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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 اموع الثمني

الصيام وفتاوى فقه من   

جربينللعالمة ابن   
، اف الناس فيه ـــشهر رمضان ـ استقباله ـ قيامه ـ أصن: تشمل مخس رسائل (

  ، وزكاة الفطررح كتابِ الصيامِ ،واالعتكَـاف ،وش، خواطر رمضانية البن جربينو
  )كاة الفطروالقيام وز فتـاوى الصيامو، حوار يف االعتكافو

 إعداد
أمحد مصطفى متوىل.د  
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بسم اهللا الرمحن الرحيم   
  بةعن الصـاح قائص واألضداد، املُترتِّهس عن الناىل عن األنداد، املقَداحلمد هللا املُتع
واألوالد، رافع السبع الشداد، عاليةً بغري عماد، وواضع األرضِ للمهـاد، مثَبتـةً   

املطَّلع على سر القُلُوب ومكنون الفُؤاد، مقدرِ ما كـان ومـا    بالراسيات األطْواد،
يكونُ من الضالل والرشاد، يف حبار لُطفه جتري مراكب العباد، ويف ميـدان حبـه   
جتول خيلُ الزهاد، وعنده مبتغى الطالبني ومنتهى القصاد، وبِعينِـه مـا يتحمـل    

، يرى دبيب النمل األسود يف السواد، ويعلَم مـا  املُتحملون من أجله يف االجتهاد
توسوس به النفس يف باطن االعتقاد، جاد على السائلني فزادهم من الزاد، وأعطى 
الكثري من العاملني املخلصني يف املراد، أمحده محداً يفوق على األعداد، وأشكره على 

إِله إِالَّ اهللا وحده ال شريك له له امللك الرحيم نِعمه وكلَّما شكر زاد، وأشهد أنْ ال 
بالعباد، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله املبعوث إىل مجيعِ اخللْق يف كلِّ البالد، صلَّى 
اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكرٍ الَّذي بذَل من نفِْسه وماله وجاد، وعلى عمر الَّذي 

اد، وعلى عثمانَ الَّذي جهز جيش العسرة فيا فخره يـوم  بالَغَ يف نصرِ اِإلسالم وأج
يقوم األشهاد، وعلى علٍّي املعـروف بالشـجاعة واجلـالد، وعلـى مجيـع اآللِ      

  . واألصحابِ والتابعني هلم بإحسان إىل يوم التناد، وسلِّم تسليماً
 

 

 
 
 
 
 

  أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى
  الطريق إىل اجلنة شبكةاملشرف العام على 

www.way2ganna.com 
medmostafa_CP@yahoo.comdr_ah 

  

 )حقوق الطبع لكل مسلم عدا من غير فيه أو استخدمه ىف أغراض جتارية( 

  

رأ دعا ليافياليت من ق   أموت ويبقى كل ما كتبته      

اعسى اإلله أن يعفو عـىن     ويغفر ىل سوء فعالـي  
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  شهر رمضان
 استقباله ـ قيامه ـ أصناف الناس فيه 

 

خِ العالّمةيالش ةاحمسل  

 رمحه اهللا عبد اللَّـه بنِ عبد الرحمنِ بنِ جِبرِينٍ
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 :» شهر رمضان نعمة كربى « 

لقد أنعم اهللا علينا نعمة كُربى حيث بلَّغنا شهر رمضان وقيامه نعمة عظيمة وفضل  
باب املغفرة، ومن أسباب العتق كبري ملن وفِّق لذلك، ملا يف هذا الشهر الكرمي من أس

من النار، فمن بلَّغه اهللا هذا الشهر بأنْ مد يف أجله حىت أدرك هذه األيام الغر، وهذه 
الليايل الزهر، فقد تكرم عليه وخصه مما حرم منه غريه، فكم من أناسٍ وكـم مـن   

  . أفراد اختتمت آجاهلم قبل حلول هذا الشهر، وختم على أعماهلم
شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُـرآنُ   ﴿قد نزل بنا شهر كرمي، وموسم عظيم، إنه 

 قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدفهـو  ]  ١٨٥: سورة البقرة، اآلية [  ﴾ه
شهر الربكات واخلريات، شهر إجابة الدعوات، شهر إغاثة اللهفات، شهر إعتـاق  

املوبقات، شهر النفحات، شهر فيه ليلة خري من ألف شهر، من حرم خريها الرقاب 
فقد حرم، من تقرب فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه، 
ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه، وهو شهر الصـرب،  

رزق املؤمن، من فطَّـر فيـه   والصرب ثوابه اجلنة، وشهر املواساة، وشهر يزاد فيه يف 
صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، يعطي اهللا هذا الثواب ملـن فطـر   
صائما على مذقة لنب، أو شربة ماء، أو مترة، ومن أطعم فيه صائما وسقاه، سقاه اهللا 

  . -صلى اهللا عليه وسلم -من حوض النيب 
النار، فالرمحة للمـؤمنني عمومـا،    شهر أوله رمحه وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من

واملغفـرة للمـذنبني   . يتفضل اهللا عليهم ويرمحهم بواسع رمحته، فهو أرحم الرامحني
الذين كانوا قد أخطئوا وارتكبوا بعض املخالفات، فإذا تابوا وأنابوا وأقبلوا إىل رم 

وذلـك   .يغفر هلم ما كان من ذنوم وميحو سيئام -سبحانه-يف هذا الشهر فإنه 
فضله وواسع رمحته، وإن مل تبلغ ذلك أعمالُهم، كذلك يف آخره يعتق اهللا تعاىل أهل 
  عتقهم من النار ويؤهلهم لدخول اجلنة ما مل يعـودوا إىل رقالذنوب من املوبقات، ي
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األوزار والذنوب، ورد يف ذلك أن اهللا تعاىل يعتق كل ليلة عند اإلفطار ألف ألـف  
. كان يف آخر ليلة أعتق عدد ما أعتق يف أول الشهر إىل آخره عتيق من النار، فإذا
يقبل التوبة عن  -سبحانه وتعاىل-؛ وذلك ألنه -سبحانه وتعاىل-فالتمسوا رضا اهللا 

  . عباده
إذا دخل رمضـان فتحـت   «  : -صلى اهللا عليه وسلم-ورد فيه من الفضل قوله 

وفتحت أبواب الرمحة فلم أبواب اجلنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشياطني، 
يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وسلسلت مردة الشياطني 

؛ وذلك لكي ال يتمكنوا من إغواء املسلمني من أمة حممد األمني، ينادي فيه مناد » 
يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي الشر أقصر  وهللا عتقاء من النار، وذلـك  « :  كل يوم
  . »ةكل ليل

فعلى املسلمني أن يتوبوا ويتقربوا إىل رم باألعمال الصاحلة اليت حيبها اهللا سبحانه، 
ويرتب عليها العتق من النار ومغفرة الـذنوب واألوزار، ليكونـوا مـن عبـاده     
املخلصني، وعليهم أن يستقبلوه بتوبة صادقة، يتعهدون فيها أال يعودوا إىل الذنوب 

 يف سابق أعمارهم، فيقلعوا عنها ويتركوها كليا وينـدموا، اليت كانوا قد اقترفوها 
  . ويتأسفوا على ما مضى منهم من اخلطايا والذنوب، والتقصري يف حق عالم الغيوب

وكذلك عليهم أن يعاهدوا رم على أن يستمروا على هذه األعمال الصاحلة بقيـة  
ـ  رامحني، علـيهم أن  أعمارهم، حىت يقبل اهللا تعاىل منهم، ويغفر هلم، وهو أرحم ال

يسارعوا إىل اخلريات، وأن يتسابقوا إىل درج اجلنات، وأن يكثروا من احلسـنات،  
ويتوبوا من السيئات، حىت يعتقهم اهللا من آثام اخلطيئات، فيكونوا عتقاءه من النار، 

  :  ويغفر هلم ذنوم، يسارعون كما أمرهم اهللا، بقوله تعاىل
 ﴿ رفغوا إِلَى مارِعسو نيقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتاوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ة

*   اللَّـهـاسِ ونِ النع نيافالْعظَ ويالْغ نيمالْكَاظاِء ورالضاِء وري السقُونَ ففني ينالَّذ
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 ِسنِنيحالْم بحلُو*يإِذَا فَع ينالَّذوا وفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشا فَاح
[ لذُنوبِهِم ومن يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهـم يعلَمـونَ ﴾   

 .] ١٣٥ـ  ١٣٣:  سورة آل عمران
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 :» اغتنام أوقات الفضائل « 
 

أن يغتنم أوقات الفضائل، مثل هذا الشهر، فإنه ليس له عوض، وليست  على املسلم
أيامه هلا بديل، فهي األيام الشريفة، وهي األيام الفاضلة، اليت من حـافظ عليهـا   
وحفظها واستغلها يف طاعة اهللا، وأقلع فيها عن املعاصي واملخالفات، غفر اهللا تعاىل 

لها واستمر يف هلوه، فإنه سيندم غاية الندم له ورمحه، وأعتقه من عذابه، وأما من أمه
عندما تغفر ذنوب التائبني، ويبقى املذنبون املصرون على السيئات حمرومني من فضل 
اهللا حمرومني من مغفرته، حيظون بالبعد عن رم، وعن جزائه األوىف، فيا عباد اهللا من 

فائدة فيه وال مثر ال يصلح ؟ الشجر الذي ال  مل يغفر له يف هذا الشهر فمىت يغفر له
:  قال ملا صعد املنرب -صلى اهللا عليه وسلم-إال أن يكون وقودا للنار، ورد أن النيب 

:  فقال -عليه السالم -آتاين جربيلُ: آمني ، فقيل له يف ذلك فقال. آمني. آمني« 
يا حممد رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان مث خرج ومل يغفر له قُل آمني فقلت 

  . وذكر متام احلديث » منيآ
ال شك أنَّ ذلك دليلٌ على أن شهر رمضان موسم العتق من النار موسم الغفـران،  
فمن دخل عليه رمضان وهو مصر على هلوه وسهوه بعد عن أسباب املغفرة، وهـو  

 .-سبحانه وتعاىل-أي ذَلَّ وهان وأُبعد عن رمحة اهللا : من احملرومني، ورغم أنفه
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 :» مغفرة الذنوب  ام رمضان من أسبابصي« 
 

مغفرة الذنوب، وذكر منـها   أسباب -صلى اهللا عليه وسلم-ولقد ذكر رسول اهللا 
 » من صام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه «:  صيام رمضان، قال

 -سـبحانه وتعـاىل  -ومعىن ذلك أن الصائم الذي حيمله على صيامه اإلميانُ بـاهللا  
تصديق بأنه هو ربه، وأنه هو الذي أمر ذه العبادة، وأنه هو الذي فرضها على وال

    ق أيضا بأنه ركن من أركـان اإلسـالم، ال يـتماملستطيعني وعلى املكلفني، وصد
اإلسالم إال به، ومحله على ذلك أيضا أن حيتسب األجر من اهللا سبحانه، وال يكون 

وال أمر دنيوي، وإمنا الذي حيمله على أداء هذه  احلاملُ له التمدح ال جماراة الناس،
العبادة طلب األجر من اهللا سبحانه وتعاىل، فمىت كمل صيامه، وأتى مبا أُمـر بـه،   
فأمسك عن املفطرات، وصام أيضا عن احملرمات، فصامت عيناه عن النظر عما حرم 

مساع الغناء واللهو اهللا من العورات والصور الفاتنة وما أشبهها، وصامت أذناه عن 
والطرب، واللعب وما أشبه ذلك، وعن مساع السخرية واالستهزاء، والتنقص بأبناء 
اإلسالم وبأهله، وعن مساع الغيبة وحنوها، وصام لسانه عن الكالم السـيئ، عـن   
الغيبة والنميمة، والكالم احملرم، وما أشبه ذلك، وصامت بقية جوارحه عن أنـواع  

  . سيكون من أسباب مغفرة الذنوباإلجرام، فإنَّ ذلك 
فمن مل يكمل صيامه، أو مل حيفظه ومل يتأثر به، فإنه ال يزيده من اهللا تعاىل إال بعـدا،  

  وال يكون له حظّ من هده املغفرة املرتبة على هذا الصيام 
 أقوى أسباب املغفرة، وقد ذكر النيب نبقيـة   -صلى اهللا عليه وسـلم -فالصيام م

رة، كصيامه إميانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إميانا واحتسابا، وكـذلك  أسباب املغف
كثرة الصدقات والنفقات يف اخلري، وكثرة ذكر اهللا ودعائه، كلُّ ذلك من األسباب 
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اليت جعلها اهللا تعاىل سببا ملغفرة الذنوب وعتق الرقاب، فمن أتته هذه األسباب ومل 
  . ا فضل اهللا تعاىل يف هذا املوسم العظيمحيظَ باملغفرة فإنه من الذين حرِمو

لنفحات اهللا، فإن هللا تعاىل من دهره نفحات، نفحات غفران،  -عباد اهللا-فتعرضوا 
 -ونفحات رمحة، ونفحات عطاء ورزق، ونفحات توسعة وفضل، فتوبوا إىل ربكم 

 .من اخلطايا والسيئات لتحظوا جبزيل األجر وعظيم ثوابه -سبحانه وتعاىل
 



١٢ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 :» تقرب بالعبادات إىل اللَّـه ال« 
 

وإنَّ من مجلة العبادات ما يتقرب به العباد يف هذا الشهر الكرمي شهر رمضان فإم 
يتقربون بأنواع من العبادات، فيتقربون بصيامه الذي هو فريضـة مـن فـرائض    
اإلسالم، ويتقربون بقيام لياليه ويرجون بذلك مغفرة الذنوب واآلثـام، ويتقربـون   

رة الصدقات والنفقات يف سبيل اهللا تعاىل، يرجون بذلك جزيل فضـل رـم   بكث
سبحانه وإكرامه، ويتقربون بتالوة القرآن، ويتدبرونه ويتعقلون ما فيه من الفوائـد  

  . واألحكام؛ وبذلك يكونون من أهل اإلميان واإلسالم
-ة، بين نـيب اهللا  إنَّ من مجلة العبادات يف شهر رمضان قيام لياليه، فإا قُربة وعباد

-فضل قيامه، وحث عليه، وفعل ذلك، ورغب فيه، فقـال  -صلى اهللا عليه وسلم
من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه  « :  -صلى اهللا عليه وسلم

إن اهللا فرض عليكم صيام رمضان وسـننت   « : -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال »
 –صلى اهللا عليه وسلم -عنه وكذلك روي  »لكم قيامه 

فأخرب أن قيام هذه الليايل نافلة  » إن اهللا جعل صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا  « :
وتطوع، ولكنه من أسباب مغفرة الذنوب وتكفري اخلطايا، وكفى بذلك ثوابا كبريا 
وأجرا عظيما، ولكن مغفرة الذنوب يف هذا الشهر اشترط هلا ثالثة شروط يف هـذا  

  :  العمل
شرط القيام، وشرط اإلميان، وشرط االحتساب، فمن كمل هذه الشروط رجي مع 
حسن النية مغفرة الذنوب، فال بد من إكمال قيام هذه الليـايل، واإلكثـار مـن    
األعمال اليت تطلب يف هذا القيام، وكذلك ال بد أن يكون القائم مصدقا بأن هـذا  

بنا سبحانه رتب عليه املغفرة، وأنه أحب مـن  التهجد عبادة، وقربة وطاعة، وأن ر
عباده أن يقوموا هذه الليايل ويقنتوا فيها، وال بد أن يكون راجيا لفضل اهللا معترفا 
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بنقصه وخطاياه، معتمدا على اهللا أنه هو الذي يغفر الـذنوب ويقبـل األعمـال،    
إن املغفـرة  : ويضاعف األجور، فمىت كان كذلك رجي أن تغفر له ذنوبه، وقد قيل

صـلى اهللا عليـه   -للخطايا الصغرية، أما الكبرية فإا حتتاج إىل توبة، فقد ورد أنه 
الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضـان إىل رمضـان   « :  قال –وسلم 

  .  »مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر 
ب كبـائر  فهذه األعمال مكفرات ملا بينهن، ولكن هذا الشرط الذي هـو اجتنـا  

 .الذنوب
 



١٤ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 :» القيام والصيام من أسباب املغفرة « 
 

ومن أسباب املغفرة يف هذا الشهر صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر، وكـذلك  
باقي األعمال اخلريية كإخراج الصدقات والنفقات يف سبيل اهللا، والذكر والـدعاء  

م، فذلك كله من األسـباب  واألعمال الصاحلة، وجتنب اآلثام، واالبتعاد عن اإلجرا
  . اليت يغفر اهللا تعاىل ا الذنوب، ويقبل ا األعمال الصاحلات

  
ال شك أن من مجلة هذه األعمال صالة الليل، صالة الليايل الشريفة، ليايل رمضان 
ليال شريفة، ليال فاضلة، قد أخرب اهللا تعاىل بأنه أنزل فيها القرآن، وفيها ليلة القدر، 

ن ألف شهر، ومن حكمة اهللا تعاىل أن أخفى هذه الليلة حـىت جيتهـد   وأا خري م
صـلى اهللا عليـه   -املسلمون ويقوموا ما تيسر هلم من هذه الليايل، ويقتدوا بنبيهم 

ويعملوا مبا يقدرون عليه من صفات أهل اإلميان الذين حيبون اهللا وحيبـون   -وسلم 
يها جزيل الثواب، وقد مدح اهللا تعاىل األعمال الصاحلة اليت حيبها اهللا، واليت يثيب عل

والَّذين يبِيتـونَ لـربهِم    ﴿: الذين يصلون بالليل ويتهجدون، فوصفهم بقوله تعاىل
أي يقطعون ليلهم أي أكثره ما بني  ] ٦٤: سورة الفرقان، اآلية [ سجدا وقياما﴾ 

ن الصالة، وال شـك  سجود وقيام، وخص هذين الركنني؛ ألما أكثر وأفضل أركا
أن معهما أيضا بقية األركان من أذكار وأدعية وخشوع وقراءة، مع اإلنابة إىل اهللا 
تعاىل، والطمأنينة يف هذه العبادة، وهكذا ذكر اهللا تعاىل عن عباده أهل الثواب وأهل 

 اجلنة بأم  

ا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُـونَ  تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفً ﴿
سـورة  [ ﴾  فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاًء بِما كَانوا يعملُـونَ *

هكذا أخرب تعاىل بأن من أعماهلم أم ال يطمئنون للفُرش،  ] ١٧ـ   ١٦: السجدة 
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، وما ذاك إال ألم يرجون ثواب اهللا تعاىل وذكر قيـامهم  وأم ال ينامون إال قليال
  . وصالم يف الليل

كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ مـا   ﴿: وكذلك وصف املتقني الذين هم أهل اجلنة بقوله تعاىل
 ] ١٨ـ   ١٧: سـورة الـذاريات   [ ﴾  وبِالْأَسحارِ هم يسـتغفرونَ *يهجعونَ 

النوم، أي قليل نومهم بالليل، فقاموا ليلهم يصلون ويتهجدون، مث يف فاهلجوع هو 
آخر الليل جيلسون يستغفرون، كأم مذنبون، هكذا تكون حال الصاحلني، يعملون 
األعمال الكثرية ومع ذلك يعتربون بأم مقلون وبأم مذنبون، فيستغفرون رـم  

د كذلك فإن اهللا تعاىل يقبـل  بعد كل عمل، وهكذا حال اخلائفني، ومىت كان العب
  . منه، ويضاعف أجره، وهكذا أهل الفضل، مع عملهم خيشون أال يتقبل منهم

أَم من هو قَانِت آناَء اللَّيلِ ساجِدا وقَائما يحذَر الْآخرةَ ويرجو  ﴿: ويقول اهللا تعاىل
هبةَ رمحر ﴾  

قائم يف ساعات الليل، ليس يف سـاعة واحـدة،   وهذا ]  ٩: سورة الزمر، اآلية [ 
وكأنه وصف هذا القائم بأنه يقوم ساعة مث يستريح أخرى، مث يقوم مث يستريح، فمن 
صالة إىل راحة وهكذا ساجدا وقائما، يتنقل يف صـالته بـني السـجود والقيـام     

  . والركوع والقعود، وما يف الصالة من بقية األركان والعبادات
 :  بالقيام يف قول اهللا تعاىل -صلى اهللا عليه وسلم- تعاىل نبيه ولقد أمر اُهللا

أَو زِد علَيه ورتلِ *نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليلًا  *قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا*يا أَيها الْمزملُ  ﴿
 تعاىل هذا األمـر إىل  فهكذا وجه اهللا ] ٤ـ   ١: سورة املزمل [  الْقُرآنَ ترتيلًا ﴾

-ليمتثلَ أمر ربه، وقد امتثل وطبق ما أمره به، فكان  -صلى اهللا عليه وسلم-نبيه 
يقوم أكثر الليل، وال ينام إال قليال يتقرب إىل ربه بصـالته   -صلى اهللا عليه وسلم

وبعبادته يف الليل طوال زمن النبوة، أي بعد ما أُوحي إليه؛ وذلك ألن هذه السورة 
زلت عليه أول ما أوحي إليه، أمره اهللا بأن يقوم الليل إال قليال، نصفه أو ينقص منه ن
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صـلى اهللا  -أو يزيد على النصف، فامتثل ذلك، كما ذكر ذلك الذين رووا صالته 
يف جنس قيام الليل، فثبـت   -صلى اهللا عليه وسلم-وقد رغّب النيب  -عليه وسلم
وملا ذَكَر فضائل األعمـال   »كتوبة قيام الليل أفضل الصالة بعد امل« :  عنه أنه قال

تتجافَى  ﴿: ذكر منها قيام الرجل يف جوف الليل، وقرأ اآلية اليت يف سورة السجدة 
أي أنَّ هذا من أفضـل   ] ١٦: سورة السجدة، اآلية [ ﴾  جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ

 .األعمال
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 :» إطالة الصالة يف ليايل رمضان « 
 

إطالة الصالة يف ليايل رمضان فأثر عنه أنه قرأ  -صلى اهللا عليه وسلم-ولقد أُثر عنه 
يف ليلة سورة البقرة، مث سورة النساء، مث سورة آل عمران يف ركعة واحدة، يتأىن يف 
القراءة، ويقف عند كل آية رمحة فيسأل ربه، وعند كل آية عذاب يسـتعيذ مـن   

هكذا أيضا أطال الركعة الثانيـة، ال شـك أن   العذاب، مث ركع وأطال الركوع، و
ذلك ألنه يتلذذ ذه العبادة، يتلذذ بالصالة، وجيد هلا راحة، وجيد هلـا طمأنينـة،   

إِنَّ  ﴿ :كما ذكر اهللا تعاىل يف قولـه   -رضي اهللا عنهم -وهكذا أيضا كان أصحابه
[ ﴾  ونِصفَه وثُلُثَه وطَائفَةٌ من الَّذين معك ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ

ذكر أم يقومون قريبا من ثلثي الليل، وقريبـا مـن    ] ٢٠: سورة املزمل، اآلية 
نصفه، أو على األقل ثلثه، والليل يف هذا الزمان يف هذا الشهر اثنا عشـر سـاعة،   

ام نصفه قام ست ساعات، ومن فمن قام ثلثي الليل فإنه يقوم مثاين ساعات، ومن ق
قام ثلثه قام أربع ساعات، ومع ذلك فإن القائمني يتلذذون بالقيام جيدون له راحة، 

هكذا تكون العبـادة   -سبحانه وتعاىل -وما ذاك إال أنه عبادة وقربة وطاعة للرب
كابدت قيام الليل : أنه قال -رمحهم اهللا -عند اخلائفني، كما روي عن بعض السلف

أي أنه وجد لقيام الليل عشرين سنة لـذة  . سنة، وتلذذت به عشرين سنةعشرين 
وراحة وطمأنينة؛ ذلك ألم حيبون العبادة، وحيبون التقرب ـا إىل اهللا، وإن مـن   

  . مجلتها قيام الليل
وكذلك ذكر عن سعيد بن جبري أنه صلى العشاء، مث استمر يف الصالة إىل صـالة  

. ضوؤه عشرين سنة يصلي الفجر بوضوء العشـاء الفجر مل يضطجع، ومل ينتقض و
أنه صلى  -رمحه اهللا -وما ذاك إال لتلذذهم ذه الصالة، وهكذا أُثر عن أيب حنيفة 

الفجر بوضوء العشاء أربعني سنة ال يضع جنبه على األرض، بل يقطع ليله كله هذه 
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أهل الليل : هكذا تكون حال العابدين الذين يتلذذون بذلك، يقول قائلهم. الصالة
ويريد بأهل الليل أهل التهجد، الذين يقطعون . يف ليلهم ألذ من أهل اللهو يف هلوهم

ليلهم يف صالة، ويف قراءة ويف ذكر ويف قيام وقعود وركوع وسجود، جيدون لذلك 
أعظم من الذين يسهرون ليلهم على اللـهو والغنـاء   . لذة، جيدون له سلوة وراحة

  . وحنوه
؟ ولـه   وإذا كان ذلك يف طوال العام، أليس هلذا الشهر مزية هذه حال العارفني،

؟، ألسنا أوىل بأن تم بقيام هذه الليايل، وأن حنافظ عليها، كمـا كـان    خصوصية
حيافظون عليها ويزيدون يف االشتغال ا ويرجـون بـذلك    -رمحهم اهللا-السلف 

الذي أمره ربـه   -صلى اهللا عليه وسلم-جزيل الثواب، ويقتدون يف ذلك بنبيهم 
أَقمِ الصلَاةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ  ﴿: بذلك يف قوله تعاىل

ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربـك  *قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا 
ودمحا مقَام٧٩ـ  ٧٨: سورة اإلسراء [ ﴾  ام [ .  

أنَّ شهركم هذا شهر كرمي خصه اهللا تعاىل بالفضل، وأنزل فيـه  واعلموا عباد اهللا 
القدوة يف  -صلى اهللا عليه وسلم-القرآن، وفرض عليكم صيامه، وكان نبينا حممد 

كانوا قدوة ملن بعدهم، حيث كانوا يف  -رضي اهللا عنهم-ذلك، وكذلك أصحابه 
الشهر يقومون ما تيسر من هذه الليايل الشريفة، فكانوا يصلون ثالثا وعشرين  هذا

ركعة كل ليلة من هذه الليايل، يقطعوا يف حنو مخس ساعات أو أكثر، وكلما صلوا 
أربع ركعات استراحوا حنو عشر دقائق أو ربع ساعة؛ ألم يصلون تلك الركعات 

كعات يف ساعة، مث يسترحيون أيضا ربع يف ساعة كاملة، مث يقومون فيصلون أربع ر
ساعة أو عشر دقائق، مث يقومون فيصلون أربع ركعات يف تسليمتني ملـدة سـاعة،   
وهكذا حىت يكملوا عشرين ركعة، مث بعد ذلك يصلون الوتر، ولذلك مسوا صـالة  

كـذلك  . هذا الشهر صالة التراويح؛ وذلك ألم يسترحيون فيها بعد أربع ركعات
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يطيلون القيام حىت كانوا يعتمدون على العصي من طول قيامهم، ومـع  أيضا كانوا 
ذلك ال ميلون وال يكسلون، وال ينامون إال قليال، رمبا أم يصلون مخس ساعات أو 
ست ساعات كل ليلة، ورمبا يصلون إىل آخر الليل، حىت إذا رجعـوا إىل أهلـهم   

  . استعجلوا السحور، حيث مل يبق إال وقت التسحر
مرة إىل حنـو   -صلى اهللا عليه وسلم-لك أيضا اهلدي النبوي، صلى م النيب وكذ

ثلث الليل، مث صلى ليلة أخرى إىل نصف الليل، مث صلى ليلة ثالثة إىل ثلثي الليـل  
من صلى مع اإلمـام  « :  أي صليت لنا بقية ليلتنا فقال -لو نفلتنا ليلتنا: وقالوا له

غيب منه أن يصلوها مع األئمة، فكانوا حيافظون تر» حىت ينصرف كتب له قيام ليلة 
على صالا بعد ذلك مجاعة، هكذا كانوا يسهرون ليلهم بعد ذلك مجاعة على هذه 
الصالة، أما حنن يف هذه األزمنة فقد ابتلينا بالكسل، وبضـعف اإلميـان، وبقلـة    

اغل، االحتساب، حيث ال يصلي يف املساجد إال القليل، رغم أم ليسوا يف شغل ش
لكن ضعفت اإلرادات، ضعف اليقني، ضعف االحتساب، ضعف اإلميان، ومع ذلك 
فإن األئمة يف هذه األزمنة صاروا خيففون ترغيبا للناس، فكثري منهم ال يزيدون على 

صـلى اهللا  -ساعة يف صالة الليل، أو ساعتني، أين تلك الساعة من صالة الرسول 
ن تلك الساعة من صالة الصحابة الـذين  الذي يصلي ثلثي الليل؟ أي -عليه وسلم 

؟ أين تلك الساعة من صالة املتهجدين مـن التـابعني وأهـل     يصلون أكثر الليل
اإلحسان واإلميان، الذين ال ميلون من الصالة، بل يتمنون طوهلا، يتمنون أن يقوموا 

  . طوال الليل؟ أما حنن فإنا قد غلب علينا الكسل
هذه الليايل ال ينامون إال القليل مع طـول الليـل،    ال شك عباد اهللا أن الناس يف

فالكثري منهم ال ينامون، ومن نام منهم فإمنا ينام ساعتني أو ثالث ساعات من آخـر  
 .؟ الليل، فعلى أي شيء يسهرون يف لياليهم
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 :» أقسام الناس يف القربات « 

 
اهللا تعاىل علـيهم   فقسم منهم من: إذا نظرنا الناس يف هذه البالد وجدناهم أقساما

مبحبة الصالة، فيصلون مخس ساعات إما من أول الليل أو من آخره، ورمبا صـلوا  
ست ساعات أو ما أشبهها، فيصلون تضرعا وحمبة، فيخشعون فيهـا وخيضـعون،   
فهؤالء خرية اهللا، فهؤالء صفوة اهللا تعاىل من خلقه، فهؤالء أهل التقوى، هؤالء هم 

سـورة  [ ﴾ كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعـونَ  ﴿:  بقوله الذين مدحهم اهللا تعاىل
  ﴾ والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجدا وقياما ﴿:  وبقوله]  ١٧: الذاريات، اآلية 

  . ] ٦٤: سورة الفرقان، اآلية [ 
كـالم اهللا  وهناك قسم ثان من خري األقسام أيضا، وهم الذين يبيتون ليلهم يقرءون 

تعاىل، مجاعات وفرادى، ويتدبرونه ويتعقلونه، جيدون فيه لذم وسلوم، فهـؤالء  
من خري األقسام، حيث إم قطعوا ليلهم يف عبادة، يف قراءة وتدبرٍ وذكرٍ ودعـاٍء  

  . وحنو ذلك
  

وهناك قسم ثالث يقطعون ليلهم يف تنمية أمواهلم، فصاحب التجارة ينمي جتارتـه  
حيسب رحبه بالدرهم أو دراهم قليلة ويترك تالوة كتاب اهللا والتقـرب   طوال ليله،

إليه ذه الصالة، وصاحب الصنعة يعمل يف حرفته يدوية أو حنوها، يـربح رحبـا   
دنيويا، ولو فاته اخلري، ولو فاتته العبادة، ولو فاته التهجد والتقرب، يقدمون املصاحل 

عبيد للدنيا، حيث قدموا دنيـاهم علـى   الدنيوية وما أشبهها، وهؤالء يظهر أم 
  . مصاحل اآلخرة



٢١ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

وهناك قسم رابع يقطعون ليلهم يف سهو وهلو، بغري فائدة، فمنهم من يقطع ليلـه يف  
جمالس القيل والقال، ويف جمالس الكالم الذي ال أمهية له، ومنهم من يقطعون ليلهم 

بيع وال شراء، وإمنـا   بالتسكع يف األسواق، والذهاب واإلياب، ليس هلم حاجة إىل
يتنقلون ذهابا وإيابا، أو جتدهم أيضا جلوسا على األرصفة لـيس هلـم إال جتـارة    
التحدث مبا ال أمهية له، ثقلت عليهم الصالة، ثقلت عليهم العبادة، ثقـل علـيهم   
القرآن، ثقلت الشريعة، وهان عليهم التسكع والتنقل ،وقطعوا الليل يريدون بذلك 

  . ر، فال يشعرون بأمل جوع أو ظمأ يف صيامهم، وهذا مقصد سيئأن يناموا بالنها
فهم يتركون العبـادة   -وهناك قسم خامس، يقطعون ليلهم يف املعاصي والعياذ باهللا

ويشتغلون باملعصية، فتجد الكثري منهم عكوفا على آالت اللـهو، أو ينظـرون إىل   
تلك القنوات الفضائية، والـيت  األفالم اخلليعة، ينظرون إىل الصور الفاتنة اليت تبثها 

تعرض يف الشاشات أمام الناظرين، خيتارون أفالمـا خليعـة يعرضـوا يف تلـك     
الشاشات أو يتلقون ما تبثه تلك اإلذاعات، اليت تفسد العقول واألخالق، تدعو إىل 
الفساد، تدعو إىل ارتكاب اجلرائم واحملرمات، ومع ذلك تفوم اخلريات، ال شـك  

موا أنفسهم فضل اهللا تعاىل ومغفرته، وارتكبوا احملرمات، وهكذا أيضا أن هؤالء حر
كثري يقطعون ليلهم على شرب الدخان، وتعاطي املخدرات وشـرب املسـكرات،   

  . ومساع األغنيات وما إىل ذلك، فجمعوا بني ترك الطاعات وفعل احملرمات
يريـدون اخلـري    ال شك أن هذا تفاوت كبري بني املسلمني يف هذه الليايل، فالذين

 : -صلى اهللا عليه وسلم -جيدون أبوابه مفتحة، أبواب اجلنة قد فتحت، كما قال 
  . » إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب النار  «

؟ أال تنتهز الفرص؟ أال تغتنم  ؟ أين املسارعون إىل اخلريات عباد اهللا فأين املتسابقون
؟ نستغلها فيما يقربنا إىل اهللا، مبا  ام هذا الشهر ولياليهاألوقات الشريفة؟ أال تغتنم أي
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يسبب لنا مغفرة الذنوب والعتق من النار كما كان سلفنا الصاحل، وحال قدوتنا نبينا 
  . -صلى اهللا عليه وسلم -حممد 

 
اللهم ارمحنا برمحتك اليت وسعت كل شيء، حنن املذنبون وأنت الغفور، حنن الفقراء 

عبادك وأنت مالكنا، أنت ربنا وخالقنا، أنـت الـذي تكفلـت     وأنت الغين، حنن
اللهم ال متنع بذنوبنا فضلك، اللـهم اغفـر   . بأرزاقنا، أنت الذي تكفلت بأقواتنا

ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وارمحنا برمحتك اليت وسعت كل شيء، لئن مل يرمحنا ربنا 
مل تغفر لنا وترمحنا لنكـونن   ويغفر لنا لنكونن من اخلاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن

من اخلاسرين، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى 
 .اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 خواطر رمضانية  

خِ العالّمةيالش ةاحمسل  
رِينِ بنِ جِبمحالر دببنِ ع اللَّـه دبنٍع  
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 :» الصوم عبادة قدمية « 
 

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سـيئات  
من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا  . أعمالنا

  . وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
سـورة  [  ﴾ ذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَيا أَيها الَّ ﴿

  .  ] ١٠٢: آل عمران، اآلية 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ  ﴿

هنم كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالْأَرو اَءلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجم
  .  ] ١: سورة النساء، اآلية [  ﴾رقيبا 
أَعمالَكُم ويغفـر   يصلح لَكُم*يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا  ﴿

 ٧٠:  سورة األحزاب[  ﴾ لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
  .  ] ٧١ـ 

)١(أما بعد
   :  

ال شك أن الصوم مل يكن من خصائص هذه األمة، بل كان شرعا قدميا ، كلف بـه  
يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَمـا   ﴿: تعاىل العباد واألمم من قبلنا، يقول
كُملقَب نم ينلَى الَّذع بكُت ..﴾ 

  . ] ١٨٣: سورة البقرة، اآلية [  اآلية 

                                           
بها عبد اهللا بن جبرين، قمت بنسخها في أوراق، ثم قمت بتهذي/ أصل هذه الرسالة محاضرة لفضيلة الشيخ  )١(

وتصحيحها، وعزو اآليات، وتخريج األحاديث قدر اإلمكان، ثم عرضتها على فضيلة الشيخ فقام بتصحيحها، والتقديم 
لها وأذن بطبعها ونشرها، نسأل اهللا أن ينفع بها وأن يكتبها في موازين أعمال كل من ساهم في إخراجها إنه سميع 

 ).أبو أنس (مجيب 
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صـلى اهللا   -وقد فرض الصوم على هذه األمة يف السنة الثانية من اهلجرة، فصام النيب 

  . نات باإلمجاعتسع رمضا -عليه وسلم 
عبثا ، وإمنا شرعه لحكَمٍ عظيمـة،   -وغريه من العبادات  -وما شرع اهللا هذا الصوم 

  . وفوائد جليلة تعود على الفرد واتمع واألمة بأسرها
وهذه خواطر رمضانية حول حقيقة الصوم وأحكامه أردنا أن نبينها حىت يـتم النفـع   

 .للمسلم من صيامه وعبادته واهللا املوفق
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 :» فرضية الصيام « 

  
يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين مـن   ﴿: يقول تعاىل

كُملاآلية ، فأخرب أن الصيام عبادة قدمية كتبـت   ] ١٨٣: سورة البقرة، اآلية [  ﴾ قَب
  . ميعلى األمم قبلنا، ويف ذلك بيان أنه شرع قد

وقد ذكر أن موسى عليه السالم ملا واعده ربه بلقائه، صام ثالثني يومـا ، مث زاده اهللا  
سـورة  [  ﴾ وواعدنا موسى ثَلَاثني لَيلَةً وأَتممناها بِعشـرٍ  ﴿:  عشرا يف قوله تعاىل

  .  ] ١٤٢: األعراف، اآلية 
  . ه وينقصونوكذلك فإن ألهل الكتاب صياما ، ولكنهم يزيدون في

شـهر   ﴿: ومن شهد شهر رمضان وهو عاقل مكلف فإنه مأمور بصيامه، يقول تعاىل
 هِدش نفَم قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر يهزِلَ في أُنانَ الَّذضمر

و علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيـد اللَّـه   منكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَ
رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي ١٨٥: سورة البقرة، اآلية [  ﴾… بِكُم [ .  

فعذر اهللا أهل املرض ، وأهل السفر أن يفطروا ألجل اليسر، ورفع احلرج، وهذا مـن  
  . خصائص شريعتنا وفضائل ديننا

أن اهللا تعاىل حكيم يف أمره ويف تشريعه، فما شرع الصوم وغريه من العبادات وال شك 
  . إال حلكم عظيمة تعجز العقول عن إدراكها

فالصوم فيه تأديب للنفوس وحرمان هلا عن تلبية شهواا ، وهلذا فإن الصائم يـنفطم  
ـ  رة ويترك الطعام والشراب وشهوة النكاح طوال النهار، مدة قد تصل إىل مخس عش

  . ساعة أو أكثر أو أقل
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وال شك أنه يف هذه احلالة غالبا ما حيس بفقد هذه الشهوات ، وقد يتأمل ، ولكن ملـا  
كان تأمله عبادة هللا وطاعة فإنه يهون على النفوس الطيبة، ويكون سهال على النفـوس  

  .  تعاىلالتقية النقية ، ذلك أنه جوع وظمأ يف مرضاة اهللا ، جوع سببه االمتثال ألمر اهللا
وألجل ذلك ورد يف احلديث املشهور أن اهللا تعاىل خص الصوم لنفسه، ففي احلـديث  

 )٢(» كلُّ عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي بـه  «: القدسي يقول اهللا تعاىل
كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف قال  «:   ويف رواية

  .  )٣(احلديث »… إال الصيام :اهللا عز وجل
إن كل عمل ابن آدم له أي يضاعف احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سـبعمائة  :  يقول العلماء

ضعف ، إىل أضعاف كثرية، إال الصوم فإنه ال ينحصر يف هذه املضاعفة، بل يضـاعفه  
اهللا أضعافا كثرية، فال يدخل حتت احلصر؛ وذلك لكونه طاعة خفية بني العبد وبـني  

وهلذا ه، وألن فيه صربا عن شهوات النفس، وجماهدة هلا وإرغاما هلا على طاعة اهللا ، رب
 : والصرب ثوابه اجلنة، قال اهللا تعاىل )٤(شهر الصرب: مسي هذا الشهر

 ] ١٠: سـورة الزمـر، اآليـة    [  ﴾ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ ﴿
  .  عدد، إىل أضعاف ال يعلمها إال اهللافيضاعف أجرهم إىل غري

  :  والصرب ينقسم إىل ثالثة أقسام
  . صرب على طاعة اهللا -١
  . صرب عن معاصي اهللا -٢
  . صرب على أقدار اهللا -٣

                                           
في  ١٦٣-)٢٧٠٠(إني صائم إذا شُتم؟ومسلم برقم : هل يقول: في الصوم، باب )١٩٠٤(أخرجه البخاري برقم  )٢(

 .فضل الصيام من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه: الصيام، باب

 .فضل الصيام من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه: في الصيام، باب ١٦٤- ١١٥١أخرجه مسلم برقم  )٣(

-١(وانظر الدر المنثور ). ١٨٨٧(خزيمة في صحيحه برقم كما في حديث سلمان الطويل الذي أخرجه ابن  )٤(
 .ضعيف: ليس بالقوي، وقال ابن معين: وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، قال أحمد بن حنبل). ١٨٤
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  . وكلها جتتمع يف الصوم
فالصائم يصرب عن تناول الشهوات، وهذا صرب على أوامـر  : أما الصرب على طاعة اهللا

  . اهللا اهللا، صرب على طاعة
فإن املسلم إذا علم أنه إذا اقترف املعصية، فإن هذا سيجلب : أما الصرب عن معاصي اهللا

  . عليه سخط اهللا فإنه يتجنبها
فإن املسلم يصرب على ما يصيبه، وما يؤمله من جوع وعطش، : أما الصرب على أقدار اهللا

 ابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍإِنما يوفَّى الص ﴿ و: وكل ذلك دليل على أنه من الصابرين
  .  ] ١٠: سورة الزمر، اآلية [  ﴾

وال شك أن هذا إمنا يكون يف الصوم احلقيقي ، يف الصوم املفيد، يف الصوم الشـرعي  
املبين على كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم؛ ألن الصوم إمنا يكـون  

ني، وذلك ألن صاحب هذا الصوم هو الذي يتأثر صوما إذا ظهرت آثاره على الصائم
  . وينتفع بصيامه

وكذلك فإن صاحب هذا الصوم الشرعي احلقيقي هو الذي ينتفع بشفاعة الصيام لـه  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : يوم القيامة، فعن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه قال

أي رب منعتـه  : ؛ يقول الصـيام ة الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيام «:  وسلم
: منعته النوم بالليل فشفعين فيه ، قـال  : الطعام والشهوة، فشفعين فيه، ويقول القرآن

 .)٥(» فيشفَّعان

 

                                           
-٣: (والهيثمي في مجمع الزوائد). ٥٥٤-١(ورواه الحاكم في المستدرك ) ١٧٤-٢(أخرجه أحمد في المسند  )٥(

 .إسناده صحيح) ٦٦٢٧: ( قال أحمد شاكر). ١٨١
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 :» الصوم يدفع إىل فعل الطّاعات « 
 

يظل الصائم متلبسا بعبادة من أفضل العبادات، متلبسا بعمل من حني يطلع الفجـر إىل  
صلى  -الشمس، وال بد أن تبدو عليه حينئذ آثار هذه العبادة، هلذا قال النيب  أن تغرب

  . )٦(»الصائم حني يفطر  -وذكر منهم-.. ثالثة ال ترد دعوم« :  -اهللا عليه وسلم 
  . » حىت يفطر «: ويف رواية 

فالصائم من حني يبدأ صومه إىل أن يفطر وهو مستجاب الدعوة إذا كـان صـحيح   
  . الصوم

بادة الصوم جتر إىل سائر العبادات ؛ ألنك إذا عرفت أنك يف عبادة محلك ذلك على وع
ملاذا ال : أن تأيت بعبادة ثانية، وثالثة، ورابعة، وهلم جرا ، فتستكثر من العبادات، وتقول

 أرغب يف العبادات ؟ كيف أقتصر على عبادة واحدة، والعبادات كلها مرغوبة وحمببة

    !؟
حيافظ على الصلوات يف اجلماعة؛ ألنـه يعـرف أن    -حيح الصيام ص -فتجد الصائم 

الذي كلفه بالصوم كلّفه بالصلوات، وأمره ا، فأكد على هذه كما أكد على تلك ، 
فتجده حمافظا عليها، وجتده يف حال صالته خاشعا فيها غاية اخلشوع، قائمـا جبميـع   

كيـف  : ه حياسب نفسه ويقول أركاا وشرائطها ومكمالا ومتمماا وسننها ، ألن
هذا ال يليق يب ، ال بد أن أحسن يف كل عبادة أقوم ا ، !  أكمل عبادة وأنقص عبادة ؟

  . فتجده حمافظا على صالته غاية احملافظة
وهكذا يدفعه الصوم إىل نوافل العبادات ، ألنه عرف أن ربه حيب منه أن يـدخل يف  

فظ على الفرائض محله ذلك علـى اإلتيـان   العبادات كلها، فرضها ونفلها ، فإذا حا

                                           
من حديث أبي  ١٧٥٢وابن ماجة برقم . هذا حديث إسناده ليس بالقوي: وقال ٢٥٢٦أخرجه الترمذي برقم  )٦(

 .هريرة رضي اهللا عنه
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بالنوافل ؛ فتجده يتسابق إىل املساجد، وجتده يصلي الرواتب قبل الصلوات وبعـدها،  
وجتده يذكر اهللا، فيأيت باألوراد اليت قبل الصالة وبعدها، ويسبح، ويستغفر، ويهلـل،  

إنه يعـرف  ف -شهر رمضان  -وجتده يتلو كتاب ربه ويتدبره؛ ال سيما يف هذا الشهر 
أنه موسم من مواسم قراءة القرآن وتدبره، وجتده مع تدبره حيرص على تطبيقه والعمل 
به، ألنه يعرف أن هذا القرآن ما أنزل إال ليطبق ويكون منـهاجا للحيـاة ودسـتورا    
للبشرية كلها ، وهكذا فإن الصيام حيمل صاحبه على أن يستكثر من العبادات ، للفوز 

  . ة من أليم العقابجبزيل الثواب والنجا
وهكذا أيضا حيرص الصائم على عبادات مؤقتة يف مثل هذا الشهر؛ فمثال من سنن هذا 
الشهر صالة الليل اليت هي التهجد والتراويح، وهي مأمور ا ويسـتحب للمسـلمني   
فعلها يف املساجد مجاعة ، وكما جعل اهللا سبحانه وتعاىل النهار حمال للصـيام ، فإنـه   

  . حمال للقيام واالستكثار من الصلواتجعل الليل 
كما يدفعه صيامه أيضا إىل النفع العام للمسلمني يف هذا الشهر ويف غريه، فينفع نفسه 

  :  وينفع سائر املسلمني ؛ سواء كان يف األمور الدنيوية أو يف األمور الدينية
سوله صلى اهللا عليـه  الصدقات اليت أمر اهللا تعاىل ا، وأمر ا ر : فمن املنافع الدنيوية

إذا دخل رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقـة فيـه   : وسلم ، قال بعض السلف
مضاعفة كالنفقة يف سبيل اهللا ، فاإلنسان مأمور بأن يكثر الصدقات يف هذا الشهر وقد 

أجود ما يكون يف رمضان حني يلقـاه جربيـل    -صلى اهللا عليه وسلم  -كان النيب 
أجـود بـاخلري مـن الـريح      -صلى اهللا عليه وسلم  -، فرسول اهللا فيدارسه القرآن

  . )٧(املرسلة

                                           
كان النبي صلى : في الفضائل، باب) ٢٣٠٨(ومسلم برقم . ٥: في بدء الوحي، باب) ٦(أخرجه البخاري برقم  )٧(

 .من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما. بالخير اهللا عليه وسلم أجود الناس
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ذلك أنه شهر يتفرغ فيه العباد لطاعة اهللا ويبتعدون عن الغواية واملعصية، ويستحب فيه 
  . )٨(ن من فطر صائما كان له مثل أجرهمواساة الفقراء، وقد ثبت يف احلديث أ

غي لك أن تنفع نفسك، فـإن عليـك أن تنفـع    فإنك كما ينب :ومن املنافع الدينية 
املسلمني، فإذا استقمت على طاعة اهللا، فإنك حترص على أن تقيم غريك علـى هـذه   
الطاعة، وذلك بأن تأمر إخوانك وأقاربك وجريانك بأن يعملوا كما تعمل، وترشدهم 

آن، وعلى إىل ما أنت عليه، وحتثهم على العبادات اليت أتيت ا، فتحثهم على قراءة القر
إن الذي حيب منكم الصيام حيب : احملافظة على الصلوات، وتذكّرهم بذلك، وتقول هلم

منكم الصلوات، والذي أمركم ذا الصوم أمركم بذكره، وفـرض علـيكم هـذه    
الصلوات، وهذه الزكوات، ورب رمضان هو رب شوال وحمرم وسائر الشهور، فلعلهم 

ظيمة لك وهلم، وتسلم من اإلمث إذا مل ترشدهم ينتفعون بذلك ويكون يف ذلك فائدة ع
وذلك خري لك من الـدنيا  وإذا استقاموا على يديك كان لك من األجر مثل أجورهم 

  . )٩(وما فيها
كذلك أيضا فإن من النفع املتعدي التعليم والتفقيه، وذلك أنك مىت علمت حكمـا أو  

أن تعلمه وترشـده سـواء    مسألة، وعرفت أن فالنا أو فالنا جيهلها ، فإن من واجبك
 .أكانت حكمية أو وعظية أو إرشادية، أو غري ذلك

 

                                           
وابن ماجة برقم . وقال حسن صحيح.ما جاء فيمن فطر صائما: باب. في الصوم) ٨٠٧(أخرجه الترمذي برقم )٨(
من حديث زيد بن ).  ١١٦،  ١١٥،  ٤/١١٤(وأحمد في المسند.ثواب من فطر صائما: باب. في الصوم) ١٧٤٦(

 .خالد الجهني رضي اهللا عنه

من دعا إلى هدى كان له من األجر : لحديث أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال )٩(
مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال 

 ).٢٦٧٤(ينقص ذلك من آثامهم شيئا أخرجه مسلم برقم
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 :» الصوم ينهى عن فعل احملرمات « 
 

قد ى الصائم عن األكل والشرب والوقاع يف ار رمضان ، وجعل  -تعاىل  -فإن اهللا 
 ليايل ذلك مفسدا للصوم، فيتأكد على املسلم أيضا أن يترك احملرمات يف ار صومه ويف

شهره وجيب عليه أن يتأثر بعد الشهر مبا أفاده هذا الصوم؛ وذلك ألن اهللا الذي حـرم  
عليك يف ار رمضان أن تأكل وأن تشرب؛ مع كون األكل والشرب من الشـهوات  
النفسية اليت تتناوهلا النفس بطبعها واليت تعيش عليها ومتوت بفقدها، فإن اهللا تعاىل حرم 

هي أشد إمثا وأشد ضررا وليست بضرورية كضـرورة الطعـام    عليك حمرمات أخرى
 :  والشراب، وقد ورد يف ذلك كثري من اآلثار نذكر بعضها

  
إذا كان « :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -١

ين يوم صوم أحدكم فال يرفث، وال يصخب وال يفسق، فإن سابه أحد أو شامته فليقل إ
  .  )١٠(» امرؤ صائم

هـو الكـالم يف العـورات،    : رفع الصوت بالكالم السيئ ، والرفث:  والصخب هو
فهو الكالم السيئ الـذي فيـه   : والكالم فيما يتعلق بالنساء وحنو ذلك ، أما الفسوق 

  . عصيان وفيه استهزاء وسخرية بشيء من الدين أو من الشريعة، وحنو ذلك
  

إن صيامي ينـهاين عـن هـذا    : ذه األشياء ، وكأنه يقولفالصوم ينهى صاحبه عن ه
: فيقول الصائم بلسان احلال -فإن الصوم ينهى عن املأمث، ينهى عن احلرام -الصخب 

    ؟ وآيت مبا هو حمرم يف كل األوقات -الذي هو حالل-كيف أترك الطعام والشراب 

                                           
في الصيام، ) ١١٥١(ومسلم برقم " هل يقول إني صائم إذا شتم؟: "باب. في الصوم) ١٩٠٤(خرجه البخاري أ )١٠(

 .فضل الصيام: "باب
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من مل  «: عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -٢
  . )١١(» يدع قول الزور والعمل به، فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

فاهللا تعاىل ما كلفك أن تترك الطعام والشراب إال لتستفيد من هـذا التـرك، فتتـرك    
الرفث، وتترك الفسوق، وتترك قول الزور، وتترك املعاصي املتعلقة بالنساء وباجلوارح، 

لك ومل تستفد من صيامك فاهللا تعاىل يرده عليـك وال جيزيـك علـى    فإن مل تفعل ذ
  . عملك

رب « :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال -٣
  . )١٢(» صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر

امرأتني صامتا فكادتا أن متوتا  أن: وعن عبيد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -٤
صلى اهللا عليه وسلم ، فأعرض عنهما، مث ذُكرتـا لـه،    -من العطش، فذكرتا للنيب 

  فأعرض عنهما، مث دعامها فأمرمها أن يتقيئا فتقيئتا ملء قدح من قيح ودم وحلم عبـيط 
ى ما حرم إن هاتني صامتا عما أحل اهللا ، وأفطرتا عل: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم!

  . )١٣(األخرى فجعلتا يأكالن حلوم الناسجلست إحدامها إىل : اهللا عز وجل عليهما
فجعل هذا فطرا ،  »صامتا عما أحل اهللا، وأفطرتا على ما حرم اهللا  «: فانظر إىل قوله

كون اإلنسان يأكل أعراض الناس، وكونه يتكلم يف فالن وفالن بغري حق، فإن هذا مل 
فلـم   -والعياذ بـاهللا   -ث صام عن احلالل، وأفطر على احلرام يستفد من صومه، حي

  . ينتفع بصومه

                                           
من حديث  ٦٠٥٧وأخرجه أيضا برقم " من لم يدع قول الزور: "في الصوم، باب ١٩٠٣أخرجه البخاري برقم  )١١(

 .أبي هريرة رضي اهللا عنه

وصححه السيوطي في ) ٢٧٠-٤(والبيهقي ) ٤٤١، ٣٧٣-٢، وأحمد في المسند ١٦٩٠أخرجه ابن ماجة برقم  )١٢(
 .الجامع الصغير من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه

 ).٥/٤٣١( أخرجه أحمد في المسند )١٣(
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وال شك أن الصوم الذي هذه آثاره ال ينتفع به صاحبه وال يفيـده ؛ فـإن الصـوم    
فإن مل حيفظه . )١٤(ه يوم القيامة ويشفع له عند اهللالصحيح جيادل عن صاحبه ويشهد ل

  . مل يستفد منه ومل يؤجر عليه
  : هميقول بعض

  ويف بصري غض يف منطقي صـمت * * *إذا مل يكن يف السمع مين تصــاون 
 إين صمت يومي فما صمت: وإن قلت * * *فحظي إذا مـن صومي اجلوع والظمأ 

   
: فال بد أن يكون على الصائم آثار الصيام، كما روي عن جابر رضي اهللا عنه أنه قال

لغيبة والنميمة، ودع أذى اجلار، وليكن إذا صمت فليصم مسعك وبصرك ولسانك عن ا
  . عليك سكينة ووقار، وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء 

وباجلملة فالصوم الصحيح يدعو صاحبه إىل ترك احملرمات، فإن املعصـية إذا سـولت   
لإلنسان نفسه أن يقترفها رجع إىل نفسه ، وفكّر وقدر ونظر واعترب، وقال خماطبا نفسه 

لى معصية اهللا وأنا يف قبضته وحتت سلطانه، وخريه علي نـازل، وأنـا   كيف أقدم ع: 
    ! أتقرب إليه ذه العبادة ؟

أولئك الذين يسهرون على تعاطي الدخان احملرم : ومن الذين مل يستفيدوا من صيامهم
الذي هو ضار بكل حاالته ووجوهه، فال شك أم مل يستفيدوا من صيامهم؛ ذلك أن 

  . اره، وهؤالء ال أثر للصيام عليهمالصوم تبقى آث
 -فالصائم الذي امتنع عن شرب الدخان طوال اره، وكذلك عن شرب اخلمر احملرمة 

ولكنه تناول ذلك يف ليله، فهذا الفعل دليل على أنـه مل يسـتفد مـن     -والعياذ باهللا 
 .صومه، وإمنا صومه عليه وبال

 

                                           
 ).٨ص.( سبق تخريجه... حديث أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة  )١٤(
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 :» مثرة الصيام « 
 

  :  يزجر صاحبه عن احملرمات فالصيام الصحيح هو الذي
كيف أترك الطعام يف النهار، وأتنـاول  : فإذا دعته نفسه إىل شرب مخر رد عليها وقال

أؤمن ببعض الكتاب  كيف  أليس الذي حرم هذا هو الذي حرم ذاك ؟! ؟ اخلمر يف الليل
  .  ١٥وأكفر ببعض ؟

ت ؛ كأن ينظر إىل صور وإذا نادته نفسه، وزينت له أن ينظر بعينيه إىل شيء من العورا
كيف أمتنع : عارية يف أفالم وحنوها، أو ينظر إىل النساء املتربجات رجع إىل نفسه وقال

كاألكل والشرب ، وآيت شيئا حمرمـا حترميـا    -يف النهار-عن احلالل الذي حرمه اهللا 
  !  ؟ مؤبدا يف آن واحد

ة كرشوة أو ربا أو خديعة وهكذا إذا دعته نفسه إىل أن يتناول شيئا من املكاسب احملرم
ال ميكن أن أمجع بـني  : يف معاملة، أو غش ، أو ما أشبه ذلك رجع إىل نفسه، وقال 

  . فعل عبادة وفعل معصية ، فإذا رجع إىل نفسه تاب من فعله وأناب
فهذه أمثلة يف أن الصائم صحيح الصيام يستفيد من صيامه يف ترك املعاصـي؛ سـواًء   

حترميا مؤقتا كالطعام والشراب ، أو حترميا مؤبدا كـاخلمر   كانت تلك املعاصي حمرمة
وامليسر والقمار والدخان والرشوة والغش والربا والزنا واملالهي وحنوها، فـإن هـذه   

  . حترميها أكيد
فاملسلم يتفكر يف أن الذي حرم هذا هو الذي حرم ذاك فيمتنع بصيامه عن كل ما حرم 

  . اهللا عز وجل
يف زجر الصائمني عن احملرمات اليت يقترفها اإلنسان بسمعه وبصره هذه من آثار الصيام 

  . وبيده وفرجه وببطنه وجبميع بدنه وبغري ذلك
                                           

أفتؤمنون ببعض الكتاب  ﴿: ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، قال تعالى وهذا شأن اليهود أنهم كانوا يؤمنون )١٥(

 ].٨٥: سورة البقرة، اآلية[ وتكفرون ببعض ﴾
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فإذا كان صومك كذلك فأنت من الذين يستفيدون من صيامهم، ومن الذين يترتـب  
 -صلى اهللا عليه وسلم  -على صيامهم احلسنات، ويترتب عليه املغفرة، فقد أكّد النيب 

من صام  «:  غفرة الذنوب تتحقق بالصوم إميانا واحتسابا كما يف احلديث املشهورأن م
فشرط فيه أن يكون صومه إميانا .)١٦(»رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

التصديق بأنه عبادة هللا ، فرضه على العبـاد،  : واحتسابا ، وال شك أن معىن اإلميان هو
ب ثوابه عند اهللا، وذلك يستدعي مراقبـة ربـه يف كـل    احتسا: وأما االحتساب فهو

  . األحوال 
إنه ال يطلـع  :  أن الصيام سر بني العبد وبني ربه، حىت قال بعضهم: ذكر بعض العلماء

  . عليه أحد من البشر أو ال تكتبه احلفظة
فيمكن للصائم أن ينفرد يف زاوية من الزوايا أو يف مكان خفي، ويتنـاول املفطـرات   

ال يراه أحد، ولكن املؤمن الذي يصوم إميانا واحتسابا ويعبد ربه ويعلـم أن اهللا   حبيث
إِنه هـو  * وتقَلُّبك في الساجِدين *الَّذي يراك حني تقُوم  ﴿: يراقبه، كما قال تعاىل

يملالْع يعمكان، يعلم بأن ربه يراه حيث  ]٢٢٠ـ   ٢١٨: سورة الشعراء  [  ﴾ الس
فمثل هذا ال يتناول شيئا من املفطرات ولو اختلى ا، ولو كان جائعا فإنه يصرب علـى  

  . اجلوع وال يصرب على غضب ربه
هذا معىن كون الصيام سرا خفيا ال يطلع عليه إال اهللا، وهذا معىن كونه إميانا ، يعين ما 

ا بأنه هو الذي فرضه، وإميانا محله على صيامه إال اإلميان ؛ ترك شهواته إميانا باهللا، إميان
  . بأنه هو الذي حرم عليه هذه الشهوات وهذه األشياء

فالصيام الصحيح هو الذي تظهر عليك آثاره، وحتفظه يف كل حاالتك، وتتـذكره يف  
  . كل األوقات وال ختدشه بشيء من املنقصات

                                           
في ) ٧٦٠(ومسلم برقم . صوم رمضان احتسابا من اإليمان: في اإليمان باب) ٣٨(أخرجه البخاري برقم  )١٦(

 .من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه. ويحصالة المسافرين وقصرها ، باب الترغيب في قيام رمضان وهو الترا
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 عليـه  فإذا فعلت ذلك ، فإنَّ صومك يترتب عليه مغفرة الذنوب، كما قال صـلى اهللا 
غفر له ما تقدم من ذنبه فال شك أن هذا العمل الذي هو الصيام ملا كانت هذه : وسلم

النفوس الزكية ، النفوس السليمة، النفوس الصحيحة النقيـة،  : آثاره كان حمببا للنفوس
  . اليت تسعد ذا الصيام وتزكو وترتقي

  ! تمىن انقطاعه، وانتهاء أيامه وأما النفوس املتطرفة الغاوية فإا تتثاقل هذا الصوم، وت
لذلك ترى الفرق الكبري بني املؤمن وغريه، املؤمن حقا هو الذي يتمىن بقاء هذا الشهر، 

لو تعلم أميت ما يف رمضان لتمنت أن تكـون  : وأن تطول أيامه، كما روي يف احلديث
  .  )١٧(انالسنة كلها رمض

ياء اهللا وأصفيائه سـنتهم كلـها   هناك قوم من السلف الصاحل، ومن أول: فانظر وفرق
  :   رمضان؛ حىت قال بعضهم

  ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي  * * *وقد صمت عن لذات دهري كلها 
وكان بعضهم يصوم، ويكثر من الصوم، وال يفطر إال مع املساكني، وإذا منعه أهله أن 

  ! يفطر مع املساكني مل يتعش تلك الليلة 
  . أنواع األطعمة ويقف يروحهم وهو صائموكان بعضهم يطعم أصحابه 

فهؤالء هم الذين يتمنون أن يطول وقت الصوم، وما يزيدهم رمضان إال اجتـهادا يف  
الطاعة والعبادة عما كانوا عليه يف رجب، ويف شعبان وما بعده ويف سـائر السـنة،   

  . فأعماهلم كلها متقاربة
تتأثر به قلوم ، ومل يتربوا التربية أما من مل تصل حقيقة هذا الصوم إىل نفوسهم ، ومل 

السليمة؛ فإم يستثقلونه، ويتمنون انقضاءه يف أسرع وقـت ، وأن تنتـهي أيامـه،    
بل الصائم املؤمن التقي ! ويفرحون بكل يوم يقطعونه منه، فما هكذا الصوم الصحيح 

                                           
، وفيه جرير بن أيوب ١٨٩، ١٨٨-٢وذكره ابن الجوزي في الموضوعات  ١٨٨٦أخرجه ابن خزيمة، برقم ) ١٧(

كان : مشهور بالضعف ، ثم نقل عن أبي نعيم فيه : ، وقال ) ١٠١-٢(البجلي ، وذكره ابن حجر في لسان الميزان 
 .متروك: منكر الحديث ، وعن النسائي : ه يضع الحديث ، وعن البخاري قول
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ه يتمىن أن هو الذي يتمىن بقاء هذه األيام ، فكثريا ما نسمع من بعض ضعفاء النفوس أن
  !! يذهب رمضان، وإذا ما هلّ هالل شوال فرحوا واستبشروا، كأم ألقوا عنهم ثقال 

ومعلوم أم قد فارقوا مواسم اخلري، فارقوا األوقات الشريفة، فارقوا هذه األيام الغـر،  
ها وهذه الليايل الزهر اليت تفتح فيها أبواب اجلنان وتغلق فيها أبواب النريان، وتصفّد في

الشياطني ومردة اجلن، وهي اليت بشر اهللا فيها عباده باخلريات واملسرات، ومـا علـم   
  . هؤالء الفارغون الالهون أنهم يستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري

فنحن نوصي إخواننا أن يقيسوا أنفسهم، وينظروا مدى تأثرهم ذه العبادة، فإذا رأوا 
تها، وأم قد استفادوا منها فائدة مسـتمرة يف ليلـهم   أن نفوسهم قد ألفتها، وقد أحب

وارهم، ويف شهرهم وشهورهم، فإن ذلك دليل على حسن آثاره على هذا العبـد،  
رجعـوا إىل املعاصـي   !! وإذا مل يتأثروا، بل رجعوا بعد رمضان إىل تفريطهم وإمهاهلم

وا مـن صـيامهم،   والذنوب اليت كانوا يقترفوا قبل رمضان؛ فإن هؤالء مل يسـتفيد 
  . ويوشك أن يكون صومهم مردودا عليهم

وهلذا كان السلف رمحهم اهللا يهتمون اهتماما كبريا يف قبول صيامهم؛ فقد اشتهر عنهم 
أم كانوا يدعون اهللا ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، مث يدعونه ستة أشهر أن يقبله 

ه وأمتوه، وقع عليهم اهلم، هل قبل منهم ، حيرصون على العمل فيعملونه ، فإذا ما عملو
  ! ؟ منهم أو مل يقبل منهم

إن كان هؤالء من املقبولني ، فمـا  : ورأى بعضهم قوما يضحكون يف يوم عيد، فقال 
 . هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا من املردودين ، فما هذا فعل اخلائفني
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 :» الصوم الصحيح « 
 

بادات يف أيام رمضان، وكأم يسـتنكرون أن  كثري من عامة الناس حيافظون على الع
  . الصوم والصالة، أو يفعلوا عبادة دون عبادة: يتركوا العبادتني

فتراهم يستنكرون أن يتركوا الصوم والصالة، ويسـتنكرون أن يـؤدوا الصـوم دون    
  . الصالة، أو يفعلوا شيئا من احملرمات

فسهم عازمون على العـودة إىل  جتدهم يف رمضان يتوبون ولكن توبة مؤقتة، فهم يف أن
املعاصي ، ففي رمضان حيافظون على الصالة، ويتوبون عن اخلمر أو عن الدخان مثال ، 
أو عن االستماع إىل األغاين وامللهيات وحنو ذلك ، أو عن بعض الشعارات الباطلة أو 
عن الصور اخلليعة، أو ما أشبه ذلك، ولكن حيدثون أنفسهم أم بعد شـهر رمضـان   

عودون إىل ما كانوا عليه وهلذا يتمنون انقضاء هذه األيام وإذا أقبل رمضان حثـوا  سي
  : أنفسهم، وتناولوا ما قدروا عليه من اخلمر ومن غريها حىت قال بعضهم

  وال صمت شهرا بعده آخر الدهر  * * *دعاين شهر الصوم ال كان من شهر 
ا بعد رمضان ؛ فيسـتكثرون مـن   فهؤالء رمبا يفرقون بني رمضان وم... والعياذ باهللا 

تناول احلرام وفعله قبل أن يأيت شهر رمضان ؛ ألم سيتركونه مدة هذا الشهر فقط ، 
  : مث يعودون إليه، حىت قال بعضهم

  فبادر بالشراب إىل النـــهارِ  * * *إذا العشرون من شعبان ولّت 
  ارِفإن الوقت ضـاق على الصغ  * * *وال تشـرب بأقداحٍ صغــارٍ 

فمثل هؤالء مل يتأثروا بصومهم، فاإلنسان يستعيذ باهللا أن يكون من هؤالء الذين مـا  
نفعهم صومهم وال زجرهم عن احملرمات، وإذا فعلوا شيئا من العبادات فعلوهـا بنيـة   

كما قال ! وإذا تركوا شيئًا من املعاصي تركوها بنية الفعل بعد أن ينفصل الشهر! الترك
   : شاعرهم وأمريهم
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  مشتاقة تسعى إىل مشتاقِ  * * *رمضان ولّى هاتها يا ساقي 
فهو ينادي ساقي اخلمر بأن يأيت إليه بالشراب مسرعا؛ ألن رمضان قد انقضى وولَّى، 

  . وكأن اخلمر حرام يف رمضان حالل يف غريه
فالصوم الصحيح هو الذي حيفظ فيه الصائم صيامه؛ فيحفظ البطن وما حوى، والرأس 

، ويذكر املوت والبِلى، ويستعد لآلخرة بترك زينة احليـاة الـدنيا، ويتـرك    وما وعى
الشهوات اليت أساسها شهوة البطن والفرج، ويذكر بعد ذلك ما اه اهللا عنـه مـن   
الشهوات احملرمة يف كل وقت ، ويذكر أيضا أن الصوم هو يف ترك هذه الشهوات، فما 

 .هاشرع اهللا الصوم إال لتقومي النفوس وتأديب
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 :» من فوائد الصيام « 
 

ذكر األطباء والعلماء قدميا وحديثا أن الصوم يهذب النفوس، وأنه يزكيها ويقويها وأنه 
سافروا تغنموا، وصـوموا  : ( يكسب األجسام مالحة وصحة وقوة، حىت قال بعضهم

  .  )١٨( )تصحوا
قد تفسد النفس  فمعىن ذلك أن الصوم محاية للنفس ، من األخالق املؤذية الضارة اليت

  . وتوقعها فيما يضرها
كما أن فيه أيضا مترين النفس على الصرب والتحمل وااهدة، وأنت حتس بذلك إذا ما 

  . فاجأك أمر حيتاج منك إىل شيء من ذلك
فاإلنسان الذي تعود على اجلوع، وصرب عليه مدة طويلة وصرب على الظمأ، إذا جـاءه  

وع شديد أو ظمئ وال يوجد ماء وهو يف سـفر، أو  أمر مفاجئ، بأن وقع مثال يف ج
انقطع عنه الشراب كما يكون يف األسفار أحيانا ، فإذا كان قد مرن نفسه على هـذا  
العمل، مل حيس بذلك ومل يتأثر به ، خبالف من عود نفسه على تناول الشهوات يف كل 

ـ   بري، وأصـيب  األوقات ، فإنه إذا افتقدها يف وقت من األوقات حصل عليه تـأثر ك
باألمراض ورمبا أتى إليه اهلالك بسرعة؛ وذلك ألنه مل يتعود هذا األمر ومل ميرن نفسـه  

  . عليه
أن الصائم إذا أحس باجلوع تذكر أهل اجلوع : كما أن للصيام أيضا فائدة أخرى وهي 

الدائم؛ تذكر الفقراء، واملساكني، واملستضعفني، الذين ميسهم اجلوع يف أغلب األوقات 
 أكثر البالد اإلسالمية، تذكر أن له إخوة جيمعهم وإياه دين واحد، دين اإلسـالم،  يف

                                           
من طريق نهشل بن  ٧/٢٥٢١: يروى هذا اللفظ ضمن حديث رواه ابن عدي في الكامل. صوموا تصحوا )١٨(

ورواه الطبراني .ونهشل متروك كان يكذب، والضحاك لم يسمع من ابن عباس. سعد عن الضحاك عن ابن عباس
انظر صفة صوم النبي صلى . (٣/٨٧: ب النبوي، كما في تخريج اإلحياءأ، وأبو نعيم في الط/٦٩ق، /١في األوسط 

 ).سليم الهاللي، علي حسن عبد الحميد: تأليف -١١١: اهللا عليه وسلم في رمضان صفحة
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يدينون مبا يدين به ويعتقدون ما يعتقده، وأم يف جهد ويف جوع، ويف ضـنك مـن   
املعيشة، فيحملك هذا الذي أحسست به من هذا اجلوع على أن تـرمحهم وتعطـف   

دهم مبا خيفف عنهم آالمهم اليت يقاسوا ، عليهم وتواسيهم وتعطيهم مما آتاك اهللا، ومت
  . فإذا قاسيت هذه اآلالم يف وقت من األوقات تذكرت من يقاسيها يف مجيع األوقات

فهذه من احلكم العظيمة يف الصيام أن يتذكر الغين الفقراء، وأن يرمحهم ويعطف عليهم 
 .مبا أعطاه اهللا تعاىل
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 »القرآن يف رمضان « 
 

شهر رمضانَ الَّـذي   ﴿:  شهر له خصوصية بالقرآن ، قال اهللا تعاىلمعلوم أن رمضان 
قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر يهزِلَ فسورة البقرة، اآليـة  [ ﴾ أُن :

١٨٥ [ .  
ذا الشـهر  فقد أنزل اهللا القرآن يف هذا الشهر، ويف ليلة منه هي ليلة القدر، لذا كان هل

  . مزية ذا القرآن
يعرض القرآن يف رمضان علـى جربيـل عليـه     -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان النيب 

  . السالم، فكان يدارسه القرآن
 -صلى اهللا عليـه وسـلم    -كان رسول اهللا  «:  فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

  .  » فيدارسه القرآنأجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل 
  . فكونه خيص ليايل رمضان مبدارسته، دليل على أمهية قراءة القرآن يف رمضان

ومعلوم أن الكثري من الناس يغفلون عن قراءة القرآن يف غري رمضان، فنجدهم طـوال  
السنة ال يكاد أحدهم خيتم القرآن إال ختمة واحدة، أو ختمتني، أو رمبا نصف ختمـة  

  . ا ، فإذا جاء رمضان أقبل عليه وأمت تالوتهيف أحد عشر شهر
  

إنه على أجر، وله خري كبري، ولكن ينبغي أال يهجر القرآن طوال وقتـه؛  : وحنن نقول
وقَالَ الرسـولُ يـا رب إِنَّ قَـومي     ﴿: ألن اهللا تعاىل ذم الذين يهجرونه، قال تعاىل

  . ] ٣٠: ة الفرقان، اآلية سور[  ﴾ اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجورا
  . ومن هجران القرآن أال يكون اإلنسان مهتما به طوال العام إال قليال 

  . ومن هجرانه كذلك أنه إذا قرأه مل يتدبره، ومل يتعقله
  . ومن هجرانه أن القارئ يقرأه لكنه ال يطبقه، وال يعمل بتعاليمه
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  . رآن، الذين هم أهل اهللا وخاصتهوأما الذين يقرؤون القرآن طوال عامهم، فهم أهل الق
وجيب على املسلم أن يكون مهتما بالقرآن، ويكون من الذين يتلونه حق تالوته، ومن 
الذين حيللون حالله وحيرمون حرامه، ويعملون مبحكمه، ويؤمنون مبتشاه ويقفون عند 

القـرآن   عجائبه، ويعتربون بأمثاله، ويعتربون بقصصه وما فيه، ويطبقون تعاليمه؛ ألن
  . أنزل ألجل أن يعمل به ويطبق، وإن كانت تالوته تعترب عمال وفيها أجر

:  وفضائل التالوة كثرية ومشهورة، ولو مل يكن منها إال قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول امل حرف ، ولكن  «

  . فجعل يف قراءة آمل ثالثني حسنة )١٩(»يم حرف ألف حرف، والم حرف، وم
  

وفضائل التالوة كثرية ال ختفى على مسلم ، ويف ليايل رمضان وأيامه تشتد اهلمة لـه ،  
كان بعض القراء الذين أدركناهم يقرؤون يف كل ليلة ثالثة أجزاء من القرآن على وجه 

ه يف كل عشرة أيـام  االجتماع؛ جيتمعون يف بيت، أو مسجد، أو أي مكان، فيختمون
  . مرة ، وبعضهم يقرأ القرآن وخيتمه وحده

فقـد يسـره اهللا   ! وقد أدركت من خيتم القرآن كل يوم مرة أو خيتم كل يومني مرة 
ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ  ﴿:  وسهله عليهم، وأشربت به قلوم، وصدق اهللا القائل

فَإِنما يسـرناه بِلسـانِك    ﴿:  وقال ] ١٧: لقمر، اآلية سورة ا[  ﴾ فَهلْ من مدكرٍ
  . ]٥٨: سورة الدخان، اآلية [  ﴾ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

                                           
حسن صحيح غريب : قال الترمذي. من حديث عبد اهللا بن مسعود مرفوعا)  ٢٩١٠( أخرجه الترمذي برقم  )١٩(

وأخرجه الدارمي برقم ). ٥/٣٤٠: (اكم والبخاري في الكبير، وانظر صحيح الجامعورواه الح. من هذا الوجه
 .عن عبد اهللا بن مسعود موقوفًا) ٣٣٠٨(



٤٥ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

فمن أحب أن يكون من أهل الذكر فعليه أن يكون من الذين يتلون كتاب اهللا حـق  
ال يغفل عن القرآن، تالوته، ويقرأه يف املسجد، ويقرأه يف بيته، ويقرأه يف مقر عمله ، 

  . وال خيص شهر رمضان بذلك فقط
فإذا قرأت القرآن فاجتهد فيه؛ كأن ختتمه مثال كل مخسة أيام، أو يف كل ثالثة أيـام،  
واألفضل لإلنسان أن جيعل له حزبا يوميا يقرأه بعد العشاء أو بعد الفجر أو بعد العصر، 

السنة وحيبب إليك كالم اهللا ، فتجد وهكذا ، ال بد أن تبقى معك آثار هذا القرآن بقية 
  . له لذة، وحالوة، وطالوة، وهنا لن متل من استماعه، كما لن متل من تالوته

هذه مسات وصفات املؤمن الذي جيب أن يكون من أهل القرآن الذين هـم أهـل اهللا   
  . تعاىل وخاصته

  
لليـل فـرادى   أما قراءة القرآن يف الصالة، فقد ذكرنا أن السلف كانوا يقـرؤون يف ا 

كان خيتم يف الليل  -رمحه اهللا  -وجمتمعني قراءة كثرية ، فقد ذكروا أن اإلمام الشافعي 
  . ختمة، ويف النهار ختمة، يف غري الصالة؛ ألنه يقرأ يف الصالة زيادة على ذلك

إن هذا ليس ببعيد، فقد أدركـت  : وقد يستكثر بعض الناس ذلك ويستبعدونه، وأقول
أول النهار إىل أذان صالة اجلمعة أربعني جزءا يف جملس واحد، يقرأ، أناسا يقرؤون من 

مث يعود فيقرأ، خيتم القرآن مث يعود فيختم ثلث القرآن، فليس من املسـتبعد أن خيـتم   
  . الشافعي يف النهار ختمة، ويف الليل ختمة

وال يستغرب ذلك أيضا على الذين سهل القرآن يف قلوم، وعلـى ألسـنتهم، فـال    
  . بعده إال من مل يعرف قدر القرآن، أو مل يذق حالوته يف قلبهيست

وعلى اإلنسان إذا قرأ القرآن أن يتدبره ويعقله ، ألن اهللا تعاىل أمر بذلك يف آيات كثرية 
 أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيـه  ﴿: ، كما قال تعاىل 

  . ] ٨٢: اآلية  سورة النساء،[  ﴾ اختلَافًا كَثريا
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

فنحن مأمورن أن ننظر يف هذا القرآن ونتدبره والكفار كذلك مأمورون بذلك حـىت  
يعترفوا أنه من عند اهللا، وأنه لو كان من عند غري اهللا الختلفت أحكامه، و الضطربت 

ي خمالفة، وال أي اضطرابات كان أوامره ونواهيه، فلما كان حمكما متقنا ، مل يقع فيه أ
  . ذلك آية عظيمة، ومعجزة باهرة

فهذا هو القصد من هذه اآلية، ولكن ال ينايف ذلك بأننا مأمورون أن نتدبر كل ما قرأنا 
 .كما أمرنا
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 :» الذّكر والدعاء واالستغفار يف رمضان « 
 

ألدعيـة، فاألذكـار   جيب على املسلم أن يتعلم، وأن يعمل مبا تيسر له من األذكار وا
يضاعف أجرها يف هذا الشهر ويكون األمل يف قبوهلا أقرب، وجيب علـى املسـلم أن   
يستصحبها يف بقية السنة ، ليكون من الذاكرين اهللا تعاىل، وممن يـدعون اهللا تعـاىل   

  . ويرجون ثوابه ورضوانه ورمحته
اح واملساء، وكذلك وذكْر اهللا بعد الصلوات مشروع ، وكذلك عند النوم ، وعند الصب

يف سائر األوقات ، وأفضل الذكر التهليل والتسبيح، والتحميد، واالستغفار، واحلوقلة، 
وما أشبه ذلك، ويندب مع ذلك أن يأيت ا وقد فَهِم معناها حىت يكون هلـا تـأثري،   
فيتعلم املسلم معاين هذه الكلمات اليت هي من الباقيـات الصـاحلات، وقـد ورد يف    

: سورة الكهف، اآليـة  [  ﴾ والباقيات الصالحات ﴿:  فسري قول اهللا تعاىلاحلديث ت
أكرب، وال حول وال قوة إال سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا :  أا ] ٤٦
  .  )٢٠(باهللا

  

                                           
رقم . ما جاء في ذكر اهللا تبارك وتعالى) : ٧(في كتاب القرآن، باب). ٢١٠:ص(أخرجه مالك في الموطأ  )٢٠(
) ٤/٢٦٨: (أبي سعيد الخدري وأخرجه أحمد أيضاعن ) . ٣/٧٥: (وأخرجه أحمد. عن سعيد بن المسيب) . ٢٣(

وجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أبي ) : ٤/١٠٩: (قال الشنقيطي في أضواء البيان. عن النعمان بن بشير
والتحقيق أن : ثم قال . سعيد الخدري، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، والنعمان بن بشير وعائشة رضي اهللا عنهم

ألنها باقية : لفظ عام يشمل الصلوات الخمس، وغيرها من األعمال التي ترضي اهللا تعالى) تالباقيات الصالحا(
 .لصاحبها غير زائلة ، وال فانية كزينة الحياة الدنيا ، وألنها أيضا صالحة لوقعها على الوجه الذي يرضي اهللا تعالى



٤٨ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

سبحان اهللا، : أفضل الكالم بعد القرآن أربع، وهن من القرآن « : وورد يف حديث آخر
  . أفضل الكالم الذي يؤتى به ذكْرا : أي )٢١(» مد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكربواحل

معىن التهليل، ومعىن االستغفار، ومعىن احلوقلة، ومعىن التسبيح  -أخي املسلم  -فلتتعلم 
، والتكبري، واحلمد هللا، وما أشبه ذلك، تعلَّم معناها حىت إذا أتيت ا، أتيت ا وأنت 

  . مبضموا ، طالب ملستفادهاموقن 
وشهر رمضان موسم من مواسم األعمال، وال شك أن املواسم مظنة إجابة الدعاء، فإذا 
دعوت اهللا تعاىل باملغفرة، وبالرمحة، وبسؤال اجلنة، والنجاة من النار، وبالعصمة مـن  
 اخلطأ، وبتكفري الذنوب، وبرفع الدرجات، وما أشبه ذلك ودعوت دعاًء عاما بنصـر 

اإلسالم، ومتكني املسلمني، وإذالل الشرك واملشركني، وما أشبه ذلك ، رجي بذلك أن 
  . تستجاب هذه الدعوة من مسلم خملص ، ناصح يف قوله وعمله

بالدعاء وبسؤال اجلنة، وبالنجاة مـن النـار؛    -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد أمر النيب 
  . وذلك ألا هي املآل

وبِالْأَسحارِ هم *كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ  ﴿:  تعاىلأما االستغفار فيقول اهللا
 ﴾ يستغفرونَ

  . ] ١٨ـ  ١٧: سورة الذاريات [ 
  ؟  من أي شيء يستغفرون: وقد تتعجب

  ؟  أيستغفرون من قيام الليل؟ هل قيام الليل ذنب
  ؟  أيستغفرون من صالة التهجد؟ هل التهجد ذنب

                                           
من حديث سمرة بن .... ماء القبيحةكراهة األسماء باألس: في اآلداب، باب ) ٢١٣٧(أخرجه مسلم برقم  )٢١(

إذا قال واهللا ال أتكلم ) : ١٩(وقد رواه البخاري معلقًا في كتاب األيمان والنذور، باب ... . أحب الكالم: جندب بلفظ
 ....اليوم
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

إم عمروا لياليهم بالصالة، وشعروا بأم مقصرون فختموها باالستغفار، كأم : نقول
  . يقضون ليلهم كله يف ذنوب ، فهذا حال اخلائفني؛ إم يستغفرون اهللا لتقصريهم

  :   ويقول بعضهم
  طول زماين ومن صاليت  * * *أستغفر اهللا من صيامي 

  ـالةوصالة أميا صـــ  * * *صوم يرى كله خروق 
فيستغفر أحدهم من األعمال الصاحلة، حيث إا ال بد فيها من خلل، ولذلك ينـدب  

  . ختم األعمال كلها باالستغفار، بل باألخص يف مثل هذه الليايل
يف حديث سلمان فأكثروا فيه من أربـع   -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد جاء قول النيب 

أمـا اخلصـلتان   :  لكم عنهماخصال، خصلتني ترضون ما ربكم، وخصلتني ال غىن
وأما اخلصلتان اللتان ال غـىن  . اللتان ترضون ما ربكم؛ فال إله إال اهللا، واالستغفار 

  . لكم عنهما؛ فتسألون اهللا اجلنة، وتستعيذون من النار رواه ابن خزمية 
فهذا و حنوه دليل على أنك مىت وفقت لعمل فغاية أمنيتك العفـو، وختـتم عملـك    

:  ر ، إذا قمت الليل كامال ، فاستغفر باألسحار، كما مدح اهللا املؤمنني بقولهباالستغفا
  ﴾ وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ ﴿

: فإذا وفِّقت لقيام مثل هذه الليايل، فاطلب العفو، أي]  ١٨: سورة الذاريات، اآلية [ 
  . اطلب من ربك أن يعفو عنك، فإنه تعاىل عفو حيب العفو

من أمساء اهللا تعاىل، ومن صفاته وهو الصفح والتجاوز عن اخلطايـا وعـن   ) العفُو ( و
 .املخطئني
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 :» شرعية العيد بعد رمضان « 
 

يعتقد كثري من الناس أن شرعية العيد بعد رمضان عبارة عن الفرح خبروجه والتخلص 
النفسـية الـيت    منه، ألنه حيول بينهم وبني ملذام ومشتهيام، ويفطمهم عن عادام

مرنت عليها نفوسهم، واعتادا أهواؤهم طوال العام، فهم يعتربونه شهر حبس وحيلولة 
وحيلَ بينهم وبين مـا   ﴿: بينهم وبني ما يشتهون، وقد يستشهد بعضهم بقوله تعاىل

  ].  ٥٤: سورة سبأ، اآلية [  ﴾ يشتهونَ
: م على النهي عن صوم آخر شعبان قـال  قال ابن رجب يف لطائف املعارف يف الكال

ولرمبا ظن بعض اجلهال أن الفطر قبل رمضان يراد به اغتنام األكل لتأخذ النفوس حظها 
هي أيام توديـع لألكـل،   : من الشهوات قبل أن متنع من ذلك بالصيام؛ وهلذا يقولون

رى؛ وذكر أن أصل ذلك من النصـا .. وتسمى تنحيسا، واشتقاقه من األيام النحسات
فإم يفعلونه عند قرب صيامهم ، وهذا كله خطأ وجهل ممن ظنه، ولرمبا مل يقتصـر  
كثري منهم على الشهوات املباحة، بل يتعدى إىل احملرمات، وهذا هو اخلسران املـبني ،  

  :  وأنشد لبعضهم
  فبادر بالشراب إىل النـــهارِ  * * *إذا العشرون من شعبان ولّت 

  فإن الوقت ضـاق على الصغارِ  * * *ـارٍ وال تشـرب بأقداحٍ صغـ
  

  : وقال آخر
  فاسقياين راحا مباء الغمامِ  * * *جاء شعبان منذرا بالصيام 

 

ولَقَد ذَرأْنـا   ﴿: ومن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه، وله نصيب من قوله تعاىل
قُلُوب مسِ لَهالْإِنو الْجِن نا مريكَث منهجا  لونَ بِهفْقَهسورة األعراف، اآلية [  ﴾لَا ي :



٥١ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

اآلية، ورمبا تكره كثري منهم بصيام رمضان، حىت أن بعض السفهاء من الشعراء  ] ١٧٩
  : كان يسبه، وكان للرشيد ابن سفيه فقال مرة شعرا 

  وال صمت شهـرا بعده آخــر الدهــر  * * *دعاين شهر الصوم ال كان من شهر 
  علـى الشهر الستعديت جهدي على الشهر  * * *ين األنام بقــــدرة فلو كان يعدي

 
فأخذه داء الصرع فكان يصرع يف كل يوم مرات متعددة، ومات قبـل أن يدركـه   

  . رمضان آخر
وهؤالء السفهاء يستثقلون رمضان الستثقاهلم العبادات فيه، فكثري منهم ال يصلون إال 

 فيه، فيشق على نفسه مفارقتها ملألوفها، فهو يف رمضان، وال جيتنب كبائر الذنوب إال
يعد األيام والليايل ليعود إىل املعصية، ومنهم من ال يقوى على الصرب عن املعاصي فهو 

  . هكذا ذكر ابن رجب رمحه اهللا عن أهل زمانه ومن قبلهم. هـ.يواقعها يف رمضان أ
ء الذين يتوقفون ظاهرا وال شك أن الدين يزداد غربة واألمر يف شدة، والكثري من هؤال

عن مألوفام يفرحون بانقضاء الشهر وانصرافه، فالعيد عندهم يوم فرحتهم برجوعهم 
إىل دنياهم ومالهيهم ومكاسبهم احملرمة أو املكروهة، فأين هؤالء ممن حيزنون ويستاؤن 

 ، بل من الذين جيعلون السنة كلها صياما وقياما وعبادات وقربات،! ؟ النقضاء الشهر
فاهللا يـرمحهم فمـا مثلنـا    !! وحيمون أنفسهم عن مجيع امللذات فضال عن احملرمات ؟

  :  ومثلهم إال كما قال القائل
 ونزلت بالبيداء أبعد مرتل  * * *نزلوا مبكة يف قبائل هاشم 
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 :» يوم العيد « 

هناك من جيعل يوم العيد واأليام بعده أيام هلو ولعب وغناء وطرب، وجيتمـع اخللـق   
كثري ويعملون والئم، وينفقون األموال الطائلة يف إصالح األطعمة، ويسرفون يف مـا  ال

يصرفونه من األموال يف اللحوم والفواكه، وأنواع املآكل اليت يعدوا للمغنني وأهـل  
الزمر واللهو، ويستعملون الضرب بالطبول وإنشاد األغاين امللحنة الفاتنة، وما يصحبها 

يستمر م هذا الفعل بضعة أيام، حىت إم يسهرون أكثر الليل من التمايل والطرب، و
  . ويفوتون صالة الصبح يف وقتها ومجاعتها

وال شك أن هذه األفعال تدخل يف التحرمي، وجتر إىل مفاسد ما أنـزل اهللا ـا مـن    
ي ومن الناسِ من يشترِ ﴿:  سلطان، وتدخل يف اللهو الذي عاب اهللا أهله بقوله تعاىل

يثدالْح وويف الوصف الذي ذم اهللا به أهل النـار  ]  ٦: سورة لقمان، اآلية [  ﴾ لَه
الَّذين اتخذُوا دينهم لَهوا ولَعبا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا فَالْيوم ننساهم كَما  ﴿:  بقوله

  . ] ٥١: اف، اآلية سورة األعر[  نسوا لقَاَء يومهِم هذَا ﴾
فننصح من يريد جناة نفسه أن يربأ ا عن هذه املالهي، وأن حيرص على حفظ وقتـه  
فيما ينفعه، وأن يبتعد عن املعاصي واملخالفات، وأن ال يقلد أهل اللهو والباطل ولـو  

  . كثروا أو كربت مكانتهم
لى اجلهاد، كما فعل وقد تقدم إباحة التدرب على السالح وتعلم الكر والفر وما يعني ع

احلبشة يف املسجد يف يوم عيد لقصد حسن، وليس معه غناء وال ضرب طبول وال قول 
 .حمرم، واهللا أعلم

 



٥٣ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 :» وداعا يا شهر التوبة « 
 

 )٢٢(وب وكذا قيامه، وقيام ليلة القدرورد يف احلديث أن صيام رمضان سبب ملغفرة الذن
الصلوات اخلمس « :  صلى اهللا عليه وسلم والصحيح أن املغفرة ختتص بالصغائر، لقوله

» ، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، مكفرات ملا بينهن، إذا اجتنب الكبائر 
  . واجلمهور على أن الكبائر ال بد هلا من توبة )٢٣(رواه مسلم

مث إن العبد بعد فراق رمضان وقد كُفِّرت عنه سيئاته، جيب عليـه أن حيـافظ علـى    
وحيفظ نفسه عن احملرمات، وتظهر عليه آثار هذه العبادات يف بقية حياته، الصاحلات، 

فذلك من عالمات قبول صيامه وقيامه وقرباته، فإذا كان بعد رمضان حيب الصـلوات  
وحيافظ على اجلُمع واجلماعات، ويكثر من نوافل الصالة، ويصلي من الليل ما قدر له، 

ثر من ذكر اهللا تعاىل ودعائه واستغفاره، وتالوة ويعود نفسه على الصيام تطوعا ، ويك
القرآن الكرمي وتدبره وتعقله، ويتعاهد الصدقة، ويصل أرحامه ويرب أبويه، ويؤدي مـا  
عليه من احلقوق لربه وللعباد، وحيفظ نفسه ويصوا عن اآلثام وأنواع اجلرائم، وعـن  

ومراقبته وهيبته يف كـل  مجيع املعاصي وتنفر منها نفسه، ويستحضر دائما عظمة ربه 
حال، إذا كان كذلك بعد رمضان، فإنه دليل قبول صيامه وقيامه، وتأثره مبا عمـل يف  

  . رمضان من الصاحلات واحلسنات
ومع ذلك فإن صفة الصاحلني وعباد اهللا املتقني احلزن واألسى علـى تصـرم األيـام    

الصاحل وصدر هذه األمة الشريفة، والليايل الفاضلة، كليايل رمضان، وهذه صفة السلف 
رمحهم اهللا تعاىل ، فإم حيزنون النصراف رمضان، ومع ذلـك يـدأبون يف ذكـره،    

                                           
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما : قال صلى اهللا عليه و سلم: لحديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال )٢٢(
 ) . ٧٦٠(، ومسلم برقم٣٥دم من ذنبه أخرجه البخاري برقمتق

من … الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة: في الطهارة، باب ١٦، ١٥، ١٤) ٢٣٣( أخرجه مسلم برقم  )٢٣(
 .حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه 
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فيدعون اهللا ستة أشهر أن يتقبله منهم، مث يدعونه ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فتكون 
سنتهم كلها يف ذكر هذا الشهر، فهو دليل على عظم موقعه يف نفوسـهم، ويقـول   

  : قائلهم
  على خري شهر قد مضى وزمان  * * *م من الرمحن كـل أوان سال

  أمان من الرمحن كل أمـــان  * * *سالم على شهر الصيام فإنه 
  فما احلزن من قليب عليك بفـان  * * *لئن فنيت أيامك الغر بغـتة 

  . لقد ذهبت أيامه وما أطعتم
  . وكتبت عليكم فيه آثامه وما أضعتم

  . صلوا وانقطعتموكأنكم باملشمرين وقد و
  . أترى ما هذا التوبيخ لكم؟ أوما مسعتم ؟ 

  ؟  قلوب املتقني إىل هذا الشهر حتن؟ ومن أمل فراقه تئن
وهو ال يدري هل بقي له يف عمـره إليـه   ! كيف ال جترى للمؤمن على فراقه دموع؟

  . رجوع
 

  : شعر
  خلت فجرت من ذكرهن دموع  * * *تذكرت أياما مضت ولياليا 

  ! ؟ اتهدين يف اره أين حرق
  ! ؟ أين قلق املتهجدين يف أسحاره

  ! ؟ فكيف حال من خسر يف أيامه ولياليه
  !! ؟ ماذا ينفع املفرط فيه بكاؤه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه

  ! ؟ كم نصح املسكني فما قبل النصح
  ! ؟ كم دعى إىل املصاحلة فما أجاب إىل الصلح

  ! ؟ متباعدكم شاهد الواصلني فيه وهو 
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  ! ؟ كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد
  . حىت إذا ضاع الوقت وخاف املقت ندم على التفريط حني ال ينفع الندم

  . وطلب االستدراك يف وقت العدم
  . دموع احملبني تدفق

  . قلوم من أمل الفراق تشقق
  . عسى وقفة للوداع تطفي من نار الشوق ما أحرق

  . رفوا من الصيام ما خترقعسى توبة ساعة وإقالع ت
  . عسى منقطع عن ركب املقبولني يلحق

  . عسى أسري األوزار يطلق
  

  . عسى من استوجب النار يعتق
ال شك أن شهر رمضان أفضل الشهور فقد رفع اهللا قدره وشرفه على غريه، وجعلـه  

  . مومسا للخريات، وجعل صيامه وقيامه سببا ملغفرة الذنوب وعتق الرقاب من النار
  . فتح فيه أبوابه للطالبني، ورغب يف ثوابه املتقني

  . فالظافر من اغتنم أوقاته، واستغل ساعاته، واخلاسر من فرط يف أيامه حىت فاته
  . جعله اهللا مطهرا من الذنوب وساترا للعيوب وعامرا للقلوب

  . فيه تعمر املساجد بالقرآن والذكر والدعاء والتهجد
  .  القلوبوتشرق فيها األنوار وتستنري
  . فهو شهر الربكات واخلريات

  . شهر إجابة الدعوات
  . شهر إغاثة اللهفات

  . شهر اإلفاضات والنفحات
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  . شهر إعتاق الرقاب املوبقات
  . فيه تكثر الصدقات وتتضاعف النفقات وجيود املسلم مبا ميكنه من العطايا واهلبات

عربات، فبعده تنقطـع هـذه   ترفع فيه الدرجات، وتقال فيه العثرات، وتسكب فيه ال
  . احلسنات

  
فمن قبله اهللا فهو من أهل الكرامات وأعايل الدرجات يف نعيم اجلنات، ومن رد عليـه  

  . عمله فهو من أهل احلسرات؛ ملا فاته من اخلريات
  . فال أوحش اهللا منك يا شهر الصيام والقيام

  . وال أوحش اهللا منك يا شهر التجاوز عن الذنوب العظام
  . ال أوحش اهللا منك يا شهر التراويحو

  . وال أوحش اهللا منك يا شهر الذكر والتسبيح
  . وال أوحش اهللا منك يا شهر املصابيح

  . وال أوحش اهللا منك يا شهر التجارات املرابيح
  . وال أوحش اهللا منك يا شهرا يترك فيه كل قبيح

  . فنعزيهفيا ليت شعري من املقبول منا فنهنيه، ومن املردود منا 
  . فيا أيها املقبول هنيئًا لك، ويا أيها املردود جرب اهللا مصيبتك

حافظوا على عبادة ربكم بعد هذا الشهر، وإياكم أن تعودوا ملا كنتم فيه من : عباد اهللا 
الذنوب واخلطايا؛ فإن رب الشهرين واحد، وهو الذي كلفكم وأمـركم وـاكم،   

يظ واإلمهال، حىت ميحوا اهللا عنكم السيئات ويقبل فإياكم أن تعودوا ملا مضى من التفر
  .منكم احلسنات ، وأكثروا من دعاء اهللا تعاىل والتضرع بني يديه
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 :» وختاما « 
 

ذا نعلم أن هذه العبادة ما شرعت إال هلذه احلكم واملصاحل، وهي كثرية، وإمنا أشـرنا  
  . إىل بعض منها حسب ما يتسع له املقام

حكيم يف شرعه، فما شـرع العبـادات إال    -سبحانه وتعاىل  -اهللا وبكل حال فإن 
لتهذيب النفوس وتقوميها، مل يشرع شيئًا منها عبثًا ، بل لفوائد مجة ومصاحل عظيمـة،  

هو احلكيم الذي يضـع   -سبحانه وتعاىل  -يعرفها املؤمن ويعتقد يف كلّ ذلك أن ربه 
  . األشياء يف مواضعها الالئقة ا

ك أيها املسلم أن تتقبل كل ما جاءك من الشريعة ولو مل تصل إليك احلكمة كما أن علي
اليت شرعت من أجلها هذه العبادة، عليك أن تعرف أن الذي فرضها هو احلكيم العليم، 
هو الرب العليم بعباده، فتتقبلها سواء علمت احلكمة واملصلحة اليت فيها أو قصـرت  

ؤمن فيما يسمى بالعبادات التعبدية اليت تفعل معرفتك عن ذلك؛ ألن هذا واجب على امل
على وجه الطاعة، وإن مل نصل إىل احلكمة فيها، ولكن العبادات الظاهرة، كالصـالة  
والصيام والطهارة وما أشبهها نعرف هلا حكما تفوق العد وإن أحصى شـيئًا منـها،   

  . قيقهاواملؤمن يكتفي ببعض اإلشارة، فإذا عرف املسلم هذه احلكم حرص على حت
فإذا عرفت أن الصيام يأمر جبميع الطاعات، ويزجر عن مجيع احملرمات، حرصت على 

 . حتقيقها ، ومتثلت كلها يف نفسك حىت تكون ممن انتفع بصومه وبسائر عباداته

  
وصلى ، أسأل اهللا العلي القدير أن ينفعنا مبا علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما 

 .واحلمد هللا رب العاملني، على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني اهللا وسلم وبارك 
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 :» تنبيهات على أخطاء أو نقائص تقع من بعض الصائمين « 

 
 . احلمد هللا وحده وصلى اهللا وسلم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه

  
ى لرمضان عدم تبييت النية للفرض من الليل أو قبل طلوع الفجر وإن كان قد يكتف -١

  . بنية واحدة
األكل أو الشرب مع أذان الصبح أو بعده وإن كان بعض املؤذنني قد يتقـدمون   -٢

  . احتياطا 
تقدمي السحور قبل الفجر بساعة أو ساعتني وقد ورد الترغيب يف تعجيل الفطـر   -٣

  . وتأخري السحور
ه الصوم من اإلسراف من غالب الناس يف املآكل واملشارب وهو خالف ما شرع ل -٤

  . اجلوع الذي هو سبب اخلشوع
التفريط يف أداء الصالة مجاعة كالظهر والعصر لعذر الكسل أو النوم أو االشـتغال   -٥

  . مبا ال يجدي
عدم حفظ اللسان يف ار الصيام وليله من اللغو والرفث وقول الـزور والكـذب    -٦

  . والغيبة والنميمة
واللعب ومشاهدة األلعاب واألفـالم واأللغـاز    إضاعة األوقات الشريفة يف اللهو -٧

  . واألحاجي والتسكع يف الطرقات
التفريط يف األعمال املضاعفة يف رمضان كاألدعية واألذكار والقـراءة ونوافـل    -٨

  . الصلوات املؤكدة
ترك صالة التروايح مجاعة مع ورود الترغيب يف فعلها مع اإلمام حـىت ينصـرف    -٩

  . ليكتب له قيام ليلة
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يالحظ أول الشهر كثرة املصلني والقُراء مث يقع العجز والنقص يف آخر الشهر مع  -١٠
  . أن العشر األواخر هلا مزية على أول الشهر

صلى اهللا عليه وسلم  -ترك القيام الذي خصت به العشر األواخر فقد كان النيب  -١١
  . إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد املئزر -

السهر ليلة الصيام مث النوم عن صالة الصبح فال يصليها البعض إال يف الضـحى،   -١٢
  . وذلك تفريط يف هذه الفريضة

البخل باملال ومنع ذوي احلاجة مع كثرم يف رمضان ورغـم مضـاعفة أجـر     -١٣
  . الصدقات يف تلك األوقات

قرينة الصالة والصيام وإن عدم االنتباه من الكثري ألداء الزكاة املالية كاملة مع أا  -١٤
  . كانت ال ختتص برمضان

الغفلة عن الدعاء وقت الصيام وخصوصا عند اإلفطار بتناول األكل والشرب مع  -١٥
  . أنه ورد احلديث بذلك وأن للصائم عند فطره دعوة ال ترد

إضاعة سنة االعتكاف يف رمضان وباألخص يف العشر األواخر مع ورودهـا يف   -١٦
  . سنةالكتاب وال

خروج الكثري من النساء إىل املساجد بلباس الزينة مع التعطر والتطيب مع ما فيه  -١٧
  . من أسباب الفتنة

التسهيل للنساء ليخرجن إىل األسواق يف ليايل رمضان ومع سائق أجـنيب وبـال    -١٨
  . حمرم بدون حاجة غالبا 

يام عشر ذي احلجة مـع  ترك سنة التكبري يف ليلة العيد ويومه قبل الصالة ويف أ -١٩
  . األمر به يف القرآن

تأخري زكاة الفطر مع أن السنة توجب إخراجها يوم العيد قبل الصالة وجتوز قبله  -٢٠
 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. بيوم أو يومني
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�12  ��0'م  �� ا���/� ���&��ورة، وأن ا�'ا��- ه�' +�*� ر &��ن، وأ ��  �� $�'ا�            

/ �134�5$ �670 . 

  7: /9-؟ 

، /50@ ه�ل +*� ر &�ن، 34ذا �� /�َ� ا�*��ل ����� ا�>�;���      )َ�ِ�ُ� ��ؤ�ِ� ا���ِل ( 
34ن آ�ن ه�5ك ��D /�5(  � ا��ؤ/�� ����� ا�>�;��� ��B4ه� آ� *�� أA��/ ��1م )�' �،         
وا�J'ل ا�>�1@ أA��/ I ��1م، إذا رؤي ا�*��ل و��- ا����Fم، أو أ���'ا +��60ن ;�;���         

 '/K/���  ِ�ُ�ْؤَ�ِ$ِ  َوَأ6ِْ=ُ�وا ِ�ُ�ْؤَ�ِ$ِ  Iِ6َْن  E4ُEBُا«  :� ���*� ا���Fم، 4@ ا�&(ُ   &ْ@ُ�ْJ�َ8َ
M4آ��'ا ��ة +�60ن ;�;��، وهLا /��ل ���: أ�F/ I ��*1' 'ن     : أي  »  اْ�ِ�/�َة   Kَ6َْآِ	ُ�Eا 

  . إI إذا رأوا ا�*�ل أو آ��'ا ��ة +�60ن ;�;�� /' �

  

آ���ن /����7ط �*���ل +���60ن، /���Mل و/����7ط، 3��4ذا رأوا ه���ل      O ���1و���N�L روي أ
+����60ن، وآ����ن ������� ا�>�;�����، 3���4ن رؤي ا�*����ل )���� 'ا، و/�����F +����60ن ������0  
و��S/�، وأ � إذا �� ُ/�َ� ��Q�/ �*13�4ون، وإذا ��B1وا ����� ا�>�;��� و��� /��� ه��5ك          

      N�S��12 /�'م ا� N؛ وذ���ن ا���'م ا�>�;��' 'F/ I �*134 ��D .و  K/���J4َْ�       « :�4@ ا�

�MN ـ  Hَم ا�Eْ�َ َم�Bَ        OJ;َ8َ /ْJ1َ6َ �6ِِ  ـ :NHُ�َ يQِ�ه��Lا ���ء ���     » اJRِ�1َ�ْ&ِ  َأ�J�َ    اEْ�َ�َْم ا�
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  . ���ر �� /�$�

إ��F/ ���1'م، : أ ��� إذا ���ل دون ا�*���ل ������ ا�>�;���� ����D أو M��4 ،���7Uآ>�ه� /J'���'ن  
 : �ن، وآ���� روي ���� ����SY� ��F/ X����U' 'ن ا����'م ا�>�;����  ��4�W� أ���1  ��� ر &��  

/50@ ه�Lا ا���'م     »Kَ�َْن َأEBَُم �4ًEْ�َ 4ِْ� َ�ْ�َ��َن Sَْ�ٌ� 4ِْ� َأْن ُأ�4ًEْ�َ �َ=ِ6ْ 4ِْ� َر�3َ4ََن«
�Z��7 . /��� أ�1  � ر &�ن F�4' '�1 ا

   I �*13�4 ��7U أو ��D �1ل دو���] أ�F/ I �1م إI إذا رؤي ا�*�ل، 34ذا Fا� �و��
�   IِJJ6َْن  « :2ن ��4@ ا��وا/��� ا����S*'رة    /��F' 'ن؛&JJ(ُ    ْ�َ��َنJJ�َ َة�/JJ8ِ اE�ُ	ِْآKَJJ6َ &ْ@ُ�ْJJ�َ8َ
�4ًEْ�َ �َ��ِ��َ�َ « . 

�، ه��ل ر &��ن،          ��6\ ���4 ���ل واJ/ُ ]�J4 ل 4@ ر &��ن، ر &��ن�� \6J/ ��1وإ
�/K ا�� ���  @4 : 

،  ��   »4َKَ6ََ� ا�-��َس ِ���;JMَ��ِم      5 َرَأْ�ُ$ُ  َأ!WَX    Mَ�اَءى ا�-��ُس اْ�ِ�َ��َل SْKَ6ََ�ْ�ُت ا�-�5  «
           ���/K  أن أ��ا���� ���ء ��1M� �6_M�4 رأى ا�*��ل ا��6ر�ذآ� أ��1 ر`� ����D، و�4@ 

M�4 � ا���5س    .»َ!J�َْ&  : َأHْWََ�ُ/ َأْن َ�� ِإَ�َ  ِإ��� ا���ـُ  َوَأ!5M َرERُُل ا���ِ  ؟ َ%�َل  «:   �J4 Oل
�، وأ � ه�ل +'ال 6J/ �4\ إI ا;��5ن، �6J/ I\ إI +��ه�ان  ��      �����Fم   ( أ�1وا
���7ط Iل       . ��ب ا��Uر`� و ��F6ا� ��/� @�50/ ،:�: إذا رأو� 1*��را أو رأو� �4@ ا�&�

� � ����:    : ه��Lا ا�*���ل، أو ر`� c*���ا أو ����Fا، و���Uل  ��J7  ا ا�*���ل، 3��4ن آ���نLه��
� ه�ّ\، وإن آ��ن  M�7_�ا     �U ن'�/ I�4 /�670، و e�S��134      ا� ����U 'و�� e��Sا� ���

@f��ن ا��'م ا�'�/ I، و��6J�ا� �ن ����'�/ . 

�/�� إذا   . ورؤ/� ��� �9���( ا���5س، إذا ر`� أه�\ ���� ��Aم ا���5س آ�*�� ا��F'م        �U آ��1'ا
         ��0� ���S/� /' ��، أو ��0� +�*�، أو ��0� Iه� إ���D �`�0�'ن أ��1 ر/ I ��� @4 @Yر

4@ ���� ��Aم ا���5س آ�*�� ا����Fم،       +*�/�؛ �06� ا����4�، ه�Lا /�7Wرون أ�1 @Yإذا ر
وذه- `_�ون إ�: أن ��\ ��� رؤ/7*�، وا7$��'ا ��Mن ا��� ���6س ��I'�  K�0 آ�/��6       
إ�: ا��Sم، ود_\ +�*� ر &��ن وه�' �4@ ا���Sم، ورأوا ا�*��ل ����� ا�9��0�، ور`�         
       ��0� �*�S�4@ `_�� ا� Iإ ��5/�آ�/-، و)�م أه\ ا��Sم /'م ا�9�0�، و�� /Mت إ��: ا��

َ�ْ�َ��J%َ  :  �َJلَ  O$َ4َ َرَأJ�ُْ$ْ& اْ�ِ�َ��Jَل ؟   «  :_�e و��S/� /' � أو 1�'ه�، $��M ا�� ��6س
 َو�Bََم َأJ�4ُِ� ا�ُ	J>4ِِ-ْ�َ� ـ ��-5J ��4و��J ـ؟       :َ%�َل .َ!َ�ْ&  :َ%�َل  .َ%�َل َرَأْ�َ$ُ  َأْ!Zَ.اْ�ُ�ُ	َ�ِ� 

�� �4َ َرَأْ�َ-�Cُ  ِإ��� :َ%�َل . َ!َ�ْ& :َ%�َل -@ِ�َ ، Zِ�ْ�ُ!ْ@ِ	9َJ   6ََ�� َ!َ\اُل َ!ُ;Eُم َ($�O َ!َ�اCُ َأْو َ�ْ�َ�َ� ا�]
 ZُJJ�ْ1ُ6َ ، �َ��ِ�JJ�َ���JJ�َ ، َهَ@QَJJا : َ%�JJَل .َوِ�ِ;JJَ��ِم َأJJِْ�4ِ� ا�ُ	JJ>4ِِ-ْ�َ�؟    5JJ>ِ$َ@ْWَ ِ�ُ�ْؤَ�ِ$5JJ َأَ6َ��JJ : ا�
  ِ� . » X   َأ4ََ�َ!� َرERُُل ا��

�4@ ���� ��Aم         4�ل هLا ��: أن 2ه\ آ�\ دو��� رؤ   @�Yاب أ��1 إذا ر'�F7*�، و��0\ ا��/
0�ه� أن /F' 'ا، إذا ُرY@ 4@ ا% �رات �Aم ا������ أن /F' 'ا، و��� /��Aم   � �/Lا�



٦٣ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

         ��QU @�4 ى��/ Iم أن ُ/��ى �4@ ا��/��ض، وA�� ء���َ � وراءه�، وإذا ُرY@ 4@ ا2
� I ُ/���ى ��4@ ا2����ء، أو I /���ى ��4@         ��J4 ��4@ ا��/���ض @��Yه���، وإذا ُر��D @��4و

�ة و/�ى �F  @4 أو ا��'دان وه�Lا��ة، أو I /�ى 4@ � . ا��/�ض و/�ى 4@ 

0� ا��/�ض ���  � �_Mو� ،e�S�� رن�J  'ا��/�ض وه �ب ��D �1أ ��12 /�� Nذ�
  �`��4 ��7J�Uأو د �J�U�� e�Sا� i6$ �ا���� jF1 �Lو4@ ه ،���$ jF1 ة��أه\ 

�ة وه��'  ��( ا��J  ،e���Sر���1 � ����ة، أو ���Dب ���� أه��\ ����e���S، و���M_� ���� أه��\ 
 �7J6�4 ،���$ أو ���$ jF1 ة�� �0� �*5� �_M� ،��J/�42ا��6د ا �ا��'دان أو �
�4@ ����ة       @�Yل  �7: ر��ا�e�S، ��4ى 4@ ا��'دان وI /�ى 4@ ا������، ��: آ\ 

�*�6U �/Lم ا�A�/ Iا، و' 'F/ ه� أن�0� �/Lم ا�A� �أو دو� .  

   ��'U \�6J/ م، إذا ر`� و����( ���       و � ر`� و�U أن ا�*��ل i�J�� �F/ ��134'م؛ ��12 �
   Iم  �( ا���5س، و'F/ \� ،�Q�/ I �134 ��'U ه�ل +'ال وُرّد ��د_\، وإذا ر`� و

�ل   : /J'ل�/ ،N�Sل ��: ا��أ�1 رأ/X ه�ل +'ال، /��� أ�1  7'ه� وا��1اد� ��ؤ/�7 /
����: أن ��4@ ا2 ��� +����، 4���� رأى ه���ل +��'ال ���Q�/ ���4، ���\ /���7��  ��( ا����5س   

  . F'م، إذا �� /U \6J'��و/

7: /�7�ر�'ا �����،   و/k � �� ا�6F@ إن أF4 ،�U�Z'م ا���6Fن  � ��ب ا�7�ر/-؛ 
� ا���7دوا �����،     �U 6\  5*� إذا آ�6وا، 134*� /�'�1'نJ/ُ �*134 ،إذا آ�6وا �'��M/ :7و
          ،l��6/ ��U ��12رب ا���6'غ، و��U ��U ��12 N؛ ذ����S� ى�/k � �� ا��S0� @6F أو إ

  . ن /k/ُ �134 �J�Q � ��34ذا آ�
�' )�م �S*�دة ا;��5� ;�;��� /' �� ���4 /��و� أ��Q4وا، إذا ���JJ'ا أن ر &��ن د_�\          
��ؤ/��� ا;���5� �������، 13��4*� إذا أ����'ا ;�;���� /' ��� و���� /���و� ���Q�/ �*13��4ون؛ 2ن       
� ����: ا�>�;���� /' ���، 1*�/���7 ;�;��'ن /' ���، 3��4ذا ر`� ����Iن  ';'���Uن ��/A/ I �*��Sا�

� وا�>�;��، �Q�/ �*134ون � /�و� ����و)� 'ا �4 ا�'ا
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�âbflîğ–Ûa@člìŽuŽë@ÂëŽŠŽ‘�âbflîğ–Ûa@člìŽuŽë@ÂëŽŠŽ‘�âbflîğ–Ûa@člìŽuŽë@ÂëŽŠŽ‘�âbflîğ–Ûa@člìŽuŽë@ÂëŽŠŽ‘ 

 

������������  

�ٍ� J4َِ� ا���EJ�َ M9J@ُ�ِ ،9ِJ�ٍْم، َواْ!ِ$َ<�Jِء      �-ِ�ِ :̂ ;ِ�َ �	َ��ٍ_، َ%�ِدٍر، وإ!�@ٍَ&، 4ُ�4ُْ]ِ O�َ8َ �ُ�ِ�َ �	َ�إ!
Eوه ،�ٍM=>َ4ُ :َذ /ُ:	�َWٌَة، و�اِآ�Jcً�%َ �ٍJ، أو َbِ	��J8ً، أو اJRِْ$ْ	َ-�ًء، أو     َ(�aٌ وِ!َ<�ٌس، َوِرد

       dٌJJَوِر� ،CُEُJJeْ!ٌَر َو�JJ�َ(ُ f ، ِJJ6ِEbَ QِJJ>َ-ْ4َ �ْJJ4ِ 5ٍءJJ�َ َلEJJBُأو ُو ،�ٍJJgَ!َ َ�اِرJJ@ْ$ِ�ِ fًا\َJJ!إ
  . 4ُْ�َ$�ٌد، وَ(ْ�ً	� واْ(�4ً��َ$ِ

    JJhَ6َ �ً�JJ� Cُ/َJJ1َ$َ8ْأو ا ،�ِJJ�ْ>َا� f ،ُ�وِبJJjُ5 ا�JJ6ِ �kآ�JJ�َ 9َJJَأَآ EJJ�َى  َو��JJeَ$َ�َو ،OJJ3َ%َ _َ�َ�
Cُ/َ�ْ�َ إن وا1َ6َُ  أو  lُ\ِ�ْ�ُو ،�ُ�Rِmا. 

 
Nذ� ���J%َ ،_ٍJِدٍر    (  : /J'ل �0�@َ4ُ ،&ٍ�ِJ[ْ4ُ O�َ8َ �ُ�ِ�َ �	َ� ���� /��Wج ا�����4، ��4      ، )إ!

/��9- ����: ا��*��'د وI ����: ا����F5رى أو ا����9'س، أو ا���6'ذ/�� أو ا�*��5�وس، أو     
 ���'��S، أو ا��ه�/���/5'ن ���/� ا%$��م، I /����'ن ���؛ ذ��N 12*��         ا��/ I �/Lا�� �

�Z�+ وا�J4 �*12 6\  5*�؛J/ I �5و�� �0/�Sوض ا���� ��6Z�W  وإن آ�1'ا .  
�رة : ��وط ا�;��م�4�0'ن Jوا��6'غ، وا� ،\J0ا%$�م، وا� .  

 ه�L +�وط و�'ب ا���Fم، 
ذاك إI أj���/ ��� �1، وإ�W/     ���1ج ا�6F@ ا�Lي �� /I ،l�6 /9- ����، و � :ا���Eغ

/k � ��  � ��ب ا�7�رب وا�7���F��� � k/ ،-6م وإن آ�ن )��oا، آ���� ���S أو   
  ،����M/ :7 �� � k/رب ���� و��4 ،lإذا آ�6 و�� ���� iS/ �U �12 N;��ن؛ وذ� �ا�

l�� 7: /�*\ ���� إذا  . و
إI ���1 /�*��� وL��� Iر� ���K  -�����0:-؛ وذ���N 2ن ا	 وآ8 �JJ�� f N�QJJ�EJJ-�4 OJJن

 	�4 ،\J0/-:��0�-         ��� 3�4ذا ،j�pُآ� ����وه- ا%��1ن ��J، وهLا ا��J0\ ه�' ا��Lي 2
 ����  ��/-  \�J0ن آ�ن  ���'ب ا�M�-          ��  ]J�$ -وه� ��  L�_�9- �����، إذا أ/ I ��134

-� . و
.JJط ا��ا��JJHرة، :ا�/JJ1ا�  �U���� إذا آ���ن �ر ������، و�������J/ I ���134 اA�3��4ذا آ���ن ����

ُذِآ� �� أe�1 ���� ���9وز $��5 ا����Y� �A�9 ��� ا����Fم، ���4ن          . �0ِZْ ��5و���Aا ُأ
�ة، /��Q4 @��50'را     �/��0Q، إذا د_��\ ر &��ن ����( ;�;����  �����5 وأ0Z�*��� ������ وا

A� . و��Sء، ;� /�N�L� @�7 �� ا���Fم؛ �12 ��
�J4ِ �ٍJJَ� ا���EJJ�َ M9J@ُ�ِ ،9ِJJ�ٍْم    ( �-ِ�ِ :̂ J;ِ�َ (   :��� ن'�� A0/ ن ا�������'ن ���دة' '��F/ ���*1أ

   I اL؛ 2ن ه���oم ا�'F/ أ�1 $'ف ��6 آ\ ����U ك��ا�S*� آ��، �4 /��7ج إ�: أن /
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�� ��، وذ�N �12 ��زم ��: إآ���ل ر &��ن، و���: ���م ا��Q4%ر      � Iو �� �أه��
 �5 إL0� Iر، �4 /���7ج إ��: أن /�9�د ا���5� آ�\ �����،  ��0'م أ��1 ���زم، أN�1 ���زم            

ه\ ��/�� أن ��F'م   : و�Uل -4@ ر &�ن-$N�M إ��1ن و�Uل  ��: إآ��ل ا���Fم، �4'
�ا؟ o� N134&- و�J'لD : ر؟L�� ��o� 4@ ر &�ن �Q4أ�7*�5@ أن أ !   I @�1أ ��Bأ�

� ���f�4 ������5 -�����0:-أ)��'م وا����5س /��F' 'ن؟ أ����e ا	 ��U  أ��1@ أ����ك ���B؟ أ�
  I N�1زم، وأ��� N1أ :�� Nل ذ���د ����، 4S�ُ ر �@؟L� I در�U �1م وأ'Fا�   ��QW/

 X��5ر، آ����ض أو $����، وأ ��� إذا آL��0رض آ���� N��� أن /���0ض Iر إ���Q4%ا N����6�
��� إ��: أن ����ك N�6�U آ�\           � ��4 ،��Q�� N�1أ N���6� ��QW/ I N134 ����( ���J 

�اD م'F� N1أ ���� .  
آN�L أ/&�  �0'م أن ا��5س /J' 'ن 4@ `_� ا���\ /��7��ون، L�*4ا د���\ ���: أ1*��      

��ك / I �ا +�@ء     ��ز 'ن، و��Lا؛ 2ن ه���D �6 ��: أ1@ $'ف أ)�'م�U �*5  \آ
  .  �0وف

2����، َ ّ>ُ��'ا        )اْ!ِ$َ<�Jِء JM=>َ4ٍُ�   ( �4 ��وط وEbب ا�;��م  ��Q�/ ��  ���'/ I�50@ أ/
     ��*YA9/ Iم، و'�F� م ���*�� أن�� Xf���u ���6�5� ����5ء؛ 34ن ا���أة إذا ���

��6 �91$��، و2��\ ذ��N ���7ك      و�' )� X؛ ذ�N 2ن هLا ا��م ا��Lي /��Wج  5*�� /70   
ا���Fم إ�: أن �Q*�، آN�L ا���5س، إذا و���ت و��J@  0*�� دم ا����5س 3�4ن ه�Lا ا���م        

  . �Lرا �*�، F� �4'م Q� :7*� -أ/&�-/�670 
�� ا��دة���4��� ار��� وه�' )���Q� �Y\       -�01'ذ ���	  -ا���دة ه�@ ا����� ��0� ا%$��م       :

k�4 ،ا�*Q7  ر�� إذا آ�ن�*Z X�Qو� ،� '(      ،j1M7��/ نM�� � k�/ ن، إذا ���بM�� � 
/M� � kن /F'م ��ل ذ�N ا��'م، أو ��Mن /��j1M7 ا�Q*��رة إذا ار��� وه�'  Q7*�� أن       

�ا/�� �*Q7/ ،رة�*Qا� j1M7�/ .  
 . ه�Q�  �Lات، ا���u وا���5س وا��دة

 ) �cً�%َ �ٍَذاِآ /ُ:	�َWَو(        ل ����7اA�1أو ا$�7�5:، أو أ ،) ���ر إذا �0�� وأ_��ج ��v�U، أو 
�'��4، 3�4ن ه�Lا /4��5@              L��5  ��  ��1��B1، أو ��9 أو ا��97، أو أر$�\ +���v إ��: �

 .ا���Fم
ه' اI$��7اغ، أو /��: ا���Q�/ ،w/�Q7 إذا آ��ن  �66��7  07���ا، ���ء �4@       ا�51ء  

 K/���: ذر��� .» اJRَْ$�1ََء OJ3َ%َ /J16َ َوJ4َْ� َذَرJ8َُ  ا5ْJ1َ�ُْء َ6َ��J3َ%َ �Jء َ8َ�J4َ           ِ J�ْْ�   «:  ا�
U I&��ء �����، أ �� إذا آ��ن      -وا����ل ه��L  -_�ج  U �5*�ا ��ون ا_��7ر، �134 /50@ 

  ��5Q� ��� '� N�Lوآ ،:&U ،ء�U :7 �J��ا، أد_\ أ)�06 4@ ��J و�ك �07 
���ك           � ،���� آ�/*��، �0��Yرا ��+ ���0� '�� N�Lوآ� ،:�&U ،إ�: أن _�ج  �5 +�@ء

@&J/ �134 ،ء�U�5 وQ� @4 �  N�L� .  
آ���رة آ����رة    -أ/&�� -إذا �0�� و�� ( J/ �134&�@، و/��'ن �����    �134  وأ�4 ا��	�ع

 ا�B*�ر، وا_j�7 ه\ ��J[ ا����رة وا�J&�ء ������5ن؟
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ا2آ>���ون ����: أJ���� I ���*1[؛ وذ���N 2ن ا�9����ع ���Q'ل  �����، و���12 /���'ن �����      
    ،:��5/ I ��1ل ���: أ�ا��4�Q�، وا���o- أI ��*1 /�'�1ن ��4�D� �� هLا ا���Fم، 4

  . � ا�J&�ء ��\ �ل، ���� أن /J&@، و���� أن /�����04
 N�Lء آ�-	$JRا /	�W �50@ إذا/ ، :         \�Q6� �/��0دة ا������� :���/ ��  ��0��� اA�1%ال ����

    ،Nذ��� '���ا����Fم، وآ��N�L إذا ���B1 إ���: ا ��أة أو إ���: )��'رة ا ���أة �4@ +�+��� أو 1
  . ار ا��B5، ;�رت +*'�� A1M4ل، J/ �134&@؛ �12 �0�� ���وآ�ر ا�-O$) �g أ!\ل

 N�L6 وآEb Oإ� Q>-4 �4 �c�� 9Rا،  إذا أر��'J/ �134 ،�4&@ إذا آ�ن  07�� L�5  ،
�Y�، و Lo/�:   � ذ�N ا%��، ا%�� ذآ�وا أ�U �*1��ن*  . 

  ��/'J  X1أ � إذا آ� ،�Q�� I �Lه ،��4%�� ا����5� ���y وا�7@ ��'ن �c @4ه� ا��9
   �����( ا��6 @�4 \_�ن آ���3 ا�'ر/��، ��Q�� ��*134، إذا أد_�\ إ��:       أو  Lo/�، أو L4�1ة �

            ،�������'�v��+ �4  �� أي  '�f( آ��ن ��Q�/ ��134، وآ�N�L إذا ه��5ك  �� /���: ���7
   ��*12 N؛ وذ���Q�� �&/أ �L*4 ،ج�S4@ ا� \��_�*� ا���أة 4@ ا���، و/�_�*� ا���

�Q�/ �134 L�5  أي ��4  '�  . �L�5 إ�: دا_\ ا���9، �4\ +@ء أد_�� إ�: 
�=>� �4��eأ��3 ا�  K/�����ء �4@ ا� ،  :»   �َJ=َ6َْأ   &ُbِ�Jeَ�ْمُ   اEJ�ُeْ	َ�َْوا «    K/��ه�Lا 

����� رووا          �( ��S� �06�$ :ا إ��'�o�� ��*1إ \��Uو ،�����Fا� ��  ����� �وي �� 
��\ ذ��N ���\ ��� ا% ��م       y4 ،X���; �*5  ��<آ �و�� ،j�0f �*&0و� ،K/��هLا ا�

�، وذ��N أن ا���9 �� �4*�� إ_��اج ه�Lا      �ا���م، ��Q��4 آ��� /���Q دم ا����u ودم      أ
�Q�/ �1أ :�� Nا���5س، دل ذ� . 

��  ��( أ���1  ��� _���ج  ���5 +��@ء؟ ����U'ا �������12 أ����ن ����: ه��Lا : ����� �����ذا /����Q ا�
\���Uو ،@��&J/ نM��� -��U'� ������ أ����ن �م، إذا أراد أن : ا�0���\، و ���z7���/ ���12 ا���

�9�� ا z7 ا�*'اء ا�Lي 4@ دا_�*�، �W�4ج  5*� دم  u6J/    ���4'ن ،��J/�� ]�7W/
���� �9� ��e �*� ا�F7 Iص �Q�/ I �134 ا� ��  . ذ�N $6- إ�Q4ر�، 34ذا و

        ��Q�/ Iا����67ع، و ��Q�/ ��134 م إذا آ��ن آ>���ا�آN�L  � /��: ����67ع، ا��67ع ����
ا���- ا�Lي /���6 4@ ��واز أو إ��ة،  � /���Q؛ ��12  �� ا$�07��� ����� وI د_�\       

�4'�، �Q�/ ��134 ا��L9وب  �5؛ �12 _�ج  �5 هLا ا��م ا��>���، 4*�'   +@ء  4 �5@ 
� �9���6 ��م ا�+ .  

و�Q�/ I إذا �Zر 4@ ��6D �Jر؛ وذ�N 2ن هLا ا�S@ء  �� ���0 ��� ا���6'ى، ا���6oر     
Nذ� '�  . و1�'�، �Q�/ �4  ( أ�1 ���� أن /�7>�، /�� 4�� وأU�W� ��1� أو �0�� � و1

ا��/i ا���0وف ا���70د، هLا +@ء �fوري أ�J6/ ��1: �4@     و�Q�/ I ا��/i، ا��7ع
��Q�/ �4 ،��4 إذا ا���7( ر/��J، و��Q�/ I أ/&�� إذا أآ�\ أو +��ب وه�' ��1ٍس، 134���           

��J$و 	0�� اZأ .  
�� ����        :  /J'�'ن )َأَآ9َ َ��آ�k 56ِ ا�jُُ�وِب (  � �J7وب، أو ا���oأآ�\ +��آ{� �4@ ا� �� 

\ +��آ� �4@ ا����Z @�4 ��9'ع ا��J/ I ��134 ��9&�@؛         �64ن 1*�را، U&:، وأ �  � أآ
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  X��6<7�4 ،����7طIا ���0� Iإ ���Q�/ Iء ا�5*���ر، �����04 أ���J� \��(2وب ا���o2ن ا� Nوذ���
   )��Z ��U �1ري أ�/ I 'وأ � ا���9 34ذا أآ\ وه ،e�Sوب ا��D iJ�7/ :7و/��7ط 

   34 ���+ :��� @�J� ، إذا�� �ا إذا �� /�67Lء ����، وه�&U I �134 �9ون    ا����� :�J6/ ��1
@&J/ أن .  

أ � إذا ��iJ أ�1 أآ�\ ��0� ��Z'ع ا��J/ ��134 ��9&�@، 4��>� وه�' /��7��، وا2)�\           
��Jء ا����\، ;�� ��0� ذ��N ا71*�:  �� $��'ر�، و���� ��� /��67� ��� أ��1 أآ�\ ��0� ��Z'ع                
-ا���9، )' � )��]، أ �� إذا ا$�7�� �4@ ا2آ�\ �7: $��( ا%�U ��  �>�، ��54ى          

�Lل ه��� ا71*�:،       أJ/ �1&@ -وا��U \��5 أن ا����c :��� -���o�12 أآ\ وه' ا� N؛ وذ�
� د_\، ���04 ا�J&��ء، إذا أآ�\ و���6� ��� أ��1 أآ�\ 1*��را، أي ��0� ��Z'ع          U أن ا�5*�ر

  . ا���9، ��iJ  � ذ�N، 2�4)\ ا�J&�ء
� أ�1 4@ ���\، /�50@ �4@ `_�� ا����\، أو أ��1 �4@        J70/ \أآ j��W4 ��� ��J7إذا ا� N�Lآ

� X���D، ��4@ ه��L ا����ل إذا ���6� ��� أ��1 أآ�\          `_� ا�5*�ر و�U e�Sأن ا� �J70/ ���
  . 1*�را، أي 6U\ أن ��oب ا�e�S أو �0� � �Z( ا���9، ���04 ا�J&�ء

 ) Cُ/َ�ْ�َ إن وا1َ6َُ  أو  lُ\ِ�ْ�ُد_�\،       )و ��U �*�Sِر أن ا��4@ هLا أ/&� _�ف، إذا ��� /�
�ري ه�\ ه�Lا ا���'م  �� ر &��ن أو أ��1        �/ I 'م وه��F4      � � �� +��60ن، )��م و��0

       �� واi��4 +��*� ر &���ن أو أ��0� ���1��U ���1���6 أWء� ا�����أ���Q4 أو ���0� /��'م أو /��' �� 
�ون أ��1       �J70/ �' ��( '�� ��9'ز، و���/ I �134 �ر &�ن، أ�Aأ� ذ�N، أ � )'م ا��0

��7طI؛ 2ن ���*� ا�&/ I �134 ر &�ن �  .  
  

 .>�ً�اهLا  � /��F��� i�07م،  ( ا_�F7ر ا��j�k ا_�F7ًرا آ
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�âbflîğ–Ûa@pbfljčuaflëflë@åŽäŽ��âbflîğ–Ûa@pbfljčuaflëflë@åŽäŽ��âbflîğ–Ûa@pbfljčuaflëflë@åŽäŽ��âbflîğ–Ûa@pbfljčuaflëflë@åŽäŽ� 

@ @

��������������
             ،Cُ/َJ-ْ8ِ �ُْآMQJٍء، َوا��J4 �&J�ُ ،�ٍJ	Wَ �&J�ُ ،�ٍJFَُر OJ�َ8َ ،�ٍJ=ْ6ِ 9ُJ��ِ�ْWٍَر، َوEeُJRَ �ُ�SِKJWَ :�[َ�ُ

�JJ�َِر، َوJJ4ِ EْJJ�ََ�اًرا َ%�9َJJ ا�$�ْ@ِ<�JJِ� ا��JJ3َ1َُء، َوَآ<��JJَرُة ا�Mg َو8َ�JJ=ِ>ْ4ُ OJJٍ� َر�JJ3َ4ََن ِ�ِ�َ	�JJٍع 
   J�َFَ :/J4ُ &ْJ;ُ�َ &4َْ� �4ََت َو� O�8َ53ِ1�َ ، َو Cُ�ُ�(َطَ   َو��J6َ ٍم إْنEJ�َ M9J@ُ�ِ َت    �ٍم�J4َ �ْJ4ََو ،

 .وَ%/ َ!Qََر �4ًEBَ، أو َ(��k، أو ا8ِْ$َ@��6ً 6ََ�َ�ُ  8َْ-ُ  َوِ��:ُ  
 

 ذآ� �0� ذ�N ا��5� و�u0 ا�'ا��6ت، 4�� ذ�M� N_�� ا����'ر ا����'ر ه�' ا2آ�\    


	�������� �: ��4@ `_��� ا�����\؛ وذ���N 2ن `_��� ا�����\ /����: $����ا، ���Uل �����0:      ����	
	��������و�אْ�������	
	��������و�אْ�������	
	��������و�אْ�������	و�אْ���
�����ٍ���� �: و�Uل ] ١٧: $'رة `ل ���ان ، ا�/� [  � ���ْ����	����������ْ����	����������ْ����	����������ْ����	����������	������������ٍ����*��(���)ل���&�%ط#�"�! �	���	������������ٍ����*��(���)ل���&�%ط#�"�! �	���	������������ٍ����*��(���)ل���&�%ط#�"�! �	���	�������[  � *��(���)ل���&�%ط#�"�! �	

���4�� `_�� ا����\، 2�4آ��� ا��7@ �4@ ذ��N ا�'X�U ����:          ] ٣٤: $'رة ا�J��، ا�/� 
 ��ُ�وا IِJ6َن� 5J6ِ ا�]:EeُJِر َ�َ�َآO   :»       �ًJ 'را، وه�@  �� ا���5���Uَ ،َل ا��6ِ�5@�     $�eJ[َWَ« 

وذ�J/ �12 N'ي ا%��1ن ��: ا��60دة و��: ا�2���ل؛ و��12 /��6- إ���� ا����Fم إذا      
���_M� ��/و ،-�4�ل ذ�N ��: أ7�  �1 ،��J</ Iو ����/ I م��Fرأى أن ا� . 

  X���; ��� ��/K ز/�ْ�َ!� J4ََ. َرEJRُِل ا���Jـِ       «  :4@ eJ[َWَ   X          ، ِة��َJ�� ُ%	َ-�J ِإOJ�َ ا�;&J�ُ
  Zُ�ْ%ُ : َل    َآْ& َآ�َن�J%َ ؟ �J	َ�ُ-َ�ْ�َ :    �ًJ�َD �َ�J[ِ	ْSَ ُر/ْJ%َ«.       ،��/` �����_ اءة��U ر��U @�50/

�ر رآ�70�، أر�( )���ت أو 1�'ه�U ���/ ،ه�'�  . /50@  � `/�ت ا��J6ة أو 1
�/K �9ِ0ْ�َُ\ ا�Qْ�ِِ� َوُ/َ���  . » َأَ(�J�َ8ِ :�Jد ا���Jـِ  ِإJ�ْ�َِ  َأُ�َ8ْ�J=ْ6ِ &ْJ�ًُ�ا       «:  ، ��ء 4@ 

و�0\ $6- ذ�N ا����ر�� إ��: ا���Fة، و��U\ إن $�6- ذ��N ا����6درة إ��:  �� أ���ح          
أ ��� ����6د� �������Fم ��4@ ا�5*���ر، وأ ���ه� �������Q ��4@ ا�����\، وI    -�����0:-ا	، ���4	 

\، 34ذا ��ء ا�'XU ا�Lي /75*@ )�� *� 34ن ����*� أن /���Qوا، وإن   /F] )��م ا���
  �� /Mآ�'ا /5'ون ����5� 

  
�k/ �v�+ �1آ\ 2آ��5 و��� �� 91�، �Q��4ون ����5��� أ�1�Q4 وأ�1 �' وU �51أ .  

 ) �ٍ=ْ6ِ 9ُ��ِ�ْWَ :�[َ�ُ(  �Q�/ أن ��/) �ٍFَُر O�َ8َ (   ��  �1أ Iأو -Z2ن ا�� N؛ وذ�
���� ا�          ��7S*��ت، و;���1  � ��4  �� ا����وة ا��7@ ����- ا��6�ن  ���5�، 3�4ذا ��� /�9

  . أ�Q4 ��: ���، ا�7��ات ه@ �4ع ا��Z-، وإذا �� /9� �Q�/ �134 ��:  �ء
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 �SY�� K/���ء أن 4@  :»  :5�ِ�ُ�ْ<ِ=ُ� َ8َ�O ُرFََ��ٍت ، Iِ6َن َ�ْ& َ�ِ�/ َ�َ6َ�X      OJ   َآ�َن ا�-
� ا���0Qم، �J4َ �ْJ4ِ«.       Iءٍ     َ(َ]Eَاٍت   َ(َ]�   َ�ْ& َ�ِ�/  Wََ	َ�اٍت ، Iِ6َن�J�/ ��  ��12 آ>���ا N�L�4

7: ���ات /��Q ���*�؛ �12  �ر��J7��� @�f\، 3�4ذا     وا���َ��ُم ـ] ا���Fُة [ ـ َ�َ�ْ�ِ� /9
�'ات، /50@ ����ت  �  �ء ��9� ا�7��ات / �� .  

  
ذه�- ا�N�� :»    M��B أن /�J'ل، إذا أ�J/ ��Q4'ل    ��5� ا��Q4%ر،  �� ذ    )ا�MQJْآُ�   ( ُ/َ���� 

ا��*�� إN�� @�1     «: ، و��� أن /���' �J'���    » وا�X�7 ا��0وق و;X6 ا2��� إن +��ء ا	  
)���X و����: رزN��U أ���Q4ت ��6J74\  ��5@ إN��1 أX��1 ا������( ا������0، ا��*��� /��� وا$��(    

       @�5�،  �7: د��� ��S@ء  �� ذ��N ��134        »ا�����oة ا���D ��@، و/�� وا$�( ا����� ار
  . ��@ هLا ا�Lآ�، و/��@ هLا ا����ء/��@، /

ذآ� أن  � أ�Q4 ���9���ع ����04 آ���رة آ����رة ا�B*��ر، ا�i�70 3�4ن ��� /�9� ���F4م           
�/K ا��Lي ���4 أن ر��� ��Uل       ���J�َ َرEJRَُل    « :+*�/� 34ن �� /9� ��0Z%�4م؛ ��FJ� ا�

 Zُ@ْ�َـِ  َه�، O  «   �� M�4 ا4َْ�َأ5J6ِ 5JWِ َر�J3َ4َنَ   8ََ�   َوَ%Zُ�ْ  :  َو�4َ َأْهَ�َ@Nَ ؟ َ%�َل  :  َ%�َل .ا��
�قF7/ أ �� أن ،)Q7�/ ��4 ،��0��77  �/�*+ م'F/ أن ،�9/ ��4 ،�6Uر i70/ أن .  

:  ) وJ4ِ E�ََ�اًرا  ( ، ) �3َُء، َوَآ<��َرُة ا�Mgَ��ِرا�1َ وE�َ 4َِ�اًرا َ%�9َ ا�$�ْ@ِ<�ِ� َ8َ�J/ : )  ِ�ْ'ل
      ) �����S� @�4ة أ/��م  �� ر &��ن ��S� :�&Uة،        /50@ هLا ا��Lي /��7Wرو� أ��1 ��' 

��7: ��04\ ه���L ا2+����ء ا�>�;��� ا����S0ة،     �����/ ���� ���12 Nة؛ وذ������وآ����� آ����رة وا
7���\ و��� ( ���_ @�4� ���S /' �� أو 1��' ذ��N ���5*��ر ��134 /�����            / �� '� N�Lوآ

�  � U&�ء ��N ا2/�م� I Nا2/�م آ�*�، و ( ذ� N�� @&J/ �ة، و���  . آ��رة وا
  . ا�i70، 34ن �� /9� ��F��4م، 34ن �� /9� �0Z%�4م:  �رة ��: ا����7-وا���

� ��4ط،       �U ا إذا آ��نL، وه����0م  ����Z آ\ /'م ��0 ��5 �Q/ إذا  �ت و���� )��م
)��'رة ذ���N إذا  ���ض ا%����1ن ��4@ ر &���ن، أو ���S� �4���$ة أ/���م، ;��� +���@  ���   

� e�� ����$ :4�0  ��  ��ض و���e  ����4ا،     ��f، أو أ�Uم 4@ ا��6� و�J@ 4@ ا��6
و����  � ا�J&�ء، و��uِJ/ �� �5، �\ ���ه\ ���J&�ء، و �ت ���� ا2/�م وه' ���  
           :�&J/ اLر أ��1 أ)���� ا���'ت 4���ت، 4�>�\ ه���U Nذ�� ��م ا�L0ر، ;� ��0� )  uِJ/
� ��Mن /�F'م ���5 ��134             ���5 أو /��� ���5 إ��0Zم ��� آ�\ /�'م  �����، إن ���6ع أ

�/J/ K'ل� Oو��Uل   » َأْن ُ�ِ=�َ. ا���ـَ  ْ6َ O�َ��َWَ�Qَ!َ  ُ J�ْ=ِ�َُر   F/: »  �ْ4َ'م، ��ء 4@ ا�
�ر ا2/��م ا��Bَ  «      ،����� @�7َم 8َْ-ُ  َوِ��:ُ  4َْ� �4ََت َوَ8َ�Bِ  ِ�َْ��ٌم  «: �J� ا إذا �4طLوه

���� ���Sة أ/��م أ�Q4ه�� ����ض، +��@ ��0� ا���0�، و���S� @�Jة أ/��م، وه�' ��Uدر،             
. إ�51@ �������S� @��J : Aون /' ��� أو +�*� أو أ+��*� وه�' /��J'ل   و����5  ��� )��م، أو �  

   ���0�A، و �ت �0� ذ�6U N\ أن /F'م، F/ ،�5� :&J/ �134'م ���5 أ� e�� �و��
  . أ�Uر��
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َو8َ�O 4ُْ<ِ=ٍ� َر�3َ4ََن ِ�ِ�َ	�ٍع َوEْ�َ 4َِ�اًرا َ%�9َ ا�$�ْ@ِ<�ِ� َ8�J�ِْ  ا��J3َ1َُء، َوَ8َ�J/ : )     ِJ�ْ'ل
JJ�َMgَرُة ا��JJ�إذا أ����o� ���Q4 ا�9����ع، ����D  ��� أ���Q4   : /��50@ )�ِر، َوَ)�5JJ3ِ1�َ Cُ�ُJJ َآ<

       ،���Q4أ ��  @�&J/ ��134 ،�'��َو8َ��J4َ �ْJ4َ OJَت َو�J&     (  ���9��ع، �\ أ�Q4 ��2آ�\ و1
، )'رة ذ�N إذا آ�ن ���� )��م ��6-  �ض أو ) َ�ُ;ْ& Fَ :/4َُ��ٍم ِ�ُ@E�َ M9ٍم إْن �6َ�َط 
    ��ر���، ��4@ ه��L ا����ل         $��، أو ���: ا����أة ���6- U )�  ��F/ و��� �و���� ،u�

/F' 'ن ��5، ��U :7'ا إ�7J/ �*1�'ن ا���Fم، �' آ��ن �����   : �u0 ا��0��ء /J'ل
�ا، إذا آ��ن  ��S� �*�'��9ة         ���Sة أ/�م، و�� ���Sة أوIد، )�� 'ا ���5 /' �� وا
�ا و/��@، و��U\ إJْ/ُ I ��1َ&�: )�'م ر &��ن،      ذآ'ره� وإF/ �*;�1' 'ن /' � وا

�ق ��5، وإF/ ��1'م ا�'�@ )��م ا�L�5ر، /�J'ل  F7/ُ �َر     (  :  و��QَJ!َ /J%ََت و�J4َ �ْJ4ََو
      ُJ:��َِو  ُJ-ْ8َ  ُJ�َ�َ6َ �J6ً�@َ$ِ8ْأو ا ،�k�)َ �4ً، أوEBَ( ،  ��5 و����،      - �>� -إذا� @�&J/ رL�1

X��U َرت ِإْن َ!َ��َه� ا « : ذآ� أن ا �أةQَ!َ 5M4ُأ ��ـُ  �4ِ ا�e�َِ� َأن َ�� َرERَُل ا���ـِ  ، ِإن��
:  و�4@ روا/�� ��Uل     .اE;Wَ :  �J�َ-ْ8َ 5J3ِ%ْم َ�ْ�ً�ا، َوإن� ا���ـَ  َ!َ��َه� َوَ%ْ/ �J1َ6َ ،ZْWَ�4ََل  

 َأَرَأEْ�َ Zِ�ْ َآ�َن َ8َ�O ُأNِM4 َدْ�ٌ� َأُآْ-rَ�%َ  Zِْ�َ$ُ  ؟ اE3ُ%ْا ا���ـ  ؛ ��6��ـُ  َأَ(�J6َEَ���ِ :dJءِ   «
« .  

��� أو ����� أن هLا )��م  ��57 وأJ5$ �51&�� ��5، و/���@  �4@ ه�L ا�ل /5'ي وا
-�J4@ ا� �ا��5 .  

�� ��f�4، و����              � ��0� ،����� أ/� �� L�1ر ا� � ��0� ،��9وآN�L ا����، إذا L�1ر 
�pر أ�1  �ت �0� � ���� و�� /��،  � ���� $5� $�75ن، وه'  � ��،  �( أ��1    Uُ ر�L1

� أوIد� أ �� L1ر�، /�� ��5 أU      ��1أ K/����J4َ �ْJ4ََت    «:  ��Uل  Oو �����5، ���ء �4@ ا�
� _�z ذ�����F� Nم          »  �Bََم 8َْ-ُ  َوِ��:ُ  َوَ8َ�Bِ  ِ�َْ��ٌم ��وه�Lا ����� )���م، ا% ��م أ

�_\ 4@ ذ�N )��م ا���ض آ� &�ن: ا�L5ر، وأ � ا��J6� ��J4'ا/ 
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ع���
ع����������م��א����  ���������م��א��

    ِ J�ْ�َ8َ َ��ُم َداُوَد ـJBِ  ُ�ُJ3َ6ْ9ُ         َأJ3َ6ٍْم ، َوَأEJ�َ �ُJ=ْ6ِمٍٍ َوEJ�َ ُمEJBَ ،ُم ـ��َJ�J�َ    /َJ��َْ��ٍ  ا�]
         ،�J�َ� �ْJ4َ �ِJ�jَ�ِ �َJ6َ�َ8ََو ،aِ�J�ِوا� ،�ِJ��eِِذي ا� �ِJHْ8َ ُمEJBَ ��Rُُم، و��eَ	َُر�3َ4ََن ا�

   5J6ِ ِر/ْJ1َُ� ا��اٍل، َوَ��َ�E�َ �ْ4ِ �ٍ�$Rَِو ،?ِ�	ِhَوا� �ِ�-َ�fَراَء، واE�ُ�8ََو   �ِJ�Sِmَا �ِJH�َا�
Eِ>�َ���ِ E8ُ/�ََو ،�َ��ِHْ8َِو .ٍ�ْRَ �َ�َ��َ Cُ�bََآُ/، َوأْرD �ُWْEِ4ِْ� َر�3َ4ََن، وا�. 

 
6'�� �5� ا	 �����5    -���0:-�0� ذ�N )'م ا�Q7'ع، ��� آ�ن ا���Fم  � ���Q�(ا �Uو

��'U @4  :»      ِJ�ِ ي\ِJbَْأ �J!َُم 5�ِ َوَأEْ�دة �4*�� 4&����،   آ��ن ��e5 ا����Fم ���6     »َوا�;
ا�60� �F7J/ I ��: ا���/&� �J4[، ��\ /��0ف أن ر��� /��- ه�Lا ا�0��\، ����04 أن         

آ�\ ا;��5� و_���e، وذ��N آ>���، إذا �A�9 ا�F�4 ،��5  �<�/- �<� -          :��� ��F7U'م   
     N�L�4 ،ه����D Iوإ ��� X�5��� إن ،u�6آ\ +*�، وه@ ا2/�م ا� �أ/�م   �م ;�;��(

  . هLا ا���Fمأ/&� /�ل ��: 4&��� ��� �'�: 
      ���4 ،����هLا ��� �'�I، ��50: أJ�4 �I'7/ �1&�� ��5 �� أ��� أو ��� أ �� أو ��� 

�F� I'م،  : أ�� ��: ه�Lا ا��6J7\، و���: ه�Lا ا����Jم ���، وإن �A�9وا آ�*�� أو ���U'ا         
�م ���: ا�'��4ء ���: و��4ء ا���/'ن      Jو� ،X��ا� Nل ذ��  �  ،���  �  �U�أ_��'ا )

�م ����: ا���5 ��J، و��ل   ا��0 �����U د ��@، 3��4ذا` i�� ���*12 N؛ وذ���K��/ور و����: ا��'ارL :
و ��ت و��� /J&�*�، وI ���01  ��ذا      . أ5f�U@ /� �4ن  ��Y�، وأ5�f�U@ /�� ��4ن أ����     

     N�1، 13�4*� /'�4'ن ���5؛ وذ��'&J/ �*134 ،�7 �5 أ�1 4@ ذJJ�L*� \04ا ا���ل، و��� �
  . �0�'م ه�L ا2د��

�ر ���: )���م /�'م        �0� ذ�N )��م ا�Q7'ع، وه' ا2/�م ا��7@ / �U ��  ،�* ���( \�&�
)��م /'م و��Q4 /�'م، ه�Lا أ4&�\      -���� ا���م-وراء /'م L*4ا أ4&\، )��م داود 

      ��1'��4&�*� ��0� ر &��ن +�*� ا	 ا��Lي �M4 �*+2م  (ا2/�م، وأ � ا��Jeَ	ُي   )ا�Lا��
��Q(وه' أول ا2+*� ا �9�  . 6U\ +*� )�� و�0� +*� ذي ا�

  
�ِ� EBَُم 8َ( ُ/َ��� �eِِذي ا� �ِHْ(   ،م��F/ I �أو ��( ذي ا��9�؛ 2ن ا��0+� /'م ا��0

ُ̂        «: ��� ا��7( �4*� 4&���؛ وذ�N �12 ورد �4*�� 4&�\    �ِ�J�J4ِ �J4َْ� َأ���Jٍم اْ�َ�َ	9ُJ ا�;
��Jمِ     �6َِ�� �Kَ�ْا CِQِJَه �ْJ4ِ 9ُJ3َ6ْ�5ِ0ْ@ َأ/���َم    ؛  » َأ/َ     �ِ�Sْ0َ�ْا2    ا N��� ا�0��\ )���م �م  ، و ���/

  . ا�0�7�
  

ا���7@ ه��@ ا�>�������S� K وا��ا���( ����S وا�e ���W     )ا�aِ�JJ�ِ ( ُ/َ����� )����م ا2/���م   و
أ�1 أو): أ�� ذر وأو)�: أ���    �S�O؛ وذ�N ��� ورد 4@ 4&�*�، و��ء �� ا�65@ 
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إذا )��X ;�;��    «:   ه�/�ة ���Fم ;�;� أ/��م  �� آ�\ +�*�، و��Uل ��2@ ا��� آ�0-        
  . أو آ�� �Uل »�S� K��; �F4 �S� e ورا�( ��S و_� 

�����o أه�*���، �����o ا�����9ج ا���'ا��U� ���4�0�؛ وذ���JJ6َ�َ8َ(         ���*12 Nَ� ( ُ/َ����� )��'م  
��� /�4�0� ��F�     O ����4ون وا����Q أ�U'ى �*��، N�L��4 ر_�z أو +��ع أن ا��65@         

� /&j0 ا��Y�F و/'�0U �4@ ه�Aال   :  وآN�L ا����Wء �0��، ��F��4م �4�0� �J/لU �1إ
  . /&j0 ��5 أو /���؛ F/ I N�L�4' 'ن 4�� @4� ��J5�4 �� ا�0�\ أو

، ا���'م ا��0+��  �� +�*�  ���م، وآ��F/ N�L' 'ن         )EJ�ُ�8ََراَء  (  /�'م ُ/َ���� )�'م   
    ،�� �0 /' � وه' ا��'م ا���دي ��S أو ا��'م ا�F/ )$�7' 'ا /' � ���6U أو /' �� ��0

$�5�،   )��م ��4� �75�$ ���/� �  @�50/� �Y�o�( ا��1L'ب، و)���م ��+�'راء /����        
وذ���N د����\ ����: أن ا	 �����0: ��&��\ ����: ����6د� �M$���6ب ا������oة وآ��N�L أ$���6ب   

  . ا���� وا�i70  � ا��5ر
�َ-�� وا�ِhَ	F/ )  ?�J'م   Oآ�ن ا�65@ fل  )وا'�J/ُل،       «: و�J	َ8ْmَا �J�َ�6ِ .J6َ�ْWُ �J�َ�ِإ!

 &ٌlِ�Bَ �!َ5 َوَأ�ِ	م » َوُأِ(�: َأن 6َ�ْ�ُ. 8ََ��Fا�0�\، و)��م  /50@ 2آ'ن ا� �(   ��$JRِ 
�اٍل  ( أ/�م ) E�َ �ْ4ِ (        ء���وذ�N ����� �� &�ن �7: /��'ن آ��1M )��م ا���ه� آ���، 

�/K ر &���ن ����S0ة أ+��*�، )����م ر &���ن /��0�ل ����Sة أ+��*� 2ن ا����'م    �� @��4
             ��1Mآ N/' ��، /��'ن ذ�� �أ+�*� /�50@ $��7 �أ >��*��، $�7 ��S0� �5�����S0ة أ/��م، ا�

  . هLا ه' ا�����+ @4 -6� X$  � +'ال)�م ا;�S� @5 +*�ا، 
       X�1ا����أة إذا آ� �ة آ��� ��' ��� ��7���0Jذي ا� �ر )� *� و�'  L0� �� ���7� �� وإذا

0�ةJذي ا� �و�'   Xم ا��'F� �*134 ،ال'+ �  �/�S� @4 Iإ �*Q� ��1$� أن .  
/�50@ ا������ ا��7@ �*��     ، ) 56ِ ا�H�َِ� اJ4ِ �ِ�Sِmَْ� َر�J3َ4َنَ   َوَ��َ�ُ� ا�1َْ/ِر J/ :)  Ob�W'ل

�*+ jم أ��U �1M�4 �* �U �  \&4 .  
� �*���  ���Aة و����� ���� ���Q1( ����: ��5*���، إI أن    ��� I �*��+ jأ��� �ر _����  �����Jا� ������
�ى    �ا��ا�] أ1*� 4@ ا��S0 ا2_��  � ر &�ن، وأ1*� 4@ أو��ر� أ�D- /�50@ �4@ إ
         Lه� ،�/��Sو� )��� ،�/��S6( و��$ ،�/��Sو� e��_ ،�/��Sث و���; �/�Sو� �

  . )ا�D �WْEَِآ/ ( ا2و��ر، 
  

   �/��S$�6( و� �و��� �/�S( و��� ��74'ن ا���� @U�6إ�: ا� �إن ا2و��ر ���6�5 \�Uو
   �إ���: `_���� ����'ن ه���L ه��@ ا2و����ر أر����� ������ $��6( و����S/�، أر���: ا�������@ ���5

��� ؛ وذ�N �12 روي ��� أ��@ أ��1 آ��ن /���j أَ��َ(      �*1�� Rَْ�ٍ. َوHْ8ِِ��َ� (  ا% �م أ
4@ ���� $6( و�/�S�J/ ،'ل ����0 � ا��0 �� ه�@ أن ا���Q� e��S( �4@ ذ��N ا���'م        

إن ذ�N  � )0'د ا����Y� إ��: ا�����ء 2ن   :  ��e دو1*� +�0ع، I +�0ع �*�، ��U'ا
ا��*� إJ/ :  '��� N1'ل )َ�/Eِ>�َ���ِ ���6 E8ُ ( ا����Y� N�� @4 ا����� �A1'ا 4@ ا2رض 

��ر د�� ��>\ هLا ا����ء��- ا�j��4 '�0 �5@ و1Jا� ���� i4إذا وا ،Nذ� '. 
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��������������
�MN، َوا�/�ْهِ�، َوُآEJ�َ M9ٍم ُMg�َ�ُ	Jُ  ا�ُ@<��Jُر �J4َ     ُآHوا� ،Zِ�ْ�Cَ�ِ إ6َْ�اُد َرbٍَ�، وا�ُ�ُ	َ�ِ�، وا�]

Wَ �ْ	َ�ِ f ،dِ��ِHْ��َ. َو�& َ�ِ�ْ/ َهْ/ً���& E�ُاdْ6ِ �8ََدًة، َوeْ�َُ�ُم EBَُم ا�ِ��َ/�ِ�، َوَأ���ِم ا�$$	َ .  
� وا�ُ�ْ	JJَ�َة، JJ�ِ�َ6َُ� إَWْ	�َ�ُ4ُ	�JJ، َو�JJ3َ%َُء     sJJeَا� fإ ،�JJ�َ4ُ�	َWَْدٍة إ�JJ�َ�ِ�ِ َع�EJJ=َWَ �JJ	َ�ِ ��JJRُو
JJRِ�6َِ/ِهَ	�، وا�ِ<ْ=5JJ6ِ �ُJJ ا�َ<JJْ�ِض �َ	JJَ�ٍض dJJHُ�َ:، َوJJ;ْ%َ �ِ>َJJRٍَ�، َوEJJSَِف َ(�9ٍJJ4ِ أو         

$َ6َ �	َ�ِJJ[ِ>ْ!َ OJJ�8 .ٍJJrِ�ْ4ُ  ،ٍمEJJ�َ M9JJ@ُ�ِ �-ً�@ِJJ[ْ4ِ &ُJJ�ِ=ْWُ5 َوJJ3ِ1ْ$َ6َ �	َِه/ِJJ�ََو OJJ�8َ5، َوJJ3ِ1ْ
 ، ِ��8َ O	َjْ	َُو53ِ1�َ ا� ،vْ1َ6َ &ُ�ِ=ْ�ُ Cُُ�ْ�ُؤ Obَ�ْ�ُ f �ْ4َُنوا�َ�ِ�ُم، َوE-ُ�	ا� �� .إ�

 
و��' آ>��ت    )إJ6َْ�اُد َرJbٍَ�   ( ذآ� �0� ذ�N ا2/�م ا��F� I @7م أو I /�9'ز إ�4اده��،   

4           ��Y�  ��  ب��J� ��*1أ �، /����و��L�  K�/د��� ا2�د/K، 34ن ر��- إذ ���ء ���4 أ
��0*� ا�� �9 4@ ر$���  ��Jوءة ا$��*�     �; ،K/�����6� ا��90- ���� ورد �4@     ( 

 -����4 ا�� �9) +*� ر�� .  
     ،����F/ �� ���4] +@ء  5*� 34ن )��م +*� ر�- دون ����D /��670  ��وه�� أو �

 N�Lَ�ِ� إ6َْ�اُد ا�( وآ	د_\ ا�65@ )ُ�ُ  ،O  :�� ]  ِرِث��َرfَِ@ ا���ـُ�  ـ  ُ�َ'ْ/ِ�َ/َ� Xِ5ْ�ِ اْ�َ
: َ%�Jَل  .�J�َ  : َأْJBُ	Zِ َأJ4ِْ? ؟ َ%��J�َ�َ      ZْJ�َ   « :وه�@ )��Y�� /�'م ا��0�9� ��J4ل     ] 5ْ�ََ*�� ـ    

  ZْJ�َ�%َ 54ِ َ)ً/ا ؟E;ُWَ َأْن �َ�/ِ��ِWَُأ :  �J�َ. َل�J%َ :  6ِْ=ِ�يKَJ6َ«.     ��*��� مA��   ت��Q4�7: أ
/'م ا�9�0�؛ وذ�N �12 /'م ���، وا%��1ن ���� أن /��ح 4@ ذ�N ا��'م و/��09 /�'م  

أ � إذا آ�ن /F' �  �70دا M�� ��4س، إذا آ��ن /�F'م /' ��      . ��� و��F��� �FW/ Iم
N�94ز ذ� �و)' � /'م ا�9�0 e��Wم ا�'/ ��Q4 أن i4وا � '/ �Q�/و .  

�MN(وآN�L إ�4اد /'م H+�60ن، إذا �� /�وا ا�*��ل   ا��'م )ا� �  �ا�>�;� �ي ه' ���Lا�
وآN�L أ/&� إذا �ل دو���D ��1 أو ��7U ���:     . هLا /'م ا�NS:  ( أ1*� )�' /J'�'ن

NSم أ/&� /'م ا��F/ I �134 [��Fا� .  
�/K   )ا�/�ْهِ� (وآN�L )'م �ْهَ�     « :، ��ء 4@ /Jَم ا��JBَ �ْ4َ َم�Bَ ��َ«     ��/�4@ روا

: » Bَ ��َ �َ=َ6َْم َوَ�� َأ�«       N�L����1، وآ� j���/ ��12 ؛Nم ذ��'F/ I �1أ :�� Nل ذ��4
I /9'ز �������� أن /�Sرآ'�B07� �*1��  )َوُآE�َ 9ٍّم Mg�َ�ُُ	ُ  ا�ُ@<��ُر ( أ���د ا����ر، 

�7ا ��� وc3� I*���ر ا�����ح ����  �� Iو � ����F� I )  َدًة�JJ8َ dْJJ6ِاE�ُ &JJ� �JJ4َ( i��4إذا وا ،
/��9'ز أن /��F'م ��4@ ر���- وأن /��F'م ا�9���0� ���12 واi��4 ����دة، وأن    ����دة ���134 

/F'م ا�NS �12 واi4 ��دة، وأن /�F'م ذ��N ا��Lي ه�' ���� ا����Sآ�� ��12 ���دة         
  . و��e ��6دة
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، أ �� /�' @   ) َوeْ�َُ�ُم EBَُم ا�ِ��َ/�ِ�، َوَأ���ِم ا�$�dِ��ِHْ، إ��� �	$	$Jٍ. َو�J�ِ�َ &Jْ/ ا�J�َْ/َي     ( 
� ا�� �/��: N+ I أ1*� أ/��م ��4ح ��4 /�9'ز أن /�F' *� ��\       ا��0f2ا ����Q و��

����م، وآ��N�L أ/���م ا�i/���S7، ا�����دي ����S وا�>������S� @1 وا�>�������S� K  ��� ذي   /
�9� ا�*��ي أن            / ��� ���� z�_ر ،\��ا��9�؛ 12*� أ/��م أآ�\ و+��ب وذآ�� 	 ��A و

�/�� ا�F�4 �* 'F/   @�7'م ا���دي ��S وا�>��S� @1 وا�>���S� K و/5'/*� ��� ا�� 

:��0� ��'J� ���� : �  ���	��	���!�9	��8�3���م����5��.�6��7�6 �ٍم��2�3א�01���ْو���/	+�.#�*�ذ�א���,�+	������	����3���	��	���!�9	��8�3���م����5��.�6��7�6 �ٍم��2�3א�01���ْو���/	+�.#�*�ذ�א���,�+	������	����3���	��	���!�9	��8�3���م����5��.�6��7�6 �ٍم��2�3א�01���ْو���/	+�.#�*�ذ�א���,�+	������	����3���	�$'رة [  �����3	����	���!�9	��8�3���م����5��.�6��7�6 �ٍم��2�3א�01���ْو���/	+�.#�*�ذ�א���,�+	���

�ر ���: )��� *� �6U\ ا���0�، )�� *�        ] ١٩٦: ا��J6ة ، ا�/� �J/ �� إذا �م ا�>�;'F�4
�/�0� ا��0� إذا �� /9� ه� .  

�َع �4َ(/�� ��\ E=َWَ  ��َ4ُ�	َWْر         )ِ�ِ�َ��َدٍة إL�� ��� ���/ ع و���'�Q� د_\ �4@ )���م � 
    ��134 )�QJا� :��� ����/�� �� أن /7��،  � د_\ 4@ )�ة �Q'ع و�� /�� �� �Lر /

�أ�*� 0QJ� �4*� إL0� Iر� N134 ة�Fا� �Lل أ�� ه'J1 ،�*�7/ ل��  . 4@ ه�L ا�
���� ا%���م 7: و�' ��4� و/J&�@   34ن  � د_\ �4*�� و�-  )ا�sّeَ وا�ُ�ْ	َ�ة ( أ � 

  X��U إذا XZ�7�+إذا ا Iإ��� *� إ N��� 0��ة 34ن��� X �5��6@  : $�4�ا، 34ذا أإن 
@5�6 K� @��  e���و )��وك    . �� N��6N�6  �ض أو  ،X�5<7$ا �  N�4

�� إ���م ����N 4@ ه��L ا����ل ��N أن �z_��7 وأن ���7ك ا����، وآ�N�L ا�0���ة         

$��'رة [  � و��5=��>��%א�אْ�����1 �و�אْ�+��	����;����7(��:�و��5=��>��%א�אْ�����1 �و�אْ�+��	����;����7(��:�و��5=��>��%א�אْ�����1 �و�אْ�+��	����;����7(��:�و��5=��>��%א�אْ�����1 �و�אْ�+��	����;�������U ،���* ���  :� �:��)7ل ا	 �����0: ��� د_��\ A� ���*�4 ��� إ

أ��'ا ا��� وأ��'ا ا�0��ة 	، 4�� أ�م �*� �A �� أن /7�*��     ] ١٩٦: ا��J6ة ، ا�/� 
إI إذا آ�ن ا+�7ط، �' أن ا ��أة أ� �X ����0��ة وا+�XZ�7 إن ��ءه�� ا�L�0ر أ1*��        

X5<7$�4*�  � ا \��7� .  
��' أ��1    )َوَ%�3َُء JRِ�6َِ/ِهَ	�  ( � أو ا�0��ة و�- ���� إ��� *��،  � أ�م ����: /J'ل

أ���4� ا�0����ة �9����ع أو أ���4� ا����� �9����ع 3��4ن ���*���� أن /����J6 ����: إ�ا *����         
و/����1، �' �� (  >� ���� ا��7و/� أو  ���ء /�'م ا��7و/�� وه�'  ���م، /j�J وه�'        

��4�؛         ��م و/A�� @�Mد��� ;� ��5: ;� ��U ���/� @ ا�9��ر ;� /�'دع،  �( أن ه�Lا ا�
وذ�N �12 أ�4�� ���9��ع و���� ا�J&�ء 4@ ا��5� ا����J��J/ ،ل أX�1 أ��4��� وأ�����7    

 ��9��ل ��N ا�� ���4 ،�*��� ��وآ�N�L ا�0���ة   . و�' آ�ن $�4�ا و ( ذ�N��� N أن �
(، /��9- إ��� *��� إذا أ���4�ه� �9����ع �����04 أن /���M@ �0����ة، ����� ا�0����ة و7U*��� وا$�� 

  . وU&�ء $�4�ه�� /50@ ا��� وا�0��ة
 ) :dHُ�َ َ�ٍض	أ4&�\ ) ا�ِ<ْ=ُ� 56ِ ا�َ<ْ�ِض �َ      i�S/ ا����ض Nض وذ������ ��Q4إذا أ ،

 :����0� ����'J� ء���&Jء، ������ ا����&Jو������ ا� ���Qز ���� ا������[ �  �3+���9 ;@�?����	���5 ���ٍم�5&<����� �: 

/�50@ �4@ ر &��ن إذا آ��ن     ) 5 ا�َ<Jْ�ضِ ا�ِ<ْ=J6ِ �ُJ  (   ] ١٨٤: $�'رة ا���J6ة ، ا�/��    
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            �J�S  3�4ن آ��ن ه��5ك ،AY��� ��Qة، 3�4ن ا����F���4 ا� ��FJ� ����� ض أو آ�ن���
�Q���4 أ4&\، وإن �� /�� ه�5ك  JS� ��F��4م أ4&\، و�4@ ه��L ا2ز �5� ��1ى أن     

0�م ا��JS�، و2ن �u0 ا��5س إذا أJ; �Q4\ ���� ا�J&�ء� Nم أو�:؛ وذ���Fا� .  
� إذ� />�J\ �����، ر���� I          ا�'ا��ا وأ��Q4 ه�Lا ا���'م ا�'ا�ا $��4 إ�:  �� /' �� وا

      ��; ،�U��<� ا���'م Nا و � )��م ذ���*+ �S� ى�0� $�75�، /�� ���� إ� Iإ � 'F/
  . /���M ا�S*� ا�>��J�4 @1ل أ_MQت ���N  ( ا�J&�ء آ��رة وه@ إ�0Zم  ����

 X�4�_ إذا N�Lوآ )   .Jrِ�ْ	ُ9 أو ا�J4ِ�eَ4*��      ���:   ) ا�'W� @�&Jو� ��Q�� ��*134 �*���1
&��وه�       : ��: ��1*�، ا���J� )f'ل �/L�70 إ/���، ا���fرM4 @�56� j�9/ أن :S_أ

��] أ��U :      ��1'ا�Fره�، وا�L�� اLه� z��/ ي و���إ1*�  � أر�70f، أو إ1�� أ �N ا�>
�ر  >� أ�1 /��7@ ��56*� وأ�1 U م أ4&\ -�56*�-إذا��F34ن ا� �;k/ I . 

�/@ �9�4'ع و���ي          ��� �u0 ا���5ء إ�; e6�/ \ل إذا ��� `آ�'�J74 ،�9'ع/ �ذا آ�ن ا�'��
�1M4 `آ\ 7: أدر ���� وأ0Z�� و/�f(  � �56@، 34ذا آ�ن �Q4ه� 2�\ ا�'��� 3�4ن   

  . ���*�  ( ا�J&�ء آ��رة إ�0Zم  ���� �� آ\ /'م
��*�� وأ��Q4ت 3�4ن ���*�� أن ��F'م ��� آ�\ /�'م             :��� X�4�_ إذا \� ��وآN�L ا�

2�\ ��1*�، وآ�N�L ا��� �\   أ���Q4 أو أن  I ه���ق ��5؛ 2ن �Q4ه� 2�\ و�F7�
إذا _�e��� ��134 �*���1 :��� X4 ���*�� إI ا�J&��ء إن _�X�4 ���: و���ه� ���*��  �(            
          ���*134 �*���1 :��� X�4�_ إن )��f��ا� N�Lآ�\ /�'م، وآ� ���� ���0م  ����Zء إ��&Jا�

و���ه� ��04*��  �(     ��670 آ��/&� ��e ���*� إI ا�J&�ء، وأ �� إذا آ��ن _'4*�� ���:    
  . ا�J&�ء آ��رة

أي آ���6 ا����� /��F]  ���0 ا�����Q وا%���0Zم، آ���� ذآ����1 أن أ����1 آ���ن إذا   )ا�JJ�َِ�ُم ( 
     ��� N�L�� :��706'ا واآ�S/ :7 �*�0Z�5 وأ���  ��;�; )��د_\ أو أ6U\ ر &�ن 

[ � .@��H+���م��?�	��H�@.��ٍF�G+���م��?�	��H�@.��ٍF�G+���م��?�	��H�@.��ٍF�G+���م��?�	�F�Gٍ��و��D�7�Eא�(�B�������C�A&%"��:��9�3	�����و��D�7�Eא�(�B�������C�A&%"��:��9�3	�����و��D�7�Eא�(�B�������C�A&%"��:��9�3	�����و��D�7�Eא�(�B�������C�A&%"��:��9�3	����� �ا���Fم، وآ1M*� ا7$��'ا �J'ل ا	 ���0:  

  .  ] ١٨٤: $'رة ا��J6ة ، ا�/� 
    ��� A2ن ا�����ض أ� N���0م؛ وذ���Z%�� @���7�/ ���0Q/ ؤ����� :����/ I يLا��� u/����ا�

�ق ��5 �� آ\ /'م �0Zم  ����)Obَ�ْ�ُ f ُ�ْ�ُؤCُ ( ا���اش وF7�4 ، . 
 )   ِJ��8َ O	َjْ	ُء ه�' ا�        )ا����D%م، ا���Fا� @�&J/ات و'��Fا� @�&J/ ،@�&J/  ���So

        ��ا����o� @��7- ا%دراك وا���J0\، روي أن �����را أD���@ ������ ;�;��� أ/���م �4���� )��
   ���Jور4( ���5 ا� j���7�5 ا�� ]J$ �U �12 N؛ وذ�@&J/ I �134 أ � ا��59'ن ،:&U

-��: ��ؤ� و2ن ا	 إذا أ_L  � وه- $J[  � و�/ I �U �12ء ����، و�&U �4. 
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�������������������א�������������������א��
 �-JJRُ EَJJْوُم  ٌ�، وُه\ُJJ�ُ     /ِ�ِJJ[ْ4ََو ،�ٍJJ��-ِ�ِ :̂ JJ;ِ�َ �JJ	َ��QJJِر، وإ!-���ِ �ُJJ�ِ�ََو ،�ِJJ8�=�� /ِ�ِJJ[	َا�

             /ِ�ِJ[ْ4َ ىEَJRِ ،/ٍ�ِJ[ْ4َ M9J5 ُآJ6ِ أِة�J	َا� �َJ4َِو ، ِJ6ِ�@َ$ِ8ِة ا�/J4ُ 5J6  ُJ4ُ\َ�Wَ �ْJ�	4ِ �ٍ8َ�	َbَ
  . �، َوا�H:ُ�وُع َ%9َ�ْ �ْ�َ�ِ$ِ َ��ِ$َ��، َوQَ!َ E�ََر َ�ْ�ً�ا 4ُْ=��1ً َ�ِ\4َ  �$َ$َ4ُِ�ً�

 9J=ُ�ْ�ََو :         ، ِJJ$ِbَ�eََآ  ُJ-ْ4ِ �/J�ُ f ُ�وٍجJhُ�ِ f ،َ�ٍةJ�َ��َ	ُ�ِ اٍل\َJ!ٍْع، وإ�J	َbَِو ،�ٍ@ْJRٍُة، َو�J�ِِ�د
        9ُjِ$َJJHْ�َُ�ْج ، َوJJhْ�َ &ْJJ�َ �JJ4َ aِ��ِJJ	َا� �ِJJ8َ اُل<JJ:[ا�  ُJJ�ََو ، ُFَ�َJJ�َ ٍنE-JJ[4ََو �ٍJJbَِوَوا

َ�ْ�َ$ِ-ُ� f �4َ َ�ْ�ِ-َ�ُ  ، َوQَ!َ E�ََرCُ أو ا�;��َة َ6َ /ٍ�ِ[ْ4َ 56�ُ�6ِ  ُ�5J6  ُ َأ9َJ3َ6ْ   1ُ���َِ�ِب ، َو
� اO;َ%ْmَ : 4ِ-ُ ، وَأ3َ6ُْ�َ��&�� ا�َ	/ِ�-ُ�، ُ&� .ا�eََ�اُم، ُ

 
  )ِآَ$�ُب ا8ْfِ$َ@ـ�ِف( 

�ٌ� (:  /J'ل-Rُ Eَُه (         �� �U%ي ه�' اLا���0'ف ا�� ��  i7�S  ���7ف�Iء،   ا@�Sا� :���
        �*�'�U @�4 �آ���S����4، و ��5 ���'ف ا� M�Qا ا����ن /50@ أ�Lه :�� j�� ل�J/ :� 

�F���I��E���J���<K�L���3��M?���	N�5��9�/	+�"�F���I��E���J���<K�L���3��M?���	N�5��9�/	+�"�F���I��E���J���<K�L���3��M?���	N�5��9�/	+�"�F���I��E���J���<K�L���3��M?���	N�5��9�/	+�"  � ] �/�0اء ، ا�Sّا�5*�ر   ] ٧١: $'رة ا� :J61 @50/ \B1

  ���Kא�(���5�2"	���	�����I���E����J&%ن������Kא�(���5�2"	���	�����I���E����J&%ن������Kא�(���5�2"	���	�����I���E����J&%ن������Kא�(���5�2"	���	�����I���E����J&%ن���?�������O�Cא�� ����6?�������O�Cא�� ����6?�������O�Cא�� ����6?�������O�Cא�� ����6 �:   ـ ���� ا����م ـ آ�� ��آ��� �*�، وU'ل إ��اه�� 

  . آ�1'ا /��Q'ن ا���Jم �5�ه� و/��: ذ�N ��'�4 ] ٥٢: $'رة ا��612ء ، ا�/� [ �
َوJJ�ِ�َُ� (  ، /��50@ ا����J6ء ��4@ ا�����9�،    )JJ�ُُ\ْوُم ا�َ	ْ]JJ8َ�=َ�ِ /ِ�ِJJِ� ا���JJـِ    ( ا����7�Iف 

��4 ������5� ا��/L� J/'��'ن    إذا L1ر أن /j�70 �134 /�9- ����� ا�'��4ء     )ِ���-�Qِر �_  : I
�'دا /50@ ���5 وا�M� �6)�\ ا���Sع، J�4'��'ن   '  ��5�إذا L�1ر  : /9- إI  � آ�ن 

      -��)�ة و�- ���� ا�J&�ء؛ 2ن ه�5ك )�'ات  �7'��� وا��6� إذا L�1ر )��� � و
������؛ 2ن ا�����Fم �����5 وا���- ��4@ ر &���ن، وأ ��� إذا L��1ر ا�e����4 ���4��7 ه���5ك     

���'ن $��5� و����� ���5��1 أ���1 /��9-، /��9- ا�'���4ء ���L��5ر؛ �J'����    ا�����7ف �4/&���، �4

:��0�  :� 	����	و�ْ���3%&%א�"��Cو�����	و�ْ���3%&%א�"��Cو�����	و�ْ���3%&%א�"��Cو����  .  ] ٢٩:$'رة ا��ّ�، ا�/� [ � و�ْ���3%&%א�"��Cو��

/��9- ����: ا��j���70 أن /���F@  ��( ا�9������، 3��4ن آ���ن ��4@  ���9�� ا���Lي      : /��J'ل
     ����4 :���F/ دة���� �ا�j���7 ����4 ا�9���0� )���: ����4 وإI ذه��- إ���: ا�9���0�، ا�����9

��0� ���4  ا2و�Uت  ��4 e�� يLا� �� �F/ I: ��4 ا�9�0�، 34ذا ا�j�7 4@ ا���9Uو
  . ر_F� 4@ أن /Lه- إ�: أ�Uب ا�9'ا (

    -���دة و�- ����� أن /��0\، و�/L5��� -9ر  � L1ر )�� � أو ا��4��7 أو �Uاءة  
	 ��@ أن أ���S� j�7ة أ/��م �4@     :���� أن /j�70 أو 1�' ذ�N،  >�ل ذ�N إذا �Uل 
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���+ �$��j�7�M ��4@ :  و���- ������ أن /��'L��5��� @4ر، ����� ���' ���Uل  . � ا%$���م ���9
             �Lه� �م  ���Uأ �ا���9� ا���9 ( ا��Lي �4@ و$�[ ا���6� /�9'ز؛ وذ��N 2ن ذ��N ا����9
     I ،�� j�70�4 ��4 و/�F@ ��4 ا�9�0�، وA�/ I � أن /���( إ��: ه�Lا ا����9�ا����

� أن /�'ن 4@  �9� ��Jم ��4 )�ة ا�9����  �ة ا��4��7�.   
ا���أة �j��70 �4@ آ�\  ��9� $�'ى  ��9� ��7*��، وذ��N 2ن ��7*�� /��670  5*�� 3�4ذا             
            I ��*12 �4*��؛ j��70� ��*1ل إ'�J1 I ��/اوAا� �L�*4 ��*7�� ��  ��/�4@ زاو @�F� X1آ�

  . ���: ا��4��7؛ 12*� دا_\ ��7*�
 ا42&�\ أن �j��70 �4@ أ��Uب  ��9� إذا      )EَRِى J/ )   �J�َ$ِ��َ /ِ�ِJ[ْ4َ'ل 4@  �9�ه� 

	  :، إذا ��Uل  ) QَJ!َ EJ�ََر J�َْ�ً�ا =ْ4ُ�J4َ\ِ�َ �J1ً  ا�ّ$$��J. َوا�J:Hُ�وُع َ%َ�ْ� 9َJ�ْ�L1 )           ِJ$ِر���،  
�����N إذا : ����@ إن 91���X أو إن X���6U أن أ�j���7 +��*�ا ��4@ ه��Lا ا�����9�، ��J54'ل  

�iJ ا�L5ر ا�'�4ء �*Lا ا�L5ر، ���N ا�'�4ء ��� .  
  

ا�*�ل، وأ � إذا L1ر ;�;�� /' �� ��134 /�0�     إذا L1ر +*�ا 2�4)\ أ�1  � ا�*�ل إ�:
;�;��  � و$[ ا�S*� أو  � أو�� أو  � `_��، وه\ /�A � ا����77(؟ إذا L�1ر +�*�ا    
        Iا����77( إ �� A�/ I ��1ب أ�U2��4 �� '/ ���0أو أر� �ر ;�;��L1 ا���77(، وأ � إذا � A�

��5� .  
؟ /�6�أ j�70/    \�6U ا��S0 ا2وا_�  7: /�6�أ إذا L1ر أن  )ا�H:ُ�وُع َ�ْ� 9َ�ْ%َ�J/ : )  ِ$ِ'ل

           e��W� e��Sوب ا���D \�6U j��70�ا� \_��/ �/��Sى و����Dوب ا�e��S ����� إ
7: /7�iJ أ�1 ا�j�7 ا��S0 آ�*�؛ 12*� �6�أ  � أول �����، /���    ��7J�U�دiY�U أو �

�/�S0م ا�'/ �  e�Sوب ا��D \6U @50/ �7��� \6U وع�Sا� .  
  Q6/ :7\ ا��7�Iف؟

ار���� وآ���� ���0� إ$��� � ���Q\ ا����4��7، إذا �Z���0:  �����ا +���ب _����ا ���Q\      إذا 

و�������و�������و�������و������� �:  ا�I ،�4��7 /��� أن /�� )�9� ��Z� و ��F0��Q6/ ،\ ���9���ع، ��Uل ����0:     
�9�,����ا���6+���ة  ]  ١٨٧: $��'رة ا����J6ة، ا�/��� [  �  =�/���Q����و��� �و��5"	�����	���I����E&%ن���3���2אْ�������,��Q��/�=�9����و��� �و��5"	�����	���I����E&%ن���3���2אْ�������,��Q��/�=�9����و��� �و��5"	�����	���I����E&%ن���3���2אْ�������,��Q��/�=�9����و��� �و��5"	�����	���I����E&%ن���3���2אْ���

   \��Q� \��Fا���Q6/ ،���4��7\ أ/&��� ����A1%ال /��50@ اI$��7��5ء، ا����0دة     ا���'طء 3��4ذا 
     -�9/ Iء، و��&Jا� ����� -��ا���/�، إذا �ول 7: أA1ل أو ��+� ا �أ�� A1M4ل و

  . ���� ا����رة �����6+�ة _�رج ا���ج
         �'�����7 /�50@  >���� ا��67'ل و1��  ��5، أن /��Wج �J&��ء � I ��� ج�W/ 9'ز أن/

 �&�/ �  ��� ا���0Qم ���ز أن /��Wج آ�@ /�7�Sي �����5 ا���0Qم،        وآN�L إذا �� /9
   �Z���+ أو  ���5'ن -���/��� رب إ��1@ أ+���7ط أن  : إذا ���Uل. وآ��N�L ���� أن /���Wج �'ا

�/K. أ_�ج ���0دة أ�@، أو أ_�ج ���S7(  �  �ت  � أ�Uر�@���AY؛ � N34ن ذ�  : 



٧٨ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

» &�ِFُِ�ُ�ْو O�َ8َ َنEْ-ُ4ِ<	ُج » ا��W/ �� �  u/��ا� �ل �M�/ أن �� .  
  
�0�  �'ت   آ� j�70� �SY�� X1� p@�6ِ�5ا� O       Iو u/���و�4*�� ا� ������_\ ا����9ة ���

����N، و���Q� I\ ا����9'س، وه���Lا     jأو آ��� ،X��1أ jل آ���'��J� ����1وإ ،����5� e���9�
آ���ن /j���70 ا����S0 ا2وا_��� ��7: �'����4 ا	 ;��� ا�O    j���7 ا���6ِ�5@�أ/&��� X����U إن 

�0��، و��Lآ� أ1*�� إذا د_��X ا�X��6 و      � ��  �����4 إ���1ن  �J� I j��70'ل آ��j      أزوا
  أX1 وإM�� ��1ل  � �5�� و�J'ل آ�j ه'؟ 

  
 �� ��� /��Wج  �� ا����9�، آ��j ا����/u، آ��j          )ا�]:J>ال J8َِ� ا�َ	aِ��ِJ    ( /9'ز 

  ���D��� @��4 ���1أ ����J����� \o7��S/ ،���7ب، ا��j���70  ����7غ �����60دة، ���4 ��� ���  ،�����
و��2ذآ��ر و�����F'ات و���2وراد    /���J��� \o7Sت، ا����Jت ه@ أن /�J��� \o7Sاءة 

  . وا2د���، /���J��� \o7Sت وI /9'ز أن /�Wج 2ي ��U� أ_�ى
  @�4 )�9/ :7�ق �� F7/ ل��� �'�M/ أن -�Zد� وIأو �  -�Z ق�F7/ إذا أراد أن
�U� و����� ا����Fة و����� ا����Jاءة وا���Lآ�     ��Fا� �����7ف و�����Iا �����7ف �����Iا اLه��

  . �� ��:  � رأى  �5  ��5اوا����ء و1�' ذ�N و�� أن /5
ا����م ا��Lي ���e �����50 و���9ُjِ$َHْ�َ(        ��� e 1ُ���َِ�ِب ، َوَ�ْ�َ$ِ-ُ� J/ : )    ُJ�َ-ِ�ْ�َ f �J4َ'ل

؟ إذا L��1ر ا����7�Iف و���- ������  أه����� M���/ Iل ���J/ I ���5'ل  ���ذا ���J'ل /��� ���4ن 

�	�و�ْ���3%&%א� �:  ا�'�4ء، �Uل ���0:�J�R���=א�%�SAْ���ْ� ��	�و�ْ���3%&%א��6�J�R���=א�%�SAْ���ْ� ��	�و�ْ���3%&%א��6�J�R���=א�%�SAْ���ْ� ��	�و�ْ���3%&%א��6�J�R���=א�%�SAْ���ْ� ��6�	����	�"���Cو�����	�"���Cو�����	�"���Cو���� ]  ٢٩:$�'رة ا���ّ�، ا�/��    [  � "���Cو��

3��4ذا L��1ر أن /��Q'ف ���X���6 $��06� أ+��'اط ��4@ /��'م آ��Lا �����04 ا�'���4ء، وإذا L��1ر أن     
/�F@ 4@ ه�L ا����� ��S رآ�0ت وا�'�� و�- ���� ا�'��4ء، وإذا L�1ر أن /��Jأ �4@     

  . هLا ا��'م _��� أ�Aاء  � ا��J`ن و�- ���� ا�'�4ء
 َأْن ُ�ِ=�َ. ا���Jـَ  ْ6َ O�َ�J�َWَ�Qَ!َ    ُ J�ْ=ِ�َُر   O  :»  �ْ4َ ؛ �J'�� ء ��آ\ L1ر ��Z� /9- ا�'�4

إذا L�1ر أن  :  ،  >���� ) ا�;��َة 56 4َْ]ِ�ٍ/ 6ََ�ُ  �6ُِ�ُ  56 َأJ-4ِ 9َ3َ6ُْ   ( آN�L إذا L1ر  »
�م  ���5  ��Uأ �/j���70 ��4@ ه��Lا ا�����9� أو /���S� ����4 @���F رآ���0ت و)���: 9���  @��4

\J71أو ا ،Nأ� ذ�A� � ا��7�Iف 4@ هLا إ�:  �9� ا% ��م ��آ�@ ا��Lي �4@ ا���6�،       أ
� وL5� :4ر�؛ �12 أ�: ����L�5ور و�4M&�\  ��5، ا��L�5ور أن     U ن'�/ �Lل ه���134 وا�
�  ��� ���� إI $��5'ات، أ ���  ���9� ا����6د  ��/�� �/j���70 ��4@ ه��Lا ا�����9�، وه��Lا ا�����9

9� ا% �م ��آ@ ��4 1�' ;�;��Y� $5�، وه'  56@ أو  �� ��7Y .  
$'اء آ�ن ا�L5ر ا��4��7 أو )�ة، إذا L1ر� 4@  �9� ��4 أن /J75\ إ��: أ4&�\  ��5،    
�رة،         �Jا�'��4ء ���  �( ا� ����� -��إذا L1ر ا��Fة أو ا��7�Iف 4@ ا����9� ا����ام و
�، إذا L�1ر أن /��F@ أو        �و�YA9/ I أن /����D @4 j�70 وذ��N؛ ��12 أ4&�\ ا�����

ن /j��70 �4@ ا����ام؛ ��12 أ4&�\، وI /�9'ز أن       /j��70 �4@ ا����9� ا��65'ي ���4 أ     
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/��6U @�4 j�70ء؛ ��12  �&�'ل /�50@ ا����9� ا����ام أ4&�\  ��5، ا����9� ا��65'ي            
  . أ4&\  �5

  
   ،��5� ����D ئA9/ �  ام����4��)\ أن  � L1ر أن /�F@ أو /j�70 4@ ا���9� ا�

م أ4&�\  ��5   أ � إذا L1ر أن /�F@ أو /j�70 أو /�Jأ 4@ ا����9� ا��65'ي 3�4ن ا����ا    
9� إ/���� ��134       ��  :�FU2ا ���4 أن /��0*� 4@ ا���9� ا���ام، وإذا L1ره� �4@ ا����9
 �4@  �9�  �� أو 9�  @4 ��&U ،�� ��وا���ل ه�L إن �� /��7�  U �5&�� 4@ ا�

:FU2ا �� ا����9� ا����ام،   . ا���/5�؛ وذ�N 12*�� أ4&\  � ا���9�4M4&\ ا����
 .FU:;� ا���1@، ;� ا���9� ا2

 

  ������ز�����"��א�!�ْ����������ز�����"��א�!�ْ����

إ!�َ	� َ8 �ُ�ِWَ�ِ[4ُ O�ْWَ ،&ٍ�JWِEْ%ُ �J8 Cُ/-8 9َ3َ6َ ، ِ[ِ>ْ!َ �ُ!َ<ْ4ُ  ُ4ُ\َِ  َوُ%EْJِت EJ�َ  ِJ�ِ��َ8َِم      
         �&J�ُ ، ُJ[َ>ْ!َ ُمM/J1َ�َُو ،aِ���َ	ُ��Jِرَه� َآ/ْJ1َ�ِ  ُJ!ُE	ُ�َ �ْJ4َ َ�ُةJ=6ِ  ُ4ُ\َ�Wٌَع، و�Bَ  ُ$َ�َ��َا�ِ��ِ/ َو

� اmَ%َ�َب، َوWَُ]�: 8َِ� ا�َ�ِ-�ِ�&�ُ ،Cُ��ََأ �&�ُ ، ُ�� ُأ4&�ُ ،Cُ/َ�ََو �&�� َر1َ�%ُِ ، ُ&�ُ ، ُWَا4َ�أ .  
     ، ُJ�َ�ْ%َ �ِ�4EJ�َ �ْJ4ِو ،\ٌlِ�Jbَ /َِم ا���E� ��bَُ�اSا�ِ<=ِ�، َوإ �َ�َ��َ ?ِ	�Hُ�وِب ا�jُ�ِ �ُ�ِWََو

  . َوWِ�Bَ 9ِ�%َ �ْ4ِِ  َأ9ُ3َ6
�Bٌَع، Sَ	َ]ُ� أر�Fٍَل وُ����J�ِ zٌِ�َ�اy�J�ُ �ْJ4ِ ،M5%ِ، و��J�ٍَ� َوَدَ�ِ1ِ�%ِ	�J، َوWَ	Jٍ�،       : /ُرَه�َوَ%

 .ُ>َ!ْmَا �&�ُ ،�ُ	ْ� .َوَزِ��ٍ�، I6َن 8َِ/4َُ  6َِ		�� 1�َُ$�ُت، َوَأ3َ6ُْ�َ�� ا�$
 

N�L 12*�� ���'ن   أي ا��Q4%ر، و$���X ��   : زآ��ة ا����Q   ) َ��ُب َزَآـ�ِة ا�ِ<ْ=ـِ� (: ;� �Uل
�50@ -�5� ا�Q4%ر  � ر &�ن، أي �5� ا71I*�ء  � )�� �، 1M��4*� أ��Q4وا   /-   ����

���*� �3آ��ل +*� ر &�ن، آ�ن �Jً ���*� أن /��Sوا ا	، و ��   -���0:-َ �� ا���ـُ� 
�U'ا ��: ا����آ�� و1�'ه�؛ وذ�N 2ن ا����آ�� 4@ ا�J��S/ -��o'ن  F7/ أن ���+

�U���Q0�4 ،'ن )���U� ا����Q ا���W� @��7'�*� أن /057���'ا وأن   �4@ ذ���N ا����'م � ��Fا� :��
/�Sرآ'ا ا��5س 4@ �47*�، أي 4@ ذ�N ا���'م، 3�4ًذا ا������ �4*�� أ1*�� آ��� ���ء �4@         

 K/��  . » َوFُْ�َ	ً� ِ�ْ�َ	َ]�ِآ��   َوا���Fُ    zِ6َْ�َ�ًة ِ��;��lِِ& 4ِْ� ا���Eِjْ  « : ا�
�*��        وا���o- أ1*� 2��\ ا�7'0�$� ���:   �W/ ،ر�o�Fا� �ج ����W� N�L، و���ا�����آ�

�� أوIد� ا��oFر ا�/L� I )'م ���*�، و�� أوIد� ا���1�9� ا�/L� ��� �o�6/'ا و���    
        ����� ا��W�4 ،\J0ج �5*�، وا������ �4@ ذ��N آ>��*��، إذا آ>��ت $��ت J�� ا'���/

;��5ن،  ا����آ��، �' آ�ن �W� Iج إI ��: ا��o��6�، وآ�ن )��- ا�X��6 وزو���7 ا   
و���5�ه�� _������ أوIد ����� /���o�6'ا، 3���4ذا أ_����ج ����� ا�����06� أ4&���\ وأو$���( �����:  
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��5;Iا �إذا أ_�ج � ��  �أي   . ا����آ� ��Q4@ +���7*�، زآ��ة ا�� ����L*4ا  � ا�
  . ا�Q4%ر  � +*� ر &�ن

 )  &ِ�ِJJ[	ُا� OJJ�َ8 �ُJJ�ِWَ(     I ���*12و ،���Qآ���ة ا��A� ،آ���ةA�� أه��� e���� �4؛ 2ن ا�����
I ،��*Q�K4وا�� 'oا�� �  �ا������ �*Q� ��1ا%$�م، وإ Iإ ��*Q/  .  

 �134 \&4 �71'v  �� \&4 إذا- �Lل ه�����9- �����، أ �� إذا ��� /��� ��5�� إI        -وا�
�U�، 3�4ذا آ��ن      �Fم ���: أداء ا���J  د�Iت أو'U ،م�J  �134 ا��'م Nت ����� 4@ ذ�'U

����� ��134    -����0: - �� ا	 �5�� آ�- وF\ ��: ر�]، وآ�ن  � أ;� ذ�N أ�1 ��� 
�6�أ ��J'ت   . /Aآ@، ��A � إذا �� \�&4� U'��� و�U'ت ������ /�'م ا���0� و�����7 )��ع         /

� ��� U'��� �4@ ذ��N ا���'م أ_��ج              �Yزا ������� ����� ا���0� و/�'م ا���0�، ;�� إذا زاد ��5
�Qة، أ_�ج زآ�ة ا���Qا�� .  

، /50@ آ\  � /�'��1، أوIد� ا��L/�    ) َه�Wَ�َ\4ُُ  6ِ=َ�ُة ُ�َ �ْ4َ	Eُ!ُ  1َ�ِْ/ِر ( آN�L أ/ً&� 
 �*1'�/- @�50/ :  �*���� i��5/-          �������  N�Lوآ� ،I���Z�7: و��' آ��1'ا أ/��Wج ��5*� 

      i��5/ أ��'ا� إذا آ��ن N�Lج زآ���*�، وآ��W/ أ/ً&� أن ���� ،�*��� i�5/ �/Lا� � �و_
��5*�،  ���*��، أ�'ا�، وآN�L إ_'�� إذا آ�ن /i�5 ���*�، آ\  � ��X آ�����W/ �7ج  

  u06��ا� ،u06�ره�، آ����J� �1'�/ �  ة�Q4 :       N�� إذا آ��ن ،���F1 N���/ يLه�' ا��
�م ��5�ك /'ً ��   W/ �12 ؛�*�F1 و���� ���Q4 jF1 N��� 34ن ،��F1 XJ7وأ� ،�6�

� ً'/ ���5� \o7S/و .  
�م ���5� ه��Lا /��'م و���5� ه��Lا /��'م، 3��4ن  ��W/ ،����5;ا ��7آ� ������S  �وآ��N�L ���' آ���ن ا���60

هLا jF1 ا��Fع وهLا jF1 ا��Fع؛ A�  �*12 �'ن ��%���1ق   زآ��� ���*� /�Wج 
َ���a  ( ���� آ�A�  N�L��4 ،N�L �'ن ��3_�اج ����Q4 آ�N�L، ه�Lا /���:         J	ُي  ) ا�Lا��

� و�0&� رi�U، 34ذا �A9 �� ا%_�اج �5*� آ�*�� ���أ �����5 و/�J'ل     �&0� :  �� 
5�ي إI )��ع، أ��1 آ��6@ /' ً��� أ��J�1 ���: �����@، وا�ن 4&�\ ��� �1         �   @����� ��J

�م زو���7، أ_��ج          �U ��<أآ ��)�ع، ا��أ �N��5، أ_��*� ��� N���1، 3�4ذا �5� \�&4
أi��1 ���@ وإ�5J�Z I@، 3�4ذا زاد ��� ����Q4 و��Q4 :        ��*��Q4*�؛ وذ���J� ��*12 N'ل   

�6�ي وأX�1  ���'آ@، و ��0'م أ��1       : أ_�ج �� ر�J�U ا�Lي ه' ا����'ك، /J'ل� X�1أ
�N آ�*�� ��@،    ��N� e أن ���7ف وI أن �N��5� \o7S، و���F ي، و�أX1 _�دم �5

  ���J�Uر �ج ������W/ ���7� -/��J�4-��������  @��50'ل أ_���ج ����W/ ،@��5ج ���0� �����1 وزو
�5'ه��     � Nأ����، وذ�� ��  i�ا أو ��دا، ;� أوIد� ا2آ�6 2�4آ�6، ;� أ �، 4*@ أوا
������، ;��� أ���'�، /��50@ ���0� ا2م وا2ب، ���0� ا2م ا2ب، ;��� ا���U2ب �U2���4ب  ���          

���6F� .  
� و;X�6،            )َوWَُ]�: 8َِ� ا�َ�ِ-�ِ� ( �J01ا ،\���� ا��J01ا ��U �� أ ��Q� @�4 \��ا�Lي ه�' 

/�Wج �� ا��59��W/ ،ج �� ا���59�  �� زو����� إذا     -رf@ ا	 ��5-آ�ن �>��ن 
\� �*5Q� @4 ذآ�ت أن .  
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�J	َ��َ ?ِ�Jَ� ا�ِ<=Jِ�    (  7: �9-؟ Hُ�وِب ا�jُ�ِ �ُ�ِWََو(     �D أن ��ا ��0ً�6� N��  '��4 ،  X��
ا����Q�4 ،e���Sة ذ���N ا���60� ����: ا���Lي ������، I ����: ا���7��Sي، وآ��N�L ���' و����ت  
ا���أة �0� �Dوب ا�A�/ �� ،e�Sم إ_�اج ��Q4ة ا��'��'د، وإ1��� /��7�- آ����59�،      
����Wف  ��� إذا و���� ���134 /���'ن إذا ُو���� ��6U\ ا����oوب ����J�U� 134*��� ���9- ا�Aآ���ة ����5  

  . وا���Qة
$�� إ���1ن ��0� ا���oوب، ��4 زآ��ة؛ وذ���6U ��12 N\         وآN�L إذا أ$�� �0� ا��oوب، أ

����� e�� وب�oا� .  
��'U �  �*�/ �  اLه  : )      �ِJ=>ِا� �َJ�َ��َ ?ِ	J�Hُ�وِب ا�Jjُ�ِ �ُJ�ِWَ)َو     ��6�/���F� @�50 وا

 ،j��  'وه e�Sا� ���� X��D �  :�� )\ٌlِ�bَ /َِم ا���E� ��bَُ�اS�50@ إذا   ) َوإ/ ،
 X��( :7 N7��4- X��( :7��*� �J� @4� ا��'م، /�9- إ_�ا�*��    -ا��0�W� N134

���� إ_�ا�*��� ��6U\ /��'م ا����0� ����'م أو ����' ��، ���'    �����J� @��4� ا����'م، و/��9'ز ���5� ا�
� أن ا����'م ا�>��� � ����S ه��' ا���$�7(  ��J70/ ���S� � ���<��4@ ا����'م ا� �أ_��*��� ��6U\ ا����0

     �*�� �S�   \�6U،  ( أJ� �1@ ا��S� )$�7 وا���S0ون، ��YA974 ه��L ا�Aآ��ة ا��7@ أ_�
�'ل و7U*�؛ وذ�N �12 أ_��*� وه' /�0ف أj��  �1 �*�، و�1'ى �3_�ا�*�� إ���اء    

  . ذ �7، ��اءة ذ �7
و7U*� ا6U \&42\ )�ة ا��0�، /50@ �4@ )�6] ا���0�، /�'م ا���0� �4@ ا��6�Fح، ����         
ا���9 و��� )��ة ا���0�، ه�Lا ه�' أ4&�\ أو��U*��؛ وذ��N 2ن ا������ �4*�� ا�7'0�$�           

5o7�/ :7'ا 4@ ذ�N ا��'م ا�Lي ه' /�'م ��4ح ا���5س و/�'م $��وره�       ��: ا���Jاء،
وا���S�4 ،�*Z����61رآ'ن ا����5س ��4@ ا�����ح؛ 12*��� إذا آ���1'ا ���� /����J/ ���  �*�M'�*� 3��4ن  

      Nا2 ���1ت، و �� أ+��6 ذ�� ��  ��� /W'ن  � ��5U ،��75/ �Uق، و��/ �U ه��3�4ذا  . أ
� وU(، 34ن ���� أن /��ص ��U �&/أ X1وآ� N�Lا���'م     آ�ن آ N�4@ ذ�� ��*�: إ_�ا

�  . ا�Lي ه' /'م ا��0
� /��'ن �����     �U � ���( @4 �Y�F؛ 2ن ا�K4وا�� 'oا�� �  �Y�F�� ة�*Z �*1ذآ�وا أ

      ��*��W/ ��134 N�L3�4ذا آ��ن آ� ،Nت و � أ+�6 ذ��Q�D�50@ -ه�'ات و/-    ��  ���*Q7�
  ،K��4وا�� '��oا�� ���  �Y���F�� ة���*Z ،م����Fح ��4@ ا����J� @��7ت ا�IAا�*���'ات وا��� N����

  . و0Z�� �����آ��
  

�اره� : /��J'ل��J  )ٌع�JJBَ ( و  )    M5%ِِ�َ�ا��JJ�ِ zٌJJ��، ه��Lا ) ا�;��JJُع، Sَ	JJ[َُ� أر�JJFٍَل وُ
  K/����اره�؛ �12 ��ء �4@ ا�J  : »          ع�JB أو ،�J	W �J4 ع�JB م، أو�J�F �J4 ع�JB

وآ�X1 ه�L ا�W��� ه@ ا�7@ ���'ن   » �4 ��، أو �Bع �4 أ%v، أو �Bع �4 ز���
Aا� N4@ ذ� ��ً'U        ��  ���<�� اءL�Dت و'�U ���7ا� ،�L��7'ن  >�\ ه�J/ ا��5س -�Dن، أ� 

ا����5س، وآ��N�L ا����F/ ���6]  ���5 ا�A��6W و1���'�، N��+ I أ��U ���1'ت وأن أآ>��� ا����5س    
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� �J  م'J/ �  ��7'ن ا��6 أوJ/ .   إذا ،��Jً�Uئ ��5 إذا آ��ن دA9/ 4@ ا��6 أو \_�/ N�Lآ
A9/ �134 ��Q/ 6\ أنU ار��J�� ا��6، وآ�ن Nذ� ��Zُ�1'v��12 آ��ه� ا� N؛ وذ��Y .  

آ����'/� وA��9/ ����4 ،j��F1ئ  ��� ا����i�U؟  -)���ع ا����6  ��>�-إذا آ���ن وزن ا����Fع 
��� ���S75 أ��Aاؤ�، �64�ل  �� /��'ن )��ع         Z دًة إذا��� ���Q2ن ا� ،jF1و �آ��'/
    ���S75و� ���<�/ i�U�����4 ،K���;أو )����� و j��F1ن )����� و'���/ ���Jً�Uأ���1 د \���2 ����

��] أ��1 /�9'    �F����6، وا���'�1�، و/�9'ز  �� ا���6         Q  '��0 و���Sا���6 أو ا� �ز  �
-��Aأ4&�\   . وا� �4*'  � ،���U :��/و ،�Q5ا��6 ه' ا��6'ب ا���0و4�، و/��: 

اLD2/���، وا���0��S  ���0وف أ/ً&���، وإن آ���ن ����4 +��@ء  ��� ا����SJ و1���'�، و�����     
  . �F/�5:، أ � ��SU وأM74 �7��Dآ�*� ا��واب، وأ � د�J�U �134 /�'ن �Q4ة و/A9ئ �

�اد و�'4@ o� @4 آ�ن ه�5ك ��آ�1'ا أآ>�  � /��J'ن ����Z\ ا��0اU@؛ 2ن ا% �م أ
��] أ�1 �0� أن ���54 أ�1  '�'د �W/ �134ج  �5Fا� �ه�5ك، و�� .  

�'ن  � ا���0S، وإذا ا��5س �'$�0'ا، /��09'ن   �W/ ءه� وإذا ه����  �0و/� *� @4
�/�  �� $���اء ا���Sم ��0�ل )��ً��        أرى: ذ�N ا�L4 ،�* �5D2 ��ً�� ��0Sآ� و��Uل � 

           �'��0���0، 04�ل ا��5س إ��:  ��/�  �� ا�j�F1 @�50/ ،��6 )��ع  �� ا���6، و+ � 
��0Sا� �ن )�ع  ��  .  

    � IO أزال أ_���� آ��� آ��ن ر$�'ل ا	     :  /�J'ل  -ر�f@ ا	 ���5  -و���� أ��' �0�$
���  � ا��6 )��� آ����0S وا�7�� وا�J/ ،-��A'ل إذا ��W/ ��4ن ،���W/ ،X ) 

�/L�  Kآ'ر  0*�� ا�U2[، ��74'ن _����،       )ِإَذا 8َِ/َم َهCِQِ اmَرَ�َ�� 6َِ		�� 1�َُ$�ُت �4@ ا�
0� ذ����0ًQU )�QJ/ N و/��e6 آ��� ه�'       � �; ،jS5/ �6 إ�: أنQ/ يLا� �وه' ا��6 ]U2ا

  .  �0وف
       -���o��12 ا� Nا2رز؛ وذ�� ��  ��*�/�Wج  �� ه' U'ت /�7Jت، أ�5W/��S  :74 �3_�ا

  . ��5س، أU -�D'�*� ا2رز��: ا
� ا��J/ : ) .ُJJ>َ!ْmَ'ل&JJ�ُ ،�ُJJ	ْ�آ���ن ا���� ����� /���Wج  ��� ا�7����؛ وذ���N ���12   )َأJJ3َ6ُْ�َ�� ا�$

���7ج إ��: إ)��ح، وا_��7ر آ>���ون       / I ��1أ K� ،Iب إ�: ا��57ول، أ$*\ ��5و�Uأ
 '�U �12 ا2رز؛ �ات، وا_�7ر `_�ون  'U2�12 أ4&\ ا Nا��6؛ وذ� �ت ا%_�اج  

� أ���1س /����7J'ن ا����_� أو /����7J'ن ا���Lرة أو ���أآ>��� ا����5س ��4@ ه���L ا2ز ��5�، وإذا و
]U2ا �أ_�ج �*�   ]U2��7'ن اJ/ ادي'� �� .ا��'ل، أ_�ج �*�  � U'�*�، وإذا و

 


��ـ� أو�ً
	 وأ��ً�ا �ُ��
 .�ّ� ا
���ح ،وا
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  رسالة

 حوار يف االعتكاف 
 مةمع سماحة الشيخِ العالَّ

  رمحه اهللا عبد اللَّـه بنِ عبد الرحمنِ بنِ جِبرِينٍ
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 :» مقدمة لفضيلة الوالد الشيخ الدكتور عبد اللَّـه بنِ عبد الرمحنِ بنِ جِربينٍ « 
 

 بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

  
ته، وهدى من شاء إىل املسـارعة  احلمد هللا الذي خلقنا لعبادته، وأمرنا بتوحيده وطاع

والسبق واملنافسة يف اخلريات، أمحده سبحانه وأشكره وأثين عليه وأستغفره، وأشهد أال 
إله إال اهللا، وال رب لنا سواه وال نعبد إال إياه وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وخريته 

حلة وسـابق إىل  من خلقه الذي بلغ ما أنزل إليه وقام حبق ربه وداوم على األعمال الصا
  . اخلريات وعبد ربه حىت أتاه اليقني

  . فصلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته
وبعد فهذه أجوبة على أسئلة مجعها بعض الشباب تتعلق باالعتكاف للرجال والنسـاء  
وما ورد فيه وبيان فضله وشيء من أحكامه جبواب خمتصـر دون ذكـر اخلالفـات    

فهو سبحانه أهل . قوال وعسى اهللا أن ينفع ا من أراد به خرياواالستطراد يف سرد األ
  . التقوى وأهل املغفرة
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 ] القسم األول فتاوى في اعتكاف الرجال[ 
  

  ] ١٨٧: سورة البقرة [ ﴾ ولَا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد ﴿ :قال تعاىل
كان النيب صلى اهللا عليه وسـلم معتكفـا يف     « :قالت -رضي اهللا عنها-وعن صفية 

رواه مسـلم   ٢٤٠/  ٤رواه البخـاري  [  » ملسجد يف العشر األواخر من رمضـان ا
)٢١٧٥[. ( 

 
 :» معىن االعتكاف وحكمته « 

 
ما معىن االعتكاف ؟ وما األصل فيه؟ وما احلكمة من ذكر االعتكاف بعـد  : ١س 

   الصيام ؟
ن العكوف وهو لزوم الشيء واإلقامة حوله وطول املكـث  االعتكاف مشتق م: ١جـ

ما هذه التماثيلُ الَّتي  ﴿ :عنده كما حكى اهللا عن إبراهيم عليه السالم أنه قال لقومه 
نعبد أَصناما فَنظَلُّ لَها  ﴿ :وقال تعاىل عنهم ]٥٢: سورة األنبياء[ ﴾ أَنتم لَها عاكفُونَ

نيفاكا  ﴿ :أي مالزمني هلا مستديرين حوهلا وقال تعاىل ]٧١: سورة الشعراء[﴾ عوفَأَت
 مامٍ لَهنلَى أَصكُفُونَ ععمٍ يلَى قَوأي يقيمـون عنـدها    ]١٣٨: سورة األعراف[﴾ع

وهو يف . مالزمني هلا وأصله االستدارة والتحلق ألن أولئك يستديرون حول معبودام
  . اهللا تعاىل من مسلم عاقل غري جنب وال حائض الشرع لزوم مسجد لطاعة

أَنْ طَهرا بيتي للطَّائفني  ﴿ :واألصل يف شرعيته الكتاب والسنة واإلمجاع قال اهللا تعاىل
ودجكَّعِ السالرو نيفاكالْعوقالت عائشة رضي اهللا عنها ]١٢٥: سورة البقرة[﴾ و: » 

وسلم يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه
  . متفق عليه  »تعاىل مث اعتكف أزواجه من بعده 
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قال به ) واالعتكاف سنة إال أن يكون نذرا فيلزم الوفاء: ( قال اخلرقي رمحه اهللا تعاىل
ن هذا إمجاع واحلمد هللا وقد شهد له ما تقدم وإمنا مل جيب أل: الزركشي رمحه اهللا تعاىل

مـن   «: النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأمر به أصحابه بل يف الصحيحني أنه قال هلـم 
رضـى اهللا  -وإمنا وجب بالنذر ملا روى ابن عمر  » أحب منكم أن يعتكف فليعتكف

كنت نذرت يف اجلاهليـة أن   « :أن عمر سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  -عنهما
متفق عليه وقد ذكـر اهللا تعـاىل    » أوف بنذرك: أعتكف ليلة يف املسجد احلرام قال

ولَا تباشروهن وأَنتم عـاكفُونَ فـي    ﴿: االعتكاف يف آخر آيات الصوم بقوله تعاىل
اجِدس١٨٧:سورة البقرة[﴾ الْم[ .  

ولعل من احلكمة يف ذلك شرعية االعتكاف يف شهر رمضان ويف العشر األواخر منـه  
ائشة املتقدم وغريه، ولعل من احلكمة أن االعتكاف عبادة بدنية كما ذكر يف حديث ع

والصوم عبادة بدنية ولذلك ذهب بعض العلماء إىل اشتراط الصوم مـع االعتكـاف   
لتجتمع العبادتان يف وقت واحد ومكان واحد، والقول الصحيح جـواز االعتكـاف   

ل لـيس حمـال   بدون صوم كما ذكر يف حديث عمر من اعتكاف ليلة واحدة فإن اللي
 .للصوم

 
 : »أكثر االعتكاف وأقله وأفضله « 

 
   ما أكثر االعتكاف وما أقله وما أفضله ؟: ٢س 
ال حد ألكثره إال أنه يكره إطالته إذا حصل إضاعة العبد ألهله وانشغاله عنهم، : ٢ج 

م فمن أطاله كثريا فإنه يلز » كفى باملرء إمثا أن يضيع من يعول  « :فقد ورد يف احلديث
منه ترك طلب املعاش وتكليف غريه باإلنفاق عليه وحصول املشقة بإحضـار طعامـه   

صـلى اهللا  -وشرابه إليه يف املسجد وحنو ذلك من األغراض؛ ولذلك مل يذكر أن النيب 



٨٧ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

زاد يف اعتكافه على عشرة أيام متتالية، إال ما روى أنس رضى اهللا عنـه   -عليه وسلم
يعتكف العشر األواخر من رمضان فلم  -عليه وسلم صلى اهللا-كان رسول اهللا  « :قال

رواه أمحد والترمذي وصححه  » يعتكف عاما فلما كان يف العام املقبل اعتكف عشرين
 .  

إذا كان مقيما اعتكف العشـر   -صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب   « :ويف لفظ ألمحد 
ألمحـد وأيب داود  و » األواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام املقبل عشرين

  . وغريمها عن أيب بن كعب حنو الرواية األوىل
 أنه قال -رضي اهللا عنه-وأما أقله فالصحيح ال يكون أقل من يوم أو ليلة حلديث عمر 

يوما يف املسجد احلـرام    «: ويف رواية » يا رسول اهللا إين نذرت أن أعتكف ليلة  « :
اإلقامة الطويلة وأقل ذلك يـوم أو   كما سبق وذلك أنه مشتق من » قال أوف بنذرك

ليلة فما دونه ال يسمى اعتكافا لقصر مدته، ومع ذلك فقد أجاز كثري مـن العلمـاء   
: االعتكاف بعض يوم، واشترط بعضهم كونه من صائم وقالوا يف أغلب كتب الفقـه 

  . هـ. أن ينوي االعتكاف مدة لبثه ا) أي املسجد(وينبغي ملن قصده 
كمـا   -رضي اهللا عنـه -تكاف ليلة أو يوم كما يف حديث عمر لكن أقل ما ورد اع

 .يقتضيه املسمى اللغوي واهللا أعلم

 
 

 :» حكمة االعتكاف وأركانه وشروطه « 

 
   ؟ ما احلكمة من االعتكاف ؟ وما هي أركانه وشروطه: ٣س 

شرع االعتكاف للتفرغ للعبادة، واالنقطاع عن العوائق والشواغل واحلـرف  : ٣جـ 
الدنيوية والشهوات وامللهيات، والنظر إىل زهرة الدنيا وزينتـها واإلقبـال    واألعمال

بالكلية على اهللا تعاىل حبيث ينشغل بالقربات وقد فرغ قلبه من مهوم الدنيا وغمومهـا  
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وأحزاا، واهتم بالطاعات واالنكباب على فعل احلسنات والبعد عن السيئات وعـن  
القالب عن عبادة الرب سبحانه، فاملعتكف مـن  خمالطة عامة الناس مما يصد بالقلب و

عكف قلبه على عبادة ربه وانقطع عن الدنيا وأهلها، فهذا االعتكـاف هـو اخللـوة    
الشرعية هلذه األمة، وال يكون إال يف املساجد ليحافظ على اجلمعات واجلماعة، فـإن  

  . اتكل خلوة تقطع عن صالة اجلماعة معصية وذنب كبري ولو كان منشغال بالقرب
أنه سئل عن رجل يصوم النهار  -رضي اهللا عنهما-وقد ذكر ابن رجب عن ابن عباس 

مث قال ابن رجب رمحه اهللا . هو يف النار: ويقوم الليل وال يشهد اجلمعة واجلماعة؟ فقال
فاملعتكف قد حبس نفسه على طاعة اهللا وذكره، وقطع عن نفسه كل شـاغل  : تعاىل

على ربه وما يقربه منه فما بقي له هم سوى اهللا ومـا   يشغله عنه وعكف بقلبه وقالبه
مهك عطل علي اهلموم وحال بـيين  : يرضيه عنه، كما كان داود الطائي يقول يف ليله

وبني السهاد، وشوقي إىل النظر إليك أوثقين من اللذات وحال بيين وبني الشـهوات مث  
صال خبدمة اخلالق وكلما قطع العالئق عن اخلالئق لالت: قال فمعىن االعتكاف وحقيقته

قويت احملبة هللا واملعرفة به واألنس به أورثت صاحبها االنقطاع إىل اهللا تعاىل بالكليـة  
  . ا هـ. على كل حال

ما يتكون منه وهي املعتكف وهو املكلف أي املسلم البـالغ  : وأركان االعتكاف هي
فيه وهو املسجد الذي العاقل ولو عبدا أو امرأة متزوجة على تفصيل فيهما، واملعتكف 

  . جيمع فيه، والنية وهي قصد العبادة والتفرغ للطاعة
ما يلزم له قبل البدء فيه، وهي أن يكون متطهرا من احلدث األكرب، : أما شروطه فهي

ومن احليض والنفاس، وأن يقصد العبادة وأنواع الطاعة وأن يالزم معتكفه فال خيـرج  
 .منه إال حلاجة ضرورية

 
 : » نية االعتكاف بدون سبب حكم تغيري« 

 



٨٩ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

ما احلكم لو نوى رجل االعتكاف مث غري عن نيته بدون سبب وهل يـتلفظ  : ٤س 
   بالنية أم ال؟

االعتكاف عبادة مستحبة وال جتب إال بالنذر، وال جتب مبجرد النية فمن نوى : ٤جـ 
حىت لو  أن يعتكف وعزم على ذلك مث تركه فال حرج عليه؛ ألنه تطوع غري الزم للذمة

دخل معتكفه وبقي فيه مدته مث قطع اعتكافه فال شيء عليه؛ ألنه مل يترك واجبا، ومع 
ذلك فإنه يكره قطعه بعد التلبس به وبعد العزم عليه حىت ال يترك عمال صاحلا قد نواه 
بال عذر فيفوت عليه عمل صاحل، وأما النية فمحلها القلب والتلفظ ـا بدعـة إال يف   

مرة وذلك ألن النية هي قصد الشيء بالقلب والعزم عليه، وهو مالزم نسك احلج والع
لإلنسان يف كل حال وال ميكن أن يعمل عمال بال نية بل العمل بال نية من تكليف ما 

 .ال يطاق وإمنا الكالم يف صالح النية وفسادها واهللا أعلم

 
 : »حكم خروج املعتكف للمستوصف أو املستشفى « 

  
املسجد لالعتكاف مث مرض هـل خيـرج للمستوصـف أو    إذا دخل رجل : ٥س

املستشفى؟ وهل يكمل االعتكاف؟ ولو أن هذا الرجل ال يستطيع إكمال االعتكاف 
   فما احلكم؟

ال يلزم إكمال االعتكاف إذا مل يكن واجبا بالنذر بل له تركه وإن كان الترك : ٥جـ 
صلى اهللا -وفاء به لقول النيب واإللغاء مكروها بال عذر، فإن كان واجبا بالنذر وجب ال

ومىت مرض املعتكف فلـه اخلـروج    » من نذر أن يطيع اهللا فليطعه «:  -عليه وسلم
للعالج يف املستشفى وحنوه، ولو كان االعتكاف واجبا فإن املرض عذر يف قطعه فمن 
مل يستطع إكماله سقط عنه إن كان تطوعا ولزمه قضاؤه بعد زوال العـذر إن كـان   

يستحب يف التطوع إكماله بعد زوال املرض، فلو اعتكف العشر األواخر من منذورا، و
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رمضان مث مرض يف اليوم الرابع منها فخرج وبقي يف املستشفى يومني مث عـويف وزال  
مرضه فإنه يرجع ويكمل بقية العشر وال يلزمه قضاء اليومني الذين مرض فيهمـا واهللا  

 .أعلم

 
 : »حكم خروج املعتكف ألمر ضروري « 

 
لو دعي املعتكف ألمر ضروري يف املرتل هل خيرج ؟ أم ماذا يفعـل؟ ولـو    :٦س 

   خرج هل يعيد من جديد أم يكمل فقط؟
إذا كان االعتكاف تطوعا فله قطعه مىت شاء مع الكراهة، وإن كان واجبـا  : ٦جـ 

ارة بالنذر وجب الوفاء به وال ينقطع التطوع باخلروج إىل املرتل حلاجة اإلنسان أو لطه
أو إحضار أكل أو شرب إن مل جيد من حيضره، وكذا لو دعي ألمر ضروري يف املرتل 
فله اخلروج لذلك مث يعود بعده إىل معتكفه ويكمل ما بقي وال يلزمه استئناف املدة من 

 .أوهلا إال إن كان االعتكاف واجبا بالنذر فإنه يقضي ما تركه ألمر ضروري وحنوه

 
 :» عتكاف كيفية االشتراط يف اال« 

 
ما هي كيفية االشتراط يف االعتكاف ؟ وما حكم لو أن املعتكف احـتلم أو   :٧س 

  تطيب أو أكل أو شرب يف املسجد ؟ 
االشتراط أن يشترط عند العزم على االعتكاف متكنه من اخلروج مـىت أراد،  : ٧جـ 

املريض  وهذا الشرط ينايف أصل االعتكاف فال جيوز، واختلفوا فيما إذا شرط أن يعود
  . وال يعود مريضا وال يشهد جنازة إال أن يشترط: ويتبع اجلنازة قال اخلرقي يف املختصر

قال الزركشي أما مع عدم الشرط فال يفعل ذلك على املشهور من الروايتني واـزوم  
السنة على املعتكف . -رضي اهللا عنها-به عند األصحاب ملا تقدم من حديث عائشة 
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وال يشهد جنازة؛ وألن عيادة املريض مستحبة فال يترك هلا واجبـا؛  أن ال يعود مريضا 
إذا اعتكف الرجل  -رضى اهللا عنه-له ذلك كما له الوضوء وعن علي : والراوية الثانية

فليشهد اجلمعة وليعد املريض وليحضر اجلنازة وليأت أهله ليأمرهم باحلاجة وهو قـائم  
صـلى اهللا عليـه   -بال ريب لعموم قولـه   رواه اإلمام أمحد وأما مع االشتراط فيجوز

وألن مع الشرط املنذور اعتكافه حقيقة ما عدا  » املسلمون على شروطهم  « : -وسلم
  . هـ. ا. هذه الشروط

وكالمه يف االعتكاف املنذور أي يصح أن يشترط فيه اخلروج للعبادة واتباع اجلنـازة  
وإذا احتلم . ن املستحب تركهواخلروج للحاجة، فأما غري الواجب فيجوز بال شرط لك

املعتكف خرج لالغتسال يف أقرب مكان وال يغتسل داخل املسجد، وأمـا الطيـب   
واألكل والشرب يف املسجد فيجوز للحاجة، ويستحب أن يتخذ له حجرة يعتزل فيها 
داخل املسجد كخباء أو بناء متميز ينام فيه ويأكل ويشرب فيه، ويتوضأ داخله إن كان 

 .اص به واهللا أعلمفيه متوضأ خ

 
 :»  االعتكاف سنة وتطوع« 

 
هل من اعتكف مرة واحدة يستمر على ذلك كل سنة ؟ وهل يشترط أثناء : ٨س 

  االعتكاف والصيام؟ 
أن يستمر . االعتكاف سنة وتطوع وال يلزم فعله ومن اعتكف مرة فله اخليار: ٨جـ 

يومني، واألفضل اعتكـاف   عليه دائما أو يتركه مىت شاء، أو يفعل بعضه أي يوما أو
-كان رسول اهللا  « :قالت  -رضي اهللا عنها-العشر األواخر من رمضان فعن عائشة 

يعتكف العشر األواخر من رمضان حـىت توفـاه اهللا تعـاىل مث     -صلى اهللا عليه وسلم
 :  قال -رضي اهللا عنه-متفق عليه وعن أنس  »اعتكف أزواجه من بعده 
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وسلم يعتكف العشر األواخر من رمضان فلم يعتكـف   كان رسول اهللا صلى عليه «
  . رواه أمحد والترمذي وصححه  » عاما فلما كان يف العام املقبل اعتكف عشرين

جيوز االعتكاف بال صوم على املشـهور مـن    :قال الزركشي يف شرحه على اخلرقي 
ى اهللا صـل -الروايتني واملختار لألصحاب حلديث عمر املتقدم أي أنه سأل رسول اهللا 

كنت نذرت يف اجلاهلية أن اعتكف ليلة يف املسجد احلرام قـال   «: قال -عليه وسلم
  . متفق عليه » فأوف بنذرك

دل على أنه أطلق الليلة  » أن أعتكف يوما « :قال وفيه نظر ألن يف رواية يف الصحيح  
صـلى  -يب أن الن -رضي اهللا عنهما-وأراد ا اليوم إذ الواقعة واحدة، وعن ابن عباس 

رواه  » ليس على املعتكف صيام إال أن جيعله علـى نفسـه   « :قال  -اهللا عليه وسلم
  . الدارقطين واحلاكم وصححه 

) والثانية(والراجح أنه موقوف وألا عبادة تصح بالليل فال يشترط هلا الصوم كالصالة 
لـى  السـنة ع  « : قالـت  -رضى اهللا عنـها -ال جيوز إال بصوم ملا روي عن عائشة 

املعتـكف أن ال يعود مريضا وال يشهد جنازة وال ميس امرأة وال يباشرها وال خيـرج  
رواه  » حلاجة إال ملا البد منه وال اعتكاف إال بصوم وال اعتكاف إال يف مسجد جامع

  . هـ. ا. أبو داود وجياب عنه إن صح بنفي الكمال مجعا بني األدلة
  

االعتكاف ليلة ويصح نصف ار بـال صـوم   والرواية األوىل هي املعمول ا فيصح 
وحيث إن يف املسألة خالفا فاألوىل باملسلم أن حياول اخلروج من اخلالف فال يعتكف 
إال مع الصوم سواء يف رمضان أو يف غريه إال إن اعتكف ليال ألنه ليس حمال للصـوم  

 .واهللا أعلم
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 :» هل يبطل االعتكاف إغماء أو صرع ؟ « 

 
لمعتكف وهو يف املسجد إغماء أو صرع هل يبطـل اعتكافـه؟   إذا حدث ل: ٩س 

  ؟  وماذا عليه إذا حصل ذلك
جيوز واحلال هذه أن خيرج للعالج كاملريض فإن أفاق من اإلغماء رجـع إىل  : ٩جـ 

معتكفه فإن استمر معه إىل اية املدة اليت نوى اعتكافها ذهب وقته فال يرجع كما لو 
لثالث من العشر األواخر من رمضان اليت نوى اعتكافها؛ حدث معه اإلغماء يف اليوم ا

فإنه خيرج من املسجد ألن اإلغماء ينايف العبادة وحيتاج إىل من يرافقه، وقد خيرج منـه  
حدث يف املسجد فال بد من إخراجه، فإن أفاق يف بقية العشر رجع إلكمال ما بقـي  

  . وإال فات وقته
حيصل لصاحبه سقوط وإغماء مسـتمر أو يف  وأما الصرع فإنه جنون يغطي العقل أو 

وقت بعد وقت فإن كانت مدته قليلة فال بأس ببقائه يف معتكفه لقـرب إفاقتـه، وإن   
كانت املدة طويلة فاألوىل خروجه إما للعالج إن رجي زواله بالعالج، وإما بالراحة أو 

 .يبقى يف مرتله وعند أهله حىت يزول السبب واهللا أعلم

 
  :» العتكاف حكم النذر با« 

  
إذا نذر رجل االعتكاف لعشرة أيام غري حمددة ومل يسـتطع ذلـك فمـا    : ١٠س 

احلكم؟ ولو حصل نذر مث تويف فهل جيب الوفاء بنذره على الورثة؟ وما حكم لو أن 
هذا النذر مل يعلمه الورثة حبيث إنه نذر أن يعتكف ومات ومل يتمكن من إخبار أهله 

  ؟   بذلك
عتكاف وجب عليه الوفاء بنذره، فإن قال عشرة أيام ومل حيددها من نذر اال: ١٠جـ 

جاز اعتكاف عشرة أيام من أي شهر، فإن نوى أا متوالية فعلها على الـوالء، فـإن   
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أطلق جاز تفريقها والفصل بينها بترك االعتكاف، فإن نذر اعتكاف أسبوع فال بد من 
قـال اخلرقـي يف بـاب    . الفاملواالة، فإن عجز عن االعتكاف أو عن بعضه ففيه خ

  . إخل... ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبري ال يطيق الصيام كفر كفارة ميني: النذور
قال الزركشي هذا املذهب املنصوص مث احتج حبديث أخت عقبة اليت نذرت أن حتـج  

 «: وحبديث ابن عباس وفيـه  » فلتحج راكبة ولتكفر عن ميينها  «حافية ماشية وفيه  
وقيل إن هذا النذر غري : رواه أبو داود مث قال  » يطق فكفارته كفارة مينيومن نذر ومل

  . هـ. منعقد أصال ألنه تكليف ما ال يطيق وهو غري جائز شرعا أ
أما إذا تويف قبل الوفاء بنذره فقد روى سعيد بن منصور يف سننه عن عبيد اهللا بن عبد 

صم عنـها   « :مه من اعتكاف قالاهللا بن عتبة أنه سأل ابن عباس عن نذر كان على أ
  . » واعتكف عنها

اعتكفت عن أخيها عبـد   -رضي اهللا عنها-مث روي عن عامر بن مصعب أن عائشة 
  . بعد ما مات -رضي اهللا عنه-الرمحن 

... لنا قول آخر ضعيف أنه ال يقول شيئا من ذلك: قال الزركشي يف آخر باب النذور
يئا من العبادات البدنية وهو قـول خمـالف   أي ال يقضي الوارث عن امليت ش. هـ.أ

قال يف من مـات وعليـه    -رمحه اهللا-لألحاديث الصحيحة مث قال الزركشي وأمحد 
  . هـ. ينبغي ألهله أن يعتكفوا عنه، وهو شامل للوارث وغري الوارث أ: اعتكاف

عليـه   أما إن مل يعلم ورثته بالنذر فإم ال يفعلون االعتكاف عنه ألم ال يعتقدون أن
نذر عبادة فال يلزمهم اعتكاف، لكن إن تطوع بعضهم بعبادة كحج أو عمرة أو صدقة 

 .ونوى ذلك مليته فذلك جائز مشروع
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 :» أيهما أفضل واليته على أهل بيته أم االعتكاف يف املسجد « 
 

إذا أراد االعتكاف ولكنه هو ويل بيته وال يوجد غريه فأيهما أفضل واليته : ١١س 
  بيته أم االعتكاف يف املسجد يف العشر األواخر من رمضان؟  على أهل

خنتار قيامه بواجب أهله وقضاء حوائجهم وإقامته معهم كمحرم ومـؤنس  : ١١جـ 
حيميهم وحيفظ عليهم مرتهلم وأنفسهم أو يكتسب هلم ما يقوم، فإن باعتكافه وتركهم 

يتكلفون يف إحضـار  بال ويل يتعرضون للصوص واملفسدين، أو تتعطل حوائجهم أو 
أغراضهم من األسواق، أو يكلفون غريهم بشراء ما هم حباجته ويف ذلك منة عليهم قد 

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا : ال يتحملوا وقد روى مسلم عن عبد اهللا بن عمر قال
فيدخل فيه عدم اإلنفـاق علـيهم    » كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت «:  -وسلم

كسب مع القدرة فإن وجد من يتوىل حوائجهم من أقاربـه وحيفظهـم    وإمهاهلم بال
 .وحيفظ هلم ما يتطلبونه جاز االعتكاف بل هو مستحب لعدم ما يشغله عنه

 
 :» إذا نذر أن يعتكف يف املسجد احلرام فهل جيزئ غريمها من املساجد ؟ « 

 
النبوي فهـل  إذا نذر أن يعتكف يوما واحدا يف املسجد احلرام أو املسجد : ١٢س 

جيزئ غريمها من املساجد أرجو بيان ذلك؟ وهل ورد فضل االعتكاف يف املسـجد  
  احلرام عن غريه؟ 

أفضل املساجد على اإلطالق هو املسجد احلرام الذي حول الكعبة وخيتص : ١٢جـ 
الفضل باملسجد احمليط بالبيت ويدخل فيه الزيادات والتوسعات اليت أحلقت بـه، وال  

د مكة األخرى، كما أن املسجد النبوي ال يعم فضله بقيـة مسـاجد   تلحق به مساج
ال تشد  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-املدينة وألن احلديث ورد بإفراد املساجد وهو قوله 

وقـد   » الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى
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 جعلْناه للناسِ سواًء الْعاكف فيـه والْبـادي   والْمسجِد الْحرامِ الَّذي ﴿: قال تعاىل
وهذا خاص باملسجد املوجود وقت نزول اآلية، وملا دخل النيب   ] ٢٥:سورة احلج [﴾
من دخل املسجد فهو آمن فقـال أبـو   : مكة زمن الفتح قال -صلى اهللا عليه وسلم-

  سفيان وما يغين املسجد أي ال يسع أهل مكة 
سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد  ﴿: عاىلوقد قال ت

وذلك أنه قبل اإلسراء مروا به على املسجد فغسل قلبه ] ١: سورة الْإِسراء[﴾ الْأَقْصى
عـد عـامهِم هـذَا    فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام ب ﴿: من ماء زمزم، وأما قوله تعاىل

فإنه منعهم من القرب فاحتاط العلماء، فمنعوهم مكة كلها حىت ]  ٢٨:سورة التوبة[﴾
  . ال يقربوا من حدود احلرم حيث مل يقل فال يدخلوه

فعلى هذا من نذر أن يعتكف يف املسجد احلرام مل جيزئه يف غريه من املساجد؛ ألنه ورد 
قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-ن أيب هريرة فضل الصالة فيه، ففي الصحيحني ع

 :   -صلى اهللا عليه وسلم-

وروى  » صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام «
 -رضي اهللا عنـهما -مسلم عن عبد اهللا بن عمر حنوه مرفوعا وعن عبد اهللا بن الزبري 

صالة يف مسجدي هذا أفضل مـن  « :  -مصلى اهللا عليه وسل-قال رسول اهللا : قال
ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة صالة 

  . رواه أمحد والبزار ورجاله رجال الصحيح  » يف هذا
ويف الباب أحاديث كثرية كما يف جممع الزوائد، ومن نذر االعتكاف يف املسجد النبوي 

رام ألنه أفضل منه، ومن نذر االعتكاف يف املسجد األقصى أجزأ أجزأه يف املسجد احل
يف املسجد احلرام ويف املسجد النبوي ألما أفضل منه، وحيث ورد جواز شد الرحال 
إليها وفضل الصالة فيها فإنه يدل على فضل االعتكاف فيها وإن عني األفضل مل جيزئه 
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يف غريه وإن عـني النبـوي مل جيزئـه يف    فيما دونه، فإذا عني املسجد احلرام مل جيزئه 
 .األقصى واهللا أعلم

 
 :» هل للمعتكف اجللوس واحملادثة مع الزوار ؟ « 

 
إذا دخل صديق عزيز وهو من مكان بعيد هل للمعتكف اجللـوس معـه   : ١٣س 

  واحملادثة ولو طالت؟ 
أم أن صـفية   «ال بأس باحلديث مع الزائر واألنس به فقد ثبت يف الصحيح : ١٣جـ 

وهو معتكف وحتدثت معه ساعة مث قامت  -صلى اهللا عليه وسلم-املؤمنني زارت النيب 
  . إخل  »... تنقلب فقام النيب صلى اهللا حمليه وسلم معها يقلبها

يف املسجد وعنده أزواجه فرحن فقال  -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب  «: ويف رواية
: يف دار أسامة قال احلافظ يف شرحه كان بيتها » لصفية ال تعجلي حىت أنصرف معك

ويف احلديث من الفوائد جواز اشتغال املعتكف باألمور املباحة من تشييع زائره والقيام 
  . هـ. معه واحلديث مع غريه وإباحة خلوة املعتكف بالزوجة وزيارة املرأة للمعتكف أ

أما التوسع مـع  وال شك أن هذه الزيارة للمصلحة وال تنايف خلوة املعتكف للعبادة، و
الزوار وجعل املوضع الذي خصه للخلوة متحدثا دائما مع الزوار حبيث يقطـع أكثـر   
الوقت معهم فهذا ينايف مقصد االعتكاف الذي هو التفرغ للعبادة وقطع العالئق عـن  
اخلالئق، فالذي يفتح اال لكل أحد وينبسط معهم يف الكالم وخيوض يف أمور الدنيا 

لتطرق إىل العورات، واخلوض مع العامة يف القصص واحلكايات من والشهوات ورمبا ا
فعل ذلك فقد فعل ما ينايف عمله الذي تفرغ ألجله وهو العبادة الكاملة اليت حيصل من 

 .آثارها إقبال القلب على اهللا تعاىل ومعرفته واالشتغال بذكره وشكره وحسن عبادته
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 :»  حكم مجع التربعات لتحضري األكل للمعتكفني« 

 
  هل جيوز مجع التربعات وصرفها يف حتضري األكل والشرب للمعتكفني ؟ : ١٤س 

املعتاد أن املعتكف ينقطع عن ذكر الشهوات واملآكل واملشارب ويقتصـر  : ١٤جـ 
على العلقة من الطعام اليت تقيم صلبه، فإن كثرة األكل والتنوع يف تناول املطعومات قد 

ما مأل ابن  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-لصحيح بقوله تقسي القلب وقد ورد احلديث ا
آدم وعاء شرا من بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان وال بد فـاعال  

ال تأكلوا كـثريا  : وورد يف بعض اآلثار » فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه
تكف ينكف عن الناس ويأتيه فتشربوا كثريا فتناموا كثريا فتحرموا كثريا، واملعتاد أن املع

أهله بأكله وشربه، لكن إن وجد يف بعض املساجد من املعتكفني من هم فقراء معوزون 
وقد انقطعوا عن التكسب باالعتكاف جاز أكلهم مما يقدم يف املساجد من التربعـات  
للصائمني، وإن مل يوجد تربعات وتضرر املعتكف باجلوع جاز ألهل املسجد مجع املال 

قات وصرفها يف أطعمة ملن حيتاجها من املعتكفني وغريهم ممن يأكل يف املساجد والصد
 .من ذوي احلاجات

 
 :» حكم استعمال التليفون للمعتكف « 

بعض املعتكفني يكثر منهم اخلروج إىل كبائن اهلاتف والسؤال عن أهلـهم  : ١٥س 
إدخـال  وخاصة ممن يعتكف يف املسجد احلرام فما توجيهكم يف هذا؟ وما حكـم  

  تليفون اجلوال يف املسجد للمعتكف لالطمئنان على األهل أو الرد على من يريده؟ 
ال أرى مانعا من االتصال اهلاتفي باألهل إن كانوا بعيدين، فإن القادمني إىل : ١٥جـ 

مكة من داخل اململكة وخارجها قد جاءوا إىل املسجد احلرام للعبادة ومنها االعتكاف، 
أحدهم بأهله البعيدين وحيب االطمئنان على صحتهم وأخبـارهم   ومع ذلك فقد يهتم

وما جرى بعده لديهم، وقد ال يتأتى له معرفة ذلك إال باملكاملات اهلاتفية اليت يسرها اهللا 
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تعاىل يف هذه األزمنة حىت قرب البعيد ومتكن اإلنسان من خماطبة من يف أقصى األرض 
ج من معتكفه وقتا قصريا فيتصل بأهلـه أو  كمن إىل جانبه، فعلى هذا ال بأس أن خير

بأحبابه من اهلواتف اليت يف الشوارع والطرق مث الرجوع إىل معتكفه كما أن له إدخال 
اهلاتف اجلوال الذي ينقل من مكان إىل مكان ويتكلم فيه بدون أسالك ولكن ال يكثر 

خله يف املسجد من استعماله وال من التلقي به مما يشغله عن مقصد االعتكاف ومىت أد
 .فإنه يقفله إال عند احلاجة الشديدة واهللا أعلم

 
 :» حكم خروج املعتكف لغسل ثيابه « 

 
ما حكم خروج املعتكف لغسل ثيابه أو إيصاهلا إىل املغسلة حيث ال يوجد : ١٦س 

  من يقوم ذه املهمة إال هو؟ 
-حني عن عائشة قال اخلرقي وال خيرج منه إال حلاجة اإلنسان، ويف الصحي: ١٦جـ 

قال الزركشـي   » وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان «: قالت -رضي اهللا عنها
وحاجة اإلنسان البول والغائط، ويف معىن ذلك االغتسال من اجلنابة والوضوء وكذلك 
األكل والشرب إن مل يكن له من يناوله ذلك، وإذا خرج للبول والغـائط ومث سـقاية   

ضرر عليه يف دخوهلا لزمه ذلك وإذا خرج مشى على املعتاد مـن  أقرب من مرتله وال 
  . هـ. غري عجلة وال توان ال ألكل وال لغريه أ

ومعلوم أن غسل الثياب وتنظيفها من احلاجات الالزمة فال بأس أن خيرج لغسـلها أو  
 .إيصاهلا إىل مغسلة عند احلاجة
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 :» هل الغيبة والنميمة تبطل االعتكاف؟  «

  الغيبة والنميمة تبطل االعتكاف؟ وما هي مبطالته؟  هل: ١٧س 
ولَـا يغتـب    ﴿:حترم الغيبة والنميمة على املعتكف وغريه فقد قال تعـاىل : ١٧جـ 

سـورة  [﴾ همازٍ مشـاٍء بِنمـيمٍ   ﴿: وقال]  ١٢: سورة احلجرات[﴾ بعضكُم بعضا
دخل اجلنة منام وفسر الغيبة بأـا  ال ي -صلى اهللا عليه وسلم-وقال النيب ]  ١١:القلم

ذكرك أخاك مبا يكره، وإذا كانت حمرمة مطلقا فتحرميها على املعتكـف أوىل وأشـد   
حترميا، وذلك ألنه مشتغل بالعبادة ومتفرغ هلا، فالغيبة والقيل والقال والكالم احملرم وما 

االعتكـاف   ال فائدة فيه كل ذلك ينايف وصف التفرغ للعبادة، ومع ذلك ال يبطل به
من مل يـدع قـول   « :  -صلى اهللا عليه وسلم-كما ال يبطل به الصيام مع قول النيب 

وحديث إمنا الصيام مـن   » الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه
اللغو والرفث وذلك ألن العبادة إمنا تبطل مبا ي عنه فيها أي مبا ينافيها وخيـالف مـا   

 : روا من مبطالت االعتكاف اجلماع لقول اهللا تعاىلشرعت له وقد ذك

﴿ اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو نوهراشبلَا تفمن جامع مبا ]  ١٨٧: سورة البقرة[ ﴾و
يوجب الغسل فقد بطل اعتكافه، ويبطل االعتكاف أيضا باخلروج الطويل لغري حاجة 

العادي وال باخلوض يف الدنيا، وإن كان ذلك ألنه ينايف االعتكاف، وال يبطل بالكالم 
 .مكروها يف املسجد ويف االعتكاف أشد كراهة
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 :» شهادة املعتكف يف احملكمة « 

 
إذا طلب من املعتكف شهادة حضور يف احملكمة الشرعية هل خيرج أم ماذا : ١٨س 

  يفعل؟ 
اعتكافه كاملعتدة ولنا أنه لو خرج لواجب مل يبطل : قال ابن قدامة يف املغين: ١٨جـ 

. خترج لقضاء العدة، وكاخلروج إلنقاذ غريق، وإطفاء حريق أو أداء شهادة تعني عليه أ
  . هـ

فعلى هذا ال خيرج إن أمكن تأجيل القضية حىت تنتهي مدة اعتكافه فإن مل ميكن تأجيلها 
ن ومل يوجد من يشهد غريه جاز له اخلروج حىت إذا أداها رجع إىل معتكفه مباشرة بدو

 .تأجيل واهللا أعلم

 
 :» اعتكاف طالب العلم « 

 
إذا كان هذا املعتكف من طالب العلم فهل يقضي وقته يف الدروس العلمية : ١٩س 

  أم التفرغ للعبادة؟ 
معلوم أن االعتكاف شرع للتفرغ للعبادة والبعد عما يشغل عنها كالـذكر  : ١٩جـ 

يصفي القلب وينقي الفكر ولكن إن والدعاء والصالة والقراءة واخلشوع والتفرغ الذي 
قرأ يف بعض الكتب الوعظية جاز ذلك ألا ترقق القلب وتؤثر يف البـدن باالحنسـار   
واخلضوع واإلخبات واإلنابة واالندفاع يف العبادات والتحفظ عن اآلثام وأنوع اإلجرام 

إن احتاج إىل فأما القراءة يف كتب األحكام واآلداب واألدلة واخلالف فال يقرأ فيها إال 
معرفة حكم عارض هو حباجة إليه مما له تعلق حبالته أو مبسألة عرضت له، فأما قضـاء  
الوقت يف الدروس العلمية العادية فاألفضل تركها والتفرغ للعبادة اليت اعتكف ألجلها 

 .واهللا أعلم
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 :» أخطاء من املعتكفني « 

 
  هناك أخطاء من املعتكفني نرجو ذكر بعضها؟ : ٢٠س 

على املعتكف أن يعرف احلكمة اليت ألجلها شرع االعتكـاف فيسـعى يف   : ٢٠جـ 
كثرة اخلروج لغري حاجة ) مثل(حتقيقها، مث يعرف أن ما خالف ذلك فهو من األخطاء 

كثرة التحدث مع النـاس  ) مثل(فإن املعتكف يالزم معتكفه فال خيرج إال لضرورة، و 
ور الدنيا والقيل والقال، وذكر األشـخاص  واالنبساط معهم يف الكالم العادي ويف أم

فـتح  ) مثل(واألفراد مما ينايف مقصد االعتكاف ويشغل الوقت عن القراءة والعبادة، و 
اال للزوار من الرفقاء واألصحاب الذين يطلبون السالم على املعتكف مث يتوسـعون  

الوقت ويصبح  معه وينبسطون يف الضحك والقهقهة واالستطراد يف الكالم مما يضيع به
اختاذ املعتكـف  ) مثل(املسجد متحدثا بدل ما هو مرتل عبادة وموضع طاعة وقربة، و 

حمل راحة واستجمام وطول نوم وغفلة وسهو وهلو، فترى الكثري من املعتكفني عاطال 
مضيعا لوقته يف ما ال عبادة فيه فينام أكثر الوقت وقد ال يقوم القيام كله مع اإلمـام أو  

 .ن قام معه يف التهجد فمع وسوسة وغفلة ال تفيد املصلي واهللا أعلممنفردا وإ

 
 :» حكم إدخال الطعام إىل املسجد احلرام « 

 
البعض يصر على إدخال الطعام والشراب يف املسجد احلرام وهو معتكـف  : ٢١س

علما بأن الرئاسة العامة لشؤون احلرمني متنع ذلك فهل يأمث وينقص من أجره؟ وما 
  يف هذا األمر؟ نصيحتكم 

يستحب أن يتخذ املعتكف له زاوية أو حجرة أو صفة سـواء يف املسـجد   : ٢١جـ 
احلرام أو يف غريه من املساجد، وله حينئذ أن جيلب فيها الطعام والشراب واألكل فيها 
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مع إغالق باا عند تناول الطعام أو إصالحه لألكل، لكن يف املسجد احلرام وكـذا يف  
ر لكل من أراد االعتكاف وجود حجرة حيتجرها للنوم واألكل فيختار غريه قد ال يتيس

زاوية جيلس فيها فإن مسح له بفراش ينام عليه وإال فله افتراش عمامته أو االكتفاء بفرش 
املسجد الختاذها غطاء ووسادة، وأما األكل فقد ذكر العلماء أنه جيوز له إدخال الطعام 

كن الكثري من الناس يأنفون من األكل أمام النـاس  إىل حمل معتكفه وأكل حاجته منه ل
فلذلك خيرجون إىل املطاعم والفنادق أو بيوم ااورة للمسجد، وإذا مسح بإدخـال  
الطعام يف املسجد احلرام جاز األكل مع التحفظ عن تقزيز املصلى وإبقاء شـيء مـن   

رام بإدخال طعام الفضالت اليت تلوث منظر املصلى، وحيث إنه قد مسح يف املسجد احل
الفطور كالتمر والشراب للقهوة وحنوها فإنه قد يكتفي بالتمر الذي يقدر على إدخاله 
وله اخلروج لألكل يف مرتله أو يف التوسعات اخلارجية وال جيوز خمالفة التعليمات مـن  
قبل الرئاسة فإن عصى ودخل بشيء مما هو ممنوع فهو آمث وعليه التوبة واالستغفار واهللا 

 .علمأ

 
 :» حكم إخراج املعتكف من مكان اعتكافه « 

 
لو أخرج املعتكف من مكان اعتكافه فما احلكم؟ ولو حصل هدم للمسجد : ٢٢س

  فهل ينتقل إىل غريه؟ 
إذا طرد املعتكف من املوضع الذي احتجره فعليه االنتقال إىل جهة أخرى، : ٢٢جـ 

ه وينام فيه فـإن االعتكـاف   وال جيوز منع املعتكف يف أي مسجد من مكان جيلس في
عبادة، فمن اختار مسجدا لالعتكاف فيه مل جيز إخراجه منه بال سبب ظاهر منه، فإن 
كان هناك سبب فطرد من هذا املسجد جاز انتقاله إىل مسجد آخر وال يبطل اعتكافه 
مع وجود مسجد آخر ينتقل إليه، وكذا لو ادم املسجد الذي اعتكف فيه فإنه يتحول 

 .قرب مسجد خيتاره ويناسبه واهللا أعلمإىل أ
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 :» هل األفضل البقاء يف العمل أم االعتكاف ؟ « 

 
البعض يأخذ إجازة عند بداية العشر األواخر من رمضان مث يعتكـف يف  : ٢٣س 

املسجد احلرام فهل األفضل بقاؤه يف عمله إن كان إمام مسـجد أو غـريه مـن    
  الوظائف احلكومية؟ 

عة عمله احلكومي الذي يتقاضى عليه مرتبا، لكـن إن كـان   ال جيوز إضا: ٢٣جـ 
مستحقا لإلجازة الرمسية أو االضطرارية ووجد من يقوم بعمله متام القيام كعمل األذان 
واخلطابة واإلمامة فال بأس بسفره وأخذه هلذه اإلجازة ألا من حقوق كل موظـف،  

اك سيما إذا كان يف رمضـان  وأفضل ما صرفت فيه زيارة احلرمني الشريفني والتعبد هن
فإن أفضل ما صرفت فيه هذه اإلجازة يف العمل الصاحل كالعمرة والتعبـد والتفـرغ   
للطاعة يف موضع تضاعف فيه احلسنات وتقال فيه العثرات، فيغتنم الوقـت املناسـب   

 .ويشغله بعبادة يرجى مضاعفتها واهللا أعلم

 
 :» حكم الكذب يف طلب اإلجازة « 

  
  ذ املعتكف إجازة لكنه كذب على مديره ومل خيربه ا فما احلكم؟ إذا أخ: ٢٤س 

اإلجازة العادية حق ملوظفي الدولة عموما مىت طلبها أحدهم استحق أن مينح : ٢٤جـ 
قدر ماله من اإلجازات الدورية، سواء سافر للتمتع ا إىل العمرة أو اعتكف فيهـا أو  

قام يف بلده بدون عمل وال شك أن شغلها سافر إىل بلده ولو كانت خارج اململكة أو أ
باالعتكاف والعمرة والتفرغ للصيام والقرآن وطلب العلم أفضل ما صرفت فيه سـواء  

  . أخرب رئيسه ومديره بذلك أم ال
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أما اإلجازة االضطرارية فهي أن كل موظف يستحق عشرة أيام يف كل سنة مينحها عند 
وله صرفها يف العمرة ويف االعتكـاف ويف  احلاجة العارضة فإن مل يطلبها ذهبت عليه 

حبث علمي، ويف سفر لصلة رحم أو عيادة مريض أو زيارة عامل أو صديق، ومع ذلك 
يفضل أن ال يطلب إال لغرض صحيح مفيد يف الدين أو الدنيا، وال حيق له الكذب على 

ة أن مديره أو رئيسه بل خيربه حباجته احلاضرة وال يباح الكذب يف مثل هـذا والعـاد  
 .يستحقها ولو جلس للراحة أو االستجمام واهللا أعلم

 
 :» االعتكاف قربة واألفضل أال يطلع عليه إال اهللا « 

  
إذا اعتكف أحد من الناس يف املسجد احلرام أو غريه هل يبني ذلك للناس : ٢٥س 

  ؟  ؟ لو سئل هل يقول نعم؟ أم خيفي هذا الفعل حىت ال يكون فيه رياء أو مسعة
االعتكاف عمل مربور وقربة إىل اهللا تعاىل واألفضل أن تكون بني العبد وربه  :٢٥جـ 

ال يطلع عليه إال اهللا فإن أمكن ذلك فهو أفضل وأقرب إىل اإلخالص وأبعد عـن مـا   
يبطل العمل أو ينقص ثوابه من الرياء والعجب والتمدح بالعمل وتزكية النفس فيدخل 

ملساجد ويشغل وقته بالعبادة ويقبل على ربـه وال  املعتكف املسجد احلرام أو غريه من ا
يتعرض ألحد وال خيتلط بالعامة ويف هذه احلال ال يتفطن له أحد بل يكـون خامـل   
الذكر غامضا يف الناس فال يسأله أحد وال يعرف الناس أنه معتكف، وإمنا يعرف ذلك 

م طرده أو أهله وخواصه لكن إن احتاج إىل إخبار الناس بذلك، كما لو حاول بعضه
منعه من النوم يف املسجد أو األكل فيه للحاجة فله اإلخبار بقدر احلاجة، وكـذا لـو   
طلب من خادم املسجد حتجر زاوية أو غرفة موجودة فارغة واحتاج إىل اإلخبار بعمله 

 .فيها دون أن يتمدح بعمله جاز ذلك
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 :» حكم تكرار خروج املعتكف « 

 
عتكاف ولكن اشترط اخلروج من الصباح حـىت  إذا كان مدرسا وأراد اال: ٢٦س 

  اية الدوام فهل يصح اعتكافه؟ 
االعتكاف هو مالزمة املعتكف موضعا يف املسجد خيلو فيـه للعبـادة وال   : ٢٦جـ 

يتجاوزه إال حلاجة فاملدرس واملوظف الذي يتكرر خروجه إىل مقر عملـه ال يسـمى   
أن يتكلم معهم ويتمادى يف الكـالم  معتكفا ألنه وال بد سوف خيالط زمالءه وال بد 

املباح أو يف أمور الدنيا وأيضا خروجه من معتكفه وطول غيبته أكثر من نصف النهار 
تصريه غري معتكف إذا قلنا إن أقل االعتكاف يوم وليلة، أما إن قيل أقله ليلة فلـه أن  

أن أـى   يعتكف يف الليل أي إذا أقبل الليل دخله فإذا طلعت الشمس خرج لعمله بعد
مدة اعتكافه لكن تكرر دخوله وخروجه خيرجه عن نية االعتكاف وامسه، وميكـن أن  
يعتكف يف إجازة األسبوع وهى اخلميس واجلمعة إىل صباح السبت وما تيسر له معها 

 .فيحصل على مسمى االعتكاف

 
 :» مكان االعتكاف يف املساجد « 

 
؟ ولو اعتكـف يف غرفـة   هل يشترط مكان خاص لالعتكاف يف املساجد: ٢٧س 

  خارجة عن املسجد فهل يصح اعتكافه؟ 
يشترط أن يعتكف يف املسجد الذي تقام فيه صالة اجلماعة ويـدخل فيـه   : ٢٧جـ 

ملحقاته كالغرف الداخلة تبعا له وتكون أبواا يف داخل املسجد ولو فتح هلا بابـا إىل  
فيها فراشه ونومه وحمـل  خارجه مل يضر، وجيوز أن خيصص له زاوية من املسجد جيعل 

حيتجر جهة من املسجد، وكانت زوجته  -صلى اهللا عليه وسلم-إقامته، وقد كان النيب 
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تبين هلا قبة يف أحد جوانبه تنفرد فيها وتتفرغ للعبادة وإن مل يتخذ حاجزا أو غرفة بل 
 .بقي يف املسجد يتنقل يف جهاته كيف شاء جاز ذلك

 
 

 :» قصى نذر االعتكاف يف املسجد األ« 

 
من نذر االعتكاف يف املسجد األقصى ماذا يفعل؟ وما نصيحتكم بإطالق : ٢٨س 

  كثري من الناس يف النذر؟ 
من نذر االعتكاف يف املسجد األقصى جاز له االعتكاف يف املسجد النبوي : ٢٨جـ 

أو يف املسجد احلرام ألما أفضل منه فحصول األجر يف الفاضل أوىل بالتقدمي، وقـد  
يـا   «:  أن رجال قال يوم الفـتح  -رضى اهللا عنه-أبو داود والدارمي عن جابر  روى

: رسول اهللا إين نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصلي يف بيت املقدس ركعتني قـال 
  . »شأنك إذن: صل ها هنا مث أعاد عليه فقال: صل ها هنا مث أعاد عليه، فقال

  
أن رجال  -صلى اهللا عليه وسلم-نيب وروى أمحد وأبو داود عن رجال من أصحاب ال

يا نـيب اهللا إين   « :يوم الفتح مث قال -صلى اهللا عليه وسلم-من األنصار جاء إىل النيب 
واملؤمنني مكة ألصلني يف بيت املقدس  -صلى اهللا عليه وسلم-نذرت لئن فتح اهللا للنيب 

اذهب فصل فيـه    « :وفيه. احلديث »ها هنا فصل  -صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب 
فوالذي بعث حممدا باحلق لو صليت ها هنا لقضى عنك ذلك كل صـالة يف بيـت   

  .  »املقدس 
ونصيحتنا للمسلم أن ال يكثر النذر ولو للعبادة وذلك أن اإلنسان ال يدري ما يعرض 

إنه ال يأيت خبـري   « :ى عن النذر وقال -صلى اهللا عليه وسلم-له، وقد ورد أن النيب 
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يعين أنه ال يغري شيئا مقدرا فمن أراد عبادة فإنه يفعلها  » ستخرج به من البخيلوإمنا ي
 .بدون نذر وحيصل له األجر

 
 :» وقت خروج املعتكف « 

 
إذا حصل يف الشهر زيادة أو نقص، فخرج من معتكفه وتبني أن الشـهر  : ٢٩س 

  ناقص فماذا يفعل؟ 
خل معتكفه ليلة إحدى وعشرين من أراد االعتكاف العشر األواخر فإنه يد: ٢٩جـ 

وخيرج يف صبح يوم العيد سواء اعتكف عشر ليال أو إحدى عشرة ليلة مبا يف ذلك ليلة 
العيد، فإن كان الشهر كامال اعتكف عشرة أيام وإن كان ناقصا اعتكف تسعة أيـام  
ولو كان قد نذر أن يعتكف العشر األواخر أجزأه ما بعد يوم العشرين حيث يعتكـف  

ال آخرها ليلة العيد وخيرج إىل املصلى بثياب اعتكافه ملا عليها من أثر العبـادة  عشر لي
 .واهللا أعلم

 :» االعتكاف يف غري رمضان « 

 
  اعتكف يف غري رمضان ؟  -صلى اهللا عليه وسلم-ورد أن النيب : ٣٠س 

اعتكف العشر األول من شوال ملا «  : -صلى اهللا عليه وسلم-نعم ورد أنه : ٣٠جـ 
على االعتكاف وضرب له خباء مث إن نساءه ضربن هلن أخبية فلما صلى الصـبح   عزم

ورأى أربعة أخبية علم أنه من باب املنافسة فترك االعتكاف يف رمضـان مث اعتكـف   
كان حيب  -صلى اهللا عليه وسلم-متفق عليه عن عائشة وذلك أنه  » عشرا من شوال

ف يف رمضان أحب أن ال يفوته يف ذلك املداومة على العمل الصاحل فلما ترك االعتكا
العام فتدارك ذلك يف شوال، وهو دليل على أن االعتكاف ال خيتص برمضان ألن فيـه  

أَنْ طَهـرا بيتـي    ﴿ :التفرغ للعبادة وهو جائز يف مجيع األوقات وقد قال اهللا تعـاىل 
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نيفاكالْعو نيفلطَّائكذا االعتكاف الذي مجع فكما أن الطواف يصح يف كل زمان ف ﴾ل
صلى اهللا -قال للنيب  -رضي اهللا عنه-معه يف هذه اآلية، وقد ثبت أن عمر بن اخلطاب 

 » أوف بنـذرك : إين نذرت أن أعتكف يوما يف املسجد احلرام فقال«  : -عليه وسلم
 .ومل حيدد له وقتا من السنة للوفاء ذا النذر فدل على جواز ذلك مطلقا

 
 :» ن الرواتب عن املعتكف ؟ هل تسقط السن« 

 
من جاء لالعتكاف يف املسجد احلرام فهل تسقط عنه السنن الرواتب وما : ٣١س 

  ؟  نصيحتكم ملن يعتقد بسنة قبلية قبل أداء صالة اجلمعة
ال تسقط عنه السنن الرواتب بل يستحب له اإلكثار من نوافل الصلوات قبل : ٣١جـ 

لتراويح وقيام الليل وصالة الضحى واإلكثار مـن  الفرائض وبعدها، وصالة التهجد وا
الطواف وصالة الركعتني بعد الطواف وحنو ذلك، حيث إن االعتكاف تفرغ للعبـادة  
وأفضل العبادات الصالة فرضها ونفلها ولو أن املعتكف من غري أهل مكة حيـث إن  

  . اسم املسافر املعتكف قد لزم احلرم وعزم على اإلقامة فيه فيعترب مقيما وال يصدق عليه
وأما صالة اجلمعة فيستحب أن يصلى قبلها ما تيسر له ولو كثريا وقد روى مسلم عن 

من اغتسل مث  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-أيب هريرة 
أتى اجلمعة فصلى ما قدر له مث أنصت حىت يفرغ اإلمام من اخلطبة مث صلى معه غفر له 

فدل على أنه ال حد للصالة قبلها بل   » اجلمعة األخرى وفضل ثالثة أيام ما بينه وبني
يصلي ما قدر له ولو عشر ركعات أو عشرين ألن الوقت وقت صالة واملكان له فضله 

 .والصالة خري من القعود بدون عمل واهللا أعلم
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 :» هل يعتكف يف عمارة وفيها مصلى ؟ « 
 

مصلى فهل يعتكف فيه وهل أجر الصالة فيه إذا كانت هناك عمارة وفيها : ٣٢س 
  ؟  مثل الصالة يف املساجد املعروفة

﴿ : من شرط االعتكاف كونه يف مسجد تقام فيه صالة اجلماعة لقوله تعاىل: ٣٢جـ 
اجِدسي الْمفُونَ فاكع متأَنو نوهراشبلَا توال شـك أن  ]  ١٨٧: سورة البقرة[ ﴾ و

اليت تتميز باحملراب واملنارة واليت يكون هلا أبواب مفتحـة يقصـدها   املسجد هو البناية 
الناس من كل جهة ويصلي فيها العامة واخلاصة، فأما مساجد البيوت والعمارات الـيت  
ختتص بأهل ذلك املرتل وتغلق دوا األبواب، وال يتمكن كل أحد من الوصول إليهـا  

جلس فيها ألنه جلس يف جانب مـن  واالعتكاف فيها فأرى أنه ال يسمى معتكفا من 
مرتله حبيث مير به كل وقت أوالده وزوجاته وأهل بيته، لكن قد يوجد مساجد كاملة 
البناء متميزة مبثل متيز املساجد العامة وتكون يف داخل سور كبري يضم مساكن متعددة 
تقام فيها الصلوات كلها فيكون له حكم املسجد فيصح فيـه االعتكـاف النفـراده    

 .فصاله عن املسكن كسائر املساجدوان

 
 :» هل املعتكف يف املسجد لطلب العلم يعترب معتكفا ؟ « 

 
  هل ينايف االعتكاف أن يعتكف يف املسجد لطلب العلم ؟ : ٣٣س 

األصل أن االعتكاف يقصد منه التفرغ للعبادة من الصالة والذكر والفكـر  : ٣٣جـ 
وامللهيات والشهوات والتكسب وسائر ما والدعاء والقراءة مع االنقطاع من الشواغل 

تعلق بالدنيا، وقد يدخل يف عمل املعتكف تعلمه العلم النافع حبيث يقرأ يف كتب العلم 
اليت تفيده زهدا وورعا ورغبة يف اآلخرة وتقلال من تناول املـأكوالت واملشـروبات،   

ع وأهل املنافسـة يف  وتفيده أيضا نظرا واعتبارا بقراءة أخبار الزهاد وأهل العبادة والور



١١١ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

اخلريات واإلقبال على األعمال الصاحلة وال بأس أيضا أن يستصحب كتبا يستفيد منها 
يف األحكام واحلالل واحلرام والعقائد وأمور التوحيد وما ينافيه والتحذير مـن البـدع   
واملخالفات ليكون على حذر من الوقوع فيها سواء يف هذه العبادة أو غريها، وجيوز له 

حيضر احللقات العلمية اليت تقام يف ذلك املسجد واملواعظ واحملاضرات املفيدة فـإن   أن
ذلك من العبادة ولو كان فيها شيء من تعليم أمور الدنيا كاملعامالت واملكاسب املباحة 

 .اليت تؤخذ أدلتها من الكتاب والسنة فهي ال تنايف مقاصد االعتكاف

 
 :» ادم حكم من نذر أن يعتكف األسبوع الق« 

 
هللا علي نذر أن أعتكف األسبوع القادم فمىت تكـون البدايـة   : من قال: ٣٤س 

  والنهاية؟ وهل يلزم التتابع؟ 
األسبوع يبدأ من ليلة السبت وينتهي بنهاية ار اجلمعة فإن األصل أن الليلة : ٣٤جـ 

وتصـلى  تتبع النهار الذي بعدها وهلذا يدخل شهر رمضان برؤية اهلالل أول ليلة منه 
التراويح تلك الليلة وال تصلى ليلة عيد الفطر إذا رؤي اهلالل مساء اليوم األخري مـن  
رمضان، فمن نذر أسبوعا فإنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة السبت ولـه اخلـروج   
بغروب الشمس يوم اجلمعة، ويلزمه التتابع فإن األسبوع اسم ملا بني السبت إىل اجلمعة 

من نذر اعتكاف سبعة أيام فإن جيوز له التفريق حىت يكمل سبعة فال جيوز تفريقه، أما 
أيام ولو متفرقة، أما اعتكاف العشر األواخر من رمضان فاملستحب أن يدخل أول ليلة 
إحدى وعشرين ليستقبل العشر أول ليلة، ويستحب أن ال خيرج إال صباح يوم العيـد  

العبادة فإن أبدهلا أو خرج ليلة العيد  ويتوجه إىل املصلى بثياب اعتكافه ملا عليها من أثر
 .جاز له ذلك
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 :» حكم االستثناء يف االعتكاف « 

  ما حكم االستثناء يف االعتكاف ؟ : ٣٥س 
االعتكاف من نوافل العبادة وال يصل إىل الوجوب إال بالنذر، فإذا اعتكف : ٣٥جـ 

معـدودة، ودليـل    تطوعا جاز له أن يقطع اعتكافه وخيرج منه ولو كان قد نوى أياما
أراد أن يعتكف فلما انصرف  -صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب  «: ذلك حديث عائشة 

إىل املكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب 
رواه  » آلْبِر ترونَ ن مث انصرف فلم يعتكف حىت اعتكف عشرا مـن شـوال  : فقال

وز ترك االعتكاف بدون اشتراط أو استثناء ألنه تطوع واملتطـوع أمـري   البخاري فيج
نفسه كما قال بعض السلف، وجيوز له أن يستثين يف النذر إن عرض لـه عـارض أن   
يترك االعتكاف وال كفارة عليه وال قضاء، وجيوز له أن يستتين اخلروج لعيادة مريض 

املسلمون على  «: ا ودليله حديث أو اتباع جنازة إذا بدا له ذلك ويسمى هذا اشتراط
 .» شروطهم

 
 :» ما احلكم من جامع زوجته وهو معتكف ؟ « 

 
  إذا جامع زوجته وهو معتكف فما احلكم؟ وما حكم لو اشترط ذلك؟ : ٣٦س 

ولَا تباشـروهن  ﴿  :يبطل اعتكافه باجلماع الذي يوجب الغسل لقوله تعاىل: ٣٦جـ 
وعرب باملباشرة عن الوطء ألنـه  ] ١٨٧: سورة البقرة[ ﴾الْمساجِد وأَنتم عاكفُونَ في 

صلى اهللا -كان النيب «: طل باللمس لغري شهوة لقول عائشة يطلق عليه مباشرة، وال يب
رواه  »يصغي إىل رأسه وهو جماور يف املسجد فأرجلـه وأنـا حـائض     -عليه وسلم

حمرم بالنص واإلمجاع فاشتراطه  البخاري وال يصح اشتراط اجلماع يف االعتكاف ألنه
ينايف االعتكاف املسنون فمىت حصل منه الوطء بطل اعتكافه وعليه استئنافه إن كـان  

 .منذورا
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 :» قضاء حوائج الناس أفضل أم االعتكاف ؟ « 

 
وألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجته أحب إىل من أن  « :ورد يف احلديث : ٣٧س 

إن قضاء حوائج الناس أفضل عند : يقول البعضف »أعتكف يف مسجدي هذا شهرا 
  اهللا من ثواب االعتكاف يف املسجد شهرا فما توجيه فضيلتكم يف هذا؟ 

هذا احلديث رواه الطرباين يف املعاجم الثالثة عن ابـن عمـر ويف إسـناده    : ٣٧جـ 
وهو من أحاديث فضائل : مسكني بن سراج وهو ضعيف، قال اهليثمي يف جممع الزوائد

ال اليت يتساهل يف روايتها ففيه الترغيب يف قضاء احلوائج إذا كـان ذلـك األخ   األعم
املسلم مضطرا إىل من ميشي معه لقضاء حاجته اليت تتوقف على شفاعة أخيه املسـلم،  
وذلك أن اهللا تعاىل ربط األخوة بني املسلمني وهذه األخوة مقتضاها التناصر والتعاون 

م والتعاطف بينهم ويف فضل ذلك أدلة كثرية، ولكن ال والتعاضد بني املسلمني والتراح
يدل ذلك على ترك العبادات اليت رغب اهللا فيها وأحبها كاالعتكاف واحلج والعمـرة  
واجلهاد وطلب العلم وحنوها، فإنه ميكن القيام بقضاء احلاجات يف وقت آخر وميكن أن 

 .يتعاون املسلمون يف العبادات وقضاء احلاجات

 
 :» عتكاف العشر األواخر األفضل ا« 

 
هل جيوز للمعتكف أن يعتكف اليوم األول من العشر األواخر من رمضان : ٣٨س 

  مث مرة ثانية يف الوسط منها مث مرة ثالثة يف آخرها؟ 
السنة واألفضل اعتكاف العشر األواخر من رمضان لقول عائشة رضى اهللا : ٣٨جـ 
عتكف العشر األواخر من رمضان حـىت  ي -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  كان «: عنها

وذلك ألا مظنة ليلة القدر ففي التفرغ واحلرص على قيامها والصالة  »توفاه اهللا تعاىل 
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والقراءة فيها كلها يرجى قيامه لليلة القدر اليت من قامها إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
فيها أحرى ملضاعفة األجر،  من ذنبه، وألن العشر هي أفضل ليايل الشهر وأيامه فالتفرغ

ومع ذلك جيوز أن يعتكف بعضها فمن اعتكف السبع األواخر فلـه أجرهـا، ومـن    
اعتكف اخلمس األواخر أو الثالث األواخر حصل على أجر ذلك، ومن اعتكف ليلـة  
إحدى وعشرين فله أجرها فقد ذهب الشافعي إىل أا أرجى الليايل إلدراك ليلة القدر 

رأيـتين أسـجد يف    «:  -صلى اهللا عليه وسلم-الذي فيه قول النيب حلديث أيب سعيد 
صبيحتها يف ماء وطني مث ذكر أبو سعيد أنه سجد يف صبح ليلة إحدى وعشرين يف ماء 

وإن فرق اعتكافه يف ليايل األوتار وهى ليلة إحدى وعشرين وثالث وعشرين  » وطني
ورد طلبها يف الوتر من  ومخس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين جاز ذلك ألنه

اطلبوها يف تاسـعة   «:  بقي حلديثالعشر األواخر، وقد قيل إن الوتر هو بالنسبة ملا 
ومن عجز عن اعتكـاف األوتـار   . احلديث » تبقى يف سابعة تبقى يف خامسة تبقى

واعتكف ثالث ليال متفرقة يف العشر أي يف أوهلا مث يف وسطها مث يف آخرها فله أجـر  
 .قل مدة االعتكاف يوم وليلة واهللا أعلمذلك فإن أ

 
 :» نصيحة للمعتكفني « 

 
حيدث يف املسجد احلرام واملسجد النبوي من املعتكفني أذية يف القـول أو  : ٣٩س 

  الفعل فما هي نصيحتكم يف هذا األمر؟ 
ننصح املعتكف يف احلرمني أو غريمها أن يصلح نيته وقصـده وأن ينشـغل   : ٣٩جـ 

ة، ويفرغ نفسه وقلبه لذلك فيقبل على تالوة القرآن وعلى ذكر ربـه  بالعبادة والطاع
ودعائه وشكره على ما أنعم به عليه من التوفيق واالمتنان، كما أن عليه أن يعتزل الناس 
ويبتعد عن اخللطاء وال يشغل شيئا من وقته الثمني يف غري الطاعة، وأن يصون لسانه عن 

وجوارحه عن التعرض لألذية منـه أو عليـه، وأن   التكلم مبا ال يعنيه، ومسعه وبصره 



١١٥ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

يتصف بصفات عباد اهللا املخلصني فإنه مىت رفع صوته أو مد يده بأذى نقص بـذلك  
ثوابه، كما ننصحه أن يصرب على ما يسمعه من الكالم وحنوه، وأن يدفع السيئة باحلسنة 

أو  وأن يعفو ويصفح عمن تعوض له بسباب أو كالم سيئ سيما إذا كـان صـائما  
معتكفا يف زمن فاضل ومكان شريف فيحتسب ما يناله من األذى ذخرا وأجرا له عند 
ربه، ويكف نفسه عن السباب والشتائم والقول الشنيع حىت يتوفر له أجـره الـذي   

 .قصده

 :» صحة بعض األحاديث يف االعتكاف « 
 

  : ما صحة ما يلي: ٤٠س
  . » من اعتكف عشرا يف رمضان كان كحجتني وعمرتني « -١
من اعتكف يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا بينه وبني النار ثالث خنـادق كـل    « -٢

  . »خندق أبعد مما بني اخلافقني 
أن رسول  -رضى اهللا عنهما-روى الطرباين يف الكبري عن احلسني بن علي : ٤٠جـ 

قـال   » اعتكاف يف رمضان كحجتني وعمـرتني   « :قال -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
وفيه عيينة بن عبد الرمحن القرشي وهـو  : ثمي يف جممع الزوائد يف باب االعتكافاهلي

متروك أي فهو ضعيف جدا، فال يدل على تفضيل االعتكاف على احلج ألن العمـرة  
واحلج قد يكونا فرضا واجبا خبالف االعتكاف فإنه ال يكون إال نفـال، وألن احلـج   

ة وكثرة أعمال متنوعة ومع ذلـك فـإن   والعمرة أكثر عمال وفيهما سفر ونفقة ومشق
  . االعتكاف فيه أجر كبري وفضل عظيم ملن داوم عليه وأخلص عمله

رضي اهللا -وأما الثاين فلم أجده يف باب االعتكاف وإمنا وجدت حديثا عن أيب الدرداء 
من صام يوما يف سبيل اهللا جعل  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -عنه

رواه الطرباين يف املعجم األوسط  » نه وبني النار خندقا كما بني السماء واألرضاهللا بي
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ويف  » سبعني خريفا «: والصغري وإسناده حسن وروى حنوه أيضا عن جابر ويف رواية 
 .إسناده ضعف واهللا أعلم
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 ] القسم الثَّاني فتـاوى في اعتكاف النسـاء [

 
يعتكـف   -صلى اهللا عليه وسـلم -كان النيب  « :قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة 

 »... العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا عز وجل، مث اعتكف أزواجه من بعده

 ) .]   ١١٨٣(رواه مسلم  ٢٢٦/  ٤رواه البخاري [ 

 
 :» حكم اعتكاف املرأة يف املسجد « 

 
ك ذلك ورعايتها هل األفضل اعتكاف املرأة يف املسجد مثل املسجد احلرام أم تر: ١س 

  لزوجها وأوالدها؟ 
الشك أن االعتكاف عمل صاحل وفيه أجر كبري، لكن إذا ترتب عليه إضاعة : ١جـ 

مرتهلا وإمهال أوالدها فإن االعتكاف واالنقطاع عن األهل والزوج سبب يف حمذور ويف 
كاف فأرى هلا واحلال هذه ترك االعت » كفى باملرء إمثا أن يضيع من يعول « :احلديث 

سيما إذا منعها زوجها، أو علمت ضياع بيتها وشدة حاجة أوالدها إىل وجودها، أما 
إذا استخلفت من يقوم مقامها من بناا أو أخواا أو خدمها وأذن هلا زوجها وحتققت 
االستغناء عنها فإن اعتكافها فيه أجر سواء يف املسجد احلرام أو غريه من املساجد ملـا  

 .بادة والذكر والفكر وقوة اإلميان وحنوهيترتب عليه من الع

 
 : »إذا حاضت املعتكفة « 

 
  إذا اعتكفت امرأة مث حاضت أو نفست فما احلكم؟ : ٢س 

قد أجاز العلماء اعتكاف النساء ألنه عبادة وقربة ولكن اشـترطوا لـه إذن   : ٢جـ 
راجها مـن  زوجها ألنه ميلك منعها فإذا اعتكفت فوتت عليه ما ميلكه من النفع فله إخ
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وأَنتم  ﴿ :املعتكف حلاجته، واشترطوا العتكافها كونه يف املسجد لعموم قول اهللا تعاىل
اجِدسي الْمفُونَ فاكوال يصح اعتكافها يف مسجد بيتها ]  ١٨٧: سورة البقرة[  ﴾ ع

وهو املكان الذي تتخذه مصلى ألنه ال يأخذ أحكام املساجد مطلقا، وقد كره بعـض  
للنساء االعتكاف يف املساجد ألن فيه خروجها من مرتهلا الذي أمرها اهللا أن تقر  العلماء

وألن خروجهـا   ] ٣٣: سورة األحـزاب [ ﴾ وقَرنَ في بيوتكُن ﴿: فيه بقوله تعاىل
يعرضها للنظر إىل الرجال ونظرهم إليها دخوال وخروجا، ولكن إذا كـان معتكفهـا   

قضاء احلاجة لوجود الكنف ودورة املياه قريبا منها زال مصونا وال يتكرر منها اخلروج ل
احملظور، وعلى هذا إذا اعتكفت مث حاضت لزمها اخلروج من املسجد حىت تطهـر مث  
تعود بعد الطهر وإن انقضت املدة قبل الطهر من احليض والنفاس وجب عليها القضاء 

 .إن كان االعتكاف واجبا بالنذر وسقط إن كان تطوعا لفوات وقته

 :» إذن الزوج شرط العتكاف زوجته « 
 

  لو أمر الزوج زوجته باخلروج من اعتكافها فما احلكم؟ : ٣س 
ال حيق هلا االعتكاف إال بإذنه فمىت أذن هلا وكان االعتكاف واجبا بالنذر مل : ٣جـ 

جيز له أمرها بتركه بعد أن أوجبته على نفسها بإذنه، أما إن مل يكن واجبا فإنه جيوز له 
خراجها مع الكراهة حيث قد أذن هلا أن تعقد االعتكاف وتنويه، أما إن كان اعتكافها إ

بدون إذن فله إخراجها وليس هلا االمتناع ألنه ميلك االستمتاع ا وهو يفوت عليـه  
 .باالعتكاف
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 :» نصيحة للمعتكفات « 

 
بالغيبـة   مب تقضي املرأة وقتها يف االعتكاف ؟ وما نصيحتك ملن تقضي وقتها: ٤س 

  والنميمة؟ 
املعتكف يقضي وقته يف العبادة كالذكر والفكر والدعاء والقـراءة والصـالة   : ٤جـ 

تطوعا والنوم إلراحة بدنه عند احلاجة إليه وحنو ذلك، وال فرق بني الرجل واملـرأة يف  
ذلك وال جيوز االشتغال بالغيبة والنميمة سواء للرجال أو النساء وسواء للمعتكـف أو  

: سورة احلجـرات [﴾﴿ ولَا يغتب بعضكُم بعضا  :ألن اهللا تعاىل حرم ذلك بقوله غريه
وشبه ذلك مبن يأكل حلم أخيه ميتا وذلك دليل التحرمي ووصف أحد الكفـار  ]  ١٢

 : بقوله تعاىل

أي ميشي بالنميمة، وأخرب بأا من أسباب ]  ١١:سورة القلم[ ﴾ همازٍ مشاٍء بِنميمٍ ﴿
عذاب القرب، فعلى املسلم اجتناب ذلك حىت حيفظ دينه وتسلم له حسناته، وال شك أن 
االغتياب يف االعتكاف أشد إمثا ألنه معصية واملعتكف مأمور بالطاعـة، فـال جيـوز    

 .االشتغال بضد ما أمر به سواء كان رجال أو امرأة

 
 : »حكم زيارة املرأة لزوجها وهو معتكف « 

 
  املرأة لزوجها يف املسجد وهو معتكف ؟ ما حكم زيارة : ٥س

جيوز هلا ذلك إذا كان حلاجة املؤانسة أو لغرض صحيح فقد روى البخـاري  : ٥جـ
  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-ومسلم عن علي بن احلسني بن علي عن صفية زوج النيب 

تزوره يف اعتكافـه يف املسـجد يف    -صلى اهللا عليه وسلم-أا جاءت إىل رسول اهللا 
صلى اهللا -العشر األواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة مث قامت تنقلب فقام النيب 

يف  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -كان النيب  «: ويف رواية  » معها يقلبها -عليه وسلم
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املسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي ال تعجلي حىت أنصـرف معـك   
ويف احلديث من الفوائد جـواز  : يف الفتحإخل قال احلافظ  » وكان بيتها يف دار أسامة

اشتغال املعتكف باألمور املباحة من تشييع زائره والقيام معه واحلديث مع غريه وإباحة 
 .هـ. خلوة املعتكف بالزوجة وزيارة املرأة للمعتكف ا

 
 :» حكم من ال يذهب للوضوء بعد النوم « 

 
جال والنساء مث يقـوم علـى   ما نصيحتكم ملن ينام يف املسجد احلرام من الر: ٦س 

صوت أذان العصر مثال مث ال يذهب للوضوء ويؤدي الصالة وحيتج أن هـذا نـوم   
  قليل وال ينقض الوضوء؟ 

املسلم حيرص على أن يعبد ربه عبادة مقبولة وحيزن إذا ردت عليـه عبادتـه   : ٦جـ 
بالطهارة  وبطل أجره وحبط عمله، وال شك أن الصالة املفروضة واملسنونة ال تقبل إال

اآلية، ]  ٦: سورة املائدة[ ﴾إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة فَاغِْسلُوا وجوهكُم  ﴿ :لقوله تعاىل
وقد قال بعض السلف أي إذا قمتم من النوم وذلك ألن النوم مظنة احلدث لقول النيب 

فمن نام  العني وكاء السه فإذا نامت العني استطلق الوكاء  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-
أمرنا إذا كنا سفرا أن ال نرتع خفافنا إال   «: ويف حديث صفوان بن عسال  » فليتوضأ

فنصيحتنا ملن يريد أن تقبل صالته أن يتوضـأ   » من جنابة لكن من غائط وبول ونوم
بعد النوم ولو كان خفيفا إذا فقد معه اإلحساس واحتاج إىل أن يوقظـه غـريه ولـو    

ينم وإمنا اضطجع وأغمض عينيه ومل ينم فال وضوء عليـه أو   بصوت املؤذن أما إن مل
كان جالسا غري حمتب وال متكئ أي من نعس وهو متمكن يف جلوسه حبيث حيس مبا 

 .خيرج منه فلم حيس حبدث فال وضوء عليه
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 :» حكم من نذرت االعتكاف أكثر من عشرة أيام « 
 

كثر من عشـرة أيـام فمـا    إذا نذرت امرأة االعتكاف يف املسجد احلرام أ: ٧س 
  احلكم؟ 

النذر لالعتكاف جيب الوفاء به سواء كان الناذر رجال أو امرأة وقد تقدم أن : ٧جـ 
من نذر االعتكاف يف املسجد احلرام تعني عليه الوفاء به وال جيزيه غـريه من املساجد 

نه أفضل فإن نذر أن يعتكف يف املسجد النبوي جاز اعتكافه فيه ويف املسجد احلرام أل
منه، وإن نذر اعتكافا أو صالة يف املسجد األقصى أجزأه يف املسجد النبوي واملسـجد  
احلرام كما ذكر يف السؤال الثامن والعشرين يف القسم األول، وال فرق بـني الرجـل   
واملرأة يف الوفاء بالنذر مع القدرة وسواء كانت مدته يوما أو عشرة أيام أو أكثر منـها  

: وقول اهللا تعاىل » من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  «:  -ى اهللا عليه وسلمصل-لقول النيب 
﴿ مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَهوا تقْضلْي أي مـا نـذروه يف    ] ٢٩: سورة احلج [  ﴾ ثُم

 .املسجد احلرام من طواف أو صالة أو اعتكاف وحنوها

 
 :» إذن الزوج من شروط اعتكاف املرأة « 

 
  شترط اإلذن يف االعتكاف للمرأة من زوجها ؟ هل ي: ٨س 

سبق يف اجلواب الثالث أن لزوجها إخراجهـا من املعتكف إذا مل يكن أذن هلا : ٨جـ 
االبتداء، وقد ذكر العلماء أنه ال جيوز للمرأة االعتكاف إال بإذن زوجها ألنـه ميلـك   

هلـها وتربيـة   منعهـا وألن االعتكاف يفوت عليه حقه يف االستمتاع ا وخدمـة أ 
 .أوالدها أما إذا أذن هلا فإنه قد رضي بإسقاط حقه عليها فليس له الرجوع بعد اإلذن
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 :» حكم من تويف زوجها وهى معتكفة « 
 

  ؟  إذا تويف زوجها وهى معتكفة فما احلكم: ٩س 
جيوز هلا تكميل االعتكاف وهى يف عدا ومعلوم أن املعتكفة تشتغل بالعبادة : ٩جـ 

يدة عن جمتمع الناس وعن االختالط بالرجال وعن اللباس الفـاخر والطيـب   وهي بع
واالكتحال واخلضاب والتحلي وحنو ذلك ولو مل تكن يف مدة احلداد فإذا مات زوجها 
فإا تستمر يف احلداد وترك الزينة وتكمل اعتكافها الذي التزمت به وبعده ترجـع إىل  

 .بيتها إلكمال عدة الوفاة

 
 : »طبة املعتكفة ؟ هل جيوز خ« 

إذا كانت املرأة املعتكفة مل تتزوج فمن حمرمها؟ وهل جيوز خطبتها؟ ويعقد : ١٠س 
  عليها وهى يف املسجد؟ 

املعتكفة تكون يف املسجد ويف زاوية منه كغرفة وحجرة وخباء تستكن فيه : ١٠جـ 
حملـرم إمنـا   ويسترها عن الناظرين وليست حباجة إىل حمرم يقيم معها يف املعتكف فإن ا

يشترط يف السفر ومعلوم أا يف البلد ال ختلو من أقارب وذوي أرحام كـإخوة وبـين   
إخوة وأعمام وحنوهم فهم حمارمها عند احلاجة، وأما خطبتها فتجوز من أحد حمارمها 
بأن يتصل اخلاطب بأبيها أو أخيها ويطلب منه الزواج ا، ولو أا معتكفة فأما سؤاهلا 

يكره يف تلك احلال واألفضل تأخري إخبارها حىت خترج من املعتكـف  وطلب رضاها ف
 .فإن علم رضاها قبل الدخول يف املعتكف جاز العقد عليها وهي معتكفة
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 :» حكم طالق املعتكفة « 

 
  إذا طلقها زوجها وهي معتكفة يف املسجد ؟ فماذا تفعل؟ : ١١س 

لعدة فإن العدة واحلداد ال يقع عليها الطالق وتكمل اعتكافها وهي يف ا: ١١جـ 
ينافيان االعتكاف فال تقطعه ألجل الطالق وال ألجل الوفاة لزوجها فإن االعتكاف 

عبادة يشتغل املعتكف يف القربات والطاعات ولو كان ذلك يف العدة زمن االعتكاف 
 .واهللا أعلم

 
 :» احليض يبطل االعتكاف « 

 
  متتابعة مث حصل حيض فما احلكم؟ إذا نذرت امرأة االعتكاف لعشرة أيام : ١٢س 

قد تقدم يف السؤال الثاين من هذا القسم أا مىت حاضت خرجـت مـن   : ١٢جـ 
املسجد ملنع املرأة احلائض من دخول املسجد واملكث فيه فعلى هذا إذا كان اعتكافهـا  
واجبا فال بد من قضائه، وإذا كان نذر األيام متتابعة فإا تعتكـف يف أول طهرهـا   

 .قبل عشرة أيام متتابعة حىت ال حتيض يف وسط األيام املنذورة ليحصل متام املنذورلتست

 
 

 :» على املرأة أن تعتكف داخل أماكن خاصة للنساء « 
 

يرى البعض أن املرأة إذا اعتكفت يف املسجد احلرام صار هناك فتنة كمـا  : ١٣س 
  جيهكم يف ذلك؟ يوجد اآلن ألن املرأة حيصل منها نوم ويراها الرجال فما تو

ال شك أن املرأة مىت دخلت املسجد احلرام أو غريه من املسـاجد سـواء   : ١٣جـ 
لالعتكاف أو للصالة فإن عليها التستر واالحتجاب والبعد عن أماكن الرجال حىت ال 
حتصل مفسدة بالزحام واالختالط، وحىت ال تكون فتنة مث إنه يوجد يف املسجد احلرام 
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كن خاصة للنساء حمجوزة مستورة عن الرجال فمىت اعتكفت املرأة واملسجد النبوي أما
يف احلرمني فإا متكث داخل تلك األماكن لتختفي عن أعني الناظرين وتبتعـد عـن   
مداخل الرجال وأماكنهم فإن مل حيصل ذلك لكثرة الزحام وخيف منـها التكشـف   

خفة الزحام بعد انقضاء والظهور فإا ال تعتكف فيه، وهلا أن تؤخره إىل وقت السعة و
أيام املوسم إذا كان منذورا فإن كان تطوعا فبيتها خري هلا أو تعتكـف يف املسـاجد   

 .األخرى وهلا نيتها

 
 :» حكم من جامع زوجته وكل منهما معتكف « 

  
  إذا جامع الرجل زوجته وكل منهما يف حالة االعتكاف فما احلكم؟ : ١٤س 

والثالثني من القسم األول أن اجلماع مبطل  قد تقدم يف السؤال السادس: ١٤جـ 
سورة [ ﴾ ولَا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد ﴿: لالعتكاف لقوله تعاىل

حيث عرب عن الوطء باملباشرة، فإن اهللا كرمي يكين، فمىت جامع الرجل  ] ١٨٧: البقرة
عتكاف بالنص واإلمجاع، فإن وهو معتكف أو جامعها زوجها وهى معتكفة بطل اال

كان منذورا فال بد من قضائه، أو قضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه اجلماع، فإن نذر 
التتابع لزمه االستئناف وألغى ما مضى قبل اإلفساد، وإن كان تطوعا فله تركه ألن 

 .املتطوع أمري نفسه

 
 :» مبطالت اعتكاف املرأة  «

 
  رأة؟ ما هي مبطالت االعتكاف للم: ١٥س 

تقدم يف اجلواب السابع عشر مبطالت االعتكاف يف حق الرجل وهــي  : ١٥جـ 
تبطل االعتكاف يف حق املرأة وأشهرها الوطء، واخلروج الطويل واإلغماء والصـرع  
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الذي تطول مدته فيخرج من املسجد، ويف حق املرأة وجود احليض أو النفاس الـذي  
 ا حيث حيصل اختالط بالرجال وتكشف يستلزم خروجها من املسجد، وخوف الفتنة

 .ويلزمها اخلروج فيبطل بذلك اعتكافها

 
 : »حكم احللف على الزوجة باخلروج « 

 
إذا حصل خالف بني املرأة وزوجها وهي يف مكان االعتكاف مث قال إذا مل : ١٦س 

  خترجي فأنت طالق فماذا تفعل جزاكم اهللا خريا؟ 
ا القسم أن املرأة ال تعتكف إال بإذن زوجها تقدم يف اجلواب الثامن من هذ: ١٦جـ 

ألن ذلك يفوت عليه ما ميلكه من االستمتاع ا فإذا طلب منها اخلروج لزمها ذلـك  
ألنه ميلك نفعها اخلاص الذي يفوت عليه باالعتكاف سواء علق الطالق علـى عـدم   

أذن هلـا يف  اخلروج أو مل يعلق مع أن عليه أن ميكنها من إمتام االعتكاف إذا كان قد 
أول األمر سيما إذا كان اعتكافها واجبا لنذر فإن مل يكن واجبا فله إخراجهـا وهلـا   

 .طاعته خوفا من الفرقة اليت تسبب الضرر عليهما

 
 :»  حكم الكذب يف طلب اإلجازة« 

 
البعض من النساء تأخذ إجازة وخاصة يف رمضان مث تذهب إىل مكة وتأخذ : ١٧س 

أنا عندي كذا، : حكم الكذب يف هذه اإلجازة حيث تقول عمرة ورمبا تعتكف فما
  وال تذكر الذهاب إىل مكة ؟ 

قد تقدم حنو هذا السؤال يف القسم األول يف السؤالني الثالـث والعشـرين   : ١٧جـ 
والرابع والعشرين فإن املرأة املوظفة هي كالرجل، على اجلميع القيام بالوظيفـة كمـا   

جيوز التلبيس على الرئيس فمن أراد إجازة ليأخذ عمرة ينبغي، وحيرم الكذب فيها وال 
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أو ليعتكف فعليه أن يصرح وخيرب بغرضه منها، وهي حق له حىت ولو مل يـذهب إىل  
مكة واإلجازة االضطرارية حق له عند وجود عذر كسفر األهل كلهم وحنو ذلك وإال 

 .فال حق له يف أخذها بدون مربر

 
 :» نصيحة لآلباء واألمهات « 

 
البعض من أخواتنا حترص على الذهاب إىل مكـة مـن أجـل العمـرة     : ١٨ س

واالعتكاف ولكنها تضيع بناا سواء يف األسواق أو يف مكان السكن وال تدري عن 
  شيء فما نصيحتك ملثل هذه وأمثاهلا؟ 

صحيح أن بعض الذين يذهبون إىل مكة لقصد العمرة واالعتكاف والصالة : ١٨جـ 
العمل هناك وكثرة احلسنات والتفرغ لطاعة اهللا تعاىل، مث يستصحبون يف احلرم ملضاعفة 

معهم أوالدهم ذكورا أو إناثا وقد يكونون بالغني أو مراهقني فمـىت وصـلوا هنـاك    
أغفلوهم ومل يهتموا م فيجد هؤالء األوالد الفرصة مهيئة هلم يف التـردد يف الطـرق   

وميازحون ويغـازلون، واإلنـاث    والذهاب واإلياب يف األسواق فالذكور يعاكسون
يتربجن ويبدين زينتهن وحليهن ومفاتنهن ويرتدين أمجل اللباس وأفخر احللي مما يدفع 
إىل االتباع والسري يف آثارهن، وال تسأل عما حيصل وراء ذلك مع أن األولياء من عباد 

ورا أو اهللا الصاحلني يتعبدون ويصلون ويقرءون وال يشعرون مبا حيصل من أوالدهم ذك
إناثا، فنصيحتنا لألولياء أن ال يغفلوا عن حمارمهم فهناك الـذئاب الضـارية وهنـاك    
العابثون بالكرامات وهناك ضعفاء الدين ال وازع هلم يردعهم عن فعـل الفـواحش   

  . واقتراف املنكرات
فالواجب على األولياء تفقد احملارم من نساء وبنات وأخوات ومتابعة سريهن والتحفظ 

من أن يعتدى عليهن يف حال الغفلة واإلمهال مع قوة الدافع واإلغراءات الكثرية عليهن 
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فمىت انتبه األولياء من اآلباء واألمهات وحذروا أوالدهم من التعرض للسوء والظهـور  
 .مبظهر الفتنة حصل االرتداع وقل الشر وقطع دابر الفساد واهللا املستعان

 
 :» حكم اإلنابة يف االعتكاف « 

  
  هل جيوز اإلنابة يف االعتكاف ؟ : ١٩س 

االعتكاف عمل بدين كالصالة والصوم فال تصح االستنابة فيه فال جيوز أن : ١٩جـ 
يوكل من يصلي عنه أو يصوم عنه أو يعتكف عنه أو يقرأ أو يدعو عنه، فإن احلكمـة  
 من هذه األعمال ظهور آثار العبادة والذل واخلضوع على البدن فمىت وكل من يفعلها

مل حيصل املقصود من التذلل والتعبد واإلخبات واخلشوع هللا تعاىل، فأما الفرض منـها  
فال بد من أداء املكلف له مع القدرة فلهذا ال يصح للقادر أن يوكل من حيج عنه ولـو  
بأجرة، وال يسقط فرض الصالة باالستنابة فيه لكن إهداء الثواب للحي أو امليت جائز 

ربع باألجر كأن يقرأ أو يعتكف أو حيج أو يعتمر وينوي أجـر  يف قول اجلمهور ألنه ت
ذلك لفالن كأبيه أو قريبه أو صديقه وال يأخذ على ذلك عوضا ماليا ألنه مـن بيـع   

 .الثواب أو إرادة الدنيا بعمل اآلخرة وهو من أنواع الشرك العملي والعياذ باهللا

 
 

 :» هل يف االعتكاف كفارة ؟ « 

 
أة وهي معتكفة فما احلكم هل يقضى عنها أم ال؟ وهـل يف  إذا ماتت املر: ٢٠س 

   ذلك كفارة؟
قد تقدم يف القسم األول يف السؤال العاشر حكم وفاة املعتكف الذي نـذر  : ٢٠جـ 

االعتكاف وأن يقضى عنه كما ورد يف احلديث، أما إن مل يكن نذرا بل كان تطوعـا  
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أمضى بعضه وال حاجة إىل كفارة عما  فإنه ال يلزم قضاؤه عنه ولو بعد أن ابتدأ فيه، أو
بقي، وكذلك ال يكفر عن النذر إذا كان نذرا ألنه مل يرد يف مثل هذا تكفري كما ورد 

 .يف الصوم

 
 : »هل خترج املرأة املعتكفة للشهادة ؟ « 

 
  إذا طلب من املرأة املعتكفة الشهادة يف احملكمة الشرعية هل خترج أم ال؟ : ٢١س 

جلواب الثامن عشر من القسم األول مثل هذا السـؤال يف حـق   تقدم يف ا: ٢٠جـ 
الرجل فاجلواب عنهما واحد فإن املرأة كالرجل يف الشهادة حتمـال وأداء وجوبـا أو   

 .استحبابا

 
 :» مبطالت االعتكاف « 

 
إذا نذرت أن تعتكف يف أول العشر من رمضان مث حصـل منـها مـانع    : ٢٢س 

  كحيض أو غريه فماذا تفعل؟ 
انظر اجلواب الثاين من هذا القسم واجلواب الثاين عشر منـه وكالمهـا يف   : ٢٢جـ 

وقوع احليض من املرأة وسواء كان االعتكاف واجبا بنذر فتقضيه بعد الطهر أو غـري  
 .واجب فتخري

 
 :» نصيحة للمعتكفات بعد رمضان « 

 
ج حيصل التنافس بني أخواتنا يف رمضان على االعتكاف ولكن بعدما خيـر : ٢٣س 

رمضان وخيرجن من اعتكافهن ويبدأ شهر شوال مث حيصل من بعضهن هـداهن اهللا  
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التضييع للصالة والغيبة والنميمة والكذب والتحريش من النساء وغري ذلك فمـا  
  نصيحتكم ملثل هؤالء هداهن اهللا؟ 

  
هذه املعاصي حمرمة أصال يف رمضان ويف غريه، ومىت صدرت من النساء بعد : ٢٣جـ 

االعتكاف دل على أن ذلك االعتكاف ليس قربة وعبادة هللا تعاىل وإمنـا   خروجهن من
هو فخر ورياء وعجب ومتدح بكثرة العبادة فلهذا مل يؤثر يف هؤالء حيث أضعن بعده 
الصالة واشتغلن بالكذب والتحريش والنميمة واالغتياب وحنو ذلك مـن املعاصـي،   

املعاصي وتشتغل بالطاعـة والـذكر    فننصح املرأة املؤمنة الصادقة أن حتمي نفسها من
والدعاء وتكف أذاها عن الناس وتصدق يف احلديث وتنصح للمسلمني وحترص علـى  
التآلف وحتقيق األخوة وصلة الرحم واإلحسان إىل اجلريان وحفظ اللسان عـن األذى  
والسخرية والنبز واهلمز واللمز والعيب والقدح يف العرض واالستهزاء باملسلمني فـإن  

املعاصي حمرمة يف كل وقت والبعد عنها واالتصاف بأضدادها اخلرية أوىل باملسلمة هذه 
 .من العبادة اليت ال تنهى عن الفحشاء واملنكر واهللا أعلم

 
 : »هل يلزم مع االعتكاف الصيام ؟ « 

 
إذا نذرت امرأة االعتكاف ومل حتدد الوقت فهل يلـزم مـع االعتكـاف    : ٢٤س 

  الصيام؟ 
املشهور يف املذهب أن االعتكاف يصح بغري صوم : قدامة يف املغين قال ابن: ٢٤جـ 

روي ذلك عن علي وابن مسعود وسعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيـز واحلسـن   
رضـى اهللا  -وعطاء والشافعي وإسحاق مث ذكر الدليل وهو ما رواه البخاري أن عمر 

ف ليلة يف املسجد احلـرام  يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتك  «: قال -عنه
ولو كان الصوم شرطا ملـا صـح    »أوف بنذرك  -صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب 
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اعتكاف الليل ألنه ال صيام فيه وألن االعتكاف عبادة فصح يف الليل فلم يشترط لـه  
الصيام كالصالة وسائر العبادات وألن إجياب الصوم حكم ال يثبت إال بالشـرع ومل  

ليس عليها صوم إال أن : ال إمجاع، مث روي عن عمر بن عبد العزيز قاليصح فيه نص و
جتعله على نفسها ومثله عن طاووس وروي عن أمحد قول آخر أنه يلزم يف االعتكاف 
الصوم وهو قول مالك وأيب حنيفة والليث والزهري والثوري والصحيح القـول األول  

صـلى اهللا  -الف وألن النيب ومع ذلك يستحب الصوم مع االعتكاف ويتأكد لقوة اخل
مل يعتكف إال وهو صائم كالعشر األواخر من رمضـان فكـذا يلحـق     -عليه وسلم

 .برمضان غريه

 
 :» حكم االعتكاف للنساء « 

 
  ما حكم االعتكاف للنساء ؟ : ٢٥س 

جائز وقد يستحب إذا مل يترتب على ذلك حمذور وال ترك واجب أو إضاعة : ٢٥جـ 
ك ألنه عبادة وتفرغ للطاعة واشتغال بـأنواع القربـات فهـو    أهل أو مال وولد وذل

مشروع للنساء كالرجال لكن إن حصل بسببه حمذور كخلوة بأجنيب أو ظهور وسفور 
أمام الرجال أو اختالط باألجانب أو إضاعة حق الزوج أو إمهال تربيـة األوالد فـإن   

 .تركه أوىل حذرا من إضاعة الواجب لالنشغال باملستحب

 
 : »من مل توف مبا نذرت  حكم« 

  
إذا نذرت امرأة االعتكاف لسبب من األسباب مث مل توف مبا نذرت على : ٢٦س 

  نفسها عمدا فما احلكم؟ 
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إن : عليها الوفاء عند التمكن إذا حصل السبب الذي علقته عليه كأن تقول: ٢٦جـ 
نته فإن عليهـا  رزقين اهللا ماال أو ولدا فعلي هللا أن أعتكف عشرا، فمىت حصل هلا ما مت

الوفاء بالنذر مىت قدرت ولو طالت املدة فإن عجزت أو مل تقدر فعليها كفارة ميني فإن 
 . كفارة النذر مثل كفارة ميني

 
 :» نصيحة ملن تتساهل يف النذر « 

  
  تساهل كثري من النساء يف النذر فما نصيحتكم هلن جزاكم اهللا خريا؟ : ٢٧س 

واب مثانية وعشرين نصيحة ملن يطلق لسانه بالنـذر  تقدم يف القسم األول ج: ٢٧جـ 
صلى -إلزام املكلف نفسه ما مل جيب عليه شرعا وذكرنا أن النيب : كثريا واملراد بالنذر

 »إنه ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل  «: ى عن النذر وقال -اهللا عليه وسلم
ماال مقابل حصول أمر مسـتقبل  يعين أن البخيل ال خيرج املال حىت يوجب على نفسه 

إن شفاين اهللا من املرض أو إن رزقين اهللا ولدا فعلي أن أتصدق مبائة أو أن أذبح : كقوله
  . شاة أو حنو ذلك

فهذا النذر ليس سببا يف شفاء مرضه أو رد غائبه فإن كان اهللا قدر ذلك فالنذر ال يؤثر 
على املرأة أن حتفظ لساا عن تكرار فيه وإن مل يكن قدره فالنذر ال يأيت خبري، وأيضا ف

  .النذر فقد تعجز عن الوفاء به فتترك واجبا قد ألزمت به نفسها واهللا أعلم
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 :» االعتكاف ال بد أن يكون يف مسجد « 

لو أن امرأة نذرت االعتكاف يف املدينة اليت تسكن فيها ولكن ال يوجـد  : ٢٨س 
  مكان خاص للنساء فماذا تفعل واحلال هذه؟ 

االعتكاف ال بد أن يكون يف مسجد مـن املسـاجد املتميـزة بصـفاا     : ٢٨جـ 
وتصميمهـا وال جيزئ يف غري مسجد وال يف مصالها الذي يف بيتها فإنه ال يسـمى  
مسجدا، لكن يصح أن تعتكف ولو يف مسجد مهجور ال تقام فيه الصالة فإن مل جتـد  

ها عن الرجال يكون يف الرحبة فلها أن حتتجز جانبا من املسجد حبجاب وحاجز يستر
 .أو يف السطح أو يف أسفل املنارة حىت تويف بنذرها فإن الوفاء به واجب

 
 :» مضاعفة األجر للمعتكف يف املسجد احلرام « 

  
هل ورد مضاعفة األجر للمعتكف يف املسجد احلرام مثل مضاعفة الصالة : ٢٩س 

  يف املسجد احلرام للنساء؟ 
الثاين عشر من القسم األول فضل املسجد احلرام ومضاعفة  سبق يف اجلواب: ٢٩جـ 

الصالة فيه مبائة ألف صالة ويقاس على الصالة غريها من االعتكاف والذكر والـدعاء  
والتالوة وسائر األعمال الصاحلة، وذلك لشرف البقعة وشرف املكان وجوار البيـت  

هذه املضاعفة الرجـال  احلرام الذي هو قبلة املسلمني وموضع مناسكهم، ويستوي يف 
والنساء إذا مل يترتب حمذور على دخول النساء يف املسجد احلرام وإال فصالة املـرأة يف  

 .بيتها أفضل خشية الفتنة
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 :» تساهل املعتكفات يف نظافة املكان « 

 
تساهل كثري من النساء املعتكفات يف املسجد احلرام بنظافة املكـان فمـا   : ٣٠س 

  مر جزاكم اهللا خريا؟ نصيحتكم يف هذا األ
جيب على املعتكف رجال أم امرأة أن حيرص على نظافة املسجد كله عامـة  : ٣٠جـ 

واملوضع الذي جيلس فيه وينام فيه خاصة فإن املساجد هلا حرمتها ومكانتها يف النفوس 
 : ويف الصحيح عن أيب هريرة 

صلى اهللا عليه -نيب أن رجال أسود أو امرأة سوداء كان يقم املسجد فمات فسأل ال  «
أي جيمع القمامة وهي الكناسة ورواه  »عنه فقالوا مات فأتى قربه فصلى عليه  -وسلم

ابن خزمية وفيه كانت تلتقط اخلرق والعيدان من املسجد ففيه فضل تنظيف املسـجد  
عرضت   «: قال -صلى اهللا عليه وسلم-ويف حديث آخر أن النيب . والثواب على ذلك
فرأيت من حسناا القذاة خيرجها الرجل من املسـجد ورأيـت يف    علي حسنات أميت

ـى   -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ثبت أن النيب  » سيئاا النخامة يف املسجد ال تدفن
عن البصاق يف املسجد وغضب ملا رأى خنامة يف حائط املسجد ودعى بعرجون فحكها 

سجد بعد أن غضب حـىت  بيده ويف حديث آخر أنه تناول حصاة فحكها من جدار امل
امحر وجهه مث دعا بزعفران فلطخه به وكل ذلك دليل احترام املساجد عموما واألمـر  

 .بكنسها وتنظيف وإزالة األوساخ منها فاملسجد احلرام أوىل باالهتمام بنظافته واحترامه

 
 :» حكم النسيان يف االعتكاف « 

 
  طالت االعتكاف فما احلكم؟ إذ نسيت املرأة املعتكفة وفعلت واحدا من مب: ٣١س 

تقدم أن مبطالت االعتكاف أشهرها اجلماع وهو حيصل بني الـزوجني وال  : ٣١جـ 
يتصور وقوعه يف املسجد إال عمدا فهو يبطل االعتكاف ولو ادعى أنه كان نسيانا فمىت 
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حصل فإنه يلزم استئناف االعتكاف إن كان واجبا بنذر وال يلزم إن كان تطوعا، ومن 
االعتكاف اخلروج، وقد حيصل نسيانا فال يبطل به االعتكاف إن مل تطل مدته  مبطالت

أو إن كان لعذر كعالج وأمر ضروري، فأما الغيبة والنميمة والكالم البذيء واخلوض 
يف الدنيا زمن االعتكاف فإنه ينقص الثواب سواء كان عمدا أو نسيانا وال يقال ببطالن 

 .االعتكاف ا مطلقا

 
 :» بالنذر بعد اإلسالم الوفاء « 

 
إذا نذرت امرأة غري مسلمة أن تعتكف مث بعد سنوات أسلمت فما حكم : ٣٢س 

  هذا النذر من ناحية الوفاء به وعدم الوفاء به؟ 
صلى اهللا -يلزم الوفاء به بعد اإلسالم ألنه عبادة وطاعة فيدخل يف قول النيب : ٣٢جـ 

مث  »يطعه ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه من نذر أن يطيع اهللا فل  «:   -عليه وسلم
صلى اهللا -أن عمر سأل النيب   -رضى اهللا عنهما-قد ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر 

كنت نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام قـال    « :قال -عليه وسلم
ن سؤاله نذر عمر أن يعتكف يف الشرك وكا: وقد رواه الدارقطين بلفظ » أوف بنذرك

باجلعرانة ملا رجعوا من حنني فلما أمره بالوفاء بعد اإلسالم والتمكن من الفعل دل على 
 .] ٢٩: سورة احلج[ ﴾ولْيوفُوا نذُورهم  ﴿ :الوجوب وأنه داخل يف عموم قوله تعاىل

 :» االعتكاف ليس فرضا « 

  املرأة إذا اعتكفت مرة واحدة يلزمها أن تعتكف كل سنة ؟ : ٣٣س 
تقدم مثل هذا يف القسم األول يف اجلواب الثامن وذلك أن االعتكـاف مل  : ٣٣جـ 

يفرض علينا وإمنا هو سنة وتطوع فال يلزم االعتكاف كل عام ولو استمر عليه سنوات 
ترك االعتكاف مرة  -صلى اهللا عليه وسلم-جاز له أن يتركه بعدها وقد ثبت أن النيب 

تكاف معه فدل على جواز تركه وإن كان األفضـل  ملا رأى أن بعض نسائه أردن االع
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كان إذا عمل عمال أمسـكه   -صلى اهللا عليه وسلم-االستمرار على العبادة فإن النيب 
أحب األعمال إىل اهللا تعاىل ما داوم عليه   «: وأحب البقاء عليه وقد قد ثبت أنه قال 

 .لكثري املتقطعفاملداومة على العمل القليل أفضل من العمل ا »صاحبه وإن قل 

 
 :» األحالم ال تدل على وجوب األحكام « 

 
إذا رأت امرأة يف املنام أن والدا توصيها باالعتكاف عنها فماذا تفعل هذه : ٣٤س 

  البنت؟ 
األحالم ال تدل على وجوب األحكام، وإمنا هي ختيالت حتدث لبعض الناس : ٣٤جـ 

نام من يأمرك بكذا أو كذا فإن ذلك والغالب أا تكون حديث نفس، فمىت رأيت يف امل
يف املنام يأمرك بأمر زائـد   -صلى اهللا عليه وسلم-ال جيب عليك حىت لو رأيت النيب 

على ما يف الشرع مل جيب االمتثال، فعلى هذا ال يلزم امتثال أمر األم يف هذه املنامـات  
ك أما الوجوب فال وال العمل ا فإن فعلت هذه املرأة أو الرجل ذلك باختيارها جاز ذل

 .يلزم العمل به سواء عن نفسه أو عن غريه من األحياء أو األموات

 
 :» كيف يشترط املعتكف ؟ « 

  كيف تشترط املرأة عند دخوهلا يف االعتكاف ؟ : ٣٥س 
ذكر يف اجلواب السابع من القسم األول كيف يشترط املعتكف وال فـرق  : ٣٥جـ 

املسـلمون علـى     «:  -صلى اهللا عليه وسـلم - بني الرجل واملرأة وقد استدل بقوله
أنه جيوز اشتراط اخلروج لعيادة مريض واتباع جنازة وزيـارة ذي رحـم    » شروطهم

وقضاء حوائج األهل والرب باألبوين خبدمة ساعة أو حنوها، فإذا اشترط ذلك املعتكـف  
بدلـه  جاز له ذلك فإن طال اخلروج عرفا كيوم كامل بطل اعتكاف ذلك اليوم وعليه 

 .إن كان االعتكاف واجبا
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 :» يعتكفن  -صلى اهللا عليه وسلم- نساء النيب « 
 

اعتكفن معه نرجـو   -صلى اهللا عليه وسلم-ورد أن بعضا من نساء النيب : ٣٦س 
  من فضيلتكم ذكر هذه األمساء؟ 

صلى اهللا -كان النيب   «: قالت  -رضي اهللا عنها-يف الصحيحني عن عائشة : ٣٦جـ 
يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا مث اعتكف أزواجه من  -عليه وسلم

وظاهره اعتكاف أزواجه كلهن ولعل املراد أغلبهن يف أغلب السـنوات، ويف   »بعده 
يعتكف يف العشـر   -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب   «: الصحيح أيضا عنها قالت 

ت حفصة عائشة أن تستأذن هلـا  األواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن هلا وسأل
ففعلت فضربت هلا قبة ومسعت ا زينب فضربت هلا قبة فلما انصرف من الغداة أبصر 

 آلرب تقولون ن مث انصرف فلم يعتكف حىت اعتكف عشرا من شوال: أربع قباب فقال
وهذا دليل على أن بعضهن يعتكفن معه ولكن ملا محلتهن الغرية وبنت كل واحـدة   »

ل تضييق املسجد أمرهن بقلع القباب ومنعهن من االعتكاف فدل علـى أن  قبة وحص
 .عائشة كانت تعتكف معه وكذا حفصة أحيانا واهللا أعلم

 
 :» نصيحة إلحياء هذه السنة « 

 
مب تنصح أخواتنا املدرسات من أجل إحياء هذه السنة النبوية بني طالبان : ٣٧س 

  وجزاكم اهللا خريا؟ 
متنات على الطالبات يتولني تعليمهن ما جيب عليهن وما يندب املدرسات مؤ: ٣٧جـ 

هلن من العبادات واآلداب واألخالق، وجيب عليهن النصح يف التعليم وبذل ما يقدرن 
عليه من التوجيه السليم والتعليم بالقول والفعل، ومن ذلك تعليم السنن واملسـتحبات  

ليها من الصلوات والصدقات والصـيام  من أنواع القربات اليت حيبها اهللا تعاىل ويثيب ع
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واالعتكاف والذكر واألدعية والدعوة إىل اهللا تعاىل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا وصلة األرحام وبر الوالدين وحسن اجلوار وبذل السالم 

مغبتـها وعـدم    واحترام املسلمني وحمبة اخلري هلم والتحذير من املعاصي وبيان سـوء 
  . االقتصار على النهج املختصر بل ال بد من بيان أهداف تلك العلوم ونتائجها

وال شك أن االعتكاف من السنن اليت تكاد أن تكون مهجورة بني الرجال والنساء فال 
بد أن املعلمني رجاال ونساء حييون هذه السنة بأقواهلم وأفعاهلم ويشـرحون أهـدافها   

ب ذكورا أو إناثا لتحيا روح اإلميان يف نفوسـهم ويبـادرون إىل   ومصاحلها بني الطال
تطبيق تلك املعلومات اليت يتلقوا من املربني لألرواح واألجسام، فاالعتكاف سنة نبوية 

وأزواجه ونسـاء املـؤمنني يف    -صلى اهللا عليه وسلم-شرعها اهللا تعاىل وفعلها النيب 
خيل بالشرف وخيدش يف االحتشام والتسـتر  احلدود وبالشروط اإلسالمية البعيدة عما 

 .واهللا املوفق

 
 :» ننصح املعتكفة أن تقرأ كتاب اهللا « 

 
  ما هي الكتب اليت تنصح ا املرأة املعتكفة أن تقرأها يف هذا الباب؟ : ٣٨س 

ننصح املعتكفة حال االعتكاف أن تقرأ كتاب اهللا تعاىل وتشتغل بقراءته يف : ٣٨جـ 
والتعقل واالنكباب على تفهم معانيه وتعلم مقاصده واحلرص علـى   فراغها مع التدبر

الورد (االمتثال ألوامره وترك زواجره كما ننصحها بقراءة كتب األذكار واألدعية مثل 
) احلزب املقبول(الذي اختاره امللك عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل ومثل ) املصطفى املختار

ومثل ) حصن املسلم من أذكار الكتاب والسنة(مثل يف األدعية املأثورة وبيان أماكنها و
كتـاب  (البن القيم ومثـل  ) والوابل الصيب(لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) الكلم الطيب(

) وعمل اليوم والليلـة (البن السين ) عمل اليوم والليلة(لإلمام النووي ومثل ) األذكار
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لكتب اليت تشتمل علـى  لإلمام احلافظ الطرباين وحنو هذه ا) كتاب الدعاء(للنسائي و
  . أدعية مأثورة مستحبة يف أوقات ومناسبات

  
فأما الكتب اليت تبحث عن أحكام االعتكاف وما يشرع فيه فننصح بقـراءة شـروح   
كتب احلديث يف هذا الباب كفتح الباري على البخاري وشرح مسلم للنووي والفتح 

 وكذا كتب الفقه املوسـعة يف  الرباين على مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا لإلمام الساعايت
كل مذهب كاملغين وشرح الزركشي كالها على خمتصر اخلرقي والشرح الكبري علـى  
املقنع وكذا املبدع واإلنصاف على املقنع واموع شرح املهذب يف املذهب الشـافعي  
واملنهاج وشروحه واملبسوط يف املذهب احلنفي وشروح اهلداية للمرغيناين فيه والشرح 

غري والكبري للدردير يف املذهب املالكي وشروح خمتصر خليل وغريها واحمللى البـن  الص
  حزم 

أما الكتب اخلاصة فمثل لطائف املعارف يف الوظائف البن رجب واملناهل احلسان البن 
 .سلمان وجمالس شهر رمضان البن عثيمني وحنوها من كتب املواعظ املتقدمة واملتأخرة

 
 

 :» هل يشترط اإلذن يف االعتكاف ؟ « 

امرأة اعتكفت يف املسجد احلرام بدون إذن زوجهـا فمـا حكـم هـذا     : ٣٩س 
  االعتكاف؟ وهل يشترط اإلذن؟ 

دهـا  تقدم يف السؤال األول أن األفضل للمرأة أن ال تضـيع مرتهلـا وأوال  : ٣٩جـ 
ويف السؤال  » يعولكفى باملرء إمثا أن يضيع من  «:  وزوجها بعذر االعتكاف حلديث

الثالث من هذا القسم وجوب استئذان املرأة زوجها يف االعتكاف ووجوب طاعته إذا 
أمرها باخلروج وال فرق بني املسجد احلرام وغريه لكون االعتكاف يشغل عن حاجـة  
الزوج ويفوت عليه حقه منها ويف السؤال الثامن اشتراط إذن الزوج هلا يف االعتكاف 
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ا االعتكاف بدون إذنه وأن له منعها من االعتكاف وله إخراجها بعـد  وأنه ال جيوز هل
الشروع فيه فإن كان االعتكاف واجبا بالنذر أمكنها تأجيله وقضاؤه مىت متكنت، فإن 
أذن هلا دخلت املعتكف وليس له منعها بعد البدء فيه سيما إذا كان منذورا ويف املسجد 

 .هاحلرام الذي ال جيزي الوفاء به يف غري

 
 :» االعتكاف عبادة مطلوبة من مجيع املسلمني « 

  
فبمـاذا  . يتردد من بعض بناتنا أن االعتكاف لكبار السن مـن العجـائز  : ٤٠س 

  تنصحون من يقول ذلك؟ 
هذا غري صحيح فإن االعتكاف عبادة مطلوبة من مجيع املسلمني اسـتحبابا  : ٤٠جـ 

طالبون بالعبادات القولية والفعليـة  وال فرق بني الشباب والكهول واملسنني فاجلميع م
وهلم عليها أجر من اهللا تعاىل إذا صلحت األعمال والنيات فنقـول للشـباب الـذين    
يؤجلون العبادات ويسوفون بالتوبة ويعتذرون بأم ال يزالون يف مقتبل األعمار، أو أن 

وبوا عـن  يف إمكام وقت الشيخوخة أن يقبلوا على العبادة ويكثروا من الطاعات ويت
إنكم لستم على يقني من : اإلمهال والتفريط وعن ترك الذنوب اليت يتعاطوا نقول هلم

البقاء يف هذه احلياة الدنيا وإن األعمار علمها عند اهللا، فكم رأيتم من الشباب الـذين  
وافاهم األجل وماتوا وهم يف ريعان الشباب والقوة والنشاط، فليس اإلنسان ضامنا أن 

 يدرى لعل حياته تنتهي يف أقرب وقت، وقد كثرت األمـراض وتنوعـت   يعمر بل ال
العاهات ومل يغن العالج واألدوية عن كثري منها، وكذلك كثر موت الفجأة وحوادث 
السيارات وما ينتج عنها من الوفيات واإلعاقات واإلغماء والغيبوبة فال يـتمكن مـن   

  . العمل الصاحل والتوبة النصوح
لذين يتمادون يف العصيان واإلمهال والتهاون بالذنوب واإلكباب عليها مث إن كثريا من ا

حىت تصبح ديدنه وعادة له تتحكم فيه فال يستطيع التخلص منها ولو حاول مل يقـدر  
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ومل يتغلب على تلك العادات اليت ألفها من الصغر فننصح الشباب ذكورا وإناثـا أن ال  
إىل األعمال الصاحلة من نوافل وقربات كالصيام يهملوا أمر الطاعة والعبادة وأن يبادروا 

والتهجد واالعتكاف والذكر والقراءة والصدقة وسائر العبادات قبل أن خيتم على العمل 
  . وحيل األجل واهللا املستعان

 .وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم

 
  كتبـه 

  عبد اللَّـه بن عبد الرمحن اجلربين
 هـ ١٤١٧/  ٩/  ٧
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  فتاوى الصيام والقيام 

  وزكاة الفطر
رمحه اهللا للعالمة ابن جربين
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 :» مقدمة سماحة الشيخِ العالَّمة عبد اللَّـه بنِ عبد الرمحنِ بنِ جِربينٍ  «

 
احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، وأشهد أن ال إله 

اهللا وحده ال شريك له، امللك احلق املبني، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الصادق  إال
  :  وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد -صلى اهللا عليه وسلم-األمني 

فقد راجعت هذه الفتاوى املتعلقة برمضان، وصححت بعض احلروف وهي قليلة، وهي 
عضها حتريريا وعلى بعضها أجوبة ألقيت علي يف مناسبات أو حماضرات، فأجبت على ب

ارجتاال، وقد أحسن األخ الذي مجعها ورتبها وأضاف إليها ما له صلة بالصيام أو القيام 
أو القراءة فيه أو زكاة الفطر، وحنو ذلك مما حيتاج العامة إىل معرفة حكمـه، مـع أن   

ـ  واعظ املشايخ يف هذا العصر قد أكثروا من الكتابة والتأليف فيما يتعلق برمضان من م
وأحكام، صوم وصالة وصدقة وحنو ذلك، ولكن هذا الباب تكثر فيـه اإلشـكاالت   
وتتنوع فيه اإلجابات ولكل جمتهد نصيب؛ فهذا ما وصل إليه علمنا، ومن كان عنـده  
إضافة أو انتقاد أو تبيني على خطأ فليتقدم به مشكورا، واحلق أحق أن يتبع، واهللا املوفق 

 .اهللا على حممد وآله وصحبه وسلمواهلادي إىل الصواب، وصلى 

 
 هـ ١٤١٥/  ٧/  ٢٣

 عبد اللَّـه بن عبد الرمحن بن جِربينٍ
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 ::::» تعريف الصيام : أوال « 
  ؟  ما معىن الصيام لغة وشرعا:  ١س

جمرد اإلمساك؛ فكل إمساك تسميه العرب صوما، حىت اإلمساك : الصيام لغة :اجلواب
فَإِما تريِن من الْبشرِ أَحدا فَقُولي إِني نـذَرت   ﴿: ىليسمى صوما، قال تعا عن الكالم

  ]. ٢٦: مرمي[ ﴾ للرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنِسيا
  : واإلمساك عن احلركة يسمى صياما أيضا كما يف قول الشاعر

علك حتت العجاج وأخرى ت  * * *خـيل صيـام وخـيل غـري صائمـة 
  اللجما

  
. اإلمساك بنية عن املفطرات من طلوع الفجر الثاين إىل غـروب الشـمس   : وشرعا

إمساك خمصوص، يف وقت خمصوص، من شخص خمصوص، عـن  : ويعرفه بعضهم بأنه
 . أشياء خمصوصة

 
 :» حكم صيام شهر رمضان « 

 
  ما حكم صيام شهر رمضان ؟ :  ٢س

ووجوبه معلوم من . ف، بالغ، عاقلصيام شهر رمضان واجب على كل مكل : اجلواب
  . الدين بالضرورة؛ فليس يف وجوبه خالف بني املسلمني، ومن أنكر وجوبه فقد كفر

يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّـذين مـن    ﴿: قال تعاىل
كُملفرض) كتب(ومعىن ]. ١٨٣: البقرة[ ﴾ قَب.   

) فليصمه: (فقوله]. ١٨٥: البقرة[ ﴾ فَمن شهِد منكُم الشهر فَلْيصمه ﴿:  وقال تعاىل
  . أمر، واألمر للوجوب
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يف احلديث أن اإلسالم بين على مخس، وذكـر   -صلى اهللا عليه وسلم-وقد أخرب النيب 
 .منها صيام رمضان

 
 : »اإلفطار حال النداء بأذان املغرب « 

 
اإلفطار جيب حال النداء بأذان املغرب، أم جيوز تـأخريه إىل أي وقـت    هل:  ٣س

آخر؛ حيث إنين لدي عمل وال أذهب إىل مرتيل إال بعد أداء صالة املغرب بنصـف  
  ؟  ساعة تقريبا

األمـة ال   «وأن  »أن أحب عباد اهللا إليه أعجلهم فطرا  «:  ورد يف احلديث : اجلواب
والسنة تقدمي الفطر على صالة املغرب مع  » روا السحورتزال خبري ما عجلوا الفطر وأخ

إذا أقبل الليـل   «:  -صلى اهللا عليه وسلم-التبكري بذلك، بشرط حتقق الغروب؛ لقوله 
ولكن جيـوز   » من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

ار الطعام، أو لشغل هام، التأخري للشك يف الغروب يف حال غيم وحنوه، أو لعذر كانتظ
 .واهللا أعلم. أو مواصلة سري، وحنو ذلك

 
 :» من أكل شاكًا يف طلوع الفجر « 

  
أكلت اعتقادا بأن الفجر مل يطلع، وبعدما انتهيت من أكلي وإذا أنـا أمسـع   :  ٤س

  ؟  اإلقامة لصالة الفجر، فهل يلزمين إعادة هذا اليوم
من أكل شاكا يف طلوع الفجر، مث تبني له أنه هذه املسألة فيها خالف، وهي  : اجلواب

  . إذا أكل معتقدا أنه ليل فبان ارا فإنه يعيد: طلع ففقهاء احلنابلة يقولون
أنه ال إعادة عليه؛ ألنه أكل يعتقـد أن   -كابن تيمية رمحه اهللا -وخيتار بعض العلماء 

  . األكل مباح يف حقه، فهو أوىل بالعذر من الناسي
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ى الصائم أن حيتاط لصومه فإذا كان أكله هذا عن غري تفريط فإنـه ال  إن عل : ونقول
 .يعيد، أما إن كان أكله عن تفريط فإن األحوط أن يعيد

 
 :» تذكرة من يأكل ناسيا يف ار رمضان « 

 
إذا رأيت رجال يأكل يف ار رمضان، وأنا أعرف أنه يأكل ناسيا فهل أذكره :  ٥س

  ؟  ال تذكره ألن اهللا هو الذي أطعمه وسقاه: لأو ال أذكره؛ ألن بعضهم يقو
عليك أن تذكره؛ ألن هذا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإذا رأيته  : اجلواب

يأكل فإن عليك أن تأمره باإلمساك؛ ألنه من املعروف، وتنهاه عن األكل فإنـه مـن   
الشريعة وإساءة للظن املنكر، وأيضا فإن يف تركه يأكل والناس ينظرون اونا بأحكام 

 .بذلك الناسي

 
 
 
 

 :» األطعمة اليت يفضل للصائم الفطر عليها « 
 

  ما هي األطعمة اليت يفضل للصائم الفطر عليها ؟ :  ٦س
األفضل أن يفطر على رطب، فإن مل جيد فعلى متر، فإن مل جيد فعلى مـاء؛   : اجلواب

صـلى اهللا عليـه   -النيب  كان« :  قالت -رضي اهللا عنها -ودليل ذلك حديث عائشة
يفطر على رطبات، فإن مل جيد فعلى مترات، فإن مل جيد حسا حسوات من املاء  -وسلم

  . واحلسوات اجلرعات »
فإن مل يتيسر له ذلك جاز بأي شيء من األطعمة املباحة، فإن مل جيد شيئا فإنه ينـوي  

 .الفطر
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 :» العادات تصبح مع حسن النية عبادات « 
 
  ؟  ثواب على هذه األفضلية هل هناك:  ٧س

فله أجر االقتداء، وإن كانت  -صلى اهللا عليه وسلم-من فعلها اقتداء بالنيب  : اجلواب
من األمور املباحة؛ فإن األمور املباحة إذا فعلت احتسابا أثيب عليها الفاعـل؛ لـذلك   

 .إن العادات تصبح مع حسن النية عبادات :  يقول العلماء

 
 : »طار الدعاء عند اإلف« 

 
هل هناك دعاء مشروع يسن للصائم أن يقوله عند اإلفطار؟ ومـىت يكـون   :  ٨س

  ؟  وقت الدعاء
يقوهلا الصائم عند فطره  -صلى اهللا عليه وسلم-هناك أدعية وردت عن النيب  : اجلواب

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجـر   «:  -صلى اهللا عليه وسلم-منها قول النيب 
  .  » إن شاء اهللا

اللهم إين لك صمت وعلى رزقك أفطـرت   «:  يقول -صلى اهللا عليه وسلم-وكان 
  . » فتقبل مين إنك أنت السميع العليم

  .  »ارمحين ة اغفر يل، ويا واسع الرمحة اللهم يا واسع املغفر « : وكذلك
 .وغري ذلك مما ورد، ويكون وقت الدعاء حال اإلفطار
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 :» هل السحور واجب « 
 

« :  -صلى اهللا عليه وسلم-؟ وما املراد بالربكة يف قوله  ل السحور واجبه:  ٩س
  ؟  »فإن يف السحور بركة 

عليـه الصـالة   -السحور هو األكلة قبيل اإلمساك، وهو مستحب، يقول  : اجلواب
 :  -والسالم

لإلرشاد؛ وألجل  » تسحروا «: :  واألمر يف قوله »تسحروا فإن يف السحور بركة « 
  . بالربكة اليت هي كثرة اخلري ذلك علله

ترك السحور ملا كان يواصل، فدل على أنه لـيس   -صلى اهللا عليه وسلم-وروي أنه 
  . بفرض

أمر أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم-ومن األحاديث الدالة على استحباب السحور أنه 
  . أن يتسحروا ولو بتمرة أو مبذقة لنب حىت يتم االمتثال 

فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلـة    «:   -يه وسلمصلى اهللا عل-ويقول 
  .  » السحر

أن الذي يتسحر يبارك له يف عمله، فيوفق ألن يعمـل  :  واملراد بالربكة اليت يف احلديث
أعماال صاحلة يف ذلك اليوم، حبيث إن الصيام ال يثقله عن أداء الصلوات، وال يثقله عن 

النهي عن املنكر، خبالف ما إذا ترك السـحور فـإن   األذكار، وعن األمر باملعروف و
الصيام يثقله عن األعمال الصاحلة؛ لقلة األكل، ولكونه ما عهـد األكـل إال يف أول   

 .الليل
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 :» اجلمع يف النية بني صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء « 
 

هل يصح للصائم أن جيمع يف نيته بني صيام يوم عاشوراء وصـوم يـوم   :  ١٠س
  لقضاء ؟ ا

الواجب على من عليه قضاء أن يبادر بقضائه خمافة أن يفاجئه األجل وهـو   : اجلواب
مفرط فيالم، ولكن لو قُدر أنه أخر يوما عليه من رمضان إىل يوم عاشـوراء أو يـوم   
عرفة، وصام ذلك اليوم بنية اليوم الذي عليه من رمضان، حصل له األجر مـرتني، أي  

 .ذي عليه، وحصل له فضيلة صوم ذلك اليومأنه يسقط القضاء ال

 
 :» ال يصح التطوع والتنفل قبل القضاء « 

 
إذا كان علي قضاء أيام من شهر رمضان، فهل جيوز اجلمع بني صيام النافلة :  ١١س

  كيوم عرفة وصيام القضاء ؟ 
جتب املبادرة بقضاء رمضان، وال يصح التطوع والتنفل قبل القضاء، لكن إن  : اجلواب

صام يوم عرفة وحنوه بنية التطوع مل يسقط الفرض، فإن صامه ونوى أنه مـن الـدين   
 .الذي عليه من رمضان صح وله أجر على ذلك إن شاء اهللا تعاىل

 
 ::::» أحكام دخول الشهر : ثانيا« 

 

إذا رأى املسلمون اهلالل يف بلد فهل جيب على املسلمني يف البالد األخرى :  ١٢س
  ؟  الصيام
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ال نشك يف اختالف املطالع وتفاوت ما بني البلدين يف رؤية اهلالل؛ وألجل  : اجلواب
هذا االختالف ترجح عند كثري من العلماء أن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا كـان هنـاك   

ملا أهله رمضان وهو بالشام،  «:  تفاوت حمسوس؛ ودليلهم قصة كريب موىل ابن عباس
ل يف املدينة إال ليلة السبت، فأخرب ابن عباس فصام أهل الشام يوم اجلمعة، ومل ير اهلال

لكنا صمنا يوم السبت فال : بأن معاوية وأهل الشام صاموا يوم اجلمعة، فقال ابن عباس
نزال نصومه حىت نرى اهلالل أو نكمل ثالثني، كذلك أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليـه  

  . » وسلم
هل البالد الـيت رأت اهلـالل   وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية وجوب الصيام على أ

  . وعلى من كان أمامهم من البالد
وحقق أنه مىت رئي يف بلدة فال بد أن يرى يف البالد بعدها؛ ألنه يتأخر غروبـه عـن   
الشمس، وكلما تأخر ازداد بعدا عن الشمس وجتليا وظهورا، فإذا رئي يف البحرين مثال 

ومصر واملغرب ومل جيب على ما  وجب الصيام على البالد اليت بعدها كنجد واحلجاز
 .قبلها كاهلند والسند وما وراء النهر 

 
 :» االعتماد على احلساب يف رؤية هالل شهر رمضان « 

 
  هل جيوز االعتماد على احلساب يف رؤية هالل شهر رمضان ؟ : ١٣س

صلى اهللا عليه -جاءت الشريعة باالعتماد على الرؤية ال على احلساب؛ لقوله  : اجلواب
إنا أمة أمية ال حنسب وال نكتب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم « :  -سلمو

صـلى  -؛ فأخذ العلماء من قوله  » فاقدروا له «:  ويف رواية » عليكم فأكملوا العدة
أنه ال جيوز االعتماد يف شهر شعبان ورمضـان   » ...إنا أمة أمية  «:  -اهللا عليه وسلم

  . إال على الرؤية فقط
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صـلى اهللا  -إذا وجد زمان قد زالت فيه األمية اليت ذكرها النيب  : كن قال بعضهمول
فإنه يصح أن يعتمد على احلساب، وهو أم جيعلون شهرا تاما ثالثـني   -عليه وسلم

يوما، وشهرا ناقصا تسعة وعشرين يوما، وهذا يف السنة البسيطة، أما يف السنة الكبيسة 
  . اقصةفيكون سبعة أشهر تامة ومخسة ن

إن احلكم باق ولو زالت األمية وصار الناس حيسبون ويكتبون؛  : أما اجلمهور فيقولون
وصحابته فهو باق ملن  -صلى اهللا عليه وسلم-ألنه جعله حكما عاما، وما كان للنيب 

 .بعدهم

 
 :» البينة بدخول شهر رمضان « 

  
ذه البينة إال بعد إذا قامت البينة على دخول شهر رمضان، ومل يعلم الناس :  ١٤س

  ؟  أن أصبحوا مفطرين
إذا قامت البينة بدخول شهر رمضان وجب اإلمساك، والقضاء على كل من  : اجلواب

  . صار يف أثناء ذلك اليوم مفطرا وهو أهل للوجوب
 -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ثبت أن أعرابيا قدم املدينة وأخرب أنه رأى اهلالل فأمر النيب 

ته اعتمادا على رؤية األعرايب، فأهل تلك البلدة إذا أصبحوا مفطرين مث أن يصوموا لرؤي
جاءهم اخلرب يف النهار، وحتقق أن ذلك اليوم من رمضان؛ فإـم ميسكون بقية النهار 

  . حلرمة الزمان، مث يقضون بعد ذلك
وال يقول أحد ما دمت سأقضي فال حاجة إىل اإلمساك، بل نقول له ميسـك حلرمـة   

فإن شهر رمضان له حرمة، فيمسك بقية النهار ولو مل يبق إال ساعة واحدة، مث الزمان، 
وهو  -إن شاء اهللا-جيب القضاء على من صار يف أثنائه أهال لوجوبه، هذا هو الصحيح 

 .ما عليه الفتوى
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 :» مل يأته اخلرب بدخول الشهر إال بعد صالة الفجر « 
 

 بعد صالة الفجـر وهـو مل يأكـل ومل    إذا مل يأته اخلرب بدخول الشهر إال:  ١٥س
  ؟  يشرب، هل ميسك ويقضي

إذا مل يأته العلم إال بعد صالة الفجر، وهو مل يأكل ومل يشرب، فإنـه قـد    : اجلواب
واهللا . أصبح مفطرا؛ ألن نيته أن يصبح مفطرا، فعليه أن ميسك بقية اليـوم مث يقضـي  

 .أعلم

 
 :» معرفة دخول هالل أي شهر « 

 
  ميكن معرفة دخول هالل أي شهر مثل هالل شهر رمضان ؟ كيف :  ١٦س

اهلالل هو رؤية القمر متأخرا عن الشمس غائبا بعدها، إذا رئي اهلالل بعـد   : اجلواب
غروب الشمس، فإنه يتحقق من دخول الشهر الثاين، وال يتمكن من رؤيته إال حديـد  

  . البصر
يتأخر عن الشمس ساعة إال ربعـا، ويف   أما يف الليلة الثانية فإنه يراه اجلميع، حيث إنه

أنا أعلـم النـاس   « :  ثبت عن النعمان بن بشري قال. الليلة الثالثة يغيب وقت العشاء
؛  » يصليها ملغيب القمر الثالثة -صلى اهللا عليه وسلم-بوقت صالة العشاء، كان النيب 

هـو وقـت   أي إذا غاب القمر الليلة الثالثة أي بعد مغيب الشمس بساعة ونصف، و
  . غروب الشفق

كذلك عندما . أما إن رئي اهلالل حماذيا للشمس أو سابقا هلا فهو تابع للشهر الذي قبله
يكون آخر الشهر يرى القمر يف األفق وهو متقوس ورأساه إىل أسفل فإذا هلّ صارت 

 .واهللا أعلم. رأساه إىل أعلى
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 :» حال دون رؤية اهلالل غيم أو قتر « 
 

دون رؤية اهلالل ليلة الثالثني من شعبان غيم أو قتر فهل جيـب   إذا حال:  ١٧س
  ؟  صيام الثالثني من شعبان، أم أنه ال جيوز لدخوله يف النهي عن صوم يوم الشك

هذه مسألة خالفية، طال اخلالف فيها بني العلماء، وألفت فيها املؤلفـات،   : اجلواب
  :  فيها روايات -رمحه اهللا-وانتصر فيها كل ملذهبه، ولإلمام أمحد 

  :  القول األول يف املسألة
نصره صاحب زاد املستقنع وغريه، أنه إذا مل ير اهلالل ليلة الثالثني، وحال بينهم وبينه 

  : واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها. غيم أو قتر، فيجب أن يصبحوا صياما
ن شعبان أحب إيل مـن  لَأَنْ أصوم يوما م« :  قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة  -١

  . وكانت تصومه احتياطا » أن أفطر يوما من رمضان
إن هذا اليوم مشكوك فيه، فرمبا كان قد أهلّ ومل نره؛ حليلولة هـذا  :  وهؤالء يقولون

السحاب وهذا القتر دونه، وحيث إنه حمتمل فإنا نصومه حىت حنتاط لديننا وال نفطـر  
  . يوما من رمضان

-ث رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر يف الصحيحني أن النيب استدلوا أيضا حبدي -٢
صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا  «:  قال -صلى اهللا عليه وسلم

  .  »له 
يومـا، مث  ) ٢٩(إن معىن اقدروا له؛ أي أعطوه أقل تقدير، فاقدروا أن شـعبان  :  قالوا

ومن  ﴿ : تضييق وارد يف القرآن أيضا، قال تعاىلصوموا، وقالوا إن إتيان القدر مبعىن ال
اللَّه اها آتمم قفنفَلْي قُهرِز هلَيع رقوله]. ٧: الطالق[  ﴾قُد  :﴿  ـهلَيع ر؛ أي  ﴾ قُد

  ]. ١٦: الفجر[  ﴾وأَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيه رِزقَه ﴿: ضيق عليه، وقال تعاىل
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أي ضيقوا  »اقدروا له  «: -صلى اهللا عليه وسلم-وهذا دليل على أن معىن قوله :  اقالو
  . له واجعلوه أقل تقدير

إن ابن عمر كان يفعل ذلك، :  واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر راوي احلديث، قالوا -٣
 رفإذا كانت ليلة ثالثني من شعبان بعث من ينظر إليه، فإن كانت السماء صحوا ومل ي

الل أصبح مفطرا، وإن كان ا غيم أو قتر ومل ير اهلالل ليلة الثالثني أصبح صائما، اهل
  . للحديث، والراوي أعلم مبا روى -رضي اهللا عنه-وهذا تفسري منه 

جيب صوم ليلة الثالثني إذا كان دون منظره غـيم أو  : هكذا استدل الفقهاء الذين قالوا
  . قتر

  : القول الثاين
واستدلوا على . ر، ورواية عن اإلمام أمحد، أنه ال يصام ليلة الثالثنيوهو مذهب اجلمهو

  : ذلك بأدلة منها
ورد عنه النهي عن صلة رمضان بغريه، فقد ثبت  -صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب  -١

ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني، إال أن يكـون صـوم    «:  يف الصحيحني قوله
  .  » أحدكم فليصمه

صلى اهللا -لوا أيضا باألحاديث اليت فيها األمر بإكمال العدة، منها قول النيب واستد -٢
 -صلى اهللا عليه وسلم-وقال  » فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان «:   -عليه وسلم
  . » فإن غم عليكم فصوموا ثالثني « :  يف رمضان

لنا فيمن صام يوم أننا إذا صمنا ذلك اليوم، وهو يوم الثالثني صمنا مع الشك، فدخ -٣
من صام اليوم الذي يشك  «:  قال -رضي اهللا عنه-الشك املنهي عنه يف حديث عمار 

  .  » فيه فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فـإن غـم    «:   -صلى اهللا عليه وسلم-أن قوله  -٤

أتى مفسرا  -أصحاب القول األول وهو احلديث الذي استدل به-  » عليكم فاقدروا له
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اقدروا : ؛ فيكون معىن » فاقدروا له ثالثني «:  يف بعض الروايات؛ فقد ورد يف رواية
  . له أعطوه قدره املعتاد أو األكثر وهو ثالثني يوما

  :  القول الثالث
إن صام اإلمام صام الناس معـه، سـواء    -رمحه اهللا-وهو رواية أيضا عن اإلمام أمحد 

مدوا على احلساب أو على الرؤية، وإن مل يصم فال يصام؛ ألنه ورد يف أحاديـث  اعت
 :   -صلى اهللا عليه وسلم-قوله 

ويف  » صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يـوم تضـحون   «
 : حديث آخر

 ؛ فجعل األمر منوطا مبا عليه أهل البلد، فإذا اتفق أهل البلـد » واحلج يوم حيج الناس «
  . على الصيام فإم يصومون مجيعا، وهكذا على الفطر، وهكذا احلج وغريها

أنـه ال   -رمحه اهللا-القول الثاين، وهو قول اجلمهور ورواية عن اإلمام أمحد  : الراجح
 .يصام مع الغيم؛ لصراحة األحاديث وكثرا

 
 :» اختالف املطالع « 

  
على أهل البالد األخرى الصيام،  إذا رئي اهلالل يف اململكة مثال، هل جيب:  ١٨س

  ؟  أم أنه يعترب لكل أهل بلدة رؤيتهم
  :  هذه مسألة خالفية : اجلواب

  :  القول األول
أنه إذا رئي اهلالل يف بلد لزم أهل البالد األخرى أن يصوموا والذين قالوا هذا القـول  

اهلالل علـى أهـل    اعتربوا الشهر شهرا واحدا، ومل يعتربوا اختالف املطالع، فإذا أهلّ
كيف جنعل شـهر  : املشرق صام برؤيته أهل املغرب، وكذا بالعكس هذه البالد، وقالوا
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بالد يتقدم على شهر البالد األخرى بيوم أو بيومني أو حنو ذلك مـع أـم كلـهم    
  ؟  مسلمون ويدينون بدين موحد

  :  القول الثاين
العلماء، منهم الشيخ عبـد   وقد ذهب إىل هذا القول بعض. أن لكل أهل بلدة رؤيتهم

وألف يف ذلك رسـالة أيـدها بـالواقع وأيـدها كـذلك       -رمحه اهللا-اهللا بن محيد 
  . باألحاديث

ومن األحاديث اليت استدل ا أصحاب هذا القول قصة كريب، حيث سافر إىل الشام 
عما لقي حـىت   -رضي اهللا عنه-مث رجع إىل املدينة يف آخر رمضان، فسأله ابن عباس 

وهـل  : رأيناه ليلة اجلمعة وصمناه، مث قال: ؟ قال مىت رأيتموه: له عن اهلالل؛ فقالسأ
لكنا مل نره إال ليلة السبت فصـمنا وال  : فقال ابن عباس. نعم: صام أمري املؤمنني؟ قال

أوال تكتفي برؤية أمـري املـؤمنني   : قال كريب. نزال نصوم حىت نراه أو نكمله ثالثني
  . أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هكذا : ؟ قال وصيامه

ففي هذا احلديث أن ابن عباس جعل ألهل الشام رؤيتهم وألهل املدينة رؤيتـهم، وأن  
  . كال منهم يصوم إذا أهلّ عليه اهلالل

  :  القول الثالث
أن رؤية أهل املشرق رؤية ألهل املغرب وال عكس، والسبب أنه إذا رئي يف املشرق لزم 

غرب وال بد؛ وذلك ألنه ال يغيب عن أهل املشرق قبل أن يغيب عن أهل أن يرى يف امل
  . وغريه -رمحه اهللا-املغرب، وهذا ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وهو أن لكل أهل بلدة رؤيتهم إذا كان هنـاك مسـافة بـني    : القول الثاين : الراجح
 .العمل، وباهللا التوفيقالبلدتني ميكن أن يرى يف البلدة األخرى، وهذا ما عليه 
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 : »مباذا يثبت هالل شهر رمضان « 
 

  ؟  مباذا يثبت هالل شهر رمضان؟ ومباذا يثبت دخول شهر شوال:  ١٩س
يثبت هالل رمضان برؤية عدل واحد ولو أنثى، أما هالل شوال فال يثبت إال  : اجلواب

 -والعياذ بـاهللا - برؤية شاهدين عدلني وذلك من باب االحتياط؛ ألن كثريا من الناس
 .حيرصون على رؤيته خروجا وال حيرصون على رؤيته دخوال

 
 :» بعد الثالثني مل نر هالل شهر شوال « 

 
إذا صمنا شهر رمضان ثالثني يوما، مث بعد الثالثني مل نر هالل شهر شوال :  ٢٠س

  ؟  فهل نستمر يف صومنا أم نكتفي بصيام الثالثني يوما
ر رمضان بشهادة شاهد واحد ثالثني يوما مث مل تروا هـالل  إذا صمتم شه : اجلواب

شوال فإنكم ال تفطرون الحتمال أن هذا الشاهد أخطأ، فيحتمل أنه رأى اهلالل قبـل  
الشمس فاعتربه داخال، أو خيل له أو غري ذلك، فعدم رؤيتهم هلالل شهر شوال يـدل  

 .على أن شهر رمضان مل خيرج؛ ألن األصل بقاؤه

 
 

 :» ان اهلالل وملا ذهب إىل القاضي رده ومل يقبل شهادته رأى إنس« 
 

إذا رأى إنسان هالل شهر رمضان وحتقق من رؤيته وملا ذهب إىل القاضي :  ٢١س
  ؟  رده ومل يقبل شهادته؛ خمافة أنه قد أخطأ، فهل جيب عليه الصيام أم أنه يفطر

  :  هذه مسألة خالفية بني أهل العلم : اجلواب
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إنه يصوم حىت ولو أصبح الناس مفطرين؛ ألنه قد حتقق مـن دخـول   :  فمنهم من قال
  . الشهر

أنه إذا رأى هالل رمضان فإنه يفطر إذا كان الناس مفطرين، واسـتدلوا  : والقول الثاين
  . »صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون « :  -صلى اهللا عليه وسلم-بقوله 

 .دالهلم باحلديث املذكورالقول الثاين الست -إن شاء اهللا- والراجح

 
 :» رأى املسلم هالل شوال يقينا ومل تقبل شهادته « 

 
إذا رأى املسلم هالل شوال يقينا ومل تقبل شهادته، هل يفطر أم يصوم مع :  ٢٢ س

  ؟  الناس
إذا رأى املسلم هالل شوال يقينا ومل تقبل شهادته فإنه ال يفطر بل يصـوم؛   : اجلواب

ت إال باثنني؛ ودليل ذلك أن عمر جاءه رجالن يف ضحى يـوم  ألن هالل شوال ال يثب
هـل  : فقال ألحدهم. نشهد أننا رأينا هالل شوال البارحة: العيد والناس صيام، فقالوا
؟ وقـال   أفطر والناس صـيام : ؟ قال ملاذا: قال. بل صائم: أنت صائم أم مفطر؟ قال

مل أكن ألصوم وقد : ؟ قال املاذ: قال. بل مفطر: هل أنت صائم أو مفطر؟ قال: لآلخر
أي لوال . لوال هذا ألوجعت ظهرك : -رضي اهللا عنه-فقال عمر . رأيت هالل شوال

أنه شهد معك فأصبحتم شاهدين تقبل شهادتكما يف هالل شوال ألوجعت ظهـرك،  
 .حيث إنك أفطرت والناس صيام
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 ::::» شروط صحة الصوم : ثالثا« 
  

  ؟  ؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه ما شروط صحة صيام الصغري:  ٢٣س
يشرع لألبوين أن يعودا أوالدمها على الصيام يف الصغر إذا أطاقوا ذلك، ولو  : اجلواب

دون عشر سنني، فإذا بلغ أحدهم أجربوه على الصيام، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك 
 .على ذلك واألجر له، ولوالديه أجر. كل ما يفسد الصيام كالكبري من األكل وحنوه

 
 :» الصيام فريضة على كل الناس « 

 
  ؟  هل الصيام فريضة على كل الناس:  ٢٤س

الصوم فريضة ولكن ليس على كل أحد؛ فهو يسقط عن الصغري وعن انون  : اجلواب
 .وعن غريمها

 
 :» الصيام على الصغري « 

 
  ؟  هل جيب الصيام على الصغري:  ٢٥س

لغ ال جيب عليه الصيام ولكن يدرب عليه، بـاألخص إذا  الصغري الذي مل يب : اجلواب
قرب من البلوغ؛ حىت إذا بلغ سهل عليه الصيام، خبالف ما إذا ترك حىت يبلغ فإنه جيد 

  . منه صعوبة ومشقة
وقد ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أوالدهم بصوم يوم عاشوراء، ملا أُمـروا بصـيامه   

 .اه اللعبة من العهن يتسلى ا حىت تغرب الشمسفإذا قال أريد الطعام، أعطين: قالوا

 



١٥٩ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 :» الصيام على الفتاة « 
 

  ؟  مىت جيب الصيام على الفتاة:  ٢٦س
جيب الصيام على الفتاة مىت بلغت سن التكليف وحيصل البلوغ بتمام مخـس   : اجلواب

يض، عشرة سنة، أو بإنبات الشعر اخلشن حول الفرج، أو بإنزال املين املعروف، أو باحل
أو باحلمل، فمىت حصل بعض هذه األشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سـنني؛  
فإن الكثري من اإلناث قد حتيض يف العاشرة أو احلادية عشرة من عمرها، فيتساهل أهلها 
ويظنوا صغرية فال يلزموا بالصيام، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ 

 .واهللا أعلم. لم التكليفالنساء وجرى عليها ق

 :» عاما وجبت عليه التكاليف  ١٥مىت أمت اإلنسان « 

  
سنة، وقد شجعين والدي على الصـيام وأنـا    ٢٣أنا شاب أبلغ من العمر : ٢٧س

سنة تقريبا، وكنت أصوم وأفطر أياما ألين مل أكن أعرف املعىن احلقيقي  ١٥عمري 
صوم كل شهر رمضان املبـارك،  للصوم، ولكن بعد أن بلغت ووعيت أكثر بدأت أ

هل علي قضـاء السـنوات   : ومل أفطر يف أي يوم من أيامه واحلمد هللا، وسؤايل هو
  بدأت أصوم كل شهر رمضان؟  ١٨املاضية؛ علما بأين يف السن 

عاما وجبت عليه التكاليف، فإن هذه السـن عالمـة    ١٥مىت أمت اإلنسان  : اجلواب
قد حكم ببلوغه قد ترك واجبا؛ فعليه قضاء ما ترك البلوغ، فهذا الذي تساهل بالصوم و

  . أو أفطر فيه من أيام الرمضانات اليت مرت
وال يعذر جبهله حبكم الصيام؛ فعليه قضاء األيام اليت تركها أو مل يتم الصيام فيها مـع  
الكفارة عن كل يوم بطعام مسكني، فإن كان جاهال بعددها فعليه االحتياط حىت يتيقن 

 .واهللا أعلم. وجب يف ذمته أنه قضى ما
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 ::::» النية في الصيام : رابعا« 
 

  ؟   » ال صيام ملن مل يبيت الصيام« :  ما املقصود ذا احلديث:   ٢٨س
النية هي عزم القلب على فعل الصيام وذلك مالزم لكل مسلم يعلم أن شهر  : اجلواب

ه ذه الفرضـية والتزامـه   رمضان قد فرض اهللا صيامه، فيكفي من تبييت النية معرفت
لذلك، ويكفي أيضا حتديث نفسه بأنه سوف يصوم غدا إذا مل يكن له عذر، ويكفـي  
أيضا تناوله لطعام السحور ذه النية، وال حاجة إىل أن يتلفظ بالنية للصوم أو لغريه من 
العبادات، فالنية حملها القلب، واستصحاب حكمها واجب يف مجيع النـهار، بـأن ال   

 .اإلفطار وال إبطال الصيام ينوي

 
 :» تعليق النية يف صيام النفل « 

 
    ؟ ما حكم تعليق النية يف صيام النفل:  ٢٩س

سوف أصوم حىت أُجهد، : تعليق النية يف صيام النفل ال بأس به، كأن يقول : اجلواب
 .فإذا رأيت جهدا أو مشقة أفطرت

 
 :» تعيني النية من اللّيل لصوم كل يوم « 

 
هل يلزم الصائم عندما يريد أن ينوي صيام رمضان أن حيدد أنـه صـيام   :  ٣٠س

  ؟  فريضة
وجيب تعيني النية من الليل لصوم كل يـوم واجـب ال نيـة    : يقول الفقهاء : اجلواب
  . الفرضية
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نويت أنه فريضة؛ فمعروف أن صـيام  : فيكفي أن ينوي أنه صيام رمضان، وال يقول
  .رمضان فريضة

 
 :» لنفل بعد الزوال نية صيام ا« 

 
  نية الصيام بعد الزوال ؟  -صيام نفل-هل يصح أن ينوي الصائم :  ٣١س

هـل  : صوم النفل موسع فيه؛ فيصح أن ينويه من النهار، واختلف الفقهـاء  : اجلواب
من صحح نيتـه بعـد   ) زاد املستقنع(يصح بعد الزوال أو ال؟ من الفقهاء كصاحب 

  . يصح إال قبل الزوالال :  ومنهم من قال. الزوال
أنه ال يكون إال قبل الزوال أما بعد الزوال فقد مضى أكثر النهار، والصوم  : والراجح

بنية إمنا يكون بنية معظم النهار، فإذا مل يبق إال أقله فال حيسب صيامه، وال بـد مـن   
ناول شرط وهو أال يكون أكل أول النهار، فإذا أصبح املسلم ونيته اإلفطار، ولكن مل يت

مفطرا، وملا كان يف أثناء النهار عزم على إمتام ذلك النهار بإمساك، جاز ذلك؛ ودليله 
صلى -دخل علي رسول اهللا « :  قالت -رضي اهللا عنها-احلديث املشهور عن عائشة 

فنـوى   »إين إذا صـائم  : قال. ال: ؟ قالت هل عندكم شيء:  فقال -اهللا عليه وسلم
ع أنه طلب الطعام ولو وجده ألكله، فلما مل جيده عـزم علـى   الصيام يف أثناء النهار م

 .إكمال اره صائما

 
 :» هل يثاب الصائم نفال على الوقت الذي سبق نيته « 

 
هل يثاب الصائم نفال على الوقت الذي سبق نيته ؟ مثال إذا نوى الصائم :  ٣٢س

  ؟  أم النفال الصوم بعد الزوال فهل الوقت الذي قبل الزوال يثاب عليه 
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الصحيح أن الثواب من النية فما بعد؛ ألن أول النهار الذي تركه لعدم الطعام  : اجلواب
يعترب كترك عادي، فهو يثاب من حني العزم على الصيام؛ ألنه بعد هذا العزم لو جاءه 

. لتركه لكونه قد عزم، مع أن املتطوع أمري نفسه، جيوز له أن يفطر بعدما نوى الصيام
 -صلى اهللا عليـه وسـلم  -دخل علينا رسول اهللا « :  -رضي اهللا عنها-ة قالت عائش

 . »فأكل . قربيه، فلقد أصبحت صائما: فقال. يا رسول اهللا، أُهدي لنا حيس:  فقلنا

 
 :» حكم التلفظ بالنية « 

 
اللـهم إين  : ما حكم التلفظ بالنية كأن يقول بعضهم عندما ينوي الصيام:  ٣٣س

  ؟  نويت الصيام
النية حملها القلب وال جيوز التلفظ ا ال يف الصـالة وال يف الصـيام وال يف    : واباجل

  . الطهارة وال يف غريها
وقد ذهب بعض الشافعية إىل أنه يلزمه أن يتكلم ا، وجعلوا ذلك يف مؤلفام، بـل  

  إن التلفظ ا سنة وأنه مذهب الشافعي : قالوا
ينقل عنه ذلك نقال صرحيا، ومل يذكر ذلك يف والصحيح أنه ليس مذهبا للشافعي، ومل 

 .مؤلفاته وال يف رسائله

 
 ::::» ما يفسد الصوم وما ال يفسده : خامسا« 

 
أخذت إبرة يف الوريد يف ار رمضان هل يعترب صيام هذا اليوم صحيحا أم :  ٣٤س

  جيب علي القضاء ؟ 
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يام سـواء كانـت يف   إذا كانت هذه اإلبرة مغذية أو مقوية؛ فإا تبطل الص : اجلواب
الوريد أو يف غريه، أما إن كانت مهدئة أو مسكنة لألمل أو حنو ذلك؛ فإا ال تفطـر  

 .الصائم

 
 :» تفريش األسنان باملعجون « 

  
بعد اإلمساك هل جيوز يل تفريش أسناين باملعجون ؟ وإذا كان جيوز هـل  :  ٣٥س

  ؟  يفطر الدم اليسري الذي خيرج من األسنان حال استعمال الفرشاة
ال بأس بعد اإلمساك بدلك األسنان باملاء والسواك وفرشة األسنان، وقد كره  : اجلواب

بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؛ ألنه يذهب خلوف فم الصائم، ولكـن  
الصحيح أنه مستحب أول النهار وآخره، وأن استعماله ال يذهب خلوف الفم وإمنـا  

  . وائح وفضالت الطعامينقي األسنان والفم من الر
أما استعمال املعجون فاألظهر كراهته؛ ملا فيه من الرائحة، وألنه له طعم قـد خيـتلط   
بالريق ال يؤمن ابتالعه، فمن احتاج إليه فيستعمله بعد السحور قبل وقت اإلمساك، فإن 
استعمله ارا وحتفظ من ابتالع شيء منه فال بأس بذلك للحاجة، فإن خرج دم يسري 

واهللا . األسنان حال تدليكها بالفرشة أو السواك أو الوضوء مل حيصل به اإلفطـار  من
 .أعلم

 
 :» كفارة االستمناء يف ار رمضان « 

 
 -أعلم بأنه ال جيـوز -أود أن أسأل عن كفارة االستمناء يف ار رمضان :  ٣٦س

   . فيكمولكن هل له من كفارة؟ وإذا كان له كفارة فأرجو إيضاحها بدقة، بارك اهللا



١٦٤ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

حيث إن االستمناء ال جيوز يف رمضان وال يف غريه، فإنه يعترب ذنبا وجرمـا   : اجلواب
يوجب اإلمث، إذا مل يعف اهللا عن العبد، فكفارته هي التوبة الصادقة، واإلتيان باحلسنات 
الالئي يذهنب السيئات، وحيث وقع يف ار رمضان، فالذنب أكرب إمثا، فيحتاج إىل توبة 

وعمل صاحل، وإكثار من القربات والطاعات، وحظر النفس عـن الشـهوات   نصوح 
احملرمة، وال بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده باالستمناء، واهللا يقبل التوبة من عباده 

 .واهللا أعلم. ويعفو عن السيئات

 
 :» التربع بالدم يف ار رمضان « 

 
  ؟  أم يفطرالتربع بالدم يف ار رمضان هل هو جائز :  ٣٧س

إذا تربع بالدم فأخذ منه الكثري فإنه يبطل صومه قياسا على احلجامة، وذلك  : اجلواب
أن جيتذب منه دم من العروق إلنقاذ مريض أو لالحتفاظ بالدم للطوارئ، فأما إن كان 

 .قليال فال يفطر كالذي يؤخذ يف اإلبرة والرباويز للتحليل واالختبار

 
 :»  استعمال العادة السرية« 

 
سنة، ولدي مشكلة وهي أنين ال أستغين عن  ١٩أنا شاب أبلغ من العمر :  ٣٨س

استعمال العادة السرية تقريبا ما يقارب أربع مرات يوميا، أقوم باستعماهلا حـىت يف  
  ؟  شهر رمضان الكرمي، وال أستغين عنها كما أسلفت، فهل علي كفارة أم ال

هذا الفعل حمرم شرعا، لكنه أخف من الزنـا،  ننصحك بالصرب والتصرب، فإن  : اجلواب
وقد أباحه بعض العلماء ملن خاف على نفسه الوقوع يف الزنا أو اللواط، إذا مل تنكسر 

صلى اهللا عليـه  -شهوته، وننصحك بالصوم فإنه خيفف الشهوة؛ لذلك أرشد إليه النيب 
حك مبحاولـة  مث ننص. الشباب الذين ال يستطيعون الباءة وهي مؤونة النكاح -وسلم
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الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فابذل فيه ما تستطيع وسوف يعينـك اهللا،  
ويعينك على ما تعجز عنه، فأما ما وقع منك من استعمال هذه العادة يف ار رمضان؛ 
فإن ذلك مفسد للصيام، لكنه ال يوجب الكفارة، فعليك أن تقضي األيام اليت أفسدا 

يف هذا العام وعليك مع القضاء أليام السنة املاضية كفارة بإطعـام  يف العام املاضي، و
 .مسكني عن كل يوم، وتب إىل اهللا، والتوبة دم ما قبلها

 
 :» إذا أفطرت ناسيا فهل أمت الصوم « 

 
  ؟  إذا أفطرت ناسيا فهل أمت الصوم:  ٣٩س

مه، فإمنـا  من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صو « : ورد يف احلديث : اجلواب
؛ فمن نسي صيامه فأكل ارا أو شرب فليتم صومه وال يقطعه وال  »أطعمه اهللا وسقاه

 .يقضه، ولكن عليه االنتباه وحفظ صيامه عن الشيء الذي خيل به أو ينقص أجره

 
 :» ال جيوز التعرض ملا يبطل الصوم « 

 
  ؟  كنت أستحم يف املسبح فدخل يف فمي ماء فهل علي قضاء:  ٤٠س
ال جيوز التعرض ملا يبطل الصوم من إدخال املاء يف الفم وحنوه، كاملبالغـة يف   : واباجل

املضمضة واالستنشاق، لكن إذا دخل ماء املضمضة واالستنشاق أو االستحمام يف الفم 
 .واهللا أعلم. بال قصد، بل عن غفلة أو قهرا؛ فال يفطر بذلك فيما يظهر

 
 :» صوم استعمال العطر يف رمضان أثناء ال« 

 
 ما حكم استعمال العطر يف رمضان أثناء الصوم واستعمال امللطفات للعرق:  ٤١س

  ؟ 
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ال بأس بالتطيب مع الصيام يف الثوب والبدن، وإمنا يكره شم الطيب وما له  : اجلواب
رائحة زكية، فأما وضعه على الثوب وحنوه، فال بأس، وجيوز استعمال امللطفات وحنوه، 

 .وم ما مل يدخل شيء يف اجلوف وحنوهواالغتسال مع الص

 
 : »صمت يوما للَّـه ولكين نسيت وأكلت يف الصباح « 

 
صمت يوما هللا ولكين نسيت وأكلت يف الصباح مث أكملت صيامي، هـل  :  ٤٢س

  ؟  علي إمث
من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه، كما  : اجلواب

قد عفا عن اخلطأ والنسـيان، ومل يؤاخـذ إال    -تعاىل-يث، فإن اهللا ورد ذلك يف احلد
 .العمد يف ذلك

 
 :» فساد الصوم باألكل والشرب « 

 
  هل هناك خالف يف فساد الصوم باألكل والشرب ؟ :  ٤٣س

األكل والشرب يفسد الصوم باإلمجاع، فإن أصل الصـوم تـرك الطعـام     : اجلواب
وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم  ﴿:  بقوله -تعاىل-والشراب؛ وألجل ذلك ذكره اهللا 

 ].١٨٧: البقرة[ ﴾ الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَجرِ

 
 :» حكم البرد « 

 
  إن البرد ال يفطر؛ ألنه ليس بأكل وال شرب ؟ : مسعت بعض الناس يقول:  ٤٤س
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إنه ليس بطعام وال شـراب،  : أيب طلحة أنه أكل البرد، وقال روي ذلك عن : اجلواب
ولكن لعله ال يصح عنه؛ وذلك ألن هذا الربد يدخل اجلوف، وكل ما يدخل اجلـوف  
فهو إما طعام، وإما شراب، فالرواية عن أيب طلحة لعلها ال تثبت، وإن ثبتت فهو متأول 

 .ذوب يف اجلوف وينقلب ماءألن الربد ماء متجمد ومثله الثلج، إذا أكله فإنه ي

 
 

 :» استعمال املعجون مع الفرشة يف ار الصيام لتنظيف األسنان « 
 
  ؟  ما حكم استعمال املعجون مع الفرشة يف ار الصيام لتنظيف األسنان:  ٤٥س

ال بأس باستعمال املعجون والفرشة يف األسنان حال الصيام عنـد احلاجـة،   : اجلواب
ل املعجون إىل اجلوف؛ قياسا على السواك فإنـه مسـتحب   وعليه التحفظ عند دخو

 .لتنظيف األسنان والفم من الروائح الكريهة

 
 :» الدهان املرطب للبشرة « 
 

هل الدهان املرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غري العـازل  :  ٤٦س
  لوصول املاء إىل البشرة؟ 

احلاجة؛ فإن الدهان إمنا يبل ظاهر البشرة ال بأس بدهن اجلسم مع الصيام عند  : اجلواب
 .وال ينفذ إىل داخل اجلسم، مث لو قدر دخوله املسام مل يعد مفطرا

 
 :» حكم من بلع ماء بعد التمضمض « 

 
ال : بلعت أحد األيام ماء بعد التمضمض وعندما استفتيت شيخا قـال يل : ٤٧س

  ؟  شيء عليك؛ علما بأنين مل أنو الفطر، فهل علي شيء
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للجهل : ال قضاء عليك هلذا األمر، وما أفتاك به ذلك املفيت فهو صحيح؛ أوال : جلوابا
أن ذلك حيصل شبه قهر وغلبـة  : لقلة ذلك وندرته، وثالثا: وعدم معرفة احلكم، وثانيا

 .على اإلنسان

 
 :» هل القيء مبطل للصيام « 

 
  ؟  هل القيء مبطل للصيام:  ٤٨س

صوم ولكن بشرط تعمد إخراجه، أما إذا ذرعه القيء القيء ناقض ومبطل لل : اجلواب
من ذرعه القيء فال قضاء عليه، ومن  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-فال قضاء عليه؛ لقوله 

 . »استقاء فليقضِ 

 
 

 :» من فعل واحدا من املفطرات « 
 
إذا فعل الصائم حمظورا من حمظورات الصيام وفسد بذلك صومه فهل جيب :  ٤٩س

  ؟  سك بقية اليومعليه أن مي
بطل صومك ذلك اليوم، ولكن عليك : من فعل واحدا من املفطرات نقول له : اجلواب

 .أن متسك بقية ارك حلرمة الزمان، مث تقضي بعد ذلك

 
 :» ال بأس بتذوق الطعام للحاجة « 

 
  هل جيوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صالحيته وهو صائم ؟ :  ٥٠س
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ال بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن جيعله على طرف لسانه ليعرف حالوتـه   : اجلواب
وملوحته وضدها، ولكن ال يبتلع منه شيئا بل ميجه أو خيرجه من فيه، وال يفسد بذلك 

 .واهللا أعلم. صومه على املختار

 
 :» الدم الذي ينقض الصيام « 

 
  ما هو الدم الذي ينقض الصيام ؟ :  ٥١س

أن دم احليض يبطل الصيام، وكذلك النفاس ولو قليال؛ فال يصح  ال خالف : اجلواب
  . صوم احلائض والنفساء حىت تطهرا بانقطاع الدم كله

وقال به اإلمام  »أفطر احلاجم واحملجوم « : أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم-وثبت عنه 
ويبتلعه، ألن احلاجم ال يسلم من امتصاص الدم غالبا فيختلط بريقه  -رمحه اهللا-أمحد 

أو ألنه أعان احملجوم على فعل ينايف الصيام، فيؤمر بقضاء ذلك اليوم، فأما احملجوم فإنه 
ويلحق به مـن  . خيرج هذا الدم الكثري الذي هو شبه دم احلائض أو أكثر فأبطل الصيام

أخرج الدم عمدا بالفصد والشرط، وأخذ الدم الكثري إلنقاذ مريض وحنوه، فأما القليل 
ذ لتحليل أو كشف وحنوه، أو خرج من جرح بغري اختيار، أو دم الرعـاف  الذي يؤخ

واهللا . القهري، أو من ضربة أو شجة؛ فاألصح أنه ال يبطل به الصيام لعدم االختيـار 
 .أعلم
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 :» حكم صيام اجلنب « 

  ؟  هل جيوز للمرء الصيام وهو جنب:  ٥٢س
كان يدركـه الفجـر    -عليه وسلمصلى اهللا -أن النيب « :  ثبت يف احلديث : اجلواب

وحيث إن االغتسال من اجلنابة شرط لصـحة  » وهو جنب من أهله مث يغتسل ويصوم 
الصالة فال جيوز تأخريه لوجوب صالة الصبح يف وقتها، لكن لو غلبه النوم وهو جنب 
فلم يستيقظ إال يف الضحى؛ فإنه يغتسل ويصلي صالة الفجر ويستمر يف صومه، وكذا 

 .يف النهار وهو صائم فاحتلم فإنه يغتسل لصالة الظهر أو العصر ويتم صومهلو نام 

 
 :» حكم املبالغة يف املضمضة واالستنشاق للصائم « 

 
  ما حكم املبالغة يف املضمضة واالستنشاق للصائم ؟ : ٥٣س

املبالغة يف املضمضة واالستنشاق للصائم منهي عنها خمافة أن يصل املـاء إىل   : اجلواب
ف، فإذا بالغ الصائم يف املضمضة واالستنشاق اعترب عاصيا وال يفطر بذلك، حىت اجلو

 .ولو وصل املاء إىل حلقه، إذا مل يكن متعمدا

 
 :» حكم الغبار والبخاخ للصائم « 
 

هل الغبار يفطر؟ وكذلك البخاخ الذي يستعمله املصابون مبرض الربو هل :  ٥٤س
  ؟  يفطر أيضا

ر وإن كان الصائم مأمورا بالتحرز منه، وكذلك البخاخ الذي الغبار ال يفط : اجلواب
يستعمله املصابون مبرض الربو فإنه ال يفطر؛ ألنه ليس له جرم مث هو يدخل مع خمـرج  

 .النفس ال خمرج الطعام والشراب
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 :» حكم من ارتكب حمظورات الصيام جهال « 

  
ها منذ سنوات ؟ ما قول فضيلتكم فيمن ارتكبت حمظورات الصيام جهال من: ٥٥س

  وأيضا ال تغتسل من اجلنابة وبذلك تصلي وهي جنب ؟ 
ال شك أا مفرطة؛ فإنه ال جيوز لإلنسان أن يقدم على العمل الذي ال يدري  : اجلواب

ما عاقبته، واملسلم الذي نشأ بني املسلمني ويف بالد اإلسالم ال ميكن أن يتجاهل إال عن 
وء هذا تفريط منها، ترى املسلمات يتوضأن وتقرأ تفريط؛ فكوا مثال تصلي بدون وض

القرآن وتسمع القرآن، وفيه التعليمات اليت فيها إزالة األحداث كبريهـا وصـغريها،   
؛ فال جيوز اإلقامة على مثل ]. ٦:املائدة[ ﴾ وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا ﴿: كقوله تعاىل

  . هذه احلال
تتفكر ما الذي جيب عليها يف الصيام تركه، وبكـل   وهكذا أيضا إذا صامت عليها أن

حال لو قُدر أا فعلت شيئا يفسد صومها ومل تشعر، واعتقدت أن ذلـك ال يفسـد   
الصيام بادرت وأخرجت تلك الكفارة، وإن كان عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفسدته، 

ـ    كينا، وإذا كان قد مضى عليها سنة أو أكثر أطعمت مع القضاء عن كـل يـوم مس
  . وكذلك بقية األحكام

وأما بالنسبة للصالة؛ فإن كانت كثرية بأن بقيت مثال ال تغتسل من اجلنابة ملدة أشهر 
أصلحي عملك يف : أو ملدة سنوات؛ جهال منها وإعراضا وعدم اهتمام، فلعلها يقال هلا

وات سنة أو املستقبل، وتويب إىل اهللا، وأكثري من النوافل، أما كوا نلزمها بقضاء الصل
سنتني فإن يف ذلك مشقة وتنفريا عنها، فلعله يكتفى بأن تكثر من النوافل وحتافظ على 

 .الصالة بقية حياا، وحتافظ على الطهارة من احلدثني
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 :» الغيبة والنميمة للصائم « 
 
  ؟  تبطل الصيام -اليت ابتلي ا كثري من الناس-هل الغيبة والنميمة :  ٥٦س

فإن الصائم مـأمور  . ه األمور حمرمة يف كل األوقات، وخاصة يف رمضانهذ : اجلواب
صـلى اهللا عليـه   -بأن حيفظ صيامه عما جيرحه من الغيبة والنميمة وقول الزور يقول 

  . » ليس الصيام من الطعام والشراب، إمنا الصيام من اللغو والرفث« :  -وسلم
أن متوتا من العطش، فذكرتا للنيب  أن امرأتني صامتا فكادتا« :  وروى أمحد يف مسنده

فأعرض عنهما، مث ذكرتا له فدعامها وأمرمها أن يتقيئا؛ فقاءتا  -صلى اهللا عليه وسلم-
إن هاتني صامتا عما أحل اهللا هلما، وأفطرتا على : ملء قدح قيحا ودما وصديدا، فقال

عليـه  -قال و » ما حرم اهللا؛ جلست إحدامها إىل األخرى فجعلتا يأكالن حلوم الناس
رب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش، ورب قائم حظـه   «:  -الصالة والسالم
  .  » من قيامه السهر

فاحلاصل أن هذه األشياء مما ختل بالصيام، وإن كانت غري مبطلة له إبطاال كليا، ولكنها 
تنقص ثوابه، وعلى الصائم أن حيفظ جوارحه عن اخلصومة إذا سابه أحد أو شـامته؛  

إذا كان صوم أحدكم فال يرفث وال يفسـق   «:  -عليه الصالة والسالم-ك يقول لذل
 إين امرؤ صائم «:  ويف رواية »إين صائم : وال يصخب، فإن امرؤ سابه أو شامته فليقل

« .  
إذا صمت  «:  أنه قال -رضي اهللا عنه-فعلى الصائم أن جيعل لصيامه ميزة؛ فعن جابر 

الغيبة والنميمة، ودع أذى اجلار، ولـيكن عليـك   فليصم مسعك وبصرك ولسانك عن 
  . أو كما قال .»السكينة والوقار، وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء

  :  فإن مل يكن الصيام كذلك فإنه يكون كما قال بعضهم
  

  ويف بصري غـض ويف منطقي صمت  * * *إذا مل يكن يف السمع مين تصاون 
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وإن قلت إين صمت يومـي فما   * * *فحظي إذا من صومي اجلوع والظمأ 
 صمت

 
 :» الكحل للصائم « 

  
قرأت يف بعض كتب الفقهاء أن الكحل من مبطالت الصـيام ؟ أرجـو   :  ٥٧س

  . التوضيح مع بيان القول الراجح
  :  اختلف العلماء يف هذه املسألة : اجلواب

ن العالج الذي إن يف العني عروقا تتصل باحللق، وإ:  فعده بعضهم من املفطرات، وقالوا
يصب يف العني له قوة سريان حيس به يف احللق؛ فألجل ذلك جعلـوا العـني منفـذا    
للجوف، فمنعوا االكتحال الذي له حرارة وقوة، وأحلقوا به العالجات احلديثة مثـل  
املراهم والقطرات، فإا مبجرد ما توضع على العني تنفذ يف العروق وتصل إىل احللـق،  

قالوا إا مفطرة؛ ألن كل شيء وصل طعمه إىل احللق وأحـس   وحيس بطعمه؛ ولذلك
بطعمه واختلط بالريق فال بد أنه يدخل يف اجلوف، ولو مل يكـن شـيئا حمسوسـا؛    

ليتقه «  : أمر باإلمثد عند النوم، وقال -صلى اهللا عليه وسلم-واستدلوا أيضا بأن النيب 
  . رواه أبو داود وغريه »الصائم 

أن االكتحال ال يفطر؛ ألن العني ليست :  اختيار الشيخ تقي الدين وهو : القول الثاين
منفذا حمسوسا كالفم واألنف، ولو كان فيها عروق داخلة، فإذا كانت العني منفذا غري 
حمسوس فال يضر االكتحال ووصول طعم الكحل إىل احللق، ولو كان االكتحال منهيا 

ال بد وأنه قـد بـني    -اهللا عليه وسلم صلى-عنه لورد ذكر النهي يف السنة؛ فإن النيب 
ألمته كل شيء خيل بعبادام كالصيام، مث إن االكتحال شيء معتادون على العالج به، 
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ولو كان عالج العني ينايف الصيام أو يفطر لنقل لنا، فلما مل ينقل دل على أنه باق على 
  . األصل وهي اإلباحة

ل فهـو ضـعيف، واألوىل تـأخري    أما احلديث الذي استدل به أصحاب القول األو
 .واهللا أعلم. االكتحال إىل الليل، فإن كان هناك ضرورة وعاجل عينه ارا فال بأس

 
 :» حكم خروج املذي « 

 
  ؟  هل خروج املذي يعد ناقضا من نواقض الصيام يوجب القضاء:  ٥٨س

أن مـن   -رمحـه اهللا -فيه خالف، والذي مييل إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  : اجلواب
خرج منه املذي فإنه ال يقضي؛ ألنه قد يكون أمرا أغلبيا يكثر يف الشـباب وحنـوهم   

  . مبجرد نظر أو ملس أو غري ذلك، فيعظم الضرر بإلزامهم بالقضاء
إن كان خروجه عن تسبب وتعمد فإنه يقضي، وإن كان عن غري : أن نقول والصحيح

واهللا . الشهوة فإنـه ال يقضـي   تسبب كنظر الفجاءة أو ملس من غري قصد فثارت منه
 .أعلم

 
 :» الفطر يكون من الداخل ومن اخلارج « 

 
هناك أثر عن بعض الصحابة أن اإلفطار يكون مما دخل ال مما خـرج، وأن  :  ٥٩ س

  ؟  نقض الوضوء يكون مما خرج ال مما دخل، فهل هذا صحيح
ـ   : اجلواب داخل ومـن  الصحيح أن هذا ليس على إطالقه، فإن الفطر يكون مـن ال

  . اخلارج، ونقض الوضوء أيضا يكون من الداخل ومن اخلارج
فمثال نقض الوضوء من الداخل أكل حلم اإلبل، وأما نقض الوضوء من اخلارج فمثال 

  . مس املرأة بشهوة، إذن نقض الوضوء يكون مما خرج ومما دخل
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يف الداخل ومثال نقض الصوم وهو خارج احليض والنفاس، فلو كان الفطر إمنا يكون 
ملا أفطرت احلائض مبجرد خروج الدم وكذلك النفساء، كذلك من اخلارج أيضا القيء 
إذا استقاء متعمدا فإنه ناقض ومبطل للصوم، ومثال نقض الصوم ممـا دخـل األكـل    

  . والشرب
فتبني لنا أن هذا األثر ليس على إطالقه، فكما أن اإلفطار يكون مبا دخـل، فكـذلك   

 .واهللا أعلم. ك الوضوءيكون مبا خرج وكذل

 
 :» هل للصائم أن يقبل امرأته أو ال ؟ « 

 
  ؟  هل للصائم أن يقبل امرأته أو ال:  ٦٠س

 -رضي اهللا عنها-اختلف أهل العلم يف هذه املسألة، ولكن ثبت عن عائشة  : اجلواب
  . »يقبل وهو صائم، ولكنه أملككم إلربه  -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب « :  قالت

فإذا كان الشاب يعرف أنه مىت قرب من زوجته وقبلها ثارت شهوته، ومل ميلك نفسه، 
  . فال جيوز له أن يقبل
رخص يف القبلة لشيخ كبري ومنـع منـها    -صلى اهللا عليه وسلم-وقد روي أن النيب 

 .شابا؛ وذلك للفرق بينهما يف قوة الشهوة وضعفها

 
 :» حكم احلجامة للصائم « 

 
  ؟  مة من مبطالت الصيامهل احلجا:  ٦١س

  :  هذه مسألة خالفية : اجلواب
-ذهب اإلمام أمحد إىل أن احلاجم واحملجوم يفطران إذا ظهر من احملجوم دم، وإذا كانا 

بأحاديث مرفوعة  -رمحه اهللا-واستدل . عامدين ذاكرين لصومهما -احلاجم واحملجوم
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وهـذا   » جم واحملجـوم أفطر احلا «:  وردت يف ذلك عن مجاعة من الصحابة بلفظ
  . احلديث قال فيه بعضهم إنه يبلغ حد التواتر، رواه اثنا عشر من الصحابة

وعلل أصحاب هذا القول إفطار احلاجم ألنه ميتص الدم، وأما احملجوم فألنه يظهر منه 
دم كثري فيفطر، كما أن خروج دم احلائض يسبب فطرها، وقد يكون الدم الذي خيرج 

النساء أقل من الذي خيرج من احملتجم، وألن خروج الـدم قـد   من احلائض يف بعض 
يضعف البدن، وقد يكون استفراغا كالقيء، ولو مل تصدق عليه هـذه العلـل فـإن    
احلديث صحيح رواه مجاعة من الصحابة، منهم ثوبان وشداد بن أوس ورافـع بـن   

، وكـذلك  خديج، وهؤالء الثالثة روى أحاديثهم اإلمام أمحد يف مسنده وأهل السنن
معقل بن يسار وبالل بن رباح وعائشة وأبو هريرة، ورواه أيضا صاحب القصة الذي 

  . ورد فيه احلديث رضي اهللا عنهم
وخالف يف ذلك األئمة الثالثة، وقد أخذ أصحام يتكلفون يف اإلجابة عن األحاديث 

ـ  «:  إمنا قـال :  فقال بعضهم -رمحه اهللا-اليت استدل ا اإلمام أمحد  ر احلـاجم  أفط
 -رمحـه اهللا -ألما كانا يغتابان الناس، وملا نقل هذا القول لإلمام أمحـد   » واحملجوم

  . لو كانت الغيبة تفطر ما بقي منا أحد إال وهو مفطر: قال
إنه ورد يف احلديث أن النيب : وأجاب آخرون بأجوبة منها أن احلديث منسوخ، وقالوا

« : للصائم والرخصة تدل على أن حديث  رخص يف احلجامة -صلى اهللا عليه وسلم-
ولكن احلديث الذي فيه الرخصة فيه ضعف، وعلى . منسوخ » أفطر احلاجم واحملجوم

تقدير صحته فلعل الرخصة هي السابقة للمنع، فليس عندنا دليل على أا متأخرة عـن  
  . هذا احلديث

« :  بخاري قالوأقوى ما متسك به أصحاب هذا القول حديث ابن عباس الذي رواه ال
  .  » وهو صائم، واحتجم وهو حمرم -صلى اهللا عليه وسلم-احتجم النيب 
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هذا هو اللفظ الصحيح، وأكثـر  . » احتجم وهو حمرم «:  ولكن مجيع الرواة قالوا فيه
  . تالمذة ابن عباس مل يذكروا الصيام، وإمنا اقتصروا على اإلحرام

  ... ه الصيام إمنا انفرد بذكره فالن وفالنليس في:  وملا نقل احلديث لإلمام أمحد قال
أما تالمذة ابن عباس، كسعيد بن جبري وعكرمة وقتادة وكريب؛ فلم يذكروا الصيام، 

احتجم وهو حمرم؛ فدل على أن الصيام زيادة من بعض الرواة، ولكن مـا  :  وإمنا قالوا
  . دامت الزيادة من ثقة فهي مقبولة

مل يكـن   -صلى اهللا عليه وسلم-إنه : زيادة، فقالوقد أجاب بعض العلماء عن هذه ال
حمرما إال يف سفر، واملسافر مباح له الفطر فيكون احتجم وهو مفطر، وأجاب أصحاب 

صائم يدل على أنه بقي على صيامه، فإنه لو كان مفطرا ملا صح : القول الثاين بأن قوله
صـيامه بـذلك    وهو صائم؛ فدل على أنه احتجم وهو صائم، ومل يتـأثر : أن يقال

  . االحتجام
وهو أن احلجامة تفطر  -رمحه اهللا-ما ذهب إليه اإلمام أمحد  -إن شاء اهللا- والصحيح

واهللا  » أفطر احلاجم واحملجـوم  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-احلاجم واحملجوم؛ لقوله 
 .أعلم

 
 

 ::::» القضاء والكفارة : سادسا« 

 

ايل أنه يف العامني األولني من صيامي سنة، وسؤ ١٧أنا فتاة أبلغ من العمر :  ٦٢س
  ؟  مل أصم األيام اليت أفطرا يف رمضان فماذا أفعل
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يلزمك املبادرة إىل قضاء تلك األيام ولو متفرقة، وال بد مع القضاء من كفارة :  اجلواب
وهي إطعام مسكني عن كل يوم؛ وذلك بسبب تأخري القضاء أكثر من عام كما يرى 

 .ذلك مجهور العلماء

 :» عاما وجبت عليه التكاليف  ١٥مىت أمت اإلنسان « 
 
سنة، وقد شجعين والـدي علـى الصـيام     ٢٣أنا شاب أبلغ من العمر :  ٦٣ س

وكنت أصوم وأفطر أياما؛ ألنـين مل أكـن    -واهللا أعلم-سنة تقريبا  ١٥وعمري 
أعرف املعىن احلقيقي للصوم، ولكن بعد أن بلغت ووعيت أكثر بدأت أصوم كـل  

هـل  : وسؤايل هو -واحلمد هللا-رمضان املبارك، ومل أفطر يف أي يوم من أيامه شهر 
علي قضاء السنوات املاضية؟ وكم هي املدة اليت جيب أن أقضيها؟ علما بـأنين يف  

  . بدأت أصوم كل شهر رمضان ١٨السن 
عاما وجبت عليه التكاليف؛ فإن هذه السـن عالمـة    ١٥مىت أمت اإلنسان  : اجلواب
قد ترك واجبا فعلية قضاء مـا   -وقد حكم ببلوغه-فهذا الذي تساهل بالصوم البلوغ، 

ترك أو أفطر فيه من أيام الرمضانات اليت مرت به قبل توبته، وال يعذر جبهله حبكمـة  
الصيام، فعليه قضاء األيام اليت تركها أو مل يتم الصيام فيها مع الكفارة من كـل يـوم   

ا فعليه االحتياط حىت يتيقن أنه قضى ما وجـب  طعام مسكني، فإن كان جاهال بعدده
 .واهللا أعلم. يف ذمته

 
 :» تأجيل صيام دين رمضان إىل فصل الشتاء « 

 
  ؟  هل جيوز تأجيل صيام دين رمضان إىل فصل الشتاء:  ٦٤س
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جيب قضاء صيام رمضان على الفور بعد التمكن وزوال العذر، وال جيـوز   : اجلواب
لعوائق من مرض أو سفر أو موت، ولكن لو أخره فصـامه  تأخريه بدون سبب؛ خمافة ا

 .يف الشتاء ويف األيام القصرية أجزأه ذلك وأسقط عنه القضاء
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 :» من أخر قضاء رمضان إىل رمضان آخر « 
 
  ؟  من أخر قضاء رمضان إىل رمضان آخر ماذا عليه:  ٦٥س

راشـه، ومل  إذا كان لعذر كأن يكون مريضا أحد عشر شهرا وهو علـى ف  : اجلواب
يستطع أن يصوم هذه املدة؛ فليس عليه إال القضاء، وأما إذا كان تفريطا منه وإمهـاال،  

 .وهو قادر؛ فإن عليه مع القضاء إطعام مسكني عن كل يوم كفارة عن التفريط

 
 

 :» كفارة من جامع يف رمضان « 
 
تزوجت يف سن مبكرة، وجامعت زوجيت بعد أذان الفجر بعـدما نويـت   :  ٦٦س

إلمساك مرتني يف كل يوم مرة؛ علما بأن زوجيت كانت راضية بذلك، أرجو إفاديت، ا
؟ وكذلك زوجيت ماذا جيب عليها؟ علما أنه قد مضى على  ماذا جيب علي من كفارة

  . ذلك أكثر من مخس سنوات
عليك قضاء اليومني املذكورين، وعليك كفارة الوطء يف ار رمضان وهي  : اجلواب

قَد سمع اللَّـه قَـولَ الَّتـي     ﴿:  هار املذكورة يف أول سورة اادلةمثل كفارة الظ
وعلى امرأتك مثل ذلك حيث ]. ٤ -١اآليات : سورة اادلة[ ﴾ تجادلُك في زوجِها

 .إا موافقة عاملة بالتحرمي

 
 :» من داعب زوجته يف ار رمضان « 

 
حصل بعض التقبيل واملباشـرة يف  شخص داعب زوجته يف ار رمضان، و:  ٦٧س

الفخذ مع الشهوة، ولكن مل حيصل إنزال املين، بل نزل املذي فقط، فهـل يفسـد   



١٨١ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

صومه بذلك؟ وإذا كان ال يعرف عدد األيام اليت حصل فيها منه ذلـك فكيـف   
يعرف؟ مع العلم أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، أي أنه مر عليـه رمضـان   

  ؟  ملاآلخر والذي بعده، فما الع
مىت حصل من الصائم يف رمضان مباشرة دون الفرج وأنزل منيا أو مذيا فإن  : اجلواب

عليه قضاء ذلك اليوم فقط، فإن كان ال يعلم عدد األيام فعليه االحتياط بالصيام حـىت  
يتأكد أن قد قضى ما عليه، وحيث إنه قد مضى على ذلك سنوات وهو جاهل باحلكم 

ن كان عاملا بفساد صومه فأخره سنة أو أكثر فإن عليه مع فليس عليه سوى القضاء، فإ
 .واهللا أعلم. القضاء إطعام مسكني عن كل يوم

 
 :» من أفطر يف رمضان وجب عليه القضاء فورا « 

 
رجل عليه قضاء يومني من رمضان، ومل يقض صيامه إىل اآلن؛ علما أنـه  :  ٦٨س

  ؟  يهفاته رمضان األول واآلخر ومل يقضه، فماذا جيب عل
من أفطر يف رمضان وجب عليه القضاء فورا وال جيوز له تأخريه مـن غـري    : اجلواب

 -مـع القضـاء  -عذر، فإن أخره بال عذر حىت دخل عليه رمضان الثاين وجب عليه 
 .كفارة، وهي إطعام مسكني لكل يوم

 
 

 :» القضاء من باب االحتياط « 
 
شهر رمضان املبـارك،   تزوجت وعمري عشرون عاما، وكان زواجي يف:  ٦٩ س

وكنت أنام مع زوجيت بعد السحور وأقبلها وأضمها وحنن يف لباس النوم، وخيـرج  
سائل على شكل مين ولكن ال أعلم هل هو مين أم خالفه، وعندما سألت قيل يل إن 
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

وبالفعل مل أعد أنام مع زوجيت بعد السحور، وال يزال ضمريي . هذا العمل ال جيوز
  ؟  هل علي كفارة أم ماذا أفعل: فأرجو من فضيلتكم إفاديت يؤنبين على ما حصل،

نرى من باب االحتياط أن تقضي تلك األيام اليت حصل منك فيهـا هـذا    : اجلواب
اللمس وحنوه، وحصل منك هذا اإلنزال سواء كان منيا أو مذيا، فكالمها عند اجلمهور 

ذي خـالف، فأمـا اإلمث   حيصل به اإلفطار إذا كان عن عمد واختيار، وإن كان يف امل
لصدور ذلك عن جهل، وكذا ال كفارة فإمنـا   -إن شاء اهللا-والكفارة فال إمث عليك 

 .واهللا أعلم. الكفارة يف الوطء يف الفرج يف ار رمضان

 
 :» الصيام والتمارين الرياضية « 

 
رجل تعب تعبا شديدا من جراء التمارين الرياضية وهو صائم يف يوم مـن  :  ٧٠ س

  ؟  يام رمضان؛ فشرب ماء مث أمت الصيام، هل جيوز صيامه أم الأ
هذه التمارين الرياضية ليست فرضا عينيا تترك هلا أركان اإلسالم، فالواجب  : اجلواب

عليه إذا عرف أا تئول به إىل التعب أن يتوقف وال يتعب نفسه، وال جيوز له الفطـر  
على نفسه املوت؛ فيلتحـق بـاملريض،    مبجرد هذا التعب إال إذا وصل إىل حالة خيشى

وعلى كل حال فعليه التوبة مما وقع منه، وعليه املبادرة بقضاء ذلك اليوم الذي أفسده 
 .بالشرب فيه

 
 :» حكم مسافر جيوز له الفطر يف رمضان جامع زوجته وهي صائمة « 

  
رجل مسافر جيوز له الفطر يف رمضان، جامع زوجته وهي صائمة، فهـل  :  ٧١ س
يه كفارة يف ذلك؟ وكيف تكفر هي عن ذلك على الرغم من أا أُكرهت من قبل عل

  ؟  زوجها
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

أرى أنه ال كفارة عليه إذا كان مسافرا سفر قصر يبيح له الفطر، فإنـه إذا   : اجلواب
فإذا صـامت املـرأة جـاز    . أبيح الفطر باألكل يف ار رمضان جاز الوطء يف النهار

واهللا . مكرهة فأرى أنه ال إمث وال كفـارة  -احلال هذهو-إفطارها لذلك، وحيث إا 
 .أعلم

 
 :» ال قضاء للشك فيمن أفطر هل ذلك بعد البلوغ أو قبله « 

 
لقد أفطرت يف بعض األيام وأنا واهللا ضعيفة الذاكرة، ولكين مع ذلـك ال  :  ٧٢س

رت أتذكر هل أنا أفطرت وأنا صغرية أي قبل البلوغ، واألهل أمروين بالصيام وأفط
خلسة، أم أنين أفطرت وأنا يف الدورة الشهرية؟ أم أفطرت هكذا بدون أي سبب؟ 
وال أتذكر هل ذلك قبل البلوغ أو بعده؟ وأنا حمتارة وأردت أن أبرئ ذميت، قضيت 

  . أيام وهذه الثمانية هي أيام دوريت ومل أكفر، ولكين مع ذلك شاكة، أرجو إفاديت ٨
للشك هل ذلك بعد البلوغ أو قبله واألصل عـدم  أرى أنه ال قضاء عليك  : اجلواب

البلوغ ما دمت ال تتذكرين ذلك؛ فإن العادة أن الصغري هو الذي يكون منه التسـاهل  
-وتناول املفطرات يف اخلفية وهو غري مكلف، وإن كانت أيام الدورة فقد قضـيتيها  

ذلك بإطعـام   فإن أحببت الصدقة عن تأخري قضائها احتياطا للعبادة فلك -واحلمد هللا
 .واهللا أعلم. مساكني بعددها

 
 :» املداعبة واللمس دون إيالج أو إنزال « 

 
يف أيام رمضان حيلو يل النوم جبانب الزوجة، وحيصل بعض املداعبات دون :  ٧٣ س

  . فما حكم ذلك؟ أفيدوين جزاكم اهللا خريا. الولوج واإلنزال



١٨٤ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

إن -ج أو إنزال فالصيام صحيح مىت حصلت هذه املداعبة واللمس دون إيال : اجلواب
فإن حصل إيالج ولو بدون إنزال ففيه كفارة ظهار، مع قضاء ذلـك   -شاء اهللا تعاىل

اليوم، فإن حصل إنزال بدون إيالج ففيه قضاء ذلك اليوم، واالحتياط للصائم البعد عن 
 .األسباب والوسائل اليت توقعه يف اإلمث واحلرام

 
 :» من رمضان وافاها األجل وعليها أيام « 

 
أفطرت امرأة يف شهر رمضان املبارك لعذر شرعي، ووافاها األجـل قبـل   : ٧٤س

  ؟  قضاء الصيام الذي عليها، فهل عليها ذنب؟ وما كفارة ذنبها
إذا أفطر إنسان ملرض استمر به املرض بعد رمضان حىت مات فال قضاء على  : اجلواب

ء، فإن شفي وفرط ومرت به أيام ميكن ورثته وال كفارة؛ حيث إنه مل يتمكن من القضا
أو الكفارة وهي إطعام مسكني  -على ورثته-الصوم فيها ولكن تساهل؛ فعليه القضاء 

  . عن كل يوم
وهكذا املرأة إذا متكنت من القضاء بعد رمضان ومل تفعل، فإن مل تتمكن فال قضاء وال 

 .واهللا أعلم. كفارة لقيام عذرها

 
 :» وزوجته إال خارجيا  مل حيصل مجاع بني الرجل« 

 
إذا مل حيصل مجاع بني الرجل وزوجته إال خارجيا، ولكنه أصاب جسـدها،  : ٧٥س

  ؟  فهل جيوز هلا الوضوء فقط بدون االغتسال
وإذا كان هذا ال جيوز ولكنه حصل لوجودها يف رمضان وهي ضيفة عنـد أهـل   

  ؟  زوجها، فهل عليها قضاء الصيام والصالة لتلك األيام أم ال
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مىت حصل التالمس بني الزوجني واملباشرة بدون حائل، ومل يكـن هنـاك    : اجلواب
إيالج؛ فإنه ال جيب االغتسال على أحد منهما إال إن أنزل أو انتقل منه املـين ولـو مل   
خيرج، فمن أحس بانتقال املين من الصلب أو الترائب فعليه االغتسال، فإن مل يرتل ومل 

  . ل عليه، وإمنا عليه الوضوء لوجود اللمس بشهوةحيس بانتقال املاء فال غس
وإذا كان يف الصيام فحصل إنزال بدون إيالج فعلى من وجد ذلك القضاء لذلك اليوم 
بال كفارة، أما إن حصل إيالج فإنه جيب الغسل على كل منهما ولو مل يرتل، وعليـه  

ذكورة يف أول سورة القضاء لذلك اليوم، وعليه الكفارة اليت هي مثل كفارة الظهار امل
 .اادلة، فإن كانت املرأة مكرهة فال كفارة عليها

 
 :» من أخر القضاء حىت أدركه رمضان « 

 
هـ لعذر حقيقي وهو إرضاع طفلها، ١٣٨٢امرأة أفطرت رمضان يف عام :  ٧٦س

-وكرب الطفل وصار اليوم عمره أربعا وعشرين سنة ومل تقض ذلك الشهر، وهذا 
  . سبب اجلهل ال اونا وقصد التعمد، أرجو إفادتناب -واهللا العظيم

جيب عليها املبادرة إىل قضاء ذلك الشهر يف أقرب وقت، فتصومه ولو متفرقا  : اجلواب
بقدر األيام اليت صامها املسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام الصدقة وهـي إطعـام   

حىت أدركه رمضان آخر مسكني عن كل يوم، كفارة عن التأخري؛ فإن من أخر القضاء 
لزمه مع القضاء كفارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من األرز مخسة وأربعون كيلـو  

  . غراما
وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها؛ فإن هذه املسألة مشتهرة ومعروفة 
بني أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فورا، ومل جيز له التـأخري لغـري   

 .عذر
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 :» من تلبس بصيام يوم « 
 
إذا كان علي قضاء يوم من رمضان، فإذا تلبست بقضاء هذا اليوم فهـل  :  ٧٧س

  ؟  جيوز يل الفطر فيه قبل غروب الشمس
الصحيح أن من تلبس بصيام يوم واجب كصيام يـوم القضـاء والنـذور     : اجلواب

رمضان، كالسفر أو احلـيض  والكفارات؛ مل جيز له قطعه إال لعذر يبيح له اإلفطار يف 
 .للمرأة، لكن الفطر منه بغري عذر ال إمث فيه كالفطر يف رمضان

 
 :» من أصبح جنبا يف ار رمضان « 

 
من أصبح جنبا يف ار رمضان فهل يقضي ذلك اليوم أم أنه ال يعترب مـن  :  ٧٨س

  ؟  مبطالت الصيام
مه، أما حديث أيب هريـرة  من أصبح جنبا يف ار رمضان فإنه ال يضر بصو : اجلواب

من أدركه الفجر وهو جنـب   -صلى اهللا عليه وسلم-الذي رواه عن الفضل وفيه قال 
أنه  -صلى اهللا عليه وسلم-فليقض ذلك اليوم فإنه حديث منسوخ؛ ألنه ورد عن النيب 

 .كان يصبح جنبا، وملا نقل هذا احلديث أليب هريرة رجع عن الفتيا باحلديث األول

 
 :» وغسل اجلنابة  السحور« 

 
إذا قرب الفجر يف رمضان وعلي غسل جنابة، وال يكفي الوقت للغسـل  :  ٧٩ س

وأكلة السحور فهل أقدم االغتسال ويفوتين السحور، أم أقدم السحور وال أغتسل 
  إال بعد الفجر؟ 
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« :  قـال  -صلى اهللا عليـه وسـلم  -األفضل أن يقدم السحور؛ ألن النيب  : اجلواب
ويؤخر االغتسال ألن وقته واسع، فإذا طلع الفجـر  » يف السحور بركة تسحروا فإن 

-وهو مل يغتسل اغتسل وصلى ومل يضر ذلك بصومه؛ فقد ثبت عن عائشة وأم سلمة 
كان يدركه الفجر  -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا « :  -رضي اهللا تعاىل عنهما

 .متفق عليه » وهو جنب من أهله مث يغتسل ويصوم

 
 :» امع زوجته يف ار رمضان ج« 

 
إذا جامع الرجل زوجته يف ار رمضان فهل جتب كفارة واحدة هلما، أم ال :  ٨٠ س

  ؟  بد من كفارة للرجل وكفارة للمرأة
ذهب بعض العلماء أن كفارة واحدة تكفيهما، والصحيح أن املرأة إذا كانت  : اجلواب

كانت مكرهة فال كفارة عليها سـوى  راضية فعليها كفارة كما على زوجها، أما إذا 
 إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْإِميان ﴿: قضاء ذلك اليوم؛ ألن املكره معذور لقوله تعاىل

رفع عن أميت اخلطأ  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-وقال ]. ١٠٦اآلية : سورة النحل[ ﴾
 . » والنسيان وما استكرهوا عليه

 
 :» وطء يف ار رمضان وهو فقري  عليه كفارة« 

  
رجل عليه كفارة وطء يف ار رمضان، لكنه رجل فقري مل جيد عتق رقبـة،  :  ٨١س

  ؟  ومل يستطع صيام شهرين متتابعني، ومل جيد أيضا إطعام ستني مسكينا، فماذا يفعل
ستني إذا مل جيد عتق رقبة، ومل يستطع صيام شهرين متتابعني، ومل جيد إطعام  : اجلواب

إنه إذا مل جيد اإلطعام فإن الكفارة تسقط عنـه إىل  : مسكينا؛ فإن العلماء احملققني قالوا
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 -عز وجـل -غري بدل، ولكن عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفسده، ويتوب إىل اهللا 
 .وال يعود

 
 :» جامع امرأته يف ار رمضان ومل جيد اإلطعام « 

 
ار رمضان ومل جيد اإلطعام فهل تسقط عنـه  إذا جامع الرجل امرأته يف :  ٨٢ س

  ؟  الكفارة
-فاملذهب أا تسقط؛ وذلك ألن الـنيب  :  اختلف أهل العلم يف هذه املسألة : اجلواب

أطعمها أهلـك وإذا أيسـرت   : مل يلزمه بالقضاء، ومل يقل له -صلى اهللا عليه وسلم
  . أطعمها أهلك: فاقض، بل قال

إا تبقى يف ذمته مىت أيسر كفَّر، فإذا قدر على العتق فيما والقول الثاين إا ال تسقط، و
بعد أعتق، وإذا استطاع الصوم يف زمن من األزمان كفَّر به؛ واستدل أهل هذا القـول  
بأن الكفارة الزمة للذمة، ولوازم الذمة ال تسقط بالعسر، مثل كفارة النذور وكفـارة  

 .حىت يستطيع ويقدر على التكفري األميان فإا ال تسقط أيضا بل تبقى يف الذمة

 
 :» جامع زوجته وهو جاهل « 

 
  ؟  إذا جامع الرجل زوجته وهو جاهل، فهل تلزمه الكفارة:  ٨٣ س

إذا جامع زوجته، وهو جاهل باحلكم ال مبا يترتب عليه؛ فإنه يعذر جبهلـه   : اجلواب
 .عليه القضاء والكفارةواحلالة هذه، أما إذا كان عاملا حبرمة اجلماع يف ار رمضان فإن 
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 :» جامع زوجته يف ار رمضان ومل يعلم بدخول الوقت « 
 

يف أحد السنوات جامعت زوجيت يف ار رمضان ومل أعلم، ومل يعلم كـثري  :  ٨٤س
  ؟  من الناس بدخول الشهر إال بعد صالة العصر، فهل علي كفارة

مل تعلم أن هذا اليوم مـن   ليس عليك إال القضاء، وال كفارة عليك؛ ألنك : اجلواب
 .رمضان فلم تنتهك حرمة ار رمضان عامدا

 
 :» حكم وطء املرأة يف ار رمضان « 

 
  ما حكم وطء املرأة يف ار رمضان ؟ :  ٨٥س

الوطء يف ار رمضان يفسد الصوم ويوجب الكفارة؛ وذلك حلرمة الزمـان   : اجلواب
اإلنسان مقيما غري مسافر لزمه الصيام  فإن رمضان له شرف، وزمانه له فضل، فإذا كان

عن األكل والشرب واجلماع، وملا كان األكل والشرب ينايف الصيام كان تناوله مبطال 
للصيام فقط، وأما اجلماع فإنه يبطل الصيام وفيه أيضا انتهاك حلرمة ار رمضان؛ فـال  

ادلةجرم جعل مع القضاء كفارة ككفارة الظهار املذكورة يف أول سورة ا .  
بينما حنن جلوس عنـد   «: قال -رضي اهللا عنه-وقد ثبت يف الصحيح عن أيب هريرة 

مـا  : فقال. يا رسول اهللا، هلكت: إذ جاءه رجل فقال -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
 -أصبت أهلي يف رمضـان : ويف رواية-. وقعت على امرأيت وأنا صائم: أهلكك؟ قال

فهـل  : قـال . ال: هل جتد رقبة تعتقها؟ قال -سلمصلى اهللا عليه و-فقال رسول اهللا 
: فهل جتد إطعام ستني مسكينا؟ قال: قال. ال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال

فبينما حنن على ذلك إذ أيت النيب بعرق  -صلى اهللا عليه وسلم-فسكت النيب : قال. ال
: فقـال . هذا وتصدق به خذ: قال. أنا: أين السائل؟ قال: فيه متر، والعرق املكتل، قال

أهل بيت أفقر مـن   -يريد احلرتني-أعلى أفقر مين يا رسول اهللا؟ فواهللا ما بني البتيها 
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

: حىت بدت نواجذه الكرمية، مث قـال  -صلى اهللا عليه وسلم-فضحك النيب . أهل بييت
 .»أطعمه أهلك 

 
 :» وطأ امرأته يف دبرها يف ار رمضان « 

 
والعيـاذ   -ذا احلكم عام فيمن وطأ امرأته يف دبرها هل ه: فضيلة الشيخ:  ٨٦ س

  ؟  باهللا
 .جتب الكفارة باجلماع سواء وطأ يف قُبل أو دبر : اجلواب

 
 :» جامع زوجته يف ار رمضان يف اليوم الواحد أكثر من مرة « 

 
إذا جامع الرجل الزوجة يف ار رمضان يف اليوم الواحد أكثر من مـرة،  :  ٨٧س

  يه كفارة واحدة أو أكثر؟ فهل جتب عل
إذا جامع الرجل زوجته يف اليوم مرتني فليس عليـه إال كفـارة واحـدة،     : اجلواب

وكذلك إذا جامع يف يومني ومل يكفر عن اليوم األول فإنه يكفر عن هـذين اليـومني   
كفارة واحدة، أما إذا جامع مثال أول النهار مث كفَّر، مث جامع بعد ذلك؛ فعليه كفارة 

  . ةثاني
 

 :» جامع زوجته يف ار رمضان مث مات قبل أن يكفر « 
 
إذا جامع الرجل زوجته يف ار رمضان مث مات قبل أن يكفر فهل تسـقط  :  ٨٨س

  ؟  عنه الكفارة
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  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

إذا جامع يف ار رمضان ألزمناه بالكفارة، فإذا مات قبل أن يكفر فإـا ال   : اجلواب
 .تسقط عنه بل خترج من ماله

 :» ين متتابعني فهل يتجنب زوجته ليال يصوم شهر« 
 
رجل جامع زوجته يف ار رمضان، ومل يستطع أن يعتق رقبة فأراد أن يكفر :  ٨٩ س

﴿ :  بالصيام وهو صوم شهرين متتابعني، فهل يتجنب زوجته ليال كما يف قوله تعاىل
  ]. ٣: سورة اادلة، اآلية[من قَبلِ أَنْ يتماسا ﴾ 

 يتجنبها بل له وطؤها يف الليل، أما التجنب فهو يف حق من ظـاهر مـن   ال : اجلواب
امرأته؛ ألن اهللا حرمها عليه، أما الوطء يف ار رمضان فإن الصوم كفارة لـه حلرمـة   

 .الزمان فال حترم عليه زوجته ليال

 
 :» املبادرة بقضاء رمضان « 

 
أخري القضاء كما فعلت من كان عليه قضاء أيام من رمضان، فهل جيوز له ت:  ٩٠ س

  عائشة، أم جيب عليه املبادرة بالقضاء بعد انتهاء رمضان مباشرة ؟ 
اجلمهور على أنه له أن يؤخره إذا كان الوقت واسعا مـع تأكـد املبـادرة     : اجلواب

بالقضاء؛ وذلك ألن اإلنسان ال يدري ما يعرض له؟ فإنه إذا متادى وأفطر صعب عليه 
  . مات قبل أن يقضي فيعد مفرطا الصيام فيما بعد، ورمبا
كان يكون علي الصـوم مـن   «:  أا قالت -رضي اهللا عنها-أما ما ثبت عن عائشة 

؛ فقد يكون هلا عـذر؛ إمـا لشـغلها    » رمضان فما أستطيع أن أقضي إال يف شعبان
لكثرة سفره، وهي معـه يف غزواتـه ويف سـراياه،     -صلى اهللا عليه وسلم-بالرسول 

ملشقة، وأيضا قد يكون لشغلها حباجاا اخلاصة، وأيضا هـذا مل يكـن   والسفر مظنة ا
 .مستمرا معها، وهو تأخري القضاء، بل رمبا يكون وقع يف سنة أو سنتني أو حنو ذلك
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 ::::» أحكام صيام المسافر والمريض والكبير : سابعا« 

 
 :» اإلفطار بالنية « 

 
وأحب أن يلزم السـنة، أو   الصائم الذي يريد اإلفطار سواء كان مسافرا:  ٩١س

  ؟  صائما غربت عليه الشمس لكنه مل جيد شيئا يفطر عليه فهل يكفيه الفطر بالنية
الصيام يف السفر جائز، وهو أفضل من اإلفطار عند عدم املشقة، أمـا عنـد    : اجلواب

املشقة اليت تعوق الصائم عن أعماله وحتوجه إىل استخدام غريه، فالفطر أفضل، هـذا  
: صام يف غزوة الفتح حىت قيل له -صلى اهللا عليه وسلم-النيب « :  مهور؛ ألنقول اجل

  . » إن الناس قد شق عليهم الصيام، فأفطر وأمرهم أن يفطروا للتقوي على لقاء العدو
وإذا أفطر املسافر، ولو مل يكن هناك مشقة، جاز له ذلك، ويكفيه اإلفطار بالنية ولو مل 

  . هذه احلالة ال حاجة به إىل اإلفطاريتناول مفطرا، لكنه يف 
أما من أراد اإلفطار عند الغروب، ومل جيد طعاما وال شرابا، فيكفيه جمرد نية اإلفطار، 
حبيث يقطع نية الصوم ويدخل يف عداد املفطرين، حىت جيد طعاما أو شـرابا، مـع أن   

وقـد ورد يف  األفضل تناول اإلفطار مبكرا؛ ألن أحب عباد اهللا إليه أعجلهم فطـرا،  
 .  »..ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر « :  احلديث

 
 :» ال جيوز الفطر يف رمضان إال لعذر كمشقة السفر واملرض « 

 
إذا كنت على سفر من أجل أعمال جتارية، فوصلت إىل البالد اليت قصدا :  ٩٢س

يل اإلفطار  يف اية شهر شعبان، فبقيت يف هذا البلد حىت منتصف شوال، هل جيوز
  ؟  أم ال
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ال جيوز الفطر يف رمضان إال لعذر كمشقة السفر واملرض، مع أن املسـافر   : اجلواب
لكن مع املشقة  -صلى اهللا عليه وسلم-يفضل له أن يصوم، وهو األكثر من فعل النيب 

له أن يفطر؛ أخذا برخصة اهللا، فأما املقيم يف غري بلده، فإن كان على أهبة السفر فلـه  
صر والفطر، كما لو مل يستقر يف البلد، بل بىن له خيمة يف خارج البلد أو بقـي يف  الق

  . سيارته، فهو يتضرر باحلر والشمس والريح، والتردد يف قضاء حاجاته
أما إن استقر به النوى، وسكن يف فندق مكيف أو يف قصر منيف أو عمـارة أو حنـو   

يتمتع به املقيمون من الفرش والسرر  ذلك، وكملت عليه احلوائج واملرفهات، ومتتع مبا
واألطعمة واملكيفات واخلدمة التامة، فإنه يف هذه احلالة مقيم وال يصدق عليه السـفر  
الذي هو قطعة من العذاب، فمثل هذا ال أرى له الفطر وال القصر، بـل هـو أسـوة    

 .واهللا أعلم. املقيمني

 
 :»  جيب اإلمساك على من انتهى السبب الذي أفطر ألجله «

  
إذا كنت يف سفر وأفطرت خالل سفري هذا، ويف أحد األيام وصلت إىل :  ٩٣س

  ؟  أهلي قبيل العصر، هل جيب علي اإلمساك أم اإلفطار
جيب اإلمساك على من انتهى السبب الذي أفطر ألجله فإذا انتهى السفر يف  : اجلواب

 ﴾ أَو علَـى سـفَرٍ   ﴿: قال -تعاىل-أثناء النهار، وجب إمساك بقية النهار؛ ألن اهللا 
فقد انتهى السفر، وكذا يقال يف املريض إذا أفطر مث شفي ]. ١٨٤: سورة البقرة، اآلية[

وبرئ يف وسط النهار ؛ فعليه إمساك بقية يومه لزوال العذر مع وجوب قضاء ذلـك  
 .اليوم كامال

 
 



١٩٤ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 : »الصوم والفطر يف السفر « 

  السفر؟ الصوم أم الفطر يف : أيهما أفضل:  ٩٤س
جيوز يف السفر الصوم والفطر وال يعيب من صام على من أفطر، ولكن مـع   : اجلواب

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم  ﴿:  -تعاىل-املشقة والتعب يفضل الفطر؛ لقوله 
رسه وصـحابت  -صلى اهللا عليه وسلم-وألن النيب ]. ١٨٥: سورة البقرة، اآلية[ ﴾ الْع

إن الناس قد شق عليهم الصيام، مث أفطروا ليتقووا علـى  :  صاموا سنة مثان حىت قيل له
قتال عدوهم، فإذا احتاج الصائم إىل خدمة غريه فالفطر أفضل ما دام مسافرا، وعليـه  

 .» ذهب املفطرون اليوم باألجر« :  حيمل حديث

 
 :» جيوز للمسافر يف رمضان أن يفطر يف السفر مطلقا « 

 
ما حكم من أفطر يف رمضان وهو خارج البالد بعد أن صام هنا ستة أيام مث : ٩٥س

اضطر للسفر بقصد السياحة، وأفطر وهو نادم وكاره لذلك، وبعد أن رجع لبالده 
  ؟  واصل الصيام، فهل عليه إمث يف ذلك؟ وهل يقضي ما أفطره

فضل الفطر مـع  جيوز للمسافر يف رمضان أن يفطر يف السفر مطلقا، لكن ي : اجلواب
  املشقة والصوم مع عدم املشقة 

ولكن يظهر أن املذكور أفطر ملا خرج من اململكة يف بالد ال ينكر فيها اإلفطار كبالد 
الكفار، فهو يف هذه احلال قد أخطأ وارتكب ذنبا إذا كان سفره ألجل الفطر، أو كان 

ة وقضاء تلك األيـام  فطره على معاص كخمر وحنوه من احملرمات، وعليه التوبة الصادق
 .اليت أفطرها ولو متفرقة
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 :» إذا رجع املسافر إىل بلده وهو مفطر « 
 
إذا رجع املسافر إىل بلده وهو مفطر هل يستمر يف فطره، أم جيب عليه أن :  ٩٦س

  ؟  ميسك
املسافر إذا وصل من سفره إىل بلده وهو مفطر فيجب أن ميسك بقية اره،  : اجلواب

 -تعاىل-ه، وإذا أفطر يعترب آمثا؛ حيث إن الرخصة للمسافر، كما قال ويقضي يومه كل
وهو ليس مبسافر فيمسك حرمـة  ]. ١٨٤: سورة البقرة، اآلية[ ﴾ أَو علَى سفَرٍ ﴿: 

 .لرمضان

 
 :» الفطر أم الصيام : األفضل له يف السفر« 

 
  ؟  الفطر أم الصيام: إذا سافر املسلم فما األفضل له يف سفره:  ٩٧س

  :  املسألة فيها ثالثة أقوال : اجلواب
أن الفطر يف كـل   -وهو ما مييل إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا : القول األول

حال أفضل لكل مسافر ؛ وعلته أن الصوم قد أبطله بعض العلماء، فذكر عن بعـض  
 ﴿:  هللا يقولالظاهرية أم يلزمون املسافر إذا صام يف سفره أن يقضي أيام سفره؛ ألن ا

رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم كُمنكَانَ م ن١٨٤سورة البقرة، اآلية [﴾ فَم .[
  . فكل من كان مسافرا يصوم عدة أيام سفره سواء أفطر أم مل يفطر

على من كان : إن اآلية فيها تقدير، وتقديرها: ورد اجلمهور على هذا االستدالل وقالوا
فكـأن  . سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ، وأما إذا كان على سفر وصام فال يلزمه عدة

الصوم يف السفر فيه خالف، فهناك من يبطله، فاختار أن الفطـر  : شيخ اإلسالم يقول
أفضل خروجا من اخلالف؛ ألنه ليس هناك خالف أن الفطر جائز وأما الصوم ففيـه  

  . خالف
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الف فأنا أختار أن الفطر أفضل، سواء وجدت مشقة أم مل فألجل اخلروج من اخل: قال
  . توجد

  . ولكن شيخ اإلسالم يقيسه على زمانه، فزمانه يناسبه الفطر يف كل حال؛ لغلبة املشقة
أن الصوم أفضل بكل حال ولو مع املشقة، والفطر جـائز، واسـتدل    : القول الثاين

كنا يف سفر ويف حر شديد،  « :قال -رضي اهللا عنه-أصحاب هذا القول حبديث جابر 
صلى -حىت أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة احلر، وما فينا صائم إال رسول اهللا 

  .  »وعبد اهللا بن رواحة  -اهللا عليه وسلم
للصوم يف هذا احلر الشديد يدل علـى   -صلى اهللا عليه وسلم-إن اختيار النيب : وقالوا

  :  حنمل احلديث إماأنه أفضل، حىت ولو مع املشقة، ولكن 
  . على أنه خاص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم -أ

  . على أن النيب وثق من نفسه بالصرب؛ وهلذا مل يصوموا كلهم -ب
إن الصوم مع عدم املشقة أفضل، والفطر  -إن شاء اهللا-وهو أرجحها  : القول الثالث

ا خرج إىل مكـة يف  مل -صلى اهللا عليه وسلم-أنه  «: مع املشقة أفضل؛ والدليل عليه
أي صاموا حنو مثانيـة  -حجة الوداع صام هو وصحابته يف رمضان حىت بلغوا عسفان 

إن الناس قد شق علـيهم   -صلى اهللا عليه وسلم-فلما بلغوا ذلك قيل للرسول  -أيام
إنكم قد قربتم مـن  « : ويف رواية أنه قال للذين مل يفطروا» الصيام، فعند ذلك أفطر 

  .  » وى لكمعدوكم والفطر أق
فإن هـذا  » أولئك العصاة « : وبلغه أن أناسا قد شق عليهم الصيام ومل يفطروا فقال

دليل على أن الصوم مع عدم املشقة أفضل، ومع املشقة فالفطر أفضل، مـع أن الكـل   
صلى اهللا عليـه  -كنا نسافر مع النيب  «:  جائز كما ثبت يف حديث أنس وغريه، قال

 ا املفطر، فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصـائم فمنا الصائم ومن -وسلم
« . 
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 :» مىت يبدأ املسافر بالفطر « 
 
  ؟  مىت يبدأ املسافر بالفطر ؟ هل يفطر إذا شد رحله، أو يفطر إذا فارق البلد:  ٩٨س

أنه أفطر عندما شد رحلـه قبـل أن    -رضي اهللا عنه-روي عن أيب الدرداء  : اجلواب
 -صلى اهللا عليه وسلم-فقال له صحابة رسول اهللا . إن ذلك السنة: د وقاليفارق البل

أترغبون عن سنة رسـول  :  كيف تفطر وأنت ترى الدور وال تزال بني القصور؟ فقال
  . ؟  اهللا صلى اهللا عليه وسلم

-ما دام ميشي بني البيوت املسكونة فإنه ال يكون علـى سـفر، واهللا   : وآخرون قالوا
وال يكون على سـفر  ]. ١٨٤سورة البقرة، اآلية [ ﴾أَو علَى سفَرٍ  ﴿: يقول -تعاىل

إذا : حىت يفارق العامر، ومثله القصر يف الصالة؛ يقول الفقهاء يف حتديد بداية القصـر 
  . فارق عامر قريته أو خيام قومه

أنه الفطر يف جنس السفر، فاالختيار : املراد به. إن هذا من السنة: وأما قول أيب الدرداء
يفطر إذا فارق البلد؛ ولعل عذر أيب الدرداء مشقة الرتول إذا خرج من البلد، ومشـقة  
حط الرحل وإصالح األكل، ولعل ذلك كان يف شدة احلر أو يف آخر النهار، وقد شق 

 .عليهم مجع الرحل ورفق على الدواب وحنو ذلك

 
 :» سقوط صيام رمضان عن الكبري « 

 
  ؟  ن عن الكبريمىت يسقط صيام رمضا:  ٩٩ س

مىت عجز الكبري عن الصيام سقط عنه وانتقل إىل اإلطعام، وعليه يحمل قوله : اجلواب
 :  -تعاىل-
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فإن بلـغ  ]. ١٨٤سورة البقرة، اآلية [ ﴾ وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ ﴿
؛ إلحلاقه مبن رفع عنه سنا ال عقل وال معرفة لديه سقط عنه على الصحيح إىل غري بدل

 .القلم، فهو أوىل بالسقوط عن الصغري

 
 
 

 :» قبول أعمال من طعن يف السن « 
 

لدي جدة تبلغ من العمر حوايل الثمانني، ووالدي متوىف وأنا يف الشـهر  :  ١٠٠ س
األول من عمري، وقد قدر اهللا على جديت مبرض أك جسمها وأصبحت ال تقوى 

عليمها بعض أمور الدين والصالة الصحيحة، ومل تسـتطع  على الصوم، وقد قمت بت
تغيري وضعها يف الصالة، وقد تعبت وأنا أنصحها فأرجو منكم إفاديت هل صـالا  
صحيحة وهي على هذه احلالة؟ وهل جيب علي إطعام مسكني كل يوم، أم أتركهـا  

  ؟  آلخر الشهر وأقوم بإطعام املساكني بعد اية الصوم
رأة املسنة إن كان الصوم يشق عليها، أو ال تستطيع إمتام صيام كـل  هذه امل : اجلواب

يوم ألجل الكرب أو املرض ؛ فإنه يطعم عنها عن كل يوم طعام مسكني، وجيوز تقـدمي  
الطعام مجيعا يف أول الشهر وجيوز تأخريه آخره، وجيوز تفريقه كما جيـوز إعطـاؤه   

نصف صاع لكل يوم من غالب ملسكني واحد أو ألهل بيت مستحقني، ويقدر ذلك ب
  . قوت البلد

وأما كوا ال حتسن الصالة وال تستطيع تغيري عادا اليت كانت عليها يف القراءة أو يف 
األفعال فال إمث عليها؛ ألجل الطعن يف السن الذي معه ال تفهم ما يقال، ومع ذلك فإن 

 .يال، واهللا املوفقعليك أن تكرر عليها التعاليم والبيان رجاء أن تتحسن ولو قل
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 :» الصيام على املريض الذي ال يرجى برؤه « 
 

  هل جيب الصيام على املريض الذي ال يرجى برؤه ؟ :  ١٠١س
 -تعاىل-املريض الذي ال يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، قال  :اجلواب

يقـول  ]. ١٨٤: ورة البقرة، اآليةس[ ﴾ وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ ﴿: 
إن هذه اآلية يف الشيخ الكبري واملريض الذي ال يرجى بـرؤه؛ فيفطـر   : بعض العلماء

رضـي اهللا  -ويطعم عن كل يوم مسكينا، وقد نقل ذلك عن بعض السلف الصـاحل  
كابن عباس وغريه من الصحابة، وفعل ذلك أنس يف آخر حياته، فدل ذلـك   -عنهم

دليال؛ فإن أنسا ملا كرب سنه قبل موته بسنتني أو بثالث صعب عليه  على أن عندهم فيه
الصوم، فكان إذا دخل رمضان مجع ثالثني مسكينا وأطعمهم حىت يشبعوا، واكتفـى  

 .بذلك عن الصوم

 
 :» إطعام املساكني يف مكان واحد « 

 
  ؟  هل يكفي إطعام املساكني يف مكان واحد أم ال بد من متليكهم:  ١٠٢س

ال بد من التمليك وهو أن يسلم هلم طعاما ال يـزال حبـا أو   : الفقهاء قالوا : باجلوا
 .إخل، أما شيخ اإلسالم وغريه فيختارون أنه يكفي أكلهم عنده حىت يشبعوا... دقيقا

 
 :» عندما يضر الصيام بالصحة ويزيد يف األمل « 

 
أنا ال أطاوع أعاين من مرض يف كلييت، وقد نصحين األطباء باإلفطار، و:  ١٠٣س

  ؟  كالمهم؛ فأصوم فيزداد أملي، فهل علي حرج لو أفطرت؟ وما كفارة ذلك
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مىت كان الصوم يشق عليك، ويزيد يف املرض، ونصـحك طبيـب مسـلم     : اجلواب
معروف باإلصابة، وأخربك بأن الصيام يضر بالصحة ويزيد يف األمل وأن على نفسـك  

يوم مسكينا، وال قضاء عليك؛ لعـدم  خطرا؛ فإنه جيوز لك أن تفطر وتطعم عن كل 
التمكن من القضاء، لكن لو قدر زوال املرض وسالمتك وعودة الصحة؛ فإنك بعـد  
ذلك تصوم الشهر املستقبل كغريك، وال يلزمك قضاء السنوات املاضية الـيت أفطرـا   

 .وكفرت عن اإلفطار

 
 :» على اإلنسان أن يأيت باألسباب اليت تعينه على إمتام صيامه « 

  
إذا كنت غري قادر على صيام اليوم كله؛ وذلك بسبب أنـين أعطـش   :  ١٠٤س

عطشا شديدا هل جيب علي صيام ما استطعته من اليوم مث اإلفطـار إذا أحسسـت   
  ؟  بالعطش؟ وكيف يتم القضاء

ال خيلو هذا العطش من كونه بسبب مرض أو حبل، فيكون عذرا يف اإلفطار  : اجلواب
القضاء على الفور مىت زال العذر، فإن كان لغري مرض وحنـوه   كسائر األعذار، وجيب

  . فال يكون عذرا وال يباح
لكن على اإلنسان أن يأيت باألسباب اليت تعينه على إمتام صيامه وإزالة األعذار عنه، مثل 
تناول السحور متأخرا، وإعطاء البدن راحته، وترك العمل الكـثري سـيما يف احلـر    

سلم أن يصبح كل يوم من رمضان صائما عازما على إمتـام  والشمس، وجيب على امل
صيامه، وال يفطر إال إذا بلغ منه اجلهد؛ فيفطر خوفا على نفسه، ويقضي إذا قدر، وال 

 .واهللا أعلم. جيوز أن يقتصر على صيام نصف النهار أو بعضه؛ فإن ذلك ال يعد صياما

 ::::» مكروهات الصيام : ثامنا « 
  لريق يفطر الصائم ؟ هل ابتالع ا:  ١٠٥س
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ال بأس بابتالع الريق، ولكن يكره احلرص على مجعه، أما كونه جيمعـه مث   : اجلواب
 .يبتلعه فإن هذا مكروه كراهية شديدة، وإن كان ال يفطر

 
 :» ابتالع النخامة للصائم « 

 
  ؟  ما حكم ابتالع النخامة؟ ومىت يفطر الصائم إذا ابتلعها:  ١٠٦س

الصائم بلع النخامة ؛ وذلك الستقذارها، والنخامة تارة ترتل مـن   حيرم على : اجلواب
الرأس إىل احللق، وتارة خترج من الصدر، ويف كال احلالتني فإنه حيرم علـى الصـائم   
ابتالعها، فإن أخرجها من صدره مثال مث وصل إىل فمه مث أعادها ففي هذه احلالة تكون 

كن من إلقائها، ومع كراهة ابتالعها حـىت  مفطرة؛ ألنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التم
لغري الصائم فهي مستقذرة طبعا، أما إن نزلت إىل حلقه وابتلعها مع ريقه فال يفطر ا 

 .مع حترمي ابتالعها يف الصيام

 
 :» حكم مضغ العلك للصائم « 

 
  ما حكم مضغ العلك للصائم ؟ :  ١٠٧س

  :  العلك نوعان :اجلواب
  . علك قوي ال يتحلل -١
  . علك يتحلل -٢

أما العلك القوي الذي ال يتحلل كالعلك املتخذ من اللبان الشجري فإنه مكروه، ولكن 
  . لو ذاب منه أجزاء ولو صغرية ووجد طعمه يف حلقه فإنه يفطر بذلك

أما العلك املتحلل الذي إذا مضغ حتلل وذاب شيئا فشيئا واختلط بالريق ودخل الفـم  
 .ما لو مضغه وحتلل يف فمه مث جمه فإنه ال يفطروابتلعه فإنه يفطر بذلك، أ
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 :» حكم السواك للصائم بعد الزوال « 
 
  ؟  ما حكم السواك للصائم بعد الزوال ؟ وما دليل الذين يكرهونه:  ١٠٨س

الصحيح استحبابه يف كل األوقات للصائم وغري الصائم، وأنه جيوز للصـائم   : اجلواب
  . بعد الزوال كما جيوز قبله

صـلى اهللا عليـه   -رأيت رسول اهللا « :  يل حديث عامر بن ربيعة يف السنن قالوالدل
ومل يفرق هل رآه قبل الزوال أو بعده، بل  »ما ال أحصي يتسوك وهو صائم  -وسلم

أطلق رؤيته يتسوك، والغالب أنه رآه بعد الزوال؛ ألن صالة النهار كلها بعد الـزوال  
: هوه للصائم فقد استدلوا على ذلك حبـديث وقد أكد التسوك للصالة، وأما الذين كر

  . إذا صمتم فاستاكوا أول النهار وال تستاكوا آخره ولكنه ضعيف ال تقوم به احلجة
وخللوف « :  -صلى اهللا عليه وسلم-واستدلوا أيضا حبديث اخللوف، وهو قول النيب 

خللـوف  إن السواك قد يذهب ا: ؛ فقالوا » فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك
  . الذي هو طيب عند اهللا تعاىل

وهذا التعليل غري صحيح فإن السواك ال يذهب اخللوف؛ ألن خلوف فم الصائم ليس 
يف األسنان والفم إمنا هو يف املعدة؛ فخلو املعدة من الطعام جيعل روائح كريهة ختـرج  

سواك ال يزيل منها، وهذه الرائحة مستكرهة يف مشام الناس، ولكنها حمبوبة عند اهللا، فال
اخللوف، وإمنا ينظف الفم ويزيل رائحة حتصل بسبب طول الصمت وحنوه؛ فالصحيح 

 .أن السواك جائز أول النهار وآخره
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 ::::» صيام التطوع : تاسعا« 

 

  ؟   ما حكم صوم التطوع ؟ وما احلكمة فيه:  ١٠٩س
روض فإن من التطوع هو النفل الزائد على الفرائض، وكل عبادة جنسها مف : اجلواب

جنس املفروض نوافل وتطوعات، فجنس الصالة فيها فرض ونفل، وجنس اجلهاد فيـه  
فرض ونفل، وكذلك الصوم واحلج والصدقات، وهكذا فروض الكفايات فيها ما هو 

  . فرض ونفل
وقد ذكر العلماء يف باب صالة التطوع آكد أعمـال التطـوع؛ فـذكروا أن آكـد     

  . التطوع بالنفقة يف اجلهادالتطوعات التطوع باجلهاد، مث 
كما ذكر العلماء يف باب التطوعات احلكم واملصاحل من هذه التطوعات، فمن احلكـم  
الدالة على حمبة هذه األعمال أن الذي يقتصر على الفرائض كأنـه يكـره جنسـها    

. ويستثقلها، أما الذي يتقرب بالنوافل فإنه دليل على أنه قد أحبها وخفت على نفسـه 
م أن كثرة النوافل تكون سببا يف حصول الثواب األعظم، وهو حمبة اهللا كما ومن احلك

  .   »..وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه« : ورد يف احلديث القدسي
ومن احلكم أيضا جرب النقص الذي يف الفرائض، فقد يكون فيها خلل ونقص، وهـذا  

-اا؛ ولذلك ورد يف احلديث عن النيب اخللل والنقص جيرب من النوافل حىت يكمل له ثو
 :  أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم

إن أول ما ينظر يف أعمال العبد يف فرائضه، فإن كملت فهو سعيد، وإن نقصت قال « 
  . أو كما قال » انظروا هل لعبدي من تطوع؛ فتكمل له الفرائض -تعاىل-اهللا 

ان، وما عداه فإنه من النوافـل إال  وعبادة الصيام فيها فرض ونفل؛ فالفرض صيام رمض
ما أوجبه اإلنسان على نفسه بالنذر، كأن ينذر صوم شهر أو غري ذلك؛ فإن من نذر أن 

  . يطيع اهللا وجب عليه الوفاء بذلك النذر
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وكذلك صوم الكفارات واجب أيضا إذا لزم املسلم كفارة ظهار مثال، ومل جيد رقبـة  
  . هكفر بالصوم، فأصبح الصوم واجبا علي

كذلك كفارة القتل إذا مل جيد العتق، وكذلك كفارة اليمني إذا مل جيد الثالثة اليت يكفر 
  . ا، وهي اإلطعام والكسوة والعتق؛ فإنه ينتقل إىل الصيام وهو صيام ثالثة أيام

وكذلك كفارة الوطء يف ار رمضان، فإنه إذا مل جيد رقبة كفر بالصيام، وهو صـيام  
  . شهرين متتابعني

صيام االثنني واخلميس، وصيام األيام البيض، وصـيام  : أما بقية الصيام فإنه نوافل، مثل
يـوم   -ستة من شوال، وصوم التاسع والعاشر من حمرم، وصوم التاسع من ذي احلجة

 .وصوم يوم وإفطار يوم، وغري ذلك -عرفة

 
 :» صوم ثالثة أيام من كل شهر « 

 
ب صوم ثالثة أيام من كل شهر ومسعت من وردت السنة النبوية باستحبا:  ١١٠س

بعض املشايخ أنه يستحب صومها يف األيام البيض، فهل هذا صحيح؟ وما هي األيام 
  ؟  البيض؟ وملاذا مسيت ذا االسم

يسن للمسلم أن يصوم ثالثة أيام من كل شـهر، وقـد ورد الترغيـب يف     : اجلواب
  . صيامها، وأن صيامها يعدل صيام الدهر كله

 قال -رضي اهللا عنه-األحاديث الدالة على الترغيب يف صيامها حديث أيب هريرة ومن 

صيام ثالثة أيام : بثالث ال أدعهن ما بقيت -صلى اهللا عليه وسلم-أوصاين خليلي « : 
  . » من كل شهر، وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام

:  هر، وإذا قيل هلـم يصوموا من أول الش -رضي اهللا عنهم-وكان كثري من الصحابة 
  ؟  وما يدرينا أننا سندرك البيض: قالوا. أخروها إىل أيام البيض
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، فهو أفضل؛ فعن ١٥و  ١٤و ١٣ولكن إذا أخر املسلم صيامها إىل أيام البيض، وهي 
إذا « :  -صلى اهللا عليه وسـلم -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-أيب بن كعب 

  . » ث عشر والرابع عشر واخلامس عشرصمت من الشهر ثالثا فصم الثال
 .ومسيت هذه األيام بيضا ألن لياليها بيض بالقمر وأيامها بيض بالنهار

 
 :» جيوز لإلنسان أن جيرب نفسه على الصيام « 

 
وهو قادر ؟ وهل  -السنة-هل جيوز لإلنسان أن جيرب نفسه على الصيام :  ١١١س

  ؟   ، وكذلك الصالةجيوز ألحد من أهله منعه إذا كان ال يضر م
نعم جيوز لإلنسان مع القدرة الصيام والصالة إذا مل يضر بنفسه وال عمله ومل  : اجلواب

يلحق غريه ضرر، وليس ألحد منعه وال تنفريه وال ختذيله إذا مل يشق على نفسـه وال  
 .على سواه

 
 :» حكم صيام االثنني واخلميس « 

 
  ما حكم صيام االثنني واخلميس ؟ : ١١٢س

 -صلى اهللا عليـه وسـلم  -يستحب للمسلم أن يصومهما، وقد كان النيب  : اجلواب
إن األعمال تعرض فيهما، وأحـب أن يعـرض    «:  يصومهما، وسئل عن ذلك فقال

  . » عملي وأنا صائم
 » ذلك يوم ولدت فيـه  «:  عن صيام يوم االثنني فقال -صلى اهللا عليه وسلم-وسئل 

 .» فيه وأنزل علي الوحي «: ويف رواية
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 : »صيام التاسع والعاشر من حمرم « 
 
  هل يستحب صيام التاسع والعاشر من حمرم ؟ :  ١١٣س

صيام يوم عاشوراء مستحب، وقد ورد يف فضل صيامه أحاديث، منها قول  : اجلواب
إن صوم يوم عاشوراء أحتسب على اهللا أن يكفـر  « :  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

املدينة رأى اليهود يصـومونه،   -صلى اهللا عليه وسلم-ملا قدم النيب ، و» السنة اليت قبله
صلى -إن هذا اليوم أجنى اهللا فيه موسى وأغرق فيه فرعون فقال النيب :  فلما سأهلم قالوا

  . فصامه وأمر بصيامه» حنن أحق مبوسى منكم  «:  -اهللا عليه وسلم
صامه، ولكن قد روي عن ابن  -صلى اهللا عليه وسلم-أما التاسع، فلم يثبت أن النيب 

:  قال -صلى اهللا عليه وسلم-عباس وغريه تفسري يوم عاشوراء بأنه التاسع، وروي أنه 
صـلى اهللا  -وقال  » مع العاشر«  : ويف رواية »لئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع« 

أن  ؛ فدل ذلك على » خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله، أو يوما بعده« :  -عليه وسلم
صيام التاسع مشروع كصيام العاشر، بل يستحب للمسلم أن يكثر من الصيام يف هذا 

أفضـل  « : أنه قـال   -صلى اهللا عليه وسلم-الشهر، ففي احلديث الصحيح عن النيب 
  . » الصيام بعد رمضان شهر اهللا الذي تدعونه احملرم

  : تنبيه
يف الصدر األول، وهي مقتـل  وقعت فيه واقعة  -الذي هو العاشر من حمرم-هذا اليوم 

  . فإنه قتل يف اليوم العاشر -رضي اهللا عنه-احلسني 
ممن يغالون يف علي وذريته كاحلسـن   -قبحهم اهللا-وملا قتل يف اليوم، وكانت الرافضة 

واحلسني وأبنائهما؛ عند ذلك ابتدعوا يف هذا اليوم بدعا، وال تزال بـدعهم إىل اآلن،  
التحزين، وأعمال اجلاهلية من ضرب اخلدود وشق اجليوب، ومن بدعهم النوح واملأمت و

ونتف الشعر، والدعاء بالويل والثبور طوال هذا اليوم من كل سـنة، كمـا روجـوا    
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صلى اهللا -أحاديث كثرية يف يوم عاشوراء وشؤمه، وتلك األحاديث مكذوبة على النيب 
  . ومبجرد مساعها يقطع السامع بكذا -عليه وسلم

قوم من املتعصبني ضد الشيعة، ويسمون النواصب، ابتدعوا أيضا بـدعا  مث كان هناك 
لكنها مضادة لبدع الروافض؛ فصاروا خيرجون فيه بأحسن األكسية، وكمال الزينـة  
واملظهر؛ ليغيظوا الرافضة، كما روجوا أحاديث كثرية يف فضل يوم عاشوراء مضـادة  

من اكتحل وجتمل يف : احلديث لألحاديث اليت روجها الروافض؛ فقال الروافض ورد يف
من اكتحل يف يوم عاشوراء مل ترمد عينه : فقال النواصب. يوم عاشوراء أصيب بالرمد

  . أبدا 
وهؤالء أيضا  -صلى اهللا عليه وسلم-وهكذا أخذ هؤالء يبتدعون، ويكذبون على النيب 

ن تلـك  يفعلون كذلك؛ فعلى املسلم أن ال يغتر ال ؤالء وال ؤالء، ومع األسـف أ 
لعبد القادر اجليالين ) الغنية(األحاديث انتشرت يف كتب كتبها أهل السنة، مثل كتاب 

مـن  : فقد تكلم فيه عن يوم عاشوراء، وسرد فيه أحاديث يف فضله، مثل -رمحه اهللا-
  . وسع على عياله يوم عاشوراء وسع اهللا عليه و من تطيب فيه طيب اهللا ثراه إخل

الواعظ املشـهور،   -رمحه اهللا-ملكذوبة على ابن اجلوزي كما راجت تلك األحاديث ا
فذكر يف بعض كتبه أشياء من هذه األحاديث املكذوبة، وسكت عنها مع أنه من أهل 
احلديث؛ فعلى املسلم أن ال يغتر ا، أما كتب الرافضة فلم أطلع عليها، ولكن فيهـا  

 .أعجب وأعجب
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 :» صيام املرأة تطوعا وزوجها حاضر بإذنه « 
 

هل يل احلق يف منع زوجيت من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال؟ : ١١٤س
  ؟   وهل يلحقين إمث يف ذلك

ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجهـا حاضـر إال بإذنـه حلاجـة      : اجلواب
االستمتاع، فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إىل اجلماع، فـإن مل  

ة كُره له منعها إذا كان الصيام ال يضرها وال يعوقها عن تربية ولد وال يكن له ا حاج
 .رضاع وحنوه، سواء يف ذلك الست من شوال أو غريها من النوافل

  
 :» إحياء ليلة النصف من شعبان « 

 
قرأت يف أحد الكتب أن إحياء ليلة النصف من شعبان بدعة من البـدع،  : ١١٥س

يام اليت يستحب الصيام فيها صباح ليلة النصـف  وقرأت يف مصدر آخر أنه من األ
  ؟  من شعبان، فما احلكم القطعي يف ذلك

مل يثبت يف فضل ليلة النصف من شعبان خرب صحيح مرفوع يعمل مبثله حىت  : اجلواب
يف الفضائل، بل وردت فيها آثار عن بعض التابعني مقطوعة، وأحاديث كثرية أصحها 

ت تلك الروايات يف كثري من البالد اليت يغمرهـا  موضوع أو ضعيف جدا، وقد اشتهر
  . إخل... اجلهل، مثل أا تكتب فيها اآلجال وتنسخ األعمار

وعلى هذا فال يشرع إحياء تلك الليلة، وال صيام ارها، وال ختصيصها بعبادة معينـة،  
 . واهللا أعلم. وال عربة بكثرة من يفعل ذلك من اجلهلة
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 :» قضاء أيام التطوع « 

نويت أن أصوم يف أحد األيام تطوعا هللا، وفعال عزمت على الصيام مـن  :  ١١٦س
  ؟  الليل، ويف أثناء النهار أفطرت، فهل جيب علي قضاء ذلك اليوم

  : اختلف العلماء يف هذه املسألة : اجلواب
. إنه يقضي ذلك اليوم الذي عزم على صيامه، وابتدأ فيه فقطعه لعارض أو عذر: فقيل
 يقضي ذلك اليوم ألنه تطوع، وقد ورد أن املتطوع أمري نفسه؛ ودليل القول ال: وقيل

 : األول حديث عائشة قالت

أصبحت أنا وحفصة صائمتني، فأهدي لنا طعام فاشتهيناه وأكلنا منه، فدخل علينا  « 
  . » ال بأس، اقضيا يوما مكانه: فأخربناه فقال -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

 .قضاء يكون مستحبا؛ ألن أصل الصوم مستحبأن ال : والراجح

 
 :» عشر ذي احلجة والعشر األواخر من رمضان « 

 
  عشر ذي احلجة، أو العشر األواخر من رمضان ؟ : ما األفضل:  ١١٧س

ليايل العشر : عن هذا السؤال فقال -رمحه اهللا-سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية  : اجلواب
على ليلة القدر، وأيام عشر ذي احلجة أفضـل؛   األواخر من رمضان أفضل الشتماهلا؛

 .الشتماهلا على يوم النحر ويوم عرفة وأيام احلج

 
 :» صيام عشر ذي احلجة « 

  
  ؟  هل يستحب صيام عشر ذي احلجة؟ وما آكد أيامه:  ١١٨س

يستحب صيام عشر ذي احلجة وقد ورد يف فضلها أحاديث، منها قول النيب  : اجلواب
  . » ما من أيام العمل الصاحل أحب إىل اهللا من هذه األيام « : -لمصلى اهللا عليه وس-
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ومن العمل فيها صومها، وآكد هذه العشر يوم عرفة، وقد ورد يف الترغيب يف صيامه 
صيام يوم عرفة أحتسب على اهللا أن  «:  -عليه الصالة والسالم-أحاديث، منها قوله 

  . » يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده
فيسن صيام هذا اليوم لغري احلاج، فاحلجاج يسن هلم اإلفطار يف يوم عرفة؛ ألنه ثبـت  

  . أنه كان مفطرا يوم عرفة -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب 
صـلى اهللا عليـه   -متارى أناس عندي هل النيب « :  -رضي اهللا عنها-قالت أم سلمة 

 -صلى اهللا عليه وسـلم -النيب صائم أم ال؟ فبعثت إليه بقدح من لنب، فناولوه  -وسلم
  . »وهو راكب على ناقته، فأخذه وشربه

  :  وقد علل بعض العلماء سبب اإلفطار يف هذا اليوم بعدة تعاليل، منها
  . أن احلجاج ضيوف الرمحن، وال ينبغي للكرمي أن جييع ضيوفه -١
ـ  -٢ ل كذلك ألن الصوم يضعف احلاج عن األعمال اليت يستحب له أن يعملها يف مث

 .ذلك اليوم

 
 :» حكم إفراد يوم اجلمعة بالصيام « 

 
  ما حكم إفراد يوم اجلمعة بالصيام ؟ :  ١١٩س

صـلى  -إفراد يوم اجلمعة منهي عنه، وقد دل على ذلك السنة النبوية؛ فقال  : اجلواب
عليـه   -ودخل  » ال تصوموا اجلمعة إال يوما قبله أو يوما بعده« :  -اهللا عليه وسلم

أصمت أمس؟ « : :  مرة على جويرية وهي صائمة يوم اجلمعة فقال -سالمالصالة وال
وذلك تأكيد للنهي عـن    »فأفطري: قال. ال: ؟ قالت أتصومني غدا: قال. ال: قالت

  . إفراد يوم اجلمعة بالصيام
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إن اجلمعة عيد األسبوع، : وقد علل بعض العلماء سبب النهي عن إفراده بالصيام فقالوا
حيرم صومه، فكذلك عيد األسبوع يكره إفراده بالصيام؛ لئال يتوصـل  فكما أن العيد 

 .لتعظيمه بغري ما هو معظم به

 
 :» إفراد شهر رجب بالصيام « 
 
  ما حكم إفراد شهر رجب بالصيام ؟ : ١٢٠س

يكره إفراد شهر رجب بصوم، وقد ورد يف فضله أحاديث كثرية، ولكنها إما  : اجلواب
باجلمع كثري من العلماء، ومنهم ابن حجر يف كتاب لـه   موضوعة أو ضعيفة، وأفردها

  ). تبيني العجب مبا ورد يف فضل رجب(مطبوع امسه 
صلى اهللا -ولكن هناك دليل على أن هلذا الشهر فضيلة؛ ففي احلديث الصحيح عن النيب 

إنه بني شـهرين كـرميني،   : أنه سئل عن اإلكثار من صوم شعبان فقال -عليه وسلم
 . ن عنه والناس يغفلو

  : تنبيه
ختصيص رجب بالصوم أو ختصيصه باالعتمار فيه، ويسموا عمرة رجبية، أو ختصيصه 
بليلة حتيا تسمى ليلة الرغائب، وهي أول ليلة مجعة يف رجب، أو ختصيصه بذبيحة تذبح 

 . فيه وتسمى العترية؛ كل هذا من البدع وليس هلا أصل يف دين اهللا
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 :» بان اإلكثار من صيام شهر شع« 
 
؟ وهل جيوز صـوم آخـره؛    هل يستحب اإلكثار من صيام شهر شعبان:  ١٢١س

  ؟  ألنين قرأت حديثا يف النهي عن صوم النصف األخري من شعبان
رضي اهللا -يستحب اإلكثار من الصيام يف شهر شعبان وقد ورد عن عائشة  : اجلواب

 :  قالت -عنها

رضي اهللا  -وكانت » ام يف شهر شعبانيكثر من الصي -صلى اهللا عليه وسلم-كان  «
 : تقول -عنها

وهذا دليل على فضل الصيام  » يصوم شعبان إال قليال -صلى اهللا عليه وسلم-كان «  
  . يف شعبان

أما صيام آخره فقد ورد النهي عن صيامه يف حديث العالء بن عبد الرمحن، عن أبيـه،  
إذا « :  -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا:  قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة 

وقد أنكر بعض العلماء هذا احلـديث وإن   »انتصف شعبان فال تصوموا حىت رمضان 
 قال لرجل -صلى اهللا عليه وسلم-كان سنده صحيحا؛ واستدلوا على نكارته بأن النيب 

 » فإذا صمت فأفطر يـومني : قال. ال: ؟ قال هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا«  :
لشهر أواخره اليت يستتر فيها القمر، فدل هذا على أنه يتأكـد الصـيام يف أول   وسرر ا

  . الشهر وآخره
وقد ذكر العلماء أن احلكمة يف اإلكثار من صيام شعبان حىت يتهيأ املسلم لرمضان، أما 
النهي فقد ورد يف وصل شعبان برمضان؛ ألن املسلم مأمور أن مييز شهر رمضان عـن  

بالفطر قبل رمضان بيوم أو يومني بقوله  -صلى اهللا عليه وسلم-يب غريه؛ لذلك أمر الن
ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني إال أن يكون صوم  « : -عليه الصالة والسالم-

  . » أحدكم فليصمه
 .أنه جيوز صوم آخر شعبان إال اليومني اللذين قبل رمضان -إن شاء اهللا-فالصحيح 
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 :» ر إفراد صيام يوم بعينه لعذ« 

 
بعض العمال ليس عندهم غري يوم واحد يف األسبوع يسترحيون فيه، وهو :  ١٢٢س

يوم اجلمعة، ويكون على بعضهم أيام من رمضان، فهل جيوز هلم أن يقضوها يف هذا 
  ؟  اليوم

إذا كان ليس هلم إال يوم اجلمعة يسترحيون فيه، جاز هلم أن يفردوه بالصيام  : اجلواب
سورة البقرة، [ ﴾ لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها ﴿: قال -جل وعال-للعذر؛ ألن اهللا 

 ].٢٨٦: اآلية

 
 : »يوم الشك « 

 
  ؟ وهل جيوز صيامه ؟  ما هو يوم الشك:  ١٢٣س

يوم الشك هو يوم الثالثني من شعبان، وهذا اليوم ال جيوز صيامه، وقد ورد  :اجلواب
من صام اليوم الذي يشك فيـه   « :قال - عنهرضي اهللا-يف ذلك حديث عن سلمان 

 .» فقد عصى أبا القاسم

 
 :» صوم عيد الفطر أو عيد األضحى « 

 
  هل جيوز صوم عيد الفطر أو عيد األضحى ؟ :  ١٢٤س

رضـي اهللا  -ملا ثبت عن عمـر   -عيد الفطر واألضحى-حيرم صوم العيدين  :اجلواب
صلى اهللا عليـه  -كان النيب  -د األضحىعيد الفطر وعي-هذان اليومان : أنه قال -عنه
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ينهى عن صومهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه مـن   -وسلم
  . نسككم

وقد علل بعض العلماء التحرمي بعدة علل، منها أن هذين اليومني يوما فرحٍ واغتبـاط  
ح بإكمال بإكمال عملني، فيوم الفطر يوم فرح بإكمال الصيام، وعيد األضحى يوم فر

 .األعمال اليت تعمل يف ذي احلجة

 
 : »صيام يوم العيد حمرم « 

 
فـإذا   »من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  « :  -عليه الصالة والسالم-يقول : ١٢٥س

  ؟  نذرت أن أصوم يوم العيد فهل جيوز يل الوفاء ذا النذر
رم، وكذلك من نذر ال جيوز الوفاء ذا النذر؛ وذلك ألن صيام يوم العيد حم :اجلواب

أن يصوم كل اثنني فوافق العيد يوم االثنني مل جيز له الوفاء ذا النذر، وقد جاء رجـل  
. إين نذرت أن أصوم يوم كذا فوافق يوم العيد: فقال -رضي اهللا عنهما -إىل ابن عمر 

ـ  -صلى اهللا عليه وسلم-قال ابن عمر أمر اهللا بالوفاء بالنذر، وى النيب  وم عن صيام ي
  . فكرر الرجل السؤال وكرر ابن عمر قوله. العيد

وغريه فقد أفىت أنه يصوم يوما بدله وال يصـوم يـوم    -رضي اهللا عنه-أما ابن عباس 
 . العيد؛ ألن صيامه حمرم

 :» يوم العيد أثناء كفارة الظهار « 
 
ظاهرت من امرأيت، ومل أجد عتق رقبة، فصمت شهر ذي القعدة، وملـا  :  ١٢٦س

ال جيوز لك صوم العيد، فهل أعيد : ىل اليوم العاشر من ذي احلجة قيل يلوصلت إ
  ؟  الصيام ألن التتابع واجب
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من كان عليه صيام شهرين متتابعني كما هي حالة السائل، فوافق صيامه يوم  : اجلواب
 . أفطر يوم العيد وصم يوما بدله، فإن التتابع واجب إال يف مثل هذه احلالة: عيد نقول

 
 : »كم صيام أيام التشريق ح« 

 
  ما حكم صيام أيام التشريق ؟ :  ١٢٧س

ال جيوز صيام أيام التشريق؛ ألن هذه األيام أيام أكل وشرب، كما ثبـت يف   : اجلواب
 -صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب  « : -رضي اهللا عنه-صحيح مسلم عن نبيشة اهلذيل 

ال إن أيام مىن أيام أكل وشرب وذكر هللا أ: بعث دعاة يف أيام التشريق ينادون يف الناس
  . » عز وجل

 : -عليه الصالة والسالم -وثبت النهي عن صيامها يف بعض طرق احلديث، وهو قوله 
وأيضا يف هذه األيام يبقى شيء مـن   » ال تصوموا هذه األيام فإا أيام أكل وشرب« 

هذه اللحوم اليت أباحها حلوم األضاحي والقرابني، فصيامها يؤدي إىل تعطيل األكل من 
: سورة احلـج، اآليـة  [ ﴾فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْبائس الْفَقري  ﴿: بقوله -تعاىل-اهللا 
: سورة احلج، اآلية[ ﴾ فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْقَانِع والْمعتر ﴿:  -تعاىل-وقال ]. ٢٨
ي، ولزمه دم متتع أو قران، فإنه جيوز له ولكن رخص يف صيامها ملن مل جيد اهلد]. ٣٦

 .أن يصومها واحلالة هذه
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 :» حكم من يصوم السنة كاملة « 
 

  ما حكم من يصوم السنة كاملة ؟ :  ١٢٨س
ال صام من صـام  «  : -عليه الصالة والسالم -ورد النهي عن ذلك، يقول  : اجلواب

؛ أي أنه مل يصم صـياما   » ال صام من صام الدهر وال أفطر « :  ويف رواية » الدهر
  . حيصل به االمتثال وال أفطر

أما ما ورد عن بعض السلف أنه كان يسرد الصيام وال يفطر إال يف األيام املنهي عـن  
  . صومها، فإنه من باب االجتهاد

 .فالصحيح أن صيام الدهر منهي عنه؛ ألن فيه شيئا من الضيق والضرر على النفس

 
 :» ملن مل يصم الست من شوال ال نقص يف صيام رمضان « 

 
هل صيام الست من شوال أمر ال بد منه وال يكتمل أجر صيام رمضان :  ١٢٩س

  ؟  إال بإتباعه تلك األيام الستة
-صيام هذه الستة من شوال سنة ورد فيها عدة أحاديث صحيحة، كقولـه   : اجلواب

 » ن كصيام الدهرمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كا « : -صلى اهللا عليه وسلم
؛ لذلك استحبها اجلمهور، ومل يقل أحد إا فريضة، بل هي سنة، من أحب الفضـل  
صامها، ومن شاء تركها، وجيوز أن يصومها عاما ويتركها عاما، وال نقص يف صـيام  

  .واهللا أعلم. رمضان بتركها، وله صيامها من أول شوال ووسطه أو آخره
 :» العيد متتابعة األفضل صيام الست من شوال بعد « 

 
هل جيب على من أراد صيام الست من شوال أن يصومها متتابعة أم جيوز :  ١٣٠س

  ؟  تفرقتها يف أول الشهر وأوسطه وآخره
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صيام هذه الستة سنة وليس واجبا، واألفضل صيامها بعد العيد متتابعة؛ لقوله  : اجلواب
 :   يف احلديث

لكن جيـوز صـيامها    » كان كصيام الدهرمن صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال  «
متتابعة ومتفرقة، كما جيوز صومها من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره؛ فـإن  
ذلك كله حيصل به الصيام املطلوب فإن خرج الشهر قبل صيامها لعذر من مـرض أو  

 .واهللا أعلم. سفر أو نفاس فال مانع صيامها بعده

 
 :» يام من رمضان صيام ستة أيام من شوال لقضاء أ« 

  
إذا صمت ستة أيام من شوال لقضاء أيام من رمضان، هل يكفي عـن  :  ١٣١س 

   ؟ صيام ست من شوال
من صام رمضان مث أتبعه « :  أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم-ورد عن النيب  : اجلواب

؛ ويف هذا دليل على أنه ال بد من إكمال صيام  » بست من شوال كان كصيام الدهر
ن الذي هو الفرض، مث يضيف إليه ستة أيام من شوال نفال لتكون كصيام الدهر، رمضا

؛ يعين  » صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين «:  ويف حديث آخر
أن احلسنة بعشر أمثاهلا، وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه ملرض أو سفر 

قضائه من شوال أو غريه مقدما على كل نفل أو حيض أو نفاس، فعليه إمتام ما أفطره ب
من صيام الست أو غريها، فإذا أكمل قضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال ؛ 
ليحصل له األجر املذكور، فال يكون صيامها قضاء قائما مقام صيامها نفال كمـا ال  

 .خيفى
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 :» حكم صيام ستة أيام من شوال « 
 

  من شوال ؟  ما حكم صيام ستة أيام: ١٣٢ س
يستحب صيام الست من شوال، وقد وردت فيها أحاديث كثرية، عـن أيب   : اجلواب

  . بن كعب، وعن أيب أيوب، وعن غريمها
من  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-فعن أيب أيوب 

صـلى اهللا  -وقد جعل النيب  »صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال فكأمنا صام الدهر 
عليـه الصـالة    -صومها مع صوم شهر رمضان قائما مقام الدهر؛ فقال  -عليه وسلم

وذلـك  ، صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام ست من شوال بشهرين «:   -والسالم
  . والقول باستحباب صوم هذه الست هو قول مجهور العلماء » صيام الدهر

ا مع روايته حلديث أيب أيوب املتقـدم؛  فإنه مل ير صومه -رمحه اهللا-أما اإلمام مالك 
  . وذلك ألنه مل جيد أهل املدينة يصوموا

إنه ال يلزم من عدم صومهم عدم مشروعية صـيامها، فـإم قـد ال    :  ولكن نقول
يصوموا إما أم مل يشتهر عندهم احلديث، وإما أم مل يتفرغوا لصيامها، وإما أـم  

 .أو حنو ذلك من األعذار تركوها للداللة على عدم الوجوب،

 
 ::::» االعتكاف : عاشرا« 

 
مالزمة الشيء واإلقامة الطويلة عنده، وغالبا أم يقيمون عنده تعظيما  : االعتكاف لغة

  . له؛ وهلذا كان املشركون يعتكفون عند معبودام
أَنـتم لَهـا    ﴿ ما هذه التماثيلُ الَّتي:  -عليه السالم-عن إبراهيم  -تعاىل-قال اهللا 
  . ؛ ومعىن عاكفون أي مقيمون عندها]. ٥٢: سورة األنبياء، اآلية[ ﴾ عاكفُونَ
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قَالُوا نعبد أَصناما فَنظَلُّ لَها  ﴿:  عنهم -تعاىل-واعترف املشركون بأنفسهم، فقال اهللا 
نيفاكبقولـه  عن بين إسرائيل  -تعاىل-وأخرب ]. ١٧١: سورة الشعراء، اآلية[ ﴾ ع-

 ﴾وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم  ﴿:  -تعاىل
؛ ومعىن يعكفون أي يطيلون القيام عندها، والعكوف ]. ١٣٨: سورة األعراف، اآلية[

عبادة هللا وطاعة فهو  ال بد أن يكون تعظيما للبقعة واملكان الذي يعتكف فيه، فإن كان
ولَا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في  ﴿:  -تعاىل-حممود، كاالعتكاف يف املساجد، قال 

 اجِدستعاىل-وقال ]. ١٨٧: سورة البقرة، اآلية[ ﴾الْم-  :﴿  نيفلطَّائل يتيا برأَنْ طَه
 نيفاكالْع١٢٥: سورة البقرة، اآلية[ ﴾و .[  

وإن كان ذلك املقام حمظورا االعتكاف فيه، ألنه تعظـيم ملخلـوق مـثال، مل جيـز،     
فاالعتكاف عند القبور تعظيما هلا يكون شركا؛ ألنه مبرتلة اعتكاف املشـركني عنـد   
معبودام؛ ألن الذين يعكفون عند القبور يكون دافع االعتكاف عندهم تعظيم القبور، 

  . إن دافع االعتكاف عندهم عبادة اهللا وطاعتهأما الذين يعكفون يف املساجد، ف
لزوم مسجد لطاعة اهللا، فال بد ملـن أراد أن   : أما معىن االعتكاف يف االصطالح فهو

يعتكف يف املسجد أن تكون نيته طاعة هللا، أما الذين يتخذون املسجد للسكىن، كمـا  
  . يفعل بعض الفقراء، فإنه ال يسمى معتكفا

راد بالطاعة هنا مجيع أنواع الطاعات؛ ألن على املعتكف أن يكثـر  لطاعة اهللا امل : قوله
من الطاعات والقربات، ومن الطاعات اليت يتقرب ا املعتكف الصيام، فإذا اعتكـف  
ارا فإنه يتأكد عليه أن يصوم، ومنها التهجد، ومنها اإلكثار من قراءة القرآن الكـرمي  

من التهليل والتسـبيح   -جل وعال -كر اهللاوتدبر اآليات والتفكر فيها، ومنها كثرة ذ
  . والتكبري واحلوقلة واالستغفار وما أشبه ذلك

ومنها التفكر يف آالء اهللا ويف آياته، والتفكر يف خملوقاته ويف نعمه على عباده، ومنـها  
اإلكثار من الدعاء؛ فيدعو اهللا ويبتهل إليه، ويتوسل إليه بأمسائه وبصفاته؛ ليكون أقرب 
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فعلى املعتكف أن يعمر وقته بأنواع الطاعات والقربات، وكذلك عليه . ة دعائهإىل إجاب
أن يتجنب ما يشغله عن هذه الطاعة؛ فمثال ال خيرج من املسجد لغري حاجة وال يشتغل 
بالدنيا وال بأمور الدنيا، وال يفتح باب الزيارة فيأتيه الناس ويتحدثون إليه، بل عليه أن 

كانه أو زاويته متحدثا؛ فإن هذا ينايف حقيقة االعتكـاف، إال  يشتغل بنفسه وال جيعل م
صلى -زارت رسول اهللا  -رضي اهللا عنها-أن يكون هناك حاجة وضرورة، فإن صفية 

  . وهو معتكف وحتدثت معه قليال، مث قامت وقام معها لريدها إىل بيتها -اهللا عليه وسلم
اف قطع العالئق عن اخلالئق االعتك: روي عن بعض السلف أنه عرف االعتكاف بقوله

  . لالتصال خبدمة اخلالق 
العالقات اليت بني املعتكف وبني الناس يف املعامالت والزيارات؛ فعلى  : املراد بالعالئق

املعتكف أن يقطع تلك العالئق عن كل اخلالئق حىت عن أبنائه، فال يفتح هلـم اـال   
هذا هو حقيقـة  . يتصل خبدمة اخلالقليأتوا إليه للمزاح والكالم وحنو ذلك؛ ألجل أن 

  . االعتكاف
  :  فائدة

  : أركان االعتكاف ثالثة
  . املسلم: املعتكف -١
  . املسجد: املعتكَف -٢
 .طاعة اهللا: املعتكَف له -٣
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 :» حكم االعتكاف « 
 
  ؟  ما حكم االعتكاف ؟ وهل جيوز يف غري املساجد:  ١٣٣س

 -جل وعـال -ألن اهللا : إال يف املساجد؛ أوال االعتكاف سنة، وهو ال يصح : اجلواب
 -تعاىل-وقال ]. ١٨٧: سورة البقرة، اآلية[ ﴾وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد  ﴿ :قال
 :﴿ نيفاكالْعو نيفلطَّائل يتيا بروالبيت هـو  ]. ١٢٥: سورة البقرة، اآلية[ ﴾ أَنْ طَه

  املسجد احلرام 
ا اعتكف يف غري املسجد فإنه يؤدي إىل ترك الصالة مع مجاعة املسلمني يف أنه إذ:  ثانيا

املسجد، وتركها ذنب كبري، أو يؤدي إىل أن خيرج إىل الصالة يف كل وقت، وكثـرة  
 .اخلروج والتردد ذهابا وإيابا ينايف االعتكاف؛ ألن االعتكاف مالزمة املعتكَف

 
 :» اون أكثر الناس يف سنة االعتكاف « 

 
هنالك سنة قد اون فيها أكثر الناس أال وهي سـنة االعتكـاف فمـا    :  ١٣٤س

؟ وما شروط االعتكاف ؟ وما جيوز وما ال جيوز؟ وهل جيوز للمـرأة أن   توجيهكم
  ؟  تعتكف ؟ وأين يكون

االعتكاف هو لزوم املسجد لطاعة اهللا، وهو سنة مؤكدة يف كـل زمـان،    : اجلواب
أن  «:  -رضي اهللا عنـها -ن رمضان، كما روت عائشة ويتأكد يف العشر األواخر م

-كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
كان  «: وروى البخاري عن أيب هريرة قال »مث اعتكف أزواجه من بعده  -عز وجل

ا كان العام يعتكف يف كل رمضان عشرة أيام، فلم -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  .  »الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما 
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يعتكف يف هـذه   -صلى اهللا عليه وسلم-وإمنا كان النيب : قال ابن رجب يف اللطائف
العشر قطعا ألشغاله، وتفريغا لباله، وختليا ملناجاة ربه وذكره ودعائه، وكـان حيتجـر   

  . حجرا يتخلى فيها عن الناس
املعتكف ال يستحب له خمالطة الناس حىت وال لتعلـيم  وهلذا ذهب اإلمام أمحد إىل أن 

علم وإقراء قرآن، بل األفضل له االنفراد بنفسه وهو اخللوة الشرعية هلذه األمة؛ وإمنـا  
كان يف املساجد لئال يترك به اجلمعة واجلماعات، فاملعتكف قد حبس نفسه على طاعة 

بقلبه وقالبه على ربه وما  اهللا وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف
  . يقربه منه، فما بقي له هم سوى اهللا وما يرضيه عنه

قطع العالئق عن اخلالئق لالتصال خبدمة اخلالق، وكلمـا  : فمعىن االعتكاف وحقيقته
قويت املعرفة واحملبة له واألنس به أورثت صاحبها االنقطاع إليه بالكلية على كل حال 

 .  
  :  شروطوال يصح االعتكاف إال ب

  .  ».. إمنا األعمال بالنيات  «:  حلديث:  النية -١
سورة [ ﴾ وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد ﴿:  -تعاىل-أن يكون يف مسجد؛ لقوله  -٢

  . يعتكف يف مسجده -صلى اهللا عليه وسلم-وكان ]. ١٨٧: البقرة، اآلية
حىت ال يتكرر خروجه لكـل  أن يكون ذلك املسجد مما تقام فيه صالة اجلماعة؛  -٣

  . وقت مما ينايف االعتكاف
وال خيرج املعتكف إال ملا ال بد له منه، وال يعود مريضا وال يشهد جنازة، وحيرم عليه 
مباشرة زوجته، ويستحب اشتغاله بالقربات واجتناب ما ال يعنيه، وله أن يتحدث مع 

ة وأكل وشرب إذا مل من يزوره، وله أن يتنظف ويتطيب وخيرج لقضاء حاجة وطهار
  . جيد من يأتيه ما
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وأما املرأة فاألفضل يف حقها البقاء يف بيتها، والقيام خبدمة زوجها وولدها وال يشغلها 
ذلك عن عبادة را، وألن خروجها مظنة الفتنة ا، ويف انفرادها ما يعرضها للفسـقة  

وكان املسجد قريبا  وأهل الفساد، ولكن إن أمنت هذه املفاسد، وكانت كبرية السن،
من أهلها وحمارمها؛ جاز هلا االعتكاف فيه، وعلى ذلك حيمل اعتكاف زوجات الـنيب  

  . بعده لقرن من املسجد -صلى اهللا عليه وسلم-
وباجلملة ال يصح اعتكافها يف مسجد بيتها وهو مصالها فيه، ويصح يف كل مسـجد  

واهللا . ادها حمافظة على نفسـها ولو مل يكن فيه مجاعة مستمرة، ويكره خروجها وانفر
 .أعلم

 :» االعتكاف بال صوم « 

  ؟  هل جيوز االعتكاف بال صوم:  ١٣٥ س
رضـي اهللا  -الصحيح أنه جيوز االعتكاف بال صوم ؛ ودليل ذلك أن عمـر   : اجلواب

إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكـف   «:  -صلى اهللا عليه وسلم-قال لرسول اهللا  -عنه
والليلة ليست حمـال   »أوف بنذرك  -صلى اهللا عليه وسلم-حلرام قال ليلة يف املسجد ا

للصوم، فدل ذلك على أنه جيوز االعتكاف بدون الصيام، ولكن يتأكد الصـيام ملـن   
ال اعتكاف إال بصوم، وألن : اعتكف ارا خروجا من اخلالف؛ ألن بعض العلماء قال

 .فضل االعتكاف مع الصيامإن األ: الذين قالوا جبواز االعتكاف بال صوم قالوا

 
 :» االعتكاف طاعة جيب الوفاء ا « 

 
والطاعة إذا نذرت جيب الوفاء  -جل وعال-تقدم أن االعتكاف طاعة هللا :  ١٣٦س

ال يلزم من نذر أن يعتكف الوفاء به، فهل : ا، ولكين مسعت أن بعض العلماء يقول
  ؟  هذا صحيح
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من نذر  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-ا ؛ لقوله االعتكاف طاعة جيب الوفاء  : اجلواب
ال يلزم الوفاء به ألن عندهم قاعدة يف : أما األحناف فإم قالوا » أن يطيع اهللا فليطعه

أن النذر ال يلزم الوفاء به إال ما كان جنسه واجبـا بأصـل الشـرع،    : النذر، وهي
  . واالعتكاف ليس جنسه واجبا بأصل الشرع

واالعتكاف  »من نذر أن يطيع اهللا فليطعه  «:  ؛ لعموم حديثوالصحيح قول اجلمهور
 .من طاعة اهللا

 
 :» اعتكاف املرأة « 

 
 هل يصح للمرأة االعتكاف يف بيتها؟ وهل جيوز هلا االعتكاف يف املسجد:  ١٣٧س

  ؟ 
ال يصح للمرأة أن تعتكف يف بيتها، أما اعتكافها يف املسجد فيجوز إذا كان  : اجلواب

صلى اهللا -مكانا مهيئا للنساء وأمنت على نفسها، فقد اعتكف أزواج النيب يف املسجد 
 بعده يف املسجد،  -عليه وسلم

أن تعتكف فأذن هلا؛ فبنت هلـا   -رضي اهللا عنها-وملا اعتكف مرة استأذنته عائشة  « 
فبنت هلا خباء آخر، فسمعت بـذلك   -رضي اهللا عنها-خباء، فسمعت بذلك صفية 

ورأى األخبية وسـأل   -صلى اهللا عليه وسلم-باء؛ فلما أصبح النيب زينب فبنت هلا خ
 عند ذلك خوض األخبية وترك االعتكاف ذلك العام... هذه فالنة وفالنة: عنها، قيل

 ؟ ؟ آلبِر يرِدنَ آلبِر يرِدنَ « : ويف رواية » ؟ ما محلهن على هذا «:  ويف رواية أنه قال »
صـلى اهللا عليـه   -م ألن مل يردن إال املنافسة، فرخصته فترك االعتكاف ذلك العا »

  .لعائشة أوال دليل على جواز اعتكاف املرأة يف املسجد -وسلم
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 :» بدأ وقت االعتكاف « 
 
  إذا نذرت أن أعتكف يوما أو ليلة مىت يبدأ وقت االعتكاف ومىت ينتهي؟ :  ١٣٨س

املعتكف قبـل طلـوع    إذا نذرت أن تعتكف يوما وجب عليك أن تدخل : اجلواب
الشمس، وال خترج إال بعد غروب الشمس، وإذا نذرت اعتكاف ليلة فعليك أن تدخل 

 .واهللا أعلم. املعتكف قبل غروب الشمس وال خترج إال بعد طلوع الشمس

  
 :» االعتكاف يف مسجد معني « 

 
  ؟  من نذر أن يعتكف يف مسجد معني فهل جيوز له أن يعتكف يف غريه:  ١٣٩س

من نذر أن يعتكف يف أي مسجد غري املساجد الثالثة جـاز لـه أن يـويف    :  اباجلو
باعتكافه يف أي مسجد آخر؛ ألن البقاع كلها سواء، وكذلك من نذر أن يعتكف يف 

: مسجد يف البلدة الفالنية، جاز له أن يويف باعتكافه يف أي بلد، وهناك قاعدة يف هـذا 
يما دونه، فمن نذر أن يعتكـف يف املسـجد   وهو أنه إذا عني األفضل تعني ومل جيز ف

احلرام لزمه االعتكاف فيه، ومل جيز فيما دونه؛ ألن كل املساجد دونه يف الفضل، وإذا 
:  -صلى اهللا عليه وسلم-عني املفضول جاز يف الفاضل؛ دليل ذلك أن رجال قال للنيب 

. صل هاهنا:  إين نذرت إن فتح اهللا عليك مكة أن أصلي يف مسجد بيت املقدس قال« 
: صل هاهنا، فلما رآه مصـرا قـال  : قال. إين نذرت أن أصلي يف ذلك املسجد: قال

 .رواه أبو داود واحلاكم وصححه »شأنك إذًا 
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 ::::» ليلة القدر : حادي عشر« 
  

؟ وما األقوال الـواردة يف   ما فضل ليلة القدر ؟ وملاذا مسيت ذا االسم:  ١٤٠س
؟ هل هي يف العشر األواخـر، أم العشـر    وال العلماء؟ وما األرجح من أق تعيينها

؟ وما احلكمة يف إخفـاء   األواسط، أم يف بداية الشهر؟ وهل تنتقل من ليلة إىل ليلة
  ؟  ليلة القدر

هي الليلة اليت أنزل فيها القرآن، وذكر يف فضلها إنزال القرآن فيها، وأا خري :  اجلواب
ن العبادة يف ألف شهر، وذلك دليل فضلها، ومن من ألف شهر؛ أي العبادة فيها خري م

فضلها أن املالئكة والروح ترتل فيها؛ حلصول الربكة، ومشـاهدة تنـافس العبـاد يف    
األعمال الصاحلة، وحلصول املغفرة، وترتل الرمحة، وجتاوز اهللا عن الذنوب العظيمـة،  

صول املغفرة ملن ومن فضلها أا سالم؛ أي ساملة من اآلفات واألمراض، ومن فضلها ح
من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما  «:  -صلى اهللا عليه وسلم -قامها؛ لقوله 
  . متفق عليه » تقدم من ذنبه

ومسيت ليلة القدر لعظم قدرها، أو ألا تقدر فيها أعمال العباد اليت تكـون يف ذلـك   
]. ٤: سورة الدخان، اآلية[ ﴾ رٍ حكيمٍفيها يفْرق كُلُّ أَم ﴿:   -تعاىل-العام؛ لقوله 
وقد اختلف الناس يف تعيينها، وذكر احلافظ ابن حجـر  . التقدير السنوي: ويسمى هذا

وأرجحها : يف آخر كتاب الصيام من فتح الباري ستة وأربعني قوال يف تعيينها، مث قال
األواخر، وأرجـى  أا يف الوتر من العشر األواخر، وأا تنتقل، وأرجاها أوتار العشر 

أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثالثة وعشـرين، وأرجاهـا عنـد    
احلكمة من إخفاء ليلـة القـدر ليحصـل    : قال العلماء. اجلمهور ليلة سبع وعشرين

  . إخل...االجتهاد يف التماسها، خبالف ما لو عينت هلا ليلة القتصر عليها
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يف الس اخلامس من وظائف رمضان، وذكر فيها وقد أطال الكالم عليها ابن رجب 
عدة أقوال بأدلتها، وأكثر األدلة ترجح أا يف السبع األواخر، وأـا يف ليلـة سـبع    
وعشرين؛ ملا استدل به على ذلك من اآليات والعالمات وإجابة الدعاء فيها، وطلـوع  

 .اهللا أعلمو. الشمس صبيحتها ال شعاع هلا، والنور والضياء الذي يشاهد فيها

 
 :» ملاذا مسيت ليلة القدر ذا االسم « 

 
  ؟  ما فضل ليلة القدر ؟ وملاذا مسيت بذلك؟ وماذا يقول موفق لقيامها:  ١٤١س

األول يف سـورة  : ليلة القدر يف موضعني من كتابـه  -جل وعال-ذكر اهللا :  اجلواب
والثاين ]. ١: سورة القدر، اآلية[ ﴾ قَدرِإِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْ ﴿:  -تعاىل-القدر قال 

سورة الـدخان،  [ ﴾إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِين  ﴿: يف سورة الدخان
-وذكر من فضلها أن العمل فيها يعدل العمل يف ألف شهر، كمـا قـال   ]. ٣: اآلية
؛ وألف شهر ]. ٣: سورة القدر، اآلية[ ﴾ ن أَلْف شهرٍلَيلَةُ الْقَدرِ خير م ﴿:  -تعاىل
  . سنة وأربعة أشهر ٨٢

ألا تقدر فيها مقادير اخلالئق إىل مثلها : ملاذا مسيت بليلة القدر؟ فقيل: أما قول السائل
ألا ليلة ذات قدر وشرف، وهي ترجى يف العشر األواخـر مـن   : وقيل. من القابل

وترجى  »التمسوها يف العشر األواخر « :   - عليه وسلمصلى اهللا-رمضان كما قال 
رضـي اهللا  -ومن وفق لليلة القدر فإنه يدعو فيها مبا ورد، فعن عائشة . يف أوتار العشر

: قـويل : يا رسول اهللا، أرأيت إذا وفقت لليلة القدر ماذا أقول؟ قال« : قالت  -عنها
 .»اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنا 
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 :» كذوبة قصص م« 

  :  فضيلة الشيخ، انتشر يف اآلونة األخرية قصة هذا مضموا: ١٤٢س
ال إله إال اهللا، هناك فتاة تبلغ من العمر ستة عشـر عامـا   . بسم اهللا الرمحن الرحيم

كانت مريضة، وقد عجز األطباء عن عالجها، ويف ليلة القدر بكت الفتـاة حـىت   
وأعطتها شربة ماء، وملـا   -اهللا عنها رضي-نامت، ويف منامها رأت السيدة زينب 

استيقظت من نومها وجدت أا قد شفيت متاما، ووجدت قطعـة مـن القمـاش    
ووصـلت هـذه   . تنشر هذه الرسالة وتوزع على ثالثة عشر فردا: مكتوب عليها

يوما، ووصـلت إىل   ١٣الرسالة إىل عقيد حبري فوزعها وحصل على ترقية خالل 
يوما، ووصلت إىل عامل فوزعها فحصل  ١٣ته خالل تاجر فأمهلها فخسر كل ثرو

يوما؛ نرجو منك يا أخي املسلم أن تقوم  ١٣على ترقية وحلت مجيع مشاكله خالل 
  . الرجاء عدم اإلمهال. فردا ١٣بنشرها وتوزيعها على 

  ؟  هل هذه القصة صحيحة؟ وما نصيحتكم ملن تقع بني يديه: السؤال
ة القدر ال أصل هلا، وال جيوز العمل ا، وعلى من هذه قصة مكذوبة عن ليل:  اجلواب

وجدها أن حيرقها وال خياف إال من اهللا، فال يضره ذلك شيئا، وقد أحرقها الكـثريون  
 .واهللا أعلم. ومل يروا بأسا

 
 ::::» أحكام متعلقة بالصيام : ثاني عشر« 

 
نـد  إين لست كهيئتكم؛ إين أبيت ع« :  -عليه الصالة والسالم-يقول :  ١٤٣س

  فهل هو إطعام وإسقاء حقيقي أم معنوي ؟  » ريب يطعمين ويسقيين
هو إطعام وإسقاء حقيقي، فيـؤتى إليـه   : اختلف أهل العلم يف ذلك؛ فقيل:  اجلواب

  . بطعام وشراب من اجلنة
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 -صلى اهللا عليه وسلم-إنه إطعام وإسقاء معنوي، واملراد أن اهللا يفتح على نبيه : وقيل
وهذا قول األكثرين؛ فإن تلـك  . اد ما يقوم مقام الطعام والشرابمن املعارف واألور

الفتوحات اإلهلية واألوراد الربانية ترتل على قلوب أولياء اهللا فتقويها وتشغل نفوسـهم  
  : عن مشتهياا من الطعام والشراب، كما يقول بعضهم

  عن الشراب وتلهيها عن الزاد  * * *هلا أحاديث من ذكراك تشغلها 
  

إين أظـل  « : يؤيد هذا القول أنه ورد يف بعض روايات احلديث الوارد يف السؤال ومما
؛ وكلمة أظل معناها أمكث ارا، ومن املعلوم أن ـار   »عند ريب يطعمين ويسقيين 

 .الصيام ال جيوز فيه األكل ال من طعام اجلنة وال من غريها

 
 :» ره املرتد إذا تاب أثناء النهار أُمر بإمساك بقية ا« 

 
من رمضان تاب يف أثناء النهار  ١٥رجل كان على اإلسالم مث ارتد، ويف : ١٤٤س

  ؟  فهل يقضي ما فاته
املرتد إذا تاب يف أثناء النهار أمرناه بإمساك بقية اره وبقية شهره وأسقطنا :  اجلواب

  . عنه ما مضى، وهذا احلكم ينطبق أيضا على الكافر األصلي
ملا أسلمت كانوا يف سنة تسع يف رمضان، وهم آخر من أسلم من ودليل ذلك أن ثقيفا 

أن يقضوا أول الشهر،  -صلى اهللا عليه وسلم-أهل احلجاز فلما أسلموا مل يأمرهم النيب 
 .واهللا أعلم. بل أمرهم بإمساك بقيته
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 :» إهداء ثواب الصيام للميت « 
 
  هل جيوز إهداء ثواب الصيام للميت ؟ :  ١٤٥س

فل املطلق الصحيح أنه جيوز صيامه وإهداء ثوابه للميت، ويصل إليه الثواب الن: اجلواب
 .إن شاء اهللا

 
  : »من مات وعليه قضاء هل يصام عنه ؟ « 

 
  من مات وعليه قضاء، هل يصام عنه ؟ :  ١٤٦س

إذا كان على املريض قضاء أيام من رمضان، ومل يقضها حىت مات؛ فإن كان :  اجلواب
 .طا فإنه يصام عنه، أما إذا مل يفرط فال يقضى عنهتركها اونا وتفري

 
 :» ال فرق بني النذر والفرض يف القضاء « 
 
من مات وعليه قضاء أيام من رمضان، فهل يصام عنه مطلقا، أم يقضـي  : ١٤٧س

  ؟  األيام املنذورة فقط
ذهب اإلمام أمحد إىل أن القضاء خاص بالنذر، أما الفرض فإنه ال يقضى عن : اجلواب

رمحه -امليت، ولكن يتصدق من تركته عن كل يوم نصف صاع؛ واستدل اإلمام أمحد 
  . » ال يصلي أحد عن أحد، وال يصوم أحد عن أحد« :   حبديث -اهللا

وذهب أكثر األئمة إىل أنه ال فرق بني النذر والفرض، فكالمها يقضى عـن امليـت؛   
« :  -لى اهللا عليه وسلمص-قال رسول اهللا :  قالت -رضي اهللا عنها-حلديث عائشة 

أما احلديث الذي استدل به اإلمام أمحـد فإنـه    » من مات وعليه صيام صام عنه وليه
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حممول على األحياء، فإن احلي ال جيوز له أن يوكل غريه يف العبـادات إال يف بعـض   
  . احلاالت

 .أن قضاء الصيام عن امليت عام يف الفرض والنذر -إن شاء اهللا-فالقول الصحيح 

 
 :» من مات وعليه صيام صام عنه وليه « 

 
إذا كان على امليت مخسة أيام من رمضان مل يقضها، وأراد أبناؤه وعددهم : ١٤٨س

مخسة أبناء أن يصوموها فهل جيوز أن يصوم كل واحد منـهم يومـا أم ال بـد أن    
  ؟  يقضيها عنه أحدهم

والـويل   » عنه وليهمن مات وعليه صيام صام  «:  ورد يف احلديث الصحيح: اجلواب
يدخل فيه كل الورثة، فإذا كان على امليت مخسة أيام كما هو يف السؤال فإنه جيـوز  
ألبنائه اخلمسة أن يقتسموا صيامها، فيصوم كل واحد عن يوم مثال، وجيوز أن يصوموا 

  . كلهم يف يوم واحد
 .ويستثىن من ذلك الكفارة فإنه يشترط التتابع فيتكفل ا أحد الورثة

 
 :» جيوز قضاء أيام رمضان متفرقة « 

 
من فاته من رمضان صيام بعض األيام وذلك لعذر فهل جيـب عليـه أن   : ١٤٩س

  ؟  يصومها متتابعة أم جيوز له أن يفرقها
الصحيح أنه جيوز قضاؤها متفرقة؛ ألن اآلية ليس فيها نص على التتابع، بل :  اجلواب
  . ه جيوز أن يقضيها متفرقةأطلق فيها، فدل على أن -جل وعال-إن اهللا 

ولكن األفضل أن يقضيها متوالية؛ ألن ذلك حكاية األداء، فإن األيام الـيت أفطرهـا   
 .كانت متوالية فيقضيها متوالية
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 :» صيام النفل وقضاء الفرض « 

 
من كان عليه صيام أيام من رمضان مل يقضها بعد، هل جيوز له أن يصوم : ١٥٠س

  ؟ النفل وهو مل يقض الفرض 
ال جيوز للمسلم أن يتنفل وعليه فرض، فال جيوز له أن يصوم بنية النفل وهو :  اجلواب

 .مل يقض ما فاته من رمضان

 
 :» ال يقبل اهللا نافلة حىت تؤدى الفريضة « 

 
إذا صمت أياما من شوال بنية النفل، ويف ذميت أيام من رمضان مل أقضها، : ١٥١س

  ؟  انفهل تكفي عن قضاء ما فاتين من رمض
الصحيح أن من صام بنية النفل وعليه أيام من رمضان مل يقضها، فإن هـذه  :  اجلواب

األيام تقع عن الفرض، كمن حج بنية النفل وهو مل حيج عن نفسه، فإن نيته تنقلـب  
  . فرضا ال نفال ويكون احلج له ال لغريه

ال يقبـل اهللا  : أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ورد يف بعض األحاديث عن النيب 
 .نافلة حىت تؤدى الفريضة 

 
    ::::» المرأة والصيام : ثالث عشر« 

 

امرأة مصابة مبرض القلب والسكر، وقد نصحها األطباء بعدم الصـوم؛  :  ١٥٢س
ألن ذلك يؤثر على صحتها، إال أا يف العام املاضي صامت وتصوم هذا العام، غري 

ود للنوم، وذه احلال ال يبـدو أثـر   أا تنام معظم النهار، فقط تؤدي الصالة وتع
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املرض واضحا، فهل صيامها صحيح؛ علما أا صامت يف العام املاضـي وجاءـا   
  ؟  الدورة الشهرية مخسة أيام فأفطرا وكفرت عنها

مىت كان املريض يشق عليه الصوم أو يزيد يف مرضه، أو يتأخر الـربء مـع   : اجلواب
-من الصوم، وعليه القضاء عند القدرة؛ لقولـه   الصيام؛ جاز له اإلفطار، وهو أفضل

ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسـر   ﴿:  -تعاىل
رسالْع بِكُم رِيدلَا ي١٨٥سورة البقرة، اآلية [ ﴾ و .[  

ة أن هذا املرض يشق معه الصـوم جـاز   ومىت قرر طبيبان مسلمان معروفان باإلصاب
للمريض اإلفطار، لكن إن قدر على الصوم مع الراحة أو النوم كما تفعل هذه املـرأة  
حبيث ال يظهر تأثري املرض مل جيز اإلفطار، إال أن خيشى استمرار هذا املرض أو اشتداده 

ا عند خفـة  فحينئذ تفطر هذه املرأة وتأخذ برخصة اهللا، فإن قدرت على القضاء لزمه
املرض أو عند قصر النهار كما يف الشتاء، فإن مل تستطع أُطعم عنها لكل يوم مسكني 
مـد بر أو نصف صاع من متر أو غريه، وهكذا تفعل يف األيام اليت أفطرا يف العـام  

 .املاضي ألجل احليض

 
 :» ال حد ألقل النفاس « 

 
ع مثال، وطهرت قبـل أن  إذا وضعت قبل رمضان بأسبو: تقول السائلة:  ١٥٣س

  ؟  أكمل األربعني هل جيب علي الصيام
نعم، مىت طهرت النفساء، وظهر منها ما تعرفه عالمة على الطهر وهي القصة : اجلواب

البيضاء أو النقاء الكامل، فإا تصوم وتصلي ولو بعد الوالدة بيوم أو أسبوع، فإنـه ال  
عد الوالدة أصال، وليس بلوغ األربعني حد ألقل النفاس فمن النساء من ال ترى الدم ب
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شرطا، وإذا زاد الدم على األربعني ومل يتغري فإنه يعترب دم نفاس تترك ألجلـه الصـوم   
 .والصالة واهللا أعلم

 
 :» إذا طهرت املرأة بعد الفجر مباشرة « 

 
إذا طهرت املرأة بعد الفجر مباشرة هل متسك وتصوم هذا اليوم ويعتـرب  : ١٥٤س

  ؟  أم جيب عليها قضاء ذلك اليوميوما هلا، 
إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن :  اجلواب

الفرض ولو مل تغتسل، إال بعد تبني الصبح فإا متسك ذلك اليوم وال جيزئها، بل تقضى 
 .بعد رمضان

 
 :» جيوز أخذ دواء ملنع احليض إذا كان القصد هو العمل الصاحل « 

 
هل جيوز يل أن آكل حبوب منع العادة الشهرية يف أواخر : تقول السائلة: ١٥٥س

  ؟  شهر رمضان املبارك لكي أكمل بقية الصيام
جيوز أكل دواء ملنع احليض إذا كان القصد هو العمل الصاحل، فإذا قصـدت  :  اجلواب

ن قراءة القـرآن  فعل الصيام يف زمنه والصالة مع اجلماعة، كقيام رمضان واالستكثار م
وقت الفضيلة؛ فال بأس بأكل احلبوب هلذا القصد، فإن كان القصد جمرد الصيام حىت ال 

 .يبقى دينا فال أراه حسنا، وإن كان جمزئا للصوم بكل حال
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 :» إذا طهرت املرأة يف رمضان قبل أذان الفجر « 
 
  ؟  الصومإذا طهرت املرأة يف رمضان قبل أذان الفجر فهل جيب عليها : ١٥٦س

إذا انقطع الدم عن املرأة يف آخر الليل من رمضان فيصح هلا أن تتسحر حـىت  : اجلواب
يتبني الصبح؛ وذلك ألا يف هذه احلال طاهرة ينعقد صومها، وال تصح الصالة حـىت  

فَإِذَا تطَهرنَ فَـأْتوهن   ﴿:  -تعاىل-تغتسل وال يصح أيضا وطؤها حىت تغتسل، لقوله 
يح نماللَّه كُمر٢٢٢اآلية : سورة البقرة[ ﴾ ثُ أَم.[ 

 
 :» القضاء مع اإلطعام للمرضع واحلامل « 

 
من املشهور يف مذهب احلنابلة أن احلامل واملرضع إذا خافتا على ولديهما : ١٥٧س

  ؟  أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وال تقضيان، ما قول فضيلتكم يف ذلك
ر وتكفر فهذا هو املشهور، وأما كوا ال تقضي فهـذا لـيس   أما كوا تفط: اجلواب

وهذا مروي عن ابن عباس وعليه فسر اآلية . بصحيح، بل الصحيح أا تقضي وتطعم
 :  -تعاىل-وهي قول اهللا 

؛ فـروي  ]. ١٨٤اآلية : سورة البقرة[ ﴾ وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ ﴿
الكبري ) إما يف حق(وغريه من السلف أن هذه اآلية باقية مل تنسخ، وأا عن ابن عباس 

الذي يشق عليه الصيام مع كونه يطيقه فيطعم وال صيام عليه، وكذا املريض الـذي ال  
املرأة احلامل أو املرضع اليت ختاف على ولدها، جنينـها يف  ) وإما يف حق(يرجى برؤه، 

د لبنا أو ال جيد قوتا وغذاء؛ فتفطر ألجل غريهـا،  بطنها أو رضيعها، ختاف عليه أال جي
ففي هذه احلال إذا أفطرت فإا تكفر؛ لكوا أفطرت من غري مرض، ولكوا تطيـق  

  . الصيام، وبعد زوال ذلك العذر تصومه أي تقضي وتطعم
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هذا هو املشهور، والرواية اليت فيها أا ال تطعم رواية ضعيفة، والرواية اليت فيها أـا  
تطعم وتقتصر على اإلطعام فهي رواية ضعيفة أيضا، كانت عن ابن عباس أو كانـت  

 .عن اإلمام أمحد فال تثبت، بل الثابت واملشهور أنه ال بد من القضاء مع اإلطعام

 
 :» طهرت احلائض يف أثناء النهار « 

 
  ؟  إذا طهرت احلائض يف أثناء النهار من احليض فهل متسك بقية اليوم: ١٥٨س
إذا طهرت املرأة يف أثناء النهار من احليض أو من النفاس متسك بقية ذلـك  : واباجل

اليوم وتقضيه؛ فإمساكها حلرمة الزمان، وقضاؤها ألا مل تكمل الصيام وفرضها صيام 
 .الشهر كله، وألن الذي يصوم نصف النهار ال يعد صائما

 
 ::::» أحكام صالة التراويح والقيام : رابع عشر« 

 
  ؟  صالة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ وكيف نؤديها هل: ١٥٩س

من قام  «:  عليها بقوله -صلى اهللا عليه وسلم-هي سنة مؤكدة حث النيب :  اجلواب
وثبت أنه صالها بأصحابه عدة ليال  » رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

كان الرجل يصليها وحده مث خاف أن تفرض عليهم، ورغّبهم أن يصلوها بأنفسهم، ف
رأى مجعهم علـى   -رضي اهللا عنه-ويصلي االثنان مجيعا، والثالثة مجاعة، مث إن عمر 

إمام واحد؛ ملا يف ذلك من االجتماع على الصالة ومساع القرآن، واستمر على ذلـك  
  . املسلمون إىل اليوم

قراءة حبيـث  وكانت تؤدى يف ذلك الزمان ثالثا وعشرين ركعة، وكانوا يطيلون يف ال
يقرءون سورة البقرة يف اثنيت عشرة ركعة، وأحيانا يف مثاين ركعات، وحيث مل حيددها 
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بعدد معني فإن األمر واسع، فإن شاء قلـل الركعـات    -عليه الصالة والسالم-النيب 
 .وطول يف األركان، وإن شاء زاد يف عدد الركعات وخفف األركان

 
 :» مضان األدعية اليت تقال يف القنوت يف ر« 

 
ما هي األدعية اليت تقال يف القنوت يف رمضان ؟ وهل القنوت يف الـوتر  :  ١٦٠س

  ؟  الزم
القنوت يف الوتر سنة وليس بالزم، وتكره املداومة عليه خمافة اعتقاد العامة أنه : اجلواب

وذهـب  . واجب، وإمنا هو مسنون يف صالة الوتر يف رمضان وغريه من شهور العـام 
إىل عدم شرعيته إال يف النصف األخري من رمضان، واستحب بعضـهم  بعض العلماء 

  . القنوت يف صالة الفجر كل يوم، والصحيح أنه يشرع فيها عند النوازل
 -رضي اهللا عنـهما -وقد حفظ من األدعية فيه ما رواه احلسن بن علي بن أيب طالب 

للهم اهدين فـيمن  ا: علمين رسول اهللا مجيعها كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر« :  قال
هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر ما 
قدرته وقضيت، فإنك تقضي باحلق وال يقضى عليك، إنه ال يذل من واليت، تباركت 

صـلى اهللا  -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-وعن علي بن أيب طالب  »ربنا وتعاليت 
اللهم إين أعوذ برضاك من سـخطك، وأعـوذ    «:  آخر وترهيقول يف  -عليه وسلم

مبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت علـى  
روامها اخلمسة، وال بأس بالزيادة على ذلك من األدعية املـأثورة اجلامعـة    » نفسك

 .خلريي الدنيا واآلخرة

 
 :» م يف مجيع أيام السنة قيام الليل يف شهر رمضان املبارك فقط أ« 
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؟  هل يكون قيام الليل يف شهر رمضان املبارك فقط أم يف مجيع أيام السنة:  ١٦١س
ومن أي ساعة يبدأ وإىل أي ساعة ينتهي؟ وهل يكون القيام صالة فقط أم صـالة  

  ؟  وقراءة قرآن
ه، كما يف قيام الليل بالصالة، والتهجد سنة وفضيلة حافظ عليها النيب وصحابت: اجلواب

إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى من ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائفَةٌ  ﴿:  -تعاىل-قوله 
كعم ينالَّذ نوليس خاصا بشهر رمضان، ووقته مـا  ]. ٢٠سورة املزمل، اآلية [ ﴾ م

، وإن صلى وسطه فله أجر، واألوىل بني العشاء والفجر، لكن الصالة آخر الليل أفضل
 .واهللا أعلم. أن يكون عقب النوم أو يف النصف األخري من الليل

 :» خري صفوف الرجال والنساء « 

 
إذا كان هناك حائل ساتر بني الرجال والنساء يف املسجد، فهل ينطبـق  : ١٦٢س

خري صفوف الرجـال أوهلـا وشـرها     « :  -صلى اهللا عليه وسلم-قول الرسول 
أم يزول ذلك ويبقـى خـري    »آخرها، وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا 

  . صفوف النساء أوهلا؟ أفيدونا أفادكم اهللا
يظهر أن السبب يف كون خري صفوف النساء آخرها هو البعد عن الرجال، :  اجلواب

فإن املرأة كلما كانت أبعد عنهم كان ذلك أصني هلا، وأحفظ لعرضها، وأبعد هلا عن 
مليل إىل الفاحشة، لكن إذا كان مصلى النساء بعيدا عن الرجال ومفصوال حباجز مـن  ا

جدار أو سترة منيعة، وإمنا يعتمدن يف متابعة اإلمام على املكرب؛ فإن الـراجح فضـل   
 .الصف األول؛ لتقدمه وقربه من القبلة وحنو ذلك
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 :» صالة الليل مثىن مثىن « 

 
التراويح أن يصلي أربع ركعات بسالم واحـد  هل جيوز لإلمام يف صالة :  ١٦٣س

  ؟  سواء جلس للتشهد األول، كالظهر مثال، أم مل جيلس
صالة الليل مثىن مثىن  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-ثبت يف الصحيح قول النيب : اجلواب

وهذا يفيـد   » وكان يقول يف كل ركعتني التحية «:  ويف صحيح مسلم عن عائشة »
، وهكذا املنقول عن الصحابة واألئمة يف صالة التراويح ولكنهم السالم من كل ركعتني

كانوا يطيلون القيام واألركان فيسترحيون بعد كل أربع ركعات؛ ولذلك مسـوا هـذه   
  . الصالة بالتراويح

وأما الوتر فيجوز سرده يف ثالث ركعات بسالم واحد، أو مخس ركعات، أو سـبع،  
يف الصحيح، وبكل حال يكره سرد أربع  يسلم يف آخرهن كما ثبت ذلك عن عائشة

إخل؛ أي بسالمني كما ذكرت ... يصلي أربعا: ركعات يف صالة التهجد، وقول عائشة
 .يف احلديث اآلخر

 
 :» إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ يف كل ركعة صفحة كاملة « 

 
ة أي إمام مسجد يصلي بالناس التراويح ويقرأ يف كل ركعة صفحة كامل:  ١٦٤س

آية، إال أن بعض الناس يقول إنه يطيل القراءة، والبعض يقول عكس  ١٥ما يعادل 
ما السنة يف صالة التراويح؟ وهل هناك حد يعرف به التطويل مـن عدمـه   . ذلك

  ؟  منقول عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
كان يصلي بالليل إحـدى   -صلى اهللا عليه وسلم-ثبت يف الصحيح أن النيب : اجلواب

عشرة ركعة يف رمضان وغريه، ولكنه يطيل القراءة واألركان، حىت إنه قرأ مرة أكثـر  
  . من مخسة أجزاء يف ركعة واحدة مع الترتيل والتأين



٢٤٠ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

وثبت أنه كان يقوم عند انتصاف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، مث يستمر يصلي 
سـاعات، وذلـك    إىل قرب طلوع الفجر؛ فيصلي ثالث عشرة ركعة يف حنو مخـس 

  . يستدعي اإلطالة يف القراءة واألركان
ملا مجع الصحابة على صالة التراويح كانوا يصـلون   -رضي اهللا عنه-وثبت أن عمر 

عشرين ركعة ويقرءون يف الركعة حنو ثالثني آية من آي البقرة؛ أي ما يقارب أربـع  
يف ثنيت عشرة ركعة صفحات أو مخسا، فيصلون البقرة يف مثاين ركعات، فإن صلوا ا 

  . رأوا أنه قد خفف
هذه هي السنة يف صالة التراويح، فإذا خفف القراءة زاد يف عدد الركعات إىل إحدى 
وأربعني ركعة كما قاله بعض األئمة، وإن أحب االقتصار على إحدى عشرة أو ثالث 

  . عشرة زاد يف القراءة واألركان
طلوب أن تصلى يف زمن حتصل فيه الطمأنينة وليس لصالة التراويح عدد حمدود، وإمنا امل

والتأين مبا ال يقل عن ساعة أو حنوها، ومن رأى أن ذلك إطالة فقد خالف املنقول فال 
 .يلتفت إليه
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 :» ترك صالة التراويح « 

 
ما حكم صالة التراويح ؟ وما قولكم يف حال كثري من الناس ممن تـرك  :  ١٦٥س

جارة الدنيا، ورمبا إلضـاعة الوقـت باللعـب    هذه الفضيلة العظيمة، وانصرف لت
  ؟  والسهر
صالة التراويح هي القيام يف ليايل رمضان بعد صالة العشـاء، وهـي سـنة    : اجلواب

من قام رمضان إميانا  «:  -صلى اهللا عليه وسلم-مؤكدة كما دل على ذلك قول النيب 
ول الليل وآخـره،  وقيام رمضان شامل للصالة أ » واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

 -تعاىل-فالتراويح من قيام رمضان، وقد وصف اهللا عباده املؤمنني بقيام الليل كما قال 
 ﴿:  وقولـه ]. ٦٤سورة الفرقان، اآلية [ ﴾والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجدا وقياما  ﴿: 

  ]. ١٧ات، اآلية سورة الذاري[ ﴾ كَانوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعونَ
ويستحب أن يصلي مع اإلمام حىت ينصرف؛ فقد روى اإلمام أمحد وأهل السنن بسند 

:   -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال -رضي اهللا عنه-صحيح عن أيب ذر 
رضـي اهللا  -وكان اإلمام أمحد  »من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة « 
  . ع اإلمام عمال ذا احلديثال ينصرف إال م -عنه

وال شك أن إقامة هذه العبادة يف هذا املوسم العظيم تعترب من شعائر دين اإلسالم، ومن 
كمـا روى عبـد    -صلى اهللا عليه وسلم-أفضل القربات والطاعات، ومن سنة النيب 

 -إن اهللا«  : قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-الرمحن بن عوف 
  . » فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه -ز وجلع

فإحياء هذه السنة وإظهارها فيه أجر كبري ومضاعفة لألعمال، وقـد ورد يف بعـض   
فإذا دخل رمضـان   -عز وجل -إن يف السماء مالئكة ال يعلم عددهم إال اهللا : اآلثار
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ة التراويح، فمـن  صال -صلى اهللا عليه وسلم-استأذنوا رم أن حيضروا مع أمة حممد 
  . مسهم أو مسوه سعد سعادة ال يشقى بعدها أبدا 

فكيف يفوت املسلم هذا األجر العظيم وينصرف عنه لتعاطي حرفة أو جتارة أو تنميـة  
  ؟  ثروة من متاع احلياة الدنيا اليت ال تساوي كلها عند اهللا جناح بعوضة

واهلم وصناعام، مل يشعروا فهؤالء الذين يزهدون يف فعل هذه الصالة، ويشتغلون بأم
بالتفاوت الكبري بني ما حيصل هلم من كسب أو ربح دنيوي قليل، وما يفـوم مـن   

ولقـد  . احلسنات واألجور والثواب األخروي ومضاعفة األعمال يف هذا الشهر الكرمي
أكب الكثري على األعمال الدنيوية يف ليايل رمضان، ورأوا ذلك مومسا لتنمية التجـارة  

ال العامة على العمل الدنيوي؛ فصار تنافسهم يف ذلك، وتكاثرهم باملال والكسب، وإقب
  . إذا رأيت من ينافسك يف الدنيا فنافسه يف اآلخرة: وتناسوا قول بعض السلف

أما الذين يسهرون هذه الليايل على اللهو واللعب فهم أخسر صفقة وأضل سعيا؛ وذلك 
مضان غالبا، واعتاضوا عن نوم الليل بنوم الصبيحة أن الناس اعتادوا السهر طوال ليايل ر

وأول النهار أو أغلبه، فرأوا شغل هذا الليل مبا يقطع الوقت، فأقبلوا على مساع املالهي 
واألغاين، وأكبوا على النظر يف الصور الفاتنة واألفالم اخلليعة املاجنة، ونتج عن ذلـك  

ل نفوسهم إىل الشهوات احملرمـة،  ميلهم إىل املعاصي، وتعطايهم شرب املسكرات ومي
وحال الشيطان والنفوس األمارة بالسوء بينهم وبني األعمال الصاحلة؛ فصـدوا عـن   
املساجد ومشاركة املصلني يف هذه العبادة الشريفة، فأفضلهم من يصـلي الفريضـة مث   
يبادر الباب، والكثري منهم يتركون الفرض األعظم وهو الصالة، ويتقربـون بالصـوم   

اة وحماكاة ألهليهم، مع تعاطيهم هلذه احملرمات وصدودهم عن ذكر اهللا وتـالوة  جمار
 .واهللا املستعان. وذلك هو اخلسران املبني. كتابه
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 :» احلكمة يف تسمية قيام رمضان بالتراويح « 

 
ما احلكمة يف تسمية قيام رمضان بالتراويح ؟ وهل ترون أن من األفضل : ١٦٦س

  ؟  صالة التراويح بإلقاء كلمة أو موعظة استغالل وقت التوقف يف
ما أدركنا الناس إال وهم يلعنـون  : ذكر يف املناهل احلسان عن األعرج وقال: اجلواب

وكان القارئ يقرأ سورة البقرة يف مثاين ركعات، وإذا قام ا : الكفرة يف رمضان، قال
  . يف اثنيت عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف

كنا ننصرف يف رمضان مـن القيـام   : مسعت أيب يقول:  بكر قالوعن عبد اهللا بن أيب
  . فنستعجل اخلدم بالطعام خمافة فوات السحور

رضـي  -أمر عمر بن اخلطاب أيب بن كعب ومتيما الداري : وعن السائب بن يزيد قال
أن يقوما للناس يف رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ باملئني  -اهللا عنهم

  . تمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إال يف فروع الفجرحىت كنا نع
ومسيت تراويح من أجل أم يسترحيون بعـد كـل   : وقال ابن حممود يف كتاب الصيام

أربع ركعات؛ لكوم يعتمدون على العصي من طول القيـام، وال ينصـرفون إال يف   
  . فروع الفجر

لصالة، فيفعلوا يف ساعة أو أقل، فإنـه ال  وحيث إن الناس يف هذه األزمنة خيففون ا
حاجة م إىل هذه االستراحة؛ حيث ال جيدون تعبا وال مشقة، لكن إن فصل بعـض  
األئمة بني ركعات التراويح جبلوس أو وقفة يسرية لالستجمام أو االرتياح فاألوىل قطع 

مير ا القارئ، هذا اجللوس بنصيحة أو تذكري، أو قراءة يف كتاب مفيد، أو تفسري آية 
 .أو موعظة، أو ذكر حكم من األحكام حىت ال خيرجوا أو ال ميلوا
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 :» السنة يف عدد ركعات التراويح « 

 
ما هي السنة يف عدد ركعات التراويح ؟ هل هي إحدى عشرة ركعة، أم :  ١٦٧س

ثالث عشرة ركعة؟ وهل يلزم القضاء بسورة واحدة طوال الشـهر أم األفضـل   
  ؟  ا رأيكم فيمن يزيد على ذلك حبيث يصلي ثالثا وعشرين أو أكثرالتنويع؟ وم

واختلف السلف الصاحل يف عدد الركعـات يف  : قال يف جمالس شهر رمضان: اجلواب
: تسع وثالثون، وقيل: إحدى وأربعون ركعة، وقيل: صالة التراويح والوتر معها، فقيل

ثالث عشرة، وقيل : يلتسع عشرة، وق: ثالث وعشرون، وقيل: تسع وعشرون، وقيل
  . إحدى عشرة، وقيل غري ذلك

فيهـا   -يرمحه اهللا-واملختار عند أيب عبد اهللا : فصل: وقال أبو حممد بن قدامة يف املغين
ستة وثالثـون،  : عشرون ركعة، وذا قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي، وقال مالك

أدركت : احلا موىل التوأمة قالوزعم أنه األمر القدمي، وتعلق بفعل أهل املدينة ؛ فإن ص
  . الناس يقومون بإحدى وأربعني ركعة يوترون منها خبمس

ملا مجع الناس على أيب بن كعب كان يصلي م عشرين  -رضي اهللا عنه-ولنا أن عمر 
ركعة، وقد روى احلسن أن عمر مجع الناس على أيب بن كعب فكان يصلي هلم عشرين 

صف الثاين، فإذا كانت العشر األواخر ختلف أيب بن كعب ليلة، وال يقنت م إال يف الن
  . فصلى يف بيته

كان الناس يقومون يف زمن عمـر يف رمضـان   : وروى مالك عن يزيد بن رومان قال
. وعن علي أنه أمر رجال يصلي م يف رمضان عشرين ركعـة . بثالث وعشرين ركعة

املدينة ألم أرادوا مسـاواة  إمنا فعل هذا أهل : قال بعض أهل العلم. وهذا كاإلمجاع
أهل مكة ؛ فإن أهل مكة يطوفون سبعا بني كل تروحيتني، فجعل أهل املدينة مكان كل 

  . إخل... سبع أربع ركعات
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له أن يصليها عشرين ركعـة، كمـا هـو     -رمحه اهللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ث عشرة، وكلـه  املشهور يف مذهب أمحد والشافعي، وله أن يصلي إحدى عشرة وثال

األفضـل  : حسن، فيكون تكثري الركعات أو تقليلها حبسب طول القيام وقصره، وقال
خيتلف باختالف املصلني؛ فإن كان فيهم احتمال بعشر ركعات وثالث بعدها، كمـا  

يصلي لنفسه يف رمضان وغريه؛ فهو األفضـل، وإن   -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب 
بعشرين هو األفضل، وهو الذي يعمل به أكثر املسلمني فإنـه  كانوا ال حيتملونه فالقيام 

وسط بني العشر واألربعني، وإن قام بأربعني أو غريها جاز، وال يكره شيء من ذلك، 
  . إخل... ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت، ال يزاد فيه وال ينقص منه، فقد أخطأ

لم أن قيام الليل حيدد بالزمـان ال  ومن كالم شيخ اإلسالم املذكور وغريه من اآلثار يع
كان يصلي إحدى عشرة ركعة يف  -صلى اهللا عليه وسلم-بعدد الركعات، وأن النيب 

 -يعين السحور-حنو مخس ساعات، وأحيانا يف الليل كله حىت خيشوا أن يفوم الفالح 
وذلك يستدعي طول القيام حبيث تكون الركعة يف حنو أربعني دقيقة، وكان الصـحابة  
يفعلون ذلك حبيث يعتمدون على العصي من طول القيام، فإذا شق عليهم طول القيام 
واألركان خففوا من الطول وزادوا يف عدد الركعات حىت تستغرق صالم مجيع الليل 

فهذا سنة الصحابة يف تكثري الركعات مع ختفيف األركان، أو تقليل الركعات . أو أغلبه
عضهم على بعض؛ فالكل على حق، واجلميع يف عبـادة  مع إطالة األركان، ومل ينكر ب

 .واهللا أعلم. يرجى قبوهلا ومضاعفتها

 
 :» قيام رمضان حيصل بصالة جزء من كل ليلة « 

 
بعض الناس عندما يأتون مساجد تصلى فيها التراويح ثالثـا وعشـرين   :  ١٦٨س

ز الزيـادة  ركعة فإم يقومون بأداء إحدى عشرة ركعة فقط؛ ظنا منهم بأنه ال جيو
على ذلك، وباملقابل ال يتمون مع اإلمام وينصرفون إىل قراءة قرآن أو كتاب معني، 
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أو رمبا جلسوا مع بعض زمالئهم يتحادثون، فهل فعلهم هذا صحيح أم املطلوب أن 
 : -صلى اهللا عليه وسلم-يتابعوا اإلمام يف صالته؛ امتثاال لقوله 

  ؟  » له قيام ليلة من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب اهللا«  
قيام رمضان حيصل بصالة جزء من كل ليلة كنصفها أو ثلثها، سواء كـان  : اجلواب

ذلك بصالة إحدى عشرة ركعة أو ثالث وعشرين، وحيصل القيام بالصالة خلف إمام 
احلي حىت ينصرف، ولو يف أقل من ساعة؛ ملا روى أهل السنن بسند صحيح عن أيب ذر 

فلم يقم بنـا   -صلى اهللا عليه وسلم-صمنا مع رسول اهللا  «:  قال -رضي اهللا عنه-
حىت بقي سبع من الشهر، فقام بنا حىت ذهب ثلث الليل، مث مل يقم بنا يف السادسة، مث 

يا رسول اهللا، لو نفلتنـا  : فقلنا -أي نصفه-قام بنا يف اخلامسة حىت ذهب شطر الليل 
مام حىت ينصرف كتب إنه من قام مع اإل -عليه الصالة والسالم-فقال . بقية ليلتنا هذه

  . احلديث » له قيام ليلة
وكان اإلمام أمحد يصلي مع اإلمام وال ينصرف إال معه؛ عمال ذا احلديث، فمن أراد 
هذا األجر فعليه أن يصلي مع اإلمام حىت يفرغ من الوتر، سواء صلى قليال أو أكثـر،  

دة بدنية يتقرب ا العبد، وليس ـا  وسواء طالت املدة أو قصرت؛ فالصالة أفضل عبا
حد حمدود، بل من أطال أو زاد يف عدد الركعات فله أجر ذلك، واهللا ال يضيع أجر من 

 .أحسن عمال

 
 :» حكم القراءة من املصحف لإلمام الذي ال حيفظ « 

 
ما حكم القراءة من املصحف لإلمام الذي ال حيفظ ؟ ومتابعة املأموم لـه  : ١٦٩س

  ؟  بالنظر فيه
ال أرى بأسا يف محل املصحف خلف اإلمام ومتابعته يف القراءة هلذا الغرض، : اجلواب

أو للفتح عليه إذا غلط، ويغتفر ما حيصل من حركة القبض، وتقليب األوراق، وتـرك  
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السنة يف قبض اليسار باليمني، كما يغتفر ذلك يف حق اإلمام الذي حيتاج إىل القراءة يف 
  . رآناملصحف لعدم حفظه للق

ففائدة متابعة اإلمام يف املصحف ظاهرة حبضور القلب ملا يسمعه، وبالرقة واخلشـوع،  
وبإصالح األخطاء اليت تقع يف القراءة من األفراد ومعرفة مواضعها، كمـا أن بعـض   
األئمة يكون حافظا للقرآن، فيقرأ يف الصالة عن ظهر قلب، وقد يغلط وال يكون خلفه 

إىل اختيار أحدهم ليتابعه يف املصحف؛ ليفتح عليه إذا ارتج  من حيفظ القرآن؛ فيحتاج
 .عليه، ولينبهه إذا أخطأ، فال بأس بذلك إن شاء اهللا

 
 

 :» مشروعية اجلماعة يف قيام رمضان « 

 
ما مشروعية اجلماعة يف قيام رمضان ؟ وما السبب يف عدم استمرار النيب : ١٧٠س
 ؟  التراويحباجلماعة يف صالة  -صلى اهللا عليه وسلم-

. واملختار عند أيب عبد اهللا فعلها يف اجلماعة: قال أبو حممد بن قدامة يف املغين: اجلواب
صلى -اجلماعة يف التراويح أفضل، وقد جاء عن النيب : قال يف رواية يوسف بن موسى

 -رضي اهللا عنـه -وقد جاء عن عمر  » اقتدوا باللذين من بعدي« :  -اهللا عليه وسلم
صلي يف اجلماعة، وذا قال املزين وابن عبد احلكم ومجاعة من أصحاب أيب أنه كان ي

  . إخل... كان جابر وعلي وعبد اهللا يصلوا يف مجاعة: قال أمحد. حنيفة
صـلى اهللا  -صلى النيب «  : وأما املرفوع يف ذلك ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت

 صلى من القابلـة، وكثـر   يف املسجد ذات ليلة، فصلى بصالته ناس، مث -عليه وسلم
الناس مث اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم خيرج إليهم رسول اهللا، فلما أصـبح  

قد رأيت الذي صنعتم فلم مينعين من اخلروج إليكم إال أنين خشيت أن تفـرض  : قال
  .  » وذلك يف رمضان. عليكم
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فإذا الناس يف رمضان  -وسلمصلى اهللا عليه -خرج رسول اهللا « : وعن أيب هريرة قال 
هؤالء ناس ليس معهم قرآن وأيب بن : ما هؤالء؟ قيل: يصلون يف ناحية املسجد، فقال

  . رواه أبو داود »أصابوا ونعم ما صنعوا : فقال. كعب يصلي م
خرج من جـوف   -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا «  : وروى مسلم عن عائشة

جال بصالته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك؛ فـاجتمع  الليل فصلى يف املسجد فصلى ر
أكثر منهم، فخرج رسول اهللا يف الليلة الثانية فصلوا بصالته، فأصبح الناس يـذكرون  
ذلك؛ فكثر أهل املسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصالته، فلما كانـت الليلـة   

 -اهللا عليـه وسـلم  صلى -الرابعة عجز املسجد عن أهله، فلم خيرج إليهم رسول اهللا 
 -صلى اهللا عليه وسلم-فلم خيرج إليهم رسول اهللا . الصالة: فطفق رجال منهم يقولون

: أما بعـد : حىت خرج لصالة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، مث تشهد فقال
فإنه مل خيف علي شأنكم الليلة، ولكين خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل، فتعجزوا 

  . » عنها
صالها ببعض أصحابه مجاعة ومل  -صلى اهللا عليه وسلم-هذه األحاديث أن النيب ففي 

يداوم عليها؛ وعلل تركها خبوفه أن تفرض عليهم، فلما أمنوا من ذلك بعده مجعهـم  
خرجت مع عمـر ليلـة يف   : فروى البخاري عن عبد الرمحن بن عبد قال. عليها عمر

ن يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجـل  رمضان إىل املسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقو
إين أرى لو مجعت هؤالء على قارئ واحد لكـان  : فقال عمر. فيصلي بصالته الرهط

 .مث عزم فجمعهم على أيب بن كعب. أمثل

 
 :» مشروعية حضور النساء لصالة التراويح « 

 
أحسـن اهللا  -ما مشروعية حضور النساء لصالة التراويح ؟ وما رأيكم :  ١٧١س

يف جميء بعضهن مع السائق بدون حمرم؟ ورمبا جئن متربجات أو متعطرات؟  -إليكم
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وكذلك بعضهن يصطحنب أطفاهلن الصغار مما يسبب التشويش على املصلني بكثرة 
  ؟  إزعاجهم بالصياح والعبث؛ فما توجيهكم

وجيوز للنساء حضور التراويح يف املسـاجد، إذا  : قال يف جمالس شهر رمضان: اجلواب
ال متنعـوا إمـاء اهللا   « :  -صلى اهللا عليه وسلم-فتنة منهن ون؛ لقول النيب أمنت ال

لكن  -رضي اهللا عنهم-وألن هذا من عمل السلف الصاحل . متفق عليه »مساجد اهللا 
جيب أن تأيت متسترة متحجبة غري متربجة وال متطيبة، وال رافعة صوتا، وال مبدية زينة؛ 

]. ٣١: سورة النور، اآلية[ ﴾ ين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منهاولَا يبد ﴿ :  -تعاىل-لقوله 
-؛ أي لكن ما ظهر منها فال ميكن إخفاؤه وهي اجللباب والعباءة وحنومها، وألن النيب 

: ملا أمر النساء باخلروج إىل الصالة يوم العيد قالت أم عطية «  -صلى اهللا عليه وسلم
  . متفق عليه » لتلبسها صاحبتها من جلباا: هلا جلباب، قاليا رسول اهللا، إحدانا ليس 

والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف املـؤخر عكـس   
خري صفوف الرجال أوهلـا وشـرها    «:  -صلى اهللا عليه وسلم-الرجال؛ لقول النيب 

ينصرفن عن املسجد و. رواه مسلم »آخرها، وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا 
 «:  قـال  -رضي اهللا عنها-فور تسليم اإلمام، وال يتأخرن إال لعذر؛ حلديث أم سلمة 

إذا سلم حني يقضي تسليمه ميكث يف مقامه يسـريا   -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب 
أن ذلك كان لكي ينصرف النسـاء قبـل أن    -واهللا أعلم-نرى : قالت. قبل أن يقوم

  . هـ. ا. رواه البخاري »يدركهن الرجال 
وال جيوز هلن أن يصطحنب األطفال الذين هم دون سن التمييز؛ فإن الطفـل عـادة ال   

ومع . ميلك عن العبث، ورفع الصوت وكثرة احلركة، واملرور بني الصفوف، وحنو ذلك
كثرة األطفال حيصل منهم إزعاج للمصلني وإضرار م، وتشويش كثري حبيث ال يقبل 

الته وال خيشع فيها؛ ملا يسمع ويرى من هذه اآلثار؛ فعلـى األوليـاء   املصلي على ص
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واملسئولني االنتباه لذلك، واألخذ على أيدي السفهاء عن العبث واللعـب، وعلـيهم   
  . واهللا أعلم. احترام املساجد وأهلها

: أما ركوب املرأة وحدها مع قائد السيارة فال جيوز؛ ملا فيه من اخللوة احملرمة؛ حلديث
ال خيلون رجل بامرأة إال «  : وقال أيضا »ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم  «

  . » كان ثالثهما الشيطان
فعلى املرأة املسلمة أن ختشى اهللا، وال تركب وحدها مع السائق أو صاحب األجـرة،  
 سواء إىل املسجد أو غريه؛ خوفا من الفتنة، فال بد من أن يكون معها غريها من حمارم

 .واهللا أعلم. أو مجع من النساء تزول ن الوحدة مع قرب املكان

 
 :» الفرق بني صالة التراويح والقيام « 

  
ما الفرق بني صالة التراويح والقيام ؟ وما الدليل على ختصيص القيـام  : ١٧٢س

بالعشر األواخر؟ وهل من دليل على ختصيص القيام بتطويل القـراءة والركـوع   
  ؟  والسجود

صالة التراويح هي قيام رمضان مبا تقدم، ولكن طول القيام يف العشر األواخر : باجلوا
كان رسول اهللا  «: قالت -رضي اهللا عنها-يسمى بالقيام، ويف الصحيحني، عن عائشة 

قال ابن  » إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله -صلى اهللا عليه وسلم-
اد إحياء الليل كله، وقد روي من وجه فيه ضـعف  حيتمل أن املر: رجب يف اللطائف

 -صلى اهللا عليه وسـلم -كان النيب  «: وأحيا الليل كله ويف املسند عنها قالت: بلفظ
  .  »خيلط العشرين بصالة ونوم، فإذا كان العشرين مشر وشد املئزر 

ا إذ -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب : وخرج أبو نعيم بإسناد فيه ضعف عن أنس قال
  . هـ. شهد رمضان قام ونام، فإذا كان أربعا وعشرين مل يذق غمضا ا
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وقد ورد ذلـك  . والصحيح أن املراد اعتزاله للنساء: يف معىن شد املئزر -أيضا-وقال 
صرحيا من حديث عائشة وأنس، وورد تفسريه بأنه مل يأوِ إىل فراشـه حـىت ينسـلخ    

  . ء وطوى فراشه واعتزل النسا: رمضان، ويف حديث أنس
ومن هذه األحاديث يعلم سبب ختصيص العشر األواخر بالقيام، فـإن ظـاهر هـذه    
األحاديث أنه يقوم الليل كله بالصالة والقراءة، وال شك أن ذلك يستدعي طول القيام 

ما أدركنا النـاس  : عن األعرج قال) مناهل احلسان(والركوع والسجود، وقد ذكر يف 
وكان القارئ يقرأ سورة البقرة يف مثاين ركعـات،   إال وهم يلعنون الكفرة يف رمضان،

  . وإذا قام ا يف اثنيت عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف
كنا ننصرف يف رمضان من القيام فنسـتعجل  : وعن عبد اهللا بن أيب بكر، عن أبيه قال

وسبق يف حديث السائب أن القارئ قرأ باملئني حىت . اخلدم بالطعام خمافة فوت السحور
  . نوا يعتمدون على العصي، فما كانوا ينصرفون إال يف فروع الفجركا

 -صلى اهللا عليه وسـلم -صليت مع النيب  «:  عن حذيفة قال -أيضا-وروى مسلم 
يلي ا يف ركعـة،  : يركع عند املائة، مث مضى فقلت: ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت

قرأها، يقرأ مترسال، إذا مر بآية فيها فمضى مث افتتح النساء فقرأها، مث افتتح آل عمران ف
سبحان : تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، مث ركع فجعل يقول

مسع اهللا ملن محده، مث قام طويال قريبا : ريب العظيم فكان ركوعه حنوا من قيامه، مث قال
  . » يامهسبحان ريب األعلى، فكان سجوده قريبا من ق: مما ركع، مث سجد، فقال

صلى اهللا عليه -صليت مع رسول اهللا  «: وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال
  . »فأطال حىت مهمت بأمر سوء، مهمت أن أجلس وأدعه  -وسلم

اليت داوم عليها طول  -صلى اهللا عليه وسلم-فمن هذه األحاديث يؤخذ أن سنة النيب 
 .واهللا أعلم. االجتهادالقيام وطول األركان، وأنه خيص العشر مبزيد من 
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 :» اخلشوع وحضور القلب خلف اإلمام « 
 
بعض الناس ممن حيب اخلري والتقرب إىل اهللا يذهب بعيدا أو قريبا للصالة :  ١٧٣س

يف ليايل شهر رمضان املبارك خلف إمام معني حبجة خشوع هذا اإلمـام وقراءتـه   
  ؟  اجليدة، فهل هذا الفعل مشروع

أن القلب خيشع وخيضع عند مساع القرآن من القارئ الذي يتقن من املشاهد : اجلواب
القراءة، ويتغىن بالقرآن وجييد التالوة، ويكون حسن الصوت يظهر من قراءته أنه خياف 

  . اهللا تعاىل
فإذا وجد اإلنسان اخلشوع وحضور القلب خلف اإلمام الذي يكون كذلك فلـه أن  

د أو قريب ليحصل له االستفادة واإلخبات يصلي خلفه، وله أن يأيت إليه من مكان بعي
يف صالته، وليتأثر ذه القراءة اليت رغب مساعها وأحضرها لُبه وخشع هلـا؛ فينصرف 

وأحبه، فيحمله ذلك علـى أن يـألف    -تعاىل-وقد ازداد إميانا واطمأن إىل كالم اهللا 
تطبيقه والعمل  القراءة ويكثر منها، ويتدبر كتاب اهللا ويقرؤه لالستفادة، وحيرص على

  . به، ويتلوه حق تالوته وحياول حتسني صوته بالقرآن
صـلى اهللا  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-وقد روى البخاري عن أيب هريرة 

 :  -عليه وسلم

صـلى اهللا  -قال رسول اهللا: ويف الصحيحني عنه قال »ليس منا من مل يتغن بالقرآن  «
 :  -عليه وسلم

-وعن الرباء  » شيء كما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن جيهر بهما أذن اهللا ل «
حسنوا القرآن بأصـواتكم؛   «:  قال -صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي اهللا عنه

  . » فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسنا
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فمن هذه األدلة يباح اختيار اإلمام الذي جييد القرآن وحسن الصوت، وإن كان بعيدا 
 .هاب إليه أكثر أجرا، واهللا املوفقفالذ

 
 :» التغين بالقرآن « 

 
ما معىن التغين بالقرآن ؟ وما حكمه؟ وما معىن التحبري يف القراءة؟ وماذا : ١٧٤س

ترون يف مسألة تكلف بعض األئمة مع نطق القرآن حبيث خيرجون عـن سـجيتهم   
 ؟  بقصد حتبريه

رمن به؛ وهـو مسـتحب حلـديث أىب    التغين هو حتسني الصوت بالقرآن والت: اجلواب
قال رسول : وروى مسلم عن أيب موسى قال »ليس منا من مل يتغن بالقران  «: هريرة

لو رأيتين وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيـت   «:  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
 لو علمت أنك تستمع إيل حلربته « : وروي عنه أنه قال » مزمارا من مزامري آل داود

  . »لك حتبريا
والتحبري حتسني الصوت وحتزينه، وحيث أعجب النيب بصوت أيب موسى وأقره علـى  
التحبري؛ فإن ذلك يدل على االستحباب، لكن التكلف والتشدد يف النطق بـاحلروف،  
واملبالغة يف املد والشد واإلظهار، واإلفصاح الزائد عن القدرة املعتادة ال جيـوز؛ فـإن   

ليس فيها تكلف، فقد قرأ سورة البقرة والنساء وآل  -اهللا عليه وسلمصلى -قراءة النيب 
أنه كان خيتم القرآن يف ركعة،  -رضي اهللا عنه-وقد ثبت عن عثمان . عمران يف ركعة

ولو كانوا يتكلفون هذا التكلف املعهود يف قراءة املعاصرين ملا أمكنهم ذلك، وقد قال 
القرآن من قبل أن يأيت قوم يقيمونـه إقامـة    اقرءوا «:  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

معنـاه  : رواه أبو داود مبعناه قال النووي يف التبيـان  » القدح، يتعجلونه وال يتأجلونه
  . يتعجلون أجره؛ إما مبال، وإما بسمعة وحنوها
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:  قـال  -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-وعن حذيفة بن اليمان 
لحون العرب وأصواا، وإياكم وحلون أهل العشق وحلون أهل الكتابني، اقرءوا القرآن ب

وسيجيء بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، ال جيـاوز حنـاجرهم،   
 .مفتونة قلوم وقلوب الذين يعجبهم شأم واهللا أعلم

 
 :» حتديد قدر معني يقرأ به املصلي كل ليلة « 

 
املساجد حيددون قدرا معينا من القرآن لقراءة كل ليلـة  كثري من أئمة :  ١٧٥ س

وكل ركعة؛ كجزء يف الليلة مثال، وصفحة من املصحف يف الركعة وهكذا، فمـا  
  ؟  يف ذلك -عفا اهللا عنكم-توجيهكم 

ال بأس بتحديد قدر معني يقرأ به املصلي كل ليلة يقسـمه علـى ركعـات    : اجلواب
ئمة احلرمني، ويكون ذلك بقدر ما حيتمله املصلون التراويح كما عليه العمل يف صالة أ

ويناسب املقام، وال بأس بالزيادة يف بعض الليايل كالعشر األواخر اليت ختـص بطـول   
القيام، فيزاد يف قدر القراءة فيها، وأما الركوعات اليت يف بعض املصاحف فـال يلـزم   

آخر السـورة أو عنـد   التقيد ا وإن كانت متناسبة، واألوىل أن يكون الركوع عند 
 .موضع منفصل عما قبله

 
 :» ترتيب القراءة يف صالة التراويح لإلمام « 

 
ما ترون يف مسألة ترتيب القراءة يف صالة التراويح لإلمام ؟ هـل يقـرأ   : ١٧٦س

حسب ترتيب السور أم له أن يقرأ من هنا وهناك بدون تسلسل السور؟ وهل ينبغي 
  ؟  رمضان، أم يقتصر على بعضهأن يقرأ القرآن كامال يف قيام 
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االختيار أن يقرأ على ترتيب املصحف؛ فيقرأ الفاحتة مث : قال النووي يف التبيان: اجلواب
البقرة مث آل عمران، مث ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ يف الصالة أو يف غريها، حىت 

يقـرأ يف  ) ناسقل أعوذ برب ال: (إذا قرأ يف الركعة األوىل سورة: قال بعض أصحابنا
الثانية بعد الفاحتة من البقرة، ودليل هذا أن ترتيب املصحف إمنا جعل هكذا حلكمـة،  

  . فينبغي أن حيافظ عليها
وقد كره مجاعة خمالفة ترتيب املصحف، وروى ابن أيب داود عن احلسـن  : إىل أن قال

ابن مسعود أنه كان يكره أن يقرأ مجاعة خمالفة ترتيب املصحف، وبإسناده الصحيح عن 
ذلـك منكـوس   : إن فالنا يقرأ القرآن منكوسا؟ فقـال : أنه قيل له -رضي اهللا عنه-

  . انتهى. القلب
يف عشاء  -يعين سورة العلق-ويستحب أن يقرأ بسورة القلم : وقال يف املناهل احلسان

اآلخرة من الليلة األوىل من رمضان بعد الفاحتة؛ ألا أول ما نزل من القرآن ويستحب 
  . هـ. ا. ال ينقص عن ختمة يف التراويح ليسمع الناس مجيع القرآن أن

ال يستحب النقصان عن ختمة يف : ونقل ابن قدامة يف املغين عن القاضي أيب يعلى قال
الشهر؛ ليسمع الناس مجيع القرآن، وال يزيد على ختمة كراهية املشقة على من خلفه، 

. ا. اعة يرضون التطويل وخيتارونه كان أفضلوالتقدير حبال الناس أوىل، فإنه لو اتفق مج
 .هـ
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 :» جتويد القراءة وحد اللحن املبطل للصالة « 

 
ما حكم جتويد القراءة، أو ما حد اللحن املبطل للصالة ؟ ومـا حكـم   : ١٧٧س

اللحن يف فاحتة الكتاب؟ وماذا تقولون يف إمامة من تكثر أخطاؤه بصـورة ملفتـة   
  ؟  للنظر

: املطلوب هو إظهار احلروف وإيضاحها، قال النـووي يف التبيـان   التجويد: اجلواب
سورة املزمـل،  [ ﴾ ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا ﴿ : -تعاىل-وينبغي أن يرتل قراءته، قال اهللا 

أا نعتت قراءة رسول  « : وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أم سلمة]. ٤اآلية 
  .  » مفسرة حرفا حرفا قراءة -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

يرجـع يف   -صلى اهللا عليه وسـلم -رسول اهللا  رأيت «: وعن عبد اهللا بن مغفل قال
  . ألن أقرأ سورة وأرجعها أحب إيل من أن أقرأ القرآن كله: وقال ابن عباس » قراءته

: وقد نهي عن اإلفراط يف اإلسراع، ويسمى اهلذرمة؛ فثبت أن رجال قال البن مسعود
إن أقواما يقرءون القرآن ال جيـاوز  . هذا كهذّ الشعر: رأ املفصل يف ركعة، فقالإين أق

  . هـ. ا. تراقيهم ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ فيه نفع
واملستحب أن يأيت ا مرتلة معربة، يقف فيها عند كل آية، : وقال ابن قدامة يف املغين

لتمطيط، فإن انتهى ذلك إىل التمطيط وميكِّن حروف املد واللني، ما مل خيرجه ذلك إىل ا
يعجبين من قراءة : والتلحني كان مكروها؛ ألنه رمبا جعل احلركات حروفا، قال أمحد

حيسنه بصوته من غـري  : قال »زينوا القرآن بأصواتكم  «: قوله: القرآن السهلة، وقال
  . تكلف

وتصح صالته مبن . نص عليه أمحد. تكره إمامة اللحان الذي ال حييل املعىن: وقال أيضا
ال يلحن؛ ألنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال املعىن يف غري الفاحتة مل مينع صحة الصالة 

  . وال االئتمام به، إال أن يتعمد فتبطل صالما
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يلزمه أن يأيت بقراءة الفاحتة مرتبة مشددة غري ملحون فيها حلنا حييل املعىن، : وقال أيضا
، أو )إياك(، أو حلن حلنا حييل املعىن، مثل أن يكسر كاف فإن ترك ترتيبا أو شدة منها

مل يعتد بقراءته إال أن يكون عاجزا ) اهدنا(، أو يفتح ألف الوصل يف )أنعمت(يضم تاء 
  . هـ. ا. عن غري هذا

وذا يعرف حد اللحن الذي يبطل الصالة، وال شك أن الذي يكثر غلطه يف اآليـات  
 .واهللا أعلم. جود من جييد القراءةواحلروف ال جتوز إمامته مع و

 
 

 :» مكربات الصوت يف املساجد « 

 
جهـاز  (يقوم بعض األئمة بوضع مكربات صوت وجهاز يعرف باسـم  : ١٧٨س

حيدث أثناء القراءة ترددا يف أواخر الكلمات؛ مما جيعلـها متداخلـة غـري    ) صدى
ر املصـلون  واضحة أحيانا، وقد حتدث نوعا من مجال الصوت باملقابل رمبـا تـأث  

  ؟  وخشعوا على إثره، فما ترون يف ذلك
هذه املكربات كثريا ما حتدث التشويش وخفاء الصوت؛ حيث إا تلـتقط  : اجلواب

األصوات قبل أن تفهم، وأحيانا حتدث الصدى يف داخل املسجد مما ال يفهـم معـه   
حبيـث  صوت القارئ؛ فأرى أال تستعمل هذه األجهزة القوية إال إذا قصر من صوا 

يسمع الكالم ويفهم، فإن قصد اإلمام حتسني الصوت أو حتصيل اخلشوع فليكن ذلك 
بغري هذه املكربات، وإن قصد مساع البعيد ليحصل له شهرة وثناء بني الناس كان ذلك 
داخال يف الرياء والسمعة، فإن قصد تنبيه الغافل وحضور املتكاسل كان ذلك حسـنا،  

 .واهللا أعلم. كرب حبيث يشوش على املساجد األخرىلكن ال يبالغ يف رفع صوت امل

 
 :» ترديد آيات الرمحة وآيات العذاب « 
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بعض أئمة املساجد يرددون آيات الرمحة وآيات العذاب ثالث مرات أو : ١٧٩س

أربع مرات أو أكثر؛ بقصد اخلشوع وإبكاء املصلني، فما مدى موافقة ذلك للسنة؟ 
تصرون على البكاء يف آيات اجلنة والنـار، أم  وهل أثر عن السلف؟ وهل كانوا يق

الدليل يفيد ما هو أعم من ذلك؟ وما هي نصيحتكم لألشخاص الذين يبكون عنـد  
  ؟  الدعاء وال يبكون عند مساع اآليات

-قام النيب  «: عن أيب ذر قال: قال النووي يف التبيان. جيوز ترديد اآلية للتدبر: اجلواب
سورة [ ﴾ إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك ﴿ :حىت أصبح، واآليةبآية  -صلى اهللا عليه وسلم

أَم  ﴿: أنه كرر هذه اآلية حـىت أصـبح  : وعن متيم الداري.  » ]١١٨املائدة، اآلية 
 اتحـاللُوا الصمعوا ونآم ينكَالَّذ ملَهعجأَنْ ن ئَاتيوا السحرتاج ينالَّذ ِسبح ﴾ 

  ]. ٢١رة اجلاثية، اآلية سو[
فَمن اللَّه علَينا ووقَانـا   ﴿:  -تعاىل-كررت قوله  -رضي اهللا عنها-وذكر أن أمساء 
  . طويال]. ٢٧سورة الطور، اآلية [ ﴾ عذَاب السمومِ

وردد سعيد بـن  ]. ١١٤:سورة طه اآلية [ ﴾ رب زِدنِي علْما ﴿: وردد ابن مسعود
:  وردد أيضا]. ٢٨١سورة البقرة اآلية [ ﴾قُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه وات ﴿: جبري
وردد ]. ٧١،  ٧٠سورة غافر، اآليتان [ ﴾ أَعناقهِم فَسوف يعلَمونَ إِذ الْأَغْلَالُ في ﴿

لضحاك إذا تال وكان ا]. ٦سورة االنفطار اآلية [ ﴾ ما غَرك بِربك الْكَرِميِ ﴿:  أيضا
سورة الزمر، [ ﴾ لَهم من فَوقهِم ظُلَلٌ من النارِ ومن تحتهِم ظُلَلٌ ﴿:  -تعاىل-قوله 
  . هـ. ا. رددها إىل السحر]. ١٦اآلية 

ومن هذه اآلثار يعلم أن القارئ يردد هذه اآليات الوعظية لتأثره ا، وليس لتأثريها يف 
  . ن األمرينولكن ال مانع م. غريه
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:  -تعاىل-وأما البكاء عند مساع القرآن فهو صفة العارفني وشعار الصاحلني، كما قال 
وقد ]. ١٠٩سورة اإلسراء، اآلية [ ﴾ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعا  ﴿

رضي - وكان عمر »اقرءوا القرآن وابكوا، فإن مل تبكوا فتباكوا  « :ورد يف احلديث
إذا قرأ يف الصالة يبكي حىت تسيل دموعه على ترقوته، ويسمع بكاؤه مـن   -اهللا عنه

  . وراء الصفوف
مـن   -صلى اهللا عليه وسـلم -أن ابن مسعود قرأ على النيب  «: وثبت يف الصحيحني

نا بِـك  فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْ ﴿ : -تعاىل-سورة النساء إىل قوله 
فالتفت إليه : قال. حسبك اآلن: قال]. ٤١سورة النساء، اآلية [ ﴾ علَى هؤلَاِء شهِيدا

  . » فإذا عيناه تزرفان
كثري البكاء، وكان يف خديه خطـان مـن    -رضي اهللا عنه-وكان عمر بن اخلطاب 

  . دموعرأيت ابن عباس وحتت عينيه مثل الشراك البايل من ال: وقال أبو رجاء. البكاء
-واآلثار يف هذا كثرية يعلم منها أن بكاء السلف كان عند مساع القرآن، ولكن كانوا 

-وعظنا رسول اهللا  «: قال: يبكون عند مساع املواعظ؛ ففي حديث العرباض -أيضا
 »... موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيـون   -صلى اهللا عليه وسلم

  . احلديث
بكاء والتباكي عند مساع آيات التخويف وآيات العذاب وكذا عن فينبغي اخلشوع وال

املواعظ اليت تشتمل على تذكري وتنبيه، سواء كانت من األدعية أو األدلة، وينبغـي أن  
يعلم أن البكاء هو أثر اخلشوع وحضور القلب، وأثر التفكر والتأمل ملا يسـمعه مـن   

والنار، أو ذكر املوت وما بعده، أو ذكر اآليات اليت تتعلق باآلخرة، سواء يف ذكر اجلنة 
العقوبات واملثالت الدنيوية، وكذا ما تشتمل عليه األدعية يف القنوت، أو غريه من ذكر 
الرغبة والرهبة واإلحلاح يف الطلب؛ فمىت أحضر السامع قلبه وتدبر معاين ذلك رق قلبه 
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ل على الـوعظ  ودمعت عيناه، وليس ذلك خاص بدعاء القنوت، بل يعم كل ما اشتم
 .واهللا املستعان. والتخويف من املسموعات واملرئيات

 
 

 :» تقبيل رأس اإلمام الشاب « 

 
بعض األئمة ممن رزقهم اهللا صوتا حسنا ورقـة وخشـوعا يف القـراءة،    : ١٨٠س

خصوصا من الشباب، لوحظ أن تقدير الناس هلم والثناء عليهم جتاوز حد االعتدال، 
شيخ املسن بتقبيل رأس هذا اإلمام الشاب فمـا مـدى   بل وصل األمر أن يقوم ال

موافقة ذلك للشرع؟ وهل لكم من توجيه هلؤالء املأمومني أن ال يبالغوا يف املـدح  
  ؟  والثناء؟ وهل من نصيحة لألئمة لينجوا من حبائل الشيطان وكيده

ال إذا كان هذا الصوت طبيعة وجبلة فال مانع من ذلك، لكن على اإلمام أن : اجلواب
يبالغ إىل حد فيه شيء من التكلف الذي خيرجه عن حد االعتدال، بل عليه أن يقـرأ  
كما علمه اهللا، ويلزمه اإلخالص يف قراءته وإصالح النية، بأن يريد وجه اهللا والـدار  
اآلخرة، وال يكون قصد الشهرة وانتشار اخلرب عنه على ألسن الناس، كمـا أن عليـه   

ر عمله، بأن ال يرى نفسه أهال للتوقري وال لالحتـرام،  التواضع وتصغري نفسه واحتقا
وعليه أن مينع من يغلو فيه أو يعامله مبا ال يستحقه، كما أن على املأمومني أن ال يصلوا 

  . به إىل حد التعظيم والتبجيل
يف غاية التواضع، وحث الصحابة علـى أن ال   -صلى اهللا عليه وسلم-ولقد كان النيب 

إمنا أنا عبد، أجلـس   « :اليت أنزله اهللا فيها، كما روي عنه أنه قال يرفعوه فوق مرتلته
، عن عائشـة  ٤٩٢٠رواه أبو يعلى برقم  » كما جيلس العبد، وآكل كما يأكل العبد

  إسناده ٩/١٩مطوال، وحسن اهليثمي يف امع 



٢٦١ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

ما يف رواه الطرباين  »إمنا أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد  «: وروي عنه أنه قال
  ) ٢٠/ ٩(جممع الزوائد 

كما أن الواجب على العامة أن ال يبالغوا يف هذا االحترام والتوقري؛ ملا فيه مـن الغلـو   
الذي خيشى معه الغرور واإلعجاب بالنفس، ومع ذلك فإن حمبة املؤمنني بعضهم لبعض 

بالصـاحلني   متأكدة ألجل اإلميان والعمل الصاحل، ولكن أثر احملبة يف ذات اهللا االقتداء
واتباع آثارهم واالنتفاع بإرشادهم، ومعلوم أن كل عبد صاحل خملص هللا جتب حمبتـه  

إن  «: على إخوانه، وأن الصغري عليه أن حيترم من هو أسن منه، وقد ورد يف احلـديث 
رواه أبو داود  » من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن غري الغايل فيه

ترتيل الناس منازهلم إخل، ولكن ال يتوقف اإلجالل على تقبيل األيدي : يف األدب باب
واهللا . واألرجل وحنو ذلك، وإمنا يتمثل يف السالم واالحترام والتقدمي والتوقري وحنـوه 

 .أعلم

 
 :» الصوت احلسن والقراءة اجليدة هلا وقع يف النفس « 

 
احد، فكـل يـوم   ال يستقرون يف مسجد و -وفقهم اهللا-بعض الشباب : ١٨١س

يتنقلون حبثا عن األصوات اجليدة، فهم يرون أن اإلمام الفالين قراءته مؤثرة، فـال  
يستقرون وال يثبتون، بل يتركون املساجد القريبة حيث ال يلتـذون بقـراءم وال   

  ؟  يكمل خشوعهم يف الصالة، فما توجيهكم؟ وما هو األفضل بالنسبة للسنة
فإن الصوت احلسن والقراءة اجليدة هلا وقع يف الـنفس   ال نلومهم على ذلك؛: اجلواب

وتأثري يف حضور القلب، وخشوع البدن والتأثر بكالم اهللا والتلذذ بسماعه؛ مما يكـون  
سببا يف فهمه وإدراك معانيه وتدبره، ومعرفة إعجازه وبالغته وقوة أساليبه، وكل ذلك 

ب من الـتمس قارئـا حسـن    سبب يف العمل به وتقبل إرشاداته وتوجيهاته؛ فال يعا
الصوت جمودا للقرآن حافظا له، خاشعا يف قراءته، مطمئنا يف صالته؛ فإن مثـل هـذا   
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يقصد للصالة خلفه ولو من مكان بعيد، ويفضل على غريه ممن ال جييد القراءة أو يلحن 
أو يغلط كثريا، أو ال حيسن صوته وال يتغىن بالقرآن، أو يقـرأ باهلذرمـة والسـرعة    

  . ، أو ال يطمئن يف صالته وال خيشع يف قراءته، ولو كان مسجدا قريباالشديدة
ولكن ينبغي توجيه مجيع األئمة إىل العمل بالسنة يف حتسني الصوت بالقرآن حسـب  
القدرة، والتخشع يف القراءة والطمأنينة يف الصالة حىت ال يهرب منـهم املصـلون يف   

صلي خلف إمام واحد من أول الشهر إىل التراويح أو غريها، ولكن ينبغي أن يستمر امل
آخره حىت يستمع إىل القرآن كله، فيستقر خلف اإلمام الذي اختاره، ويركن إىل قراءته 
وحسن صوته وكمال الصفات املطلوبة فيه، وال ينبغي له التنقل كل يوم يف مسـجد  

. صرهافيفوت عليه مساع بعض القرآن؛ لوجود التفاوت بني األئمة يف طول القراءة وق
 .واهللا املوفق

 
 :» السنة يف صالة التراويح ويف صالة التهجد « 

 
هل لإلمام يف صالة التراويح أن يسرد الركعات بسالم واحد؟ وما هـو  :  ١٨٢س

اهلدي الصحيح يف ذلك؟ وما تقولون فيمن يصلي الشفع والوتر كصالة املغـرب ؟  
  ؟  هل يؤثر ذلك

صالة التهجد أن يسلم من كل ركعتني لقـول  السنة يف صالة التراويح ويف : جلوابا
 » صالة الليل مـثىن مـثىن   «:  -صلى اهللا عليه وسلم- -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

وسواء صالة أول الليل أو آخره لظاهر احلديث، وأما قول عائشة يف صفة صالة الـنيب  
ـ   «:  -صلى اهللا عليه وسلم- لي يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطـوهلن، مث يص

فليس املراد أنه يسرد األربع أو » أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي ثالثا 
الثالث بسالم واحد، وإمنا أرادت وصف األربع األول بالطول الزائد، وأن األربع الثانية 
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-دوا يف الطول، مع تسليمه من كل ركعتني كما ذكر ابن عباس يف صالته مع النيب 
  . إخل... ملا بات عنده أنه صلى ركعتني مث ركعتني  -مصلى اهللا عليه وسل

كان يوتر  -صلى اهللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي اهللا عنها-لكن قد ثبت عن عائشة 
خبمس ال جيلس إال يف آخرها، وبسبع يسردهن، وبتسع يتشهد بعد الثامنة وال يسلم، مث 

  . م عليهيصلي التاسعة؛ ولعل ذلك كان يف آخر حياته ومل يكن يداو
وقد أجاز العلماء أن يصلى الوتر مخسا بسالم وسبعا بسالم، وأجاز بعضهم الـثالث  
سردا، وكره كثري من العلماء أن يصليها بتشهدين كاملغرب، ولكن ذلك جـائز مـع   

 .واهللا أعلم. الكراهة

 
 :» نيابة من يصلي الوتر « 

 
وتر والدعاء تقدم آخر يف بعض املساجد يصلي اإلمام التراويح فإذا بقي ال: ١٨٣س

  ؟  ليكمل؛ وذلك حلسن صوته وتباكيه يف الدعاء، هل هذا مناسب
األوىل أن يتوىل اإلمام الراتب صالة التراويح وصالة الوتر ؛ لينصرف مـرة  : اجلواب

صـلى اهللا عليـه   -واحدة، ويصدق على من صلى معه أنه عمل باحلديث، وهو قوله 
  . »نصرف كتب له قيام ليلة من صلى مع اإلمام حىت ي «:  -وسلم

وجيوز أن ينصرف قبل الوتر إذا أحب أن يوتر آخر الليل حىت جيعل وتره آخر صالته، 
وعلى هذا يقدم غريه، ويصلي معه، فأما تقدميه ألجل رقة صوته أو حفظه لكثري مـن  

، األدعية يف القنوت، فال يشرع ذلك، وإمنا عليه أن يدعو مبا حيفظ من األدعية املأثورة
ولو مل حيصل للسامعني بكاء وال ختشع، فحسبه أنه قنت بدعاء مفيد وارد يف السنة أو 
عن سلف األمة، وال يلزم يف الدعاء حتسني الصوت والتباكي وإمنا الواجـب إحضـار   

 .واهللا املوفق. القلب، واإلخالص يف الدعاء، ورجاء اإلجابة

 



٢٦٤ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

 :» البكاء مسنون عند مساع القرآن « 

 
انتشرت يف املساجد يف شهر رمضان ظاهرة البكاء بصـوت عـال،   لقد : ١٨٤س

يصل إىل حد اإلزعاج وجتاوز بعض الناس حد االعتدال، وأصبحت هذه الظـاهرة  
عادة عند بعضهم مألوفة، فهم يتباكون لبكاء اإلمام أو املأمومني مـن دون تفهـم   

اكي واخلشـوع  وتدبر، فهل ورد يف السنة احلث على التباكي؟ وما الفرق بني املتب
الكاذب؟ هل من توجيه لألئمة املكثرين من البكاء، حيث خيشى عليهم أن يـداخل  

  ؟  الرياء أعماهلم، ويزين الشيطان هلم فتختلف النية
-البكاء مسنون عند مساع القرآن وعند املواعظ واخلطب وحنوهـا، قـال   :  اجلواب

سورة مرمي، اآلية [ ﴾نِ خروا سجدا وبكيا إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحم ﴿ : -تعاىل
صلى اهللا -رأيت رسول اهللا  « :وروى أهل السنن عن عبد اهللا بن الشخري قال]. ٥٨

  . »يصلي ويف صدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء  -عليه وسلم
آن؛ فإذا حصل البكاء يف الصالة مل تبطل إذا كان من خشية اهللا، وكذا عند مساع القر

حيث إنه يغلب على اإلنسان، فال يستطيع رده، ولكن ال جيوز التكلف يف ذلك برفـع  
الصوت عمدا، كما ال جيوز املباهاة بذلك وقصد الشهرة بني الناس؛ فإن ذلك كالرياء 

 :  الذي حيبط األعمال، كما ورد يف احلديث

  . » من مسع مسع اهللا به ومن راءى راءى اهللا به «
سن البكاء تقليدا لإلمام أو لبعض املأمومني، وإمنا ميدح إذا كان من آثـار  وهكذا ال حي

اقرءوا القرآن وابكوا، فإن مل  « :اخلشوع واخلوف من اهللا تعاىل، وقد ورد يف احلديث
هو تكلف البكاء وحماولته دون خشوع غالبا دافع عليه، وأما  » تبكوا فتباكوا  والتباكي

ركة وسكون األعضاء دون حضور القلب ودون تـدبر  اخلشوع الكاذب فهو ترك احل
  . وتفهم للمعاين واحلاالت
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وعلى األئمة وكذا املأمومني حماولة اإلخالص وصفاء النية وإخفاء األعمال؛ ليكـون  
ذلك أبعد عن الرياء الذي حيبطها، فإن كثرة البكاء بدون دافع قوي، وتكلف التخشع، 

مثريا للبكاء؛ ليعجب السامعني واملأمومني بـه  وحماولة حتسني الصوت وترقيقه؛ ليكون 
ويكثر القاصدون له، دون أن يكون عن إخالص أو صدق، هو مما يفسد النية وحيـبط  

 .واهللا عالم الغيوب. األعمال، وقد يطلع على ذلك بعض من يسمعه

 
 :» وظيفة اإلمامة من أفضل األعمال « 

 
صـالم وقـراءم، فهـم    ال يطمئنون يف  -هداهم اهللا-بعض األئمة : ١٨٥س

يسرعون سرعة قد ختل؛ رغبة يف ختم القرآن؛ ليتمكنوا بعد ذلك من الـذهاب إىل  
مكة للجلوس يف احلرم بقية الشهر، ويتركون مساجدهم أو يضعون إماما قد ال يتقن 
القراءة، وبإمكام الذهاب هم وغريهم يف بداية الشهر أو وسطه حىت ال يضـيقوا  

األفضل أن يلزموا مساجدهم ويفيدوا الناس، أم يذهبوا إىل مكة  على املسلمني، فهل
كما هو حال كثري من الناس؛ حيث أصبحت املسألة عادة أحبوها إىل جانب رغبتهم 

يذهب ليلتقي بزمالئه وأصدقائه  -الشباب-يف التزود من الطاعة، فكثري من الناس 
  ؟  املرجوة ومعارفه، وقد يذهـب عليه الوقت دون أن يستفيد الفائدة

ال شك أن وظيفة اإلمامة من أفضل األعمال إذا احتسب ـا اإلمـام وأدى   : اجلواب
حقها، مث إا يف هذا الزمان وهذه البالد أصبحت وظيفة حكومية يلتزم ا من تعني هلا، 

القيام ا كما ينبغي، وال  -واحلال هذه-ويتقاضى عليها مكافأة من بيت املال؛ فيلزمه 
خالل ا وال التخلف عنها إال لعذر غالب، كما ال جيوز له السفر الذي يلـزم  جيوز اإل

منه إمهال املسجد وإضاعة اجلماعة ولو كان سفر طاعة، فإنه يكون كاملتقرب بالنوافل 
  . مع إضاعة الفرائض
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ويلزمه إذا عرض هلا عارض أو طرأ عليه سفر ضروري أن يقيم مقامه من يؤدي عمله، 
جد وحنوه، بشرط أن خيتار من فيه األهلية والكفـاءة وأداء الواجـب،   وهو إمامة املس

ويكون مرضيا عند مجاعة املساجد، ففي رمضان إذا كان راغبا يف أداء العمرة قـدمها  
يف أول الشهر أو وسطه؛ فإن يف ذلك حتصيال للفضل، وسوف جيد غالبا مـن خيلفـه   

  . قد ال جيدهم يف آخر الشهريومني أو ثالثة ممن فيهم األهلية والكفاءة، و
وال ينبغي أن يكون قصده من العمرة يف آخر الشهر الشهرة، أو صـحبة األصـدقاء   
والزمالء حىت ال يفقد بينهم، بل يكون هذا القصد تابعا ال أساسـا ال يتـرك ألجلـه    
مسجده أو وظيفته، وال يستعجل أو يسرع يف القراءة ليختم القرآن يف أول العشـر مث  

عد ذلك إىل مكة أو غريها، ومن ليس عنده عمل وظيفي فله أن يذهب مـىت  يسافر ب
 .واهللا أعلم. شاء، أول الشهر أو آخره بشرط اإلخالص وحسن النية

 
 :» ختم القرآن « 

 
نظرا للجدل الذي حيصل كل عام على موضوع اخلامتة؛ نرجو اإلفادة ما : ١٨٦س

للختمة ليلة سـبع وعشـرين أو   الصحيح يف املسألة؟ وما حكم ختصيص ليلة معينة 
  ؟  تسع وعشرين

. الدعاء بعد ختم القرآن مشهور عن السلف، ومعمول به عند أكثر األئمـة : اجلواب
سألت أبا عبد اهللا : قال الفضل بن زياد: فصل يف ختم القرآن: قال ابن قدامة يف املغين

اجعله يف : راويح؟ قالأختم القرآن أجعله يف الوتر أو يف الت: فقلت -يعين اإلمام أمحد -
إذا فرغت من آخـر  : كيف أصنع؟ قال: قلت. التراويح حىت يكون لنا دعاء بني اثنني

مب : قلـت . القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا وحنن يف الصالة، وأطل القيام
  . ففعلت مبا أمرين، وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه: قال. مبا شئت: أدعو؟ قال
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قُلْ أَعوذُ بِـرب   ﴿ إذا فرغت من قراءة : مسعت أمحد يقول يف ختم القرآن :قال حنبل
: إىل أي شيء تذهب يف هذا؟ قال: قلت. فارفع يديك يف الدعاء قبل الركوع ﴾ الناسِ

قال العباس بن عبد . رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم مبكة
البصرة ومبكة، ويروي أهل املدينة يف هذا شيئا، وذُكر وكذلك أدركنا الناس ب: العظيم

  . هـ. عن عثمان بن عفان ا
يستحب حضور جملس خـتم القـرآن   : وقال النووي يف التبيان يف آداب محلة القرآن

رضي اهللا -استحبابا مؤكدا، وقد روى الدارمي وابن أيب داود بإسنادمها عن ابن عباس 
رجال يقرأ القرآن، فإذا أراد أن خيتم أعلـم ابـن   أنه كان جيعل رجال يراقب  -عنهما

  . عباس؛ فيشهد ذلك
: بإسنادين صحيحني عن قتادة قـال  -يعين يف كتاب املصاحف-وروى ابن أيب داود 

  . إذا ختم القرآن مجع أهله ودعا -رضي اهللا عنه-كان أنس 
لبابـة   أرسل إيل جماهد وعبدة بن: وروى بأسانيده الصحيحة عن احلكم بن عتيبة قال

. إنا أرسلنا إليك ألنا أردنا أن خنتم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القـرآن : فقاال
  . إن الرمحة ترتل عند خامتة القرآن: وأنه كان يقال: ويف بعض الروايات

ترتل : كانوا جيتمعون عند ختم القرآن، يقولون: وروى بإسناده الصحيح عن جماهد قال
وروى . الدعاء مستحب عقب اخلتم استحبابا مؤكـدا : لرابعةاملسألة ا: الرمحة، مث قال

من قرأ القرآن مث دعا أمن على دعائـه أربعـة   : الدارمي بإسناده عن محيد األعرج قال
  . آالف ملك

وينبغي أن يلح يف الدعاء، وأن يدعو باألمور املهمة، وأن يكثر يف ذلـك يف صـالح   
وقد روى احلاكم أن ابن املبارك كان املسلمني وصالح سلطام وسائر والة أمورهم، 

إذا ختم كان أكثر دعائه للمسلمني واملؤمنني واملؤمنات، وقد قال حنو ذلـك غـريه،   
  . فيختار الداعي الدعوات اجلامعة
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ويفـتح دعـاءه   : أدعية كثرية قد ال تكون كلها مأثورة، مث قال -يرمحه اهللا-مث ذكر 
  . ىل آخرهإ) احلمد هللا رب العاملني: (وخيتمه بقوله

وذكر حنو ذلك يف كتابه األذكار، وذكره شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف امـوع     
دعاء مطبوع وحمفوظ ومتناول بني  -يرمحه اهللا-عن طائفة من السلف، وله  ٢٤/٣٢٢

 .املسلمني، واهللا أعلم

 
 :» االرحتال حلضور اخلتمة يف أحد احلرمني « 

  
 أحد احلرمني ؛ ألننا نرى أن كثريا من ما حكم االرحتال حلضور اخلتمة يف: ١٨٧س

الناس ال يصلي التراويح وال القيام، فإذا جاء وقت اخلتمة توافدوا بأعداد هائلـة؟  
ومما هو مالحظ أنه قد رسخ لدى بعض الناس أن ليلة اخلتمة ليلـة مميـزة، فيقـع    

عـد  تعظيمها والتفرغ هلا، واإلكثار من العبادة فيها، حىت أن بعضهم رمبا حـرص ب 
االنتهاء من ختمة القرآن مع اإلمام أن يذهب إىل مسجد آخر ليشهد ختمة اإلمـام  

  ؟  األخرى، فما موافقة ذلك للسنة
إذا عرف أن الدعاء عند اخلتمة مشروع وأنه كان معروفا عند السلف، وعلم : اجلواب

أم كانوا حيضرون القارئ عند ختمه للقرآن ويؤمنون على دعائـه؛ فـإن احلضـور    
ملذكور سنة وفضيلة حيث كان الداعي من أهل الفضل والدين والصالح ممن يرجـى  ا

إجابة دعائه، وحيث إن املوضوع له فضله وشرفه ومضاعفة األعمال فيه وكونه مظنة 
القبول، وحيث يؤمن عليه اجلمع الغفري من املصلني من رجال ونساء وكبار وصـغار  

رمني وأداء النسـك، أو االعتكـاف، أو   ولكن يكون القصد من السفر الصالة يف احل
اإلكثار من نوافل الصالة فيهما، واحملافظة على صالة اجلماعة، ويكون حضور دعـاء  
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اخلتم تابعا لذلك، فأما من ال يصلي يف رمضان التراويح وال يقوم ليايل العشر، وإمنـا  
  . عتق من النارحيضر دعاء اخلتم أو يسافر ألجله؛ فإنه قليل احلظ من حصول املغفرة وال

وأما ختصيص ليلة معينة خلتم القرآن فال حاجة إىل ذلك، بل خيتم القرآن مىت أمت قراءته 
املعتادة، لكن ورد عن بعض السلف أنه ختم ليلة سبع وعشرين، ذكره ابن رجـب يف  

، ولعل ذلك من باب التحري؛ لكوا أرجى أن تكون ليلة القـدر،  )لطائف املعارف(
من الفضل، وإجابة الدعاء عن كثري من السلف، كما ذكر ابن رجب عن وملا ورد فيها 

مجاعة من العباد دعوا اهللا يف تلك الليلة فأجيب دعاؤهم، ولعله اقترن به ما صار سـببا  
  . لقبوله، وميكن أن ختمهم يف تلك الليلة من باب املصادفة ومل يكن عن قصدها لذاا

يت يرجى فيهن إجابة الدعاء بعد ختم القـرآن أو  وبكل حال فيحسن حتري الليايل الال
اليت حصلت -غريه، كأوتار العشر األواخر من رمضان، فأما من اعتقد أن تلك الليلة 

هلا مزية أو شرف فليس كذلك، فإن اخلتم خيتلف فيه األئمة؛ حيـث إن   -فيها اخلتمة
  . بعضهم خيتم أول العشر، وبعضهم آخرها

مة مع أكثر من إمام فيسن ذلك، كما نقل عـن جماهـد   فأما احلرص على حضور اخلت
وغريه أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، وأن الرمحة ترتل عنده، لكن إذا فوت على 

فإن الذي يسافر إىل مكـة مث إىل  . اإلنسان وقتا أو صلوات بعض الليايل مل يشرع ذلك
يايل، وإن كان قصده حسنا، املدينة مث يرجع إىل بلده يفوته يف هذه املدة صالة بعض الل

لكن السفر ليس ضروريا واألعمال بالنيات، وال ينبغي فعل ما ينكره عـوام النـاس   
وخواصهم، ومل يكن عليه عمل األمة وال دليل على مشروعيته، سواء من هذه األمور 

 . واهللا أعلم. أو غريها
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 :» القراءة يف الوتر « 

 
وم على القراءة بسور األعلى والكـافرون  هل يلزم يف قراءة الوتر أن يدا: ١٨٨س

  ؟  واإلخالص أم له غري ذلك؟ وما السنة الواردة
 -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا  «:  رضي اهللا عنه-قال أيب بن كعب : اجلواب
لَّـه  قُلْ هو ال ﴿و  ﴾ قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ ﴿و  ﴾سبحِ اسم ربك الْأَعلَى  ﴿يوتر بـ

درواه أمحد وأبو داود والنسائي وروى أبو داود والترمذي حنوه عن عائشة،  » ﴾ أَح
وفيه كل سورة يف ركعة، ويف األخرية قل هو اهللا أحد واملعوذتان، لكن أنكـر أمحـد   

والظاهر أنه يكثر من قراءما وال يدوام عليها، فينبغي قراءة . وابن معني زيادة املعوذتني
  . ا حىت ال يعتقد العامة وجوب القراءة اغريها أحيان

قـل هـو اهللا أحـد     -أي الركعة األخـرية -وقد ذهب مالك إىل أنه يقرأ يف الوتر 
نقل ذلك ابن قدامة يف املغـين،  . مل يبلغين فيه شيء معلوم: وقال يف الشفع. واملعوذتني

دار اهلجـرة،   ولو كانت قراءة األعلى والكافرون متبعة ملا خفيت على مالك وهو إمام
 .واهللا أعلم. فدل على أا تقرأ أحيانا ال دائما

 
 :» تسجيل قراءة بعض األئمة اجلدد « 

  
مـن   -وفقهـم اهللا  -يالحظ أن بعض أصحاب التسجيالت اإلسالمية: ١٨٩س

حرصهم على نفع املسلمني، وكذلك من باب التنافس مع التسجيالت األخـرى،  
ممن  -صغار السن-جلدد خصوصا من الشباب يقومون بتسجيل قراءة بعض األئمة ا

رزق صوتا حسنا، ويتم توزيع هذه األشرطة على هيئة إصدارات تباع يف األسواق، 
  : إال أن هناك مالحظتني نأمل التوجيه من فضيلتكم عليهما
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يتم إصدار هذه األشرطة دون العناية التامة ا؛ فتخرج أشرطة غـري صـافية   : أوال
  . قع يف القراءة أخطاء كثرية، وحلن قد يصل إىل اللحن اجلليتتخللها تكبريات، وي

تصرف بعض التسجيالت على اإلصدار بعض التكاليف املاليـة واجلهـود،   : ثانيا
  وبالتايل تقوم هذه احملالت باالحتفاظ باحلقوق؛ فما مدى مشروعية هذا العمل؟ 

هلم، وإطالق عبارة إضافة إىل أن دفع هؤالء األئمة الشباب إىل الساحة، والتسجيل 
عليهم قد يؤدي ذلك إىل دخول العجب والرياء إىل نفوسهم ... قراءة فضيلة الشيخ

  ؟  وهم يف بداية الطريق، فما هو توجيهكم أثابكم اهللا
هذه املفاسد جيب تالفيها؛ فيجب أوال على أهل التسجيالت تصفية القـراءة  : اجلواب

ت وكل ما ليس من القـرآن؛ حـىت ال   من غريها، وعدم تسجيل السكتات والتكبريا
خيتلط القرآن بغريه، فكما ال جيوز كتابة غريه معه يف املصاحف مع عدم التمييز، فكذا 
ال جيوز يف التسجيل؛ خمافة االشتباه، وكذا ال جيوز إقرار األخطاء من نقص أو زيادة أو 

وحتريف لكـالم اهللا،  تغيري أو حلن، ولو مل يغير املعىن، فإن تسجيل ذلك ونشره تغيري 
وإظهار هلذه األغالط عند من ال يتفطن هلا، كما أن فيها عيبا ونقصا لذلك القـارئ؛  

  . حيث ينتشر غلطه وكثرة خطئه
وأما احتفاظ أهل التسجيالت حبق التسجيل، ومنعهم أن يسجل عند غريهـم، فقـد   

يه ماال كـثريا،  يكون هلم احلق يف ذلك؛ حيث تعبوا وتكلفوا يف التسجيل، وصرفوا عل
كما حيصل ذلك يف املطابع، لكن األوىل م التغاضي والتسامح بنشره؛ حرصا علـى  

  . نشر العلم والفوائد بني املسلمني
وأما ما ذكره السائل من مبالغتهم يف وصف القارئ وإطرائهم له فال ينبغي مثل هـذه  

فه بالقارئ وحنوه إذا املبالغة؛ خوف اإلعجاب بالنفس واحتقار الغري، وال مانع من وص
 .واهللا أعلم. كان أهال لذلك
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 :» حكم القنوت « 
 

ما حكم القنوت ؟ وما صفته وموضعه؟ وهل السنة يف دعاء القنوت فعله : ١٩٠س
كل ليلة أم يفعله يف بعض الليايل؟ وهل يلزم التقيد باملأثور من الدعاء؟ وهل يـدعو  

قولكم يف مسألة التغين يف الدعاء كهيئة  بصيغة اجلمع أم يتقيد بالصيغة املأثورة؟ وما
  ؟  أدائه لقراءة القرآن

املنصوص واملختار عن اإلمام أمحد وكثري من العلماء أن القنوت مسـنون يف  : اجلواب
:  قال أمحد يف روايـة املـروزي  : الركعة األخرية يف الوتر يف مجيع السنة، قال يف املغين

هو دعاء وخري، ووجهه : ان، مث إين قلتكنت أذهب إىل أنه يف النصف من شهر رمض
كان يوتر فيقنـت قبـل    -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا   «: ما روي عن أيب

  . » الركوع
كان يقول يف آخر  -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-وعن علي 

نـه وتـر   للدوام؛ وأل) كان(إخل  و »... اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك« : وتره
فيشرع فيه القنوت، وألنه ذكر يشرع يف الوتر، فيشرع يف مجيع السنة كسائر األذكار، 
وقد روي عن أمحد أنه ال يقنت إال يف النصف األخري من رمضان، واختـاره بعـض   
األصحاب، وهو مذهب مالك والشافعي، ومنه يعلم أنه يستحب ترك القنوت أحيانـا  

  . حىت ال يعتقد العامة وجوبه
علمـين   «: قـال  -رضي اهللا عنهما-أما الدعاء فيه يدعو مبا روى احلسن بن علي و

اللـهم اهـدين فـيمن    : كلمات أقوهلن يف الوتر -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
اللهم  « :ومبا روى علي، وهو قوله » تباركت ربنا وتعاليت «: إىل قوله  »... هديت

اللـهم إنـا نسـتعينك    : أيب األوىل وبسـوريت . إخل » إين أعوذ برضاك من سخطك
  . اللهم إياك نعبد: والثانية. ونستهديك إخل
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اللهم عذب كفرة أهـل  : يقنت ما، ويزيد بقوله -رضي اهللا عنه-حيث كان عمر 
ومنه يعلم جواز الزيادة مبا يناسب احلال، مع اختيار . الكتاب الذين يصدون عن سبيلك
نبغي اإلطالة الزائدة اليت توقـع املـأمومني يف امللـل    األدعية املأثورة اجلامعة، لكن ال ت

  . والضجر
وإذا كان الدعاء يؤمن عليه كان بلفظ اجلمع، وقد يفضل لفظ اجلمع ولو دعا اإلنسان 
وحده، وأما التغين والتلحني الذي خيرج الدعاء عن حد كونه دعاء خشوع وإنابة فال 

إظهار التواضع واخلشوع، وذلك أقرب جيوز؛ فإن املطلوب عند الدعاء انكسار القلب و
 .واهللا أعلم. إىل قبول الدعاء

 
 :» إمنا جعل اإلمام ليؤمت به « 

 
إذا دخل مجاعة من الناس املسجد وقد فاتتهم صالة الفريضـة واإلمـام   : ١٩١س

يصلي التراويح، هل يدخلون معه بنية صالة الفريضة ويقومون بعد سالمه إلكمال 
  وا مجاعة وحدهم؟ ما بقي، أم هلم أن يصل

وإذا كان فردا واحدا هل األفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع اإلمام بنية 
  ؟  صالة الفريضة ليحصل على أجر اجلماعة؟ فما قولكم غفر اهللا لكم

أرى أن ال يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح سواء كان واحدا : اجلواب
صـلى اهللا عليـه   -ختالف النية مما يعمه قوله النيب أو عددا؛ وذلك الختالف العدد وا

وال شك أن االختالف هنـا   » إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فال ختتلفوا عليه  « : -وسلم
موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع وهذه ركعتان، وقد ال يدرك معه إال ركعة 

  . تانوعلى املنع مجهور الفقهاء وفيه عن أمحد رواي. فيتشهد بعدها
. روايتان -أيضا-فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه : قال ابن قدامة يف املغين

قلـت  : نقل إمساعيل بن سعد جوازه ونقل غريه املنع منه، ونقل إمساعيل بن سعد قال
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وجيوز ذلك : فما ترى إن صلى يف رمضان خلف إمام يصلي م التراويح؟ قال: ألمحد
ال يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويـأمت ـا   : اية املروزيوقال يف رو. من املكتوبة

؛ وعلل املنع بأن أحدمها ال يتـأدى بنيـة   )الشرح الكبري(وذكر حنو ذلك يف . للعتمة
اآلخر، كصالة اجلمعة والكسوف خلف من يصلي غريمها، أو صالة غريمها خلف من 

األفعال فيدخل يف عمـوم   يصليهما مل تصح رواية واحدة؛ ألنه يفضي إىل املخالفة يف
  . هـ. ا » فال ختتلفوا عليه « : -صلى اهللا عليه وسلم-قوله 

وعلى هذا فال مانع من صالم وحدهم يف ناحية املسجد، مث يدخلون مع اإلمـام يف  
بقية التراويح، وكذا يصلي املنفرد وحده صالة العشاء أربعا كمـا وردت بتشـهدين   

متعمد وتغيري هليئة الصالة عما وضعت عليه، وقـد  كاملعتاد؛ حىت ال حيصل اختالف 
أجاز بعض املشايخ دخوله معهم حتصيال لفضيلة اجلماعة، واغتفروا ما حيصـل مـن   

ومل أجد من نقـل  . املخالفة، كما وردت صالة املغرب خلف من يصلي العشاء لذلك
 .واهللا أعلم. ذلك من األصحاب

 
 :» نصرف من التراويح والوتر يفضل يف حق املأموم متابعة اإلمام حىت ي« 

 
إذا صلى املأموم التراويح مع اإلمام وأحب أن جيعل الوتر يف آخر الليل، : ١٩٢ س

  ؟  هل ذا يكتب له قيام ليلة أم ال
يفضل يف حق املأموم متابعة اإلمام حىت ينصرف من التراويح والوتر ؛ ليصدق : اجلواب

له قيام ليلة، وكما فعله اإلمـام أمحـد    عليه أنه صلى مع اإلمام حىت انصرف، فيكتب
وغريه من العلماء، وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه، فال حاجة إىل الوتر آخـر  
الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعا وال يعيد الوتر؛ فإنه ال وتـران يف  

تشـفع   ليلة، فإن أحب نقض الوتر فقد فعله بعض السلف بأن يصلي أول ذلك ركعة
  . وتره مع اإلمام مث يوتر آخر جده
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لكن كثريا من العلماء كرهوا ذلك، فإنه مل يشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر، 
وفضل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع اإلمام بأن يقوم بعد سالم اإلمام فيصلي ركعة 

فـإذا خشـي     « : -صلى اهللا عليه وسلم-مث يسلم، وجيعل وتره آخر جده؛ لقوله 
اجعلوا آخر  « : وكذا قوله »  أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

 .واهللا أعلم »  صالتكم بالليل وترا

 
 :» األفضل يف احلرم املكي يف رمضان « 

 
الصالة تطوعا أو الطواف أو قراءة : أيها أفضل يف احلرم املكي يف رمضان: ١٩٣س

  القرآن؟ 
هل مكة الطواف، ألنه ال يتيسر هلم كل وقت، فأما أهل مكـة  يفضل لغري أ: اجلواب

فاألفضل التطوع بالصالة والقراءة إذا ناسب وقتها، فإن عجز القادم عن الطـواف يف  
بعض األوقات، أو كان هناك ما مينع من فعل الطواف، كالزحام وكثرة النسـاء مـع   

بني القـراءة والـدعاء   خوف الفتنة؛ فالصالة تطوعا أفضل، وميكن اجلمع يف الطواف 
 .واهللا أعلم. فيكون له أجران

 
 : »األفضل يف آخر رمضان « 

الذهاب إىل مكة والبقاء فيها بقية رمضان، : أيهما أفضل يف آخر رمضان: ١٩٤س
  أم الذهاب إىل بعض الدول احملتاجة إىل الدعوة والتعليم ؟ 

يان، ومتكن مـن نفـع   نرى أن الذهاب للدعوة أفضل ملن معه قدرة على الب: اجلواب
بعض الناس الذين غلب عليهم اجلهل، ومتادوا يف الضالل، ومل يأم من يدعوهم، فإن 
كان اإلنسان ال قدرة له على الذهاب لفقره أو ال يستطيع البيان وال علم لديـه حبـل   

 .الشبهات؛ فالعبادة يف حقه أفضل، سواء يف مكة أو غريها
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 :»  صالة التراويح وتشييع اجلنازة« 

 
  إمتام صالة التراويح أو تشييع اجلنازة ؟ : أيها أفضل: ١٩٥س

أرى أن تشييع اجلنازة أفضل؛ ألنه يفوت وغري مستمر، أما التـراويح ففـي   : اجلواب
اإلمكان قضاؤها ولو منفردا، وال شك أن أقارب امليت يتعني عليهم تشييعه ودفنه، فهو 

 .فرض كفاية

 
 :» اء العمرة يف رمضان طلب اإلجازة االضطرارية ألد« 

 
  ؟  هل طلب اإلجازة االضطرارية ألداء العمرة يف رمضان جائز أم ال: ١٩٦س

ال بأس بذلك فإا حق للموظف، كما يف النظام أن املوظف له احلق يف السنة : اجلواب
إجازة عشرة أيام عند احلاجة، وال شك أن أداء العمرة يف رمضان له فضله وأمهيتـه،  

ملوظفني يتمتع ذه اإلجازة يف اخلارج أو جيلس بدون عمل، فالعمرة فيهـا  وكثري من ا
 .أفضل من البطالة

 
 :» إفطار مجاعة املسجد فيه قبل الصالة « 

 
  ؟  ما تعليقكم على إفطار مجاعة املسجد فيه قبل الصالة وإمتام ذلك بعدها: ١٩٧س

اما للوقت وللمسجد لضيق جيوز ذلك يف املسجد احلرام واملسجد النبوي؛ اغتن: اجلواب
األماكن، وال بأس به يف غريه عند احلاجة، كمن ليس له مرتل، وإال فيكره؛ فاألصـل  

 .تناول طعام اإلفطار يف املنازل
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 :» شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتني من القيام « 
 

  ما حكم شرب الشاي والقهوة بعد تسليمتني من القيام ؟ : ١٩٨س
ث إن القيام تطول مدته، وقد يرهق الكثري من كبـار السـن   جيوز ذلك حي: اجلواب

والذين اعتادوا من أسباب النشاط تناول القهوة وحنوها، فإن مل يكن هنـاك حاجـة   
 .واهللا أعلم. فاألوىل تركه

 
 ::::    »صالة العيدين : خامس عشر« 

 
  ماذا يستحب لنا فعله يوم عيد الفطر ؟ : ١٩٩س

لمون فرحهم بإكمال الصيام والقيام وسائر العبادات، يوم العيد يظهر فيه املس: اجلواب
فإن ذلك من أعظم النعم اليت وفق اهللا هلا عباده، فيبدءون أوال بالتكبري يف ليلة العيـد  
ويومه قبل الصالة، مث خيرجون أول النهار ألداء هذه العبادة وهي صالة العيـد علـى   

ىت خترج العواتق وذوات اخلدور صفة معينة، يربزون فيها خارج البلد رجاال ونساء، ح
يشهدن اخلري ودعوة املسلمني كما ذكر يف احلديث، مث يرجعون فرحني مستبشـرين  
ذه النعمة ويتبادلون التحية والتهنئة، ويزور بعضهم بعضا، ويفطرون ذلك اليوم عالمة 

 .على انتهاء عبادم

 
 :» خروج املرأة لصالة عيد الفطر « 

 
  ة اخلروج لصالة عيد الفطر ؟ هل جيوز للمرأ: ٢٠٠س

-نعم، يشرع اخلروج للعيدين ويتأكد للنساء، ففي الصحيحني عن أم عطية : اجلواب
كنا نؤمر أن خنرج يوم العيد حىت خنرج البكر من خـدرها،   «:  قالت -رضي اهللا عنها
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حىت خنرج احليض، فيكربن بتكبريهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلـك اليـوم   
 . » وطهرته

  
كان خيرج األبكـار والعواتـق    -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا   « : ويف رواية

وذوات اخلدور واحليض يف العيدين، فأما احليض فيعتزلن املصلى ويشهدن اخلري ودعوة 
لتلبسها أختها مـن  : يا رسول اهللا، إحدانا ال يكون هلا جلباب؟ قال: املسلمني، قالت

 .طيب والزينة الفاتنة، وخترج تفلة بعيدة عن االختالط بالرجاللكن تتجنب ال »جلباا 

 
 ::::» زكاة الفطر : سادس عشر« 

 
  ما األصل يف مشروعية زكاة الفطر ؟ : ٢٠١س

 -صلى اهللا عليـه وسـلم  -األصل يف مشروعيته األحاديث الثابتة عن النيب : اجلواب
صـلى اهللا عليـه   - فرض النيب «:  قال -رضي اهللا عنهما-كحديث عبد اهللا بن عمر 

على الذكر واألنثى، واحلر واململوك، صاعا من  -أو قال رمضان-صدقة الفطر  -وسلم
  . احلديث » متر

 ﴾ قَد أَفْلَح مـن تزكَّـى   ﴿ : -تعاىل-واستدل بعض العلماء على مشروعيتها بقوله 
 .بزكاة الفطر) تزكى: (ففسروا قوله]. ١٤سورة األعلى، اآلية [

 
 :» من مشروعية زكاة الفطر احلكمة « 

 
  ما احلكمة من مشروعية زكاة الفطر ؟ : ٢٠٢س

  : ورد يف بعض األحاديث أا شرعت حلكمتني: اجلواب
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:  -صلى اهللا عليه وسلم-أا طُعمة للمساكني، وقد ورد يف احلديث عن النيب : األوىل
به الناس إلمتـام   ؛ وذلك أن يوم العيد يوم يفرح» أغنوهم عن السؤال يف هذا اليوم «

صيامهم، فيظهرون فيه السرور والشكر واالعتراف للرب باالمتنان، وملا كان يف األمة 
زكاة الفطر حىت ال يعرضوا أنفسهم يف مثل  -جل وعال-فقراء وذوو حاجة شرع اهللا 

  :يقول -صلى اهللا عليه وسلم-هذا اليوم للذل واإلهانة، والنيب 

أما غنيكم فيطهره اهللا،  «:  ويف بعض الروايات »ليوم أغنوهم عن السؤال يف هذا ا «
  . » وأما فقريكم فريد عليه أكثر مما أعطى

أا طُهرة للصائم؛ فإن الصائم قد يعتريه يف صيامه شيء من اخللل وارتكـاب  : الثانية
بعض املكروهات وحنوها، فيحتاج إىل ما يطهر صيامه؛ فجعلت هذه الصدقة طُهـرة  

 .ومن الرفث وحنوه للصائم من اللغو

 
 : »مىت خترج زكاة الفطر « 

  مىت خترج زكاة الفطر ؟ : ٢٠٣س
األفضل أن خترج قبل اخلروج لصالة العيد، وجيوز تقدميها قبل ذلك بيـوم أو  : اجلواب

يومني، وال جيوز بأكثر من ذلك؛ وذلك ألنه لو أعطاها الفقري قبل العيد بأيام ألمكـن  
يس عنده فيحتاج إىل التسول وإىل االستجداء؛ فأمر املسلم أن أن ينفقها، فيأتيه العيد ول

 .خيرجها قبل اخلروج لصالة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومني

 
 :» إخراج زكاة الفطر من غري األطعمة املذكورة يف احلديث « 

 
 -كنا نعطيها «: قال -رضي اهللا عنه-ورد يف حديث أيب سعيد اخلدري :  ٢٠٤س

صاعا من طعام، أو صاعا مـن   -صلى اهللا عليه وسلم- زمن النيب يف -زكاة الفطر
  . احلديث »....متر، أو صاعا من شعري، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب 
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  ؟  هل جيوز إخراج زكاة الفطر من غري األطعمة املذكورة يف احلديث
يف احلديث،  الصحيح أنه جيوز أن خترج زكاة الفطر من غري األنواع املذكورة: اجلواب

فإذا غلب على أهل البالد أن قوم من األرز مثال، كما يف هذه البالد، فإنه خيرج من 
 .أنفع للمساكني -واحلالة هذه-األرز؛ ألنه 

 
 :» إخراج القيمة يف زكاة الفطر « 

 
  ؟  هل جيوز إخراج القيمة يف زكاة الفطر ؛ ألا قد تكون أنفع للمساكني: ٢٠٥س

احلنفية أنه جيوز إخراج القيمة، والصحيح أنه ال جيوز، بل إنه ال بد  روي عن: اجلواب
عليـه   -من إخراج الطعام؛ ألن القيمة كانت موجودة يف العهد النبوي ومل ينقل أنـه  

 .أمرهم أن خيرجوا القيمة -الصالة والسالم

 
 :» مقدار زكاة الفطر « 

  ما مقدار زكاة الفطر ؟ : ٢٠٦س
-فرض رسول اهللا  «: رضي اهللا عنهما-قول عبد اهللا بن عمر املقدار صاع ل: اجلواب

صدقة الفطر على الذكر واألنثى واحلر واململوك صاعا من متر أو  -صلى اهللا عليه وسلم
 .والصاع أربعة أمداد، واملد يقدر بأنه ملء الكفني املتوسطتني ».. صاعا من شعري

 
 :» نقل زكاة الفطر من بلد إىل بالد أخرى « 

 
  ؟  هل جيوز نقل زكاة الفطر من البلد اليت أقطن ا إىل بالد أخرى: ٢٠٧س
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ذهب األكثرون إىل أا ال خترج من البالد إذا كان فيها فقراء، وهـذا هـو   : اجلواب
القول الصحيح؛ فإنه إذا كان يف البالد فقراء، واستطعت أن توصلها هلم، وأنت تعرف 

  . تك إىل بالد أخرىأم حمتاجون، فإنه ال جيوز لك نقل زكا
أما إذا كانت بالدك ليس فيها فقراء فإنه جيوز نقلها ولو إىل بالد بعيدة، ولكن ال بد أن 

 .يذكر أا زكاة فطر، وال بد أيضا أن يقدم إرساهلا حىت تصل إليهم قبل خروج وقتها

 
 : »من مل خيرج زكاة الفطر قبل العيد فهل تسقط عنه « 

  ؟  لفطر قبل العيد فهل تسقط عنهمن مل خيرج زكاة ا: ٢٠٨س
من مل خيرج زكاة الفطر قبل العيد فإنه آمث وال تسقط عنـه، بـل عليـه أن    : اجلواب

 .خيرجها قضاء

 
 :» على من خترج زكاة الفطر « 

 
 على من خترج زكاة الفطر ؟ وهل جيب إخراجها على اخلادمة غري املسلمة: ٢٠٩س

  ؟ 
من املسلمني من ذكر وأنثى، وصغري وكـبري،  جيب إخراجها على من تقوته : اجلواب

صلى اهللا عليـه  -فرض النيب  «: قال -رضي اهللا عنهما-وحر وعبد؛ حلديث ابن عمر 
  .  »..صدقة الفطر على الذكر واألنثى واحلر واململوك -وسلم

فدل على أا ال ختـرج عـن    » من املسلمني «:  -رمحه اهللا-ويف رواية اإلمام مالك 
 .جيب عليك أن خترجها عن هذه اخلادمة الكافرة؛ ألا طُهرة للصائمالكافر، فال 

 
 :» زكاة الفطر واجبة أم مسنونة « 

 



٢٨٢ 

 

  

  اموع الثمني من فقه وفتاوى الصيام للعالمة ابن جربين

  ؟  هل زكاة الفطر واجبة أم مسنونة؟ وعلى من جتب: ٢١٠س
فرضـها   -صلى اهللا عليه وسلم-زكاة الفطر واجبة على املسلمني؛ ألن النيب : اجلواب

بري، وقدرها صاع من طعام أو من متر أو شـعري أو  على الذكر واألنثى والصغري والك
وأمر ا أن خترج قبل خروج الناس إىل صالة العيد، فهي فريضة نبويـة  . زبيب أو أقط

شرعت يف آخر رمضان طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمسـاكني حـىت   
 .واهللا املوفق. يستغنوا يوم العيد عن الطواف والسؤال

 
 :» جيوز إخراج زكاة الفطر منها  األطعمة اليت« 

 
  ما األطعمة اليت جيوز إخراج زكاة الفطر منها ؟ : ٢١١س

  : ورد يف احلديث أا خترج من مخسة أشياء، وهي: اجلواب
١- ـرالب .  
  . والشعري -٢
  . والتمر -٣
  . والزبيب -٤
  . واألقط -٥

ا املستعملة يف ذلك لكن ذكر بعض العلماء احملققني أن ختصيص هذه اخلمسة حيث إ
الوقت، وأجاز إخراجها من غالب قوت البلد، كاألرز مثال والذرة يف البالد اليت تقتاا 

 . واهللا أعلم. وحنو ذلك

  
  .وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم


