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الجتمعئقافة مكتبة من منشوراتنا جميع تطالب 
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|لأس|ء

وشيحناوااتر1 اكه1تة اكتأب هدا أهدم 

نماهقس الينابك المائة سفي 

|كةيلتجو به ساك|يإ بن س|اك اهيغ اوا|س 

_وك لنا وتتم بحياته ااهسلهس الاه متع 

قسوكلم ءا|بم الك د1اس باللبس وإياه وتهقنا 

أصالجلة.. من ااإءإس اافاتواس 



-تدا=====؛==اص؛امحةة

تعويظ

بنالرحمن عبئ الحترم الفاصل والشخ الحب الابن حفرة 
والأوتافالإسلأمة الشثون بوزارة الداع—؛؛ الهرش علي بن محمد 
الله.وسه والإرشاد والدعوة 

وبركاته،،،افه ورحمة عليكم محلأم 
يمتهاش المسام احكام الثميتة ،وويتكم إلي وصلت فقد وبعد 

ماعووالمعلومات المواتي من حمعت، قد ا فوجدتهاملتها وفد الخديدة 
؛JLAورتبتها المعلومأت  eJu،استوعبت حيث درك فلله منها يؤمل ما فوق 

بالمجلدا مرجعهعلى ودللت الة مسكل على ونوعت الممد اكرت؛أ؛ا 
وفدالمرامع. نتع عن المراجع يريح ميد شيء فهذا والفة والمنحة 

والإحوانالمشايخ لبعض نما وسثتا الهللأب من حولئا من على ونعتاها 
للمشايحسلامنا وافرا يلزم بما شرفونا لزم ما هذا بها يت؛ع أن اش ونال 

،،،عليكم، واللام والإخوان 

ممحك

صارأيئمو
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اكك^،مغأ ئنه 

طبعانثلاث الكتاب هذا طباعان من الذي تعالى الله أحمد 
العوديةالمرية المالكة أنحاء عامة نى كبيرا تونيعا ووزعت مابقات 
والأنتراحاتاللحوظات من مجموعة بالغس وند ، الدول من وغيرها 

فقمت- أهله بئن رحم -والعلم العلم طلاب من إحواني بعفن من 
•لمتها المائل من جملة وانحنت ، أح1؛لاء من عليه وثقت ما بتعديل 

حطأعلى تيمية ابن الإسلام شخ يه وتنب، الصيام آداب بعضن 
والحكم، ثلالصيام عن عجز من على الفر لي الفطر تصر من 

الاعتمادحكم ويتت ، نهارا رمضان لحول على السنة قامت لو تيما 
علىبالحديث وءو'ضت ، ان رمضلحول ني الفلكي اب الحعلى 
يومصيام جواز وبت ، الغملر عند الوحي الأذان على الاعتماد حكم 

*الأحرى المائل من وغ؛ر*ا ، البت 

تالله شكر بعد شكر 

الفصالأحي ومهم ، العون يد لي مد من كل أشكر ؤإتي 
الماتهةاللحوظات مجن عددا لي أرسل تقد ثار العلي بن حن الشخ 

أحرىبعد مرة الشكر واحدي ، حيرا له الفجزاه السابقة الطعة على 
ماعلى ؛ ندر الله رفع الخنيم فهد بن مبارك الشخ الأكبر لأخي 
•المافة كني من يغتر• عدا كناي طاعة في جهد من نحشم 

يدلي تمد التي الله وفقها محمد أم زوجتي شكر عن اغفل ولا 
منبها مر  ١٠مع وأولادها وزوجها يتها ترعى زاك وما ، دوما العون 
.واكاء الدعا، منى فلها أشهرا أقعدها شديد مرضن 



ساكةة==ء==ء^كا=

|اثااثق|كابخن مقدئز 

أملس ماتا الرسل من فترة يمان كل في جعل الذي ه الحمد 
يكتابيحيون الأذى، عر ينصرون الهدى، إلى صل من يدعون العلم 

تدلإبلس تتل من فكم العص، أهل الد بنود يمحمرون الوني، اف 
الاسأعلى أثرهم أحن فما ،دوه، فئ ناص صال عن وكم أحيوء، 

إعليهم الناس أثر دأنح 
وتأويلالطالن، وانتحال الن، النتحريف اف اب كتعن يتمون 

مخلفوننهم الغثة، عإنال وأءللأنوا الدعة ألوية عقدوا الذين الخا،رالين، 
يقولونالكتاب، شارقة على مجمعون للكتاب، مخالفون الكتاب، فى 

منبالتشايه يتكلمون علم، بغير  ٠٥١كتاب وقي ، ٠٥١وفي ، ٠٥١على 
نسمن باف4 فتعوذ يهم، عليثجهون بما الناس هال ج ويخاوعون الكلام، 

بعد؛أما الفاون(له 
كانمحاسن، مرت؛ن الختمر الكتناب عدا تشر تعالى الص ير فقد 

سعدد عند فولأ وحد اف يحمد ولكتم حدا، محدودا الأولى انتثار 
إصلاحه،نير ما ؤإصلاح فيه النفلر إعادة على سجعنى ما العلم حللأب 

مثاركالشخ العامل الداعية الفاصل استاذي أحرى مرة نشر0 على نام نم 
نجزاْعلى قفله أول هدا وليس اش~ رعاه ~ الدوّمى الخثيم نهد بن 
مختلففي وزعت، نخة ألف أوسن الكتاب س وطع الجزاء، حتر افه 

طىالإحان يئود أن فضيلته أراد المة هده فى ءأم العالم، مناؤلق 
ثيخناكان وئا يلزم، ا موتعدل الكتاب في النثلر مني فهلاو_، معيه 
وأنمحبق ا عقل بن عبدالعزيز بن عبداف الشخ الوالد محماحة 

والزنادتة.الخهمية على رده في يقتن أحمد الإمام مقدمة من ( ر١ 
ر, الخليافتع ت بعنوان التكلة زياد الثخ احي كتيها حافلة ترحمة لاشخ )٢( 

عتل-ا؛ن الحنابلة شخ دبت ترجمة 



-اد[==ء=ت====^ءاسكعئ
بقةاض ممن ض - شدتها المائل، بعض إصانة مني وطلب الكتاب قرأ 

منعاليه ماونمتا وتعديل الهلبعة هد0 *ي ا بإصافتهباشرت نحديدة 
الاخناء.

وأرجوالخديدة، الهلعة عذ0 الكريم القاريء يدي يئن أصع ؤإنُب، 
الكريم.القاريء رصا ثم أولأ وعلا جل اش رصا على تنال أن 

أيلي هدم أو الكاب، محيا نشر على سامحم من كل أشكر ثإش 
بنعبدالعزيز بن عيداض الشح العلامة شيخنا رأسهم وعلى ب، عون 
العمل•ءدل 

المالمسنصح ممام من ومحيا تملنى، ملحوظة بكل سامر ؤإنش 
الملم.لأخيه 

وكشه



سصو========ه

i__l oMaia ااأووأو

مج،محذبمسهمودبة، اتشس، 
قلابمتلل ومن لث شر قلا  ٥١يند• من صانات ومن آمط 

ننمداوان أهء مريك لا يحد•  ٥١لاإلآإلا آن وآذنني ثدي؛؛، 
*ويمول مد• 

إلأوأيهمولأنمرئن تعام ■م  ٠٥١أيهااكينآن>اائموا^٥١ 
ن-برذهDلصان:٢•١(

وغىرا-صدة مى نن  ١٣٤٥١٢؟؛؛^، نبمفم  ١٠٢٥١رياأيهااثس 
ئنا،رذي4اااJي  ٠٥١ويثءراهواخنارجالا٤^١ خآذزجهآرنث 

)اكاء:ا(^^يمإهائكاذلآم'نتي 
أقمبميح وقوراهزلأمديدا).V(  ٠٥١اهوارياأينااأذينآ٠م١ 

قد،١ز،وزاعةٍناهردنولن  ٠٥١يطع رنن فزذرنقم ج  ٣٥١٠٠؟
(٧١•٧، )الأحزاب: 

-ه^اا-*ند ندى الندى دم؛ر  ٥١مماب ائاJjث ا■خن ^ن 
ملألآ١أ.يدث وء نندكائ؛؛ \حو نشر 

اجهدائن وايوطدد)مااآ<، ُاكهم>،-،ا(، اامطيره'اا(أ ردا. )١( 
سد،؛ الملأ.لكخ اي ّ محاب وانم ( ٣٧١٢)راجمي (، ١٠٩٩)

تاءِاكينالأداني؛ص.



-|ثا==ءء^^ء=ء=ساكعإ
منإحوانى مذاكرة يها اردت وأحكامه الصيام أداب من جمله نهذء 

اكذكيرباب من الأداب وذكرت يلزم، ما على غيرهم ونبيه العلم طلبة 
بيان•ع الصيام أحكام لكل ا*إدع هو فيها فشرطي الأحكام وأما والعظة، 

تدرالأحايين، وماحرج كل؛* ءل*ا في الاختمار مراعاة •ع بالدليل الخكم 
كانت،إن، الفن يدا أنمة كلام ممل حلأو من عاليها الخكم ذكر .ع التطاع، 

الصحيح؛ن.خارج 
غيرماصمن عرضا السألة أذكر وقد ائل المفي أطيل أن ويندر 

السائل.من 

زلت،وما ا مريبسنوات ست، منذ قيدته ئد ت، كنالحث، وعذا 
يكونأن تعالى اذه أسأل الذي الشكل بهذا ظهر حس وأممهى فيه أنيد 

مقبولا.

الأن مسألة نسيتؤ أتي له ظهر أو محلآ، وحد من كل من آمل يإتي 
المسألة،ييحث، يزال لا العلم طالب، فإن هي، الهدية ونعم علي، بها يخل 

تارة،عته يميبؤ قد والذي منه، الاستدلال وجه وفهم الدليل ؤيتحرى 
يرمثم بقول، يمول العلم طالب، تحد مسألة من وكم أخرى، له وينلهر 

ليالاد قل، من علمه يقف لم دلل عر ونوقه أو معارض لنلهور عنه 
أوتواما وقلة آدم بى صعق، من ط؛ لكل آخر، فول في عنده كان إشكال 

القوىعد الدليل تحرى •ع الناس بالرفق العلم طالم، وعلى العلم. من 
هذا٠على يقدر أحد كل وما لدينه بالأحوط قيأخن. هو وأما 

)الانترنت،(العنكيوتية الشكة فى الحث، هذا نثرت قد وكنتؤ 
جزاهمالإخوة من جمع عند قبولا فلاقى ( — ٥  ١٤٢١)لعام ان شعبفي 
لعلسيرة وتعليقات قليلة مائل وأصمت، الفلر فيه فأءاJت خيرا، اض 
بها.ينم أن اممه 



=^^^==^؛]TT(=اسااافةة 
البحثهذا إحراج على أعان س لكل الجزيل بالشم أتقدم يإني 

الاس(أى،يشكر لا س اف بشكر )لا : . الني لقول اثالأ 
افعد الأحر آثر لكنه اسمه لذكرت أعاش من علي حرج أن ولولا 

تعار•

مةس

ضصحيح إسادْ ص - ، yUViالشخ قال ، ٤١٦المس اللة )٢( 
•لم مشرط 





ا:ءئيا!قعئ^^======كا=
 Iم؛با ك

الشيء.عن اك الإملغة: 
إماكعر يدل أصل والم والواو )_ فارسع: ابن قال 

مكان.ني وركود 
ماوسائر ومشربه مْلعمه عن إمساكه هو الصائم، صوم لك ذس 

وزتعال: توله في نالوا صوما، الكلام عن الإماك ويكون نعه• 
الكلامعن اك الإمسإنه )مريم:1أ( اه ءرمنذرتللر-ممن 

َوالس(لم. 
الشيء،عن اك الإمالأنة ني )الصوم ^٠^: ابن وتال 

وايكح،والمشرب الطعم عن اكه لإمصائم لامانم ونل له، والترك 
لإماكهصائم لأفرس وقيل الكلام، عن اكه لإمصائم للماكت وقل 

قيامه(لأا.العلف،ع عن 
مترأو كلام أو الطعام عن الث، مم)كل ممن: مدة أبو وتال 
ا.فهوصائم(أ

فىمخصوص اك )إم: - م<اقن - حجر ابن الخافهل قال شرعا: 
مخصوصة(ل^بشرائط مخصوص شيء من مخصوص زمن 

سبحانهفه اكبد )هو عتيمين،يلقن: ابن محمد العلامة وقال 
الفجرطلؤع من الفهلران، وصائر والشرب الأكل عن اك بالإموتعالى 

الثمى(لص.غروب إل 
•صرم ■ أية ( ٣٢٣ر"ا/اس مقاسي مسبمم )٣( 
م.١٤١■الأولى ط; - النكر دار .  ١٣٥ ا/ ٢ - محرم مائة .  jUJ؛)٤( 
الابق_آا/ا0م.)ه(
اى٤ ١ ١ _ الفكر دار ِ  ٥٩٢؛/ — ^ كح )٦( 
.٣١• ا•/ المع. الشرح )٧( 



-تأشاءءء؛==ء=
والشرابالطع_ام عن المتغ بين به مرق التعساد ولفظ تلت؛ 

.حيد صايط ومو نوى، من وب؛ن نين بلا سل والخماع 

اكيام:وجوب ^داة 

أنهاؤ، ا-سااكتابه: 
(.١٨٣)البقرة: هذسيج'هإظوذه 

لكاسى ٠١٠المران فيه أنزل الذي رمضان ممال: وتال 
كانومن فينته ١^؛^ منكم شهد فنن والمر٠ان الهدئ نن وسات 
بكميريد ولأ الم1ر بكم الئ4 يريد أحر أيام من سة مغر عل أر مريهتا 
ذث!كنونيمويعلكم اكم Aد ما عالا الل4 رككأنوا المدْ وبمازا اش1ر 

(.١٨٥)البقرة: 

آنه'ة خنس >، اس ءض م. -ن ٢- 
وااجالزكاة ؤإيثاء الصلأة دإثام الله رسول محندآ وآي الئبم إدا!لا لا 

رَغان«آبنو'صتوم 
عررممان صيام وجوب عالي الأمة أجمعت : الإجماع ٣— 

.٢١كفرأ وجوبه أنكر ّن وأن السالمينل؟، 

واكرمال.ي(، ال—اش مع ~  ١٦وملم)(، فع -  ٤٠١٥)٨، الخاوي روا• )٨( 
من( ٤٧٨٣)( ١٤٣/٢ُاحماو)0( • • )١ وايار (، شاكر - ٢٦■ )٩ 

صر.•ابن حدث 
-المسدي يرني حن ت: - اكنان ابن - الاجماع مائل ش الإياع )٩( 

الخدية.ا/أآأ-الفاروق 

حزم--ما)•اثمابالإجاع-اين 



س،ائوء=ءء=ءءكءء
اكيامداة؛6رناوي 

لذلكّتحلأ مان رمقني أسلر إذا ت جبم؛قن الإسلام شخ قال 
عنعوتب فاصما كان ؤإن تناله، وحب، له استحلألأ يتحرممه '^١^٠ وهو 
.، ١١رمضانلفي فهلر0 

الإسلامعرى _ ماس ابن عن محمحن: الدهم الحافظ وفال 
وصوموالصلاة افه إلا افه إلا إله لا أن )شهادة ثلاث: الدين وقواعد 

منواا،ه نموذ ر. نهوكافا منهواحدة ترك نمن رممان( 
أحمد.ام الإمعن رواية الأربعة اياني أحد ارك تذلالئ،(أأا،.وتكفير 

/؛بمتض٠الجبرين عبداف الشيخ محماحة شيخا قول، وهو 

اكبام:صقروصت من ايضهف 

منها:نذكر كير، حكم للصيام 
غاليآفينيه الإنسان بدن قى الشي3لان يجارى تضييقا قيه أن ١- 

•مه ؤيزكي الرديتة الأخلاق، من 
الاخرة.قى وترغيب، وشهواتها الدنيا فى تزميد فيه ٢" 
بأحوالهم.والإحساس الماين عر انملم، عز باعث فيه ٣- 

ايحيوببترك وعلا جل اش ْلاعة على النفس تعويد فيه ~ ٤ 

-ت*ااء، اف إر قربة ~ والحميع والشراب العلعام ،لنءترك وءج؛ا
والسةالأغاني وسماع للتلفاز الظر يترك ولم شهر كل في الماج 

والسدادوالتوفيق الهداية ولهم لنا تعار افه نسأل، — والتميمة 

٢٦٠)اا(ىبمرعاكاوك،هأ/.
الر،يى.اكراث احيا، دار - الك؛ائر محاب ( ١٢)



-لقن[=ء^===ء===ءاصئاث
الخيام:اداب هن جهلة 

تامة العالاداب مض 

المسامآداب من جملة وهدم وأحكاما. آدابآ ادة عبلكل إن 

أو_ ١^؛^ ران نجهل ولا يذئث' ثلأ ج؛ ءالمثأم -جم-' ؛ج 
الهنائمنم لخأJوف يده مسي والذي - مرنن - صاتم إش ثلتئل ساد٠ه 
منوثهوئه وشرائه طعامه يترك السك ريح من ئعار اممه عند أثب 
بعشرأمثالهاال'اا،.واشنة يه أجزي وأن؛ لى الصيام أجلي 

«الصومُونوله: :ه: الخض رحب ابن الحافظ الإمام ثال 
وحرجاْممترة، لجوء من ~ إصه ~ اليأ عن ثابت الكلام هذا جنة* 

وخرجه-ه-، الني عن هريرة، أبي حديث من الصحيحض في 
النار،.من حمض وحمن حنة ^١٣ ٥١١٠دهي• بزيادة، أحمد الإمام 

المأعن العاص، أبي بن عثمان حدث من دحنج 
القتال،.من أحدكم كجنة النار، من حنة *الصوم قال؛ 

عز- ربما *فال قال: -.(-، الض عن جابر، حدبث، ومن 
اكارا.انمدمحن بهابمتجن جنة اله1يام : — وحل 

-الئي ص يدة، عبأبي حدث من والئاثي أحمد وخرج 
ناو:®-٠ 

تيعني يخرتهاء، لم ءئ ت وقوله يخرثهاء، لم ما جنة 

لهوالحديث ، همءر٠ ر حديث •ن ( ١١٠١)ومسلم (، ١٨٩٤)الخاوي روا• ،  ١٣)
قلصي.حديث وهو عدة، الفاخر 



فيالخرج هريرة أبي حديث في ولهذا وتحو»•' اليء بالكلام 
صوميوم كان فإذا جق، *الصيام ؛ ~.،)هي(— الثني تما " الصحيحين 

امرؤإني ت قلقل ا، مامرؤ فان يجهل، ولا يرفث،، فلا أحدكم، 
٠ص1وماا 

يرئعه،رالامتغفار المنام، تخرق به الغي؛ اا1اوغو| بعص ونال 
.م*مق بصوم يأتي لا أن منكم اسْلاع فمن 

رقر.اسسر وإذا حرق، اغتاب إذا الصائم ت التكدر ابن ونال 

*المناممرفوعأ: هريرة أبي عن نفز ب اتجراني؛إّناد لخرج 
٠غيية* أو *يكاو(ب ت قال ؟ يخرقه يم فيلI يخرلهاُ، لم هما جثة 

القتالمحي يميه ادري كالجذ العبد، بها ستجن ما مى غا-إئنة; 
5ماالدنيا، في العاصي من صاحبه يقي الصيام فكاوللتؤ الصرب، من 
كبكّا الصيام عيكم كب اإدينآ٠iو١ ايبما ^يا : - وجل عز - قال 

العاصي،مجن حثه له كان فإذا ئموزه، لظم ملكم همن عنى 
منالدنيا في حثت له يكن لم ؤإن ازر، من حثة الأحر؛ في له كان 

الن١رلأ١ا.من الأحر؛ في جثة له يكن لم العاصي، 
معيدراد جنة( )المنام )قوله: /ه حجر- ابن الخاففل وقال 

الثارامجن *جثة الزناد آبى عن الرحمن همد بن مغر؛ عن منصور بن 
العاصأبى بن محمان حديث من وله مثله ءاسة حديث من ولكائى 

يونسأبي ؤلريق من ولاحمي القتال* من أحدكم كجتة جنة ام *الصي
أييحديث، من وله النار* مجن حمحن وحمن *حنة هريرة أبي عن 

-باجس د1براهءم الادنازدط معتما ت؛ - رجب ابن والحكم العلوم جاُع ا ١  ٤١
!٦١٣٨ .



-اثدا^=^==؛==^صالأةة
•بت لغي*بأ الدارعي زاد يخرنهأ، لم ما جنة ،الصيام الخراح ابن عيية 
هذامتعلق الروايات بهدم سن وفد داود، وأبو هو له ترجم وبذلك 

ممال:نهاية، صاحب،الوأما الم. عبد ابن حزم وبهذا النار، من وأنه الستر 
الشهوات.من يؤذيه ما صاحبه يقي أي حنة كونه معنى 

فينبغيمشروعيته، بحب بمبا سترة، أي حنة • القرط—ي وهال، 
كانبقوله،فإذا الإثارة ؤإليه ثوابه، وينقص يقدم مما يصونه أن للصائم 

فامم!هبحسب تر0 حمأنه يراد أن ؤيصح الخ،، يرفتإ فلا أحدكم صوم يوم 
،إلح، شهوته ،ييع بقوله ارة الإثؤإليه النمس، شهوات إصعساف وهو 

الحنان.وتضعيف، الثواب من يحصل ما ب، ؛حسترة أنه يراد أن ويصح 
منأو النار محن أر الإثام من سترة معناه في،الإكمال،: كمحن عياض وفال 

•ذللث، جمح 
اكإملأنه المار من حنة الصوم كان إنما العربي،محن؛ ابن وقال 

هنفكف، إذا أنه فالحاصل بالشهوات. محقونة والمار الشهوات، عن 
وفيالآحرة. في المار من له محاترأ ذللث، كان الدنيا في الشهوات عن 

حكيوقد بالصيام، تصر الغيبة أن إلى إشارة الحراح ابن عيية أبي زيادة 
عليهوتوجت، انم الصتفطر بة الغيإن ت الاوزاعي قال وبه عائشة، عن 

اليوم.ذللث، قضاء 

لهامتعمد من معصية كل يبعلله فقال؛ كٍن حزم ابن وأفرط 
يرفث،ررفلأ قوله: لعموم ، ٢١قولأر أو فحلا كاث سواء لصومه ذاكر 
قوليدع لم امن أبواب: بعد الأتي الحدين، في ولقوله يجهل• ولا 

والخمهوروشرابه، طعامه يلخ أن في حاجة فه فليس به والعمل الزور 
والشرببالأكل الفهلر حموا أنهم إلا التحريم عر الهي، حملوا ؤإن 

.( ١٧٧حزم_)أ/الحر_اين )ها(



اساافةء؛====^^=كا=
)^١٦١.،

إذارالميمية والغية الكذب كَمحن; تتمة ابن الإسلام شيخ وقال 
فيهكان يفطراؤأن لا أنه ت الأربعة الأئمة فمدهب الصائم من وحدت 
الأنه ومعناه؛ يفهلر لا أنه الأئمة فمذهب أحمد، مذهب فى حلاف 
حيث،؛^،،1 والني وثرب أكل من يعاقب المهلر،كما على يعاف 

الإثمس حمل لما والعطش• الخؤع الصوم من حظه ائم صارب ذكر 
تفطرإنها ال؛ قومن الأئمة ين فيه تنالع لا أيضا وهذا االصوم االقاوم 
الصومباجر تذب قل أنها أو الصوم؛ مفصود يحمل لم أنه بمعى 
تركعلى يعاقب أنه بمعنى تفطر إنها قال ومن الأئمة، قول يوافق فقوله 

الأئمةلَاا،.لقول مخالف فهذا الصيام 
يقولء)ه،ا افه رٌول سمعت، عنيده ابو ئال ائي; النوقال 

والقه.الصياح والخهل: الحماع، وكذا الفاحش الكلام والرفث،: 

الشاعر:قول ومنه الاس على الاعتداء الخهل معاني ومن 
ذجهلفوقجهلالخاداعاينا أحد يجهلن لا ألا 

للحديثالأحر؛ فى الملث، ريح من أطيب، المائم فم وحلوق 
وفيه:اض رمرل عن ميرْ م عن أحمد الإمام أحرجه الذي 

القيامةيوم الله عند اطسب، الصسائم نم لخلوف بيده محمد وةس ءوالدي 

(. ٥٩٥اكح-)؛/ )؛•؛(
.ب٦١ الأمح؛اراتالأضة ( ١٧)

نييعقوب ابي بن محمد على الاختلاف ذكر باب; الصيام تاب: . اكاتي ١( )٨ 
غدةأبو ترقيم •  ٢٢٣٣برتم: انمانم قفل قي أعامة أبي حديث 



-تقا=ء=ءء=ءساكةت
سبحادكبما<.

جرحهيثعب الجاهد مثل _ت ،محن _ السلام عبد بن العز قال 
.، مسكر ريح والريح دم لون اللون دما؛ 

علىمدار0 وأن ؛ رية مفيه لأن تعالى؛ افه اختمه ام والخي
أنحيت حناته وبضعف ثوابه مقدار بمعرفة تعالى انفرد وقيل . القالب 

تعالىف فهو الخيام أما صعق سبعمائة إلى بعشر الحنة الأعمال باقي 
تفدير.بغير عليه يثيب 

فيبوصولهم التحجيل امة القييوم الومنن شعار ت حاتم أبو قال 
طيببصومهم القيامة في وشعارهم الأمم ائر وبن بينهم ا فرقالدنيا 

الخ—معذلك بن من ليعرفوا السك ريح من أطيب أفواههم حلوق 
-، منهمل تعار الله جعلنا العمل بذلك 

الأنامعن جوارحه صامت الذي هو الصائم ت ِمحن القيم ابن قال 
والشرابالهلعام عن وبهلنه الزور وقول والفحش ا3كدب عن ولخانه 
لمفعل ؤإن صومه يجرح بما يتكلم لم تكلم فإن الرفث عن وفرجه 

فهيأعماله وكيلك صالحا نافعا كله كلامه فيخرج صومه يفد ما يفعل 
جالسمن كيلك ؛ السك حامل جالس من يشمها التي ااران»حة بمنزلة 

والظلموالفجور والكذب الزور من يها فوأمن يمجالته انتفع الصائم 
راو،راب)'اآ(ِعن اك الإممجرد لا الشرؤع هوالصوم هذا 

.(.\\r\-\-\0برقم)آما أ.محرجهاسلم ( ١٩)
. ٥٩٧؛/ - الفكر دار - حجر ابن ِ اuرى فتح ٢( )• 
.٣٤٢٣برق: -  ٢١■ A/ - حبان ض صحيح ( ٢١)
.٥٧- القوس طلم دار - فاد الرحمن عبد احمق: - لقم ابن - الصب الوابل ( ٢٢)



اسائائء==ء^==ءكاء

ارنهفي الذنوب عمل من ترهب تي الالأحاديث من ن إو 
وربالخؤع إلا صيامه من له نس صائم اررب ؛ -•لامحي- قوله رمضان 

تيعنز »من _ه(_: وقوئ، ال1_هرُ(ارمأ؛ إلأ ئجامه من له نس فائم 
وشرابهأر)إمآ(إٍلنامه ييع ان في حاجة لله ذتس به والعمل الزور قول 

الأجر.من شيء له يكتب لم و صام من فمغبون 

اكيام:فغل 

يقول:نقي الئى سمعت ال: ف-يكم- الخيري سمد بي أص 
بمنالنار عن وجهه الله يند الله سبيل ش يوما صام 

:مئا«رْى.

فيالصوم على حملوْ لم العأهل بعض ولكن عام والحديث 
الراحمان.أرحم وهو واسع افه وفضل والغزو، الخهاد 

أي:اش«؛ سيل في يوما صام •امن وقوله: المطي ؛ال، 
وقالالىأأ"آ، تعالله وجه ه باصدا فيدلك: يعني ؛ الله ءلاعة في 

قلت:افه. وجه اصدا قصام من المراد فِهّ: حجر ابن الخ—اقفل 
ذلكرَا'ا،.من هوأعم ما يكون أن ويحتمل 

أييحدت س ( ٣٧٣)آ/وأحمد (، ١٦٩)• U-0وابن (، ٢٧٦٢)الدائر دوام ( ٢٣)
جند.وإساد، ٢(: •  ١٤رقم  ٦٢٦/١المثكاة)في الشخ ئال هم.مة. 

(١٦٨٩)ص وابن (، ٢٣٦٢)داود وأبو •٦(،  ٥٧، ١٩٣)الخاري دوام ( ٢٤)
أ؛مح،دتث حم 

(.١١٠٣لم)وم ٢٨٤•رواء ( ٢٥)
.٨ ه/ _ القرطي - لم مكتاب تلخيص من أشكل لما المفهم ( ٢٦)

•قحالارمح،آ/َاأ )'اآ(



-اثتا^=؛=ء؛==ء؛سالأعل
اوارد0>رالشناث ئاو: ظهب النٍأ ص عود نبن مو وعن 

كبماو ؛؟ »ي!■؛؛ *إل ئاوت ؛لإ اليإ ص محقث سنو عن 
يقالغيرهم أحد منه يدخل لا القيامة يوم الصائمون منه يدخل الريان 

ثلمأعلى دحلوا ^دا غيرهم آحد منه يدخل لا فيقومون الصائمون آين 

فتحتشهر دحر *أدا هي( .، .١٥بي أص 
■ ٢٣اكئ—؛اطينُل وسلساك جهثم أبواب وغلمت السناء آبواب 

وكانالناس أجود اه رسول )كان ئال؛ عباس ابمج دعن 
مننتن مأ في وكالآ،^١٥ جريل ئاشاء حض رمفتاى ش ما أجود 

الريحمن بالتؤر أجود ءق^ا اه ئازسول القرآن مدارمه رمصان 
اأزّق(>ام.

بنحعف والخديث ( Y،l\/t)ن الز راليهش (،  ٧٩٧) التراي درا، ( ٢٨)
علل:ثلاث 

ال(: ٤٩٨)a/والممديل الخرح ش حاتم أبو تال مجهول، عرب بم ننر ١- 
الثظء٠يي النوم حديث؛ ر إلا مريب ين نسر آءرف 

(:٢٨٩رآ/تاييخه ذ سن ين يحص نال صحايا، دس ابسر سعري ين اير م٢ 
صحة.له لس الثناء! ش رالمرم يروي الذي عامر 

اثنان.إلا يرومنه لم الخال مجهول ءا،ر أن ٣" 
١( ١٥٢)وملم (،  ١٨٩٦) اليخاري روا، ( ٢٩)

١(• )٩٧وملم (، ١٨٩٩)الخاري روا. )•٣( 
(٢٣•)٨ وملم اوخارى)أ(، روا، ( )١٣



اسالف؛ائ==ء^^==ك[ء
رمضان؟شمر ديول يثبت بماذا 

قوىثقة عدل ادة بشهوذلك بدخوله رمضان هر ثصيام ويبدأ 
ئالتj؟؛^i عمر ابن فعن بدلك إخباره ويكفى امرأة كان ولو البصر 
وامريصامه رايته اتي اهه الله ول رميأخبرن الهلال الثاس )ئراءى 

الثاس/ب(>م.
عنيزيد لا الشهر لأن يوما؛ ثلائن عبان ثشهر عدة بإكمال أو 

اميةامة •اوثا ض'.' ائه ء)هإّا اللمي عن رإ؛ئ؛ عمر ابن عن ثت لما ثلانن 
ومرةوعسرين نحه مرة يعنى ومح^دا ص^دا النهر تا نحسولا محتا لا 

بماأو المجردة بالحين ان رمضهلال برؤية رمضان دخول ويثبتا 
ثمنأحد عن ينقل فلم المالكي الحاب أما المراصد، مثل مقامها يقوم 
هلضالنووي نبا وقد حديثأ؛ ولا قدبمآ بجوازه القول بقوله يعتد 
—وحماعة رج مسابن ®وقال I فقال الحلم أهل بعض إلى القول هذا 

معناهوآخرون قتيثة وابن — التايمز من — عبداش بن مْلرفا متهم؛ 
علىتعليقأ .ةمحس حجر ابن الخافنل قال المنازل(ل؛'آا بحاب قدروه 

والحاكم(، ٣٤٤٧)حسان وابن (، ١٧٣٣)والدارس ، (، ٢٣٤٢)داود أبو رواء ( )٢٣
الذهبي.ووافقه لم، ممرؤاو عر إنه ت وقال، ( ٤٢٣)ا/

وهب،ابن عن محمل•، بن مروان به تفرد ( )أ/(١٢سننه في الدارقطي وفال 
وصححهصحح. حبر هل؟ا (: ٣٧٥/٤)المحلى في حزم ابن وقال ّ ثقة وهو 

فيالعلموان يمان العلامة وصححه ٩(، • )٨ الإرواء في الألباني العلامة 
(.١٤)ص المرام لبلمؤغ تّرحه 

(١٥)١( )•٨• وملم (، ١٩١٣) البخاري روا، )٣٣( 
ترًلثهءموسة -  U٢٦٦/ - للووى لم مشرح ( )٤٣



-ائت|^^ء=ءءء=اقظائ
شبةابن ءِآما مطرق، عن بمح لا رت عبدالبابن )قال ت القول هذا 

دنيايحويز اش وم ال؛ ق- هدامثل ش عله يعرج ممن م فلس 
الجمهور،عله U الناض عن وا،لعرومحج ريج ع ابن مسألة الشافعي عن 

خصهلمن حماب ل "فاقدرزا قوله أن محرج ابن عن العربي ابن ونقل 
ابء-قاو . ة لا.ادعحطاب ١لعد٥١ا ااء_أكماووا نوله وأن ٠ علم البهذا الله 

قومعلى يجب، الحال مختلف عنده رمقان وجوب قمار العربي؛ 
يحياسوهدا ت قال العدد، بحساب آخرين وعلى والقمر الشمر بحاب 

يرصمعرفة هى القمر منازل محرفة ت الصلاح ابن ال وق. النبلاء عن 
دل;لاحاد, ف بمم يختص دقيق قامر الحساب معرفة وأما الأهلة، 

،عااسج انب ٠ ض يدركه محسومحم بامر تدرك القمر منازل فمعرفة 
-■،اصةئى ذ د نع■'; ا حق فى به وقال محرج ابن أراده الذي هو وهدا 

مه(را،ى.

أنعلى الحساس؛_، أهاّ )اتفق الإسلام شخ قال 
يكلملم ولدللث، قط، تامآ صبْلا بالحساب يضبط لا الهلال يلهور معرفة 

تقريبأ.متاحريهم من قوم فيه تكلم ؤإنما أنكروْ بل الحساب حداق فيه 
والحجللناس يت، مواقافه جعله الذي الهلال علم أحذ فمن 

حسابهصح إذا والحسساب والدين العقل فامحد نهو —اب والحس بالكتاب 
ملأالغروب ونت، والقمر الشمس بض التي المسافة صثهل ممكنه ما أكثر 
الأو محالة لا يرى كونه لكن الشمس عن القمر بعد يمي الذي وهو 
.؛ذللن، يعلم لا بحال يرى 

وكدرهالحو وصفاء واخفاصها الأرض بعلمو تختلف الرؤية فإن 
التحديقوتصوب، وقصره، التحديق ودوام وحدته بصر الوكذللن، 

٦٧١أ/ - الفكر دار - الباري كح ( ٢٩)



اصااةجق^==^^===؛ق1ات
٠الغروب و؛ت يرى لا رند الهلال وغلظ وقلتهم التراص وكثرة وحك 

الشع1عمن ؤيخلصن نورأ فيزداد الشهس عن يعده يزداد ذلك بعد ثم 
٣،حنثذ(ل نرى رؤيته من ال1نع 

يجزئهلم حاب أو بنجوم صام رمن ت —كبمأس— مفلح ابن ونال 
إصا؛تهما(أاممرن ولو بهما الهلال بطلؤع يحكم ولا أصاب، وإن 

وكثرةالشرعية الرؤيه عر الهجمة زادت التأحرْ الأيام دش 
ماعادة النالك؛ن وأن محسوم، أمر أنه بدعوى الفلكي، بالحساب الطالة 

•إ إ وخروجه الشهر دخول عر يجمعون 

قالحيث، ا حس<ي،ل كانلم محمد الفلكي الزعم هذا نني ولقد 
المريةالشهادة لأحله عندتد نرد اكلش؟إ الأكادممى الهاب محو أين 

اليمنية؟!الشرعية 

أوصلتاالذي الحدينج العصر الأكادءي؛ن؛ي حاب انه ت قيل فإذا 
ارالوصول ان تلنات القمر، صطح عر ير الأو الفضاء غزو إر 

فالفلكيونآخر، شيء الهلال رؤية امكانية توهين، وتحديد شيء القمر 
بيننم بعضا بعضهم وكدب بيتهم فيما المالة هذه في اختلفوا انمهم 

الحسابص.ش الفلكيئن انلأف طويل لام كش 
فيالفلاكيون اختلف فقد كافلم محمد الأستاذ ،كلأم لوتأكيدا 

ا"/-بمه.)•ما(سمعاكارى 
.>ا*ا(التروعأ/*ا\إ

الأمركةاقحد؛ الولايات في الناري الأبدي اكتويم اختراع براءت عر الحام ( )٢٣
العدد٢ • • ٢ دببر  ٢٢م  ١٤٢٣شوال  ١٨الأحد الأرط الشرق )٣٣( 

•٨٧٩ .



-لثق|ء===^=^^==ساكةت
أيامأول الأنين يوم أن إلى أحدهم فذهب - ٥١ ٤٢٧عام في السعودية 
آخرفلكي من الفلكي هدا كلام على تعليق صدر يومض وبعد يد٦٤ى 

ومنهالملك، عالم في الخسنمصقن من ليس هدا فلأن إن •' فيه ال ق
فيالفالك\ن بض قويا جدلا العودية الومحلن جريدة لنا ونقلت ، رأيهل 

.٢٣٧٧^الأعوام في -كرر كا اكرملا'ى ر.ضان 
فيخلهر لما اسم هو فقيل الهلال معز في العلم أهل واختلف 

——كمحر الإسلام صيح نال الناس، بض اشتهر ما هو بل ونيل ماء ال
لمإن ماء الفي فط-لرعه الصوت ورفع الفلهور من أخوذ م)الهلال 
منثتق مواسمه ءلا٠را، ولا باطنا له حكم فلا الأرض في ينلهر 

تهل،امما إلا هلال فلا ، واّت_هاوالناه الهلال، أهللنا ت يمال الآدم«ين 

١٣٩٩٥اليد -  ٢٢■ • ٦ ^ ١٨- -  ٠١٤٢٧ر.ضاj ٢٦الرياض جريدة ( )٤٣
العدد-  ٢٢• ■ ٦ أمحوبمر • - ام  ٤٢٧\ّأر.ضان الخممة الرياض >هم(جريدة 

١٣٩٩٧

٣• • ٩ ستسر  ١٩-  ١٤٣•رمضان  ٢٩عودة:اب الالوض جريدة ( )٦٣
٣٢٧٧العدد 

الخيالجواد بن هيثم الشيخ يحث هو الشرعية البحوث احن من ولعل )٧٣( 
واحنالأهلة•، م—_الة في منيع ابن الشيخ مع علس 'نقاش بعنوان• 
تسمرتيس الخهني صبيان بن محمد الدكتور الأستاذ بحث العلمية البحوث 
الملكياب •الحت بعنوان زيز الععبد اللك جامعة في الوؤية الهندسة 

الدينتقي اب بالهالعمل بجواز ال نوثمن • راب• والاصعلالقطعية بثن 
الحدثالعلامة العاصرين أشهر ومن النشور، العالم كتابه ني بكي ال

إثباتهاشرعا يجوز عل العربية الشهور )اواتل ممايه في ممن شاكر احمد 
الفلكي(.بالخاب 



اسالأقوءةء===ء^^ك(ء
شتفلا هلالا ذاك يكن فلم به يخبرا فلم والأمان الواحد استهله فإذا 

رغهو الذي الإهلال هو حبرهما فيكون به يخبرا حتى حكم يه 
لمعلمه يكن لم فإذا العلم، يع التكليف ولأن به، Jالإحبار الصوت 

ومهراهلالا كونه فشرمحل )وحينئذ كمحم! وقال صوْه(أأ'آا يجب 
يشتهرولم عشرة، رآه لو حتى ;ه الناس وامتهلأل الناس، بئن شهرته 

يشهدوالم لكونهم أو مردودة مهادنهم لكون البلد أهل عامة عند ذلك 
ؤعإلا محمومون لا فكذللف اال*_لمان امحر محكم حكمهم كان محه 

وفطركممحمومون يوم ®صومكم ت - —اهيأ قوله معنى وهذا اللم؛ن 
فىهص أحمد قال ولهذا ءملاا تض_يوم وأصحاكم يوم 

قالوالغيم. المحو في السلمن وحماعة الإمام مع يصوم • روابمه 
.٢٤الخماءة(ل■ على افه يد أحمد: 

بككل أم سويا اابممل6ين ميام أولس أيه6ا مسأ!٠: 
؟ص^ا يمم^ 

لمؤإن ٤،، واحدأ ولتا محي حميعا السالمون يصوم أن والأقرب 
كانوامن سواء ، سويا يصوموا أن بلد كل أهل على فيجب دلك يتيسر 
كانتولو الكفر، بلاد في كانوا من أو المسلمين، حكام من حاكم نحت 

رأىولو صوم، ولا بفهلر، مجموص ولا أحدهم ينفرد فلا ، حربية 

.هآ/بماالخاوي بوع ( )٩٣
)•ة(بوعالخاوىهآ/يام

رشإذا الصيام اإلسالمين يلزم أنه إلى ،ب؛هثن ثاكر أحمد الشيخ العلامة وذهب ( ٤١)
•ممكة 



اسالقه-اقت|ا

يومرروفطركم -ءق^يا-• قوله لعموم الراجح هو هذا لوحا-هأآ؛ا الهلال 
ننمص»اكنمُ - وفوك وأتكمْ:وم غلأون 

قدمتوقد "ضحوورال؛؛، يوموالاصحى مطتول يوم والمهر تمرمول 
-ِبمح—قاله ومما - صريحه ونور روحه اض قدس - الإسلام شخ كلام 

سائردون وحده يقف رأه من قال أحدا أن ءالم__.ت، ما الحر شهر . ).
سائردون وتحلل العقبة حمرة محئرمي الثاني النوم في ينحر وأنه الحاج 

يفطرلا وقالوا بالحر ألحقوه فالأكثرون الفطر! في نازعوا وإنما الحاج. 
بادالعاف يأمر ولم كالصوم الفطر بل قالوا وآخرون السلمين؛ ْع إلا 

هوالصحيح أن على يدل الأقوال هده وتناقض يوما، وثلائن واحد بصوم 
بعض)روية -يلقن- تيمية ابن المجد وقال الحجة(لْ؛ا ذي في ذلك مثل 

يلزمهه هلالرأى إن رمضان شهر في حلأفأ أعلم لا • ^؛؛—٠ اكنان ابن قال ( ٤٢)
وإنوحدْ ولابملر وحده )لاموم قال! فإنه رباح! أبي بن عطاء إلا الصوم 

.٢٢٧ل/الإنتاع • سءّين وابن المرى الحس عن ذلك ذكر الحمق؛ رثال رآه( 
ندبداود أبو رواه للامحا، الدانمة اليجة غالت ( ٢٣٢٤)برقم: داود أبو رواْ ( ٤٣)

•كلأُءم ديأتص، ًُن' 
ممن;- مص أبو قال (، ١٦٦١)U-؟،• وابن (، ٦٩٧)برقم: الرمذى رواء ( ٤٤)

معنىإنما ممال الحديث هدا العلم أهل بعض ر وفغرب حن حدبنا )هذا 
النيل؛في الثوكاني وفال الناس( وعفلم الحماعة مع والفهلر الصوم أن هدا 

٠ثقات( إسناده )رحال 
غيربلدأ يقطنون الدين للمسسانمن يتبغي ، y١١٦/ ٥ الفتاوى مجمؤع ( ٤٥)

يتيعواأن الهلال، يترائي تجمع او تجتر إملامي مركز عندهم كان إذا إسلامية، 
فيخارواالهلال، تراءون لا كانوا فإن يتفرقوا، ولا اركز، هدا عن يصدر ما 

إذالأنه غربهم، تكون أن والأحسن معها، فيصوموا الهلال تتراءى دولة أقرب 
•البلاد من ممها فتمّا ظهر قد يكون أن فلابد الغرب في ظهر 
يلدأقرب يتبعون أو معها يصومرن فهل اب بالحتعمل يلاد فى كانوا فإن 

الهلال؟يتراءى ممن 
بالصواب.أعلم واض وتأمل، نقلر محل والسالة 



س====صس=سقهاثطباكعن 

أي~ رويته ثبت رإن ؛ ""'لممحن— مفلح ابن ومال  ٢٤٦لخميعها(ُروية البلاد 
لممن وحكم الصوم، البلاد حمح لزم بعيد، أو قريب بمكان "" ١لهالآل 

)إذات فقهي الالمجمع قرار وفي ، ٢٤ال3لالمر(ل احتلفن، ولو رآه كمن يره 
لاختلافعبرة ولا بها الالتزام لم؛ن المعلى وجّا بلد فى الروية ثبتت 

.٢٤٨١(والأقطار بالصوم بالأمر الخطاب، لعموم المطالع 
يوم:كل 1كيام بدأ 

تخرجأفقية أشعة وهو الصادق الفجر بهللؤع يوم كل صيام ويبدأ 
يجبالفجر دخل ؤإذا يقل، ولا نورها ويريد وشمالا جنوبأ الشرق من 

منبعضهم يفعله ما أما ٠ الشراب و الطعام عن الامتنلع الصائم عر 
أفتىكما منكرة بدعق فإنه أكثر أو دقائق عثر بل ق~ تعبدأ ~ الامتناع 

محمدالعلامة الشخ و بار ابن عبدالحزيز الشخ الوالد سماحة بدلك 
ايمحربصلاة وقت دخول إر وستمر الله-. -رحمهما ابن 

هتاها من النه-ار وأدبر ثا ها من التل أيبل ااإذا -ت -تصب لموله 
المانما(له؛لممد الش»س وغرين، 

الإسلاميةالشؤون وزارة حدت ~ نمتة ابن البركات ابن الجد ~ الفقه يي الحرر ( ٤٦)
.المحمدية الستة أنصار طبعه عن المصورة بالسعودية 

الفروعة/ما؛.>ية(
المؤتمرمقلمة عن المنسق الإسلامي الفقه مجمع وتوصيات فرارات رام ( ٤٨)

،٣٧، ١٨رقم: قرار  ٠٠١٤١٨الثاني-ط: — القلم دار - بجدة الإّلأس 
المقهمجمع وفرار *٨، الرابعة الدورة الإسلامي الفقهي الجمع وقرارات 

الطالعاعشار ورجحوا الفقهي الجمع لقرار مخالف الإسلامي( الخالم )رابطة 
منيعد فيما الروية تراعى لا أنه )اجمعوا القطان: ابن وقال بحسمه، بلد كل 

وماالكبير، كالمصر ماكان إلا روية له بلد فكل حرمان، من كالاندلس البلدان 
.٢٢٨/١الإفاع اللمتن( بلدان من أقطاره من تقارب 

للبخاريواللففل (، ١١•)•ومسلم (، ١٩٥٤)البخاري رواه ، ٤٩)



-لث|=ء=^^=^؛ءاساكجق
سقوطالغروب وعلامة الثمس، غروب حى الصيام ويستمر 

قال:تيمحقي أوني أض بن عبداض لحديث النور بقي ولو الشمس، مءس 
انزل Jliالثمى غرت ا فلمصائم وهو ءق^يآ اش ول رممع مرنا 

يارمحولثال لنا فاجدح انزل نال أمت لو افه يارمول قال لنا فاجدح 
رأيتمإذا ت قال ثم نجدح فنزل لتا فاجدح انزل قال نهارا عليك إن اف 

قبلعه ببإصوأمار انم الصأفطر فمد هنا ها من بل أقالليل 
يبلغحض البلاد بعض في الصيام وقت بملول وند ا، المشرق(ر 

الصامفالواحس، ماع—ات الخمسبر عن يقصر أو صساعة وعشرين إحدى 
لكممحتجتن حش واشربوا وكلوا . . ؤ. تعالى: نوله ٍلُمنوم ابثح فب، 

إلىالصمام أتموا نم الفجر من الاممود الخيط من الأبيض الخيط 
.١١٨٧.هإالمرة; .الدل.

الثميفيها تهلل؛ ولا صيفا الثمي عنها تغيب لا اش البلاد أما 
منالليل فيها يتميز لهم بلد بأقرب أهلها بعمل اى نيره له ذةدرون شتاء 

نولهلعموم ادة العبأمور من وغترْ وصيامهم صلاتهم في وهذا الهار، 
ويومكشهر• ليوم كسنة• يوم يومأ• رأربعون الدجال: بقاء في هه 

الذياليوم فدللئ، اف'أ يارمول قلنا! كأيامكم® أيامه ائر وسكجمعة. 
.٢٠١١قدره( له اقدروا لا. قال؛ يوم؟ صلاة فيه أتكمينا ة، نك 

مذو:بقبر أفطر من 
عيريغير المغرب وفت، لحول قبل رمضان أيام أحد في أفهلر ومن 

إذا»حنى رآها: الي الرؤيا في الني. ال نعظيمة، كبيرة أتى فقد 
الأصوات؟هده ما ت نلتآ ثديية، اصوات إذا الخبل سواء في كنت 

البخاري.احرجه ( ٥ • ) 
.لم مأحرجه ( ٥١)
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بعرانبهم،معلضن بقوم أنا فإذا يي، انطلق ثم النار، أهل عواء هذا ؛ قالوا

قال؛هؤلاء؟ من تلت؛ نال؛ دما، أشداقهم تسل أشواقهم، مشققه 
الإفطار-.وقت قبل -أي صومهم«رأْ، نحلت قبل يمطرون الدين 
الخبام:أمل 

يجبولا مقيم، قادر باغ عاقل مسالم كل على ام الصييجب، 
ولوالد؛ه- الصحيح على ام الصيأحر وله ٢ متهل"آ ؤيصح الصغير على 
ولامجنون من يصح ولا - الصيام على والخن، والتربية التعليم أحر 

ا.مساءل؛ ولا حاتص من يجوز ولا صاماه، ولو حرف، نيح 
قنراو غيم  ٧٣١ووية دون حال إذا 

ماماء الفى كان إذا ان، ثعبمن الثلاث،ن يوم هو ^، ٠٧١يوم 

(٤٣■والحاكم)ا/ (، ١٩٨٦حزممة)وابن (، ٣٢٧٣الكبرى)في ار الرراْ ( ٥٢)
•الذمي وراقته يخرحاء، ولم الم مشرط على صحح حدبنا هذا رتال،ت 

ونال،صحح إسادء (; ٢٣٧رم حزممة ابن صحح ابج كنممحقق رقال، 
١(.• ■ ره صحح رالترمب،؛ الترغيبح صحح يي الألباني 

كالولو يمح أنه والصحيح ثن ّع ءمرْ كان بمن الياء بعض قيده ( ٥٣)
البخاريفي ثثت، الأ الحطامحثح، ؤيمهم يدرك دام ما صح من اتل حممرْ 

بعدنصومه )فكنا عاشوراء صيام في قالت، اش *عوذ بت الربح م، ( ١٩٦)•
اعطناهاللعام عر احدهم بكى ^ذا العهن. من اللب لهم ونمل صبياننا ونصوم 

الإف٠لار(.عند يكون حتى ذاك 
مرصعاتميأمر كان الحم، رأن دبيثأ حدبن، ش ماجاء ذللثح من وأبالح 

لايرصعنان امبماتهم ليآم افوامم، م، ممل فاقة ورصعا، ءاشورا، في 
فيوتوثق، حزي ابن )أخرجه (: ٧١٦/٤)الحافغل قال، فتفل( اللل ؛ر 

به(.لابأس وامناده صحته 
أولميومأ ُنمان؛ز، واحد من لأقل الجتثن امضلت، إذا الرأة أن انية; فوهنا ( ٥٤)

أنلزوجها ويجوز والصيام الصلاة عليها فيجبإ نفاس، بدم ليس فالدم يتخلق 
يجامعها.



اسالفةئ-ثق|؛

الثعبان من وأن4 الهلال نه يظهر الذي اليوم أما الهلال، روية بمع 
•شمال من يقينا مر بل شك يوم يص 

انا، الث^الئsر يوم صوم وجوب إلى — اش رحمهم — الخنابالة نذهب 
ولاالهلال ئروا >ث صرموا الا - الني عن -ؤقق- صر ابن رواء 

لهصيفوا ت يعنى ا ؛ثُلا" ناقدروا ؛لبحم أغمي ثإن ئروء حى مطروا 
٧()الخلاق: ؤوسسرعدهرزقهفلفق...ه ممار: تول من المدة 

وعشرينتعة ثعبان يحب أن ل المارة وتضييق عاليه، صيق أي 
مئ)لأا،(

دونهوحال بان شعمن الثلاثين يوم كان إذا - صر ابن وكان 
~اىراوي وهو نحويان.ةاكغ~: ابن تال ا صاتمارم بح أصقتر أو غيم 
ل.نمير به وعماله الحديث ءمر~ ابن 

وأنس،هربرة، وأبي الماص، بن وعمرو عمر، فول وهو 
الاحومحلمر وهذا -أأس-.رأْا بكر أبي ابني وأسماء وعائشة، ومعاوية، 

افه.رحمهم الحنابلة السادة تال كدا للعبادة. 
الاحتياؤدسبيله كان )ما ،هن — عتيمين ابن محمد الشخ قال 

صرحانه احمد عن أجد ولم الوا، ق»كالا (: U/T)■الفروع صاحب تال، ( ٠٥)
أصللا شيخنا: ال نولهدا إليه، إصافته تتوجه فلا به، امحر ولا بالوجوب 
م٠١ؤثس( الصحابة من أحد كلام قي ولا احمد كلام ش للوجوب 

١(• ٨ • ) لم وم( ١٩•)•برقم؛البخاري رواء ٥( )٦ 
. ١٨٩ام_  ٤٢١الأور. - الإسلام الكتب، - سارالسل ( ٠٧)
وقال. ٢ • ٤ أ/ واليهم  ١٦١؟/ والدراممي  ٠٨وأحمد ( yrrداود)• أبو ( ٥٨)

•م'ه برتم؛ صحنح، الألاتد،فىالإوُا'؛ 
. ١٨٩البيل_ .نار ( ٥٩)



ساكوي^=^=ء^؛==كات
علىم ؤانما بلازم، ليس أنه وغيره أحمد الإمام ذم فقد بلازم ليس 

لأنأيضا فيه دليل فلا عمر ابن أثر .وأما ٠ والاستحباب. الويع مجيل 
ولوبه الناس لأمر الوجوب بثل معلى فعله فد كان لو عمر ابن 

.،٦•^

ناقدرواعليكم أغمى ءذإن فمعنى لهم سلم لا هدا واستدلالهم 
التقدير،من فهو يوما ثلاس ان ثعبقدروا • أى القدم الحديث في له، 

علكمغم »فان نال: أنه عمر ابن عن الأحرى الرواية في حاء ما وهذا 
بعضا.بعضها يمر والمنة ثلاثين،، العدة فأكملوا 

بن■بداليزيز فعن ■ ذلك بخلاف بمب، كان عمر ابن أن نت بل 
لافهلرتكلها المنة صمت لو يقول: ثؤئإ عمر ابن سمعت قال؛ رفيع 
؛.٦١^،^يثلث، الذي اليوم 

-الخمهور قول وهو - اكلث،أأآا"، يوم صيام يحرم أنه والصحيح 
يومينولا يوم بمنام الشهر تقدموا ءلأ -ءقيا-ت ُءأهك منها؛ لأدلة 

صومواثم ئروه حى يصوموا ولا آحدكم يصومه شيء بخوف أن إلا 
١هطرواثم آلعده ئاثموا -ة عمامدونه •^،j، ءإن ئروه حس 

بربمون،ص،.
عاصابن عن يومتن أو يوم رمضان تقدم عن الهك، جاء وقئ 

عاصابن عند اكنت ال: قرياح أي بن عطاء فم، محق؟ا هريرة دأمح، 
الصيام،أيها أسلروا فقال: غياره قترب يومتن، أو يوم رمضان نبل 

.٦٣١٦;الثرحالمع )•آ(
صحيح.ند ب( ٩٤٩١)٠ الصنف، ا في ثيبة ايي ابن رواه ( ٦١)
٦٤٦!الهاد زاد انفلرآضا ( ٦٢)
١(.■ لم)٢٨وم(، ١٩١٤)الخارى رئاء ( ٦٣)



-ثقاء^^ء^^^=؛ء^^ا؛ةئا؛ااقعق
وايمالوا|ل؛أ،.شيقا رمضان توصلوا ولا 

تواصلوالا ينول؛ هريرة أبا عت ءسم—ال نا أيمعطاء وعن 
٦،.وا٠صلواا١أ شيثا يرمضان 

صومأو الخميس، أو الأنمن، كصوم معتاد صوم له كان ؤإن 
بيوم.رمضان تقدم نكون ؤإلأ الصوم له فيجوز يوم، ؤإفطار يوم 

الالحديث معنى اناء؛ الع)قال _ت /؛محت . حجر ابن الحافند تال 
العملت الترمذي قال لرمضان. الاحتياط نية عر بصيام رمضان تتملوا 

رمضانلحول مل بصيام الرجل يتعجل أن كرعوا العالم، أعل صد عدا على 
تقدمهفمن بالرؤية علق الحكم لأن - الهي *ن - الحكمة لفيل • رمحان لعش 
>العتمد(لا"ا"ا عو وهدا الحكم ذلك في الهلعن حاول فقد يوس أو بيوم 

اليومهر الشك لئيم الشلث،، يوم صيام عن ء.اا السي نهى وقئ 
عمارعن صله وعن الهلال؛ رؤية وبض الناس محن الغيم فيه يحول الذي 

امه(ر^ديضصمحآ;ا

صمح.بتي ( ٧٣١>اكف■)١ نر الرواق صد رواء ( )٤٦
٠صم^ بند ( ٧٣١٢ارالصف،)الرواق؛همر عبد رواه ( )٥٦

إ/هأأ.الفتح )٦٦( 
والم.اوى(، ٢٣٣٤داود)أبو ورصك (، ٦١٤ماليا)٤; اري افمحرواه )٧٦( 

حزممةاينر وصححه ( ١٦٤٥ماجه)وابن واكامر)؛/مءا(، (، ٦٨٦)
y -i/r  ابنأحرجه حن يإناد محابع وله : ( ٦١٥الفتح)(/و الحاثظ تال

عنبالونهم أتوهم س لناما عمارا ربعي)أن عن هتمور هن'لريق مئة أبي 
ومرقتال: ،، ١٥مال عمار له ننال: رج!، فيه، يشك الذي اليوم 

روا.وكل( فتعال الأحر واليوم باض تؤس كنتا إن ار؛ عمشال مائم، 
بنإصحاق أخرجه آخر وجه هن سامي وله .، أخر. وجه من مدالرواق 

•ماص( ابن يذكر وصله هن وهنهم عكرمة، مر مماك رواية مر راهويه 



يومصوم ثحريم على ؛A )امتدو _ث يص - الحاففل تال 
ءال. ١^^٤ يتل من د؛كول ربه يل من دلك مول لا ال؛نحانى لأف 
وحاثمهم, دلك في يخثلفون لا عندهم مسند هو الر• عبد ابن 

مرفؤع llaj]،موقوف ائه والخواب ٠ موقوف هو ت ممال الخوهرى 
فىم؛اوعه الشلثا يوم مل وثم ُائوصول أز إئما اوثمأت مال ثنح. 

بمنهتي_، آلمع ص—احب لعصثان سب سك أدرى في-ه يوم صوم أف 
!لىئركوا ^ولأ • ئنار موله ونحوم ئايت، ئائم ؛ته السك يوما صام 

\iJ"ثش'ياهإ محأوضبمم'أ;نىظلم، 
شِ(س/

بابمن )وصيامه _ت،؛محن - عث—يم؛ن ابن محمد الشيخ قال 
\سو0(ص)_ الني ال ند ومالدين في اكلع 

ساإه(أ'ي/صر في بها والاخياط 
ترواحض )لامحوموا : . موله -ع-: الووى الاط، فال 

•دواية دش له، *اقدروا علتكم أغمى فإن تروه حتى ولاشلدوا الهلال 
رأيتموهؤإذا فصوموا الهلال رأيتهم )إذا رواية: وفي ثلائن( له )فاقدروا 
فصومواعلتكم غم )فإن رواية وفي له( فاقدروا عليكم غم فإن فافْلروا 

رواية:وفي العدد( فاكملوا عليكم غمى )فإن ت رواية وفي يومأ( ثلاثغ، 
عليكمأغمى )فإذا ت رواية وفي ثلاث؛ن، فعدوا الشهر عليكم عس رفإن 

وفىالترتيب، هدا على الكتاب فى كلها الروايات هذه ثلانن(. فعدوا 

القح( ٦٨)
(٢٦٧لم)• مرواه ( )٩٦

٣١٧/٦المح الشرح )•٧( 



-قق|^=^^^؛ء؛ء؛=^^اسباكجق

٠ثلانن( شعبان عدة فأكملوا عليكم غيي )فان ت للبخاري رواية 
معناهت العلماء من ءلارفة فقالت له( )فاقدروا معنى في العلماء واختلف 

وغيرهحنبل بن أحمد بهذا قال وثمن السحاب، تحت وقدروه له صيفوا 
الكهوذهب ، ..رمضان.عن الغيم ليلة يوم صوم يجوز ثمن 

لهقدروا معتاه؛ أن إلى والخلف لف الوجمهور حنيفة وأبر والشافعي 
أقدرْالشيء قدرت ال يقت اللغة أهل ال ق• يومآ ثلاثتن العدد تمام 

تالخْتابي قال التقدير، من وهو واحد، بمعنى وأقدرته وقدرته وأقدره 
الخمهورواحتج القادروزه فعم ^نفيرنا ت تعالى افُ قول ومنه 

له(،)قدروا ل ير نفوهو ثلامن، الحدة فأكملوا المذكورة، بالروايات 
ويزكيههدا، يدكر وتارة هدا، يذكر تارة بل رواية، في يجتمعا لم ولهذا 

الفقهاءجمهرر حمل المازري؛ قال ثلاس(، له )فاقدروا السابقة الرواية 
فىفره كما ثلاس، العدة إكمال الراد أن على له، فاقدروا : هي قوله 

آحر.حدبنا 

غيم،وبينه، بنتكم حال ٠ فمعناه عليكم( غم )فإن ؛ قولهوأما 
مومةمخوالغز وتخفيفها اليم بتشديد وغمى وغمى وأعمى غم يقال 
غامتاوقل صحيحة، وكلها الباء، وكر الغز بقح غبي ويقال• ا، فيهم

لذمطدلالة الأحاديث، هذه وفي وأغمت،، وتغيمت، وأغامت، وغيمن، الماء 
الثلاثينيرم ٢ ولأل النائ، يوم صوم يجوز لا أنه والخمهور والشافعي مالك؛ 

•؛ ر غيم ليلة الثلاثين ليلة كانن، إذا رمضان عن شمان من 

يعوولعلها: امماب لي كدا ( )١٧
. U٢٦٦/ - للوري سالم شرح ( )٢٧



ء؛=؛؛ء===ء^ء==ءءكاتاساأقةق 
وأدظصس|؛الخطر نمم يجوز من 

الفطرله ويجوز الفر. بنية البنيان فارق من وم الساقرت 
عوفإش ا]ذينضا الإ ؤ؟ ه: ّنرْ على أكبدا عزما عزم إذا 

أياما)؛aV( تنمون لخلكم فلكم من الذين على كتب كما المسام 
وعزأحر أيام من سًة سفر أوعز مريضا منكم كان فمن معدودات 

^نصئرًاتيوئرٌكوأن
^ونس(ضرماناكيأزوف

الخهرمتحكم *شهد فمن والمرْهان الهدئ من وبجنات للئاس هدى المران 
بكإالئه يريد أحر أيام من فعدة مفر أوعز مريضا كان ومن فتممه 

فةومحوا،خئءدميولأزبمبمأنمروهاوا 
(١٨٥-  ١٨٣)المرة: تشكرون4 ونملكم 

الفهلرفيه يجوز مفر فكل الثقة وليت الفر النعلر في والعلة 
بغيرها.أو بااaلاJرة مريحا سفرا كان ولو 

باتفاقافر للمالفهلر يجوز ت ،ص تنمية ابن الإملأم مخ قال 
علميهشق وسواء عاجزا، أو ام، الصيعلى ائرا فكان واء مالأمة، 

منومعه والاء الظل في افذا مكان لو يحيثا يشق، لم أو الصوم، 
.والقصر الفهلر له جاز يخدمه 

فانهالصيام، عن عجز لن إلا يجوز لا الفطر إن ال: قومن 
فإنهالفعلر، على أنكر من وكذلك، قتل، ؤإلأ اب تفإن تتاب، ي

٠ذللا، من ستاب 

هدْفان ذللا،، من تتاب يفإنه إئم، عليه الفهلر إن قال: ومن 



اساافةي-رةق|ا

وحلاف، ءق^إ( الله رسول سة وحلاف افه اب كتحلاف الأحوال 
الأمة.إجماع 

جوازفي تنازعوا بل افر، للمالفعلر جواز في الأمة تتنانع ولم 
فيالصائم أن إلى والخلف، اللف من ء1اوفة فذهب للمسافر، الصيام 

يقضي،أن عليه بل يجزه، لم صام إذا وأنه الهضر، في كالمنملر السفر 
منوغيرهما هريرة وأبي عوف، بن الرحمن عد عن هذ.ا ويروى 

أنهالأربعة الأئمة مدهب، لكن الثلا٠ر. أهل ازهب موهو لفح، ال
يفهلروأن يصوم أن افر للميجوز 

اابمسافر:يفطر متم 

منيغهلر أنه هو والراجح علم، الأهل ين حلاف فيها الآلة 
تالتالية والأتار للأحاديث، المفر على عزم حيث، 

فىماللتا بن أنس )أديتؤ م—١١،؛ أنه كنبط بن محمد عن أولأت 
يدعاالسذر ثياب ولبس ه ر١حثتثه رحل-ثا وقد ّفرا يريد وهو رمصان 

ة>؛ئنأبم(>ض.ثة؟قال; 
 )٣٧( •/0Y_٢١مجموع؛

عؤدعر نفعل كنا أو أمرنا مثل الريع على دليل كل.ا ة المن الصحابي يول ( )٤٧
.افه رسول 

والسهض(، ١٨٨؟_ AU/Y)والدارقطي •٨(، • ، ٧٩٩) اكرْذى رواه ( )٥٧
 ،)Yحن.حديث هدا ت الترمذي نال )؛/\'؛

وند٠ صعق وهو جعفر بن اض عد أحدهما في طرشن من رواه والترمذي 
ارتصححت بعنوان رسالة وللشيخ ( ٩٢٨)الإرواء في الألباني العلامة صححه 
فيهايرد صعقه* من على والرد المجر يحد مفره بل نالصائم افهنار حديث 

الحديث.صعق ممن العاصرين بعض على 



صاكجئ======^؛؛ك1=
بهيتل ولم صحح الخديث هذا العارصة؛ ش العربي ابن تال 

فحدثأنس حديث وآما . . . منه، فمنعوا عالماونا أما أحمد، إلا 
قولهفي الكلام بمي لكن السمر أمة *ع الغطر جواز يقتمي صحيح 

رمولحكم أنه والدليل الشمع شضى ذلك أن يمتضي عل سنة إنها 
هيأنس قول لأن لأ يقتضى أنه والصمحح . لاحتماله. - اه 

أنمن بد يكن نلم نثلرى، امحماء وما اجتهادي ٩ يراد أن يمد صنة 
اكوص(لأص.ش يرجع 

•ع)كنت، ئال؛ حبر بن جعفر عن وغ؛ر0 داود أبو روا0 ما ثانيات 
فىٍل المهنأ من مفينة فى ءق^إ،ا الئى صناحج، المماري صره آبى 

اليوتيج-اوز ثثم حديه ش جعفر نال عدا0 قرب، ثم نرفع ر>مان 
أبو^١١، ال؟يوات،؟ ئرى آلصت ئنت، ؛ ا؛وتر'با دالت ؛المم_رة دع_ا حس 

حديثهفى جعفر نال ءق^اا اش رسول سنة عن آئرعبح ؛محر0ت 
"' ' ' ةام(>-<. 

يجوزأنه على يدلان الحديثان )وهذان النيل؛ في الشوكاتي قال 
.. منه. المر أراد الدي الوصع من حروجه تبل يمطر أن انر للم

،اسه الرسول ّنة إلى يتمرق المنة من محابي المقول أن والحق 
اليومت،مجاوزة قبل للمسافر الافهنار بآن ابيان الصحهذان صرح وقد 

منالمة(س.

.١٤-أ/ ص المربي ابن - الاحوذي ءارضة )٦٧( 
رس(، ١r٤١١rداود)وابر ( ١٧١١٠)رالدارس ( ٢٦٦٩)•احمد الاط، احرجه )٧٧( 

يزيدينص احمد أخرج فند الإسكندرية من ماز انه محن لملمة ليال؛ أحمد 
.(،٠\لإحئإوإؤ٠من رممحإتان في خرج بمرْ أنا أد ) حبيب آبي 

٠٢٢٩إ/ الآوطار_اكوكأنى_ نل )٨٧( 



اساافةئ-اض|؛

بنلحنة اف الكلى منصور عن وغترْ داود أبو أحرجه ما ثالثا! 

منعمتة ؤ؟ ندر إر ص؛ دمشق من ئزية من حنج -^؟٤٠- ■تبمة 
ناسٌءشُ وَأطرَ أظرَ ه نز رَغتانَ قي أء ثلانأ وَذَوكَ الئطاطِ 

رايتلني )واف قال! ئريته إر ر"؛ع نلما يمطروا أن آخرون وكره 
افوو رم هدي عن رغسوا ئوم1 إ0 اراء أر أظن قلتأ ما أمرا ائوم 
^١١٠٢ديك عند م—؛J، ئم ص-اموا للذين ذيك يقوو وأص_حابه ء؛هإأا 

إئاك(لهص.ابني 
ابنقول )وهو - ِمحن - الدين ناصر الشخ الحدث العلامة قال 

٨،الثلأثل الأنار هذْ حلال ومن - اش رحمهما - والقرطي عبدالبر 
البلدمن الخروج قبل يكون المر في الفعلر أن منمق لكل حليا يثلهر 

وحكمهمنة أنه ذكروا الثلاثة ة الصحابإن حيث الفملر، أراد لن وذلك 
الرفعشبا(لابن.

يفارقند أنه الخواب! نيرم، ثم السفر على يعزم لعله نل ؤإذا 
علىاحتال ومن تعار، الاه بإذن أمحهلر وهو يرم، ثم مسافة يستر أو البنيان 

كفارةفعليه جامع فان ٠ والقضاء الصوح التوبة عليه فيجب آثم فهو 
والكفارة.الإثم ترفع ولا تضر، لا والخيل يخفى، لا كما الخملع 

.٢ ٤  ١٣ت برتم - فيه يفقلر ما مسترة قدر باب الصوم كتاب داود أبو أحرجه )٩^١( 
فيهمبمقه بمرة أبي وحديث سافر، نم أفطر ثق أنه حدأ ظاهر أنس حديث ٨( • ) 

الفطرجواز عر متفشون رالفئهاء البلد من حرج أنه ارض يعوتد إشارة تؤع 
•فيه دلاله فلا كيفه دحيه حديث أما اليوت، رأى ولو البلد من الخريج بمجرد 

توعنوانه للأحاديث، تخرج •ع المألة هده في جزء - كمحّ - ولاشخ ( )١٨
صعقه،من عر والرد الفجر بعد ممره نل الصائم افهنار حديثا تصحح 

•باعلاه الدكوره الأحاديث صحح وقد 



سامحةائ؛ء^=ء^==س(=
ااسم؟فم |كيام اكطوأم ااأف1=ول واييما 

فأيهماالأفضل هو به الأرفق ت العالم—اء بعض نال حلاف، فيه 
الأقربوهو - حدا نوى قول أفضل القمر بأن القول ولكن فعل• ثاء 

قال:عم ابن عن ئافع عن مسنده في - محمحّ - أحمد الإمام رواه ا مل- 
مم<

معمته
'<,)٢٨ق

وشيخأحمد الإمام احمار وهو افه، رخص من رحمة وهده 
رحمهم— باز ابن مادالُزيز العلامة والدنا وسماحة تيمية ابن الإسلام 

فعدهؤ الأية لظاهر صام من ام صيبطلان إلى الظاهرية وذهب _، اض 
ثت 111عليه معول لا ولكن مذهبهم؛ يوافق الأية وظاهر أحره أيام من 
خاصاولص ؛ قاطعة حجة وفعاله السمر، في صام -ءق^إ،ا- الثمي أن 
نال:- قلقي- الدرداء أبي فعن -ثق- رواح—ة ابن معه ام صفقد به 

بمعحز حار بوإ في أسثارث بغض ؛ي .١ المى غعَ رحرجثا 
^؛؛١١من كال ما إلا صائم وما؛؛؛ا اُئر شدة من رأٌثث ّش بدْ الرجل 

عليهثق من أو الهلاك ه نفعلى حشي من على الصيام ويحرم 
--ثبمئ؛ افه ءبد بن جابر فعن الصريح النص ورد هذا مثل وفي الصيام 

نصامرم-صال في ٤ إر الننح ءام )حرج : افه،قف رسول أف 
(،٥٦٤الإررا،)ني العلامة وصححه ١(، • A/T)احد الإمام دوام ( )٢٨

أنيب كما . . ٠. بلففل: وحاء المحابة، من عدد عن مروى والحدث 
بعدالثانية للفنلة إنكاره الإسلام شيخ عالي الألباني الشخ ورد ماتمه٠، تؤتى 

انمحابة.من يدل ص بونها 
(.١١٢٢)لم وم(، ١٩٤٥)الخارى رواه ( )٠١٨



.ا1فا^==^^ء^^سي

حميرنعه ماء من يملء دع—، ثم الناس محتام \ذب^ كر1ع حر 
•ََ>َ ََ ِ ُءًِ ُ صامقد الناس بعض إن ذلك بعد له قبتل شرب نم إليه الناس ظر 

لهمميل وزاد - أحرى رواية وش - العصاة اوكك العصاة اوأئك دثالت 
٠٠

بقيعفدعا فعك فيما ينظرون ؤإنما الصيام عليهم شق مد الناس إن 
فيالصيام البر من ررليس الترمذي ولخديث العصر(ل؛بن، تعد ماء من 

عليه.ثق فيمن وهدا المرءلْى 

أنه. ١^؛ عن' روى )مد' : - ص - الترمنى عيسى أبو دالَ 
الصرمفي الثلم أغل واحثشآ المرا؛ في الصيام ابر ثن ررليس 

أفدغتربم هي اللمي أصحاب ثن الثلم أنل مض مرأى المر في 
فيصتام إذا الإعاده عته بعمهم رأى حم أمقتل النمر في الفهلر 
العلمأهل بعض وئاو الثمر في الفض ؤإسحاق أحمد واحتار التمر 

ومنحس ممتام موه وحد إن وعيرهم هي المى أصتحام ثن 
ائسبن ومالك المورى نيان نول وهر ن نحانلر ؤإن اففتل 

■الني،هي مول ُصص وإد>تا الثثافعي؛ وم١ل التارك. بن وعسدالأه 
صاوتصت١موا ثامت١ اذ تلعه حض دموبث ال-مر( في الصيام ال؛ر س )ليس 

ئآمااممه رحمة مول مله يثمل لم إذا •' هنئا موجه العصتاة( )أوكك 
•آ أعجب؛٠^٦ نهو دلك على وموى وصثام ^؛١^١ الثْلر رأى من 

.١١١٤ت برقم ملم أخرجه ( )٤٨
التيافه برحصة ت وزاد ( ١١١٥)ومسلم (، ١٩٤٦)البخاري رواه ٨( )٥ 

.لكم*ارخص 
الرنى:م-بم.سان ( )٦٨



صاافةق^=^^؛=^==قئا=
ايغرب؛اذان |اطائرة؛سد به أفكت من ثم 

فكملالشمس فرأى ؛ yliJlيه أقلعت ثم فأفتلر اكرب أذن ذا إ* 
آ.اضر رحمهم مشايخنا عند واحدا قولا صحح وصيامه فهلرْ، 

رأىتم بدقيمة ولو المغرب أذان ميل الهنايرة أقلعت ذا إ٠ 
فهوأكل فإن منه، سافر الذي ُلدْ في المغرب أذن ولو فيمسك الشمس 

القضاءل٨٨ا.علميه ؤيجب مفهلر 

,:jLsdjقهر آخر إلأو بلح من انتقل من ضم 

صورتئلأيث، وللمآلة 

نقسفي صاما واللوان للأخر وانتقل بلد في يكون أن الأدر• 
فيه.إشكال لا فهدا الوقت، نفس في وأفْلرا الوقت 

ولكنلها انتقل التي البلد قبل أهله صام بلد في يكون أن ت الثانية 
ؤيفهلرمعهم يصوم أنه الراحح فيوما تلأس أو وعشرين عة تصام 

يوموالفطن مرمرن يوم ءالصوم -عقي- المي حديث لإطلاق معهم 
ت،ظونكرآى.تزم' والأص٠ز مطرُونَ 

أولها انتقل الش البلد قبل أهله ام صبلد في يكون أن الثالثةت 
اثنيأو وثلاص واحدأ أو يوما وعشرين انيه ثمصيامه فيكون بعدهم 

٩،.الحكم؟أ فما يوما وثلأس 
(.١٦٩٣رقم) ١١٣٧;• الداكة اللجة ناري )٧٨( 
(.٥٤٦٨)( ١٦٩٣رنم)\اا-\\ ■ الدانمة اللجة ناوي )٨٨( 

(٢٨٣)آ/الجموع في الورى إسادء رحن ، ٦٩٧برقم اكرض أ-؛مجه ( )٩٨
(.١٥٩الرمدى)آ/شرح ني المربي ابن وصححه 

يعدصاموا أهلهم أن العودة في القيم،ن بنجلادش أهل بعضن سألي وقد ٩( )* 
الهلالرؤية ترحلون يث—فهم لأهله؟؟ ذهب من حكم فما ا ا ؛ترس المودية

تطعأءالأولى اليالة بعد إلا يكون لا وهدا الدن!! في 



.د1ق|ء=ةءءء==ءاصامحةق

سكونوالي إليها انتقل التي البلد مع بموم أنه الأظهر الجواب■ 
شواللحل فقد الهلال رئي ثم وعشرين انية ثمصام فإن فيها العيد يوم 

وعشرينتسعة من أقل صام إن يومآ يقضي ثم الناس مع فيفهلر عيد واليوم 
لأمرين:يومأ ثلاثض عن زادوا ولو معهم وبمك يومأ، 

التيالبلد هلال وهنا تقدم كما واشتهر هل لما اسم الهلال أن الأول؛ 
■اس النمع فيمك يْلهر لم أو فيفهلر ظهر فيها هو 

مطتونيوم والفطن مسومون يوم ارالصوم حديث إطلاق الثاني■. 
اشؤعلأحكام الأقرب أنه ريب بلا وهدا تفحون يوم والأضحى 

—أحمد الإمام محال ، الفرقة وعدم الكلمة اع باجتمتأمر التي اكلهر 
المحوفي المسلين وحماعة ام الإمْع يصوم ؛ روايته فى — كبمص 

.الخماعة على افه يل _تيإمحي_؛ أحمد .وقال والغيم 
فقالوا:الصورة هده عن للأفتاء الدائمة اللجتة وسلت 

أنعليه وجب الصيام أهلها بدأ بلد فى الإنسان وجد )إذا الخواب: 
لقولهأهله حكم الأمر هدا فى بلد فى وجد من حكم لأن معهم يصوم 

جيلبإستاد داود أبو رواه الحديث  ١١.. تصومون. يوم )®الصوم : _ءئيإ_ 
بدأالذي البلل. من انتقل أته قرصن وعلى . غيره وعند سواهد وله 

البلدحكم والاستمرار الإفaلار محي فحكمه آحر يلل، إلى أهله مع الصيام 
لكنبه الصيام ؛؛.أ الذي البال- قبل أفهلروا إن معهم فيقطر إليه انتقل الذي 

الالنهر لأن ا يوميقضي أن لرمه يوما وعثرين تعة من لأقل أفْلر إن 
ذاته(رااّ،ّما ويقضى يوما وعشرين تسعة عن ينقص 

علىوينع - هآ-أ-:ا يرقم; ِ \ض\ى1 دار _ \اس • _ الدانمت _ فتاوى ( ٩١)
—قعود بن عسياق الشخ شتلة — باز ابن عدانمزيز الإمام مماحة ت الفتوى 
اش.رحمهم عقيقي عبدالرزاق الشخ ضيلة — عديان بن عبدافه الشيخ شيلة 



اس^===ءء=ء؛ققات
فقالالصورة هذه عن -،بثتثم عسمين ابن محمد الشيح ومثل 

الباليإفطار وتأخر إسلامي بلد إلى إسلامي يلد من الأسان انتقل )إذا 
يصوميوم الصوم لأن يفهلروا، حتى معهم يمي فانه إليه انتقل الذي 

وهذاالماس، يضحي يوم والأضحى الماس، يفطر يوم والفطر الناس، 
فيهيتأخر • آخر بلد إلى سافر لو كما فهو أكثر أو يوما عليه زاد ؤإن 

أكثر،أو ثلاثأ أو ساعتين المعتاد اليوم على يزيد قد فإنه الشمس غروب، 
الميأم وقد ب ير لم الهلال ان فالثاني المالي إر انتقل إذا ولأنه 

اوأم. ا؛ لرويته ®افهلروا ت ال قوكذللئ، لرويته إلا نموم لا أ- 
فيهتقدم  jjjإلى عنده الشهر ثبوت تأخر بلد من ينتقل أن مثل العكس 

يومفاته إن رمضان، من فاته ما ويقضي معهم، يفهلر فانه الشهر ثبوت 
لأنالمانى فى يقضى وقلما يومذن، قفى يومان فاته وإن ا، يومقفى 
ثلاثينعلى يريد أو يوما والعشرين المعة عن ، ينقم,أن يمكن لا الشهر 

رئي،الهلال لأن يوما وعشرين تسعة تتم لم وإن أفعلر له وقلما ، يوما 
لأنوعشرين تسمة عن ناقصآ كانت، وإن الفطر، من بد فلا رئي فإذا 

تسعةتتم أن لزمك ا يوموعشرين تسعة عن ينقص أن يمكن لا الشهر 
فإنالهلال، يرى حتى تفهلر لا فانلث، الأولى المسألة بخالف وعشرين، 

زادؤإن الصيام فلزمالث، تفعلمر؟ قيح رمضان في تزال ا مفإنلن، ير لم 
.٢٩٢٢١في الماعات كزادة فهو الشهر طك 
اوسغسة:قس أو الطانرة فأو كان من ببمسث منس 

الكانتوقيت حسب وممسكا ودر0 وخروجه لدخول يقدر 
.فيه هو الذي 

—الثريا دار — السلمان فهد ت ت — ابن محمد — الإسلام أركان فتاوى ( ٩٢)
٠٣٩٤الأوراآةاهمهة_مئم: ط:



-رثئ(==^^^ء===^اسءالأءو
المساميتهلح لا كان إن الفطر للمريض يجور الرقى! ٢— 
غيرولو ~ بالطب عالم طبيب أخرم أو بالصيام، مثمن له وحصلت 

زادصام إن أنه - غيره من أولى الأمتن لم الوالطبيب لمل'أأ،، م
بعضعند الصيام له يجوز فلا الهلاك من عليه خشي أو الرض عليه 

الصامتبن عباده عن ماجه وابن أحمد ام الإمأخرجه لما العالماءأ؛؟ا 
اعيةنوهى صراو*لْاّ، ص-ررولا لا *أن نفس هه اف رّوو أ0 

محرهكم؛ رخصه نوش أن يحب الله ٠^ —ءق^مح- وئال معتبرة، شرعية 
شفاهإذا فاته الى الأيام قضاء من للمريض ولابد ، ٠٠معصيته نوش أن 

فمهلالقضاء فيلزمهما والحامل، المرصع المريض حكم وفي تعالى• اش 
لولدهما.أو هما لتفأفْلرتا سواء 

. ٢٩٣- القمري عبد أشرف - رمضان ناوي ( ٩٣)
وبرخير لكل افه ونقه - الفوران فوران بن صالح الثخ سماحة شيخا صالت ( ٩٤)

لقولهالصوم عليه يحرم ت فقال ؟ مرصه في يزيد والصيام صام من حكم ا م— 
يومفي . العمناء؛،أرأيك انمماة •أوليك الصوم: ءاو_هم ثق لن عقي 

ورواء(. ٢٨٦٢)( Tyv-rr-\/o)د وأحم(، ٢٣٦٢اجه)م١^، روي ( ٩٥)
أبيحديث من ( ٦٩/٦)واليهقي (، aUAوالحاكم)n/٧٧(، الدارثطي 

الحديثو٠لرق، • باس ابن ح—ديث، من ( ٣١٣وأحمد)ا/الخيري. معيد 
وجهمن بمد ولا (: ١٥٨)•أ/التمهيد في البر صد ابن  JUمعلولة كلها 

عن٢(  ١٣)آ/ والحكم العلوم جامع في رحِا ابن الحاففل ونقل صحيح. 
ولاصرر رلأ حديث: يمح لم مال: أنه الحاففل الأندلسي سعد بن خالد 
وفي( ٢٠)•برقم المحيحة في - ي؛مح - الألباني وصححه سدأ. م ا صرار 

الحديثتخرج في التوسع أياد ومن ، ١ ٩ • ٩ برقم: ماجه ابن صحيح 
الثانيالحديث، شرح في رجتا ابن للحاففل والحكم العلوم جامع إلى فليرجع 

٠والثلأتض 



ساء======= اسمحة؛ 
كلعن نقط نطعم مرصه روال يرجى لا ثمن الرص لكن إن أما 

كانفمن معدودات ق.ق؛ والثيخأ الثسخ وكذا مسكينآ يوم 
هدنآيطيموقي أحروعزالذين آيآم س سمرس0 عائ ئرياداأر مكم 

يىنتي>همإننم
أنهماس اتن عن او-خاري أحرج ( ١٨٤)الثمرة: سون، 

آنسثطيعان لا الكثيرة والرآة الكثير الب^ محو يمنوحت )لبنت قال: 
مسكيتا(لآآ،.يوآ كر ٠^١۵ تطعمان صو•تا 

-باز ابن همدالزيز العلامة الشيخ نال فقد عليه يغمى الذي أما 
الوعيه اسرد فإن والعتو٠ الجنون حكم حكمه عليه روالغمى - كأص 
الثلاثةأو اليوم؛ن أو يوم لكلسيرة مدة الإغماءة كانت إن إلا عاليه قضاء 
اللكلعتوه فهو الدة طالت إن أما اطا، احتييالقضاء يأس فلا الأكثر على 

العمل(ألما؟ا.يثتدئ عليه عقله رداممه ؤإن فضاءعاليه، 
العتو،حكم حكمه عليه فالغمى الإمام الشيخ ٠—ال، كما والخكم 

ؤإلأالاحوط، هو والثلاثة اليو٠ين بقضاء والقولر ثمكلفؤ فليس 
لمالتكليف حال لأنه للدليل، أفرب رمدا عليه فضاء لا أنه فالأقرب 

مخاطبا.يكن 

اليوم،ذلك بمضي، اصمماق ثم النهار من جزء عليه أغم، دمن 
القضاءعليه ؤيجث، صومه يصح فلا التكليفا عنه فرغ جن، ين فهو 

الذينوتنر )لما؛زك -محك الأكؤع بن سلمه رقاو ٤ْ(، • الخارى،)ْ رراه )٦٩( 
 ،J،شالأيه ئزلت، حى ؤمتدى بمطر أن أياد من كال سكم ينام تبثوثه؛

ولكلوالشيحة للثخ وبقي الناس لعموم يالب الحكم نسح تنثنا( مدنا 
وواله'ترص لا ُرصا ءس مس 

.٢ ٤ ' !/ باز ابن واحمد الطيار - باز ابن الشح سماحة فتاوى مجمؤع  ٢٩٧)
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رمن_ت كأمحن — تنمية ابن المجد تال ملأ، أو فرصا امه صيكان سواء 
أجزأْنته أفاق ؤإن ٠ يجرته لم ٠ يومه جميع علته أعمى ثم الصوم نوى 
الكاملالتح امتعمل من علته المس ومثل حاصة(لمآا. لفل اش 

يجبفلا المنى أو الوصس اكخارير أما احشاطأ، القضاء عله فيجب 
الكثيف.منه يزل ولم عمله يفقد لم لأنه القضاء عليه 

الخرفكين وند الخرفان، والشيخة الشح ت الجنون حكم دما 
فلاخرف، فهو من لكير الفقد وتكرر عقله فقد محن أن والضابط أحيانا 
عنهما.يطعم ولا الصيام ءاايه»ؤا يجب 

•جراحيةعمالية له أجريت من ت ال ينأن الثلر مقتضى من ولعل 
إرادتهبغير لأيام الخدر تأثير تحنا دأغ اُ جدا ُلويلة لساعات وخدر 

منأو السكران بخلاف وعدا يمضى، فلا عليه الغمى حكم فحكمه 
،مخاطيا فهو الخيرات اصتعمل 

قوقعطويلة لساعات وحال«ر جراحية عملية له أجريتا من حكم وأما 
كاعاص غير ولكنه فيقضى، السكران حكم فحكمه بإرادته الخدر نحتا 

فيأكونكان، سب، لأي العتاد نوق اكخدير طال لو ولكن يخفى، لا 
انمادة.غير الدء يقضى فلا عليه الغمى حكم حكمه 

مشقةبه لحمت إن لكن عاملا لكونه يفْلر أن |< لالمكلفيجوز ولا 
الشقة؛؛LJ^ بما يفعلر فإنه الهار أثناء فى الإفهلار إلى اصعلرته عثليمة 
)أما_ت يمحن ء باز ا؛ن الشيخ نال .  ٢٩٩أف٠لر٠زالذي اليوم ذللثا ؤيقضى 

فىوليسوا الكلفين، صمن داخلون فإنهم الشاقة الأعمال اصحاب 
بأنرمضان صوم نية تيييتا عليهم فتجب ارين والمالمرهمى معنى 

.YYA؛/الحري )٨٩( 
!٥٧يرتم:  yrrا/ • - اوواية اللجة دأوى ( )٩٩



صالأإاتءء^==^^=سا=
يفطرأن له فيجوز النهار أثناء للفهلر منهم اصطر ومن صائ٠ين يصبحوا 

يهعلوحب الضرورة له نحمل لم ومن . ..اصطرارم. يا.زع بما 
الكابمن الشرعية الأدلة متقيه ا مهذا الصيام في الاستمرار 

يتتبمن لأبد أنه الشح قول وهي لهليفة فائل.ه وهنا ا والمنة( 
لهالله ر ييفقد حدا مرهق العمل أن ظنه على تغلب كان ولو النية 
اليوم.ذلك إتمام 

بانثعفي الصيام على ر لائمي عمن الإطعام تقديم يجوز دلا 
لأن ٢١' رمغازل١ أول في يجوز ولكن بعد، يدخل لم الشهر لأن مثلا 

٠٠تهلح مأنه دام ما — كله امه صيالملم على وحب لحل إدا المهر 
لمالمهر فإن بان ثعفي أطعم من بخلاف الإطعام تقديم له فجاز 
الذمة.في يدخل 

رمضانآخر إلى كله يؤخ-ره أو بيومه يوم كل يْلعم أن والأولى 
فأفطر،موته فبل ضعف ا أنأن قتادة فعن -قلقي- أنس فحل ا كم

عنأيوب وعن ١،، كينارآ ميوم كل مكان يْلعموا أن أهله وأمر 
ثلاث؛نودعا تريد من حفنة فمنع الصوم عن صعق أنه مالك بن أنس 

الخديدني العاملن عن كان ذال وال. ٢٣٤إ/ - باز ابن النخ يتاوى مجموع ١( • ■ ) 
.٢٣٨- • اووانمت اللجة قاري وانفلر رانمالب. 

(١ ٠ _وبر حير لكل الله وفقه — الفوران صالح الشخ مماحة شيخنا احتيار وهو ( ١
يؤخرهاأن ليجوز الشم. ادل في مقدمأ الأيام كفارة يدفع أن ريجوز • فال حث 

؛رثم;أاءا،إ/ه-التش واض\ّو( 
أخرجه(: ٢١)؛/الإرواء في الألماني  JUالوارقطنى)أ/ي-أ(لأ روا. ( ١٦)

صحح.بسد الدارقطني 



.تقا^=^===ء^اسامحعت
.، ١ فأثبعهمر٣ مسك؛نا 

أوطرحا كان إل سعة وحمة وهي مكنا يوم كل عن ؤيطعم 
أنعر الأيام س شيء مع ممِيا( كجم ١ > )٥ أرز من اع صنمق 
•أيامه كل عن السكن نفى يطعم أن ؤيجوز المأ. مالمسكن يكون 
عنفضلا ونحوهم والعمال كالخدم نفقتهم تلزمه ممن يكون لا أن على 

•أهله من يعولهم من بعض 
الإثمار كثمن كجرة أتى نفد عدر غير من أفد من ا وأم
فيجب• وتقدس وعلا جل اممه حرمات من حرمة وانتهاك والعدوان، 

أفطرومن رمضان صام من بان شتان ولكن • القضاء نم أولا التوبة عله 
المى.ص هريرة أبي عن الدارس أخرج ففد قضى ثم عير غير من 

يقضلثِزم' اممه رحمه رخصة غير من رمصال من يوما أئد ،امن دالت 
أفدمن محقي؛ عود مابن نول من جاء وقد • ١، الدهر*ار؛ صتام نه 
الدهرهجام يجزم لم ة رحمولا عير غير من رمضان مجن ا يوم
ا(اه.ِ.  ا/كاوهرْ

البخاريوعلق مححبح، وس الألباني; قال (. Y-U/Y)الدارتطي دوام ١( )٣ 
.ونحو0 

رايو^١(، ٢٣)الترمذي ورصد (، ١٦١)(/التمريض ة صنالثخاري علف ١( • )٤ 
دواح١(، • )Y/ والدارمي (، ١٦٧٢)ه مساجوابن (، ٢٣٩٦)داود 
/Y(٣٧٦ .) ولاالخدين، بهيا اشلوص أبو تفرد التاريخ: ني البخاري قال

•مح الهم، حجر ابن الحافثل وقال لا. أم هريرة ايي س ابرم مع ادري 
عللتلامث، فيه فحملت، كثترا اختلافا ثابت، أبى بن حبيب، عر فيه واختلف، 

هريرة•أمح، ص، امحه سماع هم، والشك الطوم، أمح، بحال والخهل الاصعلراب، 
مكر.(: ٥١٧)داود ابي س محعتف، ني ^ ٧٧١الثح وقال 

صحح.بستد ( ٩٧٨٤)شيبة ابي ابن رواه ١( * )٥ 



ساافةي==ء^^=ء=^=كا=
إنقاذيه عالتحتم من وكدا اء، والفالخائض على الفعلر ؤيجب 

الوتمن معصوم إنقاذ لأن بالقد إلا يتخ ولم الموت من معصوم 
الموتمن علميه حني لن بدآ برع من ومثاله يوم. صام من أولى 
وعلميهمعلميه، إنم ولا ميل الترع قل تأكل أن من لابد له وقيل 

ذللق؛.على مأجورون أنهم ولاثالث، . ممط- القفاء جميعا 
المضاء،ّمرعة القضاء علمي ؤيقدر أفهلمر من لكل يتب 

شوال،من الست صيام قيل ونلاك٠ الاJمة إبراء باب من فيه؛ والتابع 
منالتة صيام لهم جاز مثلا والمرصى اء كالمكثيرا افهلره ما كان فإن 

ابواذ•والأصل بمع، صريح دلل يجود لُدم القضاء تمل شوال 
أسطحمما رمصان من الصوم عر إلإيأ ركان عانثة ولقول 

بالبيأأو الص من )الثئنل بممص: نال ثتحان، نج، 1لأ أمقر أن' 
العفلتمالأجر هن.ا مثل نترك الؤمتين أم مثل أن ويبعد ا (ل ،قفآ 

علامتفصيل هذا يحيى• اتال ثوله وفي ! - أمحت - الحافظ نال . علميه متفق ( ١ ■ )٦ 
فيهيقل لم مدرجا المذكورة لم مة روايفي للمع غترها، كلام من ءاسة 

عوانةأبو أحرجه وكل.ا عتها، روى من أو عائثة كلام من كأنه ضار يحص قال 
يحصعن ؛لأل، بن فان ءلرغ< من ملم زمد،وأ-مجه عن آخر جه وص 

ابن>_ من وأخرجه ' .( القه رّول لكان وذللث، ■ ولفظه أيضا مدرجا 
افهرسول من لكانها ذلك أن ففكا ' ولففته إدراجه فن يعص عن جرج 
منار والنمالك، طريق من داود أبو ه وأخرجينوله، يحص ' .١ 
والإسماعيليوسفيان، شهاب ابن عن متصور بن وسعد اكتان، يحص حلريق 

طرينامن ملم وأخرجه امح؛اد؛، بدون يحص عن كلهم خالد ابي طرينا من 
فإنهيها يشعر  ١٠فته لكن الزيادة ;ا-ون سلمة ابجب عن المحمي إبرامم ين محمد 

أنؤيحتمل ،^٥. الله رسول مع قضاءها أستطع نما معناه! مجا فيه قال 
حزممةوابن وللترمدي • بزمانه خاصا كان ذللثؤ أن أي الزمان ؛المعية الراد يكون 

رمضانمن علمي يكون ثما صيتا قضيتح •ما عانثة عن الهي النه مد طُيق، من 
=الزيادة ضعف على يدل وثما ٠ ،هي افه رسول نص حض شعبان في إلا 



اساافةق-اثق|؛

ومنالومنن؟؟ بأم فكيف زماننا في ا1سلمين عوام عليه يحرص والذي 
•ا ل المريح الدليل فعليه مع 

فينطقصامه كمن فهو رمضان صيام من شيء ترك يتعمد لم ومن 
،هي١ش وو رم أف حدثه أو4 _تيفي_ الأنماري آيرب ايى حديث ءلي_ه 

الدهرٌأكصيام كان شوال من ستا اتبعه ثم رمصان صام ررمن د١ل؛ 

رمضان:من أيام وءابْ مات هن أقسام 

ثمزوال يرجى مرص—ا مريض وهو رمضان عليه لحل من - ١ 
أنقبل مات كالذي صار لأنه عليه، شيء فلا يعد يشف لم وهو مات 

٠رمضان بدركه 

ماتثم زواله برحى مرضا مريض وهو رمضان عليه لحل من ٢- 

بلنوبتها غثر ثي ازأة من يدنو وكان نعدل اته لنم يقكان هإ( نه أ= 
اللهمالصوم، بمع ما ذلك من يني، شغلها في فليس جماع، غير من ويلمس 

إلهااحتياجه لاحتمال، ياذن يكن ولم بإذنه إلا تصوم لا كانت، إلها يقال أن إلا 
ايادىفتح • تجاز في الصوم يكثر ءأق؛ا وكان لها، أذن الوقت، صاق، فإذا 

أ/ا\<م

مساأتبعه يم رمصان صام ومن ت المر بفلاهر الأماجد العلماء يعفى لث، وتم١( ■ )٧ 
يناللا شوال من الست صوم ثواب أن ' فقالوا الدهرا كصنام كان شوال من 
رجبلعذر منه شيء فاته فإن الست، صام نم كاملا رممان صام طلن إلا 

(،١١٦٤)لم مالحديث هذا وروى نوال. فاته ولو يالقفاء يثدأ أن عليه 
=(، ٢٨٦٢)الكرى في والنسائي (، ٧٥٩)والترمذي (، ٢٤٣٣)داود وأبو 

لأنهسعفهم لا وهذا (■ ٤١٩، ٤١٧)ه/وأحمد (، ١٧١٦)ماجه ابن و= 
رمجضان.صام رمضازت من أياما أفهلر لن يقال 

(.١٩٨٤)ت يرهمم ملم رواه ( ١ • )٨ 



مالله يكن لم نإن محاله، محن عنه ؤيطعم ا مفرط فهدا يقص ولم ثقي بعدما 
.شاء إل وليه عنه يطعم 

ثمزواله يرجى لا مرصا مريض وهو رمضان عله لحل من ٣" 
.ثاء إن وليه عنه أطعم مال له يكن لم فإن ماله، من عنه فيطعم مجان 

ءاسةلحدث وليه عنه صام نذر صوم وعليه ات ممن ~ ٤ 

عنهام صنصيام وعلميه مات ّمن نال• ،اينف اممه ول رما0 بنق— ي— 
الأنه والأصل ثل، بالنذر محقي— - أحمد الإمام خصه وقد ، ١  ٩١٠١وليه 

كميامبالدليل اصثتي ا مإلا العبادات كل وكدا أحد عن أحد يصوم 
■والحج النير 

لالاائأالمضاء صيام ة مشروعيبعدم القول الترمذي ي، نوفد 
ا.١ ١ ومفيازل والشافعي 

ثمرأوْ أحد نن' أحد منوم' ءل ناي تر' ينَ ١^ عد' وكانَ 
ز'أت تمر ولأ أحد نن' أحدٌ بمثوم' لأ نيقول': أحد؟؟ عن' أح 

عنأحد يملي لا نال؛ صحح ند بعباس ابن وعن ١،• أحدرا 
منمدأ يوم كل مكان عنه تهلعم ولكن أحل، عن أحد يصوم ولا أحل، 

النيرلأن الواحب، الصيام ، يخلافالذر صيام قضاء وجوز • ، 
(.١١٤٧)لم وم(، ١٩٥٢)الخارى )ه-ا(رواْ 

\لأو\ووسح غرْ وروا، الوطأ. ني بلاغاته من ( r-r)\/ئك رواْ ( ١١)١ 
الهممن محه تمدنوا رولكن زيا؛•، وفيه  ١٩٧٧رتم: بالمنكا، في إسناد، 
مكيا(.يوم لكل للصوم 

صفتح ال، مقفيه حجر: ابن ال ف(. ٢٩١■•ر الكرى في ايائي روا، ١(  ١٢)
/،٢٢٨.



-رئشا=^^^؛=^^ء^^^ا'س،اافةة

الصيامشمخ ؤإغا اليٍع، أٍصرإ ني بواجبا ص فليس فيقضى كالئين 
الدينعلى كتب كما الختيام علكم ؛)"يب تحار•' تال القوى لتحصيل 

سقبمصزمحذبح

منايام طيه بعم ومح ن وصما  a_leليل صن حضهر 
المابق:وصخان 

تركمن أما اء، والقضاكوية يه فعلتهاونا الشماء ترك كان إن 
يوليهامشتأزالة مرصع أو الرض أو الفر ككثرة شرعية لامحبابر القضاء 

سد.القضاء فعليه ذلك غير أو >امل أو 

اكمام:فم اكية أثام صن 

كالقضاءواجب صوم كل وكذا الفرض صوم في الية تئترمحل ١~ 
بحديثؤيتآض ، ١١٢١٠بالنياتالأعمال أإنما ؛ لقولهوالكفارة 
بمجمعلم ءمن قال؛ اه.( ول يمأن L الس ووج حننه 
.٢١١٩^ٍذام' ه ١^ ر تت 

(.١٩٧وملم)اوخاري)ا(، <روا، ١١٢>
دائنهش>إ/ا-بما(، )•-YU(، والترمذي (، ٢٤٠٤)داود ابو روا. •١( )• 

وتدووقغه، رس ني اخام< والخديث ( ٢٨٧)أ*/،د وأح(، ١٧•)• ماجه 
(:١١٨ص ) الكسر العلل التردي؛ى قال المخاري، الإمام يوممه حكم 
صايه، عن محالم، ص ؛قال: الخديث، وذكر الخاري، أي محمدا- ماك 

عنوالصحيح اصطراب، ب حالأيث، وهو حألأ، اض،قي( ص حنمة، 
صدرق.ايوب بن ويحص موتوفآ، صر ابن 

الوجهمدا من إلأ مرأوعا ئعرئه لا حا؛ا.يث حفصة حاريث عيي؛ أبو وقال 
سا=رُري' أبمتا نمق_دا آصت_حُ قودُ,؛م عنر' ١^٠ ص ناتع ص ,؛وي' ,؛قذ 



صالأةي==؛ء^^=ء^؛ك،=

الفجرفل ولو اللتل من جزء أي في المحة تكون أن ينجون 
1دءةيه—ا والتلفظ الغد، من ام الصيعلى القلب عزم والنية للحظة. 

.٢١١نوىل٤ فقد صومه ^٠؛^- وهو رمقان من غدا أن علم من وكل 
إنالعلم; أهل بعض فقال بملر ولم النهار أثناء الإفْنار نوى من ٢" 

وذهبيتكلم. ولم الصلاة في الكلام أراد من ة بمثابوهو يفد لم ه صيام
سه،قطع بمجرد يفهلر أنه إلى - المحسح وهو - العلم أهل من آخرون 

ابنالمجد اكي نوى من صيام ببْللأن ال فوممن القضاء؛ عليه فالواحبإ 
ونوىعاد إن فأفْلر، فقد الإفaلار نوى *من ال؛ قحيث، - - تيمية 
عبدالرحمنالعلامة رجحه وكدللئ، . ٢١١حاصه(ل النقل ش أجزأه الصوم 

رإس1أرب بن ئحص إلا دمنه أحدا نغنم رلأ نوء-وما الرتري هن ُديث ا= 
»يالمجر طلؤع تل الهنيام يجمع لم لن صيام لأ الثلم أنل ثني هدا مز 

يجزم،نم' ١^ ثن ينوم نم' ئن..ر؛،؛١ صن١م في أو رمماف فتاء نجر أو رمقتال 
وأحمواكانثي فول وهو أصيح ما بشأ ينويه أن له دثاح افلؤع صيام وأما 

ه.. ا . وإسحاق 

 ^Jأيوببن يحيى لأن رفعه يصح ولم موقوف، عندنا والصواب ؛ النسار وثا
محفوظ.ا.ه.غير الزهري عن جريح، ابن وحديث القوى، بدللثا يس 
.الصحح هو وهذا 
وقفهوامحار ت وفال المرام لبلمؤغ سرحه في العلموان سليمان الشخ ينه وفد 

فيوالترطى ائي، النالإمام مضهلرب،: بأنه رفعه ص وقال الخارى، الإمام 
ابنمرفوعا وصححه الحدقن، أكابر من وغيرهم الر عد وابن جامعه، 

ابنعر وقفه والصحح وغرهم. والحاكم حزم، وابن حان، وابن حزيمة، 
.بجف؛احفصة وعلى عمر 

.٢ ١ ٥ Y/ ٠ الإسلام شخ فتاوى مجمؤع ( ١١٤)
الهارفي الصيام ينوى أن يجوز لأته مقْل النقل ش وجوزه ٠  ٢٢٨/١المحرر ( ١١٠)

الواجب،•دون النقل مح، 



-اثقا؛ء====^^^^اساك؛اق
اليةحقيقتي؛ من مركب الصام لأن بقوله! ذلك وعلل - كمحن - عيي ال

وهىالأولى، الحقيقة احتلت، فقد الإفْلار نوى فإذا اiفهلرا١تا، جمح وترك 
.٢١دها(لا"ا إلا تقوم لا كلها فالأعمال العبادة، مقومات، أءذلم 

مترددهو فوقته من تاب ثم ؛١^٥^ ه نفحدثته من ب\ن ؤيفرق 
ضلرفهو القطع، نوق من ويءن عليها؛ يحاسبا لا نفس حواؤلر وهى 

عاذملَأااا•لأنه رب بلا 
صحةفى ثلئ، كمن حلافح، باد النية تبهلل إنها فالردة أما ٣— 

نبيهأو وتميس وعلا حل ربه سب، أو -،قي- محمد نبوة أو الامالأم 
كافرإنه أو يهودي أو رانى نمإنه فسه! نعن فال أو دينه أو - _,،قي 

-الأكبر الكفر توجب يفعل أي فحل أو الله لغير مجد أو الله بدين 
خائفاام أهل ب؛ن نعلم )لا : س_ممن_ابن فال باض والعياذ 

مماءوعليه صومه، د يفأنه الصوم، أثناء فى الإسلام عن ارتد من أن فى 
بعدأو اليوم، أثناء فى أسلم واء مالإسلام. إلى عاد إذا اليوم، ذللث، 

يكفر؛الشك،فيما شكه أو به، يكفر ما باعتقادْ ردته كانت، وسواء انقضائه، 
وكنؤ ِاإآإث؛ مستهزئ، غير أو مستهزئا الكفر، بكلمة بالنهلق أو فيه، 

كتمورسوك و٢ياته أبالله فر وشب نخوض كئ١ إئما يمولن مأكهز 
طائذنكمعن شأ إن ندإممافم 'ممرتم فد 6؛ذز\ لا  COنمهزأون 

الصوملأن وذلاو؛ا ( ٦٦-  ٦٥)التوبة: مجرمزه كانوا بأيهم طاممة نعدب 
عبادةولأنه والحج، كالصلاة الردة، أبعللتها فالية، ا شرؤلهمن ادة عب

.٢٨٨عدة-الالخاوي ( ١١٦)

!،إه قوله والدليل أفْز الإفطار نوى وس ِمحنت عثيم،ن ابن محمد الشخ قال، ١( )^١١ 
أفطر،الإفهلار نوى وإذا صائم، فهو الصوم ناؤيآ دام ا فمبالنياا-ت،اا ال الأعمءانحا 

الخلاء.تضلع إنها فالخلأة قطع نوى لو كما يفعل، شيتآ ولهى نية الخوم ولأن 
.TM\/المتع الثرح 



ساكةق=ءء=ءء=كا=
الكفر،لككلأة(صاا؛.ذة،فاس 

لياليمن ليالة كل في النية تحديد إلى يحتاج رمضان صائم ٤" 
فيالأصل هو وهدا صائم الغد من أنه ه لقلبيخهلر أن ؤيكفي رمضان 

.الشهر أول النية تكفيه العلم أهل بعضن وفال • لم مكل 
مننام فيمن ألة المهده في العلم أهل ض الخلاف أثر ويظهر 

فيالية تحديد يحتاج لا رمضان ال قفمن الفجر بعد وأفاق المغرب قل 
يصحلا فيه استفاق الذي يومه أن والراجح صومه، صحح يوم كل 

■الثوم باش وبمك النية، لعدم منه صيامه 

أمًنائشه لحدث الليل من الية له نمرط لا المطلق الفل ٥- 
عانشةررتا توآ; دات عقي افه رسول لي ئال قالت: -ثبمقمحا- المومنغ( 

قال;شيء. ■ءندJا م_ا افه رسول يا مملتأت ثاك شيء عندكم هل 
-جاءنااو هدي؛ لنا ئاهديت ء1ئ^،ا اف رسول نمج ياك ~ صائم ءإر 

اللهرّول يا ئك: اللة رس_ول رجع نلت نالت'ت روررا'اا، 
ئكهو ما مال; قثئا تك حتأت وند زور -جاءJا أو هيبة ثنا اهليت 

أثبتكنت، ند ن١ل: نز ناكر به نجشت هابه قال: حير، 
صائنااال'آاآ.

. ٤٣٦٩; ِ التركي الدكتور ت: - ئدامة ابن الوفق - الغض ( ١١٨)
والمن.الجفن، واللبن التمر من يتخذ طعام والخيس: الزوار، هم الزور ١( ١ )٩ 
والمائي(، ٧٣٤)والترمذي (، ٢٤٠٥)داود وأبو (، ١١٥٤)لم مرواْ ( ١٢)• 

الحديثلهذا مجاهدا فحدثت— — ت محللحت قال ت نيادة ملم وعند ( ٢٣٢٤)
شاءؤإن أمضاها، شاء فإن ؛ ماله من الميتة يخرج الرحل بمزلة ذاك فقال؛ 

عقيأالرسول كلام من الربمادة هذه أل ^١ني ١١١العلامة رجح وقد . أمسكها
روايةفي ه الخم، كلام س جاءت لأنها ( ١٣٦- لإرواء او 
اارواة=بعض أن يعله—ا ولا عندي، ثابتة الزيادة ذهذْ ت الثيح فقال، اثي الن



داكهق======== -لقثأ 
منله ينوي أن نالاحوط وعاشوراء كعرفة المن النمل راما 

ممنتْلوع صيام صام من أن - ،يمحن - الإسلام شخ ورأى الليل' 
لهؤيكون عرفة صيام منه بمح لا أنه الليل من ينو لم لهو كمرفة 
امرئلكل ؤإئما بالمات الأنماو و1سا ينو لم لأنه آخر؛ يوم أي كمتذم 

نوى.ما 

أمرمضان من أنه سن أن نل ونام الثك يوم الغل. من كان فإن ٦" 
الليخإئأ ولا ومعه هذا لأن يومه؛ هو فرمحضان من كان إن النية علق؛ لا 

لحولفي اك ثوممه له، ناو المسام على عازم ولأنه وسعها، إلا مسا 
المحح.على ناؤيا فيكون الشهر 

فلا- ارة والكفوالنير كالقضاء - واج—، صوم في شمع من ٧" 
•عذر بغير فيه بملر أن يجوز ولا ' يتمه أن بد 

ولوصيامه نعير له ؤيجوز نقّه أبر الصائم إن فال-افلة صوم أما 
ؤإنصام ساء إن ئفمه أمن اثطؤع رالصائم ت لتوله عذر بغير 
أهلبعض عند عليه والنمل • الترمذي عيي أبو وفال ا ١ أءْلر*ل ساء 

احرى،■ارة وينفه نار؛ الحديث يرفع ثد الراوي فإن مجاعد، على ونفها أ= 
نيادةقالوا: ولذلك له فالحكم هتا ا كشذوذ دون بالدفع تي الصح فإذا 

فيواضحة لم مفرواية إطلاقه، عر ليس كلام وهذا مقبولة.ا.م. الثقة 
مضفي والتابسن الصحابة عن آثار وردت - وق، • مجاهد كلام من أنها بيان 
أيوب،وأبي اس، بعوابن طلحة، وأبي الدرداء، ابي عن الحدمثا هذا 

عداصامة خرجها جريج وابن الخراماني، وطا، عود، موابن وحذيفة، 
(.١٨٣—  ١٨•ص ) وأحكام فقاتل المملؤع. صيام كتابه في العزيز 

،٣٣■)r؟ الكبرى في واكاثي (، ٧٣٢)واكرمذى (، ٢٤٥٦داود)أبو روا. ( ١٢١)
Arr-T /■،(٣٤٣، ٣٤١وأحمد ،) قالالعالم، الحويث،ءددءناهل هذا واعل

الحديث=هذا الناش: وقال منال. إصناد، ز هانئ أم وحديث الترمذي؛ الإمام 



كا========= اص،اافجث 
محلاأنر إدا ١^^؛ المائز آن وغرهم &.( الص آصناب من العاJا 

وأحمدصمان نول وهر بمضيه، آن يحب أن إلا عته ءماء 
•دال؛ّا؛س واّحاق 

توحدلم ما صوء4 يتم أن التهلؤع للصائم الأفضل أن ريب ولا 
الذينآمراأيها ^يا سارت سلعه.لموله فى راجحة شرعية مهالحة 

(.٣٣)محمد: ولابطلواأغ»ّاإكم، الرسول Jأءلء١روا١^ ١^١ 
صومه؟من مضى ما على اكافلة صيام في أفطر من تثاب عل ولكن 

إذاإنه غيرهم؛ وتال اليتة. تناب لا يانه العلم: اعل بعض تال 
كمنصيامه؛ على لا فْلرء على أجر فله معسرة شرعية كالحة أفْلر 
وعوواسع اطه وفضل ذلك. وتحو أب أو بآم بر أو صيف أسلر 

الأجروكدا فات  ١٠على يؤجر أنه الأقرب فالُل الكريم الراحمئن أرحم 
مصالحة.ثمة كان إن للممحلحان إفطاره على 

حيثمن الأجر له يكتب عل النهار أثناء ام الصينوى من ٨" 
النهاد؟أول ص أد نوى 

لهىحرب ين فاك ، م4 حرب بن صماك عر اختلف هد < • ضطرب• ي— 
تالداوقطتي وتال ■ اكلمقن بميل كان لأته ؛ يالخديث انقري إذا عب متمي ممن 

اصعلربالخديث مدا الترياتى: اين وتال حرب. ين سماك محن تيه والاصعلراب 
رميالفتح يوم كان أنه لهه ذكر وتد ^٠، ٧٥٠*صنته اصعلراب أط وسندا، متنا 

اصعلرابوأما تضاؤء. يلزمها فكف رمضان، في الغ؛ع وكان الغ؛ع، عام أسلمت، 
تالترمذي صحيح في - كه س الالياتي سال ونصماك. عر فيه الم^ فاحتسنده، 
مااكلؤع؛الخيار، انمائم ٠ ت ونصه صعق حديث، وهناك ، ٥٨٠برتم؛ صحيح 

(.٣٥٢٦)رةمت الخاهع صعيم، النهار' تصما ي؛ن و يته 



-اثا^ء======ءسالأع،
قولهلعموم نوى حيث من الأجر أن إلى علماء المن جمع ذهب 

مذهبوهو ئوىُ ما اٌرئ لكل ؤإننا بالت—يات الأع—مال — —ءق^اا 
طائفةوذهن صائما. يكن لم ال؛ة نز لأنه _، افه رحمهم - الخنابلة 
فانواحد عمل الصيام لأن الوم أول من له يكتب الأحر أن إلى أ"'مى 

تولوهذا اليوم. أول من الأجر له كان يوم النمق، من صيامه <حتا ص1م
.٢١٢٢٢أحل وعلا حل واض الأ/ب، ولمله - ع تيمية. ابن الخد 

فعليهالمجر طلوٍع بعد إلا رمضان شهر بدخول يعلم لم من ٩" 
ولمفرضر لأنه الخلماء جمهور عند القضاء وعليه يومه بقية ممسك أن 

ثه*صيام ئلأ المجر نبل الصيام يجمع لم ت ء)هإ( ولقول يتو0 
إلى— ال؛ه رجمهما — القيم ابن والإمام تيمية ابن الإسلام شخ وذهب 

لأمرين؛الشهر؛ بدخول معرفته فور أمسك إذا صحح صيامه أن 
•النهار في إلا يعلم لم وهو اللم نتح النية أن أحدهما؛ 

لمهذا وح واجيا كان الأمر أول ش عاشوراء صيام أن الأخر؛ 
بنسلمة عن البخاري أحرج يالقماء، أحدا _ءق^إ(_ التبي يأمر 

فىَأذن آن* آحلم _* آنلأ ه البيُ )أنر' ئال': -"كٌ- الأكؤخ 
نلمم؛0آم بجن ثم ومن يومه بميه قلمثم' آم كاف من *أن الناس 

اوئوإس(صاد
مكانفي رّئي أنه محن ثم أنْلر )فلو ؛ ~ةأمح؛/— الإسلام شيح تال 

اجرله النهار ومعد ش امحلر من إن تال من أن الميل دم الماس مجهضي ( ١٢٢)
الثخسماحة وكان نوى، حث من أجرء ومعله »ي صام من إن يانول أن 

واسع(.افه )ضل المائل: ط، مثل س مول يحن. بار. 1ين ماوالخزيز 
<.١١٣٥)وملم •٢<، )٧• الممحاري روا، ( ١٢٣)



كا======= اسكوق 
الروادتينإحدى وهذا . الهضاء عليه يجب لم النهار نصف ثيت او آخر 
دسواشتهر* ظهر حن س حقهم ش ثهّأ صاد إنما فإنه أحمد■ عن 

آثناءفي اكوم أمروا الذين عاشوراءت كاعل الإماك وجب حسن 
وافهصعيف القضاء وحدث المحح، على ُالمضاء يؤمروا ولم اليوم 

أءالم(>،'ا<.
هلاليرقة النهار اثناء ش البينة قامت ؤإذا ك<؛قن المعدي هال 

أنهتيمية ابن الإملأم شيح واختار واحدا، نولا الإمساك لزصهم رمضان 
دمأصل، عر ض جدا، قوي لقوله الوم، ذلك نماء يلزمهم لا 
ظنهمني كان انا أفطردا فهم بلومها، بعد إلا تلزم لا الأحكام أن 

رممانمن أته بان فإذا رممان، من ليس أنه لهم الذلاهر والخكم 
يونححبجلغهم• لم ما نماء يلزمهم ولم لهم، بان ما اك إملزمهم 

شهرجميع صيام عر أمهم موطتن نايين مستعدين كانوا أنهم هدا 
حْلأهذا يكن لم فْلرهم في حملوهم ذلل!، بعد لهم بان فإذا رممان 

بالحكمأفطروا أنهم حشهم: في الشروع هذا كان بل يه، مؤاخذين 
الشيعحكم يخالفوا لم فهم الشرعي، بالحكم ا وأمكر الشرعي، 

صومهأن صائم وهو وشرب أكل إذا اسي النأن هذا ؤيوصح • بوجه 
أنأحوالهم أدق وهزلأء انمحح القول على الخمر وكذللته صحيح، 

والحشللناسي الصوم يتم فكتفإ مميما، ن؛نل لم إن مخين يكونوا 
مقطرونوالخش والنامي بالأمر، المسكين بالأمر، القطرين دون 

بلالقضاء؟ بعدم وأور أعذر اله1ائفت؛ن فأي بالأمر، صائمون بالخذر، 
ؤيشربيآكل الذي كحالة رمضان من أنه له يت؛ين أن نبل الفعلر حالة 

اكاوىْآ/خامجموع ( ١٢٤)



-قت[=====ء=سامحج؛
لهسن ,نإذا الفجر من الأموي الخيط من الأبيض الخيط له سن أن نيل 

حكمحكمه أن فالمراب الفجر، طلؤع بعد وشرب أكل أنه يعد 
والخليأالنامي جعل اش لأن صحح، وصيامه عليه، حرج لا ت النامي 

مضىأن الخش أمجر أنه قي الني عن يشت ولم واحدا، حكمهما 
للخيط~ؤةس~ الصحابة من الاوJن أن أيضا ذلكا ويوصح اليوم• ذللث، 

يأكلونفكانوا روف، اييالخيط أنه ظنوا الأموي الخيط من الأبيض 
والذيسلو0، ما بإعادة يأمرعم ولم الخيهنان، لهم يتضح حتى ؤيشربون 

لهسن أن  Jbuالث، أمتم رمضان، من أنه له سن أن مل مفعلرا كان 
إذاوالفاء الحاتص أن مدا على يلزم ت فيل فإن التأول. من حالة أعلى 

ذلك،يمضوا لا أن رمضان صن يوم أثناء في امالم إذا والكافر طهرتا، 
فضاءعليه يجب، فلا فنعم، الكافر أما ت قيل فقعل، بمكوه بل اليوم، 

يجب،ولم ، ذللث، يل نبه يخاطب، لم لأنه فيه، أملم الذي اليوم نللثإ 
الحائضوأما رمضان، من انه يعلم لم كالن>ي فهو ظامرا، حكما عليه 

أنإلا الدم، حريان حالة في حش عليهما واجثؤ الصيام فإن والفاء 
والنامي،الخش كحالة حالتهما وليست، الدم، امظع صحته شرط من 
إذاعاليهما وأوحبؤ الصيام، صحة من مانعا دمهما جعل الثاؤع فإن 

. ٢١٢أءلمرْوافه الواجب،، الصيام فضاء طهرنا 
أنشالث، رولأ —؛ ربمأس — عثيم؛ن ابن الصالح محمد الشح قال 

وكونالنفلر، من قوي حفل وله - الإصلأم شح أي - ثوي تعليله 
ناحيةومن له(رأآأا. حير يشن عن ذمته ؤيرئ يوما يمضي الإنسان 

١٢٥الامحارات. ( ١٢٥)
. ٨٣٤٣ التع ( ١٢٦)



اساافجثءءء=^^^ء^صات
الأدلة،من - كمحن - ذكرْ ،٧ اكواب، وهو متوجه الإسلام شخ كلام النظر 

ولايجب.احوط، والقضاء 

عليهوليي نابا ثرب أد أكل من علمح، حرج لا - ١ •
نس*أدا ثال: هي الص عن' ميرةَ-ُأئفء- أبي لحديث ، ١٢٧۶؛نقاء 
نولهولع٠.وم ، ١٢٨١وسثاهااالله أطعمه نإلما صومه ينيم وثرب يأكل 

أخرجهوئا ( ٢٨٦)المرة: أحطأناه أو نيتا إن تؤاحذ'نا لا زرنا تعالى: 
الأيةهد0 رك لما ثال عباس ابن عن يحيين، جبير بن سعيد عن لم م

د'خوئاو: ١^^ يه حاثم تحنون أو أنكم في نا دوا نه 
-.١ الس - قال '؛^،٠، من، ئلونهم يد'حر،' لم' سٌ،.ء منه-ا يلونهم 

ال1هثأنزو ئ1ووبهم ني الإيمان الله 3ألهى ثاو وسلمنا وأءلمنا س٠عن١ ^^١ 
ا'ذنست،°>نا وغليها كمن،  ١٠^١ ومعه١ آلأ دمسا ١^ يكلما ^لأ : ئعالى 

نحملولا ؤريما ننك ئد ئاو: أوأحطأناه با إن لاتؤاخذنا ربما 
لماؤواعمر' ننك ند يال،: يلناه من الذين على حمته عليناإصراكما 

_مح_:البخاري وقال، سلأآاا ' jii» :jaزص أنت وانحتا 
صومعليه لكن عمن ت يمحن باز ابن —دالعزيز ع الشيخ سماحة شيخنا نل ( ١  ٢٧)

بمدإلا يتذكر ولم ار النهحلوال وشرب أكل ولكنه الليل من ونوتما واجب 
السؤالوذكسز ونماءا. اف آحلعمه  LUI*'صحيح صيامه نقال؛ الغرب،؟ 
لمت له فقيل ، وأفرْ فأعجبه يمحن عشمتن ابن محمد العلامة للشخ والخواب 

وكانظامر( وهو باز ابن الشيح مع ت)الدليل ال نقت اليوم حلوال ممسك 
الشخسماحة ا شيخنمنزل في الحواب لهدا عثيمذن ابن الشيح استحسان 
ولهلما وحتم بحياته المسالمين افه م؛غ - العميل العزيز عبد بن عيدالله 

م.١ ٤ ٢ • عام شوال ش آمين ٠ . بخر. 
(.١١٥٥)ومسالم (، ١٩٣١٠)البخاري رواْ ( ١٢٨)
البخاري•عن به ^ وتد (، ١٢٥)ملم رواْ ( ١٢٩)



■صآ==^ق===^^=\سااه'
الاءمدحر استثر ون ت عطاء ونال ثاصتا ثرب أو آم إذا \م؛ئ؟ ناب 

نملك.لم إن تأس لا حنته ني 
رمغان:قس الأيل أثام 

*لا—اقه-• لقوله الطانة ندر على الفملور تعجيل يتعب ١— 
مخالفةالعلة أن _،وهيا_ وبين ، ١٣المهز*أ عجلوا »نا بخير الناس يزاو 

اJوحرون*ل١٣ اليهود *فإن ت نال حيث ماجه ابن عند لزيادة اليهود 
.٢١٣٢١٠^^١ م! يخر، الاس يزش >الأ ; ونال 

لمفإن قمران يجد لم فإن رطبات على يفطر أن له ؤسحب 
)لكنت قال -تيقي— مالك بن أنس لخديث اناء من حسرات فيحسو يجد 

يباتذز' لم يإف رطات عنمح، بمتر أف نم مطرُ . التي 
،.١٣٣١(^١٠ من' ن1و'ات ن1ا ئثر'ان، نم' ؛إن' قترَاتٌ 

فىمهلر كاف افه رسول )إف ■' الترمذي عيي أبو نال 
مماستآ يجد لم فإن ،. الاء(ل؛ عر الصنف دفب، ئ»-رات عز الثتاء 
■يجئ إل حلرأ شيثآ فيأكل سق 

فهلرْعند الدعاء للصائم تعب يأنه العالم أهل بعض وذكر 
رسولنال يقول انماص ين عمرو بن افه عيد رواه الدى للحديث 

ّمد.بن مهل حديث، س ١( •  ٩٨وسلم)(، ١٩٥٧)البخاري روا، ( ١٣)•
حن،ه—! - الألباني هال، عرير؛ أبي حدث من ( ١٦٩٨)ماجه ابن رواء ( ١٣١)

،١٣٧٨برقم! صعحح، 
١• ٧٣ت برثم الترغسث، صعحبح صحيح، الألباني قال، والترمذ اكرغيبج ( ١٣١٢)
غريب،حن حدث وقال: (، ٥٤٣)واكرمذي (، ١٢٣٥٦)داود أبو رواء ( ١٣٣)

وحنهصحح• إستاد هدا (: ١٨٥)Y/الدارقلتي وهال (. ١٦٣/٣)وأحمد 
الأبنيفىالأروا،)مأآه(.العلأ.ان 

• ٩٢٢صسالأبنيفىالإوا•: ، ٦٩٦برنم: الترمذي (>، ١٣٤)



اصاكةيءء^==^^؛=ك[=
صعيف.حديث ،وهو  ١٣٤تردال ث لوءو0 فطر0 عند وااح1اتم اشاقهإل 

سحروا ٠١—اهإب-؛ لقوله الحور فعله للصائم يستحب ومما ٢— 
أفضلهو فالضم من فريبا كان كلما و بركةا<لهماا حور الفي فان 

إرقام ثم ءقأ\ اللمي مع نميا ت ناو محقي ثان بن نيئ لحديث 
،،١٣٩١نين ثدن ،': واثئور؟^١١الآذ'ان ثنَ  ddئلت:ك؛ ث. 

ولاصاحبها يأثم منآكرة بدعة الاحياط فصد برفنا الفجر نل الإمساك وعادة 
طعاملم الميد في وكان الفجر أذن ؤإذا الدموم. اكطع من وهى يؤجرا 

والإناءالداء أحدكم ممع أإذا -ه؛ا- لقوله أراد إن أممه سر شراب أو 
ا.منهءر حاجته يقضى حتى فلايفعه يدم على 

وأطال( ٩٢١الإرواء)في الأgتى العلامة ضعف (، ١٧٥٣) o-uابن رواْ ( ١٣٤)
والت—رمبالترقب ضمنا في ه تخريجة حلامحلذكر تخريجه، في 

-إسحاق الشيخ يقصد - أيه اسم في امحلموا أنهم رحلاصته فقال: ( ٠٨٢)
مدنيهو عل ت به نوفي ^١، ٠٠افه( )عبد أم مصغرا، الله( )عيد هو ل ه: 

فالإسنادمتروك، أو مجهول، فإنه كان، ما أيا وانه ذلك. وغير شامي، أم 
حال.كل على ضعيفح 

١(.•  ٩٥)لم وم(، ١٩٢٣)الخاري رواء ( ١٣٥)
١)لم وم(، ١٩٢١)الخاري رواء ( ١٣٦) ٩٧.)
المحبطلة ملالفي - ممن اني الألبوقال ( ٢٣٥)• داود ابر رواء ( ١٣٧)

شواهدوله لم مشرط على صحيح )إسادْ :  r٣٨١/ ( ١٣٩٤)برقم: 
نال:امامة أبي )عن مها: الشواهد من عددا _ ص - ذم تم كشرة. 
نعم،ت قال الله؟ رمرل يا ا أشربهت فال عمر، يد فى والإناء الملأ؛ )أفت 
قال:الزير أبي وعن حن، يإنادْ — يخن — جرير ابن أحرجه فشربها( 
معفمنه ليشرب يدء على والإناء المسام يريد الرجل عن جابرأ )سألتا 
أخرجهثرب( ليقال: - الغي أن نتحدُد تما جابر: قال الداء؟ 
.الشواهد في به لابآص إساد وهدا — يخن — احمل 



.اثقإ==ٍء^=^==اسائة
السنة،)اتبلع ت ومنها للحور كثيرة فوائد —،؛محر— الخافغل وذكر 

المشاؤلفي والزيادة ادة، العبعر به والتقوى الكتاب، أهل ومخالفة 
منعر بالمدقة بب، والتالحؤع، يثيره الذي الخالق سوء ومدافعة 

وقتوالدعاء للذكر والنسب الأكل، على معه يجتمع أو ذاك إذ أل ي
ولأييب،. ٣ يتام(ر أن قبل غفل ر الصوم نية وتدارك الإجابة، مفلتة 

.السنة اتباع أعغلمها 

بخرأنا أن الخارى رواْ لما جنابة على أصبح من صيام يمح ٣— 
عرلحلنا حض معه نذهبت، وأبى أنا )كنت قال; ارحمن عبد ابن 

جنباليصبح كان إن عأهه الله رسول على أسهد ت يالنت، _تيلعإل عائشة 
مثرءقاك سلمه ام عإى د-حلنا ثم يصومه، نم ا-حتلأم غير جماع من 

ذلك(ىتن،.
منالعلم أهل أكنر عند هن؛ عر )العمل عيي؛ أبو ئ—١١، 
واحمدوالثثافعي س—قيان قول وهو وغيرهم عق^إأا البي أصحاب 
اليوم،دلك بمضي جنبا أصبح إذا اكا؛عين من قوم نال وند وإّحاق، 

أصح(.١^١، والمول 
منتت—يقن أن عليها ولكن الخائفس، أولويآ قياسا عليه ويقاس 

عرالحور قدمننا الليل من الحيض انقي ولو الفجر. قبل الهلهارة 
،.١٤الفجرأ حللع لو حض عليها حرج ولا الغل 

.ابري_؛/ا''اا■فتح ( ١٣٨)
(١١وسالم)٩• آ'مآبما(، ، ١٩٢٥)البخاري رواء ( ١٣٩)

صرف.، ٣٧٩الفوران.١; صالح الفقهي.الشخ اللخص ( ١٤)■



ا:س،الأجة==ء=^=ء=؛ك[=
اكيام:هاسداد، 

أوقبلا كان سواء أصلي فرج في الإيلاج ومحو يع• الحم—أولا 
الترتيبعلى الكفارة وعليهما بهيمة. أو رحلا أو كاك امرأة دبرأ، 

إيهي( النبي عند جلوس ض ثما " ثال؛ محقي هريرْ أبي لحديث 
علىولعت ت فال لك محا 3ألت همحت. الله رسول يا ت ص1ل رجل حاءه 

فالثننها ريبة ئجد محل ■' اهه اش رسول ممال صائم وأنا امرأتي 
يءلمثال؛ لا قال؛ نثابنن سهرين نموم أف ننطح ئال: لأ. 

،١ ٤١١مكيئ١ااإطعام نجد 
إنال نلمن حلافا والمرأة، الرجل على ارة الكفأن والص_حيح 

المرأةيامر لم _ءقيا_ البي بأن محتجا فمهل الرجل على اصارة 
الحاجة.ونت عن البيان -احير للبي يجوز ولا 

ماا وعليهالرحل مثل كلفة المرأة أن الأصل أن عنهأ ؤيجاب 
الحمعةوجوب كُدم ؛ عليه يالص الحكيم الشارع اّتشا0 ما إلا عليه 

حباتل انأفتى ءأه^ه— والني مثلا، الحجاب ووجوب والخماعات 
ايامى.يتتبع أن للمفتي وليس سؤاله، 

عالمبفتوى إلا ؛الإءلع__ام يكثر أن زوجته جامع لن يحل ولا 
أتماأو الإدام• من شيء ْع يوم كل عن صاع نصفا ويهلعم معتبر، 

منيعة.أكالة 

متمنعةويي بالقوة الجماع على وأكرهها أجبرها الزوج كان فإن 

:١١١١وملم)(، ١٩٣٦اليخاري)(رراْ ١٤١:



-لةناءءء===^ء=؛=ساكجث
هدئهاأو اذ_رحرأأاا، والض__رب هددها أر ا نضربهة رافف

أومق بل محها يصوم لا وممه ،، ١٤٤١^^نف بالطلألأ؛اا 
وتمضي،سك متوفل صبح، وهو صومها تتم وص يطعم• 

زوجهالإرضاء وافقت ثم تمنعت من أما مكرهة، لأنها الأول، والصحيح 
.الأول التمغ ينفعها ولا مثله الكفارة فعليها الشهوة غلتنها أو 

واحدة؟ض1وة تضم أم ضاوة يوم محل ص الواجب ضل 
هؤرتصور السألة لهده 

كفارةعاليه فنعما آخر يوم في جامع ثم كفر ثم جاُع ~ ١ 
.معتبر خلاف بلا واحدا فولا أخرى 

أخرىكفارة عليه محبا فلا يومه من جامع ثم كفر ثم جاُع ٢" 
صائمامي يلا وهو حقه في محترما يعد لم اليوم لأن الصحيح على 

ممن- عبجا ابن محمد الشيح فال ؛الإمساك. نآمحرْ كوننا مع 
غيرصوم على ورد الجماع لأن النفلر. من وجه له القول وهذا 

صحيحرْأاا.

ميضربها.أن ظنها عر غلب أو زوجته صرب أن عادة له كمن ( ١٤٢)
لنالله رحمه يحص وفد رباح، أبي بن عطا' نال كما هلاك الخللاق ١(  ٤٣)

أيسر،فالمسام بالهللاق، زوجها هدئها إن شحم أن المرض بالخج احرمتا 

رمضانفي الجماع عر زوجته الرجل أكرء إذا تنميه ابن الإسلام شيخ إل ( ١٤٤)
. ١٦١ص الأ-مح؛ارائ، عليها( يجبا  ١٠عنها يحمل 

قفيومه في جامع نم كمر تم جامع إن المع في وتال . ٤١٩ ١٦المح ( ١٤٥)
.التركي د. تحقيق - التع -• احمد ام الإماى - عليه ص ثانية كفار؛ 

.٤٦•/U



سالأجإ^ءء==^ءسا=

كفارةمعليه يكفر• ولم مرات عدق واحد يوم في جا*ع ٣" 
لأنالكفاراتأ كداحل يكفر ولم سل واحدا يوما انتهك لأنه >ة؛ واحال

حلاف.بلا واحد الوحب 

الخملعلكرر الكفارة ترك كان ؛إن كفر• ولم أيام ءا«ة في جا»ع ٤" 
نيةبغير الكفارة أحر ُإذا كفارة؛ يوم كل عن فعليه ثصدْ يتتيض عومل 

بهتال فول وكل نولن مر ة السالعال.ه في الأصحاب احتلف فالذكرار 
واحل«ةارة كفعليه تحب انه عو الأقرب ولعل الاناهبلا'ااا، من مالء،ب 
الفامد.تصدء ب؛ةيص يعامل ؤإلأ التكرار، يمما لم أنه بشرءل ؛مط، 

فهلرممان من أيام أربعة جامع عمن الدائمة اللجنة ومثلت 
الأربعة؟الأيام عن أو يوم كل عن تكون الكفارة 

الأربعةمن يوم كل عن كفارات أربع )عليه الاجة: فآجابت 

بانالأنول أن )ح أيءض؛ ابن محمد العلامة الشيح وقال 
الهتياسغي لا ولكن والقوة، الفل—ر من حفل له سل واحاوة كفارة عليه 

الشهركله(ص؛ا،.حرمات اواس لاممهك به افص لو لأنه به 
شيءولا أماء فقاو نفل أو واجب كصيام رمضان عير في جا،ع فإن 

الص*ءيحأو؛ا،.على يجتصا والصيام الزمان حرمة الكفارة وعلة عليه، 

ص، U٤٥٨/ التركي. ض عد واكرحامررالإضاف_أ.د. ص ( ١٤٦)

"؟o-fبرقم: ■؛/Y؛-؟ انمس التجأ ناوي ( ١٤٧)
.٤١٩ا•/ المتع القرح ( ١٤٨)
احددؤ نمق: تميأ- ابن الإملأم لشيخ المنهية الامحيارات انثلر ( ١٤٩)

•١٧الخلل 



.|ح[====^ء===ء=ةاساكةق
أنلظنه يجامع ثم ياكل بأن الكفارة على بعضهم يحتال وفد 

وسئلهم. بعمفال وبه فقط، بالخماع أفْلر من إلا تلزم لا الكفارة 
فقطجامع ممن أشد )هذا فقال: هذا مثل عن كص. . الإسلام شخ 
حاصلةالثهر حرمة هتك لأن ذلك وفال؛ الشؤع، على متحايل لأنه 
قمارأولا بغطرْ عاص لأنه أشد الوصع هذا في هي يل موصعن في 

علىالكفارة نحب لم لو ولأنه أؤكد. عليه الكفارة فكانت مرتين عاصيا 
يجامعأن أحد اء يثلا فانه أحد، محم ألا إلى ذؤيعة لمار هذا مثل 

علىله ون أعذللث، بل يجامع ثم يأكل أن أمكنه إلا رممان فى 
جامعهاثم وامرأته هو تغذى ؤإذا كفارة عليه الغذاء فبل فيكون مقصوده 

استقرف. فإنه ممثله. ترد ولا الشريعة فى شنع وهذا يه. علكفارة فلا 
وكلماأبلغ العقوبة كانت الذب عظم كالما أنه والأديان العقول فى 

وشرعتالعقوبة وثوب العبادة ثوب فيها والكفارة قوت، الشبه قوى 
المجامعثم السبب. قوة يقتضى السبب قوة حال فبكل وماحية زاجرة 

-القول هذا على عنه؛ذللث، الكفارة فتسقط الإيلاج قيل يفعلر ما كثيرا 
•، البءللأن(أ ظاهر وهذا — بالكفارة يقل لم من قول يريد 

ال^^١ •' تعار نوله لعموم عليه شيء فلا ناسيا جامع رمن 
ناسياجامع إن ومجاهد: الحس وئال ه، أحطأنا أو سينا إن تواخذنأ 

ئلأش;ءهراْا،.
كانرإذا فأجابت: ا ناسيجامع عمن الدائمة لجنة الومثلت، 

٢٦•U/ ٥ - الفتاوى يجمؤع ( ١٥)•
ناميآ.رب نأو 1كل إذا الماتم باب - الصوم كتاب — البخاري صحيح ( ١٥١)

الثافعيالقول بهذا قال )وممن ( ٥١)a/ لم مثرح قي -،محر— الووى يال 
.وداود( حنيفة وأبو 



اصامحةق==ء=^===سا=
عليقفليس الصيام ناصا لزوجتك جماعك من ذكرت كما الواع 

®إذا-ءق^يا-• الض نال وفد ،النسيان معذور لأنك كفارة ولا اء قف
نيوالحملع وسثاْ'ا الله أطعمه ءإثما صومه داوؤن_م وشرب نأكل نسي 

جامعافر محكم وهي البعض على تخفى قد لهليفة ألة موهنا 
سهمِناء أث- الله شرفها - لكة افر ملن كثيرا يحدث قد وهدا أهله. 

الشيحال فالحكم؟؟. فما مثله جامع فإن زمنا، هناك وبقى ان رمض
هناكويصومون العمرة إلى يدهبون )الذين كمحدت _ جبن ابن محمد 

افرملأنه ارة؛ كفعليه ليس النهار في زوجته أحدهم يجامع ثم 
بخلافوهذا ، ١٠٩..والأكل.الحماع له ماح الف،لر له ياح وا،وافر 

نحبفهذا بلده وصل بعدما جاهع ثم يفطر لم ولكنه الفهلر له حل من 
أومفره في الصوم نوى إن )أما -ت كمحن - قيامة ابن قال الكفارة عليه 

القمر،له يجز لم النهار، أثناء في عيره زال ثم صغره، أو مرصه 
الثافعيأصحاب بعمى وقال وطئ. إن الكفارة وعليه واحدة، رواية 

فيالقهر له أبيح لأنه الفطر له ■' أحدبهما وجهان؛ خاصة; السافر في 
.مقعراقدم ر كما _لامته، اّتله فكانت وباطنا، ظاهرا النهار أول 

لهيكن فلم الترخص، فبل زال ارخمة محبب فإن بصحيح؛ وليس 
لهبمحل لا أي - الصلاة قمر بل قفينة البه قدمت ر كما ذلك،، 

امينقص وهدا بملغ• والصي رأ، يوكاريص -، القمر 
بحلفلا يوم؛ن الخف، على مسح وقد افر مجاء ر وكدا ذكرو0(ل؛هاا. 

.محلها فائت، ارحمة لأن لبلل.ْ وصوله بعد الح له 

.آ-ها؟•"ابرتم: ا/ •اللخة كاوي ( ١٥٢)
المعالشرح ( ١٥٣)
.٣٨٨(/اكرش_ ءبلّاف أد. تحمق - تل.امة ابن الونق الغنى. ( ١٥٤)



-تتقا^=====^؛=أص^
ايالاضا. أر ( )لكشاحزن ايام؛ صدا: الد إي؛)، ثاب: 

معمعصته من التوبة وعليه فانزل، الطر كرر كمن كانت ؤلرمة 
فلافأنزل فكر من ا أم. يومه بقية والشرب الأكل له يحل ولا القضاء 

بهحدس ما امي عن جاوز الله ®إل -عقي- لقوله عله. شيء 
.، قكثماال آو ثعمل نم م، أرم1ها 

دما يمطرأ لا عامدا المتي أنزل من إن - ،محن - حزم ابن وقال 
•ذلك قوله ني تنفعه لا بأدلة واستدل عليه معول لا شاذ نول 

منصوم )يفد : يك. الإسلام. شيخ نال ا،لدي: إنزال 
الالمدى أن الشيخ واختيار العلم( أهل أكثر عند ناميى صم أو نبل 

تعالىالله بإذن - الصحيح وهو يفطرأماْاا، 
الماءال إيموهو عوط السوكدا عامدات والشرب الأكل رابعا! 

ش"بايع -،^٠١-• لموله الأنف طريق عن الخوف إلى ونحوم 
الإبرجمع ترك والأفضل مانما«صْا،. تكون أن إلا الأنشاقِ 

.تفطر لا أنها فالصحيح ؤإلأ الخلاف من خروجا 

(١٢٧)لم وم(، ٥٢٦٩)الخاوي ءاوه_رواْ متفق ( ١٥٥)
جوازمر تدل أدكه وحاصل • بعدها وما ٢ • ٣ أ/ - حزم ابن - الحر ( ١٥٦)

البتة.الإنزال جواز عر تدل ولا الإوجة وملأعبة والفم المثالة 
.١ • ٨ - والاخيارات .  ٢٦٥; ٢٥ِ الفتاوى مجموع ١(  ٥٧)
،١٤٢داود)أبو رواء والدارمي، السن وأصحاب احمد ام الإمأخرجه ( ١٥٨)

اجسهموابن (، ٦٩)\ا^\.١ ائي واك(، ٧٨٨, )ATوالترمذي (، ١٤١•
صحيح،حن حديثح ت اكرمدي تال • محبرة ابن لقيط حديث، من ( ٤٤)٨ 

.ه"اه رقم: الغليل إررا، صحبح، الألبار: وتال 



غيرأو الثرحةل؟ْا، الخمن أن العاصرين من العلم أهل عامة ذهب 
لاضلر.المعدية 

لأنهاتفطر أنها إلى  ١٠٠٠٠^فذهب ينهم خلاف المغذى إبرة وفي 
عشم؛نابن محمد السخ سماحة وكأن والشراب، العلعام عن تغنى 

يدالالشيخ ؛أما الطعام بمعنى ولا ا طعاملت ا لأنهتفطر لا أنها يميل 
.٢١٦الشراب١ ولا للمهلعام يمدخل ليس الخلد لأن تفهلر لا إنها ت ،قال سابق 

علماءالبحض رقال ،هن — عيبن ابن ل. محمالعلامة قال 
البدنإن فالأمعاء إلى وصلتج إذا الشرجية أي - الحقنة إن الحاصرين 

التعديحيث من المعدة إلى يصل كالذي الدقيقة الأمعاء طريق عن يمتصها 
فىالعلة إن يقول: أن لقائل لكن قويا، يكون قد المعنى حث من وهذا به 

هعالتغذية هي ؤإمما التغذية، مجرد ليست، والشرب بالأكل الصائم تقطير 
الأكلأحدهما: جزأين: من مركة العلة فتكون والشرب بالأكل التلذذ 

مماوالشرب الأكل بالتلذذ لأن والخرب بالأكل التلذذ اني: الثوالخرب. 
أويوْيرن، لمدة بالإبر غذي إذا المريض أن هذا على والدليل النقرس، تطله 
وبناءمتغذ. أته ْع والخراب الهلحام إلى شوقا يكون ما أشد في نحل.ْ ثلاثة 
الخمكان ولو ا مهللقتفعلر لا الحقنة إن نقول أن يبد وليي هذا على 

المسالةُذه في الراجح القول نكون الدقيقة. الأمعاء طريق عن بها يتغذى 
ماإلى التفات ولا ا، ١٦١١ءaلالقا- كمحن - تيمية ابن الإصلأم نيح قول 

الميحلي.والغل فرجها، في ارأة تضعها اش اكحامثل ومنها ( ١٥٩)
مجالةت انظر ، ثالتوت محمل والشيخ الهليعي بخيت محمد الشثح -ا ملم ٢ ١ ٦ ■ ر 

(.٤٦٤)Y/ العاشر اليد الإسلأس" الفقه 
لأيص بها تعم اش الأحكام كانت إذا ) -ص-:الإسلام شخ فال ( ١٦١)

أنفمعلوم ذلك الأمة تنقل أن بد ولا ■ماما بيانا —ءق^ي- الرسول سها أن 
والبخورًوالاغتسال بالدهن تمم كما البلوى به تعم ثما ونحرم الكحل 



اسااقةي

بحلفهو القول هذا يجزم لم نالثيح ■  ٢١المعاصرين(ُآ'آ بعض تال 
.عتو0 تردد 

)الخقنةت يام الصمباحان في - كمحن _ مابق يد سالشيح وقال 
كانتأم العروق في أكانت وسعواء لغيرها أم للتعدية أكانت سواء مطلقا 
المنفذغر من إليه تمل ا فإنهالخوف إلى وصلى ؤإن فإنها الخلد نحت 

اكاُ(>'ااا<.

بمذهبالأخذ اللجة )ترى الأزهر: في التوى لخة الت وق
ايافذغير من الخوف إلى بمل ما أن في وافقهما ومن >_>،، العا■

سواءالأن المعروفة بالحقن الصانم ي—مهلر لا وعليه • . يمطر• لا الطيب 
•، لأر؛ أم الخوف إلى يصل الغذاء، أو للدواع أكان 

غير،الإف٠لار بتن تمعا -هي- الني لينه يفعلر مما هذا كان فلو =والطب. 
والبخوروالدهن، والخور الطب حض من انه علم ذس، سن لم فلما 

البدنيثريه والدهن ، آجاما ؤينعقد الدمأغ ويدخل الأنف إلى يتصاعد 
•• • جيد>ْ نوة بالعليب يتقوى وكدللئ، ان الإنه يؤيتقنوى داخله إر ؤيدخل 

ويتونعدما منحل كالنداء العدة إر يمل ما هو إنما - الغداء - منا< والترع 
٥٢- الصيام حقيق؛• ( البدن على 

تبلسألت اينا"بموزى، ت محل  ٦٣٦٩/ — عبئتا ابن محمد — المغ الشرح ( ١٦٢)
نابهيمن وهما الزيداني عبدافه والشخ المشير سامي الشخ الفة هده نثر 

القولتقوتم، وكان منعلرْ، انها يفتى الثيح أن فقالا؛ الل• رحم،، الشيح ثللأب 
•ه ١٤٢٨/٦/٦الخميس . ٩ يجزم ولم التفعلير بعدم 

(١٦٣ )ui • ٤ • ا/ا/ . ابق اليد . افان.
أحكامنقلاعن بما/آ/غأآام، -أييخ  ٣٧٨١الع_دد: المرى جريدة ( ١٦٤)

~التهاج دار مكبة ~ الفكي حن د• ~ ة الإّلاميالثريم-؛ن في الأدوة 
٦٣٦ .



صاافةء==^^=ء^==ققا=
لكملابدلا لت ا لأنهتفطر لا ا،لغدية الإبرة أن يظيحّ ص وتما 

ولأنالإبر؛ في وعدمه بالطعام اليذ التبفارق والشراب اسام عن 
فقط،والأنف الفم وهو شرعا المعتبر المفذ غير من دخل ام الطع

أنيحب قاف محتحبا فطرْ مكون المريض إلا يأخذها لا أنه والغالب 
أنالمغذية بالإبر بالقض القانين يلزم ا كما، واجبأو رخمه، تؤتى 

الخد.به ؤينتفع ماء الإبر فأكثر غيرها في به يقولوا 
الكلوي،للغسيل يحتاج من صيام حكم في كذللفؤ الخلاف، وويع 

.ريفة كل حكم ثم الغسيل ريقة فأذكر 
للغسلنومن ويوجد 

بمرورالعملية هذْ وتتم الدمؤية( )الديلزة الدموي الغسيل أولأت 
)لكيةالدموي الغسيل ماكينة بمساعدة الصناعي الرشح خلال المريض دم 

فيتوصع إبرة بوامهلة المريفن ذري؛ من آ غالبالدم ويأخذ صناعية(. 
يتمأخرى• مرة المريض إل ثم الماكينة إل الدم لنقل المريض ذرلع 

وتستغرقالامحبؤع، في مرات ثلاثة حوار الدموي الغسيل عملية إجراء 
وفيساعات، أرع إر ماعام—، ثلاث من تتراوح مدة ة جلكل 

فيية العملهدم وتتم • وأملاح غذائية محوار معها يدخل ب، الغال
الغسيل.بعد شديد بضعف المريض ويشعر غالبآ، المتثفى 

الصفابن()الخلي(المريتوني)الدية الخيل 'انيأ: 
الذيالثريتوني الغشاء خلال من تتم لأنها الاسم بهذا سميتا 

هذاوبتميز الداخلية الأحشاء ؤيحمي ويحيهل البهلن تخويفا يبهلن 
الدموية؛الشعيرات جا.أغني أنه كما يرة كبسهلح بماحة الغشاء 

الأستصفاء.عملية لإجراء مثاليا غثاء يجعله مما اللميمف—اؤية والأوعية 
مكان.أي في العمالية هذه وتتم 



.لثقا==ء^ء==ء^اساوف؛ا،
أعمالهة ثمارّعن اريص بعدم الصفاقية الديلزة وتتميز 

مريضمن أكبر واستقلاله بحرية يتمع حث —ان، ك أينما ونشاطاته 
أقليكون أن المقالة التنقية مريض يستهلح كما الدموية، الديلزة 

ثربوكمي—ة العدائية الحمية ني الدموية التنقية مريص من ا التزام
بها.المسموح السوائل 

المغذيةالإبرة حكم الدموي الغس—يل حكم أن يتضح سق ومما 
تجبفينمه بمفعلرأ يكن لم ؤإن أنه عليها يزيل بل ذكره، السابق 

يهلوقد البالغة، والشقة شديد تعب محن يحلقه ا ملالفهلر للممريفي 
منالمريض يمتع الغالب وفي —4، الشق حب الفعلمر وجوب إلي الأمر 

تأثيرهكان ؤإن البريتوني، الغسيل على الحكم ينتلبق وكذلك الصيام، 
،.١٦الدموىلْالخيل من أقل المريض على 

شيءفلا القيء غلبه من أن على الاتفاق عمدان القيء أت حام
حبةأكل أو أصبعه أدخل سواء ه بقناء فنمن والخلاف البتة، عليه 

خبيثةرائحة ثم تعمد أو الصيام زمن في قاء تم الصيام وقت قبل للقئ 
خلافاونبه جوفه، في ما ليخرج ه ينففعل أى فعل أو بهلنه حرك أو 

بنقضال، نصححه فمن هريرة أبى حديثا هو الخلاف ة وعالقوي. 
هريرهأبي فعن صيامه. نقض بعدم قال( صعقه ومن عمدا قاء من صيام 

اسماءَومن ئ_صاء عته فنس الصء درعه ررمن ض'■' ,هب الض آ0 
عندوالخمل ت - آبجأس - ااترمدي عيي أ؛و ، ^lJ، ١٦٦١ذوضا(عمدا 

وضلرات، ٦٣٣- الفكي حن د. - الإصلأسة الثرسة ني ألأدوية احكام انفلر ( ١٦٥)
١٢~ الخرزك، ابن دار الخلل، أحمد د. ~ العاصر، انميام 

وأحمد(، ١٦٧٦)ماجه وابن (، ٧٢)• والترمذي (، ٢٣٨داود)• أبو روا، ( ١٦٦)
نعرئ،لا عريبح حن حديثج هريره ر حدسثح مس: أبو ناو (، ٤٩٨)أ/
م،=إلا ه امحأ ص نر'يرة' ابمح، ص سيرين عن؛بن هشام حدبث من 



كا=اسااققو======= 
يدعهإدا المنانم أف هيآ الني عن هريرْ أبي حديث عر العلا أهل 

الت - الخالي اساعتل ابن يض - نحمد ونال يونس• بن مز =حديث 
رعن لج* ض من ندا روي وقل- ؛ مص أم نال • محفوظا أراه 

آمال ن؛ - م؛ص - الخ_اغظ. ثال إتاده. يمح ولأ اللمي من هميرْ 
لسروائي؛ ؛ي ونال ا احمد وأنكرء محق—وظا، يراه لا الخفاظ وبعض داود؛ 

حدثت أحمد عن مهنا ونال محفوظ. غير أنه يريد الخطابي نال . شيء ذا من 
ابنعن وردى حديثه• من ولى ب وغلط كتابه، في عو ولى عيي به 

برقم؛ T٣٦٣/الحسر اسيص والخافي• الوطأ ني مالك موقرنا عمر 
عاكهأما علة. ولعالته ءااانc له الحديث هذا : ،ه _ الغيم ابن قال (. ٨٨٤

روىفقد العالأن _c ة عالوأما . وغيره ا، عطوقفه مريرة، أبى على فوقفه 
انماينملر، فلا قاء إذا ' قال؛ إنه مريرة أبى عن بإستاده صحيحه ر الخارى 
اصح.والأول " يفطر أنه " مريرة أبي عن ويئ.كر قال: ' ولايولج يخرج 
افندس - الإسلام شح الخديث محيا وصحح (. داود أبو مختصر )شرح 
رمحديعتمدونه وجه من يبلغهم لم الحديث محيا يثبتوا لم والدين •' فقال - روحه 

بلبه يمء لم انه محن وقد به، يرنس ابن عيي وموانفراد علته إر أثاروا 
احمدومومارواه له. يشهد الأمّ والحديث غياث بن حفص عاليه وافقه 
مو'رمناj' نكيت ناننر' ناء' ١^، أن الدند'ا، أبي عن الن وا٠ل 

ر»ولأو حدنتي الدر_داء أنا إل نئلتا: دمشق مجي. فى ،هي افه ر<رل 
-اكيام )حقيقة رصوءه له صيت وأنا صدئ، نال; نأنر. نا، هي افه 
الدينر ناصمحمد العلامة الخخ ال ون( ١٥-الألباني تحقيق - تيمية ابن 

قال•••صحيح• : ( ٩٣٢ ٤٥٢; الغليل إرواء في :ص- الأناني. 
•الخيخن ثرّط على صحيح الحاكم؛ وقال • كلهم ثقات رواته الدارقطتي؛ 

حان،ابن صححه؛ وممن محفوظا. أراه لا الثخارى; وقال الذمي. ووافقه 
"١٧٥الحررا"/في رم ابن ورئاء خريمة، وابن الذمي، يوافقه والحاكم 

تقرئه.قبول إلى منه إشارة ثقة. يونس ين عيسى روايته* يعد وتال ( ١٧٦
.يصح لا هذا الحديث أن والأظهر 



الثوريمنتان يقول ربه نثمفس عمدا اسثاء ؤإذا عته يفناء ئلأ السء 
احتياطايقضي عمدا قاء من أن يمال وند ٠ ؤإسحاق واحمد والشافعبأ 

منالأعلى الفردوس غي بهم وجمعنا لهم وغفر الله رحمهم - الأئمة لقول 
.القضاء يلرم ولا - آس الحنة 

والدليل٠ الحمد عن الفاسد الدم إحراج وهي الحجامة• مادمحأ! 
حديجبن راؤع عن وغيره الترمذي أحرجه ما ضلر الحجامة أن على 
الإمامانفرد والمخج-وم"لَاا'ا، الح-اجم "أنهر ناو: النكأ عن' 

٠—ابوابن (، ٣١٤٤)الكرى ني وال—اثي (، ٢٣٦٩)داود ابو روا، ( ١٦٧)
صححداولت أبي صحح في الألباني قال ( yat/o)واحمد (، ١٦٨١)

أدسبن وشداد وند عئ ين اتابه وني مس: أبر نال ٢( • ٧ )٤ ت برتم 
دمءثاس وابن نريرة دأبي نان بن ومغم وعايشت ز'ذد بن وأمامث ونوبان 
حسنحديث حديج بن رالع وحديث عسى: أبر نال وند وبلال موس 

حديثاثاب ^٠١ ني شيء أصح ئال أل حتل بن أحمد عن ويكز صحيح 
نداش ث شي أصح نال أن اللم نبئ بن نلي عن ويكر حدبمع س رانع 

أبي؛لاقنن' ردى نجر أبي بن يحص لأف أوص بن وسداي نرباذ حديث ١^١■-، 
وثلميس• أبو نال أدس■ بن ثّياب وحدث ئوبان حديث، حم—عا اثديئن 

لكاتما-ذجامة ونيرهم ،قي اللمي أصحاب من الثلم اغل من ثوم كرْ 
وابن١لأشعري موص أبو منهم بالم احتجم البي أصناب بمص أد >ص 
يقولمنصور بن إسممحاق ٌمعثؤ ت عنى أبو نال ٠ المارك ابن يقول وبهيا عمر 
نالاء. المفننيه صاتم وعز احتجم ْن مهدى بن ارحمن ند نال 

ونالنال الزعفراني حدثتا ؤإمححاق أحمد ناو ونكدا ممرر! بن إسحاق 
الئي=نن' = دَر/يى' صام يند احتجم أئن . النص نن' دوى ند. الثثابص 

ًال-بي؛ين ندين ثن داُثدا أننم دلا والنجوم الماجم أنهلر نال أل اقي 



سالأ؛و===؛؛ء^^^سا=
٠والحجوم الخاجم بمطر بالقول - - أحمد 

نم*صائم احتجم ولو أحب؛ر لكن صائم وم الخجامآ رجل نور ولو -نابتا 
٠مطرْ ان دللثأ أر 

إرننال بمصر وآمآ دبغل١د نعى ؛؛Jl L—ول ثكان ^^١ عسى أبو ئ١ل 
قياحنجم ههيأ انيأ تأل واحثج بأنا لاعنايز بالجامة ير ولم الر->صة 

صاتمٌمحرم وص الوَدَإع حجة 
ننرمٌوص احئجمَ النمأ.؛ أف ) قول.' نجمحن - الخاخفل قال 
=عن عكرمة عن وهب طريق من أحرجه هكدا ( صائم وص واحتجم 

الطب،في سيأتي ا كمموصولا أيوب عن الوارث عد وتابعه عباس ت؛ابن 
بنحماد عر واحتك مرملا عكرمة عن أيوب عن ومعمر علية ابن ورواه 

عنأحمد سألت ت مهنا وقال المار، ذلك من وقد ؤإرماله، وصله في زيد 
طرقمن ماقه ثم ، محرمء ُروهم ص إتما ءص—ائم® فيه ليس فقال الحديث هدا 
مريةلا صحج والحديث هذ0، أيوب طريق فيها لمس لكن عباس ابن عن 

الحاحمأفطر  ١١حديث أن عر دليل فيه وءيرْت البر عبد ابن قال فيه. 
االوديع حجة في كال ذلك أن طرقه بعض في حاء لأنه محشرخ والحجومء 

الحاحمأفطر ا حديث صح ت حزم ابن وقال • الث—افهي ذلك إر بق وّ
الميأرخص ٠ معتد أبي حدبث من وجدنا لكن رثب، بلا وايحجرمء 

إنماالرخصة لأل به الأحد فوجب صحح ؤإساده للصائم® الحجامة في 
أوحاجما كال سواء بالحجامة اكلر نح على فدل العزيمة، يعد تكون 

والدارقطيخريمة وابن النسائي أخرجه الدكور والحديث انتهى• محجوما. 
أنسحديث محن ثاهد وله ووقفه، رفعه في اختلف ولكن مات، ورجاله 
أبيبن جعفر أل للصائم الحجامة كرهت ا مأول ٌ ولففله الم١رقطتي أخرجه 
ثمهذان. أفهلر فقال الله رسول به فمر صائم، وص احتجم طالب 
صاتم"وهو يحتجم أنس ولكن للمائم. الحجامة في بعد هي الني رحمي 
كانذلك أن فته لأن يتكر ما المن في أن إلا البخاري، رجال من كلهم ورواته 

كذلك: في ورد ما ن أحومن ذللن،• قبل قتل —ان ك وجعفر لفتح، ار 



-]ق[=ء^=^ء؛=سي
إلىذهب صححه فن الحديث تصحيح ني العلم أهل واختلف 

علىباسا الحجامة في ير لم بضعفه نال ومن والمحجوم؛ الحاجم فطر 
الصائم.

الذيالهواء يجتذب فإنه الحاجم أما • -كص— الإسلام شخ نال 
صعدفربما الدم، من فيها ما يجندب والهواء بامتصاصه، القارورة في 
إذاوالحكمة يشعر. لا وهو حلقه في فدخل الدم من شيء الهواء مع 

منهيخرج الذي النائم أن كما يالفلنة الحكم علق تترة م أو خفية كانت 
الدممجن شيء يدخل الحاحم تكدللئ، بالوصوء يؤمر يدري ولا الريح 

بمصلا حاجم ثدر لو وكذلك . . يدري. لا وهو بامحلته إلى ريمه مع 
ضلرلدا"ا،.لم آخر بملريق الدم أويأخذ غ؛رْ يمص بل القارورة 

لأنالحجام نملر عدم الأصل بأن الرمان هذا في يقال هذا على 
اولم)ها'ا(ِيب خاصة أدوات يستعمل بل القارورة يمص لا أكثرهم 

كالشرعكشر دم مه محب من كل ومثله الحجوم حكم ؤيض 
سؤعأو احتجم ؤإن ؛ فلرْ بعد الحجامة أو ايبئ يوحر أن فالأحسن 

وبلاالفْلر. له فالأولى ا،لريص حكم حكمه صار فضعفا فطلرْ قبل 
قولعليه ويصدق ، ٠٥١أمر عن حفاء فيه الصيام على إصراره أن "•رئة 

وإيما_ت الفر أنهكه وقد مسافر وهو صام فيمن - كمحن - الشافعي 
وئوله ٢١٧المر'ل ش الصيام الر من ُلتس •قه الى يول م*كا 

.٢  T٠٧/ ٥ اكارى مجمؤع ، -٤٨تمة ابن - الصيام حمقة ( ١  ٦٨)
تعقيمعدم بب، بلها يتعرض ى" الش لمخاحلر لينسه ان احتجم من وعر ( ١٦٩)

ّالراحمين أرحم وهو حافظا حير واف الحجامة، أدران 
افبو بن —ابر ح حديث من ١( ١ ١ )٥ لم وم(، ١٩٤٦)او_خاري روا، ١( ٧ ■ ) 

لكم.رحص التي اف برحمة عليكم لم؛ موزاد • أ؛قئ؛ 



اسلأةي===ء^==محاء

ثمإذا هدا ئوجه ، ١٧١التصاْهل ارأوكالئا مثال صام_وا Jاسا ال تنثع حض 
اف،(لآآيا،.رُخصه ئوئوو نثي 

عصىفقئ يجهده الصيام أن عع الصيام على وأصر احتجم فمن 
برعهأن طيِا له بين من وكدا مليه. يقبلها ولم اممه ة رحمبرفض 

كانما أو الحجامة نتعه لم من أما الفعلر. عاليه فيج_ا محيرهمه بالدم 
أحرجفمد ؛ امه صيإتمام في عليه حرج فلا محيرهمه، ا معناهفي 

الحجامهمحرهون )أكنتم ت تل مأنه -ثبمفي— مالك بن ائس عن البخاري 
ثنتهخا شتاتة وَزاد' الشلأ"ايا، ش إلا لأ، ئال: للصائم؟ 

فقدصائم وهو - —،قه البي احتجم يفد • ءق؛ا اللمي —د عه عر 
•• • ءق؛ا ائى *أف قاس. ابن عن - يص - ايخادي أحرج 

اشموَزَصالأ^،.
ليومال للصائم وال٠يء الحجامة ناب ت - ،؛محت - البخاري قال 

امحمبن عم عنْ يحر حدقا سلاآ بن نناة حدقا صائح بن بمحص 
يولجولا بحرج أثنا بمطر ملأ ثاء إذا محقه هريره أبا سح ثوبان بن 

وعكرمهياس ا؛ن ودال آجح والأول بمطت أنه ميرةَ زي عنً ودم 
وصبمتجم محقهأ عمر ابن وكان حرجَ مما وتى يحو مما المثوم 
عنؤيدكر تلا موسى أبو واحثجم بالم يحئجم محال ثرى ثم صابم 

ا'ا(.واكر.دى)(، ١١١٤ملم))الأا(رواْ 
(.٧١برثم)■ اكر.ذي ( ١٧٢)
.١٩٤•برثم: الخاوي روا. ( ١٧٣)
إلاالس راصحاب ، ١٩٣٨،برقم: والممحاري أحمد الإمام أحرجه ( ١٧٤)

٠النائي 



-دتقاءء^=^==^^؛ء؛ءاصائجي

ءلممهأم عن يكتر وئال صاما احتجموا سلمه وآم ١ردم بن وزيد سعد 
واحدعير عن الحس عن ويردى ئهى ملأ عاننه عند ثحثجم كنا 

الأغرند حدثنا عئاثى لى وماو والنجوم الحاجم أئطن ممال مرفوعا 
مالثم نعم مال اللمي عن له قتل مثله ا-فس عن يونس حدقا 

أنلم/اممه 
ءث؛م؛نابن محمد العلامة الثخ قال ت اكطرات في قاعدة وهتا 

ششككا إذا أنا وص: \ذنإم لطالب مهمة قاعدة )لديط ص . 
دفنأن على نحرؤ فلا الفهلر، عدم الأصل فلا، أم هو ضلر الشيء 

عزاممه عند حجة لتا يكون وانحح بدليل إلا ار تعممه بد متعادة عب
')^١٧٠.'

\ATالمتع-ا■/ الترح ( ١٧٠)



صاظء=ء^==ءساة

اتمنفرق

عنهيا اض رسول نهى صح منفردا: الجمعة يوم صيام حكم 
أومله يوما يصوم أن صتامه أراد لمن بد قلا بالصيام، الجمعة يوم إفراد 

ذلكفى وورد لم—سلمين، لعيد يوم بأنه ذلك وعلل يعده، ا يوم
أوءLله يصام أن إلا صياما الجمعة يوم نحعلوا فلا عيد )الجمعة حديث: 

.٢١٧٦١(بعدم 

فإذاالجمعة يوم صوم باب • فقال بابا البخاري،هن وبوب 
يريدولا قبله يمم لم إذا يعني بملمر أن فعليه الجمعة يوم صائما أصبح 

رصيجابرا سألتا قال: أنه عباد بن محمد إلى وأسند ، يعده يموم أن 
.٢١٧٧١(نعم قال: الجمعة؟ يوم صوم عن عقي المي نهى عنه الله 

صحح،امه وصيأماء فقد فعل فمن بصيام، إفرادْ يشيع فلا 
إقرائه.عن الهى أحاديث، قريبا مما وتأتى 

السبت،يوم صيام الصحيح على يجوز البت؛ يوم صيام حكم 
عنالنهي في .١ الني إنمار ز ص: خزيمة ابن بكر أبو قال 

أباحقد أنه على دلالة يوما بعده أو قبله يصام أن إلا الجمعة يوم صوم 
وردما وكل يوما، بعده أو الجمعة يوم قبله صام إذا بت، اليوم صوم 

الصماءيزيد حديثا ومنها يصح لا صعيما فهو صيامه عن النهي في 
عليكمافترض ما في إلا بت، اليوم )لاتصوموا قال: عصي الني أن 

تعلمتهالاعفلمي،ي وضعفه .< T\U/r. ٢١٦٦خزممة-برتم: ابن صحيح ( ١٧٦)
ءليىْححضحزيمة•

٠ ٢٢٢؛/ءج\ب\و برنم  ١٩٨٤الخاري صحح ( ١٧٧)



اساافجإه

ثال، ٢١UU^(4_«JUشجرة عود أو عب لحاء إلا أحدكم يجد لم ؤإن 
الحدثهذا داود: أبو ال، اوبصمااا،وفكاك: مام الإممحه 

بالاصطرابوأعله  ٢١٨بالشدوذأ الميم ابن عليه مشوخلآَااا،وحكم 
زاصعلراب فيه عجض: ابن محمد العلامة وهال، ، ١٢٨لشوكاتيل 

منتهفي نكاره فيه فالحدث ، ٢١٨متنهل في نكارة أو شذوذ وفيه محتدم، 
الاحادسث،من لخملة لخالفته ونكارته مسنده، صعق عن فضلا 

فيكما داود وصيام الحمعة، بعد يوم ام صيسح التي الصحيح—ة 
داود،صيام وذاالث، يوما، وأفهلر يوما )نصم وغيره: ١^١^٣٨١٢ 

حديثوكدللئ، بت، اليتجش_ا أن، يأمره ولم ام( الصيعدل( وهو 
فهال،:صائمة، وهي الحمعة، يوم عليها لحل ،قه الني أن جويرية 
لا،ت قالت غدأه تصومى أن أتريدين تال- لا، ت قالت أمس• أصمت 

—أحمد الإمام "" عبدافه أبي )وحجة الاثرم: )، ١٥فآفهلرىل؛مأ، : )، ١٠
لحديث،مخالفة كلها الأحاديث أن الين: يوم صوم في الرخصة في 

كانالأيام *أي سلت،: حقن ملمة أم حديث، منها يسر، بن عيداه 
والأحو،<لْحاا،ا)الت ظ\ك: لها؟ صٍاما أكشر . ض رمول 

.٢٤٢٣: ٣٠٠٢داود-.ّانابو ( ١٧٧)
يرتم:يائي أبي خ، ني ( ٣٦•٨ افلق:) نحقق تشح ( ١٧٨)

الان)يم^(هلبمآ،ُ*( ١٨)
الأدطار)أ/بممم(نل ( ١٨١)
٢(• ! ٣٦ينمض) ابن محاوى مجموع ( ١٨٢)
.٣٢٣٦بر؛م ( ١٨٣)
١٨٨٠يرقم• الحمعة يوم صوم بابا ~ اليخاُاتم، رواء ( ١٨٤)
صمحم ود (. r.T/oاهرى الن ر السبمي أحرجه ( ١٨٥)

. ٤٨• ٣ يرقم اباح 



سالأ؛اةةء^===^^=كا=
جوازعلى الدالة الاحادث من حملة اممه رحمه الإسلام شخ وذكر 
أنهعبدائثه أيي كلام من فهم الأمرم، )فهذا قال* ثم السبت يوم صيام 

—الست يوم أى — صومه ني رخص وأنه بالحديث، الأحد عن توقفا 
يحٍىام الإمأن وذكر الكراهة، في به يحتج الذي الحديث، ذكر حيث 

.للحديث، تصعيف فهذا به، يحيين، أن ويأبى يتقيه، كان معيد بن 

يومصوم على اثواترة، الخوص من دل بما الاثرم واحتج 
ومواءالأتصسلغفله! لأن ؛ إفراد0 على الهي، يحمل يمال؛ ولا المست،، 

وهذاالتناول، دليل والاستثناء عليكمء افترض فيم—ا إلا الم—بت، يوم 
لماإفرادْ أريد لو ؤإلأ وجه، كل على صومه عم الحديث، أن يقتضي 

علىدليل امشاوه ففيه، إفراد لا فانه شي ليالفروض الصوم يحل 
إقرائه،عن نهى إنما أنه ؛،ن ه فإنالحمعة، يوم بخلاف غيره، لحول 
منسوحآ،ؤإما محفوظ، غير ثاذأ إما الحلبثأ! فيكون هذا؛ وعلى 
داود.وأبي كالأثرم، صحبوه الذين أحمد أصحاب، قدماء ْلريقة وهذه 
لهلأمازلت، ال؛ قالاوزاعي، وعن منسوخ• بثا حل• هذا داود؛ أبو وقال 
كذبرهذا اللئ،! مقال داود! أبو ال وق؛عداا انتثر رأيته حتى كاتما 

الكراهة(.عدم على العلم أهل وأكثر 
،؛١-^.^، الأخذ أحماو كلام من، ففهموا أصحابنا أكثر وأما 

الإفراد(را"خاا.عر وحمله 
الفطرسس، زال ثم شرعي لسبب النهار أول في أفهلر من حكم 

آخرفلمأكل انهار أدل ش أكل "من - عود مابن قال 
إفطارهفليتم ثرعي بب، ؛المهار أول أفقلر من هذا فعلك، الهار"لَاخاا 

بمرق.-  Tlx؛/- تمة ابن - المم الصراط اقضاء انغلر )ا*حا( 
اختياروهو صحيح ؤإستاده (، ٩٣٤٣)شيبة أيي ابن رواه ؛/٦ اليهقي أخرجه ( ١٨٧)

٥٣٤ أ/ المتع عشمتن، ابن محمد العلامة الشخ 



.|نقاة=ء=^^ء==^اسامحةئ
إلىحفر مسافر أو النهار أثناء برئ مريص ومثاله به، يجاهر لا ولكن 

.حرا وهلم حيضها انقعلع حائض أو مفهلر وهو أهله 

وليسبلده في زوجته جامع مكلف رجل فيقال! بلغز يلغز وهنا 
منطهرت وزوجة سفر من فدم رجل فيقال: ارة؟؟ كفا عليهم

. (١٨٨

الفجرطلوع في شاكا أوشرب أكل من حكم 
متردداكان أو بعد يدخل لم الفجر أن ظنه على يغلب كان إذا 
ولعمومبالخه؛لا، معذور وهو الليل بقاء الأصل لأن صحيح؛ نمومه 

لممفي صح وقد أوأحطأناه ئسيتا إن واخذنا لا تعالى: قوله 
سبقكما فعلت، قد قال: — وعلا جل — افه أن القدسي الحديث في 

•الفجر لحول ونحرى الله تقوى الصائم على ولكن نقله. 

الشمسغروب ش شاكا رب أوث أكل من حكم 
إلايزول لا الشن لأن القضاء عيه فيجب شل شاكا كان إن 

النهاربقاء والأصل ،ئله، 

الشمسغروب ظنه على غلب وقد رب أوث أكل من حكم 
إنتواخدنا لا ^)٠^١ .!^: ١٥وقد مخهلئ لأنه صحيح صيامه فهدا 

جل- الله أن القدسي الحديث في مسلم في صح ومحي أحطأناه أو ئسيعا 
عنوغيره البخاري أحرجه ولما نقله. بق مكما فعلت ند قال _ وعلا 

.٣٤٥آ"/ المتع عبمثن، اين محمد العلامة الشخ احشار وهو ( ١ )٨٨ 



اسالفةث^^^ةء=^^لتقاء
البىء-هد عر )أنلزنا دالت'ت ؤقئ؛ الصديق ؛كر أبى بت ء أسم؛ 
ئآوتباكصاء؟ ^^١ لهثسام نيل الثمئ( طاعت مم غيم يوم ،قي 

أمأمضوا أدرى لا ت يقول هشاما سمعت ت معمر ومال ، قفناء من بد لأ 
^١٨٩)

ّمتمعمر )ومال موله ت _ ؛محن _ حجر ابن الحافظ قال 
حميدبن عبد وصله التعليق هدا لا( أم أمضوا أدرى لا يقول ا هشام

آخرهدفي الحديث فيكر عروة* بن هشام عت سم—معمر أحبرنا ٠ قال 
الروايةهدْ وظاهر أدرى، »لأ فقال: لأ؟« أم أقضوا لهشام ان الفقال!ن
أنهعلى محمول بالمضاء حرمه بأن يجمع لكن بلها، نالتي تعارض 

القضاءإثبات فيه يحفغل فلا أمماء حديث آحر،وأما دليل إلى فيه امتني 
زيدطريف من وغثرْ نتثة أبي ابن فروى عص عن واختلف نفيه، ولا 
فقالزيدا؛ عن الأعمش عن محمر ،ولففل القضاء ترك محه وهب بن 

عنآخر وجه من مالك وروى الأنم* يجانفنا ما وافه نقض رلم عمر: 
•اجتهدنا وقد يسير *الخف الشمس: طلعت ثم أفهلر لما قال: أنه عمر 

طريقمن وله يوما، انقضى الوجه هدا من روابمه في وزادعبدالرزاق 
منرافقال وفيه متصور بن معيد ورواه نحوه، أبيه عن حنغللة بن على 
أخرىطريق من متصور بن معيد وروى مكانه• يوما فليصم مضكم أفهلر 
إسحاققال وبه والحسن مجاهد عن القضاء ترك وجاء . نحو0 عمر عن 

القفاءمن بد لا هشام قول فقال: حزممة ابن واختاره رواية فى وأحمد 
الحامية:في المنير ابن ال ققضاء. عليهم أن عندي يتبين ولم يسنده لم 

فأخهلآوااجتهدوا فإذا بالظاهر، خوطبوا إنما المكلضن أن الحديث هدا فى 

:١٦٧٤ماجه)٧^، (، YiTfliد\ود)ابر (، ١٩٥٩)البخاري روا، ( ١٨٩)



.٢١٩ذلك(ل في عليهم حرج فلا 
فيالقضاء يجب هل الناس، )واحتلف محمحن - القيم ابن فال 

وأهلراهويه بن إمححاق وذهب يجب، الأكثرون: فقال الصورة؟ هذ0 
وحكيناما، أكل من حكم وحيهم علتهم، ئفاء لا أنه إلى الغلماهر 

وهببن زيد عم،هموى على فيه واختلفا ومجاهد، الحسن عن ذللئا 
زمنفي رمضان في ،)هه الله ول رممجد في حالسا رركنت، قال: 

أنهنرى ونحن فشرما ة، حفصست، من شراب فيها بكأس فأتينا عمر، 
الناسفجعل ءلااعة،ءال؛ الشص الحاب،فإذا انكشف اااول،تم من 

الوالله ال: زننعمر يذللث، فع مكانه، ا يومنمضي يقولون: 
الوتلآفي ماللث، روى وند وغيره. اليهقي رواه لإنم' نحانفنا نقضيه،وما 

فيرمحضان في يوم ذات، أنملر الحفطاب بن عمر ءأن أملم: بن نيد عن 
له:فقال رحل فجاءه الشمس، وغابت، أمي فل أنه ورأى غيم، ذي يوم 

وقديجر، الخطبا عمر: فقال الثمي، حللعّتؤ قل المومجنن، أمير يا 
•نرى فيما القضاء ، ير* بمسااالخ3ل_ا بقوله يريد : مالالثإ تال اجتهدنا، 

وتولهالممدم. الأثر مانص لا الشافي،وهدا ول وكيلك، أطم. وافه 
هوتهوينإنما ميرا ارالخلما وقوله القضاء. بعدم مؤذن اجتهدنا* ®وقد 

عمر،وفيه:عن والتيهقي الأثرم رواه قد ومر لأمره. وتيسير فعلوه لما 
روايةعلى الرواية هده البتهقي وقدم مكانه* يوما فليصم أفطر كان *من 
قال:بالقضاء، اارواياءتا تظاهرين، حهلأ،وقال: ا وجعلهومؤ، بن زيد 

الرواية؛هذ.ه ومجبن نيد على يحمل الفارسي سفيان بن يعقوب وكان 
•مأمون غير عليه الخطأ أن إلا ثقة وزيد قال: التقدمة للروايايتج الخالقة 

منجاءت، بالقضاء،ؤإنما عمر عن تظاهر لم الرواية نذلر،فإن قاله وفيما 

)•بم\(ذحابرى_أ/إاما.



اساافةث^^====ء==ا1قا=؛
القمةفيكر لعمر، صديقا أبو0 وكان أيه، عن حنفللة بن علي رواية 
 ،Jبالقضاءالأمر أر ولم مكانه*، يوما فليصم أفهلر كان امن فيهات و٠ا

للقضاء،ذكر فيها فليس مالك، رواية وأما الرواية، هذه في إلا صريحا 
هاوتفضالوقب، بن زيد ورواية حنظلة رواية فتعارصت لعدمه، ولا 

روتماوقد الفضل• من وينه لة حنفلين ما بقدر وهب بن زيد رواية 
نمةفى بالقضاء أصحابه أمر أنه ؛ صهيب، عن نفلر فيه بإسناد التهمي 
القياسلكان عمر عن الأثار ارض تعقدر فلو • هذه مثل لهم جرت 

ولوالصوم، نفس يان كن اليوم يقاء الحهل لأن القضاء، مقوط يقتضي 
الجاهلبض تفرثا لم والشريعة قضاؤه عليه يجب لم لمومه يا نأكل 

فعله،فى وأحهلآ جوازه يعتقد محا فعل قد متهما واحد كل فان والماسى، 
بينهماللفرق الموجب فما الأتار رسر وفي الأحكام أكثر في استويا وقد 

المخهلئالخاهل وغيرهم الشافعي أصحاب جعل وند ؟ الموضع هدا في 
صورةفي إنه يقال وقد متحددة. مواصع في الامي من بالعير أولى 

أداءإلى بائر فقد استحبابا، الفملر بتعجيل مأمور فإنه منه، أعير الصوم 
الماسيصوم وفساد صومه؟ يفد فكيف الشاؤع له واستحبه به أمر ما 

دونهو فعفو، أنه غايته بل فيه، له أذون مغير فعله لأن منه، أولى 
ولاالخج، في ينهما يفرق فلم ت وبالجملة - العير في الجاهل المخملي 

الفرقمجن قيل وما ، ذللث، وغير المج—امة كعحمل الصلاة دايت، مففي 
المكليفطبه أريد إن ، مكلف، والجاهل مكلف، غير الماسي بأن بينهما 

فعلأن به أريد ؤإن فيه، المتتنانع هو هدا لأن صحبح، فعير بالقضاء 
فحلفكدللث، الشرعي لمملماب ا-يتناوله ولا للاثم، مببا يتتهض لا النامي 

داحلففعله قطعه، على مقدم لصومه ذاكر المخُلى أن أريد يإن المخملي' 
زمنخروج يعتقد لأنه أيضا يصح فلا الناسي بخلاف المكليفإ نحتإ 

وحهلوهجاننا، يعتقده ما فعل على مقدم ؛الفُلر،فهو مأمور وانه الصوم، 



-تق[=ء^^^==ء^اساكةت
يتعلقفكيف سواء فالفعلان اليوم في الأكل يان كن اليوم بماء في 

أنالمساكن: بن ييه فرق ما وأجود الأخر؟! دون بأحدهما ١^٧٧ 
الغروبيتيقن حتى الفئلر يوحر بأن صومه إتمام من متمكنا كان الخهلئ 
وهداالاحتراز، ممكنه يكن ولم الفعل، إليه يضاف لا فإنه الناسي بخلاف 

لمكما القفاء، وجوب في مؤثر غير فهو - الفلاعر في فرقا كان إن ؤ- 
فلمام، الإثللحقه تمريهل إلى منويا كان ولو اقا، اتفالإثم في يوثر 

إلىفته منسوب غير فعله أن على دل عنه موصؤع الإثم أن على اتفقوا 
إلىدءا0 الذي جب وال، الفهلر إلى باجلبادرة أمور موهو سئما لا ، تفريهل 
النامياله مفي النمان الصورت؛ن،وهو في إليه منسوب غير الفعلر 

ومحقا0الله أهليمه فهدا ، الخعلئ صورة فى النهار وخفاء الغللمة ونلهرر 
ارهى: صهيص،قال ولهدا النهار بإخفاء وسقاه الله أهلعمه ومعناه بالميان 
ؤإطعامؤإباحة، إذنا انفه ؤلعمة إنها فأولى، هدا ،ولكن ه الله طعمة 
ا.الدليل٠ل مقتضى حرج،فهدا ورغ عفوا طعمته الناسي 

يؤذنالمؤذن ّمع من حكم وهي الوال عنها يكثر الة موهنا 
بأمانتهمعروفا المؤذن كان إذا فالخواب: فأفهلر؟ _ الوقت قبل _ الغرب 

واللهمخعلئ فهو — الحمد ولله الموذنن أكثر حال وهذا — للوقت وضبطه 
غيرفصيامه بالخطأ معروفا المؤذن كان ؤإذا صحيح، وصيامه له يغفر 

القضاء.ؤيلزمه صحيح 

الأولىصورتان وله الموحد، الأذان حكم وهي أخرى آلة وم
يجبافهذا - الدول أكثر في هو كما - اجد الملحمع التقويم اد اعتم
كانكمن البلاد تضاريس اختلفت، إذا خاصة الوقت، مراعاق المؤذن على 

موحدأذان الثانية: والصورة ، الحمال فى كان كمن مقارنة هول الفى 

م. ١٣٨٨الثانية ط: ، ٤ ٨ ٤ ا"/ ~ العبود عون يحامحية الن مختمر مرح ( ١٩١١



اسالفوت=^^==^ل1ث[ً
العلماءأكثر منعه وقد ،، ١٩٢رالءةلفهزا غيره أو المدياع حلال من يبث 

عليه.الاعتماد يجوز فلا ٢ ١ المعاصرينرُا؟ 
بالديةكان ) حديث على نعليق ك<مح الألباني يح الثالحدث العلامة يال ( ١٩٢)

ي-عر بلال تأذين ها أهليمع ، ،هي الد رسول مجد مع م—احد عة ت
مذللبن يود بر مجد أقربها اجيهم، مني فتماون ، L اف رمول 

ملمة،بش جد رمهمتي، بض رمجد صاعدة، بش رمجد الجار، بتي من 
غفار،بني دمجد زريق، بر جد رمالأسهل، ءد بر من راتج بتي ومجد 

.صعيف . حدث هدا ت ( التاصع في ؤيشك ، جهينة ومجد L أمام ومجد 
~عمان في الوحي الأذان ابتيع من حجة هو ولعله وفره، الدارقطني أحرجه 
درويشأبي مجد في الأذان يديعرن فإنهم الإملامجية، البلاد من غترها الأردن، 

يناكما صعيف الحديث أن ويع الماحيأ ماتر في الأذان فيعطلون الأشرنية، في 
هد0إحداث على نحن! كيف - أ واف - أدري ولت ذلك. في صريحا ليس فإنه 

البلادعواصم سائر استمرار ومع الهلويلة، القرون هده بعد أحدثها من البدعة 
شربواطة ؤإعلأنه مجد كل في الأذان عر الحافظة على الإملأمة 

. ٥٦٤• ريم الحدث تحت  ٣٢٢; ١٢الضعيفة الأحادث سلسلة الصوت. 
التعقدالإسلامي، العالم برابطة الإسلامي الفقهي الجمع مجلس ترار صدر ( ١٩٣)

بإنأا/م\/أ-أاه_ السبت يوم من الكرمة، مكة في التامحعة، بلورته 
آلةبواسعلة الصلاة، رفت دحرل، عند الساجد، في الأذان يإذاعة الاكتفاء 

يهيحصل ولا العبادة، هده أداء في يجوز ولا يجرئ لا ونحوها، التسجيل 
منونت لكل الأذان اشرة بمالملمثن، عر يجب وأنه المشرؤع، الأذان 
نبيناعهد من الملمون توارثه ما عر مجد، كل نى الصلوات، أوقات 

١٨١- الجمع فرارات الأن. إر محمد ورسولنا 
آلإبراهيم بن محمد الشح الديار تي مفصماحة من فتوى بهيا وصدرت 
فيبرفم:هم تاء للإفة الدائماللمة من وكيلك محلى، القح 

٥٧٧٩٠برقم: للإياء الدائمة اسة قوى وكيلك م، ١٣٧٨/١تارح:م 
٣٩٣الفتوى• بريم سلمان علي نرح الدكتور الأردن مفتي للمغ ال وم

مجموععن الة به 'زيي الوحي الأذان فقال: ٢، • - واكاريخ: 
لأنمرين؛ زدن؛< لم مسجد كل ر السنة ونفرت فيها، يؤذن التي الديثة 

=شل، واحد مجد في فيه زدن الوحي والأذان جماعة، لكل يؤدن أن الأصل 



-قدا==^^^ءء^^^^ءاس؛الأءاي
يذكرْأن نأسيآ رسمان ار نهنى اكل ص رأى من ير يجب 

عمدأفطره كان فإن والتقوى. السر على التعاون باب من بمومه 
تأديبهو ردعه يمكنه من إبلاغ فيجب له محاربة و الله يدين وامتخفالأ 
وينهونبالموف ويأمرون الذر إر عون يد أنه نكز ؤوككن ه: 

١(.٤ عمران: )آل الممالحوزه هم واولثك انمكر عن 
1ااثنوبن؛ولمراه يشهريمام 
لقولهالبلد، في حاصرأ كان إن زوجها بإذن إلا الغ فيه الأصل 

ا،■(١٤ ■بإذنه. إلا شاهي. وزوجها تصوم أن للمرأة )لايحل : عقيآ 
ؤمحعإ;عامة فول ومثله لأهله الزوج لحاجة ذلك، العلم أهل وعلل 
فيإلا يه أفقأن تطح أمفما ٠ ان رمضمن الصوم عل—ي يكون )كان 

ا،٩ (١ عصي اممه برسول أو • ءق؛ا افه رسول من الشغل بان. ثع
أوإذنه، بلا افرأ، مزوجها كان إن مهللقا الصوم للمرأ؛ يجوز وبهادا 

علىا مدرتهبثوؤل ~ أوالمريضلا"ا'ا، كالكبير الحماع يستقر لا 
زوجهاكان لمن فيجوز روجة، من أكثر _>، كان من وكدا ، خدمته- 

امنهءلاهر التي المرأة وكل،للئ.< كدللث،، إذنه بلا الصوم ا صرتهعنلّ 

الساجد.مئة ش صوته وسح و= 
الحاجةدعت إدا فها! قال ك؛نإقن ياز ابن للشخ قدممة أنها يظهر فتوى وهناك 

أنفالسنة المؤذنون رجي إذا أما بأسا، هذا في أعلم فلا الموحد الأذان إر 
يوحدلم كأن لهذا، حاجة وحد لو لكن مؤذن، جد مكل قي كون 

فلاهذا، إلى للحاجة اجد ملعدة الأذان نجيل إلى الحاجة ولهمت، موذنون، 

الدائمة.اللجة وكذا الإسلامي، الفقهي الجمع فرار على وقع والشخ 
تخاري.)ةا،ا(أمجه 

سالم.أحرجه ( ١٩٥)
صرمها.يضر تما استمتاعه بعدم أيضا يقيد قد ( ١  ٩٦)



اسالأ؛و====؛=^==كا=
الشالرأة حالة وبض يكفر، حتى إذنه بلا الموم لها يجوز ا زوجه

يهدهإصرارها بقصد المسام من ويمنعها يجامعها فلا ا زوجههجرها 
الحديث.في كما وجاء لها والصيام إذنه، بدون الصوم لها يجوز 

يجوزئ بمفر 

تفقال فعله للمانم يحل ما بعض _ _كمحنالبخاري جمع يفد 
وصعليه ئألماْ ثوبا أ؛اهئ؛ عمر ابن وبل الصائم ان—تال )باب 

محناتم.وهو الحمام انثعبإ ويحل ص-ائم، 
ابنونال السء، أو ١^—در يتطعم أن لابأس ياص ينال؛بن 

إ0أنس وقال مترجاتا، دهيتا ئلمتبح أحدكم صوم يوم كان إدا عود م
ًنانم.وأنا فيه أشيم أبزف لي 

عم:ابن وق١ل ائم، صنوهو است١ك أيه ،قي الهي عن ويدكر 
^٠١^١!ريث4 ازدرد ون ءطاء ودال ريفه ساع ولا وآضْ النهار أول ستاك 
٠١١٠١^دال طنم له قتل الرطب بالو؛اك لابأس ٌتترين؛ ابن وءال بمبر 

بالك>،قَاهيمُ واذذ أض ترَ وم لدمٌوأكصمضلإ. 
لاكتانمأ-1ا(.

والمجر،والحناء والأذنأتما؟اآ، العن أدؤية جمح لصائم ويباح 
طوالالسواك كدللتا له اح يبو جوفه، في طعمها وجد ولو يفطر ولا 

الهليبوثم ا، ١  ٩٨والفرثاةرالأسنان معجون ال استعما وكن. اليوم، 

الأذن.غول (مه ١٩٧)

أنالأدر لكن الجواز - ص - الثخ ررى ٤ .٧• ؛■/ - المع المرح ( ١٩٨١
٠للأ ستعملها 



ؤياحالغررة دواء وكيلك جوفه، في عامدا يدخله لا أن على والبخور 
أوللعلاج الش-رايين في آنبرب الحال وهو ت الشراين هلرْ دله 

٠التصوير 

شيءفلا غبار أو كدباب منه التحرز ممكن لا ما جوفه لحل bذا 
إنائن: وئاو ومعهاه إلأ نما الله يكلف، ^لأ تعالى: لقوله عليه 

عانه.شيء ١١٥الال؛اب حكه يحل 
ولاحجامة الصوم ينقض )ولا -ت ،هن - حزم ابن ال ون
دونا فيمله احة البأمته أو امرأته الرجل مساشرة ولا احتلام، 

غالب،شء ولا نيهما، كذللث، قبلة ولا بمد، لم أم أمدى ، . . الفرج• 
فمهفى حموله بعد رده يتعمد لم ما الخ—لق، من خارج قلى ولا 

يتعمدلم ما الخوف أو الأسنان من خارج دم ولا رميه، على وةل-رته 
فيأو إحليل، ني أو أذن، في تقهلير ولا عوط مولا حقنة ولا بلعه، 
غيرمن الحلق لحلنا مفة مفولا الحلق، بلغ ؤإن استنشاق ولا أنفه 

أويعقافير ~ ليلا أو هارا نالحلق إلى بلغ إن أو ~ كحل ولا تعمد، 
أوذللن،، غير أو ، حناء أو ينق، غربلة أو طحن، غبار ولا بغيرها، 

ولابغلبة، الحلق دخل ابه ذبولا كان، شيء أى أو حنفلل، أو عهلر، 
مضغولا منه، لدللث، تحمد بغير ماء نقهلة حلقه في فوع رأسه رغ من 

أوأومسلكي زفت 

>بان،اسم، أصحابا: )فال -: محَ - قدامة ابن الموفق وقال 
يتحلل،مضغه إذا الذي الرديء وهو أحزاء، منه يتحلل ا مأحدهما، 

منهحلقه إلى فنزل فحل فان ؤيقه، بغ يلا أن إلا مضغه، يجوز فلا 

y-rالحر.اين )ا'ا<ا(



اسالأةإء===ء=^^==ك[=
كالماالذي القوى العلك والثاني، أكله• تعمد لو كما به، أيهلر شيء، 
٢،.ي1ءرم(ل ولا مضغه يكره فهل•، لقوي، صلب مضغه 

الشعبتوسعة أجهرة استعمال حكم في اكاصرون العالماء احتلف 
منهشيء الخوف دخل مل ءو؛ الخلاف ومرجع الربو، للصي الهوابة 

لا؟آم 

أكثر؟أم الضمضمة من يمي ما مثل قليل يدخل الن.ى ومل 
قليلشيء للجوف يصل الذي لأن لاضلر ها أنعلى الأكثر فذمبا 

يصللا ل آخرون: ال وقالوضوء، من سقى الذي الماء من أتل جدأ 
.٢٢أقساملا ثلاث إلى الأدؤيه هذء تميم وممكن منه، شيء للجوف 

تذبالمائة أغلب لأن فلر لا نهن.ا البودرة، يخاخ الأول: 
منه.المضمضمة أو مجه فيجب اللسان، نحت ييقى بقى وما للمرتة 

جزءؤيتكثف للرتة أكثر0 يذهب وهذا از، الغالبخاخ الثاني: 
منيمي ثما أقل يكون فد بل جدا قليل ولكنه للمعدة، هب وين• يسير 

يفعلر.لا أته الأقرب فلعل الوضوء، ماء 

الفرلتالنمادة ويحوي للمتنفى م يتخل• اللمءي الخ—هاز الثالث: 
وهذاالمريض، فستتثمه أكثر، والماء للماء، بالإضافة والكرتوزون 

فإننغلر، محل ا فهال• لامعا>ة، م، وين. الأكثر ؤيتكثف للرتة أقاله يال.هب 
الجرعاتيعاود وكثرتها ا قلمتهيختلف د.ة الدتدخل الص المواد كمية 

.Toa /iالخلو. محمد د. و التركي د. قيامة-ت: ابن الوفق - الغي ( ٢• 
العلامةشيخنا وذهب الاطاء، من عدد مزال يعل• عليه رممت التفصيل هن.ا ( ٢' 

يومعنها صالته وتد منعلر؛، انواع الثلاث ان إر الخضير الك—ريم ء؛ل• الشخ 
>>.iYA/n/Aالجن 



-لثث[^؛=^=^==ءصص
الأصلفلا أم وصل هل شك ؤإذا مقطر، هذا أن للديانة الاحومحل ف

الصيام.صحة 

عندالدواء استعمال انلريص على يجب الخ—الامحت، جمح دش 
ايحافظةبدعوى بها الإصرار أو ه نمتتل له ولايجوز إليه، الحاجة 

ُنالدين محا عنبجم جض وتعارت ه بحانءال، الصيام على 
\ّ'\(.حرجٍه)ادج;

التيالقلية الأزمات حبوب، استخدام من المانم على حرج ولا 
ولاالدم، إر وتنتقل اللسان ني ندوب، ا لأنهاللسان، نحت، توصع 
•منها شيء الخوف يدخل 

معهكان فإن نحوه أو منذلار جوفه في أدخل من صيام صح يو 
أفطر.ءترْ أو دهن من شيء 

منىبل يتقأن أل أسواض المختصر هدا من القمري تم بهذا 
الإسلامينمر وأن ديتنا في ا يفقهنوأن والدعاء والقيام الصيام ومنكم 

مكان.كل في لمقن والم

لموموآله محمد نبينا على وسلم الله وصلى 



اصالقةإ^^====^==قءة

|ابممتوياتت،فمرس 

الصفحةا،لوصوع 

٣الاهداء 

٤تقريظ 
٧اكالثة اممعة مقدمة 

٩الأولى الطبعة مقدمة 
١٣الصيام تعريف 

٤١ الصيام وجوب أدلة 
٥١ الصيام تارك حكم 

١٥السام تل، ل-االه \س 

٥١ الصيام تارك حكم 
٥١ الصيام ترك لن الذهى الإمام تكفير 

٥١ الصيام مشروعية من الحكمة 
٦١ الصيام اداب من حملة 
١٧الصيام تخرق الغيبة 
٩١ —— اللام عبد بن العز واختيار الصائم فم حلوق معنى 
٢١الصيام فضل 
٢٢ رمضان شهر فضل 

٢٣رمضان شهر يحول يشت بماذا 
٢٣الفلكي والحساب المراصد حكم 
٢٦— )ت( الفلكي الحساب ألة مفي والعالمية الشرعية البحوث أحن 
٢٦الهلال معش 
٢٧صيامها؟ بلد لكل أم مويأ السالمان صيام أولى أيهما 



اسامحجي-نقنا======== 

الصفحةوٍع ا،لوص

٢٨— لوحده عينة بمف ال الهلال راى الن العلم أيل من أحد يجز لم 
٢٨)ت(^— السال«ين بلاد غير ش اللدين اال*سالمين الروية حكم 

٢٩يوم كل الصيام بدأ 
٩٢ —— الغضومجمع الفقهي الجمع قرار 
•٣عدر بغير أفطر من 

٣١أءلسم 
٣١الصبيان صيام حكم 
١٣ الشك يوم صيام حكم 
٣١——— رن( صح دون ولو الصغير صيام صحة 
١٣ ———— )ت(يتخلق لم ما أمحضلت لو الرأة 

٣١فتر أو غيم الهلال روية دون أحال إذا 
٣٢)ت( الشك يوم صيام وجوب الصحابة من اجل عن يمح لم 

٣٣الثالث، يوم صيام في المحح 
٣٧———— داحكاسمم الغطر لهم يجوو من 

٣٧افر ا-ال
٣٧المسافر فطر في العلة 
٣٧فقط الثقة على افر المدلمر فصر من حكم 

٣٨السافر ضلر متى 
٣٨السفر_ على مجاعزم متى بلد، في بملر المسافر أن على الأدلة 

٣٩اش رحمها والثوكاني الريي ابن قول 

,ZZI=^^_C ؛;



صالأةيء=ء^^=ء^ساء

الصفحةا،لوصهمع 

١٤ الهلاك عليه حشي افر معلى الصيام تحريم 
٤٢الفر— في الصيام في السالف لأقوال افه رحمه اكرمدي تفصيل 
٤٣الثمي- رأى ثم الغرب أذان عند الهنايرة به أقلعت من حكم 
٤٣———— رمضان شهر خلال آخر إلى بلد من انتقل من حكم 

٥٤ الفينة في أو الءلائرة في كان من بمسك متى 
٤٦آ-ارض 

٤٦مريض وهو صام من إثم 
٦٤ — )ت( الفوران صالح شيخنا قول 

٤٧^ صه مر زوال لايرجى الذي الريض حكم 
٤٧أيام عدة عليه المغمي حكم 
٤٧________ الهار من حزء علميه أغس من حكم 
٤٨الخرفان والشيخة الشيخ حكم 
٤٨—— بمعرفته أو معرفته بغير حراحية عملية له أجريت من حكم 
٤٨الشاقة الأعمال أصحاب حكم 

٩٤ الصيام على لأمير عمن يهلعم متى 
٥■ الإمحلعام مقدار 
٥• — عير غير من رمضان في يومأ أفتلر من حكم 

٥١الفملر لم العلى يجب متى 
١٥ القضاء وسرعة اكتابع يستحب 

١٥ رمضان من أيام علميه بقي لن شوال من الست صيام حوار 
٢٥ رمضان من أيام وعلميه مات من أقسام 
٥٤السابق^ رمضان من أيام وعليه رمضان علميه دخل من حكم 



الصفحتالوصؤع 

٤٥ رمضان ش التين أحكام من 
٤٥ له،— صيام فلا الفجر ثل الصيام يجمع لم امن حديث تخرج 
٥٦صيامه قطع نوى من أحوال 

٥٦الأكل نوى 
٥٦النة في وأثرئ الردة 

٥٦— من ومحن المنام قطع نوى من بئن عثيمتن ابن الشيخ تفرض 
٥٧يوم لكل النية محاليل إلى بمحتاج الصائم 

٥٧اليه فى الخلاف أر بيان 
٥٨المةفىالفلس 

٥٨انمن الفل في النة 
٥٨رممان الند من كان إن الصٍام نية ؛عليق 
٥٨الواجب الصوم في الإتمام بمحب 

٥٨)ت( ه نفأمض اكلؤع الصائم حديث تخرج 
٩٥ __________ ____الفل؟ صوم يم لم من يوحر هل 
٦' الهار أثناء الصيام نوى من أحر 

٦■ —— الفجربعد إلا رمصان بدخول يعلم لم من حكم 
٦٣ناسيآ شرب أو أكل من حكم 
٦٣)ت( اليوم ءلوال ناما وشرب أكل من حكم 

٤٦ رمضان ش الليل أحكام 
٦٤الفaاور تعجيل استحباب 

٦٤الفطور عند اللءاء حديث لايصح 
٦٥الماء إناء يده وش الفجر أذن إذا 



اساافةإ======^==^قناء

الصفحةوع الوص

٦٥الحور فوائد 
٦٦الحور استحباب 

٦٦——— الحامملوكذا جنابة على أصح من صيام صحة 
٦٧ِ الصوم ممدات 

٠٦٧ والرأة الرجل على كفارة'الحماع 
٦٧— الإكرام وصابمل الماكرهة المرأة حكم 
٦٨الخماع كرر من على الكفارات عدد 
٦٩رمضان غير صيام في حامع من 

٧■ ——— جامع ثم رب ث أو فأكل احتال من حكم 
٧■ ناميآ جامع من حكم 
١٧ ^— محاتمآ أصح وفد صمر0 في وجامع صائم مسافر حكم 
١٧ صاتمأ_ أصبح وند بلده إلى وصوله بعد وجاع صائم مسافر حكم 

٧٢الُي لُرال تعمد حكم ٢" 
٧٢الذي إنزال حكم ٣- 
٧٢عمدأ والشرب الأكل حكم ٤" 

٧٣المغذي إ؛رة حكم 
٧٥—— الكلويللغسيل يحتاج من حكم 

٧٥الدموي الخيل 
٧٥البربوني الغسيل 
٧٦عمدأ ١^ 

٧٦— ست.( ")فلميقضن امتقاء من حدث تحرج 



-وئقا^=^^^=^^^^اس؛الفعأ'
الصفحةالوصهمع 

٧٨— بالدم واك؛رع الحجامة حكم 
٧٨وايحجوم الحاحم أقهر حديث تخرج 
٨٢اكعلوات يى مهمة قاعدة 

٨٣متفرقات 
٨٣الخمعة يوم صيام حكم 
٨٣اليت يوم صيام حكم 

٨٣الست يرم صيام عن النهي حديث صعقا 
٨٥———— العير زال ثم النهار أول ش أنطر من حكم 
٨٦— —الفجر ءللوٍع في شاكآ شرب أو أكل 
٨٦——— الثمى غروب قى شاكآ شرب أو آكل 
٨٦الثمي غروب فك على علبه وتد شرب أو أكل 

٩• مخهليء أنه وسن الغرب يؤذن الوذن سمع من حكم 
•٩ةوحل_____^_________ الأذان حكم 
٩٢التزوجة للمرأة النقل صيام حكم 
٩٣فعاله للمائم محايجوز بعغى 
٩٣والهناء والأذن العثن أدؤية حكم 
٩٥)الربو( الهوائية الشعجا توصيع أدوية حكم 

٩٥البودرة يخاخ ١" 
٩٥الناز بخاخ - ٢

٩٥الطس جهاز ٣
٩٦القالية الأزمات، حبوب حكم 
٩٦معدته إلى مطلار ألحل من حكم 

٩٧المحوات 



السابقبريدي محرق من هناك أن على أنبه المقدمة هذه حتام وقبل 
a ، نوات مند البريد بدلك علاقة أي وليس  alharfi@hotmail.com

المخازيتلك لي وسب ، والفلام للثس_رع مخالفة أمور في استغله وفد 
.التعان والله ، والاثام 

وكتبه

بوكالفثس أو الريد عر للتواصل 
a.m.narfi.b@gmail.com

aalharfi  التويترعبر أو
joltYU/A/YX




