فقه الصيام من الروض املربع
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مدونة اإلضافات على الروض املربع
كتاب الصيام
املستوى الثالث  /شريعة 1436-1435/

أستاذ املادة :د.عبد الرمحن بن عبد هللا احمليسن

كتاب الصيام
 مقدمات يف الصيام:
-1

تعريف الصيام لغة وشرعاً:

1

2

-2

تأريخ فرضية الصيام

-3

مب جيب صوم رمضان؟

 )1برؤية 3هالله.4
 )2بإكمال شعبان ثالثني يوماً.

مسألة  :احلكم فيما إذا مل ير اهلالل مع صحو 5ليلة الثالثني.

تنبيهات
 هذه املدونة ال حيتااج إليهاا إال مان كاانعنده نقص يف التعليقات.
ه ااذه امل ااذكرة ما اان اته ااا ه ااي إضا ااافاتعلااى الكتاااب  ،لتوضااح بعااض املسااائل أو
تس ااتدل أو ت اارتح أو تض اايف  ،فالكت اااب
ميثا ا اال  %80ما ا اان املا ا اانه واملا ا ااذكرة متثا ا اال
%20تقريباً.
ينص ا ا ا ااح بكتاب ا ا ا ااة ه ا ا ا ااذه التعليق ا ا ا ااات يفحواش ااي كتابا اال أو تكمل ا اني ما ااا نقصا اال
حبيث تستغنني عن مراتعة املذكرة  ،وهاذا
أبقى يف الفائدة وأيسر يف املذاكرة.
-الفقه من أمتع العلوم مع اإلخالص هلل

وحسن الفهم  ،وتودة التفريع  ،وربعه
بالوااع العملي .
وفقل هللا للعلم والعمل

 1األوىل أن يضاف يف التعريف الشرعي  :التعبد هلل تعاىل ...
 2وكان يف بداية األمر على التخيري  ،للتدرج يف التشريع  ،مث تعني الصيام وصارت الفدية على من مل يستععه إلالاا .
 3سواء رأيناه بالعني اجملردة  ،أو بالوسائل املقربة  ،فكلها رؤية .
 4فعلم منه أنه ال جيب صيام رمضان مبقتضى احلساب  ،فلو ارر علماء احلساب املتابعون ملنازل القمر أن الليلة من
رمضان ومل ير اهلالل فإنه ال يصام ،ألن الشرع علق احلكم بأمر حمسوس وهو الرؤية .
واال بعض املتأخرين  :بل يعمل باحلساب إذا مل يتمكن من رؤية اهلالل  ،وبه فسر حديث ابن عمر " فإن غم
عليكم فاادروا له " فمعىن " فاادروا له " أي باحلساب  ،لكن الصحيح أن معىن اادروا له مفسر بكالم النيب صلى هللا
عليه وسلم وأن املراد إكمال شعبان ثالثني يوم .
اخلالصة  :معرفة دخول الشهر تتم بعريقتني :
 /2إمتام الشهر ثالثني يوم .
 /1رؤية اهلالل .
 5أي بأن تكون السماء خالية من غيم و القرت و الدخان و الضباب و كل ما مينع الرؤية .
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مسألة :احلكم فيما إذا حال دون رؤية اهلالل ليلة الثالثني من شعبان غيم أو ارت:
ظاهر املذهب :جيب صومه.

1

 -4احلكم فيما إذا رؤي اهلالل هنارا.
 -5إذا رآى اهلالل أهل بلد فهل يلزم الناس كلهم الصيام؟.2

1

والقول الثاين يف املسألة  :أنه ال جيب صومه  ،وهو الراجح ،واستدل أصحاب هذه القول ب ـ ( )1قول النيب

صلى هللا عليه وسلم  " :ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني إال رجل كان يصوم صوما فليصمه " [أخرته

البخاري] .

( )2حديث عمار بن ياسر رضي هللا عنه " من صام اليوم الذي يشك الناس فيه فقد عصى أىب القاسم "

[أخرته البخاري معلقا  ،ووصله أصحاب السنن] وال شك أن هذا يوم يشك فيه ،لوجود الغيم والقرت.

( )3قول النيب صلى هللا عليه وسلم  " :الشهر تسع وعشرين ليلة فال تصوموا حىت تروه  ،فإن غم عليكم
فأكملوا العدة ثالثني " [ أخرته البخاري] ،قوله " فأكملوا العدة ثالثني " أمر واألصل يف األمر أنه للوجوب،
فإذا وجب إكمال شعبان ثالثني يوما حرم صوم يوم الشك .

وجياب عن ما استدلوا به أن املراد بقوله " اقدروا له " هو إكمال شعبان ثالثني يوما كما بينها احلديث اآلخر.
وأما االحتياط :
 .1ال يكون إال فيما كان األصل وتوبه  ،وأما ما كان األصل عدمه  ،فال احتياط فيه .
 .2ما كان سبيله االحتياط  ،فقد ذكر اإلمام أمحد وغريه أنه ليس بالزم  ،وإمنا هو على سبيل الورع واالستحباب ،
وذلل ألننا إذا احتعنا وأوتبنا فإننا واعنا يف غري االحتياط  ،من حيث تأثيم الناس بالرتك  ،واالحتياط هو أال يؤمث
الناس إال بدليل يكون حجة من هللا تعاىل .
وأما األثر املروي عن ابن عمر رضي هللا عنه فال دليل فيه ألن فعله اد يكون على سبيل االستحباب  ،ولو كان على
سبيل الوتوب ألمر به غريه .
 2كأن يراه املسلمون الذين هم يف أمريكا  ،فيجب الصوم حىت على املسلمني الذين هم يف الصني .
والقول الثاين يف املسألة – تعدد املعالع  : -أنه ال جيب الصوم إال على من رآه  ،أو كان يف حكمهم فإن مل تتفق
فال جيب الصوم  ،واستدلوا ب ا ( )1اوله تعاىل { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } فالذين ال يوافقون من شاهده يف
املعالع ال يقال إهنم شاهدوه .
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مسألة :إن رآه مجاعة ببلد مث سافروا لبلد بعيد فلم ير اهلالل به يف آخر الشهر = أفعروا –على املذهب-
 -6املعترب فيمن يرى اهلالل يف دخول رمضان.
 -7املعترب فيمن يرى اهلالل يف شوال وسائر الشهور.
مسائل يف الرؤية:
 لو صاموا مثانية وعشرين يوما مث رأوه. -إن صاموا بشهادة واحد ثالثني يوما  ،فلم ير اهلالل.1

( )2اوله صلى هللا عليه وسلم  " :صوموا لرؤيته  ،وأفعروا لرؤيته " [ أخرته البخاري ]  ،ومن خالف من رآه يف
املعالع ال يقال له إنه رآه .
( )3حديث ابن عباس رضي هللا عنه وفيه أن أم الفضل بنت احلارث بعثت كريبا إىل معاوية بالشام  ،فقدم املدينة من
الشام يف آخر الشهر فسأله ابن عباس عن اهلالل  ،فقال  :رأيناه ليلة اجلمعة  ،فقال ابن عباس  :لكننا رأيناه ليلة
السبت فال نزال نصوم حىت نكمل ثالثني أو نراه  ،فقال  :أو ال تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال  :ال هكذا أمرنا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم [ أخرته مسلم ] .
( )4ألن التوايت اليومي خيتلف فيه املسلمون بالنص واإلمجاع  ،فإذا للع الفجر يف املشرق فال يلزم أهل املغرب أن
ميسكوا  ،فكما أن املسلمني خيتلفون يف اإلمساك واإلفعار اليومي = فيجب أن خيتلفوا يف اإلمساك واإلفعار الشهري
( وهذا اياس تلي ) .
وهذا القول هو الراتح  ،ولذا اال أهل العلم  :إذا رآه أهل املشرق وتب عليهم الصوم وعلى من يساويهم يف اخلط
من أهل املغرب  ،ألن املعالع متفقة ،وهذا يف التقرير الفقهي.
وأما ما هو أنسب للواقع وهو الذي عليه العمل :أن كل أهل بلد يتبعون إمامهم أو من عينهم اإلمام يف أمر
الرؤية أو إعالن دخول الشهر كالعلماء والقضاة وحنوهم ،لقوله صلى هللا عليه وسلم  " :الصوم يوم يصوم

الناس ،واألضحى يوم يضحي الناس " [ أخرته الرتمذي ] .

مسألة  :األاليات اإلسالمية يف الدول الكافرة = تعمل بقول املراكز اإلسالمية  ،فإن مل تكن موتودة  ،فإهنا ختري ،
واألحسن أن تتبع أارب بلد هلا .
 1والصحيح أهنم يصومون معهم  ،ويقاس على هذا لو سافر إىل بلد بعيد يتأخر غروب الشمس فيها  ،فإنه يفعر
على غروب مشس ذلل البلد الذي ذهب إليه .
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 إذا صاموا ألتل غيم ثالثني يوما ومل يروا اهلالل. -8من رأى وحده هالل رمضان ،ورد اوله.2
 -9من رأى وحده هالل شوال.3
 -10إن اشتبهت األشهر على حنو مأسور.
 أحوال الناس يف الصيام:

 -11شروط وتوب الصيام:
 /1مسلم  ،ال كافر.
 /3اادر ،ال مريض يعجز عنه.5

 /2مكلف ( بالغ عاال )  .ال صغري وجمنون
 /4مقيم .

4

 1فيصومون  ،ألن الشهر ال يثبت خروته إال بشهادة اثنني  ،وكان الصوم يف هذه احلالة مبين على شهادة واحد .
واال بعض أهل العلم  :بل إذا صاموا ثالثني يوما بشهادة واحد لزمهم الفعر  ،ألن الفعر تابع للصوم ومبين عليه ،
والصوم ثبت بدليل شرعي  ،واد صاموا ثالثني يوما  ،ولدينا ااعدة  :يثبت تبعا ماال يثبت استقالال  .وهذا القول هو
الصحيح .
 2لقوله تعاىل {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}  ،ولقول النيب صلى هللا عليه  " :صوموا لرؤيته  ،وأفعروا لرؤيته " ،
وهذا الرتل رآه فعلم أنه للشهر.
 3ففرق بني كونه رأى هالل رمضان وحده  ،وبني كونه رأى هالل شوال واحده  ،ووته ذلل أن هالل شوال ال يثبت
شرعا إال بشاهدين  ،وهنا مل يشهد إال واحد  ،فال حيكم بدخوله  ،خبالف رمضان  ،فيحكم بدخوله بشهادة
الواحد.
 4يدخل يف حكم اجملنون = الشيخ اهلرم الذي أصابه خرف .
 5ينقسم العجز إىل :

 /1عجز طارئ  :وهو ما يرجى زواله  ،وهو املذكور يف اآلية { فعدة من أيام أخر } فحكمه = ينتظر حىت يزول
عذره  ،مث يقضي ما عليه .

 /2عجز دائم  :وهو الذي ال يرجى زواله  ،وهو املذكور يف قوله تعاىل {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكني} حيث فسرها ابن عباس – رضي هللا عنه – بأهنا للشيخ والشيخة إذا كانا ال يطيقان الصوم فيطعمان
عن كل يوم مسكينا .
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 /5اخللو من املوانع ( وهذا خاص بالنساء ) .واملوانع هي  :احليض والنفاس = فال يلزمهما الصوم إمجاعا ،
وال يصح منهما إمجاعا  ،ويلزمهما اضاء الصيام إمجاعا.
 -12أحكام صيام الصغري.
1
 -13إذا اامت البينة يف أثناء النهار برؤية اهلالل تلل الليلة
 -14من اام به سبب الوتوب يف أثناء النهار  -كحائض ونفساء لهرتا ومسافر ادم مفعرا ومريض برئ
مفعرا ،2أو بلغ صغري يف أثنائه مفعرا.-
 -15من أفعر لكرب أو مرض ال يرتى برؤه.3

 1ووته ذلل أن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية فيه مجيع النهار  ،وهذا اول عامة العلماء .
لكن اال شيخ اإلسالم  :يلزمهم اإلمساك ال القضاء  ،ووته ذلل أن أكلهم وشرهبم ابل ايام البينة كان مباحا ،فهم
مستصحبون حكم بقاء شعبان فكانوا كمن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل فتبني أن الفجر اد للع ،وأما كوهنم مل
ينووا ابل الفجر = فإن النية تابعة للعلم وال علم هلم بدخول الشهر ،وما ليس هلم به علم فليس بوسعهم  ،وال يكلف
هللا نفسا إال وسعها .
2

ميكن أن نلخص األربع مسائل السابقة يف هذه املسألة :ما احلكم فيما إذا زال مانع الوجوب يف أثناء النهار؟

اجلواب  :الشك يف وجوب القضاء عليه  ،أما اإلمساك فكالم املؤلف رمحه هللا تعاىل يدل على وجوبه  ،وهذا

هو املذهب  ،ألهنم أفطروا لوجود مانع فإذا زال املانع زال احلكم .

وعن أمحد رواية ثانية  :وهي أنه ال يلزمه اإلمساك  ،ألنه حل هلم الفطر يف أول النهار  ،وحرمة الزمان قد زالت

بفطرهم أول النهار  ،وقد روي عن عبدهللا ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال  :من أكل أول النهار فليأكل آخره

[ أخرته ابن أيب شيبة ]  ،وهذا القول هو الراجح .
ضابطان فقهيان  -على القول الراجح : -

-من أفطر يف رمضان لعذر يبيح الفطر  ،مث زال العذر أثناء النهار مل يلزمه اإلمساك بقية يومه .

ال جيتمع وجوب إمساك ووجوب قضاء. 3كالسرلان يف الوات احلاضر  ،والفقهاء كانوا ميثلون بالسل وهو يف زمنهم كان ال يرتى برؤه لكن يف الزمن احلاضر
فإنه مما يرتى برؤه .
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 -16أحوال املريض يف الصوم والفعر.1
 -17أحوال املسافر يف الصوم والفعر.2
 من املسائل املتعلقة بالسفر:
 من سافر ليفعر. إن نوى حاضر صوم يوم مث سافر يف أثنائه. مىت يبدأ املسافر بالرتخص بالفعر؟ -18أحوال احلامل واملرضع يف الصوم والفعر.3
ويععم كل ما يصدق عليه مسمى الععام  ،ومبقدار ما يكون إلعاما لثالثني مسكني عرفا  ،كأن يضيف ثالثني
مسكينا على غداء أو عشاء  ،وكان أنس بن مالل رضي هللا عنه عندما كرب جيمع ثالثني فقريا ويععمهم خبزا أو
أدما.
 1للمريض أحوال :
 /1إذا كان مرض يشق معه الصوم دون أن يصل إىل مرحلة الضرر = فهذا يسن له الفعر ويكره له الصوم .
 /2إذا كان مرض يشق معه الصوم ويضره = ففي هذه احلالة جيب عليه الفعر وحيرم عليه الصوم .
 2الصواب أن للمسافر حاالت :
 /1أن ال يكون لصومه مزية على فعرة  ،وال لفعره مزية على صومه = فالصوم أفضل .كحال املسافر بالعائرة يف
شهر رمضان وال جيد حرتاً يف صومه لقصر وات الرحلة وكذا السيارة املكيفة يف وات معتدل أو بارد واملسافة ليس
بعيدة تداً ،ويدل على أفضلية الصوم ما يلي :
 .3أنه أيسر على املكلف وما كان أيسر فهو أوىل .
 .1أن ذلل فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم .
 .4أنه يوافق بصيامه رمضان  ،ورمضان أفضل من غريه .
 .2أنه أسرع يف إبراء الذمة .
 /2أن يكون الفعر أرفق به = فالفعر أفضل  ،فإذا وصل إىل املشقة مع الصوم فالصوم يف حقه مكروه  ،ألن ارتكاب
املشقة مع وتود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة هللا تعاىل .
 /3أن يكون الصوم شاااً عليه مشقة شديدة غري حمتملة = فيكون الصوم يف حقه حراما .
 3خالصة املسألة  :أن للمرضع واحلامل أحوال خيتلف فيها حكم اإللعام أما القضاء فيلزمها يف مجيع احلاالت ،وهي
على النحو اآليت :
األوىل  :أن تفعرا خوفا على نفسيهما = فتقضيان فقط .
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 -19حكم الفعر ملن احتاته إلنقاذ معصوم من هلكة كغرق أو حريق.
 -20من نوى الصوم مث تن.
 -21حكم صوم املغمى عليه ،ال خيلو:
 من أغمي عليه مجيع النهار  ،ومل يفق تزءا منه. إن أفاق تزءا من النهار.حكم اضاء الصوم على املغمى عليه. -22حكم صوم من نام مجيع النهار.
 -23حكم تعيني النية يف الصيام:
أ -تعيني النية يف صوم رمضان  ،أو اضائه  ،أو نذر  ،أو كفارة ،وكيفية ذلل.
 هل جيب استحضار النية لصوم كل يوم واتب أم تكفي نية واحدة1؟ حكم من اال  :أنا صائم غدا إن شاء هللا.ب -تعيني النية يف صوم النفل ،وحكم النفل بنية من النهار. 2
 -24من نوى :إن كان غدا من رمضان فهو فرضي.1
الثانية  :أن تفعرا خوفا على ولديهما فقط = فتقضيان وتععما لكل يوم مسكينا .
الثالثة  :إذا أفعرتا ملصلحتهما  ،ومصلحة العفل أو اجلنني = تقضيان فقط .
والقول الثاين  :يلزمها القضاء فقط دون اإللعام  ،وهذا الراتح  ،ألن غاية ما يكون أهنما كاملريض واملسافر.
وكذا لو أفعر ملصلحة الغري كإنقاذ غريق فعلى القول الراتح ال يلزمه إال القضاء .

1

هذا هو املشهور من املذهب  ،وذهب بعض العلماء :إىل أن ما يشرتط فيه التتابع يكفي فيه نية واحدة يف

أوله  ،ما مل يقطعها لعذر فحينئذ يستأنفها من جديد  ،كما لو سافر يف أثناء رمضان وأفطر  ،فإنه إذا عاد للصوم

فإنه جيب عليه أن جيدد النية  ،وهذا هو األصح .
وعلى ذلل فمن لزمه أن يصوم شهرين متتابعني فإنه على ما مشى عليه املؤلف = يلزمه أن ينوي لكل يوم من هذين
الشهرين نية  ،وعلى القول الذي اخرتناه ال يلزمه ذلل .
 2بشرط  :أن ال يكون أتى مبفعر ابلها  .واول املؤلف رمحه هللا تعاىل " ابل الزوال وبعده " إشارة إىل أنه هناك اول
آخر يف املسألة وهو  :أنه ال يصح انعقاد نية النفل يف أثناء النهار بعد الزوال ،وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفعرا
بدون نية  ،واحلكم يف األشياء لألكثر واألغلب .
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 -25من اال ذلل ليلة الثالثني من رمضان واال :وإال فأنا مفعر فبان من رمضان.2
 -26من نوى اإلفعار هل يبعل صومه3؟
 -27حكم حتويل نية الصيام من الواتب إىل النفل.

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

 -1األكل 4و الشرب. 5
 -حكم من استعط 1بدهن أو غريه فوصل إىل حلقه  ،أو دماغه.

 1والرواية الثانية يف املذهب  :أنه يصح صومه  ،إن تبني أنه من رمضان  ،واختار هذه الرواية شيخ اإلسالم  ،ولعله
يدخل يف اول النيب صلى هللا عليه وسلم لبضاعة " فإن لل على ربل ما استثنيت " .
 2ففراوا بني أن يقوهلا ليلة الثالثني من شعبان  ،وبني أن يقوهلا ليلة الثالثني من رمضان  ،فصححوا الصوم يف الثالثني
من رمضان دون يف الثالثني من شعبان  ،ألنه يف املسألتني يبىن على األصل  ،واألصل يف رمضان الصيام .
 3فيه مسائل :
 .1من صام مث اعع نيته  ،مث نوى الصيام مرة أخرى = فيثاب من النية الثانية  ،ألنه اعع النية األوىل وصار مفعرا .
 .2لو نوى إنسان وعزم على أنه لو وتد ماء شربه = فإنه ال يفسد صومه بنية فعل احملظور  ،ما مل يفعله .
قاعدة :من نوى اخلروج من العبادة فسدت عبادته إال احلج والعمرة  ،ومن نوى فعل حمظور مل تفسد عبادته حىت

يفعل ذلك احملظور .
 .3من نوى اإلفعار فإنه يفعر  ،فهل حيل له االستمرار يف األكل والشرب يف هنار رمضان بناءا على أنه مفعر؟
اجلواب  :إن كان الفعر لعذر يبيح له الفعر = فال بأس له أن يأكل أو يشرب .
وإن كان ممن ال يباح له الفعر = فيلزمه اإلمساك والقضاء مع اإلمث .
واولنا أنه يقضي  ،ألنه شرع فيه وألزم نفسه به فصار يف حقه كالنذر  ،خبالف من مل يصم من األصل متعمدا ،فهذا
ال يقضي  ،ولو اضى مل يقبل منه .

4

واألكل  :هو إدخال الشيء إىل املعدة عن طريق الفم وهو عام يشمل حىت ما ال يكون منه نفع كالرتاب

واحلصى واخلرز إلطالق اآلية .

ضابط :يغلب يف املنفذ املعتاد :الدخول ،ويف غري املنفذ املعتاد :التغذية.

5

ويلحق باألكل والشرب ما كان يف معنامها  :كاإلبرة املغذية اليت تغين عن األكل والشرب وحقن الدم يف

املريض.
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حكم من احتقن 2أو اكتحل مبا يعلم وصوله إىل حلقه.3
حكم من أدخل إىل توفه 4شيئا.
حكم من اعر يف إحليله (ذكره) .
ما كان يف معىن األكل والشرب.
القيء عمداً.5
 1أي تناول السعوط  ،والسعوط  :ما يصل إىل اجلوف عن طريق األنف  ،والعلة فيه  :أن األنف منفذ يصل إىل
املعدة بدليل قول النيب صلى هللا عليه وسلم للقيط بن صربة  " :وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما "
[أخرته أبو داود] .
وعلى هذا نقعد ااعدة وهي  :أن كل ما وصل إىل املعدة عن لريق األنف أو الفم أو أي منفذ فإنه مفعر .
 2هو إدخال األدوية من الدبر  ،فيحكم بالفعر ملن احتقن ألن العلة هي وصول الشيء إىل اجلوف  ،واحلقنة تصل
إىل اجلوف .
وقال شيخ اإلسالم  :ال يفطر باحلقنة  ،ألنه ال يطلق عليها اسم األكل أو الشرب ال لغة وال عرفا  ،وليس هناك

دليل من الكتاب والسنة على أن مناط احلكم هو وصول الشيء إىل اجلوف  ،والكتاب والسنة دال على شيء

معني وهو األكل والشرب  .وهذا هو الراجح.
 3وألنه وصل إىل شيء جموف يف اإلنسان وهو الفم  ،لكن هذا التعليل فيه نظر .

وذهب شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل  :إىل أن الكحل ال يفطر وإن وصل طعمه إىل حلقه  ،ألن هذا ال يسمى
أكال وال شربا  ،وال هو مبعنامها  ،ومل يصح عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديث فيه  ،واألصل صحة العبادة

حىت يرد ما يدل على فسادها  ،وهذا هو الصحيح .
 4أي إىل جموف يف بدنه  :كحلقه  ،وبعنه  ،وصدره .
فلو أن إنسانا أدخل منظارا إىل املعدة حىت وصل إليها = فإنه بذلل يكون مفعرا  ،والصحيح أنه ال يفعر إال أن
يكون يف هذا املنظار دهن وحنوه يصل إىل املعدة بواسعة هذا املنظار  ،وال جيوز له أن يستعمل هذا املنظار الذي فيه
دهن وحنوه يف الصوم الواتب إال للضرورة .
 5لكن لو استدعى القيء ومل يقئ مل يفسد صومه  ،فال بد من القيء لكي يفسد صومه .
مسألة  :استدعاء القيء له لرق :
 .1النظر إىل شيء كريه يتقزز منه .

 .3عصر بعنه إىل أعلى بشدة .
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االستمناء .1
حكم من باشر دون الفرج أو ابل أو ملس فأمىن.
حكم من باشر دون الفرج أو ابل أو ملس فأمذى.2
حكم من كرر النظر فأمىن أو أمذى.
أثر احلجامة يف إفساد الصيام.

 املذهب :من حجم أو احتجم وظهر دم فإنه يفسد صومه ،3وذكر املؤلف األدلة. .4جيذب القيء :بإدخال إصبعه وحنوه يف فمه حىت يصل إىل أاصى حلقه .

 .2شم رائحة كريهة .
 1االستمناء مفعر من وتهني :
األول  :النص  :ففي احلديث الصحيح أن هللا سبحانه اال للصائم  " :يدع لعامه وشرابه وشهوته من أتلي "
[أخرته البخاري]  ،ومن استمىن مل يدع شهوته.
الثاين  :القياس  :فالسنة تاءت بأن من استقاء فقاء أفعر  ،وأيضا إذا احتجم فخرج منه دم  ،وكالمها يضعفان
البدن ،فكذلل االستمناء يضعف البدن .
وعلى هذا نقول  :أن املين إذا خرج بشهوة فهو مفعر للدليل والقياس  ،لكن لو استمىن ومل ينزل = فإنه ال يفعر .
 2املذي هو ماء رايق حيصل عقب الشهوة بدون أن حيس به اإلنسان  ،وهو بني البول واملين من حيث النجاسة =
فيكفي فيه أن يغسل الذكر واألنثيني  ،ويكفي فيما أصابه من الثياب أن ينضحه .
مسألة  :هل املذي يفسد الصوم ؟

املذهب على أن خروج املذي مفسد للصوم كاملين  ،لكن ليس لديهم دليل صحيح .

والصحيح :أن الصوم ال يفسد باملذي  ،ألنه ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه وهو
صائم ومن العادة أنه رمبا ينزل مع القبلة املذي ،دون املين يف الشهوة  ،وخيالفه يف أكثر األحكام  ،فال ميكن أن

يلحق به  ،وهذا اختيار شيخ اإلسالم .
 3وظاهر كالم املؤلف أنه ال فرق بني أن يكون الدم الظاهر اليل أو كثري  ،أو أن تكون احلجامة يف الرأس أو يف أي
مكان يف البدن .
وهذه املسألة – وهي الفعر بسبب احلجامة – اختلف فيها العلماء كثريا  ،وهي من مفردات مذهب اإلمام أمحد ،
فأكثر أهل العلم على أن الصوم ال يفسد باحلجامة ،واستدلوا:
( )1باألثر املروي عن ابن عباس عند البخاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم "احتجم وهو صائم".
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 -6اجلماع ،وسيأيت .

 شروط الفطر باملفطرات:

 )1عامدا .
 )2ذاكرا .
 )3عاملاً .1
 )4خمتاراً .

 األمور اليت ال يقع هبا اإلفطار للصائم:2
( )2وبأحاديث أخرى من رواية أنس وغريه ويف بعضها التفصيل بأن احلجامة كانت من أتل الضعف ،مث رخص
فيها ..فعلى هذا تكون أحاديث الفعر احلجامة منسوخة.
واال الفقهاء احلنابلة يف احلكمة من فعر احلاتم واحملجوم = أهنا من باب التعبد  ،واال شيخ اإلسالم يف احلكم من
ذلل  :أما احملجوم فألنه إذا خرج من هذا الدم أصاب بدنه الضعف  ،فلو بقي على هذا الضعف إىل آخر النهار فرمبا
يؤثر هذا على صحته يف املستقبل  ، ..وأما احلكمة بالنسبة للحاتم  :ألن احلجام عادة ميص اارورة احلجامة حىت
يصعد الدم إىل فمه ورمبا من شدة الشفط ينزل الدم إىل بعنه من حيث ال يشعر فيكون بذلل شرب الدم فيكون
بذلل مفعرا .
وعلى هذا اال شيخ اإلسالم  :أنه لو كان احلاتم يستخدم آلة منفصلة فيستغين هبا عن املص = فإنه ال يفعر ،وأما
من اال إن احلكمة تعبدية = اال  :بأنه يفعر أيضا .
والراتح :اول مجهور العلماء :وأن احلجامة ال تفعر.

 1مسألة :اجلهل ينقسم إىل اسمني ( وكالمها عذر ) :
األول :تهل باحلكم الشرعي  :أي ال يعلم أن هذا حرام .
الثاين :تهل باحلال  :أي ال يدري أنه يف حال حيرم عليه األكل أو الشرب .
أحكام املفعرات املعاصرة:
املفعرات املعاصرة تشمل تسعة أاسام.
أوالً  :ما يدخل إىل بدن الصائم عرب الفم.
خبَّاخ الربو.التعريف به  :خبَّاخ الربو علبة فيها دواء سائل حيتوي على ثالثة عناصر:-3أوكسجني.
 -1مواد كيميائية (مستحضرات لبية-2 .ماء .
2
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حكمه  :ال يفطر ،قياساً على املضمضة والسواك.
األاراص اليت توضع حتت اللسان.التعريف هبا  :هي أاراص توضع حتت اللسان لعالج بعض األزمات القلبية ،وهي متتص مباشرة بعد وضعها بوات
اصري ،وحيملها الدم إىل القلب ،فتواف أزماته املفاتئة ،وال يدخل إىل اجلوف شيء من هذه األاراص .
حكمها  :هذه األاراص ال تفعر الصائم؛ ألنه ال يدخل منها شيء إىل اجلوف ،بل متتص يف الفم  ،وأيضاً ليست
هذه األاراص أكالً وال شرباً وال يف معنامها .
منظار املعدة :هو تهاز ليب يدخل عرب الفم إىل البلعوم ،مث إىل املريء ،مث املعدة ،ويستفاد منه إما يف تصوير مايف املعدة ليعلم ما فيها من ارحة وحنوها ،أو الستخراج عينة صغرية لفحصها ،أو لغري ذلل من األغراض العبية .
مادة دهنية لتسهيل انزالاه فهنا يفعر باملادة الدهنيّة ال بدخول
حكمه  :ال يفعّر إالّ إذا وضع على األنبوب ّ
املنظار.
ثانياً  :ما يدخل إىل اجلسم عرب األنف .
القعرة ..حمل خالف اوي بني أهل العلم.مذهب احلنابلة وعليه فتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمني :أن الصائم جيتنبها  ،وتفعر إذا وصل إىل حلقه؛ حلديث:
(وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما) فاألنف منفذ إىل اجلوف.
ومنهم من اال :بعدم التفعري ولو وصل شيء منها إىل املعدة ؛ وذلل أهنا ليست أكالً وال شرباً وال يف معنامها،
وأيضاً ألن الواصل منها أال بكثري من املتبقي من املضمضة فهي أوىل بعدم التفعري .وهو اختيار الشيخ اخلليل يف
كتابه أحكام املفعرات املعاصرة.
غاز األكسجني.وهو هواء يععى لبعض املرضى ،وال حيتوي على مواد عالقة ،أو مغذية ،ويذهب معظمه إىلاجلهاز التنفسي .حكمه :ال يعترب غاز األكسجني مفعراً.
خباخ األنف .حكمه  :كحكم خباخ الربو ( ال يفعّر) .ثالثاً  :ما يدخل إىل اجلسم عن لريق األذن.
يصح يف قطرة األنف.
-القطرة .ال تفطّر ألن األذن ليس منفذاً إىل اجلوف ويقال يف قطرة األذن ما ّ

غسول األذن .ال يفطّر.رابعاً  :ما يدخل اجلسم عن لريق العني .
-قطرة العني.

حكمها  :ال تفطّر  .حىت لو ُوجد طعمها يف احللق  .ألن الععم الذي يشعر به يف الفم فليس ألهنا تصل إىل
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البلعوم ،بل ألن آلة التذوق الوحيدة هي اللسان ،فعندما متتص هذه القعرة تذهب إىل منالق التذوق يف اللسان،
فتصبح لعماً يشعر هبا املريض ،هكذا ارر بعض األلباء.
خامساً  :ما يدخل إىل اجلسم عن لريق اجللد (امتصاصاً أو نفوذاً) .
احلقنة العالتية .وهي نوعان :أ )احلقنة العالجية اجللدية أو العضلية أو الوريدية.

حكمها  :ال تفطّر  .ألن األصل صحة الصوم حىت يقوم دليل على فساده ،وهذه اإلبرة ليست أكالً ،وال
شرباً ،وال مبعىن األكل والشرب ،وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون يف حكم األكل والشرب
ب) احلقنة الوريدية املغذية.

حكمها  :مفطّرة  .ألهنا يف معىن األكل والشرب ،فإن املتناول هلا يستغين هبا عن األكل والشرب .
-الدهانات واملراهم واللصقات العالجية :ال تفطّر.

-إدخال القسطرة (أنبوب دقيق) يف الشرايني للتصوير أو العالج أو غري ذلك.

حكمها  :ال تفطر  ،ألن إدخال القسطرة يف الشرايني ليس أكالً ،وال شرباً ،وال يف معنامها ،وال يدخل املعدة،

فهو أوىل بعدم التفطري من اإلبر الوريدية.
منظار البعن أو تنظري البعن.التعريف به  :هو عبارة عن إدخال منظار من خالل فتحة صغرية يف تدار البعن إىل التجويف البعين ،واهلدف من
ذلل إتراء العمليات اجلراحية ،كاستأصال املرارة ،أوالزائدة ،أو إتراء التشخيص لبعض األمراض ،أو لسحب
البييضات يف عملية التلقيح الصناعي (لفل األنابيب) ،أو ألخذ عينات ،وحنو ذلل.
حكمها  :ال تفعّر.
الغسيل الكلوي :هناك لريقتان لغسيل الكلى:العريقة األوىل :يتم غسيل الكلى بواسعة آلة تسمى (الكلية الصناعية) ،حيث يتم سحب الدم إىل هذا اجلهاز،
ويقوم اجلهاز بتصفية الدم من املواد الضارة ،مث يعيد الدم إىل اجلسم عن لريق الوريد ،واد حيتاج إىل سوائل مغذية
تععى عن لريق الوريد.
العريقة الثانية :تتم عن لريق الغشاء الربيتواين يف البعن ،حيث يدخل أنبوب عرب فتحة صغرية يف تدار البعن فوق
السرة ،مث يدخل عادة ليرتان من السوائل اليت حتتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إىل داخل توف البعن،
وتبقى يف توف البعن لفرتة ،مث تسحب مرة أخرى ،وتكرر هذه العملية عدة مر ٍ
ات يف اليوم الواحد ،ويتم أثناء
ذلل تبادل الشوارد والسكر واألمالح املوتودة يف الدم عن لريق الربيتوان ،ومن الثابت علمياً أن كمية السكر
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فقه الصيام من الروض املربع
 .1الفصد 1والشرط 2والرعاف.
 .2من فعل حمظوراً ناسياً أو مكرها أو تاهالً.
 .3من فعل حمظوراً من غري اصد .أمثلة على ذلل:
 معاجلة املغمى عليه بوتور :أي إذا أغمي عليه وهو صائم  ،فصبوا يف فمه ماء لعله يصحو.الغلوكوز املوتود يف هذه السوائل تدخل إىل دم الصائم عن لريق الغشاء الربيتواين .
حكمه  :غسيل الكلى فيه تفصيل ،فإذا صاحبه تزويد للجسم مبواد مغذية سكرية أو غريها فال إشكال أنه يفعر؛
ألن هذه املواد مبعىن األكل والشرب ،فاجلسم يتغذى هبا ويتقوى.
أما إذا مل يكن معه مواد مغذية فإنه مل يظهر ما يوتب التفعري به.
أما جمرد تنقيته للدم من املواد الضارة فليس يف هذا ما يوتب الفعر به ،إذ تنقية الدم ليس يف معىن شيء من
املفعرات املنصوص عليها ،وهللا أعلم.
سادساً  :ما يدخل إىل اجلسم عن لريق املهبل .
-الغسول املهبلي (دش مهبلي).

حكمه  :ال يفطّر  ،ألن الفرج ليس منفذاً إىل اجلوف.

-التحاميل ( اللبوس) ،املنظار املهبلي ،أصبع الفحص الطيب.

حكمه  :ال يفطّر ( كسابقه) .
سابعاً  :ما يدخل إىل اجلسم عن لريق جمرى البول.
إدخال القسعرة ،أو املنظار ،أو إدخال دواء ،أو حملول لغسل املثانة ،أو مادة تساعد على وضوح األشعةحكمه  :غري مفعّر  .ألنه ال عالاة معلقاً بني مسالل البول واجلهاز اهلضمي ،وأن اجلسم ال ميكن أن يتغذى
معلقاً مبا يدخل إىل مسالل البول.
ثامناً  :املفعرات املعاصرة اخلارتة من بدن الصائم .
التربع بالدم .حكمه  :ال يفطّر  .واألوىل االحتياط عن التربع بالدم حال الصوم.-أخذ الدم للتحليل وحنوه.

حكمه  :ال يفطّر -ما سبق مستفاد من ارار جممع الفقه اإلسالمي ورسالة د.أمحد اخلليل.
 1هو اعع عرق .
 2هو شق عرق .
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لو لار إىل حلقه ذباب أو غبار من لريق أو دايق أو دخان.
فكر فأنزل.
االحتالم.
من ذرعه القيئ.
من أصبح يف فيه لعام فلفظه أو بلعه مع ريقه.

 من اغتسل أو متضمض أو استنشق أو بالغ فيهما فدخل املاء حلقه.1 .4إن لعخ بالن ادمه بشئ  ،فوتد لعمه حبلقه.
 حكم من أكل أو شرب أو تامع شاكا يف للوع فجر ومل يتبني له للوعه.23
 -حكم من أكل أو شرب شاكا يف غروب الشمس  ،ومل يتبني بعد ذلل أهنا غربت

 1ويتفرع على هذا لو أراد الصائم أن يبل فمه باملاء فيتمضمض أو يتغرغر وإن نزل املاء إىل بعنه بدون اصد فال شيء
عليه .
مسألة  :حكم الفرشاة واملعجون للصائم ؟
اجلواب  :جيوز  ،لكن األوىل أال يستعملها  ،ملا يف املعجون من اوة النفوذ والنزول إىل احللق .
 2حلديث أتاء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما حيث أهنم أكلوا يظنون غروب الشمس  ،مث للعت  ،وإذا كان هذا يف
آخر النهار  ،ففي أوله من باب أوىل .
 3ولقوله تعاىل { مث أمتوا الصيام إىل الليل }  ،ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم " إذا أابل الليل من هاهنا وأشار بيده
إىل املشرق وأدبر الليل من هاهنا وأشار بيده إىل املغرب  ،وغربت الشمس فقد أفعر الصائم " .
والفرق بني هذه املسألة واليت ابلها  :هو أن كالً من هاتني املسألتني يرتع فيهما إىل األصل  ،فاألصل يف األوىل هو
بقاء الليل  ،واألصل يف الثانية بقاء النهار  ،وال ينتقل عن احلكم املعلق على تلل احلالني إال لدليل .
مسألة  :إذا ظن أن الشمس اد غربت فأفعر  ،ومل يتبني له األمر ؟
صومه صحيح  ،فإن تبني له أهنا مل تغرب = فالصحيح أنه ال اضاء عليه  ،واملذهب يلزمه بالقضاء .
والدليل على تواز الفعر بالظن = اول أتاء بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنها  " :أفعرنا يف يوم غيم على عهد
النيب صلى هللا عليه وسلم  ،مث للعت الشمس " وإفعارهم بناء على ظن اععا .
مسألة معاصرة :رجل غابت عليه الشمس وهو يف األرض  ،مث طارت يف السماء فرأى الشمس بعد ذلك؟

فقه الصيام من الروض املربع
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 حكم من أكل أو شرب معتقدا أنه ليل  ،فبان هنارا.1 حكم من أكل او شرب يعتقده هنارا فبان ليال . -من أكل ظانا غروب مشس ومل يتبني له اخلعأ.

ال يلزمه اإلمساك  ،ألن النهار يف حقه انتهى  ،لكن لو طارت الطائرة قبل أن تغيب الشمس خبمس دقائق ،مث

عندما رآها وهو يف السماء بقيت ربع ساعة ومل تغرب = فهنا يلزمه اإلمساك .

 1لكن القول الراجح أنه ال يقضي إن كان تاهال  ،ألنه معذور جبهله .
الفرق بني األكل يف أول النهار  ،واألكل يف آخره = أن األكل يف أول النهار جيوز مع الشل  ،ويف آخره ال جيوز مع
الشل .
مسألة  :الناس الذين على اجلبال أو يف السهول أو العمارات الشاهقة = كل منهم له حكمه  ،فمن غربت عنه
الشمس حل له الفعر  ،ومن ال فال .

فقه الصيام من الروض املربع
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فصل يف اجلماع يف رمضان
 -1ضابط اجلماع الذي يوتب القضاء والكفارة .
 .1يف هنار رمضان.
 .2تغييب حشفة ذكره األصلي يف ابل أصلي أو دبر.
 -2حكم من تامع ناسيا  ،أو مكرها  ،أو تاهال :فاملذهب :عليه القضاء والكفارة.1
 -3أثر إيالج اخلنثى يف الصوم.
 -4من تامع دون الفرج فأنزل منيا أو مذيا.
 -5حكم املرأة اجملامعة يف وتوب القضاء والكفارة:
 -إذا كانت معذورة جبهل أو نسيان أو إكراه.2

 1والدليل على وجوب الكفارة باجلماع  :حديث أيب هريرة الثابت يف الصحيحني " أن رجال أتى رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم فقال  :هلكت  ،فقال  :ما أهلكك ؟ قال  :وقعت على أمرأيت يف رمضان وأنا صائم  ،فسأله

النيب صلى هللا عليه وسلم هل جتد رقبة ؟ فقال  :ال  ،قال  :هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟ قال  :ال ،
قال هل تستطيع أن تطعم ستني مسكينا ؟ قال  :ال  ،مث جلس الرجل  ،فجيء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم

بتمر فقال  :خذ هذا تصدق به  ،قال  :أعلى أفقر مين يارسول هللا  ،وهللا ما بني البتيها أهل بيت أفقر مين ،

فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال  :أطعمه أهلك [ أخرجه البخاري ] .

وأما الدليل على وجوب الكفار على املرأة  ،مع أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يأمره بأن يأمر أهله بإخراج

الكفارة  ،أن األصل تساوي الرجال والنساء يف األحكام  ،وأما سكوت النيب صلى هللا عليه وسلم عن حكم تلل
املرأة = فألن السائل سأل عن حاله هو  ،وحال املرأة حيتمل أن تكون مكرهة أو غري مكرهة وال يشرتط يف الفتوى
البحث عن حل اآلخر  ،واال بعض العلماء  :أنه ال كفارة عليها لسكوت النيب صلى هللا عليه وسلم عن حكم تلل

املرأة  ،ومنهم من اال  :أهنا إذا أكرهت فإن كفارهتا على الزوج  ،لكن األقرب هو القول األول .
 2علم منه أهنا لو كانت معاوعة فإن الكفارة أيضا تلزمها .
وعلم منه أيضا أن الرتل ال يعذر باجلهل أو النسيان = فتلزمه الكفارة  ،وهذا هو املشهور من املذهب  ،لكن الراتح
أن الرتل لو كان معذورا جبهل أو إكراه أو نسيان = فإنه ال اضاء عليه وال كفارة  ،واملرأة كذلل  ،ألن مقتضى العذر
أن يكون مؤثرا فيهما مجيعا  ،ال يف أحدمها دون اآلخر  ،وأما الرتل الذي تاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فهو

فقه الصيام من الروض املربع
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-
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إن لاوعت عامدة عاملة.
إذا تامع من نوى الصوم يف سفره أو يف مرض.
من تكرر منه اجلماع:
إن تامع يف يومني متفراني  ،أو متواليني.
إن كرر الوطء يف يوم:

أ -إن مل يكفر للوطء األول.
ب -إن تامع مث كفر  ،مث تامع يف يومه.1
 -8إذا تامع من لزمه اإلمساك -كمن مل يعلم برؤية اهلالل إال بعد للوع الفجر ،أو نسي النية  ،أو أكل
عامدا.- 2
 -9من تامع وهو معاىف  ،مث مرض  ،أو تن  ،أو سافر .
 -10هل جتب الكفارة بغري اجلماع يف صيام رمضان .3
تاهل مبا جيب عليه  ،وليس تاهل حبرمة هذا الفعل  ،والدليل على هذا اوله  " :هلكت" ،وحنن إذا رتبنا العذر على
اجلهل فمرادنا اجلهل حبكم الفعل  ،ال ما يرتتب على فعله من حدود .

1

ومذهب األئمة الثالثة وقول يف املذهب أنه ال يلزمه أخرى  ،ألن يومه فسد باجلماع األول  ،فهو يف احلقيقة

غري صائم ،وإن كان يلزمه اإلمساك  ،والكفارة تلزمه إذا أفسد صوما صحيحا  ،وهذا هو الراجح.
 2من أفسد صومه بأكل أو شرب = فيجب عليه القضاء  ،واإلمساك  ،وعليه اإلمث  ،مث إن تامع = فعليه الكفارة
أيضا  ،ألن أكله وشربه حمرم عليه .أو ادم مسافر واد أفعر يف سفره  ،فيلزمه اإلمساك بقية النهار بعد ادومه ( على
املذهب )  ،وعليه الكفارة إن تامع زوتته .
وكذلل أيضا لو كان مريضا مرضا يباح معه الفعر  ،مث شفي بعد أن أفعر يف مرضه = فيلزمه اإلمساك  ،وعليه
الكفارة إن تامع .
وكذا لو لهرت املرأة من احليض يف أثناء النهار = فيلزمها اإلمساك  ،وعليها الكفارة إن كانت معاوعة .
لكن القول الثاين يف املسألة  :أنه ال يلزمهم اإلمساك  ،وعلى هذا ال تلزمهم الكفارة  ،وهذا القول الراجح واد تقدم
االستدالل له .
 3اشرتط املؤلف لوتوب الكفارة شرلني :
الثاين  :أن يكون الصيام من رمضان .
األول  :أن يكون مفسد الصوم هو اجلماع .

فقه الصيام من الروض املربع
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1

 -11حكم النزع ،وهل يرتتب عليه كفارة؟
 -12أثر اإلنزال باملساحقة.2
 -13كفارة اجلماع يف هنار رمضان:
 .1عتق رابة ،وصفتها.
 .2فإن مل جيد رابة فصيام شهرين متتابعني.3
 .3فإن مل يستعع الصوم فإلعام ستني مسكينا .ومقدار اإللعام.
5
 -14إن مل جيد شيئا يععمه للمساكني فهل تسقط الكفارة؟
 -15هل تسقط كفارة ح وظهار وميني وحنوها بعدم االستعاعة؟
 -10هل تسقط الكفارة بتكفري غريه عنه بإذنه؟

4

ونزيد شرلني :
الثاين  :أن يكون ممن يلزمه الصوم .
األول  :أن يكون الصيام أداء .
فال جتب باجلماع يف صيام  :نفل  ،أو كفارة ميني  ،أو فدية األذى  ،أو املتعة ملن مل جيد اهلدي  ،أو النذر  ،أو اضاء
رمضان  ،وال وهو مسافر يف رمضان  ،وال يف اإلنزال بالقبلة أو املباشرة .

1

أي  :لو كان الرجل جيامع أهله يف آخر الليل  ،مث أذن الفجر فنزع يف احلال = يكون هذا النزع له حكم

اجلماع من فساد الصوم ووجوب الكفارة .

لكن الراجح أنه ليس جبماع  ،وال يفسد صومه وليس عليه كفارة .

 2والصحيح أهنما لو أنزلتا أو أنزلت إحدامها = فعلى من أنزلت القضاء دون الكفارة .
 3الفاء رابعة للوتوب .
واملعترب = األهلة  ،سواء يف الشهر الكامل  ،أو الشهر اجملزأ على الصحيح .
واوله متتابعة  :أي ال يفصل بينها إال بعذر شرعي  :كاحليض والنفاس  ،والعيدين  ،وأيام التشريق  ،أو حسي :
كمرض أو سفر .
 4والرواية الثانية :ال يقدر مبا ذكر املؤلف ،بل جيزيء مبا يعد طعاما ولو كان أرزاً  ،ولو صنع طعاما ومجع ستني
مسكني أجزأه ذلك  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ملن جامع أهل يف هنار رمضان  :هل تستطيع أن تطعم

ستني مسكينا ؟  .وهذا هو الراجح.
 5أي :إن اغتىن يف املستقبل فال يلزمه أن خيرتها بعد أن سقعت عنه .
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باب ما يكره  ،ويستحب يف الصوم  ،وحكم القضاء

 املنهيات يف حال الصيام –كراهة أو حترمياً:-

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

مجع ريقه فيبتلعه. 1
بلع النخامة ،ومىت يفعر هبا؟
إذا تنجس فمه بدم  ،أو ايء وحنوه فبلعه.
ذوق لعام بال حاتة.2
مضغ علل اوي ،وكذا العلل املتحلل.
أن يدع بقايا الععام بني أسنانه.
شم ما ال يؤمن أن جيذبه نفس كسحيق مسل وخبور.
القبلة ودواعي الوطء ملن حترك شهوته .3

 املأمورات يف حال الصيام –وتوباً أو استحباباً:-

 .1اتتناب كذب وغيبة ومنيمة وشتم. 4

 1تعليل احلنابلة يف الكراهة  :اخلالف ،وهذا ليس بتعليل صحيح  ،فإنه ليس كل خالف معترباً  ،مث إن كان اخلالف
معترباً فإن التعليل باخلروج من خالف فالن غري صحيح  ،بل هو الحتمال النص لذلل فيكون جتنبه من باب
االحتياط .
 2ألنه رمبا ينزل شيء من هذا الععام إىل توفه من غري أن يشعر .
واحلاتة  :مثل لبخ  ،أو شراء شيء من السوق حيتاج لذوق  ،أو مضغ مترة لعفل .
 3تنقسم القبلة إىل ثالثة أقسام :

األول  :أال يصحبها شهوة إطالقا = فال أثر هلا يف فساد الصوم  ،وال حكم هلا .

الثاين  :أن حترك الشهوة  ،ولكنه يأمن فساد الصوم باإلنزال = تكره القبلة يف حقه على املذهب .
الثالث  :أن خيشى فساد الصوم هبا باإلنزال :حترم .

وال خنالف يف كل من القسمني األول والثالث  ،لكن القسم الثاين الراجح فيه :ال تكره القبلة يف حقه بل هي

مباحة على الصحيح  ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقبل وهو صائم  ،وأما ما استدل به املذهب فضعيف

ال تقوم به حجة  ،وممن ضعفه ابن القيم .
 4مسألة  :هل القول احملرم يفسد الصوم ؟
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 .2أن يتعاهد صومه من لسانه  ،وال مياري  ،ويصون صومه.
 .3كثرة اراءة  ،وذكر  ،وصداة  ،وكف لسانه عما يكره.
 .4أن يقول من شتم -تهرا :-1إين صائم.
 .5تأخري السحور.
 -حكم اجلماع والسحور مع شل يف للوع فجر.

 .6تعجيل الفعر.2
 .7أن يفعر على رلبات فإن مل تكن فعلى مترات فإن مل تكن حسا حسوات من ماء.3
 .8الدعاء عند اإلفعار واول ما ورد .4
 أحكام قضاء الصوم:

 حكم الفورية والتتابع يف اضاء مضان متتابعا .5من السلف من اال  :بأنه يفسده  ،لكن ملا سئل اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل عن ذلل  ،وايل له إن فالنا يقول بفساد
الصوم ؟ اال  :لو كانت تفعر ما بقي لنا صيام .
ولدينا ااعدة وهي  :أن احملرم إذا كان يف ذات العبادة أفسدها  ،وإن كان حترميه عاما مل يفسدها .
 1ومن العلماء من اال  :بل يقوهلا سرا  ،ومنهم من فصل يف صيام الفرض والنفل  :ففي الفرض  :جيهر  ،ألنه أبعد
عن الرياء  ،ويف النفل  :يسر خوفا من الرياء .
والصحيح = هو أن جيهر هبا سواء يف الفرض أو النفل  ،لبيان الصائم أنه مل يرتك خصمه إال حفاظا على صومه ،
تربية للخصم على عدم املخاصمة يف حال الصيام .
 2وهذا باعتبار الغروب وليس األذان  ،فلو رأيت الشمس اد غربت = فعليل املبادرة بالفعور  ،وإن مل يؤذن  ،وال
عربة بالنور القوي الذي يبقى  ،فمىت غاب القرص بادر بالفعور .
 3فإن مل جيد شيء نوى الفعر بقلبه ويكفي .
4

ما ذكره املؤلف من دعاء ضعيف ،والثابت أن يقول  " :ذهب الظمأ وابتلت العروق  ،وثبت األجر إن شاء

هللا" [أخرته أبو داود] .
 5واستحباب ذلل له ثالثة أوته :
 .1أنه أارب ملشاهبة األداء .
 .2أنه أسرع يف إبراء الذمة .

 .3أنه أحوط .
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 حكم تأخري اضاء رمضان إىل رمضان آخر.أ -لعذر.
ب -لغري عذر.
 حكم الصيام ابل القضاء:املذهب :ال جيوز التعوع ابل القضاء  ،وال يصح.1

 لعذر. احلكم فيمن أخر القضاء- :بال عذر.2 احلكم فيمن مات بعد أن أخر القضاء- :لعذر - .لغري عذر.3لكن هناك حالة جيب فيها التتابع وهي  :إذا مل يبق على رمضان القادم إال ادر ما عليه من الصيام .

 1هذا مسألة وهي  :ما حكم الصيام قبل القضاء وهل يصح ؟
اجلواب  :إن كان الصوم واجبا  :كالفدية والكفارة فال بأس .

وإن كان تطوعا  :فاملذهب على عدم صحته  ،ويأمث  ،ألن النافلة ال تؤدى قبل الفريضة .

وذهب بعض العلماء  :إىل جواز ذلك ما مل يضق الوقت  ،فما دام الوقت موسعا فيجوز فيه التنفل  ،كما لو

تنفل قبل أن يصلي الفريضة  ،وهذا القول هو األقرب  ،ألن القياس فيه ظاهر  ،لكن األوىل أن يبدأ بالقضاء
وإن مرت عليه أيام فاضلة كعشر ذي احلجة ويوم عرفة  ،ألن تقدمي القضاء أفضل من تقدمي النفل .

وجياب على ما استدل به املذهب  :أنه ال مانع من تقدم النافلة على الفريضة إذا كان وقتها موسعاً .
 2تربا ملا أخل به من تفويت الوات احملدد .
واد ورد يف هذا حديث مرفوع عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه أمر باإللعام مع القضاء فيمن أخر إىل ما بعد
رمضان  ،لكنه حديث ضعيف تدا ال تقوم به حجة  ،وروي عن أيب هريرة وابن عباس أنه يلزمه اإللعام  ،لكنه
حممول على أن ذلل من باب التشديد عليه لئال يعود ملثل هذا الفعل فيكون حكما اتتهاديا .
وظاهر القرآن يدل على أنه ال يلزمه اإللعام مع القضاء  ،فالراتح أنه ال يلزمه إال صيام ما فاته  ،وهو آمث على تأخري
القضاء .
 3خالصة املسألة  :إذا مر رمضان على إنسان مريض فله حاالت :
األوىل  :إذا كان يرتى زواله = فإنه ينتظر حىت يشفى  ،ولو مات ابل أن يتمكن من القضاء ال شيء عليه .
الثانية  :إذا كان يرتى زواله  ،مث مات بعد أن متكن من القضاء  ،وابل أن يقضي = يععم عنه لكل يوم مسكني .
الثالثة  :إذا كان ال يرتى زواله = فهذا عليه اإللعام ابتداء ال بدال  ،وإن عويف فإنه ال يلزمه الصوم .
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 من مات وعليه صوم كفارة = ألعم عنه كصوم متعة. هل يقضى عن امليت ما وتب بأصل الشرع من صالة وصوم؟5
 إن مات وعليه نذر :من صوم 1أو ح  2أو اعتكاف 3أو صالة- 4إن كانت نذراً يف الصور كلها- 1حلديث عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال  " :من مات وعليه صيام صام عنه وليه "
[أخرته البخاري]  ،ومعلوم أن اوله " صام عنه وليه " للوتوب  ،لكن اول هللا تعاىل  { :وال تزر وازرة وزر أخرى }
صرفها عن الوتوب إىل االستحباب  ،فإن مل يصم وليه ألعم عن كل يوم مسكينا اياسا على صوم الفريضة .
مسألة  :إذا مات وعليه صوم وتب بأصل الشرع فهل يقضى عنه ؟
اجلواب  :ال يقضى عنه ذلل  ،فالنيابة تدخل على ما مل جيب بأصل الشرع  ،أما ما وتب بأصل الشرع فإهنا ال
تدخله  ،هذا على كالم املؤلف  ،لكن الراتح – وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر  : -أن من مات وعليه صيام
فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه حلديث عائشة رضي هللا عنها  ،فهو دال على عموم اضاء عموم الصوم  ،مث
إن حصره يف صيام النذر دون الفرض هو من باب صرف اللفظ عن ما هو غالب إىل ما هو نادر.
تنبيه  :ال جيب القضاء عن امليت إال إذا متكن منه ولكنه مل يفعله حىت مات .
 2ألن امرأة سألت النيب صلى هللا عليه وسلم  " :أن أمها نذرت أن حت فلم حت حىت ماتت أفأح عنها ؟ اال :
نعم " .
وكذلل أيضا ح الفريضة بأصل الشرع ( )1حلديث ابن عباس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه تع رتال
يقول لبيل عن شربمة  ،اال  " :من شربمة ؟ اال  :أخ يل أو اريب يل  ،اال  :أحججت عن نفسل ؟ اال ؟ ال ،
اال  :ح عن نفسل مث ح عن شربمة " [ أخرته أبو داود ] .
( )2وحلديث ابن عباس رضي هللا عنه أن امرأة االت  :يا رسول هللا إن فريضة هللا على عباده باحل  ،أدركت أيب
شيخا كبريا ال يثبت على الراحلة  ،أفأح عنه ؟ اال  :نعم [ أخرته البخاري ]  ،فإذا تاز النيابة عن احلي لعدم
القدرة  ،فعن امليت من باب أوىل .
 3واالعتكاف ال يكون واتبا إال بالنذر  ،ألنه ال يوتد اعتكاف واتب بأصل الشرع .
 4واستدلوا على هذه املسألة  ،واليت ابلها – أي اضاء االعتكاف املنذور – بقول النيب صلى هللا عليه وسلم " :أرأيت
لو كان على أمل دين أكنت ااضيته ؟ االت  :نعم  ،فقال  :ااضوا دين هللا " فجعل النيب صلى هللا عليه وسلم
الدين نذرا  ،وااس دين هللا على دين اآلدمي  ،وال فرق بني دين الصيام ودين الصالة .
 5خالصة املسائل السابقة  :ما يدخله النيابة :
 .1احل  :يقضى عن امليت سواء كان فرضا بأصل الشرع أو نذرا – اوال واحدا . -
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 من الويل؟ وما احلكم لو صام غري الويل؟1
-إن خلف امليت تركة فهل جيوز استئجار من يصوم عنه؟

باب صوم التطوع

2

فضل صيام التعوع.* األيام اليت يستحب صيامها:
 .1ثالثة أيام من كل شهر  ،واألفضل أن جيعلها أيام البيض .3
 .2صوم االثنني واخلميس.
 .3ست من شوال ،وما يستحب فيها.
 .4شهر احملرم.
 .5وآكد احملرم  :العاشر مث التاسع ،صوم عاشوراء ،وحكم التوسعة على العيال فيه.1
 .2الصوم  :يقضى إن كان نذرا  ،وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خالف والراتح أنه يقضى أيضا  ،فإن مل يكن
فيععم عنه من تركته أو من غريها .
 .3الصالة  :ال تقضى إذا كانت بأصل الشرع اوال واحدا  ،وإن كانت منذورة فعلى املذهب تقضى .
 .4االعتكاف  :يعتكف عنه  ،وال ميكن وتوبه بأصل الشرع .
 1لكن الراتح أنه ال يصح أن يستأتر من يصوم عنه  ،ألن مسائل القرب ال يصح االستئجار عليها .
 2وأدخل فيه  :الصوم احملرم واملكروه  ،وحكم اخلروج من الواتب  ،وليلة القدر .
التعوع يعلق غالبا – عند الفقهاء  : -على ما مل يكن واتبا .
أاسام صوم التعوع  :تعوع معلق  ،وتعوع مقيد  ،واملقيد آكد من املعلق .
 3اال النيب صلى هللا عليه وسلم – يف فضل صيام ثالثة أيام من كل شهر  " : -صيام ثالثة أيام من كل شهر صوم
الدهر كله " [ أخرته البخاري].
لدينا أمران يف هذه املسألة :
األول  :استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر معلقا .
الثاين  :ينبغي أن يكون الصيام يف أيام البيض الثالثة  ،وتعيينها يف أيام البيض  ،تعيني أفضلية  ،كتعني الصالة يف أول
واتها.
لكن من صام ثالثة أيام من الشهر معلقا سواء كانت من أوله أو آخره  ،فقد حصل على الثواب املرتتب عليها.
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 .6تسع ذي احلجة.
 .7و آكد ذي احلجة :يوم عرفة لغري حاج هبا.
 .8صوم يوم وفعر يوم ،وشرله.
 ما يكره صيامه من األشهر واأليام:
 .1إفراد رتب بالصوم .
2
 .2إفراد يوم اجلمعة
 .3إفراد يوم السبت.
 .4صوم يوم النريوز  ،واملهرتان  ،وكل عيد للكفار  ،أو يوم يفردونه بالتعظيم.
 .5صوم يوم الشل 3،وحتديده.4
 الوصال يف الصوم ،تعريفه وحكمه. ما حيرم صومه:

 )1صوم يومي العيدين.
 1ال يستحب التوسعة على العيال فلم يثبت ذلك حديث يعتمد ،إذ احلديث الوارد موضوع ،وقد ذكر ابن
القيم :أنه أخطأ يف عاشوراء طائفتان :طائفة حزنت ،وطائفة فرحت...

2

وإن صامه بدون إفراد بأن يصوم يوما قبله أو بعده = فال بأس لقوله صلى هللا عليه وسلم إلحدى أمهات

املؤمنني وكانت صائمة يوم اجلمعة " :أصمت أمس ؟ قالت  :ال  ،قال  :أتصومني غدا ؟ قالت  :ال  ،قال :

فأفطري " [أخرجه البخاري] .

مسألة  :إن صام يوم اجلمعة وحده لفضل متعلق به كعاشوراء أو عرفة أو ألنه يصوم يوماً ويفطر يوماً فال بأس.

 3أي يكره صوم يوم الشل  ،واال بعض العلماء  :حيرم وهذا الراجح ()1ألنه أللق على من عمله عاصياً (فقد
عصى أبا القاسم).
( )2اوله صلى هللا عليه وسلم  " :ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني إال رتل كان يصوم صوما فليصمه " .
( )3ألنه نوع تعد على حدود هللا فإن هللا تعاىل يقول { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }  ،والنيب صلى هللا عليه
وسلم يقول  " :إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني ".
 4وايل  :إذا كان يف السماء ما مينع رؤية اهلالل  ،وهذا األرتح  ،ألنه إذا كانت السماء صحوا مث تراء الناس اهلالل
ومل يروه فلم يكن لديهم شل يف عدم إهالله .
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 )2صيام أيام التشريق ،ومن يستثىن من ذلل.
 من دخل يف فرض موسع من صوم أو غريه فهل جيوز له اععه؟ حكم اإلمتام يف النفل -من صوم وصالة ووضوء وغريها -وحكم خروته منه بال عذر. هل يلزمه اضاء ما فسد من النفل؟ وما الذي يستثىن من ذلل؟* أحكام ليلة القدر:

 أرتى الليايل اليت ترتى فيها ليلة القدر. سبب تسميتها بليلة القدر.فضل ليلة القدر واملشروع فيها.آكد ليايل العشر حترياً لليلة القدر 1وحكمة إخفائها.2 -األعمال املشروعة يف ليلة القدر.

 1ال شل يف أن ليلة القدر هي يف رمضان والدليل على ذلل اوله تعاىل{ :شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن}
واوله{ :إنا أنزلناه يف ليلة القدر} ،فبضم اآليتني إىل بعضهما نعلم كون ليلة القدر يف شهر رمضان.
مسألة  :هل هي يف ليلة واحدة يف كل عام أم تتنقل ؟
فيه خالف  ،والصحيح أهنا تتنقل  ،ألنه ال ميكن مجع األحاديث الواردة إال على هذا القول .
 2مسألة  :ما هي عالمات ليلة القدر ؟عالماهتا تنقسم إىل  :مقارنه  ،والحقة :
فأما املقارنة  -1 :اوة اإلضاءة والنور يف تلل اللية .
 -2لمأنينة القلب  ،وانشراح الصدر من املؤمن  ،أكثر من غريها من الليايل .
 -3سكون الريح – على اول بعض العلماء . -
 -4أن هللا يري اإلنسان الليلة يف املنام  ،كما حصل لبعض الصحابة .
 -5أن اإلنسان جيد يف القيام لذة ونشاط  ،أكثر من غريها .
أما العالمات الالحقة  :فمنها أن الشمس خترج دون شعاع يف صبيحتها بل هي صافية .

