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لتهنآاسي1م لآ'ء،دام اس*ء و

القيمة

ناأنفشرور من بالله ونعوذ ونستغفره، تعينه، وننحمده، لله، الحمد إل 
وأشهدله، هادي فلا يفلل ومن له، مضل فلا اممه يهد من أعمالنا، وميئايت، 

ورسوله.عبده محمدا أن وأشهد له، مريلث، لا وحده اممه إلا إله لا أن 
تلزنذقؤ آل هزي زلا أس ١^١ لأ\ظ\' أون 

وثروجها ن؛ا قؤدة صن بن خلقئِ ألتم،  ٢٤٤^آدموأ آلناس ؤكأئ؛ا 
عومح؛أممه'؛انن إة ؛٦^٠١٢ يف، أست'أثكا وص' دمآأ َكبجا بماب ^١ ٣٠

\[.نماأ0ه]انء:

.هعظيثا ^١ هاز ممد ودبموله> أس يؤع ومن دمذم دلإ' وشن 
[.٧١، ٧٠]الأحزاب: 

Iبعد أما 
المحجةعلى وتركنا النعمة، ءالينا وأتم الدين، لنا أكمل قد افه. فإف 
أمم،تعالى: قال، U^،، إلا محها يزغ لا كنهارئ ليلها الخاء 

]الماJدة.'٣[.ه دذا لكم ويضيمتا نحمى عه^أ وأءم،.تا دي>كأ لكم 
المنزلةالشريحة هده ق وتعالى— بحانه الله— أولع ما الدين كمال ومن 

قوالعدل بالحؤ، النامحلمة السامية العظيمة الأحكام من خبير حكيم لدن من 
الإنسان.شؤون محائر ق والرشاد للهدى والمسوعبة ومكان، زمان كل 

لوالمزلامت، الضلالات، عن الحصين الحرز هما والسنة فالكتاب، 



اس»ءسماسماءا]خح 

ماعلى كئ الخير عليه وثني ونشكره فتحمده والأحكام، العقائد جانب 
ورخمتثُعو^^ أقي محل تعالى؛ قال الإسلام، نعمة من به أولانا 

[.٨٣]!_: أج؟ه شلا إلا لآئذأيلن 
ليحييوحقوقه، الله. عبادة أحكام بيان بأحلى الثاؤع لنا فصل وقد 
وتعالى.سبحانه بحقه ولقوم بصيرة، على ربه الملم 

الديالفقه ل الخالد العظيم الخم التراُث، ذللقؤ: الشريعة بيان ومصداق 
تفصيلعلى اشتمل والذي الأمم، بين الإسلام لأمة مفخرة بحق" دعد~ 
الحلوق.وحق اممه حق وبيان 

وافرعليهم الأبرار" الأمة وفقهاء الإسلام علماء أولاه مما وكان 
والتقعيدالتاصيل ذلك ومدونامم مصنفامم ل بالعناية الرحمات— 

للهم فكان وعقوده، الإنسان عبادات من والمتداحلأت للمنتهات، 
نصحاوالتحرير؛ والضبهل والتفصيل باليان الإفاضة ل العلى القدح ذلك 

للحجة.للأمة، 

انمئ،؛(م )أحي ياليحث: العالخاء ومماو؛اوله 

الوضؤع:هذا أٌية 
I_ijفيما الموصؤع هدا أهمية وتبرز 

بدلك،.فه. والتعبد العلم، يطلب ورسوله.ؤ افه لأمر الاستجابة — ١
والتدقيقالتحرير إلى الموصؤع هدا ائل ممن كشر احتتاج ٢" 

ذلك.الاسإلى وحاجة والجمع، 
العبادات،^ه مثل يشرعها الجنة الشريعة أوجه من شيء بنان ٣" 

مصالح.من عليها يأرتما وما 



تقإاسي1م .

تناولليسهل مستقل؛ مؤلف ق الصيام بأحكام يتعلق ما جمع ٤" 
المتماJين.قبل من أحكامه 

اسث:لط س٥ 

التمهد

واصطلاحا.لغه، الصيام تعريف المطالب،الأول؛ 
لغة.الصيام تعريف الأولى؛ المسالة 
اصعللاحا.الصيام تعريف الثانية؛ المسالة 

وأدلته.الصيام، حكم الثال،؛ العليج، 
شهررمضان.صيام حكم الأولى• المسألة 
رمضان.شهر صوم ترك حكم الثانية؛ المسالة 
رمضان.أفهلرق من الثالثة؛ المسألة 

الصياموالصلأة.بين سضالة 
وفوائده.الصيام، حكم الثالث،؛ الطليإ 
وثوابه.رمضان فضل الراع؛ الطلب، 
الصيام.أنولع الخامس؛ اد3لاوب، 
الصيام.تشرع مجراتب، ادس؛ انالعلألبه 
السابقة.الأمم ق الصيام تشرع الأولى؛ المسألة 
الأمة.هل.ْ ق الصيام تشرع الثانية؛ المسألة 
النوم.بحد الصيام إيجاُب، نح الثالثة؛ السألأ؛ 

وسناهوجؤياه، وسيوط السام، أركان  jJjVلباب؛ا٥ 
الصوم.أركان الأول؛ الفصل 
وصحته.الصوم وجوب شرومحل الثال؛ الفصل 



ل§اس«عسماسمتقإ 

الإسلام.الأول! الشرط الأول! الم؛حث، 
الشهر.س،الأول!إسلأمال5امفيمحء 

J_l ،، !المهار؛أثاء الكافر إسلام الئاي
الخل.الئاف! الشرط الثال! المحث 
واصطلاحا.لغة، الجنون تعريف الأول! المطلم، 
رمضان.شهر أثناء ق أفاق إذا اكازٍ(! المطلم، 
الشهر•جمع ين من الثالث! الخللم، 
اليوم•جمح جى من المطلب 
اليوم.ذلك صومه صحة الأولى! المسألة 
النوم.ذلك قضاء الثانية! الخالة 

اليوم.بعفر ق المجنون إفاقة الخامس! المعللب 
صيامه.صحة الأولى! الخألة 
اليوم.بعض ل أفاق من على والقضاء الإمساك الثانية! اكسألة 

النهار•بعض ل جن من المادس! الخللب 
جن.ثم النهار أثناء جامع من الماح! انمللب 
عاليه.المغمى صوم الثامن! المهللب 
واصطلاحا.لغه، الإغماء تحريف الأولى! الخألة 
النهار.حميع عليه اغمي من الثانية! الخالة 
المهار.بحضن عليه أغمي من الثالثة! الخألة 
الشهر.حمح عليه أغمي من الرابمة! المسالة 

البلوغ.اكالث! الشرط الثاك! الممث، 
يبلغ.لم من على الصيام وجوب الأول! الخللما 



]T[اسأءسمماسم ءا

المهار.أناء الصي بلوغ ص: المطلب 
مطلباموفيه بالوجوب، العلم شرط الرابع! الشرط الراع! الحث، 
بالوجوب.العلم شرط الأول! الطلم، 
الليلة.تلاك الهلال بروة المهار أثاء المة قيام القاف! الطالب 
والنفاس.الحيض، س الطهارة الخامس! الشرط الخامس! الميحح، 
المرض.من والنلامه الصحة المادس! الشرط المادس! الخحث، 
الإقامة.المابع! الشرط المابع! الحث، 
اق.القاص! الشرط الثامن! الحث، 

الطاوبالأول!ونمائةلأ
الواجب،.الصيام ق المة وقتر الأولى! الخألة 
التطوع.صيام ي المة وفح الثانية! المسألة 

التعين.الثاي! الطلب 
التطؤع.صيام ق النية نعتين حكم الثالث،! الهللب 
الشهر.بدخول العلقة المة الراع! الهللب، 
النية.بحد للصوم بمناف الإتيان الخامس! الطاJجا 

السهووثيوتهلحول وقت القافي{ الباب ؤة 
٠مباحثط! وفيه رمضان، شهر لحول وف< الأول! الفصل 

رمضان.هلال رؤية الأول! الحث، 
أمور.وفيه تمهيد، 

الابقة.الشرائع ل بالأهالأ العمل الأول! الأمر 
•بالهلأل العبادة تعليق ق الحكمة الثاق! الأمر 
القمرية.المنة و الثمة، المنة بين الفرق الثالث،! الأمر 



اسماس«ءس،ا§ايتنأ 

عتدوالهلال الشؤع أهل عند الهلال بين الفرق الراع؛ الأمر 
اعتبارالرؤية.المطيبالأول: 
الرؤية.اعتبار السألةالأور: 

المالةس:يمايرم.
المعتبرة.الرنية الطلبالثامحٍ(• 

والعشرين.التاصع يوم الهلال رؤية الأورت المسألة 
الغروب•قل رويته الأول؛ الأمر 
الغروب.بعد رؤيته الئاق: الأمر 

الثلاثتن.يوم الهلال روية الثانية: المالة 
الرؤية.تثبتبه ما الهللبالثالث: 

الواحد.رزية الأولى: المسالة 
القاص.روية الأول: الأمر 
العدل.رزية الثال: الأمر 
الحر.رزية الأول: فينيآ 

العبد.رؤية الثاق: 

١المرأة رزية الثالث،: الهمع 
الصبي•رؤية الرابع؛ امع 

شهادته.ردت من رؤية الخامس: ^٤ ٠١١
الحال.مستور رزية الثالث،: الأمر 

يرزيةالشهر يحول يبت، لا من عند فأكثر الاثنين رزية الثانية: المسألة 
الواحد.

الروية•حكم توحيد الطلب،الراح؛ 



]TQاسم  ۶٥٢١اسءع؛اوأ

المالة.ي الخلاف ذو الأولى: المالة 
المالأس:ذ>ضالأثلخ.

وصغره.الهلال ير الخاص: المطلب 
الطائرة.حلال من الشهر لحول ثبوت السادس: المهللب 
الصناعية.الأقمار عر الهلال روية الساع: المهللب 

ثلاثينيوما.ثعبان عدة إكمال المبحثالثاق: 
صحوا.الماء تكون أن الأول: الطالب 
صحوا.الماء تكون لا أن الثال: المهللب 
الفلكي.الخاب الثالث: المبحد 

الفلكي.الأتادعلىاباب الطالبالأول:
يالخاب.العمل محلريقة الأولى: المسألة 
الفلكي.بالخاب الشهر يحول ثبوت الثانية: المسألة 
ؤالفلكي بالخاب الروية شهود رد الثالثة: المسألة 

الفاكى.الخاب قة الثان: الطالب 
للثرع؛محاط انمللبالثالث: 

الهلال.رؤية ق الفلكية المراصن. امتعمال • ٤٠٢٠
حروجالشهر.وقت الفصلالثال• 

شوال.هلال رؤية الأول: المبحث 
امحارارزية.الأول: المطلب 
اتروية.به تثبت ما الئاق: الطالب 
العدل.روية الأور: المسألة 

لغيره.ية بالنالعدل برؤية الشهر حروج الأول• الأمر 



اسملآحك1م اس4ع . لنتنا 

له.النسمة العا.ل بروية الشهر خروج الثاز(ت الأمر 
فاكثر.العدلين روية الثانية^ المسألة 
شوال.هلال ثبوت ل والرقيق الئاء شهات.ة قبول الثالثة؛ المسألة 

الشهر.لحول ق الروية بلد يخالف بلد إلى انتقل من الثالث،؛ المهلد_ج 
يوما.ثلاثين رمضان عدة إكمال الئاى؛ الميحعث، 
واحد.عدل برؤية لحوله بتا إذا الأول؛ المطيب، 
عدلين.برؤية دخوله بنط إذا الثاق؛ المْلدثا 
الفلكي.الحساب الثالث،؛ المححؤ 

وخروجه.الشهر دخول ق الظن بغلبة العمل الثالث،؛ الفصل 
الشهر.دخول ق الغلن بغلبة العمل الأول؛ المهصثؤ 
الشهر.خروج ق الغلن بغلبة الحمل الثاف• المثحث 

الشالئ،فيدخولالشهر.الرابع؛ الفصل 
الشهر.معرفة ل يجتهد لا أن الأول؛ ااميحسثإ 
الشهر.معرفة ل يجتهل. أن الثاق• الميحح، 
الأمر.يتضح لا أن الأول؛ اس، 
الأمر.له يتضح أن الثاق؛ المطيب، 
يعده.ما أو الشهر يوافق أن الأولى' المسألة 
الشهر.قبل U يوافق أن الثانية؛ المسألة 
رمضان.بعمى يوافق أن الثاكة؛ المسألة 
الهار.دون الليل يوافق أن الرابعة؛ المسألة 

رمجضان.فوافق ندرا أو تهلوعا صام إذا فؤع* 



]rQاسم لأحكام 

الآعإتار.اهل سام الثاله: الياب 0
اء.والفالحائض صوم الأول؛ الفصل 

اء.والفالحائض صوم صحة عدم الأول؛ المبحث 
الصوم.تبار أناء حاضت الاهإذا الممداس؛ 

الغروب.بعل إلا يخرج ولم الدم انتقل إذا الثالث؛ البحث 
معين.يوم ق الحيفى المرأة اعتادت إذا الرابع؛ البحث 
حاضت.يم صومها اد إمحالمرأة تعمدت إذا الخامس؛ البحث 
الفجر.قبل الطهر حصول ق المرأة شكت إذا المادمحى؛ البحث 
بحده.إلا تغتل ولم الفجر قبل طهرت إذا الآع؛ المبحث 
الصيام.أثناء والكذرة الصمزة، الثامنأ الميحث 
صائمة.وهي وقته، غثر ق المرأْ على الحيفى نزل إذا التامع؛ البحث 
الختحاصة.صوم حكم العامر؛ المبحث 
الهار.أثناء ق الدم عتها انقطع إذا الحائض عشر؛ الحادي المحث 

الكبير.والشبح المريض، صيام الثال؛ الفصل 
الكبير.والشيخ بروم، يرجى لا الذي المريض الأول؛ الحث، 
عنهما.والقضاء الصيام، سقوط الأول؛ الهللمث، 

صاما.إذا ما حكم الطيب،الثاق؛ 
عليهما.الفد.ية وجوب الظلث،ت الطلب، 
معأسنا.برئه من اليئوس أوالمريض الشيخ، كان إذا الراعأ الطيب، 
الفدية.دفع بعد الصوم على قدر إذا الخامس؛ الهليج، 
رمضان.شهر قبل الفدية تعجيل الادس؛ الطل_، 
الذييرجمح،بروم•المريض، الثاف؛ المحن،
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يضرم.ولا الصوم عليه يشق لا أن الأولت المطلس، 
يضرم.ولا الصوم عليه يشق أن الئاق؛ المطلب 
الصوم.هترر أن الثالث؛ الهللب 

السكري.مرض مع؛ 
للمريض.الصيام إحزاء الراح؛ الطلب 
رمضان.مار أثناء المريص برئ إذا الخامس؛ الطلب 
مخوف.المرسمئ إن يقوله يثبت من مروؤل الثالث؛ المبحث 
اس.الأول؛ الطلب 
التعدد.الثانيث الطالب 
الإسلام؛الثالث؛ الطلب 
العدالة؛الراع؛ الطالب 
الذكورة.الخامس؛ الطالب 
البمنةبىد-س؛الطلب 

صيامالسافر.الفصلالثالث؛ 
فر.الق الفعلر جواز الأول؛ البحث 
شديدة.مشقة الصوم عليه يشق أن ال؛اني* البحث 
شديدة.غير مشقة الصوم عليه يشق أن الثالث؛ اليحثر 
افر.للمالفطر أفضلية الراح؛ البحث 
الصوم.يضره أن الخامس؛ البحث 
المسافر.على رمضان شهر لحل إذا السائس؛ البحث 
ءالر٥١زال نم الصوم، وغيره فر بالمعذور نوى إذا الماح؛ السمحح، 
رمقان.نبار أثناء سافر من الثامن؛ البحث 



تمتااسم اس*ء .

الثنر.في صام لمن الفطر اكاّعت المبحث 
بماشاء.الفهلر في المسافر تحسر العاشر؛ المبحث 
النهارممطرا.أثناء بلده يدم إذا المافر إماك عشر؛ الحادي المبحث 

الصيام.أداء وقت الرابع؟ لباب ا٥ 
الأول؛أولاترك.الفصل 
الوقت.آخر القال؛ الفصل 

الوقت.دخول ي الشك الثالث؛ الفصال 
الأمر.يتضح لم إذا الأول؛ البحث 
الأمر.اتضح إذا اكاف• البحث 
الوقت.دخول عدم نين إذا الأول؛ المعللب 
الوقت.دخول ضن إذا الثاف؛ الطلب 

الوقت.حروج ق الشك الراح؛ الفصل 
الأمر.يتضح لم إذا الأول؛ البحث 
الأمر.انفح إذا القال؛ البحث 
الوقت.خروج عدم ضن إذا الأول؛ الطلب 
الوقت.خروج ضن إذا القال؛ الطلب 

وخروجه.الوقت دخول ق الغلن بغلبة العمل الخامس؛ الفصل 
٠اليوم دخول ق الغلن بغلة العمل الأول؛ البحث 
•الثوم لحول ق الأول؛ الطلب 
دخوله.عدم ل الثانيك الهللب 
دخوله.له يتبين أن الأولى؛ المسألة 
ض.له لايين أن الثانية؛ المسألة 
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يحوله,عدم له يتبين أن الئالثةت آلة الم
•اليوم خروج ل بلب العمل اكايات المبحث 
مه.الأول: المطلب 
عالية.مايرتب المعللب 

•الوقت خروج عدم يثن أن الأولى؛ الخالة 
شئ.له يتبين لا أن الثانية: المسالة 
الوقت.خروج له يئن أن الثالغة: الخالة 
العالية.العرض الخلوط ذات للبلدان الصيام توقيت السادس: الفصل 

درجة.٤ و٨ ٢ ٥ عرض خش بين تقع التي اللدان الأول؛ المبحث 
درجة. ٦٦عرض فوق تقع الي البلدان الئاق: البحث 
درجة. ٦٦و ٤ ٥ عرض حهلي بين التي البلدان الثالث: البحعث، 

والغواصات.الفضائية، المراكب، لممتقلي الصيام توقيت الفصلالمادس: 
الفضائية,الراكب لتقلي الصيام توقيت، الأول: البحح، 
الغواصات.لمتقالى توقيت، الئاي: البأحثا 

,4«داحانمم 4م4هاةمم، اس، _، اماص؟ ايايا ؤث 

الفصلالأول:ضاشام.
اشحور.تئه الأول: البحثر

اشمحور.تعريف، الهللمث،الأول: 
سجاكاف:تئيئهُ.

بماسلائوث.الئالث،:الخطالث، 
وقته,الخامس: الخطالث، 

الوقت•أول الأولى: الخالة 
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الثانيةايالة 
الالةاكاكة

الوقت.آخر 
الأستحثاب.وقت 

الفطر.ئعجينل المبحث 
عليه.الفطر يثن ما البحثالثالثت 

والماء.باشر الأقطار و البمة الئاق: الطب 
الوكئعتوالإفلار.الراع:الميحث 
القنا>مين.تمطنر المحامى. السمحهش 

واليضواضىjسم.الأمحنالعنالخاة ثالمدس:
الكلام.فضول عن والجوارح اللسان كفن اع؛ ايالسمحث، 
ثتم.لمن صائم امرؤ إر قول الثامن• المبحث 
المباحان.ترك التامع! المبحث 

الئواك.المسمحثالماشر: 
والحجائ.النصي ءشرأ الحادي المبحث 
الصدئة.من الإكثار عشر! الثارا المحث، 
١ان رمصسفي القرآن يلأوة عشرت الثالث، السمحث، 

الاعتكاف.الميحث،الرابععشر: 
الثال:نكئوثاتاثام.الفصل 

العلك.مضغ السمحث،الأول؛ 
الطاو،الأول:ششإانمنلثؤ

أنواعالطك.الثاف:الطب، 
ويحوموممعةللطفل.الطعام، ذوى السمحث،الثاف؛ 

عذر.بلا يكوف أن الأول؛ العلس، 
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لعير.يكون أن المطالب 
إذالشهوة ويغوها يانة، من الجم1ع ممدمات الثالث٠ت الم؛اءث 

مطلبان.وفيه والاستنشاق، المضمضة ق السالغة الراعت الب^ث 
المبالغة.صابهل المطالج،الأول؛ 
ممأاليالنةقالضمضةوالامتشاقللصائم.المطالبالثاف: 

الوصال.الخاص؛ البصث، 
كلماللصيام لعينه يوم أو ثهر ئخصتص كزاهة المادس؛ البحث، 

عاليه.تكرر 
أ-خزى.مكئوهارت، الماع؛ البحح، 

مباحث،.وفيه الصيام منامحامحت، الئالث،؛ الفصل 
يضعفه.لم إذا والقصد الحجامة الأول؛ الميحح، 
لكرد.مبتل يثوب، ، والالتفافالاغتسال الثافيث البحث، 

الأشال.الطدبالأول؛
اكرد.محصي مبتل بويج كالتلفف، ونحوه بالماء، التبمرد الثال؛ المهلمب 

م.بند U إلى والحائض اليثب اغتال ي ؛ الثالث، اليحذ،ث 
الملةوئحوها.الرابع؛ اليححج؛ 

أقاماكلةّالطالم،الأول؛ 
الئهوة.مع صومه محاذ أمن لخن الهبالة حكم الئاي؛ الطالب 

انتلاغاوئق.الخامس؛ الميححه؛ 
اونق.انتلاع أخيال الطلم،الأول؛ 

وبنعه.الريق جمع ١^^،■ الطالب، 
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الشعر.ذهن المادس: المبحث 
والزينة.الكحل، الاعأ اليحث، 
والأنتئشاق.الممتنحة ت الثامن البحث، 
للهلهارْ.المضمضة الأول الهلاو_، 

لغيرطهارة.المضمضمة الطيب،الثانؤرت 
القيام.مى منه وقاس الممؤع، سام ا الغامس لهاب اه 

اشلوع.ما؛ الأول: الفصل 
أحوال.أريعة ل يتمثل التطؤع: صيام المي.ل هدي ذيع•' 

اشلؤع.صيام عن متفرقة أحكام الأول اليحثج 
واجب•صيام عليه لمن التئلؤغ الأول الهللج، 
التطؤع.صام يطع الثازاأ الْلاب 
رمصان.لي زمصان عير صوم الئالث،! الطلب، 
التطئع.غي عليه المثاب الشرعي الصوم الراح؛ الطلب 

اكلئ.صيام بي افداخل الطلبهالخامس: 
ملن•صيامن محن التداخل الأولى؛ المسألة 
والفرض.المملؤع صيام بين التداخل الثانية؛ المسألة 

التعلؤع.صيام ئصاء المادس: الطالب، 
صيامالتئلؤع.ث_ئوط المبحثالثال؛ 

الأبوين.طاعة رط ث الأول: الشرط الأول: الهللبج 
الدذ.نمق ألا الثاف: الشرط الثاي: الطلبه 
آذنبم اشوغ الخزأة صام الآلن،: الشرط الثان،: الطلم، 

لزوجها.طاعة الواجب، للصيام المرأة قهلمر مع؛ 
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أنواعه.الميحثالئالث: 
المح_ثم.افه ثهر صام المطالبالأول؛ 

اوألأالأؤش:شثة.
المألةاس:همادبه.

يوم.ؤإفطار يوم وصوم المحرم الله شهر بين التفضل الثالثة! المسألة 
وشعبان.المحرم صيام بين التفضيل الرابعة؛ المسألة 

عائوواء.صوم الثان؛؛ المهللب 
عاشوراء.يوم تعسن الأولى؛ المسألة 
الأصل.حيث من عاشوراء يوم صيام حكم الثانية؛ المسألة 
١عائوراء يوم صوم نفل الثالثة؛ المسألة 
عاشوراء.يوم صيام مراتب الرابعة؛ المسألة 

العاشر.مع التاسع صيام الأولى؛ الرتبة الأول؛ الأمر 
عشر.الحادي مع العاشر صيام الثانية؛ المرتبة الثال؛ الأمر 
بالصوم.عاشوراء إفراد الثالثة؛ الرتبة الثالث؛ الأم 
بمّْويوم قبله يوم صيام الرابعة• المرتبة الراع• الأمر 

عاشوراء.حديث ق الواردة الإشكالات الخامة؛ المسألة 
تجاز.^، ٣١الثالث؛ المطلب 
شعبان؟حمح صيام الأولى؛ المسألة 
شعبان.ق الصيام من الحكمة الثانية؛ المسألة 
دونشعبان ق الصيام من أكثاره من الحكمة الثالثة؛ المسألة 

شعبان؟من النصف صيام الرابعة؛ المسالة الحرم 
تخصيص.قصد بدون يصومه أن الأول؛ الأم 
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فضله.معتقدا تخصصه يقصد أن الئازت الأمر 
معان.من النصمف بعد الصيام الخامة. الماله 

حملة؟النمم، بعد ما صام الأمرالأول؛ 
وبينأكثره، أو كله لشعبان الحم،. صتام بتن، الجمع أوجه الناف• الأمر 

ثعبان.من م، النصفبعد الصيام عن ميه. 
الحزم.الأمهر صيام الراح• المطاب 
موال.من مسي، صيام الخامس؛ المع؛لالأ_، 
موال.من الت، صيام حكم الأولى؛ المسألة 
رمضان.لصم لمن صيامها روعيه مالثانة. الماله 
شوال.من الشن، صيام شايع الثالثة؛ المسألة 
رمضان.من قضاء عليه لن صومها مشروعية الرابعة؛ المسألة 

الحجة،.دى ر عصيام المادمحس. الملهلمب 
صيامه.حكم الأولى؛ المسألة 
منالأواخر والعسر الحجة لمح، عسر بين التفضيل المائية. الماله 

رمضان.

عزية.يوم صيام الماع؛ الطلمؤ 
الحاج.لغير عرفة يوم صيام الأولى؛ المسألة 
للحاج.عرفة يوم صيام الثانية؛ المسألة 
شهر.كل من أيام ثلاثة صام الثامن؛ الْللم، 
مشروعيتها.الأولى؛ المسألة 

الأنامالبيض.صيام المسألةالثانية؛ 
الحجة.يمح، عر يالث، من بدلا عشر ادءس الصوم افالة؛ الخألأ 
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وإء-طارينم'يوم صيام ال؛اّعت المطالب 
يوم.ؤإفطار يوم صيام استحباب الأولى• المسألة 
الصوم.هدا ثرط الثانيةت المسألة 
محْلره.بيبحبح أوصومه صومه، يشيع ما فْلره وافق إذا الثالئةت المسألة 

بالصيام.السبت، يوم إفراد العاشرت الم3لد_، 
نفلا.بالصيام بت، اليوم إفراد الأولى: المسألة 
بالصيام.السبت يوم إفراد عن الهي عله الثانية؛ المسألة 

نفلا.بالصيام الأحد يوم إفراد عشر: الحادي المهللم-، 
والخميس.الاثنين، يومي صيام ءشر: الئاق المطل—، 
والخميس.الاثنين لفغل ق تمهيد الأولى: المسألة 
والخميس.الاثنين يومي صيام حكم الثانية: المسألة 
والأربعاء.ئنمر:ماماقلآناء الثالث اJطال^ 
الصيم،.قمل في الصيام عشر: الراح المهليب، 
الشتاء.فصل ق الصيام عشر: الخاص الم3لالج، 

الشازصالأتثاء.انمللبالسادسض: 
الأبناء.ءلأيل 

لإمامإذاأنرَياشياملأتثاء.
الشانمة.عاليها نص فرؤع 

الامتسقاء.صيام مقدار تحديد الثانية: المسألة 
صيامها.ثحب ياتام عشر: الساح المهلل_، 

للحجاج.الرؤية يوم صيام المسألة؛الأولى• 
صيامها.ق الرغسّت، ورد التي الأيام من المالكية عنل• الثانية: المسألة 
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صزمة.مائهن الفصلالثال: 
العيدين.يومي صيام الأول؛ البصق 
صيامهما.حكم الأول؛ ال٠طاJ؟، 
صومهما.نن،ر اكاقت المهلالسا 

تهلوعّالكفار أعياد من عيد يوم صوم الثانىث البؤث 
مهللب.وفيه بالصوم، أوبيومين بيوم رمضان تقل.م اكالث،ت .ث، الم؛حا

أويومين.يوم بحوم رمضان تقدم حكم الأول؛ المطل.؟، 
يومض•أو يوم بموم رمضان تقدم عن الهي بين الجمع الئاي؛ المطيجا 
الممدم.وحديث الأنتمحاف حاويث بين الهلحاوي جمع الثالث؛ المطالب 
أويومتن•يوم بصوم رمضان تقدم عن الهي من الحكمة الراح؛ المطلي، 
يطوِثا.الشك يوم صنام الراع؛ البحث 
الشك.يوم تعريف الأول؛ المطلي، 
الشك.يوم صيام حكم الثاي؛ المهلل.، 
الشريق.ايام صيام الخامس. المه^،ث 
رجب.في الصيام السائس؛ البصث، 
أوبعدم.قبله، بشهر صيامه يقرن أن الأول؛ اامطال_، 
رجسا.بعض يفطر أن الثاق؛ المهللث، 
بالصيام.كله رجب، إفراد الثالث،؛ المعليج، 
رجب'ايام بعض صيام الراع؛ المعللب، 
الدهر.صيام الساح؛ البصث، 
وحده.الجنغة يزم صوم الثامن؛ البصث، 
مفردا.الجمعة يوم صوم حكم الأول؛ المطل؟، 
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عادة.به يتغاوى لا ما أكل الراع؛ ، ٣٠٧٥٠١١
الأسان.بين وما اليسير، بئر ت الخامس المطال._ه 

اليسمرساسام.ىلأالأور:ني،
اوألةاس:تيائينالإئان.

النخامة.بالعر ادادءست المطيج، 
الريق.بالعر الساعت المهلف، 
المضمضة.أثر ؛لعر الئامزتال٠علال٣، 
السواك.أثر بلمعر التامع! المطيبه 
الجماع.المنملراكاف: اكاق: المحن، 
مفهلرا.كونه الأول،ث الخللم، 
للصوم.المفسال الجماع صابعل اكابيأ المطالس، 
الفجر.ؤللؤع بعد أنزل ثم ليلا حاْمر من الئالث،! المطيي، 
مجامهر.وهو عاليه الفجر طلؤع الراح• المطلب 
جماعه.ق الاستمرار الأولى: الخألة 

الفجر.بطلوع علمه الأول: الأمر 
الفجر.بهللؤع علمه عدم الأمراكال: 

للجميع.قطعه اكانية: المسألة 
الإمساك.لزمه من جميع الخامس: المطلجج 
المرأتين.بين احقة المالسائس: الخللم، 
البهيمة.وطء الماع: المطالب، 
لأط؛ن.كر.إذا الثامن: انمللم، 

لاتثتهى.التي الصغيرة وطء المطيب،اكامع: 



.اسرولآ,ءىماساملكآ 

الميتة.ء وحل العاشرت المعللب 
الجوف.إلى ي إدخال الثالث: المقطر الثالث; الحث، 
بالجوف.الراد الأول: الطالم، 
حكمه.الئابي: الطالم، 
الفم.طريق عن الإدخال ارابع؛ المفملر ايراع؛ المحث 
•مشروعة طهارة سسنا الحلق إلى الماء مبق الأول: ال3ىلب 
مشروعة.غير طهارة بسبب حلقه إلى الماء مبق من القال: الطالم، 
طهارة.لغير الصائم حلق إلى الماء بق ّالئالح،: الهلالسا 
الطبية.الضمضة الراح: المعللمث، 
الصوم.ق الغرغرة الخامس: المطالب، 
للفم.الموضعي العلاج بخاخ الخامس: الطالم، 
الصيام.ل الأسنان طاواة أثر المادس: العلالمإ 
الأسنان.معجون امتعمال الساح: الطالم، 
منظارالعا.ة.استعمال اكامن: المطالم، 

الموضعي.بالخدر الحلق يرش أن الأول؛ الأمر 
بالخدر.الحالق رش بلا النظار إدخال \ص: الأم 

الأنف.طريق عن الإدخال الخامس: الخقعلر البحثالخامس: 
الاستنشاق.ق البالغة سب، الماء سبق الأول؛ الطالم، 

الأستعاط.الخال؛ المطالم،. 

الأنف.قهلرة الأالث،؛ الaلاJج، 
الأذن.طريق عن الداخل المادس المفهلر المادس؛ المبحثج 
الأذن.اسيرفى الأول؛ المطالم، 
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المسامع.ق اّء دخول اكابيت المطلب 
الصائم.ْن سب لغير يكون أن الأولى؛ المسألة 
الصائم.من بسب يكون أن الثانية: الخألة 
الأذن.وبخاخ الأذن، غسول الثالث: الطالم، 

العين.طريق عن الداخل السابع: المفهلر الحث،الماع: 
العين؟قهلرة انمللم،الئاق: 

الفرج.طريق عن الا،اخل الثامن: الممطر الثامن: الحث، 
اكطيرفيإخليلاككر.^طلبالأول: 

المرأة.فرج ل التقهلتر اكاي: الخللم، 
المال.>يق عن الداخل المسألةالأولى: 

الهبل.طريق عن الداخل الثانية: الخآلة 
الصوم.ق المرأة وفرج الخانة مفلار استعمال الهللم،الثالث،: 

الدبر.طريق عن الداخل التاسع: الخفْلر التامع: المحشر 
الدبر.ق الحقنة الأول: ايطلمر 
الشرجية.التحاميل الثاني؛ الطالم، 
الشرجية.الخاظتر استعمال الثالث،: الطالم، 
الجلد،مسام طريق عن الداخل الفهلرالحاسر الماشر: الميمثؤ 

الجم.وبقية والأوردة، 
السالك،.لا المام من الدن إلى الداخل الأول: المطالمج 
ونحوها.الجلد، على والدهونارت، الجلدية اللصقات الئابي: الطلمر
الصيام.الزايترل حبو١٠، تناول أثر الثالث،: الطلمر
الشدق.ق القات، تخزين الراح: الخلل-، 
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والجروح.والأمة، الجايقة، ماواواة المطابالخامس؛ 
والأمة.الجائفة، مداواة الأولى؛ المسألة 
الجوف.غير الجروح ماJاواة الثانية؛ المسألة 

أوالعضلية، أو الجلدية، العلاجية؛ والخمن الإبر، ادس؛ ايايطلم، 
الوريدية.

الدم.حقن الهللم،الماح؛ 
الأشعة.استخدام الثامن؛ الهللم، 
التاّعثغيلاللكلى.المطاف 
•الإغماء عشر؛ الخالي المفّْلر عشر؛ الخالي المحث، 
الصوم.على المهار ي أثرالإضاء الأول؛ الطالب 
مسائل.وسحته الصيام، على التخدير أثر الئال؛ الهللم، 
الهار.سمع التخدير الأولى؛ المسألة 
النهار.بحض التخدير الثانية؛ المسألة 
المخدرحقن طريق عن الهار بعض الخخدير كون أن الثالثة؛ المسألة 

العضل.أو بالوريد 
بالخدر.الخلق رش طريق عن الخدير الرابعة؛ المسألة 
الجاف.١^ ة؛ الخامالمسألة 

والدخان،الغيار، استنشاق عثر؛ الثالث، الفطر الثالث،عشر؛ الميحثؤ 
ونحوذللثإ.والروائح، اُتإ، والغان 

ونحوم.ذبابج، حلقه إلى طار إذا الأول؛ الطالمث، 
ونحوهما.والغبار، الدخان، استنشاق تعمد إذا الثال؛ الطالم، 

الطيبة.الروائح ثم الطلم،الثالث؛ 
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اتماوغازالأسن.المطلبالرابع: 
الربو.بخاخ الطلبالخامس: 

الجافة.البودرة ذات البخاخات المادس: الطلب 
البخارية.الرذاذ أجهزة اح: ائالطلب 
الدخان.مءس الماد،س: المهللب 

الحجامة.الثافعشر: المقطر البحثالثاقعشر: 
الحجامة.حكم الأول: الطلب 

التفهليربالخجامة.علة الطلبالئاق: 
والقصد.الشرط، الثالث،: العلل، 
الرعاف،.الراعت الطالإ 
دما.فمه ال حممن الخامس: الطيب، 
بالدم.المع المادس: الطال، 

لفحصه.الخ؛ري الدم من عينة أحد المعللبالماح: 
الصوم.ل الخزعات أخد أثر الثامن: الطال، 
الذي.إخراج عشر: الثالث، الفطر الئاوث،عشر: البحث، 
بنفلرة.أمدى من الأول: الهللم، 
فأمدي.النفلر كرر من الئال: الطال، 
فأمدي.أوباشر امحتس إذا الثالث،: الطال، 
مغ.ياافأنزل ف،كر من الراح: الطال، 
ماويا.فأنزل احتلم من الخامس: المعلل، 
ّالمني إنزال عشر: الرابع المفْلر عشر: الراح البحث 
فأمني.نفلر من الأول: الطلب 
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فأمتي.النظر كرر من المطلب 
أومدتا.متتا فأنزل فكر من ١^^،؛ المطلب 
بالمباشرة.أمنى من الثالثات الطيب، 
ياسمتاء.أمتى من الراع؛ المطالب، 
وهونائم.فأنرل احتثلم من الخامس؛ المهللبإ 
لمرض.المني منه حرج إذا السادس؛ المعللبإ 
فأنزل.اختياره بغير امرأته قبلنثه من الماع؛ الطيبه 
للداواة.الصوم ق المني إحراج أثر الثامن؛ المطيب، 
القيء.عثر؛ الخامس المفملر عشر؛ الخامس المسمأءاثإ 

Jعمدا.قاء من الأول؛ ، المطا٣
الصائم.فم و آلة إدخال الئاي؛ المطلسمه 
القيء.ذرعه من ثج؛ اك١Jالمع؛لاوبإ 
الصائم.يدن من جزء أحد عثر؛ المادس الفطر عشر؛ السادس اليح،ثج 
الصوم.على الدهون شفهل أثر الأول؛ المهليب، 
الجم.مجن عينايته أحذ الثابي؛ المهللبا 
الطي.اللولبج ١^ الئالث،؛ المطلب 
الأسنان.وتثفليف، الأضراس، قلع الراح؛ المعليبج 
•^>..،.٧١وعمل الغيبة، عشر؛ الماع الفهلر عشر؛ السابع المبحمثإ 
الصيام.نية قهير عثر؛ الثاس المفملر عشر؛ الئاس اليحس، 

المقطرات.روط ث الثالث،؛ الفصل 
العلم.الأول؛ الشرط الأول؛ الممث، 
الاختيار.الثاف؛ الشرط الثاي؛ الممث، 
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والشرب.الأكل، على الإكرام المطيبالأول: 
المأكره.حماع الطلب 

الجماع.على الرحل إكرام الخألةالأود: 
الجماع.عر ١^٥■ !/١٥ الثانية:الخالة 

نائمة.وءك.توهى من الطالبالئالث،: 
الذكر.الثالث: الشرط 

.IL-Uوالجماع والشرب الأكل الأود: الخالة 
عمدا.فاكل أفطر قو أنه وقلن طم1ا أكل إذا الثانية: الخالة 
اسا.أكل من تذكر الثالثة: ^لة 

٠والفدياهأ والكفارة، الهيام، قضاء احكام السابع: لياب ا٥ 
القضاء.أحكام الأول: الفصل 

القضاء.ق والتراخي الفورية الأول: المحث 
الثال.رمضان إر رمضان قضاء تأخير ^: ١٠١١المث، 
القضاء.ل المضي وجوب الثالث: الخحث، 
بالعاود.القضاء الراح: المحث 

القضاء.على التْلوع تقديم الجحث،الخامس: 
جوازتفريقه.المادص: البحشا
رمجضان.أيام القضاء الماح: المحث، 

العيال.ين.يومي القضاء المحثالثامن: 
الحجة.ذي عثر ق القضاء التاّع: البحث 

التشريق.أيام ق القضاء البحثالعاشر: 
الشك.يوم القضاء عشر: الحادي البحش، 
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الجمعة.يوم القضاء عسرت الئاي المبحث 
الست.يوم القضاء عشر؛ الثالث البحث 
يقضه.لم صيام وعلته مات من عشرت اراح المحث 
المئت.عن المدور الصوم لصاء عشرت الخامس البحث 
أفْلرْ.الذي الصوم قضاء عشرت المادس المبحث 

وو1■'
الولي•هو الميت عن بالصوم الأولى الأيل؛ اص 
•منهم واحد منتهم- عن يصوم- أن على الورثة اتفقت إذا ١^؛ اص 
واحل.شخص عن واحد وفت ق حماعة صوم الثالث؛ الفؤع 
التتاح.فيه شرمحل صوم عن الجماعة صوم الراع؛ المع 
الميت.عن الصوم ق للاحنبئ الإذف الخامس؛ المع 

الصيام.نير والقديه الكفاره ال؛انيت الفصل 
حكمهما.وبيان والفدية، الكمارة تعريف الأول؛ البحث 
واصهللاحا.لغه، والقوية الكفارة تعريف الأول؛ الطلب 
حكمهما.بيان الئاي؛ انمللب 

اممفارة.فيها اشتجب الحالات الطلم،الثاك؛ 
أمور.وتحته رمضان مار النبع الأدلى• المسالة 

المية.الادمية ئبل وطء الأول؛ الأم 
الخين.الآدَمة وطء الأول؛ الفرع 
الجماع١ل لزوجها الخلماوعق الزوجة على الكفارة وجوب الثال؛ المع 
يشئههمر.لا الخؤر المحغّرة وطء الثاف؛ الأم 

الأمالئاكثوطءُالدئر.
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وطءُالزتخالرابع: لأم 
الئخاىبمن١^.لأمالخاص: 

البهيمة.وطء السائس: لأم 
الميتة.وطء المساح: لأم 
جامع.ثم متعمدا، أفطر من اكامن؛ لأم 
الأعذار.من عذر طرأ ثم الكفارة وجبت إذا التامح: لأم 

الأكوواذرب.والةس:
محادة.بلذة أوالمذى المنى إنزال اuلكية: محي الثالثة: لماله 
المفملرات.ببقية الكفارة وجوب الرابعة: لخالة 

الكمارة.وجويت، شروط الراح: لمعللب 
أيهلرولميفطر.ظىأمه إذا لطلم،الخاص: 

الرتيب.على رمضان نبمار ق الجملع كفّارة المادس: لخهللم، 
الإحراج.عند أوالفدية الكفارة، جهة تعيين ائاح: لخهللم، 

النية.وقث، لخطلبالثامن: 
الآكفارة.لصبام الية وقت، الأولى: لمسألة 

والعتق.للإطحام النية وقت، لخألةالثانية: 
الكفارة.في المضولإ التصرف، التامع: لخهللم، 

وتكفيره^، رسوله أمر و افه أمر امتثال الكفارة من والحكمة مع: 
أجره.ونيادة توبته، استكمال و صاحها؛ ذنب 

والفدية.الكفارة، تعدد العللم،الخاليعشر: 
الكفارة.تعدد الأولى: المسألة 
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قثانية مرة يجامع ئم رمضان أيام من يوم ق يجامع أن الأووت الأمر 
الأول.عن يكفر لم و، ه نفالنوم 

كفارةعليه فهذا الأول ااجماع عن وكفر يومين ق جامع إذا ١^^٢،؛ الأمر 
ثانية.

يكفر.ولم يومين ق جامع إذا الثالث؛ الأمر 
لثانية مرة جامع ثم فكفر رمضان من يوم ل جامع إذا الراع؛ الأمر 

اليوم.نفس 
الفدية.تعدد المسألةالثاتة؛ 

والفدية.الكفارة، أونامحت المهللباكانيعشارأ 
الكفارة.أنولع من الواجب تعيين وقت الأولى؛ لمسألة 
الكفارة.إحراج وقت الثانة؛ لمسألة 

الفدية؛وقت لمسألةالئاكة؛ 
الصيام.عن للعاجز الفدية إحراج وقت الأول؛ لأمر 
الأحر.رمضان إلى المضاء أحر لمن الفدية إحراج وقت الثاق• لأمر 
والرضع.للحامل الفدية إحراج وقت الثالث؛ لأمر 

والفدية.الكفارة، في القيمة إحراج عشرث الثالث، لمهلي.؟، 
»ء .ِ الرؤتن*بكفربه ما عشرث الراح لمهللب 

بالصيام.تكفيره الأور؛ لمسألة 
بالمال.تكفيره لخسألةالثانية؛ 

الرقيق؛صيام مقدار الثالثة؛ لخألة 
الكفارة.أيولع لهللميؤالخامسعشر؛ 

الخق.لمسألهالأوليىث
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اممارة.أصناف من الرمة إعتاق كون الأول: الأم 
بالعتق.التكفير وجوب شروط الثاق: الأم 

للرمة.واجدا يكون أن الأول: الشرط 
حا-بمه.عن فاصلة تكون أن الئاف: الشرؤل 
الرقبة.دون واجدا كان إن مثلها بثمن تكون أن الثالث: الشرط 
يمونه.ولمن له، الشرعية للنفقات واجدا يكون أن الرابع: الشرط 
الأصلية.للحوائج واجدا يكون أن الخامس: الشرط 
إلىانتقل دينا أو غائيا كان فان حا٥^١، ماله يكون أن السائس: الشرط 

الصيام.
دينه.وفاء عن فاصلا يكون أن السابع: الشرط 
الرقبة.إعتاق صحة شروط الثالث،: الأم 

مؤمنة.تكون أن الأول: الشرط 
مميزة.الرقبة تكون أن الثاق: الشرط 
اوق.كاملة اشتقة الرقبة تكون أن الثالث: الشرط 
شرعثا.ولدا المعتق العبد يكون أن الراع: الشرط 
عنرقثتين نصفي أعتق فان الرق، كاملة رقبة يعتق أن الخامس: الشرط 

كفارته.

العيوب.من سليمة الكفارة ق المحتمة الرقبة تكون أن اد،س: الالشرط 
عليهوجبت ْن على يعتق ممن الرقبة تكون لا أن السابع: الشرط 

لوملكها.فيما الكفارة 
بينمشتركا الكمارة ق المحتق العبد يكون لا أن الثامن: الشرط 

وغتره•المعتق 
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.حملا الرقبة تكون لا أن التا،اسعت الشرط 
.سيبمها على مقدورا الرقبة تكون أن العاشرت الشرط 
للغير.حق بالرقبة ألايتعلق عير! الحائي الشرط 
عليه.الواجبة الكماره عن الإعتاق يوي أن عشرت ١^ الشرط 

الصي؛ام.الئانية1 المسألة 
الكفارة.أصناف من الصيام كوف الأول؛ الأمر 

الصيام.انمزار من الانتقال شرط الأْراكاق: 
التتاعفيالصيام.شرط الأمالثالث: 

الخيام.الأمالراع:ماسلتياع 
الخص.الفرعالأول:

الثثرؤالفرعالثالث: 
المرض.الفرعالرابع: 

عنالمنهي امام أو رمضان، بشهر الصيام تخلل الخامس: الهمع 

الكمارة.بنية رمقان شهر يصوم أن الثانية: الضلة 
المستغرق.الإغماة أو الفوز، الئادس: القرع 
والمرصح.الحامل إفطار الماع: الفيع 
أوتهلؤع.أوقفاء، نذر، صوم الثامن: القمع 

الانتقالإلىاممر؛اسمونشرغ؛الصوم.الأمالخاص: 
يصم.ولم مات مى المادص: الأم 
أوبالمدد؟.بالأهلة الشهرين صيام ق المرة الماح: الأم 
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والفدية.الكمارة، ق الإحلعام الئالثةت المسألة 
والفدية.الكفارة، ، أصنافأحد كونه الأول! الأمر 
الكفارة.ق الإطعام إلى الانتقال شرط الئاي: الأم 
المْلعم.شروط الثالث،! الأم 
ه.وجنالإطعام، قدر الراع؛ الأم 
بالطعام٠تتعلق فرؤغ 

مالأول!فيإخراجاسمعناممارة.
•والويق الدقيق، إحراج 3، ^،؛ ١٠١١المع 
والفدية.الكفارة ق حسين بين الجمع الخامس• الأمر 
العيم،.من الهلعام مة ملأ الاد،س! الأم 
المهلنم؟عدد الماح! الأم 
الإطعام.ق اكس، اممار الثامن! الأم 

الإباحة.طعام إحزاء ق المعتم اكرع'الأول! 
إنالإباحة طعام باحزاء قولهم على بناء الحنفية فمهاء عند الثاق! الهمع 

عدة.تقريحايت، ذكروا مشبعا كان 

طعامباحزاء قولهم على بتاء ~ المالكية فقهاء عند الثالث،! الهمع 
مشنا.كان إن الإباحة 

الماليالثإّطعام إحزاء ق المعتبمر الراح! الهمع 
اكتابعفيالإطحام.الأِاكا-ح!

والفدية.الكمارة، مقوط التامح! المعللب 
رمضان.تيّار ١^٠^٤ كفارة سقوط الأولى! المسألة 
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الفدية.سقومحل الثانيةI المسألة 
رمضان.قفاء تاحير محيية سقوط ت الأول الأمر 
أومرض.لك؛ر الصوم عن العاجز محيية سقوط الثال! الأمر 
العجز.عند والمرصع الحامل عن الكفارة سقوط الثالثت الأمر 

الدمة.و ة JUاوالفدية الكفارة، على الموت أثر العاشر: اسمج، 
ّباخراجها أوصى قد يكون أن الأولى• الحال 
احراجها.أوصى قد يكون لا أن الثانية: الحال 
والموصوعات.والمرام، المصادر فهرس 

عالمةوJحومث، سابقة، مصائر من العلمية المائة هده بجمع قمستج ومحي 
ذللث،،ولي إنه والداي التوفيق اش. فامال الكثير، حولها وقرأت لاحقة، 
وصحبه.وآله محمد نبينا على وملم الله وصلى عليه، والقادر 

ؤكتمه؛
المشيقحعلي بن د/حاثي 
بالقصيمالشريعة كلية 
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داثتمهي

^;JUxaوفيه 

واصطلاحا.لغه، الصيام تعريف الأول؛ المطالب هثى 
^فاكال:نمالصيام،وس.

وفوائده.الصيام جآكم الثالث! المطلب هتي 
الصوم.فضائل الراع؛ المهللب 

وثوابه.رمضان، فضل الخامس؛ المطلب قجء 
الصيام.المادس؛أنواع ههاJطاJب 

الصيام.تشرع مراتّي، الماج؛ ايمطالي، ه^ 
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الأول؛الطلب 

واصطلاحاممة، اثميام تميف 

مسألتان؛ونحه 

ممة:السام تميف الأولى؛ السألة 
والص٠تل١ا.والكون، والركود، الإمساك، مطلق 

فوركوث إمساك على يدل أصل والميم والواو ررالصاد هارست ابن قال 
ماوسائر ومشربه مطعمه عن إمساكه هو الصائم، صوم ذلك من مكان 
cUjjوؤ، تعالى؛ محوله ق قالوا صوما، الكلام عن الإمساك ؤيكون منعه، 
الأكولوأما والصمت،، الكلام عن الإمساك إثه [، ٢٦تمر؛مت ه صوما ,لؤتي 
النابنة؛محال صائم، لكائم فيقال 
ساج،وخلوع1ك،اشمارآ،غيرمانمه وحيل ام، صيحيل 

الؤح،،لم.ركود والصوم؛ 
وصياما.صوما يصوم صام مصدر والصوم؛ 

صوم،وقوم صوم، ورجلان صوم، رجل رربمال؛ اللغة؛ تهذم، ول 
ذورجل وتلخيصه؛ بالمصدر، نمتا لأنه يجمع؛ ولا يثنى لا صوم، وامرأة 
يصومكان إذا صوام؛ ورحل صوم، ذالتا وامرأة صوم، ذو وقوم صوم، 
ذلككل وصيام، وصوام وصيم صوم اء ونورجال الليل، ويقوم النهار 

المماحص'آآا، اكب ألفاظ تحرض ؛/*؛A؛، المتذب الفلم ١، ص*اا الزاهر )١( 
.٣٠٢الميرا/

'١ ١ ماه الذبياف النابغت ديوان )٢( 
TYt/rاللغة مقاييس )٣( 



QyJ ]اسءعلآ.ممسم]أ

مقامه(()١(.الفرس; ومصام يقال، 
صومان،ورحل أيصا، وصثم بالتشديد صوم رروقوم الجوهري• وقال 

أيصائأ(()ى.
الهلرمحج،من لقربها الواو قلبوا وصيم يالتييد ررومجوم متثلور; ابن قال 
وصومنادر، الاض وصيامي وصيام الياء، لمكان كسروا سيويه عن وصم 

صام،،.جمع هو وقيل* للجمع، اصم وهو 
صائم.فهو سير أو كلام أو كلعام عن ممسالئ، كل عييدة; أبو وقال 
ءؤإؤ،تعارت افه قول ومنه ألكلام، عن اكه لإمصائم؛ للسانم، يقال 

تيعني [ ٢٦]مريم؛ ُاعره إذي-يا الومّ أُ؛كلم قذ صوما ِللرني دذئيت، 
وسكوئا٠صمتا 

والمتكح.والمسرب المطعم عن لإساكه صائم؛ وشال 
النهار،صام \ذمب.' تقول العالق، عن لإمساكه صائم؛ ولفرس: ؤيقال 
الحر'كةر'ُآ،٠عن كالممسيكة لأنبا الفلهرة؛ قيام عند السم>س وصامت 

النهاروهجرال؛،صام إذا دموي نالهمعطئ،بجسرة 
لميعثلم،.إذا المزسءالىآرJه; صام عمل. بلا يام والصنم: 

امتافما إذا الشماخ! قال مصامته. وكدللئ، موقفه، المزس: ومصام 

.٢٣٠؛/)١( 

٠.٤ الصحاحا/١ )٢( 
للفيروزآباديالمحط القاموس (، ١٥٦ص)نلرازي الصحاح مختار (، ٢٠٢/ )ا العين )٣( 

لأينشبة)ا/ي؛أ(.الحدث غريب (، ١٤٦٠)؛/
.١ ص٩ القيس امرئ ديوان )٤( 



]خ0اسام لأ-ءكام §اس*ء 

مءئامه(()ا(.منها 

نكن.والماة: نكدت، ارج: وصات 
.٢٢الئكاحلوالصام! ذاقها، أي منته! فلأن وصام 

اه.والخز؛: 
بالصومظلل إذا الرحل وصام صومه، وهو بدوقه رمى إذا اشام وصام 

جداالمنظر كرية الإنسان شخص ثكل على شجر والصوم نجئ، وهو 
ورق،له وليسرإ الءحتادت،، بالسياطن. يعنى مساهلن، الروومحس ٠ لمره شال 

وأكيطوئه، طول ولأ الأثل ناُت، يثن أنات شز ولأ ثيب وسثزم 
هديل.لغة ق شجر الصوم الجوهري: قال قماية، بني بلاد منابته 

وضوامء:
الشاعر:قال 

نق؛«ر؛،ءنوام ئ رغن بمدوم خد.1ه كاو زنل بمت4لع 

(.٦٧ديوانالثماخ))١( 
.٢٣٧ابوالالغة\/)٢( 
.٤٠١الصحاحا/)٣( 

)؛(ننالربآا'/،هم.



 ]Tj[اس،ا

اسطلأئ:تميف ^٧؛،: ٥١السألة 
أركانه،باختلاف تختلف الفقهاء عند متعددة تعاريف اصعللاحا للصيام 
مذهب.كل عند ومفهلراته وشروطه، 

الحتفية؛، auImفمن 
وهئمحموصة، افياء عن الإمناك مهو الشرعي اروأما الكا،ابي! محال 
تحصوصة(()ا(.بنائط والجنخ والشند_، الأكل 

ثممخمومة((، وأشياء قوله! ق الإجمال التعريف،! هذا على ؤيزحد 
منهيتحاشى حشو وهذا إلح؛أ والشرب... الأكل رروهي قوله؛ ق التفصيل 

لحدود.اق 

حكمله ب3لنا شيء إدخال وعن الجماع عن اك ررإمالهمام! ابن وتال 
،.٢١بنية،،النروب إلى الفجر من ال-اطن 

المفهلرات،.تعداد ق التفصيل التعريف! هذا على ذخذ >و
أوعمدا شيء إدخال عن مارا الإمساك ارهو الفلاح! مراقي ول 

أهاله«بمن بنية الفرج شهوة وعن اكاطن، حكم له ما أو بطنا، 
الغروب.إلى الصادق الفجر من نهارا( هوالإمساك ) قوله! 
الإدخالوقيد لا، أو عادة يوكل كان مواء شيء( إدخال )عن ت قوله 

كالغبار.الدخول يخرج 
المضمضةماء مسقه من والمخهلئ النسيان يخرج أوحهلآ( )عمدا قوله! 

فهوكالعمد.حلقه إلى 

الجائفة.نمى البهلن ل جراحة أومن أوالأنفا، الفم من )بطنا( قوله! 
(.الصناع)y/٥٧بيانع )١( 
فحالقاوير)آ/آآ.مآ(.)٢( 



]0TQاس«عسماسم 

.o'S/iكدواء الدملغ وهو الباطن( حكم له رما ل أيحله قوله؛)أو( 
والإنزالالجم1ع شمل الفؤج( شهوة رعن نبمارا الإمساك رو( قوله؛ 

دمت«

الحائضعن احترازا أهله( )من غيرها العبادة لتفارق ربتية( قوله• 
والمجنون.والكافر اء والنق

قبإذنه تعالى لله منوي المفهلرات عن اك إمالحين هدا واختصار 
(()١(.وقه 

تالتعريف هذا ؤيوخذعلى 
محبق.كما المفهلرات ق التفصيل أ~ 

رربنية((.قوله؛ عن يغنى ااإماك« قوله! ب— 

ائامة؛تهاييف وض 

:^٢٢حدودابن رح شل 
الغروب.حتى الفجر طلؤع وقت عدمية عبادة رررنمه الصوم؛ 

ومدى،وإنعاظلٌأا، ووهدء، يقغلة، إنزال عن بنية كف بأنه؛ يحد وقد 
جوفأو لحلق الأمتان بين وفلقة وذباب، غبار، غالما غير غذاء ووصول 

ماره((.أكثر إغماء دون الغروب حتى الفجر زمن 
يلي؛بما التعرف هدا عر واعترض 

إيجايتا.يكون أن التحريفايت، شروط من إن إذ عدمي؛ تعريف أنه أ— 
المفهلرايتج.تعاواد ب~ 

ا/ار'اأ.الفلاح )ا(صافى 
٨(.١ ص) للرصاع عرفة ابن حدود نرح ^ ٢١

(.U٤٦٤/العرب )لسان الج٠ااع اشتهى الرجل• وأنعظ ذكره، انتثار الرحل؛ إنعاظ )٣( 



اس|ءسماس1م1|كأ 

مقامهمايقوم وما والفرج، الفم شهوق عن ررالإمساك القرال: وهال 
أوالفجر قبل وبنية النهار، أحزاء جميع ل المولى طاعة ل للهوى مخالفة 

الأعياد((را(.وأيام والنفاس الحيض فيماعدازمن أمكن إن معه 
مقامويقوم الحلق، البطن! شهوة مقام يقوم مقامهما؛، يقوم راوما هوله! 

القباوةرأ<.الفرج! شهوة 
بمايلى!التعرف هدا على واعترض 

التعريف،.ق عنه حشويتحاشى وهذا المفهلرات، تعداد أ— 
للهوى،؛.ةوله!"ررمخالفة مع للمولى؛؛ را٠لاعة قوله! ل التكرار ب— 
إلخ.ا، الحيفى... زمن عدا رافيما قوله! ق القي ج~ 
اثفاهلية؟تعاييف وهن 

زمني مخصوص شيء من مخصوص اك ررإمالنووي: هال 
مخصوص؛أأص•شخص من مخصوص 

التعريف،!هذا ؤيوحدعلى 
فمعلومشيءمخصوص؛؛ عن مخصوص »إماك قولهم! التكرارل أ- 

•مخصوص ثيء عن إلا يكون لا المخصوص الإمساك أن 
•الوصوحل٤، التحريفات، شروط ومن ارمخصوص؛؛ كلمة ل الإيهام محط— 
بقولهم؛عرفوْ كما 

النة)ه(.مع مخصوص وجه على المقطر عن اك إم

الاوحيرةآ/هخ؛.)١( 
.To^/rحاشية\ضدوي)٢( 
.٢٤٧/٦المبموعهمحالهاJب)٣( 
طرقالأمتاولألوضئب)أ0ا(.)٤( 
أسىاوطلبا/بم«أ.)٥( 



]TQاسيام 

منالممطر عن المميز لم الماك إمأي المفطرآ عن )إمساك قوله•
جمحوالولادة والنفاس الحيض من مالما بالنية آخره إلى النهار أول 

بعضه.ق والثكر الإغماء ومن النهار 
وانتفاءوالأركان الشرومحي اجتماع س أي مخصوص( وجه )عر قوله: 

ررعرقوله: و داخلة لأما إليها؛ حاجة لا أنه الفلاهم المة( )مع قوله: 
وجهمخصوص«.

النيةل١،.عدا ما المخموصى: بالوجه يراد أن ؤيمكن 
.ررمخصوصن٠٠ قوله: ق الإحام التعريف: هذا عر يوحد كما 
اسابلة:تعاليق وض 
أشياءعن الإمساك عن عبارة السرع: ل رروالصوم قدامه: ابن قال 

مخصوصا،رأا.وقت ق مخصوصة 
ررمخصوص((.قوله: ق الإمام التعريف: هذا عش ويؤحذ 
إنسانس المفهلرات عن النهار جميع اك )إممفلح: ابن وعرفه 

الية(رص.ْع مخصوص 
منمعين زمن ل مخصوصة أشياء عن بنية )إماك البهورت لعرفه 

مخموص(ل؛،•شخص 
الأنتية.مفسدانه هى محصوصة( )إمثالثضأئثاء قوله: 

.UA/Yحاباوجيرسضالخف )١( 
٣(.)م المش )٢( 
المدع؛/ا.)٣( 
(.٤٦٩/١ثرحسهىالإرادات))٤( 



QaJ ]اسياماسأءسم اء

غروبإلى الثاف الفجر ؤللهمع من وهو معين( رمن j )بنية ث قوله 
مى•ال

الحايضغير العاقل لم الموهو محصوصن( نحصن ريي قوله• 
اء)ا(.والش

ررمخصوص((.كلمة الإ-يام عليه؛ 
عنتعالى فص اك إماصطلاحات الصيام تعريف ل يقال أن الأقرب ولعل 

أهله.من النهار جمح المفملرات 
اثفلأ:ذات الألفاظ 

ا-الإْاك:

والإمساكوقبضه، وأحده به، والاعتصام الشيء حبس هو لخأت الإمساك 
البخل.والإساك: اسوت، هو: الكلام عن 

علىيدل صحح واحد أصل ، والكافوالسين ررالميم فارس؛ ابن مال 
الثشاكوكل.ا البحل، والإمساك: ممسك، والتخيل تحثسه، أو الشيء حبس 

بشيءيعلق لا كان إذ مثكة؛ ورحل أيصا، البخيل والمسلإيلث<: والمناك 
الواحدةباليي.، اكه لامتمالدبل؛ من الثوار والمتالث،: منه، فيتخلص 

ضكة«)آ(ّ

امريحسسهن،آ، ١ ٥ لالت.أأ.اءت ه .،ودتا آلأق ؤؤفآمسح^ِهرؤنا تعالى. وقوله 
الصوم)'آ(.من أع؛! وهوبل،لاك 

القاعكشاف )١( 
.٣٢٠مقاييساللخةلأبنفارسه/)٢( 
.٣٣٣انالعرب٠ا/أارة،ظجالعروسيآ/،ي٣٢٠ْمايسالاكنه/)٣( 



]TQ.اس،ءسماسم 

I-Y:_

لكنوالشراب الطعام من المتعالق ذكر ؤإذا تركه، لنأت الشيء عن الكم، 
للصوم)١(,مساوتا 
وانقباض،قبض على يدل صحح أصل والفاء ررالكاف فارس؛ ابن قال 

النيء؛،.تقبض لأثها بذلك سمسثا ان، للأنالكم، ذللث، من 
الصممت،؛٣' 

النطقر٢(.عن اك الإملغأ: التكون، وكذا الصمت، 
إببمامعلى يدل واحد أصل والتاء والميم رءالصاد ذارست ابن قال 

تقولهم ومنه أيصا، وأصمت، مكثخ، إذا الرجل صمت، ذللئح من ؤإغلاق، 
ليسصامته كأنيا -با، أحد لا التي المفر وهي إصمت،((، ببلدة محلائا ررلقيث، 

والقصة،الدم، فالصامتط: ناءلق«، ولا صامت، ارماله ويقال ناؤلق، ببما 

والخيلءارص-والغنم الإبل والناءلر(ت 
هه . 

.١ ٢ ٩ ه/ اللغة .لأسى ، ١ ٠  ٩٨ا/ المحيط القاموس )١( 
.٥ ٤ Y/ الرب، زن ٣، ٠ ٨ T/ الأنة معجم.قايس )٢( 
T،A/rاللغة مقايس )٣( 





]VT[اس،ءسماسيأم أأ

ظهورْيتتقن أن إلى شعان آحر من الهلال يظهر منذ فرض اللثل من ينوم 
ذاتوالحرة والأمة والرحل، والمرأة والحر، العبد ومواء شوال، أول من 

حلوين«ر١(.أو ثيبين، أو بكرين، لكنتا سند أو زوج 
يبمضازثقهر صوم ترك حكم اثذييi: السالة 
الزغ:محل تحرير 

بعير،جاحد غير عامدا رمضان صوم ترك من أن على الفقهاء اتفق ~ ١ 
العير،زوال عند كلاهما أو الفدية، أو القضاء عليه ؤيجب عليه، شيء فلا 
ميأق.كما 

ماعليه ويرنب، لكفر، مرتد فإنه لوجوبه جحدا الصيام ترك من أن ٢" 
ؤاجهيأه^، ولرسوله فه مكذب لأنه أحكام؛ من المرتد على يترتبج 

الممن،
الأكلله عذر لا من تعمد لو أته الشرنبلالي ررعن عابدينI ابن نقل 
ولابالصرورة، منه يبت لما منكر أو بالدين، مستهزئ لأنه يقتل• جهارا 

به(()أ(.والأمر فتله، حل ق حلاف، 
صياموجوب على الأمة أجممت، را)فائدة( ت الجليل موام، ول 

الإقرارمع صومه من امتنع ومن مرتد، فهو وجوبه جحد فمن رمضان، 
صومعرفةإ ابن قال مالان،، مذهبا من الشهور على حدا قتل بوجوبه 
كالصلاة(()"؟(,وتركه جحده واجب،، رمضان 

وجوبهجحد من بالضرورة الدين من معلوم رروهو المحتاج؛ نهاية ول 

الإجماعصا-ب )١( 
رداوحتار؟/؛؛إ.)٢( 

.٣٧٨الجليل؟/مواهب )٣( 



.اسءعلآ.مماسيامؤج 

تركومن العلياء، عن بعيدا نشأ أو بالإسلام، عهد قريب يكن لم ما كمر 
واجبالصوم دال1 كأن ومفر، كمرض عدر غير من جاحد غير صومه 

صورةله ليحصل نهارا والشراب الطعام ومغ حبي أصوم لا ولكن علي 
بدلك«را(.الصوم 
تركها-أيمن كفر ل العلم أهل بين حلاف، ررولأ قيامة: ابن قال 

ذلك...مثاله يجهل لا ممن كان إذا لوجوحا جاحدا الصلاة— 
لأنهوالحج؛ والصيام الزكاة وهي كلها الإسلام مباف ن، الحكم وكدللث، 

والسةالكاب كان إذ تخفى؛ تكاد لا وجوبها وأدلة الإسلام ماف 
للأسلأممعاند إلا يجحدها فلا عاليها، منعقد والإجميع بأدلتها، مشحونين 

س،رسوله سنة ولا تعالى، اممه تكتاب قابل غير الأحكام الترام من يمتغ 
.٢٢(()ولأإجuعأمته 

جاحدغير وكلأ تهاونا رمضان صوم تارك حكم ل الفقهاء احتلف ٣— 
أقوال:عيرعلى غير من 

والشراب.الطعام ؤيمغ يحص أنه الأول: القول 
مدهب،وهو المالكيةل؛ا، من عياضر قال وبه الحنفيةر'آا، ميما وهو 

الشافعة)ْ(ب

أوبهما.سجنر، أو صرب، من، الحاكم يراه يما يؤدب أنه الثاق: القول 
ماةاسجمآإ؛.)١( 
اوغنى«ا/\،م.)آ(
الفلاحم\و ، ٩٣صن الفلاح على.راني الساري حاشة )٣( 
"؛.UA/Y، ٣١حاتب )٤( 
الممحاجم1ة \ا\^ك الممحاج ْدي، ، ٦٥•ا/ن JUaالروضة س م المجمؤع )٥( 

M\lr



لخقآالهيام  ۶٥٢١؛اس4ع .

أحمدرم.عن ورواية الشافعيةل٢،، عند وقول ،، المالكية١١مذهب وهو 
تأويلبلا اختيارا عمدا رمضان أداء ق أفطر من أن المالكية! وعند 

كانإن ثم معا، حما أو مجن أو صرب من الحاكم! يراه بما يؤدب قريب 
الأدب.مع حد خمر وثرب كزنا الحد، يوجس، بما فهلره 

مقوطالمناوئ وامتظهر الأدب، محدم رحما يوجب، فطره كان ؤإن 
الجميع.على القتل لإتيان بالرحم، الأدب 

قالكما الأدب- على يقدم فانه حاليا، الحد كان إن أنه ومفهومه! 
قبلتائيا كونه حال عليه الاطلاع قبل عمدا المفهلر حاء فإن - الدسوقي 

يودب)أ(.فلا عاليه، الظهور 
بمابنقل ولو عمدا( الممهير رأدب وجمت، رر)و( الدموقي! حاشية ول 

حدالحد يوجب، بما فطره ولوكان أوهما سجن أو صرب من الحاكم يراه 
الظهورقبل تائيا( يأتي أن رإلأ رجما الحد كان إن الأدب وقدم الأدب، مع 

أدب((.فلا عليه 
يقتل.أنه الثالث،! القول 
وهوالذهّب،، من المشهور أنه الحقناب وذكر المالكية، عند قول وهو 
الحناطةرْا.مذهب 

النانبحاثب الزرتاف شرح الجلل مخ ا/ئ0ا، الإكالل حواعر )١( 
• ٥٣٧/ ١ للدردير المجتر الترح عر الدّور حاشية ، ٢١٥آ/

روضةاسآ/ي؛ا،ابعميا.)٢( 
r«Y/U،برعاكاوى١٧٢-١٧١/٩المدع)٣( 
المافبحاثب الزوم ثرح الجلل مح ا/؛ها، الإكالل جوامر )٤( 

• ٥٣٧/ ١ للدردير المجر الشرح عر الدّور حاشية ، ٢١٥؟/
مطالبأورالهىا/'آدآّ)٥( 



ا§اسمسمماسمم]ج 

بالدين.استهزاء ذلك فعل إذا يقتل الحشة: وعاد 

 jيوحركلأ الصوم تارك أل على عرفة ابن اروص الجليل؛ ع م
بالسف،،.فيمتل ينو لم فإن النية، بقدر الفجر لقرب 

أوتركصوما، أوترك ماؤنا، زكاة ترك ارومن المهى: أولي مطاف وو 
ةتلحدالأكفنااابحنا 

جسر.بن سعيد قال ربه يكفر— أنه الراع: القول 
ونحنتاركها، تكفير ق فاحتلفوا الأربعة الأعمال وأما ١١تيمية: ابن قال 

المعاصيبه نريد فانما بالدنمح، كفر لا أنه على مممقون المة أهل قلنا: إذا 
وعنمشهور، نزلغ تاركها كفير ففي المباق هدم وأما والشرب، كالزنا 
منها،ة واحل، ترك من يكفر إنه عنه: الروايايث، ؤإحدى نزلع، ذلك ل أحمد: 

روايةوعنه حسيا، كابن ماللئج أصحاب من وءلائفة بكر أبى اختيار وهو 
بتركإلا كفر لا ثالثة: ورواية فقْل، والزكاة ١^ بترك آلا كفر لا ثانية: 

الصلاة،بترك إلا كفر لا ورابعة: عليها، الإمام قاتل إذا والزكاة 
مالللسلف، معروفة أقوال وهذه منهن، شيء بترك يكفر لا ة: وخام

متعمل>االزكاة ترك ومن كفر، فقد متعمدا الصلاة ترك من عتيثة؛ بن الحكم 
متعمدارمضان صوم ترك ومن كفر، فقد متعمدا الحج ترك ومن كفر، فقد 
ومنباض، كفر فقد متعمدا الصلاة ترك من جيير: ابن معيد وتال كفر، فقد 
كفرفقد متعمدا رمضان صوم ترك ومن باللة، كفر فقد متعمدا الزكاة ترك 

(()١(,لله با 

بالصلاة.إلحاقه ولعلحجته: 

.r>x/Uاكاوى مجموع 



تهْتإاسيام لأح؛دام اس*ء .

دئوقس•
علىأوحبتموْ كما القتل، عليه لاأوحتم فلم قيل; ارفإن الماورديت ثال 

لأمرين!قلنا الصلاة تارك 
واعتقاداللسان، قول لأمما للإيمان؛ مشاحة الصلاة أن أحوهما؛ 

وليسالإيمان، تارك يقتل كما تاركها فقتل بالجوارح، وعمل بالقلب 
الصيام.كيلك 

كانفليلك بفعله، إلا تاركها من امحتيفاوها يمكن لا الصلاة أن واكاي! 
الهلعاميمغ بأن تاركه من استيفاؤه يمكن والصيام لقتله، موحيا تركها 

،.١١٠١لقتلهموجبا تركه يكن فلم إفطاره، إلى يودى وما والشراب 
الأدلة:

املالأولواكابيأدلة 
محمد،بن واقي عن شعثة، ؤلريق من وملم البخاري رواه ما — ١ )١( 

ررأمرمحتؤقال؛ اف رمول أن محكا عمر ابن عن يحدُث،، أبي ممعن، قال؛ 
افه،رسول محمدا وأن اطة إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن 

دمائهممنى عصموا ذلك فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصلاة، ؤيقيموا 
تعالى*الى•اممه على وحماحم الإسلام بحق إلا وأموالهم 
الصلاةؤإقامة الشهادتين قول جعل ه الرسول أن الاستدلال؛ وجه 

.٣٩٦م الحاوي )١( 
فخلواالزكاة واتوا الصلاة وأءاما تابوا »نإن اسم/باب كاب - البخاري صحيح )٢( 

يقولواحتى الناس يقتال، الأمر باب الإيمان/ كاب - لم ومله، واللفغل ، ٢٥برقم ٠ سيلهم 
•• به• جاء ما بجميع ؤيومتوا الزكاة ؤيوتوا الصلاة ؤيقيموا الله رمحول، محمد اف إلا إله لا 

٢٢^•
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أنعر فدل الخل، يوجب بما أتى إذا إلا والمال لأدم عاصئا الزكاة دبء 
الصوم.ومنه تاركه، قتل يوجب لا عداها ما 

أبىعن أمحه عن صالح أبى بن مهيل طريق من لم ممارواْ ٢" )٢( 
أحمىإلا زكاته يودى لا كنز صاحب من ررما س اممه رمول قال قال هريرة 

اللهيحكم حتى وجبينه جنبا0 -ها فيكوى صفاح، فيجعل جهنم نار ل عليه 
الجنةإلى إما مييله يرى لم منة، الما حمن مقداره كان يوم ل عياله بن 

JlUb .>اص«)ا
كفرْ.عدم على يدل الجنة إر مييله يرى فكونه 

قيقث بن الله عد عن الجريرى طريق من الهرميى مارواه ٣- )٣( 
تركهالأعمال من شيئا يرون لا محمد أصحاب اركان قالت العقيلى! 

كفرغيرالصلأة«رأ(.

علىنجرأ فلا المنة، أو الكتاب من دليل تركه حكم ق يرد لم لأنه — ٤ 
تكفيره)م.

الإسلام.أركان من ركنا لركه ذكر؛ بما يعزر أنه — ٥ 
اكالث،)أن4ثل(ث

بنحماد حدثتا مؤمل، طريق من مسنده ق يحلى أبو رواه ما — ١ ( ٤ ) 
قالعباس- ان عن الجوزاء، ان عن الدكرى، مالاث، ن عمرو حدثنا ليد، 

وقواعدالإسلام ءعرى قال؛ الني إر رفعه قد إلا أعلمه ولا حماد؛ 

(.٢٣٣٩)الزكاة مانع إم باب الزكاة/ لم مصحح )١( 
الاوهيق-س:ا/\/؛،وةال المدرك ز الحاكم وأحرجه (، ٢٦٢٢الترمذي)ض )٢( 

صالحأ،للإمسواده 
•١ ٠ ص٥ والحكم اللوم جامع يتظر• رم 



QvJاسم ءاسأءسمم 

حلالكافر فهو واحدة منهن ترك من الإسلام، أمس عليهن ثلاثة، الدين 
رمضان«راا.وصوم والصلاة، إلااممه، لاإله أن شهادة الدم! 

(.٢٣٤٩);عرأ/ا""آ\ مدأي 
به.إسماعيل، بن مؤمل طريق من ٢( ٠ ٢ / ١ ) السنة ل اللألكاتي وأحرجه 

حن١٠.ا٠وإساده (;٤٨الهيثمي)١/ وتبعه ١(  ٩٦المتن.رى)١/ قال 
صعيما؛

الكري:ماس عمروبن فيه - ١ 
ؤيرقالثماتح، عن الحديث، رمنكر : ٢  ٥٨أ/ الرحال( ضعفاء ل الكامل j( عدي ان ءال، 

ماغير ولعمرو ضعيفا... كان( الكري ماك بن عمرو يقول، يعر أبا سمعت الحديث،، 
ثقاتء.نوم من سرقها بعضها مناكبر أحاديث، ذكرُت، 

اكهدبب،ل وقال( ، ١٠٢١٠^له راص.الوق صأآإ؛ اكهدي_، تقريّخ ل حجر ان ونال، 
/aويغرُبجاالأيخعرء عنه ابنه رواية غير من حديثه اريعت،ر ؛ ٩٦
إسماعيل:ن مؤمل ٢- 
لنال.بم صاووق حاتم: أبو وقال، معين، ان ءومه : ٢٢٨/ أ الأءتل.ال، ميزالت، ل الذمي نال، 

كثير،حهلآ حديثه ل زرعة: أبو وقال، الحديث،، متكر البخاري: وقال، الخطأ، كثير الستة 
.شأنه١١محن ورغ فعظمه داود أبو وذكره 

ونال،ثقة، معين ان عن حيثمة أبي ان اقال، : ٠٣٨ ١/ ٠ اكهديسغ تأذي_، ل حجر ان وقال، 
أوإليلئ، أحب هو قلت،: ثقة، فقال،: حاله؟ شيء أي معين• لابن نلت، اللءارمي• عثمان، 

صدوقاالماجي: وقال، صدوق،■■■ أبوحاتم: وقال، يقفل، فلم محوسك،؟ ابن يض، تميل'اف 
ثقةالدارقتلني: وقال، الغلهلّ، كثير ثقة معاد: ان وقال، ذكرها، يطول، أوهام وله الخْلآ، كثير 
يتوتف،أئن، وحب، بحديثؤ انفرد إدا المرمل المروري■ نصر ن محمل■ وقال، الخْلآ، كثير 

لأنهكان(ّىءالحففلكيرالغاوطُؤيثبت،فيه؛ 
٠١١الحففل سيء *صدوق، : ٥ ٥ ص٥ الهديب، تقريب، j( وقال، 

.١٠حمى... على الإسلام *بني صحته: عر المتفق للحديث، مخالم، الحاليحح ظاهر ٣" 
يحكمولم رفع4اا، إلا أظنه لا حماد: اقال، وقال،: ، ١  ٦٢/ ا ٦ المهيد j؛ عبدالر ان وذكره 
•١ ءسه'بتحوه والحكم العلوم جامع ؤ، رجب ابن وذكره عليه، 
ءثاساا.ان عر وقفه *والأظهر: ٢: ٢ \ا رجب، لأن الباري فتح ق وقال 
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عنجعفر، ئ بن همدانميد طريق من رجب ابن ذكرْ ما ٢" ره، 
ارالدينالمي قال قاوت ®.١ عمر ابن عن أيه، عن عطاء، ابن عثمان 
محمداوأن الله إلا إله لا أن شهادة شيء• دون شنئا منهن اش يقل لا حس 
وبالنار،وبالجنة، ورماله، وكتبه، وملائكته، بالله، ؤإيمان الله، رمول 

يقبللا الدين عمود الخص والصالوايت، واحدة، هذه الموت، بعد والحياة 
الإيماناممه يقبل ولا الدنوبج، من طهور والزكاة بالصلاة، إلا الإيمان افه 

صيامهفرك رمضان حاء ثم الأربع هده فعل فمن بالزكاة، إلا الصلاة ولا 
ولاالزلكه(()ا(.ولاالصلاة الإيمان منه اممه يقبل لم متعمدا 
،.منكر١٢حديثج هدا أبوحاتم' فال 
كركهفيكفر بالضرورة الدين من معلوم صومه وجوب ولأن ٣" 

حاحدا>م.

ورسوله،ض مكدبج لأنه جاحدا؛ بركه يقتل إذ بالفرق؛ ونرَس• 
هنا.بخلافه لمين، الموإحماع 

(.٢٩٠٨^العالين المطالب، ق حجر ابن ذكره و ً
.٥ ص؛، والحكم العلوم جامع فا رجب ابن ذكره  ٢١)

صعف،اا.اوسده ت ١ ٥ ١ / ١ العمال كنز ل نال 
عطاءإلا عنه يروه لم اللفظ ثيذا عمر ابن حديثج من غريب، ت ٢ ٠ ٢ ْ/ الأولياء حلية ل ونال 

جعفرا.أبي بن ءبدالحمياJ عشاياتقرئبه إلاابنه ولاعنه 
هداأن يحتمل منكر حديث، هدا ر: ®قال : ١  Y٥٦/ حاتم أبي لأبن الحديث، علل ل ونال 

كولء.جعفرشخ ين هوعبدالحميد ؤإنما اق، الخراّعطاء كلام من 
ابنلحديث، يره نفمن أنه الفناهر رقلت،: ; صء٥ والحكم العلوم جامع 3، رّجب ابن نال، 

الشام*.علمام أحلأء من وصناء عمر، 
.١٥٦/٢الحديث، علل )٢( 
.٣٢٤الإذاعلأثرسي؛/ينفلر:)٣( 



ؤهنإ.اساءسمماسم 

جميعابتركها فيقتل الإسلام مباف من والحج والصيام الزكاة ولأن ة~ 
كالصلأة)ا(.

وجهين•ُن يصح لا الصلاة على القياس بأن الاستدلال؛ هذا وكوقس 
هدا.عر الإجماع -محكي كما كفر، تركها الصلاة أن الأول: 
لغيرها،ليس بخصائص الأعمال سائر من اختصت الصلاة أن الثال؛ 

الصيامل'اا.بخلافح النيابة، لاتدخلهاالصلاة منهاأن وغيرذلاثح، 
الراح.القول دليل وتقدم 

الراجح:
الصحابةأن ورد لما وذللئ، الصوم؛ تارك قتل عدم أءلم~ واف الراجح~ 

منهم.١->^؛؛ وهذا الصلاة إلا كفر تركه شيئا يعدون لا كانوا 
الإمام.يراه بما يعزر لكن لم، المدم حرمة الأصل ولأن 

كبائرس عفليمة كبيرة فعل رمضان ق أفهلر من الثالثة: السألة 
ذلالث،امن باق عيادا وردته، كفره إر لف البعض ذهب بل الذنوب، 

مرضبلا رمضان صوم ترك من أن مقرر المرمنن رروعند الذمي: ئال 
بلالخمر، ومدمن الزاف من شر أنه ذللثج( يبيح عذر بلا )أي غرض ولا 

والانحلال(()"؛؟(.الزندقة به ويفلنون إسلامه ق يشكون 

قال؛ثابت،، أبى ن حبيب أنيرق قال: شعبة، طريق من أحمد روى )٦( 
قال:هريرة، أبي عن أبثه، عن المعلوص، أبي عن عمير، ن عمارة سمعت 

افرخصها رخصة غير ق رمضان من يوما أفطر ررمن اف رمول قال 

ا/أإ.الملأةوحىاتاركها)؛(
الملأةوحكم-اركها؛/ا"؛-ماأ.)٢١( 
الكأترص؛أ.)٠١( 



QTJ اسرعسمماسم.

انمهمكل،ه)ادت شل له، 

٩X ٠ ١ ٤ )ح ٥ ٥ ٤ / ١ ٤ أحمد ني حم
وابن( ٣٢٨٣^اعري ق اش النطريقه ومن ( ٢٥٤٠)ح الطتالي داود أبو وأحرجه 

ننالل واليهقي ( ١٥٢١^الآثار محثكل شرح ل والْلحاوي ( ١٩٨٨^حزيمة 
؛/حأأوا؛نحجرفياسقم-؟ا،

دمابنجرير،عن  ٢٢٧٥^بنراهويه يإسحاق 
واكار.ي)حْ\لأا(ءنأبيالونم

كير،ين ومحمد حرب ين محاليمان عن ( ٢٣٩٦^وأبوداود 
ومحمد،إسماعيل طريق من ( ٣٢ ٨٢و)ح ( ٨٣٢ ١ اعري)ح ل اش والن

الحارث،بن وحالي عدى أبي وابن جعفر بن محمد طريق من ١( ^٧٨٩ خزيمة وابن 
النهرانعمر بن بئر طرض الاثار)حاأها(و)حآ؟هل(من مشكل شرح ل والطحاوى 

عام'بن وسمد 
عمار،ين وينر عفان طريق من ( ٥٣٦ ورح؛ ( ٣٦^٣٥ الشعب وق 

يه.شعبة، عن كلهم 
احتلاماثابتر أبي بن حب على ميه رواحتلف—، (؛ ١٦١)؛/ال-اري فح ل حجر ابن مال 

قوالثالث، المهلوس، أبي بحال والجهل الاصتلراب، ثلاث فيه فحمالت، كشرا، 
.الكاء، اشتراؤل ل البخاري يهلريقة تختص الثالثة وهده هريرة، أيي من أ؛ي4 صملع 

راهويهين ؤإمحاق ، ١٠٥م شيبة أيي واين (٠  ٠٩٧ ^٦ ٤ ٤ * / ١ ٥ أحمد وأحرجه 
ه؟(ءندكح،

ابنعن ثابتا، أبمح، بن جيما عن سفيان، حدثنا وكح، طربج، من ( ١٦٧٢)ماجه وابن 
منيوما أفطر امن : اف رصول قال قال: هريرة، أيي عن المهلوس، عن المهلوس، 

الدهر*.صيام يجزه لم غيررحمة من رمضان 
(،٣٢٨٠اش)الن>يقه ومن ( ٧٤٧٥الرزاق)عبد وأحرجه 

يومض،بن محمد عن ( ١٧١٤)والدارمي، 
نعيم،>يقأبي من ( ٣٢٧٨والماش)

أحمد،أبي، طريق من ٢ ١ ١ ؟/ والدارمطي، 
له.سفيان، عن كلهم 
أعرفلا تال! يم سنده، ق الاختلاف فذكر الحديث؟ هذا عن أحمل وسألت مهنا؛ وقال 
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المطوس(.ابن ولا المطوس، أعرف )لا أحمد: قال 
بنيزيد بن عدالرحمن ثنا بكر، بن بشر طريق ْن الحاكم وروى )٧( 

الياهليأمامة أبو حدثني قال: الكلأعي يحنى أبي عامر بن سليم عن جابر، 
فاخدارحلان أنال إذ نائم أنا رربينا يقول؛ اممه رمول سمعت قال: 

الإق فقلت: اصعد فقالا: وعرا، جلا بي فانيا العقد( هو بضسعتي)الضبع 
إذاالجبل سواء ق كنت إذا حتى فصعدت لك، منهاله إنا فقالا: أطقه، 

يمالنار، أهل عواء هذا قالوا: الأصوات؟ هذه ما قالت: شديدة، بأصوات 
أشداقهمنيل أشداقهم، مشققة بعراقييهم، معلقين بقوم أنا فإذا بي انهللقا 

.٢١١٠٠صومهمتحلة قبل يفهلرون الذين هؤلاء قال: هؤلاء؟ من قلت<: دما، 

عمدةلا® الوجه؟ هذا غير من الحديث أتعرف ت نالت المهلوس، ابن ولا لمهلوس ا ~
.٩٨٤; القارى 

أJا٥اا٠ولا المطوس ابن أعرف لا محإق الخبمر صح ءرإن صحيحه؛ ل خزيمة ابن وقال 
وهوالتغليظ، على صح لو يكون أن يحتمل ®وهذا ت ١  U٧٣/ التمهيد ل عبدالر ابن وقال 

يحتج؛هء.لا صعيم، حديث 
حديثء.الجملع شر بالفطر الكفارة ل يشت ءولم ت ٢٦٨/٦المعرنة ل الييهقى وقال 

فدكرعبداف... تال قال: عرفجة طريق من  ٢٢٨امرى؛/السنن ل البيهقي وأحرجه 
(.٢٣٥ا/الصيام ق زوائدالسنن )ينفلر• تحوه. 

،٢١٦/٤الحاكمواوستدركا/هوه،ومحهامحلالمناممرى)١( 
ْام،بن الوليد (سرس ٣٢٧٣مخصرا)حوالسافيفيالمناهمى 

رسولمن أمامة أبو سمعه شيء أدرى فلا سئم* قال والنصارى، اليهود خابت قال: ونهت 
أوشيءمزرأيه•ه الله 

بنبثر طريق من ٧( ٤ ٩ صحيحه)١ ل حبان ابن رمحه ١( صحيحه)حاُخ؟ ل حزيمة وابن 

به•عام بن سلم عن معاينة، طريق من  ٢٧٦٦٦^افر المعم ل واممراف 
يخرجاه((,ولم مسلم، شرط على صحيح حديث وهدا الحاكم: قال 
الصحيح(١٠رحال ورحاله الكبير، ل الطراق ورواه : ٧٧/ ١ الزوائد مجهع ق الهيثمي قال 



اسياماس،علآح؛ئم اوإنج 

عنيعلى، بن عمر عن معاوية، أبو حدثنا قال: شيبة أبي ابن وروى )٨( 
أبدايقضه لم متعمدا رمضان من يوما أفطر رامن قال: علي عن عرفجة، 

طولالدهر(()ا(.

عنواصل، عن سفيان، عن وكيع، حدثنا قال: شيبة أبي ابن وروى )٩( 
ررمنقال: معود. ابن عن الحارثر٢،، بن بلال عن اليشكرى، مغيرة 
.٢٣كله(()الدهر صيام يجزه لم رخصة غير من رمضان من يوما أفهلر 

العلاء،عن العلاء، بن هلال طريق من امرى و اشاش روى ١( )٠ 
عنثابت، ر ابن صب عن ة، أنير بن ود عن ^j، بن اش ب عن 

اسف؛/«با.)ا(

بنعتر مه ضعيف؛ إسناد،، شيبة، أبي ابن طريق من ٣ ١ ٢ المحلى؛/ ق حزم ابن ورواه 
حنل،بن أحمد بن اف عبد ثال حدْ إلى ب ينوقد الثقفي مرة بن ينأى بن عبداش 

الحديث.ضعيف أ؛يهت عن 
الحديث.منكر حاتم: أبو وأبوزاد تجن، ين يحي عن الدوري عباس قال وكيلك 

بثي،؛•لثس ؛حمح،• عن، الدارم،، نعيد بن عثمان رمال 
أسا'لقال: ؟ حاله فا له: نتل بقوي. لمن زرعة: أبى عن حاتم أبى بن الرحمن عبد زئال 

الملامة.اف 

،٤٦٢الرحمة، والدارمي: ، Y٤٣١/الدوري: )تاييخ فيه. )تكلمون التخاري: وئال 
ومديب، Y١٨٧٥/الرحمة الكّير: البخاري وتاؤخ ، ١٨١ا/أحمدت وعلل ، ٤٦•

الكمالاآ/أ،ا؛(

واصل،عن صفيان، عن وكتع، حدثتا قال: شيبة" أبى ابن ل رأيته حجر: ابن قال )٢( 
• ١٧٢م التحليق* اتغليق به. عود، مابن عن الحارُث،، بن فلأن عن سمرة، عن 

٠١٧٠انمف،؛/)م(

والّيهقى٣، ١ ٤ و/ الكبير العجم ل واممرال ، ١  ٥٣,iا الصنم، ل ءLJالرزاؤ، وأحرجه 
 jبه،حيان، بن واصل منطريق ٣٨٥/٤الكبرى لمنن ا

صحيح.ؤإسناده 



[]rjءاس،عسماسم 

شهرj أفطر رحلا ررأن ولفظه: موقوفا، هريرة، أبي عن الحسين، بن علي 
سة(ا)ا(.صوم منه لايقبل فقال،: أباهريرة، فأتى رمضان، 

واتصلأة.السام بخا الفاضاة الرابعة: السالة 

فقالوالصيام، الصلاة ق لسحي لف ال، ررواحتلفالماوردي؛ قال 
ومحالالإيمان، ومقارنته فرصها لتقدم الصيام؛ من أفضل الصلاة بعضهم: 
عملكل تعالى: اممه يقول لقوله الصلاة؛ من أفضل الصيام آخرون: 

وأضافهبالصيام، فاختص عليه، أجري وأنا لي فإنه الصوم، إلا له آدم ابن 
أفضلبالمدينة والصيام الصيام، من أفضل بمكة الصلاة قوم: وقال إليه، 
فرصهما(()؟(.نزول لموضع مراعاة الصلاة من 

هه

ص)ح؛ح؟م،واينأبيإمفيأكول)ح«هي(.)١( 
أبيعن ؤيدكر فقال! رمضان، ق جامع إذا ٢( )٩ رقم باب، الصوم كتاب، ق البخاري وعالمه 
الخ".• • أفْلر. رامن يرفعه! هريرة، 

الحاوياتك؛ر'؟/اُا<*آ.)٢( 



CEEJ اسءعلأ>مماسماوأ
اثثاصالطلب 

وفوائدهانميام، حكم 

هتها;عظيمة ومصالح كثيرة، جآكم لاصيام 
بتركربه إلى فيها العبد يتقرب تعالى فه وعبادة ه.، متجاة أنه — ١ 

إبمانهصدق بدلك فيفلهر ونكاح، وشراب طعام من ومنتهياته محبوباته 
يتركلا الإنسان فان عنده، ما ورجائه له محبته وقوة فه عبوديته وكمال 
قافه رصا أن المؤمن علم ولما منه، عنده أعفلم هو لما إلا له محبوبا 
هواهعلى محولاه رصا قدم محتها على المجبول شهواته بترك الصيام 
•طه.t ذلك ترك ق نقمه وراحة لدته لأل إليها؛ شويا يكون ما أشد فتركها 
الربه ومحن الخد ين سر فإنه غيره؛ ْس أكثر الصام ق الإخلاص ٢- 

حففلفإذا الماس، عن متخفيا ياكل أن الصائم ؛إمكان إذ غيره؛ عليه يطلع 
لربه،إخلاصه كمال على ذلك دل الأحر ومضات المهلرات عن صيامه 

الأن؛القدسى الحديث ق سبحانه يقول ولدا وجهه، ابتغاء العمل ؤإحانه 
اختصاصهوجهة على سبحانه فنبه أجلي،( من وشرابه وطعامه شهوته ررييع 

الإخلاص.وهو عليه ويالجزاء به 
ءام؛وإآل؛أا ا قأديسؤ وتعالىI سبحانه قال كما للتقوى، سب أنه ٣— 

هتئف)؛ تئم ميصفم من أليرك> عن َتاى أمحيام عيهظم محب 
العاصؤب.واجتناب الهلاءات بفعل مأمور الصائم فإن [،  ١٨٣

المصري،عن ذئب، أمح، ابن طريق من البخاري صحتح ل كما ١( )١ 
الزورقول يدع لم ررمن قال: المبى. عن ه، هريرة أبى عن أبيه، عن 

١(.وشرابه(() طعامه ييع أن ل حاجة قه فليس والجهل به والعمل 
=(، ١٥٧ ٠ الزورا)ح هول( هو\جتجو\ تعالى; اف نول، باب الأدب/ كتاب — البخاري صحح )١( 



لنهنآاسيام لأح؛ة1م اس*ء ٠

صائمأنه تذكر بمعصية ٥-؛^ كلما فانه بالصيام متلمثا الصائم كان ؤإذا 
عها.فاجع 

لهثئيها صائم، امرؤ إق ثادمه1 أو سابه لن يقول أن الصائم امر ولهذا 
بأنهه لفا وتدكين والشتم، الثب عن اك بالإممأمور الصائم أف على 

والمتم.يالب المقابله عن فمتغ بالصام متلبمى 
يستوجبالشهوات تناول لأف والدكر؛ للفكر يتخر القلب أن ~ ٤ 

إلىالمي. أرشد ولذللث، الحي، عن ؤبمي القلب يمئي وريما الغفلة 
والشراب.العلعام من الخفيف 

حن.ثناقال! الكنان، مليم بن مليمان محلريق من أحمد روى فقد ( ١٢)
قال!الكندي، كرب معدي بن المدام سمعت قال! الحلائي، جابر ابن يحيى 

ابنص، يهلن، من سرا وعاء آدم ابن ملأ ررما يقول؛ افه. رسول سمعت 
مراب،وثالث، طعام، فثالث، محالة، لا كان فان صلبه، يقمن أكلات آدم 

(()١(.ه لفوئك 

(.١ ٨ ٠ ٤ )ح الصوم ل والعمل الزور قول ييع لم من باب الصوم/ كتاب ول 
(.١٧١٨٦)ح٤٢٢/٢٨مدأح٠د

النعبق والبيهقي )ح1؛أ(، المجير ل والهلراق (، ٢٣٨)ح• الارطى وأحرجه 
عياش،بن إسماعيل طريق من ( ٤ ' ٤ )٨ الة ثرح ق والبغوي (، ٥٦٥٠؛ا'ه(و)ح ^٨ 

الوليد،بن بقية طريق من ( ٤٠^٨٤ والبغوى (، ٦٧٦^٩ المجرى ل ائي النوأحرجه 
يه.الكناق، مليم بن سليمان سالمة أبي عن كلاهما 

(،^٦٤٦المجير ل والْلراف (، ٢٣٨٠)حوالرمدى (، ^٣٠٦المارك ابن وأحرجه 
صالح،بن حب ؤلريق من ٤( ٠ ٤ ^٨ والثغوي 
الاثارترن.يب ق واممري (، ^٤٧٦حبان وابن (، ٦٧٧٠^المجرى ل والناثي 

والحاكم)حآ؛ها(، الثماميين ند موق (، ^٥٤٦المجير ق والطراق (، ٦٣)ح؛ 
صالح،بن معاوية ؤلريق من ١ ٢ ١ ؛/ 



اسيامواتجايع نتنا 

حنفللةعن المهدي، عثمان أبي طريق من لم مصحح وق ( ١٣)
بكر،أبو قال؛ اش. رمول كتاب من وكان قال! الأسيدي، 

تقول؟ما اض سبحان قال: حفللة، امحق قلت: قال: حفللة؟ يا أت كيف 
رأيكأنا حتى والجنة بالمار يدكرنا الله رمول عند نكون قلمك: قال: 

والأولادالأزواج نا عاقس اممه رسول عند محن حرجنا فإذا عين، 
أنافانهللمت هذا، مثل لملقى إنا فواش أبوبكر: قال كثيرا، فنسينا والضيعات، 

الله،رسول يا حنفللة نافق قلت: الله.، رمول على لحلنا حتى كر وأبو 
بالمارتذكرنا عندك كون اطة رسول يا قلت: ذاك؟ وما افه رسول فمال 

والأولادالأزواج نا عاقعندك من حرجنا فإذا عين، رأي كأنا حض والجنة 
لوإن بيده نفسي اروالذي اللص رسول فقال كثيرا، نسينا والقيعان، 

علىالملأعة لماقحتكم الذكر وق عندي، كونون ما على تدومون 
مرات)١(.ثلاث وساعة(( ساعة حنفللة يا ولخن طرقكم، وق فرسكم 

صماوعطقت، جاعت إذا المص ررإن الداراق: أبوسلمان وقال ١( )٤ 

به•جابر، بن بممى كلاهماعن 
ولمالإستاد صحح ارحديث ت الحاكم وقال صححء، حس حديث راهذا \ذنو>وذخا.' قال 

الذهي.ووافقه يخرجاْ، 
لالمزى عليه وتابعه مرسل"، المقدام عن ربمحيى صا،ّات المراسل ل حاتم أبو قال 

.١  ١٩١/ ١ التهدب مدب j ،والحافنل r٢٤٩/ ١ الكال مذيب 
القاصيرالطايير جابر بن يحيى ^١^ ، a٢٦٥/ تاريخه ق البخاري سماعه يثبتا ولم 

كرب.معدي بن المقدام عن الشامي، 
إرساله.على نص أنه مع ٥  ٢٨و/ الفتح ل الحاففل وحسنه 
وجوازوالمراقة الاحرْ أمور ق والفكر الذكر فضل باب التوبة/ كتاب الم~ مصحح 

(٢٧٥٠ّذلك)حرك 



لخنآاسم لآح؛مح1م و

وباد(()١(.القلب عمى ورويت شبعت ؤإذا وري، القلب 
تعالىاطه أنعم حيث بالغز عليه الله نعمة قدر به يعرف الغؤ أن ه~ 

اطهفيحمد الخلق، من كثير حرمها وقد والكاح والشراب بالهلعام عليه 
التيسير.هدا على ؤيشكره العمة ظء على 

الإمساكعلى والقوه عليها، والسيطرة النفس، صبط عر النمؤن ٦— 
ومعادتيا،حيرها فيه ما إر ؤيقودها فيها التحكم من يتمكن حتى بزمامها 

عنامالقسه المرء أطلق فإذا ربي، رحم إلأما بالسوء أمارة النفس فإن 
إرقيادتبما من تمكن عليها وسيطر أمرها ملك ؤإذا المهالك، ق أوقعته 
المهلالب.وأسى المراب أعلى 

للخلق،وتلين للحق تخضع حتى كبريائها من والحد النفس كسر ٧- 
والعلووالبهلر الأشر على منها كل يحمل النساء ومباشرة والري الشبع فإف 

لهذهاحتياجها عند القس أل وذللث، الحي؛ وعن الحلق على والتكبر 
؛مة؛للوب|ا،حكرمت، اتنما رالتا متها تمكنت فإدا بتحصله^ غل يالأمور 

والمعصوملهلاكها، مببا يكون ما والبهلر المذموم الفرح من لها فيحصل 
تعالى.اطه عصمه من 

مجاريفتضيق والعهلس الجؤع بسبب تضيمح، الدم مجاري أن ٨" 
الدم.مجرى آدم ان من يجري الشطان فإف البدن من الشيهنان 

نعلي عن الزهري، طريق من الصحيحين ي ذك ثبت كما ( ١٠)
فأتيتهمعتكفا الني. رركان قالت: حيي.١ ينتج صفية عن الحين، 

قمكنها وكان ليقلبني، معي فقام لأنقل-٠ا قصت، نم فحدثته، ليأد أزوره 
أمرعا،الني رأيا فلما الأنصار، من رحلان فمر زيد، بن أسامة دار 
اينأبياسواسمع)ح-أآ^)١( 



اسمسم اس|ء P كإ 

يااض بحان فقالا: حي، بنتؤ صفية إما رملكما على ه: الني فقال 
حشتؤإق الدم، مجرى الإنسان من يجري الشيهنان إن قال: اش، رمول 

،.١١٠٠ثسئاأوقال: نتا، قلوبكما ق يقذف، أن 
والغضس،،الشهوة صورة وتنكسر الثسهلان، وماومن بالصيام فتكن 

طريقمن لم ومالخاري رواْ كما الّكا. قال ولذلك ( ١٦١
الشبابمعشر رايا ؤثه: عود مابن عن علقمة، عن إبراهيم، عن الأعمش، 

ومنللفرج، وأحصن للبصر، أغض فإله فليتزوج، الثاءة منكم اّتطاع من 
وحاء(()'اا(.له فإنه بالصوم فعليه يستهني لم 

لحدما.وكزا الكاح لشهوة وحاء الصوم فجعل 
عينأحدهما لشيثين موجبا كونه أعظمها: رالفوائد الأنهر: مجمع ول 
بجميعالمتعلقة الفضول ق مورما وكسر الأمارة، النفس سكون الأحر: 

لحركتها تفعف، به فان والفرج، والأذن از واللمالعين من الجوارح 
ؤإذاالأعضاء، جمح شبمت، النفس جاعت إذا قيل: ولهدا محمومانيا، 

المساكينعلى والحهلفا للرحمة موجبا كونه ومنها كلها، جاعتا شبمتا 
هذامن ذكر الأوقات بعض ل الجؤع ألم ذاق لما فإنه الجؤع، ألم لدوق 
حقق حقيقتها والرحمة رحمتهم، إلى فيايع الأوقات، عموم ل حاله 

مجافتنال؛دللئ، إليهم، بالإحسان عنه لدفعه ايع فيباطن ألم نؤع الإنسان 
—لم وم٣(، ١ ٠ ^٧ وجنوده إبليس صفة باب الخلق/ بدء كتاب ~ البخاري صحح ( ١ ) 

أنله محرما أو زوجته وكاث حاليا؛امرأة روي لمن يستحب أنه بيان باب السلام/ كتاب 
(.٢١٧٥يه)حالسوء ظن ^ jlJفلانة هده يقول 

—وملم (، ٤٧٧٩^فليصم الباءة يستني لم من باب الكاح/ كتاب — البخاري صحح )٢( 
عجزمن واشتغال مرنة ووحد إليه نفسه نافت لمن الكاح استحباب باب النكاح/ كتاب 

١٤٠)ح بالصوم الموز عن  ٠.)



P ؤناالسام لأحكام العايع

يتحملونما بتحمل الفقراء موافقة كونه ومنها الجزاء، حمن من اممه عند 
الأحريينق لآكن الفتح ق كما تعالى، الله عند حاله رفع ذلك وق أحمانا، 
علىاقتصر فلو فلا، الفقير حق ق أما فمهل، الغني حق ل لأنهما كلام؛ 

الأوللكانأوليى«>ا(.
إذاوالمساكين، الفقراء على والعطف الرحمة يمتصي الصوم أن ٩" 

الأوقات،جميع ق حاله ذلك من ذكر الأوقات بعض ق الجؤع ألم ذاق 
إليه،بالإحسان به والرحمة عليه الرقة إلى مايع ف

ابنطريق من لم ومالخاوي رواه كما و. الني، كان ولذلك ، ١٧)
النيءكان قال(؛ فقا عباس ابن أن عتبة بن الله عبد بن الله عبيد عن شهاب،، 

حميل،يلقاه حين رمقان ق يكون محا أحول وكان بالخير، الناس أحول 
النيعليه يعرض ينسلخ، حتى رمضان ق ليلة كل يلقاه ■بمؤيل وكان 
((رى.المرسلة الريح من بالخير أحوي كان جمّنل لقنه فإذا لقرآن، ا. 

العلعامبتقليل تحصل التي الصحية القوائد من عليه يترتب ما ~ ١ ٠ 
والفضلأتالرءلوبات بعض وترقما معينة، لمدة الهضم جهاز ؤإراحة 
شرائعهأنفع وما وأبلغها، اممه حكمة أعظم فما ذللث،، وغير بالجم الضارة 
وأصلحها.للخالق 

بغيرأحره الصائم يعطى بل معين، بعدد يتميد لا الصوم ثواب، أن ~ ١ ١ 
حان.

)١(

^٦(،اش رسول إلى الوحي  cJUكان كتف باب الوحي/ بدء كتاب ~ البخاري صحيح ( ٢) 
المرسلةالريح من بالخير الناس أجود . الني كان باب الفضائل/ كتاب ~ لم وم

)حد'ّلآ(.



jj ]ءاس،ءسماسم؛

ممعأنه الزيات صالح أبي طريق من لم ومالخاري روى فقد ( ١ )٨ 
آدمابن صل كل ،^: ٥١»قال اش رمول قال يقول: ® هريرة أبا 
صوميوم كان فإذا حنة، والصيام به، أحزي وأنا لي فإنه الصوم إلا له 

صائم،إق فليقل: قاتله أو أحد سابه فإن يصخب،، ولا يرقن، فلا أحدكم 
ريحمن افه عند أطسب، الصائم فم لخالوف، بيده محمد نفس والذي 

فرحربه لقي ؤإذا بفهلرْ، فرح أفعلر إذا يفرحهما: فرحتان للصائم لث،، الم
بعثرالحنة يضاعمح له آدم ابن صل رركل لم: لمرواية وق ، ٠٠بصومه 
أحزىوأنا لي فإنه الصوم إلا تعالى: اممه قال صعق، سبعمائة إلى أمثالها 

أحلي(()ا(,من وطعامه شهوته ييع يه، 
لشرفهوذلك الأصال؛ سائر بين من الصوم ه لتفاحتهس الئه أن " ١٢

وبينالعبد بين سر لأنه فيه؛ سبحانه له الإحلاصس وظهور له ومحبته عنده 
الماسص الخالي الموصع ق يكون الصائم فإن اممه، إلا عليه يطلع لا ربه 

رباله أن يعلم لأنه يتناوله؛ فلا بالصيام عليه الله حرم ما تناول من متمكنا 
لورغبة عقابه س حوفا لله فيتركه ذلك عليه حرم وقد خلوته، ق عليه يطلع 

سه لفصيامه واختص الإخلاص، هذا له اممه رسكر ذللثح أحل فمن ثوابه، 
فائدةوتفلهر أحالياا، س وطعامه شهوته راييع قال: ولهذا أصاله؛ سائر بين 
القيامة،يوم الاختصاصي هذا 

حسانبن أيوب، بن إسحاق طريق من الييهقي روى كما ( ١٩)
أبايا فقال: عيينة، بن سفيان سال رحلا سممتح قال: أبيه، عن الواسهلي، 

فإنهالمحوم إلا له آدم ابن صل اركل ريه. عن س النكا يرويه فيما محمد 

—وملم (، ١٨٠نتم)حْ إذا صائم إل يقول هل باب الصوم/ كتاب ~ الخارق، صحح )١، 
(.١١٥١الصيام)ح قفل باب الصيام/ كتاب 



ؤجاسمسماسي1م او|

إذاوأحكمها الأحاديث أحول من ررهدا عيينة! ابن فقال به٠١ أجرى وأنا لي 
سائرمن المظالم من عليه ما ؤيودي عبده الله. يحاب القيامة يوم كان 

المظالممن عليه بقي ما عنه الله محيتحمل الصوم إلا يبقى لا حض عمله 
الجة(()ا(.بالصوم ويدحله 
هنفإلى الجزاء قاصاف به،،، أجري رردأنا الصوم• ل تال اه أن ~  ١٣

بعثرالحسنة بالعدد، أحرها ضاعف الصالحة الأعمال لأن الكريمة؛ 
أضافاممه فإن الصوم أما كثيرة، أضعاف إلى ضعف سبعمائة إلى أمثالها 
الأكرمينأكرم سبحانه وهو عدد، اعبار غير من ه نفإلى عليه الجزاء 
كثيتاعفليما الصائم أحر فيكون معهليها بقدر والعطثة الأحودين، وأجود 

حالب،.بلا 

تالذنوب تكفير أمساب من أنه — ١ ٤ 
عمرأن صخر أبي عن وهب، ابن طريق من لم مصحح ق كما ٢( ٠ ) 

اممهرسول أن هريرة أمح، عن أبته، عن حدثه زائدة مولى إسحاق ابن 
إلىورمضان الجمعة، إلى والجمعة الخمس، ءالمجلوات يقول! ان كس 

الكبائر(()آ(.اجتنست، إذا بينهن ما مكفرامحت، رمضان 
غيلانعن سحبة، حدثنا جعفر، بن محمد طريق مجن لم موروى ( ٢١)

أن©. الأنصاري قتادة أبى عن الزماق، معبد بن عبدالله سمع جرير بن 
صومعن ه الله رسول ررسئل وفيه! • • • صومه؟ عن سئل اممه. رمول 

يومصيام عن وسئل والباقية، الماضية السنة يكفر نال! عرفة؟ يوم 

*ه•اهمك،؛/آ'المنن )١( 
ورمضانالجممة إلى ^< ٠٠٩٠١^الخمس الصلوات باب الطهارة/ كتاب — مسلم صحح )٢( 

(.٢٣٣^الكبائر اجتنبت ما بتنهن لما مكفرات رمضان إلى 



اسياملآحك،م اس|ء ص تئتا 

الاصة«را(.يكفرالمة فقال: عاشوراء؟ 

والحلوفالمسك، ؤج من الئ4 عند أطسج، الصائم فم حلوق أن — ١ ٠ 
وهيالطعام، من المعدة حلو عند الفم رائحة تغير فتحها أو الخاء بضم 

لأماالمكؤ؛ رائحة من أطسم، اممه عند لكنها الناس عند مستكرهة رائحة 
محبوبفهو وطاعته عبادته عن نشأ ما وكل وطاعته، اممه عبادة عن ناشئة 
الذيالشهيد وأءلس_،، وأفضل حير هو ما صاحبه عنه يعوض سبحانه ءندْ 

وجرحهالقيامة يوم ياق العليا هي افه كلمة تكون أن يريد اممه سيل ل قتل 
المسائحلآ؛.رح وريحه الدم لون لونه دما ينمي، 
اممه.طاعة على صر ففيه الثلاثة، الصبر أنولع تجتمع الصوم ق ~ ١ ٦ 

اممهمعصية عن صر وفه المهار، أثناء المفهلرايتح عن اك بالإمأمر0 بامتثال 
بماالموله اممه أقدار على صر وفيه الفهلراُت،، من حرم عما بالانكفاف 

لؤؤؤإتا تعالى: اممه قال وقد والععلش، الجؤع ألم من للصائم يحصل 
١أ•* تالزم* أهأه سدحساy لمم ألملإئ 
سبايكون ما الصالحة الأعمال من الصوم زمن ل لهم شيع أنه " ١٧
يتعبدواأن لهم كان ما ذلك، شؤع أنه ولولا درحاتمم، ورفعة ذنوببمم لمغفرة 

علىاممه أنكر ولذللثج رسله، على اف وحي من إلا توحد لا العبادة إذ بما؛ فه 
آمؤ سبحانه: فقال الشرك، س نوعا ذلك وجعل دونه، من ينزعون من 

حتقلنهأدقه ه بآذ0 أم ما أتيت نن لهم ثمعؤأ ش/ًطتؤا هثن 
٢[.١ ]\ذشووى: آليز.ه عياب لهم يئثم لعمى هس 

عرفةيوم وصوم شهر كل من أيام ثلاثة استحباب باب الصيام/ كتاب - لم مصحح )١( 
(.١١٦٢والخميس)ح والأنين وعاشوراء 

.١  Y٤١٠/ الحدث >_ و المهاية )٢( 
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والرفث،اللغو من الصائم يقي ومتر وقاية أي! جثة الصوم أن ~ ١ ٨ 
ويقيهيصخب®، ولا يرفث، فلا أحدكم صوم يوم كان ررفإذا قال،ت ولدللث، 

النار؛من أيضا 
جابرعن الزبير، أبو حدثنا لهيعة، ابن ٠؛^؛^، من أحمد رواء لما ( ٢٢)

منالعبد -يا يستجن جنة الصيام ربنا.،! ررقال قال؛ اش. رمول أن 
به(()ا(.احزى وأنا وهولي النار، 
واصل،عن الثقفي، عبدالوهاب حدثنا قال! شيبة أبي ابن وروى ( ٢٣)
غهليفبن عياض عن عدالرحمن، بن الوليد عن سيف، ئ بن بشار عن 

يخرقها)؟((()"؟(.لم ما جنة ررالصوم فقال؛ عبيدة أبي على يحلنا قال؛ 

x١٤٦٦٩)ح٣٣/٢٣سندنم)١( 
أحمدعتل كما المارك بن عبداض الحديث هذا عنه روى وقد الحفظ، سيء لهيعة وابن 
^١٥٢٦٤.)

ه)/أهمنءلريقاكمهيد ق عبدالم وابن (، ٨٣٨٦^الكبير المعجم ل اممرال وأحرج 
—،المري — الحسن عن ة، عنبعن الوهاب، عبد ئتا الحجيي، عبدالوهاب بن عبداف 

المار«.من المد ما بمتجن جة "الصوم ئال،: الني. عن العاص، أبي بن عثمان عن 
غلاموهو عفان ين عثمان من الحز ومع ت ٥ ١ صن العلل ق المديتي ابن علي قال، 

بكرْاا■أيي ومن العاص، أبي بن عثمان ومن يخف، 
العاصأبي بن عثمان عن راوالحن )/v•"؟: الخير التلخيص ي حجر ابن وقال، 

الشيء؛رحن ؛ ٩٣/١٣العرب لسان ق ومر، وقاية أي النون، وتشديد الجيم بفم جنة؛ )٢( 
عليهوجن وجنونا جنا يجنه اللتل وجنه عنك جن ققد عنلثإ ستر شيء وكل سترم، جنا يجنه 
.سترهء وأجنه جنونا بالفم يجن 

الك؛رىالممتن وق ، ١  ٦٨إ/ الصغرى المن ل والنسائي ، ١ ٢ ؛/ شيبة أبى ابن مصف )٣( 
أميمالتنلريق هدا ق لكن يمله، به عيدالرحمن ين الوليد عن صمعر، طريق من  ٦٩٤! 

عبيدة.أيى عن أصحابنا حدثنا عبدالرحمزت بن الوليد فقال عبيدة، أيي عن الراوي 



اسامؤج 

وإداءؤ تعالى! قوله ق ولعل الدعام، امتجابة أ،ساب من أنه " ١٩
دعان ١٩ألثلع يعوم آحيب نرئ هأ عق ;مادى مأئلك> 

ينبه ١١٠[ ١٨٦؛ ٥٠٢٥٠١١]'أق^؟ه يرشدئى لملهم ي، ولؤهنؤأ ؤ( هليستجبموأ 
الإئادعقطوعأ.اصحح ٢(;  ٢٣٥وصبه)اش النصحيح الألبانرل تال 

مرفوعا:وأحرجه 
منكلاهما ( ٨١١الصلاة)قا.ر تعظيم ل والمروزي ، ١  ٦٧غرى؛/ انم المس ل النسائي 

طرتق"صادينزيد،
^^نآ/آآبرفم)آما(س>سنءالدينداترس

ميمون،ين مهدى حلويق من ( ٨٧٨)برتم ١ ٨ Y/ مد0 ل الموصلي وأبويعلى 
لئ،مطريق من ( )٣٩ رنم ترجمة ٢ ١ U/ الكير اكاينخ ل دالخارى 

عنوسدد( ميمون، ين ومهدى الوامعلي، عبداف بن وخالد نيد، بن )حماد أربعتهم 
تالغطيف بن عياض عن عيدالرحمن، بن الوليد وعن المفح، أبي بن بشار عن واصل 

اش.النلفظ. يخرقهاء لم ما حة *الصوم يقول؛ اف.y رمول سمعت عبيدة: أبو 
مطولا.والمروزى أبويحلى وأخرجه 
(١٧٠برتم)١  yrA/rالمد ز وأحمد (، ٨٩٨٤برتم) ١٢ثسة؛/أبي ابن وأخرجه 

هارون،بن يزيد عن 
٢٧٠إ/ الكثرى المن و والبيهقي (، ١٨٩٢برقم) ٣١٩٤; الصحيح j خزيمة وابن 
وهب،،بن ءLلاطه طريق من كلاهما ٨(، ٠  ٩٨)برتم 

إسماعيل،^ا'اآءنطريقمومى؛ن المتر التايخ ل والخارى 
جرير،بن وب طريق من ٥( ١  ٥٣)يرقم ٢  ٩٧م المستدرك j( والحاكم 

مؤيد،بن >يقإ؛راميم من  ٢٣٧/١رحانمفيالخلل
جرير،بن ووهب إّماعيل، بن وموس وهب، بن وعبدافه هارون، بن )يزيد جبُهم 
لالحاكم ومر بمثله، به ّيف، أبي بن بشار عن حازم، بن جرير عن سويد( بن و1؛راهيم 

مطولا.أحرجه المستدرك 
-،مونوئا هكدا - ( ٣١٢المائي)١; *أخرحه (: ٦٤٣٨اسة)الملمة j تال 

الكبمريءإلىءالس ق أثار اض رحمه المائي أن لي ؤيبدو ... نقدي، ل الصحيح وهو 
أءالمااّوالله المرفؤع، عقب فيه ماته فإنه وتقه، ترجح 



لعنااسيام اس*ء .

الدعام.ؤاحابة الصيام ين الوثيقة !< ٠۵١١عالي 
أماربه، لقاء عند وفرحة فهلره، عند فرحة ءرحسنت للصائم أن — ٠٢ 

هوالذي الصيام بعبادة القيام من عليه الله أنعم بما فنفرح فْلرْ عند فرحه 
ويفرحيصوموا، فلم حرموه أناس من وكم الصالحة، الأعمال أفضل مجن 
حالعليه محزما كان الذي والنكاح والشرابح الهلعام من له اممه أباح بما 

الصوم.
تعالىالله عند جزاءه يجد حين بصومه فيفؤح ربه لقاء عند فرحه وأما 

الهائمونأين يقال؛ حين إليه يكون ما أحوج هو وقت ن( كاملا مؤثرا 
غيرهم؟أحد يدحله لا الذي الريان باب من الجنة ليدخلوا 

حازم،أبو حدثتي؛ بلال، بن مليمان ؤلريق من البخاري روى فقد ( ٢٤)
يدخلالريان له يقال الجنة؛اتا ي ررإن قال: التي. عن مهل.، عن 
الصائمون؟أين يقال؛ غيرهم، أحد منه يدخل لا القيامة يوم الصائمون منه 

منهيدخل فلم أغلق دخلوا فإذا غيرهم، أحد منه يدخل لا فيقومون 
أحد«)ا(.

مهلعن حازم، أبي عن سفيان، محنريق من شبة أبي ابن وروى ، ٢٠)
الصائمون،منه يدخل الريان يدعى باب للجنة قال؛ الساعدي معد ابن 

دخلآخرهمأغلق)أ(.فإذا قال: 
كتاب— وملم (، ١٧٩٧^للصائمين الريان الصوم/باب كتاب — البخاري صحح )١( 

(.١١٥^٢ الصيام فضل باب الصيام/ 
(.٨٩٨٩المصنف)ق ثببة أبي ابن ممنض )٢( 

بنيعقوب ءرّيق من  ٦٩٥! الكبرى السنن ول ، ١٦٨الصغرى؛/تن الل اني والن
به.حازم أبي عن عدالرحمن، 

٢(. ٢٣١^ائي النسنن وصعق )صحح موقوف صحح إسناده الألبان! قال 
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تالقيامة يوم لصاحيه يشي أنه — ٢١
أتيعن اف، عد بن حي عن لهيعة، ابن طريق من أحمد روى ( ٢٦)

ررالصيامقال: المي. أن و.ا عمرو بن عبداش عن الحبالى، عيدانرحمن 
الطعاممنعته رب، أي الصيام: يقول القيامة، يوم للعبد يشفعان والقرآن 

دسمعنيبالليل النوم منحته القران: ؤيقول فيه، هثئعني بالنهار والسهوايت، 
فيثفعان<،لادقال: فيه، 

الصائمون،عطشه من ؤيروى القيامة، يوم بآكل من أول ~ ٢ ٢ 
عنثابت،، عن سلمة، بن حماد طريق من شيبة أبي ابن روى ( ٢٧)

بالطعام،يجئ براهبا فمررنا معاؤية إلى وفدا حرجنا قال: رباح بن عبداممه 
ررألأقال: صائم، إف فقالت،: اكل، لا مالك لى: فقال آكل، ولم القوم فأكل 

الصائمون(()ّا(.منها يأكل من الموائدفأول توصع صومالئ، على أشكمك،رى 

سدأحماو\ا/ا،ا<ا)حآ-'اا-\■(.)١( 
طريقمن ( ١٩٩٤الإيمان)ح ثع_، ق واليهقي ، ٥ ٥ ٤ / ١ المدرك ل الحاكم وأحرجه 

به•حص، عن كلاهما رشدين، طريق من ١ ٦ ١ a/ الحلة ل وأبونعيم وهبإ، ابن 
(.٢٧١ماكتر)الجِحواكعديلم/حٍيأحاديثه حاتم: أبو نال 

نه*.مختلف المعافرى اض عبد ن احيي (: ٤٢الحسر)r/ التلخيص ل حجر ابن ونال 
وقالمناكير، أحاديثه أحمد: أقال (: ٤٠٢)a/"التهدب مذب ل حجر ابن وقال 

ابنوقال باس، به ليس معين: ابن وقال بالقوي، ليس المائي: وقال نفلر، فيه البخاري: 
الثهات،".ل حبان ابن وذكره تتج: قلثقة، محه روى إذا به باس لا أرجوأنه عدي: 

وأرىميده: ابن قال الجزاء وقيل: انملاء، : ٢٢٣/١٢\سمب لمان ق )٢( 
لغهءالشكمى 

.٢٧١٠آ/ثسة أبى ابن ممض )٠١( 
تحوه.به ملة بن حماد تلريق من  ٥١٠٧ fyالحديث، غرب ل الحربي إبراهيم وأحرجه 
عن.;،، c؛عن سليمان، بن جعفر طريق من ( ١٠٦ ٤٢)الإيمان ثعيط ل البيهقي وأحرجه 
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لقيط،عن واصل، عن حان، بن هشام عن عدالرزاق وروى ( ٢٨)
فكنتوبمحرا برا الناس ررغزا قالإ الأشعري موس أبي عن بردة، أبي عن 

فتنةالأهل يا ث يقول صوتا ممعنا البحر ل ير ننحن فبينا البحر، غزا فيمن 
نائيثم البحر، لجة إلا شيئا نر فلم وشمالا يمينا فنغلرنا أنمركم، قفوا 

كانت،فلما مومي! أبو قال كذلك،، يقول! مراتؤ، مع نائي حتى الثانية، 
علىتعالى اف قضا0 بقضاء أنمركم قال؛ نخرنا؟، ما فقلت! قمتؤ، السابعة 

بردة؛أبو قال القيامة، يوم يرويه حار يوم ق فه ه نفأعطش من أن ه نف
منفيه يتلوى فجعل صامه، إلا حار يوم عليه يمر لا موسى أبو فكان 

انملش«)0.

علقمةعن إبراهيم، عن الأعمش، محلريق ص عدالرزاق وروى ( ٢٩)
صيام،نحن فقالوا؛ القوم، ناوله فقال؛ ؛شرابج، فاق عثداطه عد راكنا قال؛ 

آلقلؤييحفيه دثمل_، يؤما ءؤبخامن قرأ* ثم فشرب، صائما لستا لكني فقال؛ 
[.٣٧قلأمحنجرآ(]اضر: 

الحساب^ق والناس فيأكلون للصائمين القيامة يوم الموائد راتوصع قال؛ رباح، بن القه عبد 
صحيح.استادْ الأثر؛ 

مثهمدارزافى؛/خ'آ)١( 
من( ٣٦٣٦)الإبمان ثمب ق والبيهقي ، Y٢٧٣/اسق و شة أبي ابن وأخرجه 

حان،بن هشام طريق 
ممون،بن مهدى طريق ٦ ٠ / ١ الأولياء حلية ل وأبونمم 
نحوه.به عييتة أبي مولى واصل عن كلاهما 
تضعيفه.ق الأندى انفرد المغيرة أبا لقيطا إلا ثقامحت، رحاله 

بن،يردة ر عن ردى المغترة أبو رلمط :  U١٧٧/ والتعديل الجرح ق حاتم أبي ابن ، ^١١
ذلك«.يقول أبي سمعن، عيية أبي مولى واصل محه روى موس أبي 

٣.\ ' / i المحنفه ق عدالرزاق ، مصتف)٢( 
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أمحرجت سرين ابن عن هشام، عن عدالرزاق وروى ( )٠٣
ولازاد معها ليس صائمة وهي رسوله. ؤالى اف إلى مهاجرة أيمن 

والعطش،الجؤع من تموت كادت وقد تيامة، حر شدة ق سقاء ولا حمولة 
رامهاعلي حفيفا سمعت الصائم يفطر فيه الذي الحين كان إذا حتى 

قشرتيدي، فأحدته ةالت(ت أيص، برشاء معلق دلو فإذا رأسها، فرفمت، 
تحهلشلكي وتْلوف، تصوم فكانتا قال! بعد، عهلشت، فما رويتا حتى منه 
ماتتاأ١،.حتى تعطس أن على قدرت فما ومها صق 

رمضان.عرصيام تترتب ومصالح فواتي، أيضامن مايأتي — ٢٣

-( ٣٦٣٥)الإيمان شعب j ص رمحه -  Y٤٣٤/ المدرك j الحاكم ًلرض وس 
. ١٧٧و/ الكبير المعجم ل والطثراف 
به.الأعمش، عن رائدة، طريق من ( ٦٨١٦)الك؛رى السن ل الساتي وأحرجه 
أبيعن الأعمش، عن غياث، بن حفص عن ( ٣٤ ٥٧٠)المصف ل شيبة أيي ابن وأخرجه 
وذكره. ٠٠بشراب. اممه عيد أق ،! JUمسروق عن الضحى، 

يخرجاه.ولم الشيخين شرؤل على صحح حديث هدا ت الحاكم قال، 
٠.٣ ٩ / عبدالرزاق؛ مصف 

حان،بن هشام طريق من  Y٦٧/الأولياء حلة 3، أبونعيم وأحرجه 
حازم،خ/أ'آآسطريم،جريرين اهمتما البقات 3، سعد وابن 

بمثله.به القاسم بن عثمان عن حازم( بن وجرير حان، بن كلاهما)هشام 
الواقدي،»ةال ; ٤ ٠ ٤ / ١ ٢ اكهال.ب مدبب قي أبمن.١، أم يدرك لم سمين ابن مقطع 

عتمانء..خلافة ل ماتت، حيان؛ وابن 
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اثرادعثالطلب 
وثوابهيبمضان فضل 

أنزلآلjمحآ رتمثاث جأت كثيرة، وبركاته عظيم، فضله رمضان شهر 
]١^;ه ؤألرثاي ا3هثئ من وبنثت لاكتامحن ئدكب همه 
فمنذلك:[، ١٨٥

الصيامشهر ق والأغلال بالسلاسل يصمدون الشياكلين مردة أن — ١ 
فضله.على يدل مما 

 ~Y الشهر،هذا ق الجنة أبواب تفتح أنه
أبيعن أمحه، عن سهيل، أبي طريق من وملم الخاري روى فقد ( )١٣

وعشت،الجنة أبواب شصت، رمضان حاء ررإذا قال: المى. أن هريرة. 
الشياطن(()ا(.وصعدت المار أبواب 

زمنق الصالحة الأعمال لكثرة الشهر هدا ل الجنة أبواب تمتح ؤإنما 
أهلمن المعاصي لقالة المار أبواب وتغلق للعاملين، وترغيبا الصيام 

غير0ق إليه يخلصون ما إلى يخلصون فلا فتعل الشياهلين وتصفد الإيمان، 
أنلهم اممه معونة من وهذا الخير، عن والمثبيهل الحق عن الإضلال من 

وليلكالمعير، أصحاب من ليكونوا حزبه يدعو الذي عدوهم عنهم حبس 
المهرهذا ق المر عن والعزوف الخير ق الرغبة من الصالحين عند تجد 

عنملة، أبي حلريق من لم ومالبخاري رواه ما ('٣- )٦٣
(،١١/٩٩)رمضان؟ شهر أو رمضان يقال، هل الصوم/باب كتاب — البخاري صحح )١( 

(.١٠١/^٩ رمضان شهر قفل باب الصيام/ كاب — لم وم
(.١ ٩ / ١ ) أحكام من -بما يتعلق وما والقيام الصيام فضائل من بشيء المرام تدكرة ( ٢) 
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لهغفر انا راحتإبمانإ رمضان صام )رمن قال: المي. أن ه ريرة هر 
ذنبه(()١(.من تقدم ما 

مجتهداربه، عند وأحره لثوابه محتسيا بفرصيته مومتا الشهر صام فمن 
•بالمغفرة فليسر فيه نبيه سنه حرى تق 

عنحدعان، بن زيد بن علي طريق من حزيمة ابن رواه ما ٤- )٣٣( 
منيوم احر ق اش رسول حهلثنا قال! ملمان عن المسيب، بن معيد 

ليلةفيه مهر مبارك، مهر عفليم، مهر أظلكم قد الناس ررأيها فمالت ثعبان 
فيهتقرب من تْلوعا، ليله وقيام فريضة، صيامه الئة جعل مهر، ألما من حير 

فريضةفيه أدى ومن سواه، فتما فريضة أدى كمن كان الخير، من بخصلة 
لوائهوالصر الصبر، ثبر وهو سواه، فيما فريضة سبعين أدى كمن كان 

الجنة

عليهالجزاء ومضاعفه العمل مضاعفة رمضان ق للعيد فيجتمع 

وملم)حمّآ(، الإيمان من احتسابا رمضان صوم باب الإيمان/ كتاب ~ اليخاري صحح ، ١١
(.٠٧٦ )ح رمضان قيام ل الترغيب باب المسافرين/ صلاة تاب كّ 

(.١ ^٧٨٨ حزيمت ابن صحح )٢( 
(.١ الإيمان شعب ل اليهقي طريقه ومن 
.ا، الحديث ذكر ثم ٠ ٠ . . الخير صح إن رمضان شهر فضائل رأياب حريمة' ابن نال 
حزيمة،ابن أحرجه ضعف حديث ®وهو ٢(؛  ٥٧)'T/ الصر التلخيص ل حجر ابن قال 

يصحتهء.القول وعلق 

صمف:جدعان بن نيد بن علي 
عتبة_سه...وقالأجمد:ابن (;»وكان ١٢٨-١٢٧/٣صلمزانالأءتدال)

العجلى:أحمد وقال القوى... بداك ليس يحيى: عن صعيدا بن عثمان وروى ضعيف، 
الحريمة: ابن وقال به• يحتج لا حاتم: وأبو البخاري، وقال بالقوى، وليس يتشيع، كان 

٠حفظها( لسوء به أحتج 
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؟ْ[را<.]_j،: ئن\لمزامغ. دوممف زه تن 
ومحوهاIالذنوب ستر للمانمن النه من تهللس، الملائكة أن ٠— 
بنمحمد عن هشام، أبي بن هشام طريق من أحمد رواْ لما ( )٤٣
مال:هريرة. أبي عن عبدالرحمن، بن ملة أبي عن الأسود، بن محمد 

قبلهم:أمة تعطها لم رمقان ق خصال حص أمتي ررأعهلمتا الحم، قال 
الملائكةلهم وتستغفر المسك، ؤيح من اف عند أمحليب الصائم فم حلوق 

•٢٢١٠؛حتىيفطروا"• 
نمرةأمح، م، انمي،، زيد عن طريق من الشعب ل اليهقي روى ( )٠٣

3،أمتي أءهلمثا اطة رمول قال يقول: افة عبد بن جابر سمعت، قال: 
ليلةأول كان إذا فإنه واحدة: أما قبلي ني يعطهن لم ا حمرمضان مهر 

•'٢( / والقيام)١ المام فقائل من بشيء المرام تدكرة )١( 
سندأحمدمآا/ه\'\)حمااو'ا(.)٢( 

الشعبj، وايتهقي ، ١١ص'آ رمضان قيام ل نمر بن ومحمد (، ^٣٦٩الزار وأحرجه 
به.هارون، الاثارح/'آامنطريقيزيدبن مشكل شرح ق والْلحاوك، (، ٠٣٦ ^٢ 

حداتصعق اصناده 

بنعبداض ، Jii®) /٤٣ا ١ النهديِا مذيب ز المقدام— أبو القرشي زيأد بن هشام — ١ 
لوهال، يثقة، ليس ممن• ابءن عن الل"وري وهال، الحديث، صعيم، زرعة- وأبو أحمد 

ثقةأ.غير أبوداويت وقال قيه يتكلمون اJخاريت ونال بشيء، ليس صعيم، أحرت موصع 
الحا-يث،متروك الأزد-ى• الجني- بن وعلي، الساش ومال يضعن—، ت الترمذي وقال 

التقري_حتj وناص، أيي بن سعر بت ابن وهو - الأسود بن محمد بن محمد ٢- 
'اتءمتور«'آ/ه>

الوجههدا من إلأ ه الني عن تنووق.< أبي عن  iSjy,نعلئة لأ الحديث، ااوهدا البزارت قال 
المقدامأبو نياد بن هشام له يقال المرة أهل من رجل هشام أبي بن وهشام الإساد، حذا 

■الحديث® ق بالقوي وليس العلم أهل من جماعة عته حدث قد 
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وأماأبدا، يعذبه لم إليه اض نفلر ومن إليهم، تعار اممه نظر رمضان شهر من 
المسك،ريح من الله عند أطيب يمول حين أفواههم حلوق فإن الثانتةت 

،.١١٠،وليلة.. يوم كل ق لهم تستغفر الملائكة فان الثالثة! وأما 
والغفرة،التوبة إر محتاحون حطاوون والعباد 

ذر،أبي عن الخولأف، إدريس أبي طريق من لم مصحيح ل كما ( )٦٣
إنكمعبادى ®يا وفيه! وتعار، تبارك اش عن روى فيما . الني عن 

أغفرفامتغفروق حميعا، الذنوب أغفر وأنا والنهار باللتل تخهلئون 
لكم«)أ<.

وعدهموقد المحنتين؛ ؛ح-تا وافه والإحسان، المواساة شهر أنه ٦" 
والفلاح.والجنة بالخفرة 

قبه اتصف، من منزلة عن تال محلا الإيمان، مراتب، أعر والإحسان 
لآأمكام١رمم آائنهم تآ ؤءاجد؛ل الكريم وألوان النعيم من يلقاْ وما الجنة 

[.١٦]الداريات: محس.ه ئل؛٥؛، 
منوذلك، الصوام، وتفهلير الطعام إطعام البارك النهر هذا ل ويتتمر 

وورودالأجور، ومضاعفه النار، من الرقاب وعتق الذنوب مغفرة أسباب 
اللهأل نأبدا، بحدها يفلمأ لم ثرية منه شرب من الذي النبي حوض 

إياه.يوردنا أن وحوله بمنه 

هّات١ T/ النهديب بذبؤ ل نيئالعمى إسناده ل صعق، ؤإمناده ( ٣٦■ )٣ ( )١ 
بنالوليد أبو وقال شئ، لا مرة: عنه وقال صالح، معين؛ ابن عن منصور بن إسحاق نال 
وقالصعيفان، وهما حييتهما يكتب وأبوالمتوكل العمى نيد معين؛ ابن عن الجارود أبي 

.١٠ولايحج؛حديث4 يكتب الحديث ضعيف أبوحاتم: 
ضعيف.الحا..يث واهي بقوى ليس أبوزرعة؛ ينال 

٢(.لألأم ل الفللم تحريم باب والأداب/ والصلة الر كتاب "■ لم مصحيح )٢( 
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تتوفرشهر ورمضان اللام، دار الجنة لحول أسباب من الطعام ؤاطعام 
منالعتق ومقتضيات المعفرة، وموجبات الرحمة أسباب للملمين فيه 

الغمار.الكريم المولى من العطايا أجزل فما النار، 
ءتكث؛راأإث4 ؤوأدءكروأ تعالى! قال وقد والدعاء الذكر شهر أنه ٧" 
ؤدألدًْكمتدكسبحانه! وقال [، ٤٥تالأمالت 'ِج'ه ضموثح ذيذؤ' 

.هعظيثا ؤتجثل منفتآ ثم أنثه أعد ؤألدؤكرت كبجآ آثة 
مريبأش يتهمك إن ومحلمعا •^٥١ ؤوآدعوه سبحانه! وقال [، ٣٥]الأحزاب؛ 

آياتثنايا ق تعالى قال وقد [، ٥٦]الأعراف؛ او؟ه ألمحسن،ن تثك 
إداأليثع دعوه أحبب نرسب هأ عق ءكادى وإدا ؤ الصيام! 
والدعاءرا،.الصيام بين الارتباط على يدل مما [ ١٨٦؛ ]١^٠٥دعازه 
منخير ألمدؤ شأنيا! ق اض قال التي القدر ليلة رمضان شهر ق ٨" 

]اكلر؛م.أَفيما©؟ه 
بذلكوكفى شهر، أك ل العمل من وأفضل حير فيها العمل إن إذ 
اممهأل نلقيامها وفق لمن فيها العمل شأن وعظم وشرفها، بفضلها تنويها 
وجوده.بمنه لذلك الدوام على يوفقنا أن تعار 

هريرة.،أبي عن سلمة، أبي طريق من لم ومالخاري روى )٧٣( 
منتقدم ما له غفر واحتايا إيمانا القدر ليلة قام ررمن قال؛ الّكا عن 

ذسه،،رى.

(.٢٢—  ٢١/ )ا والقيام الصيام فضائل من بشيء القوام تذكرة )١( 
(،١٨٠)ح؛؟ ونية واحتسابا إيمانا رمضان صام من باب الصوم/ كتاب ~ البخاري صحح ( ٢) 

التراؤيموهو رمضان هيام ل الرغيب باب وقصرها/ المسافرين صلاة كتاب ~ ومسلم 
٠٦٧^.)
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وفوزا.ربحا به وكفى قيامها، فقائل من وهدا 

غيره؛ق محها فته المحدقة فضل ٩- 
أنسعن ثابت، عن موسى، بن صدقة طريق من الترمذي رواه لما )٨٣( 

شعبانفقالا رممان؟ أفضل؛عن. المحوم أي النبي ررسئل قالت ؤثه 
رمضان«راا.ق صدقة قال; أفضل؟ الصدقة فأي قيل! رمضان، لتعظيم 

السنةثرح ل البغوى هلريقه ومن (، ^٣٦٦الصدقة قفل الزكاة/ كتاب — الترمذي سنن 
^١٧٧٨.)

هارون،بن يزيد هلريق من ٣ ٠ ٥ إ/ الكبرى السنن ق واليهقي (، ٠٦٨٩ الزار)ح وأحرجه 
به.موصى، بن صدقة عن 

صدقةعن إسماعيل، بن موسى طرين، من  ٦٨٣! الاثار معاق شرح ل الْلحاوي وأحرجه 
الصدقة.عن السؤالا ذكر بدون ثعبان® رمضان؛ بعد الصيام ررأفضل بلفغل؛ به، موسى، بن 

عنهارون، منطريقيزيد؛ن ( ٣٤٢١)ح يعلى وأبو ، ٨٣/ Y أيما الهلحاوي وأحرجه 
الصدقة.عن الواله ذكر يدون ينحوه. به، موسى، بن صدقة 

القوى®.بذاك عنل.هم ليس مومى بن وصدقة غريي،، حديثه لاهيا الترمذي؛ قاله 
ّموس® بن صدقة إلأ آنس عن ثابته، عن رواه، نعلم لا الحديث، لاوهذا البزار؛ قال، 
ه®.خعيفءاضاده (؛ ١ ٢ ٩ / أ ) ايارى فتح ؤه حجر ابن قال، 

موسى؛بن صدقة فيه صعيف؛ والحديثإ 

يحتجولا حويثه، يكنيه الحديث، لالين (؛ ٤٣٢/ )؛ والتعديل الجرح ؤ، كما حاتم أبو قال، 
بقوى®؟ليس به 

»ضثةف«.(؛ ٥٠٢الكائفإ)ا/و الدهي قاله 
والماشداود وأبو معين ابن راقال (؛ ٣٦٧)؛/ التهدب مدب ق حجر ابن قال 

وبعضهعليه يناع حديثه وبعض السمين من أقربه ما عدي؛ ابن وقال صعيف، والدولأيي• 
وقالبقوى، ليس يه يحج ولا حديثه يكتب الحديث لين حاJمت أبو وقال عليه... يتاح لا 

قاو_اروى إذا فكان صناعته، من يكن لم الحديث أن إلا صالحا شيخا كان حيان؛ ابن 
لوقال عندهم، بالحاففل ليس اليرارت وقال به، الاحتجاج حد عن خرج حتى الأحبار 
الحديث^صحيف الساجيت وقال باس، به ليس آحر• موصع 



تهغنإاسيام لآح؛دام اتجا٠ء ص

افهرمول ررلكن قال! ظكا عباس ابن عن الصحيحين ق وثبت ( )٩٣
حريل،يلقاه حين رمضان ق يكون ما أجود وكان الناس، أحول 

ارمحهفيد رمضان، شهر من ليلة كل يلقاه جراييل وكان القرآن، فيدارمه 
أحمد،ورواه ءا المرملة الريح من بالخير أحول الله فلرمول القرآن، 

شئاإلاأعهلاه(()ا(.ررولأيسأل وزاد: 
وغيرهارآ،.بالصدقة العتناء سعة والجود! 

حجة،تعدل فيه العمرة أن — ١ ٠ 
ابنممعت قال! عمناء طريق من لم ومالبخاري روى فقد ( ٤٠)

وقحجة،، تعدل رمضان ق ارعمرة النتي قال يقول! رظة؛؛بما عباس 
معياأرٌآدحجة  ١١رواية؛ 
ألم-نءانفثه أنزل آقذئ رمضان ؤؤثأ-ر القران! مهر أنه " ١١

فللقرآن[، ١٨٥ه محالهمئاين ألهتئ من وبنثت ممكناي ئدر 
وسألوتدبره تلاه لن أقوم هي للش والهداية القلوب إصلاح ق مان فيه 
القرآن.تلاوة لفضل بيان من و. الحم، عن، جاء وكم به، افُ 

عن.١، عائشة عن هشام، طريق من لم ومالبخاري روى ( ٤١)
القرآنيقرأ والدي الررة، الكرام المقرة مع بالقرآن ااالاهر قال! الّكا 

أحران(()ة(.له شاق عليه وهو فيه ويتعح 
اوخاري)أ(وطمص-ممآ(.)١( 
(.٢٣/ والقيام)١ انمام فقائل س بثيء الخوام -ذكرة )٢( 
—لم وم(، ١ ٦^١ رح؛ النساء حج باب الصيد/ وحزاء الإحمار أبواب — البخاري صحح )٣( 

(.١٢٥^٦ رمقان ل العمرة قفل باب الحج/ كتاب 
صلاةكتاب ~ لم وم(، ٤٦٥٣^عبس الضير/سورة كتاب — البخاري صحح )٤( 

^١(.^٨٩ فيه يتتعتع والدي بالقرآن الماهر قفل باب ونمرها/ المسافرين 



.اس«علأءة1ماسمتتيح 

ابنيعني معاوية- حدثنا ناقع، بن الربيع ؤلريق من لم موروى ( ٤٢)
وفيالباهلي أمامة أبو حييتي ت يقول سلام أبا سمع أنه زيد، عن ، — سلام 
شفيعاالقيامة يوم ياق فإنه القرآن، )راقرووا يقول! المي سمعت، قال! 

,٢١(()لأصحابه 
الحاريثجعبد بن نافع أن واثلة بن عامر ؤلريق محن لم موروى ( ٤٣)
علىاستعملت، من فقال! مكة على يستعمله عمر وكان نان، بععمر لقي 
موالينا،من مولى( قال؛ أبرى؟ ابن، ومن قال؛ أبزى، ابن الوادي؟ أهل 
عالمؤإنه .، اممه زكتاب قارئ إنه قال! مولى؟ عليهم فاستخالمت، قال! 

الكتاب،-بذا يرفع اممه إن ٠الت قد بتكم. إن أما عمر• فال بالفرائض، 
بهآحرين**لى•محنضع أقواما 
عثمانعن السلمي، عبدالرحمن أبي تلريق من البخاري ووري ( ٤٤)
(()٣(.وعتمه القران تعلم من ررحيركم قال! الني. عن .، 
الشهور!سيد أنه — ١ ٢ 
بنصفوان عن المللثج، عبد ين يزيد حلريق من البزار رواْ لما ( ٤٥)

اللهرمول قال قال! الخيري، سعيد أبي عن يسار، بن عتناء عن ليم، م
رمضان(()٤(,سهر الشهور سيد ١١

المرةوسورة القرآن قراءة قفل باب وضرها/ المسافرين صلاة كتاب لم— مصحيح )١( 
(.٨٠)ح؛ 

ؤيعلمهبالقرآن يقوم من قفل باب ونمرها/ المسافرين صلاة مسلم—كتاب صحح )٢( 
٨(.١ ^٧ علمها و تبا نمل ءير0 أو ض من حكمة تعلم من وقفل 

(. ٤٧٣٩^وعلمه القرآن تعلم من حتركم باب القرآن/ فقاتل كتاب — الخارمح، صحح )٣( 
(،٣٧٣٦، ٣٧٥٥/ ٤٣١ ، ٣٥٥)آ/ ١^ ثمب ق والمهقي \إ\<ص الأمتار ، كثف)٤( 

به.يزيد طريق (^ ٣٩٦: ٣٩٣! ٦٦دمشق)تاريخ ق ام عوابن 



[TvJاسام صاس،ءلآحكام 

يريم،بن مرة عن إسحاق، أبي طريق من همدالرزاق رواْ ولما ( ٤٦)
اليأس،ق أحدكم كجنة الرحل، جنة اءالصيام ،! Jliعود مابن عن 

الناسواعتبروا رمضان، شهر الشهور وسيد الجمعة، الأيام ومني 
حاله(()١(.أو نحو0 رصي من إلا يخادن لا الرجل فإن بالأحدان، 

لالبخاري غال صعقه. على مجمع الوقر الملك عد بن يزيد جدا■ صعيف إستاد 
بنالحارث بن نوفل بن الممرة بن الملاك عد بن »يزيد ; ٣٢٧٤; A٣٤٨/ المجير اكارخ 

حصيفةبن ؤيزيد المشري، سعيد عن! يروى المدينة. أهل ل يعل الهاثمي، المْللب عد 
عنأبوحاتم، وئال مناكترا. هدم أحمد: قال دمعن• عدالعزيزالأؤيي، ■؛،ته: روى 

الحل.يث,ضبف حنبل؛ بن أحمل. 
بشيء.حدث< ليس المنرى: صالح بن أحمد وئال 
الحدث؟صعيف أبوزرعة: وقال 
الحديث.واهي موضعآحر• ل وئال، 

حدا.القول فيه وغلظ 

حدا.الحديث منكر الحديث، ضعيف حاتم■ أبو وئال، 
شئ.لا شبه أحاديثه الثخارى: ومال 

حداوضعفه 

(٧٠٢٥الكمال )مذيب الحدث«. متروك الناثي: نقال 
ممضعدالرزايى؛/ي«ميرثم)؛هحلإ(.

الأحرص،أبي عن  ٤٧٧/ ١ الصنف ق شيبة أبي ابن وأحرجه 
(،٢٧٤ برقم)٢ المجرى الطبقات ل ئد وابن 

شعثة،يلريق من ٢  ٤٣ْ/ الإيمان شمب، ل واليهقي 
jحجر ابن قال يريم: بن هبيرة وفيه مخمرا. به هبيرة عن إسحاق، أبي عن كلاهما 
مناستقامة أحسن هو بحديثه بأس لا أحمدت عن الأترم ءقال ; ١٢٣/ ١ اكهديب تبديب 

وذكرهقلت.،: الثقات.١. ل حبان بن وذكره بالقوى لمس المسائي: ونال الدين••• يعني غره 
يداك،وليس معروفا، وكان المختار، أيام هفوة منه كاث وقال: الأور الهلبقة ل سعد ابن 

اأرجو والمعديل: الجرح ق المائي وقال مجهول،، هو معيزت بن يحنى قال، الساجي؛ دئال، 



واس4علآحىماسامتقغنا 

ثنامجشر، بن إبراهيم طريق من الكرى المن ل اليهقي وروى آ رما؛ 
حفرإذا يخطب كان ررأنه ؤثح علي عن الثعي، عن مجالي، عن هشيم، 

يفرضولم صيامه اض فرض الذي المبارك الشهر هذا ت يقول ثم رمضان 
محلان،أفعلر إذا أفطر أو فلأن، صام إذا أصوم ت يقول أن رجل ليحذر قيامه، 

والباطلالكذب من ولكن والشراب، الطعام من ليس الصيام إن ألا 
رأيتموهؤإذا فصوموا الهلال رأيتم إذا الشهر، تقدموا لا ألا واللغو، 

صلاةبعد ذلك يقول كان دالت العدم، فأكملوا عليكم غم فان فأفهلروا، 
العمرورا(.المجروصلاة 

مكر،حديث غير روى وقد حديثه، يتركا لم وعبدالرحمن ويحي بأس، ُه يكون لا أن 
ضعيف*.حواش: ابن وقال، ثئيه؛المجهول،، أبيه: عن حاتم أبي بن وقال 

ده«بأس *لا (: ٧٢اكقري_،)مأ■ وؤ، 
س٢  ٤٣الكثيرا،/ العجم 3، الطراز أحرجه أحر، ءلريؤ، ص إسحاق، أبي وقدحاءعن 

الزوائدمجمع ل الهيثمي قال مخمرا، عود مابن عن عبيدة، أبي عن إسحاق،، أبي طريق، 
عثيدةلميحمنأبيه.أبو ؛ ١٤٠م/ 

به.لأياس إستاده 

٢. ٤٧ه/ الإيمان ثعث، ول ، ١٣٥ الك،رى؛/ السنن ؤ، اليهقي، سن 
عنالثعيي، عن مجالي، أ-؛ىرنا هشيم، عن ، ٢٢٧١/ المنقح ؤ، شيبة أبي ابن وأحرجه 

علي..
مجالي؛~ ١ ضعيفا! إسناده 

وكانيضعفه، تعيد بن يحيى كان البخاري؛ ®قال : ٢ ٢ ١ / ٢٧الكمال مدي—١ 3، المزي قال 
بثي؛،لمس يقول: شيئا يراه لا حنل ابن وكان شيثا، عنه يروي لا مهدي بن، عدالرحمن 

شئ*.منه نفي 3، قال: مجالي؟ سعيد: بن ليحيى قلت، المديتي؛ بن علي وقال 
أحمل.؛وقال به، يحتج لا وغيره؛ معين ابن ®قال ؛ T٤٣٨/ الاعتدال ميزان 3، الذمي وقال 
أنهالأشج وذكر بالقوتما، ليس ائي؛ النوقال بثئ، ليس الناس، يرقحه لا مما كمحرا يرفع 

ابنوكان يضعفه، سعيد بن بمحيى كان البخاري؛ وقال ضعيفا، الدارقلني؛ وقال شيعي، 



ؤج.اسمسماسم 

مروقعن الشمي، عن مجالي، حلريق من شمة أبي ابن وروى ( ٤٨)
أنعمرلكنفولئلذك)اد

العلاء،بن لم معن الجريري، طريق من شية أبي ان وروى ( ٤٩)
صاحبيصيب ما ررأول قال: هريرة. أبي عن قريش، من رجل عن 

منأمه ولدته كيوم وهو منه يفيا أن وصيامه قيامه يحن الذي رمضان 
اللنوب«رأ(.

عيدة،أبي عن الجزري، همدالكريم طريق من عدالرزاق وروى ( ٥٠)
رمضان،إلا يومين غير قهل صائما معود ن عيدالاله رأيت ما ت قالت أمه عن 

اليومين(()٣(.ذلك شأن كان U أدري »لأ قالت: 

ءنه«.يروي لا مهدى 
.__،،« آخر ل تغير وقد بالقوي، ررليس : ٥٢٠ص التهدب تقريب ل حجر ابن وقال 

ماصوى ُوله ؛ ٤ ٤ ٢ / ١ الرجال صعقاء ل الكاهل ل عدي ابن فقال مجتر: بن إبراهثم ~ ٢ 
محفوظة،.غير انيد الأسجهة من منكرات ذكرت 

الإمناد((.فل من ماكير أحادث راله ; ٥ ٥ ١/ الاعتدال ميزان ق الدهي وقال 
.٢٣ا/الضعفاء ق المغني ق الذهبي وذكره 

أنىني؛ةآ/امامآلأابن مصنف )١( 
منيم،طريق آمن ٤٧م/الإيمان نعب وق ، ٣٠١إ/ الكبرى السنن ل اليهقي وأحرجه 

به.

قريبا؟تقدم وقد مجالي، فيه صعيمج؛ ناد0 إّ
.٢٧١مصف،ابنبيشيبة؟/)٢( 

.١  ٧٦؟/ الكسر المعجم ق الطاراز٠ أحرجه طريقه ومن ٣، ١ ٠ ٤/ عبدالرزاق ننف )٣( 
من( ٥٢٢)يرقم  ٣٢٤ا/ الخطاب بن عمر مسند - مدب ل الطبري وأحرجه 

بمثاله.به الثورّي محنيان طريق 
صحيح،.ااإسناده :٤ ٠ ٧ / ١ العالية الخهلالب ل حجر ابن قال 



اسياءسم .اس،ء ]ج 

امامس:الطلب 
أنواع

اعتيارامحت؛يعدة أنولع للصسام 
مسمين!إثى فيتقم الزمن، باعشار أولأت 

والتطؤعرمضان، كصوم معين، وقت له ما وهو معين• صوم ~ ١ 
ونحوذللث،.المقيد، 

رمضان،كقضاء مطالقا، وقته كان ما وهو معيزت غير صوم صوم ٢" 
الواجببالصوم المبادرة يجب كان ؤإن الكفارايتج، وصمام الطالق، والذر 

الخمسة!الكليفية الأحكام عليه تدور فالصيام حكمه! باعتبار 
•ذللث، ونحو والكفارايثإ، والذر، رمضان، كصيام الوجوب،! — ١ 

الطؤع.صيام باب ل سيأق كما المملؤع كصيام وهذا الامتحاب! ٢" 
اء،والفالحائض وصيام العيدين، يوم كصيام وذك التحريم! — ٣ 

سياق.كما 

ميأق.كما بالصوم، الجمعة يوم كافراي وهذا الكراهة! — ٤ 
حالأو بفضل يقيد لم الذي الطالق المملؤع كصيام وذلك، الإباحة! ٥— 

والأربعاء.اكلاثاء يوم كصيام زمان، أو 
مميز!إلى محيشم وعدمه! باعشارالتتاع ثالثا! 

الجماعكفارة وصوم رمضان، كصوم وذلك، التتاع! فيه يجس، صوم ~ ١ 
والغلهار.القتل، وكفارة رمجضان، ار مق 

فديةل الواجب، والصوم رمضان، كقضاء التتاع! هيه لايجب، صوم ٢" 
والقران.المتعة عدم أو الأذى، 



]TT[اسم 

اواطدسثائطيا 

اسامتث>يع ،>اس 
تمائل وفيه 

السابقة:اص ي الهيام تضيع الأوش؛ السألة 

يعارتق كما القرآن، بنص قلنا من على واجب الصيام 
[.١٨٣]١^: من ١^؛^ عد ثب 

قولين:على ميا؟ من على المشرئ المرادبالصيام ل واختلف 
زفجاء فبالنا، ْن على واجبا كان وأثه رمضان، يه المراد الأول؛ القول 

ومجاهد،وقتادة، والثعبى، والمحن، عء؛لاء، قاله فيه، وزادوا محولو٠ الحر 
والشافعي.

منعهممن عليهم، كان الذي الصوم صفة على وايع النبيه الثانا؛ القول 
وقدره.وقته دون والكاح، والشرب الأكل من 

الأكثرلا،ؤوهوقول والربيع، وأبوالعالية الثدي قال وبه 
أ؛ي،ابن أوردْ عمر عن مرفوع حديث أول j رروورد حجرت ابن مال 

قبلكم،،الأمم على اممه كتبه رمحضان ررصيام ولفظه! مجهول فيه ناد بإّحاتم 
من١لارمازي أخرجه احر شاهد وله الندي، و البصري المحسن قال وسيذا 
عنونحوه صحثة، له يثبت ولم المخضرمين من وهو ابه النمعقل محلريق 

قولوهو الصوم نمى على واغ التشبيه أن الثاي والقول وقتادة، الشعبي 
وغيرهماعود موابن معاذ عن والهلري حاتم أبي ابن وأسنده الجمهور، 

زمنمن مشروعا الصوم يزل ررولم الضحاك وزاد والتابعين، الصحابة من 

(.٢٦ا/حاتم)٦ أبي نميرابن 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	000
	001
	002
	003
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024



