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A 

املبعوث رمحة للعاملني ومن تبعه بإحسان إىل  الم عىلوالساحلمد هلل املنعم املتفضل باجلود،والصالة 

 يوم الدين ، وبعد

وأصل هذا الكتاب رسالة خمترصة كنت  "اخلالصة يف أحكام وفتاوى رمضان"فهذا كتاب سميته 

أن أزيدها مسائل وأحكام لتتم هبا الفائدة ، ثم ظهر يل قد مجعت فيها فتاوى يكثر السؤال عنها، 

وهو  ن مقصودهعاتسع األمر مع حريص أال خيرج ، فتنادي مسائله بعضها عىل بعضوكعادة العلم 

تلخيص ما ينفع املسلم يف هذا الشهر الكريم من مسائل تضبط له صيامه وقيامه واعتكافه وحتثه 

ختمتها بمسائل وعىل اإلقبال عىل املستحبات ونبذ املكروهات امتامًا لعبادته واقباالً عىل بارئه ، 

 أبني. وقته رمضان وتعلقها باألبدان  أظهر  واحلاجة إىل أحكامها يفبلفطر فهي ألصق زكاة ا

من أفضل من خدموا من وجهة نظري ـ  ـوذلك ألنه  ابن عثيمني عن ولقد أكثرت من النقل 

الفقه اإلسالمي يف هذ العرص حلسن مجعه وضبطه وترجيحه ثم سهولة عرضه وتقسيمه وتنويعه بام 

وهو مقصود الكتاب، كام استفدت من موسوعة ،املستعصية سهلة مقربة للجميعجعل املسائل 

خاصة يف ختريج األحاديث وعزوها واكتفيت باإلشارة هنا ، وكان هذا لضيق  "الصيام يف اإلسالم"

اعتذر لألخوة عن أي والوقت والتعجل يف طباعتها لينتفع منها الناس يف هذا الشهر الكريم ، 

 ، ولعله يتدارك يف الطبعات الالحقة إن شاء اهلل وقّدر.ختريج بعض النقوالتتقصري أو سهو يف 

القلب وتنقية النفس من  إصالحوال أنسى أن أذكر إخواين أن املقصود األهم من رمضان هو 

ال يستقيم بغري ضبط اجلوارح عىل ما جاء به الوحي ، فإصالح باطن العبادة ال يتم  وعوائدها ، وه

 وهذا، بينام قد ينصلح ظاهرها بال باطنها لغياب اإلخالص،  الرسول متابعة با إال بضبط ظاهره

 .باإلخالص تصحيحهامع أدعى لضبط العبادة 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چقال تعاىل  :  التيسري فيام خيص الظاهر هو ح العام يف فقه الصوممواملل

إباحة املضمضة يف اليوم  التيسري، ومن وجاء هذا أثناء تقرير أحكام الصوم  چ ۋ ٴۇ ۈ

إباحة الفطر للعديد من األعذار، بينام كان التشديد فيام خيص ويملك إربه، ناحلار وكذا التقبيل مل

من صائم ليس له من صومه إال اجلوع والعطش، فلتجعل أخي القارئ  الباطن، حتى حذر 

 ى ې               ې ې چ ال تعاىلجتوالك يف الكتاب بني مسائل الفقه الظاهر بابًا لك الصالح قلبك ،ق

 وهو اهلادي إىل سواء السبيل. هذا واهلل من وراء القصد، چ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى

فياض عطيةكتبه/سعد   

هـ 3311فجر األربعاء السادس من رمضان 
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أوال

 تعريف الصيام:

 .اإلمساك والركود  :الصيام لغةً  -

 . (1)وجه خمصوص مع النية(إمساك عن املفطر عىل ) واصطالحاً  -

واجلامع من الصبح إىل  والرشب، قيل:)هو عبارة عن إمساك خمصوص:وهو اإلمساك عن األكل،و

 .(2)املغرب مع النية(

 أقسام الصيام:

 الصوم الرشعي منه واجب، ومنه مندوب إليه. والواجب ثالثة أقسام: ]

 منه ما جيب للزمان نفسه، وهو صوم شهر رمضان بعينه. -

 ومنه ما جيب لعلة، وهو صيام الكفارات.   -

 .(1) [ومنه ما جيب بإجياب اإلنسان ذلك عىل نفسه، وهو صيام النذر -

 .صوم شهر رمضان فقطما يتلعق بهو ـ بإذن اهلل ـ هذا الكتاب  يف سنتناولهوما 

 :أركان الصيام 

 ، ومها :(3)اختلفوا يف أركان الصيام : إثنان متفق عليهام

 : أي عن املفطرات. ركن اإلمساك -3

:ويشمل زمان الوجوب،وهو شهر رمضان.وزمان اإلمساك عن املفطرات  وهو ركن الزمان -2

 .أيام هذا الشهر دون الليايل 

 (5)هل هي رشط لصحة الصوم أم ركن؟،والراجح أهنا رشط  النيةواختلفوا يف 

                                                           

ن بعض التعريفات يغغفل ذكر النية وبدوهنا ال يغعت ر اإلمساك ألهذا التعريف  ت]االقناع يف حل ألفاظ أبى شجاع[ ، واخرت (3)

رغم أن الصيام املستحب ال يغشرتط فيه تبييت النية من طلوع الفجر بل جيوز أن  يشرتطها من طلوع الفجرصياما ، والبعض 

تتأخر النية ،لذا فضلت هذا التعريف الذي يكتفي بالتأكيد عىل وجود النية دون حتديدها بأن تكون من طلوع الفجر ليشمل 

 الصيام الواجب واملندوب.

 .3/152ومي، لفي  ، واملصباح املنري، ل311( التعريفات للجرجاين، ص2)

 بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد (1)

إال أن األرجح أن الزمان سبب وجوب ورشط صحة وليس ركنًا ألنه ال يدخل يف بداية املجتهد هكذا ذكر ابن رشد يف  (3)

 أفعال املكلفني ،وعليه فركن الصيام هو اإلمساك عن املفطرات فقط.

سابقًا  ما كانوالرشط  العبادةوجه االختالف هل النية ركن أم رشط أن العلامء اعت روا الركن ما هو داخل يف ماهية  (5)

منفصلة عن ماهية العبادة فيصح لو نوى من ألهنا  الصياماألرجح ـ واهلل أعلم ـ أن النية رشط يف ف،  للعبادة ولو امتد أثناءها

 الليل ثم أكل ونام قبل الفجر.
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 فضائل الصيام

: الصياُم جنٌة يستجنُّ هبا قال ربنا ))قال:  أن النبي فعن جابر : الصوم جنة من النار .1

من  "قال:  أن النبي  عن أيب سعيد اخلدرى ، و(1)((،وهو يل وأنا أجزي به(6)العبُد من النار

 (8)  "سبعني خريفاً  د اهلل وجهه عن النارع  صام يوماً يف سبيل اهلل ب

ال له الريان ق  إن يف اجلنة بابًا يُ  "قال :  أن النبي  فعن أيب أمامة  : الصوم سبيل إىل اجلنة .2

 (9) " فيقومون ال يدخل منه أحد غريهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ،يدخل منه الصائمون

يا معرش الشباب من استطاع  "قال:  ففي املتفق عليه أن النبي  : الصوم وجاء من الشهوات .3

 (30)منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

الصيام والقرآن  "قال :  أن النبي  فعن عبد اهلل بن عمرو  : الصيام يشفع لصاحبه .4

 (33)" الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيهيشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربى منعته 

فتنة الرجل يف أهله، وماله، وولده، )): عن النبي  حلديث حذيفة  : الصوم كفارة ومغفرة .5

رها: الصالة، والصوم  (32)، والصدقة،واألمر، والنهيوجاره، تكفِّ

 (31) "للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ": قال  : الصوم سعادة الدارين .6

كل عمل ": قال اهلل  :لقوله  والصرب وبه تطيب الدنيا واآلخرة اإلخالص عبادةالصوم  .7

وال جيهل ، ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزى به ، الصيام جنة ، فإذا صام أحدكم فال يرفث 

وإن أمرؤًا قاتله أو شامته فليقل : إين صائم ، والذي نفيس بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من 

 (33)" ريح املسك ، يرتك طعامه وشهوته من أجيل ، الصيام يل وأنا أجزى به ، واحلسنة بعرش أمثاهلا

ثالث دعوات مستجابات دعوة  ":  له اققال:   هريرة أيبديث حل : دعوة الصائم ال ترد .8

 (35) "الصائم ، ودعوة املظلوم ، ودعوة املسافر

 
                                                           

  .نة: الوقاية(أي يقي صاحبه من النار، واجلغ 6)

 حديث صحيح بطرقه وشواهده  :، وقال حمققو املسند35263، برقم 21/333و ،33669، برقم 21/11( أخرجه أمحد، 1)

 .3351 برقم ومسلم ،2830 رقم البخاري:عليه متفق(8)

 .3352  رقمومسلم ،3896 برقم البخاري: عليه متفق(9)

 عىل القدرة: األعم املعنى عىل حيمل: وقيل التزويج، مؤنة: ،الباءة3300 برقمومسلم  ،3905 برقم البخاري: عليه متفق(30)

 شهوته، تنقطع ذلك به يفعل ومن عروقهام، رض  : وقيل اخلصيتني، رض  : ، الوجاء.[9/309الباري فتح] التزويج  ومؤنة الوطء،

 [3/339 الباري فتح] للشهوة قامع الصوم أن: ومقتضاه

 ((.صحيح  حسن:))3/519 والرتهيب الرتغيب صحيح يف األلباين وقال ،3/553 واحلاكم، ،2/313 املسند، يف أمحد(33)

  .333 رقم ،ومسلم3895 وبرقم،3315برقم و، 525برقم  ( متفق عليه: البخاري32)

 ملسلم.والرواية .3353برقم  ، ومسلم3903برقم  و، 3893برقم  متفق عليه: البخاري(31)

 ( ،واللفظ للبخاري 33سبق يف ) (33)

 .1010 برقمصحيح اجلامع  ـ األلباين  هحصح (35)
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 حكم صيام رمضان:

 : واإلمجاع والسنة القرآندل عىل ذلك  واجبركٌن من أركان اإلسالم ، صيامه 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ژ أما القرآن قال تعاىل : -

 . 381البقرة:  ژڦ   ڦ  ڦ
ُبني اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل  ))قال :  أن النبي  أما السنة فحديث ابن عمر  -

 (36) ((البيت، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،وحج وأن حممدًا رسول اهلل

 واإلمجاع منعقد عىل وجوب صيام رمضان . -

 مراحل التشريع:

 ييل: كام مرشوعيته يف بمراحل ومر،  اهلجرة من الثانية السنة يف الصيام رشع

   ژ ژ ڈ ڈ چ:  تعاىل قوله يف كام:الصيام تفضيل مع واإلطعام الصيام بني التخيري: املرحلة األوىل

 .383:  البقرة  چ ڳ          گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ

 اآلخرة العشاء يصىل أو ينام حني من واجلامع والرشب االكل الصائم عىل حيرم)  : كاناملرحلة الثانية

 فعن (31) ( ال أم نام سواء الفجر طلوع إىل اجلميع وابيح ذلك نسخ ثم التحريم به حصل ال أو وجد فأهيام

 قبل فنام اإلفطار فحرض صائامً  الرجل كان إذا  حممد أصحاب كان)):  قال  عازب بن ال راء

 حرض فلام، صائامً  كان األنصاري رصمة بن قيس وإن يميس حتى يومه وال ليلته يأكل مل يفطر أن

 ومهـي يعمل وكان،  لك فأطلب انطلق ولكن ال: قالت ؟ طعام أعندك:  هلا فقال امرأته أتى اإلفطار

 ذلك فذكر، عليه غيش النهار انتصف اـفلم لك بةـخي: تـقال رأته فلام، امرأته فجاءته،  عيناه فغلبته

 شديداً  فرحاً  هبا ففرحوا چ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: اآلية هذه فنزلت  للنبي

 (38) ((381:  البقرة  چ ڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ: ونزلت

 .الليل دون فقط النهار يف الصيام وجوب وهي ، األمر عليها استقر التيالثالثة: هي املرحلة 

 خصائص  شهر رمضان:

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ: قال اهلل :نزول القرآن ــ 1

أنزل القرآن يف ":وعن ابن عباس ، چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ : وقال  چ ڻ ڻ

                                                           

 ، واللفظ ملسلم. 36، ومسلم برقم 8متفق عليه: البخاري برقم  (36)

 6/253املجموع ، النووي  (31)

َياِم البخاري، كتاب الصوم، باب قول اهلل تعاىل: (38) ْم َليَْلَة الصِّ ْم َوَأنتغْم لَِباٌس لأغِحلَّ َلكغ كغ نَّ لَِباٌس لَّ ْم هغ َفثغ إىَِل نَِسآئِكغ نَّ ـَّالرَّ هغ

وْا مَ  نَّ َواْبَتغغ وهغ ْم َفاآلَن َبارِشغ ْم َوَعَفا َعنكغ ْم َفَتاَب َعَلْيكغ َسكغ نتغْم خَتْتانغوَن َأنفغ ْم كغ مْ َعلَِم اهلل َأنَّكغ  3935برقم   ا َكتََب اهلل َلكغ
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     ی ی چليلة القدر من السامء العليا مجلة واحدة ثم فرق يف السنني بعد ، ثم تال قوله تعاىل : 

 (39)".قال : نزل مفرقاً   چ  ی ی

أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان ، وأنزلت  ":  وعن واثلة بن األسقع عن رسول اهلل 

التوراة لست مضت من رمضان ، وأنزل اإلنجيل لثالث عرشة مضت من رمضان ، وأنزل الزبور 

 .(20)"لثامن عرش خلت من رمضان ، وأنزل القرآن ألربع وعرشين خلت من رمضان

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عيل ، ورغم أنف رجل  ":  لقوله  الذنوب: مغفرة ــ 2

دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكرب فلم يدخاله 

  .(22)" من قام ليلة القدر إيامناً واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه": وقال  (23)"اجلنة

 إىل ورمضان اجلمعة، إىل واجلمعة اخلمس، والصلوات ": قال النبي أن هريرة أيب وعن

 .(21)" الكبائر اجتنبت إذا بينهن، ملا مكفرات رمضان

 (23)" هلل عند كل فطر عتقاء" قال: عن النبي  أمامة  أيب فعن : النريانالعتق من  ــ 3

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: فيها خريًا من ألف شهر قال اهلل  العبادة : ليلة القدر هفيــ  4

 ڦ ڤ   ڤ          ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ       ٺ ڀ  ڀ    ڀ ڀ پ پ

 .5ـ 3سورة القدر  چ      ڄ ڦ ڦ ڦ

أتاكم شهر رمضان شهر مبارك ، فرض اهلل عليكم صيامه ، ":  كام قال : فتح أبواب السماء ــ5

السامء وتغلق أبواب اجلحيم ، وتغل فيه مردة الشياطني ، هلل فيه ليلة خري من ألف تفتح فيه أبواب 

 (25) " شهر ، من حرم خريها فقد حرم

 .(26)"عمرة يف رمضان تعدل حجة معي ": قوله ل :األجر ةضاعفم ــ 6

 حكم من أفطر في رمضان:

اإلسالم عىل أركان وكل بناء تغِرَك ني قد بغ لخطر عظيم ف عىلمع القدرة رمضان بالكلية صيام تارك 

 بعض أركانه يوشك أن يتهدم ، والقول املرجح عند مجاهري العلامء أنه ال يكفر إال من ترك الصالة عىل

                                                           

 وقال :صحيح عىل رشط الشيخني.1893، ح  3032املستدرك للحاكم ح   (39)

: األلباين وقال ،(( ضعيف حديث: ))املسند حمققو وقال ،36983 برقم ،393/ 28 واملحقق، ،301/ 3 أمحد، مسند(20)

 [. 3515 برقم لأللباين، الصحيحة األحاديث] ،((ثقات رجاله حسن، إسناد وهذا))

 ،((صحيح حسن: ))املفرد األدب صحيح يف األلباين وقال ،636 برقم املفرد األدب يف والبخاري ،1/392 خزيمة، ابن(23)

 والعجز الذل واملراد الرتاب أي بالرغام لصق أي  أنف رغم، . 2553 برقم مسلم، صحيح يف وأصله

 ،160: برقم ومسلم ،3903برقم البخاري: عليه متفق (22)

 .211 برقم مسلم، (21)

 (993) والرتهيب الرتغيب صحيح (23)

 .((. صحيح حسن: )) 2/356 ماجه ابن صحيح يف األلباين وقال  ،1338 برقم وأمحد ،2308 برقم النسائي، (25)

 .3256 برقم ،ومسلم3861 ، برقم3182 برقم البخاري:عليه متفق (26)
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 خالف بينهم يف حكم تاركها أيضًا.  

،  (21) (تاركهافاختلفوا يف تكفري ـ يعني األركان غري الشهادتني  ـوأما األعامل األربعة  ): ابن تيمية ل اق

له وجب قتله، وإن كان  إذا أفطر يف رمضان مستحال لذلك وهو عامل بتحريمه استحالالً  :)قال و

  ( 28)(فاسقا عوقب عن فطره يف رمضان

 فريضة أنكر ألنه اإلسالم؛ عن مرتد كافر فهو ووجوبه الصوم فرضية أنكر )فمن: يقول الراجحي

 رمضان، صوم بوجوب أقر ومن بالرضورة، الدين من معلوماً  وأمراً  اإلسالم، أركان من وركناً  عظيمة

ق عظيمة كبرية ارتكب فقد عذر، غري من عامداً  وأفطر ر وال هبا، يغفسَّ  ويلزم العلامء، قويل أصح يف يغكفَّ

 (29) كليهام( أو اجللد، أو باحلبس، الرشعي احلاكم ويعزره بالصوم،

أن من ترك صوم رمضان من غري عذر أنه رّش من الزاين وعند املؤمنني مقرر ) : وقال الذهبي

 .( ومدمن اخلمر، بل يشّكون يف إسالمه، ويظنّون به الزندقة واالنحالل

 بضبعي فأخذا رجالن أتاين نائم أنا بينا ))يقول:   اهلل رسول سمعت قال  الباهيل أمامة أيب عنو

 إذا حتى ، فصعدت لك سنسهله إنا فقاال: ((أطيقه ال إين (( ،فقاال:اصعد،فقلت: (( وعرا جبال يب فأتيا

 ثم النار، أهل عواء هذا قالوا: ((األصوات هذه ما)):  قلت ، شديدة بأصوات إذا اجلبل سواء يف كنت

 من ))قلت:  ، قال: دما أشداقهم تسيل أشداقهم مشققة بعراقيبهم معلقني بقوم أنا فإذا يب انطلق

 (30) (( صومهم حتلة قبل يفطرون الذين : قاال ((هؤالء

 رشوط وجوب ورشوط صحة: :رمضان صيامشروط 

 واملسافر، قادر،فيدخل يف هذا:  املقيم، بالغ، عاقل، )جيب عىل كل مسلم،:رشوط الوجوب أربعة

هؤالء كلهم جيب عليهم الصوم يف  واملريض، والطاهر، واحلائض، واملغمى عليه؛ فإن والصحيح،

  (13) ليعتقدوا الوجوب يف الذمة، والعزم عىل الفعل: إما أداًء وإما قضاًء( ذممهم بحيث خياطبون بالصوم؛

 چ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چتعاىل: هلقولأما اإلسالم ف -

 .21: الفرقانچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ چوقوله تعاىل: ، .53: التوبة

  عن ثالثة:عنُرفع القلم ))قال:  عن النبي  لحديث عيل بن طالب أما العقل والبلوغ فو -

                                                           

 التعزير باحلبس أو اجللد الفتاوى ، والقتل تبعًا للردة ، أما إن املتهاون فعليه جمموع ــ تيمية ابن  (21)

 الفتاوى . جمموع ــ تيمية ابن  (28)

 االملام بيشء من أحكام الصيام للراجحي (29)

 ،1953 ، والسلسلة الصحيحة ح3005وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ح حبان وابن خزيمة ابن رواه  (10)

 اخلد حتت مما الفم جانب:  ، والشدق الصعب:  العضد ، والوعر: والضبع

اإلقامة والصحة واخللو من املوانع فهي رشوط لوجوب األداء يف رمضان وليس  امأ، 3/33 تيمية البن العمدة، رشح(13)

باطالق ألنه يبقى واجبًا يف الذمة ]القضاء[ ، وإنام يسقط الوجوب عن املريض مرض ال يغرجى برؤه  صوم رمضانلوجوب 

 والشيخ اهلرم لعدم القدرة.
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 .(12)((، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى حيتلماملجنون املغلوب عىل عقله حتى يفيق

 .[385]البقرة:  چ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے    ے ھ ھ ھ چتعاىلوأما القدرة فلقوله  -

امليزة: أي التمييز بني األشياء، فإذا مل يكن اإلنسان عاقاًل فإنه ال هو ما حيصل به )العقل و -

أي: ممن ليس   صوم عليه كام أنه ال جيب عليه يشء من العبادة سوى الزكاة.ومن هذا النوع ـ

أن يبلغ اإلنسان سنًا يسقط معه التمييز، وهو ما يعرف عند العامة باهلذرات، فال  له عقل ـ

  (11) يلزم عنه إطعام؛ ألنه ليس من أهل الوجوب( يلزم املهذري صوم، وال

إما بأن يتم اإلنسان مخس عرشة سنة، أو أن تنبت )يحصل بواحد من أمور ثالثة: ف البلوغ  أما -

العانة، وهي الشعر اخلشن الذي يكون عند القبل. ، أو ينزل املني بلذة سواء كان ذلك 

 (13) هو: احليض، فإذا حاضت املرأة بلغت( باحتالم أو بيقظة. ، وتزيد املرأة أمراً ً رابعاً ً

 : اإلسالم، وانقطاع دم احليض، وانقطاع دم النفاس، والنية  ورشوط الصحة

 فتـاوى متعلقة:

حابة ) - بيان الذين مل َيْبلغغوا بالصيام إذا أطاقوه كام كان الصَّ ْؤمر الصِّ يفعلون ذلك  نعم يغ

ر من له والية عليه من الصغار بالصوم من  وقد نصَّ أهل العلم عىل أن الويلبصبياهنم.  َيأمغ

أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتنطبع أغصول اإلسالم يف نغفغوسهم حتى تكون كالغريزة هلم. 

   (15) (ولكن إذا كان يشق عليهم أو يرضهم فإهنم ال يلزمون بذلك

إذا أسلم يف أثناء اليوم ( و )إذا أسلم الكافر يف أثناء رمضان، مل يلزمه قضاء ما سبق إسالمه) -

فنأمره باإلمساك؛ ألنه صار من أهل الوجوب وال نأمره  .... ، لزمه اإلمساك دون القضاء، 

بالقضاء؛ ألنه قام بام وجب عليه وهو اإلمساك من حني أسلم، ومن قام بام جيب عليه مل 

  (16) يكلف بإعادة العبادة مرة ثانية(

   (11) أنه جيب عليه اإلمساك دون القضاء؛ حلديث عاشوراء( إذا بلغ الصبي أثناء النهار)األوجه -

فيصح صومه لو أفاق بعض النهار  إن فقد الوعي مجيع النهار أو غالبه وقد عقد النية من الليل -

)ال يغشرتط وجود اإلمساك يف مَجيع النهار؛ بل اكتفينا بوجوده يف بعضه؛ ألنه داخل يف فـ 

ه وشهوته"عموم قوله:  ُع طعام     (18)("من أجيل يد 

                                                           

 ،وصححه األلباين . 2033، وابن ماجه  برقم 3321، والرتمذي  برقم  3303أبو داود برقم  (12)

  15ص عثيمني، البن رمضان شهر جمالس (11)

 13ص عثيمني، البنرمضان  شهر جمالس (13)

 39/16 جمموع فتاوى ابن عثيمني (15)

 ]الرشح املمتع  ــ ابن عثيمني[ (16)

 (]ابن تيمية ـــ رشح العمدة[11)

 (]ابن تيمية ــ جمموع الفتاوى[18)
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  :النيةتعريف 

 لغة: القصد،ورشعًا: اإلرادة املتوجهة نحو الفعل البتغاء رضا اهلل وامثتال حكمه هي

 وجوب النية:

قال:سمعت رسول اهلل  اخلطاب  بنتصحيح النية وعقدها واجب لصحة األعامل حلديث عمر 

 :فمن كانت وإنام لكل امرئ ما نوى ((العمل بالنيةويف رواية:)) إنام األعامل بالنيات))يقول،

أو إىل امرأة هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله،و من كانت هجرته إىل دنيا يصيبها 

 (30) ((من مل يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له)):  ه وللقو،    (19)((ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

ر،أو أمسك عن الطعام ، ومن ذلك (41)من خطر بقلبه أنه صائم غدًا فقد نوىو  . إذا تسحَّ

 المسائل متعلقة بنية الصيام:

 :تبييت النية قبل الفجر

أما تبييت النية، فإن ): : قال ابن تيمية  بعقد النية قبل الفجرإال الصوم الواجب  ال يصح 

الصوم الواجب الذي وجب اإلمساك فيه من أول النهار ال يصح إال بنية من الليل،سواء يف ذلك 

(يتعنّي كالقضاء، والنذر املطلق ما تعنّي زمانه كأداء رمضان،والنذر املعني،وما مل
(42) ، 

؛ حلديث عائشة من الفجرعن املفطرات أمسك إذا   أن ينوي من النهار فيجوز التطوع صيام أما

قالت: فقلت: يا  ((يا عائشة: هل عندكم يشء؟))ذات يوم:  قالت: قال يل رسول اهلل  

  ((فإين صائم))رسول اهلل ما عندنا يشء، قال: 

 ، وهذا أعدل األقوال عندنا ، ينوي أي وقٍت شاء، و لو كان بعد الزوال أيضاً ):ابن تيمية قال 

(وأشبه بسنة نبينا حممد 
(واملنصوص عن أمحد أن الثواب من حني النية) :وقال  ،(43) 

(44)  

 

                                                           

 .3901 برقم ومسلم، ،3 برقم البخاري، ،عليه( متفق 19)

 (، واللفظ للنسائي، وصححه األلباين.3100(، وابن ماجه برقم )3/396(، والنسائي )111(أخرجه الرتمذي برقم )30)

 . 358( االختيارات الفقهية لشيخ االسالم ابن تيمية، ص33)

 . 3/316( رشح العمدة، 32)

أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس ))، فقد ورد ، ويؤيده فعل حذيفة 3/392ابن تيمية ـ( رشح العمدة 31)

، من قول حذيفة، قال: 3/333. وسنده صحيح كام ذكره حمقق رشح العمدة ، ونقل لفظه ابن حجر يف فتح الباري ((فصام

 ((من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم))

 .25/323( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، 33)
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  :مضان رلكل يوم يف  جتديد النية

 للشهر ؟هل جيب جتديد النية كل ليلة يف رمضان أم تكفي نية واحدة واختلفوا 

من مل يبيت "أخذًا بظاهر حديث و مستقلة ؛عبادة  هاعتباربجيب تبييت النية لكل يوم  همهور أناجلف

، وخالف مالك أن نية واحدة تكفي الشهر كله ، وهذا باعتبار أن  "الصيام قبل الفجر فال صيام له

 يوم أول اإلنسان نوى فإذا)...: فقال  عثيمني بنل اوفصَّ  ،حيصل بنية واحدة املراد من النية 

 التتابع، به ينقطع عذر حيصل مل ما كله، الشهر عن جيزئه فإنه كله الشهر هذا صائم أنه رمضان من

 ألن األصح؛ هو وهذا للصوم، النية جيدد أن عليه جيب عاد إذا فإنه رمضان، أثناء يف سافر لو كام

   (45)(..آخره إىل الشهر أول من الصوم نويت أنا منهم واحد كل لقال سألتهم لو مجيعاً  املسلمني

 لشهر، ويغستحب جتديدها يف كل يومتكفي نية واحدة يف بداية رمضان جلميع اوعىل هذا الرأي 

 برشط أال يستجد ما يقطعها..
نا يقول ما) ابن تيمية سئلو  ال؟ أو نيةٍ  إىل يومٍ  كل يفتقر هل: رمضان صائم يف سيِّدغ

 أم بالنية تلفَّظ سواءٌ  صومه، نوى فقد صومه، يريد وهو رمضان، من غًدا أن علم َمن كل   :فأجاب

 فكل نية، إىل حيتاج ال إشكال، فيه ما هذا الصيام، ينوي كلهم املسلمني، عامة فعل وهذا يتلفظ، مل

م إنسان قدَّ  .(نوى أنه شك ال السحور له يغ

  :تعيني النية

 يكفي وال الواجب، وصوم ، رمضان صوم يف النّيّة تعيني من بدّ  ال أّنه إىل اجلمهور ذهب -

 ألنّ  ذلك، يف الّتعيني وااشرتط وإّنام   رمضان غري معنّي  صوم تعيني الّصوم،وال مطلق تعيني

 يف الّتعيني فيجب ،فال يتسع وقتها إال لقضائها وحدها وقت إىل مضافة عبادةرمضان  ومص

 اخلمس. كالّصلوات نّيتها،

 صوم مع عاشوراء أو عرفة يوم صوم )جيوزويف صيام التطوع،  النيةوعىل هذا ال جيب تعيني  -

 (46) ("اهلل شاء إن" األجر بالنية،وحيصل رمضان قضاء

 :اجلزم يف النية

  مهور أن الرتدد يف نية الصوم يفسدها ويوجب القضاء ألن حقيقة النية العزم والرتدد ضدهاجل  -

  (47)ينقطع( صومه فإن ويرشب يأكل مل وإن الفطر عىل أكيداً  عزماً  عزم )من كذلك -

                                                           

ذكر تبييت النية ومجعها وليس جتديدها ، نجد فيها  ،كام أنه تتبع روايات احلديث 110- 6/169(الرشح املمتع، 35)

 فاملقصود ـ واهلل أعلم ـ مجع نية الصيام قبل دخول الوقت الستيفاء الواجب، وهو حاصل ما لن يقطع نية الصيام بنية فطر...

 (311ص 3ج\( )فتاوى ابن عثيمني 36)
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 .صومه ال يبطل ما مل جيزم بقطعها الصوم، فإن نيةمن تردد يف قطع أما  -

د ينايف العزم، ومنهم من قال: إنه ال  قال ابن تيمية: )منهم من قال: إنَّ صومه يبطل؛ ألن الرتد 

يبطل؛ ألن األصل بقاء النية حتى يعزم عىل قطعها وإزالتها(، ثم قال: )وهذا هو الراجح 

 .   (48) عندي؛ لقوته واهلل أعلم (

أول يوم من رمضان ألنه مل يعرف هل ثبت أم  صوم فعلق  :ط يف النيةإذا اشرت :هنا مسألة و -

 رمضان أنه تبنيثم  ، الفرض سأصوم أو فريض، فهو رمضان غداً  كان إن: مثالً  فقال ،ال؟

 ألن وذلك.  (39)عثيمني وابن ، تيمية ابن ذهب وإليه ، أمحد عن رواية وهو صحيح، فصومه

 ثبوت يف الرتدد عىل مبني فرتدده رمضان، غداً  أن يعلم ال ألنه الصوم؛ علق الرجل هذا

 مل الشهر يثبت مل فلو الشهر، ثبوت عىل الصوم علقف ،الصوم نية يف الرتدد عىل وليس الشهر،

 ..يصم

 

                                                                                                                                                             

 (313ص-3ج\)فتاوى ابن عثيمني ( 31)

 اختاره ابن عثيمنيو وهو مذهب  احلنفية ، والشافعية ، وهو قول يف مذهب احلنابلة ، (]ابن تيمية ــ جمموع الفتاوى[38)

وتصح النية املرتددة كقوله: إن كان غدًا من رمضان فهو فريض وإال فهو نفل، وهي إحدى الروايتني ))(قال ابن تيمية: 39)

 [.359. ]االختيارات الفقهية، ص((عن أمحد
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 وينقسم إىل: 

 . رمضان شهر وهو الوجوب، زمان -

 الليايل. دون الشهر هذا أيام وهو املفطرات، عن اإلمساك زمان -

 مسائل متعلقة بهولكل منهام 

  زمان الوجوب:المسائل المتعلقة ب

 املعترب يف دخول شهر رمضان:

 غيمواختلفوا إذا حال عن رؤيته   ؛(50)اهلالل رؤية رمضان شهر دخولاملعت ر يف حتديد   أمجعوا  أن 

 أبو قال: قال هريرة أيب حلديث يومًا؛ ثالثني شعبان  إمتام عند اجلمهور والراجح  مطر أو

  ((ثالثني شعبان عدة فأكملوا عليكم ُغبِّي   فإن لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته، صوموا)): القاسم

الطريقة الرشعية لثبوت دخول الشهر أن يرتاءى الناس اهلالل، وينبغي أن ) :يقول ابن عثيمني 

يكون ذلك ممن يوثق به يف دينه ويف قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتىض هذه الرؤية صومًا إن 

كان اهلالل هالل رمضان وإفطارًا إن كان اهلالل هالل شوال، وال جيوز اعتامد حساب املراصد 

تكن رؤية، فإن كانت هناك رؤية ولو عن طريق املراصد الفلكية فإهنا معت رة، لعموم  الفلكية إذا مل

جيوز العمل به أما احلساب: فإنه ال  (51)"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا": قوله النبي 

 ،فاملقصود حصول الرؤية ولو باألجهزة احلديثة كاملنظار وغريه .(52) (وال االعتامد عليه

 :الشك يوم صيام

 أصحها أقوال سبعة )فيهقرت؛ أو غيم اهلالل رؤية دون حال إذا شعبان من الثالثني يوم وهو 

 "القاسم أبا عىص فقد الشك يوم صام من" عامر السابق،ولقول هريرة أيب حلديث (53) التحريم(

 من يثبت بهم دخول الشهر:

متفرع عن اختالفهم هل املقصود بالرؤية اختلفوا يف عدد من يثبت هبم دخول الشهر، وهذا  

  (54).املسلمني من واحدٍ  خ رغ  الرؤية ثبوت يف يكفي أنه الشهادة أم جمرد العلم؟!، والراجح

                                                           

 بداية املجتهد وهناية املقتصد البن رشد(50)

 (3080) ومسلم ،(3900) البخاري(53)

، ونقل ابن رشد  أن بعض السلف اعت روا احلسابات الفلكية يف حال الغيم فقط لرواية  [عثيمني ابن فتاوى جمموع(]52)

عدم  عىل العلامء اتفاق 25/312 الفتاوى يف تيمية ابن ذكر بينام ]فاقدروا له[ ، بخالف حال الصفو أمجعوا عىل عدم اعتبارها.

 عدم عىل السلف إمجاع:الباجي عن 3/321 الفتح يف احلافظ والفطر، ونقل الصوم إثبات يف احلساب عىل االعتامد جواز

  حجة إمجاعهم وأن باحلساب، االعتداد

 وهو مذهب الشافعي. (183 ص-6ج\املمتع الرشح()51)

 القيم. وابن تيمية ابن واختاره حزم ابن وقول واحلنابلة، الشافعي، مذهب وهو(53)
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 وأمر فصام، رأيته، أين  النبي فأخربت اهلالل، الناس تراءى":  عمر ابن قول والدليل 

 . "بصيامه الناس

 :  (55)اهلالل يرى من يف توفرها جيب التي الرشوطو

 عىل يرص ومل ، كبرية يفعل مل و ، بالواجبات قام  من:  الرشع يف و ، االستقامة:  العدالة .3

 صغرية

 .البرص قوة .2

والعمل عىل : )(56)يف شهادة األعرايبقال اإلمام الرتمذي أثناء كالمه عىل حديث ابن عباس 

هذا احلديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد يف الصيام، وبه يقول ابن املبارك، 

والشافعي، وأمحد، وأهل الكوفة، وقال: إسحاق:ال يصام إال بشهادة رجلني،ومل خيتلف أهل العلم 

 ( 51)(أنه ال يقبل فيه إال شهادة رجلنييف اإلفطار 

 :ةاختالف مطالع األهّل

 عىل أقوال: هيف اعتباراالختالف  ولكن وقعوعقاًل،حسًا  م بالرضورةوعلم وهو

،  مجيع  البالد، وعليه فرؤيته يف بلد يوجب الصيام عىل املطالع اختالفدم اعتبار القول األول:ع

أم  "اعتبار اختالف األقاليم" إال أهنم اختلفوا هل هذا باطالق أم يف البالد القريبة دون البعيدة

 (58)د يف جزء من الليل ؟ احتاعتبار اال أم  مسافة القرص اعتبار 

:  قوله وأن،  السفر من الرغم عىل اهلالل برؤية الركب بشهادة أخذ  الرسول أن واستدلوا

فلم يقل "وليس الرائي  "اهلالل"املعت ر فيه املرئي  "رؤيته"ولفظ  اجلمع بصيغة " صوموا"

  رصيح. دليل عىل عتمدت ال البلدان بني التفرقة أن وقالوا "لرؤيتكم

: قال كريب بحديث واستدلوا ، رؤيته له بلد كل أنو :اعتبار اختالف املطالعالقول الثاني:

 يف املدينة قدمت ثم اجلمعة، ليلة اهلالل فرأينا بالشام وأنا رمضان هالل عيلَّ  واستهلَّ  الشام قدمت

 اجلمعة، ليلة رأيناه: قلت اهلالل؟ رأيتم متى: فقال اهلالل ذكر ثم عباس، ابن فسألني الشهر آخر

                                                           

 .(121ص-6ج\املمتع الرشح()55)

، قال احلسن يف حديثه: يعني رمضان، فقال: إين رأيت اهلالل قال:جاء أعرايب إىل النبي (حديث ابن عباس 56)

أن يا بالل أذن يف الناس ))قال: نعم، قال: (( أتشهد أن حممدًا رسول اهلل؟))قال: نعم، قال:  ((أتشهد أن ال إله إال اهلل؟))فقال: 

 ويف تصحيحه خالف.  ((يصوموا غداً 

 . 693( سنن الرتمذي،كتاب الصوم،باب ما جاء يف الصوم بالشهادة،احلديث رقم 51)

املطالع ،أما من من املفارقات أن قول مالك يف هذه املسألة فيه روايتني ،األوىل:رواها املرصيون عنه بعدم اعتبار اختالف ( 58)

 . نقلوا عنه اختالف املطالع إال بالزام احلاكم فاملدنيون ، بخالف احلاصل اليوم
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 ليلة رأيناه لكنَّا: فقال معاوية، وصام وصاموا الناس ورآه نعم،: قلت: اجلمعة ليلة رأيته أنت: فقال

: فقال وصيامه؟ معاوية برؤية تكتفي أال: فقلت نراه، أو ثالثني نغكمل حتى نصوم نزال فال السبت

اهلل رسول أمرنا هكذا ال،
(59) . 

 ال " لرؤيته صوموا" حديث  عباس ابن رواية عن املرفوع يف احلجة إنام) :الشوكاين قال

 ال أهنم عىل دلَّ  فإنام كريب حديث فأما) قال ابن قدامة:و، الناس عن فهم الذي اجتهاده يف

 به( نقول ونحن وحده كريب بقول يفطرون

أميل إىل ترجيحه القول املردد ىف مجيع هذه )والذى :يقول شيخ األزهر الشيخ جاد احلق 

املذاهب والذى يقرر أنه ال ع رة باختالف املطالع لقوة دليله وألنه يتفق مع ما قصده الشارع 

احلكيم من وحدة املسلمني فهم يصلون إىل قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا وحيجون ىف أشهر 

متى حتققت رؤية هالل رمضان ىف بلد من البالد حمددة واىل مواقيت ومشاعر معينة وعىل هذا فانه 

اإلسالمية يمكن القول بوجوب الصوم عىل مجيع املسلمني الذين تشرتك بالدهم مع البلد 

اإلسالمى الذى ثبتت الرؤية ىف جزء من الليل ما مل يقم ما يناهض هذه الرؤية وشكك ىف صحتها 

  (60) رشيف السالفني(امتثاال لعموم اخلطاب ىف اآلية الكريمة واحلديث ال

 فيه رؤي الذي البلد ذلك عن غرباً  تقع التي البلدان مرادهم : )ولعل يقول د.سعد الشـثري

 البلدان بخالف ، اهلالل فيها سيهل غرباً  عنه تقع التي البلدان فإن بلد يف اهلالل هلَّ  إذا ألنه اهلالل؛

 ،ولعله الراجح واهلل أعلم(61) الليلة( تلك يف فيها اهلالل هيل ال فقد رشقاً  البلد ذلك عن تقع التي

 : (62)زمان اإلمساكالمسائل المتعلقة ب

 زمان اإلمساك:

 ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ چتعاىل:  همن طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس؛ لقول

، واملراد 381:البقرةچڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ڄ چ ملا نزلت باخليط األبيض: بياض النهار،واخليط األسود:سواد الليل؛حلديث عدي بن حاتم 

قال عدي:يا رسول اهلل! إين  (61)  چ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

                                                           

 [3081 برقم مسلم، رواه(]59)

 [األزهر علامء فتاوى ـــ احلق جاد عىل احلق جاد(]60)

 املرام ـ الشيخ د.سعد الشثري بلوغ الصيام من كتاب رشح(63)

 د.سعيد القحطاين ، ويف األصل زيادة فلرياجعها من أراد  "الصيام يف اإلسالم"مستفاد من ( 62)

ِمَن } وعليه فقوله {من الفجر}مع اآلية، أما رواية البخاري هذا فلم يذكر {ِمَن اْلَفْجرِ }( هكذا يف رواية مسلم ذكر 61)

 مل تنزل إال بعد ذلك.  {اْلَفْجرِ 
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أعرف الليل من النهار، فقال رسول اهلل  وعقاالً أسود، أجعل حتت وساديت عقالني ِعقاالً أبيض،

 :(( لعريض إنام هو سواد الليل وبياض النهارإن وسادك)). 

إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها )): ، قال: قال رسول اهلل عمر بن اخلطاب وعن 

 (63)((هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم

 الفجر الصادق والكاذب:

إن بالالً يؤذن بليل فكلوا وارشبوا حتى ينادي ))قال:  : أن رسول اهلل عن عبد اهلل بن عمر 

قال له:  ((ابن أم مكتوم ومل  ويف رواية ملسلم: (أصبحت أصبحت)وكان رجاًل أعمى ال ينادي حتى يغ

 (65)ويرقى هذا هذا إال أن ينزل يكن بينهام

؛فإنه أذان بالل من سحوره ال يمنعن أحدكم))قال: عن النبي  وعن عبد اهلل بن مسعود 

إن الفجر ليس الذي يقول ))ويف رواية ملسلم أيضًا قال: (( بليل؛لريجع قائمكم،ولينبه نائمكميؤذن 

ووضع املسبحة عىل املسبحة  - ولكن الذي يقول هكذا؛ ومجع أصابعه ثم نكسها إىل األرض هكذا

 .(66)((وهو املعرتض وليس باملستطيل))،ويف رواية ملسلم:ولكن يقول هكذا: يعني الفجر ((ومد يديه

الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب ))قال:  ، قال: قال رسول و عن جابر 

، وال حيرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطياًل يف األفق فإنه حيل الرسحان فال حتل الصالة فيه

 .(61)((الصالة وحيرم الطعام

)فجر حيرم فيه الطعام، يريد: عىل الصائم، وحتل : أن معنى قوله: خزيمة وقد ذكر اإلمام ابن 

فيه الصالة، يريد: صالة الصبح وفجر حترم فيه الصالة، يريد: صالة الصبح إذا طلع الفجر األول، 

مل حيل أن يصيّلَ يف ذلك الوقت صالة الصبح؛ ألن الفجر األول يكون بالليل، و مل يرد أنه ال جيوز 

 .(68)(لطعام، يريد: ملن يريد الصياما)ر األول، وقوله: وحيل  فيه أن يتطوع بالصالة بعد طلوع الفج

                                                           

. ومعنى فقد أفطر الصائم: أي أنه صار يف حكم املفطر، وإن مل يأكل ومل 3300، ومسلم 3953( متفق عليه: البخاري 63)

 [.6/112.]جامع األصول البن األثري، ل يف وقت الفطر، وجاز له أن يفطريرشب، وقيل: معناه: أنه دخ

 .3092برقم  ، ومسلم631برقم  ( متفق عليه: البخاري65)

باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر،  وبوب له )3091 برقم ومسلم، 623برقم  (متفق عليه: البخاري66)

وأن له األكل وغريه حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي يتعلق به األحكام من الدخول يف الصوم، ودخول وقت 

األول يف األحكام، وهو الفجر  صالة الصبح، وغري ذلك، وهو الفجر الثاين، ويسمى الصادق، واملستطري، وأنه ال أثر للفجر

 . مسلم لفظ من املعقوفني بني وما الذئب، وهو -الرسحان كذنب –الكاذب املستطيل 

    .سلسلة الصحيحة،: إسناده جيد، ورجاله ثقاتال، وقال األلباين يف 3/93  ( احلاكم61)

، ومسألة وقت الفجر مما يدور حوله اجلدل للشك يف حتديد الوقت، واألوىل تغليب جانب 3/385 ( صحيح ابن خزيمة68)

 .يف العبادة من الشك  اً خروجاملواقيت راجعة السعي ملالتورع بتقديم اإلمساك وتأخري الصالة احرتازًا لصحة العبادة ، مع 
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 . (69)[  منه حاجته يقيض حتى يضعه فال يده عىل واإلناء النداء أحدكم سمع إذا] ويف احلديث 

 :وخروجه الوقتيف دخول  الشك

األصل أن اليقني ال يزول إال بيقني مثله ، وأن غلبة الظن تنزل يف الرشع منزلة اليقني، وعىل هذا 

)من أكل أو رشب ـ : فيختلف الشك يف دخول الزمان عن الشك يف خروجه ، يقول ابن باز  

شاكًا يف طلوع الفجر فال يشء عليه، وصومه صحيح ما مل يتبني له أنه أكل أو رشب بعد طلوع 

الفجر؛ ألن األصل بقاء الليل، واملرشوع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطًا 

لدينه وحرصًا عىل كامل صيامه، أما من أكل أورشب شاكًا يف غروب الشمس فقد أخطأ وعليه 

من غروب الشمس،أو  التأكد بعد إال يفطر أن للمسلم جيوز القضاء؛ ألن األصل بقاء النهار، وال

  (70)الظن بغروهبا( غلبه

 غيم يف رمضان يف يوما أفطرنا" قالت: بكر أيب بنت واملسألة حصل فيها خالف حلديث أسامء

 يستحب ال أنه ، واستدل ابن تيمية به عىل أمرين األول: "الشمس طلعت ثم  اهلل رسول عهد يف

ألنه مل يثبت يف الرواية القضاء القضاء  جيب الأنه  الغروب، والثاين: يتيقن أن إىل التأخري الغيم مع

وإنام نقل كفهم ألحد الرواة ، إال أن احلديث ليس دليال عىل الشك وإنام عىل عدم اليقني فحمله 

 عىل غلبة الظن أوىل وأوفق واهلل أعلم.

 فتاوى متعلقة:

من عندهم ليل وهنار يف ظرف أربع وعرشين ساعة فإهنم يصومون هناره سواء كان قصريًا ) -

أما من طال عندهم النهار أو الليل ، حلمد هلل ولو كان النهار قصرياً طوياًل ويكفيهم ذلك واأو 

بذلك يف  ،أكثر من ذلك كستة أشهر؛ فإهنم يقدرون للصيام وللصالة قدرمها، كام أمر النبي 

يوم الدجال الذي كسنة،وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصالة قدرها يف 

   (72) ((71)ذلك

)لو سافر صائم ىف طائرة وكانت عىل ارتفاع شاهق فإن املعروف أن الشمس تغيب عن   -

األرض قبل غياهبا عن ركاب الطائرة ، وذلك بحكم كروية األرض، وهبذا ال جيوز له أن 

                                                           

 بزغ إذا يؤذن املؤذن وكان:  فيه وزاد مثله بلفظ وورد تعليقًا:] وقال األلباين (  183 -1/183) الصحيحة لسلسة ا(69)

 رسول يا أرشهبا:  قال عمر يد يف واإلناء الصالة أقيمت:  قال أمامة أيب عن:  منها شواهد وله( .  صحيح واسناده.)  الفجر

 [( حسن واسناده. )  فرشهبا نعم:  قال ؟ اهلل

 [باز ابن فتاوى جمموع(]10)

 (2911) مسلم انظر(13)

 [ باز ابن ـــ اإلخوان حتفة(]12)
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وقد حيدث أن يكون متجها إىل الرشق فيقرص النهار، أو ، يفطر ما دامت الشمس ظاهرة له 

فيطول النهار، فالع رة بمغيب الشمس عنه ىف أى اجتاه ، وال ع رة يكون متجها إىل الغرب 

فإن شق عليه الصيام  بتوقيت املنطقة التى يمر عليها ، وال بتوقيت البلد الذى سافر منه .

لطول النهار فله رخصة اإلفطار للمشقة ، وإن مل يشق عليه وآثر إمتام الصيام فال يفطر حتى 

 .(73)تغيب الشمس( 

 :وقفة

أن واقع حيث كمسألو اختالف املطالع املسائل تم تسييسه يف واقع األمة ،  عدد من هذه 

عدة قضايا فكرية كاملواطنة  وتم اختالق إنام نتج بعد إسقاط اخلالفة، التقسيم احلايل لألمة

فالواجب علينا احياء فقه االجتامع ونبذ  ونعرات قومية للحفاظ عىل هذا التفتيت لألمة،

 األمة . الفرقة بني

وكذلك مسألة احلسابات الفلكية أراد البعض تصويرها أهنا خصومة بني العلم والدين ، بينام 

األمر هو يف احلقيقة بخالف ذلك فلقد أجاز أهل العلم ـ وال أعلم خمالف ـ استخدام املنظار 

 والتلسكوب يف رؤية اهلالل وإنام منعوا االستغناء باحلسابات عن الرؤية العينية، ويؤيد رأهيم

بعض شهادات املتخصصني مما ال يتسع املجال له، ولكن ألن البعض يريد تصوير االلتزام 

  "رؤية اهلالل"بمرجعية الوحي أهنا ال تناسب العرص قاموا بالوقوع عىل بعض املسائل مثل 

  سعيًا لت رير االنفالمتن مرجعية الدليل يف شئون احلياة.

                                                           

 [األزهر علامء فتاوى ـــ صقر عطية(]11)
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 املفطرات مسائلمن  هوما يلحق

 بالشهوة: ةتعلقالمسائل الم

 :وما يتعلق بهاجلماع أواًل: 

كر إيالج وهو اجلامع ؛ حلديث أيب  إثاًم  وأك رها املفطرات، أعظم وهو ينزل، مل ولو الفرج يف الذَّ

، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اهلل هلكت، قال: ، قال: بينام نحن جلوس عند النبي  هريرة 

قال: وقعت عىل امرأيت وأنا صائم ]يف رمضان[ فقال  ((وما أهلكك؟))ويف لفظ مسلم: ((ما لك؟))

 ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟))قال: ال. قال:  ((هل جتد رقبًة تعتقها؟)): رسول اهلل 

اجلس(( ))قال: ال ]أجد[ قال:  ((فهل جتد إطعام ستني مسكيناً؟))قال: ال ]أستطيع[ فقال: 

بَِعِرٍق فيه متر، والَعِرقغ املكتل  ، فبينام نحن عىل ذلك أغيت النبي فجلس[ فمكث عند النبي ]

ْذ هذا فتصّدق به))فقال: أنا، قال: ((أين السائل؟))]الضخم[ ]وهو الزنبيل[ قال:  فقال الرجل:  ((خغ

تني  -، فواهلل ما بني البتيها أعىل أفقر مني ]ويف رواية منا[ يا رسول اهلل أهل بيت أفقر  -يريد احلَرَّ

)((أطعمه أهلك))حتى بدت أنيابه، ثم قال:  من أهل بيتي، فضحك النبي 
74). 

 واملسائل املتعلقة باجلامع كالتايل:

اإلمساك وجوب ــ    فساد الصوم يرتتب عىل اجلامع يف هنار رمضان لغري صاحب عذر :)   -

 جيد مل فإن رقبة، عتق الرتتيب عىل والكفارة ، (15) (الكّفارةــ  اإلثمــ   قضاء ذلك اليومــ  بقية اليوم

 مسكينًا. ستني أطعم يستطع مل فإن ،"باهلجري" متتابعني شهرين صام

كرهة فحكمهااملرأة إذا كانت  - يفسد صومها، وعليها القضاء ف ـ عىل الراجح ـكالرجل  غري مغ

 . (16)والكفارة، والتوبة، واإلمساك بقية اليوم

وعليه القضاء، والتوبة،  فقط اجلامع دون الفرج إذا اقرتن به إنزال يف هنار رمضان يفسد الصوم -

  ( 11)ـ عىل الراجح ـ وليس عليه كفارة 

                                                           

 .3333، ومسلم  برقم 3916( متفق عليه:البخاري برقم 13)

نزل ، أما يف [املمتع الرشح ــ عثيمني ابن(]15)  صوماً  فإن كان رمضان غري وهذا بتغييب الفرج يف أحد السبيلني ،أنزل أو مل يغ

القضاء، مع العلم  أن بعض أهل العلم قالوا أن القضاء ال ينفعه لعظم انتهاك حرمة رمضان وإنام  وعليه صومه فسد واجباً 

 عليه التوبة وكثرة األعامل لعل اهلل يغفر له.

 .حنيفة وأيب مالك وقول للشافعي، وقول أمحد، عن رواية ( يف16)

 وال الكفارة وجوب عدم األصل وألن تام؛ مجاع بغري أفطر وألنه حنيفة؛ الشافعي وأيب ومذهب أمحد، عن رواية ( يف11)

 .إنزال ولو بغري الكفارة يوجب الفرج يف فاجلامع الفرج؛ يف اجلامع عىل القياس يصح وال قياس، وال إمجاع وال وجوهبا يف  نص
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فإن كرر يف أيام فعىل كل يوم كفارة فعليه كفارة واحدة،   مرات إذا جامع يف يوم من رمضان -

 . مستقلة

إذا حتايل عىل اجلامع بأي مفطر قبله فمعصيته أشد والكفارة املغلظة عليه أوكد وحيلته وباٌل  -

 عليه .

أم القضاء  عليه القضاء إذا دخل الفجر وهو جمامع وجب عليه النزع فورًا واختلفوا هل -

حركة النزع  واملفسدة التي يف" ، ورجح ابن تيمية أنه ليس عليه يشء،قال ابن القيم:والكفارة

 (18)"مفسدة مغمورة يف مصلحة إقالعه

 التقبيل:ثانيًا: 

 للشيخ وأجازها للشاب كرهها من ومنهم أجازها، من فمنهم للصائم، القبلة يف )اختلفوا -

 أن" سلمة وأم عائشة حديث من روى فلام فيها رخص فمن اإلطالق، عىل كرهها من ومنهم

 (79) الوقاع( من إليه يدعوا فلام كرهها ومن "صائم وهو يقبل كان النبي

كل  تقبيل الرجل امرأته ومداعبته هلا ومبارشته هلا بغرياجلامع وهو صائم: ) يقول ابن باز  -

كان يقبل وهو صائم ويبارش وهو صائم، ولكن إن  ذلك جائز وال حرج فيه؛ ألن النبي 

ذلك، فإن أمنى لزمه  خيش الصائم الوقوع فيام حرم اهلل عليه لكونه رسيع الشهوة، كره له

اإلمساك والقضاء وال كفارة عليه، عند مجهور أهل العلم، أما املذي فال يفسد به الصوم يف 

واهلل ويل نه يشق التحرز منه،أصح قويل العلامء، ألن األصل السالمة وعدم بطالن الصوم،وأل

 ( 80) التوفيق(

 أو ونحِوه بالتقبيلِ  اإِلنزالِ  من نْفِسه عىل خيشى الصائمغ  كان إنْ  )لكن : وقال ابن عثيمني

جالتد من ت لعدمِ  اجلامعِ  إىل بذلك ر   ًداس حينئذٍ  حيرم هونحو التقبيل فإنَّ  تهِ شهو ِح كب عىل هقوَّ

ريعة  إال االستنشاق يف باملبالغة املتوضأ  النبي أمر ولذلك الفساِد، عن لصيامه صوًناو ،للذَّ

 (81) جوفه( إىل املاء ترسب من خوًفا صائاًم  يكون أن

 االستمناء:ثالثًا: 

 ڭے ے ۓ  ۓ ڇ  االستمناء يف رمضان وغريه حرام،ال جيوز فعله ؛ لقوله تعاىل)  -

. 13 ــ 29املعارج:  ڇۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ۋڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

                                                           

 2/38مفتاح دار السعادة (18)

 بداية املجتهد وهناية املقتصد(19)

 .35/135باز ـ  ابن فتاوى جمموع  (80)

 .360 ص عثيمني، البن رمضان  شهر جمالس(83)
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رمضان وهو صائم أن يتوب إىل اهلل ، وأن يقيض صيام ذلك اليوم الذي  يف هنار من فعله وعىل

 . ( 82) فعله فيه، وال كفارة ألن الكفارة إنام وردت يف اجلامع خاصة(

 االحتالم:رابعًا: 

االحتالم ال يبطل الصوم ألنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل اجلنابة؛ إذا رأى  -

  ( 81) املاء؛ وهو املني..

 المسائل المتعلقة باألكل والشرب وما في معناه:

 عن أو الفم طريق عن كان سواء اجلوف إىل الرشاب أو الطعام إيصال وهو والرشب، األكل -

ا األنف، طريق  (84)املرشوب  أو املطعوم، نوع كان أيًّ

 املراد باجلوف 

ختالفهم يف املقصود باجلوف نظرًا اليف املسائل املتعلقة باألكل والرشب  أهل العلم  اختلف -

وباطن  "باطن االحليل"هل هو املعدة فقط أم البطن كلها أم كل ما له جوف كالدماغ واملثانة 

وكذلك اختلفوا يف اعتبار ، إىل اجلوف كالصدر واجلانبني؟األذن أم كل ما تنفذ اجلراحة منه 

كل ما أمكن الوصول به أم  "الذكر"الفم واألنف فقط أم الدبر واالحليل هي املنافذ هل 

، وهذا اخلالف سببه القياس عىل ما يدخل من األنف حني املبالغة يف كاحلقن وغريها؟

 .االستنشاق والذي هنى عنه الرسول 

 الذي املفطر أن يقتيض ما األدلة يف ليس): قالفعىل هذا اخلالف واسع رد ابن تيمية و -

 أو منفٍذ، من داخالً  كان ما أو بدٍن، أو دماٍغ، إىل واصالً  كان ما هو مفطراً  ورسوله اهلل جعله

 احلكم مناط هي األقاويل هذه أصحاب جيعلها التي املعاين من ذلك ونحو جوٍف، إىل واصالً 

 دليل الوصف هبذا للحكم ورسوله اهلل تعليق عىل يكن مل وإذا): قال ثم. (... ورسوله اهلل عند

 أن ومعلوم): قـال ثم (علم بال قوالً  هلذا مفطراً  هذا جعال إنام ورسوله اهلل إن: القائل قول كان

 املتوضئ هنى قد  والنبي واحليض، واجلامع، والرشب، باألكل،: الفطر أثبتا واإلمجاع النص

 تقدم، كام حججهم أقوى االستنشاق عىل وقياسهم صائاًم، كان إذا االستنشاق يف املبالغة عن

 جوفه، وإىل حلقه إىل املاء ينزل بمنخريه املاء استنشق من أن وذلك ضعيف، قياس وهو

فالراجح  (العطش ويزول املاء ذلك من بدنه بفمه،ويغذي للشارب ماحيصل بذلك له فحصل

 .ـ واهلل أعلم ـ عدم اعتبار منفذ آخر غري الفم واألنف حيث ال دليل عىل غري ذلك 

                                                           

 [2392:فتوى  ـــ الدائمة اللجنة فتاوى(]82)

 [رمضان فتاوى  ـــ باز ابن(]81)

 األنف من اجلوف وصل ما وهو السعوط ذلك يف ويدخل عثيمني ، ، الرشح املمتع ـ ابن (83)
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وهو صائم حيث يدل  ولعل من األدلة التي يغستأنس هبا هنا ما صح من أحاديث اكتحال النبي  -

  اهلل رسول اكتحل)): قالت  عائشة أهنا ليست منفذ معت ر فغريها أوىل ـ واهلل أعلم ـ فعن

 . (86)للصائم الكحل يكره أصحابنا من أحداً  رأيت ما: قال األعمش ، وعن(85) (( صائم وهو

لذلك منعوا و،يف احللقد طعمه جيلكن يغتحرز مما قد ، وجلواز املضمضة ال يدخل يف اجلوف الفمو -

 .عند احلاجةتذوق أجازوا الومفطرًا ،  وغريه وجعلوهالتدخني والعلك 

 . (81)((ال بأس أن تطعم القدر أو اليشء)):قال البخاري: قال ابن عباس 

: )وأما إذا ذاق طعامًا ولفظه، أو وضع يف فيه عساًل وجمّه فال بأس به، للحاجة قال ابن تيمية 

 .(88)كاملضمضة واالستنشاق(

 هل العربة بالتغذية ؟

اختلفوا هل املقصود اإلمساك عن املغغذي فقط أم اإلمساك عن كل ما يدخل من املنفذ املعتاد  -

ي ال فطر ):  ، قال ابن عثيمني "الفم واألنف" وقال بعض أهل العلم: إن ما ال يغغذِّ

بأكله، وبناء عىل هذا فإنَّ بلع اخلرزة، أو احلصاة، أو ما شاهبهام ال يفطر، والصحيح أنه عام 

]أي عدم التفريق بني مغذي وغري مغذي[ وأن كل ما ابتلعه اإلنسان من نافع أو ضار، أو ما 

  (89) (آليةال نفع فيه وال رضر، فإنه يفطِّر إلطالق ا

 حتريم عىل والسنة الكتاب داللة ولنا)وعلق ابن قدامة عىل القول بجواز غري املغغذي فقال: -

 فال طلحة أيب عن نقل ما عندنا يثبت ومل النزاع، حمل فيه فيدخل العموم، عىل والرشب األكل

(خالفاً  يعد
متصال ، واشرتط األحناف استقراره فإن بقي طرف منه يف اخلارج أو كان (90) 

 بيشء خارج فليس بمستقر وال يغفطر.

حيث يمكن االستغناء هبا والرشب وأحلقوا اإلبر املغذية باملفطرات ألهنا يف معنى األكل  -

،ولكن املنع أظهر أهنا اجللد ليس منفذ معت ر للطعام والرشاب هنا أن  (91)وقد يورد اعرتاض،هامعن

 وهذا بخالف اإلبر الغري مغذية فال حرج فيها. واهلل أعلم ،سدًا للذرائع ومنعًا للتحايل،

                                                           

 .األلباين وصححه ،3618 ماجه،برقم ابن أخرجه (85)

 ((حسن: ))داود أيب سنن صحيح يف األلباين وقال ،2119 برقم داود، أبو أخرجه (86)

، ويف لفظ آخر عند ابن أيب 3910البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، يف ترمجة الباب، قبل احلديث رقم  (81)

  .((صائم وهو حلقه يدخل مل ما اليشء أو اخللَّ  يذوق أن بأس ال))شيبة

 أنه ذاق عساًل وهو صائم(( جاء عن عروة بن الزبري  وقد، 360االختيارات الفقهية، ص (88)

 الرشح املمتع  (89)

 [.3/150 الـمغني،] (90)

 حتت أم العروق، يف أكانت وسواء لغريها، أم للتغذية، أكانت سواء مطلقا،: احلقنة ":   قال الشيخ سيد سابق (93)

 "املعتاد املنفذ من غري إليه تصل فإهنا اجلوف، إىل وصلت وإن فإهنا اجللد،
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 واإلبر الطيب، وشم الغائرة، اجلروح ومداواة والكحل، األذن أو العني يف القطرة يف الراجحو -

 يف وال رشباً  وال أكالً  ليس تفطر؛ألنه ال أهنا: الفرج من ملريض عالج وإدخال املغذية، غري

 .اجلواز وهو األصل عىل معنامها،فتبقى

 فلو والعام، اخلاص معرفته إىل حيتاج الذي اإلسالم دين من الصيام فإن":  تيمية ابن قال -

 جيب مما هذا لكان هبا، الصوم وأفسد الصائم، عىل ورسوله اهلل حرمها مما األمور هذه كانت

 مل فلام رشعه، سائر بلغوها كام األمة وبلغوه الصحابة لعلمه ذلك ذكر ولو بيانه، الرسول عىل

 وال مسنداً  وال ضعيفاً  وال صحيحاً  حديثاً  ال ذلك يف  النبي عن العلم أهل من أحد ينقل

  (92)"ذلك من شيئاً  يذكر مل أنه علم مرساًل،

 القيء وهيجان المعدة:

من ذرعه القيء فال قضاء ))، قال: عن النبي  ديث أيب هريرة مدًا أفطر حلامن استقاء ع -

معنى استقاء: تقيأ مستدعيًا للقيء، )قال ابن قدامة: ، (91) ((عليه، ومن استقاء فعليه القضاء

وذرعه: خرج من غري اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء؛ ألن صومه يفسد به، ومن ذرعه 

ال أعلم بني أهل العلم فيه  القيء فال يشء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، قال اخلطايب:

 . (93)(اختالفاً 

  يمنعه؟ أن عليه جيب هل يءبالق حسأ إنسانا أن لو:  مسألة وهنا) -

 من ذلك يف ملا حيجزه أن يلزمه ال فإنه املني بانتقال وأحس فكر لو كام،  جيب  ال اجلواب

 . يتعمد مل وألنه الرضر

، القيء تعمد ألنه يفطر ؟ ال أم أيفطر استقاء ثم املعدة هبيجان أحس أنه لومسألة أخرى : 

   (95) (يشء حيصل وال تسكن ولكن للقيء اإلنسان ويتهيأ أحيانا هتيج قد واملعدة

  الصائم: من الدم خروج

 :امةـاحلج

 : مذاهب ثالثة فيها فإن احلجامة أما

 بن وإسحق واألوزاعي وداود أمحد قال وبه واجب، عنها اإلمساك وأن تفطر إهنا: قالوا قوم

 (96) راهويه

                                                           

  . 11 ص الصيام، (حقيقة92)

 وصححه األلباين. 3616، وابن ماجه 120، والرتمذي 2180أبو داود  (91)

 . 1/333، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، 3/168املغني، البن قدامة،  (93)

 [تيمية البن الصيام حقيقة رشح  ــ  عثيمني ابن(]95)
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 .والثوري والشافعي مالك قال تفطر،وبه وليست للصائم مكروهة إهنا:قالوا وقوم

 . وأصحابه حنيفة أبو قال وبه مفطرة، وال مكروهة غري إهنا: قالوا وقوم

 : حديثان ذلك يف ورد أنه وذلك ذلك، يف الواردة اآلثار تعارضال اختالفهم وسبب

 احلاجم أفطر": قال  أنه خديج بن رافع طريق ومن ثوبان طريق من روي ما أحدمها

 .(91)أمحد يصححه كان هذا ثوبان وحديث "واملحجوم

 وحديث(98) "صائم وهو احتجم اهلل رسول أن" عباس ابن عن عكرمة حديث الثاين واحلديث

 . (99) صحيح( هذا عباس ابن

فعل إال أن  روايةقول وليس كونه غالب استدالالت من يقول بحديث ثوبان قوية وخاصة و

ت ما أول)): مالك بن أنس حديث  وهو احتجم طالب أيب بن جعفر أن للصائم، احلجامة ُكِره 

 أنس للصائم،وكان احلجامة يف بعُد   النبي رخص ثم هذان، أفطر: فقال  النبي به فمر صائم

ر (300)((صائم وهو حيتجم  يف بعُد   النبي رخص ثم)) قوله ألن ال تغفطر أهناب اجلمهور مذهب جحيغ

 إذا إال األدلة بني الرتجيح قواعد إعامل إىل يغصار الأنه  وذلك ؛يؤكد النسخ  ((للصائم احلجامة

 بخ ر هنا علم وقد للمتقدم، ناسخاً  ويكون باملتأخر العمل فيجب علم إذا أما التاريخ، هلجغ 

 .الليل احرتازًا فأوىل،واهلل أعلمر احلجامة إىل خَّ أوإن ، ، فالراجح قول اجلمهور الصحايب

 مسائل متعلقة خبروج الدم من الصائم:

ال يفسد الصوم بقلع الرضس ولو خرج الدم بفعله )ال يبلع الدم( و أخذ الدم للتحليل و )  -

  ( 303) (البنج ال يفطر

 ألن خروجه؛ مع صحيح صومها بل الصوم، يمنع ال املرأة من االستحاضة دم خروج )وكذا -

 الطواف الصالة،وال يمنع ال االستحاضة دم وألن والنفاس؛ احليض دم يف ورد إنام النص

 (302) (االستحاضة دم يمنعه ال الصيام فكذا بالبيت

                                                                                                                                                             

 ورجحه ابن تيمية وابن القيم .  (96)

 أصح ما يف الباب سندًا.عنه :يقول   أمحد  كان (91)

 3919 صحيح البخاري برقم (98)

 بداية املجتهد وهناية املقتصد ـ ابن رشد (99)

كام أن قياس احلجامة عىل  (.3/11 اإلرواء) األلباين وصححه ، البيهقي وأقره وصححه قطني الدار أخرجه(300)

االستمناء ومن استقاء عامدا واحليض قياس مع الفارق،فاالستمناء حمظور من جهة دخوله يف الشهوة وليس لعلة اإلجهاد، 

واالستقاءة  خلروج ما يف اجلوف من طعام يصعب االحرتاز من عودة يشءغ منه مرة أخرى إىل اجلوف ، واحليض ذو أحكام 

قياسغ مع الفارق ولذلك تشمل أحكام احليض ترك الصالة ويف حديث عائشة أن علته توقيفية، ويلزم  خاصة فالقياس عليه

رح عمر جرحا غائرًا وأكمل صومه. واهلل أعىل وأعلم.  من القياس أن جراحات املعركة مفطرة وقد جغ

 عثيمني ابن فتاوى جمموع (303)
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ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب املاء أو البنـزين إىل حلقه بغري  -

 (301) .اختياره ، فكل هذه األمور ال تفسد الصوم

 أصحاب األعذار . فاذكرها ـ إن شاء اهلل ـ معاحليض والنفاس مسائل أما  -

 :  (104)شروط المفطرات

 ې ې چ: البقرة سورة يف تعاىل لقوله يفطر، مل جاهالً  كان فإن ،عاملاً  يكون أن: األول الرشط)

 ھ ہ ہ ہ چ: تعاىل وقوله ،"فعلت قد": اهلل فقال ، چ ائ ائ ى  ى ې

 .(305)چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ

 فيفعله. مفطر غري الشئ هذا أن يظن أن مثل الرشعي، باحلكم جاهالً  كان وسواءً 

 الشمس أن يظن أو طالع، وهو فيأكل يطلع مل الفجر أن يظن أن مثل بالوقت،:أي باحلال جاهالً  أو

 .كله ذلك يف يفطر فال تغرب، مل وهي فيأكل غربت قد

 البقرة، آية يف سبق ملا عليه، قضاء وال صحيح فصيامه ناسياً  كان فإن ،ذاكراً  يكون أن: الثاين الرشط

 صومه، فليتم رشب أو فأكل صائم وهو نسى من": قال أنه  النبي عن  هريرة أبو رواه وملا

 إىل وسقيه النايس إطعام ونسبة صحته، عىل دليل بإمتامه  النبي فأمر. (106)"وسقاه اهلل أطعمه فإنام

ر أو َذَكرَ  متى لكن عليه، املؤاخذة عدم عىل دليل اهلل كِّ  يشء فيه كان إن فمه يف ما وَلَفظَ  أمسك ذغ

  .حينئذ عذره لزوال

  .چ ۇئ وئ وئ ەئ چ: تعاىل لقوله ينبهه، أن يرشب أو يأكل صائامً  رأى من عىل وجيب

 صحيح فصيامه مكرهاً  كان فإن وإرادته، باختياره للمفطر متناوالً : أي ،خمتاراً  يكون أن: الثالث الرشط

 چ چ: تعاىل فقال باإليامن، مطمئن وقلبه مكرهاً  كفر عمن احلكم رفع سبحانه اهلل ألن عليه، قضاء وال

 ک    ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ولقوله أوىل، دونه فام عليه أكره عمن الكفر حكم اهلل رفع فإذا ، چ گ گ گ ک ک ک

 :"(107)"عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أمتي عن جتاوز اهلل إن  

 له حيل وال عليها، قضاء وال صحيح فصيامها صائمة وهي الوطء عىل زوجته الرجل أكره فلو

 جوف إىل طار ولو. حارض وهو إذنه بغري تطوعاً  صامت أن إال صائمة، وهي الوطء عىل إكراهها

                                                                                                                                                             

 اإلملام بيشء من أحكام الصيام للشيخ الراجحي. (302)

 باز ابن فتاوى جمموع (301)

  11ــ 13باختصار من جمالس شهر رمضان ـ ص(303)

 .5األحزاب: (305)

 3355 بلفظه ومسلم، ،3911 البخاري: عليه متفق(306)

 األلباين وصححه ،2031 برقم ماجه، ابن(301)
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 املاء من يشء جوفه إىل فنزل استنشق أو متضمض أو اختياره، بغري يشء فيه دخل أو غبار، الصائم

   (.عليه قضاء وال صحيح، فصيامه اختياره بغري

 فتاوى متعلقة:

 روي صومه؛ملا يفسد مل اختياره غري من حلقه املاء فدخل استنشق أو متضمض أو اغتسل من) -

  ( 308) ( « عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ عن ألمتي عفي»:قال أنه  النبي عن

كراهة تنظيف األسنان بأية  السواك ىف الصيام أختار القول بعدم وبعد استعراض ما قيل ىف) -

رشيطة أال يصل إىل اجلوف يشء من املعجون أو الدم ونحوها ومن األحوط استعامل  ،وسيلة

  ( 309) (ذلك ليال

 بلعه ثم الفم إىل وصل فإن ، الرأس من النازلة النخامة ومثله الصدر من اخلارج البلغم) -

 منفذ من اجلوف إىل دخل شىء أنه عليه يصدق إذ الشافعية، رآه ما عىل صومه بطل الصائم

 مل دام ما يرض ال احلالة هذه ىف بلعه إن: العلامء بعض وقال. عنه االحرتاز يشق وال مفتوح،

 مطلقا، الصوم يبطل ال بلعه إن:  فقالوا العادى الريق عىل آخرون قاسه بل ، الشفتني يتجاوز

 أحد فيتبعون هؤالء غري أما ، البلغم فيها يكثر بحالة املصابني عىل تيسري القول هذا وىف

  (330) .(األولني القولني

، ولكنه ال يتعمد ويتقصد أن يستنشق [اجللوس قرب أجهزة هلا بخار أو دخان ] ال بأس به) -

الغبار، فإذا دخل إىل جوفه من غري قصد وال إرادة فإنه ال بأس به وال  هذاهذا الدخان أو 

 ( 333)( يرضه.

)ال حرج يف تذوق اإلنسان للطعام يف هنار الصيام عند احلاجة ، وصيامه صحيح إذا مل يتعمد  -

   (332) ابتالع يشء منه .(

  (331)( املاء إىل جوفهجتوز السباحة يف هنار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول ) -

  (333) (من أصبح و يف فمه بقايا طعام فلفظه مل يفسد صومه)  -

                                                           

 [ 5111:فتوى  ــ الدائمة اللجنة فتاوى(]308)

 [األزهر علامء فتاوى ـــ صقر عطية(]309)

 [األزهر علامء فتاوى ـــ صقر عطية(]330)

 [عثيمني ابن فتاوى جمموع(]333)

 [9835:فتوى  ـــ الدائمة اللجنة فتاوى(]332)

 [6381: فتوى  ـــ الدائمة اللجنة فتاوى(]331)

 [املمتع الرشح ــ عثيمني ابن(]333)
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يتناول فيه الناس غذاءهم ، أو مقهى تتناول فيه املرشوبات ، فإن كان  )أما الذى يملك مطعامً  -

ذلك التناول ىف هنار رمضان ، وتأكد أن متناوله مفطر ال عذر له ىف اإِلفطار كانت مساعدته 

عىل ذلك حمرمة ، وإذا كانت معرفة املعذور وغري املعذور متعرسة ىف املجتمع الكبري الذى 

تنتحل فيه األعذار فاألفضل عدم القيام هبذا العمل هنارا ، وىف جيمع أخالطا متنوعة قد 

 ممارسة نشاطه ليال متسع له دون حرج .

ذلك أن تيسري تناول الطعام والرشاب ىف هذه األماكن ىف هنار رمضان فيه إغراء بالفطر وفيه 

تقون تشويه لسمعة املجتمع اإِلسالمى الذى جيب أن يراعى حرمة هذا الشهر الكريم ، وامل

لرهبم يستعدون قبل رمضان بام يغنيهم عن العمل فيه من أجل العيش ، ليتفرغوا للعبادة أو 

    ملزاولة عمل آخر، والليل كله جمال واسع للعيش الكريم.

إن األمر حيتاج إىل مراقبة الضمري، وإىل يقظة املسئولني وتعاون اجلميع عىل مقاومة املنكر 

   (335)بخاصة ىف هذا الشهر املبارك العظيم( والتمكني للخري واملعروف، و

اإلمساك أو ال  يلزمنيلو أن رجاًل أفطر بدون عذر،وجاء يستفتينا:أنا أفطرت وفسد صومي هل ) -

حرمة اليوم بدون إذن من  انتهكتيلزمني؟ قلنا: يلزمك اإلمساك؛ ألنه ال حيل لك أن تفطر، فقد 

 (336)( أفسدت صومًا واجبًا رشعت فيه ألنكالرشع، فنلزمك بالبقاء عىل اإلمساك،وعليك القضاء؛

 طبية:النوازل الب متعلقةفتاوى 

 قسامن :       اإلبر العالجية( -

 ما يقصد هبا التغذية و االستغناء عن األكل و الرشب هبا فتكون مفطرة  - 3

كحقنة العروق .. اإلبر التي ال تغذي أي ال يستغنى هبا عن األكل و الرشب فهذه ال تفطر  - 2

  ( 331) (و العضل

الحتقان باحلقن املعروف اآلن عملها حتت اجللد سواء كان ذلك ىف العضدين أو الفخذين ا) -

  ( 338) (من ظاهر البدن غري مفسد للصوم أو رأس اإلليتني أو ىف أى موضع

 عالج الربو عىل نوعني: ) -

النوع األول: بخاخ غاز ليس فيه إال هواء يفتح مسام الرشايني حتى يتنفس صاحب الربو 

  بسهولة، فهذا ال يفطر وال يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. 

                                                           

 [األزهر علامء فتاوى – صقر عطية(]335)

 [عثيمني ابن فتاوى جمموع(]336)

 [.عثيمني ابن فتاوى جمموع(]331)

 [األزهرٍ  علامء فتاوى ـــ    بخيت حممد(]338)
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النوع الثاين: نوع من أنواع احلبوب، وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق، وهلا آلة تضغط ثم 

تنفجر يف نفس الفم، وخيتلط هذا الدقيق بالريق، فهذا ال جيوز استعامله يف الصيام الواجب ؛ 

ألنه إذا اختلط بالريق وصل إىل املعدة، وحينئذ يكون مفطرًا، فإن كان اإلنسان مضطرًا إىل 

ي استعامله فإنه يفطر ويقيض بعد ذلك، فإن كان مضطرًا إليه يف مجيع الوقت فإنه يفطر ويغغذِّ 

  ( 339) (فيطعم عن كل يوم مسكينًا، فيكون كالشيخ الكبري، واملريض الذي ال يرجى برؤ مرضه

توضع حتت اللسان لعالج بعض األزمات القلبية، وهي متتص مبارشة بعد التي قراص األ) -

ل إىل اجلوف وضعها بوقت قصري، وحيملها الدم إىل القلب فتوقف أزماته املفاجئة، وال يدخ

   (320)(ألقراص ال تفطريشء من هذه ا

منظار املعدة، )الصحيح أنه ال يفطر إال أن يكون يف هذا املنظار دهن يصل إىل املعدة بواسطة  -

  ( 323) هذا املنظار، فإنه يكون بذلك مفطرًا وال جيوز استعامله يف الصوم الواجب إال للرضورة(

   املداخل التي تنفذ إىل املعدةالقطرة يف األنف تفطر الصائم إذا استعط هبا؛ ألن األنف  من  -

د طعمها يف أال جيابن باز  بـ )قيدها  و "وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائامً ": لقوله 

  ( 322) إىل املعدة(أال يصل منها يشء )بن عثيمني بـ َقيّدها ا ، و (حلقه

 .  (321) .فال يعت ر مفطراً  معظمة إىل اجلهاز التنفيسيذهب ..غاز األكسجني -

التخدير )البنج( وهو عىل نوعني: ختدير كيل، وختدير موضعي، وقد يكون عن طريق الشم، ) -

وقد يكون عن طريق اإلدخال اجلاف ]إدخال إبرة مصمتة جافة إىل مراكز اإلحساس حتت 

إىل البدن، ]وهذا ال يؤثر عىل اجللد[، وهو يف الغالب ختدير موضعي ال يدخل يشء منه 

الصيام؛ ألن الشم ال يؤثر، وإدخال اإلبرة اجلافة كذلك[ إال أن يغغمى عليه ويستغرق النهار 

   (323) (حكمه حكم املغغمى عليهكاماًل، ف

   (325) قطرة األذن، وغسول األذن ال تفطر.  -

    (326) قطرة العني، والكحل الصواب إهنا ال تفطر. -

  (321)الدهانات واملراهم، واللصقات العالجية، التفطر  -

                                                           

 [عثيمني ابن فتاوى جمموع(]339)

 [96 ص 2ج ،30 العدد الفقه، جممع جملة(]320)

 [املمتع الرشح ــ عثيمني ابن(]323)

 [املعارصة الصيام مفطرات(]322)

 [املعارصة املفطرات(]321)

 [باز ابن فتاوى جمموع(]323)

 [باز ابن فتاوى جمموع(]325)

 [باز ابن فتاوى جمموع(]326)
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 إىل إعادته ثم تنقيته تتوىل( صناعية كلية) آلة إىل املريض دم إخراج عن عبارة الكىل غسيل)..  -

واألمالح  كالسكريات والغذائية الكياموية املواد بعض إضافة يتم..و ذلك، بعد اجلسم

 بواسطة الكلوي الغسيل حقيقة عىل والوقوف لالستفتاء اللجنة دراسة الدم،وبعد إىل وغريها

 . (328)( الصيام يفسد للكىل املذكور الغسيل بأن اللجنة أفتت اخل رة أهل

ال بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي جتعل يف الدبر إذا كان مريضًا،ألن هذا ليس أكالً ) -

علينا األكل أو الرشب،فام كان قائاًم وال رشبًا، وال بمعنى األكل والرشب، والشارع إنام حرم 

مقام األكل والرشب أعطي حكم األكل والرشب، وما ليس كذلك فإنه ال يدخل يف األكل 

 (329)(والرشب لفظًا وال معنى، فال يثبت له حكم األكل والرشب، واهلل أعلم

)حكمها عدم احلرج يف ذلك إذا احتاج إليها املريض يف أصح قويل العلامء، احلقنة الرشجية:  -

   (310) ومجع كثري من أهل العلم، لعدم مشاهبتها لألكل والرشب. ،وهو اختيار ابن تيمية 

  ( 313) .ال يفطر الصائم  )اجلدرى والكولريا والتيفود (لتطعيم بالطعم املذكور بالسؤالا  -

من جراء طحن احلبوب فـ )إن ذلك ال جيرح صومه، وصومه من تطاير إىل حلقه يشء  -

   (312) صحيح؛ ألن تطاير هذه األمور بغري اختياره، وليس له قصد يف وصوهلا إىل جوفه(

   (311) .الغبار ال يفطر وإن كان الصائم مأمورا بالتحرز منه -

حني سها يف  من رأى صائاًم يأكل أو يرشب يف هنار رمضان فإنه جيب عليه أن يذكره لقوله ) -

، واإلنسان النايس معذور لنسيانه، ألن اإلنسان الذاكر الذي "فإذا نسيت فذكروين"صالته: 

يعلم أن هذا الفعل مبطل لصومه ومل يدله عليه يكون مقرصًا ألن هذا أخوه فيجب أن حيب 

  (313) (ألخيه ما حيب لنفسه

                                                                                                                                                             

 [باز ابن فتاوى جمموع(]321)

 [9933:فتوى  ـــ الدائمة اللجنة فتاوى(]328)

 [عثيمني ابن فتاوى جمموع(  ]329)

 [. باز ابن ــ اإلخوان حتفة(]310)

 [الرشيف األزهر علامء ـــ سليم املجيد عبد(] 313)

 [.عثيمني ابن فتاوى جمموع(]312)

 [ الصيام فتاوى ـــ ج رين ابن(] 311)

 [.عثيمني ابن فتاوى جمموع(]313)
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 ن يف رمضانواملفطرأقسام و

 المفطرون في رمضان:أقسام 

 :أقسام ثالثة عىل الرشع يف املفطرون)

 .بإمجاع والصوم الفطر له جيوز صنف  -

 . املسلمني بني ذلك يف اختالف عىل الفطر عليه جيب وصنف  -

 الفطر له جيوز ال وصنف -

 واملسافر بإتفاق، فاملريض: األمران هلم جيوز الذين أما. أحكام به تتعلق هؤالء من واحد وكل 

 (135) (عليه جممع كله التقسيم وهذا. الكبري والشيخ واملرضع واحلامل باختالف،

زواله )فيه القضاء( أو عذر ال يغرجى  عذٌر يرجى إما: :التي جيوز معه الفطر عىل نوعني ألعذارا -

 )غري القادر ينقسم إىل قسمني: و ،زواله )فيه اإلطعام(

: أن يكون عجزه عن الصوم مستمرًا دائاًم كالكبري واملريض مرضًا ال يرجى القسم األول

برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينًا، فإذا كان الشهر ثالثني يوما أطعم ثالثني مسكينًا، وإذا 

 كان الشهر تسعة وعرشين يومًا أطعم تسعة وعرشين مسكينًا، ..... 

من العجز عن الصوم: فهو العجز الذي يرجى زواله وهو العجز الطارئ،  القسم الثاينأما 

كمرض حدث لإلنسان أثناء الصوم، وكان يشق عليه أن يصوم، فنقول له: أفطر واقض يومًا 

383 البقرة:  ڇڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ   :مكانه؛ لقول 
(136)   

 المسائل المتعلقة بالكبير: 

 قال ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎڇ : يقرأ عباس ابن سمع  عطاء عن -

 يصوما أن يستطيعان ال الكبرية واملرأة الكبري، الشيخ هو بمنسوخة، )ليست :عباس ابن

فقد  )وأما الشيخ الكبري إذا مل يطق الصيام، :وقال البخاري  مسكينًا( ، يوم كل مكان فليطعام

 (311)خبزًا وحلاًم، وأفطر( يوٍم مسكينًا:كلَّ  عامًا أو عامني، بعدما ك ر، أطعم أنس بن مالك 

                                                           

 بداية املجتهد وهناية املقتصد(315)

 [.عثيمني البن ــ  العبادات فقه(]316)

اٍم أغَخَر  البخاري، كتاب التفسري، باب قول اهلل تعاىل:  (311) ْن َأيَّ ٌة مِّ ِريًضا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ م مَّ وَداٍت َفَمن َكاَن ِمنكغ ْعدغ اًما مَّ َأيَّ

مْ َوَعىَل  كغ وْا َخرْيٌ لَّ ومغ هغ َوَأن َتصغ َو َخرْيٌ لَّ ا َفهغ َع َخرْيً وَنهغ فِْدَيٌة َطَعامغ ِمْسكنٍِي َفَمن َتَطوَّ طِيقغ ِذيَن يغ ون الَّ نتغْم َتْعَلمغ يف الرتمجة قبل   إِن كغ

 . ويف الباب أثر ابن عباس3505احلديث رقم 
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 وما عاد يعقل األمور:إذا خرف 

عىل الصحيح إىل غري بدل؛ إلحلاقه بمن  عنهفإن بلغ سنا ال عقل وال معرفة لديه سقط  ،...)  -

فع عنه القلم، فهو أوىل بالسقوط عن الصغري    (138) (رغ

 اإلطعام:  كيفية

ق طعامًا عىل املساكني، لكل مسكني نصف صاٍع عىل الصحيح؛ ألن النبي األول الكيفية قال  : يفرِّ

، والصاع النبوي أربع (319)((أو أطعم ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع... ))لكعب بن عجرة: 

ْي الرجل املعتدل، وهو يزن تقريبًا ثالثة  اع فيزن كيلو ونصف كيلو كيلو، أما نصف الصحفنات بَكفَّ

 .(330)تقريباً 

: أن يغصلَح طعامًا، ويدعَو إليه من املساكني بقدر األيام التي عليه؛ ألن أنس بن مالك ةالثاني الكيفية

  ًخبزًا وحلاًم  كل يوم مسكينا . 

)جيوز دفعها لواحد أو أكثر يف أول الشهر، أو و، (333)وجيوز دفعه كله إىل مسكني واحد ... ( ) -

 . واهلل تعاىل أعلم .(332)وسطه، أو آخره...(

 المريض:المسائل المتعلقة ب

، يغطعم وليس عليه قضاء فأحواله كالشيخ الكبريكالرسطان  املرض نوعان: مرض ال يغرجى برؤه

 ومرض يغرجى برؤه ، وفيه تفصيل كام ييل :

 حد املرض املعترب:

واملرض املبيح للفطر عند مجهور السلف واألئمة هو ما يؤدى الصوم )يقول حسنني خملوف:  -

نام أبيح الفطر للمرض دفعا إمعه إىل رضر ىف النفس أو زيادة ىف العلة أو ابطاء ىف ال رء و

)معرفة حد  قال:و،  )عىل التيسري والتخفيف قة وقد بنى الترشيع اإلسالمىللحرج واملش

املرض املبيح للفطر كام ىف فتح القدير وغريه تكون باجتهاد املريض واالجتهاد غري جمرد 

خبار طبيب مسلم حاذق غري إمارة أو جتربة أو أالوهم والتخيل بل هو غلبة الظن عن 

 معروف بام يناىف العدالة .

                                                           

 [ الصيام فتاوى  ـــ ج رين ابن(]318)

 . 83، ومسلم 3836بخاري، متفق عليه ال (319)

. وأعضاء اللجنة: عبد اهلل ابن قعود، عبد اهلل بن  389 – 30/313، و 30/318جمموع فتاوى اللجنة الدائمة  (330)

 غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن باز رئيسًا اللجنة . 

 . 35/205جمموع فتاوى ابن باز،  (333)

 . 35/203املرجع السابق،  (332)
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والتجربة هى تكرر وقوع ذلك عند احتاد ، واألمارة هى العالمة الظاهرة التى تنذر بالرضر

املرض فاذا حتقق ما ذكر جاز للمريض الفطر ووجب عليه قضاء ما أفطره بعد زوال 

ذا مات وهو عىل هذه احلالة مل يلزمه القضاء لعدم ادراكه عدة من أيام آخر وال إالعذر ف

 املصابني رىى أن ي رأ من مرضه أما اذا حتقق اليأس من الصحة كاملفدية عليه مادام يرج

 :وقال ، ذا أفطر كام ذكره الكرمانى(إبأمراض مستعصية شاقة فيجب عليه الفدية 

)فيندرج ىف ذلك أمراض السل والقرحة املعوية والقرحة األثنى عرشية واحلميات القلب 

يعرس معها الصوم ويفىض اىل تفاقمها أو والكبد واملرارة وسائر األمراض الشاقة التى 

.تأخر برئها أو فساد عضو ىف البنية
(143)   

)والصحيح الذي خيشى املرض بالصيام، كاملريض الذي خياف زيادة املرض يف قال ابن قدامة: -

إباحة الفطر؛ ألن املريض إنام أبيح له الفطر خوفًا مما يتجّدد بصيامه من زيادة املرض، 

 . (333) من جتدد املرض يف معناه(وتطاوله، فاخلوف 

 هل  يصوم املريض أم ُيفطر؟

 حاالٍت: املريض الذي يغرجى برؤ مرضه وله ثالث)

بِيح الفطر ألنه ليس له ه، فيجب عليه الصومأن ال يشقَّ عليه الصوم وال يرض :إحداها  ].عذٌر يغ

 [الرضس وجع أو اليسري، الصداع أو اليسري، الزكام مثل

  ۓ ے    ے ھ ھ ھ چلقوله تعاىل:  ه، فيفطرأن يشقَّ عليه الصوم وال يرض :الثانية

ويغكره له الصوم مع املشقة، ألنه خروٌج عن رخصة اهلل تعاىل  .[385]البقرة:  چ ڭ ڭ ڭ ۓ

صه كام يكره أن تؤتى معصيت إن اهلل))ذيٌب لنفسه، ويف احلديث: وتع  .(145) ((هحُيب أن تؤتى ُرخ 

 أو الكىل بمرض مصاب :]كرجلأن يرضه الصوم فيجب عليه الفطر وال جيوز له الصوم :الثالثة

               ۀ چوقولِه: [، 29]النساء:  چ ڇ ڇ       ڇ ڇ چ چچ چ ڃ چلقولِه تعاىل:  السكر[ مرض

. ومن حقها رواه البخاري ((اعليك حق سكإن  لنف)): ، ولقول النبي [395]البقرة:  چ ہ    ہ ہ ۀ

ها مع وجود رخصة اهلل سبحانه.ولقول أخرجه ابن ماجه  ((ر  وال رضارِ ال رض)):ه أن ال ترضَّ

 (146) (ووي وله طرق يقوِي بعضها بعًضاواحلاكم. قال النَّ 

                                                           

 [األزهر علامء فتاوى – خملوف حممد حسنني(] 331)

 .4/404 ،4/404 قدامة، البن (املغين144)

 صحيح عىل حاشيته يف األلباين وصححه ، عمر ابن حديث من وهو خزيمة وابن صحيحه يف حبان وابن أمحد(335)

 563 برقم الغليل، إرواء ،ويف950 رقم خزيمة، ابن

 ابن عثيمني  ـ جمالس شهر رمضان ـ وما بني املعقوفتني ] [ من كالمه يف الرشح املمتع (336)
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 المسافر:المسائل المتعلقة ب

 :السفراملقصود ب

َي بذلك؛ ألنه يسفر عن أخالق الرجال لغةً السفر  مِّ اخلروج )هو :، واصطالحا :قطع املسافة، سغ

 . (331)(عن عامرة موطن اإلقامة قاصدًا مكانًا يبعد مسافة يصح  فيها قرص الصالة

 ويتلبس عنه وي رز البلد عن وخيرج يسفر حتى الوصف ينطبِق فال ال روز، فيه األصل فالسفر

 للفطر. املبيح بالوصف

الفطر للمسافر جائز باتفاق املسلمني، سواء كان سفر حج، أو جهاد، أو جتارة أو نحو ذلك )و -

وتنازعوا يف سفر املعصية كالذي يسافر ليقطع  ،من األسفار التي ال يكرهها اهلل ورسوله 

 الطريق ونحو ذلك، عىل قولني مشهورين، كام تنازعوا يف قرص الصالة. 

صالة: فإنه جيوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق األئمة، وجيوز الفطر فأما السفر الذي تقرص فيه ال

للمسافر باتفاق األمة، سواء كان قادرًا عىل الصيام أو عاجزًا، وسواء شق عليه الصوم، أو مل 

 .(338).....( يشق، بحيث لو كان مسافرًا يف الظل واملاء ومعه من خيدمه جاز له الفطر والقرص. 

 ال الواجب إسقاط يتحيَّل عىل اإلفطار يف رمضان بالسفر؛ ألن التحيل عىل )ال جيوزلإلنسان أن  -

 (339)(عىل املحرم ال جيعله مباحاً  أن التحيل يسقطه،كام

 :املعتبــر رـحد السف

لكن و كلم ، 80أي ما يقارب  ميل 38أنه  اجلمهورف، والقرصاختلفوا يف حد السفر املبيح للفطر -

ابن تيمية رجح أنه ال حد للسفر باملسافة بل كل ما يغعد  سفرًا يف العرف، ويتزود له اإلنسان وي رز 

للصحراء؛ ألنه حيتاج إىل محل الزاد واملزاد، فهو سفر، ورجح هذا مجع من أهل العلم، واختاره ابن 

 .عبادته أن حيتاط لاملسافر  وعىلقرب للصواب ، وهواألقدامة يف املغني 

 :)إن أشكل هل هذا سفر عرفًا أو ال؟ فهنا يتجاذب املسألة أصالنيقول ابن عثيمني: 

األصل األول: أن السفر مفارقة حمل اإِلقامة، وحينئٍذ نأخذ هبذا األصل فيحكم بأنه سفر.األصل 

الثاين: أن األصل اإِلقامة حتى يتحقق السفر، وما دام اإِلنسان شاكًا يف السفر، فهو شاك هل هو 

مقيم أو مسافر؟ واألصل اإِلقامة، وعىل هذا فنقول يف مثل هذه الصورة: االحتياط أن تتم؛ ألن 

  (350) األصل هو اإِلقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفرًا.(
                                                           

اس، ص  (331)  . 239معجم لغة الفقهاء، للدكتور حممد روَّ

 [تيمية ابن فتاوى جمموع(]338)

 [311/ 39 عثيمني، ابن فتاوى جمموع(]339)

 3/398 املمتع الرشح (350)
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 هل األفضل الصيام أم الفطر؟ 

 عىل أقوال:

 مالك وهو قول اجلمهور ونقل عن أفضل ملن أطاق بال مشقة والرضر، الصوم : أناألول

 حنيفة والشافعي وأيب

 . وإسحاق وابن تيمية أمحد به قال وممن أفضل مطلقًا، الفطر أن :الثاين

 وبعض الشافعية ، وبه قال ابن املنذر سواء : التخيري وأهنامالثالث

 : منها أدلةب واستدل اجلمهور

رداء يِب أ حديث .3  ىحت يدٍ شد ر  ح يِف  رمضان رِ شه يِف   اهللَِّ  رسول مع خرجنا :الق  الدَّ

ة من هسرأ يده عىل ليضع اأحدن كان إِن  اهللَِّ وعبد  اهلل رسول إاِلَّ  مٌ صائ اينف اوم رِّ احل شدَّ

   (353)" رواحة بن

 .ملوافقته من حوله غالباً  املكلف عىل أسهلو الذمة إبراء يف أرسع أنه .2

ملن  أفضل الصوم أن اجلمهور إليه ذهب ما يرتجح األدلة هلذهو ، الفاضل الزمن ركيد أنه .1

 .أطاق بال مشقة والرضر

 :بعدة أدلة أمههااستدل أصحاب القول الثاين بأن الفطر أفضل مطلقًا و

وا قدرولكن اجلمهور  ،چ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے    ے ھ ھ ھ چ قوله تعاىل:: أوالً 

 .{أخر أيام من فعدة فأفطر سفر عىل أو}: حمذوفًا 

 فصام رمضان يِف  ةمكَّ  إىل الفتِح  عام خرج اهللَِّ  رسول نَّ أ  اهللَِّ  عبد بنِ  ابِرِ ج : حديثثانياً 

َراعَ  بلغ ىحتَّ   م من ٍح بِقد ادع ثمَّ  النَّاس فصام َغِميمِ ال كغ
ٍ
 فقيل رِشب ثم يهإِل النَّاس نظر ىتح فرفعه اء

 له فقيل "  رواية ويف.  " اةصعال كأولئ اةصعال كأولئ الفق صام قد النَّاسِ  بعض إِنَّ  كذل دعب له

يام يِهمعل ق  ش قد اسالن إِن  . " العرصِ  بعد اء  م من ح  بِقد افدع فعلت فيام ظُرونين إِّنامو الصِّ

ة ، يَّنفذاك يِف واقعة مع " أولئك العصاة ":   بيل النوا قمأ ن: )يف هتذيب السنقال ابن القيم 

وا َيقل رصعإِنَّام أفطر بعد ال  يبل هذا . . . فالناه بعضهم فقفالفطر فخال ممنه أراد   ملام، فل هبِ َتدغ

ييم رِ لك حَت د بِذرِ ي ومل "العصاة أولئك"قال :  َيقتِد بِه بعضهم   .(افِر ملسا عىلًقا لام مطالصِّ

ائ ب النبي ونس : وقال احلافظ  .وا م فخالفهِ ياِن ألَنَّه عزم عليص العِ ىلإِ يف السفر  نيمالصَّ

  كان يصوم يف السفر، ولو كان معصية مل يفعله النبي  ومما يدل عىل ذلك أيضًا أنه ثبت أن النبي 

: قوله السنن: )وأما هتذيب يف القيم ابن قال،(( ليس من الرب الصوم يف السفر ))حديث  :ثالثاً 

ٍ مع صشخ َعىَل  خرج افهذ،  "ليس من الرب الصوم يف السفر" ،  عليه ظغلِّل قد اهللَّ  ولرس رآه،  نيَّ

                                                           

 ( .3322) رقم ومسلم( 3935)  البخاري رواه(353)
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و دهوجهِ  ،  غاملبلَ  اهذ اهِب  غَيبل ىحتَّ  نفسه اإِلنسان ِهدجيغ  أن  ِرّ ال ليس:  أي، لهذا القو فقال،  مالصَّ

ح وقد  (رالفط يفله  اهللَّ فسَّ

 ريترض من عىل حممولة الفطر، ةأفضلي عىل تدل تيال األحاديث إنّ ): اهلامم بن والكامل النّووي قالو

 من أوىل وذلك األحاديث، بني ليجمع ، أويلالت هذا من والبدّ  بذلك، الترّصيح بعضها ويف بالّصوم،

  (قاطع دليلٍ  غري من النّسخ، اّدعاء أو بعضها، إمهال

ل حاله كأنه ثهذا كالم خرج عىل سبب فهو مقصور عىل من كان يِف م):  قال اخلطايب 

وم امل ِرّ من ال سيل:قال يه إىَِل مثل هذه احلال ، بِدليِل صيام النَّبِير افس أن يصغ َؤدِّ   إِذا كان الصوم يغ

 .   (352 (حيِف سفره عام الفت

 .فق ملجموع النصوص، واهلل أعلماوهبذا تبني أن رأي مجهور أهل العلم هو املو

 متى يفطر ومتى ميسك؟ 

يف يوم سفره قبل السفر متى عزم ، واألرجح أال يغفطر حتى خيرج، قال  يغفطراختلفوا هل للمسافر أن  -

 احلارضين، أحكام فله البلد يف كان البلد،ومهام من خيرج حتى مسافراً  بكونه يوصف وال)ابن قدامة: 

 .(الصالة يقرص ال ولذلك

إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة ): قال ابن تيميةإذا نوى أزيد منها ، ف يمسكأما مدة اإلقامة التي   -

ملا دخل مكة؛ فإنه أقام هبا أربعة أيام يقرص الصالة، و إن  أيام فام دوهنا قرص الصالة كام فعل النبي 

كان أكثر ففيه نزاع، واألحوط أن يتم الصالة، وأما إن قال: غدًا أسافر، أو بعد غد أسافر ومل ينِو املقام 

مكة بضعة عرش يومًا يقرص الصالة، وأقام بتبوك عرشين ليلة يقرص أقام ب فإنه يقرص؛ فإن النبي 

 .( 351)(الصالة، واهلل أعلم

  اليوم؟ بقية اإِلمساك يلزم املسافر هل

 عليه وجيب للزمِن، احرتاًما اليومِ  بقية يمسك أن عليه جيب: مبعضه الفق ذلك يف العلامء )اختلف

 ال: العلامء بعض وقال ، أمحد مذهب من املشهور وهذا اليوم، ذلك صومِ  صحة مِ لعد اأيض القضاء

 عليه، القضاء لوجوب شيئًا اإِلمساك هذا من يستفيد ال ألنه اليوم، ذلك بقية يمسك أن عليه جيب

                                                           

 .عون املعبود(352)

 للمسافر اإلقامة مدة حتديد أن أعتقد سابقاً  كنت قد": فتاويه يف  باز ابن ،وقال23/31جمموع فتاوى ابن تيمية  (351)

 للمسافر والفطر القرص بجواز ذلك ضوء عىل أفتي وكنت السنة، من وال الكتاب من رصيح دليل عليها ليس السفر أثناء يف

 إذا للمسافر األحوط من أرى أخرياً  إنني ثم أيام، أربعة من أكثر إقامة عىل أمجع ولو احلاجات لبعض سفره أثناء يف أقام إذا

 والفطر بالقرص السفهاء من الكثري فيها تساهل لذريعة سداً  ويصوم يتم أن أيام أربعة من أكثر مكان أي يف اإلقامة أمجع

 ، والتحديد بأربعة أيام هو قول اجلمهور."طويلة إقامة مقيمون وهم مسافرون أهنم بدعوى
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 أكل من:  مسعود بن عبداهلل قال. وباطنًا ظاهًرا النهارِ  لأو له املباح طرهبف زالت قد منالز وحرمة

ذرٍ  النهار أوَل  األكل له حلَّ  من: أي ،آخره فلي أُكل النهار أول  مذهب وهذا. رهآخ األكل له حلَّ  بعغ

 به فيغساء الفطرِ  سبِب  خلفاء هرشب وال هأكل يعلن ال ولكن أمحد، اإِلمام عن ورواية والشافعّي  كمال

 (353) (به تَدىيغق أو الظَّن

 تاوى متعلقة:ف

كالتاجر اجلالب الذي جيلب الطعام، وغريه من ويفطر من عادته السفر، إذا كان له بلد يأوي إليه، )  -

السلع، وكاملكاري الذي يكري دوابه من اجلالب وغريهم، وكال ريد الذي يسافر يف مصالح املسلمني، 

فأما من كان معه يف السفينة امرأته، ومجيع ، ونحوهم. وكذلك املالح الذي له مكان يف ال ر يسكنه

   (355) (قرص، وال يفطر. مصاحله، وال يزال مسافرًا فهذا ال ي

  (356) (ينطبق حكم السفر عىل سائقي الشاحنات الذين يسوقون خارج املدن) -

  ( 351)(حرام وفطره حرام فسفره يفطر أن أجل من رمضان يف سافر من) -

سعيًا لتخفيف  يسافر الصائم من بلده احلار إىل بلد بارد أو إىل بلد هناره قصري هل يصح أن -

ال حرج عليه يف ذلك إذا كان قادرًا عىل هذا اليشء، فإنه ال حرج أن يفعل؛ ألن الصيام عليه؟، )

 وقد كان النبي "، هذا من فعل ما خيفف العبادة عليه، وفعل ما خيفف العبادة عليه أمر مطلوب. 

وعىل .... .(35901(، وأمحد )2165أبو داود )"يصب عىل رأسه املاء من العطش أو من احلر وهو صائم

   (358) فال مانع من أن يبقى الصائم حول املكيف، ويف غرفة باردة،وما أشبه ذلك( هذا:

 يشق مل إذا املسافر أن قليل قبل لنا سبق وقد به، بأس ال أنه صيامه حكمما حكم صيام املعتمر؟، ) -

 بقيت إن: يقول املعتمر هذا كان وإذا عليه، حرج فال أفطر وإن يصوم، أن فاألفضل الصوم عليه

 غروب بعد ما إىل العمرة أعامل أداء أؤخر أن إما :أمرين بني فأنا العمرة، نسك أداء عيلّ  شق صائامً 

 األفضل: له فنقول مكة، إىل وصويل حني العمرة أعامل وأؤدي أفطر أن وإما صائاًم، وأبقى الشمس

 حني من العمرة أداء أعني ــ هذا ألن مكة؛ إىل وصولك حني العمرة أعامل تؤدي وأن تفطر أن

  . (359) اهلل رسول فعل هو هذا ــ مكة إىل الوصول

 29 من أقل) الشهر نقص إذا يقيض و معهم يفطر و يصوم فإنه بلده غري بلد إىل إنسان سافر لو -

   (360)الزيادة يتحمل( 10 عن) الشهر زاد إذا و( يوماً 
                                                           

 (جمالس شهر رمضان ـ ابن عثيمني ، ومثله كل من أفطر لعذر رشعي.353)

 [.تيمية ابن فتاوى جمموع(]355)

 القضاء. وعليهم قرص، مسافة سفرهم مسافة كانت ،  وهذا إذا[عثيمني ابن فتاوى   جمموع(]356)

 (111ص-3ج\رمضان فتاوى()351)

 [عثيمني  ابن فتاوى   جمموع(]358)

 [العبادات فقه  ــ   عثيمني ابن(]359)

 3/513عثيمني   ابن فتاوى(360)
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 وقفة:

، وأن املشقة غري التيسري والرخصة حمبة عىل االختالف الدائر بني أهل العلم إال أهنم اتفقوا عىل -

 مقصودة ،فينبغي االنتباه هلذا حتى ال يقع املرء يف التنطع املكروه.

 الصائمني؛ أجر عىل يزيد بأجر أي ،( 363)((ذهب املفطرون اليوم باألجر)): الصحيحجاء يف احلديث  -

، وهذا ملمح عام يف الرشيعة وهو تفضيل ما كان  قارصاً  كان الصائمني وعمل متعديًا، كان عملهم فإن

متعديًا عىل ما كان منفعته قارصة ، بخالف ما يشيع عند البعض من االهتامم بتحسني العبادات اخلاصة 

 عىل حساب التخفف من العبادات العامة وحتميل من حوهلم جهد اخلدمة. 

 الحائض والنفساء:المسائل المتعلقة ب

إذا صامتا مل ف ،ءقضاالو  فطرال وعليهاا الصوم،أن احلائض والنفساءالحيل هلأمجع أهل العلم  -

فنؤمر بقضاء الصوم و ال نؤمر  كنا نحيض عىل عهد رسول اهلل )): عائشة  عنف ، هامئزجيغ 

 (362)((بقضاء الصالة

جَد احليض أو النفاس يف جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء  - وجد يف أوله بعد ومتى وغ

 .أو يف آخره قبل غروب الشمس طلوع الفجر،

 .(361)ولو صامت احلائض أو النفساء مع علمها بتحريم ذلك أثمت ومل جيزئها -

سك أم ال ؟ ، خالٌف بني أهل العلمنهار الوإذا طهرت احلائض أو النفساء أثناء  - والراجح  هل متغ

سك ألهنا أفطرت بعذر رشعي كاملسافر الذي قدم من سفره مفطرًا ، لقول ابن  ،أهنا ال متغ

 أمحد. عن ورواية والشافعي مالك ذهب وإليه ،"آخره فلي أُكل النهار أول أكل من"مسعود:

وإذا طهرت احلائض أو النفساء يف الليل ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، ويصح  -

صومها ولو مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر، كاجلنب إذا صام ومل يغتسل إال بعد طلوع الفجر؛ لقول 

يدركه الفجر يف رمضان وهو جنب من أهله، ثم  كان رسول اهلل )): عائشة وأم سلمة 

 (363)((يغتسل ويصوم

وإن أحست احلائض بانتقال الدم أو أمله،ولكنه مل خيرج ومل ي رز إال بعد غروب الشمس فصومها  -

   (365)صحيح

                                                           

 . 3339، ومسلم، 2890متفق عليه: البخاري،  (363)

 .115، ومسلم،برقم 123(متفق عليه:البخاري،برقم 362)

 . 3/191املغني البن قدامة،  (361)

 . 3309، ومسلم، برقم 3926، 3925متفق عليه: البخاري، برقم  (363)

 [عثيمني البن رمضان، شهر جمالس(]365)
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 ال كام خروجه، مع صحيح صومها بل الصوم، يف يؤثر ال املرأة من االستحاضة دم خروج وكذا) -

 فهو مستمر وهو له، ضابط ال ألنه منها؛ زوجها يمنع ال وكام، بالبيت والطواف الصالة يمنع

 من منعها عىل النص دل كام معه العبادات هذه من منعها عىل يدل دليل وال واجلراحات، كالرعاف

 (366) (والنفاس احليض مع واألشياء العبادات هذه

 الحامل والمرضعالمسائل المتعلقة ب

 احلامل ال ختلو من حالني:)  -

نشيطة قوية ال يلحقها مشقة وال تأثري عىل جنينها، فهذه املرأة جيب عليها أن  تكون: أن إحدامها

 ال عذر هلا يف ترك الصيام. ألهناتصوم؛ 

تكون احلامل غري متحملة لصيام: إما لثقل احلمل عليها، أو لضعفها يف جسمها، أو  أن: الثانية واحلال

عليها حينئذ.  الفطرذلك، ويف هذه احلال تفطر، السيام إذا كان الرضر عىل جنينها، فإنه قد جيب  لغري

زال ذلك العذر عنها، فإذا  متىوإذا أفطرت فإهنا كغريها ممن يفطر لعذر جيب عليها قضاء الصوم 

يلحقه أحيانًا يزول عذر احلمل و ولكنوضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، 

األكل والرشب السيام يف أيام الصيف  إىلعذر آخر وهو عذر اإلرضاع، وأن املرضع قد حتتاج 

إىل أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، ويف هذه  حتتاجالطويلة النهار، الشديدة احلر، فإهنا قد 

(.صومفإذا زال عنك العذر فإنك تقضني ما فاتك من ال أفطري،احلال نقول هلا أيضًا: 
 (361)   

وهذا القول بالقضاء للحامل أو املرضع عليه اخلالف ، ولكنه الراجح ، واهلل أعلم ، يقول ابن رشد 

  :مذاهب أربعة فيها للعلامء املسألة وهذه :)

  .عباس وابن عمر ابن عن مروي وهو عليهام، قضاء وال يطعامن أهنام أحدها

 وأصحابه حنيفة أبو قال وبه األول مقابل وهو عليهام إطعام وال فقط يقضيان أهنام الثاين والقول

 .ثور وأبو عبيد وأبو

  الشافعي قال وبه ويطعامن يقضيان أهنام والثالث 

    (368) وتطعم، تقيض واملرضع تطعم وال تقيض احلامل أن الرابع والقول

 عليهام: قال باملريض شبههام فمن املريض، وبني الصوم جيهده الذي بني شبههام تردد اختالفهم وسبب

 من أن ثم قال : )كام ، (369) فقط( اإلطعام عليهام قال الصوم جيهده بالذي شبههام ومن فقط، القضاء

 .بني( فإنه هذا فتأمل متواترة، غري القراءة لكون فقط باإلطعام أفردمها ممن أوىل بالقضاء أفردمها

                                                           

 اإلملام بيشء من أحكام الصيام ، للشيخ الراجحي حفظه اهلل.(366)

 [عثيمني ابن فتاوى جمموع(]361)

 ففيه  القضاء، ولدهيام عىل ففيه القضاء ، أما كان سببه اخلوف النفس عىل وفرق البعض بني ما كان سببه اخلوف(368)

 مالك. عن ورواية والشافعي، أمحد، و جماهد، قال ، وبه واإلطعام
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 األظهر القضاء فقط، واهلل أعلم، ألسباب منها:ف

 ڄ چ :تعاىل عموم قوله خوف الرضر البدين فأشبه املرض ،وعليه يدخال يف الفطرأن سبب  -

  چ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ

إن اهلل وضع عن املسافر الصوم وشطر "أنه قال :   عن النبي  الكعبي مالك بن أنس حديث -

   (310)"وعن احلبىل واملرضع الصوم الصالة

                    :تعاىل قوله يف أن ابن عباس قال ، عباس وابن عمر ابنثار عن أما القول باإلطعام فمرده اآل -

 قول ابن عباس اآلية منسوخة، وأنوالظاهر أن  . (313)واملرضع للحبىل أثبتت: چ ڍ  ڍ ڇ چ

أنت بمنزلة الذي ال يطيق ،عليك ان "القياس ملا ورد أنه رأى أم ولد له حامالً أو مرضعًا، فقال هلا: 

يدل أنه قياس،ولذلك قال ابن  "أنت بمنزلة"، فقوله (312)"يوم مسكينا وال قضاء عليك تطعمي كل

قياس عىل من عذره ال، و وليس للقراءة متواترة( فقصد أن األمر يعود للقياس غري القراءة رشد )لكون

 .مؤقت أظهر ، واهلل أعىل وأعلم

كان عند  إذااحلامل ال يرضها ما نزل منها من دم أو صفرة، ألنه ليس بحيض وال نفاس، إال )  -

صار نفاسًا، وكذلك يف  احلالفإنه إذا نزل منها دم يف هذه  ،الوالدة أو قبلها بيوم أو يومني مع الطلق

عىل طبيعتها وعادهتا، فهذه يكون  فتستمرأوائل احلمل فإن بعض النساء ال تتأثر عادهتن يف أول احلمل 

  ( 311) (دمها دم حيض

 األعمال الشاقة واالمتحانات:

 صائم، وهو النهار ساعات طوال الشديد النار حر يواجه و للرغيف فرن يف يعمل شخص -

 بل يفطر أن الرجل  لذلك جيوز ال العمل: ) يف وإرهاقا شديدا عطشا يواجه لذلك فهو

 حسب يعمل أن وعليه للفطر، عذرا ليس رمضان هنار يف خيبز وكونه الصيام، عليه الواجب

   ( 313) ( .استطاعته

 طاعة جيوز وال رمضان، هنار لإلفطار يف مبيحا عذرا يعت ر ال ونحوه املدريس االمتحان -

 الطاعة اخلالق،وإنام معصية يف ملخلوق طاعة ال ألنه لالمتحان؛ اإلفطار يف الوالدين

  )(315) النبي عن الصحيح احلديث بذلك جاء باملعروف،كام

                                                                                                                                                             

 والثوري،  واألوزاعي،  النخعي، وإبراهيم  البرصي، بداية املجتهد وهناية املقتصد ، وممن قال بالقضاء فقط احلسن(369)

 جبري . بن وسعيد  والزهري، وعطاء،

 أخرجه الرتمذي و قال: حديث حسن ، وأبو داود ، وابن ماجه حتت ، والنسائي. (   310)

 األلباين.  وصححه ،2131 أبوداود،برقم(  313)

 األلباين يف اإلرواء:سنده جيد وقال 2/206الدارقطني (  312)

 [عثيمني ابن فتاوى جمموع]  (311)

 [31389: فتوى ــ الدائمة اللجنة فتاوى(]313)

 [9603:فتوى   ـــ  الدائمة اللجنة فتاوى(]315)
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  ال؟ أم يلزم التتابع في القضاء هل

 ڭ ڭ ۓ چ: رتاط التّتابع فيه، لقوله تعاىلفمذهب اجلمهور عدم اش)جاء يف املوسوعة الفقهية: 

  فإّنه ذكر الّصوم مطلقًا عن الّتتابع .  چ ڭ

أهّنم قالوا : إن ، وعائشة ، عيّل ، وابن عبّاس ، وأبو سعيد: ويروى عن مجاعة من الّصحابة ، منهم 

 شاء تابع ، وإن شاء فّرق .

ومذهب  ، وملا احتمل خمالفتهم إّياه.احتمل اخلفاء عىل هؤالء الّصحابةولو كان الّتتابع رشطًا ، ملا 

 قّيدوه اجلمهور )لكن،   (176) (اجلمهور هو: ندب الّتتابع أو استحبابه للمسارعة إىل إسقاط الفرض

 من الّصوم عيلّ  يكون كان )):  عائشة لقول آخر، رمضان هيّل  بأن ، قضائه وقت يفت مل إذا بام

 إىل األوىل الّصالة يؤّخر ال كام، ((  النّبيّ  ملكان ، شعبان يف إالّ  أقضيه أن أستطيع فام رمضان،

 (177) ( الّثانية

 : أي اليفطر بني أيام صوم القضاء؛ لألمور اآلتية: اً تتابعكونه مستحب ويف الرشح املمتع:)وامل -

 : الصيام متتابعًا أقرب إىل مشاهبة األداء؛ ألن األداء متتابع: أي صيام رمضان متتابع. األمر األول

ّمة؛ ويكون بذلك من املسارعة إىل اخلريات، واملسابقة إليها . األمر الثاين  : أرسع يف إبراء الذِّ

الصيام متتابعًا أحوط؛ ألن اإلنسان ال يدري ما حيدث له، فقد يكون اليوم صحيحًا وغدًا : األمر الثالث

 . (318)(مريضًا، وقد يكون اليوم حيًَّا وغدًا ميِّتًا؛ وهلذا كان األفضل أن يكون القضاء متتابعاً 

 هل يلزم على الفور أم يصح التراخي؟

 ڭ ڭ ۓ چ   لعموم قوله تعاىل: ، حزم اجلمهور عىل جواز قضاءه عىل الرتاخي خالفًا البن 

 إىل املسارعة من وذلك وأحوط؛ الذمة، إبراء يف أرسع ألنه الفور عىل القضاء، مع استحباب  چ ڭ

 (319) .(جيوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان يف الوقت متسع و تقديم القضاء أفضلو) ، اخلريات

 ر القضاء حتى دخول رمضان التالي:أخُّت

 . التايل رمضان جميء قبل األيام تلك يقيض أن رمضان من أياماً  أفطر من عىل جيب أنه عىل األئمة )اتفق

 عيلّ  يكون كان: )  عائشة عن (3336) ومسلم (3950) البخاري رواه بام ذلك عىل واستدلوا

  من ذويغؤخ": احلافظ قال (  النّبيّ  ملكان ، شعبان يف إالّ  أقضيه أن أستطيع فام رمضان، من الّصوم

                                                           

 ( 30/  28)  الفقهية املوسوعة(316)

 ( 16/  28)  الفقهية املوسوعة(311)

 . 6/336الرشح املمتع؛ البن عثيمني،  (318)

 . 6/338راجع الرشح املمتع؛ البن عثيمني،   (319)
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 "آخر انرمض يدخل ىحت اءالقض ريتأخ وزجي ال أنَّه انشعب يِف  ذلك عىل احرصه

 : حالني من خيلو فال التايل رمضان دخل حتى القضاء أخر فإن

 ال فهذا ، التايل رمضان دخل حتى املرض به واستمرَّ  مريضاً  كان لو كام ، بعذر التأخري يكون أن: األوىل

 . أفطرها التي األيام عدد فيقيض.  فقط القضاء إال عليه وليس.  معذور ألنه التأخري يف عليه إثم

 دخل حتى يقض مل ولكنه القضاء من متكن لو كام ، عذر بدون القضاء تأخري يكون أن: الثانية احلال

 .التايل رمضان

 مع جيب هل اختلفوا ولكن ، القضاء عليه أن عىل األئمة واتفق ، عذر بدون القضاء بتأخري آثم فهذا

 ؟ ال أو مسكيناً  يوم كل عن يطعم أن القضاء

 الصحابة بعض عن ورد قد ذلك بأن واستدلوا. اإلطعام عليه أن وأمحد والشافعي مالك األئمة فذهب

 . عباس وابن هريرة كأيب

 . إطعام القضاء مع جيب ال أنه إىل  حنيفة أبو اإلمام وذهب

 :تعاىل اهلل قال ، اإلطعام يذكر ومل فقط بالقضاء إال رمضان من أفطر َمنْ  يأمر مل تعاىل اهلل بأن واستدل

 (3/300) املغني ،( 6/166) املجموع:انظر.385:البقرة چ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے    ے ھ ھ ھ چ 

 :  ــ النخعي:  يعني إبراهيم ـ وقال: )  صحيحه يف قال ،  البخاري اإلمام اختاره الثاين القول وهذا

 عباس وابن مرسال هريرة أيب عن ويذكر،  طعاما عليه ير ومل يصومهام آخر رمضان جاء حتى فرط إذا

 (380) (چ ڭ ڭ ڭ ۓ چ قال إنام اإلطعام اهلل يذكر ومل: البخاري قال .ثم يطعم أنه

 يف فإن الصحابة أقوال وأما)  : اإلطعام وجوب عدم يقرر وهو  عثيمني ابن الشيخ وقال

 مل تعاىل اهلل ألن ، القرآن لظاهر خمالف اإلطعام إجياب وهنا ، القرآن ظاهر خالفت إذا  نظراً  حجتها

 به اهلل يلزمهم مل بام اهلل عباد نلزم فال وعليه ، ذلك من أكثر يوجب ومل ، أخر أيام من عدة إال يوجب

 سبيل عىل حيمل أن يمكن هريرة وأيب عباس ابن عن روي ما أن عىل ، الذمة به ت رأ بدليل إال

 أنه إال الصيام من أكثر يلزمه ال أنه املسألة هذه يف فالصحيح ، الوجوب سبيل عىل ال االستحباب

 6/353ـ  املمتع الرشح(بالتأخري يأثم

 ذلك كان مسكيناً  يوم كل عن وأطعم اإلنسان احتاط وإذا ، فقط القضاء هو فالواجب هذا وعىل

 (383) حسنًا(

 

                                                           

 .{أخر أيام من فعدة}تعاىل اهلل لقول يفرق أن بأس ال عباس ابن وقال رمضان قضاء يقىض متى صحيح البخاري باب(380)

 26865وجواب ، فتوى رقم  سؤال اإلسالم(383)
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 قضاء:المن مات قبل 

 فيها ليس املسألة القضاء، من التمكن قبل مات ثم ملرض، رمضان أفطر من) : عثيمني ابن قال

 . العلم أهل كالم جهة من وال ، واآلثار النصوص جهة من ال:  إشكال اهلل بحمد

 اهلل فجعل چ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے    ے ھ ھ ھ چ:  تعاىل اهلل قال فقد:  النصوص أما

 كمن فكان ، الوجوب زمن قبل مات فقد إدراكها قبل مات فإذا ، أخر أيام من عدةً  عليه الواجب تعاىل

 . بيسري قبله مات ولو ، املقبل لرمضان عنه يغطَعمَ  أن جيب ال ، رمضان شهر دخول قبل مات

 أن قبل مات فقد برئه قبل مات فإذا ، يصوم أن عليه جيب ال مرضه يف دام ما املريض هذا فإن وأيضاً 

 جيب مل الصيام جيب مل فإذا ، الصيام عن بدٌل  اإلطعامَ  ألن ؛ عنه يغطَعمَ  أن جيب فال ، الصوم عليه جيب

 . بدله

 . عليه يشء فال الصيام من يتمكن مل إذا أنه عىل القرآن داللة تقرير هذا

ن   )):  النبي قال فقد:  السنة وأما ات   م  ي هِ  م  ل  ع  ام   ِصي امٌ  و  ن هُ  ص  لِيُّهُ  ع  ،  )3331) ومسلم( 3952) البخاري رواه (( و 

 أن سبق مما علمت وقد ، عنه يغصم مل عليه صيام وال مات من أن ومفهومه ، ظاهر احلديث فمنطوق

 . مرضه استمرار حال يف قضاء وال أداء الصوم عليه جيب مل املرض به استمر إذا املريض

 وعليه مات من أن ذلك ومجلة ": (  املنار دار ط 1 ج 233ص)  "املغني" يف فقال: العلم أهل كالم وأما

 : حالني من خَيلغ  مل رمضان من صيام

 عن عجز أو ، سفر أو ، مرض من لعذر أو ، الوقت لضيق إما ، الصيام إمكان قبل يموت أن:  أحدمها

 اإلطعام جيب:  قاال أهنام وقتادة طاوس عن وحكي ، العلم أهل أكثر قول يف عليه يشء ال فهذا:  الصوم

 . وأبطلها ذلك علة ذكر ثم ، عنه

 يوم لكل عنه يغطَعمَ  أن فالواجب ، القضاء إمكان بعد يموت أن:  الثاين احلال:  (133 ص) قال ثم

وي ، العلم أهل أكثر قول وهذا ، مسكني  ... عباس وابن عائشة عن ذلك رغ

 . أوالً  ذكرناه الذي عائشة بحديث له استدل ثم ، الشافعي قول وهو ، عنه يصام: ثور أبو وقال:  قال ثم

 وعليه مات فيمن العلامء مذاهب يف فرع": ( اإلرشاد مكتبة نرش 6 ج 131 ص) "املهذب رشح" يف وقال

 : مات حتى قضائه من يتمكن ومل ، األعذار من غريمها أو ، سفر أو ، بمرض فاته صوم

 . عندنا خالف بال ، عنه يطعم وال ، عنه يصام وال ، عليه يشء ال مذهبنا أن ذكرنا

:  فقاال ، وقتادة طاوساً  إال كافةً  العلامء قول وهو:  العبدري قال ، واجلمهور ومالك حنيفة أبو قال وبه

ه البيهقي واحتج:  قال ، وأبطلها ذلك علةَ  ذكر ثم ، مسكينا يوم لكل عنه يغطِعمَ  أن جيب  من وغريغ
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 رواه(  استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا: ) قال النبي عن هريرة أيب بحديث ملذهبنا أصحابنا

 . ومسلم البخاري

 عليه، يشء فال لعذر كان فإن:  مات حتى القضاء أخر وإن":  (ثاين آل ط 1 ج 19 ص) "الفروع" يف وقال

 " الدليل لعدم ؛ الثالثة لألئمة وفاقاً  ، عليه نص

 ال وكذلك ، مات حتى عذره استمر عمن يغقىض ال الصوم وأن ، املسألة يف إشكال ال أنه تبني وهبذا

 ، الصوم يستطيع ال الذي كالكبري حينئذ فيكون ، زواله يغرجى ال مرضاً  مريضاً  يكون أن إال ، عنه يغَطعمغ 

 .الصيام عن بدالً  حياته حال يف اإلطعام عليه وجب هذا ألن ؛ عنه فيطَعمغ 

 ما لوال إمجاعاً  يكون يكاد أنه كتبنا مما علمت وقد ، يشء هذا يف العلم أهل قرره مما النفس يف وليس

 (382)(" وقتادة طاوس عن روي

 يف جاء ألنه يستحب ؛ وإنام امليت، عن الصوم الويل عىل جيب ال أنه :) والصواب وقال الشوكاين

 وإسناده: )الزوائد جممع يف اهليثمي قال ،((شاء إن وليه عنه فليصم)): البزار عند عائشة حلديث رواية

  (381) (حسن

 أم الكفارة أيضًا؟  فقط القضاء عليهمن أفطر باألكل والشرب،هل 

اتفق أهل العلم أنه ارتكب كبرية من الكبائر جيب عليه التوبة واالستغفار والعمل الصالح، ثم اختلفوا 

 عىل قولني:

 للفطر، مبيح سبب غري يف الصوم حرمة النتهاك واملالكية احلنفية قال وبه الكفارة، وجوب: األول

 .واستنادًا حلديث من جامع يف هنار رمضان

ألن القياس عىل اجلامع قياس مع الفارق ، قال  الذنب، من التوبة بعد كفارة،  القضاء فقط بال: الثاين

 وألن فيه، اجلامع عىل اجلامع دواعي تقاس ال أنه ترى أال. الكفارة يف للقياس مدخل الرسخيس: )وال

 كانت متى باملواقعة يتعلق ال باألكل يتعلق ما ثم. امللك لعدم وتارة العبادة، ألجل تكون تارة احلرمة

 يتعلق ال النسك فساد وهو فيه باملواقعة يتعلق ما فإن باحلج واستدل العبادة، فكذلك امللك لعدم احلرمة

مكانه ، وقالوا :تعمد  بقضاء يومٍ ٍ هحديث من استقاء متعمدًا وفيه أمراستدلوا باملحظورات( ، و بسائر

القيء مفسدة للصوم ـ أيضًا ـ فلامذا ال نقيس األكل والرشب عليه؟ ، وإليه ذهب الشافعي وأمحد وهو 

  الراجح ،واهلل أعلم.

                                                           

 مخسة له الرجل أن قدر : )فلو( 352 ــ6/350) املمتع . وقال يف الرشح191ـ  39/189فتاوى ابن عثيمني   جمموع(382)

 فيجزئ( يوما ثالثني عن يومني يصوم أن منهم واحد كل وأراد ، ابنا عرش

 .[.1/319 للشوكاين، األوطار نيل(]381)
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(383)

 للصائم وما ُيباحه معها ما ُيكرو

 المستحبات:

 ويستحب للصائم األمور التالية::هو ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه. املستحب

ى به آخر الليل يف السحر من أراد الصيام الّسحور: .3  . (385)وهو كل طعاٍم أو رشاٍب َيتََغذَّ

اإلمجاع عىل ندب  :سنة مؤكدة، وليس بواجب، وقد نقل احلافظ ابن حجر  حكم السحور: -

 . (386)السحور واستحبابه

َبْيل  :السحوروقت  - من بداية ثلث الليل اآلخر إىل طلوع الفجر الثاين واألفضل تأخريه إىل قغ

كم ))قال:  عن النبي  الفجر الثاين.عن عبد اهلل بن مسعود  أو قال : أحدًا  -اليمنعن  أحد 

بليل؛ لريجع  - أو ينادي -]أو قال : نداء بالل[ من سحوره؛ فإنه يؤذن  أذان بالل - منكم

وقال بأصابعه ورفعها إىل فوق،  -قائمكم، ولينبِّه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح 

مها عن ((حتى يقول هكذا - وطأطأ إىل أسفل ، وقال زهري بسبَّابتيه إحدامها فوق األخرى ثم مدَّ

 ، ((يمينه وشامله

 ، منها خمالفة أهل الكتاب؛فإهنم ال يتسحرون؛حلديث عمرو بن العاص احلكمة من السحور -

ُة ال فصل))قال:  أن رسول اهلل  رما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أ كل  ح   .(381)((س 

)معناه: الفارق واملميِّز ما بني صيامنا وصيامهم السحور؛ فإهنم ال يتسحرون : قال النووي 

 .(388)(السحور، وأكلة السحر: هي السحور ونحن يستحب  لنا

حور )): قال: قال النبي  عن أنس بن مالك  :السحورفضل  - روا فإن يف الس  تسح 

عليكم بغداء السحور؛ فإنه هو ))قال:  َيكِرَب عن النبي د ِ. وعن املقدام بن َمع(389)((كةبر

 .(390)((الغداء املبارك

                                                           

  استفدت هذا املبحث من موسوعة )الصيام يف اإلسالم ـ د.سعيد بن وهف القحطاين ( بترصف واختصار.( 383)

حور...وهو بالفتح اسم ما2/131قال ابن األثري يف جامع األصول (385) رغ به من الطعام والرشاب، وبالضم  : )...السَّ تسحَّ يغ

بالفتح، وقيل: إن الصواب بالضم؛ ألنه بالفتح الطعام. وال ركة واألجر والثواب يف  مصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يغرى

 الفعل ال يف الطعام((. 

 . 3/319( فتح الباري، البن حجر، 386)

 . 3096( مسلم،  برقم 381)

 . 235- 1/233( رشح النووي عىل صحيح مسلم ، 388)

 ، 3095، ومسلم، 3921( متفق عليه: البخاري، 389)

 ، وصححه األلباين2361النسائي، كتاب ، برقم ( 390)
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ى به عىل طاعة اهلل تعاىل؛ وألن من قام وبركة السحور؛ ألنه سنة النبي  ر يتقوَّ ؛ وألن املتسحِّ

للسحور يكون يف السحر وهو وقت من أوقات اإلجابة؛ وألن فيه خمالفًة ألهل الكتاب؛ 

وألن من تسحر يف آخر الليل قبل الفجر يعينه ذلك عىل حضور صالة الفجر مع اجلامعة؛ 

 حرين؛ وألن من تسحر امتثاالً ألمر النبي وألن اهلل تعاىل ومالئكته يصلون عىل املتس

واقتداًء بفعله يكون عبادة هلل تعاىل؛ وكذلك إذا نوى بالسحور التقوي عىل عبادة اهلل كان 

 السحور عبادة هلل للصائم املتسحر له به أجر، وغري ذلك من أنواع ال ركات

بركة فال تدعوه،ولو السحور أكله )):قال:قال رسول اهلل  ويف حديث أيب سعيد اخلدري 

 .(393)((ومالئكته يصلون عىل املتسحرين  ؛ فإن اهلل أن جيرع أحدكم ُجرعًة من ماء

 يف السحور: يستحبو -

 .(392)((نِع م  سحوُر املؤمن التمرُ ))قال:   عن النبي  حلديث أيب هريرة  :التمر . أ

را فلام فرغا من  أن النبي )): عن قتادة عن أنس بن مالك:فالتأخري . ب وزيد بن ثابت تسح 

قتادة:[ قلت ألنس: كم كان بني فراغهام من ]قال ، ((سحورمها قام نبي اهلل إىل الصالة فصليا

ر  ما يقرأ الرجل مخسني آية سحورمها ودخوهلام يف الصالة؟ د  ،  وعن أيب هريرة  (391)((قال: ق 

إذا سمع أحدكم النداء واإلناء عىل يده فال يضعه حتى يقيض )): قال: قال رسول اهلل 

 .(393) ((هحاجته من

السحور كلُّه بركة فال تدعوه، )) :عن النبي  السحور ولو باملاء  حلديث أيب سعيد  حيصلو -

 .(395)(( ...ولو أن جيرع أحدكم ُجرعة من ماء

ال يزال الناس بخري ما عجلوا ))قال: أن رسول اهلل  حلديث سهل بن سعد : اإلفطار تعجيل .2

ل الناس الفطر؛ألن  الدينُ  ال يزال))قال: عن النبي  ، وعن أيب هريرة (396)((الفطر ظاهرًا ما عج 

                                                           

، وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب: )إسناده قوي(، وحسنه األلباين  لغريه، يف 33، 1/32( أمحد يف املسند، 393)

 . 3010صحيح الرتغيب والرتهيب ،  برقم 

 . 2/55، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 2135( أبوداود، برقم 392)

 . 3091،ومسلم، برقم 3923، ،برقم 3313، ورقم 516فق عليه:البخاري، ،ورقم ( مت391)

:)وهذا عن ابن باز  (الصيام يف اإلسالم) مؤلف، ونقل  قال عنه األلباين: )حسن صحيح(، 2150أبوداود برقم  (393)

لع فصومه صحيح، وإذا كان يبني أن العمدة عىل طوع الفجر وليس عىل األذان فإذا أكل أو رشب بعد األذان والفجر مل يط

املؤذن يؤذن عىل التقويم فالتقويم تقريبي فلو أكل أو رشب أثناء األذان فال بأس؛ ألنه ظني، ولكن األحوط للمؤمن 

 اإلمساك(

 ، وتقدم خترجيه قبل حديث واحد. 1/33، 1/32( أمحد ، 395)

 . 3098، ومسلم ،  برقم 3951( متفق عليه:البخاري،برقم 396)
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 . (391)((يؤخرون اليهود والنصارى

 وتأخري  ثالث من أخالق النبوة:تعجيل اإلفطار،))رفعه: أيب الدرداء  وعن

 .(398)((، ووضع اليمني عىل الشامل يف الصالةالسحور

ِدَم فتمر، فإن عدم فامء؛حلديث أنس بن مالك  السنةو - كان ))، قال: اإلفطار عىل رطب،فإن عغ

، فإن مل تكن رطبات فعىل مترات، فإن مل تكن مترات حسا يفطر قبل أن ُيصيلِّ عىل رطبات النبي 

مترًا،وال ماًء:أفطر عىل ما تيرس من طعام أو رشاب  .فإن مل جيد رطبًا،وال(399)((حسوات من ماء

 . (200)حالل،فإن مل جيد شيئًا نوى اإلفطار بقلبه

عند اإلفطار، وأثناء الصيام؛ فإن دعوة الصائم ال ترّد حتى يفطر، وحني يفطر؛ حلديث أيب  الدعاء .1

، والصائم حتى يفطرثالثة ال تردُّ دعوهتم: اإلمام العادل، )) :، قال: قال رسول اهلل  هريرة 

]ويف رواية: حني يفطر[ ودعوة املظلوم يرفعها اهلل فوق الغامم ويفتُح هلا أبواب السامء، ويقول 

: وعزيت ألنرصنك و لو بعد حني  .(203)(( الربُّ

وي عن عبد اهلل بن أيب   يقول:قال  مليكة،قال:سمعت عبد اهلل بن عمرو بن العاصوملا رغ

  .((عند فطره لدعوًة ما ُتردُّ  إن للصائم)) :رسول اهلل 

ذهب الظمأ، وابتل ت ))إذا أفطر قال:  كان رسول اهلل ))قال:  وعن عبد اهلل بن عمر 

 .(202)((شاء اهللالعروق، وثبت األجر إن 

: قال رسول اهلل  قال: ولو كانوا أغنياء، حلديث زيد بن خالد اجلهني  تفطري الصائمني: .3

 .(201)((من فط ر صائاًم كان له مثل أجره، غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئاً ))

فيستحب والعمرة،  ، والصدقة ، والصالة ، والدعاء ، والذكرالقرآن قراءة من  العبادة: كثرة .5

للصائم أن يكثر من تالوة القرآن الكريم، ويذكر اهلل تعاىل عىل كل أحيانه، وحيافظ عىل أذكار 

الصباح واملساء واألذكار يف مواطنها، ويكثر من صالة التطوع وخاصة صالة الليل، ويدعو اهلل 

                                                           

 ، وحسنه األلباين 2151د،  برقم ( أبو داو391)

، وعزاه للط راين يف الكبري مرفوعًا، وموقوفًا عىل أيب الدرداء، ، وصححه األلباين 2/305( ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، 398)

  1013، برقم 1/65يف صحيح اجلامع، 

 .، وصححه 696، والرتمذي، برقم 2156( أبو داود ، برقم 399)

 .326البن عثيمني، ص  ( جمالس شهر رمضان،200)

 ، وصححه األلباين 1598، والرتمذي، برقم 3152( ابن ماجه، برقم 203)

 .59/ 2، وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 2151( أبو داود، برقم 202)

  :ابن تيمية. قال 3/323وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي  ،3136وابن ماجه  ،801برقم  ( الرتمذي201)

 ، وقال البعض يغؤجر ولو بشق متره.393بتفطريه أن يشبعه . ا.هـ االختيارات ص واملراد 
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ث ابن تعاىل؛ فإن الصائم ال ترد دعوته حتى يفطر، ويكثر من الصدقة وأبواب اخلري؛ حلدي

، حني يلقاه أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان كان رسول اهلل ))قال: عباس 

أجود باخلري من  جربيل، وكان يلقاه يف كل ليلة من رمضان ُيدارسه القرآن، فلرسول اهلل 

أجود باخلري من الريح  فإذا لقيه جربيل كان رسول اهلل ))، ويف لفظ: ((الريح املرسلة

القرآن كل عام مرة، فعرض  كان يعرض عىل النبي )) قال: .و عن أيب هريرة (203)((املرسلة

، وكان يعتكف يف كل عام عرشًا فاعتكف عرشين يف العام عليه مرتني يف العام الذي ُقبِض فيه

 .(205)(( الذي قبض فيه

يف إظهار دينه،   واملال هلل  جيمع أنواع اجلود كلها: من بذل العلم، والنفس، وكان جوده 

طريق، من تعليم جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وإطعام  وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل

جائعهم، وكان جوده يتضاعف يف رمضان؛ لرشف وقته، ومضاعفة  أجره، وإعانة العابدين فيه 

 .(206)عىل عبادهتم، واجلمع بني الصيام وإطعام الطعام من أسباب دخول اجلنة

اإلمام حتى ينرصف كتب اهلل له إنه من قام مع )): ،  لقول النبي صالة الرتاويح مع اجلماعة .6

من قام رمضان إيامناً )): ، وقد قال النبي (201)((كتب له قيام  ليلة))، ويف لفظ: ((قيام ليلة

 .(208)((هواحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنب

وإذا كان يوم صوم )): ؛ لقوله للصائم إذا شتمه أحد أو سابَّه أن يقول: إني صائم يستحب  .1

 .(209)((، فإن ساب ه أحد أو قاتله، فليقل: إين امرٌؤ صائمأحدكم فال يرفث وال يصخب

والنوم، من أسباب رشح  تركه فإنَّ  واملخالطة:الكالم،والنظر،والنوم،عن فضول كفُّ اجلوارح .8

 الصدر، ونعيم القلب، وزوال مهه وغمه، وإعانة من ترك ذلك هلل عىل الطاعات

واك يف مجيع األوقات للصائم وغري الصائم:سواء كان ذلك قبل الزوال أو السِّواك .9 :يغستحب  السِّ

بِّ )): قالت: قال رسول اهلل  ؛حلديث عائشة (230)بعده واك مطهرٌة للفمِّ مرضاٌة للر   .(233)((السِّ

                                                           

 .2108،  ومسلم  برقم 3902، ورقم 3991، ورقم6برقم  ( متفق عليه: البخاري203)

 ، وهي : العرش األوسط واألواخر . 3998، وبرقم 2033( البخاري،  برقم 205)

 .  3028( انظر: صحيح مسلم، برقم 206)

، 3111، وابن ماجه، برقم 806، والرتمذي، برقم 3605، والنسائي، برقم 3115، وأبوداود، برقم 5/359( أمحد، 201)

 ، 3/151وصححه األلباين يف صحيح النسائي، 

 ،. 159،ومسلم،برقم 2009متفق عليه:البخاري،برقم  (208)

 ،. 3353، ومسلم، برقم 3903( متفق عليه: البخاري، برقم 209)

،وقال ابن (( : أنه استاك وهو صائمويغذكر عن النبي )): 3910( قال البخاري يف كتاب الصوم، قبل احلديث رقم 230)

قيل له: طعٌم؟ قال: واملاء له طعم وانت  ،عمر: يستاك أول النهار وآخره، وقال ابن سريين:ال بأس بالسواك الرطب

، وقال البخاري يف كتاب الصوم، قبل احلديث رقم (تتمضمض به، ومل يَر أنس، واحلسن، وإبراهيم، بالكحل للصائم بأسًا 

 .((يستاك وهو صائم ما ال أحيص وال أعد   رأيت النبي ))ويغذكر عن عامر بن ربيعة قال: )): 3913
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 ما ُيكره للصائم:

هو ما يثاب تاركه وال يعاقب فاعله، وهو الذي هنى عنه الرشع ال عىل وجه اإللزام : املكروه

 . بالرتك

 ويكره يف حق الصائم بعض األمور التي قد تؤدي إىل نقص كامل األجر، ومنها األمور اآلتية: 

؛ وذلك خشية أن يذهب املاء إىل جوف الصائم؛ لقول النبي املبالغة يف املضمضة واالستنشاق -3

  :(212)((وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائامً ))للقيط بن ص رة. 

، تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك، ومما يغستدل به عىل كراهة القبلة ملن تتحرك شهوته، الُقبلة -2

عن املبارشة  أن رجاًل سأل النبي  ديث أيب هريرة حلوخيشى الوقوع يف ما يبطل صيامه، 

 .(231)، وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه، فإذا الذي رّخص له شيخ، والذي هناه شابللصائم فرخصَّ له

ألهنا مستقذرة، وفيها رضر عىل الصائم وغري الصائم،والصائم أوىل،قال بن  بلع النخامة؛ -1

وربام حتمل : )بلع النخامة حرام عىل الصائم وغري الصائم، وذلك ألهنا مستقذرة، عثيمني 

: )أما النخامة وهي ما خيرج من الصدر أو من ، وقال ابن باز (233)أمراضًا خرجت من البدن(

األنف، ويقال هلا النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي حيصل لإلنسان تارة من الصدر، وتارة من 

دي الذي الرأس، فهذه جيب عىل الرجل واملرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتالعه، أما اللعاب العا

 (235)هو الريق، فهذا الحرج فيه، وال يرض الصائم: ال رجالً، وال امرأة(

، ملا فيه من تعريض الصوم للفساد فإن كان حمتاجًا لذلك، كأن يكون طبَّاخًا  ذوق شيء بال عذر -3

من  مع احلذر للحاجة فال بأس حيتاج لذوق ملحه، أو حالوته، أو ما أشبه ذلك، ثم يبصقه

 .(236)ذلك إىل حلقهمن  وصول يشء

 ، ويكره إذا كان هلا منه بد . جتد األم منه بدا ، فال بأس بهومن العذر مضغ الطعام للولد ، إذا مل)

، فيكره ذلك . وكذا فة اجليد منه والرديء عند الرشاء، ذوق اللبن والعسل ملعروليس من العذر

 (231) (ذوق الطعام ، لينظر اعتداله

                                                                                                                                                             

 ،66، وصححه األلباين يف اإلرواء، برقم 5أخرجه النسائي ،برقم   (233)

، وابن ماجه، برقم 81، والنسائي ، برقم 188، والرتمذي، برقم 2166، وأبو داود، برقم 233، 3/12( أمحد، 232)

 . 2/93، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 301

 .: )حسن صحيح( 2/65 ، وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داود2181برقم  ( أبو داود231)

 . 6/328( الرشح املمتع ، 233)

 . 35/131( جمموع فتاوى ابن باز ، 235)

 . 1/319( الرشح الكبري مع املمتع واإلنصاف، 236)

 . 28/68(املوسوعة الفقهية 231)
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 يباح للصائم:ما 

 يباح للصائم األمور اآلتية: ،و ب فاعله وال يعاقب تاركهالذي ال يثا : هواملباح

كان يدركه الفجر وهو  أن رسول اهلل )): حلديث عائشة وأم سلمة ُيصبح جنبًا؛ أن  -3

من  الدمحلائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع اذلك ك، و((جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم

 الليل

للقيط ابن  ؛ لقول النبي للصائم يف الوضوء والغسل بدون مبالغة املضمضة واالستنشاق -2

 .(238)((إال أن تكون صائامً  أسبغ الوضوء، وخلل بني األصابع، وبالغ يف االستنشاق))ص رة: 

باب )): ،وصّب املاء البارد عىل الرأس  من العطش أو احلر، قال البخاري اغتسال الصائم -1

ودخل الشعبي احلامم وهو  ، ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم اغتسال الصائم، وبلَّ ابن عمر 

 . (239)((  ال بأس باملضمضة والت رد للصائم وقال احلسن: ، صائم

بالعرج يصبُّ عىل  لقد رأيت رسول اهلل ))قال: وعن أيب بكرة عن بعض أصحاب النبي 

 (220)((رأسه املاء وهو صائم من العطش أو من احلر

ال بأس أن )):،وقال البخاري: قال ابن عباس الطعام للصائم عند احلاجة لذلكتذوق  -3

وأما إذا ذاق طعامًا ولفظه، أو وضع يف فيه )): وقال ابن تيمية  (223)((تطعم القدر أو اليشء

 .(222)عساًل وجمّه فال بأس به، للحاجة كاملضمضة واالستنشاق((

 ؛ حلديث عائشة  وأمن الوقوع يف ما حرم اهلل القبله واملباشرة للصائم إذا وثق بنفسه -5

 ، (221)((يقبل ويبارش وهو صائم، وكان أملككم إلربه كان النبي ))قالت: 

 .(223)يستنشق دخان البخور؛ ألن له أجزاء،إال أنه ال للصائمال بأس به  شمُّ الروائح الطيبة -6

 ، عن النبي ،فال قضاء عليه وال كفارة؛ حلديث أيب هريرة إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا -1

 .(225)((من نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم  صومه، فإنام أطعمه اهلل وسقاه))قال: 

، كمن استنثر فدخل املاء يف حلقه من غري قصد أو دخل ما يعرض للصائم بغري اختياره  -8

                                                           

، 301، وابن ماجه، برقم 81، والنسائي، برقم 188والرتمذي، برقم ، 2166، وأبو داود، برقم 233، 3/12( أمحد 238)

  2/93وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 

 .3910( البخاري، رقم 239)

 ، 2/63، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 2165( أبو داود، برقم 220)

 : ))وصله ابن أيب شيبة((. 3/353، قال احلافظ يف الفتح، 3910رقم  ( البخاري223)

 .30/112، وانظر: جمموع فتاوى اللجنة الدائمة 360( االختيارات الفقهية، ص222)

 ، 3306، ومسلم، برقم 3928، 3921( متفق عليه: البخاري، برقم 221)

 ، 360ص بن تيميةال(االختيارات الفقهية 223)

 ، 3355، ومسلم، برقم 3911، برقم ( متفق عليه: البخاري225)
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حلقه ذباب، أو حصل له جراح أو جرح، أو رعاف، أو قيء، أو دخل ماء أو بنزين، أو غبار 

 ،(226)بغري اختياره فال حرج يف ذلك

، لكن تأخري رضب اإلبر والتحليل إىل الليل أوىل وأحوط إذا تيرس ذلك؛ لقول حتليل الدم -9

 (221)((دع ما يربيك إىل ما ال يريبك)): النبي 

،ال بأس به بالبخاخ املعروف الذي حيتوي عىل يف الفم أو األنف ألصحاب مرض الربو البخ -30

 اهلواء. األكسجني أو غريه من أنواع

؛فإنه ال يفطر الصائم كالسواك، ولكن عىل الصائم ال بأس بتنظيف األسنان باملعجون -33

 (228)التحرز من ذهاب يشء منه إىل جوفه، فإن غلبه يشء من ذلك بدون قصد فال قضاء عليه

 فتاوى متعلقة:

ال يبطل ذلك صومه، ولكنه فـ )إذا غضب اإلنسان من يشء ويف حالة غضبه هنر أو شتم  -

 والنميمة والغيبة والشتم ينقص أجره فعىل املسلم أن يضبط نفسه وحيفظ لسانه من السب

  (229) .الصيام وغريه يف اهلل حرم ك مماذل ونحو

 كل باإلعالن يقومون اجلزائرية اجلامعات معظم يف الدعوة حقل يف العاملني اجلامعات من مجاعة هناك :س)  -

 معا، ويفطرون القاعات من قاعة يف جيتمعون ثم اإلثنني يصومون وهم مجاعي، إفطار سيكون أنه عىل أحد يوم

 هو والسؤال. املسلمني صفوف نجمع أن نريد ونحن الدعوة، لصالح إنه: لنا قيل العمل هذا عن استفرسنا فلام

 ال؟ أم األمور حمدثات من هو هل ذلك؛ حول الرشع حكم

 وصىل التوفيق وباهلل.عنه واإلعالن املذكور االجتامع يف حرج فال السؤال يف ذكر كام األمر كان إذا :ج

 (230) (وسلم وصحبه وآله حممد نبينا عىل اهلل

 ال يكمل الصوم عن املباح إال بالصوم عن احملرم: فائدة:

ورس  هذا أن التقّرب إىل اهلل تعاىل برتك املباحات اليكمل إال بعد التقرب إليه : )قال ابن رجب 

ارتكب املحّرمات ثم تقّرب برتك املباحات كان بمثابة من يرتك الفرائض برتك املحرمات،فمن 

 . (213)(ويتقّرب بالنوافل،وإن كان صومه جمزئًا عند اجلمهور بحيث اليؤمر بإعادته

                                                           

(. وقال احلسن: )إن دخل ( انظر صحيح البخاري ، قال عطاء: )إن استنثر فدخل املاء يف حلقه ال بأس إن مل يملك226)

 .3911(، قبل احلديث رقم حلقه الذباب فال يشء عليه

، وصححه األلباين يف 2538( أخرجه الرتمذي،كتاب صفة القيامة،باب:حدثنا أبو حفص عمرو بن عيل،برقم 221)

 .2013،ورقم 32،ويف إرواء الغليل،برقم 633/ 2صحيح سنن الرتمذي،

 .260/ 35( انظر: جمموع فتاوى ابن باز، 228)

 [.1825: فتوى  ـــ الدائمة اللجنة فتاوى(] 229)

 [. 33596:فتوى  ـــ الدائمة اللجنة فتاوى(]210)

 . 292ص رجب  البن املعارف  لطائف(213)
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ليس الصيام من األكل والرشب إنام الصيام من اللغِو )): قال: قال رسول اهلل  عن أيب هريرة ف 

فث   .(211)((، فإن ساب ك أحٌد أو جهل عليك، فلتقل: إين صائم، إين صائم(232)والر 

ُرب  صائم  حّظه من صيامه اجلوع والعطش، وُرب  )): ، قال: قال رسول اهلل  وعن أيب هريرة 

 .(213)((قائم  حّظه من قيامه السهر

 .(215)(أهون الصيام:ترك الطعام والرشاب)قال بعض السلف:

، ودع أذى اجلار، )إذا صمت فليصم سمعك وبرصك ولسانك عن الكذب واملحارم :وقال جابر 

 . (216)(ال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواءوليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، و

 وقد أحسن القائل حني قال: 

 ويف برصي غضٌّ ويف منطقي َصمتغ           اونٌ ـــــع مني تصـن يف السمـإذا مل يك

  (211)فإن قلت إين صمت يومي فام صمتغ          فحظِّي إذًا من صومي اجلوعغ والظمأ

                                                           

( الرفث: الكالم الفاحش، وهو يطلق عىل هذا وعىل اجلامع، وعىل مقدماته، وعىل ذكره من النساء، أو مطلقًا: أي ذكره 212)

 [.3/303مع النساء وغريهن. ]فتح الباري البن حجر، 

 ، وقال األلباين: ))إسناده صحيح((. 1/232، 3996يمة، ،برقم ( ابن خز211)

 .، وقال األلباين: ))إسناده صحيح((3991( ابن خزيمة ، برقم 213)

 . 292( لطائف املعارف  البن رجب، ص215)

 . 292( املرجع السابق، ص216)

 . 292( لطائف املعارف؛ البن رجب، ص211)
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 : تعريفها

ي تراويح ؛ألن الناس كانوا يغطيلون القيام فيه والركوع  قيام: هو والرتاويح) مِّ اللَّيل يف رمضان ،وسغ

 .(218) ، ثم اسرتاحوا، ثم صلوا ثالثًا( ثم استأنفوا الصالة أربعاً   ، والسجود، فإذا صلوا أربعًا اسرتاحوا

 : حكمها

 .أداؤها مجاعًة سنة مؤكدة ف ، (219))اتفق العلامء عىل استحباهبا(: قال النووي 

شيُت أ ن )) وقال: ،امعة يف املسجداجل  صالها  مجاعة يف املسجد ثالث ليايل ثم ترك  ألنه  إيِنِّ خ 

ض  عليكم  .((ُتفر 

 .( 230) ((إن الرجل إذا قام مع اإلمام حتى ينرصف ُحسبت له بقية ليلته)): هلوقلو

 .  (233) (( من قام رمضان إيامناً واحتساباً ُغِفر  له ما تقدم من ذنبه)) : وقد قال وألهنا من قيام رمضان ، 

اري وأغيبَّ بَن كعب. الناس عىل عمرمجع  ولقد   مَتيم الدَّ

 : عدد الركعات 

 اختلفوا يف حتديد عددها : عىل أقوال منها:

يزيد يف رمضان وال غريه  ما كان النبي ))قالت :  عائشة  حلديثإحدى عشرة ركعة :  -1

 تسأل عن يصىل أربعًا فال ثم وطوهلن عرشة ركعة يصىل أربعًا فال تسأل عن حسنهن إحدىعىل 

 (232)((حسنهن وطوهلن ثم يصيل ثالثاً 

،ورويت يف ذلك عدة أحاديث كثرٌي منها  وهو قول أكثر أهل العلم عشرون ركعة غري الوتر : -2

وفعل كثري من السلف منهم سعيد بن جبري واألعمش  ، وروايات عن بعض الصحابة ، (231)منقطع 

 وأبو جملز وغريهم.

                                                           

 .159،ومسلم ح  2009( رواه البخاري ح 218)

 .6/286،رشح النووي عىل صحيح مسلم( 219)

 ، وصححه األلباين.806، والرتمذي ح  3163، النسائي ح 3115( رواه أبو داود 230)

 .159،ومسلم ح  2009( رواه البخاري ح 233)

 .3331( رواه البخاري 232)

مون عىل عهد كانوا يقو))( ختريج كثري منها،وصحح رواية السائب بن يزيد قال:3/69( ويف هامش الرشح املمتع )231)

، 3/16والفربايي يف الصيام (،1111( )1110)قال )أخرجه عبد الرزاق ((يف شهر رمضان بعرشين ركعة عمر بن اخلطاب 

 ،وعند عبد الرازق بلفظ )إحدى وعرشين ( وإسناده صحيح939،واملروزي يف قيام الليل ص )2/396والبيهقي يف السنن 
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وهو قول مالك ،ملا جاء عن داود بن قيس أنه كان عمل أهل املدينة  تسع وثالثون بالوتر : -3

 .زمن عمر بن عبد العزيز 

متصلة ، مع مراعاة حال : أن السنة أن يصيل عرشًا شفعًا ويوتر بواحدة أو يوتر بثالثة  والراجح

 املصلني .

لطول  احتامل فإن كان منهم )... واألفضل خيتلف باختالف أحوال املصلني، :قال ابن تيمية

وهو ــ   يصىل لنفسه يف رمضان وغريه بعدها كام كان النبي القيام فالقيام بعرش ركعات وثالث 

 . (233) ال حيتملون فالقيام بعرشين ركعة هو األفضل( وإن كانوا ــاألفضل 

ال يزيد يف رمضان   فيه عددًا معينًا بل كان هو   : )قيام رمضان مل يوقَّت النبي  وقال أيضًا 

وال غريه عىل ثالث عرشة ركعة ،لكن كان يطيل الركعات.....،ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد 

زاد فيه وال ينقص منه فقد أخطأ..(  مؤقت عن النبي   .(235) ال يغ

 .(236)الناس يف الصالة هواستحب األحناف واحلنابلة أن خيتم القرآن كله يف الشهر ليسمع -

 : عشر األواخرالاالجتهاد في قيام 

، إذا دخل العرش أحيى الليل، كان النبي )):عن عائشة  . (238)(( (231)وشد  املئزر وأيقظ أهله، وجد 

 .(239)((األواخر ما ال جيتهد يف غريهالعرش  يف جيتهد  اهلل رسول كان)) قالت: وعنها 

 الوتر:

تكم آخر اجعُلوا )): النبي لقول الوتر هي الليل من الصالة آخر تكون أن يستحب  (250) ((ِوتًرا بِالل يلِ  صال 

 ثبت فقد واإللزام؛ الوجوب سبيل عىل وليس واألفضلية االستحباب سبيل عىل النبي من األمر وهذا

 .((جالس وهو ركعتني يصيل كان النبي أن)): عائشة عن صحيح يف

 بعد الصالة جواز لبيان جالساً  الوتر بعد النبي  فعلهام الركعتني هاتني أن: الصواب: )النووي قال

 (253) (قليلة مرات أو مرتني أو مرة فعله بل ذلك، عىل يواظب ومل جالسًا، النفل  جواز وبيان الوتر،

                                                           

 .211 – 22/212( جمموع الفتاوى 233)

صالة الليل مثنى مثنى،فإذا خشيت الصبح ))  ،ومما يدل عىل جواز الزيادة قوله211 – 22/212جمموع الفتاوى ( 235)

وي عن عمر   ،وأما فعل النبي((فأوتر بواحدة  .)فليس فيه ختصيص فهو مل يأمر به ومل ينه عن غريه( ، وكذا ما رغ

 3/289،البدائع  2/369، املغني 3/115( راجع فتح القدير 236)

 ، وقيل: كناية عن اعتزال النساء.ةالتشمري يف العباد املراد منهشّد املئزر: ( 231)

 .3313، ومسلم واللفظ له، برقم 2023متفق عليه:البخاري، برقم ( 238)

 .3315مسلم،كتاب االعتكاف، برقم ( 239)

 ( ..153) ومسلم( 998) البخاري ( رواه250)

 (.1/211) مسلم صحيح (رشح253)
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 قنوت الوتر:

 حصل به دعا دعاء املختار،فأي املذهب عىل دعاء فيه يتعني ال القنوت أن واعلم:  النووي قال   -

 ولكن القنوت، حصل الدعاء عىل مشتملة وهي العزيز القرآن من آيات بآية،أو قنت ولو القنوت

 (252)السنة به جاءت ما األفضل 

 هديت، فيمن اهدين اللهم )): وهي  عيل بن للحسن  الرسول علمه ، ماالقنوت صيغومن    -

 تقيض فإنك قضيت، ما رش أعطيت،وقني فيام لني وبارك توليت، فيمن وتولني عافيت، فيمن وعافني

 إال منك منجى ال ، وتعاليت ربنا تباركت ، عاديت من يعز وال واليت، من يذل ال عليك،إنه يقىض وال

   (251) (( إليك

 برضاك نعوذ إِن ا اللهم)) :وتره آخر يف يقول كان  النبي نأ  طالب أيب بن عيل ما ثبت عنو

ن اءً  أحيص ال،منك وأعوذ بك،عقوبتك من وبمعافاتك،سخطك من  عىل أ ثنيت كام أ نت،عليك ث 

    (253) ((نفسك

 كعب، بن أغيب: منهم الوتر، قنوت آخر يف الصحابة بعض عن ثبت كام النبي عىل يصيل ثم

 .    (255)  األنصاري ومعاذ

 والدعاء ، النبي عىل الصالة ومن الكفرة بلعن عليه الزيادة من بأس وال":  األلباين قال

 .  (256)" للمسلمني

 ،(  الصيغة هبذه أي)  هبا تتعني ال أنه اجلمهور به قطع الذي املشهور الصحيح:  النووي الق

 .(251)دعاء بكل حيصل بل

 الركوع قبل قنت وإن،  الركوع بعد القنوت أن:  العلم أهل أكثر عليه والذي األحاديث أكثر " -

ري فهو ، حرج فال ...  قنت احلمد ولك ربنا:  وقال رفع فإذا ، القراءة أكمل إذا يركع أن بني خمغ

  (258)" السنة به جاءت هذا كل ، ويركع يغك ر ثم القراءة أتم إذا يقنت أن وبني

 طول الصالة أفضل)):  قال  النبي أن  جابر حديث واألوىل االلتزام بام ورد يف السنة ، أما -

 هـ.أ.  علمت فيام العلامء باتفاق القيام طول هنا بالقنوت املراد: النووي قالقد ، ف(259)))القنوت

                                                           

 .50 ص النووية (األذكار252)

 . 329 اإلرواء يف األلباين وصححه( 3125) والنسائي( 3231) داود أبو (أخرجه251)

 .3282 داود أيب وصحيح 310 اإلرواء يف األلباين وصححه  3121 الرتمذي (رواه253)

 .360ص زيد أبو بكر للشيخ الدعاء تصحيح ( انظر255)

 13 لأللباين ، ص رمضان ( قيام256)

 (1/391) ( املجموع251)

 . 3/63 املمتع ( الرشح258)

 (3251) مسلم (رواه259)
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 :(260)االعتداء في القنوت

هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور سيكون يف ))يقول:  عبد اهلل بن معقل أنه سمع النبي  عن

  .(263) ((والدعاء

 :الزمان هذا يف األئمة عىل يستنكر ومما

 املوت أحوال من تفصيليَّة أمور ذكر يف واالستطراد العبارات، يف بالتَّشقيق املليئة األدعية انتقاء -

 البكاء يف وانفجارهم جوارحهم، وإزعاج املأمومنَي، عواطف لِتَحريك والنشور؛ والبعث

 تصحيح يف جيتهدَ  أن اإلمام فعىل يشعر، ال وهو بعضهم، صالة بطلت وربام والرصاخ، والشهيق،

تجن وابتهال، اعةبرِض ،(262)املعتاد وصوته بسجيته، الدعاء يرسل وأن نيته، ر،التَّق بًامغ  ف،والتَّكل ع 

 . الدعاء أداء يف والتَّمطيط ، والتَّطريب ، والتلحني

 يف واملغبَالغة التمطيط، منَ  األزمان، هذه يف الناس تعارفه ما":  احلنفي اهلامم بن الكامل قال

 إقامة ال النََّغميَّة، للصناعة اً إظهار ــ الدعاء يف يعني ــ النغم ريراتبِتَح واالشتغال الصياح،

ة،    (261)"الرد مقتضيات من هو بل اإلجابة يقتيض ال فإنه للعبوديَّ

 الوتر، يف القنوت دعاء هبا يستفتح الطويلة، املحامد ببعض البداءة منَ  األئمة بعض يفعله فام -

 إىل الدعاء ملقام املناسب، الطلبي اإلنشائي األسلوب عنِ  به خيرج بأسلوب ذكرها، يف ويتامدى

 خيشى البعض جعل الذي األمر والرتهيب، والرتغيب الوعظ ملقام املناسب اخلريي األسلوب

 .الصالة يف يرشع ال الذي املتعمد الكالم حكم له يكون أن الحتامل الصالة؛ بطالن

 :أمور مخسة مراعاة املذكور،فعليه الوارد عىل زاد إن": زيد أبو بكر الشيخ قال  -

 املذكور القنوت دعاء يف به املدعو جنس من الزيادة تكون أن - 3

نَّة القرآن يف العامة األدعية منَ  الزيادة تكون وأن - 2  .والس 

 . عيل حديث يف الوارد وقيل احلسن، حديث يف الوارد القنوت بعد حملها يكون وأن - 1

َداوم شعاًرا فيه الزيادة يتخذ ال وأن - 3  .عليه يغ

   (263)"املأمومني عىل تشق إطالة يطيل ال وأن - 5

 

                                                           

 من )عودوا إىل خري اهلدي ـ د.حممد إسامعيل املقدم(. بترصف واختصار (مستفاد260)

 ، وصححه األلباين.96( أخرجه أبو داود، برقم 263)

َّودة النبي عن املأثورة األدعية قراءة املذموم التَّغني من ليس: ( تنبيه262)  َتنَط ع وال تكلف، بال جمغ

 (.261 - 263/ 3) له "القدير فتح": ( انظر261)

 (.20) ص زيد أبو بكر للعالمة "القنوت دعاء": (انظر263)
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عاء يف االعتداء ومن - جع ل فتك الد   :السَّ

 عهدت فإين َتنبه،فاج الدعاء يف السجع فانظر": فقال  ِعْكِرمة مواله  عباس ابن وىص وقد

    (265)"االجتناب ذلك إال يفعلون ال وأصحابه  اهلل رسول

 مل كذبوا،": قال وأصحابه،  النبي إىل منسوًبا سجع فيه دعاء عليه عرض إذا الزبري بن عروة وكان

اعنيَ  أصحابه وال  اهلل رسول يكن    (266)"َسجَّ

 خصوًصا الدعاء، يف الرصاخ يتعمدون زمانك أهل من كثرًيا وترى":  املغَفرسِّ  اآللويس وقال -

 رفع: بدعتني مجعوا أهنم يدرون وال وتستد، املسامع وتستك ويشتد، اللغط يعظم حتى اجلوامع، يف

وربام استفز اإلمام املأمومني ليبالغوا يف رفع ،   (261)"املسجد يف ذلك وكون الدعاء، يف الصوت

 صبحكم، ومساكم :صوهتم بالتأمني، بأن يرفع صوته باألدعية كأنه خطيب مجعة،أو منذر جيش

 من الصالة يف استعامله يف ملِا الوتر، يف القنوت لدعاء رفعهام بعد باليدين الوجه مسح يرشع الو -

 عقيب بيديه وجهه يمسح وال: )  عبدالسالم بن العز قال ، رأث به يثبت مل عليها عمل إدخال

 .  (268)(جاهل إالَّ  الدعاء

 فتاوى متعلقة:

نَّة مع التأينِّ والتطويل الذي ال يشق عىل الناس أفضل  املحافظة) - عىل العدد الذي جاءت به الس 

إىل وأما ما يفعل بعض الناس من اإلرساع املفرط فإنه خالف املرشوع، فإن أدَّى ،  وأكمل

ال يتأنَّى يف صالة الرتاويح وهذا   : وكثري من األئمة  . اإلخالل بواجب أو ركن كان مبطالً للصالة

خطأ منهم، فإن اإلمام ال يصيل لنفسه فقط، وإنام يصيل لنفسه ولغريه، فهو كالويل جيب عليه فعل 

  (269)(فعل ما جيب األصلح، وقد ذكر أهل العلم أنه يكره لإلمام أن يرسع رسعة متنع املأمومني

 أن بأس ال:  أمحد اإلمام قال ، الصالة يف املصحف من القراءة جواز إىل واحلنابلة الشافعية ذهب) -

 .شيئاً  فيها أسمع مل:  قال ؟ الفريضة:له قيل ، املصحف يف ينظر وهو القيام بالناس يصيّل 

 . املصاحف يف يقرؤون خيارنا كان:  فقال ، املصحف يف رمضان يف يقرأ رجل عن الّزهرّي  وسئل

 مل أحياناً  أوراقه قلَّب ولو ، مصحف يف قرأ إذا:  األنصارّي  زكريا للشيخ " الطالب روض" رشح ويف

 الذي الفعل من باإلعراض،والقليل يشعر ال متوال غري أو يسري ذلك ألن - الصالة أي - تبطل

 . مكروه:  حاجة بال تعمده إذا كثريه يبطل

                                                           

 ."الدعاء يف السجع منَ  يكره ما باب": له وترجم ،(318/ 33) البخاري (رواه265)

  (.351) ص للطرطويش "والبدع احلوادث"[. (266)

 (319/ 8) "املعاين (روح261)

 (31) ص "العلامء سلطان فتاوى"(268)

 [عثيمني بن والزكاة والرتاويح الصيام يف فصول](269)
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 ، منفرداً  أو إماماً  ، كثرياً  أو كان قليالً  ، مطلقاً  املصحف من بالقراءة الصالة فساد إىل حنيفة أبو وذهب

 : وجهني الفساد علة يف حنيفة أليب وذكروا ، ال أو منه إال القراءة يمكنه ال أّميّاً 

 . كثري عمل األوراق وتقليب فيه والنظر املصحف محل أن:  أحدمها

ن لو كام فصار ، املصحف من تلقنٌ  أنه:  الثاين  املوضوع بني فرق ال الثاين وعىل ، غريه من تلقَّ

 . يفرتقان األول وعىل ، عنده واملحمول

 مضافة القراءة هذه ألن ; صالته تفسد ال فإنه محل بال وقرأ قرأه ملا حافظاً  كان لو ما ذلك من واستثني

 . مفسد غري محل بال النظر وجمرد املصحف من تلّقنه إىل ال حفظه إىل

 بأهل التشبّه قصد إن املصحف من القراءة كراهة إىل - وحممد يوسف أبو - الصاحبان وذهب

 .  (210)(الكتاب

 إن لكن الوتر، بعد فاتك ما تقض ال ": فقال ابن عثيمني ،  الرتاويح قضاء ما فات من أما -

 . أوتر ثم فاتك ما صل ثم اإلمام، مع الوتر فاشفع فاتك، ما تقيض أن تريد كنت

 تصيل تفعلهل فامذا العشاء تصلِ  مل وأنت الرتاويح يصيل واإلمام جئت لو: عليها أنبه مسألة وهنا

 العشاء؟ بنية الرتاويح يف اإلمام مع تدخل أم وحدك العشاء

 ما واقض فقم الرتاويح من اإلمام سلم وإذا العشاء، بنية الرتاويح يف اإلمام مع أدخل: اجلواب

 شيخ واختارها بعينها، املسألة هذه عىل  أمحد اإلمام نص وقد العشاء، صالة من عليك بقي

 باملتنفل املفرتض يأتمّ  أن جيوز أنه:  الراجح القول ألن ؛ الراجح القول وهي ، تيمية ابن اإلسالم

 قومه إىل يرجع ثم العشاء صالة  النبي مع يصيل كان أنه جبل بن معاذ حديث بدليل

  (213)" فريضة وهلم نافلة له هي الصالة، تلك هبم فيصيل

 هلذا املصحف محل، هلل احلمد): فقال  ، اإلمام متابعة بحجة مصحفلل املأمومني محلأما   -

 : وجوه من وذلك للسنة خمالفة فيه الغرض

  القيام حال يف اليرسى اليد عىل اليمنى اليد وضع اإلنسان يفوت أنه :األول الوجه

  اإلبط حتت ووضعه وإغالقه املصحف فتح وهي هلا حاجة ال كثرية حركة إىل يؤدي أنه: والثاين

 . هذه بحركاته احلقيقة يف املصيل يشغل أنه:  والثالث

 موضع إىل النظر أن يرون العلامء وأكثر السجود موضع إىل النظر املصيل يفوت أنه:  والرابع

 . واألفضل السنة هو السجود

                                                           

  ابن عثيمني و ، لإلفتاء الدائمة اللجنة علامء به يفتي الذي هو باجلواز والقول ، (58، 51/  11)  " الفقهية (املوسوعة210)

 ابن ج رين رمحهم اهلل. و

 الشهري ـ ابن عثيمني ( اللقاء213)
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 بخالف ، صالة يف أنه قلبه يستحرض يكن مل إذا صالة يف أنه ينسى ربام ذلك فاعل أن:  واخلامس

 إىل أقرب يكون فإنه سجوده نحو رأسه مطأطئاً  اليرسى عىل اليمنى يده واضعاً  خاشعاً  كان إذا ما

 .(212)(اإلمام خلف وأنه يصيل أنه استحضار

 متابعة املأموم حق يف يفّضل):بعد الرتاويح، قال ابن ج رين الليلمن أراد الصالة آخر وأما  -

 ، انرصف حتى اإلمام مع صىل أنه عليه ليصدق ؛ والوتر الرتاويح من ينرصف حتى اإلمام

 . العلامء من وغريه أمحد اإلمام فعله وكام ، ليلة قيام له فيكتب

 الليل آخر استيقظ فإن ، الليل آخر الوتر إىل حاجة فال ، معه وانرصف معه أوتر فإن هذا وعىل

تب ما صىل  .. ليلة يف وتران ال فإنه الوتر، يعيد وال(ركعتني ركعتني أي) شفعا له كغ

 اإلمام سالم بعد يقوم بأن ،( ركعة يزيد أي) اإلمام مع الوتر يشفع أن العلامء بعض وفّضل

اف )):  لقوله ؛ هتجده آخر وتره وجيعل ، يسلم ثم ركعة فيصيل  صىل   بحالصُّ  أحدكم خش   إِذ 

ىل   قد ام له توتر ةً واحد عةً رك  .  (211)" (( ًراِوت لِ بِالل ي صالتكم آخر وااجعل )):  قوله وكذا ،( ( ص 

 كل اإلمام فيقرأ حسن عمل هذا: )، قال ابن بازوالتهجد الرتاويح يف القرآن ختماحلرص عىل  -

...  مشقة بدون تيرس إذا هذا ويكمله القرآن خيتم حتى يزيد األخرية العرش يف لكن أقل أو جزءا ليلة

 " األنام خري عىل والسالم الصالة يف األفهام جالء": كتابه يف بابا  القيم ابن العالمة عقد وقد

   (213)الفائدة من للمزيد بمراجعته فنويص القرآن بختم العناية يف السلف حال فيه ذكر

                                                           

 35 ص 3113 العدد الدعوة ملجلة العثيمني صالح بن حممد الشيخ فتاوى (من212)

 (826 ص) "رمضان فتاوى"(211)

 ( . 113 ، 111/  33)  " باز ابن الشيخ فتاوى (جمموع213)
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األحباب ، ويسمع اخلطاب ويرد اجلواب ويسني ليلة القدر ليلة يفتح فيها الباب،ويقرب فيها  

 ٺ ٺ       ٺ ڀ ڀ    ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقال تعاىل  . للعاملني عظيم األجر

  چ      ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ          ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 سرُّ التسمية بليلة "القدر":

، فهي ليلة ذات َقْدٍر ورشف؛ لنزول القرآن فيها أوملا يقع فيها ِمن  والعظمة األول:الرشف والوقار

ِل املالئكة؛ أو ملا ينزل فيها من ال ركة والرمحة واملغفرة، أو أن ا ييها يصري ذا َقْدٍر ورشَتنَز  ٍف، أو لذي حيغ

رغ  َقدَّ ه، أو ألن للطاعات فيها قدرًا  ألنه ينزل فيها من فضل اهلل، وخزائن ِمنَنِِه وجوده وكرمه ما ال يغ َقَدرغ

جزياًل، أو ألن اهلل أنزل فيها كتابًا ذا قدٍر عىل رسوٍل ذي قدٍر عىل أمٍة ذاِت قدٍر، أو ألن األرض 

 تضيق باملالئكة فيها، فهي ليلة خري من ألف شهر فال شك قدرها عظيم 

م لفالن قدر أي رشف : سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها ورشفها ، من قوهلقال الزهري 

 ) عملها وصيامها وقيامها خري من ألف شهر : )قال  ومنزلة ، وعن جماهد 

ر فيها أقدار تلك السنة ، فسميت ليلة القدر؛ ملا يغكتب للمالئكة فيها:من الثاين:القدر بمعنى أن اهلل ُيقدِّ

 ڀ ڀڀ      پ پ پ پ چ األقدار،واألرزاق،واآلجال التي تكون يف تلك السنة؛لقول اهلل تعاىل:

غ كل أمر حكيم، وأمر اهلل   3-1الدخان:   چ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ        ڀ بنَيَّ ْفَصلغ ويغ : أي يغ ْفَرقغ ، يغ

 (وهو أن اهلل يقدر يف ليلة القدر أحكام تلك السنة) :، قال ابن حجر  (215)كله حكيم

يقدر فيها ما يكون يف تلك السنة:  قال: )... وقيل: إنام سميت ليلة القدر؛ ألنهوقال ابن قدامة 

 (216)من خري، ومصيبة، ورزق، وبركة(

ا أقدار أك ر من لقد فرق فيها من كل أمر حكيم ، وقد قررت فيه):يقول الشيخ سيد قطب 

 ( ! . أقدار أمم ودول وشعوب ، بل أكثر وأعظم .. أقدار حقائق وأوضاع وقلوبأقدار األفراد .

 ليلة القدر: زمان

وام ليلة )أمجع من يعتّد به من العلامء عىل د: ، قال ابن امللقن القدر باقية إىل قيام الساعةليلة  -

  (211)(القدر إىل آخر الدهر...

ْرآنغ  ، لقول اهلل تعاىل:ليلة القدر يف رمضان ال شك يف ذلك - ِذَي أغنِزَل فِيِه اْلقغ ،  (218)َشْهرغ َرَمَضاَن الَّ

                                                           

 .6/395( الرشح املمتع،  215)

 .338-3/311( املغني،  216)

 .5/191( اإلعالم بفوائد عمدة األحكام،  211)

 .385( سورة البقرة، اآلية:  218)
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أتاكم رمضان شهر )): ،قال:قال رسول اهلل وعن أيب هريرة  چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ وقوله

،وتغلق فيه أبواب اجلحيم، وتغل  فيه عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السامء مبارك فرض اهلل 

ِرممردة الشياطني،هلل فيه ليلة خرٌي من ألف  ِرَم خرَيها فقد حغ  .((شهر، من حغ

 :منهاحاديث أل يف العرش األواخر من رمضان القدرليلة  -

وا)):قالت:قال رسول اهلل  ـ حديث عائشة 3 ليلة القدر يف العرش األواخر من  (279)حترُّ

 .(280)((رمضان

ُأريُت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهيل ))قال:  رسول اهلل :قالـ حديث أيب هريرة 2

ا فالتمسوها يف العرش الغوابر يُته  نُسِّ  (283)((ف 

 يف السبع األواخر أرجى العرش األواخر:ليلة القدر  -

وا ليلة القدر يف املنام يف  : أن رجاالً من أصحاب النبي حديث عبد اهلل بن عمر  -3 أغرغ

يف السبع األواخر فمن كان  أرى ُرؤياكم قد تواطأت)): السبع األواخر، فقال رسول اهلل 

ها يف السبع األواخر هيا فليتحر   ((متحرِّ

نَابِحي  -2 ، قيل له: هل سمعت يف ليلة القدر شيئًا؟  حديث عبد الرمحن بن عسيلة الص 

 . (282)((أهنا يف السبع يف العرش األواخر)): قال: نعم، أخ رين بالل مؤذن النبي 

 :منها؛ ألحاديث ليلة القدر يف أوتار العرش األواخر آكد من أشفاعها -

وا ليلة القدر يف الوتر من العرش األواخر ))قال: :أن رسول اهلل حديث عائشة  -3 حترُّ

 .(281)((من رمضان

، وأين أسجد ))قال: ، وفيه: أن النبي حديث أيب سعيد اخلدري  -2 وإين ُأريتها ليلة وتر 

 (([وإذا هي ليلة إحدى وعرشين من العرش األواخر])) ((صبيحتها يف طني وماء

يتها، فالتمسوها يف العرش األواخر يف ))ويف لفظ للبخاري:  إين ُأريت ليلة القدر ثم ُأن سيتها أو ُنسِّ

 (283)((رالوت

 .(285)(، يف ليلة القدر، قال: )ليلة القدر ليلة سبع عرشين حديث معاوية بن أيب سفيان  -1

                                                           

ي: القصد واالجتهاد يف طلب الغرض. ]جامع األصول،  219) وا: التحرِّ  [.9/235( حترَّ

 .3396،ومسلم،برقم 2020( متفق عليه:البخاري،برقم  280)

 [.9/236( الغوابر: البواقي. ]جامع األصول البن األثري،  283)

 .3310( البخاري، كتاب املغازي، باٌب: حدثنا أصبٌح، برقم  282)

 3369، ومسلم، برقم 2013( متفق عليه: البخاري، برقم  281)

 .3361، ومسلم برقم 2036( متفق عليه: البخاري، برقم  283)

 .3/181، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 3186( أبو داود، برقم  285)
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)وأمجع من يعتد  به :، قال النوويليلة القدر متنقلة يف كل سنة يف العرش األواخر من رمضان -

لفوا عىل وجودها ودوامها إىل آخر الدهر؛ لألحاديث الصحيحة، املشهورة، قال القايض: واخت

يف حملِّها، فقال مجاعة: هي متنقلة: يف سنة يف ليلة، ويف سنة أخرى يف ليلة أخرى، وهكذا، وهبذا 

قال كل حديث جاء بأحد أوقاهتا، وال تعارض فيها، قال: ونحو هذا  مع بني األحاديث، ويغ جيغ

 األواخر قول: مالك، والثوري، وأمحد، وإسحاق، وأبو ثور وغريهم، قالوا: إنام تنتقل يف العرش

 .(286)من رمضان...(

ثم قال: )وأرجحها كلها أهنا يف وتر من العرش  يف حتديدهاستة وأربعني قوالً  وذكر ابن حجر 

 .(281)األخري وأهنا تتنقل وأرجاها العرش وأرجى أوتار العرش عند اجلمهور ليلة سبع وعرشين (

أنه  ليلة القدر يف العرش األواخر من شهر رمضان، هكذا صح عن النبي : )ويقول ابن تيمية 

، وتكون يف الوتر منها، لكن الوتر يكون باعتبار املايض ((هي يف العرش األواخر من رمضان)) :قال

فتطلب ليلة إحدى وعرشين وليلة ثالث وعرشين وليلة مخس وعرشين وليلة سبع وعرشين وليلة 

لتاسعة تبقى لسابعة تبقى خلامسة تبقى لثالثة )):  باعتبار ما بقي كام قال النبيتسع وعرشين، ويكون 

فعىل هذا إذا كان الشهر ثالثني يكون ذلك ليايل األشفاع، وتكون االثنني والعرشين تاسعة ((تبقى

تبقى وليلة أربع وعرشين سابعة تبقى، وهكذا فرسه أبو سعيد اخلدري يف احلديث الصحيح، وهكذا 

يف الشهر. وإن كان الشهر تسعا وعرشين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ املايض. وإذا كان النبي  أقام

حتروها يف العرش )):  األمر هكذا فينبغي أن يتحراها املؤمن يف العرش األواخر مجيعه كام قال النبي 

كام كان أيب بن كعب ، وتكون يف السبع األواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة سبع وعرشين، ))األواخر

  (288) حيلف أهنا ليلة سبع وعرشين(

  :القدر ليلة عالمات

 من األحاديث الصحيحة التي بينت عالمات ليلة القدر:

 َيْعِرف ليلة القدر؟  حديث أيب  بن كعب  -3
ٍ
ِئل: بأي يشء وفيه ذكر عالمة ليلة القدر، عندما سغ

، ولفظ أيب (289)((هلا أهنا تطلع يومئذ  ال شعاع)): فقال: بالعالمة، أو باآلية التي أخ رنا رسول اهلل 

: ما اآلية؟ قال: داود: يا أبا املنذر أّنى علمت ذلك؟ قال: باآلية التي أخ رنا رسول اهلل  : فقيل لزر 

 .(290)((تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ال شعاع هلا حتى ترتفع))

                                                           

 .198/ 5قن، ، وانظر: اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن املل8/106( رشح النووي عىل صحيح مسلم،  286)

 .261 -3/260، واألقوال، 3/266( فتح الباري، البن حجر،  281)

 .(286 ـ 283 ص/ 25 ج) - تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ فتاوى جمموع(  288)

 ، وتقدم خترجيه يف أن ليلة القدر يف السبع األواخر أرجى العرش األواخر.3162( مسلم، برقم  289)

 ، وتقدم خترجيه.3/180، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 3118( أبو داود، برقم  290)
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،ال حارة وال (291)وهي ليلة طلقة بلجةٌ ....)):قال:قال رسول اهلل  حديث جابر  -2

 .(292)((فيها قمرًا يفضح كواكب ها ال خيرج شيطاهنا حتى ييضء فجرها

 ليلة طلقة: ال حارة وال باردة، تصبح الشمس يومها)) أهنا : عن النبي  حديث ابن عباس  -1

 .(291)((ضعيفة محراء

ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعرشين،وإن )):قال:قال رسول اهلل  حديث أيب هريرة  -3

 .(293)((الليلة أكثر من عدد احلىصاملالئكة تلك 

إن أمارة ليلة القدر: أهنا )): الطويل،وفيه:...وقال رسول اهلل  حديث عبادة بن الصامت  -5

، ال برد فيها وال حر، وال حيلُّ لكوكب أن ُيرمى به ساجيةصافية بلجة، كأن  فيها قمرًا ساطعًا، ساكنة 

ا أن الشمس صبيحتها خترج مستويًة ليس هلا شعاع، مثل القمر ليلة  هت  فيها حتى يصبح، وإن أمار 

 .(296( )295)((معها يومئذ  البدر، ال حيل لشيطان أن خيرج 

 : أن لليلة القدر عالمات مقارنة وعالمات الحقة ذكر الشيخ بن عثيمني ولقد 

 :العالمات املقارنة

احلارض ال حيس هبا إال من  الوقت يف العالمة وهذه ، الليلة تلك يف والنور اإلضاءة قوة  .3

 كان يف ال ر بعيدًا عن األنوار

وانرشاح الصدر من املؤمن ، فإنه جيد راحة وطمأنينة  الطمأنينة ، أي طمأنينة القلب ، .2

 وانرشاح صدر يف تلك الليلة أكثر من مما جيده يف بقية الليايل

 أن الرياح تكون فيها ساكنة أي ال تأيت فيها عواصف أو قواصف ، بل بكون اجلو مناسبا .1

 . أنه قد يغري اهلل اإلنسان الليلة يف املنام ، كام حصل ذلك لبعض الصحابة  .3

 أن االنسان جيد يف القيام لذة أكثر مما يف غريها من الليايل .5

 أن الشمس تطلع يف صبيحتها ليس هلا شعاع ، صافية ليست كعادهتا يف بقية األيام ،: الالحقة ةالعالم

 . (( هلا شعاع ال    يومئذ تطلع أهنا )):  اهلل رسول أخ رنا:  قال  كعب بن أيب حديث لذلك ويدل

                                                           

 ( بلجة: مرشقة ال برد فيها وال حر. 293)

 ؛ لشواهده، 1/110،وصححه األلباين يف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة،2390، برقم 1/110صحيح ابن خزيمة، 292) )

؛ 1/112األلباين يف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة،  ،وصححه2392،برقم 1/112صحيح ابن خزيمة،(291)

 .5153لشواهده،وصححه يف صحيح اجلامع،برقم 

، 1/212، وحسن إسناده األلباين يف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة، 2393، برقم 1/212، ابن خزمية ( صحيح  293)

 .2205ويف سلسلة األحاديث الصحيحة،برقم 

 ،. 22165قم ، بر11/325( مسند اإلمام أمحد،  295)

قدر. ]ابن أيب شيبة،  ( وذكر ابن حجر من عالماهتا : أن الشمس تطلع كل يوم بني قرين شيطان إال يف صبيحة ليلة ال 296)

أيكم يذكر حني ))فقال:  ، قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول اهلل  عن أيب هريرة 3310وعند مسلم برقم [.16 -1/15

، وفيه إشارة إىل أن ليلة القدر تكون يف أواخر الشهر؛ألن القمر يكون كذلك عند طلوعه يف ((طلع القمر وهو مثل شق جفنة

 161/ 15، واملوسوعة الفقهية الكويتية، 260/ 3[.انظر يف عالمات ليلة القدر:فتح الباري البن حجر،8/133. ]رشح النووي أواخر الشهر
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 الدعاء ليلة القدر:

باملأثور عن النبي  ، واألفضل أن يدعويف العرش األواخر التامسًا هلاستحب للعبد أن يكثر من الدعاء ي

،  قالت: قلت: يا رسول اهلل أرأيت إن علمتغ أي  ليلة ليلةغ  حديث عائشة مثل ما ورد  يف

 ،(291)((قويل اللهم إنك عفوٌّ كريٌم حتبُّ العفو فاعف عني))القدر ما أقول فيها؟ قال: 

 فضائل ليلة القدر:

 .چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چنزل فيها القرآن العظيم، قال اهلل تعاىل:  -3

 ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ        ڀ ڀ ڀڀ      پ پ پ پ چليلة مباركة قال اهلل تعاىل:  -2

 .6 -1الدخان،  چ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ      ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ

يعني يف  چ ٿ ٺ ٺ ٺ       ٺ ڀ چالعمل فيها خري من العمل يف ألف شهر، كام قال تعاىل:  -1

من قام ليلة القدر إيامنًا واحتسابًا ُغفر )): الفضل والرشف، وكثرة الثواب واألجر، وهلذا قال النبي 

 إن هذا الشهر قد حرضكم،)): قال رسول اهلل أن  ، ويف حديث أنس (298)((هله ما تقدم من ذنب

 .(299)((، من ُحرمها فقد ُحِرم  اخلري كله، وال حيرم خريها إال حمروموفيه ليلة خري من ألف شهر

تنزل املالئكة وج ريل يف ليلة القدر وهم ال ينزلون إال باخلري، وال ركة والرمحة، قال تعاىل:  -3

... وإن املالئكة يف تلك الليلة ))وقد جاء يف احلديث:  چ   ڤ          ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ

  . " هي خري كلها إىل مطلع الفجر "قال قتادة  چ      ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ .(100)((أكثر من عدد احلىص

 .(103)كام تقدم يف احلديث  تقدم من ذنبهمن قام ليلة القدر إيامنًا واحتسابًا غفر له ما  -5

رم خريها إال حمروم -6 رم اخلري كله،وال حيغ رم خريها فقد حغ  .(102)من حغ

 كتمان ليلة القدر: 

: أن احلكمة من استحباب كتامن ليلة القدر:أهنا كرامة، والكرامة ينبغي كتامهنا بال ذكر ابن حجر 

خالف بني أهل الطريق من جهة رؤية النفس، فال يأمن السلب،ومن جهة أنه ال يأمن الرياء، ومن جهة 

فيوقع األدب فال يتشاغل عن الشكر هلل بالنظر إليها، وِذْكرها للناس، ومن جهة أنه ال يأمن احلسد، 

 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ :غريه يف املحذور، قال: ويستأنس له بقول يعقوب 

ْ ِرغ هبا من رآها، فاألفضل أن چ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ  أعلمواهلل  (101)ويسأل اهلل القبول تكتم وال خيغ
                                                           

 ، ويف غريه.1/136، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 1850، وابن ماجه رقم 1531( الرتمذي، برقم:  291)

 ،160، ومسلم، برقم 3903( متفق عليه: البخاري، برقم  298)

 .((حسن صحيح)): 2/359، وقال األلباين يف صحيح ابن ماجه، 3633( ابن ماجه، برقم  299)

 ،وحسن إسناده األلباين.2393ابن خزيمة،برقم (  100)

 .160، ومسلم برقم: 3903( متفق عليه: البخاري، برقم 103)

 ، وصححه األلباين.3633( ابن ماجه، برقم  102)

 احلاوي عن نقالً ، 3/268( فتح الباري،  101)
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(304)

  المقصود باالعتكاف:

 52األنبياء:  چ ۓ ۓ ے         ے  ھ ھ ھ چقال تعاىل . ( 305)االعتكاف يف اللغة: احلبس واملكث واللزم

 .فسمى فعلهم عكوفًا ولو عىل أصنام

 .(306)قيل: لبث صائم يف مسجد مجاعة، بنية الرشع: يف و

 خمصوصة. صفة عىل خمصوص شخص من تعاىل اهلل لطاعة مسجد لزم وقيل

 موافقة الطاعة فإن ـ اهلل طاعة من بدالً  أي ـ أحسن كان تعاىل اهلل لعبادة :قيل لو" : تيمية ابن قال

 بالنية، عبادة يصري وإنام عبادة، غري األصل يف هو وبام كالصالة، عبادة األصل يف هو بام يكون وهذا األمر،

 .(101)"وتعاىل سبحانه لإلله التذلل فإهنا العبادة بخالف كلها كاملباحات

 : حكمه

 بالكتاب، والسنة، واإلمجاع:  واألدلة عىل ذلك ثابتة سنة ال جيب إال بالنذر ،االعتكاف 

 325البقرة:  چ    ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چأما الكتاب؛فلقوله تعاىل إلبراهيم

؛ (108)

 . 381: البقرة  چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ تعاىل: هولقول

 وأما السنة؛ فألحاديث الكثرية، ومنها ما يأيت:

ل من رمضان،ثم اعتكف العرش  ،قال:إن رسول اهلل أيب سعيد اخلدري  عن  - اعتكف العرش األَوَّ

اها يف ناحية القبة، ثم أْطَلَع  (109)األوسط يف قغبَّة تركية هتا حصري، قال: فأخذ احلصري بيده فنحَّ دَّ عىل سغ

ل ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفُت العرش ))س فدنوا منه، فقال: رأسه فكلَّم النا إين أعتكف العرش األو 

، فاعتكف ((، ُثم  ُأتيُت فقيل يل: إهنا يف العرش األواخر، فمن أحب  منكم أن يعتكف، فليعتكفاألوسط

  .معهالناس 

رمضان عرشة أيام ف لاّم كان العام الذي  كلِّ يعتكف يف  كان النبي ))، قال: حديث أيب هريرة   -

 ((ُقبض فيه اعتكف عرشين يوماً 

                                                           

ـ د.نارص العمر ، أحكام ( 103) ـ د.خالد املشيقيح ، خمترص فقه االعتكاف   .الصيام ـ د.سعيد القحطاينلالستزادة :فقه االعتكاف 

 .8/135( رشح النووي عىل صحيح مسلم،  105)

 .51(التعريفات للجرجاين، ص 106)

 .2/108(   رشح العمدة 101)

 506/ 6الرشح املمتع البن عثيمني، (وهذه اآلية دليل عىل مرشوعية االعتكاف حتى يف األمم السابقة ) (.108)

 [.133/ 8( قبة تركية: أي قبة صغرية، من لبود، ]رشح النووي عىل صحيح مسلم،  109)
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ـيَّةوغري ذلك من األحاديث الكثرية  نِـّ  االعتكاف. التي تدل عىل سغ

 .فحكاه الكثريوأما اإلمجاع: 

 .(130)النووي: )االعتكاف سنة باإلمجاع، وال جيب إال بالنذر باإلمجاع(قال  

لمرأة فجمهور العلامء عىل أن االعتكاف مرشوع هلا أي مسنون إال ما روي عن القايض من بالنسبة لو

 احلنابلة أنه كره اعتكاف املرأة الشابة 

 االعتكاف:  مقصود

: )ملا كان صالحغ القلب، واستقامته، عىل طريق سريه إىل اهلل تعاىل، متوقفًا عىل مجعيَّتِه قال ابن القيم 

هغ إال اإلقبال عىل اهلل تعاىل، عىل اهلل، وملِّ  شعثه بإقباله بالكلية عىل اهلل تعاىل؛ فإن شعث القلب ال يلم 

ولغ الطعام والرشاب، وفضول خمالطة األنام، وفضول الكالم، وفضول املنام مما يزيده َشَعثًا،  وكان فضغ

قه، ويوقفه: اقتضت رمحة العزيز ويشتِّتهغ يف كلِّ وادٍ، ويقطعه عن سريه إىل اهلل تعاىل، أو يضعفه، أو يعو

الرحيم بعباده أن رشع هلم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والرشاب، ويستفرغ من القلب أخالط 

قة له عن سريه إىل اهلل تعاىل، ورشعه بقدر املصلحة بحيث ينتفع به العبد يف دنياه وأخراه،  الشهوات املعوِّ

ه، وال يقطعه من مصاحله العاجلة واآلجلة، ورشع هلم االعتكاف الذي مقصوده وروحه  وال يرض 

عكوف القلب عىل اهلل تعاىل، ومجعيَّتغه عليه، واخللوة به، واالنقطاع عن االشتغال باخللق واالشتغال به 

وحده سبحانه، بحيث يصري ذكره، وحبه، واإلقبال عليه، يف حملِّ مهوم القلب وخطراته، فيستويل عليه 

ب منه، فيصري  بدهلا، ويصريغ اهلم   كل ه به، واخلطرات كلها بذكره، والتفكر يف حتصيل مراضيه، وما يقرِّ

أغنسه باهلل بدالً من أغْنِسِه باخللق، فيَِعده بذلك ألغنسه به يوم الوحشة يف القبور حني ال أنيس له وال ما 

 . (133)يفرح به سواه، فهذا مقصود االعتكاف األعظم((

 :وقت االعتكاف

مجهور العلامء عىل أنه يف كل وقت مسنون يف رمضان ويف غريه، وأفضله يف رمضان وآكده يف العرش 

 األواخر من رمضان. 

:)أنه يستحب أن ال يدع أحد االعتكاف يف العرش األواخر من شهر رمضان؛ألن  ابن تيمية قال

نن املؤكدة، داوم عليه وقضاه ملّا فاته،وكل ما واظب عليه رسول اهلل  النبي  كقيام  كان من الس 

 .(132)الليل(

                                                           

 .6/301( املجموع لإلمام النووي،  130)

 .2/81( زاد املعاد،  133)

 .2/135( كتاب الصيام، من رشح العمدة، البن تيمية،  132)
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 ماهو أقل االعتكاف؟

 أقوال: عىل العتكافل زمن أقل يف العلامء اختلف

  .(131) الشافعية عند ووجه ، املالكية بعض قال وبه ، حنيفة أيب عن رواية وهويوم. مدته أقل أن األول:

  أخرى رواية يف أيام وعرشة املالكية. مذهب وهو وليلة. يوم مدته أقل أن الثاين:

  العلامء أكثر قول وهوحلظة. مدته أقل أن الثالث:

 اشرتاط السلف مناقشة ويناسب ذلك، من أقل السنة يف يأت فلم لألدلة أوفق ليلة أو يوم أقله أن والقول

 ، السنة يف لورد املعنى هبذا كعبادة صح ولو اللغوي للعموم أقرب هو حلظة أقله أن والقول ، الصوم

 أعلم واهلل ،ليلة أو يوم من أقل يغنقل مل أنه والثابت

 المعتكف؟  يدخلمتى 

 قولني: عىل اختلفوا

 العلم أهل مجهور قال وبه والعرشين. احلادي ليلة شمس غروب قبل من أنه األول:

 األوزاعي، قال وبه ، أمحد اإلمام عن رواية والعرشين.وهو احلادي يوم من الصبح صالة بعد أنه الثاين:

 الصنائعي. إليه ومال ، الليث عن ورواية

 األول العرش اعتكف إين" قال:   النبي أن    اخلدري سعيد أيب حديث األول القول ودليل

 منكم أحب فمن األواخر، العرش يف إهنا يل: فقيل أتيت ثم األوسط، العرش أعتكف ثم الليلة، هذه ألتمس

)فقد بنيَّ أن من اعتكف ابن تيمية عن هذا احلديث: قال  ."معه الناس فاعتكف فليعتكف، يعتكف أن

 .(133)(ينالعرش األواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى وعرش

إذا أراد أن يعتكف صىل  الفجر  رسول اهلل  كان))قالت: ودليل القول الثاين:حديث عائشة 

دخل املعتكف وانقطع فيه، وختىلَّ  )عىل أنه : ،ولكن محل اجلمهور هذا احلديث(135)((ثم دخل معتكفه

بنفسه بعد صالة الصبح، ال أنَّ ذلك وقت ابتداء االعتكاف، بل كان من قبل الـمغرب معتكفًا البثًا يف 

 فإن وأيضاً  دليل، بال ظاهره عن لّلفظ رصٌف  بأّنه وأجيب: ، (136)جـملة الـمسجد فلام صىلَّ الصبح انفرد(

 ابن و ،(30/333) الدائمة اللجنة علامء الثاين القول ورجح ،(131)اإلقامة عند إال بيته من خيرج ال أنه  عادته

 أعلم. واهلل والعرشين، احلادي ليلة تفوت ال لكي أحوط اجلمهور ورأي احلديث، لظاهر (35/332) باز

                                                           

 . 2/193(   روضة الطالبني 131)

 .2/119( كتاب الصيام من رشح عمدة األحكام،  133)

 .3311، ومسلم، برقم 2033( متفق عليه: البخاري، برقم  135)

 .138 -8/131( رشح النووي عىل صحيح مسلم،  136)

 (. 2/313( سبل السالم ) 131)
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 من المعتكف؟ خرجيمتى 

أن األفضل جيوز عند مجهور أهل العلم من بعد غروب شمس ليلة العيد، ورأى بعض أهل العلم 

  له أن يمكث يف معتكفه إىل أن خيرج إىل صالة العيد

 :االعتكافركن 

وأن ركن االعتكاف ، اختلف الفقهاء يف تعداد أركان االعتكاف،واألقرب: ما ذهب عليه احلنفية 

 .اللبث يف املسجد ؛ إذ هو جزء العبادة وماهيتها، وما عدا ذلك رشوط خارجة عن ماهية االعتكاف 

 :االعتكاف شروط صحة

 )سأذكر رشوطًا متفقًا عليها ورشوطًا راجحة ورشوطًا مرجوحة. 

يشء واحد، بعض العلامء جعل األركان أربعة أو مخسة، والصحيح أن ركن  أوالً: ركن االعتكاف

 االعتكاف ركن واحد، وهو اللبث يف املسجد، أي لزوم املسجد لطاعة اهلل جل وعال، ولعبادته، 

، فأذكر اآلن حسب ما لدي مخسة رشوط: وهي )اإلسالم، االعتكاف املتفق عليهثانياً:أما رشوط 

 والعقل، والتمييز، والنية، وأن يكون يف مسجد(. 

 فهي: الطهارة من احليض والنفاس واجلنابة  أما املختلف فيها والراجح اشرتاطها 

 هذا رشط عىل الراجح وأيضًا إذن السيد للرقيق وإذن الزوج للزوجة هذه رشوط راجحة. 

 (318) : فالصوم أي ال يصح االعتكاف إال بصوم (ثالثاً: املختلف فيها وهي مرجوحة

  أقوال: عىل االعتكاف لصحة الصوم اشرتاط و

 . حزم ابنو واحلنابلة، ،  الشافعية مذهب وهو ، املالكية بعض قال وبه الصوم. شرتاطالا عدم:األول

  .  احلنفية مذهب وهو التطوع. دون الواجب االعتكاف لصحة رشط هأن :الثاين

 ورواية ،  الشافعية بعض قال وبه املالكية، مذهب .وهو مطلقاً  االعتكاف لصحة رشط أنه :الثالث

  . (139) القيم وابن تيمية ابن اختارها أمحد عن

 الصوم أن رأى فمن رمضان، يف وقع إنام   اهلل رسول اعتكاف أن اختالفهم يف والسبب) رشد: ابن قال

 االعتكاف، مع الصوم من قاال:البد لالعتكاف الصوم يكن مل االعتكاف،وإن يف رشط هو باعتكافه املقرتن

 االعتكاف، يف والسالم الصالة عليه لـه مقصوداً  كان ذلك أن عىل ال اتفاقاً  ذلك اتفق إنام أنه رأى ومن

 (120)(واحدة آية يف الصوم مع اقرتانه وهو آخر سبب أيضاً  رشطه،ولذلك من الصوم من قال:ليس
                                                           

 .  العمر  خمترص يف فقه االعتكاف ـ (  138)

 .  2/88(   زاد املعاد 139)

 .  3/131(   بداية املجتهد 120)
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 ، لالستحباب تكون فقد ، شرتاطهال يكفي ال ولكن داللة له الصيام آيات يف االعتكاف ذكر ولعل

 مع ،االعتكاف لصحة الصوم اشرتاط عدم من األول القول أهل إليه ذهب ما - أعلم واهلل - الراجحف

  أعلم. واهلل ، استحبابه تأكد

 :االعتكافمكان 

 قال ابن قدامة : ) ال جيوز االعتكاف إال يف مسجد تقام اجلامعة فيه، ألن  -

اجلامعة واجبة واعتكاف الرجل يف مسجد التقام فيه اجلامعة يفيض إىل أحد أمرين: إما ترك 

اجلامعة الواجبة وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثريًا مع إمكان التحرز منه وذلك مناف 

 .(123)لالعتكاف إذ هو لزوم املغعتكف واإلقامة عىل طاعة اهلل ( 

 املسجد جامعًا إن كان يتخلل أيام اعتكافه صالة مجعة. وقد اشرتط بعض العلامء أن يكون -

، بالرتتيب أفضلها املسجد احلرام، ثم املسجد النبوي، ثم املسجد األقىص، فهذه أفضل املساجد -

ثم ما ال حيوجه لكثرة اخلروج أو طول قالوا:ثم مسجد غري جامع أكثر مجاعة،  ،ثم مسجد جامع

 .اخلروج

ذي يصيل فيه الناس، ويصح يف سطح املسجد، ويصح يف رحبة يصح االعتكاف يف املصىل الو -

املسجد، ويصح يف منارات املسجد، ويصح يف الغرف امللحقة باملسجد وتعد داخل حوش 

املسجد، وتصح كذلك يف مكتبة املسجد أو مستودع املسجد مادام داخل سور املسجد 

ف، وال شك أن أفضلها وملحق باملسجد وليس منفصاًل عنه، فكل هذه يصح فيها االعتكا

هو يف داخل املسجد إال إن كان حيول دون ذلك حائل، أو ال يستطيع أن يعتكف اإلنسان 

االعتكاف الصحيح يف داخل املسجد، وإال فهو أفضلها خروجًا من اخلالف، وباقي األماكن 

 مرشوعة مع أن يف بعضها خالفًا.

 :من المسجد الخروج

 ذلك ودليل ، يبطل اعتكافه وال يرتتب عليه يشء باتفاق األئمةإذا أخرج املعتكف بعض بدنه مل  -

 . عائشة حديث

 أقسام: ثالثة فهو بدنه بجميع خروجه كان إن)  أما -

 الواجِب  والوضوء والغائط البول حاجة كقضاء رشعاً  أو طبعاً  منه بد ال ألمرٍ  اخلروج :األول

 فإن املسجدِ  يف فعلغهغ  يغمكن مل إذا جائٌز  فهذا والرشِب  واألكلِ  غريها أو جلنابة الواِجب والغسلِ 

                                                           

 . 2/356(   املغني 123)
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لغه أمكن  يغتسَل  وأن فيه حاجتَه يقيَض  أن يمكنغه مَحَّامٌ  املسجدِ  يف يكونَ  أن مثلغ  فاَل. املسجدِ  يف فِعغ

 إليه. احلاجة لعدمِ  حينئذٍ  خيرجغ  فال والرشِب  باألكِل يهِ يأتِ  من له َيكونَ  أو فيه،

 إالَّ  يفعله فال ذلك ونحو جنازةٍ  وشهودِ  مريضٍ  كعيادةِ  عليهِ  جتبغ  ال طاعةِ  ألمر اخلروج :الثاين

 موته من خيشى أو يعوَده أن حيب مريض عنده يكون أن مثل اعتكافِه ابتداء يف ذلك يشرتطَ  أن

 به. بأَس  فال لِذلك خروجه اعتكافه ابتداء يف فيشرتط

 ونحو ومبارشهِتم أهلِهِ  ومجاعِ  والرشاء للبيعِ  كاخلروج االعتكاف ينايف ألمرٍ  اخلروجغ  :الثالث

 (122) (منه املقصود وينايف االعتكاف يناقضغ  ألنه رشٍط، بغريِ  وال برشطٍ  ال يفعله فال ذلك،

 اخلروج:مسائل متعلقة ب

. وال يكلف الذي خرج حلاجته اإلرساع، بل لـه امليش ( 323)إن طال مكثه بعد حاجته فسد اعتكافه  -

 . ( 324)عىل عادته 

 إن احتاج إىل اخلروج لألكل لعدم من يأتيه به ، فله اخلروج ، وإال فليس لـه ذلك. ، واهلل أعلم .  -

ا حيتاج إىل اخلروج له، : )ويف معنى ذلك كل م: قال ابن تيمية  اخلروج لعذر غري معتاد -

وهو ما خياف من تركه رضرًا يف دينه أو دنياه، فيدخل يف ذلك اخلروج لفعل واجب وترك 

حمرم، وإزالة رضر، مثل احليض والنفاس، وغسل اجلنابة، وأداء شهادة تعّينت عليه، وإطفاء 

حريق، ومرض شديد، وخوف عىل نفسه من فتنة وقعت، وجهاد تعنّي، وشهود مجعة، 

ْكم،و ... وغري ذلك؛ فإنه جيوز له اخلروج ألجله وال سلطان أحرضه، وحضور جملس حغ

ب له من مدة يبطل اعتكافه،لكن منه ما يكون يف حكم املعتكف إذا خرج بحيث حيس

 (325)( وهو ما يطول زمانه يطول زمانه، ومنه ما ليس كذلك:وهو ما الاالعتكاف وال يقضيه:

: إال بالرشط ، إال إن تعينت عليه صالة اجلنازة أو تغسيله أو  القرباخلروج لقربة من ليس له و    -

السنة للمعتكف أن ال يعود مريضًا ،  "أهنا قالت :  وعن عائشة  ،دفنه وهذا مذهب احلنابلة 

 رواه أبو داود . "وال يشهد جنازة ، وال يمس امرأة وال يبارشها ، وال خيرج حلاجة إال ملا بد منه 

  خاصًا. يكون أن عامًا.أو يكون أن :إمااالشتراط

 . خرجت ذلك ونحو مرض أو شغل، أو عارض، يل عرض إذا : يقول كأن ، عامال طارتشاال -

 قال وبه، تطوعاً  أو واجباً  االعتكاف كان سواء الرشط هذا صحة واحلنابلة الشافعية فمذهب

                                                           

 [.. 236 -235(   جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص122)

 .  2/815، ورشح العمدة 6/502، واملجموع 2/196(   فتح القدير 121)

 .  2/829، ورشح العمدة 2/335(   حاشية ابن عابدين 123)

 .832 -2/802( كتاب الصيام من رشح العمدة، البن تيمية،  125)
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  .حزم ابن

  . واحلنابلة والشافعية، ،  حنيفة أيب عند فجائز مريض كعيادة قربة كان فإن اخلاص، طارتشاال -

  االعتكاف. ينايف وال حيتاجه أن يشرتط احلنابلة فعند قربة غري كان وإن

 لالعتكاف. مناف غري مقصوداً  مباحاً  يكون أن يشرتط : الشافعية عند و

 :مبطالت االعتكاف

 وهذا حمل إمجاع كام ذكر ابن املنذر وابن حزم وابن هبرية ذكروا اإلمجاع يف ذلك. أوالً: اجلامع

 واألمة بشهوة، فإن كان لغري شهوة مل يبطل اعتكافه باتفاق األئمة  الزوجة مبارشة: ثانياً 

 أو تكرار النظر أو االستمناء.  ثالثاً: إنزال املني باملبارشة

 . رابعاً: احليض والنفاس

 .اب العقل بسبب رشب مسكرخامساً: ذه

 سادساً: الردة. 

: علَّقها فقال ـ مثاًل ـ ،لكن لوهيف املسجد بطل اعتكاف بقيتردد فيه، ولو بال  سابعاً: قطع نية االعتكاف

 ه،ال يبطل اعتكاففرج خي ملسأخرج إن شاء اهلل بعد  املغرب لكن 

من خرج من معتكفه يف املسجد لغري : )واتفقوا عىل أن قال ابن حزم ثامناً:اخلروج لغري حاجة :

 .(126)حاجٍة، وال رضورة، وبر  أغِمَر به ونغِدب إليه، فإنَّ اعتكافه قد بطل(

باالحتالم، أو اإلنزال بسبب التفكر ، والغيبة والنميمة مع إثمهام وعظم جرمهام  وال يبطل االعتكاف

 ويأثم صاحبها. هلكن تنقص قدرو بطل االعتكافتغ ال 

 .ـ كالصيام ـ : أن يكون عاملًا ذاكرًا خمتاراً  ملبطالتورشوط هذه ا

 ات االعتكاف:باحم

 باح للمعتكف أن يأكل ويرشب داخل املسجد باتفاق الفقهاء ي -

  الفقهاء باتفاق املسجد يف ينام أن للمعتكف أيضاً  يباح -

 رسول فيه يعتكف كان الذي املكان  عبداهلل أراين وقد نافع: ،قال بعينها بقعة يلزم أن للمعتكف -

  . (121) "املسجد من   اهلل

  اجلمهور قول وهو اإلباحة :األول قولني: عىل والطيب: احلسنة الثياب لبس -

                                                           

 .13( مراتب اإلمجاع البن حزم، ص  126)

 (. 3313(   أخرجه مسلم يف االعتكاف، باب اعتكاف العرش األواخر من رمضان )ح121)
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 وحلق ، إبط ونتف ، شارب قص الفطرة:من سنن أخذ معناه ويف . ودهنه وترسحيه الرأس غسل -

 : ويشرتط، والطهارة النظافة باب من هذا وألن والرتجيل الغسل معنى يف هي ،إذ ظفر وتقليم عانة،

 أزواجه من امرأة   اهلل رسول مع اعتكف" قالت:  عائشة روته ملا  املسجد تلويث عدم

 . (128) "تصيل وهي حتتها ستالط وضعت فربام ، والصفرة احلمرة ترى فكانت مستحاضة

 كان إن ،أما ـاجلمهور قول وهو ـ املسجد داخل تكان إن، اجلنازة عىل والصالة املريض عيادة -

 خارج املسجدفكام تقدم ال خيرج لقربة من القرب إال بالرشط.

ما مل يقف  اجلنازة عىل والصالة املريض عيادةفلـه  األعذارإذا خرج من املسجد لعذر من  -

 وال" : الصنائع بدائع يف جاء ،النتظارها أو يعدل عن طريقه إليها .وهو قول مجهور أهل العلم

 لوجه املعتكف خرج إذا ما عىل الرخصة حتمل أن وجيوز جنازة لصالة وال مريض لعيادة خيرج

 خروجه يكون أن غري من جنازة عىل صىل أو ، مريضاً  عاد ثم للجمعة، أو اإلنسان كحاجة مباح

  (129) "جائز وذلك قصداً  كلذل

 : البخاري معه.وبوب يتحدثوا وأن زيارته، يريد ممن وغريهم أهله، يزوره أن للمعتكف حيبا -

 نسائه زيارة وفيه صفية، حديث من تقدم ما ذلك: .ودليل (110) اعتكافه يف زوجها املرأة زيارة باب

  معهن.  ،وحديثه  لـه

 بني ويصلح ويعزي وهيني ويقيم ويؤذن النكاح، يشهد وأن املسجد، يف يتزوج أن للمعتكف يباح -

 مهور.اجل قول وهذا ،املسجد يف ذلك كل القوم

 ذلك من يشء أو ولباس ورشاب طعام كإحضار بحاجته يأمر أن للمعتكف -

 للمعتكف: ما ُيكره

  عذر بال االعتكاف إبطال إىل يؤدي ما كل -

اخللطة مع الناس إال ذلك: ،ومن حكمتهو مقصوده عن به وخيرج االعتكاف بمقصود لخُي  ما كل -

يرتك ن اكفتقليله  طول النوم فهدي ،يف الصالة وما البد منه، االرساف يف الطعام والرشاب

يعتذر  ـ وهو الذي حتتاجه األمةـ  ، الكالم إال فيام يعني فكان النبي يف العرش األواخر م ونال

  .الطاعات غري يف تاوقاأل ،وتضييعحتى عن أصحابه ، البعد عن اهلزل والضحك وماال ينفعه

                                                           

 (   سبق خترجيه . 128)

 .  2/333(   بدائع الصنائع 129)

 .  32/352(   صحيح البخاري مع رشح عمدة القاري 110)
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 يف وحكمها ، الرشكة وعقد والرهن والرصف واإلجارة والرشاء كالبيع :املعاوضات عقود -

، مع   (113) إمجاعاً  العقد صح عقدها فإن احلنابلة مذهب الصحة.وهو وعدم التحريم :املسجد

 يف األشعار تناشد عن هنى"   اهلل رسول  أن   العاص بن عمرو بن عبداهلل حلديثاإلثم 

 يف يبتاع أو يبيع رأيتموه من" :  هريرة أيب حديثو،  (112) "فيه والرشاء البيع وعن املسجد

  (111) "جتارتك اهلل أربح ال فقولوا املسجد

 مل إذا عياله وقوت كقوته منه لـه بد ماال ويشرتي خيرج أن للمعتكف فيجوز : املسجد خارج أما

 . يعرج أو يقف أن غري من طريقه يف ذلك يكون أن : احلنابلة غريه.واشرتط به يقوم أحد يكن

 احلنفية، مذهب وهو . مطلقاً  املسجد يف بالصنائع التكسب حيرم :املسجد يف الصنائعب التكسب -

 يقصد مل إذا لكن . بحرمته وخيل مقصوده، عن املسجد إخراج إىل يؤدي ذلك إباحة ،و واحلنابلة

 بعض .واستثنى(113)ثوبه رقع أو نعله خصف لو كام بأس فال لغريه أو لـه يسرياً  وكان التكسب

  (115) املسجد يف فأجازه اجلهاد آالت كإصالح للمسلمني عامة مصلحته كان ما العلامء:

 ، الشافعية عند وجه وهو التحريم قولني:األول عىل العلامء اختلف : املسجد يف الريح إخراج -

 هريرة أيب ديثحل الراجح وهو ، العلم أهل مجهور قول احلنابلة.والثاين:الكراهة.وهو عند ووجه

  اهلل رسول أن   حيدث مل ما فيه صىل الذي مصاله يف دام ما أحدكم عىل تصيل املالئكة" : قال 

 ينتظر مصاله يف كان ما صالة يف العبد يزال ال" وحديث ، (116) "ارمحه اللهم  لـه اغفر اللهم تقول:

 حيدث؟ ما قلت: ؟ حيدث أو ينرصف حتى ارمحه اللهم لـه اغفر اللهم املالئكة: وتقول الصالة،

 لكن املسجد، يف الريح إخراج جواز فيه "حيدث مل ما" : قولـهف . (111) "يرضط أو يفسو قال:

 لرائحته. املسجد حضوره يكره فإنه والبصل الثوم أكل عىل .وقياسا املسجد حلرمة عنه ينهى

) احلجامة -
 وإن املسجد، يف والفصد احلجامة حتريم  والراجح اختلفوا : املسجد يف  (119) والفصد (338

 .  الشافعية مذهب .وهذا فيكره إناء يف كان

                                                           

 .  2/358، ونيل األوطار 3/261، وحتفة األحوذي 208(   حتفة الراكع والساجد ص113)

، وحسنه 138، وابن ماجه ح2/31، والنسائي 122ح، والرتمذي  3019، وأبو داود ح2/319( أخرجه أمحد 112)

وصححه أمحد  "وإسناده صحيح إىل عمرو فمن يصحح نسخته يصححه": 3/539الرتمذي، وقال احلافظ يف الفتح 

 (. 6993، 6616شاكر يف حتقيق املسند )ح

 وحسنه الرتمذي، وصححه احلاكم ، ووافقه الذهبي.  3105بن خزيمة ، وا316ح، والنسائي 3123( الرتمذي ح111)

 .  209(   حتفة الراكع والساجد ص113)

 .  5/55(   رشح صحيح مسلم للنووي 115)

 (. 639(، ومسلم )ح335اري يف الصالة، )حخ(   أخرجه الب116)

 (. 213، 639(   أخرجه مسلم )ح111)

 الدم من اجلسم دون العروق. (   رشط ظاهر اجللد املتصل قصدًا ، إلخراج118)

 (. 199، 1/191(   شق العرق إلخراج الدم. )حاشية ابن قاسم 119)
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 : املسجد يف البصاق -

 قال وبه احلنفية، مذهب ظاهر وهو دفنها. وكفارهتا مطلقًا، التحريم منها اختلفوا عىل أقوال:

 قال .وبه املحتاج لغري جتوز وال ، للمحتاج جتوز أهنا ومنها ،  احلنابلة مذهب وهو ، (130)النووي

  الشافعية. بعض

 . (133)"دفنها وكفارهتا خطيئة، املسجد يف البزاق" قال:   النبي أن  أنس رواه ما:الكراهة أدلة منو

 ما" فقال: الناس عىل فأقبل املسجد قبلة يف املسجد يف نخامة رأى   النبي أن  هريرة أبو رواه وما

 انتخع فإذا وجهه؟ يف فينخع يستقبل أن أحدكم أحيب أمامه، فيتنخع ربه يستقبل يقوم أحدكم بال

 . "هكذا فليفعل جيد مل فإن قدمه، حتت يساره عن فليتنخع أحدكم

 اخلروج من يتمكن ال املصيل ألن العذر؛ حال للمحتاج املسجد يف جوازه  هريرة أيب حديث وظاهر

  الكثرية. باحلركة إال املسجد من

 ترك تضمن حتى الصمت طال إن : تيمية ابن به قال ما أصحها أقوال ،عىلبالصمت التعبد -

 جيب املحرم والكالم ،املستحب الكالم عن بالصمت تعبد إن وكذا حرامًا، صار الواجب الكالم

 (132) عنها. الصمت ينبغي الكالم وفضول ، عنه الصمت

 قضاء االعتكاف: 

قطعه لعذر أو لغري عذر، ولكن يستحب  سواءً  الراجح عدم وجوب قضاء االعتكاف املسنون 

 وهو اختيار ابن تيمية و مجهور من العلامء. لقضاء رسول اهلل 

 مسائل:

 اء:ــاخلبمسألة: استحباب 

 يف األخبية باب : البخاري بوب .وعليه بيشء يسترت أن امرأة أو كان رجالً  للمعتكف يستحب

 سدهتا عىل تركية قبة يف اعتكف" :   اهلل رسول أن  اخلدري سعيد أبو روى ملا . (131) املسجد

  لعمله. أخفى وألنه حصري، قطعة

 ال أن وللنساء هلم فخري الرجال، يراها لكيال اجلامعة؛ مسجد يف اعتكفت إذا املرأة حق يف ويتأكد

  . (133) بعضاً  بعضهم يرى

 . املسجد، أو رحابه؛ لئال يغَضيِّق، وألنه أخىل لـه  عجزوعند املالكية: يرضب خباءه يف 

                                                           

 .  3/330، والفتاوى اهلندية 3/322(   فتح القدير 130)

 (. 552(   أخرجه مسلم يف املساجد ، باب النهي عن البصاق يف املسجد )ح133)

 .  333صالفقهية (   االختيارات 132)

 .  32/350مع عمدة القاري (   صحيح البخاري 131)

 .   1/582(  الرشح الكبري مع اإلنصاف 133)
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 ؟ معتكفههل جيوز للمعتكف أن ُيحضر آنية وفرشًا يف مسألة: 

العرش األوسط ، فلام كان صبيحة عرشين  اعتكفنا مع رسول اهلل  ))قال:  عن أيب سعيد 

فقال: من كان اعتكف فلريجع إىل معتكفه ، فإين رأيت هذه الليلة،  نقلنا متاعنا، فأتانا رسول اهلل 

 وطني 
ٍ
) ومحله املهلب عىل نقل أثاثهم وما حيتاجون  :قال ابن حجر .((ورأيتني أسجد يف ماء

 (135) إليه من آلة األكل والرشب والنوم . . . (

  اعتكاف املستحاضة: :مسألة

اعتكفت مع رسول  )) ثبت عن عائشة  فقدوالصحيح جواز اعتكاف املستحاضة وا فيه اختلف

وضعت الطست حتتها وهي امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الصفرة واحلمرة فربام  اهلل 

وجيوز أن  الصيامأي حتى ال تلوث املسجد، إذن املستحاضة كام أنه جيوز هلا الصالة وجيوز هلا ( (تصيل

يقرهبا زوجها فكذلك جيوز هلا أن تعتكف برشط أن تتحفظ، حتى ال تؤذي و ال تلوث املسجد، 

ي ومن به جرح يسيل، لكن ويلحق باملستحاضة ما يف معناها كمن به سلس البول واملذي والود

 يشرتط لكل هؤالء أن ال يلوثوا املسجد.

 مسألة: قضاء حوائج املسلمني:

جيوز للمعتكف أن يتصل باهلاتف لقضاء بعض حوائج املسلمني إذا كان اهلاتف يف املسجد الذي 

هو معتكف فيه ؛ ألنه مل خيرج من املسجد ، أما إذا كان خارج املسجد فال خيرج لذلك ، وقضاء 

حوائج املسلمني إذا كان هذا الرجل معنيًا هبا ال يعتكف ؛ ألن قضاء حوائج املسلمني أهم من 

االعتكاف ألن نفعها متعد  ، والنفع املتعدي أفضل من النفع القارص إال إذا كان النفع القارص من 

 .  (136)مهامت اإلسالم وواجباته 

 مسألة:من نذر االعتكاف يف املسجد املفضول:

من نذر أن يعتكف يف أي مسجد غري املساجد الثالثة جاز له أن يويف باعتكافه يف أي مسجد آخر؛ 

ألن البقاع كلها سواء، وكذلك من نذر أن يعتكف يف مسجد يف البلدة الفالنية، جاز له أن يويف 

ونه، فمن باعتكافه يف أي بلد، وهناك قاعدة يف هذا: وهو أنه إذا عني األفضل تعني ومل جيز فيام د

نذر أن يعتكف يف املسجد احلرام لزمه االعتكاف فيه، ومل جيز فيام دونه؛ ألن كل املساجد دونه يف 

إين نذرت إن : »  الفضل، وإذا عني املفضول جاز يف الفاضل؛ دليل ذلك أن رجال قال للنبي 

رت أن أصيل يف . قال: إين نذصل هاهنا:  فتح اهلل عليك مكة أن أصيل يف مسجد بيت املقدس قال

   (131) .(رواه أبو داود واحلاكم وصححه«  شأنك إًذاقال:   ، فلام رآه مرصاً صل هاهناذلك املسجد. قال:

                                                           

 .. 3/156(   الفتح 135)

 (   ]جمموع فتاوى ابن عثيمني[ 136)

 [الصيام ـ فتاوى (   ]ابن ج رين131)
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 تعريف زكاة الفطر:

 . به لتطهره مالك من أخرجته وما ، اليشء وصفوة ، والصالح ، والزيادة ، النامء:  اللغة يف الزكاة)

 إفطارا الصائم أفطر:  قولك من مصدر اسم:  والفطر

 (138)(اخللقة هي التي الفطرة من كأهنا فطرة، هلا وجوهبا،وقيل سبب ألنه الفطر؛ إىل الزكاة وأضيفت

ْخَرج: فطرة، وهي اصطالحية للفقهاء، كأهنا ):  النووي قال زكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمغ

 (139)اخللقة(من الفطرة التي هي اخللقة: أي زكاة 

  طهرة للصائم: من اللغو، والرفث(هي الصدقة جتب بالفطر من رمضان،يف االصطالح:) و

 من بالفطر جتب لكوهنا الفطر إىل وأضيفت بسببه، املسبب تسمية باب من الفطر إىل نسبتو

 عىل جتب الفطر صدقة أن فتلخص اخللقة، أصل هي التي الفطرة من مأخوذة وقيل هي رمضان،

)وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة ، قال ابن تيمية: مالية ال بدنية زكاة فهي األبدان

   (150) بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخالف صدقة املال فإهنا جتب بسبب املال من جنس ما أعطاه اهلل(

 حكمها:

 عىل رمضان من الفطر زكاة فرض ":  الرسول أن  عمر ابن عنف،   (153)  واجبة الفطر زكاة

 ابن عنو  ،(152)"املسلمني من أنثى أو ذكر عبد أو حر كل عىل شعري من صاعاً  أو متر من صاعاً  الناس

 للمساكني وطعمة والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر زكاة  اهلل رسول فرض":قال عباس

 (151)  " الصدقات من صدقة فهي الصالة بعد أداها ومن مقبولة زكاة فهي الصالة قبل أداها من

 على من تجب؟

: )ومجلته أن زكاة الفطر جتب عىل كل مسلم، مع الصغر والك ر، والذكورية  قال ابن قدامة -

 .(153)واألنوثية، يف قول أهل العلم عامة، وجتب عىل اليتيم، وخيرج عنه وليه من ماله، وعىل الرقيق(

                                                           

 .21/115املوسوعة الفقهية ( 138)

 [.5/325القدير للشوكاين، ، وفرضت زكاة الفطر يف السنة الثانية للهجرة ]فتح 6/38( املجموع للنووي، 139)

 [الفتاوى جمموع ـــ تيمية ابن(   ]150)

 عند اجلمهور ،بخالف بعض املتأخرين من أصحاب مالك.(   153)

 983 برقم ومسلم، ،3501 برقم البخاري،: عليه متفق(   152)

 ، وحسنه األلباين. 3821، وابن ماجة  3609أبو داود (   151)

 .3/281( املغني، البن قدامة، 153)
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 يف النصاب ملك اشرتاط عدم إىل واحلنابلة والشافعية املالكية فذهب: وا يف لزوم النصابختلفا -

،  كان مالٍ  أي من الزكاة فيه جتب الذي نصاباشرتاط ال إىل احلنفية وذهب. الفطر زكاة وجوب

يوم العيد وليلته صاع،  عىل من يملكتجب ، )فديث ابن عمر السابقوالراجح قول اجلمهور حل

 .(155)(زائد عن قوته وقوت عياله، وحوائجه األصلية

 نفسه، عن أداؤها أمكنه إذا املرء عىل جتب الفطر صدقة أن عىل وأمجعوا) : املنذر ابن قال -

 ،(356)(احلارض مملوكه عن الفطر زكاة أداء املرء عىل أن عىل هلم،وأمجعوا أموال ال الذين األطفال وأوالده

 واختلفوا فيام وراء ذلك كالزوجة واألوالد إذا كان هلم مال من ورث أو هدية.

 الزوجة عىل فتجب بنفسه، اإلنسان عىل واجبة الفطر زكاة أن فالصحيح):قال ابن عثيمني -

 زوجة من عليه ينفق عمن الشخص عىل جتب وال ، بنفسها االبنة وعىل ، بنفسه األب وعىل بنفسها،

 صاعاً  الناس عىل رمضان من الفطر زكاة فرض ":  الرسول أن حلديث ابن عمر ، وأقارب

ن زكاة الفطر ل أفهو يد"املسلمني من أنثى أو ذكر عبد أو حر كل عىل شعري من صاعاً  أو متر من

 غريه دون بعينه واحد كل عىل جيب أنه الفرض يف األصل وألن يف نفسه، فرض عىل كل مسلم

بذلك وال حرج، كام لو قىض إنسانًا دينًا عن  بأس فال برضاهم يعوهلم نمع هاأخرج لكن لو ......

 (151) (غريه وهو راضٍ 

 .(158)ويستحب إخراج زكاة الفطر عن احلمل؛ لفعل عثامن  -

ليس عىل )): ، قال: قال رسول اهلل وخترج عن اململوك خيرجها سيده عنه؛ حلديث أيب هريرة  -

 .(159)((املسلم يف فرسه، وال يف عبده صدقة إال صدقة الفطر

 عنده وليس بدينه الدين صاحب وطالبه مديوناً  اإلنسان كان إذا و ، الفطر زكاة يمنع ال ْينالدَ  -

  (160) الفطر زكاة عنه تسقط و الصاع يعطيه فإنه صاع إال

 :تهامشروعي من حكمةال

 املسلمون يرس يوم يف عليهم الرسور وإدخال ، العيد يوم يف السؤال عن بإغنائهم بالفقراء الرفق 

فرتفع خلل . والرفث اللغو من الصوم شهر بعد عليه وجبت من وتطهري ، عليهم العيد بقدوم

 اللغو من للصائم طهرة الفطر، زكاة  اهلل رسول فرض)): قال  عباس ابن عنفالصوم.

                                                           

 .6/351 ، والرشح املمتع2/368  البن قدامة  الكايف،  21/111راجع املوسوعة الفقهية  ( 155)

 .55( اإلمجاع البن املنذر، ص 156)

 .،وهو أوفق للدليل ، واجلمهور عىل أهنا جتب عليه يف كل من جتب عليه نفقتم، 6/356الرشح املمتع  ( 151)

 .فيه الروح واملقصود ما نغفخ، 1/339( أخرجه ابن أيب شيبة، 158)

 .982( أخرجه مسلم، برقم 159)

 . 6/353الرشح املمتع  ( 160)
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 فهي الصالة بعد أداها ومن ، مقبولة زكاة فهي الصالة قبل أداها من ، للمساكني وطعمة والرفث،

 (.163) ((الصدقات من صدقة

 :وأنواعها الفطر زكاة مقدار

كنا نخرج زكاة الفطر: ))أنه كان يقول:  مقدارها صاع من قوت البلد ، وعن أيب سعيد اخلدري 

 .(162)((أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب ،صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعري، أو صاعًا من متر

)وكأن األشياء التي ثبت ذكرها يف حديث أيب سعيد ملا كانت متساوية يف مقدار :قال ابن حجر 

ما خيرج منها مع ما خيالفها يف القيمة دل عىل أن املراد إخراج هذا املقدار من أي جنس كان،وال فرق 

 .(161)ومن تبعه( بني احلنطة وغريها، وهذه حجة الشافعي

ومقدار الصاع بالتقريب مخسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو أربعة أمداد، واملد ملء كفي اإلنسان 

املعتدل إذا مألمها ومّد يديه هبام، وبه سمي مّدًا، والصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم 

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء:)املقدار الواجب يف زكاة الفطر ، الكفني وال صغريمها

 .(163)، ومقداره بالكيلو ثالثة كيلو تقريبًا(عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي 

جعل ضابط ما  : ) والصاع املقصود هو صاع أهل املدينة ؛ ألن النبي د.يوسف األمحد  يقول

املكيال عىل  ": قال : قال رسول اهلل  كام يف حديث ابن عمر  يكال ، بمكيال أهل املدينة

 . أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح  " مكيال أهل املدينة والوزن عىل وزن أهل مكة

. وقد وقفت عىل مٍد معدول والصاع من املكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل املدينة يف زمن النبي 

فأخذت املد و  عند أحد طالب العلم الفضالء ، بسنده إىل زيد بن ثابت  بمد زيد بن ثابت 

 عدلته بالوزن ألطعمة خمتلفة ، و من املعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج اآلتية :

أن الصاع ال يمكن أن يعدل بالوزن ؛ ألن الصاع خيتلف وزنه باختالف ما يوضع فيه ،  أوالً :

وزنه عن صاع األرز ، وصاع األرز خيتلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك فصاع القمح خيتلف 

يتفاوت باختالف أنواعه ، فوزن ) اخلرضي ( خيتلف عن ) السكري ( ، و املكنوز خيتلف عن 

 ...قة لضبط مقدار الزكاة هو الصاعولذلك فإن أدق طري املجفف حتى يف النوع الواحد ، وهكذا.

 مللرت ( ثالث لرتات و مائتان وثامنون مللرت تقريبًا . 1280أن الصاع النبوي يساوي : ) : ثانياً 

عدلت صاع أنواع من األطعمة بالوزن . فتبني أن املوازين تتفاوت يف دقة النتيجة فاخرتت  ثالثًا :

 امليزان الدقيق ) احلساس ( و خرجت باجلدول اآليت : 
 

                                                           

 ، وحسنه األلباين.3821،وابن ماجه،برقم 3609( أبو داود،برقم 163)

 .985برقم ،ومسلم 3508برقم  ،3506برقم ( متفق عليه: البخاري 162)

 .1/113( فتح الباري رشح صحيح البخاري، 161)

 .9/113( فتاوى اللجنة الدائمة، 163)
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 الصاع منه بالكيلو وزن                      الطعام نوع

 23110    مرصي أرز

 23310   أمريكي أرز

 23220   أمحر أرز

 23800     قمح

 28180   اجلريش حب

 23620   اهلريس حب

  23130     شعري

 33920 خالص ( غري مكنوز (متر

 28612  خالص ( مكنوز ( متر

 33850  سكري ( غري مكنوز(متر

 23500   سكري ( مكنوز ( متر

 33380 خرضي ( غري مكنوز ( متر

 23160  خرضي ( مكنوز(متر

 38680   روثان ( جاف( متر

 23800  خملوط ( مكنوز(متر

  .يوسف األمحدللشيخ دا.هـ.من مقال (وأنبه هنا أن تقدير أنواع األطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي

 : بالقيمة الفطر زكاة إخراج

 يف القيمة وألن بذلك؛ نص يرد مل ألنه القيمة؛ دفع جيوز ال أنه إىل واحلنابلة والشافعية املالكية ذهب

 .إبراؤه أو رضاه جيوز حتى معني مالك للصدقة وليس منهم، تراضٍ  عن إال جتوز ال الناس حقوق

 . (165)الفطر صدقة يف القيمة دفع جيوز أنه إىل احلنفية وذهب

 .(166): )وال جتزئ القيمة؛ ألنه عدول عن املنصوص(قال ابن قدامة 

 يف متساوية كانت ملا سعيد أيب حديث يف ذكرها التي األشياء وكأن) الباري فتح يف حجر ابن وقال

 (جنس أي من املقدار هذا إخراج املراد أن عىل دل القيمة يف اختالفها مع منها خيرج ما مقدار

 عىل تدل صاعاً  منها نوع كل يف وأوجب خمتلفة قيمتها أشياء ذكر)  مسلم رشح يف النووي وقال

 وال املعني من الزكاة جتب)  األوطار نيل يف الشوكاين وقال( ،  القيمة إىل نظر وال الصاع املعت ر أن

 (.اجلنس وعدم عدمها عند إال القيمة إىل عنها يعدل

                                                           

 [.21/133( ]املوسوعة الفقهية، 165)

 1/65 املغني، 2/316( الكايف البن قدامة، 166)
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 عىل قدر ولو وغريه األرز مثل بلده قوت من الفطر يف وجيزئه)  الفقهية االختيارات يف تيمية ابن وقال

 مما وغريها واألمتعة واألواين والفرش الثياب من إخراجها جيزئ وال احلديث يف املذكورة األصناف

 جيزئ ال أنه كام  الرسول عينه ما تتعدي فال الطعام من فرضها  الرسول ألن اآلدميني طعان سوي

 لغري القيمة إخراج أن تيمية ابن ذغكر عن، و(   الرسول به أمر ما خالف ذلك ألن الطعام قيمة إخراج

 .(161)والعدل واملصلحة للحاجة القيمة إخراج يف رخص ولكنه منه، ممنوع راجحة مصلحة وال حاجة

 وقت زكاة الفطر: 

)يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصالة  -

من  "قال :  أن النبي  أمر بإخراجها قبل الصالة ، وملا رواه ابن عباس  العيد ؛ ألن النبي 

وجيوز  "أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات 

صدقة الفطر  قال : ) فرض رسول اهلل  إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومني ملا رواه بن عمر  

فمن أخرها عن .(168)(  من رمضان .. ( ، وقال يف آخره ) وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومني

 (169)( ب من تأخريه، وأن خيرجها للفقراءوقتها فقد أثم وعليه أن يتو

  : إخراجها مكان

فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم ... ))ملعاذ حينام بعثه إىل اليمن: األصل يف ذلك قول النبي -

 .(110)((صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف فقرائهم

)والسنة توزيعها بني الفقراء يف بلد املزكي،وعدم نقلها إىل بلد آخر؛إلغناء فقراء بلده وسد حاجتهم(  -

نقل زكاة الفطر:)ال بأس بذلك،وجيزئ إن شاءاهلل يف أصح قويل العلامء،لكن إخراجها يف حملك و (.113)

 (.112)فال بأس( بلدكالذي تقيم فيه أفضل وأحوط،وإذا بعثتها ألهلك؛ليخرجوها عىل الفقراء يف 

ختصيص املساكني هبذه الصدقة، ومل يكن يقسمها عىل  )وكان من هديه :وقال ابن القيم  -

األصناف الثامنية قبضة قبضة، وال أمر بذلك، وال فعله أحد من أصحابه، وال من بعدهم، بل أحد 

القولني عندنا: أنه ال جيوز إخراجها إال عىل املساكني خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب 

  .(111)قسمتها عىل األصناف الثامنية(

                                                           

 راجع فقه الزكاة ـ د.صالح الصاوي( 161)

 ،983 برقم ومسلم، ،3533 برقم البخاري،: عليه متفق(   168)

 2896:فتوى  ـــ الدائمة اللجنة فتاوى( 169)

 ،.39، ومسلم برقم 3195( متفق عليه: البخاري برقم 110)

 .33/231( جمموع فتاوى ابن باز، 113)

 .235، 33/233موع فتاوى ابن باز، ( جم112)

 .2/22( زاد املعاد يف هدي خري العباد، 111)
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