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الظاملني،  عىٰل  إال  عدوان  وال  للمتقني،  والعاقبة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
والصالة والسالم األمتَّان األكمالن عىٰل نبينا حممد، وعىٰل آله وصحبه أمجعني.
عبده  حممًدا  أن  وأشهد  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل،  إال  إله  ال  أن  وأشهد 
غ الرسالة، وأدٰى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف اهلل حق جهاده،  ورسوله، بلَّ
حتٰى أتاه اليقني من ربه، فصلوات اهلل وتسليامته عليه، وعىٰل آله، وأصحابه، 

وأتباعه، إىٰل يوم الدين.   
�أما بعد:

فهذه نبذة خمترصة يف أحكام الصيام، أقّدمها إلخواين املسلمني؛ عسٰى اهلل 
أن ينفعني وينفعهم هبا، يف الدنيا واآلخرة، إنه سميع قريب جميب الدعوات.

وصىٰل اهلل عىٰل نبينا حممد، وعىٰل آله، وصحبه، وسلم تسلياًم كثرًيا.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

ة  نَّ �ليمن-�حُلديدة - م�سجد �ل�سُّ
10 جمادي �لآخرة 1436هـ
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�لدر�س �لأول
�سروط �سيام �سهر رم�سان

�سروط �سيام �سهر رم�سان �سبعة:
وتنقسم إىٰل قسمني:

القسم األول: رشوط صحة، وهي أربعة:
1- اإلسالم.

2- العقل.
3- تبييت النية من الليل، لكل يوم، وعقدها يف أول وقته، عند انتهاء املتسحر 
من سحوره؛ فعن حفصة أم املؤمنني J، قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن مل 

ُيبّيت الصيام قبل الفجر؛ فال صيام له«)1(.

ق عليه الشيخ ابن باز V يف حاشيته عىٰل »بلوغ املرام« البن حجر،  وعلَّ
صفحة )404( رقم: )626(، قائاًل: )احلديث يدل عىٰل األمر بعقد نية الصيام 

يف أول وقته، عند انتهاء الصائم من السحور(.

)1( رواه: أحمد )6/ 287(، وأبو داود رقم: )2454(، والترمذي رقم: )730(، والنسائي )4/ 196(، وابن 
ماجه رقم: )1700(، وابن خزيمة رقم: )1933(، وابن حبان في »المجروحين« )2/ 46(، والدارقطني 

.)172 /2(
وصححه الشيخ األلباني في كتب كثيرة منها: »صحيح الجامع« رقم: )6535 و6538(.

وأخرجه: الدارقطني، والبيهقي، عن عائشة J؛ كما في »صحيح الجامع« رقم: )6534(.
وقال في »الشرح الممتع« )39/2( ، ط. دار ابن الجوزي:

الشرط لغة : العالمة .
وعند األصوليين : ما يلزم من عدمه العدم ، وال يلزم من وجوده الوجود.

مثال ذلك : الوضوء للصالة يلزم من عدمه عدم صحة الصالة، وال يلزم من وجوده وجود الصالة(.



8

8

4- ُيزاد يف حق املرأة؛ ُخُلّوها من احليض والنفاس.

انظر لرشط النية يف الصيام: ]فتاوٰى اللجنة الدائمة )9/ 149( م. الثانية[.

القسم الثاين: رشوط تكليف، وهي ثالثة:

5- القدرة.

6- اإلقامة.

7- البلوغ.

الرشط: »ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده الوجود«.

»رشح األصول من علم األصول«للشيخ ابن عثيمني V)ص:73()1(.

)1( األركان جمع ركن .
والركن في اللغة : جانب الشيء القوي .

وفي االصطالح : جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه ، كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج، وكالركوع والسجود 
بالنسبة للصالة في حق القادر عليها ، وال تصح العبادة بدون أركانها .

»الشرح الممتع«  )192/3-292( ط. دار ابن الجوزي .
وإن شئت قلت : الركن في االصطالح: ما يلزم من عدمه العدم ، ويلزم من وجوده الوجود.
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�لدر�س �لثاين
�أركان �ل�سيام

  �أركان �ل�سيام ثالثة:

1- َصائٌِم: )وهو: املسلم، واملسلمة(.

2- ُمَصاٌم َعْنُه: )وهو: مجيع املفطرات احلسية واملعنوية(.

غروب  إىٰل  الصادق،  الفجر  طلوع  من  الزمان،  )وهو:  ِفيِه:  ُمَصاٌم   -3
الشمس(.
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�لدر�س �لثالث
و�جبات �سيام رم�سان )1(

  و�جبات �سيام رم�سان ثمانية:

ا. ي رؤية اهلالل وجوًبا كفائيًّ 1- وجوب حترِّ

2- وجوب اإلمساك إذا بزغ الفجر الصادق.

يتحقق  حتٰى  واملعنوية،  احلسية  املفطرات  مجيع  عن  اإلمساك  وجوب   -3
غروب الشمس، أو يغلب عىٰل ظنه أهنا غربت.

4- وجوب االستمرار عىٰل نيَّة الصيام، حتٰى تغرب الشمس.

ر،  ُذكِّ أو  ر  ناسًيا ثم تذكَّ أفطر من رمضان  الفم ملن  وجوب إخراج ما يف   -5
املسافر  أو وصل  النهار،  أثناء  املريض يف  أو َصحَّ  بغري عذر،  أو عامًدا 
إىٰل بلده، أو َطُهَرت احلائض أو النفساء، أو َأْسَلَم الكافر، أو َبَلَغ الغالم 
امُلغَمٰى عليه، أو مل يعلم بدخول شهر  أو اجلارية، أو أفاق املجنون، أو 

رمضان إال يف أثناء النهار؛ فإنه جيب عليهم إمساك بقية اليوم.

6- جيب عىٰل الصائم االبتعاد عن زوجته، وَأَمته؛ إذا خيش الوقوع يف احلرام.

7- وجوب ترك قول الزور، والعمل به، واجلهل، والغيبة، والنميمة، ومجيع 

)1( الواجب لغة : الساقط والالزم  .
واصطالًحا : ما أمر به الشرع على سبيل اإللزام .

حكمه : أن فاعله امتثااًل ُمثاب ، وتاركه مستحق للعقاب .
.
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املحرمات؛ حلديث أيب هريرة I، َقاَل: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن مل 
يدع قول الزور، والعمل به، واجَلهَل؛ فليس هلل حاجٌة يف أن يدع طعامه، 

ورشابه«)1(.

ا لصوم رمضان؛ ألنه مما أنزل اهلل، قال اهلل تعاىٰل: زبې ې  8- أن يكون حمبًّ
ى ى ائ ائ ەئ ەئرب ]حممد: 9[.

)1( رواه البخاري، رقم: )1804(.
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�لدر�س �لر�بع
�مل�ستحبات يف �ل�سيام )1(

ي رؤية اهلالل إذا قام به من يكفي، فهو مستحب يف حق األفراد،  1- حترِّ
وواجب يف حق األمة.

2- دعاء رؤية اهلالل.                             3- السحور.
4- التمر يف السحور.                              5- تأخري السحور.

6- التقليل من الطعام يف السحور واإلفطار.

7- تعجيل الفطر، إذا حتقق غروب الشمس.
8- الفطر عىٰل ُرطبات، فإن مل يكن:

9- فعىٰل مترات، فإن مل يكن:
I رواه أمحد  10- حسا حسوات من ماء؛ حلديث أنس بن مالك 

وغريه، وحسنه األلباين V يف »السلسلة الصحيحة« رقم: )2840(.
فإن مل جيد:

11- فبام تيرس من احلالل الطيب.
ْجُر،  ِت اْلُعُروُق، َوَثَبَت اأْلَ َمُأ، َواْبَتلَّ 12- القول بعد اإلفطار: »َذَهب الظَّ

«)2(. وتقول بعد إفطارك ما تقوله بعد كل طعام. إِْن َشاَء اهلُل َتَعاىَلٰ

)1(  المستحب: ما يثاب فاعله ، وال يعاقب تاركه .
»المذكرة في أصول الفقه« للشنقيطي V  ص )42( . 

نَّة ، والمندوب، والتطوع . ويزاد في التعريف : ويطلُبه الشرع طلًبا غير جازم . وهو مرادف للسُّ
كما في » تسهيل الوصول إلى فهم علم األصول« للشيخ / عطية والعباد والشعيبي )12( .

من  )479(؛  السني  وابن   ،)422  /1( والحاكم   ،)185  /2( والدارقطني   ،)2357( داود  أبو  رواه   )2(
حديث عبد الله بن عمر L؛ بإسناد حسن. كما في »صحيح الجامع« )رقم 4678(.
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ما يقال بعد �لطعام

  »احلمد هلل الذي أطعم وسقٰى، وسوغه، وجعل له خمرًجا«)1(.
  »احلمد هلل الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غري حوٍل منِّي وال قوة«)2(.

، وال مودٍع، وال مستغًنٰى    »احلمد هلل محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيه، غري مكفيٍّ
عنه ربنا«)3(.

الذي ُيطعم وال يطعم، منَّ علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا،  هلل    »احلمد 
وكل بالٍء حسٍن أبالنا«.

»احلمد هلل غري مودٍع، وال مكافٍئ وال مكفوٍر وال مستغًنٰى عنه«.
»احلمد هلل الذي أطعم من الطعام، وسقٰى من الرشاب، وكسٰى من العري 

وهدٰى من الضاللة، وبصَّ من العمٰى، وفضل عىٰل كثرٍي من خلقه تفضياًل«.
»احلمد هلل ربِّ العاملني«)4(.

فلك  واجتبيَت؛  وأقنيَت، وهديَت  وأغنيت  أطعمَت وأسقيَت،  »اللهم    
احلمُد عىٰل ما أعطيت«)5(.

األنصاري،  أيوب  أبي  عن  حبان،  وابن  والنسائي،  داود  وأبو  المفرد،  األدب  في  البخاري  أخرجه:   )1(
وصححه األلباني في »صحيح الجامع« رقم: )4681(، وفي »الصحيحة« رقم )2061(.

وحسنه  أنس.  بن  معاذ  عن  والحاكم؛  ماجه،  وابن  والنسائي،  والترمذي،  داود،  وأبو  أحمد،  أخرجه:   )2(
األلباني في »صحيح الجامع« رقم: )6086(، و»اإلرواء« رقم: )1989(.

)3( رواه: البخاري رقم: )5142(؛ عن أبي أمامة الباهلي.
)4( رواه: النسائي في )العمل( ص)269(، والحاكم )2/ 546( وقال: صحيٌح علٰى شرط مسلم. وقال 
.I في »الجامع الصحيح« )6/ 7(: حسٌن علٰى شرط مسلم، عن أبي هريرة ،V الشيخ مقبل
)5( أخرجه: أحمد)4/ 62( و)5/ 375(،وأبو الشيخ في »أخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص« ص)238(. وصححه األلباني 

V في »صحيح الجامع« رقم: )4768(. وفي »الصحيحة« رقم: )71(، عن رجٍل من الصحابة.
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  »اللهم بارك لنا فيه، وارزقنا خرًيا منه، وإذا كان لبًنا فقل: اللهم بارك لنا 
فيه، وزدنا منه«)1(.

13- الدعاء ملن فّطرك: كأن تقول: »اللهم بارك هلم فيام رزقتهم، واغفر 
هلم، وارمحهم«)2(.

14- اإلكثار من تفطري الصائمني، بعد غروب الشمس.

15- احلرص عىٰل أن تبدأ القيام مع اإلمام، وتنرصف معه.

16- املحافظة عىٰل قنوت الوتر.

17- االجتهاد يف رمضان ما مل يكن يف غريه من الشهور، فعن ابن عباس 
يف  يكون  ما  أجوَد  وكان  باخلري،  الناس  أجوَد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »كان  قال:   ،L
ليلة يف رمضان،  يلقاه كل   S يلقاه جربيل، وكان جربيل  رمضان، حني 
كان   ،S جربيل  لقيه  فإذا  القرآن،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عليه  َيْعِرُض  ينسلخ؛  حتٰى 

أجوَد باخلري ِمَن الريح املرسلة«)3(. 

18- االجتهاد يف العرش ما مل يكن يف غريها، فعن عائشة J، قالت: 
»كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جيتهد يف العرش األواخر ما ال جيتهد يف غريه«)4(.

قالت:   ،J عائشة  فعن  العرش؛  ليايل  إحياء  عىٰل  احلرص   -19 
أهله، وجّد، وشّد  الليل، وأيقظ  أحيا  العرش،  إذا دخل  »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

املئزر«)5(. 

)1( أخرجه: أحمد )1/ 120(، وأبو داود )رقم 3730(. وحسنه األلباني في »صحيح الجامع« رقم: )381(. عن 
.L عبد الله بن عباس

.L 2(  رواه مسلم رقم: )2042(، عن عبد الله بن بسر(
)3( أخرجه البخاري )رقم: 6 و1803(، ومسلم رقم: )2308(.

)4( رواه: مسلم رقم: )1175(.
)5( رواه: البخاري رقم: )1920(، ومسلم رقم: )1174(، واللفظ لمسلم.
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فاعف عني«، يف  العفو،  ، حتب  إنك عفوٌّ »اللهم  اإلكثار من قول:   -20
.)1(

J ليلة القدر. حلديث عائشة

تعاىٰل:  اهلل  قال  كام  األسحار.  يف  االستغفار  من  اإلكثار   -21
گ  زبگ  تعاىٰل:  وقال   ،]17 عمران:  ]آل  ٿرب  زبٺ 

گرب ]الذاريات: 18[.

22- قول: »إيّن امرٌؤ صائم«، ملن شامته)2(.

23- تعويد الصبيان عىٰل الصيام، إذا بلغوا السابعة.

حجة  تعدل  رمضان  يف  »عمرة  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  رمضان:  يف  العمرة   -24
معي«)3(.

25- املحافظة عىٰل االعتكاف يف العرش األواخر من رمضان.

26- اإلكثار من الصدقة؛ حفاًظا عىٰل أجر الصيام من النقصان.

)1( أخرجه: الترمذي ، وابن ماجه، والحاكم، وصححه الشيخ األلباني V في »صحيح الجامع« رقم: 
.)4423(

.I 2( متفق عليه، عن أبي هريرة(
.L 3( متفق عليه، عن ابن عباس(
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�لدر�س �خلام�س
ما ي�ستحب فعله لل�سائم وغريه

1- املحافظة عىٰل دعاء كفارة املجلس.

2- الدعاء بني األذان واإلقامة.

3- اإلكثار من الدعاء.

4- الدعاء للمسلمني.

5- املحافظة عىٰل إفشاء السالم.

6- صلة الرحم، ولو باهلاتف.

7- اإلكثار من اإلحسان إىٰل األرحام.

8- اإلكثار من الصدقة.

9- االبتسامة يف وجه أخيك املسلم.

10- اإلكثار من اإلحسان إىٰل اجلريان.

11- اإلكثار من اإلحسان إىٰل الضعفاء، واملساكني، واأليتام.

12- املحافظة عىٰل الَكالم الطيب.

13- اإلكثار من الذكر.

14- اإلكثار من التوبة، واالستغفار، مئات املرات.
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15- اإلكثار من قول: »ال إله إال اهلل«.

16- اإلكثار من قول: »ال حول وال قوة إال باهلل«.

17- اإلكثار من قول: »سبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل العظيم«)1(. 

18- اإلكثار من الصالة والسالم عىٰل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

كر والعلم. 19- االهتامم بطلب العلم، ومنه حضور رياض اجلنة، وهي ِحَلق الذِّ

20- االهتامم بالدعوة إىٰل اهلل.

21- احتساب نفقة األهل.

22- املحافظة عىٰل الوضوء.

23- املحافظة عىٰل السواك.

24- املحافظة عىٰل الروائح الطيبة. وال يستنشق الصائم البخور.

25- صالة ركعتني قبل املغرب بني األذان واإلقامة.

26- املحافظة عىٰل الرواتب.

27- احلرص عىٰل الرواتب يف البيت.

28- اإلكثار من نوافل الصالة.

29- التبكري إىٰل الصلوات.

30- املحافظة عىٰل الصف األول.

31- انتظار الصالة بعد الصالة.

.I 1( متفق عليه، عن أبي هريرة(
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32- حتري ساعة اجلمعة.

33- حتري ساعة الليل.

34- احلرص عىٰل البقاء يف املسجد إىٰل اإلرشاق.

35- اجللوس مع قوم يذكرون اهلل يف أول النهار، وآخره.

36- املحافظة عىٰل أذكار الصباح واملساء.

37- املحافظة عىٰل الرد عىٰل املؤذن، وما يقال بعد األذان.

38- ُمدارسة القرآن الكريم.

39- حتسني الصوت بقراءة القرآن.

40- سجود التالوة.

41- اإلكثار من قراءة القرآن.

42- احلرص عىٰل ختم القرآن.

43- الدعاء عند ختم القرآن بام يفتح اهلل عليك من خريي الدنيا واآلخرة.

44- زيارة املرىٰض.

45- زيارة القبور.

46- تذكر املوت، واآلخرة، واجلنة والنار.

ة، والكونية. 47- التفكر يف آيات اهلل املْتُلوَّ

48- الزهد يف الدنيا.

49- الزهد فيام عند الناس.
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50- اجلمع بني اخلصال األربع التالية ولكن ال يتقصد الصيام من أجل اجلنازة: 
فعن أيب هريرة I: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن أصبح منكم اليوم صائاًم؟« قال أبو 
 :I أنا. قال: »فمن تبع منكم اليوم جنازة؟« قال أبو بكر :I بكر
أنا. قال: »فمن عاد منكم اليوم مريًضا؟« قال أبو بكر I: أنا. فقال 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما اجتمعن يف امرٍئ؛ إالَّ دخل اجلنة«)1(. 

راجع فتاوى اللجنة : )902/7-112( املجموعة الثانية.

51- املحافطة عىل صالة الضحى .

)1( رواه مسلم، رقم: )1028(.
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�لدر�س �ل�ساد�س
�ملباحات يف �ل�سيام وغريه )1(

1- الُقبلة، ملن يملك نفسه.
2- املبارشة، ملن يملك نفسه.

ر. 3- أن يصبح جنًبا من مجاٍع بَِلْيٍل، واألفضل أن يصبح وقد َتَطهَّ
4- الغسل للتربيد.

5- استعامل الصابون، أو )الشامبو(.
6- استعامل معجون األسنان.

7- املضمضة يف غري الوضوء، أما يف الوضوء فواجبة.
8- االستنشاق من غري مبالغة يف غري الوضوء، أما يف الوضوء فواجب من 

غري مبالغٍة أيًضا.
9- الطيب، وال يستنشق البخور.

10- الدهان.

ه، أي: أعلنه،  المباح لغة : هو ليس دونه مانع يمنعه ، وهو المعلن والمؤذون فيه. كقولهم : باح بسرِّ  )1(
وكقولهم: أبحتك سيارتي، وأبحتك بيتي ، أي : أذنت لك في االنتفاع بها .

واصطالًحا : هو الذي أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه وال مدحه. وإن شئت قلت:
 ما ال يتعلق به أمر وال نهي لذاته ، كاألكل والشرب والجماع في رمضان لياًل .

وحكمه: ما دام على وصف اإلباحة فإنه ال يترتب عليه ثواب ال عقاب .
)المذكرة في أصول الفقه( للشيخ الشنقيطي V ، ص )23( ، ط. دار البصيرة . 

»األصول من علم األصول« للشيخ العثيمين V  ، ص )8( ط. دار المكتبة اإلسالمية .
ولد المؤلف : أبو عبد اللطيف عبد الرحمن .
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11- احلناء.

12- إلقاء الثياب املبتلة عىٰل اجلسد.
13- استعامل منظف األذن.

14- بلع الريق من غري جتميع له.
15- تذوق الطعام للحاجة، وال يبلع ريق التذوق.

16- شم الرحيان املغسل جيًدا.
17- استعامل بخاخ مزيل رائحة الفم)1(.

18- استعامل بخاخ الربو عند احلاجة.
19- قلع الرضس، أو حشوه، رشيطة أن ال يبلع الدم.

20- مداواة اجلراحات.
ر إىٰل الليل كان أوىٰل)2(.  21- حتليل الدم، ولو ُأخِّ

22- استعامل اإلبر غري املغذية.
23- استعامل احلقنة الرشجية)3(. 

24- نتف شعر اإلبطني.

25- قص الشارب.
26- حلق العانة.

27- تقليم األظافر.

)1( كما في فتاوٰى الشيخ ابن باز V، من »سلسلة كتاب الدعوة« )2/ 164( 
.V 2( كما في كتاب »تحفة اإلخوان«، للشيخ ابن باز(

.V  3( كما في كتاب »التحفة« للشيخ ابن باز(
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28- الرتجيل )ترسيح الشعر(.
29- حلق شعر رأس الرجل.

30- استعامل دواء ملنع احليض قبل الصيام، إذا مل يرض)1(. 
31- استعامل إبرة األنسولني ألصحاب السكر.

32- السفر يف رمضان، إذا احتاج لذلك.
َحر. َحر إىٰل السَّ 33- الوصال من السَّ

34- يباح للصائمة استعامل اخلضاب الذي ال يشكل طبقة.
35- استعامل مزيل رائحة اإلبطني.

36- االستحامم يف محامات البخار، وهذا خاص بالرجال دون النساء، إال إذا 
ا. كان محاًما منزليًّ

37- استعامل مكيفات التربيد.

38- العمل الذي ال يؤثر عىٰل الصيام.

39- استعامل الكشافات الطبية للحاجة.

40- إخراج القيح.

وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »اكتحل  قالت:   ،J عائشة  فعن  الكحل:   -41
صائم«)2(. 

)1( كما في »الُمغني« البن قدامة V )1/ 450( ط: التركي.
)2( أخرجه: ابن ماجه رقم: )1702(، والطبراني في الصغير رقم: )759(. وصححه األلباني في »صحيح 

ُسَنن ابن ماجه« رقم: )1369(.
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�لدر�س �ل�سابع
مبطالت �ل�سيام )1(

1- اجلامع عمًدا.                                      2- خروج املني عمًدا.

3- األكل عمًدا.                                       4- الرشب عمًدا.

5- بلع الدواء عن طريق الفم ذاكًرا لصومه.

6- قطرة األنف)2(. 

7- بلع النُّخامة إذا صارت يف الفم.
)1( الباطل لغة : اسم فاعل، وهو الذاهب ضياًعا وخسًرا، )وبطل دمه( أي: هدر ولم يجبر بشيء، ومنه قوله 

تعالى  زب ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی  ی  رب ]األعراف:118[.
واصطالًحا: هو الذي ال يثمر، وإن شئت قلت: هو الذي لم تترتب آثار فعله عليه، ولم تبرأ به الذمة، 

ولم يسقط به الطلب.
المسائل  والباطل والفاسد مترادفان، فهما اسمانل مسمى ومعنى واحد عند الجمهور،إال في بعض 

الفرعية: كالحج، والنكاح، والوكالة، والخلع ، واإليجار.
وخالف في ذلك الحنفية : ففرقوا بين الفاسد والباطل مطلًقا، إن الباطل ما لم يكن مشروًعا بأصله وال 

بوصفه، مثاله في العبادات : كالصالة بدون بعض الشروط واألركان .
ومثاله في المعامالت:كبيع المجهول،ومنه بيع المالقيح وهي ما في بطون األجنة،وكبيع الخنزير بالدم.
في  ومثاله  العيد،  يوم  صوم  كنذر  العبادات:  في  مثاله  وصفه،  دون  بأصله  مشروًعا  كان  ما  والفاسد 

المعامالت: كبيع الدرهم بالدرهمين.
وقال  بعض العلماء : أن الحنيفة يفرقون بين الباطل والفاسد في المعامالت فقط ، أما في العبادات 
فهم كالجمهور في عدم التفرقة . وهذه التفرقة عند الحنفية غير مسلمة ؛ إذ كل ممنوع بوصفه بأصله ، 

فكل ال يثمر، وحينئذيجب أن يكون الحكم عليهما مًعا .
وحكمه : كل باطل من العبادات والمعامالت الشروط فإنه محرم ، فيثاب تاركه امتثااًل ، ويأثم من 

تعمد فعله ويستحق العقاب، وعليه األداء والقضاء ، وكل مسألة بحسبها .
 ) الفقه  أصول  في  و)مذكرة   ،  )184-183/1(  Vقدامة البن  المناظر(  وجنة  الناظر  )روضة 
عثيمين  البن  األصول(  علم  من  األصول  و)شرح   . البصيرة  دار  ط.   .)55-54(  V للشنقيطي 

V )77-85( ط. دار ابن الجوزي.
ولد المؤلف : أبو عبد اللطيف عبد الرحمن .

.V 2( كما في »تحفة اإلخوان« للشيخ ابن باز(
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8- القيء عمًدا.

9- رشب الدخان، أو التنباك، أو اجلراك.

10- استنشاق البخور عاملًا، ذاكًرا، قاصًدا، يفطر به الصائم عند كثري من أهل 
العلم )1(.
11- احليض.
12- النفاس.

13- احلجامة.
14- الفصد.

15- سحب الدم الكثري.
16- غسيل الكىٰل.

17- إعطاؤه الدم عن طريق الوريد والجيوزأن يعطي الدم إالعند الرضورة.
18- استعامل اإلبرة املغذية.

19- من مل يبيت صيام الفرض بَِلْيٍل.
20- قطع نية الصيام.

21- زوال العقل.
22- الردة - والعياذ باهلل من ذلك -.

 .)2( 23- صوم من مل ُيصلِّ

24- من صام رمضان وهو ال يعتقد وجوبه.

)1( كما في »أحكام الصيام«، للشيخ عبد العزيز الراجحي، صفحة: 14، رقم الحكم: 22.
.)180 ،179 /15( V كما في »مجموع الفتاوٰى« للشيخ ابن باز )2(
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25- من صام رمضان وهو كاره لصيامه؛ قال اهلل تعاىٰل: زبې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئرب ]حممد: 9[.

26- من صام رمضان من أجل الناس.
ا؛ يظهر اإلسالم ويبطن الكفر. 27- من صام رمضان وهو منافق نفاًقا اعتقاديًّ

28- من صام رمضان وهو واقع يف الرشك األكرب، كالذبح لغري اهلل، ودعاء 
غري اهلل، والنذر لغري اهلل...

.I ٍّ29- من صام رمضان وهو يعتقد أن الرسالة كانت لعيل
ق للكهان والعرافني واملنجمني والسحرة. 30- من صام رمضان وهو مصدِّ

31- استعامل الشمة.
32- مضغ القات.

33- من صام رمضان وهو يعتقد أن القرآن ناقص.
34- استعامل التمبل.

35- استعامل القوروه.
36- استعامل املخدرات عن طريق الشم واالستنشاق.

37- األكل أو الرشب بعد طلوع الفجر ظانًّا عدم طلوعه، ثم تبني طلوعه.

38- األكل أو الرشب قبل غروب الشمس ظانًّا غروهبا؛ ثم تبني عدم غروهبا.

ا. 39- من صام رمضان وهو ال يزال شيوعيًّ

ا. 40- من صام رمضان وهو ال يزال اشرتاكيًّ

41- استعامل اللبان املحىٰل بالسكر إذا ابتلع الريق.
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�لدر�س �لثامن
حمرمات يف �ل�سيام وغريه )1(

1- الغيبة.
2- النميمة.
3- الكذب.
4- الرسقة.

5- لعب القامر.
6- عقوق الوالدين.
7- قطيعة األرحام.

8- أذية اجلريان.
9- أذية املسلمني.

10- اإلسبال يف حق الرجال.

)1( المحرم لغة  هو: الممنوع ، ومنه قول امرئ القيس :
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري         إني امرؤ صرعي عليك  حرام

:زب ۆ  ۈ  ۈ   تعالى  ، وقوله  ]األنبياء:95[  زب چ  چ  چ   ڇ رب   : تعالى  وكقوله 
ٴۇ  ۋ  ۋ  رب  ]القصص:13[ .

واصطالًحا : ما نهى عنه نهًيا جازًما ، وإن شئت قلت : ما نهى عنه الشرع على وجه اإللزام بالترك . 
وحكمه: يثاب تاركه امتثااًل ويستحق العقاب فاعله .

)مذكرة أصول الفقه (  للشنقيطي V ، ص)19(، دار البصيرة. و)شرح األصول من علم األصول( 
للعثيمين V ص)7-8(، ط. المكتبة اإلسالمية .

ولد المؤلف أبو عبد اللطيف عبد الرحمن. 
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11- التربج والسفور.
12- سامع األغاين.
13- حلق اللحية.
14- لعن املسلم.

15- لعن احليوانات.
16- احتقار املسلمني.

17- االستهزاء باملسلمني.
18- التشبه بالكفار.

19- تشبه املرأة بالرجل.

20- تشبه الرجل باملرأة.
21- الِغش.
22- اخليانة.

23- املكر باملسلمني.
24- الظلم.

25- أكل احلرام.
26- رشب املحرمات.

27- الربا.
شوة. 28- الرِّ
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29- تصوير ذوات األرواح لغري رضورة.
30- اخللوة باملرأة األجنبية.

31- مصافحة املرأة األجنبية.
32- النظر إىٰل النساء األجنبيات.

33- التلذذ بصوت املرأة األجنبية.
34- التهاون بالصالة املكتوبة.

35- هتاون الرجال بصالة اجلامعة.
36- مشاهدة األفالم اخلليعة.

37- ارتداء املالبس التي تصف العورة لضيقها أو شفافيتها.
38- التجسس عىٰل املسلمني.

39- سوء الظن باملسلمني.
40- قتل النفس املحرمة.

41- أكل أموال اليتامٰى ظلاًم.            42- اليمني الفاجرة.

43- شهادة الزور.                             44- احللف بغري اهلل.
45- الرياء والسمعة.                         46- قذف األبرياء.

47- سفر املرأة بغري حمرم.                  48- التحريش بني املؤمنني.
49- احلسد.                                        50- تتبع عورات املسلمني.
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�لدر�س �لتا�سع

مكروهات �ل�سيام )1(

1- الُقبلة، إذا أثارت الشهوة.                        2- املبارشة، للشاب )2( .
3- إدامة النظر إىٰل الزوجة بشهوة، والعكس.

4- التفكر يف مجاع زوجته أو َأَمته.                 5- املبالغة يف املضمضة.
6- املبالغة يف االستنشاق.

َبان( الذي ال يتحلل منه يشء. 7- مضغ الِعْلك )اللُّ
8- تذوق الطعام لغري حاجة.

9- جتميع الريق يف الفم، ثم بلعه.
10- شم ما ال يأمن أن جتذبه أنفاسه إىٰل حلقه، كمسحوقي البخور واملسك.

11- السباحة؛ خشية وصول املاء إىٰل اجلوف.
زب  ے   )1(  المكروه لغة : المبغض ، وهو اسم مفعول من )كره(  بمعنى:أبغض ، ومنه قوله تعالى : 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      رب ]التوبة:46[، يعني أبغضهم . 
م ، كما قال تعالى : زب يت  جث  مث            لف: هو المحرَّ نَّة وغالب كالم السَّ والمكروه في لغة القرآن والسُّ
ىث  يث  حج  مج  جح   رب ]اإلسراء:38[، ومعلوم أن المشارإليه ما سبق من المنهيات وفيها الشرك 
والكبائر وسماها الله تعالى : »مكروًها« ؛ ألنه ُمْبغض عند الله  ، ولهذا قال أصحاب اإلمام أحمد : إذا 

م . قال اإلمام أحمد: ) أكره هكذا( يعني أنه محرَّ
واصطالًحا : ما ُنهي عنه من غيرألزام بالترك .

وحكمه : أنه ُيثابتاركه امتثااًل ، وال ُيعاقب فاعله ، ويجوز عند الحاجة وإن لم يضطر إلى فعله.
)الشرح الممتع )190/2( ،  و)شرح األصول من علم األصول( ص)61(، للعثيمين V  ط. دار 

ابن الجوزي .
ولد المؤلف أبو عبد اللطيف عبد الرحمن.

)2( كما في الحديث رقم: )49(.
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12- كثرة النوم.                                            13- القطرة يف العني.
14- القطرة يف األذن.                                   15- اإلكثار من الكالم املباح.

16- اإلكثار من خمالطة الناس، يف غري حاجة.
17- ضياع األوقات يف الشوارع، واألسواق، وعىٰل أبواب املحالت، يف غري حاجة.

18- التشكي إىٰل الناس بأنه جوعان، أو عطشان، أو تعبان، من أثر الصيام.
19- بقاء أثر طعام السحور بني األسنان.

20- الدخول يف عمل شاق.
21- تأخري اإلفطار.
22- ترك السحور.

23- بقاء الروائح الكرهية يف جسم الصائم ومالبسه.
24- التوسع يف املآكل واملشارب.

25- عدم التحرز من استنشاق الغبار ودخان الطبخ وغريه.
26- رفع الصوت بالصياح: »وال يصخب«.

27- التحدث عن النساء: »وال يرفث«.
28- أن يفعل فعل اجلهال بالقول أو الفعل: »وال جيهل«.

29- رفع الصوت بالتنخم.
30- أكل البصل، أو الثوم، أو الكراث، أو البقل، ثم يأيت إىٰل املسجد وبه رائحتها.

31- ضياع األوقات يف لعب الكرة.
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 �لدر�س �لعا�سر
من ِحَكم �ل�سيام

:V قال الشيخ ابن عثيمني  
)من أسامء اهلل تعاىٰل: »احلكيم«، واحلكيم: من اتصف باحلكمة. واحلكمة: 

إتقان األمور، ووضعها يف مواضعها.
ومقتىٰض هذا االسم العظيم من أسامئه تعاىٰل: أن كل ما خلقه اهلل تعاىٰل، أو 

رشعه، فهو حلكمة بالغة، َعِلَمها َمن َعِلَمها، وَجِهَلها من َجِهَلها.
ولل�سيام �لذي �سرعه �هلل، وفر�سه على عباده؛ حكم عظيمة،    

وفو�ئد جمة:

حمبوباته  برتك  ربه،  إىٰل  العبد  هبا  يتقرب  عبادة،  أنه  الصيام:  حكم  فمن    
ربه،  رضا  بذلك  لينال  ونكاح؛  ورشاب،  طعام،  من:  حمبتها،  عىٰل  املجبول 
إيثاره ملحبوبات ربه، عىٰل حمبوبات نفسه،  فيتبني بذلك  بدار كرامته،  والفوز 

وللدار اآلخرة عىٰل الدار الدنيا.
  ومن حكم الصيام: أنه سبب للتقوٰى، إذا قام الصائم بواجب صيامه، قال 

اهلل تعاىٰل:زبٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦرب ]البقرة: 183[.

فالصائم مأمور بتقوٰى اهلل D، وهي: امتثال أمره، واجتناب هنيه؛ وذلك 
هو املقصود األعظم بالصيام؛ وليس املقصود تعذيب الصائم، برتك األكل، 
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والرشب، والنكاح.
هلل  فليس  واجلهل؛  به،  والعمل  الزور،  قول  يدع  مل  »َمن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال 

حاجة يف أن يدع طعامه، ورشابه«)1(.
و»قول الزور«: كل قول حمرم، من الكذب، والغيبة، والشتم، وغريها من 

األقوال املحرمة.
و»العمل بالزور«: العمل بكل فعل حمرم، من العدوان عىٰل الناس، بخيانة، 
وغش، ورضب األبدان، وأخذ األموال، ونحوها، ويدخل فيه االستامع إىٰل ما 

حيرم االستامع إليه من األغاين، واملعازف، وهي: آالت اللهو.
َفُه، وهو: جمانبة الرشد يف القول والعمل. و»اجلهل«: هو السَّ

تربية  الصيام  الصائم بمقتىٰض هذه اآلية، وهذا احلديث؛ كان  فإذا متشٰى 
لنفسه، وهتذيًبا ألخالقه، واستقامة لسلوكه، ومل خيرج شهر رمضان إال وقد 

تأثر تأثًرا بالًغا يظهر عىٰل نفسه، وأخالقه، وسلوكه.
  ومن حكم الصيام: أن الغني يعرف قدر نعمة اهلل عليه بالغنٰى؛ حيث إن 
اهلل تعاىٰل قد يرسَّ له احلصول عىٰل ما يشتهي، من طعام، ورشاب، ونكاح، مما 
أباح اهلل رشًعا، ويرسه له قدًرا، فيشكر ربه عىٰل هذه النعمة، ويتذكر إخوانه 
بالصدقات،  عليهم  فيجود  ذلك،  عىٰل  احلصول  هلم  يتيرس  مل  الذين  الفقراء 

واإلحسان.

  ومن حكم الصيام: التمرن عىٰل ضبط النفس والسيطرة عليها، حتٰى يتمكن 
من قيادهتا ملا فيه خريها، وسعادهتا يف الدنيا واآلخرة، ويبتعد عن أن يكون إنساًنا 

ا، ال يتمكن من منع نفسه عن لذاهتا، وشهواهتا؛ ملا فيه مصلحتها. هبيميًّ

.I 1( رواه البخاري رقم: )1804 و5710(، من حديث أبي هريرة(
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تقليل  عن  الناجتة  الصحية،  الفوائد  من  حيصل  ما  الصيام:  حكم  ومن    
الفضالت،  بعض  وترسب  معينة،  فرتة  اهلضمي  اجلهاز  وإراحة  الطعام، 

والرطوبات، الضارة باجلسم، إىٰل غري ذلك()1( انتهٰى. 

الصوام«،  »تذكرة  كتابه:  ]يف  القصري  صالح  بن  اهلل  عبد  الشيخ  وقال    
صفحة: 13 - 16[:

)رشع الصيام حلكم عظيمة كثرية، استوجبت أن يكون فريضة من فرائض 
اآلثار  من  له  وكم  اجلمة،  املنافع  من  فيه  فكم  أركانه،  من  وركًنا  اإلسالم، 

املباركة.

إىٰل ربه، برتك حمبوباته ومشتهياته، طاعة  العبد  فالصيام عبادة يتقرب هبا 
لربه، وإيثاًرا ملحبته، فيقدم ما حيبه خالقه ومواله، عىٰل ما حتبه نفسه وهتواه، 
فيظهر صدق إيامنه، وكامل عبوديته هلل، وخالص حمبته، وعظيم طمعه ورجائه 
فيام وعد اهلل به أهل طاعته؛ من الرمحة والرضوان واملغفرة واإلحسان، واألجر 

العظيم، والنعيم املقيم يف اجلنان.
فيها،  والتحكم  عليها،  والسيطرة  النفس،  ضبط  ممارسة  الصيام  ويف 
واألخذ بزمامها، إىٰل ما فيه خريها، وسعادهتا، وفالحها، يف العاجل واآلجل؛ 

حيث ُيصربِّ املرء نفَسه عىٰل فعل الطاعات، وترك الشهوات.
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما ُأعطي أحٌد عطاًء خرًيا وأوسع من الصرب«)2(.

ىئ  ېئ  زبېئ  تعاىٰل:  اهلل  وقال  ۉرب)3(،  ۉ  زبۅ  التنزيل:  ويف 

عثيمين   ابن  للشيخ   ،)8  -  6( صفحة:  والزكاة«،  والتراويح  الصيام  في  »فصول  رسالة:  من  بتصرف   )1(
.V

)2( جزء من حديث أخرجه البخاري برقم )1469( في الزكاة، باب: »االستعفاف عن المسألة«، ومسلم 
.I برقم )1053( في الزكاة، باب: »فضل التعفف والصبر« عن أبي سعيد الخدري

)3( آل عمران: )146(.
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ىئرب)1(، وقال اهلل تعاىٰل: زبىث يث حج مج جح محرب)2(.
للحق،  ختضع  حتٰى  كربيائها،  من  واحلد  النفس،  كرس  من  الصيام  ويف 
ي، ومبارشة النساء؛ حيمل كل  وتتواضع للخلق؛ ما ال نظري له؛ فإن الشبع والرِّ
منها مجلة من الناس - غالًبا - عىٰل األرش، والعلو، وبطر احلق، وغمط الناس، 

يف كثري من األحوال.
ويف اجلوع والظمأ وهجر الشهوات - خصوًصا عىٰل وجه العبودية هلل - 
ما يكرس من حدهتا، ويكبح من مجاحها، ويكون عوًنا للمرء عليها، وجيعلها 
تستعد لطلب وحتصيل ما فيه غاية سعادهتا، وقبول ما تزكو به يف حياهتا األبدية.
قال اهلل تعاىٰل: زبڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃرب ]الشمس: 

.]10 ،9

وقال اهلل تعاىٰل: زبائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئرب ]النازعات:40، 41[.

إذا  فإنه  إليه؛  اهلل عليه، وجزيل إحسانه  نعم  بعظيم  العبد  يذكر  والصيام 
جاع، وعطش، وهجر شهوته، ذكر األكباد اجلائعة، واألنفس املحرومة، فكان 
ذلك من دواعي محده لربه عىٰل نعمته، وشكره له عىٰل جوده وكرمه، وكان ذلك 
من أسباب رقة قلبه، مما جيعله يعطف عىٰل املساكني، ويغيث امللهوفني؛ فيواسيهم، 
وجيود عليهم؛ وذلك من أسباب حفظ النعم وزيادهتا، واندفاع النقم، والسالمة 

من آفاهتا.
فالصيام من أعظم أسباب تطهري النفوس من أدراهنا، وتزكيتها؛ بتهذيب 
أخالقها، وتنقيتها من عيوهبا، مع ما فيه من إصالح القلوب وترقيقها، وزرع 

)1( األنفال: )46(.
)2( الزمر: )10(.
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زبٿ ٿ  التقوٰى فيها، وتقوية خشيتها من خالقها وبارهيا، قال تعاىٰل: 
ڦ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڦرب)1(.
فبني سبحانه أن احلكمة من فرض الصيام: حتقيق التقوٰى.

وترك  الطاعات،  فعل  من  اخلري،  خصال  لكل  جامعة  كلمة  والتقوٰى: 
املعايص والسيئات، واحلذر من مزالق الشهوات، واتقاء الشبهات.

القلب، ويذكره باهلل،  وللصوم أثر واضح يف اإلعانة عىٰل ذلك؛ فإنه يلني 
ويقطع عنه الشواغل التي تصده عن اخلري، أو جتره إىٰل الرش، وحيبب إىٰل الصائم 
اخلريات،  إىٰل  الصائمني  معظم  تسابق  ُيشاَهد  ولذا  املعروف،  وبذل  اإلحسان 
وجتافيهم عن املحرمات، وبعدهم عن الشبهات، وتنافسهم يف جليل القربات( 

انتهٰى.

)1( البقرة: )183(.
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�لدر�س �حلادي ع�سر
من �آد�ب �ل�سيام

1- أن ُيرٰى عىٰل الصائم السكينة والوقار: )فال جيهل(.
2- أن ُتشمَّ منه الروائح الطيبة.

3- أن تظهر عىٰل مالحمه البشاشة.
4- أن خيتار من الكالم أطيبه وأحسنه: لقول اهلل تعاىٰل: زبې ې ىرب 
]اإلرساء:  زبڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎرب  ]البقرة: 83[. وقال تعاىٰل: 

.]53

5- أن يتحىٰل باحللم واألناة والعفو والصفح: للحديث: »فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فال جيهل...«)1(.

6- أن يكون مجيل املظهر واملخرب: للحديث: »إن اهلل مجيل حيب اجلامل«)2(.
7- أن يكون رفيًقا مع أهله والناس أمجعني: للحديث: »إن اهلل حيب الرفق يف 

األمر كله«)3(.

إيامًنا  »من صام رمضان  للحديث:  الصيام:  احتساب  باله  يكون عىٰل  أن   -8
م من ذنبه«)4(.  واحتساًبا؛ ُغفر له ما تقدَّ

»إين صائم« مرتني.  فليقل:  أو شتمه؛  أو سابه  العبارة  بسوء  استفزه  9- من 
.I 1( متفق عليه، عن أبي هريرة(

.I 2( رواه مسلم، عن ابن مسعود(
.J 3(  رواه مسلم رقم: )2165(، عن عائشة(

.I 4( متفق عليه، عن أبي هريرة(
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حلديث أيب هريرة، املتفق عليه.

10- أن يتحىٰل بالصرب عىٰل أذٰى الناس، وليعلم أنه يف شهر الصرب: فعن ابن 
عباس L قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صوم شهر الصرب، وثالثة أيام 

من كل شهر؛ يذهبن وحر الصدر«)1(.

11- أن يكون كثري الصمت إاّل من خري، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان يؤمن 
باهلل واليوم اآلخر؛ فليقل خرًيا، أو ليصمت«)2(. 

12- أن يكون ضحكه تبساًم.

13- أن ال يكون عبوًسا غضوًبا؛ حلديث: »ال تغضب ولك اجلنة«)3(. 

گ  گ  گ  گ  زبک  تعاىٰل:  اهلل  قال  رمضان.  بقدوم  الفرح   -14
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱرب ]يونس: 58[.

15- من كان من أصحاب األعذار؛ فال يأكل أمام الناس.

16- الفرح إذا حان وقت اإلفطار؛ للحديث: »إذا أفطر فرح بفطره«)4(.

)1( رواه البزار. وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم: )1032(: حسن صحيح.
.I 2( متفق عليه، عن أبي هريرة(

)3( رواه: ابن أبي الدنيا، والطبراني في الكبير، عن أبي الدرداء. وصححه األلباني في صحيح الجامع رقم: 
.)7374(

.I 4(  متفق عليه، عن أبي هريرة(
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�لدر�س �لثاين ع�سر
من فو�ئد �ل�سيام

1-أنه عبادة .
2- تقوٰى اهلل؛ زبۀ ہرب ]البقرة: 183[.

به  والعمل  الزور  قول  يدع  مل  من   « ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  ،قال  اللسان  حفظ   -3
واجلهل، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه « .

4- صحة البدن الناجتة عن راحة اجلهاز اهلضمي.
5- التمرن عىل ضبط النفس .                    6- تضييق جمرى الشيطان .

7- تذكر حال الفقراء واملساكني .
8- الصيام ُيذكر العبد بعظم نعم اهلل عليه وجزيل  إحسانه إليه .

9- الصوم يعرف الغني قدر نعمة اهلل عليه بالغنى .
10- الصيام ُجنة .

التي تصده عن  الشواغل  باهلل ويقطع عنه  القلب ويذكره  يلني  الصوم   -11
اخلري وجتره إىل الرش .

12- الصوم يعلم الصرب.                       13- الصوم انتصار عىل النفس .
14- الصوم انتصار عىل الشيطان .       15- الصوم انتصار عىل اهلوى .

م املسلم االلتزام باملواعيد. 16- صوم رمضان ُيعلِّ
17- صوم رمضان رمٌز لتوحيد املسلمني.
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18- صيام رمضان وثالثة أيام من كل شهر؛ ُتذِهب َوَحَر الصدر)1(.
زبک  تعاىٰل:  اهلل  قال  واآلخرة:  الدنيا  يف  اخلري  العبد  ُيكسب  الصوم   -19

ک ک گگ گ گ ڳرب ]البقرة: 184[.
20- »خلوف فم الصائم، أطيب عند اهلل من ريح املسك«)2(. 

21- »للصائم فرحتان يفرحهام؛ فرحة عن فطره، وفرحة عن لقاء ربه«)3(. 
22- دعاء الصائم مستجاب: عن أيب هريرة I، قال:قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالث 

دعواٍت مستجاباٌت: دعوة الصائم، ودعوة املظلوم، ودعوة املسافر«)4(.
L، قال:  23- الصوم يشفع لصاحبه، كام يف حديث عبد اهلل بن عمرو 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول 
فيه.  فشفعني  بالنهار؛  والشهوات  الطعام  منعته  إين   ، ربِّ أي  الصيام: 

، منعته النوم بالليل؛ فشفعني فيه. فيشفعان«)5(. ويقول القرآن: ربِّ
24- الصوم ُيضِعف الشبق، حلديث: »يا معرش الشباب، َمن استطاع منكم 
يستطع؛  مل  وَمن  للفرج،  وأحصن  للبص،  أغض  فإنه  فليتزوج؛  الباءة؛ 

فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء«)6(.
 I هريرة  أيب  حديث  يف  كام  القرب،  يف  صاحبه  عن  يدافع  الصوم   -25 
ِقَبِل  َما  الصيام:  فيقول  يمينه،  عن  ُيؤتٰى  ُثّم   ...«:- حبان  ابن  -عند 

َمْدَخل...«)7(.
رمضان،  إىٰل  ورمضان   ...« حلديث:  للذنوب،  مكفر  رمضان  صوم   -25

.I 1( رواه البخاري عن أبي هريرة(
)2( رواه البزار عن ابن عباس   وصححه العالمة األلباني في صحيح الجامع برقم )4083( .

)3( لحديث أبي هريرة I، المتفق عليه.
الجامع  V في صحيح  األلباني  وابن عساكر. وصححه  الشعب،  في  والبيهقي  العقيلي،  أخرجه:   )4(

رقم: )3030(.
في   V األلباني  وصححه  الشعب.  في  والبيهقي  والحاكم،  الكبير،  في  والطبراني  أحمد،  رواه:   )5(

صحيح الجامع رقم: )3882(.
.I 6( متفق عليه، من حديث عبد الله بن مسعود(

)7( كما في »صحيح الترغيب« )3/ 403(.
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مكفرات ملا بينهن، إذا اجتنبت الكبائر«)1(. 
26- الصوم من أسباب دخول اجلنة، حلديث: »َمن أصبح منكم اليوم صائاًم؟« 
قال أبو بكر I: أنا،... فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما اجتمعن يف امرئ؛ 

إالَّ دخل اجلنة«)2(.
27- ُينادٰى الصائمون يوم القيامة من باب الريان، فال يدخل منه إال الصائمون.

28- الصوم من أسباب العتق من النار؛ حلديث: »وهلل ُعتقاء من النار، وذلك 
يف كل ليلة«)3(. 

ب األخالق؛حلديث: »فإذا كان يوم صوم أحدكم؛ فال يرفث، وال  29- الصوم هُيذِّ
يصخب، وال جيهل،فإن َسابَّه أحٌد، أو قاتله؛فليقل:إين صائم، إين صائم«)4(.
ي يف اإلنسان عاطفة الرمحة واألخوة، والشعور برابطة التضامن  30- الصوم ُينمِّ

والتعاون التي تربط املسلمني فيام بينهم.
31- الصوم يعلم األمانة ومراقبة اهلل يف الرس والعلن؛ إذ ال رقيب عىٰل الصائم 

يف امتناعه عن املفطرات إال اهلل وحده.
32- صوم شهر رمضان بعرشة أشهر، وصوم الست من شوال بشهرين)5(. 

به يف اآلخرة. م املسلم الزهد يف الدنيا وشهواهتا، ويرغِّ 33- الصوم يعلِّ
د النفس تقديم حمبوب اهلل عىٰل حمبوهبا. 34- الصوم يعوِّ

35- من صام يوًما يف سبيل اهلل؛ باعد اهلل وجهه عن النار سبعني خريًفا)6(.
36- الصوم يكرس كربياء النفس وغرورها حتى ختضع للحقو تتواضع للخلق.

.I 1( رواه مسلم، عن أبي هريرة(
.I 2( رواه مسلم، رقم: )1028(، عن أبي هريرة(

)3( رواه الترمذي، عن أبي هريرة، بإسناد صحيح.
.I 4( متفق عليه؛ عن أبي هريرة(

)5( كما في حديث ثوبان في »صحيح الجامع« رقم )3094(، وكما في حديث أبي أيوب األنصاري I عند 
مسلم رقم )1164(: »من صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال؛ كان كصيام الدهر«.

.I 6( متفق عليه؛ عن أبي سعيد الخدري(
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�لدر�س �لثالث ع�سر
�أق�سام �لنا�س يف �سيام رم�سان �أربعة

ا. األول: من يلزمه أداًء، وهو املسلم املكلَّف القادر رشًعا وحسًّ

الثاين: من يلزمه القضاء، وهو من قام به عجز حيس كمرض، أو رشعي 
كحيض أو نفاس. ومن مظنة احليس: السفر.

ُيرجٰى  ال  مرض  به  ومن  الكبري،  وهو  فقط،  اإلطعام  يلزمه  من  الثالث: 
زواله.

الرابع: من يلزمه اإلطعام والقضاء، وذلك يف صورتني:

فعليها  فقط؛  الولد  عىٰل  خوًفا  املرضع؛  أو  احلامل  أفطرت  إذا  األوىٰل: 
القضاء، وعىٰل من يعول الولد اإلطعام.

َر قضاء رمضان إىٰل بعد رمضان آخر بال عذر؛ فعليه القضاء  الثانية: إذا ُأخِّ
واإلطعام)1(.

)1( راجع كتاب »المنتقٰى من فرائد الفوائد«، للشيخ ابن عثيمين V، ص: )26، 27(.
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�لدر�س �لر�بع ع�سر
�أ�سحاب �لأعذ�ر يف �سيام رم�سان

  �أ�سحاب �لأعذ�ر يف رم�سان �أربعة �أق�سام، وهم:

  �لق�سم �لأول: عليهم �لق�ساء فقط، وهم:

1- املريض: الذي يرجٰى برؤه.

2- املسافر سفر قرص.

3- احلائض.

4- النفساء.

5- احلامل: إذا خافت عىٰل نفسها فقط، أو خافت عىٰل نفسها وجنينها.

6- املرضع: إذا خافت عىٰل نفسها فقط، أو خافت عىٰل نفسها ورضيعها.

من  يتمكن  ومل  غريه،  ينقذه  من  يوجد  مل  إذا  معصوم:  إلنقاذ  املفطر   -7
إنقاذه إال بالفطر)1(. 

قال رسول  قال:   ،I العدو: حلديث أيب سعيد اخلدري  لقاء  8- عند 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنكم ُمصبِّحو عدوكم، والِفْطر أقوٰى لكم؛ فأفطروا«، وكانت َعْزَمًة؛ 

فأفطرنا)2(. 

)1( كما في »فتاوٰى رمضان« )1/ 389(، للشيخ الفوزان.
)2( رواه مسلم، رقم: )1120(.
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  �لق�سم �لثاين: عليهم �لكفارة فقط، وهم:
1، 2- الشيخ الكبري، والشيخة الكبرية: اللذان يشق عليهام الصيام.

3، 4- املريض، واملريضة: اللذان ال ُيرجٰى برؤمها.

كيلو  أي:  صاع،  بنصف  ر  تقدَّ يوم،  كل  عن  مسكني  إطعام  والكفارة: 
ونصف مما يأكله الناس.

  �لق�سم �لثالث: عليهم �لق�ساء، و�لكفارة مًعا، وهم:
1- احلامل: إذا خافت عىٰل جنينها، ومل ختف عىٰل نفسها.

2- املرضع: إذا خافت عىٰل رضيعها، ومل ختف عىٰل نفسها)1(.

3- من أفطر بعذر وأمكنه القضاء؛ فلم يقِض حتٰى جاء رمضان اآلخر.

  �لق�سم �لر�بع: ل يجب عليهم �أد�ءً، ول ق�ساءً، ول كفارة، وهم:
1، 2- الصغري، والصغرية: ومها َمن دون البلوغ، ومها مميزان، استكمال 
السابعة فام فوق، يصح منهام، وال جيب عليهام، وينبغي أمرمها به؛ ليتعودا عليه.
3، 4- املجنون، واملجنونة: ال يصح منهام، وال يقضيانه إذا أفاقا، وال يطعم 

عنهام.
ألن القلم مرفوع عن هؤالء األربعة.

5، 6- املخلِّط، واملخلِّطة يف عقلهام: ال جيب عليهام، وال يطعم عنهام؛ ألهنام 
يف معنٰى املجنون.   

7، 8- املريض، واملريضة: إذا عجزا عن الصيام يف مرضهام، واتصل هبام 
أوليائهام يشء،  عىٰل  فليس عليهام وال  بعده؛  أو  ماتا يف رمضان  املرض حتٰى 

)1( كما في »زاد المعاد« البن القيم  V )2/ 29(، ط: مؤسسة الرسالة.
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نَّة« )6/ 327()1(. باتفاق أهل العلم. كام أفاده اإلمام البغوي يف »رشح السُّ
تنبيه: وأما الرجل إذا أغمي عليه، وكذلك املرأة إذا أغمي عليها؛ فإذا    
هذه  يف  وينزالن  القضاء،  فعليهام  أيام؛  ثالثة  إىٰل  يومني  أو  يوًما  اإلغامء  كان 
عليهام  فليس  أيام؛  ثالثة  من  أكثر  اإلغامء  كان  إذا  وأما  النائم.  منزلة  احلالة 

قضاء، وينزالن منزلة املجنون واملعتوه)2(. 
  تنبيه �آخر:

الكافر والكافرة: ال يصح منهام الصيام، وال يقضيانه إذا أسلام، مع أهنام إذا 
با عىٰل تركه)3(. ماتا عىٰل كفرمها؛ ُسئال عنه، وُعذِّ

)1( وانظر: فتاوٰى اللجنة الدائمة )8/ 234( المجموعة الثانية.
.)210 /15( »V كما في »مجموع فتاوٰى الشيخ ابن باز )2(

)3( »نيل المآرب« )2/ 421، 422(.
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�لدر�س �خلام�س ع�سر
�لذين يباح لهم �لفطر يف �أول �لنهار ظاهًر� وباطًنا ثمانية

1- احلائض.
2- النفساء.
3- املسافر.
4- الصبي.

5- املجنون.
6- املريض.

7- الشيخ الكبري العاجز عن الصوم.
8- املتقوي عىٰل اجلهاد.

�ملرجع:
  »املغني« البن قدامة )4/ 387(، ت: الرتكي.

  و»املنتقٰى من فرائد الفوائد« البن عثيمني، ص: )135(.
عامل  دار  طبعة:   ،)1358 و   1343  /4( القيم  البن  الفوائد«  و»بدائع    

.V الفوائد، إرشاف الشيخ بكر أبو زيد
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�لدر�س �ل�ساد�س ع�سر
�أ�سباب �لفطر �سبعة

1- السفر.

2- املرض.

3- احليض.

4- النفاس.

5- اخلوف من هالك من خيشٰى عليه بصومه، كاملرضع واحلامل إذا خافتا عىٰل 
ولدهيام، ومثله مسألة الغريق.

6- الشيخ الكبري العاجز عن الصوم.

7- التقوي عىٰل اجلهاد.

�ملرجع:

  »بدائع الفوائد« البن القيم )4/ 1343 و 1358(، طبعة: دار عامل الفوائد. 
.V إرشاف الشيخ بكر أبو زيد
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�لدر�س �ل�سابع ع�سر
�أنو�ع �ل�سيام خم�سة

�لنوع �لأول: �ل�سوم �لو�جب:
1- صوم رمضان.

2- قضاء رمضان، ملن عليه قضاء.
3- كفارة من جامع يف هنار رمضان؛ ومل يستطع عتق رقبة.

4- صوم النذر.
5- صوم كفارة النذر.

هار؛ ملن مل يستطع عتق رقبة. 6- صوم كفارة الظِّ
7- صوم كفارة اليمني؛ إذا عجز عن الثالث اأُلول. ]كام يف سورة املائدة: آية 89[.

8- صوم كفارة قتل اخلطأ؛ ملن مل يستطع عتق رقبة.
ِرم، أو كان يف احلرم. ]كام يف سورة املائدة:  9- صوم كفارة قتل الصيد وهو حُمْ

آية 95، 96[.
10- صوم ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع؛ ملن متتع، ومل جيد اهلدي. ]كام 

يف سورة البقرة: آية 196[.
11- صوم كفارة من ارتكب حمظوًرا يف اإلحرام. ]كام يف سورة البقرة: آية 196[.

12- صوم من ترك واجًبا، يف حجه، أو عمرته، ومل يستطع أن هيدي؛ فيصوم 
عرشة أيام.
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�لنوع �لثاين: �ل�سوم �مل�ستحب:

1- صوم االثنني من كل أسبوع.
2- صوم اخلميس من كل أسبوع.

3- صوم أيام البيض من كل شهر.
4- صوم الست من شوال.

5- صوم تسع ذي احلجة، من أول ذي احلجة، حتٰى يوم عرفة.
6- صوم يوم عرفة لغري احلاج.

7- صوم يوم تاسوعاء من شهر حمرم، وهو اليوم التاسع.
8- صوم يوم عاشوراء من شهر حمرم، وهو اليوم العارش.

9- الصوم يف شهر اهلل املحرم، ومن صامه كاماًل فهو أفضل)1(.
10- صوم شعبان كله، أو إال قلياًل.

11- صوم يوم، وإفطار يوم )نصف الدهر(.

12- صوم يوم، وإفطار يومني )ثلث الدهر(.

13- صوم الشباب والشابات، الذين مل يتيرس هلم الزواج.

14- صوم يوٍم يف سبيل اهلل؛ حلديث أيب سعيد اخلدري I قال: قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من عبٍد يصوم يوًما يف سبيل اهلل، إال باعد اهلل بذلك اليوم 

وجهه عن النار سبعني خريًفا«)2(.

15- صوم من مل جيد طعاًما؛ حلديث: »هل عندكم يشء؟«.
.)22 /20( V وفتاوٰى الشيخ ابن عثيمين ،)15/ 415( ،V كما في فتاوٰى الشيخ ابن باز )1(

)2( متفق عليه.
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J، قالت: قال  ن مات وعليه صيام)1(؛ حلديث عائشة  الصيام عمَّ  -16
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه«)2(. 

17- تعويد الصبيان عىٰل صيام رمضان، إذا أمتوا الَسَنة السابعة من أعامرهم.

منكم  أصبح  »من  حلديث:  اخلصال؛  األربع  بني  جيمع  أن  صادف  من   -18
اليوم صائاًم...«)3( .

19- الصوم يف الشتاء؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة«)4(.

20- صيام ثالثة أيام من كل شهر.

21- صيام آخر يوم من كل شهر: قال اإلمام البخاري  V: »باب: الصوم 
آخر الشهر«.

�لنوع �لثالث: �ل�سوم �ملبتدع:

1- صوم يوم الثاين عرش من ربيع األول.

2- صوم أول مجعة من رجب.

3- صوم يوم السابع والعرشين من رجب.

4- صوم رجب كاماًل.

5- صوم يوم اخلامس عرش من شعبان.

)1( كما في )فتاوٰى اللجنة الدائمة( )10/ 373(.
)2( أخرجه: البخاري رقم: )1851(، ومسلم رقم: )1147(.

.I 3( رواه مسلم رقم: )1028(، عن أبي هريرة(
)4( أخرجه: أحمد، وأبو يعلٰى، والطبراني في الكبير، والبيهقي، وابن أبي شيبة، وابن أبي الدنيا، والضياء؛ 
عن عامر بن مسعود. والطبراني في األوسط، وابن عدي، والبيهقي في الشعب؛ عن أنس. وابن عدي، 

والبيهقي في الشعب؛ عن جابر.  
وحسنه الشيخ األلباني V في صحيح الجامع رقم: )3868(، والصحيحة رقم: )1922(.
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6- صوم يوم الغدير عند الشيعة، وهو اليوم الثامن عرش من ذي احلجة.

.S 7- صيام يوم مولد املسيح عيسٰى ابن مريم
8- صوم أول يوم من الَسَنة اهلجرية.

9- صوم أول اثنني من رجب.
10- صوم أول مخيس من رجب.

11- صوم أول يوم من رجب.
�لنوع �لر�بع: �ل�سوم �لـُمحّرم:

1- صوم يوم عيد الفطر.
2- صوم يوم عيد األضحٰى.

3- صوم أيام الترشيق، إال ملن مل جيد اهلدي.
باز  ابن  للشيخ  الفقهية(  )االختيارات  كام يف   ، منفرًدا  اجلمعة  يوم  4- صوم 

V ، مجع : خالد بن سعود العجمي، ص 462 .
5- صوم املرأة نافلة وزوجها حارض، بغري إذنه.

6- صوم احلائض.
7- صوم النفساء.

م رمضان بصوم يوم أو يومني، إال لصاحب العادة، أو من كان عليه قضاء. 8- تقدُّ
9- صوم يوم الشك؛ بنية االحتياط.

10- وصال يومني فأكثر. وهذا مذهب اجلمهور، وهذا التحريم خاص باألمة 
دون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
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11- صوم املريض، إذا كان سيؤدي إىٰل هلكته.

12- صوم املسافر، إذا كان سيؤدي إىٰل هلكته.

13- صوم الدهر.

14- الصوم لغري اهلل.

باز  ابن  للشيخ  الفقهية(  )االختيارات  يف  كام   ، عرفة  يوم  احلاج  صوم   -15
V ، مجع : خالد بن سعود العجمي، ص 462 .

�لنوع �خلام�س: �ل�سوم �ملكروه:

1- إفراد السبت بالصيام. وهذا مذهب اجلمهور.

2- ختصيص صيام األيام البيض يف رجب دون بقية الشهور.

3- »إذا انتصف )1( شعبان فال تصوموا«، إال من كان له عادة، أو عليه قضاء.

4- ُيكره صوم الست من شوال ملن كان عليه قضاء، إال ملن عجز أن جيمع بني 
القضاء والست.

5- صيام يوم عرفة للحاج.

6- الصوم عند السفر إذا شق عىٰل املسافر. ]كام يف )فتاوٰى رمضان( )1/ 308(، 
.]V فتوٰى الشيخ ابن باز

7- الصوم عند مالقاة العدو.

)1(  قال الشيخ ابن عثيمين V في شرحه لرياض الصالحين)394/3( معلًقا على حديث )إذا انتصف 
شعبان فال تصوموا( : ) حتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم ، وإنما هو للكراهة فقط( .
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�لدر�س �لثامن ع�سر
خ�سائ�س �سهر رم�سان

1- أن صيام رمضان أحد أركان اإلسالم اخلمسة العظام.
2- أن اهلل خّصه بالصيام من بني سائر الشهور.

3- أن اهلل خّصه بنزول القرآن.
4- أن اهلل خّصه بليلة القدر، التي هي خري من ألف شهر.

5- أنه ُخصَّ بصالة الرتاويح مجاعة يف املساجد.
6- أنه ُخصَّ بفتح أبواب اجلنة.

7- أن ُخصَّ بغلق أبواب النريان.
8- أن ُخصَّ بفتح أبواب السامء.
9- أنه ُخصَّ بفتح أبواب الرمحة.

10- أنه ُخصَّ بالعتق من النريان، يف كل ليلة.
11- أنه ُخصََّ بنداء املنادي من السامء: »يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي الرش 
الرتمذي  عند   ،I هريرة  أيب  حلديث  ليلة«.  كل  يف  وذلك  أقص. 

بإسناد صحيح.
12- أنه ُخصَّ بسلسلة الشياطني ومردة اجلن.

13- أنه ُخصَّ بأن العمرة فيه تعدل حجة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ]كام يف حديث ابن 
عباس L املتفق عليه[.
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14- أنه ُخصَّ بالعرش األواخر، التي هي أفضل ليايل الَسَنة.
15- أنه ُخصَّ بأن من صامه إيامًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه. ]كام يف 

حديث أيب هريرة I املتفق عليه[.
16- أنه ُخصَّ بأن َمن َقاَمه إيامًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه. ]كام يف 

حديث أيب هريرة I املتفق عليه[.
17- أنه ُخصََّ بأن من قام ليلة القدر إيامًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه. 

]كام يف حديث أيب هريرة I املتفق عليه[.
18- أنه ُخصََّ بزكاة الفطر.

19- أنه ُخصَّ بقبول شهادة العدل الواحد يف أول الشهر.
20- أنه ُخصَّ بدعاء جربيل، والتأمني من النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

القرآن  ملدارسة  لياليه؛  من  ليلة  S يف كل  بنزول جربيل  أنه ُخصَّ   -21
َ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. الكريم مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حتٰى ُتويفِّ

22- أن صومه مكفر للذنوب من رمضان إىٰل رمضان.
23- أنه مل يذكر شهر يف القرآن باسمه، إال شهر رمضان.

24- أنه شهر اجلود، فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص أجود ما يكون يف رمضان.
25- كان ملسو هيلع هللا ىلص جيتهد يف رمضان ما ال جيتهد يف غريه؛ فعن ابن عباس I، قال: 
الناس باخلري، وكان أجوَد ما يكون يف رمضان،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أجوَد  »َكاَن 
حني يلقاه جربيل، وكان جربيل S يلقاه كل ليلة يف رمضان، حتٰى 
كان  S؛  جربيل  لقيه  فإذا  القرآن،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عليه  يعرض  ينسلخ؛ 

أجود باخلري من الريح املرسلة«)1(. 

)1( أخرجه: البخاري رقم )6 و1803(، ومسلم رقم: )2308(.
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، وشدَّ  ليله، وأيقظ أهله، وجدَّ العرش؛ أحيا  إذا دخلت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  26- كان 
عائشة  حديث  يف  ]كام  غريها.  يف  جيتهد  ال  ما  فيها  جيتهد  وكان  املئزر، 

J، املتفق عليه[.
]كام يف  كاملة.  ليلة  قيام  له  ُكتب  ينرصف؛  اإلمام حتٰى  مع  قام  أن من   -27

 .])1(
I حديث أيب ذر

التقٰى  يوم  الفرقان،  يوم   - الكربٰى  بدر  غزوة  تكون  أن  اختار  اهلل  أن   -28
اجلمعان - يف رمضان يف الَسَنة الثانية للهجرة، وهي بداية نرص اإلسالم، 

واملسلمني.
29- أن اهلل D اختار أن تكون غزوة الفتح األعظم - فتح مكة - يف رمضان 

يف الَسَنة الثامنة من اهلجرة النبوية.
30- أن اهلل E َخّص ليلة القدر فيه بنزول املالئكة، الذين ال حيصيهم إاّل 

.S اهلل، وبنزول جربيل
اهلل  يقدرها  التي  السنوية،  باملقادير  القدر  ليلة  خّص   E اهلل  أن   -31

E فيها.
32- أن اهلل خّص ليلة القدر بالّسالم، واألمان، والطمأنينة، والوقار؛ كام قال 

E: زبڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄرب ]القدر: 5[.
33- أنه من ُحِرم فضل ليلة القدر؛ فقد ُحِرم من خري عظيم.

ليايل  فاعُف عّني«، يف  العفو؛  ، حتب  إنك عفوٌّ »اللهم  استحباب قول:   -34
األوتار من العرش األواخر؛ ألهنا مظنة ليلة القدر.

35- أن العبادة يف ليلة القـدر خيـر من عبادة  ثـالث وثامنني َسنة ، وبضعة 

)1( عند أحمد واألربعة وابن حبان. وصححه األلباني V في صحيح الجامع رقم: )1615(، والشيخ 
مقبل V في الصحيح المسند )215/1(.
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زبڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  تعاىٰل:  القدر. كام قال اهلل  ليلة  فيها  أشهر، ليس 
ٿرب ]القدر: 3[.

أصحاب  من  يكن  مل  إذا  الكربٰى،  الكفارة  تلزمه  هناره،  يف  املجامع  أن   -36
األعذار الرشعية، كالسفر واملرض.

37- أنه ُخصَّ بأنه حيرم صيام يوم أو يومني قبله، إال من كان له عادة، أو عليه 
قضاء، كام حيرم صيام يوم بعده؛ ألنه يوم العيد.

ا من شوال؛ كان كصيام الدهر)1(.  38- أن َمن صام رمضان، ثم أتبعه ستًّ
زبپ پ پ پ   :E 39- أن ليلة القدر ليلة مباركة؛ كام قال اهلل 

ڀ ڀرب ]الدخان: 3[.
قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   ،)2(

I هريرة  أيب  حلديث  مبارك؛  شهر  أنه   -40
»أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض اهلل عليكم صيامه، ُتفتح فيه 
أبواب اجلنة، وتغلق فيه أبواب اجلحيم، وُتغّل فيه مردة الشياطني، وفيه 

ليلة هي خري من ألف شهر، من ُحرم خريها؛ فقد ُحرم«.
األسقع  بن  واثلة  فعن  رمضان؛  يف  ُأنزلت  الساموية  الكتب  مجيع  أن   -41
I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُأنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من 
شهر رمضان، وُأنزلت التوراة لِِستٍّ مضت من رمضان، وُأنزَل اإلنجيل 
لثامن عرشة خلت من  الزبور  وُأنزل  لثالث عرشة مضت من رمضان، 

رمضان، وُأنزل القرآن ألربع وعرشين خلت من رمضان«)3(.
42-أنه خيتم بتكبري اهلل D؛كام قال تعاىٰل:زبۋ ۅ ۅ 

)1( كما في حديث أبي أيوب األنصاري I، عند مسلم )رقم: 1164(.
»صحيح  في   ،)55( رقم:   V األلباني  حه  وصحَّ »الشعب«.  في  والبيهقي  والنسائي،  أحمد،  عند   )2(

الجامع«.
الجامع«  في »صحيح   V األلباني  نه  وابن عساكر. وحسَّ »الكبير«،  في  والطبراني  أحمد،  أخرجه:   )3(

رقم: )1497(، وفي »السلسلة الصحيحة« رقم: )1575(.
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ۉ ۉ ې ې ې ېرب]البقرة: 185[.
43- أنه ُخصَّ بمواظبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، عىٰل اعتكاف العرش األواخر منه.

.D 44- أنه شهر ُيقبِل فيه كثري من املسلمني عىٰل طاعة اهلل
45- أنه يسمٰى بشهر الصرب. كام جاء يف احلديث.

46- أن صيامه يذهب َوحر الصدر. كام جاء يف احلديث.
ه األواخر بصالة التهجد مجاعة يف الثلث األخري  وا َعرْشَ 47- أن املسلمني َخصُّ
من كل ليلة؛ وذلك استناًدا إىٰل فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقد كان جيتهد يف العرش 

األواخر ما ال جيتهد يف غريها.
48- أنه خص يف خامتته بصالة عيد الفطر.

49- أنه ُخصَّ باإلكثار من قراءة القرآن. كام هو واضح من فعل السلف.
50- أنه ُخصَّ باعتكاف النساء العرش األواخر منه.
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�لدر�س �لتا�سع ع�سر
بدع رم�سان )1(

1- التلفظ بنيَّة الصيام.

2- التلفظ بنيَّة االعتكاف.

3- تأخري اإلفطار حتٰى يرٰى النجوم.

َبح، والتهادي هبا يف رمضان. 4- انتشار السُّ

)1( البدعة لغة: االختراع على غيرمثال سابق، وهذا هو أصل مادة )بدع(، ومنه قول الله تعالى:   زب ڭ  
ۇ  ۇۆ      رب ]البقرة:117[، اي مخترعهما من غيرمثال سابق متقدم، وقوله تعالى : زب ڈ ڈ  
ژ            ژ   ڑ  ڑ    رب ] األحقاف:9[ ، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني 

كثير من الرسل، ويقال ابتدع فالن بدعة ، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق ، وهذا أمر بديع يقال 
في الشيء المستحسن الذي ال مثال له في الُحسن، فكأنه ما هو مثله وال ما يشبهه ، ومن هذا المعنى 

سميت البدعة بدعة .
نَّة مخالفتها للكتاب  وشرًعا : البدعة التي ُيعد بها الرجل من أهل األهواء ، ما اشتهر عند أهل العلم بالسُّ

نَّة . والسُّ
وإن شئت قلت : البدعة : كل اعتقاد أو عمل أو لفظ أحدث بعد موت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنية التعبد والتقرب 

نَّة ومن فعل السلف . إلى الله، ولم يدل عليها الدليل من الكتاب والسُّ
ا َبْعُد  ِه - ملسو هيلع هللا ىلص- إَِذا َخَطَب   َيُقوُل :  » َأمَّ ِه L َقاَل َكاَن َرُسوُل اللَّ حكمها : عن َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اللَّ
ٍد َوَشرُّ اأُلُموِر ُمْحَدَثاُتَها َوُكلُّ بِْدَعٍة َضاَلَلٌة ،)َوُكلُّ  ِه َوَخْيُر اْلُهَدى ُهَدى ُمَحمَّ َفإِنَّ َخْيَر اْلَحِديِث ِكَتاُب اللَّ
اِر « . أخرجه مسلم في الجمعة رقم )567( - )592/2(، والنسائي في العيدين ، باب  َضاَلَلٍة ِفي النَّ

22 - )188/3-189(، والزيادتان اللتان بين معكوفتين له .
قال شيخا ووالدنا الوصابي  V : ) قد حكم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص على كل بدعة بأنها ضاللة ، ولم يقل 

بعض وبعض، وإنما قال : ) كل( ، )وكل( يا أخي من ألفاظ العموم .
.414/35:V 37/1( .)الفتاوى(لشيخ اإلسالم ابن تيمية( V للشاطبي) االعتصام(

دار  ، ط:   V الوصابي  الوهاب  عبد  بن  العالمة محمد  لوالدنا  التوحيد(  أدلة  في  المفيد  القول   (
اإليمان باإلسكندرية . 

ولد المؤلف : أبو عبد اللطيف عبد الرحمن .
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روا؛ فإن يف السحور بركة«. 5- قول املؤذن بعد األذان األول: »تسحَّ

6- التسبيح بداًل من األذان األول للفجر.

7- قال احلافظ ابن حجر يف »فتح الباري« )4/ 199(:

الثاين  األذان  إيقاع  من  الزمان،  هذا  يف  ُأحِدَث  ما  املنكرة:  البدع  )من 
قبل الفجر بنحو ثلث ساعة يف رمضان، وإطفاء املصابيح التي ُجعلت 
أحدثه  مّمن  الصيام؛ زعاًم  يريد  َمن  األكل والرشب عىٰل  لتحريم  عالمة 
هم  الناس، وقد جرَّ إاّل آحاد  العبادة، وال يعلم بذلك  أنه لالحتياط يف 
ذلك إىٰل أن صاروا ال يؤذنون إاّل بعد الغروب بدرجة؛ لتمكني الوقت 
نة؛ فلذلك  - َزَعُموا - فأّخروا الفطر، وعّجلوا السحور، وخالفوا السُّ

قّل عنهم اخلري، كثري فيهُم الرش، واهلل املستعان(.

8- الرتحيب بقدوم رمضان عىٰل املآذن، والطرقات.

9- توديع رمضان عىٰل املآذن، والطرقات.

10- الصوت اجلامعي باألذكار بعد الصلوات اخلمس يف رمضان.

11- دعاء بعض األئمة يف أدبار الصلوات، وتأمني الناس عىٰل هذا الدعاء.

الواحد؛ مجاعة  الوقت  الواحد، ويف  املسجد  تكثري صالة اجلامعات يف   -12
تصيل العشاء، ومجاعة تصيل الرتاويح، ومجاعة تصيل الوتر.

13- ختصيص القراءة يف صالة الرتاويح من سورة التكاثر، إىٰل سورة الناس 
يف كل ليلة.

14- رفع الصوت باألذكار بعد كل ركعتني من الرتاويح.

15- رفع املصلني أصواهتم بالتكبري يف أثناء الصالة، إذا فرغ اإلمام من قراءة 
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سورة الضحٰى إىٰل آخر سورة الناس.

16- قول بعض األئمة للناس بني الشفع والوتر: »انووا الصيام، أثابكم اهلل!«.

17- ختصيص ليلة السابع والعرشين بذبيحة، ومجع الناس عىٰل أكلها.

18- صالة الرتاويح مجاعة يف ليلة العيد، وتسميتها بالليلة اليتيمة. علاًم بأن 
هذه الليلة ليست من رمضان، وإنام هي من شوال.

19- اعتقاد بعضهم أن رمضان إذا مل يكن ثالثني يوًما، فهو ناقص.

20- اعتقاد بعض الناس أن قيام رمضان يكون بمضغ القات، ورشب الدخان، 
ات، ولعب الضومنة والكريم، والشطرنج، ولعب الورق  شَّ والنظر إىٰل الدُّ

)البارصة(.

21- رسعة بعض األئمة يف صالة الرتاويح، فإذا ُنصحوا؛ قالوا: إنام هي تالويح!

22- قول بعض املؤذنني: احلذر، يا عباد اهلل، احلذر، يا عباد اهلل. قبل األذان 
الثاين بعرش دقائق.

عىٰل  والسالم  بالصالة  صوته  يرفع  العشاء  لصالة  املؤذن  خروج  عند   -23
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان خاصة.

24- رفع صوت املؤذن عند باب املسجد بعد خروجهم من صالة الرتاويح، 
بالصالة والسالم عىٰل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

25- الرضب بالطبل من أجل إيقاظ النائمني للسحور يف رمضان.

26- قراءة القرآن بمكرب الصوت بداًل عن األذان األول للفجر.

27- اعتقاد بعضهم أن الصائم إذا سّب وشتم؛ فليس عليه يشء؛ ألنه صائم.
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28- صالة التهجد من أول رمضان مجاعة يف املسجد يف آخر الليل، وقد صلوا 
يف أول الليل الرتاويح.

29- قول املؤذن: صالة الرتاويح، أثابكم اهلل.

بقدوم  وابتهاًجا  فرًحا  َين؛  والزِّ والفوانيس!  باملصابيح  الشوارع  تزيني   -30
رمضان.

31- قول املؤذن: صالة القيام؛ أثابكم اهلل.

32- قول املؤذن: صالة الوتر، أثابكم اهلل.

33- إقامة املوائد يف العرش األواخر بمناسبة توديع رمضان.

34- اعتقاد إباحة الفطر ألصحاب األعامل الشاقة، كام أجاز السيد سابق يف 
نَّة «. »فقه السُّ

35- التهنئة برمضان، فيقال: رمضان مبارك، وخواتم مباركة.

شهر  بدخول  بالتهنئة  بأس  ال  بأنه  املوقرة،  الدائمة  اللجنة  فتوٰى  وأما 
الفتوٰى عىٰل  بنوا هذه  الثانية: فقد  7، 8( من املجموعة  رمضان، كام يف )9/ 
حديث سلامن الفاريس I، وهو حديث ضعيف. انظره يف هذه املذكرة، يف 

الدرس رقم: )26(، حديث رقم: )3(.
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�لدر�س �لع�سرون
�أخطاء يرتكبها بع�س �ل�سائمني

1- األكل املفرط يف إفطاره أو عشائه أو سحوره.
2- الرشب املفرط يف إفطاره أو عشائه أو سحوره.

ا من بطنه، بحسب  خمالفني يف ذلك قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ما مأل آدميٌّ وعاًء رشًّ
وثلث  لطعامه،  فثلث  حمالة؛  ال  كان  فإن  صلبه،  يقمن  ُأُكالٌت  آدم  ابن 

لرشابه، وثلث لَنَفسه«)1(.
3- استغراق الوقت يف النوم؛ بدعوٰى أن نوم الصائم عبادة.

ا؛ فقد أفطر؛ فيواصل األكل والرشب  4، 5- اعتقاد أن من أكل أو رشب ناسيًّ
بحجة أنه مفطر.

6- ظن أن من غلبه القيء فقد أفطر؛ فيواصل األكل والرشب بحجة أنه مفطر.
7- مواصلة من َقِدم من السفر فطَره؛ بحجة أنه مفطر.
8، 9- مواصلة احلائض والنفساء إذا طهرتا؛ فطرمها.

10- اعتقاد أن من فاته السحور؛ فاته الصوم.
11- اعتقاد أن من احتلم وهو صائم؛ فقد أفطر.

12- اعتقاد أن من فاته الوتر؛ فاته الصوم.
13- مواصلة املرأة الصيام وقد جاءها احليض؛ بدعوٰى أهنا قد تعبت يف اجلزء 

األول من النهار.
)1( رواه: أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم؛ عن المقدام بن معدي كرب I. وصححه األلباني 

V في صحيح الجامع رقم: )5674(، وفي الصحيحة رقم: )2265(.
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إال  عليها  يبَق  ومل  الليل،  أثناء  طهرت  التي  والنفساء  احلائض  اعتقاد   -14
رت الغسل بعد أذان الفجر الثاين؛ أنه ال صيام هلا. الغسل؛ أهنا إذا أخَّ

15- اعتقاد من كان عليه جنابة من الليل، ومل يبَق عليه إاّل الغسل، ومل يغتسل 
إال بعد أذان الفجر الثاين؛ أنه ال صيام له.

16- البصاق يف املسجد يف علب مملوءة بالرتاب.
17- رمي نوٰى التمر يف املسجد ويف الطرقات وقت اإلفطار.

18- ترك استعامل السواك من زوال الشمس إىٰل غروهبا.
19- ترك احلائض والنفساء كثرًيا من أعامل اخلري؛ بحجة أهنا غري صائمة.

20- بعض النساء تفطر بمجرد اإلحساس باحليض، وقبل خروج الدم.
21- بعض النساء تظن أن صوم النفساء ال يصح قبل متام األربعني إذا هي 

طهرت قبل ذلك.
22- النوم يف املسجد بدون رسوال داخيل طويل؛ مما قد يسبب انكشاف العورة.

23- األكل والرشب وقت األذان الثاين للفجر.
24- دخول املسجد، وأثر الثوم والبصل والكراث والبقل ينبعث من فم اآلكل.

25- تضييع الصائم وقته يف متابعة املسلسالت والتمثيليات واملباريات.
26- التأخر عن صالة املغرب، فتفوته ركعة أو أكثر ، بحجة طعام اإلفطار.

27- رسعة بعض املؤذنني يف إقامة صالة املغرب؛ بحيث مل جيعل بني األذان 
واإلقامة إال مخس دقائق. وتأخري بعض املؤذنني إقامة املغرب؛ بحيث 
جيعل بني األذان واإلقامة عرشين دقيقة أو أكثر. وخري األمور أوسطها؛ 

فلو جعل بني األذان واإلقامة لصالة املغرب عرش دقائق؛ كان كافًيا.
28- تضييع أوقات الشباب بام يسمٰى بالدوري الرمضاين صباًحا وعرًصا وبعد العشاء، 

وهذا يشبه أن يكون مؤامرة عىٰل قراءة القرآن الكريم، وغريه من العبادات.
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29- عدم املباالة بصالة الرتاويح، وكأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل يقل: »من قام رمضان 
إيامًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه«)1(.

30- جعل ليايل رمضان ليايل تتبع املوضات يف األسواق.
31- َتَغنِّي بعض أئمة املساجد يف قنوت الوتر وتكلف السجع، وإطالة الدعاء 

حتٰى يشق عىٰل املصلني.
32- عدم املباالة بالعرش األواخر، وتضييعها ألتفه األسباب.

33- الدخول يف أعامل شاقة يف هنار رمضان وهو صائم.
ا،  34- إطفاء األرسجة يف صالة الرتاويح والتهجد، ويبقٰى رساج خافت جدًّ

وكأهنم استفادوا هذا من الصوفية .
35- اعتقاد بعض الناس أن ليلة القدر ليلة 27 دائاًم ، والصواب أهنا متنقلة 

يف ليايل العرش .
36- جعل ليايل رمضان ليايل تتبع املحالت للتسول )الشحتة( .

37- رفع بعض أئمة املساجد يف قنوت الوتر أصواهتم املزعجة، ويف احلديث 
اَم  ا النَّاُس َأْربُِعوا َعىَل َأْنُفِسُكْم ، َفإِنَُّكْم اَل َتْدُعوَن َأَصمَّ َواَل َغائًِبا ، إِنَّ َ » َأيُّ
َتْدُعوَن َسِميًعا َبِصرًيا قريًبا وهو معكم« . ) رواه البخاري رقم )2830( 

رواه مسلم رقم)3036( ، باب استحباب خفض الصوت بالذكر.
38- ترك األوالد يعبثون يف املساجد .

39- تضييع ليايل العرش األواخر يف األسواق، رجاًل ونساًء إال من رحم اهلل، 
بحجة رشاء مالبس العيد وحلويات العيد.

قد  مما  اإلفطار،  قبيل  النارية  والدراجات  للسيارات  املفرطة  الرسعة   -40
يؤدي إىل احلوادث .

.I 1( متفق عليه، عن أبي هريرة(
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�لدر�س �حلادي و�لع�سرون
�أق�سام �لنا�س يف �سهر رم�سان

�أحد ع�سر ق�سًما:
�لق�سم �لأول:

أنواع  بشتٰى  اهلل  إىٰل  فيه  يتقرب  للعبادة؛  موساًم  رمضان  شهر  يتخذ  من 
والتعرض  اللحظات،  واغتنام  اخلريات،  فعل  إىٰل  سباًقا  فرتاه  الطاعات، 

للنفحات. قلبه شاكر، ولسانه ذاكر، وجوارحه مشغولة بالطاعة تلو الطاعة.
فهذا الصنف: جعل الدنيا وراء ظهره، وأقبل عىٰل مرضاة ربه، يرجو رمحته، 
وخيشٰى عذابه؛ فإذا ذكر عنده رمضان؛ تذكر الصيام، والقيام، وقراءة القرآن، 
الغتنامها،  فهب  الطاعات؛  وسائر  واإلحسان،  والرب  واألذكار،  والدعاء 

وسارع الستغالهلا بكل ما يملك.
نسأل اهلل تعاىٰل أن جيعلنا من هذا القسم، فهذا الصنف أرشف األصناف 

وأفضلها، وأزكاها عند اهلل، وأرفعها.
�لق�سم �لثاين:

من اختذ شهر رمضان موساًم للتجارة الدنيوية، فهو ينتظر رمضان بفارغ 
جتارته  أبواب  فتح  قد  أمواله.  وتكثر  رصيده،  ويعظم  جتارته،  لتنمو  الصرب؛ 
عىٰل مرصاعيها. فرمضان عنده فرصة ذهبية جلمع الدينار والدرهم، فإذا ذكر 
عنده رمضان؛ ذكر حصاد األموال، ومجع احلطام الفاين، وربام مل يباِل بصالة 
القرآن  يقرأ من  انسلخ شهر رمضان ومل  التهجد، وربام  الرتاويح وال بصالة 



65

65

شيًئا؛ فضيَّع أنفس أوقاته، وأغىٰل أيامه ولياليه، فنسأل اهلل العافية والسالمة.
�لق�سم �لثالث:

من اختذ شهر رمضان موساًم ملتابعة اجلديد املعروض عىٰل الدش والتلفاز 
والسينام، واجلديد يف عامل األفالم واملرسحيات والتمثيليات واملسابقات، فرتاه 
إىٰل آخر، ومن  إىٰل آخر، ومن مسلسل  فيلم  إىٰل آخر، ومن  برنامج  يتنقل من 

مرسحية إىٰل أخرٰى، وهكذا تضيع ساعاته وأوقاته.
وهذا الصنف: إذا ذكر رمضان تذكر الشاشات والفضائيات التي تقيض 

عىٰل األوقات والساعات، فال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم.
�لق�سم �لر�بع: 

من اختذ شهر رمضان موساًم للعب الكرة، قدم وطائرة وسلة، والضومنة، 
والكريم، والشطرنج، والبارصة، والتنس، والنرد.

فهذا الصنف: إذا ذكر رمضان عنده؛ تذكر هذه األلعاب، قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من لعب بالنردشري؛ فكأنام صبغ يده يف حلم خنزير ودمه«)1(.

�لق�سم �خلام�س:
من اختذ شهر رمضان موساًم ملضغ القات، ورشب الدخان ورشب التنامك 
واجلراك، ومضغ القورة، والتنبل، فقد أعد املال لرشائها، وهيأ املكان ملضغها 
وتدخينها، ال يقوم من جملسه إال عند السحر؛ فال تراويح صالها، وال أمواله 

حفظها، وال أوقاته استغلها، وال صحته حافظ عليها.
فهذا الصنف: إذا ذكر عنده رمضان؛ تذكر السهرات والسمرات، وأوراق 

القات، وضيع تلك الليايل الفاضالت؛ فاللهم غفرانك.

.I 1( رواه اإلمام مسلم في صحيحه، عن بريدة(
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�لق�سم �ل�ساد�س:
من يتخذ شهر رمضان موساًم للتسول والشحتة، فهو يسأل الناس بكل 
جرأة، ويتنقل من شخص إىٰل آخر، ومن مكان إىٰل آخر، وربام مل يباِل بصالة 

الرتاويح، وصالة القيام.
فهذا الصنف: إذا ذكر عنده رمضان؛ تذكر مجع األموال عن طريق الشحتة 

والتسول، واهلل املستعان.
�لق�سم �ل�سابع:

األسواق  يف  النساء  وتتبع  للمعاكسات،  موساًم  رمضان  شهر  يتخذ  من 
واملحالت والطرقات.

القبيحة،  األفعال  هذه  تذكر  رمضان؛  عنده  ذكر  إذا  الصنف:  فهذا 
واخلطوات الشنيعة؛ نسأل اهلل العافية والسالمة.

�لق�سم �لثامن:
من يتخذ شهر رمضان موساًم للمآكل واملشارب؛ فهو يذهب إىٰل األسواق؛ 
ليجمع ما لذَّ وطاب، وهييئ املوائد واألطباق، فيأكل يف ليله ويرشب برشاهة، 

حتٰى يمتلئ بطنه ويكثر جشاؤه، ويطول شبعه.
فهذا الصنف: إذا ذكر عنده رمضان؛ تذكر الوجبات الدسمة، وصنوف 

األرشبة واألطعمة. اللهم إنا نسألك اهلدٰى والتقٰى والعفاف والغنٰى.
�لق�سم �لتا�سع:

من يتخذ شهر رمضان موساًم للبطالة والنوم والكسل؛ فهو كثري النوم يف ليله 
وهناره.

فهذا الصنف:إذا ذكر عنده رمضان؛ تذكرالنوم؛فيعطيه جل أوقاته وساعاته.
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�لق�سم �لعا�سر:
املسلمني  أوساط  يف  احلزبيات  لنرش  موساًم  رمضان  شهر  يتخذ  من 
هلا  وجندوا  لذلك،  ستاًرا  واالعتكاف  الصائم  إفطار  اختذوا  قد  واملسلامت، 

الشباب والشابات، ومجعوا من أجلها املطاعم واألموال.
فهذا الصنف: إذا ذكر عنده رمضان؛ تذكر األنشطة احلزبية، ونرشها بني 

الفتيان والفتيات ؛ واهلل املستعان.
�لق�سم �حلادي ع�سر:

فهم  والضالالت؛  واخلرافات  البدع  لنرش  موساًم  رمضان  شهر  اختذ  من 
يرفعون أصواهتم بالصياح، واألذكار اجلامعية، والدعاء اجلامعي؛ ال يتقيدون 

نَّة  يف األقوال واألعامل. بدليل؛ نسأل اهلل أن يرزقنا اتباع السُّ
فهذا الصنف: إذا ذكر عنده رمضان؛ تذكر نرش البدع، والصياح باألذكار 
بح، واالحتفال باملوالد، إىٰل غري ذلك  اجلامعية، واألدعية اجلامعية، وتوزيع السُّ

من البدع واملخالفات.
فهذان القسامن األخريان من أخبث األقسام؛ نسأل اهلل العافية والسالمة.
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�لدر�س �لثاين و�لع�سرون
رم�سان مدر�سة متكاملة

ما يتعلمه �مل�سلم من �سهر رم�سان:
 L 1- رمضان يعلم الصرب: »وهو شهر الصرب«. كام رواه البزار عن ابن عباس

مرفوًعا.
إين  فليقل:  قاتله،  أو  أحٌد  ساّبه  »فإن  الناس:  أذٰى  حتمل  يعلم  رمضان   -2

.I صائم«. متفق عليه، عن أيب هريرة
3- رمضان يعلم النظام: )التقيد بمواعيد اإلمساك واإلفطار(.

4- رمضان يعلم االجتهاد يف العبادة: »كان جيتهد يف العرش، ما ال جيتهد يف 
.J غريها« رواه مسلم، عن عائشة

5- رمضان يعلم الكرم واجلود والسخاء: »وكان أجوَد ما يكون يف رمضان« 
.L متفق عليه، عن ابن عباس

6- رمضان يعلم قيام الليل: »من قام رمضان إيامًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر له ما تقدم 
.I من ذنبه«. متفق عليه، عن أيب هريرة

7- رمضان يعلم الصيام: »من صام رمضان إيامًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر له ما تقدم 
.I من ذنبه«. متفق عليه، عن أيب هريرة

8- رمضان يعلم اإلخالص: »من صام رمضان - ومن قام رمضان، ومن قام ليلة 
القدر - إيامًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر له ما تقدم من ذنبه«. متفق عليه، عن أيب هريرة 

.I
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9- رمضان يعلم قراءة القرآن: »كان جربيل S ُيداِرس النبي ملسو هيلع هللا ىلص القرآن 
يف كل ليلة من رمضان«)1(.

10- رمضان يعلم إطعام الطعام: »من فطر صائاًم فله مثل أجره«)2(.
11- رمضان يعلم الدعاء: »ثالث دعوات مستجابات: دعوة الصائم...«)3(.

12- رمضان يعلم االعتكاف: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يعتكف العرش األواخر 
من رمضان«)4(.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  زبٿ  التقوٰى:  يعلم  رمضان   -13
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦرب ]البقرة: 183[.

14- رمضان يعلم الزهد والتقشف: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يفطر عىٰل رطبات، 
فإن مل جيد؛ فعىٰل مترات، فإن مل جيد حسا حسوات من ماء«)5(.

15- رمضان يعلم الناس الزكاة: )زكاة الفطر(.
من  رمضان...  قام  »من  املختلفة:  الرب  أعامل  بني  اجلمع  يعلم  رمضان   -16

صام رمضان... من قام ليلة القدر...«)6(.
17- رمضان يعلم العمرة: »عمرة يف رمضان تعدل حجة معي«)7(. 

زبچ  18- رمضان يعلم طلب العلم: »أول ما نزل من القرآن يف رمضان: 

.L 1( متفق عليه، عن ابن عباس(
)2( أخرجه: أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، وابن خزيمة؛ عن زيد بن خالد. وصححه األلباني 

في صحيح الجامع.
صحيح  في  األلباني  وصححه   .I هريرة  أبي  عن  عساكر؛  وابن  الشعب،  في  البيهقي  أخرجه:   )3(

الجامع، رقم: )3030(.
.L وعبد الله بن عمر ،J 4( متفق عليه، عن عائشة(

الجامع، رقم:  I. وحسنه األلباني في صحيح  أنس  أخرجه: أحمد، وأبو داود، والترمذي؛ عن   )5(
.)4995(

.I 6( متفق عليه، عن أبي هريرة(
.L 7( متفق عليه، عن ابن عباس(
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چ چ ڇ ڇرب«)1(.
19- رمضان يعلم التضحية: »يرتك طعامه ورشابه وشهوته من أجل«)2(.

20- رمضان يعلم التهيؤ للصيام والقيام: »إذا كانت أول ليلة من رمضان؛ 
فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطني«)3(.

21- رمضان يعلم التشجيع عىٰل اخلري: »يا باغي اخلري، أقبل«)4(. 
22- رمضان يعلم التحذير من الرش: »ويا باغي الرش، أقص«)5(.

اإلمام حتٰى  مع  قام  إذا  الرجل  »إن  الطاعة:  عىٰل  املرابطة  يعلم  23- رمضان 
ينصف؛ حسب له قيام ليلة«)6(.

24- رمضان يعلم الصرب عىٰل ترك الشهوات: »يدع طعامه ورشابه وشهوته 
من أجل«)7(.

25- رمضان يعلم اجلهاد يف سبيل اهلل: »غزوة بدر وفتح مكة كانتا يف شهر 
رمضان«، األوىٰل يف العام الثاين اهلجري، والثانية يف العام الثامن اهلجري.
26- رمضان يعلم الرمحة بالفقراء واملساكني: »كان أجوَد ما يكون يف رمضان« 

متفق عليه، عن ابن عباس L و»زكاة الفطر«. 
اب العفة: »يا معرش الشباب، من استطاع منكم الباءة؛  27- رمضان يعلم الُعزَّ

فليتزوج، ومن مل يستطع؛ فعليه بالصوم«)8(. 
28- رمضان يعلم احرتام شعائر اهلل، وعدم التعدي عىٰل حدود اهلل، قال تعاىل 

.J 1( أخرجه: البخاري رقم: )3(، ومسلم رقم: )160(؛ عن عائشة(
.I 2( متفق عليه، عن أبي هريرة(
.I 3( متفق عليه، عن أبي هريرة(

)4( أخرجه الترمذي، عن أبي هريرة I. وصححه األلباني في صحيح ُسَنن الترمذي، رقم: )682(.

)5( أخرجه: الترمذي، عن أبي هريرة I. وصححه األلباني في صحيح ُسَنن الترمذي رقم: )682(.
)6( أخرجه أبو داود عن أبي ذر. وصححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح، رقم: )1504(.

.I 7( متفق عليه، عن أبي هريرة(
.I 8( متفق عليه، عن عبد الله بن مسعود(
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  الصيام:زبٿ  آيات  آخر  يف 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 
ھ ھ  ہ ھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ ڻ ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې  ې 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گرب ]البقرة: 183- 187[.
أو  أحٌد  سابَّه  »فإن  واجلاهل:  السفيه  مع  التعامل  كيفية  يعلم  رمضان   -29

قاتله؛ فليقل: إين صائم«)1(.
30- رمضان يعلم االعتزاز بالطاعة: »إين صائم، إين صائم«)2(.

31- رمضان يعلم متابعة اخلري واألعامل الصاحلة: »من صام رمضان ثم أتبعه 
ستًّا من شوال؛ كان كصيام الدهر«)3(.

.I 1( متفق عليه، عن أبي هريرة(

.I 2( متفق عليه، عن أبي هريرة(
.I 3( رواه مسلم، عن أبي أيوب األنصاري(
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32- رمضان يعلم العفو والصفح: »وهلل عتقاء من النار، وذلك يف كل ليلة«)1(.
33- رمضان يعلم املسلمني توحيد الكلمة: »الصوم يوم تصومون، والفطر 

يوم تفطرون، واألضحٰى يوم تضحون«)2(.
به  والعمل  الزور،  قول  يدع  مل  »من  األخالق:  هتذيب  يعلم  رمضان   -34

واجلهل؛ فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه«)3(.
35- رمضان يعلم العقيدة الصحيحة، بوجود اجلنة والنار والشياطني: »إذا جاء 
رمضان ُفتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطني«)4(.
36- رمضان يعلم اغتنام الفرص: زب  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿرب ]القدر: 3[.
گ  گ  گ  زبک  تعاىٰل:  اهلل  قال  بالعبادة:  الفرحة  يعلم  رمضان   -37

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱرب ]يونس: 58[.
و»للصائم فرحتان يفرحهام؛ فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه«)5(. 

38- رمضان يعلم التحري يف األمور: »صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته«)6(.
39- رمضان يعلم العناية باألهل: »شّد مئزره، وأيقظ أهله، وأحيا ليله«)7(. 

وصيام  صيامنا  بني  ما  »فصل  والنصارٰى:  اليهود  خمالفة  يعلم  رمضان   -40
أهل الكتاب؛ أكلة السحر«)8(.

وترك  واملستحبات،  الواجبات  بفعل  االهتامم  املسلم  يعلم  رمضان   -41
املحرمات املكروهات، وهذا مأخوذ من تفسري التقوى.

)1(  رواه الترمذي )682(، وابن ماجه رقم: )1665( عن أبي هريرة I . بإسناد صحيح  .
)2( رواه: الترمذي رقم: )697( ، وابن ماجه رقم: )1660(، عن أبي هريرة I  . وصححه األلباني في 

صحيح الجامع، رقم: )3869(.
.I 3( رواه البخاري، عن أبي هريرة(

.I 4( متفق عليه، عن أبي هريرة(
.I 5( متفق عليه، عن أبي هريرة(
.I 6( متفق عليه، عن أبي هريرة(

.J 7( متفق عليه، عن عائشة(
.I 8( رواه مسلم، عن عمرو بن العاص(
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�لدر�س �لثالث و�لع�سرون
�سهر رم�سان

1- شهر رمضان شهر الصيام:
قال اهلل تعاىٰل: زبۀ ہ ہ ہ ہھرب ]البقرة: 185[.

2- شهر رمضان شهر القيام:
تقدم من  ما  له  إيامًنا واحتساًبا؛ غفر  قام رمضان  ملسو هيلع هللا ىلص:»من  اهلل  قال رسول 

ذنبه«)1(.
3- شهر رمضان شهر نزول القرآن:

قال اهلل تعاىٰل: زبڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻۀرب ]البقرة: 185[.

4- شهر رمضان شهر ليلة القدر:
قال اهلل تعاىٰل: زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄرب ]القدر: 1 - 5[.
5- شهر رمضان شهر اإلقبال عىٰل اخلري: 

»يا باغي اخلري، أقبل«)2(.

.I 1( متفق عليه، عن أبي هريرة(
.I 2( رواه الترمذي، عن أبي هريرة(
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6- شهر رمضان شهر الكف عن الرش: 
»ويا باغي الرش، أقص«)1(.

7- شهر رمضان شهر الزكوات والصدقات: 
)زكاة الفطر، ومن كان حوله رمضان لزكاة ماله زكاه فيه(.

8- شهر رمضان شهر االعتكاف يف املساجد:
»كان رسول ملسو هيلع هللا ىلص، يعتكف العرش األواخر من رمضان«)2(.

9- شهر رمضان هناره صيام وليله قيام: 
حلديث أيب هريرة I املتفق عليه:من صام رمضان...ومن قام رمضان...«.

10- شهر رمضان شهر الفتوحات اإلسالمية واالنتصارات العظيمة: 
)منها: غزوة بدر الكربٰى، وفتح مكة األعظم(.

11- شهر رمضان شهر االعتامر إىٰل بيت اهلل احلرام:
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عمرة يف رمضان تعدل حجة معي«)3(.

12-شهر رمضان شهر اهلدايات،ونزول الكتب الساموية من رب الربيات:
أمحد،  اإلمام  أخرجه:  الذي   .I األسقع  بن  واثلة  حديث  يف  ]كام 
والطرباين يف الكبري، وابن عساكر. وحسنه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع«، 

ويف »الصحيحة«، انظره يف اخلصيصة رقم: )41([.
13- شهر رمضان شهر الرب واجلود واإلحسان:

]كام يف حديث ابن عباس املتفق عليه، قال: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجود ما 
يكون يف رمضان«[.

.I 1( رواه الترمذي، عن أبي هريرة(
.L وعبد الله بن عمر ،J 2( متفق عليه، عن عائشة(

.L 3( متفق عليه، عن ابن عباس(
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14- شهر رمضان شهر استجابة الدعوات، وتفريج الكربات: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالثٌة ال ترد دعوهتم: الصائم حتٰى يفطر...«)1(.

15- شهر رمضان شهر َسْلَسَلِة الشياطني ومردة اجلن)2(. 
16- شهر رمضان شهر سقيا املاء وإطعام الطعام:

ر صائاًم؛ فله مثل أجره«)3(. قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من فطَّ
17- شهر رمضان شهر الرمحة، واملغفرة، والعتق من النار:

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »وهلل عتقاء من النار، وذلك يف كل ليلة«)4(.
18- شهر رمضان شهر نزول املالئكة إىٰل األرض أكثر من عدد احلىٰص: 

وحسنه  خزيمة،  وابن  والطياليس  أمحد  I،عند  هريرة  أيب  حديث  يف  ]كام 
الشيخ األلباين يف»صحيح اجلامع«رقم:)5473(،ويف»الصحيحة«رقم: )2205([.

19- شهر رمضان شهر فتح أبواب اجلنة:
 1799( رقم:  البخاري  صحيح  يف   ،I هريرة  أيب  حديث  يف  ]كام 

و3103(، ومسلم رقم: )1079([.
20- شهر رمضان شهر فتح أبواب الرمحة: 

]كام يف حديث أيب هريرة عند مسلم رقم: )1079([.
21- شهر رمضان شهر فتح أبواب السامء: 

]كام يف حديث أيب هريرة I  عند البخاري رقم: )1800([.
)1( أخرجه ابن ماجه رقم: )1779(، وصححه األلباني في صحيح ُسَنن ابن ماجه رقم: )1432(، عن أبي 

.I هريرة
)2( رواه: الترمذي رقم:)682(، وابن ماجه رقم: )1665(؛ عن أبي هريرة. بإسناد صحيح ، وهو عند البخاري 

عن أبي هريرة بلفظ: »وسلسلت الشياطين« )1800، 3103(، ومسلم )1079(.
الشيخ  وصححه  خالد.  بن  زيد  عن  خزيمة،  وابن  حبان  وابن  ماجه  وابن  والترمذي  أحمد  أخرجه:   )3(

األلباني في صحيح الجامع رقم: )6415(.
.I 4( رواه الترمذي، عن أبي هريرة(
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22- شهر رمضان شهر غلق أبواب جهنم: 
]كام يف حديث أيب هريرة I، عند البخاري رقم: )1800و3103(، 

ومسلم )1079([.
23- شهر رمضان شهر الشكر: 

كام قال اهلل D: زبۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ېرب ]البقرة: 185[.

24- شهر رمضان شهر الرشد: 
الصيام:زبى ائ ائ ەئ ەئ  أحكام  آيات  بني  تعاىٰل  قال  كام 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ         ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

یرب ]البقرة: 186[.
25- شهر رمضان شهر التقوٰى: 

بالتقوٰى؛ فقال عز ِمن قائل:  بالتقوٰى، واختتمها  افتتح اهلل آيات الصيام 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  زبٿ 

ڦ ڦرب ]البقرة: 183[.
ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  بقوله:زبڎ  واختتمها 
ڳرب]البقرة:  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 

.]187

26- شهر رمضان شهر مدارسة القرآن:
]كام يف حديث ابن عباس املتفق عليه[.

27- شهر رمضان شهر الصرب.

28- شهر رمضان شهر مبارك.
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�لدر�س �لر�بع و�لع�سرون
�أ�سئلة و�أجوبة يف �ل�سيام ت�سحذ �لهمم

�س1: على من يحرم �سيام رم�سان؟
ج: عىٰل احلائض، والنفساء، وعىٰل املريض إذا كان سيؤدي إىٰل هالكه، أو 

سيضاعف من مرضه، وعىٰل املسافر إذا كان سيؤدي إىٰل هالكه.
�س2: ملن ي�ستحب �سيام رم�سان؟

ج: للصبيان واجلواري، الذين مل يبلغوا احللم، واملريض واملسافر إذا مل يشق 
عليهام.

�س3: على من يجب �سيام رم�سان؟
ج: عىٰل كل مسلم مكلَّف، خاٍل من املوانع الرشعية واألعذار الرشعية.

�س4: على من يجب �سيام �جلزء �لأول من �لنهار، ويحرم عليه 
�سيام �جلزء �لثاين؟

ج: عىٰل احلائض،والنفساء؛إذا حاضت أو نفست يف اجلزء الثاين من النهار.
�س5: على من يحرم �سيام �جلزء �لأول من �لنهار، ويجب عليه 

�سيام �جلزء �لثاين؟
ج: عىٰل احلائض والنفساء؛ إذا طهرتا يف اجلزء الثاين من النهار.

�س6: من هو �لذي �إذ� �سام رم�سان ف�سومه باطل؟
ج: الكافر، واحلائض، والنفساء، ومن صام بغري نية من الليل.
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من هو �لذي ي�ستحب له �سيام �جلزء �لأول من �لنهار،  �س7: 
ويجب عليه �سيام �جلزء �لثاين؟

ج: الغالم واجلارية إذا بلغا يف أثناء هنار رمضان، واملسافر إذا قدم يف أثناء 
النهار، واملريض إذا صح من مرضه يف أثناء النهار.

ف�سومه  �لنهار  من  �لأول  �جلزء  �سام  �إذ�  �لذي  هو  من  �س8: 
باطل، ويجب عليه �سيام �جلزء �لثاين منه؟

ج: الكافر إذا أسلم يف أثناء هنار رمضان، واحلائض والنفساء إذا طهرتا يف 
أثناء النهار.

�س9: من هو �لذي يباح له فطر �جلزء �لأول من �لنهار، ويجب 
عليه �سيام �جلزء �لثاين، مع �لق�ساء؟

ج: املسافر إذا قدم من السفر يف أثناء النهار، واملريض إذا صح من مرضه 
يف أثناء هنار رمضان.

�س10: من هو �لذي �إذ� �سام رم�سان ف�سومه باطل، و�إذ� ق�ساه 
فق�ساوؤه باطل؟

ج: هو الكافر إذا صامه وقضاه يف وقت الكفر.
�س11: من هو �لذي يكون عليه �ل�سوم يف �أول �لنهار مكروًها، ويف 

�آخره حمرًما؟
ج: هو املريض الذي يشق عليه الصوم يف أول النهار وال يرضه، ويف آخر 

ا عليه. ]كام يف تفسري ابن عثيمني )2/ 325([. النهار صار ضارًّ
�س12: من هو �لذي يكون عليه �ل�سوم يف �أول �لنهار حمرًما، ويف 

�آخره مكروًها؟
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ج: هو املريض الذي يشق عليه يف أول النهار ويرضه، ويف آخر النهار زال 
.])325 /2( ،- V - الرضر وبقيت املشقة. ]كام يف تفسري ابن عثيمني

�س13: من هو �لذي عليه �لكفارة �ملغلظة �إذ� �أفطر يف رم�سان؟
ج: هو الذي جيامع يف هنار رمضان، وهو ممن جيب عليه الصوم.

�سيامه،  يجب  �لأول  �ليوم  متتالية،  �أيام  ثالثة  لغز:  �س14: 
�لثالث ي�ستحب �سيامه. ما  �لثاين يحرم �سيامه، و�ليوم  و�ليوم 

هذه �لثالثة �لأيام؟
ج: اليوم األول: آخر يوم من رمضان. واليوم الثاين: أول يوم من شوال، 
وهو يوم عيد الفطر. واليوم الثالث: ثاين يوم من شوال، إذا كان يوم اثنني أو 

مخيس أو سيصومه من الست.
من هم �لقوم �ملعلقون بعر�قيبهم، �مل�سققة �أ�سد�قهم،  �س15: 

�لذين ت�سيل �أ�سد�قهم دًما، يف عذ�ب �لربزخ؟
ج: هم الذين يفطرون قبل حتلة صومهم )أي: قبل غروب الشمس(.

رقم:  الصحيحة،  السلسلة  وانظر   ،)588  /1( الرتغيب  صحيح  يف  ]كام 
.])3951(
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ُمَذكـرٌة

فـــي

َيــــام �أَْحَكــــاِم �ل�سِّ

تاأليف �ل�سيخ �لعالمة
�أبي �إبر�هيم حممد بن عبد �لوهاب �لو�سابي �لعبديل

حفظه �هلل تعاىل

)�جلزء �لثاين(
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�لدر�س �خلام�س و�لع�سرون
�أحاديث �سحيحة

1- عن أسامة بن زيد L، قال: قلت: يا رسول اهلل، أراك تصوم يف 
قلت:  شهٍر؟«  »أي  قال:  فيه؟  تصوم  ما  مثل  شهٍر  يف  تصوم  أرك  مل  ما  شهٍر 
شعبان. قال: »شعبان بني رجب ورمضان، َيْغُفُل الناس عنه، ُترفع فيه أعامل 

العباد؛ فأحب أن ال ُيرفع عمل إال وأنا صائم«)1(.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  كنا عند  قال:   ،L العاص  بن  بن عمرو  اهلل  2- عن عبد 
فجاء شاب فقال: يا رسول اهلل، ُأقبِّل وأنا صائم؟ قال: »ال«، فجاء شيخ فقال: 

أقبل وأنا صائم؟ قال: »نعم«.
يملك  الشيخ  »إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  فقال  بعض؛  إىٰل  بعضنا  فنظر  قال: 

نفسه«)2(.
3- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يزال الدين ظاهًرا 

ما عجل الناس الفطر؛ ألن اليهود والنصارٰى يؤخرون«)3(. 
L، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال  4- عن سهل بن سعد الساعدي 

يزال الناس بخرٍي ما عجلوا الفطر«)4(. 
5- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أفضل الصيام بعد 

)1( أخرجه: النسائي )322/1(، والمقرئ في األمالي. وحسنه األلباني في الصحيحة رقم: )1898(.
185 و221(. وقال األلباني في الصحيحة رقم )1606(: إسناده ال بأس به في  أخرجه أحمد )2/   )2(

الشواهد. وانظر الحديث: )49(.
)3( أخرجه: أبو داود وابن حبان والحاكم. وحسنه الشيخ األلباني V في صحيح الجامع رقم: )7689(.

)4( أخرجه: البخاري رقم: )1856(، ومسلم رقم: )1098(.
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رمضان، صيام شهر اهلل املحرم«)1(. 
 :)416  ،415  /15( الفتاوٰى«  »جمموع  يف   V باز  ابن  الشيخ  قال     

)... شهر حمرم مرشوٌع صيامه... فإذا صامه كله فهو طيب...(.
  وقال الشيخ ابن عثيمني V يف »جمموع الفتاوٰى« )20/ 22(: )بعض 
قد  املذكور  واحلديث  كله...  املحرم  اهلل  شهر  صيام  يسن  يقولون:  الفقهاء 

حيتمل صيامه كله، كام ذكره بعض الفقهاء(.
  وقال يف »الرشح املمتع« )6/ 467(: )... يسن صوم شهر املحرم...(.

6- عن أيب أمامة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عليك بالصوم فإنه ال 
مثل له«)2(. 

7- عن أيب هريرة I قال: قا ل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من مل يدع قول الزور 
والعمل به واجلهل؛ فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه«)3(. 

8- وعنه أيًضا I قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا دخل رمضان فتحت 
أبواب السامء - ويف رواية: أبواب اجلنة -، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت 

الشياطني«)4(. 
9- وعنه أيًضا I، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ال يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومني، إال أن يكون رجل كان يصوم صومه؛ فليصم ذلك اليوم«)5(. 
»تسحروا؛ فإن يف  I، قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  10- عن أنس بن مالك 

)1( أخرجه مسلم رقم: )1163(.
)2( أخرجه: النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والطبراني في الكبير رقم: )7463 - 7465(. وصححه 

األلباني في الصحيحة، تحت رقم: )1937(.
)3( أخرجه: البخاري رقم: )1804(.

)4( أخرجه: البخاري رقم: )1799 و 1800(، ومسلم رقم: )1079(.
)5( أخرجه: البخاري رقم: )1815(، ومسلم رقم: )1082(.
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السحور بركة«)1(. 
11- عن أيب هريرة I، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا نيس فأكل ورشب، 

فلُيتم صومه؛ فإنام أطعمه اهلل وسقاه«)2(. 
12- عن عائشة J، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من مات وعليه صيام؛ 

صام عنه وليه«)3(. 
13- عن عمر بن اخلطاب I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أقبل الليل 

من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم«)4(. 
14- عن أيب سعيد اخلدري I، أنه سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ال تواصلوا، 
فأيكم إذا أراد أن يواصل؛ فليواصل إىٰل السحر. قالوا: فإنك تواصل، يا رسول 
اهلل؟ قال: إين لست كهيئتكم؛ إين أبيت يل ُمطِعٌم يطعمني، وساٍق يسقنِي«)5(.

يقول: »ال يصومن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال: سمعت   ،I 15- عن أيب هريرة 
أحدكم يوم اجلمعة، إال يوًما قبله أو بعده«)6(. 

16- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من صام رمضان 
إيامًنا واحتساًبا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه«)7(. 

إيامًنا  رمضان  قام  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   ،I وعنه   -17
واحتساًبا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه«)8(.

18- وعنه أيًضا I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من قام ليلة القدر إيامًنا 
)1( أخرجه: البخاري رقم: )1823(، ومسلم رقم: )1095(.
)2( أخرجه: البخاري رقم: )1831(، ومسلم رقم: )1155(.
)3( أخرجه: البخاري رقم: )1851(، ومسلم رقم: )1147(.
)4( أخرجه: البخاري رقم: )1853(، ومسلم رقم: )1100(.

)5( تفرد به البخاري رقم: )1862 و1866(.
)6( أخرجه: البخاري رقم: )1884(، ومسلم رقم: )1144(.

)7( أخرجه: البخاري رقم: )1802(، ومسلم رقم: )760(.

)8( أخرجه: البخاري رقم: )1905(، ومسلم رقم: )759(.
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واحتساًبا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه«)1(.
الناس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أجوَد  قال: »كان   ،L بن عباس  اهلل  عن عبد   -19
جربيل  وكان  جربيل،  يلقاه  حني  رمضان،  يف  يكون  ما  أجوَد  وكان  باخلري، 
S يلقاه كل ليلة يف رمضان حتٰى ينسلخ، َيْعِرض عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص الُقْرآَن، 

فإذا لقيه جربيل S كان أجوَد باخلري من الريح املرسلة«)2(.
20- عن أنس بن مالك I، قال: »كنا نسافر مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يعب 

الصائم عىٰل املفطر، وال املفطر عىٰل الصائم«)3(.
إذا  »أليس  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  قال:   ،I اخلدري  سعيد  أيب  عن   -21

حاضت مل تصلِّ ومل تصم؛ فذلك نقصان دينها«)4(.
 ،I قال: أرسل إيلَّ عمر بن اخلطاب ،L 22- عن عبد اهلل بن عباس

يدعوين إىٰل السحور، وقال: »إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، سامه الغداء املبارك«)5(.
23- عن أيب سعيد اخلدري I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال وصاَل 

يف الصيام«)6(.
24- عن محزة بن عمرو I، أنه سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، عن الصيام يف السفر؟ 

قال: »أيُّ ذلك عليك أيرُس فافعل« يعني: إفطار رمضان أو صيامه يف السفر)7(.
عىٰل  يفطر  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  »كان  قال:   ،I مالك  بن  أنس  عن   -25
حسا  يكن؛  مل  فإن  مترات،  فعىٰل  رطبات؛  يكن  مل  فإن  يصيل،  أن  قبل  رطبات 

)1( أخرجه: البخاري رقم: )1802(، ومسلم رقم: )760(.
)2( أخرجه: البخاري رقم: )1803(، ومسلم رقم: )2308(.
)3( أخرجه: البخاري رقم: )1845(، ومسلم رقم: )1118(.

)4( أخرجه البخاري رقم: )1850(.
السلسلة الصحيحة رقم:  V في  الشيخ األلباني  الطبراني في األوسط )497(. وصححه  أخرجه   )5(

.)2983(
)6( أخرجه أحمد )3/ 62(، وجود إسناده األلباني V، في »السلسلة الصحيحة« تحت رقم: )2894(.
)7( أخرجه تمام في »الفوائد«، وصححه األلباني في »الصحيحة« رقم: )2884(. وانظر حديث )86(.
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حسوات من ماء«)1(. 
شدَّ  العرش  دخل  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  »كان  قالت:   ،J عائشة  عن   -26

مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله«)2(. 
العرش  يف  جيتهد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »كان  قالت:   ،J أيًضا  وعنها   -27

األواخر ما ال جيتهد يف غريها«)3(.
يف  »الربكة  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   ،I الفاريس  سلامن  عن   -28

ثالٍث: اجلامعة، والثريد، والسحور«)4(. 
29- عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال اهلل: كل عمل 
ابن آدم له، إال الصيام؛ فإنه يل وأنا أجزي به، احلسنة بعرش أمثاهلا؛ يدُع شهوته، 
فال  أحدكم؛  صوم  يوم  كان  وإذا  ُجنة،  الصيام  أجل.  من  ورشابه؛  وطعامه، 
يرفث، وال يصخب، وال جيهل، فإن سابَّه أحٌد أو قاتله؛ فليقل: إين امرؤ صائم - 
ُلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح  مرتني -. والذي نفس حممٍد بيده، خَلُ
املسك. للصائم فرحتان يفرحهام؛ إذأ أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه«)5(. 
30- عن سهل بن سعد الساعدي L، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن يف اجلنة 
ثامنية أبواب، فيها باٌب يقال له: الريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة، ال 
يدخل منه أحٌد غريهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، ال يدخل منه أحٌد 

في  األلباني  وصححه   .)696( رقم:  والترمذي   ،)2040( رقم:  داود  وأبو  أحمد،  اإلمام  أخرجه:   )1(
صحيح ُسَنن الترمذي رقم: )696(، وحسنه األلباني V في السلسلة الصحيحة رقم: )2840(. 

وانظر الحديث )60(.
)2( أخرجه: البخاري رقم: )1920(، ومسلم رقم: )1174(.

)3( رواه: مسلم رقم: )1175(، وأحمد )41/ 75  و397(، والترمذي )2/ 315( ت: شعيب، والنسائي في 
الكبرٰى )2/ 270(، وابن ماجه رقم: )1767(. وانظر السلسلة الصحيحة، رقم: )2123(.

68( رقم: )7520(، والطبراني في »المعجم الكبير« )5/  أخرجه: البيهقي في شعب اإليمان: )6/   )4(
1560( رقم: )6127(. وحسنه الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة بشواهده، رقم: )1045(.

)5( أخرجه: البخاري رقم: )1795(، ومسلم رقم: )1151(.
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غريهم، فإذا دخلوا ُأغلق، فلم يدخل منه أحد«)1(.
31- عن أيب هريرة I، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من أنفق زوجني من 
 يشٍء من األشياء يف سبيل اهلل؛ نودَي من أبواب اجلنة: يا عبد اهلل، هذا خرٌي 

: - ويف رواية: - دعاه خزنة اجلنة، كل خزنة باٍب: أي ُفْل، َهُلمَّ
  فمن كان من أهل الصالة؛ دعي من باب الصالة.

  ومن كان من أهل اجلهاد؛ دعي من باب اجلهاد.
  ومن كان من أهل الصيام؛ دعي من باب الصيام، باب الريان.

  ومن كان من أهل الصدقة؛ دعي من باب الصدقة«.
I: بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، ما عىٰل من ُدعَي من  فقال أبو بكٍر 

تلك األبواب من رضورة، فهل يدعٰى أحٌد من تلك األبواب كلها؟
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر«)2(.

32- عن أيب سعيد اخلدري I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تسحروا، 
ولو بجرعٍة من ماء«)3(. 

»إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   ،M الصحابة  من  رجل  عن   -33
السحور بركة أعطاكموها اهلل؛ فال تدعوه«)4(. 

34- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نِْعَم سحوُر املؤمِن 

)1( أخرجه: البخاري رقم: )1797(، ومسلم رقم: )1152(.

)2( أخرجه: البخاري رقم: )1798(، ومسلم رقم: )1027(.
أخرجه: الضياء في المختارة، وأحمد، وجاء عن أنس، عند أبي يعلٰى، وعن عبد الله بن عمرو. عند   )3(
ابن حبان، وعن عبد الله بن سراقة، عند ابن عساكر ، وصححها الشيخ األلباني V في »صحيح 

الجامع« رقم: )2944 و2945(.
)4( أخرجه: أحمد، والنسائي )4/ 145(. وصححه األلباني في »صحيح الجامع« رقم: )1636(.

وقال الشيخ مقبل V، في »الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين« رقم )1469(: صحيٌح علٰى 
شرط الشيخين.
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التمُر«)1(.
ُجنة،  »الصيام  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   ،I هريرة  أيب  عن   -35

وحصٌن حصني من النار«)2(.
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قالت:   ،J طالب  أيب  بنت  هانئ  أم  عن   -36

»الصائم املتطوع أمري نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر«)3(.
I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الصوم يف  37- عن عامر بن مسعود 

الشتاء الغنيمة الباردة«)4(.
38- عن أنس بن مالك I، قال: دخل رمضان؛ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إن هذا الشهر قد حرضكم، وفيه ليلٌة خرٌي من ألف شهر، من ُحِرَمها فقد ُحِرَم 

ه، وال حيرم خريها إال حمروم«)5(. اخلرَي ُكلَّ
39- عن أيب أيوب األنصاري I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من صام 

رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال؛ كان كصيام الدهر«)6(.
40- عن أيب قتادة I، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ُسئل عن صيام يوم عاشوراء؛ 

نَّة  املاضية«)7(.  فقال: »ُيكفر السُّ

)1( أخرجه: ابن حبان، والبيهقي. وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة رقم: )562(.
)2( أخرجه: أحمد، والبيهقي، وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم: )980(: »حسن لغيره«.

)3( أخرجه: أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، والدارقطني. وصححه األلباني في صحيح 
الجامع رقم: )3854(.

)4( أخرجه: أحمد، والضياء، وأبو يعلٰى، وابن أبي شيبة، والطبراني في الكبير، وابن أبي الدنيا، والبيهقي، 
والطبراني في الصغير، وجاء عن أنس، عند: الطبراني في األوسط، وابن عدي، والبيهقي في الشعب، 
رقم:  الجامع  صحيح  في  األلباني  وحسنه  الشعب،  في  والبيهقي  عدي،  ابن  عند  جابر:  عن  وجاء 

)3868(، وفي الصحيحة رقم: )1922(.
)5( أخرجه: ابن ماجه: رقم: )1667(. وقال الشيخ األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، رقم )1000(: »حسن 

صحيح«، وكذلك قال في صحيح ابن ماجه رقم: )1341(.
وانظر الحديث رقم: )67(.

)6( رواه: مسلم.
)7( رواه مسلم. .
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41- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َذَرَعُه)1( اْلَقْيُء، 
وهو صائم؛ فليس عليه قضاٌء، ومن استقاء؛ فليقِض«)2(.

42- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُربَّ صائم ليس له 
من صيامه إال اجلوع، وُربَّ قائم ليس له من قيامه إال السهر«)3(.

43- عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ليلة القدر ليلة سابعة، 
أو تاسعٍة وعرشين، إن املالئكَة تلك الليلة يف األرض أكثر من عدد احلىٰص«)4(. 
44- عن حذيفة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ُختَِم له بصيام يوٍم 

دخل اجلنة«)5(.
45- عن جابر I قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن هلل D عند كل فطر 

ُعَتقاَء، وذلك يف كل ليلٍة«)6(. 
46- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا كانت أول ليلٍة 
يفتح  فلم  النار  أبواب  وُغلِّقت  الشياطني ومردة اجلن،  دت  ُصفِّ من رمضان؛ 
منها باب، وُفتِّحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها باب، ونادٰى مناٍد: يا باغي اخلري 

)1( ذرعه: سبقه وغلبه بال اختياره.
 V 2( أخرجه: أصحاب الُسَنن األربعة، والحاكم، والحربي في »غريب الحديث«. وصححه األلباني(
في السلسلة الصحيحة رقم: )923(، وفي اإلرواء رقم: )923(، وفي »تعليقه علٰى رسالة الصيام البن 
الرواة )2/  تيمية« )ص: 13، 14(، وفي »صحيح الجامع« رقم: )6243(، وفي تعليقه علٰى هداية 

.)327
)3( أخرجه ابن ماجه رقم: )1714(. وصححه الشيخ األلباني V في صحيح الجامع، رقم: )3488(، 

وفي صحيح ُسَنن ابن ماجه رقم: )1380(، وقال: حسن صحيح.
خزيمة  وابن   )2668( رقم   ،)274/4( والطيالسي   ،)10745( رقم:   )428/16( أحمد:  أخرجه   )4(
وفي   ،)5473( رقم:  الجامع  صحيح  في   V األلباني  الشيخ  وحسنه  رقم)2179(.   )326/3(

السلسلة الصحيحة رقم: )2205(.
الشيخ  وصححه  رقم)2854(.   )270/7( والبزار  رقم)23324(،   )350/38( أحمد:  أخرجه:   )5(

األلباني في صحيح الجامع رقم: )6224(، وفي السلسلة الصحيحة رقم: )1645(.
ماجه )1340(: حسن  ابن  ُسَنن  األلباني في صحيح  الشيخ  ماجه رقم: )1666(. وقال  ابن  أخرجه   )6(

صحيح.
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. وهلل عتقاء من النار، وذلك يف كل ليلة«)1(. َأْقبِل، ويا باغي الرش َأْقِصْ
47- عن أيب هريرة I، عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أنه أمر الذي جامع امرأته 

يف هنار رمضان؛ فقال: »وصم يوًما مكانه«)2(.
عهد  عىٰل  أفطرنا  قالت:   ،L الصديق  بكر  أيب  بنت  أسامء  عن   -48

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يف يوِم غيٍم، ثم طلعت الشمُس.
قلت هلشاٍم: ُأمروا بالقضاء؟ قال: بٌد من ذلك)3(.

يف  الصائم  للكبري  ص  »ُرخِّ قال:   ،L عباس  بن  اهلل  عبد  عن   -49
املبارشة، وُكِرَه للشاب«)4(.

50- عن أيب هريرة I، قال: »ما صمنا عىٰل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تسًعا 
وعرشين أكثر مما صمنا ثالثني«)5(. 

- قوله: »ما صمنا«، ما هذه موصولة.
لوا الفطر؛ فإن  51- عن أيب هريرة I قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عجِّ

اليهود يؤخرون«)6(.

)1( أخرجه: الترمذي رقم: )682(، وابن ماجه رقم: )1665(، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي. وصححه 
الشيخ األلباني في صحيح ُسَنن الترمذي رقم: )682(، وفي صحيح ُسَنن ابن ماجه رقم: )1339(، 

وحسنه في صحيح الجامع رقم: )759(.
وفي   ،)1365( ماجه رقم:  ابن  ُسَنن  األلباني في صحيح  ماجه رقم: )1665(. وصححه  ابن  أخرجه   )2(

اإلرواء: )4/ 90 - 93(، وفي تعليقه علٰى ابن خزيمة رقم: )1954(.
ابن  البخاري رقم: )1858(، وأبو داود رقم: )2042(، وابن ماجه رقم: )1698( صحيح  أخرجه:   )3(

ماجه رقم: )1367(.
)4( أخرجه: أبو داود رقم: )2065(، وابن ماجه رقم: )1712(. وصححه األلباني في صحيح ُسَنن ابن 

ماجه رقم: )1378(، وانظر الحديث )2(.
)5( أخرجه: أبو داود رقم: )2011(، وابن ماجه رقم: )1681(، والطبراني في الصغير رقم: )636(. وقال 
الشيخ األلباني في صحيح ُسَنن ابن ماجه رقم: )1353(: حسن صحيح. وجاء عند الترمذي عن ابن 

مسعود بإسناد صحيح رقم: )689(.
)6( أخرجه: أبو داود رقم: )2038(، وابن ماجه رقم: )1722(، وابن خزيمة رقم: )2060(. وقال الشيخ 

األلباني في صحيح ُسَنن ابن ماجه رقم: )1378(: حسن صحيح.
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52- عن أيب قتادة األنصاري I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صيام يوم 
َنَة التي قبله والتي بعده«)1(. عرفة: إين أحتسُب عىٰل اهلل أن يكفر السَّ

53- عن قتادة بن النعامن I، قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »من 
صام يوم عرفة؛ ُغِفَر له سنٌة أمامه، وسنٌة بعده«)2(. 

54- عن بريدة I، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كان ال خيرج يوم الفطر حتٰى 
يأكل، وكان ال يأكل يوم النحر حتٰى يرجع«)3(.

لرمضان  شعبان  هالل  إحصاء  فيكون   :-  V  - إبراهيم  أبو  قال    
بالنص، وإحصاء هالل ذي القعدة للحج بالقياس.

57- عن رجٍل من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ال يفطر: 
من قاء، وال من احتلم، وال من احتجم«)4(.

  قال أبو إبراهيم V: حيمل قوله: »من قاء« عىٰل من مل يتعمده؛ مجًعا بني احلديثني.
قوله: »وال من احتلم«؛ ألن القلم مرفوع عن النائم حتٰى يستيقظ.

واملحجوم«  احلاجم  »أفطر  وحديث:  مبيح،  هذا  احتجم«  من  »وال  قوله: 
حاظر. وإذا اجتمع احلاظر واملبيح قدم احلاظر، كام هي القاعدة.

يدع  ال  »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال:   ،L عباس  بن  اهلل  عبد  58- عن 
صوم أيام البيض يف سفٍر وال حرض«)5(.

59- عن عبد اهلل بن عمر L، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أنه كان يقول إذا أفطر: 

)1( رواه: مسلم رقم: )1162(، وأبو داود رقم: )2096(، وابن ماجه رقم: )1756(.
)2( أخرجه ابن ماجه رقم: )1757(. وقال األلباني في صحيح ُسَنن ابن ماجه )1417(: صحيح بما قبله.

)3( أخرجه ابن ماجه رقم: )1783(. وصححه األلباني في صحيح ُسَنن ابن ماجه رقم: )1434(.
في  األلباني  الشيخ  وحسنه   .)1978  ،1973( رقم:  خزيمة  وابن   ،)2376( رقم:  داود  أبو  أخرجه:   )4(

صحيح الجامع رقم: )7742(، وضعفه في ضعيف ُسَنن أبي داود رقم: )2376(.
)5( أخرجه الطبراني في الكبير. وصححه األلباني في صحيح الجامع رقم: )4848(، وفي الصحيحة رقم: 

.)580(
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»ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهلل تعاىٰل«)1(. 
60- عن سلامن بن عامر الضبي I، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إذا أفطر 

أحدكم فليفطر عىٰل متر، فإن مل جيد فليفطر عىٰل ماٍء؛ فإنه طهور«)2(.
61- عن جابر I، أن عمر I، سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن القبلة للصائم، 

فقال: »أفرأيت لو متضمضَت بامٍء؟« قلت: ال بأس. قال: »ففيَم؟«)3(. 
 :D اهلل  »قال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:   ،I هريرة  أيب  عن   -62

أحب عبادي إيلَّ أعجلهم فطًرا«)4(.
63- عن عائشة J، قالت: قلت: يا رسول اهلل، أرأيَت إن علمُت أيَّ ليلٍة 
ليلة القدر، ما أقوُل فيها؟ قال: »قويل: اللهم إنك عفوٌّ حتبُّ العفو؛ فاعُف عني«)5(. 
يوم  يطعم  أن  نَّة  السُّ »من  قال:  أنه   ،L عباس  بن  اهلل  عبد  عن   -64
)1( أخرجه: أبو داود رقم: )2357(، والبيهقي )4/ 239(، والدارقطني )2/ 185( بإسناٍد حسن. وحسنه 
 ، المرام  بلوغ  علٰى  حاشيته  في   V باز  ابن  والشيخ  رقم: )4678(،  الجامع  صحيح  في  األلباني 

ص)407(. 
)2( أخرجه: أحمد )4/ 17(، وأبو داود رقم: )2355(، والترمذي رقم: )658(، والنسائي في الكبرٰى رقم: 
)3319(، وابن ماجه رقم: )1699(. وضعفه األلباني في ضعيف الجامع رقم: )389(. وصححه ابن 
د إسناده الشيخ ابن  خزيمة رقم: )2067(، وابن حبان رقم: )3515(، والحاكم )1/ 431، 432(. وجوَّ

باز في حاشية بلوغ المرام رقم: )631(، وانظر الحديث )25(.
قال أبو إبراهيم - V -: هو حديث حسن لغيره.

21(، وأبو داود رقم: )2385(، والنسائي في »الكبرٰى« رقم: )3048(. وجود  أخرجه: أحمد )1/   )3(
إسناده الشيخ ابن باز V، في حاشيته علٰى بلوغ المرام ص)409(.

)4( أخرجه: أحمد )2/ 237(، والترمذي رقم: )700 و701( وقال: حسن غريب. وضعفه الشيخ األلباني 
بلوغ  V، في تعليقه علٰى  باز  ابن  الشيخ  الترمذي رقم: )700، 701(. وحسنه  ُسَنن  في ضعيف 

المرام رقم: )629(.
V: رواه أحمد والترمذي من رواية األوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن  قال الشيخ ابن باز 
الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة I. وكلهم أئمة ثقات، سوٰى قرة؛ فهو صدوق، لكن له 

مناكير، كما في التقريب.
قال أبو إبراهيم - V -: فإذا لم يكن هذا الحديث من مناكيره؛ فهو حديث حسن، كما قال الشيخ 

ابن باز V، وانظر شواهده فيما مضٰى رقم: )3، 4، 13، 51(.
)5( أخرجه: أحمد )6/ 171(، والترمذي رقم: )3513(، والنسائي في الكبرٰى رقم: )10708 و10709 
 /1( والحاكم   ،)3850( رقم:  ماجه  وابن   ،)872( رقم:  والليلة«  اليوم  »عمل  وفي  و10712(، 
السلسلة  وفي   ،)4423( رقم:  الجامع  صحيح  في  واأللباني  والحاكم،  الترمذي،  وصححه   .)530

الصحيحة رقم: )3337(.
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الفطر قبل أن خيرج، ولو بتمرة«)1(. 
ليتىٰل فيه  البيت  أنه قال: »... إن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  J، عن  عن عائشة   -65

القرآن؛ فيرتاءٰى ألهل السامء، كام ترتاءٰى النجوم ألهل األرض«)2(.
66- عن أيب موسٰى األشعري I، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من صام 

الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا - وعقد تسعني -«)3(. 
قال أبو إبراهيم - V -: يف هذا احلديث حتريم صيام الدهر.

67- عن أنس بن مالك I، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »هذا رمضان قد 
جاءكم، تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتسلسل فيه الشياطني«)4(.
يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سمعت  قال:   ،I الباهيل  أمامة  أيب  عن   -68
... ثم انطلقا يب، فإذا أنا بقوٍم معلقني بعراقيبهم،  »أتاين رجالن فأخذا بَضْبَعيَّ
قاال: هؤالء  قلت: من هؤالء؟  قال:  دًما،  أشداقهم  تسيل  أشداقهم،  مشققة 

الذين يفطرون قبل حتلة صومهم...«)5(.
* قال الشيخ األلباين V: هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمًدا قبل حلول 
السالمة  اهلل  نسأل  أصاًل؟!  يصوم  ال  من  حال  يكون  فكيف  اإلفطار،  وقت 

)1( أخرجه البزار )1/ 312(. وصححه الشيخ األلباني V؛ في السلسلة الصحيحة رقم: )3038(.
نَّة  كذا. له حكم الرفع. قال أبو إبراهيم V: قول الصحابي: من السُّ

)2( أخرجه: أحمد: )6/ 65(، والذهبي في »سير أعالم النبالء« )8/ 26، 27(. وجود إسناده األلباني في 
الصحيحة رقم: )3112(، وقال الذهبي: هذا إسناد نظيف، حسن المتن.

)3( أخرجه: أحمد )4/ 414(، والطيالسي رقم: )514(، وابن أبي شيبة )3/ 78(، والبزار رقم: )1041(، 
وابن حبان )5/ 238(، والبيهقي )4/ 300(. وجود إسناده الشيخ األلباني في السلسلة الصحيحة رقم: 

.)3202(
 V 4( أخرجه: أحمد )3/ 236(، والنسائي )1/ 296(. وانظر »السلسلة الصحيحة« للشيخ األلباني(

رقم: )3570(. وانظر الحديث: )38(.
536( ت:  أخرجه: النسائي في الكبرٰى رقم: )3286(، وابن خزيمة رقم: )1986(، وابن حبان )16/   )5(
شعيب، والحاكم )1/ 430(، والبيهقي )4/ 266(، والطبراني في الكبير رقم: )7667(، واألصبهاني 
في الترغيب )2/ 608(. وصححه الحاكم علٰى شرط مسلم، ووافقه الذهبي، واأللباني في الصحيحة 

رقم: )3951(.



95

95

والعافية يف الدنيا واآلخرة.
69- عن أيب بكرة نفيع بن احلارث الثقفي I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُه«، فال أدري َأَكِرَه التزكية،  ُه، وقمته ُكلَّ »ال يقولن أحدكم: إين صمت رمضان ُكلَّ

أو قال: ال بد من نومٍة أو رقدة)1(.
70- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن امليت إذا وضع 

ون عنه، فإن كان مؤمًنا: يف قربه، إنه يسمع خفق نعاهلم حني يولُّ
* كانت الصالة عند رأسه.

* وكان الصيام عن يمينه.
* وكانت الزكاة عن شامله.

إىٰل  واإلحسان  واملعروف،  والصلة،  الصدقة،  من  اخلريات:  فعل  وكان   *
الناس، عند رجليه.

* فيؤتٰى من قبل رأسه؛ فتقول الصالة: ما قبل مدخل.
* ثم يؤتٰى عن يمينه، فيقول الصيام: ما ِقَبل مدخل.
* ثم يؤتٰى عن يساره، فتقول الزكاة: ما قبل مدخل.

* ثم يؤتٰى من قبل رجليه؛ فتقول فعل اخلريات - من الصدقة، والصلة، 
واملعروف، واإلحسان إىٰل الناس -: ما قبل مدخل...«)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  إىٰل  رجٌل  جاء  قال:   ،I اجلهني  مرة  بن  عمرو  عن   -71
 ،)915( رقم:  حبان  وابن  خزيمة،  وابن  داود،  وأبو  و52(،  و48  و41  و40   39  /5( أحمد  أخرجه:   )1(
وضعفه   ،)1170( رقم:  المسند  الصحيح  في   V مقبل  الشيخ  وصححه   .)130  /4( والنسائي 

الشيخ األلباني في السلسلة الضعيفة رقم: )4819(.
قال أبو إبراهيم - V -: علته عند األلباني أن الحسن البصري رواه عن أبي بكرة بالعنعنة.

وهناد  شيبه،  أبي  وابن   ،)6703( رقم:  الرزاق  وعبد  شعيب،  تحقيق   )380  /7( حبان  ابن  أخرجه:   )2(
بن السري في »الزهد« رقم: )338(، والطبري في التفسير، والحاكم )1/ 380 - 389(، والبيهقي في 
في   ،V األلباني  الشيخ  وحسنه   .)67( رقم:  القبر«  عذاب  »إثبات  وفي  )ص220(،  »االعتقاد« 

»صحيح الترغيب والترهيب« رقم: )3561(.
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اهلل،  رسول  وأنك  اهلل  إال  إله  ال  أن  شهدت  إن  أرأيت  اهلل،  رسول  يا  فقال: 
وصليت الصلوات اخلمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان، وقمته، فممن 

أنا؟ قال: »من الصديقني والشهداء«)1(. 
72- عن أيب عمري بن أنس، عن عمومٍة له من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
أن ركًبا جاءوا إىٰل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، يشهدون أهنم رأوا اهلالل باألمس، فأمرهم أن 

يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إىٰل مصالهم)2(.
  قال أبو إبراهيم -V -:يف هذا احلديث، قضاء صالة العيد يف اليوم 

الثاين ضًحٰى، إذا مل يعلم القوم بالعيد يف يوم العيد، إال بعد زوال الشمس.
73- عن رجل من الصحابة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »رمضان، 
تفتح فيه أبواب اجلنة، وتغلق فيه أبواب السعري، وتصفد فيه الشياطني، وينادي 

مناٍد كل ليلٍة - ويف روايٍة )َمَلٌك(: 
يا باغي اخلري هُلّم، ويا باغي الرش أمسك«)3(.

74- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »...َرِغَم أنف رجٍل 
دخل عليه رمضان، ثم انسلخ قبل أن يغفر له...«)4(. 

75- عن أيب أمامة I، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »هلل عند كل فطر عتقاء«)5(. 
 F قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن هلل ،I 76- عن أيب سعيد اخلدري

)1( أخرجه: البزار، وابن خزيمة، وابن حبان. وصححه األلباني V في »صحيح الترغيب والترهيب« 
رقم: )1003(.

V، في  529(. وصححه الشيخ مقبل  180(، وابن ماجه )1/  أخرجه: أبو داود، والنسائي )3/   )2(
»الصحيح المسند« رقم: )1516(.

)3( أخرجه: أحمد )4/ 311( و)5/ 411(، والنسائي )1/ 300(، والبيهقي في الشعب. وصححه الشيخ 
األلباني V في صحيح الجامع رقم: )3519(، وفي الصحيحة رقم: )1868(.

رقم:  الجامع  في صحيح   V األلباني  الشيخ  وابن حبان. وصححه  والحاكم،  الترمذي،  أخرجه:   )4(
.)3510(

)5( رواه: أحمد، والطبراني، والبيهقي. وقال الشيخ األلباني V في صحيح الترغيب والترهيب رقم: 
)1001(: حسٌن صحيح.
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عتقاَء يف كل يوٍم وليلٍة - يعني: يف رمضان - وإن لكل مسلم يف كل يوٍم وليلٍة 
دعوًة مستجابًة«)1(. 

77- عن جابر بن سمرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أتاين جربيل 
S، فقال:... يا حممد، من أدرك شهر رمضان فامت ومل يغفر له؛ فأدخل 

النار؛ فأبعده اهلل، فقل: آمني. فقلت: آمني...«)2(.
78- عن عثامن بن أيب العاص I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الصيام 

ُجنٌة من النار، كجنِة أحدكم من القتال«)3(.
ر  79- عن زيد بن خالد اجلهني I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من فطَّ

صائاًم كان له مثل أجره، غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيًئا«)4(.
قال: »ال  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   ،L الساعدي  80- عن سهل بن سعد 

تزال أمتي عىٰل سنتي، ما مل تنتظر بفطرها النجوم«)5(.
81- عن عائشة J، قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالٌث أحلف عليهن: 

ال جيعل اهلل تعاىٰل، من له سهم يف اإلسالم كمن ال سهم له « . 
وأسهم اإلسالم ثالثٌة: الصالة، والصوم، والزكاة...«)6(. 

82- عن أيب الدرداء I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالٌث من أخالق 
)1( رواه البزار. وقال الشيخ األلباني V في صحيح الترغيب والترهيب رقم )1002(: »صحيح لغيره«.

)2( أخرجه: ابن حبان، والطبراني في الكبير. وصححه األلباني في صحيح الجامع رقم: )75(.
)3( رواه: أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، وابن خزيمة. وصححه الشيخ األلباني V ، في صحيح 

الجامع رقم: )3879(.
)4( أخرجه: أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي. وصححه الشيخ األلباني 

V في صحيح الجامع رقم: )6414(، ورقم: )6415(، وفي صحيح الترغيب رقم: )1078(.
)5( رواه ابن حبان. وصححه الشيخ األلباني V، في صحيح الترغيب رقم: )1074(.

)6( أخرجه: أحمد، والنسائي، والحاكم، والبيهقي في »الشعب«.
 .I وأخرجه أبو يعلٰى عن عبد الله بن مسعود
.I وأخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة

وصححه الشيخ األلباني V في صحيح الجامع رقم: )3021(، وفي الصحيحة رقم: )1387(، 
وفي صحيح الترغيب رقم: )374 و740(.
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النبوة: تعجيل اإلفطار، وتأخري السحور، ووضع اليمني عىٰل الشامل يف الصالة«)1(. 
83- عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص L، أن رجاًل جاء إىٰل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
فقال: يا رسول اهلل، أتأذن يل أن أختيَص؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِخصاُء أمتي 

الصيام«)2(.
84- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أتاكم شهر رمضان، 
فيه  وتغلق  اجلنة،  أبواب  فيه  تفتح  صيامه،  عليكم  اهلل  فرَض  مبارك،  شهٌر 
أبواب اجلحيم، وُتغلُّ فيه مردة الشياطني، وفيه ليلٌة هي خرٌي من ألف شهر، 

من حرم خريها فقد حرم«)3(.
85- عن لقيط بن صربة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أسبغ الوضوء، 

وخلل بني األصابع، وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائاًم«)4(.
�مل�سافر يف رم�سان �إن �ساء �سام و�إن �ساء �أفطر:

86- عن محزة بن عمرو األسلمي I، أنه قال: يا رسول اهلل، أجد يب 
قوًة عىٰل الصيام يف السفر، فهل عيلَّ جناٌح؟ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »هي رخصٌة 

من اهلل؛ فمن أخذ هبا فحسٌن، ومن أحبَّ أن يصوَم فال جناح عليه«)5(. 

)1( أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه الشيخ األلباني V، في صحيح الجامع رقم: )3038(.
نَّة . وصححه الشيخ األلباني V، في  )2( أخرجه: أحمد )8/ 173(، وابن عدي، والبغوي في شرح السُّ

»السلسلة الصحيحة« رقم: )1830( بشواهده.
)3( أخرجه: أحمد، والنسائي، والبيهقي في »الشعب«. وصححه الشيخ األلباني V، في صحيح الجامع 

رقم: )55(.
الشيخ  وصححه  والحاكم.  حبان،  وابن  ماجه،  وابن  والنسائي،  والترمذي،  وأحمد،  الشافعي،  رواه:   )4(

األلباني V في »صحيح الجامع« رقم: )927(، وفي »اإلرواء« رقم: )90(.
)5( أخرجه اإلمام مسلم V، في صحيحه رقم: )1121(. انظر فتاوٰى اللجنة الدائمة )9/ 84( م2. وانظر 

حديث رقم: )24(.
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�لدر�س �ل�ساد�س و�لع�سرون

�أحاديث �سعيفة

1- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صوموا تصحوا«)1(. 
I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أول شهر رمضان  2- عن أيب هريرة 

رمحة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار«)2(. 
3- عن سلامن الفاريس I، قال: خطبنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آخر يوم من 
شعبان، فقال: »أهيا الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة 
خرٌي من ألف شهر، جعل اهلل صيامه فريضة، وقيام ليله تطوًعا، من تقرب فيه 
بخصلٍة من اخلري كان كمن أدٰى فريضة فيام سواه، ومن أدٰى فيه فريضة كان 
اجلنة،  ثوابه  والصرب  الصرب،  شهر  وهو  سواه،  فيام  فريضة  سبعني  أدٰى  كمن 
مغفرًة  كان  صائاًم  فيه  فطر  من  املؤمن.  رزق  فيه  يزاد  وشهر  املواساة،  وشهر 
لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره، من غري أن ينتقص من أجره 

يشٌء. 
قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم.

فقال: يعطي اهلل هذا الثواب من فطر صائاًم عىٰل مترة، أو رشبة ماٍء، أو مذقة 

)1( أخرجه: ابن السني، وأبو نعيم في »الطب«، والطبراني في »األوسط«.
رقم: )3504(، وفي  الجامع  األلباني في ضعيف  L. وضعفه  ابن عباس  ابن عدي عن  ورواه 

السلسلة الضعيفة رقم: )253(. واللجنة الدائمة )9/ 6( المجموعة الثانية. 
قال أبو إبراهيم - V -: ومعناه صحيح.

في  األلباني  قال  وابن عساكر.  »الموضح«،  في  والخطيب  والديلمي،  وابن عدي،  العقيلي،  أخرجه:   )2(
السلسلة الضعيفة رقم: )1569(: منكر.

قال أبو إبراهيم V: رمضان كله رحمة، ومغفرة، وعتق من النار.
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لبٍن.  وهو شهر أوله رمحة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. 
واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتني ترضون هبام ربكم، وخصلتني ال 
غنٰى بكم عنهام، فأما اخلصلتان اللتان ترضون هبام ربكم: فشهادة أن ال إله إال اهلل، 
وتستغفرونه. وأما اللتان ال غنٰى بكم عنهام: فتسألون اهلل اجلنة، وتعوذون به من 

النار. 
يدخل  حتٰى  يظمأ  ال  رشبة  حويض  من  اهلل  سقاه  صائاًم؛  فيه  أشبع  ومن 

اجلنة«)1(. 
4- عن أنس بن مالك I، قال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حيب أن يفطر عىٰل 

ثالث مترات، أو يشٍء مل تصبه النار)2(.
5- عن جرير بن عبد اهلل البجيل I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »شهر 

رمضان معلق بني السامء واألرض، ال يرفع إىٰل اهلل إال بزكاة الفطر«)3(.
6- عن أنس بن مالك I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل يوحي إىٰل 

ام عبادي بعد العرص سيئة«)4(.  احلفظة: ال تكتبوا عىٰل ُصوَّ
I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صائم  7- عن عبد الرمحن بن عوف 

رمضان يف السفر، كاملفطر يف احلرض«)5(. 

)1( أخرجه: ابن خزيمة في صحيحه رقم: )1887(، والواحدي في الوسيط )1/ 640(، والمحاملي في 
األمالي )جـ5/ رقم: 50(. وقال الشيخ األلباني V في السلسلة الضعيفة رقم: )871( »منكر«، 
رقم:  تحت  الصحيحة  السلسلة  في  أيًضا  وضعفه  ضعيف.  وهو  جدعان،  بن  زيد  بن  علٰى  سنده  في 

)1868(، وضعفته اللجنة الدائمة )10/ 86(.
)2( أخرجه: العقيلي، وأبو يعلٰى في »مسنده«، والضياء في »المختارة«. وقال األلباني في الضعيفة: رقم )996(: 

ا«. »ضعيف جدًّ
في ضعيف  األلباني  الشيخ  والضياء. وضعفه  »فضائل رمضان«،  في  ابن شاهين  أبو حفص  أخرجه:   )3(

الترغيب والترهيب رقم: )664(، وفي السلسلة الضعفية رقم: )43(.
)4( أخرجه: الخطيب في التاريخ، والديلمي في مسند الفردوس، وقال الدارقطني: باطل. وقال الحافظ: 

باطل. وقال األلباني في السلسلة الضعيفة رقم )6580(: باطل.
)5( أخرجه: ابن ماجه، والضياء في »المختارة«، والهيثم بن كليب في »مسنده«. وقال األلباني في السلسلة 

الضيعفة رقم )498(: منكر. وضعفه في ضعيف الجامع رقم: )3456(.
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أبو  لنا  فقال  برًدا،  السامء  مطرت  قال:   ،I مالك  بن  أنس  عن   -8
يأكل وهو صائم، وذلك يف رمضان،  الربد. فجعل  ناولوين من هذا  طلحة: 
نطهر  السامء؛  من  نزل  برد  هو  إنام  فقال:  وأنت صائم؟!  الربد  أتأكل  فقلت: 
به قلوبنا، وإنه ليس بطعام وال برشاب. قال: فأتيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأخربته 

بذلك؛ فقال: »خذها عن عمك«)1(. 
9- عن سلامن بن عامر الضبي I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الصائم 

يف عبادة، وإن كان راقًدا عىٰل فراش«)2(. 
10- عن أيب هريرة I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالثة ال يسألون عن 

نعيم املطعم واملرشب: املفطر، واملتسحر، وصاحب الضيف. 
يفطر، واإلمام  والصائم حتٰى  املريض،  اخللق:  وثالثة ال يالمون عىٰل سوء 

العادل«)3(. 
11- عن أيب مسعود الغفاري I، قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذات 
أن  أمتي  لتمنت  رمضان؛  ما  العباد  يعلُم  »لو  فقال:   - رمضان  وأهّل   - يوم 

تكون الَسَنة كلها رمضان«)4(. 
12- عن أنس بن مالك I، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »رجب شهر اهلل، 

وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي«)5(. 
)1( أخرجه: الطحاوي في »المشكل«، وأبو يعلٰى في »المسند«، والسلفي في »الطيوريات«، وابن عساكر 

في »التاريخ«. قال األلباني في الضعيفة رقم: )63(: منكر.
)2( أخرجه تمام )18/ 172، 173(. وضعفه األلباني في السلسلة الضعيفة رقم: )653(.

بالضعف،  الصغير  الجامع  في  السيوطي  له  ورمز  البيهقي،  رواه  عبادة(،  الصائم  )نوم  بلفظ:  وجاء 
وضعفته اللجنة الدائمة )9/ 6( المجموعة الثانية.

)3( أخرجه: الديلمي في مسند الفردوس، وقال األلباني في السلسلة الضعيفة رقم: )1980(: موضوع.
)4( أخرجه: ابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي، وأبو الشيخ في الثواب. وقال األلباني V في ضعيف 

الترغيب والترهيب، رقم: )596(: موضوع.
)5( أخرجه البيهقي. قال األلباني في الضعيفة )رقم 6188(: موضوع. 

وله شاهد عن الحسن البصري مرساًل، أخرجه أبو الفتح ابن أبي الفوارس في أماليه، وضعفه األلباني 
في ضعيف الجامع )رقم 3094(.
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 �لدر�س �ل�سابع و�لع�سرون
فو�ئــــد

فائدة )1(: �لغر�س من �ل�سيام:
 :)10 الصيام«)ص  يف  »48سؤااًل  يف  -كام   Vعثيمني ابن  الشيخ  قال 
»والغرض من الصيام ليس ترويض البدن عىٰل حتمل العطش، وحتمل اجلوع 
املحبوب،  لرضا  املحبوب  ترك  عىٰل  النفس  ترويض  هو  ولكن  واملشقة، 

واملحبوب املرتوك هو األكل والرشب واجلامع، هذه هي شهوات النفس.
D، فال بد أن تستحرض هذه النية؛ أننا نرتك  أما رضا املحبوب هو اهلل 

.»D هذه املفطرات؛ طلًبا لرضا اهلل
فائدة )2(: مر�تب �سوم عا�سور�ء:

قال ابن القيم V - يف »زاد املعاد« )2/ 76(، حتقيق شعيب -:
»مر�تب �سوم عا�سور�ء ثالث:

  أكملها: أن يصام قبله يوم، وبعده يوم.
  وييل ذلك: أن يصام التاسع والعارش، وعليه أكثر األحاديث.

  وييل ذلك: إفراد العارش وحده بالصوم.
  وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم اآلثار، وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، 

وهو بعيد من اللغة والرشع. واهلل املوفق للصواب«.
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فائدة )3(: للعلماء يف حكم �لو�سال �أربعة �أقو�ل:
األول: أنه حرام.

والثاين: أنه مكروه.
والثالث: أنه جائز ملن قدر عليه.

والرابع: أنه جائز إىٰل السحر.
راجع: »اإلملام بيشء من أحكام الصيام«، للراجحي ص: )54(.

فائدة )4(:
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي، يف كتابه »اإلملام بيشٍء من أحكام الصيام« )ص 

:)57
»ومن أحكام الصيام: أن من رأٰى من يأكل أو يرشب يف هنار رمضان ناسًيا 
وهو صائم؛ وجب عليه إعالمه، وال جيوز له السكوت عنه - كام يعتقده بعض 
العامة -؛ ألن هذا من األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن األكل والرشب 
من الصائم يف هنار رمضان منكر، لكن النايس معذور؛ فوجب إعالمه، وألن هذا 
من التعاون عىٰل الرب والتقوٰى؛ وقد قال اهلل تعاىٰل: زبەئ وئ وئ ۇئۇئرب 

]املائدة: 2[«.

فائدة )5(:
أحكام  من  بيشٍء  »اإلملام  كتابه  يف  الراجحي،  العزيز  عبد  الشيخ  قال 

الصيام« ص )60(:
»ومن أحكام الصيام: أن شم البخور عاملًا عامًدا؛ يفطر به الصائم، وهو 
قول كثرٍي من الفقهاء؛ ألن له نفوًذا إىٰل الدماغ، أما إذا دخل أنفه، أو شمه من 
غري قصد؛ فال يفطر به الصائم؛ لعدم اإلرادة واالختيار، وقد قال اهلل تعاىٰل: 
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زبۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇرب ]البقرة: 286[«.
فائدة )6(:

قال الشيخ ابن باز V، يف »جمموع الفتاوٰى« )15/ 9(: )شهر رمضان 
أفضل شهور العام(.

والرسور  بالفرح  رمضان  شهر  املسلم  )يستقبل   :)9  /15( أيًضا  وقال 
الذين  األحياء  من  فجعله  ووفقه؛  رمضان،  بلغه  أن  اهلل؛  وشكر  واالغتباط 

يتنافسون يف صالح العمل؛ فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من اهلل(.
فائدة )7(: �أنو�ع �لنية يف �ل�سيام �أربعة:

1- نية عامة: للشهر كله.
* وفائدهتا: أن املسلم إذا مات قبل دخول رمضان، وقد نوٰى هذه النية يف 

قلبه؛ يكتب له صيام رمضان كاماًل يف ذلك العام.
* وإذا مات يف أثناء رمضان؛ يكتب اهلل له صيام بقية الشهر.

* وهذه النية مستحبة.
2- نية خاصة: وهي تبييت النية لكل يوم من الليل؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

»ال صيام ملن مل يبيته بليل«. 
* وهذا خاص بالصيام الواجب: رمضان إداًء وقضاًء، وصيام الكفارات، 

وصيام النذور.
ًرا. * وهذه النية رشط يف صحة الصيام يف النهار إذا مل يكن قد فعل مفطِّ

3- نية الدخول يف الصيام: وهو احلد الفاصل بني زمن الفطر والصيام؛ 
لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ال صيام ملن مل يبيته قبل الفجر«.

وانظر كالم الشيخ ابن باز V، عىٰل هذا احلديث يف »تعليقه عىٰل بلوغ املرام«.



105

105

4- نية مواصلة الصيام يف كل النهار: فال يقطع النية يف أي جزء من أجزاء 
النهار، فإن فعل؛ بطل صيامه وعليه القضاء.

* وهذه النية مذكورة يف واجبات الصيام.
فائدة )8(: �أق�سام �ل�سفر بالن�سبة لل�سائم ثالثة:

1- أن ال يكون فيه مشقة للصائم إطالًقا: ففي هذه احلالة الصوم أفضل، 
وإن أفطر فال حرج.

2- أن يشق عليه الصوم مشقة غري شديدة: ففي هذه احلالة الفطر أفضل.
3- أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة: ففي هذه احلالة يتعني الفطر.

رياض  و»رشح   ،)327  -  325  /2(  V عثيمني  ابن  تفسري  يف  ]كام 
الصاحلني« له )5/ 262 - 264([.

فائدة )9(: �أق�سام �ملر�س ثالثة بالن�سبة لل�سائم:
1- مريض ال يرضه الصوم وال يشق عليه: فهذا ال رخصة له يف الفطر.

2- مريض يشق عليه الصيام وال يرضه: فهذا الصوم يف حقه مكروه.
3- مريض يشق عليه الصيام ويرض به: فهذا الصوم يف حقه حمرم.

]كام يف تفسري ابن عثيمني V )2/ 325(، و»رشح رياض الصاحلني« 
له )5/ 262 - 264([.

فائدة )10(: �أ�سباب بركة �ل�سحور:
1- السحور بركة؛ لكونه معيًنا عىٰل طاعة اهلل.

2- السحور بركة؛ ألنه امتثال ألمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
3- السحور بركة؛ ألنه اقتداء برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

4- السحور بركة؛ ألنه يغني عن عدة أكالت ورشبات يف النهار.
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5- السحور بركة؛ ألنه فصل بني صيامنا وصيام أهل الكتاب.
.])353 /2( V كام يف تفسري ابن عثيمني[

فائدة )11(: فو�رق بني �لفجر �لكاذب و�لفجر �ل�سادق:
1- الفجر الصادق: مستطري ؛ أي معرتض من اجلنوب إىٰل الشامل.

     والفجر الكاذب: مستطيل ؛ أي ممتد من الرشق إىٰل الغرب.
2- الفجر الصادق:متصل باألفق،والفجر الكاذب:بينه وبني األفق ظلمة.
3- الفجر الصادق:يمتد نوره ويزداد.والفجر الكاذب:يزول نوره ويظلم.

.])357 /2( V كام يف تفسري ابن عثيمني[ 
فائدة )12(: ما يرتتب على من جامع يف نهار رم�سان:

1- التوبة.
2- إمساك بقية اليوم.

3- غسل اجلنابة.
4- قضاء يوم آخر.
5- الكفارة، وهي:

أ- عتق رقبة.
ب- فإن مل جيد؛ فصيام شهرين متتابعني.

ج- فإن مل يستطع؛ فإطعام ستني مسكيًنا، لكل مسكني كيلو ونصف من 
الرز، أو الدقيق، أو الذرة، أو الدخن، أو غري ذلك مما يقتاته الناس.

  وعىٰل الزوجة مثل ذلك، إال إذا كانت مكرهة؛ فتسقط عنها الكفارة، ويبقٰى 
ما عداها.
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فائدة )13(: حكم �سيام �لدهر:
قال اإلمام الرتمذي يف ُسَننه - بعد أن أسند حديث أيب قتادة، الذي رواه 

مسلم )رقم: 1162(:
قيل: يا رسول اهلل، كيف بمن صام الدهر؟ ، قال: »ال صام وال أفطر. أو: 

مل يصم ومل يفطر«. قال الرتمذي :
* »ويف الباب عن عبد اهلل بن عمرو، وعبد اهلل بن الشخري، وعمران بن 

.M حصني، وأيب موسٰى األشعري
* وقد كره قوٌم من أهل العلم صيام الدهر.

يوم  يفطر  مل  إذا  الدهر  صيام  يكون  إنام  وقالوا:  آخرون،  قوم  وأجازه   *
الفطر ويوم األضحٰى وأيام الترشيق، فمن أفطر هذه األيام؛ فقد خرج من حد 

الكراهية، وال يكون قد صام الدهر كله.
هكذا روَي عن مالك بن أنس، وهو قول الشافعي، وقال أمحد وإسحاق 

نحًوا من هذا.
وقاال: ال جيب أن يفطر أياًما غري هذه اخلمسة األيام، التي هنٰى رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص عنها؛ يوم الفطر ويوم األضحٰى وأيام الترشيق«.
]ُسَنن الرتمذي، كتاب الصيام، باب: ما جاء يف صوم الدهر[.

فائدة )14(: �لقر�آن �لكرمي:
1- أنزل اهلل أفضل كتبه: القرآن الكريم.

2- عىٰل أفضل رسله: حممد ملسو هيلع هللا ىلص.
3- يف أفضل شهر: شهر رمضان.

4- يف أفضل عرٍش: العرش األواخر منه.



108

108

5- يف أفضل ليلة: ليلة القدر. وكانت يف ذلك العام ليلة 24.
6- يف أفضل بقعة: مكة املكرمة.

7- بأفضل لغة: اللغة العربية.
8- بأفضل وأعظم دين: دين اإلسالم.

9- عىٰل أفضل أمٍة: أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص. قال اهلل تعاىٰل: زبٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿرب ]آل عمران: 110[.

10- يف أفضل قرٍن: الصحابة M. قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »خري الناس قرين«.
.O 11- بواسطة أفضل ملٍك: جربيل

»إذا أحب اهلل عبًدا... وإذا أبغض اهلل عبًدا... نادٰى جربيَل: يا جربيل«)1(.
12- وجعل أهل القرآن أفضل خلقه. 

مه«)2(. »إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلَّ
13- بل جعلهم أهله وخاصته: »أهل القرآن أهل اهلل وخاصته«)3(.

14- وجعل القارئ للقرآن املاهر به مع السفرة الكرام الربرة)4(. 
15- بل جعلهم أئمة املسلمني يف مساجدهم وصلواهتم. قال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب اهلل«)5(.

.I 1( متفق عليه، عن أبي هريرة(

.I 2( رواه البخاري، عن عثمان(
)3( أخرجه أبو القاسم بن حيدر في مشيخته، عن علي I. وصححه األلباني في صحيح الجامع رقم: 

 .)2528(
وأخرجه: أحمد رقم: )13542(، والنسائي رقم: )7977(، وابن ماجه رقم: )215(، والحاكم رقم: 
)2046(، والطيالسي رقم: )2238(، وأبو نعيم رقم: )40/9(، وأبو عبيد، وابن نصر، وابن عساكر 

رقم: )716(، عن أنس I. وصححه األلباني في صحيح الجامع )رقم 2165(.
.J 4( متفق عليه، عن عائشة(

.I 5( رواه مسلم، عن أبي مسعود البدري(
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�لدر�س �لثامن و�لع�سرون
فتاوى �سرعية يف �ل�سيام و�لقيام

1- املبالغ املتبقية من حساب )إفطار صائم( لشهر رمضان للعام املايض، 
رصفه  جيوز  فال  الصائم؛  به  خصَّ  املال  هبذا  املتربع  ألن  القادم؛  للعام  يبقٰى 
لغريه، وألن مرصفه مل ينقطع، ومل يتعطل؛ فرُيصد له حتٰى حلول شهر رمضان 

القادم، فُيرصف فيام ُعنيِّ له.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )8/ 294( م2[.
يبرش  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  فقد  رمضان؛  شهر  بدخول  بالتهنئة  بأس  ال   -2
من  هلم  ويذكر  مبارك«،  كريم  شهر  أظلكم  »قد  ويقول:  بقدومه،  أصحابه 

فضائله، وحيثهم عىٰل اغتنامه. وباهلل التوفيق. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )7/9، 8( م2[.
 ،I قوله: »قد أظلكم شهر كريم مبارك«: هذا قطعة من حديث سلامن
وهو ضعيف. انظر احلديث رقم )3(، من فصل األحاديث الضعيفة، وانظر بدع 

رمضان رقم )35(.
اإلفطار  وكان  معهم،  وأفطر  بلد  يف  رمضان  شهر  صوم  أكمل  من   -3
بداية  تأخر  بسبب  يفطروا  مل  آخر ووجدهم  بلد  إىٰل  ثم سافر  بحكم رشعي، 
هذه  يف  حكمه  ألن  معهم؛  يصوم  وال  مفطًرا  يستمر  فإنه  نظرهم؛  يف  الشهر 
إفطاره بحكم رشعي، لكن ال  منه، حيث كان  الذي جاء  البلد  احلالة حكم 

يتظاهر باإلفطار أمامهم؛ خشية الفتنة. وباهلل التوفيق. 
]اللجنة ادلائمة )9/ 20( م2[.
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4- من نام وهو ال يعلم بدخول شهر رمضان، ومل يستيقظ إال يف النهار، 
بعد  ويقضيه  اليوم  بقية  اإلمساك  عليه  جيب  فإنه  الشهر؛  دخول  ثبت  وقد 

رمضان. وباهلل التوفيق. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 21 و148( م2[.
ر تناول الطعام إىٰل  5- األكمل يف حق الصائم أن يفطر عىٰل مترات، ثم يؤخِّ
بعد صالة املغرب؛ حتٰى جيمع بني سنة تعجيل الفطر، وصالة املغرب يف أول 

وقتها يف اجلامعة؛ اقتداًء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 32، 33( م2[.

6- اإلفطار اجلامعي:
االجتامع  يعتقد هذا  مل  ما  ا يف رمضان ويف غريه،  باإلفطار مجاعيًّ بأس  ال 
عبادة؛ لقوله تعاىٰل: زب  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈرب 

]النور: 61[.
ا يف النافلة الرياء والسمعة؛ لتمييز الصائمني  لكن إن خيف باإلفطار مجاعيًّ

عن غريهم؛ ُكره هلم ذلك. وباهلل التوفيق. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 35( م2[.
ملا  فيه؛  ِخْدَمُتُهم  وال  للكفار،  رمضان  هنار  يف  املطاعم  فتح  جيوز  ال   -7
فيه من املحاذير الرشعية العظيمة، من إعانٍة هلم عىٰل ما حرم اهلل، ومعلوم من 
الرشع املطهر أن الكفار خماطبون بأصول الرشيعة وفروعها، وال ريب أن صيام 
رمضان من أركان اإلسالم، وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع حتقيق رشطه، 
وهو الدخول يف اإلسالم؛ فال جيوز للمسلم أن يعينهم عىٰل ترك ما أوجب اهلل 
عليهم، كام ال جيوز له خدمتهم عىٰل وجٍه فيه إذالل للمسلم وإهانة له، كتقديم 

الطعام هلم ونحوه.
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خيالف  ما  مزاولة  بعدم  اإلسالم  بالد  إىٰل  القادمني  الكفار  إلزام  وجيب 
شعائر اإلسالم، ويؤذي املسلمني، ويثري مشاعرهم؛ هلذا جيب إغالق املطاعم 

يف هنار شهر رمضان. وباهلل التوفيق. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 36، 37( م2[.
8- الذي ال يصيل ال يصح منه الصيام، حتٰى يتوب إىٰل اهلل تعاىٰل، ويقيم 
الصالة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »بني العبد وبني الكفر، ترك الصالة«)1(، والكافر ال يصح 

منه عمل. وباهلل التوفيق. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 39( م2[.
؛ جيب عليه أن يقيض ما أفطر  9- من أفطر من رمضان بغري عذٍر رشعيٍّ
- مع التوبة إىٰل اهلل D - بعدد األيام التي أفطرها، وإن كان أخرها إىٰل بعد 
رمضان؛ فعليه مع القضاء الكفارة؛ إطعام مسكني عن كل يوم. وباهلل التوفيق.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 40، 41( م2[.
10- العاجز عن الصيام واإلطعام؛ لكرب سنِه، أو ملرٍض ال يرجٰى برؤه، 

زبۇ   :D اهلل  لقول  واإلطعام؛  الصيام  عنه  يسقط  فقري؛  ذلك  مع  وهو 
زبہ ہ ہ  تعاىٰل:  ]البقرة: 286[، ولقوله  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇرب 

ھرب ]التغابن: 16[. واهلل املوفق. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 48( م2[.
ال  الذي  ملرضه  أو  سنه،  لكرب  رمضان؛  صيام  عن  العاجز  كفارة   -11
الثاين بدون عذر؛ ال مانع من  إىٰل رمضان  يرجٰى شفاؤه، أو لتأخريه القضاء 

دفعها كاملة لفقري واحد. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 51( م2[.

.I 1( رواه مسلم، عن جابر(
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12- املرأة التي عادهتا أن حتيض ستة أيام، فانقطع عنها الدم يف اليوم اخلامس، 
وجاءها يف اليوم السادس كدرة، عليها أن تفطر هذا اليوم؛ ألن الكدرة متصلة 
بالعادة، بخالف الكدرة التي تأيت بعد الطهر؛ فحكمها حكم الطهر؛ فالكدرة يف 

زمن احليض حيض، ويف زمن الطهر طهر. وباهلل التوفيق. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 54( م2[.

13- أكثر مدة احليض )15( يوًما، وأكثر مدة النفاس )40( يوًما.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 57 و61( م2[.
اإلمساك،  وجوب  دخول وقت  بعد  حيضها  املرأة من  إذا طهرت   -14
بقية  أن متسك  فإنه جيب عليها  آخره؛  أو  أو وسطه  النهار  أول  سواء كان يف 
]البقرة: 185[،  زبۀ ہ ہ ہ ہھرب  تعاىٰل:  اهلل  لقول  يومها؛ 
وحلرمة زمن الصيام يف حّق من جيب عليه، وهي من الشاهدين للصوم بزوال 
املانع، وجيب عليها أن تقيض ذلك اليوم؛ ألهنا مل تصمه كاماًل، وصيام اجلزء ال 

جيزئ عن الكل. وباهلل التوفيق. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 59( م2[.
الوضوء  وعليها  حيًضا،  تعترب  الطهر، ال  بعد  تنزل  التي  الدم  نقط   -15

لكل صالة حال وجودها، كسائر املستحاضات، وأصحاب السلس الدائم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 60، 61( م2[.

16- الكدرة والصفرة يف زمن احليض حيض، ويف زمن الطهر طهر.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 62 و63( م2[.
17- الدم النازل من املرأة إذا كان يف غري أيام العادة، وليس له صفة دم 
احليض؛ فحكمه حكم دم االستحاضة، وهلا حكم الطاهرات فيه، من جواز 



113

113

الصالة والصيام وإباحة اجلامع فيه لزوجها، ولكنها تتوضأ لكل صالة بعد 
دخول وقتها بعد االستنجاء. 

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 63( م2[.
ر القضاء إىٰل بعد رمضان الثاين بغري عذر؛ فهو آثم. 18- من أخَّ

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 72( م2[.
19- الدم النازل من احلامل دم فساد، ال يعتد به. 

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 73( م2[.
20- من تغريَّ عقُله؛ فلم يضبط الصالة وال الصيام وال األوقات، بسبب 
اخَلَرف؛ فال صالة عليه وال صيام،ويكون حكمه حكم املجنون؛ مرفوع عنه 

القلم. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 81 و82( م2[.
21- اإلطعام الذي يكون بدل الصيام يف حق الكبري العاجز، واملريض الذي 
ر القضاء  ال يرجٰى شفاؤه؛ ال جتزئ القيمة عنه، وكذلك اإلطعام يف حق من أخَّ

حتٰى جاء رمضان آخر بدون عذر؛ ال جتزئ فيه القيمة. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 58( م2[.

22- �أطو�ر �لإ�سقاط �أربعة، و�أحكامها ثالثة:
َلنِي: احلكم األول: إذا سقط احلمل يف الطورين األوَّ

َطْور النطفة: املختلطة من املاءين، وهي يف األربعني األوىٰل من علوق املاء يف 
الرحم.

وَطْور الَعَلَقة: وهو طور حتوهلا إىٰل دم جامد، يف األربعني الثانية إىٰل متام ثامنني 
يوًما. 
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ففي هذه احلالة ال يرتتب عىٰل سقوطها - نطفًة أو علقًة - يشء من األحكام 
بال خالف، وتستمر املرأة يف صيامها وصالهتا، كأنه مل يكن إسقاط.

احلكم الثاين: إذا سقط احلمل يف الطور الثالث:
ر أعضاؤه، وصورته، وشكله،  طور املضغة: أي: قطعة من حلم؛ وفيه تقدَّ
فله  يوًما؛   )120( متام  إىٰل  يوًما   )81( من  الثالثة،  األربعني  يف  وهو  وهيئته، 

حالتان:
1- أن تكون تلك املضغة ليس فيها تصوير ظاهر خللق آدمي، وال خفي، 
وال شهادة القوابل بأهنا مبدأ إنسان؛ فحكم سقوط هذه املضغة حكم سقوطها 

يف الطورين األوَلنِي، ال يرتتب عليه يشء من األحكام.
2- أن تكون املضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق 
اإلنسان؛ يد، أو رجل،أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأهنا مبدأ 

إنسان.
ة. فحكم سقوط املضغة هنا: أنه يرتتب عليها النفاس، وانقضاء العدَّ

احلكم الثالث: إذا سقط احلمل يف الطور الرابع:
أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر اخلامس، من مرور )121( يوًما 

عىٰل احلمل فام بعد، فله حالتان، ومها:
املذكورة  للمضغة  الثانية  احلالة  أحكام  فله  صارًخا؛  يستهل  ال  أن   -1

ٰى وُيعقُّ عنه. ٰ عليه، ويسمَّ ن ويصىلَّ ل ويكفَّ سابًقا، ويزيد أنه ُيغسَّ
2- أن يستهل صارًخا، فله أحكام املولود كاماًل، ومنها ما يف احلالة التي 
ث، وغري ذلك. قبلها، وزيادة أنه يملك املال؛ من وصية، ومرياث، فرَيث وُيورِّ
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 73 - 75( م2[.
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23- اإلطعام عن العاجز عن الصيام لكرب سنِّه هو الذي َيعِقل، فأما إذا 
فقد وعَيه؛ سقط عنه اإلطعام. 

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )125/9( فتوٰى رقم )21209( م2[.
ليس  الرعاف  ألن  صحيح؛  فصومه  بالرعاف،  الصائم  أصيب  إذا   -24
باختيارك، فال يرتتب عىٰل وجوده احلكم بالفطر، والذي يدل عىٰل ذلك أدلة ُيرْس 
الرشيعة، ومنها قوله تعاىٰل: زبۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇرب ]البقرة: 286[، 
وقوله تعاىٰل: زبۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋرب ]البقرة: 185[، 

وقوله تعاىٰل: زبڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈرب ]املائدة: 6[. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 264، 265([.
25- ليس إلفطار الشيخ الكبري سن معينة، بحيث إذا وصلها جاز له اإلفطار 

يف رمضان، وإنام العمدُة يف ذلك العجز الدائم عن الصيام. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 79( م2[.
مرضه  أن  عىٰل  مسكيًنا  يوٍم  كلِّ  عن  ُيطِعُم  وكان  رمضان،  أفطر  من   -26
سيستمر به، بحسب وصف الطبيب املسلم، ثم أراد اهلل له الشفاء بعد عامني 

أو أكثر؛ فيجب عليه أن يصوم مستقباًل، وال يعيد ما مىٰض. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 98( م2[.
27- من كان عنده غسيل ُكلوي، يفطر األيام التي يغسل فيها، ويصوم 

األيام التي ال غسيل فيها، إن كان يقدر عىٰل الصيام. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 102( م2[.
28- من كان عليه قضاء من رمضان لعدة سنوات، يقضيه مرتًبا؛ فيصوم 
األيام التي أفطرها من الشهر األول، ثم يصوم األيام التي أفطرها من الشهر 
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الثاين، وهكذا إىٰل آخره.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 105( م2[.
29- جيوز دفع كفارة من عجز عن صيام رمضان كاملة لواحٍد من الفقراء.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 128( م2[.
30- ال جيوز الصيام عن الشخص الذي عليه صيام ما دام أنه مازال عىٰل 

قيد احلياة. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 129( م2[.
31- ال بأس بصالة الرتاويح، بعد صالة العشاء، إذا مجعت مع املغرب 

من أجل عذر رشعي يبيح اجلمع؛ لعدم املانع من ذلك. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )6/ 80( م2[.
صالة  من  الفراغ  بعد  الرتاويح  لصالة  اإلمام  يقوم  أن  مانع  ال   -32
العشاء وراتبتها، ولو كان هناك مجاعة يصلون؛ ألهنم قد فاتتهم صالة العشاء 
مع اإلمام، وهلم أن يصلوا مع اإلمام الذي يصيل الرتاويح، وهم بنية صالة 
العشاء، فإذا سلم قاموا وأمتوا ألنفسهم، أو يصلوا مجاعة وحدهم يف مكان ال 

يكون فيه تشويش عليهم وال عىٰل اإلمام. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )6/ 80( م2[.
33- القراءة يف املصحف يف صالة الرتاويح ال بأس هبا إذا كان اإلمام غري 

حافظ، وقد ثبت ذلك عن مجاعة من السلف. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )6/ 87( م2[.
34- إقامة وليمة عشاء للمصلني بعد ختم القرآن يف صالة الرتاويح، هذا 
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عمٌل ال دليل عليه من السنة؛ فاألوىٰل تركه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )6/ 90( م2[.
35- من فاتته ركعٌة يف صالة الرتاويح مع اإلمام؛ فإنه يقضيها بعد سالم 

اإلمام. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )6/ 92( م2[.
36- ال جيوز للمسلم صوم يوم الثالثني من شعبان، إذا مل تثبت رؤية اهلالل 
ليلة الثالثني من شعبان، إال أن يوافق صومه إياه صوًما كان يصومه، مثل عادته 

صوم يوم االثنني أو اخلميس، فيوافق ذلك يوم الثالثني، فله صومه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 92([.
37- الواجب صيام رمضان إذا ثبتت رؤية اهلالل، ولو بواحٍد عدٍل من 
املسلمني، كام أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالصيام عندما شهد األعرايب برؤيته اهلالل، وأما 
االستدالل بحديث »صوموا لرؤيته« عىٰل أن كل فرد ال يصوم إال برؤية نفسه 
من  ولو  الرؤية،  حتقق  عند  للصيام  عام  خطاب  احلديث  ألن  صحيح،  فغري 

واحٍد عدٍل من املسلمني. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 94([.
38- ال جيوز طاعة الوالدين يف اإلفطار يف هنار رمضان؛ ألنه »ال طاعة 

ملخلوق يف معصية اخلالق«. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 240، 241([.
املعترب يف ذلك هو رؤية  الصيام، بل  الفلكي يف  يعترب باحلساب  39- ال 

اهلالل، فإن مل ُيَر فإكامل شعبان )30( يوًما، وهكذا القول يف هالل شوال. 

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 108([.
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40- الشهر العريب ال ينقص عن: )29( يوًما، وال يزيد عن: )30( يوًما.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 127 و 130([.
املرأة احلامل، إال أن ختاف الرضر عىٰل نفسها أو  41- جيب الصيام عىٰل 

عىٰل محلها؛ فإهنا تفطر وتقيض من أياٍم ُأخر.
لكن إن كان الفطر خوًفا عىٰل احلمل فقط؛ فإهنا تقيض وتطعم عن كل يوم 

مسكيًنا. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )6/ 359( م2[.
بعد  مات  حتٰى  املرُض  به  واستمر  رمضان،  يف  مريًضا  كان  من   -42

رمضان، فال قضاء عليه وال كفارة. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 134 و135 و162( م2[.

43- من نوٰى اإلفطار وهو صائم يف رمضان؛ فعليه القضاء.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 139( م2[.

44- من مضغ علًكا وهو صائم يف رمضان؛ فقد أفطر وعليه القضاء.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 139( م2[.
السفر  وسيلة  كانت  ولو  يفطر،  أن  رمضان  يف  للمسافر  يستحب   -45

مرحيًة كالطائرة. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 139( م2[.
46- ال جيوز اإلفطار يف هنار رمضان من أجل األعامل الرياضية، من كرة 

القدم وغريها؛ ألن ذلك ليس من األعذار الرشعية املبيحة للفطر.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 139، 140( م2[.
47- من سافر إىٰل بلٍد للدراسة؛ فال جيوز له اإلفطار؛ ألنه مقيم يف موطن 
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الدراسة، وليس يف حكم املسافرين. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 140( م2[.
48- القرص واجلمع والفطر يف السفر، ال بد أن تكون املسافة )80( كيلو 
ا أو بحًرا، فلو حلقت الطائرة فوق البلد الذي يقيم فيه؛  ا أو جوًّ تقريًبا، طواًل، برًّ

فهذا ليس بسفر، ولو سارت يف هذه التحليقات )80( كيلو. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 140، 141( م2[.
49- ال جيوز ملوظفي الدفاع املدين الفطر، إال ملن خيش اهلالك عىٰل نفسه، 

أو احتاج إىٰل اإلفطار إلنقاذ معصوم من هلكٍة يتوقف إنقاذه له عىٰل اإلفطار.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 144( م2[.

50- العمل يف الرعي ليس عذًرا يبيح الفطر يف رمضان.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 228( م2، )9/ 145( م2[.
51- من صام رمضان ثم أصيب بعطٍش شديد، خيش معه اهلالك؛ فإنه 

يفطر بتناول ما ُيبقي عىٰل حياته، ثم يمسك، ويقيض هذا اليوم يف وقٍت آخر.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 146( م2[.
52- النية حملها القلب، والتلفظ هبا يف الصالة والصيام بدعة، وقد غلط 
كام  بالنية،  التلفظ  يف  واحٌد  نصٌّ  عنه  يوجد  ال  فإنه  الشافعي؛  عىٰل  غلط  من 

حرره اإلمام ابن القيم V، يف »زاد املعاد«. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 147( م2[.
53- من صام أول يوم من رمضان بغري تبييت النية؛ فإنه جيب عليه قضاء 

ذلك اليوم. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 21 و148( م2[.
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54- إذا كان أذان الفجر الثاين، مع طلوع الفجر الصادق؛ فال جيوز األكل 
والرشب معه. 

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 149( م2[.
55- ال بد من نية الصيام يف كل ليلة أليام رمضان؛ ألن صوم كل يوم 

عبادٌة مستقلة. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 151( م2[.

56- من نوٰى قطع النية يف الصيام الواجب؛ بطل صومه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 151 و 152( م2[.

57- جيب عىٰل اخلبازين والطباخني صيام رمضان.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 238( )9/ 152، 153( م2[.
58- نزول املني عمًدا من غري إيالج يف هنار رمضان؛ يرتتب عليه أربعة 

أحكام، وهي:
1- التوبة.

2- الُغسل.
3- إمساك بقية اليوم.

4- القضاء. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 155 - 159( م2[.
والرشاب  الطعام  عن  اإلمساك  منه  املقصود  ليس  رمضان  صيام   -59
واجلامع فحسب، ولكنه صيام كل اجلوارح عام حّرم اهلل؛ فيصوم اللسان عن 
النظر إليه، وتصوم  الغيبة والنميمة وقول الزور، وتصوم العني عام حرم اهلل 
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األذن عن االستامع إىٰل احلرام.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 156 - 158( م2[.

60- خروج املذي من الصائم ال يفسد صومه، عىٰل الصحيح.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 160 - 163( م2[.

61- تقبيل الصائم لزوجته يف هنار رمضان له ثالث حاالت:
- احلالة األوىٰل: حيرم.

وهي إذا كان ذا شهوٍة، وغلب عىٰل ظنه أنه إذا قّبل زوجته، أو بارشها بام 
دون الفرج؛ أمنٰى.

- احلالة الثانية: ُيكره.
أن  يأمن  ال  لكنه  ُينزل،  أنه  ظنه  عىٰل  يغلب  وال  شهوة،  ذا  كان  إذا  وهي 

حيصل منه ذلك.
- احلالة الثالثة: يباح.

وهي من كان التقبيل واملبارشة بام دون اجلامع ال حيرك شهوته.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 160 - 162( م2[.

62- ال مانع من الطيب للصائم. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 163( م2[.
الثياب  تبخري  وأما  البخور،  استعاط  جيتنب  أن  للصائم  ينبغي   -63

والعاممة؛ فال بأس به. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 162، 163( م2[.
64- العادة الرسية حمرمة، وهي مفسدة للصيام، وجيب قضاء األيام التي 
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فعلها فيها إذا كان الصيام واجًبا. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 164، 165( م2[.
65- إتيان البهيمة حمرم، ومفسد للصوم، وجيب قضاء ذلك اليوم إذا كان 

الصيام واجًبا. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )165/9 - 166( م2[.

66- الكفارة خاصة باجلامع يف هنار رمضان. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 167( م2[.

67- احتالم الصائم وهو نائم ال يفسد صومه؛ ألنه بغري اختياره.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 170( م2[.

68- اإلنزال يف هنار رمضان بمجرد التفكري؛ ال يشء فيه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 172( م2[.

69- مبطالت الصوم كثرية، منها:
1- اجلامع.                            2- األكل عمًدا.                3- الرشب عمًدا. 

 4- إنزال املني بتقبيل أو ملس أو استمناء أو تكرار النظر. 
5- إخراج الدم عمًدا بحجامة أو َفْصٍد أو سحب الدم الكثري.

 6- التقيؤ عمًدا.                            7- رضب اإلبرة املغذية.
 8- إعطاء الدم عن طريق الوريد. 

9- االستعاط، وهو إيصال املاء أو الزيت أو الدواء إىٰل اجلوف عن طريق 
األنف. 

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 178، 179( م2[.



123

123

70- من أصبح جنًبا من مجاع بليٍل؛ صحَّ صيامه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 175( م2[.
ال  بشهوة؛  مني  خروج  دون  من  للتنظيف،  الفرج  يف  اليد  إدخال   -71

يفسد الصوم. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 174( م2[.
72- للصائم دعوة مستجابة حال صيامه، وعند إفطاره؛ فيستحب له أن 

يكثر من الدعاء بام يرس اهلل له من األدعية الطيبة. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 180( م2[.
73- من شك يف طلوع الفجر، فاألصل بقاء الليل؛ فيجوز له أن يتناول 

الطعام وغريه، وال جيب عليه اإلمساك حتٰى يتبني. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 180( م2[.
أو  فأكل  ن؛  ُأذِّ قد  أنه  يعلم  ال  وهو  الفجر،  أذان  بعد  استيقظ  من   -74

رشب؛ فالواجب عليه قضاء هذا اليوم. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 181و 182( م2[.
عند سامع  إال  والرشاب يف رمضان  الطعام  يمسك عن  كان ال  من   -75

اإلقامة جهاًل منه؛ فالواجب عليه قضاء تلك األيام. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 182، 183( م2[.
أذان  فإذا هو  فأفطر،  مدينته؛  أذان  فظنه  املذياع،  أذاًنا يف  76- من سمع 

مدينة أخرٰى، وإذا به أفطر قبل غروب الشمس؛ فإن عليه قضاء هذا اليوم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 184، 185( م2[.
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الوقت،  نفس  يف  املدفع  ورضب  املغرب،  لصالة  املؤذن  ن  أذَّ س:   -77
وتتابع املؤذنون؛ فأفطر الناس ظانني غروب الشمس، وكان اجلو غائاًم، وإذا 

الغروب بقي عليه ثامن دقائق.
ج: فأجابت اللجنة الدائمة لإلفتاء بوجوب قضاء هذا اليوم.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 185، 186( م2[.
بغري  هذا  ألن  دخان؛  أو  غبار  حلقه  إىٰل  طار  إذا  الصائم  ُيفطر  ال   -78

اختياره.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 188، 189( م2[.

79- التدخني يبطل الصيام. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )190/9( م2[.
ن، التي تساعده عىٰل  80- س: هل جيوز استعامل اللصقة يف ذراع املدخِّ
ا مادة النيكوتني إذا احتاجها  ترك التدخني، علاًم بأن هذه اللصقة تفرز تلقائيًّ

اجلسم؟
ج: أجابت اللجنة العلمية: بأنه ال جيوز استعامهلا؛ ألنه بسؤال األطباء املختصني 
عن حقيقة هذه اللصقة أفادوا بأهنا متد اجلسم بالنيكوتني، وتصل إىٰل الدم، وهذا 

يبطل الصيام كام يبطله التدخني؛ ألن املفعول واحد. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 189، 190( م2[.

81- دخول املاء يف عني الصائم ال يؤثر عىٰل صومه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 191( م2[.
82- من أفطر ناسًيا يف هنار رمضان عليه أن يكمل صيامه،وال إثم عليه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 191، 192( م2[.
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لعموم  صحيح؛  فصومه  قصد؛  بدون  الرتاب  املتيمم  ابتلع  إذا   -83
بعد  الريق  بلع  ومثله  األمة،  واإلكراه عن هذه  اخلطأ  لرفع  املفيدة  النصوص 

الوضوء.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 192( م2[.
املاء من غري  إىٰل جوفه يشء من  84- من متضمض وهو صائم، فدخل 

إرادته؛ فال يشء عليه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 193( م2[.
85- من أرسف يف االستنشاق؛ فزاد عىٰل ثالث مرات يف الوضوء، أو بالغ 
يف االستنشاق فدخل املاء إىٰل جوفه؛ فاألحوط أن يقيض ذلك اليوم؛ خروًجا 

من اخلالف، ولنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن املبالغة يف االستنشاق يف حق الصائم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 193، 194( م2[.
86- من استدعٰى خروج املني بيده، أو تسبَّب يف إخراجه من غري مجاع 

فأْمَنٰى؛ فقد فسد صومه، وعليه التوبة والقضاء. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 194( م2[.
الفجر وهي  الفم، إن طلع  أثره يف  الطعام يف األسنان، وبقاء  بقايا   -87

باقية، فال ختلو من حالتني:
1- إن كانت يسرية ال يمكن لفظها؛ فال أثر هلا عىٰل صحة الصيام، ولو 

وصلت إىٰل حلقه؛ ألنه ال يمكن التحرز منها.
وإن  صحيح.  وصيامه  عليه  يشء  فال  لفظها  فإن  كثرية،  كانت  وإن   -2

ابتلعها عامًدا فسد صومه. وبه قال أكثر أهل العلم. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 195( م2[.
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88- إذا مل يصل البلغم إىٰل الفم؛ فال يرض الصائم ابتالعه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 196( م2[.
فالصيام  منك؛  سبب  بغري  رمضان  هنار  يف  القيء  خروج  كان  إذا   -89
صحيح؛ حلديث أيب هريرة I - عند أيب داود والرتمذي وغريمها -، قال: 
ومن  قضاء،  عليه  فليس  صائم؛  وهو  القيء  ذرعه  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 

استقاء؛ فعليه القضاء«.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 196، 197( م2[.
90- القطرة يف األنف تفسد الصيام، لكن إذا اضطر الصائم إىٰل استعامهلا؛ فال 
حرج عليه يف ذلك وصومه صحيح، إال أن جيد طعم القطرة يف حلقه؛ فإنه يفسد 

صومه ويلزمه قضاء ذلك اليوم إن كان الصيام واجًبا.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 197، 198( م2[.
91- ال بأس من استعامل معجون األسنان أثناء الصيام، ولكن جيب لفظ 

ما حتلل منه يف الفم، وإن ذهب منه يشء إىٰل حلقه من غري تعّمد؛ مل يرضه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 199( م2[.
أن  برشط  األدوية،  عىٰل  املشتمل  الفم  غسيل  استعامل  من  بأس  ال   -92

يمجه، وال يذهب إىٰل حلقه منه يشء متعمًدا.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 199( م2[.

93- ال بأس من تذوق الطعام برشط أن يمجه وال يبتلعه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 199( م2[.

94- ال جيوز للصائم أن يتعمد إدخال الغبار إىٰل أنفه أو فمه، أما إن طار 
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إىٰل حلقه بغري اختياره؛ فال يشء عليه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 199( م2[.
95- ال بأس من إعطاء الصائم إبرة للتخدير املوضعي يف الفم أو غريه، 

من أجل العالج؛ ألهنا ليست مغذية. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 200( م2[.
96- ال بأس من إعطاء الصائم إبرة مهدئة يف الوريد أو العضل، إذا كانت 

غري مغذية، وكان بحاجة إليها من أجل العالج. وتأجيلها إىٰل الليل أحوط.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 200( م2[.
97- ال بأس من وضع املاء يف فم الصائم من أجل العالج وغريه، برشط 
اختياره؛ فال حرج  بغري  إىٰل حلقه  منه يشء  ابتالعه، وإن ذهب  يتعمد  أن ال 

عليه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 200( م2[.
98- جيوز للصائم خلع الرضس أثناء الصيام، مع وجوب التحفظ من أن 

يذهب يشء إىٰل حلقه من آثار اخللع. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )201/9( م2[.
99- إذا احتاج الصائم إىٰل عالج أسنانه يف أثناء الصيام؛ فال بأس بذلك 
مع التحفظ التام من وصول يشء إىٰل حلقه من األدوية أو آثار العالج، وإن 

وصل يشء إليه بغري اختياره؛ فال حرج عليه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 201( م2[.
100- إذا كان القصد من عالج األسنان يف هنار رمضان هو تدريب طلبة 
النهار،  يف  العالج  ترك  فاألحوط  املعاَلج،  حاجة  دون  فقط،  األسنان  طب 
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وتأخري التدريب إىٰل ما بعد رمضان؛ حفاًظا عىٰل الصيام. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 201، 202( م2[.
لثة الصائم، أو كان ذلك بسبب العالج؛ وجب  101- إذا سال دم من 
إىٰل حلقه من غري  منه يشء  فإن وصل  فمه،  لفظه وإخراجه من  الصائم  عىٰل 

تعمد؛ فال حرج عليه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 202( م2[.
احلاجم  »أفطر  حلديث:  الصحيح؛  عىٰل  الصيام  تفسد  احلجامة   -102

واملحجوم«.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 202( م2[.
الدم املسحوب كثرًيا يف عرف  إذا كان  الدم من الصائم،  103- سحب 

الناس؛ يفسد الصيام، مثل احلجامة.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 202( م2[.
الدم بسبب جراحة طبية، أو بسبب حادث؛ فال  إذا كان خروج   -104

يشء عىٰل الصائم؛ ألنه بغري اختياره. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 202( م2[.
105- ال بأس باستعامل السواك اجلديد يف حالة الصيام، وما تفتَّت من 

املسواك؛ وجب لفظه وإخراجه من فمه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 203( م2[.
اخ املطيب لرائحة الفم، إذا كان جمرد  106- جيوز للصائم استعامل البخَّ
هواء، أما إن كان فيه يشء من السوائل أو املواد املذابة؛ فإنه جيب عليه لفظ ما 
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جيده يف فمه من ذلك.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 203( م2[.
إذا كانت  إال  املرىٰض،  يفطر من أجل عالج  أن  للطبيب  107- ال جيوز 
حالة املريض حالة خطرة، وتوقف عالجها عىٰل إفطار الطبيب املعالِج؛ فيجوز 

إفطار الطبيب يف هذه احلالة؛ ألنه إلنقاذ معصوم من هلكة.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 203( م2[.
108- إذا احتاج املصاب بآالم األسنان إىٰل اإلفطار فإنه يفطر؛ ألنه يف هذا 

ص اهلل هلم اإلفطار. احلالة يكون من املرىٰض الذين رخَّ
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 203( م2[.
109- جيوز قلع السن للصائم، واألوىٰل أن يكون القلع لياًل، فإن فعله هناًرا؛ 

فال حرج، وعليه أن يتحرز من ذهاب الدم إىٰل جوفه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 204( م2[.
110- التربع بالدم يفطر الصائم؛ ألنه يف معنٰى احلجامة، وقد ثبت أن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أفطر احلاجم واملحجوم«.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 206( م2[.

111- الشخص املنقول إليه الدم يفطر بذلك، وباهلل التوفيق.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 206( م2[.
112- الدم الذي يصل إىٰل حلقك، بسبب الرعاف أو غريه، بغري اختيارك؛ 

ال إثم عليك فيه. ولكن حاول أن خترجه من فمك مهام استطعت.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 206( م2[.
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113- إذا نزل يشء من الدم من أسنانك وأنت صائم؛ وجب عليك تفُله، 
وإن  صحيح.  وصيامك  عليك،  يشء  فال  اختيارك؛  بغري  حلقك  إىٰل  نزل  فإن 

تعمدت بلعه، فنزل إىٰل حلقك؛ وجب عليك قضاء ذلك اليوم. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 207( م2[.
إىٰل  114- إذا نزل من حلق الصائم دم؛ فعليه تفُله، ويتحفظ من نزوله 
اختياره؛ فال يرضه ذلك،  بغري  نائم  بطنه وهو  إىٰل  نزل  استطاع، ولو  ما  بطنه 

وصيامه صحيح. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 208( م2[.
اختيار  بغري  ألنه  الصيام؛  عىٰل  يؤثر  ال  اجلرح  من  الدم  خروج   -115

الصائم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 209( م2[.
116- إذا انجرح الصائم، أو خلع رضسه، وخرج منه دم؛ فإن هذا ال يؤثر 

عىٰل صيامه، لكن عليه أن يتفل الدم، وال يرتكه يذهب إىٰل حلقه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 209( م2[.
117- عىٰل الصائم أن جيتهد يف التخلص من الدم املصاحب للريق، وذلك 
باملضمضة، وحيرتس من ابتالع يشء من ذلك، وما بقي من آثار قليلة صفراء يف 

الريق؛ فال حرج عليه فيه، وصيامه صحيح إن شاء اهلل. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 211( م2[.
118- استعامل املرهم أو الدهان للبواسري، داخل الرشج أو خارجه؛ ال 

يؤثر عىٰل الصيام. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 211( م2[.
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119- إذا خرج من معدة الصائم يشء إىٰل فمه؛ فالواجب عليه أن يلفظه، 
فإن تعمد ابتالعه بطل صيامه؛ ألنه تعمد إدخال يشء إىٰل جوفه، أما إن مل يصل 
إىٰل الفم أو وصل ورجع بغري اختياره؛ فال يشء عليه فيه؛ لقول اهلل سبحانه: 

زبۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇرب ]البقرة: 286[. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 211 و212( م2[.
120- ال جيوز النظر إىٰل األفالم اخلليعة يف رمضان ويف غريه، ويف رمضان 
يكون اإلثم أشد، وإذا حصل من الصائم إنزال بسبب مشاهدهتا؛ فسد صيامه، 

ولزمه قضاء اليوم الذي حصل فيه اإلنزال. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 112( م2[.
ا له؛ فليجبه  ًها له وسبًّ 121- إذا سمع الصائم كالًما فاحًشا، فإن كان موجَّ
بقوله: »إين امرؤ صائم، إين امرؤ صائم«. ملا أخرجه الشيخان عن أيب هريرة 
م عنده بالفحش من غري  ًها لغريه، أو ُتُكلِّ I، وأما إن كان هذا السب موجَّ
البعد عن رذائل األقوال،  املتكلم، وليحثه عىٰل  فلينصح ذلك  خماطبة ألحد؛ 

ره من الفحش يف القول والعمل.  وليحذِّ
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 213( م2[.
122- إذا حتقق الصائم من غروب الشمس؛ ُسنَّ له املبادرة بالفطر، وإن 

مل يسمع املؤذن. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 214( م2[.

123- من بالغ يف املضمضة حتٰى نزل املاء إىٰل جوفه؛ لزمه القضاء.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 216( م2[.
يشء  فال  الطهر؛  رأت  أن  بعد  الدم  من  قطرة  منها  خرجت  من   -124
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عليها، وصيامها صحيح. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 216( م2[.
أمن عدم  إذا  البحر،  االنغامس يف  السمك  للعامل يف صيد  125- جيوز 

دخول املاء إىٰل جوفه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 217( م2[.
126- جيوز للصائم السباحة يف هنار الصيام، وعليه أن يتحفظ من دخول 

املاء إىٰل جوفه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 217( م2[.
127- فطر املكلف يف هنار رمضان بغري عذر رشعي من كبائر الذنوب.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 218( م2[.
فعليه  بغري اجلامع، وبغري عذر رشعي؛  أفطر يف هنار رمضان  128- من 
العلامء،  قويل  من  الصحيح  عىٰل  عليه  كفارة  وال  األيام،  من  أفطره  ما  قضاء 

وعليه التوبة.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 218( م2[.
الكفارة، وهي:  عليه  129- من جامع زوجته يف هنار رمضان؛ وجبت 
فيطعم  يستطع  مل  فإن  متتابعني،  فيصوم شهرين  مل جيد  فإن  مؤمنة،  رقبة  عتق 
ستني مسكيًنا، مع التوبة وقضاء ذلك اليوم، وال يعد جهله بتحريمه ووجوب 
الكفارة مسقًطا للكفارة عنه، وهو يعيش يف بالد املسلمني، وجيب عىٰل زوجته 

مثل ما وجب عليه. 

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 220( م2[.
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130- الَقْدر املجزئ يف اإلطعام: إن كان بطريق التمليك:

فهو بمقدار كيلو ونصف لكل مسكني من بر أو رز أو متر أو نحوها من قوت 
البلد.

فوجبة واحدة مشبعة لكل مسكني،  التمكني واإلباحة:  وإن كان بطريق 
غداء أو عشاء، فيغدي املساكني الستني أو يعشيهم.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 220( م2[.
األباء،  وهم:  األصول،  إىٰل  الكفارة  يف  اإلطعام  دفع  جيوز  ال   -131
وأوالد  األوالد،  وهم:  الفروع،  إىٰل  وال  واجلدات.  واألجداد،  واألمهات، 

األوالد من الذكور واإلناث. 

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 222( م2[.
الصيام  أثناء  أفطر  ثم  رمضان،  هنار  يف  الوطء  لكفارة  صام  من   -132
ملرٍض؛ فإنه يتم فوًرا بعد الشفاء من املرض، وال يقطع التتابع بفطره بسبب 

املرض؛ ألنه معذور. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 225( م2[.
أو  أكل  يكون  كأن  رشعي،  عذر  بغري  رمضان  هنار  يف  أفطر  من   -133
رشب متعمًدا، ثم جامع زوجته؛ فعليه الكفارة، وعىٰل زوجته كذلك إذا كانت 

مطاوعًة له. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 225، 226( م2[.
134- من وصل من السفر إىٰل بلده يف هنار رمضان، وجامع زوجته بعد 
من  أن يصل  بني  ذلك  فرق يف  الكفارة، وال  فعليه  وصوله يف هنار رمضان؛ 
سفره صائاًم أو مفطًرا؛ ألنه بمجرد وصوله إىٰل بلده؛ يلزمه اإلمساك، ويلزمه 
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أحكام الصيام. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 226، 227( م2[.
م، ومبطل للصيام، وموِجب  135- اجلامع يف هنار رمضان يف حق املقيم حمرَّ
للكفارة املغلظة، وهي عىٰل الرتتيب: عتق رقبة مؤمنة، فمن مل جيد فصيام شهرين 
متتابعني، فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكيًنا، لكل مسكني نصف صاع من 
قوت البلد، من متر أو رز أو بر أو غريها، وهو ما يعادل كيلو ونصًفا تقريًبا لكل 

مسكني، وعليه التوبة إىٰل اهلل وقضاء اليوم الذي أفسده باجلامع. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 228( م2[.

136- جيوز للمسافر يف هنار رمضان أن جيامع زوجته يف السفر.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 230( م2[.
ر؛ فإن  137- إذا جامع الرجل زوجته يف هنار رمضان، ومات قبل أن ُيكفِّ

الكفارة خُترج عنه من تركته.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 236( م2[.
ر، فإن  138- إذا جامع الرجل زوجته يف هنار رمضان، ومات قبل أن يكفِّ
كان عاجًزا عن عتق الرقبة، وأراد أحد أقاربه أو أحد املسلمني صيام الكفارة 
عنه  صام  صيام؛  وعليه  مات  »من  عليه:  املتفق  عائشة  حلديث  فحسٌن؛  عنه 

وليه«.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 236( م2[.
رمضان  جاء  حتٰى  يقضه  ومل  رمضان  من  قضاء  وعليه  مات  من   -139

آخر؛ ُيقىٰض عنه وُيطَعم عن التأخري كل يوم مسكنٌي. 

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9 / 236( م2[.
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أعامل  يف  قيمتها  رصف  جيوز  ال  رمضان  هنار  يف  املجامع  كفارة   -140
اخلري، أو بناء املساجد، وال جيوز دفعها نقوًدا.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 237 - 238( م2[.

141- من جامع يف آخر الليل من رمضان، واستدام اجلامع يف جزء من 
النهار؛ فعليه القضاء والكفارة.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 241( م2[.

142- إذا تكرر اجلامع يف اليوم الواحد عدة مرات؛ فعليه كفارة واحدة.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 242( م2[.

الزوجة بجهلها باحلكم الرشعي  ُتعذر  143- اجلامع يف هنار رمضان ال 
إذا كانت مطاوعة، ما دامت يف ديار اإلسالم؛ ألن مثل هذا احلكم ال ُيعذر فيه 

باجلهل؛ الستفاضته وشهرته، وِعظم أمره يف الدين.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 245( م2[.

من  الكفارة:  فعل  عن  عاجًزا  وكان  رمضان؛  هنار  يف  جامع  من   -144
عتٍق، أو صيام شهرين متتابعني، أو إطعام ستني مسكيًنا؛ فإهنا يف هذه احلالة 
تسقط عنه الكفارة؛ ألن اهلل D يقول: زبۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇرب 
]البقرة: 286[، وألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يأمر الذي عجز عن كفارة الوطء يف رمضان 

أن يقضيها إذا قدر عليها، وتكفي يف هذه احلالة التوبة النصوح.
    ]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 247 و249( م2[.
145- إذا جامع الرجل زوجته يف هنار رمضان باختيارها؛ وجبت عليها 
الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن مل تستطع فصيام شهرين متتابعني، وأما 
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للتتابع  قاطًعا  يعد  وال  الصيام،  لرتك  بعذر  فليس  الشهرية  الدورة  حصول 
الواجب، وتكلمه من الشهر الثالث متتابًعا متصاًل بام قبله.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 248( م2[.
ر، ثم جامع يف نفس اليوم؛ لزمته  146- إذا جامع يف هنار رمضان ثم كفَّ

كفارة أخرٰى.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 251( م2[.

147- من زنٰى يف هنار رمضان؛ فعليه التوبة والقضاء والكفارة.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 254( م2[.

148- من وقع عىٰل هبيمة يف هنار رمضان؛ فعليه القضاء والتوبة.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9 / 259( م2[.
149- من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه، فإن مل يتيرس له ذلك؛ أطعم 

مسكيًنا عن كل يوم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 260 و 262 و 263( م2[.

150- إذا ماتت الزوجة وعليها صيام؛ يصوم عنها زوجها.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 261( م2[.
151- الصوم عن امليت يعمُّ صوم رمضان وصوم النذر، وصوم الكفارة 

عىٰل الصحيح.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 163( م2[.
ما عليها  أيام قضاء  أحد  باجلامع يف  أفطرت  التي  املرأة  152- جيب عىٰل 
من رمضان؛ أن تصوم يوًما بداًل من ذلك اليوم الذي أفسدته باجلامع، وعليها 
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التوبة؛ ألنه ال جيوز هلا قطع الصيام.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 271( م2[.
153- جيب عىٰل من أفطر أياًما من رمضان أن يقضيها قبل رمضان اآلخر.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 278( م2[.
154- من صام يوم اجلمعة ليس ألنه مجعة، وإنام صامه قضاًء، أو ألنه 

صادف يوم عرفة؛ فال حرج عليه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 283( م2[.
عليه  فليس  لعذر؛  اآلخر  رمضان  بعد  إىٰل  القضاء  صيام  ر  أخَّ من   -155

إطعام، وإنام عليه القضاء فقط.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 284( م2[.
156- من ُشفي من مرضه بعد رمضان، ولكنه مل يتمكن من القضاء حتٰى 

مات، فال يشء عليه وال عىٰل ورثته، ال قضاًء وال إطعاًما.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 285( م2[.
157- من شك أنه يف سنة من السنوات املاضية، هل صام رمضان أم ال؛ 
فالواجب عليه القضاء؛ ألنه مل يتيقن أنه صام، واألصل بقاء الصيام يف ذمته 

مع إطعام مسكني عن كل يوم عن التأخري.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 287( م2[.
صار  قد  واآلن  ونشاطه،  قوته  أيام  يف  رمضان  يف  أفطر  شخص   -158
إطعام  وهي  الفدية،  القضاء؛  بدل  فعليه  مستمرة؛  بصفة  الصيام  عن  عاجًزا 

مسكني عن كل يوم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 287( م2[.
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159- ال جيزئ اإلطعام عن القضاء ملن كان يقدر عىٰل الصيام.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 288( م2[.

160- الصيام من أجل قضاء احلاجات بدعة ال أصل هلا يف الرشع.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 292( م2[.

161- األيام التي حيرم صيامها سبعة:
1- يوم الشك، وهو يوم الثالثني من شعبان.

2- يوم عيد الفطر.
3- يوم عيد األضحٰى.

احلجة،  ذي  شهر  من  و13  و12   11 وهي  الترشيق،  أيام   -6  ،5  ،4
ص للحاج املتمتع أو القارن الذي مل جيد اهلدي أو القيمة؛ أن يصومها. وُرخِّ

7- إفراد يوم اجلمعة بالصوم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 292 و301( م2[.
162- اأَلْوىٰل واألحوط للمرأة أن تبدأ بصيام القضاء قبل صيام التطوع، 

ولو فاتت أيام الست من شوال.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 294، 295( م2[.
بإذنه؛ ألن  إال  نافلة، وزوجها حارض،  أن تصوم  للمرأة  163- ال جيوز 

صوم النفل مستحب، وحق الزوج واجب.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 295( م2[.

164- امليت ال يصام عنه صيام تطوع.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 299( م2[.
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يرشع  فال  وعليه،  حديث؛  رجب  صيام  يف  الرتغيب  يف  يثبت  مل   -165
ختصيصه بصيام.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 299( م2[.
166- صوم النفل صاحبه باخليار بني إمتامه أو قطعه، وإمتامه أفضل، إال إن 

كان هناك مشقة يف إمتامه؛ فقطعه أفضل؛ أخًذا بالتيسري.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 300( م2[.

167- صيام الست قبل القضاء يعترب خالف األوىٰل.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 304( م2[.
ع يف كل الشهر؛ يف أوله، أو وسطه،  168- صيام الست من شوال موسَّ

أو آخره، متتابًعا أو متفرًقا.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )303/9( م2[.
169- صوم تسع ذي احلجة هو قول مجهور أهل العلم بال نزاع، وعليه 
فصوم تسع ذي احلجة ليس خطًأ، كام يقوله البعض، بل هو سنة عند مجهور 

أهل العلم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 308( م2[.
170- من صام صيام داود S؛ فال حرج عليه يف صيام يوم اجلمعة أو 
يوم السبت إذا وافق ذلك صيامه الذي يصومه، وكذلك ال مانع من صيامهام 
إذا وافق ذلك يوم عرفة أو يوم عاشوراء، مع العلم بأن احلديث اخلاص بالنهي 

عن صوم يوم السبت إال فيام افرتض علينا؛ غري صحيح.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )9/ 313( م2[.
يقوم مقام  فإنه  إذا كان يف دولة غري إسالمية؛  املركز اإلسالمي،   -171
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فيؤخذ  املسلمني؛  من  الدولة  تلك  يف  يعيش  ملن  بالنسبة  اإلسالمية،  الدولة 
بقوله صوًما وفطًرا.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 615( م3[.
172- ُرَخص السفر ال جيوز الرتخص هبا قبل بدء السفر.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 619( م3[.

173- من كان صومه نفاًل، ثم نوٰى اإلفطار، ثم واصل؛ فصومه صحيح.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 620( م3[.
174- دخول الدخان إىٰل احللق بغري قصٍد؛ ال يؤثر عىٰل صحة الصيام.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 621 و631( م3[.
175- إذا أفطر الشخص يف األرض بعد غروب الشمس، ثم ركب عىٰل 

الطائرة، فشاهد الشمس؛ فصومه صحيح.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 622( م3[.
176- غاز األكسجني الصناعي، الذي يستنشقه الصائم ال يبطل صومه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 624( م3[.
به؛  يفطر  ما  عنده  وليس  صائم،  وهو  الشمس  عليه  غربت  من   -177

فالسنة أن ينوي الفطر.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 626، 627( م3[.

178- يستحب الصوم عن امليت، إذا مات وعليه صيام واجب.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 636( م3[.

179- األعامل الشاقة ليست من أعذار الفطر.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 637، 638( م3[.
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180- صيام يوم عرفة سنة مؤكدة، لغري احلاج.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 646( م3[.
181- يستحب صيام يومي االثنني واخلميس، وجيوز أن تصوم أحدمها.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 648( م3[.

182- من مات وعليه صيام من رمضان:
* إن كان مرضه ميؤًسا منه؛ فإنه ُيطعم عنه فقط، وال ُيصام عنه.

* وإن شفي من مرضه ومل يتمكن من القضاء لعذر رشعي؛ فليس عليه 
يشء، ال إطعام وال صيام.

* وإن متكن من القضاء، ومل يقِض من غري عذر؛ فُيقىٰض عنه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )1/ 644( م3[.
183- من اضطر إىٰل العمل الشاق يف رمضان؛ صام حتٰى حيس بمبادئ 
ثم  احلرج،  يف  وقوعه  دون  حيول  ما  والرشاب،  الطعام  من  فيتناول  احلرج؛ 

يمسك، وعليه القضاء يف أيام يسهل عليه فيها الصيام.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 236([.
184- جيب صيام رمضان عىٰل كل مكلف، وهو من اجتمعت فيه مخس 
صفاٍت، وهي: املسلم، العاقل، البالغ، املقيم، الصحيح، ويزاد يف حق املرأة: 

خلوها من احليض والنفاس.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 237([.
العيدين  الناس، وصالة  الناس، والفطر مع  الصوم مع  الواجب   -185

مع املسلمني.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 95([.



142

142

186- ال يعترب احلساب الفلكي أصاًل يثبت به بدء صيام رمضان وهنايته، 
بل املعترب يف ذلك هو رؤية اهلالل، فإن مل ُيَر فإكامل العدة ثالثني يوًما.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 108([.
187- ال جيوز للطالب الفطر يف أيام االمتحانات.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 240([.
188- جيب تبييت نية صوم شهر رمضان لياًل قبل الفجر.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 244([.
189- ابتداء وقت الصيام وهنايته، قد بّينه اهلل يف قوله تعاىٰل: زبڄ ڄ 
رب  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

]البقرة: 187[.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )136/10([.
باحلساب،  األهلة  ثبوت  مسألة  يف  العلامء  كبار  هيئة  جملس  نظر   -190
واطلعوا عىٰل كالم أهل العلم يف ذلك، فقرروا باإلمجاع: عدم اعتبار حساب 

النجوم يف ثبوت األهلة يف املسائل الرشعية.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 135([.
191- إذا كان الصائم يف الطائرة يف جو السامء، واطلع بواسطة الساعة أو 
اهلاتف عىٰل إفطار البلد القريبة منه، وهو يرٰى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة؛ 
فليس له أن يفطر؛ ألن اهلل تعاىٰل قال:زبڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌرب، وهذه الغاية 

مل تتحقق يف حقه، ما دام يرٰى الشمس.
فرأٰى  الطائرة  أقلعت  ثم  الشمس،  غروب  بعد  البلد  يف  أفطر  إذا  وأما 
الشمس؛ فإنه يستمر مفطًرا؛ ألن حكمه حكم البلد الذي أقلع منه، وقد انتهٰى 
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النهار وهو فيه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 136، 137([.
192- بئس القوم الذين ال يعرفون اهلل إال يف رمضان، ال يصح هلم صيام 
مع تركهم الصالة يف غري رمضان، بل هم كفاٌر بذلك كفًرا أكرب، وإن مل جيحدوا 

وجوب الصالة - يف أصح قويل العلامء -.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 140([.
193- من كان يصيل وال يصوم رمضان عدة أعوام؛ عصياًنا، وكان جيامع 
يف هناره، ثم تاب إىٰل اهلل واستقام؛ فعليه الكفارة املغلظة عن كل يوٍم جامع فيه، 
ر قضاءه حتٰى تم  وعليه التوبة والقضاء، وعليه إطعام مسكني عن كل يوٍم أخَّ

احلول.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 141، 142([.
194- ال جيوز اإلطعام بداًل عن الصيام، إال للمريض الذي قرر األطباء 

عدم رجاء شفائه، أو كبري السن العاجز عن الصوم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 144، 145([.
195- احليض من عالمات بلوغ النساء، فإذا جاءها وهي يف التاسعة من 

عمرها فأكثر؛ وجب عليها الصيام.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 145([.
196- عالمات البلوغ مخس يف حق األنثٰى، وثالث يف حق الذكر، وهي: 
احليض، واحلمل، ونزول املني - مناًما أو يقظًة - بشهوة، وإنبات شعر العانة 

اخلشن، وبلوغ مخس عرشة َسنة.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 146([.
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197- من وصل إىٰل بلده من سفره هناًرا؛ وجب عليه أن يمسك؛ لدخوله 
يف عموم قوله تعاىٰل: زبۀ ہ ہ ہ ہھرب ]البقرة: 185[، وقد 

زال سبب الرخصة؛ فزالت الرخصة معه. 
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 210([.
198- استمرار الصائم - غالب النهار - نائاًم، تفريٌط منه، وإن كان يقوم 
وقت الصالة فيصيل مع اجلامعة، ثم يعود إىٰل نومه، ال سيام وشهر رمضان زمٌن 
رشيف؛ ينبغي أن يستفيد منه املسلم فيام ينفعه، من كثرة قراءة القرآن وتعلم 

العلم، وطلب الرزق.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 213([.
199- اختاذ ليلة الرابع عرش والسابع والعرشين عيًدا؛ بدعة ال أصل هلا.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 214([.
200- ما اعتاده بعض املسلمني من السهر يف ليايل رمضان يف غري بيوهتم؛ 
لتالوة القرآن بُأجرة؛ فهو بدعة، سواٌء قصدوا بذلك حصول الربكة هلذه البيوت 
وألهلها، أو قصدوا هبة ثواب ما قرؤوا ألهلها أحياًء وأمواًتا؛ فإنه مل يثبت عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه فعله؛ فكانت بدعة حمدثة، وعىٰل هذا؛ فال أجر ملن فعله، وال ملن 

ساعد عليه، بل عليه وزر؛ البتداعه وإحداثه يف الدين ما ليس منه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 216([.
201- إذا كان اجلنني الذي وضعته املرأة فيه خلق اإلنسان، كاليد والرجل 
ونحومها؛ فحكمه حكم النفاس، وإذا مل يكن فيه يشٌء من خلق اإلنسان؛ فهذا 

دم فساد، تصيل وتصوم معه، وتتوضأ لكل صالة.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 223، 224([.
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جاء  حتٰى  القضاء  ر  أخَّ من  حق  يف  يوم  كل  عن  مسكني  إطعام   -202
رمضان آخر، واجٌب.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 224([.
203- صيام املرأة رمضان مع وجود النزيف ال يؤثر عىٰل صحة صيامها، 

مثلها كمثل املستحاضة متاًما.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 225([.
زبڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎرب.  تعاىٰل:  اهلل  204- قول 

منسوخ بقوله تعاىٰل: زبۀ ہ ہ ہ ہ ھ رب.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 228 - 230([.
205- حصاد الزراعة ليس من األعذار الرشعية يف الفطر؛ إذ يمكنهم أن 

يؤخروا احلصاد إىٰل الليل..
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 231([.

206- عمل الشخص يف العسكرة ليس من األعذار الرشعية يف الفطر.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 232([.
عاماًل،لكن  كونه  ملجرد  رمضان،  هنار  يف  الفطر  للمكلف  جيوز  207-ال 
إن حلق به مشقة عظيمة اضطرته إىٰل اإلفطار يف أثناء النهار؛فإنه يفطر بام يدفع 
املشقة، ثم يمسك إىٰل الغروب ويفطر مع الناس،ويقيض ذلك اليوم الذي أفطره.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 233([.
لياًل،  نية صيام رمضان  تبييت  بد من  الصيام،وال  208-النية:العزم عىٰل 

كل ليلٍة.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 246([.
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209- رضب إبر األنسلني ال يفطر الصائم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 249، 250و 252([.
210- قطرة العني يف هنار الصيام، ال تفسد الصيام - عىٰل الصحيح من 

قويل العلامء -.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 250([.
ذلك،  يف  حرج  ال  للصائم،  الشوكية  املخية  ٰى  احلمَّ ضد  التطعيم   -211

وإن تيرس أن يكون التطعيم يف الليل؛ فهو أحوط.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 251([.
يف  ألهنا  رمضان؛  هنار  يف  املغذية  احلقن  تعاطي  للصائم  جيوز  ال   -212

حكم تناول الطعام والرشاب.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 252، 253([.

213- الدهن والكحل ال يفطران الصائم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )253/10([.
حلقه؛  يف  أثره  يرٰى  أن  إال  عليه،  يشء  فال  الصائم  اكتحل  إذا   -214

فاألحوط له القضاء، واألوىٰل أن ال يكتحل هناًرا حال الصيام.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 253([.
املاء من  أثناء الصيام ال يفطر، وال يدخُل  النهار  215- غسل الشعر يف 

مسام شعر الرأس.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 254([.
يفسد  فال  القيء  غلبه  وإن  صومه،  فسد  عمًدا؛  الصائم  أ  تقيَّ إذا   -216
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صومه، وكذلك ال يفسد ببلعه ما دام غري متعمد.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 254 و255([.
217-استعامل الطيب يف يدي الصائم ووجهه وبدنه ومالبسه؛ال يفطر بذلك.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 255([.
218- حلق الشعر، وقص األظافر، ونتف اإلبط، وحلق العانة، كل ذلك 

ال يفطر الصائم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 255، 256([.
تعاىٰل:  لقوله  فعله؛  جيوز  ال  حرام،  وغريه  رمضان  يف  االستمناء   -219

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  زبٹ 
وعىٰل  چرب  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
من فعله يف هنار رمضان وهو صائم أن يتوب إىٰل اهلل، وأن يقيض صيام ذلك 

اليوم الذي فعله فيه، وال كفارة؛ ألن الكفارة إنام وردت يف اجلامع خاصة.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 256([.
النبي  220- يفطر احلاجم واملحجوم، وعليهام اإلمساك والقضاء؛ لقول 

ملسو هيلع هللا ىلص: »أفطر احلاجم واملحجوم«)1( .
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 262([.
221- إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمرشٍط ونحوه، فال أثر بفعله 
عىٰل صحة صيامه، حيث إن فعله ال يشبه عمل احلاجم الذي يقوم بامتصاص 

الدم ممن يقوم بحجامته.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )262/10([.

)1( أخرجه: أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم.
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222- الرعاف ال يفطر الصائم؛ ألنه ليس باختياره.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 264، 265([.

223- خروج الدم من اللثة ال يؤثر عىٰل صحة الصيام.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 265([.
224- ابتالع الصائم ريقه ال يفسد صومه ولو كثر وتتابع، لكن إذا كان 

بلغاًم غليًظا كالنخاعة؛ فال تبلعه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )270/10([.
225- الروائح مطلًقا عطرية وغري عطرية، مثل روائح املبيدات احلرشية؛ 

ال تفسد الصيام، ال فرًضا وال نفاًل.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 271([.

226- جيوز للصائم أن يغتسل يف هنار رمضان باملاء والصابون.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 271([.
227- من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب يف هنار رمضان وهو صائم؛ 
املسحوق،كمسحوق  الطيب  وال  البخور  يستنشق  ال  لكنه  صومه،  يفسد  مل 

املسك.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 271، 272([.
228- إذا رأيت الصائم يف هنار رمضان يأكل أو يرشب ناسًيا؛ فذكره بأنه 

صائم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 272([.
املاء حلقه، من غري  أو استنشق، فدخل  أو متضمض  اغتسل  229- من 
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اختياره؛ مل يفسد صومه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 275([.

230- استنشاق الصائم بخار حمطة التحلية، ال يشء عليه يف ذلك.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )10/ 275، 276([.
231- جيوز للصائم الرتويش والسباحة يف الربك، مع التحفظ من دخول 

املاء إىٰل جوفه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )276/10([.
232- من قتل صيًدا وهو صائم؛ فإنه ال يؤثر عىٰل صيامه، وال حرج يف 

الصيد يف رمضان، إذا كان الصائد غري حمرم، وليس يف احلرم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )278/10([.
233- نزول املني بدون لذة، وال احتالم، وال استمناء، وال أي سبب من 

أسباب إنزاله؛ ال يؤثر عىٰل صحة الصيام؛ ألنه جمرد مرض.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )278/10([.
ال  خروجه  لذة،  بدون  البول  بعد  خيرج  غليٌظ  لزٌج  ماٌء  الودي:   -234

يفسد الصيام، وال يوجب الغسل، وإنام الواجب منه االستنجاء والوضوء.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )279/10([.
235- إذا طيَّب الصائم جسمه أو ثوبه بطيب؛ فإنه ال يفطر بذلك، لكن 

لو استعطه يف أنفه؛ فإنه يفطر.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )281/10([.
236- ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب، وأن يتقرب إىٰل 
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اهلل بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن اهلل 
وعن عبادته.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )281/10([.
237- مما يفسد الصوم:

االستعاط: وهو إدخال الغذاء أو الدواء من األنف.
واالستقاء: وهو استخراج القيء باختياره.

واالستمناء: وهو إخراج املني.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )282/10([.
238- من رشب وهو يسمع أذان الفجر الثاين؛ فإن كان األذان بعد طلوع 

الفجر الصادق؛ فعليه قضاء، وإن كان قبل طلوعه؛ فال قضاء عليه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )181/9(م2[.

239- ال يشرتط سامع أذان املغرب إذا حتققَت غروب الشمس.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )286/10([.
240- إذا حتققت أو غلب عىٰل ظنك أو شككت أن فطرك حصل قبل 
غروب الشمس؛ فعليك القضاء؛ ألن األصل بقاء النهار، وال ينتقل عن هذا 

األصل إال بناقل رشعي، وهو الغروب.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )287/10([.
عىٰل  دل  الشمس؛  غروب  إىٰل  الصادق  الفجر  طلوع  من  الصيام   -241

ذلك الكتاب، والسنة، وإمجاع أهل العلم قاطبًة.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )289/10 و296([.
242- كل شخٍص له حكم األرض التي هو عليها، وحكم اجلو الذي 
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يسري فيه، يف إمساكه، وإفطاره، وأوقات صالته.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )295/10 و296([.

243- إذا أفطر املسافر قبل أن يفارق بنيان بلده؛ فهو آثم.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )297/10([.
لكونه  أعرايب  عىٰل  الكفارة  بوجوب  احلكم  عىٰل  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  نص   -244

جامع زوجته يف هنار رمضان وهو صائم...
* فكان ذلك منه ملسو هيلع هللا ىلص بياًنا ملناط احلكم. 

ا عىٰل علته. * ونصًّ
* واتفق الفقهاء عىٰل أن كونه أعرابيًّا وصٌف طردي ال مفهوم له، وال تأثري 

له يف احلكم، فتجب الكفارة بوطء الرتكي واألعجمي زوجته.
الزوجة يف املوطوءة طردي، غري معترب،  أيًضا عىٰل أن وصف  * واتفقوا 

فتجب الكفارة بوطء األمة وبالزنا.
* واتفقوا أيًضا أن جميء الواطئ نادًما ال أثر له يف وجوب الكفارة، فال 

اعتبار له أيًضا يف مناط احلكم.
* ثم اختلفوا يف اجلامع: هل هو وحده املعترب يف وجوب الكفارة بإفساد 
ولو  عمًدا،  الصوم  بإفساد  رمضان،  حرمة  انتهاك  املعترب  أو  فقط،  به  الصوم 

بطعام أو برشاٍب.
فقال الشافعي وأمحد باألول.

وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهام بالثاين.
هو  هل  احلكم:  مناط  تنقيح  يف  اختالفهام  الفريقني:  بني  اخلالف  ومنشأ 
انتهاكه  أو   ، بإفساده بخصوص اجلامع عمًدا ؟  انتهاك حرمة صوم رمضان، 
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بإفساد صومه عمًدا، مطلًقا ولو بطعام أو رشاب؟ .
والصواب: األول؛ متشًيا مع ظاهر النص، وألن األصل براءة الذمة من 

وجوب الكفارة حتٰى يثبت املوجب بدليل واضح.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )300/10، 301([.
245- إذا جامع الرجل زوجته يف هنار رمضان، ناسًيا الصيام؛ فليس عليه 

قضاء، وال كفارة؛ ألنه معذور بالنسيان.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )306/10، 307([.
246- جتوز الُقبلة للصائم، إذا كان يأمن من اإلنزال، وُتكره إذا كان ال 
يأمن اإلنزال، فإذا قبَّل أو العب وهو صائم وأنزل؛ فسد صومه عىٰل الصحيح 

من أقوال العلامء، وعليه القضاء، وال كفارة عليه.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )308/10 - 309([.
247- كفارة املجامع يف هنار رمضان عىٰل الرتتيب وجوًبا - عىٰل الصحيح 

من قويل العلامء -.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )310/10([.
248- من جامع زوجته يف يوم الثالثني من شعبان، ثم تبنّي فيام بعد أنه أول 

رمضان؛ فليس عليه كفارة، وإنام عليه قضاء هذا اليوم فقط.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )315/10([.
249- إذا قدم املسافر إىٰل بلده يف هنار رمضان، ووجد زوجته تغتسل من 

احليض؛ لزمه اإلمساك، وال جيوز له أن جيامعها.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )316/10، 317([.
250- احليض ال يقطع التتابع يف صيام الشهرين؛ ألهنا معذورة بذلك، 
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وعليها أن تصوم بدل أيام احليض ما تكمل به الستني يوًما، مع مراعاة التتابع.

]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )325/10([.
الدهن،  وكذلك  وقت،  أي  يف  للصائم  السواك  استعامل  جيوز   -251

واحلناء، والطيب، والبخور، إال أنه ال جيوز للصائم أن يستنشق البخور.
]فتاوٰى اللجنة ادلائمة )328/10([.
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�لدر�س �لتا�سع و�لع�سرون

اآيـات ال�صيـــام
تف�سيـر وبيـــان 

V  من تف�سري �ل�سيخ �بـن عثيـمني
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�لقـــر�آن

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  زبٿ  تعاىٰل:  اهلل  قال 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  ې 
ٻ  ٱ  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱرب ]البقرة: 183 - 187[.
�لتف�سري:

)183( قوله تعاىٰل: زبٿ ٿ ٿرب سبق الكالم عليها.
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اهلل  هو  َفرضه  والذي  ُفرض،  أي:  زب ٹ ٹ ٹرب  تعاىٰل:  قوله 
E، وزب ٹرب نائب فاعل مرفوع، وهو يف اللغة: اإلمساك، ومنه 
عن  إمساًكا  يعني:   :]26 ]مريم:  ٺرب  ٺ  ڀ  ڀ  زب  تعاىٰل:  قوله 
يف  وأما   ،]26 ]مريم:  ٿرب  ٿ  ٺ  زبٺ  قوهلا:  بدليل  الكالم، 
الرشع؛ فإنه: التعبد هلل برتك املفطرات، من طلوع الفجر إىٰل غروب الشمس.

وتفيد  جر،  حرف  والكاف  مصدرية،  »ما«  ڤرب:  ٹ  زب  تعاىٰل:  قوله 
التشبيه؛ وهو تشبيه للكتابة بالكتابة، وليس املكتوب باملكتوب، والتشبيه بالفعل 
دون املفعول أمر مطرد، كام يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنكم سرتون ربكم كام ترون القمر ليلة 
البدر«)1(: التشبيه هنا للرؤية بالرؤية، ال للمرئي باملرئي؛ ألن الكاف دخلت عىٰل 

الفعل الذي يؤول إىٰل مصدر.
قوله تعاىٰل: زبڤ ڤ ڤ ڦرب - أي: من األمم السابقة - يعم 
اليهود، والنصارٰى، ومن قبلهم؛ كلهم ُكتب عليهم الصيام، ولكنه ال يلزم أن 

يكون كصيامنا يف الوقت، واملدة.
وهذ� �لت�سبيه فيه فائدتان:

الفائدة األوىٰل: التسلية هلذه األمة؛ حتٰى ال يقال: كلفنا هبذا العمل الشاق 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  زبڎ  تعاىٰل:  لقوله  غرينا؛  دون 
کرب ]الزخرف: 39[ يعني: لن خيفف عنكم العذاَب اشرتاُككم فيه - 
كام هي احلال يف الدنيا -؛ فإن اإلنسان إذا شاركه غريه يف أمر شاق هان عليه؛ 

وهلذا قالت اخلنساء ترثي أخاها صخًرا: 

الجنة، باب )17(: منه تفسير قوله  أبي هريرة )ص1908(، كتاب صفة  الترمذي من حديث  )1( أخرجه 
كتاب   ،)2488 )ص  ماجه  ابن  وأخرجه   .)2554( رقم  حديث  زبپ ڀ ڀ ڀ...رب،   تعالٰى: 
للترمذي. وقال األلباني في  الجهمية، حديث رقم )178(. واللفظ  أنكرت  فيما  باب )13(:  السنة، 
صحيح الترمذي: »صحيح« )315/2(، حديث رقم )2069(. والحديث له طرق أخرٰى في البخاري 

ومسلم، لكن اللفظ يختلف.
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حويل الباكني  كثرة  نفيس ولوال  لقتلت  إخواهنم   عىٰل 

ولكن أخي  مثل  يبكون  بالتأيس وما  عنه  النفس   أسل 

الفائدة الثانية: استكامل هذه األمة للفضائل التي سبقت إليها األمم السابقة، 
وال ريب أن الصيام من أعظم الفضائل؛ فاإلنسان يصرب عن طعامه، ورشابه، 
وشهوته هلل D؛ ومن أجل هذا اختصه اهلل لنفسه، فقال تعاىٰل: »كل عمل ابن 
آدم يضاعف احلسنة عرش أمثاهلا إىٰل سبعامئة ضعف، إال الصوم؛ فإنه يل وأنا 

أجزي به؛ يدع شهوته وطعامه من أجل«)1(.
من  احلكمة  بيان  ففيها  للتعليل؛  »لعل«  ڦرب:  ڦ  زب  تعاىٰل:  قوله 
فرض الصوم؛ أي: تتقون اهلل D. هذه هي احلكمة الرشعية التعبدية للصوم، 

وما جاء سوٰى ذلك من مصالح بدنية، أو مصالح اجتامعية؛ فإهنا تبع.
�لفو�ئد:

1- من فوائد اآلية: أمهية الصيام؛ ألن اهلل تعاىٰل صدرها بالنداء، وأنه من 
مقتضيات اإليامن؛ ألنه وجه اخلطاب إىٰل املؤمنني، وأّن تركه خملٌّ باإليامن.

2- ومنها: فرضية الصيام؛ لقوله تعاىٰل: زب   ٹرب.
زب      ٹ  تعاىٰل:  لقوله  قبلنا من األمم؛  الصيام عىٰل من  3- ومنها: فرض 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦرب.
لقوله  به؛  القيام  ليهون عليه  به غريه؛  ألزم  بام  4- ومنها: تسلية اإلنسان 

تعاىٰل: زب       ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦرب.
5- ومنها: استكامل هذه األمة لفضائل من سبقها؛ حيث كتب اهلل عليها 

)1( أخرجه البخاري )ص503(، كتاب اللباس، باب )78(: ما يذكر في المسك، حديث رقم )5927(. وأخرجه 
مسلم بتمامه )ص862(، باب )30(: فضل الصيام، حديث رقم )2707( ]164[  .
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ما كتب عىٰل من قبلها؛ لترتقٰى إىٰل درجة الكامل، كام ترقٰى إليها من سبقها.
6- ومنها: احلكمة يف إجياب الصيام، وهي تقوٰى اهلل؛ لقوله تعاىٰل: زب ڦ 

ڦرب.
7- ومنها: فضل التقوٰى، وأنه ينبغي سلوك األسباب املوصلة إليها؛ ألن 

اهلل أوجب الصيام هلذه الغاية. 
لألولني  اهلل  وصية  أهنا  عظمها:  عىٰل  ويدل  عظيمة،  غاية  الغاية  هذه  إًذا 

زبڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  تعاىٰل:  لقوله  واآلخرين؛ 
ہ ہ ھھرب ]النساء: 131[.

ويتفرع عىٰل هذه الفائدة: اعتبار الذرائع، يعني: ما كان ذريعة إىٰل اليشء؛ 
التقوٰى واجبة؛ كانت وسائلها واجبة؛  فإن له حكم ذلك اليشء؛ فلام كانت 
وهلذا جيب عىٰل اإلنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن؛ ال ينظر إىٰل املرأة األجنبية، 
وال يكلمها كالًما يتمتع به معها؛ ألنه يؤدي إىٰل الفتنة، ويكون ذريعة إىٰل الفاحشة؛ 
فيجب اتقاء ذلك؛ حتٰى إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه، 

حتٰى ال يقع يف فتنته)1(.
8- ومن فوائد اآلية: حكمة اهلل E يف تنويع العبادات؛ ألننا إذا تدبرنا 
العبادات وجدنا أن العبادات متنوعة؛ منها ما هو مايل حمض، ومنها ما هو بدين 
حمض، ومنها ما هو مركب منهام: بدين، ومايل، ومنها ما هو كّف - ليتم اختبار 
املكلف؛ ألن من الناس من هيون عليه العمل البدين دون بذل املال، ومنهم من 
يكون بالعكس، ومن الناس من هيون عليه بذل املحبوب، ويشق عليه الكف عن 

باب  المالحم،  كتاب  )ص1537(،  داود  وأبا   .)20116( رقم  حديث  )ص1457(،  أحمد  راجع:   )1(
)14(: خروج الدجال، حديث رقم )4319(. ومستدرك الحاكم )531/4(، كتاب الفتن والمالحم، 
)المرجع  الذهبي  وأقره  يخرجاه«،  ولم  مسلم،  شرط  علٰى  اإلسناد  صحيح  »حديث  الحاكم:  وقال 

نفسه(، وقال األلباني في صحيح ُسَنن أبي داود: »صحيح« )30/3، حديث رقم 4319(.
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ع اهلل E - بحكمته -  املحبوب، ومنهم من يكون بالعكس؛ فمن َثم نوَّ
العبادات؛ فالصوم كفٌّ عن املحبوب، قد يكون عند بعض الناس أشق من بذل 
الناس من يصرب عىٰل الصيام،  املحبوب، ومن العجائب يف زمننا هذا أن من 
ويعظمه، ولكن ال يصرب عىٰل الصالة، وال يكون يف قلبه من تعظيم الصالة ما 
يف قلبه من تعظيم الصيام. جتده يصوم رمضان لكن الصالة ال يصيل إال من 
رمضان إىٰل رمضان - إن صىٰل يف رمضان -، وهذا ال شك خطأ يف التفكري، 
تركها،  اإلنسان  هذا  عىٰل  هيًنا  صار  يوم  كل  تتكرر  إهنا  حيث  الصالة  لكن 
والصوم يكون عنده تركه صعًبا؛ وهلذا إذا أرادوا ذم إنسان قالوا: إنه ال يصوم، 

وال يصيل. يبدؤون بالصوم.
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�لقــر�آن

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ  زبڄ 
ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک 

ک ک گگ گ گ ڳرب ]البقرة: 184[.
�لتف�سري:

زب ٹرب؛ ألن  زبڄرب مفعول لقوله تعاىٰل:  )184( قوله تعاىٰل: 
الصيام مصدر يعمل عمل فعله، أي: كتب عليكم أن تصوموا أياًما معدودات، 
وزبڄرب: نكرة، والنكرة تفيد القلة، وتفيد الكثرة، وتفيد العظمة، وتفيد 
أفادت  زبڄڄرب  تعاىٰل:  بقوله  هنا  قرنت  وملا  السياق.  بحسب  اهلون؛ 
القلة؛ يعني: هذا الصيام ليس أشهًرا، ليس سنوات، ليس أسابيع، ولكنه أيام 
معدودات قليلة، وزبڄڄرب من صيغ مجع القلة؛ ألن مجع املذكر السامل، 

ومجع املؤنث السامل، من صيغ مجع القلة؛ يعني: فهي أيام قليلة.
ڇڇرب  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  زبڄ  تعاىٰل:  قوله 

زبٿ  تعاىٰل:  قوله  ألن  ٹرب؛  ٹ  زب  تعاىٰل:  قوله  من  كاالستثناء 
ٿ ٿ ٹ ٹرب يشمل املريض، واملسافر، والقادر، والعاجز.

ڇ  چ  زبچ  ومجلة:  الرشط،  فعل  ڃرب  وزب  رشطية،  و)َمن( 
ڇڇرب جواب الرشط، و »عدة« مبتدأ، واخلرب حمذوف، والتقدير: )فعليه عدة(. 
أن تكون »عدة« خرًبا، واملبتدأ حمذوف، والتقدير: فالواجب عدة، أو:  وجيوز 

فاملكتوب عدة.
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وقوله تعاىٰل: زبڄ ڃ ڃ ڃرب يعني: مرًضا يشق به الصوم، أو 
يتأخر به الربء، أو يفوت به العالج، كام لو قال له الطبيب: خذ حبوًبا كل أربع 
ساعات. وما أشبه ذلك، ودليل التخصيص بمرض يشق به الصوم: ما ُيفهم 

من العلة.
وقوله تعاىٰل: زبڃ چ چرب أي: السفر املبيح للفطر. واحلكمة يف التعبري 
بقوله: زبچ چرب - واهلل أعلم -: أن املسافر قد يقيم يف بلد أثناء سفره عدة 
أيام، ويباح له الفطر؛ ألنه عىٰل سفر، وليست نيته اإلقامة، كام حصل للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
يف غزوة الفتح؛ فإنه أقام يف مكة تسعة عرش يوًما وهو يقرص الصالة)1(، وأفطر 

حتٰى انسلخ الشهر)2(.
وقوله تعاىٰل: زبچ چ ڇ ڇڇرب أي: أيام مغايرة.

قوله تعاىٰل: زبڇ ڍ ڍرب أي: يستطيعونه، وقال بعض أهل 
قونه. أي: يتكلفونه، ويبلغ الطاقة منهم، حتٰى  العلم: زبڍرب أي: يطوَّ
ا عليهم. وقال آخرون: إن يف اآلية حذًفا، والتقدير: )وعىٰل الذين  يصبح شاقًّ
ال يطيقونه فدية(. وكالمها ضعيف، والثاين أضعف؛ ألن هذا القول يقتيض 

تفسري املثبت باملنفي، وتفسري اليشء بضده ال يستقيم.
وأما القول األول منهام فله وجه، لكن ما ثبت يف الصحيحني من حديث 
سلمة بن األكوع يدل عىٰل ضعفه: »أنه أول ما كتب الصيام كان اإلنسان خمرًيا 

بني أن يصوم، أو يفطر ويفتدي، حتٰى نزلت اآلية التي بعدها: زبڳ ڳ 

)1( راجع البخاري )ص85(، أبواب التقصير: 18، باب )1(: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتٰى يقصر؟ 
حديث رقم )1080(.

الناس، حديث رقم  ليراه  السفر  أفطر في  باب )38(: من  الصوم،  البخاري )ص152(، كتاب  )2( راجع 
رمضان  شهر  في  والفطر  الصوم  جواز   :)15( باب  الصيام،  كتاب  )ص856(،  ومسلًما   .)1948(

للمسافر...، حديث رقم )2608 ]88[ 1113(.
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ألن  ضعفه؛  عىٰل  يدل  اآلية  ظاهر  وكذلك  ڱرب«)1(،  ڱ  ڱ  ڱ 
قوله بآخرها: زبک ک ک گگرب يدل عىٰل أهنم يستطيعون الصيام، 
وأنه خوطب به من يستطيع؛ فيكون ظاهر اآلية مطابًقا حلديث سلمة، وهذا 

هو القول الراجح؛ أن معنٰى زبڍرب: يستطيعونه.
زبڇ ڍ ڍرب،  زبڌرب مبتدأ مؤخر، خربه:  قوله تعاىٰل: 
وزبڌرب أي: فداء يفتدي به عن الصوم، واألصل أن الصوم الزم لك، 

وأنك مكلف به؛ فتفدي نفسك من هذا التكليف واإللزام بإطعام مسكني.
قوله تعاىٰل: زبڌ ڎڎرب عطف بيان لقوله تعاىٰل: زبڌرب، أي: 
عليهم لكل يوم طعام مسكني، وليس املعنٰى: طعام مسكني لكل شهر بل لكل 
يوم؛ ويدل لذلك القراءة الثانية يف اآلية: زبطعام مساكنَيرب باجلمع؛ فكام أن 
األيام التي عليه مجع؛ فكذلك املساكني الذين يطَعمون ال بد أن يكونوا مجًعا.

ويف قوله تعاىٰل: زبفدية طعام مساكنيرب ثالث قراءات: 
األوىٰل: زبفديُة طعاِم مساكنَيرب بحذف التنوين يف زبفديُةرب؛ وبجر امليم 

يف زبطعاِمرب؛ وزبمساكنَيرب باجلمع، وفتح النون بال تنوين.
الرفع،  مع  زبڌرب  بتنوين  ڎڎرب؛  ڌ  زبڌ  الثانية: 

وزبڌرب بالرفع، وزبڎڎرب باإلفراد، وكرس النون املنونة. 
الثالثة: زبفديٌة طعاُم مساكنَيرب؛ بتنوين زبڌرب مع الرفع، وزبڌرب 

بالرفع، وزبمساكنَيرب باجلمع، وفتح النون بال تنوين.
وقوله تعاىٰل: زبڌ ڎڎرب: املراد باملسكني: من ال جيد شيًئا يكفيه 

)1( أخرجه البخاري )ص370(، كتاب تفسير القرآن، باب )26(: زبۀ ہ ہ ہ ہ ھرب، حديث 
تعالٰى:  الله  قول  نسخ  بيان   :)25( باب  الصيام،  كتاب  )ص861(،  مسلم  وأخرجه   .)4507( رقم 
ھرب،  ہ  ہ  ہ  ہ  زبۀ  تعالٰى:  بقوله  ڎرب  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  زبڇ 

حديث رقم )2685 ]149[ 1145(.
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شامل  فهو  املسكني؛  بك  مر  فإذا  الفقري؛  التعريف  هذا  يف  فيدخل  سنة؛  ملدة 
للفقري، وإذا مر بك الفقري؛ فإنه شامل للمسكني، أما إذا مُجعا؛ فقد قال أهل 
العلم: إن بينهام فرًقا: فالفقري أشد حاجة من املسكني؛ الفقري هو الذي ال جيد 

نصف كفاية سنة، وأما املسكني فيجد النصف فأكثر دون الكفاية ملدة سنة.
وقوله تعاىٰل: زبڈ ڈ ژرب: زبڈرب فعل الرشط، وجوابه مجلة: 
مطلق،  مفعول  أنه  عىٰل  منصوب  زبژرب  تعاىٰل:  وقوله  ڑکرب.  ڑ  زبژ 
والتقدير: فمن تطوع تطوًعا خرًيا. أي: فمن فعل الطاعة عىٰل وجه خري؛ فهو 
خري له؛ وحيتمل أن تكون زبژرب مفعواًل ألجله، واملعنٰى: فمن تطوع يريد 
خرًيا. واملراد عىٰل كال التقديرين واحد، يعني: فمن فعل الطاعة يقصد هبا اخلري 
فهو خري له، ومعلوم أن الفعل ال يكون طاعة إال إذا كان موافًقا ملرضاة اهلل 
D؛ بأن يكون خالًصا لوجهه، موافًقا لرشيعته. فإن مل يكن خالًصا؛ مل يكن 
طاعة، وال يقبل، وإن كان خالًصا عىٰل غري الرشيعة؛ مل يكن طاعة، وال يقبل؛ 

ألن األول رشك، والثاين بدعة.
قوله تعاىٰل: زبژ ڑ ڑکرب: اخُتلف يف زبڑرب هل نقول: هي للتفضيل؛ 
أي: خري له من سواه. أو نقول: إن زبڑرب اسم دال عىٰل جمرد اخلريية بدون 
تطوع  من  أن  املراد:  ويكون   ،- األقرب  هو  وهذا   - عليه  ومفضل  مفضل 

بالفدية فهو خري له. ومطابقة هذا املعنٰى لظاهر اآلية واضح.
التفضيل؛  هنا:  باخلري  املراد  گگرب:  ک  ک  زبک  تعاىٰل:  قوله 
للمبتدأ  النحويون  به  يمثل  وهذا  الفدية،  من  لكم  خري  تصوموا  أن  يعني: 
زبأنرب  مع  مسبوك  مضارع  فعل  تصوموارب  زبأن  تعاىٰل:  قوله  فإن  املؤول؛ 

املصدرية بمصدر، والتقدير: صومكم خري لكم - يعني: من الفدية -.
قوله تعاىٰل: زب  گ گ ڳرب: هذه مجلة مستأنفة، واملعنٰى: إن كنتم من 
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ذوي العلم فافهموا. وزبگرب ليست رشطية فيام قبلها - يعني: ليست وصلية 
- كام يقولون؛ ألنه ليس املعنٰى: خري لنا إن علمنا، فإن مل نعلم فليس خرًيا لنا. 

بل هو مستأنف؛ وهلذا ينبغي أن نقف عىٰل قوله تعاىٰل: زبک گگرب.
�لفو�ئد:

زبڄ  تعاىٰل:  لقوله  قليلة؛  أيامه  الصوم  أن  اآلية:  فوائد  من   -1
ڄڄرب.

لقوله  املخاطب؛  عىٰل  األمر  هتوين  هبا  يكون  بكلامت  التعبري  ومنها:   -2
تعاىٰل: زبڄ ڄڄرب.

3- ومنها: رمحة اهلل D بعباده؛ لقلة األيام التي فرض عليهم صيامها.
4- ومنها: أن املشقة جتلب التيسري؛ لقوله تعاىٰل: زبڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇرب؛ ألن املرض والسفر مظنة املشقة.
5- ومنها: جواز الفطر للمرض، ولكن هل املراد: مطلق املرض - وإن 
مل يكن يف الصوم مشقة عليه -، أو املراد: املرض الذي يشق معه الصوم، أو 
الثاين، وهو مذهب اجلمهور؛ ألنه ال وجه إلباحة  الظاهر  يتأخر معه الربء؟ 

الفطر بمرض ال يشق معه الصوم، أو ال يتأخر معه الربء.
هذ�، وللمري�س حالت:

األوىٰل: أن ال يرضه الصوم، وال يشق عليه؛ فال رخصة له يف الفطر.
الثانية: أن يشق عليه، وال يرضه؛ فالصوم يف حقه مكروه؛ ألنه ال ينبغي 

العدول عن رخصة اهلل.
الثالثة: أن يرضه الصوم؛ فالصوم يف حقه حمرم؛ لقوله تعاىٰل: زبڃ چ 

چچ   چ ڇ ڇ ڇ ڇرب ]النساء: 29[.
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6- ومن فوائد اآلية: جواز الفطر يف السفر؛ لقوله تعاىٰل: زبڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇڇرب.

وللم�سافر باعتبار �سومه يف �سفره حالت ثالث:
األوىٰل: أن ال يكون فيه مشقة إطالًقا؛ يعني: ليس فيه مشقة تزيد عىٰل صوم 
احلرض؛ ففي هذه احلال الصوم أفضل، وإن أفطر فال حرج، ودليله: أن الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص كان يصوم يف السفر، كام يف حديث أيب الدرداء I قال: »خرجنا مع 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض أسفاره يف يوم حار، حتٰى يضع الرجل يده عىٰل رأسه 
من شدة احلّر، وما فينا صائم إال ما كان من النبي ملسو هيلع هللا ىلص وابن رواحة«)1(، وألن 
الناس  إبراء ذمته، وألنه أسهل عليه غالًبا؛ لكون  السفر أرسع يف  الصوم يف 
مشاركني له،وثقِل القضاء غالًبا،وألنه يصادف شهر الصوم -وهو رمضان -.
احلال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غري شديدة؛ فهنا األفضل الفطر، 
والدليل عليه: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يف سفر، فرأٰى زحاًما، ورجاًل قد ُظلل عليه؛ 
فسأل عنه، فقالوا: صائم. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس من الرب الصيام يف السفر«)2(؛ فنفٰى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص الرب عن الصوم يف السفر.
ال  اللفظ  بعموم  العربة  أن  الفقه:  أصول  يف  املتقرر  من  إن  قيل:  فإن 

بخصوص السبب. وهذا يقتيض نفي الرب عن الصوم يف السفر مطلًقا!
السبب«  بخصوص  ال  اللفظ  بعموم  »العربة  قولنا:  معنٰى  أن  فاجلواب: 
يعني: أن احلكم ال خيتص بعني الذي ورد من أجله، وإنام يعم من كان مثل 

مسلم  وأخرجه   .)1945( رقم  حديث   :)35( باب  الصوم،  كتاب  )ص152(،  البخاري  أخرجه   )1(
)ص858(، كتاب الصيام، باب )17(: التخيير في الصوم والفطر في السفر، )2630 ]108[ 1122(.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمن ظلل عليه واشتد الحر:  البخاري )ص152(، كتاب الصوم، باب )36(: قول  )2( أخرجه 
كتاب   ،)857  -  856( مسلم  وأخرجه   .)1946( رقم  حديث  السفر«،  في  الصيام  البر  من  »ليس 
الصيام، باب )15(: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...، حديث رقم 

.)1115 ]92[ 2612(
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حاله، وقد نص عىٰل هذه القاعدة ابن دقيق العيد يف رشح احلديث يف »العمدة«، 
وهو واضح.

احلال الثالثة: أن يشق الصوم عىٰل املسافر مشقة شديدة؛ فهنا يتعني الفطر، 
ودليله: ما ثبت يف الصحيح أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان يف سفر، فُشكي إليه أن الناس 
قد شق عليهم الصيام، وإهنم ينتظرون ما يفعل؛ فدعا بامء بعد العرص، فرشبه، 
والناس ينظرون؛ ثم جيء إىٰل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل له: إن بعض الناس قد صام. فقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »أولئك العصاة! أولئك العصاة!«)1(، واملعصية ال تكون إال يف فعل حمرم، 

أو ترك واجب.
7- ومن فوائد اآلية: أن السفر الذي يباح فيه الفطر غري مقيد بزمن، وال 
ه الناس  مسافة؛ إلطالق السفر يف اآلية، وعىٰل هذا يرجع فيه إىٰل العرف: فام عدَّ
سفًرا فهو سفر - وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية -؛ ألن حتديده بزمن، 

أو مسافة؛ حيتاج إىٰل دليل.
8- ومنها: أن املَتَهيِّئ للسفر كاخلارج فيه - وإن كان يف بلده -؛ فإنه جيوز 
هذا  لكن  »السنة«)2(.  ويقول:  ذلك،  يفعل  مالك  بن  أنس  وكان  يفطر،  أن 
احلديث فيه مقال، لكن عىٰل رأي من أثبته يقول: اإلنسان إذا عزم عىٰل سفر 
أصبح مفطًرا. وقالوا: هذا خري من كونه يصوم، ثم يفطر؛ ألنه مل يدخل يف 
)1( أخرجه مسلم )ص856(، كتاب الصيام، باب )15(: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 

غير معصية، حديث رقم )2610 ]90[ 1114( )2610 ]91[ 1114(.
)2( أخرجه الترمذي )ص1726(، كتاب الصوم، باب )76(: ما جاء فيمن أكل ثم خرج يريد سفًرا، حديث 
)رقم 799، 800(، وفي الحديث األول: عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني البصري؛ قال الحافظ 
الترمذي:  الثاني؛ قال  الحديث  أبي كثير في  تابعه محمد بن جعفر بن  التقريب: »ضعيف«. لكن  في 
أكل...،  فيمن  جاء  ما   :)76( باب  الصوم،  كتاب  ص1726،  الترمذي  )جامع  ثقة«  مديني  »وهو 
التقريب: »ثقة عالم، كان يرسل«.  الحافظ في  حديث رقم 800(؛ وفي الحديثين زيد بن أسلم؛ قال 
ولكنه صرح بالتحديث في حديث رقم )800(. وقال األلباني في صحيح الترمذي في حديث رقم )799(: 
»صحيح« )240/1، حديث رقم 641 - 803(، وذكر الحديث الثاني في صحيح الترمذي، ولم يعلق 
عليه. )المرجع السابق، حديث رقم 642 - 804(. وقال عبد القادر األرناؤوط: »إسناده حسن« )جامع 

األصول )412/6(، حاشية رقم 1(.
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العبادة  أصاًل. لكن مجهور أهل العلم عىٰل خالف هذا القول؛ وعىٰل خالف 
بينهم: أجيوز ملن سافر يف خالل  اليوم أن يفطر؟ والصحيح أنه جيوز؛ لداللة 

السنة عىٰل ذلك.
9- ومن فوائد اآلية: أن الظاهرية استدلوا هبا عىٰل أن من صام يف السفر 
عىٰل   E اهلل  فأوجب  ڇڇرب،  ڇ  چ  زبچ  تعاىٰل:  لقوله  جيزئه؛  مل 
أيام أخر؛ فمن صام وهو مريض أو مسافر؛ صار  املريض واملسافر عدة من 
فيها يشء حمذوف«.  اآلية ليس  كمن صام قبل دخول رمضان، وقالوا: »إن 
وهذا القول لوال أن السنة بيَّنت جواز الصوم لكان له وجه قوي؛ ألن األصل 
عدم احلذف، لكن أجاب اجلمهور عن هذا بأن احلذف متعني، وتقدير الكالم: 
فمن كان مريًضا، أو عىٰل سفر فأفطر؛ فعليه عدة من أيام أخر؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
املفطر، ومل  الصائم، ومنهم  السفر، والصحابة معه منهم  صام يف رمضان يف 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وألنكر  ما صامه  الصوم حراًما  كان  ولو  أحد)1(،  عىٰل  أحد  يعب 

املفطر عىٰل الصائم.
10- ومن فوائد اآلية: أنه لو صام عن أيام الصيف أيام الشتاء؛ فإنه جيزئ؛ 

لقوله تعاىٰل: زبۓ ڭ ڭ ڭ ڭرب، وجهه: أن زبڭرب نكرة.
11- ومنها: حكمة اهلل E يف التدرج بالترشيع؛ حيث كان الصيام 
أول األمر خيري فيه اإلنسان بني أن يصوم أو يطعم، ثم تعني الصيام، كام يدل 

.I عىٰل ذلك حديث سلمة بن األكوع
12- ومنها: أن من عجز عن الصيام عجًزا ال يرجٰى زواله؛ فإنه يطعم عن 
كل يوم مسكيًنا. ووجه الداللة: أن اهلل E جعل اإلطعام عدياًل للصيام 
 L حني التخيري بينهام؛ فإذا تعذر الصيام وجب عديله؛ وهلذا ذكر ابن عباس
)1( راجع مسلًما )ص856(، كتاب الصيام، باب )15(: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...، 

حديث رقم )2618 ]96[ 1116(.
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أن هذه اآلية يف الشيخ الكبري، واملرأة الكبرية، ال يطيقان الصيام؛ فيطعامن عن 
كل يوم مسكيًنا)1(.

13- ومنها: أنه يرجع يف اإلطعام - يف كيفيته ونوعه - إىٰل العرف؛ ألن 
اهلل تعاىٰل أطلق ذلك، واحلكم املطلق إذا مل يكن له حقيقة رشعية؛ يرجع فيه 

إىٰل العرف.
14- ومنها: أنه ال فرق بني أن يمّلك الفقري ما يطعمه، أو جيعله غداًء، أو 
عشاًء؛ ألن الكل إطعام، وكان أنس بن مالك حني كرب يطعم أُدًما، وخبًزا)2(.

15- ومنها: أن ظاهر اآلية ال يشرتط متليك الفقري ما يطعم، وهو القول 
ا من الرُب، أو  الراجح. وقال بعض أهل العلم: إنه يشرتط متليكه؛ فيعطٰى مدًّ

نصف صاع من غريه. وقيل: يعطٰى نصف صاع من الرب أو غريه.
الفطر:  زكاة  معاوية يف  قاله  بام  الرب وغريه  بني  بالفرق  القائلون  واستدل 
»أرٰى املد من هذه- يعني: الرب - يعدل مدين من الشعري«)3(، فعدل به الناس، 
وجعلوا الفطرة من الرب نصف صاع)4(. واستدل القائلون بوجوب نصف صاع 
من الرب أو غريه، بحديث كعب بن عجرة I حني أذن له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحلق 

رأسه وهو حمرم؛ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له مبيًنا املجمل يف قوله تعاىٰل: زبوئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئرب ]البقرة: 196[، فقال يف الصدقة: »أطعم ستة مساكني، 

)1( أخرجه البخاري )ص369(، كتاب التفسير، باب )24(: زبٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹرب، 
حديث رقم )4505(.

زبڄ  تعالٰى:  قوله   :)26( باب  التفسير،  كتاب  )ص369(،  الجزم  بصيغة  معلًقا  البخاري  ذكره   )2(
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ...رب.

)3( راجع البخاري )ص 119(، كتاب الزكاة، باب )75(: صاع من زبيب، حديث رقم )1508(. ومسلًما 
رقم  حديث  والشعير،  التمر  من  المسلمين  علٰى  الفطر  زكاة   :)4( باب  الزكاة،  كتاب  )ص833(، 

)2285 ]19[ 985(. واللفظ للبخاري.
)4( راجع البخاري )ص119(، كتاب الزكاة، باب )74(: صدقة الفطر صاًعا من تمر، حديث رقم )1507(.
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لكل مسكني نصف صاع«)1(، ومل يفرق النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني طعام وآخر.
16- ومن فوائد اآلية: أن طاعة اهلل F كلها خري؛ لقوله تعاىٰل: زبڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑکرب.
ک  ک  زبک  تعاىٰل:  لقوله  األعامل؛  تفاضل  ثبوت  ومنها:   -17
أن  ذلك  عىٰل  فينبني  العامل؛  تفاضل  يستلزم  األعامل  وتفاضل  گگرب، 
وإمجاع  والسنة،  الكتاب،  عليه  دل  ما  وهو  األعامل،  يف  يتفاضلون  الناس 

السلف، والواقع؛ قال اهلل تعاىٰل: زب  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی 
ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يبجترب ]احلديد: 

زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تعاىٰل:  وقال   ،]10
ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ ڃ چرب ]النساء: 95- 96[؛ والنصوص يف هذا كثرية.
زب    گ گ  تعاىٰل:  لقوله  العلم؛  فضل  عىٰل  التنبيه  اآلية:  فوائد  ومن   -18

ڳرب.

رقم  حديث  صاع،  نصف  الفدية  في  اإلطعام   :)7( باب  الحج،  كتاب  )ص142(،  البخاري  راجع   )1(
)1816(. وأخرجه مسلم )ص874(، كتاب الحج، باب )10(: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 

أًذٰى...، حديث رقم )2877 ]80[ 1201(.
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�لقـــــر�آن

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  زبڳ 
ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ېرب ]البقرة: 185[.
�لتف�سري:

اهلاللني،  بني  ما  مدة  هو  الشهر  زبڳ ڳرب:  تعاىٰل:  قوله   )185(
وسمي بذلك الشتهاره؛ وهلذا اختلف العلامء: هل اهلالل ما هّل يف األفق - وإن 
مل ُيَر، أم اهلالل ما رئي واشتهر؟ والصواب: الثاين، وأن جمرد طلوعه يف األفق ال 
يرتتب عليه حكم رشعي، حتٰى ُيرٰى، ويتبني، وُيشهد، إال أن يكون هناك مانع من 

غيم، أو نحوه. 
الرصف  من  ممنوع  إليه،  مضاف  وزبڳرب  مضاف،  وزبڳرب 
ملاذا  واخُتلف  ْمض،  الرَّ من  مأخوذ  والنون،  األلف  وزيادة  العلمية  بسبب 
سمي برمضان؛ فقيل: ألنه يرمض الذنوب - أي: حيرقها -. وقيل: ألنه أول 
ما سميت الشهور بأسامئها صادف أنه يف وقت احلر والرمضاء؛ فسمي شهر 

رمضان. وهذا أقرب؛ ألن هذه التسمية كانت قبل اإلسالم.
وقوله تعاىٰل: زبڳ ڳرب خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هي - أي: 

األيام املعدودات - شهر رمضان.
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قوله تعاىٰل: زب ڱ ڱ ڱ ڱرب: زب ڱرب صفة لـزبڳرب؛ 
فيه.   E اهلل  أنزله  أي:  ڱرب  ڱ  وزبڱ  الرفع،  فمحلها 
 E واهلل ،D ومعروف أن النزول يكون من فوق؛ ألن القرآن كالم اهلل
فوق السموات عىٰل العرش، وزبڱرب مصدر مثل الغفران، والشكران؛ 

كلها مصادر، ولكن هل هو بمعنٰى اسم الفاعل، أو بمعنٰى اسم املفعول؟ 
قيل: إنه بمعنٰى اسم املفعول - أي: املقروء -. وقيل: بمعنٰى اسم الفاعل 
أنه جامع  الثاين:  عىٰل  واملعنٰى  األول واضح،  عىٰل  فاملعنٰى  القارئ -.  أي:   -
ملعاين الكتب السابقة، أو جامع خلريي الدنيا واآلخرة؛ وال يمتنع أن نقول: إنه 

بمعنٰى اسم الفاعل واسم املفعول.
وهل املراد بـزبڱرب: اجلنس؛ فيشمل بعضه، أو املراد به: العموم؛ 
القرآن.  كل  فيشمل  للعموم؛  »أل«  إن  العلم:  أهل  بعض  قال  كله؟  فيشمل 
وهذا هو املشهور عند كثري من املفرسين املتأخرين، وعىٰل هذا القول يشكل 
القعدة،  نزل يف رمضان، ويف شوال، ويف ذي  القرآن  أن  الواقع  الواقع؛ ألن 
ويف ذي احلجة... يف مجيع الشهور، ولكن أجابوا عن ذلك بأنه روي عن ابن 
عباس L: »أن القرآن نزل من اللوح املحفوظ إىٰل بيت العزة يف رمضان، 
به عىٰل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)1(. لكن  فينزل  البيت،  يأخذه من هذا  وصار جربيل 
هذا األثر ضعيف؛ وهلذا الصحيح أن »أل« هنا للجنس، وليست للعموم، وأن 

زبپ  تعاىٰل:  كقوله  إنزاله،  فيه  ابتدئ  أي:  ڱرب  زبڱ ڱ  معنٰى: 
پ پ پ ڀڀرب ]الدخان:3[، وقوله تعاىٰل: زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻرب 

]القدر: 1[ أي: ابتدأنا إنزاله.

قوله تعاىٰل:زبں ںرب:زبںرب:مفعول من أجله،أو حال 

)1( أخرجه الحاكم )2/ 530(، والبيهقي في دالئل النبوة )31/7(، واألسماء والصفات )303(.
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من زبڱرب، فإذا كانت مفعواًل من أجله؛ فاملعنٰى: أنزل هلداية الناس. 
أقرب. وزبںرب  للناس. وهذا  هادًيا  أنزل  فاملعنٰى:  كانت حااًل؛  وإذا 
من اهلداية، وهي الداللة؛ فالقرآن داللة للناس، يستدلون به عىٰل ما ينفعهم يف 

دينهم، ودنياهم؛ وزبںرب أصلها »األناس«، ومنه قول الشاعر:
بينهم تدخل  سوف  أناس  األنامل وكل  منها  تصفر   دويية 

لكن لكثرة استعامهلا حذفت اهلمزة ختفيًفا، كام حذفت من »خري« و»رش« 
ويستعني  ببعض،  يأنس  بعضهم  ألن  البرش؛  هبم:  واملراد  تفضيل،  اسمي 
املؤمن   - به  هيتدون  الناس  كل  أي:  ںرب  زبں  تعاىٰل:  فقوله  به؛ 
والكافر - اهلداية العلمية. أما اهلداية العملية فإنه هًدٰى للمتقني، كام يف أول 
السورة؛ فهو للمتقني هداية علمية وعملية، وللناس عموًما فهو هداية علمية.
)وآيات  والتقدير:  حمذوف،  ملوصوف  صفة  زبڻرب  تعاىٰل:  قوله 
ڱڱرب  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  زبگ  تعاىٰل:  قال  كام  بينات(، 
أي:  البينات،  اآليات  عىٰل  اشتمل  القرآن  أن  واملعنٰى:   ،]49 ]العنكبوت: 
فيه  الدالة عىٰل صدق ما جاء  اهلداية، والرباهني  الواضحات؛ فهو جامع بني 

من األخبار، وعىٰل عدل ما جاء فيه من األحكام.
بينات من  أهنا  يعني:  لـزبےےرب،  زبڻ ڻرب صفة  تعاىٰل:  قوله 

الداللة واإلرشاد.
قوله تعاىٰل:  زبڻۀرب : مصدر، أو اسم مصدر ، واملراد : أنه يفرق 
اهلل  حزب  وبني  والضار،  النافع  وبني  والرش،  اخلري  وبني  والباطل،  احلق  بني 
وحرب اهلل؛ فرقان يف كل يشء؛ وهلذا من وفق هلداية القرآن جيد الفرق العظيم يف 
األمور املشتبهة، وأما من يف قلبه زيغ فتشتبه عليه األمور ؛ فال يفرق بني األشياء 
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املفرتقة الواضحة.
قوله تعاىٰل: زبۀ ہ ہ ہرب: زبہرب بمعنٰى: شاهد، وقيل: 
بمعنٰى: حرض. فعىٰل القول األول يرد إشكال يف قوله تعاىٰل: زبہرب؛ ألن 
الشهر مدة ما بني اهلاللني، واملدة ال تشاهد. واجلواب: أن يف اآلية حمذوًفا، 
أن  أصح:  الثاين  والقول  فليصمه.  الشهر  هالل  منكم  شهد  فمن  والتقدير: 

زبھ ھ ھ ے  املراد بـزبہرب حرض؛ ويرجح هذا قوله تعاىٰل: 
ے ۓرب؛ ألن قوله تعاىٰل: زبچ چرب يقابل احلرض.

قوله تعاىٰل: زبہھرب أي: فليصم هناره.
قوله تعاىٰل: زبھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭرب: 
هذه اجلملة سبقت. لكن ملا ذكر E: زبۀ ہ ہ ہ ہھرب، 
وكانت هذه اآلية ناسخة ملا قبلها؛ قد يظن الظان أنه نسخ حتٰى فطر املريض 
واملسافر؛ فأعادها E تأكيًدا لبيان الرخصة، وأن الرخصة - حتٰى بعد 
أن تعني الصيام - باقية، وهذا من بالغة القرآن. وعليه؛ فليست هذه اجلملة 

من اآلية تكراًرا حمًضا، بل تكرار لفائدة؛ ألنه تعاىٰل لو قال: زبۀ ہ ہ 
ا. ہ ہھرب ومل يقل: زبھ ھ ھرب إلخ؛ لكان ناسًخا عامًّ

وقوله تعاىٰل: زبھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭرب، 
تقدم الكالم عليها إعراًبا ومعًنٰى.

قوله تعاىٰل: زب  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋرب تعليل لقوله 
حيب؛  أي:  وزبۇرب  إلخ.  ۓرب  ے  ے  ھ  ھ  زبھ  تعاىٰل: 
فاإلرادة رشعية، واملعنٰى: حيب لكم اليرس. وليست اإلرادة الكونية؛ ألن اهلل 
أن  فتعني  أبًدا؛  أحد  األمور عىٰل  ما تعرست  اليرس كوًنا  بنا  أراد  لو   E
يكون املراد باإلرادة هنا الرشعية؛ وهلذا ال جتد - واحلمد هلل - يف هذه الرشيعة 
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عرًسا أبًدا.
قوله تعاىٰل: زبۋ ۅرب: الواو عاطفة، والالم الم التعليل؛ ألهنا 
 E مكسورة؛ ويكون العطف عىٰل قوله تعاىٰل: زب ۆرب يعني: يريد اهلل
بكم اليرس، وال يريد بكم العرس، ويريد لتكملوا العدة. و»أراد« إذا تعدت بالالم؛ 
فإن الالم تكون زائدة من حيث املعنٰى، لكن هلا فائدة؛ وذلك ألن الفعل »أراد« 
يتعدٰى بنفسه، كقوله تعاىٰل: زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻرب ]النساء: 27[، 
وهنا: زبلتكملوا العدةرب يعني: وأن تكملوا العدة؛ أي: ويريد اهلل منَّا رشًعا أن 

نكمل العدة.
امليم، وتشديدها، ومها  بتخفيف  فيها قراءتان؛  زبلتكملوارب  تعاىٰل:  وقوله 

بمعًنٰى واحد.
قوله تعاىٰل: زبۅ ۉرب: الواو للعطف، وزبۆئرب معطوفة 
عىٰل زبلتكملوارب بإعادة حرف اجلر، أي: ولتقولوا: اهلل أكرب. والتكبري يتضمن: 
فإن  الذاتية؛  األمور  يف  والِكرَب  املعنوية.  واألموِر  والكربياِء،  بالعظمة،  الِكرَبَ 
السموات السبع، واألرض يف كفِّ الرمحن كحبة خردل يف كف أحدنا، واهلل أكرب 

من كل يشء.
قوله تعاىٰل: زبۉ ې ېرب: زبڤرب: قيل: إهنا للتعليل، وليست 
لالستعالء؛ أي: تكربوه هلدايتكم، وعرب بـزبڤرب دون الالم؛ إشارة - واهلل 
أعلم - إىٰل أن التكبري يكون يف آخر الشهر؛ ألن أعىٰل كل يشء آخره؛ وزبېرب 
هنا مصدرية تسبك هي وما بعدها بمصدر؛ فيكون التقدير: )عىٰل هدايتكم(.

يعرب عنها  التي  العمل. وهي  العلم، وهداية  اهلداية تشمل: هداية  وهذه 
إذا صام رمضان وأكمله؛  التوفيق؛ فاإلنسان  أحياًنا هبداية اإلرشاد، وهداية 

فقد مّن اهلل عليه هبدايتني: هداية العلم، وهداية العمل.
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 ،D اهلل  بشكر  تقومون  أي:  ېرب  زبې  تعاىٰل:  قوله 
اليرس،  بنا  للتعليل، وزبېرب عىٰل أمور أربعة: إرادة اهلل  و»لعل« هنا 
عدم إرادته العرس، إكامل العدة، التكبري عىٰل ما هدانا؛ هذه األمور كلها نَِعٌم حتتاج 
زبې ېرب،  تعاىٰل:  قال  وهلذا  عليها؛   D اهلل  نشكر  أن  منا 

و»الشكر« هو القيام بطاعة املنعم بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.
�لفو�ئد:

1- من فوائد اآلية: بيان األيام املعدودات التي أهبمها اهلل D يف اآليات 
السابقة؛ بأهنا شهر رمضان.

2- ومنها: فضيلة هذا الشهر؛ حيث إن اهلل E فرض عىٰل عباده صومه.
3- ومنها: أن اهلل تعاىٰل أنزل القرآن يف هذا الشهر، وقد سبق يف التفسري: 
هل هو ابتداء إنزاله، أو أنه نزل كاماًل؟ والظاهر: أن املراد ابتداء إنزاله؛ ألن 
اهلل F يتكلم بالقرآن حني إنزاله، وقد أنزله C مفرًقا؛ فيلزم من ذلك 

أن ال يكون القرآن كله نزل يف هذا الشهر.
4- ومنها: أن القرآن كالم اهلل D؛ ألن الذي أنزله هو اهلل، كام يف آيات 
أن  إىٰل نفسه، والقرآن كالم ال يمكن  القرآن  إنزال   E كثرية أضاف اهلل 
 ،E يكون إال بمتكلم؛ وعليه يكون القرآن كالم اهلل D، وهو كالمه 

لفظه ومعناه.
تعاىٰل:  لقوله  الناس؛  جلميع  اهلداية  من  القرآن  تضمنه  ما  ومنها:   -5

زبں ںرب.
6- ومنها: أن القرآن الكريم متضمن آليات بينات واضحات، ال ختفٰى 

عىٰل أحد إال عىٰل من طمس اهلل قلبه؛ فال فائدة يف اآليات، كام قال D: زبک 
ک ک گ گ گ گ ڳرب ]يونس: 101[.
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7- ومنها: أن القرآن الكريم فرقان يفرق بني احلق والباطل، وبني النافع 
والضار، وبني أولياء اهلل وأعداء اهلل، وغري ذلك من الفرقان فيام تقتيض حكمته 

التفريق فيه.
8- ومنها: وجوب الصوم متٰى ثبت دخول شهر رمضان، وشهر رمضان 
يثبت دخوله إما بإكامل شعبان ثالثني يوًما، أو برؤية هالله، وقد جاءت السنة 

بثبوت دخوله إذا رآه واحد يوثق بقوله)1(.
9- ومنها: ال جيب الصوم قبل ثبوت دخول رمضان.

ويتفرع عىٰل هذا: أنه لو كان يف ليلة الثالثني من شعبان غيم، أو قرت؛ يمنع 
من رؤية اهلالل؛ فإنه ال يصام ذلك اليوم؛ ألنه مل يثبت دخول شهر رمضان، 
وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، بل ظاهر حديث عامر بن يارس 
L: »أن من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عىٰص أبا القاسم ملسو هيلع هللا ىلص«)2(: أي إن 

صيامه إثم.
العلم:  أهل  قال  ڳرب،  بـزبڳ  التعبري  اآلية:  فوائد  ومن   -10
»وهذا أوىٰل«، وجيوز التعبري بـ»رمضان« - بإسقاط: »شهر«؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
واحتساًبا«)3(،  إيامًنا  رمضان  قام  ومن  واحتساًبا...  إيامًنا  رمضان  صام  »من 

)1( راجع أبا داود )ص1397(، كتاب الصيام، باب )14(: في شهادة الواحد علٰى رؤية هالل رمضان، حديث 
رقم )3342(. والدارمي )9/2(، كتاب الصوم، باب )6(: الشهادة علٰى رؤية هالل رمضان، حديث رقم 

)1691(. قال األلباني في صحيح أبي داود: »صحيح« )55/2، حديث رقم 2342(.
)2( راجع أبا داود )ص1396(، كتاب الصيام، باب )10(: كراهية صوم يوم الشك، حديث رقم )2334(. 
والترمذي )ص1714(، أبواب: الصوم، باب )3(: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، حديث رقم 
)686(. والنسائي )ص2230(، كتاب الصيام، باب )37(: صيام يوم الشك، حديث رقم )2190(. 
وابن ماجه )ص2575(، أبواب: ما جاء في الصيام، باب )3(: ما جاء في صيام يوم الشك، حديث رقم 
)1645(. والدارمي )5/2( من كتاب الصوم، باب )1(، في النهي عن صيام يوم الشك، حديث رقم 

)1682(. قال األلباني في صحيح أبي داود: »صحيح« )52/2، حديث رقم 2334(.
)3( أخرجه البخاري )ص5(، كتاب اإليمان، باب )28(: صوم رمضان احتساًبا من اإليمان، رقم )38(. وأخرجه 
التراويح،  وهو  رمضان  قيام  في  الترغيب   :)25( باب  المسافرين،  صالة  كتاب  )ص797(،  مسلم 

حديث رقم )1781 ]175[ 760(.
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وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة«)1(، وال عربة بقول من كره 
ذلك.

11- ومن فوائد اآلية: تيسري اهلل F عىٰل عباده؛ حيث رخص للمريض 
الذي يشق عليه الصوم، وللمسافر مطلًقا؛ أن يفطرا، ويقضيا أياًما ُأخَر.

12- ومنها: إثبات اإلرادة هلل D، وإرادة اهلل تعاىٰل تنقسم إىٰل قسمني:
إرادة كونية: وهي التي بمعنٰى املشيئة، ويلزم منها وقوع املراد، سواء كان 

مما حيبه اهلل، أو مما ال حيبه اهلل، ومنها قوله تعاىٰل: زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ 
ٿ ٿٹرب ]األنعام: 125[، وهذه اآلية كقوله تعاىٰل: زبگ گ ڳ   ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱرب ]األنعام: 39[.
وإرادة رشعية: بمعنٰى املحبة، وال يلزم منها وقوع املراد، وال تتعلق إال فيام 

زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   :F D، ومنها قول اهلل  حيبه اهلل 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ     پ 

ٿ ٹ ٹ ٹرب ]النساء: 27، 28[.
13- ومن فوائد اآلية: أن رشيعة اهلل E مبنية عىٰل اليرس والسهولة؛ 
ألن ذلك مراد اهلل D يف قوله تعاىٰل: زبۇ ۇ ۆ ۆرب، وقد صح 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إن الدين يرس، ولن يشادَّ الديَن أحٌد إال غلبه«)2(، وكان 
ملسو هيلع هللا ىلص يبعث البعوث، ويقول: »يرسوا وال تعرسوا، وبرشوا وال تنفروا«)3(، »فإنام 
)1( أخرجه البخاري )ص148(، كتاب الصوم، باب )5(: هل يقال: رمضان أو شهر رمضان...، حديث 
رقم )1898(. وأخرجه مسلم )ص850(، كتاب الصيام، باب )1(: فضل شهر رمضان، حديث رقم 

.)1079 ]1[ 2495(
)2( سبق تخريجه )243/1(.

)3( أخرجه البخاري )ص8(، كتاب العلم، باب )11(: ما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتخولهم بالموعظة، حديث رقم 
)69(. وأخرجه مسلم )ص985(، كتاب الجهاد والسير، باب )3(: في األمر بالتيسير وترك التنفير، 

حديث رقم )4528 ]8[ 1734(. واللفظ للبخاري.
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بعثتم ميرسين؛ ومل تبعثوا معرسين«)1(.
14- ومنها: انتفاء احلرج واملشقة والعرس يف الرشيعة؛ لقوله D: زبۈ 

ۈ ٴۇ ۋرب.
15- ومنها: أنه إذا دار األمر بني التحليل والتحريم، فيام ليس األصل فيه 

التحريم؛ فإنه يغلب جانب التحليل؛ ألنه األيرس، واألحب إىٰل اهلل.
16- ومنها: األمر بإكامل العدة، أي: باإلتيان بعدة أيام الصيام كاملة.

تعاىٰل:  اهلل  لقول  العدة؛  تكميل  عند  التكبري  مرشوعية  ومنها:   -17
هذا  يف  واملرشوع  ېرب،  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  زبۋ 
التكبري أن يقول اإلنسان: »اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، اهلل 
أكرب، وهلل احلمد«؛ وإن شاء أوتر فقال: »اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله 
اهلل أكرب، وهلل احلمد«، وإن شاء أوتر باعتبار  اهلل أكرب،  واهلل أكرب،  اهلل.  إال 
اجلميع؛ فقال: »اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل. واهلل أكرب، اهلل 

أكرب، وهلل احلمد«؛ فاألمر يف هذا واسع - وهلل احلمد -.
18- من فوائد اآلية: أن اهلل يرشع الرشائع حلكمة، وغاية محيدة؛ لقوله 

تعاىٰل: زبڍ ڌرب.
19- ومنها: اإلشارة إىٰل أن القيام بطاعة اهلل من الشكر، ويدل هلذا قول 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل طيب ال يقبل إال طيًبا، وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني؛ 
ڎرب  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  زبچ  تعاىٰل:  فقال 
ہہرب  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  زبڻ  تعاىٰل:  وقال  172[؛  ]البقرة: 

]املؤمنون: 51[«)2(؛ وهذا يدل عىٰل أن الشكر هو العمل الصالح.

البول في المسجد، حديث  )1( أخرجه البخاري )ص20(، كتاب الوضوء، باب )58(: صب الماء علٰى 
رقم )220(.

)2( سبق تخريجه )247/2(.
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يكون  قد  ثم  بالشكر،  يقم  مل  فإنه  D؛  اهلل  عىٰص  من  أن  ومنها:   -20
اإلخالل كبرًيا، وقد يكون اإلخالل صغرًيا - حسب املعصية التي قام هبا العبد-.

تنبيه:
استنبط بعض الناس أن من كانوا يف األماكن التي ليس عندهم فيها شهور، 
عدة  غريهم  عند  رمضان  وقت  يف  يصومون  القطبية،  الدوائر  يف  الذين  مثل 
شهر؛ ألن الشهر غري موجود، وقال: إن هذا من آيات القرآن؛ فقد جاء التعبري 
القرآن؛  نزول  حني  الناس  عند  معلومة  تكن  مل  التي  احلال  هلذه  حتٰى  صاحًلا 

لقوله تعاىٰل: زبۋ ۅرب.



182

182

�لقــــر�آن

ۈئۈئ    ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  زبى 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئرب ]البقرة: 186[.

�لتف�سري:
)186( قوله تعاىٰل: زبى ائرب: اخلطاب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، واملراد بقوله 
تعاىٰل: زبائرب: املؤمنون. وقوله تعاىٰل: زبەئرب أي: عن قريب وإجابتي، 
بدليل اجلواب: وهو قوله تعاىٰل: زبەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئرب.

أي:  »قل«  تقدير  عىٰل  إنه  قال:  بعضهم  وئوئرب:  زبەئ  تعاىٰل:  قوله 
زبۆئرب حمذوًفا،  فيكون جواب  قريب(.  إين  فقل:  عبادي عني،  )إذا سألك 
مجلة:  اجلواب  يكون  أن  وحيتمل  املحذوف،  القول  مقول  قريبرب  وزبإين 

زبەئ وئوئرب لوضوح املعنٰى بدون تقدير. والضمري يف قوله تعاىٰل: زبەئ 
وئوئرب يعود إىٰل اهلل.

زبوئوئرب  ۈئۈئرب؛  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  زبەئ  تعاىٰل:  قوله 
مفرًدا،  األول  خربها  فيكون  لـ»إن«؛  ثاٍن  خرب  وزبۇئرب  »إن«،  خرب 
و»الدعاء« بمعنٰى الطلب. وزب ۆئرب أصلها »الداعي«  مجلة.  الثاين  وخربها 
بالياء، كـ»القايض« و»اهلادي«، لكن حذفت الياء للتخفيف، نظريها قوله تعاىٰل: 
تعاىٰل:  قوله  فائدة  ما  قيل:  فإن  »املتعايل«.  زبک کرب، وأصلها: 
زبۆئ ۈئۈئرب بعد قوله تعاىٰل: زبۆئرب؛ ألنه ال يوصف بأنه داٍع إال إذا دعا؟ 
فاجلواب: أن املراد بقوله تعاىٰل: زبۆئ ۈئۈئرب أي: إذا صدق يف دعائه إياي، 
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بأن شعر بأنه يف حاجة إىٰل اهلل، وأن اهلل قادر عىٰل إجابته، وأخلص الدعاء هلل 
بحيث ال يتعلق قلبه بغريه.

وقوله تعاىٰل: زبۈئۈئرب أصلها دعاين - بالياء -، فحذفت الياء ختفيًفا.
»استجاب«  ألن  يل؛  فليجيبوا  أي:  ېئرب  زبېئ  تعاىٰل:  قوله 
بمعنٰى: أجاب، كام قال اهلل تعاىٰل: زبٱ ٻ ٻرب ]آل عمران: 195[ 

أي: أجاب، وكام قال اهلل تعاىٰل: زبڳ ڱ ڱرب ]الشورٰى: 38[.
اها بالالم؛ ألنه ضمن معنٰى االنقياد  وقوله تعاىٰل: زبېئرب عدَّ
- أي: فلينقادوا يل -، وإال لكانت »أجاب« تتعدٰى بنفسها؛ نظريها قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
ن اإلجابة معنٰى  يف حديث معاذ I: »فإن هم أجابوا لك بذلك«)1(؛ فَضمَّ

االنقياد.
قوله تعاىٰل: زبېئ ىئرب أي: وليؤمنوا بأين قريب أجيب دعوة الداع 
األمر؛  الم  زبېئرب  زبېئرب  الفعلني:  يف  والالم  دعان.  إذا 

وهلذا سكنت بعد حرف العطف.
قوله تعاىٰل: زبىئ ىئرب: »لعل« للتعليل، وكلام جاءت »لعل« 
يف كتاب اهلل؛ فإهنا للتعليل؛ إذ إن الرتجي ال يكون إال فيمن احتاج، ويؤمل 

كشف ما نزل به عن قرب، أما الرب D فإنه يستحيل يف حقه هذا.
تعاىٰل:  قوله  يف  كام  الترصف،  ُحسن  منها:  معاٍن،  عىٰل  يطلق  و»الرشد« 
ۇئۆئرب  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  زبې 
الناس  أحسن  فإنه  له؛  واستجاب  باهلل،  آمن  من  أن  شك  وال   .]6 ]النساء: 

ترصًفا، ويوّفق، وهُيدٰى، وُتيرس له األمور، كام قال تعاىٰل: زبۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ ېئ ېئرب ]الطالق: 4[، وقال تعاىٰل: زبہ ہ ہ ھ ھھ ھ 

)1( سبق تخريجه )148/1(.
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ے      ے ۓ ۓرب ]الليل: 5 - 7[.
�لفو�ئد:

1- من فوائد اآلية: أن الصيام مظنة إجابة الدعاء؛ ألن اهلل E ذكر هذه 
اآلية يف أثناء آيات الصيام، وال سيام أنه ذكرها يف آخر الكالم عىٰل آيات الصيام.

وقال بعض أهل العلم: يستفاد منها فائدة أخرٰى: أنه ينبغي الدعاء يف آخر 
يوم الصيام - أي: عند اإلفطار -.

2- ومنها: رأفة اهلل D؛ لقوله تعاىٰل: زبى ائ ائرب؛ حيث 
أضافهم إىٰل نفسه؛ ترشيًفا، وتعطًفا عليهم.

3- ومنها: إثبات قرب اهلل E، واملراد قرب نفسه؛ ألن الضامئر يف 
هذه اآلية كلها ترجع إىٰل اهلل؛ وعليه؛ فال يصح أن حيمل القرب فيها عىٰل قرب 
رمحته، أو مالئكته؛ ألنه خالف ظاهر اللفظ، ويقتيض تشتيت الضامئر بدون 
دليل. ثم قرب اهلل D: هل هو خاص بمن يعبده، أو يدعوه، أو هو عام؟ عىٰل 
قولني، والراجح أنه خاص بمن يعبده، أو يدعوه؛ ألنه مل َيرد وصف اهلل به عىٰل 

وجه مطلق، وليس كاملعية التي تنقسم إىٰل عامة، وخاصة.
فإن قال قائل: ما اجلواب عن قوله تعاىٰل: زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
 پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹرب 

]ق: 16- 17[، وهذا عام؟ 

فاجلواب: أن املراد بالقرب يف هذا اآلية: قرب مالئكته، بدليل قوله تعاىٰل: 
ڦ  زبڤ  تعاىٰل:  قوله  ومثلها  ٹرب،  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  زبٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چرب ]الواقعة: 83 - 85[؛ فإن املراد هبا قرب املالئكة الذين يقبضون الروح.
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فإن قال قائل: كيف اجلمع بني قربه C، وعلوه؟
فاجلواب: أن اهلل أثبت ذلك لنفسه - أعني: القرب، والعلو -، وال يمكن 
أن جيمع اهلل لنفسه بني صفتني متناقضتني، وألن اهلل ليس كمثله يشء يف مجيع 

صفاته؛ فهو قريب يف علوه، عيلٌّ يف دنوه.
4- ومن فوائد اآلية: إثبات سمع اهلل؛ لقوله تعاىٰل: زبۇئرب؛ ألنه ال 

جياب إال بعد أن ُيسمَع ما دعا به.
5- ومنها: إثبات قدرة اهلل؛ ألن إجابة الداعي حتتاج إىٰل قدرة.

6- ومنها: إثبات كرم اهلل؛ لقوله تعاىٰل: زبۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئرب.
7- ومنها: أن من رشط إجابة الدعاء أن يكون الداعي صادق الدعوة يف 
إىٰل ربه، ومشعًرا  باالفتقار  D؛ بحيث يكون خملًصا مشعًرا نفسه  دعوة اهلل 

نفسه بكرم اهلل، وجوده؛ لقوله تعاىٰل: زبۆئ ۈئۈئرب.
8- ومنها: أن اهلل تعاىٰل جييب دعوة الداِعي إذا دعاه، وال يلزم من ذلك 
أن جييب مسألته؛ ألنه تعاىٰل قد يؤخر إجابة املسألة؛ ليزداد الداعي ترضًعا إىٰل 
اهلل، وإحلاًحا يف الدعاء؛ فيقوٰى بذلك إيامنه، ويزداد ثوابه. أو يدخره له يوم 
القيامة. أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا هو الرس - 

واهلل أعلم - يف قوله تعاىٰل: زبۇئ ۇئ ۆئرب.
لقوله  للرشد؛  سبب  بطاعته  والقيام   ،D اهلل  إىٰل  اإلنابة  أن  ومنها:   -9

تعاىٰل: زبېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئرب.
بينهام؛  إيامن؛ ألن اهلل قرن  10- ومنها: أن االستجابة ال بد أن يصحبها 
فمن تعبد هلل E وهو ضعيف اإليامن؛ بأن يكون عنده تردد - والعياذ 
باهلل - أو شك؛ فإنه ال ينفعه. أو يكون عنده إنكار، كام يفعل املنافقون؛ فإهنم 

يتعبدون إىٰل اهلل D ظاهًرا، لكنهم ليس عندهم إيامن؛ فال ينفعهم.
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وعىٰل  اجلهمية،  عىٰل  رد  ففيه  والعلل؛  األسباب،  إثبات  ومنها:   -11
إن  يقولون:  حيث  صوريًّا،  إثباًتا  إال  األسباب  يثبتون  ال  ألهنم  األشاعرة؛ 

األسباب ال تؤثر بنفسها، لكن يكون الفعل عندها.
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�لقـــــر�آن

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زبٱ 
ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ 
ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ 

ڳ ڳ ڳرب ]البقرة: 187[.
�لتف�سري:

)187( قوله تعاىٰل: زبٱ ٻرب أي: أحل اهلل لكم، ونائب الفاعل فيه: 
زبٻ  بـ  زبٻ پ پپرب. وزبٻرب هو اجلامع واإلفضاء. واملراد 
اجلملة  ٺٺرب:  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  زبپ  رمضان.  ليايل  مجيع  ٻرب 
استئنافية للتعليل - أي: تعليل حلِّ الرفث إىٰل النساء ليلة الصيام -؛ ألن الزوج 
ال يستغني عن زوجه؛ فهو هلا بمنزلة اللباس، وكذلك هي له بمنزلة اللباس؛ 
وعرب سبحانه باللباس؛ ملا فيه من سرت العورة، واحلامية، والصيانة، وإىٰل هذا يشري 
قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يا معرش الشباب، من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض 

للبص، وأحصن للفرج«)1(.
ثم بنيَّ اهلل D حكمة أخرٰى موجبة هلذا احلل؛ وهي قوله سبحانه وتعاىٰل: 

)1( أخرجه البخاري )ص 438(، كتاب النكاح، باب )3(: من لم يستطع الباءة فليصم، حديث رقم )5066(. 
إليه ووجد  نفسه  تاقت  النكاح لمن  باب )1(: استحباب  النكاح،  وأخرجه مسلم )ص910(، كتاب 

مؤنة...، حديث رقم )3398 ]1[ 1400(.
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بإتياهنن،  ختادعوهنا  أي:  ٿرب  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  زبٺ 
بحيث ال تصربون، والظاهر - واهلل أعلم - أن هذا االختيان بكون اإلنسان 
زوجته،  عليه  حترم  ال  حال  يف  صار  بأنه  أو  هني،  األمر  هذا  بأن  نفسه  يفتي 
وما أشبه ذلك؛ وأصل هذا: أهنم كانوا يف أول األمر إذا صىٰل أحدهم العشاء 
اآلخرة، أو إذا نام قبل العشاء اآلخرة؛ فإنه حيرم عليه االستمتاع باملرأة واألكل 
والرشب إىٰل غروب الشمس من اليوم التايل؛ فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة، 
حتٰى إن بعضهم مل يصرب؛ فبني اهلل D حكمته، ورمحته بنا، حيث أحل لنا هذا 

األمر؛ وهلذا قال تعاىٰل: زبٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿرب.
قوله تعاىٰل: زبٹ ٹرب: أي تاب عليكم بنسخ احلكم األول الذي 

فيه مشقة، والنسخ إىٰل األسهل توبة، كام يف قوله تعاىٰل يف سورة املزمل: زبٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤرب ]املزمل: 20[؛ فيعرب اهلل D عن النسخ بالتوبة؛ إشارة 

إىٰل أنه لوال النسخ لكان اإلنسان آثاًم، إما بفعل حمرم أو برتك واجب.
قوله تعاىٰل: زبٹ ٹڤرب أي: جتاوز عام وقع منكم من خمالفة.

 - الرتتيب  تقتيض  عطف  حرف  الفاء  ڤرب:  زبڤ  تعاىٰل:  قوله 
يعني: فاآلن بعد التحريم، وبعد حتقيق التوبة، والعفو؛ بارشوهن -، وكلمة 
الفتح يف حمل نصب.  مبنية عىٰل  الزمن احلارض، وهي  إىٰل  »اآلن« اسم إشارة 
املرأة،  فيه - برشة  البرشتني  باملبارشة: اجلامع، وسمي كذلك؛ اللتقاء  واملراد 

وبرشة الرجل -.
قوله تعاىٰل: زبڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄرب أي: اطلبوا ما قدر اهلل لكم من 

الولد؛ وذلك باجلامع الذي حيصل به اإلنزال.
قوله تعاىٰل: زبڄ ڄرب؛ معطوفة عىٰل قوله تعاىٰل: زبڤرب أي: 

لكم األكل، والرشب.
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حتٰى  أي:  چرب  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  زبڄ  تعاىٰل:  قوله 
ا يتميز به زبڃ ڃرب وهو بياض النهار زبچ چ  يظهر ظهوًرا جليًّ

چرب وهو سواد الليل.
قوله تعاىٰل: زبچ ڇڇرب، بيان ملعنٰى زبڃ ڃرب، ومل يذكر يف اخليط 

األسود »من الليل«؛ اكتفاًء باألول، كام يف قوله تعاىٰل: زبڃ ڃ ڃ 
چ چرب ]النحل: 81[ يعني: والربد؛ فهذا من باب االكتفاء بذكر 

أحد املتقابلني عن املقابل اآلخر.
ڍ  التامم؛زب  وجه  عىٰل  الصيام  ڍربأي:أكملوا  ڇ  تعاىٰل:زبڇ  قوله 
»إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  الشمس؛لقول  بغروب  الليل؛وذلك  دخول  أي:إىٰل  ڌڌرب 
أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم«)1(؛ 
وبمجرد غروب الشمس - أي: غروب قرصها - يكون اإلفطار؛ وليس برشط 
يزاد  فال  وإىٰل.  الصوم حمدود:من،  إًذا  العوام؛  بعض  يظن  كام  احلمرة،  تزول  أن 

فيه،وال ينقص؛ وسيأيت- إن شاء اهلل تعاىٰل - يف الفوائد:حكم الوصال.
عقب  وذكرها  جتامعوهن؛  وال  أي:  ڎرب  زبڎ  تعاىٰل:  قوله 
قوله تعاىٰل: زبڤ ڤرب؛ لئال يظن أن املبارشة املأذون فيها شاملة حال 

ژ  ڈ  زبڈ  ومجلة:  النساء؛  عىٰل  يعود  »هن«  والضمري  االعتكاف؛ 
ژڑرب حال من الواو يف قوله تعاىٰل: زبال تبارشوهنرب، وزبڈرب 
واملداومة  مالزمته،  اليشء:  عىٰل  والعكوف  يعكف؛  عكف  من  فاعل  اسم 
عليه؛ ومنه قول إبراهيم S لقومه: زبھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓرب 
هلل  التعبد  هو  الرشع:  يف  واالعتكاف  مالزمون؛  مديمون  أي:   ]52 ]األنبياء: 

)1( أخرجه البخاري )ص153(، كتاب الصوم، باب )43(: متٰى يحل فطر الصائم؟ حديث رقم )1954(. 
النهار،  وخروج  الصوم  انقضاء  وقت  بيان   :)10( باب  الصيام،  كتاب  )ص853(،  مسلم  وأخرجه 

حديث رقم )2558 ]51[ 1100(.
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E بلزوم املساجد لطاعة اهلل.
قوله تعاىٰل: زبڑ ک کرب؛ »ت« اسم إشارة؛ والالم للبعد؛ والكاف 
إليه ما ُذكر من أحكام األكل، والرشب، واجلامع يف  حرف خطاب؛ واملشار 
حدود  ومنه  املنع؛  اللغة:  يف  و»احلد«  حد؛  مجع  وزبکرب  رمضان.  ليايل 

الدار؛ ألهنا متنع من دخول غريها فيها؛ فمعنٰى زبک کرب أي: موانعه.
و�علم �أن حدود �هلل نوعان:

1- حدود متنع من كان خارجها من الدخول فيها؛ وهذه هي املحرمات؛ 
ويقال فيها: زبک کگرب.

الواجبات؛  هي  وهذه  منها؛  اخلروج  من  فيها  كان  من  متنع  وحدود   -2
ويقال فيها: زبۇئ ۇئۆئرب.

زبک کگرب الفاء للتفريع؛ و»ال« ناهية؛ وإنام هنٰى عن  قوله تعاىٰل: 
قرباهنا؛ حتٰى نبعد عن املحرم، وعن وسائل املحرم؛ ألن الوسائل هلا أحكام 

املقاصد؛ وكم من إنسان حام حول احلمٰى فوقع فيه؛ وهلذا قال تعاىٰل: زبک 
کگرب؛ فاملحرمات ينبغي البعد عنها، وعدم قرهبا.

كثرًيا؛  القرآن  يف  ترد  اجلملة  هذه  گرب:  گ  گ  زب       تعاىٰل:  قوله 
املفعولية  عىٰل  نصب  حمل  يف  وهي  »مثل«؛  بمعنٰى  اسم  الكاف  أن  وإعراهبا 

املطلقة؛ أي: مثَل ذلك البيان يبني اهلل؛ وعاملها ما بعدها.
وقوله تعاىٰل: زب     گرب املشار إليه ما سبق من البيان؛ والبيان يف هذه اآلية 
كثري؛ فبني اهلل E حكم األكل والرشب يف الليل، وحكم املبارشة للنساء، 
وحكم االعتكاف، وموضعه، وما حيرم فيه... إلخ. املهم: عدة أحكام بيَّنها اهلل.

قوله تعاىٰل: زبڳ ڳرب؛ »آيات« مجع آية؛ وهي يف اللغة: العالمة؛ 
واملراد هبا يف الرشع: العالمة املعينة ملدلوهلا.
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 ،D قوله تعاىٰل: زب ڳ ڳرب؛ »لعل« للتعليل؛ أي: يتقون اهلل
واجتناب  أوامره،  بفعل  عذابه؛  من  وقاية  اختاذ  هي   :E اهلل  وتقوٰى 

نواهيه. وهذا أمجع ما قيل يف »التقوٰى«.
�لفو�ئد:

1- من فوائد اآلية:رمحة اهلل تعاىٰل بعباده؛ لنسخ احلكم األول إىٰل التخفيف؛ 
حرمت  رمضان؛  ليايل  يف  العشاء  صّلوا  أو  ناموا،  إذا  ذلك  قبل  كانوا  حيث 
التايل؛ ثم  اليوم  الشمس من  إىٰل غروب  النساء، والطعام، والرشاب؛  عليهم 

خفف عنهم بإباحة ذلك إىٰل الفجر.
2- ومنها: جواز الكالم بني الزوج وزوجته فيام يستحيا منه؛ لقوله تعاىٰل: 

زبٻ پ پپرب؛ ألنه ُمَضمن معنٰى اإلفضاء.
تعاىٰل:  لقوله  العقد؛  بزوجته من حني  الرجل  استمتاع  3- ومنها: جواز 
زب پ پپرب ما مل خيالف رشًطا بني الزوجني. وقد ظن بعض الناس أنه 
ال جيوز أن يستمتع بيشء من زوجته حتٰى يعلن النكاح - وليس بصحيح -، 
لكن هنا يشء خيشٰى منه؛ وهو اجلامع؛ فإنه ربام حيصل محل؛ وإذا حصل محل 
فإذا خيش اإلنسان هذا األمر؛  الدخول؛ ربام حيصل يف ذلك ريبة؛  تأخر  مع 

فليمنع نفسه؛ لئال حيصل ريبة عند العامة.
4- ومن فوائد اآلية: أن الزوجة سرت للزوج، وهو سرت هلا؛ وأن بينهام من 
القرب كام بني الثياب والبسيها؛ ومن التحصني للفروج ما هو ظاهر؛ لقوله 

تعاىٰل: زبپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺرب.
5- ومنها: إثبات العلة يف األحكام؛ لقوله تعاىٰل: زبپ ڀ ڀرب؛ ألن 

هذه اجلملة لتعليل التحليل.
6- ومنها: ثبوت علم اهلل بام يف النفوس؛ لقوله تعاىٰل: زبٺ ٺ ٿ 
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ٿ ٿ ٿرب.
إذا  وذلك  نفسه؛  خيون  قد   - غريه  خيون  كام   - اإلنسان  أن  ومنها:   -7
أوقعها يف معايص اهلل؛ فإن هذا خيانة؛ وعىٰل هذا فنفس اإلنسان أمانة عنده؛ 

لقوله تعاىٰل: زبٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿرب.
زبٹ ٹرب؛  تعاىٰل:  لقوله  التوبة هلل؛  إثبات  8- ومن فوائد اآلية: 

وهذه من الصفات الفعلية.
9- ومنها: إثبات عفو اهلل؛ لقوله تعاىٰل: زبٹ ٹڤرب.

10- ومنها: ثبوت النسخ، خالًفا ملن أنكره؛ وهو يف هذه اآلية رصيح؛ 
لقوله تعاىٰل: زبڤ ڤرب يعني: وقبل اآلن مل يكن حالاًل.

11- ومنها: أن النسخ إىٰل األخف نوع من التوبة، إال أن يراد بقوله تعاىٰل: 
زبٹ ٹ ٹ ٹڤرب ما حصل من اختياهنم أنفسهم.

تقييد؛ ويستثنٰى  بدون  الزوجة عىٰل اإلطالق  مبارشة  12- ومنها: جواز 
من ذلك الوطء يف الدبر، والوطء حال احليض، أو النفاس.

13- ومنها: أنه ينبغي أن يكون اإلنسان قاصًدا بوطئه طلب الولد؛ لقوله 
تعاىٰل: زبڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄرب؛ وذكروا عن عمر I أنه ال جيامع إال 
إذا اشتهٰى الولد؛ ولكن مع ذلك ال يمنع اإلنسان أن يفعل ملجرد الشهوة؛ فهذا 
ليس فيه منع، بل فيه أجر؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ويف بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا 
رسول اهلل، أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: نعم؛ أرأيتم لو وضعها 
يف حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان 

له أجر«)1(.

من  نوع  كل  علٰى  يقع  الصدقة  اسم  أن  بيان   :)16( باب  الزكاة،  كتاب  )ص837(،  مسلم  أخرجه   )1(
المعروف، حديث رقم )2329 ]53[ 1006(.
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الصيام  ليايل  األكل، والرشب، واجلامع؛ يف  اآلية: جواز  فوائد  14- من 
حتٰى يتبني الفجر؛ لقوله تعاىٰل: زبڄ ڄ ڄ ڃ...رب. 

وهذا  وتأخريه؛  حور،  السُّ استحباب  هذا  من  العلم  أهل  بعض  أخذ 
رفًقا  الصيام؛  ليلة  والرشب  األكل  أبيح  إنام  يقول:  ألنه  غور؛  له  االستنباط 
باملكلف؛ وكلام تأخر إىٰل قرب طلوع الفجر كان أرفق به؛ فام دام نسخ التحريم 
من أجل الرفق باملكلف؛ فإنه يقتيض أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل 
ذلك؛ ألنه أرفق؛ وهذا استنباط جيد تعضده األحاديث - مثل قول الرسول 
حور بركة«)1(-؛ ففيه بركة؛ لكونه معيًنا عىٰل طاعة  ملسو هيلع هللا ىلص: »تسحروا؛ فإن يف السَّ
اهلل؛ وفيه بركة؛ ألنه امتثال ألمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ وفيه بركة؛ ألنه اقتداء برسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ وفيه بركة؛ ألنه يغني عن عدة أكالت ورشابات يف النهار؛ وفيه بركة؛ 

ألنه فصل بني صيامنا وصيام أهل الكتاب؛ فهذه مخسة أوجه من بركته.
15- ومن فوائد اآلية: أن اإلنسان لو طلع عليه الفجر وهو جيامع، ثم نزع 
ولكن  فيه؛  مأذوًنا  كان  مجاعه  ابتداء  كفارة؛ألن  عليه،وال  قضاء  فال  احلال؛  يف 
استدامته بعد أن تبني الفجر حرام، وعىٰل فاعله القضاء والكفارة، إال أن يكون 
جاهاًل؛ وقد قيل: إنه إذا نزع يف هذه احلال فعليه كفارة؛ألن النزع مجاع؛لكنه قول 
ضعيف؛ إذ كيف نلزمه بالقضاء والكفارة مع قيامه بام جيب عليه -وهو النزع -.
16- ومنها: جواز أن يصبح الصائم جنًبا؛ ألن اهلل أباح اجلامع حتٰى يتبني 
ر اجلامع مل يغتسل إال بعد طلوع الفجر؛ وقد ثبت  الفجر، والزم هذا أنه إذا أخَّ

عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يصبح جنًبا من مجاع أهله، ثم يصوم)2(.
إيجاب، حديث رقم  السحور من غير  بركة  باب )20(:  الصوم،  البخاري )ص150(، كتاب  )1( أخرجه 
)1923(. وأخرجه مسلم )ص853(، كتاب الصيام، باب )9(: فضل السحور وتأكيد استحبابه ...، 

حديث رقم )2549 ]45[ 1095(.
)2( أخرجه البخاري )ص151(، كتاب الصوم، باب )25(: اغتسال الصائم، حديث رقم )1931(. وأخرجه 
مسلم )ص855(، كتاب الصيام، باب )13(: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث رقم 

.)1109 ]75[ 2589(
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17- ومنها: جواز األكل، والرشب، واجلامع؛ مع الشك يف طلوع الفجر؛ 
لقوله تعاىٰل: زبڄ ڃرب؛ فإن تبني أن أكله، ورشبه، ومجاعه، كان بعد طلوع 

الفجر؛ فال يشء عليه.
إىٰل  ويرشب،  الصائم،  يأكل  أن  جيوز  إنه  قال:  من  قول  رد  ومنها:   -18

طلوع الشمس؛ لقوله تعاىٰل: زبڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇڇرب؛ وكذلك رد قول من قال: إنه جيوز أن يأكل ويرشب إىٰل الغلس.

يؤذنون  الذين  املؤذنني،  جهال  بعض  خطأ  بيان  اآلية:  فوائد  ومن   -19
أباح األكل، والرشب،  تعاىٰل  اهلل  احتياًطا - عىٰل زعمهم -؛ ألن  الفجر  قبل 
واجلامع، حتٰى يتبني الفجر؛ وألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن بالاًل يؤذن بليل، فكلوا 
وارشبوا حتٰى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ فإنه ال يؤذن حتٰى يطلع الفجر«)1(؛ 
وهو أيًضا خمالف لالحتياط؛ ألنه يستلزم أن يمتنع الناس مما أحل اهلل هلم من 
م الناس صالة الفجر قبل طلوع الفجر؛  األكل، والرشب، واجلامع، وأن يقدِّ
وأيًضا فإنه يفتح باًبا للمتهاون؛ حيث يعلم أنه أذن قبل الفجر؛ فال يزال يأكل 

إىٰل أمد جمهول، فيؤدي إىٰل األكل بعد طلوع الفجر من حيث ال يشعر.
نَّة  ثم اعلم أن االحتياط احلقيقي إنام هو يف اتباع ما جاء يف الكتاب، والسُّ

- ال يف التزام التضييق والتشديد -.
ثم  يطلع،  مل  الفجر  أن  يظن  اإلنسان  أكل  لو  أنه  اآلية:  فوائد  20- ومن 
الفجر؛  له  يتبني  بذلك حتٰى  له  ُأذن  قد  أنه طلع؛ فصيامه صحيح؛ ألنه  تبني 
وما كان مأذوًنا فيه فإنه ال يرتب عليه إثم، وال ضامن، وال يشء؛ ومن القواعد 
الفقهية املعروفة: »ما ترتب عىٰل املأذون فهو غري مضمون«؛ وهذا هو ما تؤيده 

)1( أخرجه البخاري )ص50(، كتاب األذان، باب )11(: أذان األعمٰى إذا كان له من يخبره، حديث رقم 
يحصل  الصوم  في  الدخول  أن  بيان   :)8( باب  الصيام،  كتاب  )ص852(،  مسلم  وأخرجه   .)617(

بطلوع الفجر، حديث رقم )2536 ]36[ 1092(.
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العمومات، مثل قوله تعاىٰل: زبې ې ې ى ى ائ ائەئرب ]البقرة: 
286[؛ وقوله تعاىٰل: زبہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓۓ رب ]األحزاب: 5[؛ وتؤيده أيًضا نصوص خاصة يف هذه املسألة نفسها، 
وهو فعل عدي بن حاتم I؛ حيث كان يضع عقالني حتت وسادته: أحدمها 
أبيض، واآلخر أسود؛ فيأكل وهو يتسحر حتٰى يتبني له العقال األبيض من 
العقال األسود، ثم يمسك؛ فأخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وبني له النبي ملسو هيلع هللا ىلص املراد يف اآلية، 

ومل يأمره بالقضاء)1(.
زبڄ  تعاىٰل:  لقوله  الوصال؛  كراهة  إىٰل  اإليامء  اآلية:  فوائد  21- ومن 
مجيًعا  يومني  صوم  اإلنسان  يقرن  أن  معناه  والوصال:  رب؛  ڃ  ڄ  ڄ 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عنه، وقال:  ثم هناهم  مباًحا،  الوصال  بينهام؛ وقد كان  يأكل  ال 
»أيكم أراد أن يواصل فليواصل إىٰل السحر«)2(؛ ورغب ملسو هيلع هللا ىلص يف تعجيل الفطر، 
فقال: »ال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر«)3(؛ وهذا من باب أن اليشء قد 
ولكن  فيه،  مأذون  َحر  السَّ إىٰل  فالوصال  بمرشوع؛  وليس  فيه،  مأذوًنا  يكون 
ليس بمرشوع. ومثال آخر: الصدقة عن امليت: فهذا أمر مأذون فيه، وليس 

بمرشوع.
22- ومن فوائد اآلية: أن االعتبار بالفجر الصادق، الذي يكون كاخليط 
ا يف األفق؛ وذكر أهل العلم أن بني الفجر الصادق والفجر الكاذب ثالثة  ممتدًّ

فروق:
)1( راجع: البخاري )ص149، 150(، كتاب الصوم، باب )16(: قول الله تعالٰى: زبڄ ڄ ڄ ڃ 
ومسلًما   .)1916( رقم  حديث  ڌرب،  ڌ  ڍ  ڍ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
الفجر...، حديث  بطلوع  الصوم يحصل  في  الدخول  أن  بيان  باب )8(:  الصيام،  )ص852(، كتاب 

رقم 2533 ]33[ 1090.
)2( أخرجه البخاري )ص153(، كتاب الصوم، باب )48(: الوصال، حديث رقم )1963(.

)3( أخرجه البخاري )ص153(، كتاب الصوم، باب )45(: تعجيل الفطر، حديث رقم )1957(. وأخرجه 
 2554( رقم  حديث  استحبابه،  وتأكيد  السحور  فضل   :)9( باب  الصيام،  كتاب  )ص853(،  مسلم 

.)1098 ]48[
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الفرق األول: أن الصادق مستطري، أي معرتض من اجلنوب إىٰل الشامل؛ 
والكاذب مستطيل، ممتد من الرشق إىٰل الغرب.

والفرق الثاين: أن الصادق متصل باألفق؛ وذاك بينه وبني األفق ظلمة.
نوره  يزول  والكاذب  ويزداد؛  نوره  يمتد  الصادق  أن  الثالث:  والفرق 

ويظلم.
فال  يتعاقبان،  الليل  وسواد  النهار  بياض  أن  اآلية:  فوائد  ومن   -23

جيتمعان؛ لقوله تعاىٰل: زبڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چرب.
24- ومنها: أن األفضل املبادرة بالفطر؛ لقوله تعاىٰل: زب ڍ ڌڌرب؛ وقد 
نَّة  بذلك رصحًيا، كام يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يزال الناس بخري ما عجلوا  جاءت السُّ

الفطر«.
الشمس؛  إىٰل غروب  الفجر  الرشعي من طلوع  الصيام  أن  ومنها:   -25

لقوله تعاىٰل: زبڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌرب.
26- ومنها: أن الصيام الرشعي ينتهي بالليل؛ لقوله تعاىٰل: زب  ڍ ڌڌرب؛ 
وقد فرس النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من 

هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم«)1(.
27- ومنها: اإلشارة إىٰل مرشوعية االعتكاف؛ ألن اهلل أقره، ورتب عليه 
أحكاًما، وقوله تعاىٰل: زبژ ژڑرب بيان للواقع؛ ألن االعتكاف املرشوع ال 

يكون إال يف املساجد.
28- ومنها: أن االعتكاف مرشوع يف كل مسجد؛ لعموم قوله تعاىٰل: زبژ 
ژڑرب؛ فال خيتص باملساجد الثالثة - كام قيل به -؛ وأما حديث حذيفة: 

)1( سبق تخريجه )349/2(.
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واملسجد  احلرام،  املسجد  يعني:   - الثالثة«)1(  املساجد  يف  إال  اعتكاف  »ال 
النبوي، واملسجد األقىٰص -، فإن صح فاملراد به: االعتكاف الكامل.

29- ومنها: أن ظاهر اآلية أن االعتكاف يصح يف كل مسجد - وإن مل 
يكن مسجد مجاعة -؛ وهذا الظاهر غري مراد لوجهني:

الوجه األول: أن »أل« يف زب ژڑرب للعهد الذهني؛ فتكون دالة عىٰل 
أن املراد بـزب ژڑرب املساجد املعهودة التي تقام فيها اجلامعة.

الوجه الثاين: أنه لو جاز االعتكاف يف املسجد الذي ال تقام فيه اجلامعة؛ 
كثرة  وإما  واجبة؛  وهي  اجلامعة،  صالة  ترك  إما  أمرين:  أحد  ذلك  من  للزم 

اخلروج إليها، وهذا ينايف االعتكاف، أو كامله.
30- ومن فوائد اآلية: النهي عن مبارشة النساء حال االعتكاف.

31- ومنها: أن اجلامع مبطل لالعتكاف؛ ووجه كونه مبطاًل أنه هني عنه 
بخصوصه؛ واليشء إذا هني عنه بخصوصه يف العبادة؛ كان من مبطالهتا.

32- ومنها: ما استنبطه بعض أهل العلم أن االعتكاف يكون يف رمضان، 
ويف آخر الشهر؛ ألن اهلل ذكر حكمه عقب آية الصيام؛ وهذا هو الذي جاءت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يعتكف إال يف العرش األواخر من رمضان، حني  : فإن  نَّة  السُّ به 
األول،  العرش  اعتكافه يف  األواخر«؛ وكان  العرش  القدر يف  ليلة  »إن  له:  قيل 
ترك  األواخر«؛  العرش  يف  »إهنا  له:  قيل  فلام  القدر؛  ليلة  يتحرٰى  واألوسط؛ 

االعتكاف يف العرش األول، واألوسط)2(.

الطحاوي مرفوًعا في شرح  الرزاق موقوًفا )348/3(، حديث رقم )8016(. وأخرجه  )1( أخرجه عبد 
مشكل اآلثار )201/7(. وقال شعيب في تحقيق مشكل اآلثار: ورواية من وقفه علٰى حذيفة أصح 

وأقوٰى وأثبت. )مشكل اآلثار للطحاوي بتحقيق شعيب األرناؤوط 203/7(.
)2( أخرجه البخاري بدون ذكر اعتكاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص العشر األول )ص157(، كتاب فضل ليلة القدر، باب )1(: 
ا )ص867(، كتاب الصيام، باب )40(: فضل  فضل ليلة القدر، حديث رقم )2016(. وأخرجه مسلم تامًّ

ليلة القدر والحث علٰى طلبها...، حديث رقم )2771 ]215[ 1167(.
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33- ومنها: أن أوامر اهلل حدود له؛ وكذلك نواهيه؛ لقوله تعاىٰل: زبڑ 
ک کرب.

34- ومنها: أنه ينبغي البعد عن املحارم؛ لقوله تعاىٰل: زبک کگرب؛ 
اتقٰى الشبهات فقد استربأ لدينه، وعرضه؛  »من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ويف احلديث عن 
ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعٰى حول احلمٰى يوشك أن 

يقع فيه؛ أال وإن لكل مِلك مًحٰى؛ أال وإن محٰى اهلل حمارمه«)1(.
35- ومنها: أن اهلل E يبني للناس اآليات الكونية والرشعية؛ لقوله 
تعاىٰل: زب   گ گ گ ڳ ڳرب؛ واآليات الكونية هي املخلوقات؛ 
قال  كام  الكونية،  اآليات  من  وأحواهلا،  وصفاهتا،  ذواهتا،  املخلوقات  فكل 
وقال   ،]37 ]فصلت:  ۈٴۇرب  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  زبۇ  تعاىٰل: 
وقال   ،]21 ]الروم:  کرب  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  زبڈ  تعاىٰل: 
تعاىٰل: زبچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎرب ]الروم: 
20[... إلخ؛ وكانت املخلوقات آية هلل؛ ألنه ال أحد من املخلوق يصنع مثلها.

أنزله اهلل تعاىٰل عىٰل رسله وأنبيائه من الوحي؛  واآليات الرشعية: هي ما 
والرمحة،  العلم،  يف   E ُمْنِزهلا  كامل  عىٰل  تدل  رشعية،  آيات  فإهنا 
إذا  أنك  ذلك:  وجه  وأخبارها.  أحكامها،  تقتضيه  مما  ذلك  وغري  واحلكمة، 
تأملت أخبارها وجدهتا يف غاية الصدق، والبيان، واملصلحة، كام قال تعاىٰل: 
زبۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆرب ]يوسف: 3[. 
القرآن، وغريه؛ وأصلحها للخلق قصصها،  الوحي:  فأحسن األخبار أخبار 
كام قال تعاىٰل: زبائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئرب ]يوسف: 111[. 
وإذا تأملت أحكامها وجدهتا أحسن األحكام، وأصلحها للعباد يف معاشهم، 

)1( سبق تخريجه )24/2(.
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ومعادهم، كام قال تعاىٰل: زبمئ ىئ يئ جب حب خب مبرب ]املائدة: 50[؛ 
رسوله؛  عىٰل  اهلل  أنزهلا  التي  األحكام  بمثل  يأتوا  أن  عىٰل  اخللق  اجتمع  ولو 
اهلل  صفات  من  تقتضيه  ما  عىٰل  آية  تكون  هبذا  سبياًل.  ذلك  إىٰل  استطاعوا  ما 

.E
حيرفون  الذين  وغريهم،  التعطيل  أهل  عىٰل  الرد  اآلية:  فوائد  ومن   -36

الكلم عن مواضعه يف أسامء اهلل وصفاته.
وجه ذلك: أهنم ملا قالوا: املراد بـ»اليد« النعمة، أو القوة؛ واملراد بـ»االستواء«: 
االستيالء؛ واملراد بكذا كذا - وهو خالف ظاهر اللفظ، وال دليل عليه -. صار 

القرآن غري بيان للناس؛ ألنه ما دام أن البيان خالف ما ظهر؛ فال بيان.
37- ومنها: أن العلم سبب للتقوٰى؛ لقوله تعاىٰل: زبڳ ڳرب؛ 
ڳرب؛  ڳ  گ  گ  گ  زب   تعاىٰل:  قوله  عقب  ذكره  أنه  ووجهه: 
فدل هذا عىٰل أنه كلام تبينت اآليات حصلت التقوٰى؛ ويؤيد ذلك قوله تعاىٰل: 
اإلنسان علاًم  ازداد  فكلام  ]فاطر: 28[؛  زبۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېرب 

بآيات اهلل ازداد تًقٰى؛ وهلذا يقال: من كان باهلل أعرف؛ كان منه أخوف.
38- ومنها: علو مرتبة التقوٰى؛ لكون اآليات تبني للناس من أجل الوصول 

إليها.
م�ساألة:

لو �أذن �ملوؤذن للفجر ويف يد �ل�سائم �لإناء ي�سرب منه، فهل يجب 
عليه �أن ينزل �لإناء، �أو له �أن يق�سي نهمته منه؟ .

عىٰل مذهب اإلمام أمحد: جيب أن ينزل اإلناء؛ بل جيب لو كان يف فمه ماء 
لْفظه؛ وكذلك الطعام؛ وهذا هو ظاهر القرآن. لكن ورد يف مسند اإلمام أمحد 
من حديث أيب هريرة بإسناد صححه أمحد شاكر، بأنه لو أذن املؤذن واإلناء يف 
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يدك فال تضعه حتٰى تقيض حاجتك منه)1(؛ فإن كان هذا احلديث صحيًحا فإنه 
حيمل عىٰل أن املؤذن قد احتاط فيؤذن قبل الفجر - أي: ال يؤخر األذان إىٰل أن 
يطلع الفجر -؛ ألنه قد يؤذن وهو مل يتبني له كثرًيا، فُسمح لإلنسان أن يقيض 
هنمته من اإلناء الذي يف يده؛ وإنام محلناه عىٰل ذلك لظاهر اآلية، ولقول النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »إن بالاًل يؤذن بليل، فكلوا، وارشبوا، حتٰى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ 
فإنه ال يؤذن حتٰى يطلع الفجر«)2(، وقد يقال: احلديث عىٰل ظاهره؛ ووجهه: 
تبًعا  فيه، فكان آخر رشبه  له  الشارب رشع يف رشبه يف وقت يسمح  أن هذا 
الصالة«؛  أدرك  فقد  الصالة  من  ركعة  أدرك  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قال  كام  ألوله، 

ويكون هذا مما سامح به الشارع.

)1( راجع: أحمد )ص752(، حديث رقم )10637(. وأبا داود )ص1398(، كتاب الصيام، باب )18(: الرجل 
يسمع النداء واإلناء علٰى يده، حديث رقم )2350(. والحاكم )426/1(، كتاب الصوم؛ وتفسير الطبري 
)526/3(، تفسير سورة البقرة آية رقم )187(، حديث )3015(؛ وفي سنده حماد بن سلمة: قال الحافظ 
في التقريب: »ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيَّر حفظه بآخرة«؛ وذكره الذهبي في جملة ذكرهم من 
الثقات الذين تكلم فيهم بعض األئمة بما ال يرد أخبارهم، فحديثهم إن لم يكن في أعلٰى مراتب الصحيح 
فال ينزل عن رتبة الحسن، إال األحاديث التي تكلم فيه من أجلها، فينبغي التوقف فيها. )راجع كتاب: ذكر 
أسماء من تكلم فيه وهو موثق )ص27/ 70 - 71(، وفي سنده أيًضا محمد بن عمرو بن علقمة؛ قال 
الذهبي: حسن الحديث. )ميزان االعتدال 673/3(. ولم ينفرد به محمد بن عمرو، بل تابعه عمار بن أبي 
عمار )راجع أحمد ص753، حديث رقم 10638(؛ قال أبو حاتم في عمار: ثقة ال بأس به. )الجرح 

والتعديل 389/6، رقم 2167(. 
وأما الحديث فقد قال الحاكم فيه: صحيح علٰى شرط مسلم. ووافقه الذهبي )المستدرك )426/1(، 
كتاب الصوم(؛ وقال األلباني: »حسن صحيح« )صحيح أبي داود 57/2، حديث رقم 2350(؛ وذكره 
في السلسلة الصحيحة )المجلد الثالث، ص382، حديث رقم 1394(، وقال عبد القادر األرناؤوط: 

»إسناده صحيح« )جامع األصول )371/6(، حاشية رقم 2(.
)2( سبق تخريجه )355/2(.
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�لدر�س �لثالثون
�أحكام �لعتكاف 

V  من �سحيح �لإمام �لبخاري

ِكَتاُب االْعِتَكاِف
ِر �لأََو�ِخِر، َو�ِلْعِتَكاِف يِف �ملَ�َساِجِد ُكلَِّها َباُب �ِلْعِتَكاِف يِف �لَع�سْ

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  زبڎ   : َتَعاىَلٰ لَِقْولِِه 
ڱرب]البقرة:  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

.)1( ]187

َثنِي اْبُن َوْهٍب، َعْن ُيوُنَس،  ِ، َقاَل: َحدَّ َثَنا إِْساَمِعيُل ْبُن َعْبِد اهللَّ 2025- َحدَّ
ُه َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر L، َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْعَتِكُف  َأنَّ َناِفًعا، َأْخرَبَ

الَعرْشَ اأَلَواِخَر ِمْن َرَمَضاَن«)2(.
اْبِن  َعِن  ُعَقْيٍل،  َعْن  ْيُث،  اللَّ َثَنا  َحدَّ ُيوُسَف،  ْبُن  اهللِ  َعْبُد  َثَنا  َحدَّ  -2026
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص -:  َبرْيِ، َعْن َعائَِشَة ]صJ ]48،- َزْوِج النَّ ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
ُثمَّ  اهلُل،  اُه  َتَوفَّ ٰى  َحتَّ َرَمَضاَن  ِمْن  اأَلَواِخَر  الَعرْشَ  َيْعَتِكُف  َكاَن  بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّ »َأنَّ 

)1( تعليق مصطفٰى البغا: ش: زبڎ ڎ رب ال تقربوهن بالجماع. زبڈ ڈ ژ ژ ڑ رب ما 
ونواهيه  أوامره  رب  ک  زبک  المسجد.  غير  في  ولو  النساء،  مباشرة  عليكم  يحرم  معتكفين؛  دمتم 

وأحكامه التي حدها لعباده وبينها. زبک ک گ رب تجاوزوها أو تعتدوها.
العشر  اعتكاف  باب  االعتكاف،  في  مسلم  أخرجه  ]ش:   -  )713/2(  1921 البغا:  مصطفٰى  تعليق   )2(

األواخر من رمضان، رقم )1171(. »العشر األواخر«: ما بعد العشرين من أيامه.
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اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه«)1(.
ْبِن  اهللِ  َعْبِد  ْبِن  َيِزيَد  َعْن  َمالٌِك،  َثنِي  َحدَّ َقاَل:  إِْساَمِعيُل،  َثَنا  َحدَّ  -2027
ِن،  مْحَ ، َعْن َأيِب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ ْيِميِّ ِد ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن احَلاِرِث التَّ مَّ اهَلاِد، َعْن حُمَ
َعْن َأيِب َسِعيٍد اخُلْدِريِّ I: َأنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْعَتِكُف يِف الَعرْشِ اأَلْوَسِط 
ْيَلُة  يَن، َوِهَي اللَّ ٰى إَِذا َكاَن َلْيَلَة إِْحَدٰى َوِعرْشِ ِمْن َرَمَضاَن، َفاْعَتَكَف َعاًما، َحتَّ
ُرُج ِمْن َصبِيَحتَِها ِمَن اْعتَِكاِفِه، َقاَل: »َمْن َكاَن اْعَتَكَف َمِعي، َفْلَيْعَتِكِف  تِي خَيْ الَّ
يِف  َأْسُجُد  َرَأْيُتنِي  َوَقْد  ُأْنِسيُتَها،  ُثمَّ  ْيَلَة  اللَّ َهِذِه  ُأِريُت  َوَقْد  اأَلَواِخَر،  الَعرْشَ 
ُكلِّ  يِف  َوالَتِمُسوَها  اأَلَواِخِر،  الَعرْشِ  يِف  َفاْلَتِمُسوَها  َصبِيَحتَِها،  ِمْن  َوِطنٍي  َماٍء 
ْيَلَة َوَكاَن املَْسِجُد َعىَلٰ َعِريٍش، َفَوَكَف املَْسِجُد،  اَمُء تِْلَك اللَّ ِوْتٍر«، َفَمَطَرِت السَّ
نِي، ِمْن ُصْبِح إِْحَدٰى  َأَثُر املَاِء َوالطِّ ْت َعْيَناَي َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعىَلٰ َجْبَهتِِه  َفَبرُصَ

يَن)2(. َوِعرْشِ

ُل َر�أْ�َس �ملُْعَتِكِف َباُب �حَلاِئ�ِس ُتَرجِّ
يِن  َأْخرَبَ َقاَل:  ِهَشاٍم،  َعْن  َيٰى،  حَيْ َثَنا  َحدَّ امُلَثنَّٰى،  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ  -2028
اِوٌر يِف  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيْصِغي إيَِلَّ َرْأَسُه َوُهَو جُمَ َأيِب، َعْن َعائَِشَة J، َقاَلْت: »َكاَن النَّ

ُلُه َوَأَنا َحائٌِض«)3(. املَْسِجِد، َفُأَرجِّ

العشر  اعتكاف  باب  االعتكاف،  في  مسلم  أخرجه  ]ش:   -  )713/2(  1922 البغا:  مصطفٰى  تعليق   )1(
األواخر من رمضان، رقم )1172(.

ال  أن  شريطة  للنساء،  حتٰى  االعتكاف  محك  استمرار  دليل  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص،  وفاته  بعد  أْي:  بعده(؛  من  )أزواجه 
V: يصح اعتكافها في  يختلطن بالرجال، وال يضيقن بأخبيتهن علٰى المصلين. وقال أبو حنيفة  

مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه في بيتها خاصة لصالتها.
به أي مبني سقفه من جريد  1923 )713/2( - ش: )عريش(: هو ما يستظل  البغا:  تعليق مصطفٰى   )2(

النخل. ]ر 638[.
)3( تعليق مصطفٰى البغا: 1924 )714/2( - ش: أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض 
)فأرجله(  معتكف.  )مجاور(  رأسه.  ويميل  يدني  )يصغي(   .)297( رقم  وترجيله،  زوجها  رأس 

فأسرحه. ]ر 291، 292[
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اَجٍة َباٌب: َل َيْدُخُل �لَبْيَت �إِلَّ حِلَ
َوَعْمَرَة  ُعْرَوَة،  َعْن  ِشَهاٍب،  اْبِن  َعِن  َلْيٌث،  َثَنا  َحدَّ ُقَتْيَبُة،  َثَنا  َحدَّ  -2029
بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص - َقاَلْت: َوإِْن َكاَن َرُسوُل  ِن، َأنَّ َعائَِشَة J - َزْوَج النَّ مْحَ بِْنِت َعْبِد الرَّ
ُلُه، َوَكاَن اَل َيْدُخُل الَبْيَت إاِلَّ  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص »َلُيْدِخُل َعيَلَّ َرْأَسُه َوُهَو يِف املَْسِجِد، َفُأَرجِّ

اَجٍة إَِذا َكاَن ُمْعَتِكًفا«)1(. حِلَ

ِل �لـُمْعَتِكِف َباُب َغ�سْ
َثَنا ُسْفَياُن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن إِْبَراِهيَم،  ُد ْبُن ُيوُسَف، َحدَّ مَّ َثَنا حُمَ 2030- َحدَّ

يِن َوَأَنا َحائٌِض، بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص »ُيَبارِشُ َعِن اأَلْسَوِد، َعْن َعائَِشَة J، َقاَلْت: َكاَن النَّ
ِرُج َرْأَسُه ِمَن املَْسِجِد َوُهَو ُمْعَتِكٌف، َفَأْغِسُلُه َوَأَنا َحائٌِض«)2(. 2031- َوَكاَن خُيْ

َباُب �ِلْعِتَكاِف َلْياًل
يِن َناِفٌع،  َيٰى ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعَبْيِد اهللِ، َأْخرَبَ َثَنا حَيْ ٌد، َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ 2032- َحدَّ
ِة َأْن  بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: ُكْنُت َنَذْرُت يِف اجَلاِهِليَّ َعِن اْبِن ُعَمَر L، َأنَّ ُعَمَر َسَأَل النَّ

َأْعَتِكَف َلْيَلًة يِف املَْسِجِد احَلَراِم، َقاَل: »َفَأْوِف بَِنْذِرَك«)3(.

�َساِء َباُب �ْعِتَكاِف �لنِّ
َيٰى، َعْن َعْمَرَة،  َثَنا حَيْ اُد ْبُن َزْيٍد، َحدَّ َثَنا مَحَّ ْعاَمِن، َحدَّ َثَنا َأُبو النُّ 2033- َحدَّ
ِمْن  اأَلَواِخِر  الَعرْشِ  يِف  َيْعَتِكُف  ملسو هيلع هللا ىلص،  بِيُّ  النَّ َكاَن  َقاَلْت:   ،J َعائَِشَة  َعْن 

)1( تعليق مصطفٰى البغا: 1925 )714/2( -]ر 292، 292[.

)2( تعليق مصطفٰى البغا: 1926 )714/2( -]ر 291، 292[.
)3( تعليق مصطفٰى البغا: 1927 )714/2( -]1937، 1938، 2975، 4065، 6319[.
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ْبَح ُثمَّ َيْدُخُلُه، َفاْسَتْأَذَنْت َحْفَصُة  ُب َلُه ِخَباًء َفُيَصيلِّ الصُّ َرَمَضاَن، َفُكْنُت َأرْضِ
َبْت ِخَباًء، َفَلامَّ َرَأْتُه َزْيَنُب ْبَنُة َجْحٍش  َب ِخَباًء، َفَأِذَنْت هَلَا، َفرَضَ َعائَِشَة َأْن َترْضِ
 ، بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َرَأٰى اأَلْخبَِيَة، َفَقاَل: »َما َهَذا؟« َفُأْخرِبَ َبْت ِخَباًء آَخَر، َفَلامَّ َأْصَبَح النَّ رَضَ
اْعَتَكَف  ُثمَّ  ْهَر،  الشَّ َذلَِك  ااِلْعتَِكاَف  َك  َفرَتَ  » هِبِنَّ ُتَرْوَن  »َأْلرِبَّ  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّ َفَقاَل 

اٍل)1(. ا ِمْن َشوَّ َعرْشً

ِجِد َباُب �لأَْخِبَيِة يِف �ملَ�سْ
َيٰى ْبِن َسِعيٍد، َعْن  َنا َمالٌِك، َعْن حَيْ َثَنا َعْبُد اهللِ ْبُن ُيوُسَف، َأْخرَبَ 2034- َحدَّ
بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأَراَد َأْن َيْعَتِكَف، َفَلامَّ  ِن، َعْن َعائَِشَة J: َأنَّ النَّ مْحَ َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّ
َف إىَِلٰ املََكاِن الَِّذي َأَراَد َأْن َيْعَتِكَف إَِذا َأْخبَِيٌة ِخَباُء َعائَِشَة، َوِخَباُء َحْفَصَة،  اْنرَصَ
ٰى اْعَتَكَف  َف، َفَلْم َيْعَتِكْف َحتَّ « ُثمَّ اْنرَصَ َوِخَباُء َزْيَنَب، َفَقاَل: »َأْلرِبَّ َتُقوُلوَن هِبِنَّ

اٍل)2(. ا ِمْن َشوَّ َعرْشً

ِجِد َو�ِئِجِه �إِىَل َباِب �ملَ�سْ َباٌب: َهْل َيْخُرُج �لـُمْعَتِكُف حِلَ
يِن َعيِلُّ  ، َقاَل: َأْخرَبَ ْهِريِّ َنا ُشَعْيٌب، َعِن الزُّ َثَنا َأُبو الَياَمِن، َأْخرَبَ 2035- َحدَّ
ا َجاَءْت إىَِلٰ َرُسوِل  َ ْتُه َأهنَّ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص - َأْخرَبَ َة - َزْوَج النَّ ْبُن احُلَسنْيِ L: َأنَّ َصِفيَّ
َثْت  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َتُزوُرُه يِف اْعتَِكاِفِه يِف املَْسِجِد يِف الَعرْشِ اأَلَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، َفَتَحدَّ

)1( تعليق مصطفٰى البغا: 1928 )715/2( - ]ش: أخرجه مسلم في االعتكاف، باب متٰى يدخل من أراد 
االعتكاف في معتكفه، رقم )1173(.

)أضرب له خباًء( أنصبه له، والخباء: خيمة من وبر أو صوف تنصب علٰى عمودين أو ثالثة. )فاستأذنت 
الطاعة  األخبية  بهذه  أريد  أنه  أتظنون  بهن؟«  ترون  »آلبر  لها.  تستأذن  أن  منها  طلبت  عائشة(  حفصة 
والخير، وكذلك قوله في الحديث اآلتي: »آلبر تقولون« أي: تظنون. وفي بعض النسخ »ألبر ترون« 

وستأتي. ]1929، 1936، 1940[.
)2( تعليق مصطفٰى البغا: 1929 )715/2( -]ر 1928[.
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ٰى إَِذا َبَلَغْت َباَب  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمَعَها َيْقِلُبَها، َحتَّ ِعْنَدُه َساَعًة، ُثمَّ َقاَمْت َتْنَقِلُب، َفَقاَم النَّ
اَم َعىَلٰ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص،  املَْسِجِد ِعْنَد َباِب ُأمِّ َسَلَمَة، َمرَّ َرُجاَلِن ِمَن اأَلْنَصاِر، َفَسلَّ
«، َفَقااَل: ُسْبَحاَن  ُة بِْنُت ُحَييٍّ اَم ِهَي َصِفيَّ بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َعىَلٰ ِرْسِلُكاَم، إِنَّ اَم النَّ َفَقاَل هَلُ
ْيَطاَن َيْبُلُغ ِمَن اإِلْنَساِن  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ الشَّ اهللِ َيا َرُسوَل اهللِ. َوَكرُبَ َعَلْيِهاَم، َفَقاَل النَّ

ِم، َوإيِنِّ َخِشيُت َأْن َيْقِذَف يِف ُقُلوبُِكاَم َشْيًئا«)1(. َمْبَلَغ الدَّ

ِريَن ِبيَحَة ِع�سْ ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص �سَ َباُب �ِلْعِتَكاِف َوَخَرَج �لنَّ
َثَنا َعيِلُّ ْبُن  َثنِي َعْبُد اهللِ ْبُن ُمنرٍِي، َسِمَع َهاُروَن ْبَن إِْساَمِعيَل، َحدَّ 2036- َحدَّ
ِن،  مْحَ َيٰى ْبُن َأيِب َكثرٍِي، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َسَلَمَة ْبَن َعْبِد الرَّ َثنِي حَيْ امُلَباَرِك َقاَل: َحدَّ
َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َسِعيٍد اخُلْدِريَّ I، ُقْلُت: َهْل َسِمْعَت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َيْذُكُر 
َلْيَلَة الَقْدِر؟ َقاَل: َنَعِم، اْعَتَكْفَنا َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص الَعرْشَ اأَلْوَسَط ِمْن َرَمَضاَن، 
يَن  َفَخَطَبَنا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َصبِيَحَة ِعرْشِ َقاَل:  يَن،  َفَخَرْجَنا َصبِيَحَة ِعرْشِ َقاَل: 
يِف  اأَلَواِخِر  الَعرْشِ  يِف  َفاْلَتِمُسوَها  يُتَها،  ُنسِّ َوإيِنِّ  الَقْدِر،  َلْيَلَة  ُأِريُت  »إيِنِّ  َفَقاَل: 
ِوْتٍر، َفإيِنِّ َرَأْيُت َأينِّ َأْسُجُد يِف َماٍء َوِطنٍي، َوَمْن َكاَن اْعَتَكَف َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 
َفَجاَءْت  َقاَل:  َقَزَعًة،  اَمِء  السَّ يِف  َنَرٰى  َوَما  املَْسِجِد  إىَِلٰ  النَّاُس  َفَرَجَع  ِجْع«،  َفْلرَيْ
َواملَاِء  نِي  الطِّ يِف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوُل  َفَسَجَد  اَلُة،  الصَّ َوُأِقيَمِت  َفَمَطَرْت،  َسَحاَبٌة، 

نِي يِف  َأْرَنَبتِِه َوَجْبَهتِِه)2(. ٰى َرَأْيُت َأَثَر الطِّ َحتَّ

)1( تعليق مصطفٰى البغا: 1930 )715/2( - ش: أخرجه مسلم في السالم، باب بيان أنه يستحب لمن رئي 
خالًيا بامرأة، رقم )2175(.

)ساعة( فترة من الزمن. )تنقلب( ترجع وترد إلٰى منزلها. »علٰى رسلكما« اتئدا وال تعجال. )كبر عليهما( 
شق عليهما ما قاله ملسو هيلع هللا ىلص. »مبلغ الدم« كما يبلغ الدم، ووجه الشبه بين الشيطان والدم شدة االتصال وعدم 
ا«. ]1933، 1934،  المفارقة. »يقذف« يلقي ويرمي. »شيًئا« من سوء الظن، وعند مسلم بلفظ »شرًّ

.]6750 ،5865 ،3107 ،2934
)2( تعليق مصطفٰى البغا: 1931 )716/2( - ]ش: )أرنبته( طرف أنفه[ ]ر 638[.
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ِة َتَحا�سَ َباُب �ْعِتَكاِف �لـُم�سْ
َعْن  ِعْكِرَمَة،  َخالٍِد،َعْن  ُزَرْيٍع،َعْن  ْبُن  َيِزيُد  َثَنا  ُقَتْيَبُة،َحدَّ َثَنا  2037-َحدَّ
َعائَِشَة J،َقاَلْت:»اْعَتَكَفْت َمَع َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص اْمَرَأٌة ِمْن َأْزَواِجِه ُمْسَتَحاَضٌة، 

.)1(» َتَها َوِهَي ُتَصيلِّ ْسَت حَتْ اَم َوَضْعَنا الطَّ ْفَرَة، َفُربَّ َفَكاَنْت َتَرٰى احُلْمَرَة، َوالصُّ

َباُب ِزَياَرِة �لـَمْر�أَِة َزْوَجَها يِف �ْعِتَكاِفِه
ِن  مْحَ َثنِي َعْبُد الرَّ ْيُث، َقاَل: َحدَّ َثنِي اللَّ َثَنا َسِعيُد ْبُن ُعَفرْيٍ، َقاَل: َحدَّ 2038- َحدَّ
بِيِّ  َة، َزْوَج النَّ ْبُن َخالٍِد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعيِلِّ ْبِن احُلَسنْيِ L، َأنَّ َصِفيَّ
َنا  َأْخرَبَ ُيوُسَف،  ْبُن  ِهَشاُم  َثَنا  َحدَّ ٍد،  مَّ حُمَ ْبُن  اهللِ  َعْبُد  َثَنا  ْتُه )ح( وَحدَّ َأْخرَبَ ملسو هيلع هللا ىلص 
َوِعْنَدُه  املَْسِجِد  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص  بِيُّ  النَّ َكاَن   : احُلَسنْيِ ْبِن  َعيِلِّ  َعْن   ، ْهِريِّ الزُّ َعِن  َمْعَمٌر، 
َمَعِك«،  َف  َأْنرَصِ ٰى  َحتَّ َتْعَجيِل  »اَل   : ُحَييٍّ بِْنِت  َة  لَِصِفيَّ َفَقاَل  َفُرْحَن،  َأْزَواُجُه 
اأَلْنَصاِر  ِمَن  َرُجاَلِن  َفَلِقَيُه  َمَعَها،  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّ َفَخَرَج  ُأَساَمَة،  َداِر  يِف  َبْيُتَها  َوَكاَن 
بِْنُت  ُة  َصِفيَّ ا  َ إهِنَّ »َتَعاَلَيا،  بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّ اَم  هَلُ َوَقاَل  َأَجاَزا،  ُثمَّ  بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّ إىَِلٰ  َفَنَظَرا 
ِري ِمَن اإِلْنَساِن  ْيَطاَن جَيْ «، َقااَل: ُسْبَحاَن اهللِ َيا َرُسوَل اهللِ! َقاَل: »إِنَّ الشَّ ُحَييٍّ

ِم، َوإيِنِّ َخِشيُت َأْن ُيْلِقَي يِف َأْنُفِسُكاَم َشْيًئا«)2(. َرٰى الدَّ جَمْ

ِه َباٌب: َهْل َيْدَر�أُ �لـُمْعَتِكُف َعْن َنْف�سِ
يِن َأِخي، َعْن ُسَلْياَمَن، َعْن  َثَنا إِْساَمِعيُل ْبُن َعْبِد اهللِ، َقاَل: َأْخرَبَ 2039- َحدَّ
َصِفيََّة  َأنَّ   :L احُلَسنْيِ  ْبِن  َعيِلِّ  َعْن  ِشَهاٍب،  اْبِن  َعِن  َعتِيٍق،  َأيِب  ْبِن  ِد  مَّ حُمَ

)1( تعليق مصطفٰى البغا: 1932 )716/2( - ]ر 303[.
الرجوع آخر  الرواح وهو  أزواجه، من  1933 )717/2( - ش: )فرحن( أي:  البغا:  تعليق مصطفٰى   )2(

النهار. )أجازا( مضيا. ]ر 1930[.
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َثَنا ُسْفَياُن، َقاَل: َسِمْعُت  َثَنا َعيِلُّ ْبُن َعْبِد اهللِ، َحدَّ ْتُه )ح( وَحدَّ ، َأْخرَبَ بِْنَت ُحَييٍّ
َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص  بِيَّ  النَّ َأَتِت   ،J َة  َصِفيَّ َأنَّ   ، احُلَسنْيِ ْبِن  َعيِلِّ  َعْن  رِبُ  خُيْ  ، ْهِريَّ الزُّ
ُه َدَعاُه  ُه َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر، َفَلامَّ َأْبرَصَ ُمْعَتِكٌف، َفَلامَّ َرَجَعْت َمَشٰى َمَعَها، َفَأْبرَصَ
ِري  ْيَطاَن جَيْ ُة -، َفإِنَّ الشَّ اَم َقاَل ُسْفَياُن: َهِذِه َصِفيَّ ُة - َوُربَّ َفَقاَل: »َتَعاَل، ِهَي َصِفيَّ

ِم«، ُقْلُت لُِسْفَياَن: َأَتْتُه َلْياًل؟ َقاَل: َوَهْل ُهَو إاِلَّ َلْيٌل)1(. َرٰى الدَّ ِمَن اْبِن آَدَم جَمْ

ْبِح َباُب َمْن َخَرَج ِمَن �ْعِتَكاِفِه ِعْنَد �ل�سُّ
َثَنا ُسْفَياُن، َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َعْن  ، َحدَّ ِن ْبُن برِْشٍ مْحَ َثَنا َعْبُد الرَّ 2040- َحدَّ
َقاَل  َسِعيٍد،   َأيِب  َعْن  َسَلَمَة،  َأيِب  َعْن  َنِجيٍح،  َأيِب  اْبِن  َخاِل  اأَلْحَوِل،  ُسَلْياَمَن 
َأيِب َسِعيٍد،  َقاَل: َوَأُظنُّ  َأيِب َسَلَمَة، َعْن  ْبُن َعْمٍرو، َعْن  ُد  مَّ َثَنا حُمَ ُسْفَياُن: َوَحدَّ
َثَنا َعْن َأيِب َسَلَمَة، َعْن َأيِب َسِعيٍد I، َقاَل: اْعَتَكْفَنا َمَع  َأنَّ اْبَن َأيِب َلبِيٍد، َحدَّ
َفَأَتاَنا  َنَقْلَنا َمَتاَعَنا،  يَن  َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، الَعرْشَ اأَلْوَسَط، َفَلامَّ َكاَن َصبِيَحَة ِعرْشِ
ِجْع إىَِلٰ ُمْعَتَكِفِه، َفإيِنِّ َرَأْيُت َهِذِه  َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: »َمْن َكاَن اْعَتَكَف، َفْلرَيْ
اَمُء،  السَّ َوَهاَجِت  ُمْعَتَكِفِه  إىَِلٰ  َرَجَع  َفَلامَّ  َوِطنٍي«،  َماٍء  يِف  َأْسُجُد  َوَرَأْيُتنِي  ْيَلَة  اللَّ
َوَكاَن  الَيْوِم،  َذلَِك  آِخِر  ِمْن  اَمُء  السَّ َهاَجِت  َلَقْد  بِاحَلقِّ  َبَعَثُه  َفَوالَِّذي  َفُمِطْرَنا، 

نِي)2(. املَْسِجُد َعِريًشا، َفَلَقْد َرَأْيُت َعىَلٰ َأْنِفِه َوَأْرَنَبتِِه َأَثَر املَاِء َوالطِّ

)1( تعليق مصطفٰى البغا: 1934 )717/2( - ش: )يدرأ( يدفع عن نفسه ما يوجه إليه من سوء بالقول أو 
الفعل. )وهل هو إال ليل( فهل اإلتيان منها في وقت إال في الليل؛ ألنهن ما كن يخرجن في النهار. ]ر 

.]1930
)2( تعليق مصطفٰى البغا: 1935 )717/2( -]ر 638[.
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�ٍل َباُب �ِلْعِتَكاِف يِف �َسوَّ
َغْزَواَن،  ْبِن  ُفَضْيِل  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َنا  َأْخرَبَ اْبُن َساَلٍم،  ُهَو  ٌد  مَّ حُمَ َثَنا  2041- َحدَّ
َقاَلْت:   ،J َعائَِشَة  َعْن  ِن،  مْحَ الرَّ َعْبِد  بِْنِت  َعْمَرَة  َعْن  َسِعيٍد،  ْبِن  َيٰى  حَيْ َعْن 
َمَكاَنُه  َدَخَل  الَغَداَة   ٰ َصىلَّ َوإَِذا  َرَمَضاٍن،  ُكلِّ  يِف  َيْعَتِكُف  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللِ  َرُسوُل  َكاَن 
ِفيِه  َبْت  هَلَا، َفرَضَ َفَأِذَن  َتْعَتِكَف،  َأْن  َفاْسَتْأَذَنْتُه َعائَِشُة  َقاَل:  ِفيِه،  اْعَتَكَف  الَِّذي 
ًة  ُقبَّ َبْت  َفرَضَ ا،  هِبَ َزْيَنُب  َوَسِمَعْت  ًة،  ُقبَّ َبْت  َفرَضَ َحْفَصُة،  ا  هِبَ َفَسِمَعْت  ًة،  ُقبَّ
»َما  َفَقاَل:  ِقَباٍب،  َأْرَبَع  َأْبرَصَ  الَغَداِة  ِمَن  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  َف  اْنرَصَ َفَلامَّ  ُأْخَرٰى، 
؟ اْنِزُعوَها َفاَل َأَراَها«،  َلُهنَّ َعىَلٰ َهَذا؟ آْلرِبُّ ، َفَقاَل: »َما مَحَ ُهنَّ َهَذا؟«، َفُأْخرِبَ َخرَبَ

اٍل)1(. ٰى اْعَتَكَف يِف آِخِر الَعرْشِ ِمْن َشوَّ َفُنِزَعْت، َفَلْم َيْعَتِكْف يِف رَمَضاَن َحتَّ

ْوًما �إَِذ� �ْعَتَكَف َباُب َمْن َلْ َيَر َعَلْيِه �سَ
َثَنا إِْساَمِعيُل ْبُن َعْبِد اهللِ، َعْن َأِخيِه، َعْن ُسَلْياَمَن ْبِن باَِلٍل، َعْن  2042- َحدَّ
 ،I اِب ُعَبْيِد اهللِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر، َعْن ُعَمَر ْبِن اخَلطَّ
ِة َأْن َأْعَتِكَف َلْيَلًة يِف املَْسِجِد احَلَراِم،  ُه َقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، إيِنِّ َنَذْرُت يِف اجَلاِهِليَّ َأنَّ

بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْوِف َنْذَرَك« َفاْعَتَكَف َلْيَلًة)2(. َفَقاَل َلُه النَّ

ِة �أَْن َيْعَتِكَف ُثمَّ �أَ�ْسَلَم َباُب �إَِذ� َنَذَر  يِف �جَلاِهِليَّ
َعْن  اهللِ،  ُعَبْيِد  َعْن  ُأَساَمَة،  َأُبو  َثَنا  َحدَّ إِْساَمِعيَل،  ْبُن  ُعَبْيُد  َثَنا  َحدَّ  -2043
املَْسِجِد  يِف  َيْعَتِكَف  َأْن  ِة  اجَلاِهِليَّ يِف  َنَذَر   I ُعَمَر  َأنَّ  ُعَمَر:  اْبِن  َعِن  َناِفٍع، 

احَلَراِم - َقاَل: ُأَراُه َقاَل: َلْيَلًة -، َقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْوِف بَِنْذِرَك«)3(.
)1( تعليق مصطفٰى البغا: 1936 )718/2( -]ر 1928[.
)2( تعليق مصطفٰى البغا: 1937 )718/2( -]ر 1927[.
)3( تعليق مصطفٰى البغا: 1938 )718/2( -]ر 1927[.
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اَن ِر �لأَْو�َسِط ِمْن َرَم�سَ َباُب �ِلْعِتَكاِف يِف �لَع�سْ
َثَنا َأُبو َبْكٍر، َعْن َأيِب َحِصنٍي، َعْن  َثَنا َعْبُد اهللِ ْبُن َأيِب َشْيَبَة، َحدَّ 2044- َحدَّ
بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص »َيْعَتِكُف يِف ُكلِّ َرَمَضاٍن  َأيِب َصالٍِح، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة I، َقاَل: َكاَن النَّ

يَن َيْوًما«)1(. اٍم، َفَلامَّ َكاَن الَعاُم الَِّذي ُقبَِض ِفيِه اْعَتَكَف ِعرْشِ َة َأيَّ َعرَشَ

َباُب َمْن �أََر�َد �أَْن َيْعَتِكَف، ُثمَّ َبَد� َلُه �أَْن َيْخُرَج
َنا  َأْخرَبَ اهللِ،  َعْبُد  َنا  َأْخرَبَ احَلَسِن،  َأُبو  ُمَقاتٍِل  ْبُن  ُد  مَّ حُمَ َثَنا  َحدَّ  -2045
ِن،  مْحَ َثْتنِي َعْمَرُة بِْنُت َعْبِد الرَّ َيٰى ْبُن َسِعيٍد، َقاَل: َحدَّ َثنِي حَيْ اأَلْوَزاِعيُّ َقاَل: َحدَّ
ِمْن  اأَلَواِخَر  الَعرْشَ  َيْعَتِكَف  َأْن  َذَكَر  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللِ  َرُسوَل  َأنَّ   :J َعائَِشَة  َعْن 
هَلَا،  َتْسَتْأِذَن  َأْن  َعائَِشَة  َحْفَصُة  َوَسَأَلْت  هَلَا،  َفَأِذَن  َعائَِشُة،  َفاْسَتْأَذَنْتُه  َرَمَضاَن، 
َفَفَعَلْت، َفَلامَّ َرَأْت َذلَِك َزْيَنُب ْبَنُة َجْحٍش َأَمَرْت بِبَِناٍء، َفُبنَِي هَلَا. َقاَلْت: َوَكاَن 
َهَذا؟«  »َما  َفَقاَل:  بِاأَلْبنَِيِة،  َفَبرُصَ  بَِنائِِه،  إىَِلٰ  َف  اْنرَصَ  ٰ َصىلَّ إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوُل 
َذا؟!  َقاُلوا: بَِناُء َعائَِشَة، َوَحْفَصَة، َوَزْيَنَب. َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْلرِبَّ َأَرْدَن هِبَ

اٍل)2(. ا ِمْن َشوَّ َما َأَنا بُِمْعَتِكٍف«، َفَرَجَع، َفَلامَّ َأْفَطَر اْعَتَكَف َعرْشً

ِل َباُب �لـُمْعَتِكِف ُيْدِخُل َر�أْ�َسُه �لَبْيَت ِلْلُغ�سْ
َنا َمْعَمٌر،  َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُيوُسَف، َأْخرَبَ ٍد، َحدَّ مَّ َثَنا َعْبُد اهللِ ْبُن حُمَ 2046- َحدَّ
بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِهَي  ُل النَّ ا َكاَنْت ُتَرجِّ َ ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعائَِشَة J: »َأهنَّ ْهِريِّ َعِن الزُّ

ا ُيَناِوهُلَا َرْأَسُه«)3(. َحائٌِض، َوُهَو ُمْعَتِكٌف يِف املَْسِجِد، َوِهَي يِف ُحْجَرهِتَ

)1( تعليق مصطفٰى البغا: 1939 )719/2( -]4712[.
)2( تعليق مصطفٰى البغا: 1940 )719/2( -]ر 1928[.

)3( تعليق مصطفٰى البغا: 1941 )719/2( -]ر 291، 292[.
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�لف�سل �حلادي و�لثالثون
�أبيات �سعرية يف �ل�سيام

قال �لقحطاين - V- يف نونيته :  

َيَرى  َحتَّى   )1( َتُصْم  َواَل  ُتْفِطَرنَّ  إِْثَناِناَل  اْلــَوَرى  ِمَن  اهْلِــاَلِل  َشْخَص 

ــانِــِه ــَرَي َي ــِذي  الَّـ ــىلَ  َع َتاِن  ــاِنُمَتَثبِّ ــَت ــَق ثِ ــاَم  ــِه ــْي ــَل ــْق َن يف  اِن  ُحــــرَّ

َعاِمًدا َشــكٍّ  ــْوِم  لِــيَ َتْقِصَدنَّ  َرَمَضاِناَل  ِمــْن  ــُقــوَل  َوَت َفَتُصوَمُه 

وقال �آخر:

ــاًل ــبِ ــْق ُم ــى  ــ َأَت ــاُن  ــَضـ َرَمـ ُيْسَتْقَبُلإَِذا  ــرْيِ  ــاخَل ــبِ َف ؛  ــْل  ــبِ ــَأْق َف

ــاًل ــابِـ ــُه َقـ ــُئـ ــطـ ـ ــَك ُتْ ـ ــلَّ ــَعـ ــُلَلـ ــَب ــْق ــاَل ُي ــْذٍر َفـ ــُعـ َوَتـــــْأِت بِـ

»لطائف املعارف فيام ملواسم العام من الوظائف« البن رجب V، ص 14.
وقال �آخر:

الِعَباِد ــُة  ــْزَرَع َم ــاُن  ــَض َرَم ــى  الَفَساِدَأَت ــَن  ِم الُقُلوِب  لَِتْطِهرِي 

ــاَل  ــْع ــْواًل َوِف ــ ــُه َق ــوَق ــُق ــَأدِّ ُح ــ ــاِدَف ــَع ــَم ــْل لِ ــْذُه  ــ ِ ــاتِّ ــ َف َزاَدَك 

َسَقاَها َوَمــا  احُلُبوَب  َزَرَع  ــاِدَفَمْن  ــَص ــْوَم احَل ــ َه َنـــاِدًمـــا َي ــَأوَّ ــ َتـ
»لطائف املعارف « البن رجب V ، ص 14.

)1( قد جاء في الحديث أنه يؤخذ بشهادة العدل الواحد في أول الشهر، بخالف آخر الشهر فإنه البد من 
شهادة عدلين .
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وقال �آخر:

ْنُب يف َرجٍب الَِّذي َما كفاُه الذَّ َذا  شعباِنَيا  شهر  يف  ــُه  ربَّ َعــىصَ  َحتَّى 

ا َبْعَدُهَ وِم  الصَّ شهُر  َك  أَظلَّ ِعْصياِنَلَقْد  َشْهَر  َأْيًضا  ُه  ْ ُتَصريِّ َفاَل 

جمَتِهًدا فيِه  َوَسبِّْح  الُقراَن  ــل  ــْرآِنَواْت ــ وُق تسبِيٍح  ــُر  ــْه َش ــه  ــإِن َف

َلُه النََّجاَة  َترُْجو  َجَسٍد  َعــَى  اِنواْحِمْل  ــرِضُم َأْجــَســاٌد بـِـنـِـرْيَ َفــَســْوَف ُت

َسَلٍف ــَواِنَكْم كنَت تعِرف ممَّْن َصام يف  ــرياٍن وإْخ ِمــْن بني أهــٍل وِج

َبْعدهُم واْستْبَقاَك  املوُت  الدايِنأْفَناُهُم  من  القاِص  َب  أْقــرَ َفاَم  ا  َحيًّ

َيْقَطُعَها الِعيِد  بِثَِياِب  َأْكَفاِنَوُمْعَجٌب  ــَواَب  َأْث َغٍد  يِف  َفَأْصَبَحْت 

َمْسَكَنُه اإِلْنَساُن  َيْعُمُر  َمَتى  ــاِنَحتَّى  ــَس إِلْن َقـــرْبٌ  َمْسَكنِِه  َمــِصــرُي 

»لطائف املعارف « البن رجب V ، ص 215.

 



212

212

َيام َجاء �َسْهُر �ل�سِّ

ــاِم ُنـــوِب اآلَثـ ــِل الـــذُّ ــ ْه ـيامُقـــْل أِلَ الصِّ شهَر  باملتاِب  قابلوا 

جليٌل شهٌر  الشـهور  يف  ــاِمإنَّــه  ــّزم ال وكيـُد  ــه  حــقُّ ــٌب  واجـ

هنـــــاًرا فيه  الــكـــــالم  ــوا  القياِموأقــلُّ بطـوِل  ليَله  واْقطعـوا 

َعِظْيم ــٍه  إَِل ِمــْن  الَعْفَو  ــاِمواْطُلُبوا  اأَلَن ِفْعل  َعَلْيِه  َفى  خَيْ َلْيَس 

ــٍب ــَاِة َذْن ــْن إِزضـ ــُه ِفــْيــِه ِم ــْم َل ِعَظاِمَك ــوِب  ُن ــذُّ ال ــَن  ِم وَخــَطــاَيــا 

ِحَساٍن ــاٍد  َأَيـ ــْن  ِم ِفــْيــِه  ــُه  َل ــْم  ــاَلِمَك ــَت الــظَّ ــَراُه حَتْ ِعــْنــَد َعــْبــٍد َيـ

َشِهْيٍد  َعتِْيٍق  ــْن  ِم ِفْيِه  ــُه  َل ــْم  ــَقــاِمَك املَ ــْزَي  ِخـ الــِقــَيــاِم  يِف  ــَن  َأِمـ

بِــُخــُضــوٍع ُمــَذلَّــٌل  ــاُه  ــ َدَع ِســَجــاِمإِْن  ُذو  ــُه  ــُع َودم ــوٍع  ــُش َوُخ

َشى َوخَيْ الَعَذاَب  ــَذُر  حَيْ َمْن  ــَن  َئاِمَأْي اللِّ ــأَوى  َم اجَلِحْيم  ُيْصىَل  َأْن 

بُِحور الــتِــَذاًذا  َيْشَتِهي  َمــْن  ــَن  اخِلــَيــاِمَأْي ــنْيَ  َب اخُللثوِد  ــاِن  ِجــَن يِف 

 » تقويم ُأّم الُقَرى 29 شعبان 1435هـ «  .
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�خلامتة

هبذا القدر أكتفي، وأسأل اهلل D بمنِّه وكرمه أن يرزقنا علاًم نافًعا، وعماًل 
صاحًلا، ونيًة خالصًة، وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال املسلمني، 

وأن يرزقهم الفقه يف الدين، إنه سميع الدعاء.
وصىٰل اهلل عىٰل نبينا حممد، وعىٰل آله، وصحبه، وسلم. 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

ة نَّ  �ليمن - �حلديدة - م�سجد �ل�سُّ
10 جمادي �لآخرة 1436هـ

�أبو �إبر�هيم
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