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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

 الصادؽ الوعد األميف,  يدنا محمدالحمد هلل رب العالميف, والصبلة والسبلـ عمى س 
الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا  وعمى آلو وصحبو والتابعيف, ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف,

أرنا الميـ الميـ عممًا, إنؾ أنت العميـ الحكيـ, الميـ عممنا ما ينفعنا, وانفعنا بما عممتنا, وزدنا 
وارزقنا اجتنابو, واجعمنا ممف يستمعوف القوؿ  باطبلً  قنا اتباعو, وأرنا الباطؿوارز الحؽ حقًا 

 , الميـ آميف, ثـ أما بعد؛فيتبعوف أحسنو, وأدخمنا برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف
 الصياـ ركف مف أركاف اإلسبلـ الخمسة التي ال يكتمؿ إسبلـ المرء إال بيا, كتبو اهلل  

 عف جميعًا معدوداٍت يمتنع فيو المسمـ أيام .عمى المسمميف كما كتبو عمى مف سبقيـ مف األمـ
مف أعظـ  هلل تبارؾ وتعالى. فيو بنية التعبد المفطرات مف طموع الفجر إلى غروب الشمس

ال حدود لو, وبو تغفر  اً عميو ثواب المسمـ, ويثاب وتعالى الطاعات التي ُيتقرَّب بيا إلى اهلل سبحانو
تحؽ العبد دخوؿ الجناف مف باب خاص ُأعدَّ وبو يس, الناريقي اهلل العبد مف  الذنوب, وبو

 لقاء ربو. فطره وعند لمصائميف, وبو يفرح العبد عند
 وكسر النفس, ومخالفة الصبر, عمى مبنية واجتماعية, وتربوية صحية مدرسة الصياـ ويعد

 ,والمحتاجيف المساكيف ومواساة الفقراء, إلى واإلحساف الجماعة والتزاـ النظاـ, واحتراـ الشيوة
 . لمقرآف الكريـ وتبلوة واعتكاؼ وقياـ وذكر, صبلة مف العبادات بمذة واالنشغاؿ الروح وتطيير

عف مكانة الصـو  الجوزية رحمو اهلل في كتابو مفتاح دار السعادة بف القيـاإلماـ ااؿ ق
و شبَ  أما الصـو فناىيؾ بو مف عبادة تكّؼ النفس عف شيواتيا وُتخرجيا عف: " وِحَكمو السامية

التحقت بعالـ البيائـ,  فإّف النفس إذا ُخّميت ودواعي شيواتيا ,البيائـ إلى شبو المبلئكة المقّربيف
قريبة مف اهلل بترؾ عادتيا وشيواتيا,  فإذا ُكّفت شيواتيا هلل, ُضيّْقت مجاري الشيطاف وصارت

يثاراً  باً  لمرضاتو محّبة لو, وا  بنفسو مف  وأعظميا ُلصوقاً  , فيدع الصائـ أحّب األشياء إليووإلي وتقرُّ
 ... , وال تُتصّور حقيقتيا إال بترؾ الشيوة هلل, فيو عبادةمف أجؿ ربو الطعاـ والشراب والجماع

وتقمع النفس وُتحيي القمب وتُفرحو,  وأيُّ ُحسٍف يزيد عمى حسف ىذه العبادة التي تكِسر الشيوة
, وُتذّكر األغنياء بشأف المساكيف وأحواليـ وأنيـ عند اهلل وُتزىّْد في الدنيا وشيواتيا, وُترغّْب فيما

       عيشيـ فُتعطّْؼ قموبيـ عمييـ, ويعمموف ما ىـ فيو مف نعـ اهلل فيزدادوا قد ُأِخذوا بنصيب مف
 ًا ".لو شكر 
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األحكاـ  يعرؼ أف مسمـ كؿ عمى اً واجبونظرًا لمكانة الصياـ في اإلسبلـ وفرضيتو, كاف 
بطؿ صيامو مف حيث ال يعمـ؛ ولذا العظيـ, حتى ال يقع فيما يُ  الركف بيذاوالمسائؿ المتعمقة 

في متناوؿ عامة المسمميف دليبًل آثرت أف أعد دراسة يسيرة مبسطة تجمع أحكاـ الصياـ, لتكوف 
اإلخبلص في   سائبًل اهلل(, دليل األنام في أحكام الصيامتيا: )ميأسوطمبة العمـ المبتدئيف, 

, وأف يكوف وحسنات مشايخنافي ميزاف حسناتنا  ىذا العمؿ المتواضعيجعمو القوؿ والعمؿ, وأف 
 نتفع بو بإذف اهلل تعالى.عممًا يُ 
 عمى النحو التالي: عدة فصوؿ, وذلؾإلى  الدراسةىذه وسنتولى تقسيـ        
 مفيوم الصيام وفضائمو وحكمتو.األول:  الفصل

 الفصل الثاني: مراتب الصيام وأقسامو.
 شروط الصيام. ثالث:الفصل ال

 .وسننوالصيام أركان الفصل الرابع: 
 الفصل الخامس: مباحات الصيام ومكروىاتو.

 الفصل السادس: مبطالت الصيام.
 مفطرات.المسائل ىامة متعمقة بالفصل السابع: 

 الفصل الثامن: مسائل ىامة متعمقة بقضاء الصيام. 
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 الفصل األول
 تومَ ك  وحِ مفيوم الصيام وفضائمو 

 المبحث األول: تعريف الصيام وفضائمو:
 تعريف الصيام:أواًل: 

 .الصياـ لغًة: اإلمساؾ والكؼ عف الشيءيعرؼ 
 نية التعبد هلل تعالى.بالمفطرات مف طموع الفجر إلى غروب الشمس  إلمساؾ عفويعرؼ شرعًا: ا

 

 ثانيًا: فضائل الصيام:
 :أجره بعظيم عريفاً وت لقدره تشريفاً  تعالى هلل الصيام إضافة -1
: ُكؿُّ َعَمِؿ َقاَؿ المَّوُ  " :مَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ف َأبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو قاؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ ع

ـَ َفِإنَُّو ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبوِ  َيا ـَ َلُو ِإال الصّْ  )متفؽ عميو(."  اْبِف آَد
ـَ ُيَضاَعُؼ اْلَحَسَنُة َعْشُر َأْمثَاِلَيا ِإَلى َسْبعِماَئة ِضْعٍؼ, َقاَؿ كُ وفي رواية لمسمـ: "  ؿُّ َعَمِؿ اْبِف آَد

" : ْوـَ َفِإنَُّو ِلي المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ  ". , َوَأَنا َأْجِزي ِبِو, َيَدُع َشْيَوَتُو َوَطَعاَمُو ِمْف َأْجِميِإالَّ الصَّ
 في بياف معنى الحديث وسبب اختصاص الصوـ بيذا الفضؿ, أوجو كثيرةأىؿ العمـ ذكر د وق

بعمـ أف اهلل سبحانو وتعالى ينفرد قيؿ: . و ال يقع فيو الرياء كما يقع في غيره : أف الصياـفقيؿ
ه سبحانو والمقدـ عند ى اهللأحب العبادات إل وقيؿ: أف الصياـ. مقدار ثوابو وتضعيؼ حسناتو

كما يقاؿ: "ناقة اهلل" و"بيت  وتعظيـ تشريؼ إضافة ىو تعالى هلل الصـو إضافة أفّ . وقيؿ: وتعالى
 تعالى. اهلل غير بو يعبد لـ الصياـ . وقيؿ: أفّ "اهلل
 : الصيام من أفضل األعمال عند اهلل تعالى -2

فعف أبي أمامة , لياصالحة التي ال عدؿ األعماؿ اليو مف أفضؿ األعماؿ, ف يعد الصياـ مف
ْوـِ ُمْرِني ِبَأْمٍر َيْنَفُعِني المَُّو ِبوِ ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ المَِّو "  ؿ:الباىمي رضي اهلل عنو قا , َقاَؿ: َعَمْيَؾ ِبالصَّ

 (.وصححو األلباني النسائيأحمد و )رواه  َفِإنَُّو اَل ِمْثَؿ َلُو "

 :من شيوات الدنيا وعذاب اآلخرة ةالصيام ُجن   -3
يا مف الوقوع في الشيوات وقاية في الدنيا واآلخرة, فيقي المسمـ في الدن :أي ,ةنَّ جُ الصياـ 

َأِبي  َعفْ ف مف النار. حصف حصيف في اآلخرةفيو  ,, ويقيو في اآلخرة مف العذابوالمعاصي
ـُ ُجنَّة, الصّْ َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: "  َرِضَي المَُّو َعْنوُ  ُىَرْيَرةَ  َفبَل َيْرُفْث َواَل َيا

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=77&ID=1418#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=77&ID=1418#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=3465#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=3465#docu
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تَْيفِ  ْف اْمُرٌؤ َقاَتَمُو َأْو َشاَتَمُو َفْمَيُقْؿ ِإنّْي َصاِئـٌ َمرَّ فَّ أ َرِضَي المَُّو َعْنوُ وعنو  )رواه البخاري(. " َيْجَيْؿ َواِ 
ـُ ُجنَّةٌ " : َقاؿَ  َرُسوَؿ المَِّو   وحسنو األلباني(. )رواه أحمد"  النارِ  ِمفَ  حصيفٌ  وِحْصفٌ  الصيا

ياـُ  " :َيُقوؿُ   َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ المَّوِ رضي اهلل عنو  َعْف ُعْثَماَف ْبِف َأِبي اْلَعاصِ و  مف  ُجنَّةٌ  الصّْ
أف الصياـ  :ومعنى ىذا الحديث (.وصححو األلبانيالنسائي أحمد و )رواه "  , َكُجنَِّة أحِدكـْ مف الِقتاؿِ النَّارِ 

ف المعاصي في الدنيا ومف النار في اآلخرة كما يقي الدرع المحارب حيف مالصائـ  درع يقي
 القتاؿ فيمنعو مف طعنات العدو ويحميو مف الموت بإذف اهلل تعالى.

ـَ َيْوًما ِفي َسِبيِؿ "  َيُقوُؿ: َقاَؿ: َسِمْعُت النَِّبيَّ  ,َعْف َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريّْ رضي اهلل عنوو  َمْف َصا
 (.ومسمـ )رواه البخاري"  عََّد المَُّو َوْجَيُو َعِف النَّاِر َسْبِعيَف َخِريًفاالمَِّو, بَ 

ـَ َيْوًما ِفي َسِبيِؿ المَِّو َجَعَؿ "  َقاَؿ: َعِف النَِّبيّْ اَمَة الَباِىِميّْ رضي اهلل عنو, وَعْف َأِبي ُأمَ  َمْف َصا
 (.وقاؿ عنو األلباني حسف صحيح )رواه الترمذي "سََّماِء َواأَلْرضِ المَُّو َبْيَنُو َوَبْيَف النَّاِر َخْنَدًقا َكَما َبْيَف ال

ـَ َيْوًما  : "َأّف َرُسوَؿ اهلِل صمى اهلل عميو وسمـ َقاؿَ  رضي اهلل عنو, ْف ُعْقَبَة ْبِف َعاِمرٍ وع َمْف َصا
ـَ َمِسيَرَة ِمَئِة َعاـٍ   سائي وحسنو األلباني(.)رواه الن"  ِفي َسِبيِؿ اهلِل َباَعَد المَُّو ِمْنُو َجَينَّ

 :يتحقق بالصيام أجر الصبر -4
وىي الصبر عمى طاعة اهلل, وعف معصية اهلل, وعمى  ,أنواع الصبر الثبلثة الصياـتمع في فيج

يصبر عمى ىذه الطاعة  الصائـفيو صبٌر عمى طاعة اهلل؛ ألف  .أقداره سبحانو وتعالى
 .المعصية حاؿ صيامو يتجنب الصائـ ؛ ألفوتعالى وصبٌر عف معصية اهلل سبحانو .ويفعميا

العطش والجوع والكسؿ وضعؼ النفس؛   تعالى؛ ألف الصائـ يصيبو ألـوصبٌر عمى أقدار اهلل
: فميذا كاف الصوـ مف أعمى أنواع الصبر؛ ألنو جامٌع بيف األنواع الثبلثة, وقد قاؿ اهلل تعالى

ـْ ِبَغْيِر حِ " اِبُروَف َأْجَرُى  .)01الزمر:)" َسابٍ ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ

 لمخطايا والذنوب:الصيام كفارة  -5
رسوؿ  أف عف حذيفة رضي اهلل عنوإف الصياـ مف األعماؿ التي يكفر اهلل بيا الخطايا والذنوب, ف

ـُ  ِفْتَنُة الرَُّجِؿ ِفي َأْىِمِو َوَماِلِو َوَنْفِسِو َوَوَلِدِه َوَجاِرِه, ُيَكفُّْرَىا: " قاؿ صمى اهلل عميو وسمـاهلل  َيا الصّْ
َدَقُة, َواأْلَْمُر ِباْلَمْعُروِؼ َوالنَّْيُي َعِف اْلُمْنَكرِ  بَلُة َوالصَّ  واه البخاري ومسمـ(.ر )"  َوالصَّ

نساف يبتمى بمالو وولده وأىمو وبجاره المجاور لو, ويفتتف بذلؾ, فتارًة ومعنى ىذا الحديث: اإل
قد , وتارًة تجاىيـ الواجب عميو الحؽقصر في عما ينفعو في آخرتو, وتارًة ي ـيمييو االشتغاؿ بي

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=3465#docu
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فإذا حصؿ  .طالب بوسأؿ عنو ويُ ما يكرىو اهلل مف قوؿ أو فعؿ, فيُ  ـويأتي إليي ـظممييقع في 
 فيكوف الصياـ مف إحدى الطاعات التي تكفر عنو ذنوبو.شيء مف ىذه الفتف الخاصة,  لئلنساف

 الصيام يشفع لصاحبو يوم القيامة: -6
ياـُ : " قاؿ  أف رسوؿ اهلل ,عمرو رضي اهلل عنيما فعف عبد اهلل بف لمعبِد,  َيْشَفَعافِ  والقرآفُ  الصّْ

يا يقوؿُ  ـَ والشََّراَب ِبالنَّياِر؛ َفَشفّْْعِني فيِو, ويقوُؿ الُقْرآف: ربّْ َمَنْعُتُو ـ: " الصّْ ربّْ إنّْي َمَنْعُتُو الطََّعا
 )رواه أحمد وصححو األلباني(.  " َعافِ َفَشفّْْعِني فيِو, فيَشفَّ  النَّْوـَ ِبالميِؿ؛

 الصيام سبب لدخول الجنة: -7
ف أحد أبوب الجنة الثمانية "الصي دخوؿ الجنةفمف أسباب  وىو باب يدخؿ  ", باب الرياف اـ, وا 

عف سيؿ بف سعد رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو منو الصائموف الجنة, ف
قاؿ لو: الرياف, يدخؿ منو الصائموف يوـ القيامة, ال يدخؿ منو أحٌد ي إف في الجنة باباً "  وسمـ:

غيرىـ, يقاؿ: أيف الصائموف؟ فيقوموف ال يدخؿ منو أحٌد غيرىـ, فإذا دخؿ آخرىـ أغمؽ, فمـ 
في الجنة ثمانية أبواب, فييا باب يسمى " وفي رواية لمبخاري:  .)رواه البخاري ومسمـ("  يدخؿ منو أحد
 ". خمو إال الصائموفالرياف, ال يد

 الصيام من األعمال التي وعد اهلل صاحبيا بالمغفرة واألجر العظيم: -8
ِإفَّ اْلُمْسِمِميَف َواْلُمْسِمَماِت َواْلُمْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتيَف َواْلَقاِنَتاِت  " تعالى:سبحانو و  قاؿف

اِبِريفَ  اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقيَف َوالصَّ اِبَراِت َواْلَخاِشِعيَف َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّْقيَف َواْلُمَتَصدَّْقاِت  َوالصَّ َوالصَّ
اِئَماتِ  اِئِميَن َوالص  ـْ َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّاِكِريَف المََّو َكِثيًرا َوالذَّاِكَراِت  َواْلَحاِفِظيفَ  َوالص  َأَعد  الم ُو ُفُروَجُي

رً   (.53األحزاب:)"  ا َعِظيًماَلُيم م غ ِفَرًة َوَأج 

 :لمصائم فرحتان -9
اِئـِ َفْرَحتَاِف  ... : "ؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاٍ ف ِلمصَّ

َذا َلِقَي َربَُّو َفِرَح ِبَصْوِموِ   (.رواه البخاري ومسمـ)"  َيْفَرُحُيَما, ِإَذا َأْفَطَر َفِرَح, َواِ 
إنما ىو ف فرحو بفطره : إوقيؿ بزواؿ جوعو وعطشو حيث أبيح لو الفطر, ذا أفطرالصائـ إ رحفيف

 .نو تماـ صومو وخاتمة عبادتو وتخفيؼ مف ربو ومعونة عمى مستقبؿ صوموإمف حيث 
الفرح  :وقيؿ ؛ لما يجد مف جزاء عظيـ وثواب كبير,ووكذلؾ يفرح الصائـ بصومو عند لقاء رب

 .بربو أو بثواب ربو الذي عند لقاء ربو إما لسروره
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 خموف فم الصائم أطيب عند اهلل تعالى من ريح المسك: -10
إف مف أكبر الدالئؿ عمى عظـ فضؿ الصياـ, أف خموؼ فـ الصائـ أطيب عند اهلل تبارؾ وتعالى 

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو , فوالخموؼ ىو تغير رائحة الفـ بسبب الصوـمف رائحة المسؾ, 
ائـ أطيب عند  والَّذي َنْفُس محمد بيده لخموؼُ ـ: "مى اهلل عميو وسمقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ص فـ الصَّ

 )رواه البخاري ومسمـ(." اهلل مف ريح المسؾ
ابف عبد البر رحمو اهلل في كتابو التمييد: " يريد أزكى عند اهلل تعالى وأقرب لديو اإلماـ قاؿ 

أطيب  حمو اهلل كوف خموؼ فـ الصائـالشيخ ابف عثيميف ر  وعمؿوأرفع عنده مف رائحة المسؾ ". 
ألنيا مف آثار الصياـ فكانت طيبة عند اهلل سبحانو ومحبوبة : " بقولو عند اهلل مف ريح المسؾ

 ." لو, وىذا دليؿ عمى عظيـ شأف الصياـ عند اهلل
 :مستجابالصائم  دعاء -11

َقاَؿ: َقاَؿ  رضي اهلل عنو, َأِبي ُىَرْيَرةَ  فِ فعَ  إف مف فضائؿ الصياـ أف دعاء الصائـ مستجاب,
,  دعوةُ  :ثبلُث َدَعواٍت ُمستجاباتٍ : " َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  , ودعوُة المظُموـِ الصاِئـِ

 (.واه البييقي والطبراني وصححو األلبانير )"  ودعوُة المساِفرِ 

 :يطير القمبالصيام  -12
إف صياـ شير رمضاف وصياـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير يذىبف َوَحَر الصدر أي الغؿ والحقد 

بف أبي طالب  َعِمي   َعفْ والغش ووساوس الشيطاف وما يحصؿ في القمب مف كدرة أو قسوة, ف
ْبِر, َوَثبلَثِة َأيَّاـٍ ِمْف ُكؿّْ  : ", َقاؿَ مَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َأّف النَِّبيَّ صَ  رضي اهلل عنو: َصْوـُ َشْيِر الصَّ

ْدرِ  ـْ ِبَما وفي رواية أخرى: ". وصححو األلباني(ار والبز  والبييقي )رواه أحمد"  َشْيٍر َيْذَىْبَف ِبَوَحِر الصَّ َأاَل ُأْخِبُرُك
ْدِر َصْوـُ َثبَلَثِة َأيَّاـٍ ِمْف ُكؿّْ َشْيرٍ   )رواه النسائي وصححو األلباني(." ُيْذِىُب َوَحَر الصَّ

 :جعل اهلل تعالى الصيام من الكفارات لعظم أجره -13
 ألمور كثيرة, منيا: تمف الكفارافجعؿ اهلل الصياـ 

 (. 091)البقرة:" َفِفْدَيٌة ِمف ِصَياـٍ َأْو َصَدَقةٍ : "اؿ تعالى, فقالعمرة أوكفارة فدية األذى في الحج  - أ
ـُ َثبلَثِة َأيَّاـٍ , فقاؿ تعالى: "يجد الَيْدي في الحج المتمتع إذا لـ كفارة - ب ـْ َيِجْد َفِصَيا  ِفي َفَمف لَّ

ـْ ِتْمَؾ َعشَ   (.091)البقرة:" َرٌة َكاِمَمةٌ ٱْلَحجّْ َوَسْبَعٍة ِإَذا َرَجْعُت
ـُ َشْيَرْيِف ُمَتتَاِبَعْيفِ : "قاؿ تعالىفكفارة القتؿ الخطأ,  - ت ـْ َيِجْد َفِصَيا  .)99النساء:)" َفَمف لَّ
ـُ َثبَلَثِة َأيَّاـٍ : "قاؿ تعالىف كفارة اليميف, - ث ـْ َيِجْد َفِصَيا  .(99)المائدة:" َفَمف لَّ
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 :من ُختم لو بصيام يوم دخل الجنة -14
, َقاؿَ ِضَي المَُّو َعْنوُ رَ  بف اليماف ُحَذْيَفةَ  َعفْ ف ـَ َيْوًما " : , َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َمْف َصا

ـَ َلُو بِ  مف ختـ لو وفي رواية أخرى: " )رواه أحمد وصححو األلباني(."  َيا َدَخَؿ اْلَجنَّةَ اْبِتَغاَء َوْجِو المَِّو ُخِت
 )رواه األصبياني وصححو األلباني(."  بصياـ يـو يريد بو وجو اهلل عز وجؿ أدخمو اهلل الجنة

: " أي مف ختـ عمره بصياـ يوـ بأف مات في كتابو فيض القدير قاؿ اإلماـ المناوي رحمو اهلل
 ." , أو مف غير سبؽ عذابدخؿ الجنة مع السابقيف األوليف صائـ أو بعد فطره مف صومووىو 
 سبيل إلى غرف الجنة: الصيام -15

إف المداوـ عمى الصياـ لو أجر عظيـ عند اهلل تبارؾ وتعالى, ومف الثواب الكبير الذي ُيكافأ بو 
" ِإفَّ ِفي الَجنَِّة  صمى اهلل عميو وسّمـ: َعْف َعِمي  رضي اهلل عنو َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ )غرؼ الجنة(, ف

ـَ َأْعَراِبيّّ َفَقاَؿ: ِلَمْف ِىَي َيا َرُسوَؿ المَِّو؟  ُغَرًفا ُتَرى ُظُيوُرَىا ِمْف ُبُطوِنَيا َوُبُطوُنَيا ِمْف ُظُيوِرَىا, َفَقا
َياـَ  ـَ الصّْ , َوَأَدا ـَ ـَ الطََّعا , َوَأْطَع )رواه الترمذي  " , َوَصمَّى ِبالمَّْيِؿ َوالنَّاُس ِنَياـٌ َقاَؿ: ِلَمْف َأَطاَب الَكبَلـَ

 وصححو األلباني(.
 

 الحكمة من تشريع الصيام:: المبحث الثاني
نما  شير لـ يفرض عمينا اهلل تعالى الصياـ في رمضاف مف أجؿ أف نجوع ونعطش ونتعب, وا 

لمحدودة إال بعض ىذه المقاصد ـ كثيرة ليذه العبادة, وال تدرؾ عقولنا اكَ ىناؾ مقاصد وأىداؼ وحِ 
 واألىداؼ والحكـ, ومنيا:

 :وجل عز اهلل تقوى لتحقيق وسيمةٌ الصيام  -1

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا : "قاؿ تعالىإف أىـ مقصد مف مقاصد الصياـ تحصيؿ تقوى اهلل عز وجؿ, 
ـُ َكَما ُكِتَب َعَمى الَِّذيَف ِمف َقْبِمكُ  َيا ـُ الصّْ ـْ َتتَُّقوفَ ُكِتَب َعَمْيُك  .)095)البقرة:" ـْ َلَعمَُّك

أثناء صيامو مف طعاـ وشراب وجماع, تتربى نفسو عمى عف المباحات فالصائـ الذي يمتنع 
 .في كؿ وقت وحيف مف باب أولى االمتناع عف المحرمات

ده عمى اإلكثار مف الطاعات, يوكذلؾ يحقؽ الصياـ لممسمـ تقوى اهلل تعالى مف خبلؿ تعو 
ـ خصوصًا في رمضاف يجتيد في القياـ وقراءة القرآف والذكر وصمة األرحاـ وغيرىا مف فالصائ

 ذلؾ ولكف ,الطاعات, فبذلؾ تتعود النفس عمى الطاعات ويسيؿ االستمرار عمييا بعد رمضاف
  يحتاج إلى عزيمة وصدؽ.
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 :عميو تعالى اهلل بنعمة الصائم إشعار -2

وحينئذ يتذكر نعمة لشراب والجماع وسائر المفطرات, فعندما يصوـ المسمـ يمتنع عف الطعاـ وا
هلل تعالى عمى نعمو التي ال , فيشكر اوتيسيرىا لو حاؿ الفطر ىذه النعـ بوجود اهلل تعالى عميو

ف َتُعدُّوْا ِنْعَمَت الّمِو اَل ُتْحُصوَىا" تحصى, قاؿ تعالى:   (.34)إبراىيـ:"  ِإفَّ اإِلنَساَف َلَظُموـٌ َكفَّارٌ  َواِ 
 :المساكينالصائم بإخوانو الفقراء و  تذكير -3

فيرحميـ ويعطؼ عمييـ  إخوانو الفقراء والمساكيف,والعطش يتذكر  ألـ الجوعشعر فإف الصائـ إذا 
َواْعُبُدوا المََّو َواَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا  ـ, قاؿ تعالى: "إليي واإلحساف ويمد يده بالعوف

 (.36)النساء:"  ِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيفِ َوبِ 
الصوـ ثالث أركاف اإلسبلـ بعد في كتابو فتح القدير: "  رحمو اهلل بف اليماـاإلماـ الكماؿ قاؿ 

 :والصبلة, شرعو سبحانو لفوائد أعظميا كونو موجبًا أشياء« ال إلو إال اهلل, محمد رسوؿ اهلل»

نَّو لما ذاؽ ألـ الجوع في بعض إف وجبًا لمرحمة والعطؼ عمى المساكيف,... ومنيا: كونو م
 ". , فتسارع الرقة عميوَمْف ىذا حاُلو في عموـ األوقات األوقات, ذكر

ـَ  :بعض السمؼ في كتابو لطائؼ المعارؼ: " وسئؿحمو اهلل الحنبمي ر  ابف رجباإلماـ  وقاؿ ِل
  ." جوع فبل ينسى الجائعقاؿ: ليذوؽ الغني طعـ ال, ُشِرع الصياـ؟ 

 الصيام فيو قير لمشيطان: -4

, الشيوات باألكؿ والشرب ىذه تقوىو الشيوات, لؾ أف وسيمة الشيطاف إلغواء بني آدـ ىي ذ 
ُيقير بذلؾ, فعف صفية تسكف وساوسو و يضيّْؽ مجاري الدـ, فتضيؽ مجاري الشيطاف, فالصياـ و 

ـِ ا ؿ: "اوسمـ قرضي اهلل عنيا أف النبي صمى اهلل عميو  ـَ َمْجَرى الدَّ  " لشَّْيَطاَف َيْجِري ِمَف اْبِف آَد
 )رواه البخاري(.

وال ريب أف الدـ يتولد مف الطعاـ : " مجموع الفتاوى كتابو في ابف تيمية اؿ شيخ اإلسبلـق
ذا أكؿ أو شرب اتسعت مجاري الشياطيف  ذا صاـ ضاقت مجاري  -الذي ىو الدـ-والشراب, وا  وا 

 ."بعث القموب إلى فعؿ الخيرات, وترؾ المنكراتالشياطيف, فتن
الصياـ يضيؽ مجاري الدـ التي ىي وقاؿ ابف رجب الحنبمي في كتابو لطائؼ المعارؼ: " 

فتسكف بالصياـ  ,فإف الشيطاف يجري مف ابف آدـ مجرى الدـ ,مجاري الشيطاف مف ابف آدـ
 ". وساوس الشيطاف
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 الصيام يكسر حدة الشيوة: -5

وبالمداومة عميو تحصؿ لدى المسمـ االستقامة وغض البصر  ,ر حدة الشيوةالصياـ يكسإف 
الشاب األعزب الذي ال يستطيع   وصى النبيف المحرمات ومجاىدة النفس, ولذا أوالبعد ع

ُكنَّا َمَع النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  بف مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: " َعْبُد المَّوِ فعف , الزواج بالصياـ
: " َيا َمْعَشَر الشَّبَ  َمِف  اِب,َوَسمَّـَ َشَباًبا اَل َنِجُد َشْيًئا, َفَقاَؿ َلَنا َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ْوـِ َفِإنَُّو َلُو َفْمَيَتَزوَّْج, َفِإنَُّو َأَغضُّ ِلْمَبَصرِ  اَع اْلَباَءةَ اْسَتطَ  ـْ َيْسَتِطْع َفَعَمْيِو ِبالصَّ , َوَأْحَصُف ِلْمَفْرِج, َوَمْف َل
 )رواه البخاري ومسمـ(."  ِوَجاءٌ 
ف  قد ال يحدث في باديء األمر, بؿ بعد مدة مف الصياـ,  الصياـ في كسر حدة الشيوةأثر وا 
ْوـَ َقاِمع العسقبلني في كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري: "  ظ ابف حجرالحاف قاؿ الصَّ

ْوـَ َيِزيُد ِفي َتْيِييِج اْلَحَراَرِة َوَذِلَؾ ِممَّا ُيِثيُر الشَّْيَوَة, َلِكفَّ َذِلَؾ ِإنَّمَ  .حِلَشْيَوة النَّْكا ا َواْسُتْشِكَؿ ِبَأفَّ الصَّ
 ." َوالمَّو َأْعَمـُ  َفِإَذا َتَماَدى َعَمْيِو َواْعتَاَدُه َسَكف َذِلَؾ.َيَقُع ِفي َمْبَدِأ اأْلَْمِر 

وقد ذكر لنا كثير مف الشباب أنيـ  " في شرحو لعمدة األحكاـ: رحمو اهلل الشيخ ابف جبريف قوؿوي
سبب ذلؾ . و , بؿ الشيوة ال تزاؿ عندىـ قويةيكثروف الصوـ ومع ذلؾ لـ يجدوا خفة في الشيوة

 ة الشيوة في بعض الشباب, حيث تكوف الشيوة عندىـ قوية جدًا.أواًل: قو 
ثانيًا: أف ىناؾ مقويات ليا, فبل شؾ أف كثرة المآكؿ وتنوع األطعمة وكثرة المحوـ وأكؿ الفواكو 

الذي يريد أف تنكسر حدة الشيوة عميو أف يقمؿ مف األكؿ عند و وما أشبييا مما يقوي الشيوة, 
 ." لميؿاإلفطار وفي السحور وفي ا

 الصيام مدرسة خمقية: -6

ومقاومة  ,الصياـ مدرسة خمقية كبرى يتدرب فييا المؤمف عمى خصاؿ كثيرة, فيو جياد لمنفسإف 
النظاـ  و, ويعممخمؽ الصبر عود المسمـ عمىيطاف التي قد تموح لو, ويلؤلىواء ونزغات الش

 إذ ال رقيب عمى الصائـ إال اهلل, عمى األمانة, ومراقبة اهلل في ظاىره وباطنو,  ويدربوواالنضباط, 

 ف.المسممي بيفوينمي عاطفة الرحمة واألخوة والشعور بالتضامف والتعاوف 
مسؾ عف الرفث والصخب, ألف الصائـ يُ  عفة المساف؛ يكسب المسمـ إضافة إلى أف الصياـ

َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو  قاؿ:عف أبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو ف سفو عميو, مجازاة مف سبو, ومجاراة مفو 
ـُ ُجنَّةٌ  ... : "َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َيا ـْ َفبَل َيْرُفْث واََل َيْصَخْب َفِإْف  ,َوالصّْ َذا َكاَف َيْوـُ َصْوـِ َأَحِدُك َواِ 
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ـُ ُجنَّةٌ في رواية أخرى: " و  .)رواه البخاري ومسمـ) " َسابَُّو َأَحٌد َأْو َقاَتَمُو َفْمَيُقْؿ ِإنّْي اْمُرٌؤ َصاِئـٌ  َيا , َفبَل الصّْ
ِف اَيْرُفثْ  تَْيفِ ْمُرٌؤ َقاَتَمُو َأْو َشاَتَمُو, َفْمَيُقؿْ , َواَل َيْجَيْؿ, َواِ   )رواه البخاري ومسمـ(."  : ِإنّْي َصاِئـٌ َمرَّ
جاء في الحديث النيي عف الرفث والصخب والجيؿ, والرفث في الحديث يعني الكبلـ  فائدة:

احش وتأتي الرفث بمعنى الجماع, وأما الصخب فيو الخصاـ والصياـ, وأما الجيؿ فيو فعؿ الف
 أفعاؿ الجياؿ مف السفو أو االعتداء عمى الغير بالقوؿ أو بالفعؿ.

 الصيام يوحد مشاعر المسممين: -7
يوحد مشاعر المسمميف, فالكؿ صائـ وفؽ منيج تربوي واحد, مف أقصى األرض إلى  الصياـإف 
 تعالى. ا وأسودىا, عربيا وعجميا, الكؿ ممتثؿ ألمر اهلليا, غنييا وفقيرىا, أبيضأدناى

 الصيام يكسب البدن الصحة والقوة: -8

مف الجسـ, ويريح  إزالة السموـفيو يعمؿ عمى  أثبت عمـ الطب أف لمصياـ فوائد صحية كثيرة,
, السكر في الدـ خفض مستويات, ويعمؿ عمى يساعد عمى عبلج االلتياباتالجياز اليضمي, و 

, يعزز الجياز المناعي, و مفيد لمرضى ارتفاع ضغط الدـ, وىو يساعد عمى زيادة حرؽ الدىوفو 
مف ويقي الجسـ عمى خفض الوزف الزائد,  ويساعد, تنقية الكمى والمسالؾ البوليةويعمؿ عمى 

جمد ويقي مف يحفظ أنسجة الة, و الزوائد المحمية واألكياس الدىنيالحصوات والرواسب الكمسية و 
 .األمراض الجمدية

كما أف , تنقية الجسـ مف الخبليا الورمية وأثبتت بعض الدراسات أف لمصياـ تأثيرًا إيجابيًا عمى
بعض األطباء في الغرب يستغؿ الصياـ كوسيمة لعبلج بعض األمراض كأمراض القمب, والتياب 

لتياب المرارة, ومرض القولوف المفاصؿ, والربو, والقرح, وبعض أمراض الجياز اليضمي: مثؿ ا
 .العصبي, وبعض األمراض الجمدية

ىدي خير العباد(  فيزاد المعاد )الجوزية رحمو اهلل في كتابو  ابف القيـوقد لخص اإلماـ 
لما كاف المقصوُد ِمف الصياـ حبَس النفِس عف الشيواِت, "  :ِحَكـ ومقاصد عظيمة لمصياـ, فقاؿ

ديَؿ قوتيا الشيوانية, لتستِعدَّ لطمب ما فيو غايُة سعادتيا ونعيميا, عف المألوفات, وتع وِفطاَميا
وقبوِؿ ما تزكو بو مما فيو حياُتيا األبدية, ويكِسر الجوُع والظمأ ِمف ِحدَِّتيا وَسْورِتيا, وُيذكّْرىا 
بحاؿ األكباِد الجائعِة مف المساكيف, وتضيؽ مجاري الشيطاِف مف العبد بتضييؽ مجاري الطعاـ 

لشراب, وتحبس ُقوى األعضاء عف استرساليا لحكـ الطبيعة فيما يضرُّىا في معاشيا ومعادىا, وا
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ـُ المتقيف, وُجنَُّة المحاربيف,  ـُ بمجامو, فيو لجا وُيسكُّْف ُكؿَّ عضٍو منيا وُكؿَّ قوٍة عف جماحو, وُتمَج
فإف الصائـ ال يفعُؿ شيئًا,  ورياضة األبرار والمقرَّبيف, وىو لربّْ العالميف ِمف بيف سائر األعماؿ,

نما يترُؾ شيوَتو وطعاَمو وشراَبو مف أجؿ معبوده, فيو ترُؾ محبوبات النفس وتمذُّذاتيا إيثارًا  وا 
لمحبة المَّو ومرضاتو, وىو ِسرّّ بيف العبد وربو ال َيطَِّمُع عميِو سواه, والعباُد قد َيطَِّمُعوَف منو عمى 

ُنو ترَؾ طعاَمو وشراَبو وشيوَتو مف أجؿ معبوده, فيو أمٌر ال ترِؾ المفطرات الظاىرة, وأما كو 
 ." َيطَِّمُع عميو َبشٌر, وذلؾ حقيقُة الصوـ

 
 الفصل الثاني

 وأقسامو الصيام مراتب
 :مراتب الصيام: المبحث األول

 الصياـ إلى ثبلث مراتب: (إحياء عمـو الديفامد الغزالي رحمو اهلل في كتابو )قسـ اإلماـ أبو ح
فقط دوف أف تصوـ الجوارح والقمب,  اتكّؼ البطف والفرج عف الشيو  وىو :صوم العموماًل: أو 

فترى صاحب ىذه المرتبة يصوـ عف المباحات وربما يقع في المحرمات مف النظر إلى ما حـر 
 اهلل والغيبة والنميمة والكذب وقوؿ الزور وغيرىا مف اآلثاـ.

 ت حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو, أف رسوؿ اهلل ويخشى أصحاب ىذه المرتبة أف يدخموا تح
" ُربَّ َصاِئـٍ َحظُُّو ِمْف ِصَياِمِو اْلُجوُع َواْلَعَطُش, َوُربَّ َقاِئـٍ َحظُُّو ِمْف ِقَياِمِو السََّيرُ  قاؿ: "

اْلُجوُع, َوُربَّ َقاِئـٍ ُربَّ َصاِئـٍ َلْيَس َلُو ِمْف ِصَياِمِو ِإالَّ " وفي رواية أخرى:  (.ياأللبان وصححو أحمد رواه)
 )رواه ابف ماجو والنسائي وصححو األلباني(."  َلْيَس َلُو ِمْف ِقَياِمِو ِإالَّ السََّيرُ 

َرِضَي المَُّو  َأِبي ُىَرْيَرةَ  َعفْ فمف لـ تصـ جوارحو قبؿ بطنو وفرجو فميس هلل حاجة في صومو, 
وِر َواْلَعَمَؿ ِبِو, َفَمْيَس ِلمَِّو  : ": َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعْنُو, َقاؿَ  ـْ َيَدْع َقْوَؿ الزُّ َمْف َل

 )رواه البخاري(. " َحاَجٌة ِفي َأْف َيَدَع َطَعاَمُو َوَشَراَبوُ 
 واليد والمساف كؼ النظرات, وكذلؾ ىو كّؼ البطف والفرج عف الشيو و  :صوم الخصوصانيًا: ث

 .وسائر الجوارح عف اآلثاـ والسمع والبصر والرّْجؿ

كؼ البطف والفرج عف الشيوات, وكؼ الجوارح عف  وىو :صوم خصوص الخصوصثالثًا: 
عما سوى اهلل  ة عف اهلل تعالى, وَكّفوُ صوـ القمب عف اليمـ الدنيئة, واألفكار الُمبِعدَ و  اآلثاـ,

 , وىذه أعمى مرتبة ينبغي عمى كؿ مسمـ أف يحرص عمى تحقيقيا.تعالى بالُكمّية
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 :أقسام الصيام: الثانيالمبحث 
 إلى أربعة أقساـ:لصياـ ينقسـ ا

 واجب.الصياـ ال أواًل:
 مستحب.الصياـ ثانيًا: ال
 مكروه.الصياـ ال ثالثًا:

.الصياـ رابعًا: ال  محـر

 أواًل: الصيام الواجب:
 وينقسـ الصياـ الواجب إلى قسميف:

مضاف, وسنفصؿ في ىذا القسـ بإذف اهلل وىو صياـ شير ر  واجب بأصؿ الشرع:صياـ  -0
 تعالى فيما سيأتي.

صياـ واجب بسبب مف المكمؼ: وىو صياـ الكفارات والنذور, وىذا القسـ سنتحدث عنو بإذف  -2
 ؿ فقو األيماف والنذور والذبائح بإذف اهلل تعالى.اهلل في دراسة مستقمة تتناو 

 :صيام شير رمضان 
في السنة الثانية  عمى المسمميف رضفُ  ,الخمسة مف أركاف اإلسبلـركف صياـ شير رمضاف ىو 

 النووي رحمو اهلل في اإلماـ قاؿ, وصاـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ تسع رمضانات مف اليجرة,
ألنو فرض في شعباف  ؛اهلل صمى اهلل عميو وسمـ رمضاف تسع سنيف صاـ رسوؿ: "المجموعكتابو 

في السنة الثانية مف اليجرة وتوفي النبي صمى اهلل عميو وسمـ في شير ربيع األوؿ سنة إحدى 
 ". عشرة مف اليجرة

 :سبب تسميتو 
 أشيرىا: ,أىؿ المغة عندجاء في تسمية رمضاف بيذا االسـ عدة أقواؿ 

ألنو غالبًا ما يصادؼ زمف الرمضاء, وىو الذي يشتد فيو الحر  ؛سمي ىذا الشير رمضاف -0
 .في جزيرة العرب, فسمي بذلؾ مف الرمض وىو شدة الحر

باألزمنة التي وقعت فييا, فوافؽ ىذا الشير سميت  الشيورألف  ؛سمي ىذا الشير رمضاف -9
 .شدة الحر
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 .ة شدتوفيو مف حر الجوع ومقاسا الصائميف الرتماض ؛سمي ىذا الشير رمضاف -5
ف القموب تأخذ فيو مف حرارة الموعظة والفكرة في أمر اآلخرة أل ؛سمي ىذا الشير رمضاف -4

 .كما يأخذ الرمؿ والحجارة مف حر الشمس
رمضاف , فنوب, أي يحرقيا باألعماؿ الصالحةألنو يرمض الذ ؛سمي ىذا الشير رمضاف -3

 .مصدر رمض إذا احترؽ
, أي يغسميا باألعماؿ الصالحة. وقالوا ىو ألنو يرمض الذنوب ؛سمي ىذا الشير رمضاف -1

مأخوذ مف الرميض, وىو السحاب والمطر في آخر القيظ وأوؿ الخريؼ, سمي رميضًا ألنو 
 .يدرء سخونة الشمس, وىكذا رمضاف يغسؿ األبداف مف اآلثاـ

ويجيزونيا يحشدونيا أي  كانوا يرمضوف أسمحتيـ فيوالعرب  ألف ؛سمي ىذا الشير رمضاف -7
 .ا لمحرب في شير شواؿاستعداد

  ُو:مُ ك  ح 
, دؿَّ عمى وجوبو الكتاب والسنة كؿ مسمـ بالغ عاقؿ صحيح مقيـ صياـ رمضاف واجب عمى

جماع األمة   .وا 
ـُ َكَما ُكِتَب َعَمى الَِّذيَف ِمف : "تعالى الكتاب: قولو مف -0 َيا ـُ الصّْ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا ُكِتَب َعَمْيُك

ـْ َلعَ  ـْ َتتَُّقوفَ َقْبِمُك  .)095)البقرة:" مَُّك

, َأفَّ َأْعَراِبيِّا َجاَء ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى رضي اهلل عنو َطْمَحَة ْبِف ُعَبْيِد المَّوِ  مف السنة: حديث -2
بَلِة؟ َأْخِبْرِني َماَذا َفَرَض المَُّو عَ  : " َيا َرُسوَؿ المَِّو,ِو َوَسمَّـَ ثَاِئَر الرَّْأِس, َفَقاؿَ َعَميْ المَُّو  َميَّ ِمَف الصَّ

َمَواِت اْلَخْمَس  َياـِ , ِإالَّ َأْف َتطَّوََّع َشْيًئا, َفَقاَؿ: َفَقاَؿ: الصَّ ؟ َأْخِبْرِني َما َفَرَض المَُّو َعَميَّ ِمَف الصّْ
َكاةِ , َفَقاَؿ: َأْخِبْرِني ِبَما َفَرَض َفَقاَؿ: َشْيَر َرَمَضاَف, ِإالَّ َأْف َتطَّوََّع َشْيًئا ؟ َفَقاَؿ: المَُّو َعَميَّ ِمَف الزَّ
, َقاؿَ  َفَأْخَبَرُه َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ْسبَلـِ َأَتَطوَُّع َشْيًئا واََل  : َوالَِّذي َأْكَرَمَؾ اَل َشَراِئَع اإْلِ

: َأْفَمَح ِإْف َصَدؽَ َأْنُقُص ِممَّا َفَرَض المَُّو َعَميَّ َشْيًئا, َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ  , َأْو مَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
 )رواه البخاري ومسمـ(. "  َدَخَؿ اْلَجنََّة ِإْف َصَدؽَ 

ُبِنَي  : "َرِضَي المَُّو َعْنُيَما, َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ْبِف ُعَمرَ  عبد اهلل حديثو 
ْسبَلـُ َعَمى َخْمٍس, َشَياَدِة َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َوأَ  يتَاِء اإْلِ بَلِة, َواِ  َقاـِ الصَّ فَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُؿ المَِّو, َواِ 

 , َكاِة, َواْلَحجّْ  )رواه البخاري ومسمـ(. " َوَصْوـِ َرَمَضافَ الزَّ
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أجمع المسمموف عمى أف الصوـ ركف مف أركاف اإلسبلـ المعمومة مف الديف بالضرورة بحيث  -3
يأتي سر مف األعذار الشرعية المعتبرة التي يكفر ُمنكره, وأنو ال يسقط عف المكمؼ إال بعذ

 ذكرىا.

 وحكم ترك صيام: 
ر شيمف ترؾ صـو و بإجماع أىؿ العمـ,  مف ترؾ صـو شير رمضاف جاحدًا لفرضيتو فيو كافرٌ 

فقد أتى كبيرًة مف كبائر الذنوب ويجب عميو القضاء, وىذا باتّْفاؽ  ,متكاسبلً رمضاف متعمدًا 
 .المذاىب الفقييَّة األربعة

يُّ عف أبي ُأَماَمَة اْلَباِىمِ فوال بد مف اإلشارة ىنا إلى عظـ ذنب مف يفطر في رمضاف متعمدًا, 
ـٌ ِإْذ َأتَاِني َرُجبلفِ  َبْيَنا َأَنا" َيُقوُؿ:   : َسِمْعُت َرُسوَؿ المَّوِ َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاؿَ   ,َفَأَخَذا ِبَضْبَعيَّ , َناِئ
َفَصِعْدُت َحتَّى , َفَقاال: ِإنَّا َسُنَسيُّْمُو َلؾَ , َفُقْمُت: ِإنّْي ال ُأِطيُقوُ , اْصَعد :ا, َفَقاال ِليَفَأَتَيا ِبي َجَببل َوْعرً 

َذا ُعَواُء َأْىِؿ : ى, َقاؿَ  َما َىِذِه اأَلْصَواُت؟: , َفُقْمتُ ِؿ ِإَذا ِبَأْصَواٍت َشِديَدةٍ ِإَذا ُكْنُت ِفي َسَواِء اْلَجبَ 
َـّ اْنطَ  ,النَّار ـْ َدًما, َفُقْمتُ  ,َفِإَذا ِبَقْوـٍ ُمَعمَِّقيَف ِبَعَراِقيِبِيـْ  ,ِبي اَمقَ ُث ـْ َتِسيُؿ َأْشَداُقُي َمْف  :ُمَشقََّقٍة َأْشَداُقُي

 بييقيوال ابف حباف والحاكـالنسائي وابف خزيمة و )رواه  " َىؤالِء الَِّذيَف ُيْفِطُروَف َقْبَؿ َتِحمَِّة َصْوِمِيـْ : َىؤالِء؟, َفِقيؿَ 

 وصححو األلباني(.
 معاني الكممات الصعبة في الحديث:

 : أيالُعرقوب .وسط الجبؿ أي سواء الجبؿ:. ُصراخ وصياح أي ُعواء: : عضدّي.َضْبَعيَّ )
بؿ تحمة . يفطروف قجانب الفـ مما تحت الخد أي الشَّْدؽ:. الَعَصب الذي فوؽ مؤخرة قدـ اإلنساف

 . (طر ليـ بغروب الشمسقبؿ أف يحؿ الف أي يفطروف صوميـ:
: " أقوؿ: ىذه في كتابو السمسمة الصحيحة عمى ىذا الحديث األلباني رحمو اهلل معمقاً اإلماـ قاؿ 

؟! قبؿ حموؿ وقت اإلفطار, فكيؼ يكوف حاؿ مف ال يصوـ أصبلً  عقوبة مف صاـ ثـ أفطر عمداً 
 ". نسأؿ اهلل السبلمة والعافية في الدنيا واآلخرة

يوـ مف رمضاف ببل  الكبيرة السادسة إفطارالكبائر: "كتابو  في رحمو اهلل ذىبيال الحافظ قاؿو 
أف مف ترؾ صـو رمضاف ببل  :عند المؤمنيف مقرر"", وقاؿ في موضع آخر مف الكتاب: عذر

كؿ مف يستولي عمى يشمؿ السارؽ أو قاطع الطريؽ و – اسمرض وال عرض أنو شر مف المكَّ 
وف بو الزندقة مدمف الخمر, بؿ يشكوف في إسبلمو, ويظنوالزاني و  -الماؿ بغير وجو حؽ

 .واالنحبلؿ"
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" اْلَكِبيَرُة اأْلَْرَبُعوَف َواْلَحاِدَيُة  الزواجر عف اقتراؼ الكبائر:كتابو الييتمي في  ابف حجر اإلماـقاؿ 
ْفَطاُر ِفيِو ِبِجَماٍع َأْو َغْيِرِه ِبَغْيِر ُعْذٍر , َواإْلِ ْف َأيَّاـِ َرَمَضافَ َواأْلَْرَبُعوَف َبْعَد اْلِماَئِة َتْرُؾ َصْوـِ َيْوـٍ مِ 

 ". ِمْف َنْحِو َمَرٍض َأْو َسَفرٍ 

 ومراحل تشريع: 
فرض صياـ شير رمضاف بثبلث لـ يفرض صياـ شير رمضاف عمى درجة واحدة, بؿ مر 

داود  )رواه أحمد وأبو" أحيؿ الصياـ ثبلثة أحواؿ"عف معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو قاؿ: مراحؿ, ف

: رحمو اهلل في كتابو زاد المعاد في ىدي خير العباد اإلماـ ابف القيـ الجوزيةوقاؿ  وصححو األلباني(.
" وكاف لمصـو رتب ثبلث: إحداىا: إيجابو بوصؼ التخيير, والثاني: تحتمو, لكف كاف الصائـ إذا 

ؾ بالمرتبة الثالثة وىي ناـ قبؿ أف يطعـ حـر عميو الطعاـ والشراب إلى الميمة القابمة, فنسخ ذل
 ".التي استقر عمييا الشرع إلى يـو القيامة 

 ونفصؿ المراحؿ الثبلث عمى النحو التالي:
مكاف كؿ يوـ يفطر فيو يطعـ دية بيف صياـ شير رمضاف, أو دفع فالتخيير  مرحمة األولى:ال

ـُ ى: " , قاؿ تعالمسكيناً  ِمْسِكيٍف َفَمْف َتَطوََّع َخْيرًا َفُيَو َخْيٌر َلُو َوَأْف َوَعَمى الَِّذيَف ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعا
ـْ َتْعَمُموَف  ـْ ِإْف ُكْنُت ويقصد بػػػ "يطيقونو" في ىذه المرحمة: أي يقدر  (.084لبقرة:)ا" َتُصوُموا َخْيٌر َلُك

 عمى الصياـ ولـ يصـ.
ـُ }وَ  َلمَّا َنَزَلْت: " قاؿ: رضي اهلل عنو َسَمَمَة بِف األْكوعِ عف  َعَمى الَِّذيَف ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعا

 .)رواه البخاري( " َحتَّى َنَزَلْت اآْلَيُة الَِّتي َبْعَدَىا َفَنَسَخْتَيا َأَراَد َأْف ُيْفِطَر َوَيْفَتِدَي, َكاَف َمفْ  ِمْسِكيٍف{,

ـُ الشَّْيَر َفمْ عالى: " التي بعدىا: قولو تية يقصد باآل  .)093البقرة:) " َيُصْموُ َفَمْف َشِيَد ِمْنُك
مف طموع الفجر إلى  المقيـ الصحيح العاقؿ المسمـ البالغالصياـ عمى  وجوب :الثانيةالمرحمة 

, فإذا غربت الشمس, كاف لمصائـ أف يأكؿ ويشرب ما لـ ينـ, فإف ناـ حـر عميو غروب الشمس
لمرحمة حرج شديد عمى كاف في ىذه ا, و غروب شمس اليوـ التالي إلى والجماعالطعاـ والشراب 

َرِضَي المَُّو َعْنُو, َقاَؿ: " َكاَف  بف عازب اْلَبَراءِ ما جاء في حديث  المسمميف, وما يدلؿ عمى ذلؾ
,َأْصَحاُب ُمَحمٍَّد َصمَّى المَُّو َعمَ  ْفَطا ْيِو َوَسمَّـَ ـَ َقْبَؿ َأْف ُيْفِطرَ ِإَذا َكاَف الرَُّجُؿ َصاِئًما َفَحَضَر اإْلِ , ُر َفَنا

فَّ َقْيَس ْبَف ِصْرَمَة اأْلَْنَصاِريَّ َكاَف َصاِئًما, َفَممَّ  ـْ َيْأُكْؿ َلْيَمَتُو واََل َيْوَمُو َحتَّى ُيْمِسَي, َواِ   ا َحَضرَ َل
ْفَطاُر َأَتى امْ  , َوَلِكْف َأْنَطِمُؽ َفَأْطُمُب َلَؾ, َوَكاَف َيْوَمُو : اَل : َأِعْنَدِؾ َطَعاـٌ؟ َقاَلتْ َرَأَتُو, َفَقاَؿ َلَيااإْلِ
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, وِ َصَؼ النََّياُر ُغِشَي َعَميْ : َخْيَبًة َلَؾ, َفَممَّا اْنتَ , َقاَلتْ َيْعَمُؿ َفَغَمَبْتُو َعْيَناُه, َفَجاَءْتُو اْمَرَأُتُو, َفَممَّا َرَأْتوُ 
ـْ  :, َفَنَزَلْت َىِذِه اآْلَيةُ َمْيِو َوَسمَّـَ َفُذِكَر َذِلَؾ ِلمنَِّبيّْ َصمَّى المَُّو عَ  َفُث ِإَلى ِنَساِئُك َياـِ الرَّ ـْ َلْيَمَة الصّْ ُأِحؿَّ َلُك

ـُ اْلَخْيُط  َوُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى : , َوَنَزَلتْ َفِرُحوا ِبَيا َفَرًحا َشِديًدا, فَ  087سورة البقرة آية  َيتََبيََّف َلُك
)رواه "  087سورة البقرة آية  مف الفجر ثـ أتموا الصياـ إلى الميؿ اأَلْبَيُض ِمَف اْلَخْيِط اأَلْسَودِ 

 البخاري(.
السابؽ  حديثالو  ,عمى الحالة التي نحف عمينا اآلف شير رمضافوجوب صوـ  :الثالثةالمرحمة 

ـْ َفَمْف َشِيَد : " إلى ىذه المرحمة, ويقوؿ اهلل تعالىمبراء بف عازب رضي اهلل عنو يشير ل ِمْنُك
ـْ اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض  َحتَّى َوُكُموا َواْشَرُبواويقوؿ أيضًا: "  .(085لبقرة:)ا "الشَّْيَر َفْمَيُصْموُ  اْلَخْيِط  ِمفْ  َيتََبيََّف َلُك

ـَ ِإَلى اْلَفْجرِ  ِمفْ  اأْلَْسَودِ  َيا َـّ َأِتمُّوا الصّْ  (.087)البقرة:"  المَّْيؿِ  ُث
بِف عبد اهلل عف صيامو, أو ُيطيقونو مع شّدة وضرر, فوبقي تحت الّتخيير اّلذيف ال ُيطيقوف 

ـُ ِمْسِكيٍف{,  :قولو تعالى ألما قر أّنو  رضي اهلل عنو َعبَّاسٍ  }َوَعَمى الَِّذيَف ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعا
ُىَو الشَّْيُخ اْلَكِبيُر َواْلَمْرَأُة اْلَكِبيَرُة اَل َيْسَتِطيَعاِف َأْف َيُصوَما  ُسوَخٍة,َلْيَسْت ِبَمنْ  " رضي اهلل عنو: قاؿ

ويقصد بػػػ "يطيقونو" في ىذه المرحمة: أي يشؽ  )رواه البخاري(."  ِمْسِكيًنا َفُيْطِعَماِف َمَكاَف ُكؿّْ َيْوـٍ 
 عمييـ.

"  في بياف الحكمة مفتاح دار الّسعادة" بوكتا في رحمو اهلل الجوزية ابف القّيـاإلماـ قاؿ 
غيَر مألوٍؼ ليـ, وال معتاٍد, والطّْباُع  -أي: الّصـو- " لّما كاف :فرض الصياـمف ىذا التدّرج في 

تأباه؛ إذ ىو ىجُر مألوِفيا ومحبوِبيا, ولـ تذْؽ بعُد حبلوَتو وعواقَبو المحمودَة, وما في طيّْو مف 
وعرفت ما  فمّما عَرَفت عّمتو وأِلَفْتو, وندبت إليو, بينو وبيف اإلطعاـ, فُخيّْرت المصالح والمنافع,

فكاف الّتخيير في وقتو  ولـ يقبؿ منيا سواه, ُحِتـ عمييا عينًا, تضّمنو مف المصالح والفوائد,
الّصوـ في وقتو مصمحة, فاقتضت الحكمة البالغة شرَع كؿّْ حكـٍ في وقتو؛ ألّف  وتعييفُ  مصمحًة,
 ". فيو في ذلؾ الوقت المصمحة

 

 رض عمى المسممين صيامًا قبل رمضان؟مسألة: ىل فُ 
 واؿ:أىؿ العمـ في ذلؾ عمى عدة أقاختمؼ 
          , وىذا قوؿ جميور العمماء,: لـ يفرض عمى المسمميف صيامًا قط قبؿ رمضافاألولالقول 
ذىب  في كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري: " رحمو اهلل العسقبلني ابف حجرالحافظ قاؿ 

 ". إلى أنو لـ يجب قط صـو قبؿ صـو رمضاف –وىو المشيور عند الشافعية– الجميور
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سخ ىذا الحكـ بعد فرض صياـ عاشوراء ثـ نُ قبؿ رمضاف رض عمى المسمميف فُ الثاني: القول 
 .وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابف تيمية عف أحمد ايةقوؿ أبي حنيفة ورو وىذا , رمضاف

يصومو دوف أف  الرسوؿ تصوـ عاشوراء وتعظمو وتستر فيو الكعبة, وكاف قريش كانت وقد 
عميـ ل" صياـ قريش لعاشوراء في الجاىمية: في رحمو اهلل  القرطبيبصيامو, ويقوؿ  اً يأمر أحد

سماعيؿ, صموات اهلل وسبلمو عمييما؛ كانوا يستندوف في صومو: إلى أن و مف شريعة إبراىيـ وا 
 ". إلييماوغيره  ويستندوف في كثير مف أحكاـ الحجفإنيـ كانوا ينتسبوف إلييما, 

المدينة في ربيع األوؿ, وبعد مضى فترة مف قدومو رأي صياـ الييود  وحينما قدـ النبي 
َرِضَي المَُّو  َعاِئَشةَ  َعفْ ف ية مف اليجرة بصيامو.السنة الثانفي  لمسمميفالعاشوراء, فصامو وأمر 

ُو َعَمْيِو َوَسمَّـَ مَّى المَّ , َوَكاَف النَِّبيُّ صَ ُو ُقَرْيٌش ِفي اْلَجاِىِميَّةِ : " َكاَف َيْوـُ َعاُشوَراَء َتُصومُ َعْنَيا, َقاَلتْ 
ـَ اْلَمِدينَ َيُصوُموُ  َرَمَضاُف اْلَفِريَضَة َوُتِرَؾ  , َفَممَّا َنَزَؿ َرَمَضاُف َكافَ َة َصاَمُو َوَأَمَر ِبِصَياِموِ , َفَممَّا َقِد

ـْ َيُصْموُ   .)رواه البخاري ومسمـ("  َعاُشوَراُء, َفَكاَف َمْف َشاَء َصاَمُو َوَمْف َشاَء َل
فقاؿ رسوؿ المَّو صمى اهلل سنة, عاشوراء لما فرض رمضاف, أصبح صياـ ولكف في نفس العاـ 

 )رواه البخاري ومسمـ(. " َمْف َشاَء َفْمَيُصْمُو َوَمْف َشاَء َفْمُيْفِطْرهُ  " : عف صياـ عاشوراء عميو وسمـ

ذيف قالوا ومف الرمضاف صياـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير, قبؿ  عمى المسمميف رضفُ الثالث: القول 
 بذلؾ عطاء وقتادة رحميما اهلل تعالى.

ـُ َكَما ُكِتَب  بقولو تعالى:عمى ذلؾ واستدؿ عطاء رحمو اهلل  ـُ ٱلّصَيا }ٰيَأيَُّيا ٱلَِّذيَف ءاَمُنوْا ُكِتَب َعَمْيُك
ـْ َتتَُّقوفَ  ـْ َلَعمَُّك ييـ الصياـ كاف عم : "فقاؿ[. 083،084]البقرة: َأيَّاًما مَّْعُدوٰدٍت{ ,َعَمى ٱلَِّذيَف ِمف َقْبِمُك

, ثـ , قاؿ: وكاف ىذا صياـ الناس قبؿ, ولـ يسـ الشير أيامًا معدوداتثبلثة أياـ مف كؿ شير
 .فرض اهلل عز وجؿ عمى الناس شير رمضاف "

, صـو , قبؿ أف ينزؿ رمضافقاؿ: " قد كتب اهلل تعالى ذكره عمى الناسرحمو اهلل  قتادة وعف
  ." ثبلثة أياـ مف كؿ شير

قاؿ:  عمرو بف مرةعف  وضعؼ اإلماـ الطبري رحمو اهلل في تفسيره قوؿ عطاء وقتادة فقاؿ: "
أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لما قدـ عمييـ   يقوؿ: حدثنا أصحابنا: ابف أبي ليمى سمعت
وأولى  ... ثـ نزؿ صياـ رمضاف :. قاؿال فريضة ـ بصياـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير تطوعاً أمرى

أياـ شير  (:اتأياما معدود) قوؿ مف قاؿ: عنى اهلل جؿ ثناؤه بقولو ذلؾ بالصواب عندي
فرض عمى أىؿ اإلسبلـ غير صـو  وذلؾ أنو لـ يأت خبر تقـو بو حجة بأف صوماً  رمضاف؛
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شير رمضاف, ثـ نسخ بصوـ شير رمضاف, وأف اهلل تعالى قد بيف في سياؽ اآلية , أف الصياـ 
 ". الذي أوجبو جؿ ثناؤه عمينا ىو صياـ شير رمضاف دوف غيره مف األوقات

 فضمو: 
 منيا: شير رمضاف عمى غيره مف الشيور بفضائؿ عديدة, لقد خص اهلل

ف كاف الشير تسعًا وعشريف يومًا: ف -0 عف أبي بكرة رضي اهلل عنو أف األجر فيو ال ينقص وا 
"  شيراف ال ينقصاف, شيرا عيد: رمضاف وذو الحجة" عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: 

شيرا رمضاف  عقبو العيد, ومعنى الحديث أفسمي رمضاف عيد ألنو يو  .)رواه البخاري ومسمـ(
ف نقص عددىموذي الحجة  عني أنيما ال يال ا, و ال ينقص أجرىما والثواب المرتب عمييما وا 

يومًا,  تسعًا وعشريفقد يكوف , فجاء في حديث صحيح أف الشير ينقصاف عف ثبلثيف يوماً 
الشَّْيَر َيُكوُف ِتْسَعًة  ِإفَّ  " :رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـو, أف فعف أنس رضي اهلل عن

 )رواه البخاري(. " َوِعْشِريَف َيْوًما

فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف  :أف مف صامو إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو -2
صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: " مف صاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف   النبي

, وتصديقًا بأف اهلل وفرضو ومعنى "إيمانًا" أي إيمانًا بأف اهلل شرعو ومسمـ(. )رواه البخاريذنبو " 
تعالى لؤلجر الذي أعده اهلل مخمصًا فيو ومحتسبًا رتب عميو األجر العظيـ. "واحتسابًا" أي 

 لمصائميف.

فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف وقد ثبت بدليؿ آخر أف صياـ شير رمضاف يكفر الذنوب, 
الصموات الخمس, والجمعة إلى الجمعة, ورمضاف " صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:  رسوؿ اهلل

 )رواه مسمـ(."  إلى رمضاف, مكفّْرات لما بينيف إذا اجتنبت الكبائر
سأؿ رسوؿ اهلل  أف رجبلً : " عف جابر رضي اهلل عنوف :أف صيامو مف أسباب دخوؿ الجنة -3

يت إذا صميت المكتوبات, وصمت رمضاف, صمى اهلل عميو وسمـ, فقاؿ: يا رسوؿ اهلل؛ أرأ
ؿ النبي صمى اهلل وأحممت الحبلؿ, وحرمت الحراـ, ولـ أزد عمى ذلؾ شيئا, أأدخؿ الجنة؟ فقا

 )رواه مسمـ(."  عميو وسمـ: نعـ

شيد قبؿ أف مف يشيد رمضاف ويجتيد فيو تعمو درجتو في الجنة عمى الشييد الذي استُ  -4
 (ُقَضاَعةَ مف َحيّْ وىو ) فَّ َرُجَمْيِف ِمْف َبِمي  أَ  رضي اهلل عنو, َطْمَحَة ْبِف ُعَبْيِد المَّوِ  َعفْ ف رمضاف:
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 , َشدَّ , َفَكاَف َأَحُدُىَما أَ بَلُمُيَما َجِميًعاَوَكاَف ِإسْ َقِدَما َعَمى َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
َـّ ُتُوفَّْي, َقاَؿ اْجِتَياًدا ِمَف اآْلَخرِ  َـّ َمَكَث اآْلَخُر َبْعَدُه َسَنًة ُث , َفَغَزا اْلُمْجَتِيُد ِمْنُيَما َفاْسُتْشِيَد, ُث

, َفَأِذَف َخَرَج َخاِرٌج ِمَف اْلَجنَّةِ ِة, ِإَذا َأَنا ِبِيَما فَ َطْمَحُة: َفَرَأْيُت ِفي اْلَمَناـِ َبْيَنا َأَنا ِعْنَد َباِب اْلَجنَّ 
ـْ َيْأِف ي ُتُوفَّْي اآْلِخَر ِمْنُيَماِلمَّذِ  , َفَقاَؿ: اْرِجْع َفِإنََّؾ َل َـّ َرَجَع ِإَليَّ َـّ َخَرَج َفَأِذَف ِلمَِّذي اْسُتْشِيَد, ُث , ُث

, َفَبَمَغ َذِلَؾ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو ِو النَّاَس َفَعِجُبوا ِلَذِلؾَ , َفَأْصَبَح َطْمَحُة ُيَحدُّْث بِ َلَؾ َبْعدُ 
ِمْف َأيّْ َذِلَؾ َتْعَجُبوَف", َفَقاُلوا: َيا َرُسوَؿ المَِّو, َىَذا َكاَف َأَشدَّ , َفَقاَؿ: "َوَسمَّـَ َوَحدَُّثوُه اْلَحِديثَ 

َـّ اْسُتشْ  , َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو ا اآْلِخُر اْلَجنََّة َقْبَموُ ِيَد, َوَدَخَؿ َىذَ الرَُّجَمْيِف اْجِتَياًدا ُث
ـَ َوَصمَّى َكَذا , َقاُلواَأَلْيَس َقْد َمَكَث َىَذا َبْعَدُه َسَنًة ": " َوَسمَّـَ  : َبَمى, َقاَؿ: "َوَأْدَرَؾ َرَمَضاَف, َفَصا
َفَما َبْيَنُيَما : ": َبَمى, َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ سََّنِة" , َقاُلواَذا ِمْف َسْجَدٍة ِفي الَوكَ 

 (.وصححو األلباني )رواه أحمد وابف ماجو" َأْبَعُد ِممَّا َبْيَف السََّماِء َواأْلَْرضِ 

سمسؿ وُتكبَّؿ فيو , وتُ وتغمؽ فيو أبواب النيراف إذا دخمت أوؿ ليمة منو فتحت أبواب الجناف, -5
فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: " إذا جاء  الشياطيف:

 )رواه البخاري ومسمـ(. ت الشياطيف " مرمضاف فتحت أبواب الجنة, وغمقت أبواب جينـ, وسمس

جف, " إذا كاف أوؿ ليمة مف شير رمضاف صفدت الشياطيف ومردة ال وفي رواية أخرى:
وغمقت أبواب النار, فمـ يفتح منيا باب, وفتحت أبواب الجنة فمـ يغمؽ منيا باب, وينادي 

)رواه  مناد: يا باغي الخير أقبؿ ويا باغي الشر أقصر, وهلل عتقاء مف النار, وذلؾ كؿ ليمة "

 الترمذي وابف ماجو وصححو األلباني(.
بي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل إف هلل في رمضاف في كؿ ليمة عتقاء مف النار: فعف أ -6

صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: " إذا كاف أوؿ ليمة مف شير رمضاف صفدت الشياطيف ومردة 
الجف, وغمقت أبواب النار, فمـ يفتح منيا باب, وفتحت أبواب الجنة فمـ يغمؽ منيا باب, 

ف النار, وذلؾ كؿ  عتقاء موينادي مناد: يا باغي الخير أقبؿ ويا باغي الشر أقصر, وهلل
 )رواه الترمذي وابف ماجو وصححو األلباني(. "ليمة
ِإفَّ ِلمَِّو ِعْنَد ُكؿّْ ِفْطٍر : " ْف َجاِبٍر رضي اهلل عنو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ وع

 و األلباني(.)راوه أحمد وابف ماجو وصحح"  ُعتََقاَء, َوَذِلَؾ ِفي ُكؿّْ َلْيَمةٍ 
ف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: عف جابر رضي اهلل عنو أف الدعاء مستجاب في رمضاف: -7

 (.وصححو األلباني )رواه أحمد"  إف هلل عتقاء في كؿ يوـ وليمة لكؿ عبد منيـ دعوة مستجابة" 
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: " َثبلُث مَّى ال: َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ , َقاؿَ رضي اهلل عنوْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ وع مَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
اِئـِ َدْعَوُة اْلَواِلدِ  :َدَعَواٍت ال ُتَردُّ   .)رواه البييقي وحسنو األلباني( , َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر", َوَدْعَوُة الصَّ

فإف الصبر ال يظير في شيء مف العبادات كظيوره في الصياـ, وقد  :أنو شير الصبر -8
َأّف النَِّبيَّ  بف أبي طالب رضي اهلل عنو: َعِمي   َعفْ ف الصبر,سمى النبي شير رمضاف بشير 

, َقاؿَ  ْبِر, َوَثبلَثِة َأيَّاـٍ ِمْف  : "َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُكؿّْ َشْيٍر َيْذَىْبَف ِبَوَحِر َصْوـُ َشْيِر الصَّ
ْدرِ   )رواه أحمد والبييقي والبزار وصححو األلباني(."  الصَّ

فقاؿ اهلل تعالى: " َشْيُر َرَمَضاَف الَِّذَي ُأنِزَؿ ِفيِو اْلُقْرآُف ُىًدى لّْمنَّاِس  القرآف: أنو أنزؿ اهلل فيو -9
َف اْلُيَدى َواْلُفْرَقاِف "  (. 0:القدر)"  ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدرِ " : أيضاً قاؿ و  (.085)البقرة:َوَبيَّْناٍت مّْ

 (.3:الدخاف) " ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَمٍة مَُّباَرَكةٍ  " وقاؿ سبحانو:

ثبلث وثمانيف سنة وأربعة ) عبد اهلل أكثر مف ألؼ شير فكأنمامف وفؽ ليا ف فيو ليمة القدر: -01
ْف َأْلِؼ َشْيٍر "  , قاؿ تعالى: "(أشير  (.3)القدر:َلْيَمُة اْلَقْدِر َخْيٌر مّْ

 اؿ رسوؿ اهلل قعف ابف عباس رضي اهلل عنيما, قاؿ: ف العمرة في رمضاف تعدؿ حجة: -00
ـْ َيُكْف لَ  " المرأٍة مف األنصار: ي َمَعَنا ؟ َقاَلْت: َل ]بعيراف[, َنا ِإالَّ َناِضَحاِف َما َمَنَعِؾ َأْف َتُحجّْ

, َوَتَرَؾ َلَنا َناِضًحا َنْنِضُح َعَمْيِو ]نسقي عميو[ َواْبُنَيا َعَمى َناِضحٍ [ زوجيا] ِدَىاَأُبو َولَ  َفَحجَّ 
ةً : , َقاؿَ األرض  )رواه البخاري ومسمـ(."  َفِإَذا َجاَء َرَمَضاُف َفاْعَتِمِري, َفِإفَّ ُعْمَرًة ِفيِو َتْعِدُؿ َحجَّ

لما رجع النبي صمى اهلل عميو وسمـ مف " ما, قاؿ: وفي روايٍة عف ابف عباس رضي اهلل عني
كاف  -تعني زوجيا  -حجتو قاؿ ألـ سناف األنصارية: ما منعؾ مف الحج؟ قالت: أبو فبلف 

فإف عمرة في رمضاف تقضي لو ناضحاف حج عمى أحدىما واآلخر يسقي أرضًا لنا. قاؿ: 
 )رواه البخاري ومسمـ(."  حجة معي

 يفة أو موضوعة:ضعمشيورة لكنيا  أحاديث 

, بؿ حتى مف الوعاظ أحاديث بخصوص شير رمضاف وفضائمو إال المسمميفالكثير مف  رددي
 :, نذكر أىمياأنيا ضعيفة أو موضوعة

 :حديث )صوموا تصحوا( -1

, ضعفو العراقي, والمناوي, والعقيمي, حديث ضعيؼمف حيث المعنى صحيح, إال أنو  وىو
 .حديث موضوعغاني والفتني والشوكاني واأللباني. وقاؿ عنو الصا
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 وآخره عتق من النار(: ،وأوسطو مغفرةرحمة،  رمضان أول شيرحديث ) -2

 اإلماـ , وقاؿ عنوال أصؿ لواإلماـ العقيمي في الضعفاء الكبير:  وىذا الحديث قاؿ عنو
حديث في السمسمة الضعيفة:   وقاؿ عنو, ضعيؼ جداً حديث في صحيح الجامع: األلباني 

 .حديث باطؿ :وقاؿ عنو الشيخ أبو إسحاؽ الحويني, كرمن
ره عتؽ مف النار, بؿ كمو أولو رحمة وأوسطو مغفرة وآخليس  شير رمضاف إال أنني أقوؿ أف

  فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهللرحمة وكمو مغفرة وكمو عتؽ مف النار, 
ف ومردة الجف, وغمقت أبواب " إذا كاف أوؿ ليمة مف شير رمضاف صفدت الشياطي قاؿ:

النار, فمـ يفتح منيا باب, وفتحت أبواب الجنة فمـ يغمؽ منيا باب, وينادي مناد: يا باغي 
)رواه الترمذي وابف ماجو  " وهلل عتقاء مف النار, وذلؾ كؿ ليمةالخير أقبؿ ويا باغي الشر أقصر, 

 وصححو األلباني(.

ٍة من رمضاَن ِست ِمائِة أل ِف َعتيٍق من الناِر ، فإذا كان إن  هلِل عز  وجل  في كلِّ ليمحديث ) -3
 (:آِخُر ليمٍة أعَتَق اهلُل ِبعدِد ُكلِّ َمن  َمَضى

, وقاؿ -وىو ضعيؼ– حديث مرسؿ: شعب اإليمافالبييقي في اإلماـ وىذا الحديث قاؿ عنو 
حديث رغيب: األلباني في ضعيؼ الت اإلماـ , وقاؿ عنوال أصؿ لواإلماـ ابف حباف:  عنو

 .ضعيؼ
ولكف الصحيح أف هلل عتقاء في شير رمضاف في كؿ ليمة بأعداد ال يعمميا إال اهلل سبحانو 

وهلل عتقاء مف النار, ... "  قاؿ:  فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهللوتعالى, 
 عنو َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ ْف َجاِبٍر رضي اهللوع )رواه الترمذي وابف ماجو وصححو األلباني(. " وذلؾ كؿ ليمة

)راوه أحمد وابف "  ِإفَّ ِلمَِّو ِعْنَد ُكؿّْ ِفْطٍر ُعتََقاَء, َوَذِلَؾ ِفي ُكؿّْ َلْيَمةٍ : " المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

إف هلل ف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: " جابر رضي اهلل عنو أوعف  ماجو وصححو األلباني(.
 (.وصححو األلباني )رواه أحمد"  لكؿ عبد منيـ دعوة مستجابة في كؿ يـو وليمةعتقاء 

 

ذا من شير رمضان نظر اهلل إلى خمقو إذا كان أول ليمة)حديث  -4 نظر اهلل إلى عبد لم ، وا 
، فإذا كانت ليمة تسع وعشرين أعتق من النار ، وهلل في كل يوم ألف ألف عتيقيعذبو أبداً 
 :(أعتق في الشير كمو ا مثل جميع مااهلل فيي

, كما بيف اإلماـ ابف الجوزي في الموضوعات, واإلماـ حديث موضوعذا الحديث: وى
 .السمسمة الضعيفةو  ضعيؼ الترغيبالشوكاني في الفوائد المجموعة, واإلماـ األلباني في 

 



23 

 

ىو  ونقوؿ ىنا ما ذكرناه في الحديث السابؽ أف هلل عتقاء في كؿ ليمة بأعداد ال يعمميا إال
 سبحانو وتعالى.

إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شير رمضان ، فإذا كانت حديث ) -5
أول ليمة من شير رمضان ىبت ريح من تحت العرش يقال ليا المثيرة ... قال : وهلل عز 

من النار كميم قد وجل في كل يوم من شير رمضان عند اإلفطار ألف ألف عتيق 
فإذا كان آخر يوم من شير رمضان أعتق اهلل في ذلك اليوم بقدر ما ، استوجبوا النار

 (:أعتق من أول الشير إلى آخره

, وقاؿ عنو اإلماـ ال يصحوىذا الحديث قاؿ عنو اإلماـ ابف الجوزي في العمؿ المتناىية: 
 .حديث موضوعاأللباني في ضعيؼ الترغيب: 

فقال رجٌل  . كم يا الس نةَ  رمضانُ  يكونَ  أن تيأم   لتمن ت رمضانَ  في ما العبادُ  يعممُ  لوحديث ) -6
الجن َة تزي ُن لرمضاَن من رأِس الحوِل إلى الحوِل ، حت ى إذا  إن   : : حدِّث نا بو قالمن خزاعةَ 

ُل يوٍم من ، ىب ت  ريٌح من تحِت العرِش فصف قت  ورُق الجن ِة ، فينظُر الحوُر  رمضانَ  كان أو 
 ىذا الش يِر أزواًجا تقرُّ أعيُننا بيم، في يقمن: يا ربِّ اجعل  لنا من عباِدكالعيُن إلى ذلك ف

خيمٍة  في العينِ  إال  ُزوِّج زوجًة من الحور رمضانَ  : فما من عبٍد يصومُ وتقرُّ أعيُنيم بنا، قال
فٍة مم ا نعت اهلُل عز  وجل  حوٌر مقصوراتٌ  سبعون ُحم ًة امرأٍة  كلِّ  الخياِم عمى في من درٍّ مجو 

 ... (: ليس فييا ُحم ٌة عمى لوِن األخَرى

, وقاؿ عنو حديث موضوعوىذا الحديث قاؿ عنو اإلماـ ابف الجوزي في الموضوعات: 
اإلماـ الشوكاني  , وقاؿ عنوضعيؼ جداً الحافظ ابف حجر العسقبلني في المطالب العالية: 

حديث ـ األلباني في ضعيؼ الترغيب: اإلماوقاؿ عنو  ,حديث موضوعفي الفوائد المجموعة: 
  .موضوع

 

كاَن كَمن  الخير منَ  وَمن تقر َب فيِو بَخصمةٍ ... يا أيُّيا الن اُس قد أظم كم شيٌر عظيٌم حديث ) -7
 (:أد ى فريضًة فيما ِسواُه، وَمن أد ى فريضًة كاَن كَمن أد ى سبعيَن فريضًة فيما ِسواهُ 

 ,حديث ضعيؼف حجر العسقبلني في التمخيص الحبير: قاؿ عنو اإلماـ اب وىذا الحديث
في   وقاؿ عنو, ضعيؼ جداً حديث : ريج مشكاة المصابيحختاأللباني في  اإلماـ قاؿ عنوو 

 .حديث منكر السمسمة الضعيفة:
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في رمضاف, بؿ إف اهلل يضاعؼ  اً وليس معنى ضعؼ ىذا الحديث أف األجر ليس مضاعف
وأجر الصياـ ينفرد بعمـ ثوابو وتضعيؼ  عؼ,مائة ضإلى سبع رمضاف وغيرهالحسنات في 

مَّى المَُّو ف َأبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو قاؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صَ فععالى, سبحانو وت اهلل حسناتو
ـَ ُيَضاَعُؼ اْلَحَسَنُة َعْشُر َأْمثَاِلَيا ِإَلى َسبْ  " :َعَمْيِو َوَسمَّـَ  عِماَئة ِضْعٍؼ, َقاَؿ المَُّو ُكؿُّ َعَمِؿ اْبِف آَد
" : ْوـَ َفِإنَُّو ِلي َعزَّ َوَجؿَّ  )رواه مسمـ(."  , َوَأَنا َأْجِزي ِبِو, َيَدُع َشْيَوَتُو َوَطَعاَمُو ِمْف َأْجِميِإالَّ الصَّ

شير رمضان شير أمتي ترمض فيو ذنوبيم، فإذا صامو عبد مسمم ولم يكذب ولم ) حديث -8
 (:ذنوبو كما تخرج الحية من سمخيا يغتب وفطره طيب، خرج من

حديث وىذا الحديث قاؿ عنو اإلماـ األلباني في السمسمة الضعيفة وضعيؼ الترغيب: 
 .ضعيؼ جداً 

ومف الجدير بالذكر أنو قد ثبت في أحاديث أخرى صحيحة أف شير رمضاف تكفر فيو 
يو وسمـ قاؿ: " مف صمى اهلل عم  فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبيالخطايا والذنوب, 

  )رواه البخاري ومسمـ(.صاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ مف ذنبو " 

الصموات الخمس, والجمعة " صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:  وعنو رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل
 )رواه مسمـ(."  إلى الجمعة, ورمضاف إلى رمضاف, مكفّْرات لما بينيف إذا اجتنبت الكبائر

من أدرك شير رمضان بمكة فصامو وقام منو ما تيسر كتب اهلل لو مائة ألف حديث ) -9
شير رمضان فيما سواه وكتب لو بكل يوم عتق رقبة وبكل ليمة عتق رقبة وكل يوم حمالن 

 (:فرس في سبيل اهلل وفي كل يوم حسنة وفي كل ليمة حسنة

, وقاؿ إسناده ضعيؼالمعارؼ: وىذا الحديث قاؿ عنو اإلماـ ابف رجب الحنبمي في لطائؼ 
  .حديث موضوع: والسمسمة الضعيفة ضعيؼ الترغيبفي  األلبانيعنو اإلماـ 

: الميم بارك لنا في رجب قالَ  رجبٌ  َخلَ د إذا صمى اهلل عميو وسمم كاَن رسوُل الم وِ ) حديث -11
 وشعبان وبمغنا رمضان(:

وقاؿ عنو اإلماـ النووي  لمعارؼوىذا الحديث قاؿ عنو اإلماـ ابف رجب الحنبمي في لطائؼ ا
حديث : عيؼ الترغيبضفي  األلباني, وقاؿ عنو اإلماـ فيو ضعؼإسناده : في األذكار

  .ضعيؼ
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وينبغي اإلشارة ىنا إلى أف ىذا الحديث مف حيث المعنى صحيح وطيب أف يدعو بو 
 .اإلنساف المسمـ, ولكف ال ينسبو إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ

ف دعاء  قاؿ الحافظ ابف رجب و, ال بأس بيو دعاء طيب سمـ ربو أف يبمغو رمضاف فالموا 
 -السمؼأي – قاؿ معمى بف الفضؿ: كانوا في كتاب لطائؼ المعارؼ: " رحمو اهللالحنبمي 

ستة أشير أف يتقبؿ منيـ. وقاؿ  , ويدعونوتعالى ستة أشير أف يبمغيـ رمضاف يدعوف اهلل
, وسمـ لي رمضاف وتسممو ني إلى رمضاف: الميـ سمم: كاف مف دعائيـيحيى بف أبي كثير

 .متقببل " مني

 ي ...(:شيري ، ورمضاُن شيُر أمت وشعبانُ  شيُر اهلِل ، َرجبُ حديث ) -11

وىذا الحديث قاؿ عنو اإلماـ ابف الجوزي في الموضوعات, والحافظ ابف حجر العسقبلني في 
تاريخ اإلسبلـ, واإلماـ  تبييف العجب, والشوكاني في الفوائد المجموعة, والحافظ الذىبي في

 حديث موضوع.ابف القيـ الجوزية في المنار المنيؼ: 

من فطر صائما في شير رمضان من كسب حالل؛ صمت عميو المالئكة ليالي ) حديث -02
ميو السالم يرق قمبو، رمضان كميا، وصافحو جبرائيل ليمة القدر، ومن صافحو جبرائيل ع

يكن عنده ؟ قال : فقبصة من   أ أفرأيت من لم. قال : فقمت : يا رسول اهللووتكثر دموع
: أفرأيت إن لم يكن عنده لقمة خبز ؟ قال : فمذقة من لبن . قال أفرأيت إن لم طعام. قمت

 ء(:تكن عنده ؟ قال : فشربة من ما

ابف  عنو اإلماـ , وقاؿال أصؿ لووىذا الحديث قاؿ عنو اإلماـ ابف حباف في المجروحيف:  
حديث : عيؼ الترغيبضفي  األلباني , وقاؿ عنو اإلماـال يصحعات: الجوزي في الموضو 

 .جداً  ضعيؼ
 َخاِلدٍ  ْبف َزْيدِ  فعف, أف مف فطر صائمًا كاف لو مثؿ أجره وقد صح في أجر إفطار الصائـ

 غْيرَ  َأْجِرِه, ِمْثؿُ  َلوُ  َكافَ  َصاِئًما " َمْف فطَّرَ  :َوَسمَّـَ  المَُّو َعمْيوِ  َصمَّى المَّوِ  َرُسوؿُ  : قاؿَ قاؿ اْلُجَيِنيّْ 

اِئـ َأْجرِ  ِمفْ  َيْنُقُص  َأنَّو ال وعنو رضي اهلل عنو  )رواه الترمذي وابف ماجو وصححو األلباني(.شْيًئا "  الصَّ
"  مف فطَّر صائًما أو جيز غازًيا؛ فمو مثؿ أجره : "َوَسمَّـَ  المَُّو َعمْيوِ  َصمَّى المَّوِ  َرُسوؿُ  قاؿ: قاؿَ 

 يقي وصححو األلباني(.)رواه البي
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تُ ، َقالَ َكاَن الن ِبيُّ َصم ى اهلُل َعَمي ِو َوَسم َم ِإَذا َأف َطرحديث ) -13 ِم اهلِل الم ُيم  َلَك ُصم  ، َوَعَمى : ِبس 
ِقَك َأف َطر ت(:  ِرز 

وىذا الحديث قاؿ عنو اإلماـ الشوكاني في نيؿ األوطار والحافظ ابف حجر العسقبلني في 
حديث , وقاؿ عنو اإلماـ األلباني في إرواء الغميؿ: إسناده ضعيؼبير: التمخيص الح

 ضعيؼ.
وىذه الزيادة ال البعض لمدعاء السابؽ عبارة )وبؾ آمنت وعميؾ توكمت(: يضيؼ  مالحظة:
ري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: " فزيادة, )وبؾ ا, قاؿ المبل عمي القأصؿ ليا

ف كا  ( ".وعميؾ توكمت, وكذا زيادة )ف معناىا صحيحاً آمنت( ال أصؿ ليا وا 

ِقَك الميم : قالالم ُو عميو وسمم إذا َأف َطَر،  كان النبي صمىحديث ) -04 ُت َوَعَمى ِرز  لك ُصم 
ُت َفَتَقب ل  ِمنِّي ِإن َك أنت الس ِميُع ال َعِميم  (:َأف َطر 

, وقاؿ عنو الحافظ ال يثبتاد: زاد المعقاؿ عنو اإلماـ ابف القيـ الجوزية في وىذا الحديث 
وقاؿ عنو اإلماـ األلباني في , واٍه جداً  سندهابف حجر العسقبلني في الفتوحات الربانية: 

 حديث ضعيؼ.ضعيؼ الجامع: 
بف عمر اهلل  عبدصح عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ في دعاء االفطار, حديث  مالحظة:

َذَىَب الظََّمُأ   عميو وسمـ إذا أفطر قاؿ:مى اهللاهلل صكاف رسوؿ " قاؿ: رضي اهلل عنيما 
 .األلباني( وحسنو )رواه أبو داود" َواْبَتمَّْت اْلُعُروُؽ َوثََبَت اأَلْجُر ِإْف َشاَء المَُّو 

ُتو تسبيحٌ  ،عبادةٌ  الصائمِ  نومُ حديث ) -15 وذنُبو  ،ودعاُؤه ُمسَتجابٌ  ،وعمُمو ُمضاَعفٌ  ،وَصم 
 (: مغفورٌ 

: واإلماـ العراقي في تخريج اإلحياء اإلماـ العجموني في كشؼ الخفاءوىذا الحديث قاؿ عنو 
, وقاؿ عنو في حديث ضعيؼاإلماـ األلباني في ضعيؼ الجامع: قاؿ عنو , و إسناده ضعيؼ

 .ضعيؼ جداً السمسمة الضعيفة: 
ومف الجدير بالذكر أنو ثبت أف األعماؿ تتضاعؼ في رمضاف وغير رمضاف إلى سبعمائة 

أف بينا, وكذلؾ ثبت أف دعوة الصائـ ال ترد, وثبت أف الصياـ يكفر  ضعؼ كما سبؽ
 الذنوب, لكف أف نـو الصائـ عبادة وصمتو تسبيح فيذا لـ يثبت بأي دليؿ صحيح.
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  )يوم صومكم يوم نحركم(: -16

  أف أوؿ يـو مف شير رمضاف نفسو يـو عيد النحر )األضحى(.ىذا األثر ومعنى 

شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  , وقاؿ عنوال أصؿ لوحمد بف حنبؿ: اإلماـ أ قاؿ عنو األثروىذا 
, وقاؿ عنو ابف ال يعرؼ في شيء مف كتب اإلسبلـ وال رواه عالـ قط " :في مجموع الفتاوى

والعجموني السيوطي الزركشي و , وقاؿ عنو العراقي والسخاوي و باطؿالقيـ في المنار المنيؼ: 
, ضعيؼ بؿ منكرو اإلماـ النووي في المجموع: , وقاؿ عنال أصؿ لو: وغيرىـواأللباني 

ال أعمـ لو أصبل شرعيا, وال أعمـ أنو ورد في ذلؾ حديث يعتمد " وقاؿ عنو العبلمة ابف باز: 
 ". عميو

من أفطر يومًا من رمضان في غير رخصة وال مرض، لم يقض عنو صوم الدىر )حديث  -07
ن صامو  (:كمو، وا 

 العبلمة, وقاؿ عنو حديث ضعيؼطني واإلماـ األلباني: وىذا الحديث قاؿ عنو اإلماـ الدارق
 .ضعيؼ مضطرب عند أىؿ العمـ ال يصحابف باز: 

وليس معنى ضعؼ ىذا الحديث عدـ وقوع اإلثـ عمى مف أفطر متعمدًا بدوف عذر, فقد سبؽ 
ا عند حديثنا عف حكـ ترؾ صياـ شير رمضاف خطورة ذنب اإلفطار في رمضاف نأف بيَّ 

 كبيرة مف الكبائر.ارتكب فعؿ ذلؾ فقد بدوف عذر, فمف 

 :ثبوت شير مضان 

 ثبوت دخول شير رمضان: -1
 يثبت بأحد أمريف:و يجب صياـ رمضاف بثبوت الشير,  
 رؤية ىالل رمضان: - أ

ـُ الشَّْيَر َفْمَيُصْموُ " قاؿ اهلل تعالى:  وعف ابف عمر أف رسوؿ اهلل صمى  (.085)البقرة:"  َفَمف َشِيَد ِمنُك
ذا رأيتموه فأفطروا, فإف ُغَـّ عميكـ فاقدروا لو"  :اهلل عميو وسمـ قاؿ رواه )"  إذا رأيتموه فصوموا, وا 

الشير تسع وعشروف ليمة, فبل " وعنو أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:  البخاري ومسمـ(.
  )رواه البخاري(."  فأكمموا العدة ثبلثيف  -رؤيتو غيـدوف  اؿحأي –عميكـ َـّ تصوموا حتى تروه, فإف غُ 

صوموا لرؤيتو وأفطروا : "  عنو أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿعف أبي ىريرة رضي اهللو 
 )رواه البخاري ومسمـ(."  عميكـ فأكمموا عدة شعباف ثبلثيف  -يَ فِ خَ – ُغبّْيَ لرؤيتو, فإف 
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في  عدؿ عند أكثر العمماء, كأبي حنيفة والشافعيواحد رؤية ىبلؿ رمضاف بشاىد وتثبت 
بف قدامة المقدسي الحنبمي في كتابو , وقاؿ اواختاره ابف المنذر الظاىريةوأحمد و  الصحيح

الشيخ ابف باز و  لشيخاالمغني: " وىو قوؿ عمر وعمي وابف عمر وابف المبارؾ", ورجح ىذا الرأي 
 ابف عثيميف رحميما اهلل تعالى.

تراءى " قاؿ:  رضي اهلل عنيما بف عمرعبد اهلل , حديث عدؿ واحد بشاىدويدؿ عمى االكتفاء 
          "  وسمـ فصاـ وأمر الناس بصيامو الناس اليبلؿ, فرأيتو, فأخبرت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو

 )رواه أبو داود وصححو األلباني(.
 وقد .كما قاؿ أكثر أىؿ العمـ ال يجوز أف نثبت صياـ شير رمضاف بالحسابات الفمكية مالحظة:

ذكر شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل: " أف العمماء أجمعوا عمى أف الحساب ال يعتمد في إثبات 
نما العمد الرجوع في وأفتت المجنة الدائمة بأف: "  ", ة ىو رؤية اليبلؿ أو إكماؿ العدةاألىمة, وا 

الشيور القمرية إلى عمـ النجوـ في بدء العبادات والخروج منيا دوف الرؤية مف البدع التي  إثبات
 ". ال خير فييا, وال مستند ليا مف الشريعة

 إكمال عدة شعبان ثالثين:  -2
نكمؿ شعباف ثبلثيف يومًا, فإننا ضاف في التاسع والعشريف مف شعباف, ذا لـ تثبت رؤية ىبلؿ رمإ

وعشريف  ال يقؿ عف تسعة )اليجري( ألف الشير اليبللي ؛وىذا باتفاؽ المذاىب الفقيية األربعة
شعباف  يتـ المسمموفاليبلؿ ليمة الثبلثيف مع شعباف,  تتـ رؤية, فإذا لـ اً وال يزيد عف ثبلثيف يوم

وما يدؿ عمى ذلؾ  ., ويكوف اليوـ الذي يميو بداية شير رمضافصبحوا مفطريففييومًا  ثبلثيف
الشير تسع " أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: رضي اهلل عنيما, بف عمر عبد اهلل حديث 

عف أبي و  )رواه البخاري(."  وعشريف ليمة, فبل تصوموا حتى تروه, فإف غـ عميكـ فأكمموا العدة ثبلثيف
أفطروا لرؤيتو, فإف صوموا لرؤيتو و : " ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ

 )رواه البخاري ومسمـ(."  غبي عميكـ فأكمموا عدة شعباف ثبلثيف

 ثبوت خروج شير رمضان: -2

 بإحدى أمريف: ويثبت خروج شير رمضاف كذلؾ
 رؤية ىالل شوال: - أ

ف ابف عمر أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يثبت خروج شير رمضاف برؤية ىبلؿ شواؿ, فع
ذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيتموه فص" قاؿ:   رواه البخاري ومسمـ(.)"  وموا, وا 
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بؿ البد مف إثباتو بشاىدي عدؿ باتفاؽ واحد,  اىدشب رؤية ىبلؿ شواؿ في إثبات ىفتال يكو 
حديث عبد الرحمف بف زيد بف الخطاب أف أصحاب  وحجتيـ, أصحاب المذاىب الفقيية األربعة

وموا لرؤيتو, وأفطروا لرؤيتو, وانسكوا ليا, فإف ص" اهلل عميو وسمـ حدثوه أنو قاؿ:  النبي صمى
 .(وصححو األلباني )رواه أحمد والنسائي"  غـ عميكـ فأكمموا ثبلثيف, فإف شيد شاىداف فصوموا وأفطروا

 إكمال عدة رمضان ثالثين: - ب

ويكوف اليوـ الذي يمي ذلؾ بداية  ,ذا لـ ُير ىبلؿ شواؿ, وجب إكماؿ شير رمضاف ثبلثيف يوماً إ
ذا " : يو وسمـ قاؿعف ابف عمر أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عمف شير شواؿ, إذا رأيتموه فصوموا, وا 

فإف ُغَـّ والشاىد في ىذا الحديث: "  رواه البخاري ومسمـ(.)"  رأيتموه فأفطروا, فإف ُغَـّ عميكـ فاقدروا لو
", ويقصد بيذه العبارة: أي إذا لـ تروا اليبلؿ سواء ىبلؿ رمضاف أو ىبلؿ  عميكـ فاقدروا لو

 مًا.شواؿ فأتموا الشير ثبلثيف يو 

 ثانيًا: الصيام المستحب:
التي ثبت تحريـ لممسمـ أف يصوـ تطوعًا هلل تبارؾ وتعالى شريطة أف ال يصوـ األياـ يستحب 
وقد سبؽ أف بينا أجر صياـ التطوع عند حديثنا عف فضائؿ الصياـ, ومف األحاديث  .صياميا

 َقاَؿ: َسِمْعُت النَِّبيَّ  ,َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريّْ رضي اهلل عنوالتي تبيف فضؿ صياـ التطوع, حديث 
ـَ َيْوًما ِفي َسِبيِؿ المَِّو, بَ "  َيُقوُؿ:  (.ومسمـ )رواه البخاري"  عََّد المَُّو َوْجَيُو َعِف النَّاِر َسْبِعيَف َخِريًفاَمْف َصا

 ومف األياـ التي يستحب التطوع بصياميا:
 صيام ستة أيام من شوال: -1

مف صاـ رمضاف, ثـ "  : النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ عف أبي أيوب رضي اهلل تعالى عنو أف
النبي  عف ثوباف رضي اهلل تعالى عنو أفو (. مسمـ )رواه"  أتبعو ستًا مف شواؿ, كاف كصياـ الدىر

صياـ شير رمضاف بعشرة أشير, وستة أياـ بعدىف بشيريف, فذلؾ " صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: 
 )رواه أحمد والنسائي وصححو األلباني(."  تماـ سنة

 كما بيف أىؿ العمـ. خبلؿ شير شواؿ متتابعة أو متفرقةاألياـ الستة ويجوز صياـ ىذه 
, مف شواؿ بالستة الِبيض, فاألياـ البيض ة األياـ الستةلتسمي ال أصؿوينبغي اإلشارة إلى أنو 

, وىي الثالَث عشَر والرابَع عشَر والخامَس عشَر, حينما اليجريفقط ىي ثبلثة أياـٍ وسَط الشير 
 .كما سنبيف رًا فتبيُض أكثُر ليالييا بضوء القمر. ويستحب صياميا أيضاً يكوف القمُر بد
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 مسألة: ما حكم صيام ستة من شوال لمن عميو قضاء من رمضان ؟
ببل ذلؾ رمضاف, فمنيـ مف أجاز قبؿ قضاء  بشكؿ عاـ اختمؼ العمماء في جواز صياـ التطوع

وىو مذىب  مع الكراىةذلؾ جاز ومنيـ مف أ, ورواية عند الحنابمة كراىة وىو مذىب الحنفية
 ومنيـ مف حـر ذلؾ وىو مذىب الحنابمة.المالكية والشافعية, 

في ذلؾ, فمنيـ  , فقد اختمؼ أىؿ العمـقبؿ قضاء رمضاف أما بخصوص صياـ ست مف شواؿ
 مف أجاز صياـ ست مف شواؿ قبؿ القضاء؛ ألف القضاء ال يجب عمى الفورية.

عمى ويدؿ  ـ ست مف شواؿ متعمؽ بإكماؿ شير رمضاف,مف قاؿ بعدـ الجواز؛ ألف صياومنيـ 
َـّ َأْتَبَعُو ِستِّا ِمْف َشوَّاٍؿ َكاَف َكِصَياـِ  ـَ َرَمَضاَف ُث ذلؾ قوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: )َمْف َصا

(, ثـ يكوف )أداًء وقضاءً  صياـ رمضاف أوالً  أنو ال بد مف إتماـث يويفيـ مف ىذا الحد  الدَّْىِر(,
وألف الذي عميو قضاء مف . ـ ست مف شواؿ, حتى يتحقؽ األجر الوارد في الحديثبعده صيا

 . رمضاف يقاؿ عنو: صاـ بعض رمضاف, وال يقاؿ صاـ رمضاف
إف قضاء رمضاف مقدـ عمى صياـ ست مف شواؿ, فمف كاف يستطيع أف يقضي ما  وأخيرًا نقول

فيجوز لو صياـ   يستطيععميو في شواؿ ثـ يصوـ ست مف شواؿ فيو أفضؿ, لكف مف كاف ال
 خبلؿ العاـ قبؿ ما عميو مف رمضافيقضي ست مف شواؿ حتى ال تفوتو فرصة صياميا, و 

نما يستحب ذلؾ,, رمضاف التالي ءمجي َعاِئَشَة  فعف فبل يجب قضاء رمضاف عمى الفورية وا 
ْوـُ ِمْف َرَمَضافَ  " َرِضَي المَُّو َعْنَيا قالت: , َفَما َأْسَتِطيُع َأْف َأْقِضَيُو ِإال ِفي َكاَف َيُكوُف َعَميَّ الصَّ

رحمو  النووي اإلماـ قاؿو  )رواه البخاري ومسمـ(. " َشْعَباَف, َوَذِلَؾ ِلَمَكاِف َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
ومذىب مالؾ وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماىير السمؼ والخمؼ : " اهلل في شرح صحيح مسمـ

أف قضاء رمضاف في حؽ مف أفطر بعذر كحيض وسفر يجب عمى التراخي, وال يشترط المبادرة 
 ." بو أوؿ اإلمكاف

من عميو قضاء ست أيام من رمضان مثاًل، ىل يجوز لو أن يصوميا في شوال بنية : مسألة
 القضاء وبنية صيام ست أيام من شوال معًا ؟

 العمـ اختمفوا في ىذه المسألة عمى قوليف:بعد طوؿ بحث في ىذه المسألة, وجدت أف أىؿ 
وىذا مذىب جميور , ال يجوز الجمع بيف القضاء وصياـ ست مف شواؿ بنية واحدةالقول األول: 

ذلؾ ابف عثيميف وغيرىما وعميو فتوى المجنة الدائمة؛ الشيخ ابف باز و  لشيخاالفقياء, وأفتى بذلؾ 
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ينبغي , شريؾ(تعرؼ ىذه المسألة عند الفقياء بالتو أنو في مسألة الجمع بيف عبادتيف بنية واحدة )
إف كانت إحدى العبادتيف غير التفريؽ بيف العبادات المقصود لذاتيا وغير المقصودة لذاتيا, ف

فتحية  سنة الفجر مثبًل,كتحية المسجد مع  بينيمامقصودة, واألخرى مقصودة بذاتيا صح الجمع 
نما المقصود وأما الجمع , ىو شغؿ المكاف بالصبلة, وقد حصؿ المسجد غير مقصودة بذاتيا, وا 

فبل  قضاء رمضاف وصياـ ست مف شواؿبيف عبادتيف مقصودتيف بذاتيما كالظير وراتبتو, أو 
مضاف مقصود لذاتو, وصياـ ست , وقضاء ر ألف كؿ عبادة مستقمة عف األخرىالجمع؛ يصح 

تداخؿ والجمع بينيما بنية الكصياـ الدىر, فبل يصح  ألنيما معاً  ؛مف شواؿ مقصود لذاتو
يكفي مف عميو قضاء مف شير  ال فأجابت: ", ىذه المسألةسئمت المجنة الدائمة عف وقد .واحدة

بؿ يجب أف يصـو ما عميو مف ا مف شير شواؿ عف القضاء تطوًعا, رمضاف أف يصوـ ستِّ 
 ." أياـ مف شواؿ إذا رغب في ذلؾ قبؿ انسبلخ الشير القضاء ثـ يصـو ستة

حدة, مع اإلشارة إلى جواز الجمع بيف قضاء رمضاف وصياـ ست مف شواؿ بنية وا ول الثاني:الق
نما يحصؿ عمى أصؿ ثواب السنة بعض  وأفتى بذلؾ ,فاعؿ ذلؾ ال يكوف لو كامؿ الثواب, وا 

جماعة مف المتأخريف مف الشافعية, وقاؿ بجوازه اإلماـ األلباني, وأفتت بو دار اإلفتاء المالكية و 
 رية.المص

: " يجوز لممرأة المسممة أف تقضي ما فاتيا مف عف ذلؾ, فأجابت دار اإلفتاء المصريةفقد سئمت 
صوـ في شير شواؿ, وتكتفي بو عف صياـ الست مف شواؿ, ويحصؿ ليا ثوابيا؛ لكوف ىذا 
الصياـ قد وقع في شير شواؿ. إال أف األكمؿ واألفضؿ أف صوـ المسمـ أو المسممة القضاء أواًل 

الجمع ال يعني ـ الست مف شواؿ أو الست مف شواؿ أواًل ثـ القضاء؛ ألف حصوؿ الثواب بث
نما يعني حصوؿ أصؿ ثواب السنة باإلضافة إلى ثواب الفريضة ".حصوؿ كامؿ الثواب,   وا 

 

 ل من شير ذي الحجة:وَ األيام الثمانية األُ  -2

في  المسمـ أف يجتيدف السنة ؿ مف ذي الحجة؛ إذ إف موَ صوـ األياـ الثمانية األُ لممسمـ يستحب 
 األياـىذه الصياـ في  األعماؿ الصالحة الصياـ, ويجوز ؿّْ جَ ىذه األياـ, ومف أَ العمؿ الصالح في 

َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو , َقاَؿ : رضي اهلل عنيما اْبِف َعبَّاسٍ  َعفْ ف, محاج ولغير الحاجل
ـَ اْلَعْشرِ  : "َوَسمَّـَ  اِلُح ِفيَيا َأَحبُّ ِإَلى المَِّو ِمْف َىِذِه اأْلَيَّاـِ َيْعِني َأيَّا َقاُلوا: َيا , َما ِمْف َأيَّاـٍ اْلَعَمُؿ الصَّ

اَل اْلِجَياُد ِفي َسِبيِؿ المَِّو, ِإالَّ َرُجٌؿ َخَرَج ِبَنْفِسِو َوَماِلِو , َواَل اْلِجَياُد ِفي َسِبيِؿ المَِّو ؟ َقاَؿ: وَ َرُسوَؿ المَّوِ 
ـْ َيْرِجْع ِمْف َذِلَؾ ِبَشْيءٍ    وصححو األلباني(. والمفظ لو ابف ماجوالبخاري و  رواه (" َفَم
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 صوم يوم عرفة لغير الحاج: -3

ـُ َيْوـِ َعَرَفَة َأْحَتِسُب ؿ: " عف أبي قتادة رضي اهلل عنو, أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قا ِصَيا
قاؿ النووي في شرح صحيح  )رواه مسمـ(."  َعَمى المَِّو َأْف ُيَكفَّْر السََّنَة الَِّتي َقْبَمُو , َوالسََّنَة الَِّتي َبْعَدهُ 

الصغائر", وىذا قوؿ جميور أىؿ العمـ, وقاؿ بذلؾ شيخ اإلسبلـ ابف مسمـ: " قالوا: المراد بيا 
 ية وتمميذه اإلماـ ابف القيـ الجوزية وغيرىما, فالكبائر ال تكفر إال بالتوبة.تيم

 يكره صياـ يوـ عرفة لمحاج كما سنبيف الحقًا. مالحظة:
  :خاصة يومي التاسع والعاشر شير اهلل المحرم في صومال -4

 قاؿ رسوؿ اهلل :رضي اهلل عنو قاؿ بي ىريرةعف أـ, فيستحب اإلكثار مف الصياـ في شير المحر 

" : وأفضؿ الصبلة بعد الفريضة صبلة الميؿ ,أفضؿ الصياـ بعد رمضاف شير اهلل المحـر " 
 )رواه مسمـ(.

اهلل النبي صمى  فعف أبي قتادة أف صياـ العاشر مف المحـر )عاشوراء(,ويتأكد االستحباب في 
 )رواه مسمـ(."  صياـ يـو عاشوراء, أحتسب عمى اهلل أف يكفّْر السنة التي قبمو" عميو وسمـ قاؿ: 

ـَ َيْوـٍ َما َرَأيْ  : ", َقاؿَ َرِضَي المَُّو َعْنوُ  اْبِف َعبَّاسٍ  فِ ع ُت النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيَتَحرَّى ِصَيا
َمُو َعَمى َغْيِرِه , ِإالَّ َىذَ  (. رواه البخاري ومسمـ)"  , َوَىَذا الشَّْيَر َيْعِني َشْيَر َرَمَضافَ ا اْلَيْوـَ َيْوـَ َعاُشوَراءَ َفضَّ

 .و والرغبة فيولتحصيؿ ثواب يترقب ويتييأ لصوموأي  :معنى يتحرى
مخالفة لمييود في اقتصارىـ عمى صـو  )تاسوعاء( يوـ التاسع مف المحـر صياـويستحب 
ـَ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيوِ ؿ: "اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما قا عبدفعف العاشر,   ِحيَف َصا

َرُسوَؿ المَِّو, ِإنَُّو َيْوـٌ ُتَعظُّْمُو اْلَيُيوُد َوالنََّصاَرى, َفَقاَؿ  َقاُلوا َيا ,َوَسمَّـَ َيْوـَ َعاُشوَراَء َوَأَمَر ِبِصَياِموِ 
ـُ اْلُمْقِبُؿ ِإْف َشاَء المَُّو ُصْمَنا اْلَيْوـَ ا : "َفِإَذا َكاَف اْلَعا لتَّاِسَع". َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

ـُ اْلُمْقِبؿُ  ـْ َيْأِت اْلَعا  )رواه مسمـ(." َحتَّى ُتُوفَّْي َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َفَم
 مالحظة: 

في ىدي خير العباد, والحافظ ابف حجر العسقبلني  زاد المعادكتابو في  الجوزية  كر ابف القيـذ
صوـ التاسع  صياـ عاشوراء أعمى مراتب أففي كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري, 

 .العاشر والحادي عشرو 
"مف أراد أف يصوـ عاشوراء صاـ التاسع والعاشر إال أف  رحمو اهلل:بف حنبؿ  اإلماـ أحمدقاؿ 

 ."فيصـو ثبلثة أياـتشكؿ الشيور 
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حكمة صوـ يوـ تاسوعاء  في كتابو مغنى المحتاج: "رحمو اهلل وقاؿ الخطيب الشربيني الشافعي 
لمخالفة الييود فإنيـ يصوموف العاشر, مع عاشوراء االحتياط لو الحتماؿ الغمط في أوؿ الشير, و 

واالحتراز مف إفراده بالصوـ, كما في يـو الجمعة, فاف لـ ُيصـ معو تاسوعاء ُسّف أف يصـو معو 
 ". ةاستحباب صـو الثبلثعمى  "اإلمبلء"والحادي عشر, بؿ نّص الشافعي في "األـ" 

 صوم أكثر أيام شير شعبان: -5

فعف عائشة رضي اهلل تعالى عنيا قالت: " ما رأيت  ف,يستحب إكثار الصياـ في شير شعبا
 )رواه البخاري ومسمـ(.رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أكثر صيامًا منو في شعباف " 

, َعَمْيِو َوَسمََّـ  َعْف َأِبي َسَمَمَة َقاَؿ: َسَأْلُت َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا َعْف ِصَياـِ َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَّوُ و 
ـْ َأَرُه َصاِئًما ِمْف َشْيٍر ُر َحتَّى َنُقوَؿ َقْد َأْفَطرَ , َوُيْفطِ ُصوـُ َحتَّى َنُقوَؿ َقْد َصاـَ َكاَف يَ " : َفَقاَلتْ  , َوَل

 ه مسمـ(.)روا " وـُ َشْعَباَف ِإال َقِميبلً , َكاَف َيصُ َكاَف َيُصوـُ َشْعَباَف ُكمَّوُ , ِمْف ِصَياِمِو ِمْف َشْعَبافَ  َقطُّ َأْكَثرَ 

رضي اهلل ُأَساَمة ْبف َزْيٍد في حديث  تجاء إكثار الصياـ في شير شعبافاستحباب  مف والحكمة
ـْ َأَرؾ َتُصوـُ ِمْف َشْير ِمْف الشُُّيور َما َتُصوـ ِمْف  " :الذي يقوؿ فيوعنو  ُقْمت: َيا َرُسوؿ المَّو, َل

ُو َبْيَف َرَجٍب َوَرَمَضاف , َوُىَو َشْير ُتْرَفُع ِفيِو اأَلْعَماؿ ِإَلى َشْعَباف, َقاَؿ: َذِلَؾ َشْيٌر َيْغُفُؿ النَّاس َعنْ 
 )رواه أبو داود والنسائي وحسنو األلباني(. " َرّب اْلَعاَلِميَف , َفُأِحبُّ َأْف ُيْرَفَع َعَمِمي َوَأَنا َصاِئـٌ 

 يوم النصف من شعبان بصيام أو تخصيص ليمتو قيام ؟حكم تخصيص ما مسألة: 
تخصيص يوـ النصؼ مف شعباف بالصياـ لمف ليس لو عادة بصياـ األياـ البيض أو  إف

ـ لمف ليس لو عادة بقياـ, اعتقادًا بأف لصياـ ىذا اليـو تخصيص ليمة النصؼ مف شعباف بالقيا
إذ ال يصح في فضؿ النصؼ مف شعباف ؛ كما قاؿ أكثر أىؿ العمـ( بدعة)أو لقياـ ليمتو فضيمة 

ؼ يفيو ضع الشأف حديث عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ, وكؿ ما ورد في ىذاوال صيامو 
في تعداده ألوجو البدع: " ومنيا في كتابو االعتصاـ قاؿ اإلماـ الشاطبي رحمو اهلل , أو موضوع

التزاـ العبادات المعينة في أوقات معينة لـ يوجد ليا ذلؾ التعييف في الشريعة, كالتزاـ صياـ يـو 
 مف شعباف وقياـ ليمتو ". النصؼ
 ؟ حكم الصيام بعد منتصف شير شعبان ما مسألة:
ِإَذا اْنَتَصَؼ َشْعَباُف َفبل  " أِبي ُىَرْيَرَة رضي اهلل عنو َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ:عف 

 .()رواه أبو داود والترمذي وابف ماجو وصححو األلباني" َتُصوُموا 
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حديث السابؽ تبعًا الختبلفيـ في صحة ال صياـ بعد انتصاؼ شعباف,صحة الاختمؼ العمماء في 
 في مفيومو, وذلؾ عمى قوليف:اختبلفيـ و 

ابف  قاؿ الحافظجواز الصياـ بعد منتصؼ شعباف, وىذا مذىب جميور العمماء.  :األولالقول 
ْوـُ " حجر العسقبلني في كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري: َوَقاَؿ ُجْمُيوُر اْلُعَمَماِء: َيُجوُز الصَّ

 ".ُمْنَكرٌ َتَطوًُّعا َبْعَد النّْْصِؼ ِمْف َشْعَباَف َوَضعَُّفوا اْلَحِديَث اْلَواِرَد ِفيِو, َوَقاَؿ َأْحَمُد َواْبُف َمِعيٍف ِإنَُّو 
اَل قاؿ: " ميو وسمـصمى اهلل ع, أف رسوؿ اهلل أبي ىريرة رضي اهلل عنوومما استدلوا بو حديث 

 ـ(.رواه البخاري ومسم) "َتَقدَُّموا َرَمَضاَف ِبَصْوـِ َيْوـٍ واََل َيْوَمْيِف, ِإالَّ َرُجٌؿ َكاَف َيُصوـُ َصْوًما َفْمَيُصْموُ 

الشافعية وبعض الحنابمة, واختاره : كراىة الصياـ بعد منتصؼ شعباف, وىذا مذىب الثانيالقول 
 .ميما اهلل تعالىرح ابف عثيميفالشيخ ابف باز, و الشيخ 

 اْلَقاِري المبل عمي َقاؿَ ف, والحكمة مف ىذا النيي أف تتابع الصياـ قد يضعؼ عف صياـ رمضا
َوالنَّْيُي ِلمتَّْنِزيِو, َرْحَمًة َعَمى اأُلمَِّة َأْف َيْضُعُفوا َعْف َحؽّْ اْلِقَياـِ في كتابو مرقاة المفاتيح: " رحمو اهلل 

ْوـِ َوَيُزوُؿ َعْنُو اْلُكْمَفةُ ِبِصَياـِ َرَمَضاَف َعَمى َوْجِو النَّ  ُد ِبالصَّ ـَ َشْعَباَف ُكمَُّو َفَيَتَعوَّ  ". َشاِط. َوَأمَّا َمْف َصا

 :الحاالت التالية ةستثنى مف الكراىيو 

, كمف يصوـ يومًا ويفطر ولو انتصؼ شعباف فيجوز لو أف يصـو مف اعتاد أف يصـو: األولى
صمى اهلل , أف رسوؿ اهلل أبي ىريرة رضي اهلل عنو فعف ,يومًا أو يصوـ يومي االثنيف والخميس

"  اَل َتَقدَُّموا َرَمَضاَف ِبَصْوـِ َيْوـٍ واََل َيْوَمْيِف, ِإالَّ َرُجٌؿ َكاَف َيُصوـُ َصْوًما َفْمَيُصْموُ  قاؿ: " عميو وسمـ
 ـ(.رواه البخاري ومسم)

فعف , هلل صمى اهلل عميو وسمـمف أراد أف يصوـ معظـ شعباف كما كاف يفعؿ رسوؿ ا: الثانية
عائشة رضي اهلل تعالى عنيا قالت: " ما رأيت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أكثر صيامًا منو 

 )رواه البخاري ومسمـ(.في شعباف " 

 .مف كاف عميو قضاء أو صوـ واجب, فبل خبلؼ في وجوب صومو ولو انتصؼ شعباف :الثالثة
 صيام يومي االثنين والخميس: -6

ا: عف أسامة بف زيد رضي اهلل عنيمحب لممسمـ أف يواظب عمى صياـ االثنيف والخميس, فيست
أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ كاف يصوـ يـو االثنيف والخميس, فُسِئَؿ عف ذلؾ, فقاؿ: إف 

)رواه أحمد وأبو داود "  أعماؿ العباد ُتعرض يـو االثنيف والخميس, وأحب أف ُيعَرَض عممي وأنا صائـ

 صححو األلباني(.و 
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كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يتحرى صوـ االثنيف " قالت:  رضي اهلل عنيا عف عائشةو 
 .)رواه الترمذي والنسائي وابف ماجو وصححو األلباني("  والخميس

أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ سئؿ عف صوـ االثنيف فقاؿ: و, عف أبي قتادة رضي اهلل عنو 
 )رواه مسمـ(."  يو أنزؿ عميفيو ولدت, وف

 صيام ثالثة أيام من كل شير -7
َرِضَي المَُّو َعْنُو,  َأِبي ُىَرْيَرةَ  َعفْ صياـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير, فيسف لممسمـ أف يحرص عمى 

ِصَياـِ َثبَلَثِة َأيَّاـٍ ِمْف ُكؿّْ َشْيٍر, َوَرْكَعَتِي  :َأْوَصاِني َخِميِمي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِبَثبَلثٍ  َقاَؿ: "
َحى, َوَأْف ُأوِتَر َقْبَؿ َأْف َأَناـَ    .)رواه البخاري ومسمـ("  الضُّ

َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى  " َأَكافَ  :َزْوَج النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َعاِئَشةَ  َسَأَلتْ  َأنََّيا ,ُمَعاَذُة اْلَعَدِويَّةُ وعف 
", َفُقْمُت َلَيا: "ِمْف َأيّْ َأيَّاـِ الشَّْيِر  المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُصوـُ ِمْف ُكؿّْ َشْيٍر َثبَلَثَة َأيَّاـٍ ؟ ـْ ", َقاَلْت: "َنَع

ـْ َيُكْف ُيَباِلي ِمْف َأيّْ َأيَّاـِ الشَّْيِر َيُصوـُ  :َكاَف َيُصوـُ ", َقاَلتْ   (.رواه مسمـ)"  َل
, َقاؿَ رضي اهلل عنو َجِريِر ْبِف َعْبِد المَّوِ  َعفْ و  ـُ َثبَلَثِة َأيَّاـٍ  : ", َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِصَيا

ـُ الدَّْىِر,  ِمْف ُكؿّْ  ـُ اْلِبيضِ َشْيٍر ِصَيا رواه )"  َصِبيَحَة َثبَلَث َعْشَرَة َوَأْرَبَع َعْشَرَة َوَخْمَس َعْشَرةَ  َوَأيَّا

مف الشير اليجري  الثالَث عشَر والرابَع عشَر والخامَس عشرَ  أياـ وتسمى (.النسائي وصححو األلباني
 :, وقيؿيكوف بدرًا فتبيُض ليالييا بضوء القمر يايليال القمر في باألياـ البيض كما أسمفنا؛ ألف

 .يطمع فييا مف أوليا إلى آخرىا ألف القمر
ِإَذا ُصْمَت َشْيًئا  : "وعف أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ: َقاَؿ ِلي َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  

 (. رواه الترمذي والنسائي وصححو األلباني) " َرَة, َوَخْمَس َعْشَرةَ ِمَف الشَّْيِر, َفُصـْ َثبَلَث َعْشَرَة, َوَأْرَبَع َعشْ 
ابف الشيخ التي يسف صياميا مف كؿ شير, قاؿ  األياـ الثبلثة تحديد األمر واسع فيوعميو فإف 

يجوز لئلنساف أف يصوـ في أوؿ الشير, أو وسطو, أو آخره, متتابعة, أو عثيميف رحمو اهلل: " 
  كوف في األياـ البيض الثبلثة وىي: ثبلثة عشر, وأربعة عشر,متفرقة, لكف األفضؿ أف ت

 ".وخمسة عشر

فطار يوم )صيام داود عميو السالم(: -8  صيام يوم وا 

يسف لممسمـ إف كاف قادرًا عمى الصياـ أف يصوـ صياـ سيدنا داود عميو السبلـ, بأف يصـو يومًا 
عف عبد اهلل بف عمرو رضي اهلل ف مع مراعاة عدـ صياـ األياـ المنيي عف صياميا. ويفطر يوماً 

أحب الصبلة إلى اهلل صبلة داود عميو السبلـ, : "عنيما قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ
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وأحب الصياـ إلى اهلل صياـ داود: وكاف يناـ نصؼ الميؿ, ويقـو ثمثو, ويناـ سدسو, ويصـو يومًا 
 واه البخاري ومسمـ(.ر ( " ويفطر يوماً 

رضي اهلل عنيما  بف العاص عف عبد اهلل بف عمروف ى درجات الصياـ وأفضميا,وىذا الصياـ أعم
ُأخبر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أني أقوؿ: واهلل ألصومف النيار, وألقومف الميؿ ما : " قاؿ

عشت, فقمت لو: قد قمتو بأبي أنت وأمي قاؿ: فإنؾ ال تستطيع ذلؾ, فصـ وأفطر, وقـ ونـ, 
ثة أياـ, فإف الحسنة بعشر أمثاليا, وذلؾ مثؿ صياـ الدىر, قمت: إني أطيؽ وصـ مف الشير ثبل

أفضؿ مف ذلؾ قاؿ: فصـ يومًا وأفطر يوميف, قمت: إني أطيؽ أفضؿ مف ذلؾ قاؿ: فصـ يومًا 
وأفطر يومًا, فذلؾ صياـ داود عميو السبلـ, وىو أفضؿ الصياـ, فقمت: إني أطيؽ أفضؿ مف 

 )رواه البخاري ومسمـ(. " عميو وسمـ: ال أفضؿ مف ذلؾذلؾ, فقاؿ النبي صمى اهلل 
 مسألة: ىل يجوز لممرأة أن تصوم صيام التطوع بغير إذن زوجيا؟ 

 , لحديث أبي ىريرةوزوجيا حاضٌر إال بإذنو)أي صياـ تطوع( ال يجوز لممرأة أف تصوـ نفبًل 
َمْرَأِة َأْف َتُصوـَ َوَزْوُجَيا َشاِىٌد ِإال ال َيِحؿُّ ِلمْ " قاؿ:  صمى اهلل عميو وسمـ النبي رضي اهلل عنو, أف

 )رواه البخاري ومسمـ(. " ِبِإْذِنوِ 
ذا صامت الزوجة تطوعًا بغير إذف زوجيا, فمو أف يفطرىا إذا احتاج وبناء عمى ىذه المسألة إ

 .المذاىب الفقيية األربعة أصحاب إلى ذلؾ, وىذا باتفاؽ
واجب عمى الفور, فبل  افي كؿ األياـ, وحقو مني وبزوجتمزوج حؽ االستمتاع لوسبب ىذا أف 

عنيا فصوميا التطوع جائز ببل  اً فإذا كاف زوجيا غائبىذا الحؽ بتطوع منيا بدوف إذنو,  يفوت
 النيي.  سببزواؿ مفيـو الحديث السابؽ ولخبلؼ, ل

ى قوؿ عموينبغي اإلشارة ىنا إلى أنو لو صامت المرأة بغير إذف زوجيا صح صوميا مع الحرمة 
صّح مع الحرمة عند ولو صامت المرأة بغير إذف زوجيا جاء في الموسوعة الفقيية: "  الجميور.

, إاّل أّف الّشافعّية خّصوا الحرمة بما يتكّرر عند الحنفّية, والكراىة الّتحريمّية جميور الفقياء
, إاّل إف غير إذنوة مف شّواؿ فميا صوميا بصومو, أّما ما ال يتكّرر صومو كعرفة وعاشوراء وستّ 

 ". وال تحتاج المرأة إلى إذف الّزوج إذا كاف غائبًا , لمفيوـ الحديث ولزواؿ معنى الّنييا, منعي
مسألة استئذاف المرأة زوجيا لمصياـ, يكوف فقط في صياـ التطوع, أما في صياـ  مالحظة:

وجاء حديث  رمضاف, فتصوـ ولو لـ يأذف ليا؛ ألنو ال طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ,
زوجيا في صياـ رمضاف, فعف أبي ىريرة صحيح صريح يدؿ عمى أنو ال يمـز المرأة أف تستأذف 

 



37 

 

ال َتُصوـُ اْلَمْرَأُة َوَبْعُمَيا َشاِىٌد ِإال ِبِإْذِنِو َغْيَر " رضي اهلل عنو, أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: 
 . ني()رواه أبو داود والترمذي وصححو األلبا"  َرَمَضافَ 

 وه:ثالثًا: الصيام المكر 
 صوم الدىر: -1

 دوف أف يفطر, -باستثناء األياـ المنيي عنيا–الصياـ, فيصوـ كؿ يوـ  المسمـ يسردوىو أف 
اختاره , و بعض الحنابمةوقوؿ لممالكية, وقوؿ لمشافعية, و و  مذىب الحنفية,, ىذا عند وىو مكروه

ألنو يضعؼ الصائـ  ؛المجنة الدائمة بووأفتت  ,الشوكانيابف القيـ, و و  ,ابف تيميةشيخ اإلسبلـ 
عف الفرائض والواجبات وعف الكسب الذي ال بد منو؛ وألنو يصير العبادة عادًة وطبعًا, ومبنى 

 ة.العبادة عمى مخالفة العاد
         عف عبد اهلل بف عمرو بف العاص رضي اهلل عنيما, أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:

ـَ اأْلََبد اَل َصاـَ "   (.مسمـو  رواه البخاري)"  َمْف َصا

َكْيَؼ ِبَمْف " عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أنو سأؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : و 
ـَ واََل َأْفَطَر   .)رواه مسمـ)" َيُصوـُ الدَّْىَر ُكمَُّو ؟ َقاَؿ : اَل َصا

َجاَء َثبلُث َرىٍط ِإَلى ُبُيوِت َأزَواِج النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَميِو " : هلل عنو قاؿف أنس بف مالؾ رضي اوع
َفَقاًلوا : وَأيَف  َوَسمَّـَ َيسَأُلوَف َعف ِعَباَدِة النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمَّـَ , َفَممَّا ُأخِبُروا َكَأنَُّيـ تََقالُّوَىا ,

َر , َقاَؿ َأَحُدُىـ :  َنحُف ِمَف النَِّبيّْ  ـَ ِمف َذنِبِو َوَما تََأخَّ َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمَّـَ ؟ َقد َغَفَر المَُّو َلُو َما َتَقدَّ
ُؿ ا َأعَتزِ َأمَّا َأَنا َفِإنّْي ُأَصمّْي الَّميَؿ َأَبًدا , َوَقاَؿ آَخُر : َأَنا َأُصوـُ الدَّىَر َواَل ُأفِطُر , َوَقاَؿ آَخُر : َأنَ 

ـُ الَِّذيَف ق ُمتـُ َكَذا َوَكَذا ؟ النَّْساَء َفبَل َأَتَزوَُّج َأَبًدا , َفَجاَء َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَميِو َوَسمَّـَ َفَقاَؿ : َأنُت
ُقُد , َوَأَتَزوَُّج النَّْساَء , َفَمف َأَما َوالمَِّو ِإنّْي أَلَخَشاُكـ لمَِّو َوَأتَقاُكـ َلو , َلِكنّْي َأُصوـُ َوُأفِطُر , َوُأَصمّْي َوَأر 

 )رواه البخاري ومسمـ(."  َرِغَب َعف ُسنَِّتي َفَميَس ِمنّْي
           رضي اهلل عنيما بف العاص عبد اهلل بف عمروديث حاألدلة عمى كراىة صوـ الدىر مف و 
ُأخبر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أني أقوؿ: واهلل ألصومف  " :ويقوؿ فيو -لذي ذكرناه سابقاً ا-

النيار, وألقومف الميؿ ما عشت, فقمت لو: قد قمتو بأبي أنت وأمي قاؿ: فإنؾ ال تستطيع ذلؾ, 
فصـ وأفطر, وقـ ونـ, وصـ مف الشير ثبلثة أياـ, فإف الحسنة بعشر أمثاليا, وذلؾ مثؿ صياـ 

ضؿ مف ذلؾ قاؿ: فصـ يومًا وأفطر يوميف, قمت: إني أطيؽ أفضؿ الدىر, قمت: إني أطيؽ أف
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مف ذلؾ قاؿ: فصـ يومًا وأفطر يومًا, فذلؾ صياـ داود عميو السبلـ, وىو أفضؿ الصياـ, فقمت: 
 )رواه البخاري ومسمـ(. "إني أطيؽ أفضؿ مف ذلؾ, فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: ال أفضؿ مف ذلؾ

 صوم الوصال: -2

, الجميور مف الحنفيةوىو أف يصوـ المسمـ يوميف فبل يأكؿ بينيما شيئًا, وىو مكروه عند 
  وعميو أكثُر أىؿ العمـ. ,ووجو عند الشافعية ,والحنابمة ,والمالكية

يي النبي ن وقاؿ الشافعية في األصح مف مذىبيـ كما بيف اإلماـ النووي واختار ابف عثيميف أف
 .لتحريـامف باب  ف صـو الوصاؿع صمى اهلل عميو وسمـ المسمميف

, وكاف اهلل تعالى يعطيو القوة عمى ذلؾ, وقد كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ يواصؿ الصياـ
المَُّو َعْنُو َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ  َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضيَ ف. ولكنو نيى أمتو عف ذلؾ شفقة عمييـ, ورحمة بيـ

: , ِإنّْي َأِبيُت  " َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ـْ ال ُتَواِصُموا. َقاُلوا: ِإنََّؾ ُتَواِصُؿ. َقاَؿ: ِإنّْي َلْسُت ِمْثَمُك
 . )رواه البخاري ومسمـ( " ُيْطِعُمِني َربّْي َوَيْسِقيِني
يؤتى بطعاـ وشراب مف عند  وحديث السابؽ, فمنيـ مف قاؿ أنال بياف معنىواختمؼ العمماء في 

ومنيـ مف قاؿ أنو يشغمو صمى اهلل عميو وسمـ ذكر اهلل تعالى والتفكر في عظمتو اهلل كرامة لو, 
ومنيـ مف قاؿ أف اهلل يجعؿ فيو قوة الطاعـ واالستغراؽ في مناجاتو عف الطعاـ والشراب, 

وأخذ بيذا  ,الحافظ ابف حجر العسقبلني في فتح الباري كما ذكر ورجح ذلؾ الجميور, والشارب
 القوؿ اإلماـ النووي كما ذكر في شرح صحيح مسمـ.

 صيام يوم عرفة لمحاج: -3

فقد كاف ىدي النبي  , وىذا مذىب جميور أىؿ العمـ,ويكره لو ذلؾ ال يستحب لمحاج صياـ عرفة
أـ الفضؿ بنت الحارث رضي اهلل  ففع ,الفطر يوـ عرفة اهلل عميو وسمـ وخمفائو الراشديفصمى 
أنيا أرسمت إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ بقدح لبف, وىو واقٌؼ عمى بعيره بعرفة, ا: " عنيم
 )رواه البخاري ومسمـ(."  فشرب
حججت مع النبي " عف صوـ يـو عرفة بعرفة, فقاؿ: عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما وسئؿ 

ع عمر فمـ يصمو, ومع عثماف فمـ صمى اهلل عميو وسمـ فمـ يصمو, ومع أبي بكر فمـ يصمو, وم
 (.رواه أحمد والترمذي وصححو األلباني)"  يصمو, وأنا ال أصومو, وال آمر بصومو, وال أنيي عنو

ف مواألفضؿ لمحاج أف يفطر يوـ عرفة اقتداء بالنبي صمى اهلل عميو وسمـ وخمفائو, ولما فيو 
 .العظيـ عمى الدعاء والذكر في ىذا الموقؼالتقوية 
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 يوم الجمعة بالصيام: إفراد -4

عادة جاز  ذا صامو لموافقتو, أما إلخصوصيتوصامو المسمـ إذا  يكره إفراد يوـ الجمعة بالصوـ
ذا صاـمف يصوـ يوًما ويفطر يوًما فيوافؽ صومو يـو الجمعة :مثؿ ,لو ذلؾ يومًا قبمو أو  , وا 

ابف و  ابف تيمية, فية, واختارهالشافعية, والحنابمة, وبعض الحنىذا مذىب , و جاز ذلؾ يومًا بعده
وذلؾ  ابف عثيميف, والمجنة الدائمة,ابف باز, و و  ,الشنقيطيمحمد األميف القيـ, والشوكاني, و 

 لؤلدلة التالية:
سألت جابًرا رضي اهلل عنو: نيى النبي صمى اهلل عميو " قاؿ: رحمو اهلل عف محمد بف عباد  - أ

 (.لبخاري ومسمـا)رواه "  وسمـ عف صوـ يـو الجمعة؟ قاؿ: نعـ

ال يصومف " عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ:  - ب
 (.البخاري ومسمـ)رواه "  أحدكـ يوـ الجمعة إال يومًا قبمو أو بعده

أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ دخؿ عمييا يـو : " عف جويرية بنت الحارث رضي اهلل عنيا - ت
؟ قالت: اؿ: أصمِت أمس؟ قالت: ال, قاؿ: تريديف أف تصومي غداً الجمعة وىي صائمة فق

 )رواه البخاري(."  ال, قاؿ: فأفطري

ال تختصوا ليمة الجمعة " عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:  - ث
وـٍ بقياـٍ مف بيف الميالي, وال تخصوا يوـ الجمعة بصياـٍ مف بيف األياـ إال أف يكوف في ص

 .مسمـ()رواه "  يصومو أحدكـ

يستثنى مف النيي:ِ َمْف  قاؿ ابف حجر العسقبلني في كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري: "و 
ـَ َقْبمو َأْو َبْعده َأْو ِاتََّفَؽ ُوُقوُعُو ِفي َأيَّاـٍ َلُو َعاَدٌة ِبَصْوِمَيا َكَمْف َيُصوـ َأيَّاـ اْلِبيِض َأْو مَ  ْف َلُو َصا

َفَواَفَؽ َيْوـَ اْلُجْمَعِة, َوُيْؤَخُذ ِمْنُو َجَواُز َصْوِمِو  أو يوـ عاشوراءَكَيْوـِ َعَرَفَة ٌة ِبَصْوـِ َيْوـٍ ُمَعيٍَّف َعادَ 
 ". ِلَمْف َنَذَر َيْوـ ُقُدوـ َزْيٍد َمَثبًل َأْو َيْوـ ِشَفاء ُفبَلفٍ 

ة قضاء عف يوـ رمضاف ولو يجوز لممسمـ أف يصوـ يوـ الجمعوأفتت المجنة الدائمة بانو: " 
 ". منفرداً 

 وخالصة ما تقدم:
 إال في حاالت, وىي:جميور العمماء عمى قوؿ  لجمعةايكره صياـ يـو 

 مف كاف لو عادة بصياـ, كمف يصـو يومًا ويفطر يومًا. -0

 مف صاـ يومًا قبمو أو يومًا بعده. -2
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يصوـ ىذا اليوـ ليس ألنو  ء؛ ألنوإف وافؽ يومًا يصومو المسمـ عادة, كيـو عرفة أو عاشورا -3
 يـو الجمعة, بؿ ألنو يوـ عرفة أو يوـ عاشوراء.

مف كاف عميو صياـ واجب كمف أراد قضاء ما أفطر في رمضاف أو نذر أف يصوـ في  -4
يوـ الجمعة, فيجوز لو الصياـ؛ ألنو ال يصـو يـو الجمعة مناسبة معينة فوقعت في 

 تخصيصًا لو.

  فائدة:
ة مف كراىة إفراد يوـ الجمعة بالصياـ, فقاؿ: كمشرح صحيح مسمـ الح ذكر اإلماـ النووي في

: أف يوـ الجمعة يوـ دعاء وذكر وعبادة مف الغسؿ الحكمة في النيي عنوقاؿ العمماء: و  "
كثار الذكر بعدىا ... وغير ذلؾ مف العبادات والتبكير إلى الصبلة وانتظارىا وا ستماع الخطبة وا 

, وظائؼ وأدائيا بنشاط وانشراح ليافيو, فيكوف أعوف لو عمى ىذه ال, فاستحب الفطر في يوميا
قبمو  فإف قيؿ: لو كاف كذلؾ لـ يزؿ النيي والكراىة بصـو والتذاذ بيا مف غير ممؿ وال سآمة ...

, فالجواب: أنو يحصؿ لو بفضيمة الصوـ الذي قبمو أو بعده ما يجبر ما قد بعده لبقاء المعنىأو 
الحكمة  المعتمد في قصير في وظائؼ يوـ الجمعة بسبب صومو, فيذا ىويحصؿ مف فتور أو ت

ث يفتتف بو كما وقيؿ: سببو خوؼ المبالغة في تعظيمو, بحي ,عف إفراد صوـ الجمعةفي النيي 
يور مف وظائؼ يـو , وىذا ضعيؼ منتقض بصبلة الجمعة وغيرىا مما ىو مشافتتف قوـ بالسبت

, وىذا ضعيؼ منتقض بيـو االثنيف فإنو لئبل يعتقد وجوبو الجمعة وتعظيمو, وقيؿ: سبب النيي
, فالصواب بيوـ عرفة ويـو عاشوراء وغير ذلؾيندب صومو وال يمتفت إلى ىذا االحتماؿ البعيد, و 

  ". ما قدمنا. واهلل أعمـ

 إفراد يوم السبت بالصيام: -5

وـٍ قبمو أو بعده, اختمؼ إفراد يوـ السبت بالصوـ تطوعًا مف غير أف يكوف عادًة, وال مقرونًا بي
 فيو أىؿ العمـ عمى أقواؿ, منيا:

وذلؾ ألف في إفراده بالصـو تعظيمًا لو فيحصؿ ؛ يكره إفراد يـو السبت بالصوـ القول األول:
قوؿ جماىير أىؿ العمـ مف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة في المعتمد , وىذا التشبو بالييود

ال َتُصوُموا َيْوـَ السَّْبِت " رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: ُبسر قاؿ: قاؿ  عف عبد اهلل بففعندىـ. 
ـْ َيِجْد أَ  ـْ , َفِإْف َل ـْ ِإال ِلَحاَء ِعَنَبةٍ ِإال ِفيَما اْفَتَرَض المَُّو َعَمْيُك )رواه أبو " , َأْو ُعوَد َشَجَرٍة َفْمَيْمُضْغُو َحُدُك

  ني(.ترمذي وابف ماجو وصححو األلباداود وال
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ومعنى )لحاء عنبة(: القشرة التي تكوف عمى حبة العنب, ويقصد بيذا الحديث أنو ينبغي عمى 
ف لـ يجد إال قشرة حبة عنب أو عودة شجرة, وىذا يدلؿ  المسمـ أف يفطر في يـو السبت حتى وا 

 عمى النيي عف الصياـ يوـ السبت.
ٌف, َوَمْعَنى َكَراَىِتِو ِفي َىَذا َأْف َيُخصَّ الرَُّجُؿ َيْوـَ َىَذا َحِديٌث َحسَ رحمو اهلل: "  الترمذياإلماـ وَقاَؿ 

ـُ َيْوـَ السَّْبِت "  .السَّْبِت ِبِصَياـٍ أَلفَّ اْلَيُيوَد ُتَعظّْ
وجاء ىذا القوؿ يجوز صـو يوـ السبت مطمقًا سواء كاف مفردًا أـ مقرونًا بغيره,  القول الثاني:

, العسقبلني , وابف حجرةابف تيمي شيخ اإلسبلـ واختاره الطحاوي,في رواية عف أحمد, ورجحو 
وذلؾ لبقاء إباحة التطوع عمى أصميا, إذ لـ يصح عندىـ في النيي عف إفراد يـو  ؛وابف باز

  السبت بالصوـ حديٌث يعتمد عميو.
مجموع في كتابو رحمو اهلل إفراد يـو السبت بالصياـ  ابف العثيميف وقد لخص الشيخ 

 عمى النحو التالي:فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف,  فتاوى ورسائؿ

الحاؿ األولى: أف يكوف في فرٍض, كرمضاف َأَداًء, أو قضاًء, وكصياـ الَكفَّاَرِة, وبدؿ ىدي 
 التََّمتُّع, ونحو ذلؾ؛ فيذا ال بأس بو ما لـ يخصو بذلؾ ُمعَتِقًدا أف لو مزية.

 ؛ فبل بأس بو.الحاؿ الثانية: أف يصـو قبمو يـو الجمعة
وستة  ،ويـو عاشوراءالحاؿ الثالثة: أف ُيَصاِدؼ صياـ أياـ مشروعة؛ كأياـ البيض, ويـو عرفة, 

أياـ مف َشوَّاؿ لمف صاـ رمضاف وتسع ذي الحجة؛ فبل بأس؛ ألنو لـ يصمو ألنو يـو السبت, بؿ 
 ألنو مف األياـ التي ُيْشَرع صوميا.
كعادة مف يصوـ يوًما َوُيْفِطر َيْوًما, َفُيَصاِدؼ يوـ صوِمِو يـو الحاؿ الرابعة: أف ُيصاِدؼ عادًة, 

السبت؛ فبل بأس بو, كما قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ لما نيى عف تقدـ رمضاف بصوـ يـو 
 أو يوميف: إال رجبًل كاف يصوـ صومًا فميصمو, وىذا مثمو.

ُو بصوـ َتَطوُّع؛ فيفرده بالص ؛ فيذا محؿ النَّيي إف َصحَّ الحديُث في الحاؿ الخامسة: أف َيُخصَّ ـو
 النيي َعْنُو.

 تخصيص شير رجب بالصوم: -6
اعتقادًا أو تخصيص أياـ محددة مف شير رجب بالصوـ  كره تخصيص شير رجب بالصوـي

بفضيمة الصوـ في شير رجب, أما مف صاـ لسبب آخر كما لو كاف يقضي ما فاتو مف رمضاف 
ف لو عادة بصياـ كمف يصوـ يومي االثنيف والخميس أو ثبلث أياـ أو يصـو لنذٍر أو كفارة أو كا
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, وقد نص عمى ذلؾ فقياء المالكية, مف كؿ شير أو يصـو يومًا ويفطر يومًا فيذا ال بأس بو
ابف حجر العسقبلني, و  وابف القيـ, وشيخ اإلسبلـ ابف تيمية, ,وىو اختيار الشوكاني والحنابمة,

 ذلؾ لآلتي:و  .يو فتوى المجنة الدائمة, وعمابف عثيميفابف باز, و و 

وكاف عمر بف الخطاب  ,فيو إحياًء لشعار الجاىمية بتعظيمو تخصيص الصوـ في رجب إف - أ
)يقصد  , َقاَؿ: " َرَأْيُت ُعَمرَ رضي اهلل عنو فَعْف َخَرَشَة ْبِف اْلُحرّْ  يضرب مف كاف يفعؿ ذلؾ,

, )أواني الطعاـ( , َحتَّى َيَضُعوَىا ِفي اْلِجَفافِ َيْضِرُب َأُكؼَّ النَّاِس ِفي َرَجبٍ  ابف الخطاب(
 )رواه الطبراني وصححو األلباني(. َوَيُقوُؿ: ُكُموا, َفِإنََّما ُىَو َشْيٌر َكاَف ُيَعظُّْمُو َأْىُؿ اْلَجاِىِميَّة "

رحمو  قاؿ الشوكاني الصياـ في رجب في أي حديث يعتمد عميو, لـ تثبت فضيمة تخصيص  - ب
لـ يرد في رجب عمى الخصوص سنٌة صحيحٌة وال حسنٌة وال " : السيؿ الجرار في كتابو اهلل

ضعيفٌة ضعفًا خفيفًا, بؿ جميع ما روي فيو عمى الخصوص إما موضوٌع مكذوٌب أو ضعيٌؼ 
 ". شديد الضعؼ

رجب بخصوصو  " وأما صوـ: مجموع الفتاوى كتابو اؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية فيقو 
, وليست مف ال يعتمد أىؿ العمـ عمى شيء منيا, ضوعةمو  , بؿفأحاديثو كميا ضعيفة

 . " ؿ عامتيا مف الموضوعات المكذوباتيروى في الفضائؿ, ب الضعيؼ الذي

 رابعًا: الصيام المحرم:
 صيام يومي العيدين: -1

شيدت العيد ؿ: " عف أبي عبيد مولى ابف أزىر قافيحـر صياـ يومي العيديف بإجماع أىؿ العمـ, 
لخطاب رضي اهلل عنو فقاؿ: ىذاف يوماف نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف مع عمر بف ا

 )رواه البخاري مسمـ(."  صياميما: يـو فطركـ مف صيامكـ, واليـو اآلخر تأكموف فيو مف نسككـ
نيى النبي صمى اهلل عميو وسمـ عف صوـ يـو : " رضي اهلل عنو قاؿالخدري ف أبي سعيد وع

 اه البخاري مسمـ(.)رو " الفطر والنحر 
 صيام أيام التشريق: -2

يحـر صياـ أياـ التشريؽ باتفاؽ أصحاب المذاىب األربعة, وأياـ التشريؽ ىي: الحادي عشر 
عف أبى المميح عف نبيشة اليذلي قاؿ: قاؿ رسوؿ فوالثاني عشر والثالث عشر مف ذي الحجة, 

 )رواه مسمـ(."  أياـ التشريؽ أياـ أكٍؿ وشربـ: " اهلل صمى اهلل عميو وسم
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وعف أبي مرة مولى أـ ىانئ: أنو دخؿ مع عبد اهلل بف عمرو عمى أبيو عمرو بف العاص, فقرب 
ُكْؿ, فيذه األياـ التي كاف رسوؿ اهلل " ؿ, فقاؿ: إني صائـ, فقاؿ عمرو: كُ " إلييما طعاًما فقاؿ: 

 و داود وأحمد وصححو األلباني(.)رواه أب " صمى اهلل عميو وسمـ يأمرنا أف نفطرىا, وينيانا عف صياميا
عف ابف يجوز الصوـ في أياـ التشريؽ فقط لمحاج الذي لـ يجد اليدي, ف الجدير بالذكر أنوف مو 

  " لـ ُيرخَّص في أياـ التشريؽ أف ُيصمف إال لمف لـ يجد اليديؿ: " عمر رضي اهلل عنيما قا
 )رواه البخاري(.

 صيام يوم الشك: -3

وُسمّْي يـو  تثبت رؤية اليبلؿ في ليمتو ثبوتًا شرعيًا,يوـ الشؾ ىو يوـ الثبلثيف مف شعباف إذا لـ 
 . ألنو يحتمؿ أف يكوف يـو الثبلثيف مف شعباف, ويحتمؿ أف يكوف اليـو األوؿ مف رمضاف؛ شؾال

جميور  قوؿعمى  صـو ىذا اليوـ خوفًا مف أف يكوف رمضاف أو عمى سبيؿ االحتياطال يجوز و 
ـَ اْلَيْوـَ الَِّذي َيُشؾُّ ِفيِو النَّاُس َفَقْد " قاؿ:  نورضي اهلل ع عف عمار بف ياسرف .العمماء َمْف َصا

 )رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابف ماجو وصححو األلباني(.  " َعَصى َأَبا اْلَقاِسـِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
يقصد – اْسُتِدؿَّ ِبوِ " شرح صحيح البخاري:  فتح الباري كتابو في العسقبلني ابف حجرقاؿ الحافظ 

َحاِبيَّ ال َيُقوُؿ َذِلَؾ ِمْف ِقَبِؿ َرْأِيِو  ؛َعَمى َتْحِريـ َصْوـ َيْوـِ الشَّؾّْ  -بالحديث السابؽ  ".أَلفَّ الصَّ
كأف تكوف عادتو صوـ يوـ وفطر , لممسمـيصادؼ عادة يجوز صياـ يوـ الشؾ إذا كاف ولكف 
, فحينيا يجوز لو صياـ يوـ الشؾ ليس احتياطًا وال خوفًا  ,أو صوـ االثنيف أو الخميس ونحوه يـو

َرِضَي المَُّو َعْنُو َقاَؿ: َقاَؿ لحديث أبي ىريرة , لممسمـ صادؼ عادةيبؿ ألنو مف أف يكوف رمضاف, 
 : ِف ِإال َرُجٌؿ َكاَف َيُصوـُ ال َتَقدَُّموا َرَمَضاَف ِبَصْوـِ َيْوـٍ َوال َيْوَميْ  "َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 )رواه البخاري ومسمـ(. "َصْوًما َفْمَيُصْمُو 
َوَأمَّا إَذا َصاَمُو َتَطوًُّعا, َفِإْف َكاَف َلُو عف صوـ يوـ الشؾ: "  المجموعكتابو  النووي فياإلماـ قاؿ 

, َأْو َصْوـَ َيْوـٍ ُمَعيٍَّف َكَيْوـِ ااِلْثَنْيِف َيْوـٍ َصْوـَ َيْوـٍ َوِفْطَر  َسَبٌب ِبَأْف َكاَف َعاَدُتُو َصْوـَ الدَّْىِر, َأوْ 
: )ال تََقدَُّموا َرَمَضاَف يُمُو َحِديُث َأِبي ُىَرْيَرةَ َوَدلِ ...  ِببل ِخبلٍؼ َبْيَف َأْصَحاِبَناَفَصاَدَفُو َجاَز َصْوُمُو 

ـْ َيُكْف َلُو َسَبٌب َفَصْوُمُو َحَراـٌ (ْموُ ِبَصْوـِ َيْوـ وال َيْوَمْيِف ِإال َرُجؿ َكاَف َيُصوـ َصْوًما َفْمَيصُ  ْف َل  ". , َواِ 

ال َتَقدَُّموا َرَمَضاَف ) شرحو لحديثكتابو شرح رياض الصالحيف في وقاؿ الشيخ ابف عثيميف في 
واختمؼ العمماء رحميـ اهلل في ىذا النيي ىؿ ىو نيي تحريـ أو ...(: "  ِبَصْوـِ َيْوـ وال َيْوَمْيفِ 

 ". , السيما اليـو الذي يشؾ فيو؟ والصحيح أنو نيي تحريـ ي كراىةني
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 الفصل الثالث
 شروط الصيام

 أواًل: اإلسالم:
وـ عمى الكافر, وال يصحُّ منو اإلسبلـ إف مف شروط وجوب الصياـ وصحتو -0 ؛ فبل يجُب الصَّ

  .إْف أَتى بو

فإنو يحاسب عمى وعدـ وجوب الصياـ عمى الكافر يكوف في حؽ الدنيا, أما في حؽ اآلخرة 
ألنو ليس  كفره وتركو الصياـ الواجب. وسبب عدـ وجوب الصياـ عمى الكافر في حؽ الدنيا؛

 كفره, مف الصياـ الواجب زمفنو لو أسمـ ال يمزمو قضاء ما أفطره مف أىؿ العبادات, وأ
ـْ َما َقْد َسَمؼَ ُقْؿ ِلمَِّذيَف َكَفُروا ِإْف َيْنَتُيوا : " تعالى قاؿ ،فاإلسبلـ َيُجبُّ ما قبمو "  ُيْغَفْر َلُي

اإلسبلـ ييدـ ما كاف  قاؿ: "   النبيوعف عمرو بف العاص رضي اهلل عنو, أف  (.38األنفاؿ:)
 )رواه مسمـ(. " قبمو

عميو أف , و ذا أسمـ الكافر أثناء شير رمضاف فبل يمزمو قضاء األياـ الماضية مف رمضافإ -2
؛ وذلؾ ألف الكافر غير مذاىب الفقيية األربعة, وىذا باتفاؽ اليصوـ ما بقي مف الشير
ء ما سبؽ عمى وب الصياـ, وعميو فبل يمزمو قضامف أىؿ وجمخاطب بالصياـ وليس 

 و.إسبلم

)أي الكؼ عف المفطرات  ـإذا أسمـ الكافر أثناء يوـ مف رمضاف, فإنو يمزمو إمساؾ بقية اليو  -3
حيف إسبلمو فمـز أىؿ الوجوب  مف ألنو صار ؛ , وال يجب عميو قضاؤهحتى غروب الشمس(

 ا شيخ اإلسبلـاختارىورواية عف أحمد مذىب الحنفية,  ذاوى اإلمساؾ حتى غروب الشمس,
  , وابف عثيميفةابف تيمي

وذىب المالكية والشافعية ورواية أخرى عف أحمد إلى أف الكافر إذا أسمـ أثناء نيار رمضاف 
فبل يجب عميو اإلمساؾ بقيتو. وؿ النيار, ألّف الصـو لـ يجب عميو أ ال يمزمو اإلمساؾ؛

 .وعميو فإف في المسألة سعة بفضؿ اهلل تعالى

إذا أسمـ المرتد فميس عميو قضاء ما تركو مف الصـو زمف ردتو, وىو قوؿ الجميور مف  -4
 ؛ ألف المرتد كافر, فمو مثؿ حكمو.في الصحيح مف مذىبيـ الحنفية, والمالكية, والحنابمة
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وىو قوؿ الجميور مف ء, , وعميو صوـ قبؿ ردتو, فإنو يجب عميو القضاإذا أسمـ المرتد -5
 .الحنفية, والشافعية, والحنابمة

, بطؿ صومو, وعميو قضاء ذلؾ اليوـ إذا أسمـ -6 , وىذا بإجماع أىؿ مف ارتد في أثناء الصـو
 العمـ كما نقؿ اإلماـ ابف قدامة المقدسي واإلماـ النووي.

 

  انيًا: البموغ:ث
رضي  بف أبي طالب عف عمي  وط وجوب الصياـ البموغ, فغير البالغ غير مكمؼ, فإف مف شر  -0

رفع القمـ عف ثبلثة: عف النائـ حتى يستيقظ, : " أف النبيَّ صمَّى اهلل عميو وسمـ قاؿ ,اهلل عنو
 )رواه أبو داود والنسائي وصححو األلباني(."  وعف الصبي حتى يبمغ, وعف المجنوف حتى يعقؿ

يطيؽ الصياـ دوف وقوع ضرر عميو, فعمى وليو أف يأمره  غير البالغ إف كافيز المم الصبي -2
ده  .بالصوـ ليتمرَّف عميو ويتعوَّ

إذا بمغ الصبي أثناء شير رمضاف, فإنو يصوـ بقية الشير وال يمزمو قضاء ما سبؽ, وىذا  -3
بالغ غير وبإجماع أىؿ العمـ؛ وذلؾ ألف الصبي غير ال باتّْفاؽ المذاىب الفقيية األربعة

 ء ما سبؽ عمى بموغو. وب الصياـ, وعميو فبل يمزمو قضامف أىؿ وجمخاطب بالصياـ وليس 

إذا بمغ الصبي أثناء نيار رمضاف وىو مفطر, فإنو يمزمو أف يمسؾ بقية يومو, وال قضاء  -4
 ف., وابف عثيميةابف تيمي شيخ اإلسبلـ اختارىا عميو, وىو مذىب الحنفية, ورواية عف أحمد

ألنو صار مف أىؿ الوجوب حيف بموغو؛ فيمسؾ تشبيًا بالصائميف وقضاًء لحؽ وذلؾ 
 بو.الوقت, وال تمزمو اإلعادة؛ ألنَّو أتى بما ُأِمر 

أثناء نيار رمضاف  بمغإذا  الصبيوذىب المالكية والشافعية ورواية أخرى عف أحمد إلى أف 
 يجب عميو اإلمساؾ بقيتو. ال يمزمو اإلمساؾ؛ ألّف الصوـ لـ يجب عميو أوؿ النيار, فبل

 وعميو فإف في المسألة سعة بفضؿ اهلل تعالى.

 

 ثالثًا: العقل:
, وال يصح منو العقؿ, فالمجنوف ال يجب عميو الصياـوصحتو إف مف شروط وجوب الصياـ  -0

رفع القمـ عف : " أف النبيَّ صمَّى اهلل عميو وسمـ قاؿ ,رضي اهلل عنو بف أبي طالب عف عمي  ف
)رواه أبو "  عف النائـ حتى يستيقظ, وعف الصبي حتى يبمغ, وعف المجنوف حتى يعقؿثبلثة: 

 داود والنسائي وصححو األلباني(.
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 .بإجماع أىؿ العمـوىذا , بقية الشير يمزمو صياـ أثناء شير رمضاف, فإنوأفاؽ المجنوف إذا  -2

, ذاإ -3 ذىب الحنفية, ورواية وىو م أفاؽ المجنوف أثناء نيار رمضاف, لزمو أف يمسؾ بقية اليـو
وذلؾ ألنو صار مف أىؿ الوجوب  ف؛, وابف عثيميةابف تيمي شيخ اإلسبلـ اختارىا عف أحمد

 ت.حيف إفاقتو؛ فيمسؾ تشبُّيًا بالصائميف وقضاًء لحؽ الوق

المجنوف إذا أفاؽ أثناء نيار أف  إلى وذىب المالكية والشافعية ورواية أخرى عف أحمد
فبل يجب عميو اإلمساؾ ألّف الصـو لـ يجب عميو أوؿ النيار,  ؛ال يمزمو اإلمساؾرمضاف 

 وعميو فإف في المسألة سعة بفضؿ اهلل تعالى. بقيتو.

ما فاتو زمَف الجنوف, سواء قؿَّ ما فاتو أو كُثر, وسواء أفاؽ  ال َيمزُمو قضاءلمجنوف اإذا أفاؽ  -4
 , وابفذرالمن , وىو اختيار ابفةم, والحنابةبعَد رمضاف أو في أثنائو, وىذا مذىُب الشَّافعيَّ 

, و  فميس  وب الصياـ,مف أىؿ وج؛ وذلؾ ألف المجنوف ليس ابف باز, وابف ُعثيميفاختاره حـز
 و.تعميو قضاء ما تركو مف الصـو زمف رد

 ؛مف كاف ُيَجفُّ أحيانًا وُيفيؽ أحيانًا, فعميو أف يصوـ في حاؿ إفاقتو, وال يمزمو حاؿ جنونو -5
دور مع عمتو وجودًا وعدمًا, ففي األوقات التي يكوف فييا عاقبًل يجب عميو ذلؾ ألف الحكـ يو 

 الصوـ, وفي األوقات التي يكوف فييا مجنونًا ال صوـ عميو.

 مسألة: حكم صوم المعتوه:
العتو: ىو آفة تصيب اإلنساف في عقمو, فيصبح مختمط الكبلـ واألفعاؿ, أحيانًا يتكمـ كبلـ 

 وأحيانًا يتكمـ كبلـ المجانيف ويفعؿ أفعاليـ.العقبلء ويفعؿ أفعاليـ, 
 وخمق سبحانو وتعالى اهلل يفيـ أفو , أف اهلل أوجب عميو الصوـ والصبلةإذا كاف يعقؿ المعتوه و 

يصـو وأف يأتي , يمزمو أف , فيذا مف العقبلءوبيف الحؽ والباطؿ بيف الخير والشر, ويميز لعبادتو
 ؼ.بما أوجبو اهلل تعالى عميو مف تكالي

عقؿ  , وأنو مف جممة المعتوىيف الذيف ليس ليـ, وتبيف خمؿ عقموأما إف كاف عقمو قد اختؿ
, , وليس عميو قضاءصوـيجب عميو البل ف, يميزوف بو بيف الحؽ والباطؿ, أو بيف الخير والشر

 وىذا بإجماع أىؿ العمـ كما ذكر اإلماـ ابف عبد البر في كتابو التمييد.
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 ف:رِّ خَ مُ مسألة: حكم صوم ال
؛ ألنو فاقد األىمية أي وال فدية صوـٌ وال قضاء )فاسد العقؿ بسبب الكبر( رّْؼخَ يس عمى المُ ل

ف عثيميف رحمو بقاؿ ا رحميما اهلل. ابف عثيميفالشيخ و  ,ابف باز لشيخاوأفتى بذلؾ  ,ليس بعاقؿ
األىمية وىي  المخرؼ ال يجب عميو صوـ وال إطعاـ بدلو؛ لفقداهلل في كتابو الشرح الممتع: "

 . " العقؿ
تسقط عنو و يو بمنزلة الصبي الذي لـ يميز, ف يدرؾالذي ال يميز وال  فاقد الذاكرةوكذلؾ 

 .التكاليؼ فبل يمـز بصياـ
عقمو  أي في بعض األياـ يكوف معو ,خرَّؼ أحياناً يو  ميز أحياناً كاف رجؿ كبير السف ي أما لو

 .خرفووقت التمييز وال يمـز وقت , فيمـز بالصوـ وفي بعض األحياف يزوؿ عقمو

 مسألة: حكم صوم المغمى عميو:

 :مف نوى الصوـ ثـ أصيب بإغماء في رمضاف, فبل يخمو مف حاليف
ف يستوعب اإلغماُء جميع النيار, أي يغمى عميو قبؿ الفجر وال يفيؽ إال بعد أ الحال األولى:

ف الصوـ إمساؾ عف المفطرات ؛ أل, وعميو قضاء ىذا اليوـغروب الشمس, فيذا ال يصح صومو
المالكية, قوؿ جميور الفقياء مف  ذاوىالنية,  شرطمع النية, والمغمي عميو طوؿ النيار فقد 

فإذا أغمي عميو قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل في كتابو الشرح الممتع: ". والشافعية, والحنابمة
و؛ ألنو ليس بعاقؿ, ولكف جميع النيار, فبل يصح صوم -عد أف تسحرب- بحادث, أو مرض 

 يمزمو القضاء؛ ألنو مكمؼ, وىذا قوؿ جميور العمماء ".
أف يفيؽ جزءًا مف النيار, ولو لمحظة, فصيامو صحيح, وال قضاء عميو, وىو  :الحال الثانية

وذلؾ ألف الصوـ إمساؾ عف المفطرات مع النية, وما داـ أنو قد ة؛ مذىب الشافعية, والحنابم
مع قصد اإلمساؾ في جزء مف النيار كما لو ناـ بقية  النيار, فقد وجد منو النيةًا مف أفاؽ جزء

 .يصح صومو إف كاف إغماؤه أقؿ النيارإلى أنو  المالكية وذىب .يومو
فحكمو  ,أو لعذر لحاجة أو بأي دواء بالبنجمف زاؿ عقمو وفقد وعيو بسبب التخدير  مالحظة:

غمي عميو بعض نيار رمضاف فُحِقف بالحقف المغذية فإف مع اإلشارة إلى أنو لو أ .حكـ اإلغماء
نما   الستعماؿ الحقف المغذية التي تفطر.صياـ يفسد, ليس لئلغماء وا 
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 نام طيمة نيار رمضان أو أغمبو ؟نوى الصيام ولكنو  الذي صوم النائممسألة: ما حكم 
قوؿ جماىير أىؿ إف مف ناـ طيمة نيار رمضاف أو أغمبو فصومو صحيح وال قضاء عميو عمى 

: اهلل في المجموع رحمو النووي ؿ اإلماـ. قاؿ التكميؼ ولـ يوجد ما يبطؿ صوموالعمـ؛ ألنو مف أى
 ." إذا ناـ جميع النيار وكاف قد نوى مف الميؿ صح صومو عمى المذىب, وبو قاؿ الجميور" 

ـ إثمًا كبيرًا؛ وذلؾ ولكف ينبغي اإلشارة إلى أف مف ناـ طيمة نيار رمضاف تكاسبًل وتقصيرًا يأث
مضاف في طاعة اهلل ر لتفريطو في أداء الصموات المكتوبات في أوقاتيا, ولعدـ اغتنامو الوقت في 

ف غالب ذلؾ ينتج عف طوؿ السير في ليالي رمضاف, والسير الذي  وذكر اهلل وقراءة القرآف. وا 
, نسأؿ اهلل العافية  .يسبب نومًا يضيع الصموات والطاعات ىو سير محـر

 ابعًا: اإلقامة:ر 
وعميو ويجوز لو أف يفطر  إف مف شروط وجوب الصياـ اإلقامة, فالمسافر ال يجب عميو الصياـ

 (.084)البقرة:"  َفِعدٌَّة ِمْف َأيَّاـٍ ُأَخرَ  َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفرٍ  ِمْنُكـْ  َفَمْف َكافَ  ", قاؿ تعالى: القضاء
 ية:وال بد مف اإلشارة إلى المبلحظات التال

إف كاف السفر بوسائؿ المواصبلت المريحة فبل يتغير حكـ جواز الفطر لممسافر, غير أف  -0
, فيو في حقو أفضؿ عمى قوؿ جميور العمماء كما سنبيف.  المسافر إذا لـ يشؽ عميو الصـو

يشترط أف يكوف السفر مباحًا عمى قوؿ جميور العمماء, فبل يجوز لمف سافر مف أجؿ  -2
 رخص ويفطر.أف يت ارتكاب معصية

ىذه و  ,ىي ثمانية وأربعيف ميبلً  جميور العمماءعمى قوؿ مسافة تبيح لممسافر الفطر أقؿ  -3
 ًا.كيمو متر تقريب 88إلى  81ا بيف المسافة مقدرة بالقياسات الحديثة م

 -ومثميا مسافة الفطر لمصائـ– مقدار المسافة المبيحة لمقصرجاء في فتوى المجنة الدائمة: " 
 ". عمى رأي جميور العمماء متر تقريباً  ثمانوف كيمو

يغير ينوي الفطر حتى يسافر؛ ألنو قد يفطر وال مف عـز عمى السفر في رمضاف فإنو ال  -4
 طارئ فبل يسافر. لو رأيو أو يحدث 

, فإذا انفصؿ عف بنياف البمد أفطر, بمدتوال ُيفطر المسافر إال بعد خروجو ومفارقة بيوت  -5
ال ؛ ألنو باتفاؽ المذاىب الفقيية األربعة ة وفارقت البنياف, وىذاوكذا إذا أقمعت بو الطائر 
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المقيميف, في البمد فمو أحكاـ  وطالما ال زاؿيوصؼ بكونو مسافرًا حتى يخرج مف البمد, 
 يمنعو مف السفر. طارئلو  وكذلؾ قد يحدث

 مف سافر مف أجؿ أف يجد سببًا لمفطر ليس لو رخصة ويحـر عميو الفطر؛ لما في ذلؾ -6
, والحنابمة, واختاَره ابُف القيّْـ ,نصَّ عمى ىذا فقياُء الشافعيَّة تحايؿ مف أجؿ إسقاط الصياـ,

 ف.وابُف عثيمي

الصياـ في األصؿ واجب عمى اإلنساف, بؿ ىو فرض  " رحمو اهلل: عثيميفابف  قاؿ الشيخ
, والشيء الواجب في الشرع ال يجوز لئل ساف أف نوركف مف أركاف اإلسبلـ كما ىو معمـو

, وكاف عميو فمف سافر مف أجؿ أف يفطر كاف السفر حراماً , ويفعؿ حيمة ليسقطو عف نفس
فيجب عميو أف يتوب إلى اهلل عز وجؿ, وأف يرجع عف سفره  عميو, الفطر كذلؾ حراماً 

, فإف لـ يرجع  : أنو ال يجوز , وخبلصة الجوابوجب عميو أف يصوـ ولو كاف مسافراً ويصـو
لتحيؿ عمى إسقاط الواجب ال ؿ عمى اإلفطار في رمضاف بالسفر؛ ألف الئلنساف أف يتحي

  ." , كما أف التحيؿ عمى المحـر ال يجعمو مباحاً يسقطو

 مسألة: أييما أفضل لممسافر الفطر أم الصوم؟
ْوـَ فِ َىَب ذَ  َحاَبِة َوالتَّاِبِعيَف إَلى َأفَّ الصَّ ي السََّفِر َجاِئٌز َصِحيٌح ُمْنَعِقٌد, اأْلَِئمَُّة اأْلَْرَبَعُة, َوَجَماِىيُر الصَّ

َذا َصاـَ   عمى النحو التالي:نبيف ذلؾ حيث األفضمية  , أما مفَوَقَع ِصَياُمُو َوَأْجَزَأهُ  المسافر َواِ 

قوؿ الجميور مف الحنفية, فالصوـ أفضؿ لو, عمى ذا لـ يشؽ الصوـ عمى المسافر, إ -0
خرجنا مع "قاؿ:  ضي اهلل عنور  عف أبي الدرداءف .والمالكية, والشافعية, واختاره ابف عثيميف

, حتى يضع الرجؿ يده عمى رأسو  النبي صمى اهلل عميو وسمـ في بعض أسفاره في يـو حار 
)رواه  "ي صمى اهلل عميو وسمـ وابف رواحةمف شدة الحر, وما فينا صائـ إال ما كاف مف النب

 .البخاري ومسمـ(

في حقو أفضؿ؛ وىذا باتفاؽ , فالفطر مشقة محتممة الصوـ عمى المسافرأما إذا شؽ  -2
كاف رسوؿ اهلل صمى  " قاؿ: بف عبد اهلل رضي اهلل عنو جابرفعف  ,المذاىب الفقيية األربعة

قالوا: صائـ, فقاؿ:  ,حاًما ورجبًل قد ظمؿ عميو فقاؿ: ما ىذا؟اهلل عميو وسمـ في سفر فرأى ز 
 .)رواه البخاري ومسمـ("  ليس مف البر الصـو في السفر

 عميو يو الصـو مشقة شديدة غير محتممة قد تفضي إلى اليبلؾ, فينا يجبأف يشؽ عم -3
 , َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو  ,ْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد المَِّو َرِضَي المَُّو َعْنُيَماعفالفطر ويحـر الصـو
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ـَ اْلَفْتِح ِإَلى َمكََّة ِفي َرَمَضاَف َفَصاـَ  وىو موضع – َحتَّى َبَمَغ ُكَراَع اْلَغِميـِ  َعَمْيِو َوَسمَّـَ َخَرَج َعا
ـَ النَّاُس  -بيف مكة والمدينة َـّ َدَعا ِبَقَدٍح ِمْف َماٍء َفَرَفَعوُ  ,َفَصا َـّ  ,ُث َحتَّى َنَظَر النَّاُس ِإَلْيِو ُث

رواه ) " َصاُة ُأوَلِئَؾ اْلُعَصاةُ ُأوَلِئَؾ اْلعُ  :َفَقاؿَ  ,ِإفَّ َبْعَض النَّاِس َقْد َصاـَ  :َفِقيَؿ َلُو َبْعَد َذِلؾَ , َشِربَ 

  (.البخاري ومسمـ

 مسألة: ىل يشرع لممسافر الفطر طيمة مدة سفره؟
جب عميو الصياـ عند وي فإنو يأخذ أحكاـ المقيميف ,إقامة تزيد عمى أربعة أياـالمسافر إذا نوى 

 , أو لـ ينوِ أربعة أياـف أما إذا نوى إقامة دو   .والحنابمة والشافعية مف المالكية جميور أىؿ العمـ
 .إلى بمده إقامة محددة فإنو يجوز لو اإلفطار إلى أف يرجع

 مسألة: إذا قدم المسافر إلى بيتو أثناء النيار مفطرًا، فيل عميو اإلمساك حتى المغرب؟

 عمى قوليف: ي ذلؾفاختمؼ أىؿ العمـ 
, ورواية عند قوؿ المالكية, والشافعية ال يجب عميو إمساؾ بقية النيار, وىو القول األول:

, وىو اختيار ابف عثيميف؛ وذلؾ ألنَّو ال دليَؿ عمى وجوب اإلمساؾ؛ كما أنَّو ال يستفيد الحنابمة
مف ىذا اإلمساؾ شيًئا لوجوب القضاء عميو؛ وألفَّ ُحرمة الزَّمف قد زالت بِفطره المباح لو أوَّؿ 

 . ِخر النيار, كما لو داـ الُعذرف لو أف يستديَمو إلى آالنيار ظاىًرا وباطًنا, فإذا أفطر كا
وىو اختيار ابف  ,الحنابمة, ووجو عند الشافعيةو يمزمو اإلمساؾ, وىو قوؿ الحنفية,  القول الثاني:

وذلؾ ألف المسافر صار مف أىؿ الوجوب حيف قدومو؛ فيمسؾ تشبيًا بالصائميف وقضاًء ؛ باز
  .لحؽ الوقت

لمسألة سعة بفضؿ اهلل تعالى, األمر الميـ أف عمى المسافر قضاء جميع وعميو فإف في ىذه ا
 األياـ التي أفطر فييا.

 خامسًا: الطيارة من الحيض والنفاس:
فالحائض والنفساء ال يجب عمييما , الحيض والنفاسمف  إف مف شروط الصياـ وصحتو الطيارة

 رضي اهلل عنيا عائشة أـ المؤمنيف فعف وعمييما القضاء. إف صامتا الصياـ وال يصح صياميما
كنا نحيض عمى عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فنؤمر بقضاء الصوـ وال نؤمر " قالت: 

 .)رواه مسمـ("  بقضاء الصبلة
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بطؿ  أو النفاس بعد والدتيا, فإذا صامت المرأة وقبؿ المغرب بدقائؽ نزؿ منيا دـ الحيض
 صوميا وعمييا القضاء.

ذا طمع ال لـ يصح منيا صياـ ذلؾ اليوـ ولو طيرت بعد الفجر أو نفساء فجر وىي حائض وا 
 . بمحظة

ذا طيرت الحائض أو النفساء قبو  ف لـ يغتسبل إال بعيا  د الفجر, ؿ الفجر, وجب عمييما الصوـ, وا 
 : رضي اهلل عنيما عف عائشة وأـ سممةوذلؾ قياسًا عمى الجنب؛ ف وىذا قوؿ عامة أىؿ العمـ.

َـّ َيْغَتِسُؿ َوَيُصوـُ  وَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكافَ َأف َرسُ "          " ُيْدِرُكُو اْلَفْجُر َوُىَو ُجُنٌب ِمْف َأْىِمِو, ُث
واذا انقطع دـ الحائض " : رحمو اهلل في شرح صحيح مسمـ النووي اإلماـ اؿق )رواه البخاري ومسمـ(.

لفجر قبؿ اغتساليما صح صوميما ووجب عمييما إتمامو سواء تركت والنفساء في الميؿ ثـ طمع ا
 ". بعذر أـ بغيره, كالجنب, ىذا مذىبنا ومذىب العمماء كافة أو سيواً  الغسؿ عمداً 
 مالحظة:

يمتنعف بشكؿ مطمؽ عف الطعاـ والشراب في نيار رمضاف أثناء  النساءنشير ىنا إلى أف بعض 
وال  ـ عمييف؛ إذ إنو ال يصح الصياـ مف الحائض أو النفساءرُ حالحيض أو النفاس حياًء, وىذا يَ 

, وينبغي أف ال يمنعيف الحياء مف الفطر, فتفطر الحائض أو النفساء وتخفي ينفعيما إف صامتا
       ا عف مف تستحي منيـ العمـ بحاليا, وال تأكؿ شيئًا أماـ الصبياف؛ ألف ذلؾ يحدث نفسي

 إشكااًل عندىـ.
 نساء:فوائد ىامة لم

منيا الدـ إال بعد ولكنو لـ يخرج  إذا أحست المرأة بألـ الحيض أو تحرُّؾ الدـ في بطنيا؛ -0
ألف الذي يفسد الصوـ إنما وليس عمييا شيء؛  صياميا ذلؾ اليوـ صحيح, فغروب الشمس

 .ىو خروج دـ الحيض وليس اإلحساس بو

العشاء فسد صوـ ذلؾ  بعض النساء يظف أف الحيض إذا أتاىا بعد الغروب قبؿ أف تصمي -2
, وىذا ال أصؿ لو, بؿ إف الحيض إذا أتاىا بعد الغر  وب ولو بمحظة فإف صوميا تاـ اليـو

 ح.وصحي

قبؿ األربعيف فإنو يجب عمييا أف تصوـ إذا كاف ذلؾ في رمضاف,  ولو متى طيرت النفساء -3
 .الصبلة ع الصـو وال ما يمنع وجوبويجب عمييا أف تصمي, ألنيا طاىر ليس فييا ما يمن
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, فيي عمييا بإجماع العمماء ىما واجبافالمستحاضة ال تمتنع مف الصـو وال مف الصبلة, بؿ  -4
 .تماماً  كالطاىرة

عمى  ,ُيسمَّى العاذؿفرج المرأة مف عرؽ في أدنى الرحـخارج مف ال ىو الدـ ودـ االستحاضة
 أياـ الحيض والنفاس.في غير سبيؿ المرض والعمة, 
رجيا إلزالة النجاسة, وتتحفظ بأف تعصب شيئًا عمى فرجيا )كخرقة أو فتغسؿ المستحاضة ف

ما يضعو النساء في عصرنا مف الفوط الصحية( لكي تمنع نزوؿ الدـ عمى بدنيا وثيابيا, 
 وتصمي وتصـو كذلؾ. لكؿ صبلةتتوضأ و 
 :بيف دـ الحيض و دـ االستحاضةولمعمـ نفرؽ  
أما دـ االستحاضة فيو دـ عمة  ,جبمةدـ الحيض دـ طبيعة و مف حيث طبيعة الدـ:  - أ

 وفساد.
دـ الحيض يخرج مف قعر الرحـ, ودـ االستحاضة يسيؿ مف مف حيث مكاف خروج الدـ:  - ب

 يسمى العاذؿ.في أدنى الرحـ عرؽ 
دـ الحيض أسود ثخيف, وأما دـ االستحاضة في الغالب فيو مف حيث لوف الدـ ورقتو:  - ت

 أحمر رقيؽ مشرؽ.
ـُ ِعْرٍؽ عادي. مف حيث الرَّائحة: دـ - ث  الحيض منتٌف كريٌو, واالستحاضِة غيُر منتٍف؛ ألنو َد
, أما دـ االستحاضة فإنو يتجمد ولو بقي سنيناً ال يتجمط  دـ الحيضمف حيث التجمط:  - ج

 ويتجمط بعد خروجو مباشرة. 
األصؿ أف الحامؿ ال تحيض, لكف قد تشذ امرأة فينزؿ , و ىؿ العمـ في حيض الحامؿاختمؼ أ -3

فينظر في ىذا الدـ, فإف كاف كدـ الحيض لوًنا ورائحة وطبيعة وفي  ,ـ وىي حامؿد منيا
يحـر عمييا ما يحـر عمى يمنعيا مف الصبلة والصياـ و  اً وقت الحيض فإنو ُيعدُّ حيض

أما إذا كاف الدـ النازؿ عمى الحامؿ يخالؼ طبيعة دـ الحيض وفي غير أوانو فبل , الحائض
ال , وىذا ال يمنعيا مف الصبلة والصياـ و ار, كدـ االستحاضةيكوف دـ حيض وليس لو اعتب

 يحـر عمييا شيء.
دـ نفاس, ليس فإف دميا خمؽ بعد نظر إلى الجنيف, إف كاف لـ يُ إذا أجيضت الحامؿ, فيُ  -1

ذا كاف الجنيف قدوال يحـر عمييا شيء صياميا صحيحوعمى ىذا فإنيا تصوـ وتصمي و   , وا 
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,فإف الدـ دـ نفاس ال يح ُخمؽ ويحـر عمييا ما يحـر عمى  ؿ ليا أف تصمي فيو, وال أف تصـو
 النفساء.

 

مسألة: إذا طيرت الحائض أو النفساء أثناء نيار رمضان فيل يمزميا اإلمساك حتى غروب 
 الشمس؟

إذا طيرت الحائض أو النفساء أثناء نيار رمضاف, اختمؼ أىُؿ الِعمـ في ُحكـ لزوـ اإلمساؾ 
 :عمييما عمى قوليف

, وىو قوؿ المالكية, والشافعية, ورواية عف أحمد, وىو  قول األول:ال ال يمزميما إمساؾ بقية اليـو
وذلؾ ألنو ال دليؿ عمى وجوب اإلمساؾ؛ وألنو ال فائدة مف ىذا . وابف عثيميف ,اختيار ابف حـز

اإلمساؾ, وذلؾ لوجوب القضاء عمييما, كما أف حرمة الزمف قد زالت بفطرىما الواجب أوؿ 
لو أف الحائض طيرت في رحمو اهلل في كتابو الشرح الممتع: "  ابف عثيميفالشيخ قاؿ  ر.النيا

أثناء اليوـ مف رمضاف فإنو ال يمزميا عمى القوؿ الراجح أف تمسؾ؛ ألف ىذه المرأة يباح ليا 
, وال تستفيد مف إلزاميا الفطر أوؿ النيار إباحة مطمقة, فاليوـ في حقيا ليس يوما محترماً 

 ". باإلمساؾ إال التعب
يمزميما اإلمساؾ, وىو قوؿ الحنفية, والصَّحيح مف مذىب الحنابمة, وىو اختيار  القول الثاني:

وذلؾ ألف الحائض والنفساء صارا مف أىؿ الوجوب حيف طيارتيما؛ فيمسكاف تشبُّيًا ز؛ ابف با
 تعالى.وعميو فإف في المسألة سعة بفضؿ اهلل  .بالصائميف وقضاًء لحؽ الوقت

 :انقطاع دون كامالً  رمضانمن أجل صيام  حبوب لمنع الحيضال استعمال المرأة حكم مسألة:
تناوؿ , لكف إف كاف إذا أمنت الضرر منع الحيض استعماؿ حبوب لممرأةيجوز بحسب األصؿ 

ليا أضرارًا كنزيؼ أو أمراض فبل يجوز ليا أف تستعمؿ ىذه حبوب تأخير الحيض سيسّبب 
قرر ا اشترط عمماء المجنة الدائمة وقطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية بالكويت أف يالحبوب, ولذ

 .ومف في حكميـ إف ذلؾ ال يضرىا, وال يؤثر عمى جياز حمميا األطباءأىؿ الخبرة األمناء مف 
الذي أرى أف المرأة ال تستعمؿ ىذه الحبوب : " وفي ىذا اإلطار قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل

مضاف وال في غيره, ألنو ثبت عندي مف تقرير األطباء أنيا مضرة جدًا عمى المرأة عمى ال في ر 
 ". الرحـ واألعصاب والدـ, وكؿ شيٍء مضرّّ فإنو منييّّ عنو
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ف وقاؿ أيضًا: " أ قوؿ ليذه المرأة وألمثاليا مف النساء البلتي يأتييف الحيض في رمضاف: إنو وا 
ءة فإنما ذلؾ بقضاء اهلل وقدره, وعمييا أف تصبر, وليذا قاؿ فاتيا ما يفوتيا مف الصبلة والقرا

النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ لعائشة رضي اهلل عنيا حينما حاضت: إف ىذا شيء كتبو عمى بنات 
آدـ. فنقوؿ ليذه المرأة: إف الحيض الذي أصابيا شيٌء كتبو اهلل عمى بنات آدـ فمتصبر, وال 

, وقد ثبت عندنا أف حبوب منع الحيض ليا تأثيٌر عمى الصحة وعمى تعرض نفسيا لمخطر
  ".الرحـ

َرُسوَؿ اهلل  قاؿمنعًا لمضرر الذي يصيب المرأة, وقد عدـ استعماؿ ىذه الحبوب  ننا نرىوعميو فإ
 )رواه ابف ماجو وصححو األلباني(."  اَل َضَرَر َواَل ِضَرار: " صمى اهلل عميو وسمـ

فضؿ الشير  , فإنو يمكنيا أف تدرؾأنو إذا فاتيا الصوـ في رمضافنفساء الحائض والولتعمـ 
بؿ إذا أخمصت في عمميا في بيتيا وخدمة زوجيا , والمعاممة وحسف الخمؽ اتوالصدقبذكر اهلل 

 وأبنائيا ونوت أف يكوف عمميا هلل تعالى, فإنيا تناؿ األجر بإذف اهلل تعالى.

وىذا قوؿ  ,: يجوز لممرأة الحائض أو النفساء قراءة القرآفةوأشير ىنا إلى نقطة غاية في األىمي
وابف باز وابف القيـ المالكية والشافعي في القديـ ورواية عف أحمد اختارىا شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 

 وابف عثيميف وأفتت بيا المجنة الدائمة.
ف دعت الحاجة إلى اللكف دوف مس المصحؼ,  فتقرأ الحائض والنفساء القرآف قراءة مف وا 

المصحؼ جازت مف وراء حائؿ, كأف تمسو مف وراء قفازيف أو يمسكو ليا غيرىا كبنتيا أو أختيا 
 .الطاىرة مثبًل وتقرأ بالنظر إليو مف غير أف تمسو

ويجوز لمحائض أف تقرأ القرآف مف الجواؿ )الياتؼ المحموؿ(, وقد أفتى بذلؾ الشيخ عبد الرحمف 
 تعالى؛ ألف الجواؿ ال يسمى مصحفًا, وليس  اهلل ماحفظيالفوزاف والشيخ صالح بف ناصر البراؾ 

, فبل ختمؼ عف وجودىا في المصحؼفي الجواؿ يحروؼ القرآف وجود , فحكـ المصحؼ لو
, بؿ توجد عمى صفة ذبذبات تتكوف منيا الحروؼ بصورتيا عند طمبيا, توجد بصفتيا المقروءة

ؿ أو الشريط الذي سجؿ فيو وعميو فيجوز مس الجوا, لشاشة وتزوؿ باالنتقاؿ إلى غيرىافتظير ا
 ., ولو مف غير طيارةالقرآف, وتجوز القراءة منو
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 سادسًا: القدرة عمى الصيام:
 عميو, فبل يجب الصوـ عمى غير القادر عميو. الصياـ القدرة واالستطاعةوجوب إف مف شروط 

ـْ ِفي الدّْيِف ِمْف : " فديينا وهلل الحمد مبني عمى التيسير ورفع الحرج, قاؿ تعالى َما َجَعَؿ َعَمْيُك
ـُ اْلُعْسرَ  : "وقاؿ أيضاً  (.78)الحج: " َحَرجٍ  ـُ اْلُيْسَر واََل ُيِريُد ِبُك  (.085)البقرة:"  ُيِريُد المَُّو ِبُك

والحامل والمرضع،  ،والشيخ الكبير والمرأة العجوزوالبد لنا أن نبين ىنا حكم صوم المريض، 
 وذلك عمى النحو التالي: مى الصيام،ومن ال يقدر ع

 :صوم المريض 

, مثؿ الزكاـ إف صاـوال يتأذى  وال يشؽ عميو الصوـ يضره فيومرضًا ال إذا مرض الصائـ  -0
لو أف يفطر, وىذا باتفاؽ  يجوز, فبل شابوأو الصداع اليسيريف, أو وجع الضرس, وما 

بالصوـ كاف كالصحيح فيمزمو  المذاىب الفقيية األربعة؛ وذلؾ ألف المريض إذا لـ يتأذَّ 
 .الصياـ

إذا مرض المريض مرضًا يشؽ عميو الصوـ فيجوز لو الفطر, وعميو القضاء بعد شفائو إف  -2
قاؿ , وال يجوز لو اإلطعاـ؛ إذ الواجب عميو القضاء بعد شفائو منو يرجى برؤهكاف مرضو 

 .(085)البقرة:ْف َأيَّاـٍ ُأَخَر" تعالى: "َوَمف َكاَف َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفٍر َفِعدٌَّة مّْ 

ر ويطعـ عف كؿ يـو أفطر طويشؽ عميو الصوـ يف ال يرجى برؤهما إذا كاف مرضو مزمف أ
ـُ ِمْسِكيفٍ فيو مسكينًا, قاؿ تعالى: "  (.084)البقرة: " َوَعَمى الَِّذيَف ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعا

, وخشي اليبلؾ بسببو, فالفطر ومشقة شديدة ويضر ب الصائـيشؽ عمى كاف المرض إذا  -3
ـْ  " , قاؿ تعالى:عميو واجب, وىذا مذىب جميور أىؿ العمـ ـْ ِإفَّ الّمَو َكاَف ِبُك َواَل َتْقُتُموْا َأنُفَسُك

ـْ ِإَلى التَّْيُمَكةِ قاؿ أيضًا: " و  (,29)النساء:َرِحيًما "   .(095)البقرة: " َواَل ُتْمُقوْا ِبَأْيِديُك

ال يحسب لو ىذا اليوـ إف نيار رمضاف كوقت الظييرة مثبًل,أثناء  فطرمف أ ذا زاؿ مرضإ -4
؛ ألّنو كاف مفطرًا في أّوؿ النيار, والصـو الواجب ال يصّح إاّل مْف طموع الفجر, صامو

 ف:واختمؼ أىؿ العمـ في إمساكو بقية اليوـ عمى قولي
, وىو قوؿ المالكية, وا القول األول: , ورواية عند الحنابمة, لشافعيةال يمزمو إمساؾ بقية اليـو

وألنو ال فائدة مف ىذا لؾ ألنو ال دليؿ عمى وجوب اإلمساؾ. وذ؛ وىو اختيار ابف عثيميف
 .كما أف حرمة الزمف قد زالت بفطره أوؿ النيار .اإلمساؾ, وذلؾ لوجوب القضاء عميو
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وذلؾ ألف ؛ شافعيةيمزمو اإلمساؾ, وىو قوؿ الحنفية, والحنابمة, ووجو عند ال القول الثاني:
يًا بالصائميف وقضاًء لحؽ المريض صار مف أىؿ الوجوب حيف زواؿ مرضو؛ فيمسؾ تشبُّ 

 الوقت.
وعميو فإف في مسألة اإلمساؾ سعة بفضؿ اهلل تعالى, لكف األمر الميـ ىنا أنو يجب عميو 

 قضاء األياـ التي أفطر فييا, بما فييا ىذا اليـو الذي لـ يصمو مف طموع الفجر.

أفطر في رمضان وأطعم عن كل يوم مسكينًا، وبعدىا بسنين و  اً مزمن ومرضمن كان مسألة: 
 شفاه اهلل من مرضو، ىل ُيمزم بالقضاء؟

بل يمزمو شفاه اهلل بعد ذلؾ, فثـ  عف كؿ يوـ مسكيناً  فأفطر وأطعـ مف كاف مرضو ُيعتبر مزمناً 
لشافعية , وقد برئت ذمتو بإخراج الفدية, وىذا قوؿ احينوألّنو فعؿ ما وجب عميو في  ؛قضاء

   وأفتت بو المجنة الدائمة.ابف عثيميف, ابف باز, و واختاره , عندىـوالحنابمة في المعتمد 
 تالمجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابف باز رحمو اهلل عف امرأة مريضة قمب أفطر  ئؿ عمماءسُ  فقد

سكينًا, وبعدىا شفاىا اهلل تعالى, ىؿ عمييا القضاء أـ ستة رمضانات وأطعمت عف كؿ يوـ م
 اإلطعاـ )الفدية( ؟  أجزأىا
, وال يجب عمييا قضاء لفدية فيما مضى عف كؿ يوـ أفطرتويجزئيا ما أخرجتو مف ا" : فأجابوا

 و ". رة وقد فعمت ما وجب عمييا في حينتمؾ الشيور؛ ألنيا معذو 

 :صوم الشيخ الكبير والمرأة العجوز 

إف كانا ال يقدراف عمى  باح الفطر لمشيخ الكبير أي الطاعف في السف, وكذلؾ لممرأة العجوزي
, َوَعَمى الَِّذيَف ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة " تعالى: قاؿ اهلل ويطعماف عف كؿ يوـ يفطراف فيو مسكينًا, الصـو

ـُ ِمْسِكيفٍ   (.084)البقرة: " َطَعا

شيخ الكبير والمرأة الكبيرة ال يستطيعاف أف يصوما ىو القاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما: " 
 )رواه البخاري(."  فميطعما مكاف كؿ يوـ مسكيناً 

 :صوم الحامل والمرضع 

, سواء خافتا عمى حاؿ عدـ القدرة عمى الصياـ يباح لمحامؿ والمرضع الفطر في رمضاف -0
أنس بف مالؾ رضي اهلل  , فعفنفسييما أو عمى ولدييما, وىذا باتفاؽ المذاىب الفقيية األربعة
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وضع عف المسافر شطر   عزَّ وجؿَّ إف اهلل ـ: " عنو قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسم
وقاؿ عنو األلباني: وابف ماجو )رواه أحمد والترمذي "  الصبلة, وعف الحامؿ والمرضع الصوـ أو الصياـ

 حسف صحيح(.

فعمييما نفسييما وولدييما معًا أو عمى  إذا أفطرت الحامؿ والمرضع خوفًا عمى نفسييما -2
 .رحميما اهلل تعالى بإجماع أىؿ العمـ كما ذكر ابف قدامة والنووي القضاء فقط

ما يترتب في فقد اختمؼ أىؿ العمـ ,فقط إذا أفطرت الحامؿ أو المرضع خوًفا عمى ولدييما -3
 :قوالف عمى عدة أقواؿ, أىمياعمييما 

, وبو قاؿ الشافعي وأحمد(, طعاـ عف كؿ يـو مسكيًناإالفدية )عمييما القضاء و  ول األول:الق
 ووافؽ المالكية ىذا القوؿ في المرضع.

ابف  واختار ذلؾوال فدية عمييما, وىو مذىُب الحنفيَّة,  فقط عمييما القضاء القول الثاني:
 ؿ.في الحام ىذا القوؿ ؽ المالكيَّةوابف عثيميف, وبو أفتت المجنة الدائمة, وواف, باز

أثناء  أن يفطر إن كان الصوم يضعفو ويشق عميو اهلل لممجاىد في سبيلىل يجوز  مسألة:
  ؟قتالو أعداء الدين

, إف كاف الصوـ يضعفو ويشؽ عميوخبلؿ قتالو األعداء  الفطر لممجاىد في سبيؿ اهلل يجوزنعـ, 
 ابفبلـ شيخ اإلس اختارىا نفية, والمالكية, ورواية عف أحمدالح وىذا قوؿ جميور العمماء مف

 , وابف عثيميف وغيرىـ.ابف القيـو , تيمية
المعركة وقد أفتى شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل المجاىديف المسمميف بالفطر في رمضاف في 

وىي تسمى بػػػػ)معركة  فػ وكاف النصر فييا لممسمميػػػػى712بيف المسمميف والتتار سنة لتي كانت ا
فرشقحب أو  اإلماـ ابف كثير رحمو اهلل في كتابو البداية والنياية عف شيخ  قاؿ. (معركة مرج الصُّ

مدة قتاليـ وأفطر ىو  -ابف تيمية رحمو اهلليقصد –وأفتى الناس بالفطر  اإلسبلـ ابف تيمية: "
أيضًا, وكاف يدور عمى األجناد واألمراء فيأكؿ مف شيء معو في يده ليعمميـ أف إفطارىـ ليتقووا 

 ". كؿ الناسعمى القتاؿ أفضؿ, فيأ
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  :ومقدارىا ووقتيا : كيفية إخراج الفديةىامة مسألة
والعاجز عف الصياـ تكوف باإلطعاـ عف كؿ يـو  يرجى برؤهدية اإلفطار لممريض مرض ال ف -0

ـُ ِمْسِكيفٍ " تعالى: أفطر فيو مسكينًا, قاؿ تعالى: " قاؿ اهلل " َوَعَمى الَِّذيَف ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعا
 (.084: )البقرة

 :عمى النحو التالي ة إخراج الفديةكيفي -2
مف قوت البمد, وال يجزئ أف يطعـ العاجز عف كؿ يوـ مسكينًا قوؿ جميور العمماء:  - أ

)القمح( والتمر والشعير, أما  رّ وقوت البمد قديمًا كاف البُ  .عند الجميور إخراج القيمة نقداً 
 ىما.في زماننا قوت البمد الطحيف )الدقيؽ( واألرز وغير 

, فذىب  واختمؼ العمماء في مقدار ما يطعمو العاجز عف الصياـ لممسكيف عف كؿ يـو
( 751) ىو ما يعادؿ( أي ربع صاع و مف طعاـ دّ أف مقدار الفدية )مُ  المالكية والشافعية

 كما بينت المجنة الدائمة. ثبلثة كيمو جراـ تقريباً ؛ إذ إف الصاع تقريباً  جراماً 
 الُبّر )القمح(؛ إال مف (تقريباً  كميو جراـ 3) مقدار الفدية صاعإلى أف  الحنفية وذىب

 (.تقريباً  )كيمو جراـ ونصؼ فنصؼ صاع
؛ إال مف (تقريباً  )كيمو جراـ ونصؼ إلى أف مقدار الفدية نصؼ صاع الحنابمةوذىب 

 (.تقريباً  جراـ 751) دّ فمُ الُبّر )القمح( 
مقدار الفدية نصف صاع من اهلل بأف وأفتى العبلمتيف ابف باز وابف عثيميف رحميما 
, وعمى ىذا فتوى المجنة الدائمة, فقالت اً قوت البمد أي ما يعادل كيمو جرام ونصف تقريب

فيخرج الكبير أو المريض الذي ال يرجى شفاؤه عف كؿ يوـ طعاـ " في إحدى فتواىا: 
ا يعادؿ مسكيف , نصؼ صاع مف بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلؾ مف قوت البمد. وىو م

ما مقدار اإلطعاـ؟ فقاؿ: رحمو اهلل: "  ابف عثيميف الشيخ سئؿ لماو  ". تقريباً  كيمو ونصفاً 
يعطى كؿ مسكيف نصؼ صاع, ىذا ىو األحوط, نصؼ صاع مف الطعاـ المعتاد في 

  ". البمد
رحمو اهلل في  قاؿ الشيخ ابف العثيميف, إداـ أو لحـ ونحوهالطعاـ  أف يكوف مع ويستحب

لكف ينبغي في ىذه الحاؿ أف يجعؿ معو ما يؤدمو مف لحـ أو و الشرح الممتع: " كتاب
ـُ ِمْسِكيفٍ {نحوه, حتى يتـ قولو تعالى:   ". }َوَعَمى الَِّذيَف ُيِطيُقوَنُو ِفْدَيٌة َطَعا
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أو عدد األياـ التي أفطر  يكفي عف ثبلثيف يوماً  طعاماً أف يصنع العمماء  جميورأجاز  - ب
رواية اختارىا  في مذىب أبي حنيفة ومالؾ وأحمدساكيف ويطعميـ, وىذا , ويدعو المفييا

 المجنة الدائمة. وأفتت بذلؾ ,شيخ االسبلـ ابف تيمية, وابف باز وابف عثيميف والشنقيطي

ْوـِ َعاًما َأنَّوُ  رضي اهلل عنو: " ِف َماِلؾٍ َأَنِس بْ  فْ فع , َفَصَنَع َجْفَنًة ِمْف َثِريدٍ  ,َضُعَؼ َعِف الصَّ
 )رواه الدارقطني وصححو األلباني(."  َوَدَعا َثبلِثيَف ِمْسِكيًنا َفَأْشَبَعُيـْ 

ـْ ُيِطْؽ الصّْ  " :في صحيحو قاؿ البخاريو  ـَ َأَنٌس َبْعَد َوَأمَّا الشَّْيُخ اْلَكِبيُر ِإَذا َل ـَ َفَقْد َأْطَع َيا
 ". َما َكِبَر َعاًما َأْو َعاَمْيِف ُكؿَّ َيْوـٍ ِمْسِكيًنا ُخْبًزا َوَلْحًما َوَأْفَطرَ 

 بف حنبؿ المغني أف اإلماـ أحمدكتابو في رحمو اهلل  المقدسي ابف قدامةاإلماـ نقؿ و 
 .ثبلثيف يوماً السائؿ: قاؿ  ؟: كـ أفطرتقاؿفئؿ عف امرأة أفطرت رمضاف؟ سُ  ,رحمو اهلل

: ما أطعميـ؟ السائؿ قاؿ ,وأطعميـ مرة واحدة وأشبعيـ : اجمع ثبلثيف مسكيناً اإلماـ قاؿ
 ". إف قدرت مف أوسط طعامكـ ولحماً  خبزاً  اإلماـ: قاؿ

في اإلطعاـ في كفارة  رحمو اهلل في كتابو الفتاوى الكبرى وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية
ذا" : اليميف جمع عشرة مساكيف وعشاىـ خبزًا وأدمًا مف أوسط ما يطعـ أىمو أجزأه  وا 

 ,في إحدى الروايتيف وغيرىـ ومالؾ وأحمد أكثر السمؼ, وىو مذىب أبي حنيفةذلؾ عند 
لـ يوجب التمميؾ وىذا إطعاـ , و فإف اهلل تعالى أمر بإطعاـ ,وىو أظير القوليف في الدليؿ

 ". حقيقة
ذا عشيت مسكينًا أو غديتو بعدد األياـ التي عميؾ : " دائمةجاء في فتاوى المجنة الو  وا 

  ؾ ".كفى ذل
المسكيف, وىذا  اليدؼ دفع حاجة ألف؛ إخراج القيمة بداًل مف الطعاـأجاز الحنفية  - ت

يحصؿ بدفع القيمة لو, بؿ دفع القيمة يحصؿ بو المقصود عمى وجو أتـ وأكمؿ؛ ألنو 
  .أقرب إلى دفع الحاجة, فيجزئ

إذا كاف في إخراج القيمة حاجة ومصمحة قوؿ ىذا ال شيخ اإلسبلـ ابف تيميةووافؽ 
َوَأمَّا إْخَراُج اْلِقيَمِة ِلْمَحاَجِة َأْو  : "في كتابو مجموع الفتاوى فقاؿ رحمو اهلل ,لممساكيف

 ". اْلَمْصَمَحِة, َأْو اْلَعْدِؿ َفبَل َبْأَس ِبوِ 
وىذا مما ال , ؛ لعدـ حموؿ أجؿ استحقاقياال يجوز إخراج الفدية قبؿ بداية شير رمضاف -3

قاؿ اإلماـ النوري خبلؼ فيو بيف العمماء القائميف بوجوب إخراج الفدية لمعاجز عف الصياـ, 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720


61 

 

اتفؽ أصحابنا عمي أنو ال يجوز لمشيخ العاجز والمريض : " المجموعرحمو اهلل في كتابو 
 ." الذي ال يرجى برؤه تعجيؿ الفدية قبؿ دخوؿ رمضاف

خبلؿ اليـو أو بعد  بيومو رمضاف أو إخراج فدية كؿ يوـشير  آخرز إخراج الفدية يجو  -4
أما إخراج الفدية في أوؿ شير رمضاف عف جميع الشير أو إخراج الفدية عف يـو  انتيائو.
عمى  الفدية مف تقديـ ذلؾ لما في عمى قوؿ أكثر أىؿ العمـ؛ , فغير جائزطموع فجرهقبؿ 
  .ياوجوبسبب 

ابف عثيميف رحمو اهلل في كتابو الشرح الممتع: " أما وقت اإلطعاـ فيو بالخيار إف  قاؿ الشيخ
ف شاء أخر إلى آخر يوـ لفعؿ أنس رضي اهلل عنو. وىؿ  شاء فدى عف كؿ يوـ بيومو, وا 
, فيؿ يجزئ أف تقدـ  يقدـ اإلطعاـ قبؿ ذلؾ؟ الجواب: ال يقدـ؛ ألف تقديـ الفدية كتقديـ الصـو

 الجواب: ال يجزئ ". الصـو في شعباف؟
يجوز أف تدفع الفدية لمسكيف واحد أو أكثر, ويجوز أف تدفع مجتمعة أو متفرقة, فيجوز أف  -5

يدفع فدية كؿ يوـ بيومو لمسكيف, ويجوز أف يخرج فدية يوميف لمسكيف, وفدية ثبلث أياـ 
اهلل لمسكيف, ويجوز أف يدفع فدية الثبلثيف يومًا لمسكيف واحد, ففي األمر سعة بفضؿ 

تعالى, الميـ أف يكوف إخراج الفدية بعد وجوبيا أي بعد دخوؿ اليوـ الذي سيفطره العاجز 
 عف الصياـ.

يشترط في إخراج الفدية النية عند إخراجيا, فمو أف رجبًل عاجزًا عف الصياـ أقرض )دايف(  -6
سدؾ بو ال أممؾ ما أ :مسكينًا مبمغًا مف الماؿ, وعند حموؿ السداد, قاؿ المسكيف لمدائف

ال أريد ىذا الماؿ سامحتؾ لوجو اهلل تعالى, ونوى أف يكوف الماؿ فدية  :, فقاؿ لو الدائفالديف
عبادة,  عدـ وجود النية عند إخراج الفدية, فالفديةذلؾ؛ ل لو لـ يجز ,عف إفطاره في رمضاف
 .ومف شرط صحتيا النية

ليـر إذا عجز عف الصـو ىؿ يمـز الشيخ ا" شياب الديف الرممي الشافعي: اإلماـ وسئؿ 
فأجاب: بأنو تمزمو النية ألف الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة ؟ وأخرج الفدية  النية أـ ال

 ". فينوي بيا الفدية لفطره
ولو نوى صدقة ... والنية شرط  وقاؿ اإلماـ ابف مفمح الحنبمي رحمو اهلل في كتابو الفروع: " 

 و ".مالمطمقة لـ يجزئو ولو تصدؽ بجميع 
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قاؿ , ال يجزئ إخراج الفدية لغير المساكيف, فمو أخرجيا لمف حاليـ متيسرة لـ يجز ذلؾ -7
مف  :والمسكيف مغني المحتاج: " وفي كتابرحمو اهلل  لخطيب الشربيني الشافعياإلماـ ا

ذلؾ الماؿ أو الكسب كمف يحتاج إلى عشرة وال يجد  وال يكفيو  ... عمى ماؿ أو كسب قدر
 ".أو ثمانية إال سبعة 

عمى قوؿ جميور  أعوز وأكثر حاجة مف المسكيف الفقير, بؿ ىوويدخؿ في معنى المسكيف 
فقراء أو المساكيف تناوؿ متى أطمؽ القاؿ اإلماـ النووي في كتابو المجموع: " أىؿ العمـ. 

ف جمعا أو ذكر أحدى, الصنفيف  إلىويحتاج عند ذلؾ , ما ونفى اآلخر وجب التمييز حينئذٍ وا 
ر والمشيور عندنا وىو الذى نص عميو الشافعي وجماىي ,بياف النوعيف أييما أسوأ حاالً 
  ".ف الفقير أسوأ حاالً أأصحابنا المتقدميف والمتأخريف 

ال يجوز إخراج الفدية لكافر, فالفدية مف الصدقات الواجبة, وال يجزئ دفعيا إال إلى مسمـ  -8
عف  الشافعي اء في حاشية البجيرمي, جلعمماء, وىذا قوؿ جميور امف الفقراء أو المساكيف

:إخراج ال كشاؼ كتاب وجاء في  ".َفبَل ُيْجِزُئ َدْفُعَيا ِلَكاِفٍر  " فدية لمف عجز عف الصـو
َكاةِ " :لئلماـ البيوتي الحنبميالقناع   ". َواَل َيُجوُز َدْفُعَيا َأْي: اْلَكفَّاَرَة إَلى َكاِفٍر َكالزَّ

ف لمكافر الذي ال يحارب المسمميف وال يعتدي عمييـطوع يجوز إخراج صدقة الت :فائدة , وا 
 : " وال بأسرحمو اهلل في كتابو األـ قاؿ اإلماـ الشافعي لممسمـ أولى وافضؿ.كاف إخراجيا 

 ". حؽ , وليس لو في الفريضة مف الصدقةأف يتصدؽ عمى المشرؾ مف النافمة
َمَحاَء, َوَأْىَؿ ُيْستَ  " في المجموع: رحمو اهلل النووي اؿ اإلماـقو  َحبُّ َأْف َيُخصَّ ِبَصَدَقِتِو الصُّ

اْلَخْيِر, َوَأْىَؿ اْلُمُروَءاِت َواْلَحاَجاِت, َفَمْو َتَصدََّؽ َعَمى َفاِسٍؽ َأْو َعَمى َكاِفٍر ِمْف َيُيوِدي  َأْو 
 ". َنْصَراِني  َأْو َمُجوِسي  َجاَز, َوَكاَف ِفيِو َأْجٌر ِفي اْلُجْمَمةِ 

)كاألبناء(  والفروع )كاألبويف( , وىـ األصوؿالنفقة لمف تجب عمييـلفدية وز إخراج اال يج -9
ويعطي الكفارات والزكاة كؿ مف ال : " في كتابو األـ رحمو اهلل الشافعي اإلماـ قاؿ .والزوجة
في الموسوعة الفقيية في بياف شروط مف تدفع إلييـ الكفارة عند الفقياء وجاء نفقتو ". تمزمو 

 ". , كاألصوؿ والفروعو الكفارة ممف يمـز المكفر نفقتوأف ال يكوف مف تصرؼ إلي: " نصوما 

؛ مف غيره بإخراج الفدية إليوقريب الذي ال تمـز نفقتو إذا كاف فقيرًا أو مسكينًا فيو أولى ال -01
َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو  رضي اهلل عنو, َسْمَماَف ْبِف َعاِمرٍ  َعفْ ف ,القريب أولى بالبر واإلحساف ألف
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َدَقَة َعَمى اْلِمْسِكيِف َصَدَقٌة, َوَعَمى ِذي الرَِّحـِ اْثَنتَاِف َصَدَقٌة َوِصَمةٌ  َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: " ِإفَّ  "  الصَّ
 د والنسائي وابف ماجو وصححو األلباني(.)رواه أحم

إذا كاف العاجز عف الصياـ فقيرًا أو مسكينًا )معسرًا( ال يستطيع دفع الفدية, فاختمؼ أىؿ  -00
, بؿ تجب في ذمتو فإذا أيسر الفديةال تسقط عنو  العمـ في سقوطيا عنو, بعضيـ قاؿ:

لى ىذا ذىب  , والحنابمة عمى يـبىاألصح مف مذالشافعية في وجب عميو إخراجيا, وا 
 .يـمذىبالصحيح مف 

, وجوبيا عميوحاؿ الفدية إف كاف العاجز عف الصياـ معسرًا  سقطت أنووذىب بعضيـ إلى 
الشافعية  ىو قوؿ عندوال تجب عميو حتى لو أيسر فيما بعد, وىذا ظاىر مذىب الحنفية, و 

ألنيا , وأفتي بو ابف باز؛ امةاختاره اإلماـ ابف قد وىو قوؿ عند الحنابمة ,رجحو اإلماـ النووي
 .فدية وجبت بغير جناية مف العبد فسقطت بإعساره

ولزواؿ مبرر سقوط الفدية إال أني أقوؿ األحوط إخراج الفدية إف أيسر خروجًا مف الخبلؼ 
 لذمة, واهلل أعمـ.شعورًا بإبراء او 

 سابعًا: النية:
لمرض أو تنع عف المفطرات فمف ام, الصياـ كسائر العباداتصحة  مف شروطالنية شرط  -0

فبل يعد  لعدـ اشتياء الطعاـ أو الشراب أو الجماع, أو بغرض الرياضة وتخفيؼ الوزف,
 صائمًا؛ إذ إف النية شرط مف شروط صحة الصياـ.

مف الحنفية والحنابمة  النية شرط لصحة الصياـ وليست ركف, وىذا قوؿ جميور العمماء -2
 ركف مف أركاف الصياـ. المالكية إلى أف النية الشافعية وبعض, وذىب بعض المالكيةو 

والفرؽ بيف الركف والشرط: أف الركف يكوف جزءًا مف الشيء كالسجود والركوع في الصبلة, 
فالنية أما الشرط فبل يكوف جزءًا مف الشيء كالطيارة واستقباؿ القبمة في الصبلة, ومع ىذا 

 فالصبلة  ا سواء اعتُبرت ركنًا أو شرطًا,بالنسبة لمصياـ الزمة عند الجميع والبد مف وجودى
       لمقادر, وكذلؾ الصياـ ال يصح ال تصح مف غير طيارة وال تصح بدوف استقباؿ القبمة

 بدوف نية.
حقيقتيا القصد إلى الفعؿ امتثااًل و ال دخؿ لمساف فيو,  ال يشترط التمفظ بالنية فإنيا عمؿ قمبي -3

ياـ في وقت السحر وتناوؿ الطعاـ والشراب في ذلؾ تتحقؽ النية بالقو  ,ألمر اهلل تعالى
ال سيما لمف لـ يكف ىذا بعادة لو في غير أياـ الصوـ, ألف النية ىي القصد إلى  ,الوقت
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في أي جزء لمف عـز النية  وتتحقؽ .الشيء أو اإلرادة لو, وىذا قد حصؿ لو القصد المعتبر
ف لـ يتسحر. رمف أجزاء الميؿ عمى الكؼ عف المفطرات أثناء النيا  وا 

 :التالية شروطال رمضافصوـ صياـ الواجب كالفي صحيحة  النية لوقوعويشترط  -4
أو ال يصوـ, واستمر ىذا  مف تردد في نية الصوـ الواجب, ىؿ يصوـ غداً ف :في النية مالجز  - أ

, وىذا قوؿ جميور  التردد إلى الغد, ثـ صامو, فصومو غير صحيح, وعميو قضاء ىذا اليـو
وذلؾ ألف ىذا   ., وىو قوؿ بعض الحنفيةةوالحنابم مف المالكية, والشافعية,أىؿ العمـ 

مخالؼ لشرط مف شروط صحة الصوـ وىو النية, التي ىي عقد القمب عمى فعؿ الشيء, 
, ووجب القضاء  الحجاوياإلماـ اؿ ق. والتردد ينافي ذلؾ, ومتى اختؿ ىذا الشرط فسد الصـو

ومف قاؿ أنا صائـ غدًا إف شاء اهلل: فإف قصد " : عفي كتابو اإلقنا الحنبمي المقدسي
ال لـ تفسد إذا قصده أف فعمو لمصـو  بالمشيئة الشؾ والتردد في العـز والقصد, فسدت نيتو وا 

 ." بمشيئة اهلل وتوفيقو وتيسيره
, وال يكفي مطمؽ كصوـ رمضاف فبلبد مف تعييف النية في صوـ الواجب :النية تعيين - ب

, وال تعييف ص  ةوالشافعي مذىب الجميور مف المالكية , وىذاعيف غير رمضافوـ مالصـو
وكماؿ  رحمو اهلل في كتابو روضة الطالبيف وعمدة المفتيف: " الّنووياإلماـ  قاؿ .والحنابمة

 .أف ينوي صـو غد عف أداء فرض رمضاف ىذه السنة هلل تعالى " :النية في رمضاف

وقضاء رمضاف وصياـ  رمضافصوـ ك)ـ الواجب في الصيايجب تبييت النية  :النية تبييت - ت
, وىو قوؿ جميور أىؿ ما بيف غروب الشمس إلى طموع الفجرفي الميؿ , ت والنذور(الكفارا

والحنابمة, فعف حفصة رضي اهلل عنيا أف النبي صمى اهلل عميو العمـ مف المالكية والشافعية 
)رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححو " وسمـ قاؿ: " مف لـ يبيت الصياـ قبؿ الفجر فبل صياـ لو 

)رواه النسائي والبييقي وفي رواية أخرى: " مف لـ يبيت الصياـ مف الميؿ فبل صياـ لو " األلباني(. 

 وصححو األلباني(.

أما تبييت النية فإف الصـو في كتابو شرح عمدة الفقو: "  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميةو 
يو مف أوؿ النيار ال يصح إال بنية مف الميؿ, سواء في ذلؾ ما الواجب الذي وجب اإلمساؾ ف

 ".تعيف زمانو كأداء رمضاف والنذر المعيف, وما لـ يتعيف كالقضاء والكفارة والنذر المطمؽ
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 ؟ ىل يشترط تجديد النية في كل يوم من رمضان :مسألة
 :اختمؼ أىؿ العمـ في ذلؾ عمى قوليف

الحنفية, يوـ مف رمضاف, وىو قوؿ الجميور مف  لكؿيشترط تجديد النية القول األول: 
, وابف , وىو قوؿ ابف الفي المعتمد مف مذىبيـ والحنابمة والشافعية, منذر, واختيار ابف حـز

وألف كؿ يـو عبادة  السابؽ ذكره,لعموـ حديث حفصة وذلؾ باز, وأفتت بو المجنة الدائمة؛ 
 .عضو, ويتخمميا ما ينافييامستقمة ال يرتبط بعضو ببعض, وال يفسد بفساد ب

ال يشترط تجديد النية لكؿ يوـ مف رمضاف, بؿ تكفي نية واحدة أوؿ الشير,  لقول الثاني:ا
فَّ ما ؛ ألواختاره ابف عثيميفورواية عند الحنابمة, , يةالحنف وبعضوىو مذىب المالكية, 

حو, ثـ عاد إلى الصوـ يشترط فيو التتابع تكفي النية في أولو, فإذا انقطع التتابع لعذر يبي
وذلؾ ألف الصـو المتتابع كالعبادة الواحدة مف حيث ارتباط بعضيا  .فإفَّ عميو أف يجدد النية

كما أفَّ النية إذا لـ تقع في كؿ ليمة  .ببعض وعدـ جواز التفريؽ, ولذا تكفي النية الواحدة
 .حقيقة, فيي واقعة حكمًا؛ ألف األصؿ عدـ قطع النية

 ؟ من الميل في صيام التطوعترط تبييت النية سألة: ىل يشم
ف الحنفية, ال يشترط في صياـ التطوع تبييت النية مف الميؿ عند جميور أىؿ العمـ م

 والشافعية, والحنابمة.
ويجوز أف ينوي أثناء النيار, سواء قبؿ الزواؿ أو بعده, إذا لـ يتناوؿ شيئًا مف المفطرات بعد 

, وابف وقوٌؿ عند الشافعية, واختاره شيخ اإلسبلـ ابف تيمية , وىذا مذىب الحنابمة,الفجر
دخؿ عميَّ النبي صمى اهلل عميو : " عائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا, قالتعف ف عثيميف.

 )رواه مسمـ(."  وسمـ ذات يـو فقاؿ: ىؿ عندكـ شيء؟ فقمنا: ال. قاؿ: فإني إذًا صائـ
حابة رضي اهلل عنيـ مف فعؿ النبي صمى اهلل عميو وأيدوا استدالليـ بأف ىذا ما فيمو الص 

وأبي  وسمـ, فقد ثبت إنشاء نية صوـ التطوع مف النيار عف: ابف مسعود, وابف عباس,
 وأبي أيوب, وأبي الدرداء وحذيفة وأبي طمحة رضي اهلل عنيـ. ىريرة,

ف لـ يتناوؿ و  اإلفطار في نيار رمضاف, فقد أفطر الصائـ جازماً  نوىفإذا  استمرار النية: - ث ا 
, وىو قوٌؿ عند ةوذىب إلى ذلؾ المالكية, والحنابم , وعميو القضاء,شيئا مف المفطرات

وينبغي  , واختاره ابف عثيميف؛ وذلؾ أف النية شرط مف شروط صحة الصياـ,الشافعية
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, فعف عمر بف الخطاب رضي  استمرارىا طيمة فترة الصوـ, فإذا انقطعت النية انقطع الصـو
 )أخرجو البخاري ومسمـ(.أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: " إنما األعماؿ بالنيات "  اهلل عنو,

فطر لـ يكف فطر أو ال أً فإف قاؿ الرجؿ في نفسو أُ , التردد في الفطر ال يفسد بو الصوـو 
وذلؾ ألف األصؿ صحة نيتو واستصحاب  ؛عمى الفطر جازماً  بذلؾ حتى يعـز عزماً  مفطراً 
 .ألف القاعدة أف اليقيف ال يزوؿ بالشؾ ؛ؿ يقيف النية إال بيقيف فسخيافبل يزو  ,حكميا

 
 الفصل الرابع

 وسننو أركان الصيام

  : أركان الصيام:األولمبحث لا
مف طموع الفجر إلى غروب الشمس(,  المفطّْراتسائر إلمساؾ عف ركف الصياـ األساسي )ا

وسائر  شرب والجماعاألكؿ والمف يجب عمى الصائـ أف يمتنع عف كؿ ما يبطؿ صومو ف
َفاآلَف َباِشُروُىفَّ َواْبَتُغوْا َما َكَتَب  " تعالى:قاؿ  مف طموع الفجر وحتى غروب الشمس. المفطرات

ـُ اْلَخْيُط األَْبَيُض ِمَف اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَف اْلَفْجرِ  ـْ َوُكُموْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيتََبيََّف َلُك َـّ َأِتمُّ  المَُّو َلُك وا ُث
ـَ ِإَلى المَّْيؿِ  َيا  .(087البقرة:)"  الصّْ

 ِإفَّ ِببلالً "  أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: ا,ابف عمر وعائشة رضي اهلل عنيموعف 
ْـّ َمْكُتوـٍ   (.رواه البخاري ومسمـ)" ُيَؤذُّْف ِبَمْيٍؿ, َفُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى ُيَؤذَّْف اْبُف ُأ

 مالحظات ىامة:
وُيتَـّ صومو, فإِف  ويخرجو مف فمو, ع عميو الفجر وفي فمو طعاـ, فعميو أف يمفَظوطمَمف  -0

ابتمعو بَطؿ صوُمو, وىذا باتّْفاؽ المذاىب الفقييَّة األربعة: الحنفيَّة, والمالكيَّة, والشافعيَّة, 
 .والحنابمة؛ وذلؾ ألنَّو ابتمع طعاًما باختياره مع أنَّو ُيمكنو لفُظو؛ فُيفطر بذلؾ

طاؿ النيار أـ أ إلى غروب الشمس, سواءً  رالصائـ اإلمساؾ مف حيف طموع الفججب عمى ي -2
قصر إذا كاف الميؿ والنيار يتعاقباف خبلؿ أربع وعشريف ساعة, لكف لو شؽَّ الصوـ في 
األياـ الطويمة مشقة غير محتممة ويخشى منيا الضرر أو حدوث مرض, فإنو يجوز الفطر 

 زبا ابف لشيخاي أياـ ُأخر يتمكف فييا مف القضاء؛ وبيذا أفتى حينئذ, ويقضي المفطر ف
  ي.سبلماإلمجمع الفقو  ما قرره, وىو رحميما اهلل تعالى ابف عثيميفالشيخ و 

 



66 

 

ف كاف في بمٍد ال يتعاقب فيو الميؿ والنيار في أربع وعشريف ساعة كبمد يكوف نيارىا مثبًل: إ -3
ف ذلؾ, فإنو يقدر لمنيار قدره, ولميؿ قدره بأف تحسب يوميف, أو أسبوعًا, أو شيرًا, أو أكثر م

يتعاقباف في أربع وعشريف  عمى أقرب بمٍد منو, يكوف فيو ليؿ ونيار مدة الميؿ والنيار اعتماداً 
مجمع  ما قرره, وىو رحميما اهلل تعالى ابف عثيميفالشيخ و  زبا ابف لشيخاوبيذا أفتى  ,ساعة
  ي.سبلماإلالفقو 

 من أكل ظانًا غروب الشمس أو عدم طموع الفجر: مسألة ىامة: حكم
ت, , ظانًا أف الشمس قد غربشير رمضاففطر الصائـ في ذا أاتفؽ عامة أىؿ العمـ عمى أنو إ

يمزمو ثـ تبيف لو أنيا لـ تغرب أو أكؿ ظانًا عدـ طموع الفجر ثـ تبيف لو أف الفجر قد طمع, فإنو 
 حتى غروب الشمس حقيقة. اإلمساؾ

 فوا في قضائو ليذا اليـو عمى قوليف:ولكف اختم
مف الحنفية والمالكية  األئمة األربعةوىذا باتفاؽ أصحاب القضاء,  أف عميو ألول:القول ا

 وأفتى بو الشيخ ابف باز رحمو اهلل, وعميو فتوى المجنة الدائمة, وىو األحوط., والشافعية والحنابمة
شيخ اإلسبلـ ابف  اختارىا رواية عف أحمد, و حـزابف قوؿ وىو أنو ال قضاء عميو,  الثاني:القول 
 .والخطأ معفوّّ عنو اً أكؿ أو شرب جاىبًل مخطئ ون؛ ألابف عثيميفلشيخ اابف القيـ, و ـ اإلماو  ,تيمية

و طموع الفجر, أما غمب عمى ظنو غروب الشمس أ الخبلؼ في المسألة السابقة لمف مالحظة:
وتبيف لو  قبؿ غروب الشمسالشؾ المتردد  لمجرد, فأكؿ لـ يغمب عمى ظنومترددًا  اً إذا كاف شاكّ 

فإنو يأثـ وعميو القضاء باتفاؽ أصحاب  وتبيف لو طموعو, بعد طموع الفجرأكؿ  وعدـ غروبيا أ
 المذاىب األربعة.

 : سنن الصيام وآدابو:الثانيث لمبحا
 السحور: -1

مى والتقوي ع ,أىؿ الكتابالسنة ومخالفة اتباع بركة و ال؛ لما فيو مف يسف لمصائـ أف يتسحر
فعف  العبادة, وزيادة النشاط بدفع الجوع والعطش, وتدارؾ نية الصياـ لمف أغفميا قبؿ أف يناـ,

تسحَّروا, فإف في " أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: 
يو وعف عمرو بف العاص قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عم (.رواه البخاري ومسمـ)"  السحور بركة

 )رواه مسمـ(."  ما بيف صيامنا وصياـ أىؿ الكتاب أكمة السحور)أي الفرؽ( فصؿ " وسمـ: 
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:  أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ويتحقؽ السحور ولو بجرعة ماء, فعف
 .)رواه أحمد وحسنو األلباني("  السحور أكمو بركة, فبل تدعوه ولو أف يجرع أحدكـ جرعة مف ماء" 

فيو أفضؿ, لحديث أبي ىريرة أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:  ولو جعؿ في السحور تمراً 
ـَ سحور المؤمف التمر"  .)رواه أبو داود وصححو األلباني(" ِنْع

 تأخير السحور: -2

تسحرنا مع "لحديث أنس عف زيد بف ثابت رضي اهلل عنيما قاؿ: يسف لمصائـ تأخير السحور, 
قدر ", قمت: كـ بيف األذاف والسحور؟ قاؿ: "يو وسمـ ثـ قاـ إلى الصبلةهلل عمالنبي صمى ا

قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني في كتابو فتح الباري شرح صحيح  )رواه البخاري ومسمـ(." خمسيف آية
 ".بطيئة وال سريعة ال طويمة وال قصيرة وال أي: متوسطة, ؛خمسيف آية قدرالبخاري: "

 تعجيل الفطر: -3

أف  ,عف سيؿ بف سعد رضي اهلل عنو, فئـ تعجيؿ الفطر إذا تحقؽ مف غروب الشمسيسف لمصا
 البخاري ومسمـ(. )رواه"  ال يزاؿ الناس بخير ما عجموا الفطر" رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: 

 أن يفطر عمى الرطب أو التمر أو الماء: -4
هلل عميو وسمـ يفطر عمى رطبات كاف رسوؿ اهلل صمى ا" قاؿ:  بف مالؾ رضي اهلل عنو عف أنس

)رواه أبو "  قبؿ أف يصمي, فإف لـ تكف رطبات فعمى تمرات, فإف لـ تكف حسا حسوات مف الماء

 (.: حسف صحيحاأللباني وأحمد وقاؿ عنو داود والترمذي
واألصؿ  مص أصبعو إف لـ يجد شيئا يفطر عميو,يمف أخطاء الصائميف أف البعض  مالحظة:

مف لـ يجد  و, قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل: "بؿ ينوي الفطر بقمب ئـ ذلؾ,أف ال يفعؿ الصا
مف لـ يجد شيئا يفطر و رطبًا وال تمرًا وال ماء, فميفطر عمى ما تيسر مف مأكوؿ أو مشروب, 

 عميو فإنو ينوي الفطر بقمبو, وال يمص إصبعو, أو يجمع ريقو ويبمعو كما يفعؿ البعض ".
 : دعاء الفطر -5

قاؿ: رضي اهلل عنيما بف عمر مصائـ أف يدعو عند فطره بدعاء مخصوص, فعف عبد اهلل يسف ل
َذَىَب الظََّمُأ َواْبَتمَّْت اْلُعُروُؽ َوثََبَت اأَلْجُر " قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ إذا أفطر " 

 .األلباني( وحسنو )رواه أبو داود" ِإْف َشاَء المَُّو 
 
 

 



68 

 

 تفطير الصائم: -6
: قاؿَ  اْلُجَيِنيّْ  َخاِلدٍ  ْبف َزْيدِ  َعفْ  فعف الصائـ, فمف فطَّر صائمًا كاف لو مثؿ أجره, تفطير حبيست
 َيْنُقُص  الَأنَّو  غْيرَ  َأْجِرِه, ِمْثؿُ  َلوُ  َكافَ  َصاِئًما فطَّرَ  َمفْ "  :َوَسمَّـَ  َعمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسوؿُ  قاؿَ 
اِئـ َأْجرِ  ِمفْ   المَّوِ  َرُسوؿُ  وعنو رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿَ  )رواه الترمذي وابف ماجو وصححو األلباني(."  اشْيئً  الصَّ

 )رواه البييقي وصححو األلباني(."  مف فطَّر صائًما أو جيز غازًيا؛ فمو مثؿ أجره : "َوَسمَّـَ  المَُّو َعمْيوِ  َصمَّى

 :اإلكثار من فعل الخيرات -7
, خصوصًا في فعؿ الخيراتالطاعات و أداء إلكثار مف ينبغي عمى الصائـ أف يحرص عمى ا

قراءة القرآف والتصدؽ ذمر اهلل و و ومف ىذه الطاعات: قياـ الميؿ واالعتكاؼ شير رمضاف, 
كاف النبي صمى اهلل عميو وسمـ أجود الناس بالخير, وكاف " فعف ابف عباس قاؿ:  ,النوافؿوجميع 

عميو السبلـ يمقاه كؿ ليمة في رمضاف أجود ما يكوف في رمضاف حيف يمقاه جبريؿ, وكاف جبريؿ 
حتى ينسمخ, يعرض عميو النبي صمى اهلل عميو وسمـ القرآف, فإذا لقيو جبريؿ كاف أجود بالخير 

 .)رواه البخاري ومسمـ("  مف الريح المرسمة
 ما يقولو الصائم إن سابو أحد أو قاتمو: -8

, وسبؽ أف بينا عند حديثنا نةوالباط ةالمعاصي الظاىر ينبغي عمى الصائـ أف يترفع عف جميع 
عف مراتب الصياـ خطورة أف يصـو المسمـ عف المباحات ويقع في المحرمات أثناء صيامو, 
فينبغي عمى الصائـ أف ال يرفث وال يصخب وال يجيؿ, فإف سابو أحد أو قاتمو يقوؿ لو: )إني 

يوـ صوـ أحدكـ فبل إذا كاف " قاؿ:   ؿ اهللأف رسو رضي اهلل عنو, عف أبي ىريرة صائـ(, ف
 )رواه البخاري ومسمـ(."  وال يصخب, وال يجيؿ, فإف شاتمو أحد أو قاتمو فميقؿ: إني صائـيرفث 

 :ا يفعمو الصائم إذا دعي إلى طعامم -9
إذا دعي الصائـ إلى طعاـ فميقؿ: إني صائـ, سواء كاف صوـ فرض أو نفؿ, وليدُع لصاحب 

إذا دعي أحدكـ إلى "  عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:فالطعاـ, 
رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى  وعنو (.)رواه مسمـ"  طعاـ وىو صائـ فميقؿ: إني صائـ

ف كاف مفطراً فميصؿ,  إذا دعي أحدكـ فميجب, فإف كاف صائماً ـ: " اهلل عميو وسم )رواه  " فميطعـ وا 

 : أي فميدُع لصاحب الطعاـ.فميصؿ معنى مسمـ(.
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 الفصل الخامس
 ومكروىاتوالصيام  احاتمب

 المبحث األول: مباحات الصيام:
 تأخير االغتسال لمجنب والحائض إلى طموع الفجر: -1

رضي اهلل  عف عائشة وأـ سممة, فغتساؿ مف الجنابة إلى طموع الفجرباح لمجنب أف يؤخر االي
َـّ َيْغَتِسُؿ ُيْدِركُ  َأف َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َكافَ " : عنيما ُو اْلَفْجُر َوُىَو ُجُنٌب ِمْف َأْىِمِو, ُث
يباح لمحائض إذا طيرت أف تؤخر االغتساؿ مف الحيض إلى وكذلؾ )رواه البخاري ومسمـ(. "  َوَيُصوـُ 

 .وذلؾ باتّْفاؽ المذاىب الفقييَّة األربعة قياسًا عمى الجنب, طموع الفجر
 المضمضة واالستنشاق من غير مبالغة: -2

وذلؾ بإجماع أىؿ العمـ؛ ألف الفـ واألنؼ اح لمصائـ المضمضة واالستنشاؽ مف غير مبالغة, تب
 في حكـ الظاىر مف الوجو ال يبطؿ الصـو بالواصؿ إليو.

 اغتسال الصائم أو صب الماء عمى رأسو من الحر أو العطش: -3

تّْفاؽ المذاىب غتسؿ أو يصب الماَء عمى رأسو مف الحر أو العطش, وىذا بايباح لمصائـ أف ي
لقد رأيت رسوؿ اهلل " النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:  عف بعض أصحابثبت  .الفقييَّة األربعة

" )رواه أبو  صمى اهلل عميو وسمـ بالَعْرج يصب عمى رأسو الماء وىو صائـ مف العطش أو مف الحر

 . والَعْرُج : قرية عمى الطريؽ بيف مكة والمدينة .داود وصححو األلباني(

 :ذوق الطعام عند الحاجة -4

أو مقدار مموحتو أو عند شرائو الختباره ئو كمعرفة استوا, اجةالح ديباح لمصائـ ذوؽ الطعاـ عن 
بحيث ال يصؿ الطعاـ إلى الجوؼ , ويتمضمض بعد ذلؾ أو يغسؿ فمو يقذفو مف فموبشرط أف 

 .ةوالحنابمية , وىذا مذىب جميور أىؿ العمـ مف الحنفية والشافعفيفطر
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل في كتابو مجموع الفتاوى: "ذوؽ الطعاـ يكره بغير حاجة 

 لكنو ال يفطره, أما لمحاجة فيو كالمضمضة ".
 لمن ممك نفسو: وما شابييما القبمة والمالمسة -5

 عفف يباح لمصائـ أف يقبؿ زوجتو أو يبلمسيا وما شابو ذلؾ إف كاف يممؾ نفسو ويتحكـ بشيوتو,
كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقبؿ وىو صائـ ويباشر وىو : " عائشة رضي اهلل عنيا قالت
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قوليا: )يباشر(: المباشرة ىي المبلمسة وما شابييا, )رواه مسمـ(. "  صائـ ولكنو أممككـ إلربو
 .أممؾ لنفسو ولشيوتو (: أيأممككـ إلربو: )قولياو 

ـٌ َوَأَنا  َكاَف َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  " اَلْت:ِضَي المَُّو َعْنَيا, قَ وعنيا ر  ُيَقبُّْمِني َوُىَو َصاِئ
 )رواه أبو داود وصححو األلباني(. " َصاِئَمةٌ 

 -واشتييت نشطت وارتحت يأ- َىَشْشتُ : "ُعَمُر ْبُف اْلَخطَّابِ  , َقاَؿ: َقاؿَ ْبِف َعْبِد المَّو َجاِبرِ  َعفْ و 
َقاَؿ: َأَرَأْيَت (, َقبَّْمُت َوَأَنا َصاِئـٌ (ا َعِظيًما, َفَقبَّْمُت َوَأَنا َصاِئـٌ. َفُقْمُت: َيا َرُسوَؿ المَِّو, َصَنْعُت اْلَيْوـَ َأْمرً 

 . )رواه أبو داود وصححو األلباني("  , َقاَؿ : َفَموْ ": "اَل َبْأَس ِبوِ ُقْمتُ َلْو َمْضَمْضَت ِمَف اْلَماِء َوَأْنَت َصاِئـٌ, 

 استعمال السواك: -6
اديث الواردة في استحباب األحعمـو وذلؾ ل ؛السواؾ لمصائـ استعماؿ اتفؽ الفقياء عمى جواز

 لمرَّبّْ  مرضاةٌ  لمفـِ  َمطيرةٌ  السّْواؾُ  " قاؿ: أف النبي أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا عائشةعف ف السواؾ,
 )رواه النسائي وصححو األلباني(." 

السواؾ بعد الستعماؿ لصائـ اترؾ  في المشيور مف مذىبيـ, الشافعية والحنابمة استحب مالحظة:
 , لئلبقاء عمى رائحة الخموؼ التي ىي أطيب عند اهلل مف ريح المسؾ.قت الظير()و  الزواؿ

في أي وقت, سواء كاف قبؿ الزواؿ أو بعد ويرى غيرىـ مف العمماء بجواز استعماؿ السواؾ 
ابف تيمية, وابف  ورواية عف أحمد اختارىا شيخ اإلسبلـ ,أبو حنيفة ومالؾالزواؿ, وذىب إلى ذلؾ 

 ., رحميـ اهلل أجمعيفوابف باز, واأللباني, وابف عثيميف ,ني, والشوكاالقيـ
 مسألة: ىل يجوز لمصائم أن يستعمل معجون األسنان أثناء صيامو؟

معجوف األسناف, لكف ينبغي الحذر مف نفاذه إلى و  فرشاة أف يستعمؿ الصائـ لمصائـ يجوز
 ابف عثيميفالشيخ و  باز ابف لشيخا , واألفضؿ تركو بالنيار وفعمو بالميؿ, أفتى بذلؾالحمؽ

 .مجمع الفقو اإلسبلمييو , وذىب إلرحميما اهلل تعالى
استعماؿ المعجوف لمصائـ ال بأس بو إذا لـ ينزؿ إلى "  : رحمو اهلل ابف عثيميف الشيخ قاؿ 

معدتو, ولكف األولى عدـ استعمالو, ألف لو نفوذًا قويِّا قد ينفذ إلى المعدة واإلنساف ال يشعر بو, 
بالغ في االستنشاؽ إال أف تكوف صائمًا,  :َمِقيُط ْبُف َصِبَرةَ لِ يذا قاؿ النبي َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ول

فاألولى أال يستعمؿ الصائـ المعجوف, واألمر واسع, فإذا أخره حتى أفطر فيكوف قد توقى ما 
 ". ُيخشى أف يكوف بو فساد الصوـ
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 المبحث الثاني: مكروىات الصيام:
 :في المضمضة واالستنشاق المبالغة -1

 :والمبالغة في االستنشاؽ ,إدارة الماء في أعماؽ الفـ وأقاصيو وأشداقو :المبالغة في المضمضة
المبالغة في  قاؿ النووي في كتابو المجموع: "و   . اجتذاب الماء بالّنفس إلى أقصى األنؼ

ّصائـ فالمبالغة فييما لم ّماأ ".سنة ببل خبلؼ -يقصد لغير الصائـ– المضمضة واالستنشاؽ
ْأَت فأسِبِغ الوضوَء وخمّْْؿ بيَف "  : قاؿ  وأّف رسوؿ المّ  َلِقيُط ْبُف َصِبَرةَ لحديث ؛ مكروىة إذا توضَّ

  . رواه أبو داود والترمذي وصححو األلباني()"  صائماً  تكوفَ  أفْ  إالَّ  األصابِع وباِلْغ في االستنشاؽِ 
 : في الصوم الوصال -2

 أقساـ الصياـ.الصـو المكروه كقسـ مف  سبؽ الحديث عنو عند حديثنا عفو 

 حاجة: غيربذوق الطعام  -3

ينزؿ شيء  وذلؾ ألنو ربما؛ , وىذا باتّْفاؽ المذاىب الفقييَّة األربعةذوؽ الطعاـ بغير حاجةيكره 
مف غير أف يشعر بو, فيكوف في ذوقو ليذا الطعاـ تعريض  الصائـ مف ىذا الطعاـ إلى جوؼ

  .لفساد الصوـ
ذوؽ الطعاـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل في كتابو مجموع الفتاوى: " ف ذكرنا قوؿوسبؽ أ

 ". أما لمحاجة فيو كالمضمضة يكره بغير حاجة لكنو ال يفطره,
 :القبمة والمالمسة وما شابييما لمن تتحرك شيوتو -4

يخشى عمى يكره لمصائـ أف يقبؿ زوجتو أو أف يبلمسيا إذا كانت شيوتو تتحرؾ بسرعة؛ ألنو 
, بنزوؿ المني منو, سواء بالجماع في نيار رمضاف, أو وفساد الصياـ نفسو مف الوقوع في الحراـ

 ة.تّْفاؽ المذاىب الفقييَّة األربعوىذا با
أف رجبًل سأؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ عف المباشرة لمصائـ, : " عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو

)رواه أبو داود وقاؿ "  فإذا الذي رخص لو شيخ, والذي نياه شاب فرخص لو. وأتاه آخر فسألو, فنياه,

يقصد بالمباشرة في الحديث أي المبلمسة وما شابييا وال يقصد بيا  عنو األلباني: حسف صحيح(.
الشاب أكثر عرضًة مف الجماع, ونيي النبي الشاب ورخص لمشيخ أي الكبير في السف؛ ألف 

 و.يوتيخ ألف يفسد صومو, بسبب قوة شالش
 
 

 



72 

 

 الفصل السادس
 مبطالت الصيام

 : ما يبطل الصيام ويوجب القضاء:األولالمبحث 
 تناول الطعام والشراب عمدًا: -1

 يأثـ ويبطؿ صومو, مختارًا عالمًا بالتحريـ, إذا أكؿ الصائـ أو شرب متعمدًا غير ناسٍ  - أ
فبل تجب  أما الكفارة. القضاءوعميو أف يمسؾ بقيو يومو باتفاؽ األئمة األربعة, ويجب عميو 

ابف و  ابف باز, وىو مذىب الشافعية, والحنابمة, ورجحو ابف المنذر, والنووي, واختاره, عميو
 ., وعميو فتوى المجنة الدائمةعثيميف

سواًء أكاف  , فإنو يتـ صومو وال قضاء عميوأثناء النيار أو شرب ناسياً  الصائـ أكؿ إذا - ب
ة أف , لحديث أبي ىرير , وىذا قوؿ جميور العمماءاً تطوع اً صوـ يومييصوـ رمضاف أـ 

        فأكؿ أو شرب, فميتـ صومو, فإنما أطعمو -وىو صائـ–مف نسي "قاؿ:  النبي 
 .)رواه البخاري ومسمـ( "اهلل وسقاه

فإف تعاطي الشرب واألكؿ عميو أف ينبيو ويذكره أنو صائـ, يفطر ناسيًا  صائماً ف رأى م - ت
السكوت عميو, وغيرىما مف المفطرات في نيار رمضاف مف المنكر الذي ال يجوز إقراره وال 

لذا يجب عمى مف رأى صائمًا في نيار رمضاف يتناوؿ مفطرًا أف ينبيو ألف ىذا مف باب 
ليس عميو ناسيًا  ف يأكؿ أو يشربمالتعاوف عمى البر والتقوى ومف تغيير المنكر, وكوف 

ابف الشيخ ابف باز و  الشيخ أفتى بذلؾ وبذلؾ، ه ولـ ينبيوشاىدف مَ اإلثـ عف إثـ ال يرفع 
 عثيميف وغيرىما.

وكاف يسيرًا ال يمكف لفظو مما مف غير اختيار منو, ما بيف أسنانو وىو صائـ  تمعف ابم - ث
ألنو ال يمكف التحرز منو, فأشبو ؛ بإجماع أىؿ العمـ يجري مع الريؽ فصومو صحيح

 .الريؽ

وذلؾ ألنَّو قوؿ جميور العمماء؛  فإنَّو ُيفطر, وىو فبمعو متعمدًا, كاف ُيمكنو لفُظو,أما إذا 
 .ا ُيمكنو لفُظو باختياره, ذاكًرا لصومو, فأفطر بو, كما لو ابتدأ األْكؿبَمع طعامً 

 متعمداً  إذا ابتمع الصائـ ما ال ُيؤَكُؿ في العادة كدرىـٍ أو حصاٍة أو خيٍط أو غير ذلؾ - ج
قاؿ  قاؿ اإلماـ النووي في كتابو المجموع: " .وىذا باتفاؽ المذاىب الفقيية األربعة, أفطر
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رحميـ اهلل: إذا ابتمع الصائـ ما ال يؤكؿ في العادة كدرىـ ودينار أو الشافعي واألصحاب 
تراب أو حصاة, أو حشيشًا أو حديدًا أو خيطًا أو غير ذلؾ: أفطر ببل خبلؼ عندنا, وبو 

 .قاؿ أبو حنيفة ومالؾ وأحمد وداود وجماىير العمماء مف السمؼ والخمؼ "

 نزول المني عمدًا في نيار رمضان بغير جماع: -2

)واالستمناء ىو إخراج المني  باستمناء في نيار رمضافالمني الرجؿ أو المرأة  أخرجذا إ - أ
 .القضاء, وىذا باتفاؽ المذاىب الفقييَّة األربعة الصوـ ووجبفسد  باليد وىو محـر شرعًا(,

إذا قبؿ الرجؿ زوجتو أو المسيا فأنزؿ المني, فسد صومو وعميو القضاء, وىذا باتفاؽ  - ب
 األربعة. أصحاب المذاىب

الجميور  ىذا قوؿو فبل يفطر,  دوف عمؿ أو استمناء أو نظر إلى ُمَحرَّـمف أنزؿ بتفكيٍر  - ت
الصائـ أف يصرؼ ذىنو عف كؿ ما  عمىة, غير أنو ينبغي مف الحنفية, والشافعية, والحنابم

 مف شأنو إفساد صومو.

؛ وذلؾ ألف حكـ عمى قوؿ جميور العمماء ليس في إخراج المني في غير الجماع كفارة - ث
  دوف سواه. فارة إنما ورد في الجماعالك

مف ناـ فاحتمـ في نيار رمضاف فأنزؿ المني فبل يفطر وصيامو صحيح, وذلؾ بإجماع  - ج
 .وذلؾ ألنو مغموٌب وال اختيار لوأىؿ العمـ؛ 

رواية , والشافعية, و يةخروج المذي مف الصائـ ال ينقض صومو, وقد ذىب إلى ذلؾ الحنف - ح
ابف ابف باز و و  والصنعاني , واختاره ابف المنذرـ ابف تيميةعف أحمد اختارىا شيخ اإلسبل

ألنو خارٌج ال يوجب الغسؿ فأشبو البوؿ, ولعدـ ورود النص عمى كونو  وذلؾ؛ عثيميف
؛ وكذلؾ ألف الشرع أباح التقبيؿ والمباشرة لمف يممؾ نفسو, مفطراً  , واألصؿ صحة الصـو

 .والتي يكوف حاصميا المذي

  فائدة:
 :يذْ والمَ  منيُّ بيف الفرؽ لمعمـ نُ 

ويعقب خروجو  دفقا عند اشتداد الشيوة,, يخرج ثخيف أبيض مائؿ لمصفرةىو ماء  المني: -
ذا يبس يكوف إذا كاف رطباً  رائحتو تشبو طمع النخؿ أو رائحة العجيفو فتور في الجسـ,  , وا 
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الراجح مف  طاىر عمىوىو  ,والمني يوجب الغسؿ, رائحتو كرائحة بياض البيض الجاؼ
 .أقواؿ العمماء

والمذي يوجب , شفاؼ ال لوف لو, يخرج عند الشيوة بدوف تدفؽ ماء رقيؽ لزج المذي: -
 , وىو نجس.الوضوء

 عمدًا: يءالق -3

أما  القضاء وال كفَّارة عميو, ووجب عميو , فقد أفطراً دمتعمّْ  )أي استفرغ ما في معدتو( ستقاءَمف ا 
ولكف ال يجوز لو أف يبتمع شيء  بل ُيفطر وال شيء عميو,أي خرج بدوف إرادتو, ف غمَبو القيءُ  مف

 .وىذا باتّْفاؽ المذاىب الفقييَّة األربعة منو فإف فعؿ فقد أفطر,
َمف َذَرعو القيُء, فبل قضاَء : " رضي اهلل عنو, أفَّ النبيَّ صمَّى اهلل عميو وسمَّـَ قاؿ عف أبي ُىريَرةَ 

 معنى ذرعو: أي خرج بغير اختياره.)رواه ابف ماجو وصححو األلباني(. "  عميو, وَمف استقاء فعميو القضاءُ 
 فائدة: 

, لكف إذا خرج مف جوؼ حبذا و  ,ويخرجوظو شيء يجب أف يمف الصائـ التجشؤ ال يبطؿ الصـو
 فقد أفطر.مع القدرة عمى لفظو ابتمعو تمضمض بعده ليطير فمو, فإف لو 
 خروج دم الحيض أو النفاس: -4

سبؽ أف بينا أف الطيارة مف الحيض والنفاس شرط لوجوب وصحة الصياـ, فالحائض والنفساء ال 
 يجب عمييما الصياـ وال يصح منيما كذلؾ.

 د صوميا وعمييا القضاء كما بينا.ت فصارت نفساء, فسفمف أصبحت صائمة فحاضت أو ولد
, و  وذلؾ ألنيا ليست بأىؿ لمصوـ,  ؛وىذا قوؿ جميور أىؿ العمـال يمزميا إمساؾ باقي اليـو

دا في أوؿ النيار لـ والتشبُُّو بأىؿ العبادة ال يصح مف غير األىؿ؛ وألف الحيض لو كاف موجو 
 ـ.تؤمر بالصيا
 تنبيو ىام:

 بسببشير رمضاف  في ف فييففطر يي ساء المسمميف ال يقضيف األياـ البلتن بعضأف  نسمع
ني أنصحيف أف يتقيف اهلل تعالى وذلؾ تياونًا وتكاسبًل ودوف عذر, ,الحيض أو النفاس ويتبف  وا 

, فتبقى األياـ التي لـ يقضوىا معمقة في رقابيـ وىف آثماٍت إثمًا عظيمًا لتياونيف في أداء إليو
ضاف, وال , وال َيْصُدؽ عمييف أنيف يصمف رمضاف, بؿ إنيف يصمف بعض رمفريضة الصياـ
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إذا تأخرت المرأة عف قضاء  -كما سنبيف–حوؿ وال قوة إال باهلل. وبناًء عمى قوؿ جميور العمماء 
دية, القضاء مع الف عمييا , يجبحتى دخؿ رمضاف التاليبدوف عذر األياـ التي أفطرت فييف 
 كؿ يـو أفطرف فيو.وىي إطعاـ مسكيٍف عف 

 :وقتالالذي يستغرق جميع  اإلغماء -5

  .عف شرط العقؿ كشرط مف شروط الصياـ حديثناعند بيانو وسبؽ 
 الردة: -6

قضاء ىذا اليوـ إف رجع إلى اإلسبلـ, وىذا بإجماع أىؿ رتد أثناء صيامو فسد صومو وعميو مف ا
ثنا عف شرط اإلسبلـ كشرط مف وبينا حكـ قضاء ما تركو مف الصياـ زمف ردتو عند حدي العمـ.

 شروط الصياـ.
أو سب الرسوؿ مف كاف صائمًا وسب الذات اإلليية أو سب الديف  وأشير إلى نقطة ميمة ىنا

يرجع إلى وعميو أف  ,باهلل وبطؿ صومو وأفطر أو نطؽ بمفظ ينقض إيمانو, فيذا قد ارتد والعياذ
لـ يكف حصمت لو جنابة فيجب(  الغسؿ مستحب عمى قوؿ الجميور ماو ) ـ, فيغتسؿاإلسبل

 .ذلؾ اليـوويتوب إليو مف ىذا الذنب العظيـ, وعميو قضاء  هللنطؽ بالشيادتيف, ويستغفر اوي
 ؟ فما حكموتكاساًل   يصميوالصوم يمسألة: 

جميور العمماء إلى اعتباره فاسؽ مرتكبًا لكبيرة مف الكبائر  ذىبفقد مف ترؾ الصبلة تكاسبًل 
 إلثـ العظيـ لتركو الصبلة.وصيامو صحيح مع ا

الحنابمة في الصحيح عندىـ والشافعية في قوؿ إلى القوؿ بكفر مف ال يصمي بالكمية وذىب 
صمى اهلل عميو وسمـ:           مستدليف بحديث جابر بف عبد اهلل حيث قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل 

 وحديث بريدة بف الحصيب حيث قاؿ:, ـ()رواه مسم " والكفِر ترُؾ الصبلةِ  الشّْرؾِ  وبيف الرجؿِ  بيف إفَّ  "

 صححو األلباني(.رواه الترمذي و ) "كَفر فقدْ  ترَكيا فَمفْ  الصبلُة, وبيَنيـْ  بيننا اّلذي العيدُ : "قاؿ رسوؿ اهلل 
عمر بف الخطاب وابنو عبد اهلل ؿ طائفة مف السمؼ, ومنيـ: والقوؿ بكفر تارؾ الصبلة ىو قو 

وعبد اهلل بف عباس وجابر بف  بف مسعودطالب وعبد اهلل  عمي بف أبيوسعد بف أبي وقاص و 
ابف و  وابف القيـ الجوزية شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ىذا القوؿ واختار .عبد اهلل وأبي الدرداء وغيرىـ

 ابف عثيميف رضى اهلل عنيـ أجمعيف.و باز 
مف كفر فقد حبط وعمى القوؿ بكفر تارؾ الصبلة فإنو صومو ال يقبؿ منو وال يجزئو؛ ألنو كافر, و 

ف لـ ال"  قاؿ الشيخ ابف باز رحمو اهلل: عممو والعياذ باهلل, صواب أف مف ترؾ الصبلة كفر وا 
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يجحد وجوبيا, ىذا ىو الحؽ فإذا كفر فبل صياـ لو وال حج لو, حتى يتوب إلى اهلل سبحانو 
و باطؿ, ال  ". يجزئووتعالى, فإذا صاـ وىو ال يصمي فإف صومو باطؿ, وحج وىو ال يصمي حجُّ

وعميو ينبغي عمى كؿ مسمـ إذا رأى َمف يصوـ وال يصمي, أف ينصحو وينبيو ويبيف لو عقوبة 
 يقوؿ:  قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل   ىريرةترؾ الصبلة وأثر ذلؾ عمى سائر عباداتو. عف أبي 

َؿ َما ُيَحاَسُب ِبِو اْلَعْبُد َيْوـَ اْلقِ  " إفَّ  ْف , َفِإَذا َصَمَحْت َفَقْد َأْفَمَح َوَأْنَجَح, وَ ُتوُ َياَمِة ِمْف َعَمِمِو َصبلَأوَّ اِ 
 )رواه الترمذي وصححو األلباني(."  َفَسَدْت َخاَب َوَخِسرَ 

 نية اإلفطار: -7

ف لـ يتناوؿ شيئا مف المفطرات اإلفطار في نيار رمضاف, فقد أفطر جازماً  الصائـ نوىإذا  , وا 
؛ , واختاره ابف عثيميف, وىو قوٌؿ عند الشافعيةةابموذىب إلى ذلؾ المالكية, والحن وعميو القضاء,

, فإذا انقطعت  وذلؾ أف النية شرط مف شروط صحة الصياـ, وينبغي استمرارىا طيمة فترة الصـو
فعف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو, أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: " النية انقطع الصوـ, 

 ومسمـ(. )أخرجو البخاريإنما األعماؿ بالنيات " 
 فإف قاؿ الرجؿ في نفسو أفطر أو ال أفطر لـ يكف مفطراً , وـالتردد في الفطر ال يفسد بو الصو 

فبل  ,وذلؾ ألف األصؿ صحة نيتو واستصحاب حكميا ؛عمى الفطر جازماً  بذلؾ حتى يعـز عزماً 
 .ألف القاعدة أف اليقيف ال يزوؿ بالشؾ ؛يزوؿ يقيف النية إال بيقيف فسخيا

 ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة:: الثانيلمبحث ا
, فإذا جامع الرجؿ زوجتو في نيار فيو الجماع ال غيرما يبطؿ الصياـ ويوجب القضاء والكفارة, 

, فسد صومو وعميو القضاء والكفارة, بدوف عذر مختارًا عالمًا بالتحريـ متعمدًا غير ناسٍ رمضاف 
 وىذا باتفاؽ أصحاب المذىب األربعة.

َياـِ الرََّفُث الرجؿ زوجتو في ليؿ رمضاف فيذا جائز, قاؿ تعالى: "  أما جامع ـْ َلْيَمَة الصّْ ُأِحؿَّ َلُك
ـْ َتْخَتاُنوَف َأْنُفَسُكـْ  ـْ ُكْنُت ـَ المَُّو َأنَُّك ـْ ِلَباٌس َلُيفَّ َعِم ـْ َوَأْنُت ـْ ُىفَّ ِلَباٌس َلُك ـْ َوَعَفا  ِإَلى ِنَساِئُك َفتَاَب َعَمْيُك

ـُ اْلَخْيُط اأْلَبْ  َعْنُكـْ  ـْ َوُكُموا َواْشَرُبوا َحتَّى َيتََبيََّف َلُك َيُض ِمَف َفاآْلَف َباِشُروُىفَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب المَُّو َلُك
ـَ ِإَلى المَّْيؿِ  َيا َـّ َأِتمُّوا الصّْ  جماع.معنى الرفث في اآلية: ال (.087)البقرة: "  اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَف اْلَفْجِر ُث
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 :كفارة الجماع 
, فمف لـ صيام شيرين متتابعين, فمف لـ يجد ما يعتؽ بو فعميو عتق رقبةكفارة الجماع ىي: 

: " َبْيَنَما َنْحُف , َقاؿَ وَرِضَي المَُّو َعنْ  ةَ ُىَرْيرَ  يَأبَ , فعف إطعام ستين مسكيناً يستطع الصـو فعميو 
؟ : َما َلؾَ : َيا َرُسوَؿ المَِّو, َىَمْكُت, َقاؿَ ِإْذ َجاَءُه َرُجٌؿ , َفَقاؿَ  ُجُموٌس ِعْنَد النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

؟ : َىْؿ َتِجُد َرَقَبًة ُتْعِتُقَياِو َوَسمَّـَ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَميْ  , َفَقاَؿ َرُسوؿُ َمى اْمَرَأِتي َوَأَنا َصاِئـٌ َوَقْعُت عَ  :َقاؿَ 
ـَ ِستّْيَف , َفَقاَؿ: َفَيْؿ َتِجُد ِإْطعَ : اَل : اَل , َقاَؿ : َفَيْؿ َتْسَتِطيُع َأْف َتُصوـَ َشْيَرْيِف ُمَتتَاِبَعْيِف ؟ َقاؿَ َقاؿَ  ا

, ُأِتَي النَِّبيُّ َصمَّى َفَبْيَنا َنْحُف َعَمى َذِلؾَ  النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ , َقاَؿ: َفَمَكَث ِمْسِكيًنا ؟ َقاَؿ: اَل 
اِئُؿ ؟ َفَقاَؿ : َقاَؿ: َأْيَف السَّ  )وعاء يشبو القفة(, اْلِمْكَتؿُ : َواْلَعَرؽُ , َتْمرٌ  المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ِبَعَرٍؽ ِفيَيا

اَلَبَتْيَيا ُيِريُد , َفَوالمَِّو َما َبْيَف َقَر ِمنّْي َيا َرُسوَؿ المَّوِ , َفَقاَؿ الرَُّجُؿ: َأَعَمى َأفْ َتَصدَّْؽ ِبوِ َأَنا, َقاَؿ: ُخْذَىا فَ 
َتْيفِ  َأْىُؿ َبْيٍت َأْفَقُر ِمْف َأْىِؿ َبْيِتي, َفَضِحَؾ النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  )أي ما بيف طرفي المدينة( اْلَحرَّ

َـّ َقاؿَ مَّـَ َحتَّى بَ َوسَ    )رواه البخاري ومسمـ(."   : َأْطِعْمُو َأْىَمؾَ َدْت َأْنَياُبُو, ُث
 : اتمالحظ

فبل ينتقؿ إلى صياـ الشيريف , كفَّارة مف جامع في نيار رمضاف تكوف عمى الترتيب -0
, صياـعف الإذا عجز يطعـ ستيف مسكيًنا إال , وال عتؽ الرقبةالمتتابعيف إال إذا عجز عف 

, وأفتى بو ابف باز, مف الحنفية, والشافعية, والحنابمة, والظاىريةقوؿ جميور أىؿ العمـ وىذا 
 وابف عثيميف, وعميو فتوى المجنة الدائمة.

في كتابو الفقو اإلسبلمي وأدلتو: " الكبلـ في إعتاؽ الرقبة  الزَُّحْيِميّ وىبة  الدكتوراألستاذ قاؿ  -2
  بسبب عدـ وجود الرقيؽ في عصرنا ". في كفارة اليميف وغيرىا تاريخي فقط

ال يعتبر عتؽ رقبة؛ ألنو لـ ينقميا وقاؿ الشيخ عبد المحسف بف حمد العباد: " فؾ األسير 
إلى الحرية, ولكف ىذا فداء وتخميص مف والية الكفار, وال شؾ أف فيو أجرًا عظيمًا, لكف ال 

 ". يقاؿ لو عتؽ, وال يجزي في الكفارة
نيار رمضاف يكوف حكمو ابتداًء عمى قوؿ الجميور صياـ شيريف وعميو مف جامع في 

 متتابعيف, فإف عجز عف الصياـ كاف لو إطعاـ ستيف مسكينًا.

 , والواجبالتوبة مما ارتكبو مف عظيـ اإلثـ في نيار رمضاف زوجتو جامع يجب عمى مف -3
فإف عجَز أطعـ  عميو أف يبادر بالكفارة وىي عتؽ رقبة فإف لـ يجد فصياـ شيريف متتابعيف,

اؿ ق. إال لعذر ال يجوُز تأخيرىاو , عمى الصحيح الكفارة واجبٌة عمى الفورف, ستيف مسكيناً 
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وأما الكفارة فإف كانت بغير عدواف ككفارة القتؿ " اإلماـ النووي رحمو اهلل في المجموع: 
فالخطأ وكفارة اليميف في بعض الصور فيي عمى التراخي ببل  كاف  خبلؼ ألنو معذور. وا 

أصحيما  و وجياف حكاىما القفاؿ واألصحاب:في فيؿ ىي عمى الفور أـ عمى التراخي؟ متعدياً 
 ." عمى الفور

إف لـ  -يعني الكفارة-ىؿ تجب عمى الفور؟ المنثور: " في  رحمو اهلل الزركشياإلماـ  اؿوق
ال فعمى الفور   ". يتعد بسببو فعمى التراخي وا 

كانت الكفارة عمى ب تعٍد وىو الجماع في نيار رمضاف, وبما أف كفارة الجماع وجبت بسب
 ءالفور إال لعذر. فميحرص مف وجبت عميو كفارة الجماع عمى عدـ تأخيرىا حتى مجي

رمضاف الثاني لغير عذر, وقد سئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل عف صائـ جامع زوجتو في 
رجؿ فإف عميو صياـ شيريف متتابعيف, فال الصياـ إذا كاف قادرًا عمىنيار رمضاف, فأجاب: " 

. وما إذا منَّى نفسو الكسؿ وتثاقؿ الشيء فإنو يصعب عميأ إذا عـز عمى الشيء ىاف عميو,
خرة, فنقوؿ لؤلخ: ُصـ آلخصااًل نعمميا ُتسقط عنا عقاب ا الدنيا ي ىذهالحمد هلل الذي جعؿ ف

ذا كاف ف حارِّا والنيار طويبًل, اآل الوقت شيريف متتابعيف إذا كنت ال تجد رقبة واستعف باهلل, وا 
 ". فمؾ فرصة ألف تؤخره إلى أياـ الشتاء أياـ قصيرة والجو بارد

رقبة يعتقيا أف يصـو شيريف ينبغي عمى المسمـ الذي وجبت عميو كفارة الجماع إذا لـ يجد  -4
صياـ أياـ أحد في نيار  زوجتو متتابعيف, ويشترط التتابع, فإذا أكؿ أو شرب أو جامع

 انقطع التتابع, ووجب عميو أف يعيد صياـ الشيريف المتتابعيف مف جديد. الكفارة,

 ضاف:ال تقطع التتابع لمف صاـ شيريف متتابعيف كفارة لمجماع في نيار رم التي مورمف األ -5
ر يـو , صاـ رمضاف وأفطف بدأ في الصوـ ثـ أدركو رمضافمدخوؿ شير رمضاف, ف - أ

الصوـ مف أولو؛ ألف صوـ رمضاف ال يقطع  يبدأ, وال العيد ثـ أكمؿ صـو الشيريف
 . التتابع

يحـر فيو الصوـ كيومي العيديف مف دخؿ عميو يوـ دخوؿ األياـ التي يحـر صياميا, ف - ب
  فييـ, ثـ يكمؿ الشيريف. وأياـ التشريؽ فإنو يفطر

 أو النفاس. حدوُث الحيضِ  - ت

 الذي ال يقوى بو صاحبو عمى الصياـ المرضأو  لحاجة اإلفطار لعذر يبيحو كالسفر  - ث
 .مع عدـ القدرة عمى الصياـ أو الحمؿ أو اإلرضاع
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ألنو حيمة والحيؿ ال  ؛لو سافر مف أجؿ الفطر فإنو يقطع التتابع ومف الجدير بالذكر أنو
 الواجب. تسقط

أو عدة أياـ؛  مف طموع الفجر إلى غروب الشمس في يوـ نوى صياموطيمة اإلغماء  - ج
 لو فيو. دخؿألنو أفطر بسبب ال 

, َفِإْف : " في زاد المستقنع الحنبمي رحمو اهلل  الحجاوي اإلماـ قاؿ ْوـِ َيِجُب التََّتاُبُع ِفي الصَّ
يٍد, َوَأيَّاـِ َتْشِريٍؽ, َوَحْيٍض, َوُجُنوٍف َوَمَرٍض َمُخوٍؼ َوَنْحِوِه, َتَخمََّمُو َرَمَضاٌف, َأْو ِفْطٌر َيِجُب, َكعِ 

ـْ َيْنَقطِ َأْو َأْفَطَر َناِسيًا, َأْو ُمْكَرىًا, َأْو ِلُعْذٍر ُيِبيُح ا  ع ".ْلِفْطَر َل
بداية صياـ الشيريف المتتابعيف مف بداية الشير أو مف منتصفو, فإذا بدأ مف أولو فإنو يجوز  -6

  كاف الشير تسعة وعشريف أو ثبلثيف.اليبلؿ سواًء  عمى حسب يفـ الشير يصو 

ذا بدأ مف منتصؼ الشير فإنو يصوـ بقية ذلؾ الشير ويصوـ الشير الذي بعده باليبلؿ ثـ  وا 
يكمؿ مف الشير الثالث بقية منتصؼ الشير األوؿ حتى يتـ ثبلثيف يومًا, فيكوف قد صاـ 

ف بدأ مف  وىذا مذىب جميور العمماء.ثبلثيف يومًا, د شير حسب رؤية اليبلؿ وشير بالعد وا 
  بغير خبلؼ. ذلؾ أثناء شير فصاـ ستيف يومًا أجزأه

أم يجوز إخراج ستين مسكينًا ىل يشترط إطعام  اإلطعام،أداء كفارة الجماع مسألة: في حالة 
 ؟ الكفارة لمسكين واحد

 اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه المسألة عمى قوليف:
يور العمماء مف المالكية مجقوؿ ستيف مسكينًا, وىذا إال لعدد ال يجوز إخراجيا  ول:القول األ 

, وال مسكينًا واحدًا ستة مساكيف عشرة أياـ مثبلً  إطعاـعندىـ فبل يجزئ  والشافعية والحنابمة,
 ستيف يومًا, وال غير ذلؾ, فبل بد مف إطعاـ ستيف مسكينًا عمى قوؿ الجميور.

: أضاؼ اإلطعاـ الذي ىو مصدر قاؿ ابف دقيؽ العيد"  في نيؿ األوطار: نيالشوكا اإلماـ قاؿ
, وبو قاؿ في حؽ مف أطعـ ستة مساكيف عشرة أياـ مثبلً  أطعـ إلى ستيف فبل يكوف ذلؾ موجوداً 

 ". في ستيف يوما كفى واحداً  : إنو لو أطعـ الجميع مسكيناً . وقالت الحنفيةالجميور
ف كاف اإلفطار بج"  وأفتت المجنة الدائمة بأنو: , والكفارة ىي ماع ففيو التوبة وقضاء ذلؾ اليوـوا 

. عتؽ رقبة مؤمنة, فمف لـ يجد فصياـ شيريف متتابعيف, فمف لـ يستطع فإطعاـ ستيف مسكيناً 
ذا صار إلى اإلطعاـ لعجزه عما قبمو مف العتؽ والصياـ جاز أف يدفع الطعاـ إلى المساكيف  وا 
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, وال عمى دفعات حسب اإلمكاف, لكف ال بد مف استيعاب عدد المساكيفدفعة واحدة, وأف يفرقو 
, وال إلى آلباء واألميات واألجداد والجداتيجوز دفع اإلطعاـ في الكفارة إلى األصوؿ وىـ ا

 ث ". وأوالد األوالد مف الذكور واإلناالفروع وىـ األوالد 
في وقت آخر  ثـ مسكيناً أف يطعـ  في وقت واحد, بؿ لو ال يجب إطعاـ الستيف مسكيناً  فائدة:

 ف.الستييتـ إطعاـ , حتى وىكذا يطعـ غيره

بؿ البد يجوز إخراج الكفارة لمسكيف واحد, ولكف ال يجوز أف تدفع لو دفعة واحدة,  القول الثاني:
ألف تجدد الحاجة كؿ يوـ يجعمو كمسكيف وىذا قوؿ الحنفية؛  ,مف إطعامو إياىا في ستيف يوماً 

 ًا.كينمس لستيفؼ القيمة آخر فكأنو صر 
لـ يجزه  واحداً  لو أطعـ الطعاـ كمو مسكيناً قاؿ اإلماـ السرخسي الحنفي في كتابو المبسوط: " و 

كالحاج إذا  ,ع ال يجزيو إال عف واحدفي دفعة واحدة؛ ألف الواجب تفريؽ الفعؿ بالنص فإذا جم
يجزئو  , والأه عندناولو أعطاه في ستيف يومًا أجز رمى الحصيات السبع دفعة واحدة, 

, والمسكيف الواحد رحمو اهلل تعالى؛ ألف الواجب عميو بالنص إطعاـ ستيف مسكيناً  الشافعي عند
 ". فبل يتأدى الواجب بالصرؼ إليو ستيف مسكيناً  بتكرار األياـ ال يصير

 فيل عمييا كفارة مثمو ؟ وكانت طائعة ،في نيار رمضان الرجل زوجتو ة: إذا جامعمسأل
 , عمى قوليف:مختارة إذا جامع الرجؿ زوجتو وكانت طائعةاختمؼ أىؿ العمـ في ما 

مذىب جميور أىؿ العمـ مف الحنفية, , وىذا الرجؿ مثؿ عمييا القضاء والكفارة القول األول:
؛ وابف عثيميف, وعميو فتوى المجنة الدائمة , ورجحو ابف باز,الشافعية وؿوق ,والمالكية, والحنابمة

أة ىتكت ألف األحكاـ الشرعية تستوي فييا المرأة مع الرجؿ, ما لـ يدؿ دليؿ عؿ خبلفو, والمر 
وألف الكفارات ال ُيتشارؾ فييا, فكؿ منيما , الكفارةالقضاء و  عمييا صوـ رمضاف بالجماع فوجب

 .ي الصياـ مف الجماع, فكاف عمى كؿ منيما كفارةحصؿ منو ما يناف
لمعتمد مف مذىبيـ ورواية عف الشافعية في ا عمييا القضاء دوف الكفارة, وىذا قوؿ القول الثاني:

لـ يأمره بأف يأمر زوجتو بإخراج ؛ ألف النبي أمر الواطئ بالكفارة كما في الحديث السابؽ, و أحمد
خير البياف عف وقت الحاجة ال يجوز, فدؿ عمى أنو ال كفارة , ومف المعموـ أف تأالكفارة أيضاً 

 .عمييا
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 مسألة: ما حكم صوم المرأة إذا أجبرىا زوجيا عمى الجماع في نيار رمضان ؟
أف ُتطاوع زوجيا عمى  لمزوجةال يجوز , و يحـر عمى الزوج أف يجامع زوجتو في نيار رمضاف

يعمـ بحرمة الجماع وأجبر  الزوج فإف كاف ,لؽو ال طاعة لمخموؽ في معصية الخاماع؛ ألنالج
 عميو كفارتاف عنو وعنيا. ًا كبيرًا وعميو القضاء والكفارة, وقاؿ المالكيةالجماع أثـ إثمزوجتو عمى 

أما الزوجة الُمكَرَىة عمى الجماع, فقد اختمؼ أىؿ العمـ في حكـ صياميا ووجوب الكفارة عمييا, 
والمالكية والشافعية في أحد القوليف عندىـ والحنابمة في  مف الحنفيةوعمى قوؿ جميور العمماء 

فإف صوميا قد بطؿ وعمييا , واختاره ابف باز وعميو فتوى المجنة الدائمة الصحيح مف مذىبيـ
 .القضاء فقط وال كفارة عمييا

إذا كاف قاؿ الشيخ ابف باز رحمو اهلل ردًا عمى سؤاؿ حكـ مف أكرىيا زوجيا عمى الجماع: " 
عمييا ىي, ىو الذي  إثـا إكراًىا ال شبية فيو بالقوة والضرب أو بالقيود فاإلثـ عميو, وال أكرىي

, عميو الكفارة؛ ألنو ىو الظالـ, أما إذا تساىمت معو فعمييما الكفارة جميًعا, والقضاء جميًعا
ـو والتوبة إلى اهلل سبحانو وتعالى توبة صادقة أاّل يفعبل ىذا في المستقبؿ, مع قضاء الي

مساكو؛ إمساؾ اليوـ الذي فعبل فيو المنكر, مع قضاِئو بعد ذلؾ, واهلل المستعاف, أما مجرد أنيا  وا 
ف كاف زوجيا أكرىت وطاوعت ما تصير مكرىة, الواجب أف تأبي عميو إباء كامبًل كما ذكرنا , وا 

إف الكفارة تسقط عنيا أكرىيا إكراًىا جبريِّا, وال حيمة ليا فيو, واهلل يعمـ منيا أنيا ال حيمة ليا ف
 .ء "وعمييا القضا

 ؟ جاىالً في نيار رمضان زوجتو مسألة: ما حكم من جامع 
 الجيؿ عمى ثبلث أقساـ:

 الجيل بحرمة الجماع: -1

فبل كفارة عميو عمى قوؿ , بحرمة الجماعزوجتو في نيار رمضاف جاىبًل ذا جامع الرجؿ إف
 الجميور مف الحنفية والمالكية والشافعية.

تعمـ األحكاـ الشرعية, كحديث  غير متمكف مف اشترط المالكية والشافعية أف يكوف الجاىؿولكف 
, أما إذا كاف الجاىؿ متمكف مف الكفر, أو الناشئ في بادية بعيدةاإلسبلـ الذي ال يزاؿ في ببلد 

 .عند المالكية والشافعية تعمـ األحكاـ الشرعية فقصر كمف يعيش بيف المسمميف فعميو الكفارة
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فإف كاف -إذا أكؿ الصائـ أو شرب أو جامع جاىبًل بتحريمو : " في المجموع النووي اإلماـ قاؿ 
لـ يفطر, ألنو ال يأثـ,  -قريب عيد بإسبلـ أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عميو كونو مفطراً 

ف كاف مخالطًا لممسمميف بحيث ال يخفى عميو تحريمو  فأشبو الناسي الذي ثبت فيو النص, وا 
أي موجبات -ورابعيا : "في الشرح الكبير المالكي رُ الدَّْرِدي اإلماـ وقاؿ ر".أفطر ألنو مقص

أف يكوف عالمًا بالحرمة, فجاىميا كحديث عيد بإسبلـ ظف أف الصوـ ال يحـر معو  -الكفارة
 ".الجماع فجامع فبل كفارة عميو

أىؿ العمـ, فالشافعية قالوا: عند  خبلؼ أما مف حيث وجوب القضاء عمى الجاىؿ بحرمة الجماع
رواية عف أحمد اختارىا شيخ  , وجاء في عدـ وجوب القضاءمف يعذر بجيمو ال قضاء عميو
 ابف عثيميف.  بذلؾأفتى اإلسبلـ ابف تيمية وابف القيـ و 

 المجنة الدائمة. فتوى وأفتى بذلؾ ابف باز وعميو القضاء عمى الجاىؿوأوجب المالكية والحنابمة 
 ف مف األحوط أف يقضي, واهلل اعمـ.وعميو فإ

 الجاىل بحرمة الوقت: -2

أو جامعيا  فإذا جامع الرجؿ زوجتو ظانًا أف الفجر لـ يطمع فمما انتيى تبيف لو أف الفجر قد طمع
, أىؿ العمـ جماىيرفعميو القضاء عند , ظانًا غروب الشمس فتبيف لو أف الشمس لـ تغرب بعد

ـَ ُطُموِع : " قاؿ اإلماـ النووي في المجموع إَذا َأَكَؿ َأْو َشِرَب َأْو َجاَمَع َظانِّا ُغُروَب الشَّْمِس َأْو َعَد
ْفَياِف َوَعَطاٌء اْلَفْجِر َفَباَف ِخبَلُفُو َفَقْد َذَكْرَنا َأفَّ َعَمْيِو اْلَقَضاَء َوِبِو َقاَؿ اْبُف َعبَّاٍس َوُمَعاِوَيُة ْبُف َأِبي سُ 

ـْ َوِبِو َقاَؿ َأبُ َوَسِعيُد ْبُف ُجَبْيٍر وَ  و َحِنيَفَة َوَماِلٌؾ ُمَجاِىٌد َوالزُّْىِريُّ َوالثَّْوِريُّ َكَذا َحَكاُه اْبُف اْلُمْنِذِر َعْنُي
 ". بو ثور والجميورأحمد و أو 

ال تجب عميو  :فجميور العمماء مف الحنفية والمالكية والشافعية قالوا أما مف حيث وجوب الكفارة,
 ة الوقت.الكفارة لجيمو بحرم

 الجاىل بحكم الكفارة: -3

ال تسقط فبل يعذر بجيمو, و  الجماع, بحرمةجاىبًل بحكـ الكفارة مع عممو جامع الرجؿ زوجتو إذا ف
و قاؿ: عممت تحريـ الجماع, وجيمت ل: "في المنثور الشافعي الزركشياإلماـ  عنو الكفارة, قاؿ

 ح". في شرح الميذب: ىو الراج النووي ؿوغيره, قا الدارمي وجوب الكفارة, وجبت ببل خبلؼ, ذكره
مع عمـ  -عني الكفارةي-وأما جيؿ وجوبيا  : "في الشرح الكبيرالمالكي  رُ الدَّْرِدي اإلماـ وقاؿ

 ا ". حرمتو فبل يسقطي
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الرجؿ الذي أتى أىمو في نيار رمضاف, إذا كاف جاىبًل ابف عثيميف رحمو اهلل: " الشيخ وقاؿ 
محـر ىو ما كاف فيو إنزاؿ, فإنو ال شيء عميو, أما إذا كاف يدري أف بالحكـ يظف أف الجماع ال

الجماع حراـ, ولكنو لـ يعرؼ أف فيو الكفارة فإف عميو الكفارة, ألف ىناؾ فرقًا بيف الجيؿ بالحكـ 
, ف والجيؿ بالحكـ يعذر بو اإلنسافوبيف الجيؿ بالعقوبة, فالجيؿ بالعقوبة ال يعذر بو اإلنسا

: لو شرب اإلنساف مسكرًا يظفُّ أنو ال ُيسكر أو يظف أنو ليس بحراـ فإنو ليس مماءوليذا قاؿ الع
         عميو شيء, ولو عمـ أنو يسكر وأنو حراـ ولكف ال يدري أنو ُيعاقب عميو, فعميو العقوبة وال 

 ". تسقط عنو
 في نيار رمضان ناسيًا ؟ مسألة: ما حكم من جامع زوجتو

الجميور مف الحنفية  , وىذا قوؿعميو بل كفارةفي نيار رمضاف ناسيًا إذا جامع الرجؿ زوجتو ف
والصنعاني,  ورواية عف أحمد اختارىا شيخ اإلسبلـ ابف تيمية, وابف القيـ, ةوالشافعيوالمالكية 

 ابف باز, وابف عثيميف, والمجنة الدائمة.و والشوكاني, 
 ةوالشافعيور العمماء مف )الحنفية أما مف حيث وجوب القضاء عميو فقد اختمؼ أىؿ العمـ, جمي
ابف باز, و والصنعاني, والشوكاني,  ورواية عف أحمد اختارىا شيخ اإلسبلـ ابف تيمية, وابف القيـ,

 .ال قضاء عميووابف عثيميف, والمجنة الدائمة( قالوا: 
ي وعميو فإف قضى اليوـ الذ .ءالقضاعميو وأوجب المالكية والحنابمة في المشيور مف مذىبيـ 

 فيو األحوط, واهلل أعمـ. ناسياً  جامع فيو
 مسألة: ما حكم من تكرر منو الجماع في رمضان؟

بيف أىؿ العمـ؛  ر, ببل خبلؼكفّْ مف تكرر منو الجماع في يـو واحد يكفيو كفارة واحدة إذا لـ يُ  -0
 .فتتداخؿ الكفارات ألف الموجب ليا واحد ,ركفّْ وذلؾ ألنو أبطؿ صياـ يوـ واحد ولـ يُ 

ة ثانية, عند الجميور: ما إذا تكرر منو الجماع في يوـ واحد وكفر عف األوؿ فبل تمزمو كفار أ  -2
, بخبلؼ والشافعي؛ وذلؾ ألنو لـ يصادؼ صوما منعقدًا, فمـ يوجب شيئاً  أبي حنيفة ومالؾ

 صوـ غير صحيح, فيو ال يسمى صائمًا. المرة األولى, فالجماع الثاني ورد عمى

في يوميف فأكثر فتمزمو كفارة لكؿ يوـ جامع فيو سواء كفر عف الجماع إف تكرر منو الجماع  -3
؛ وذلؾ ألف , والحنابمة, والشافعيةذلؾ جميور أىؿ العمـ مف المالكيةاألوؿ أـ ال, ذىب إلى 

 .لـ تتداخؿ مستقمة, فإذا وجبت الكفارة بإفساده صـو كؿ يـو عبادة منفردة
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ب فعبًل شنيعًا محرمًا وىو ممعوف ال ينظر اهلل إليو فقد ارتك في الدبر زوجتو مف وطئ مالحظة:
ذا فعؿ ذلؾ في نيار رمضاف فسد صومو كما في الجماع, وعميو القضاء والكفارة  يوـ القيامة, وا 

 .وىذا باتّْفاؽ المذاىب الفقييَّة األربعة
 مسألة: إذا أفطر الرجل يومًا من رمضان لعذر كسفر أو مرض، ولما قضاه بعد رمضان جامع

 فيل عميو كفارة؟و في نيار اليوم الذي يقضي فيو، زوجت
ذا صامت المرأة بعد رمضان لتقضي ما فاتيا زمن الحيض في رمضان، فجامعيا زوجيا  وا 

 أثناء النيار، فيل عمييا كفارة ؟
باتفاؽ المذاىب وىذا ال كفارة عميو, عميو القضاء فقط و مف جامع في قضاء رمضاف عامدًا ف

وذلؾ النعداـ حرمة الشير؛ وألف النص بوجوب الكفارة ورد فيمف جامع في نيار  بعة؛األر الفقييَّة 
  .ال في غيرهرمضاف 

وأجمعوا عمى أف المجامع في قضاء " : المالكي في كتابو التمييد البر ابف عبد قاؿ اإلماـ
 ". قتادة وحده -عداما – ال كفارة عميو حاشا رمضاف عامداً 

لو جامع في صوـ غير رمضاف مف قضاء أو "  :ابو المجموعالشافعي في كت النووي اإلماـ قاؿو 
 ". نذر أو غيرىما فبل كفارة كما سبؽ, وبو قاؿ الجميور

 مسألة: ىل تسقط كفارة الجماع عن من عجز عنيا ؟
متعمدًا ذاكرًا مختارًا عالمًا  في نيار رمضاف زوجتوجب عمى مف جامع سبؽ أف بينا أنو ي

فميصـ شيريف متتابعيف, فإف عجز عف ذلؾ فميطعـ ستيف يستطع ف لـ فإ ,أف يعتؽ رقبة بالتحريـ
 . مسكيناً 

 فإذا عجز عف اإلطعاـ, اختمؼ أىؿ العمـ في حالو عمى قوليف:
مف الحنفية  قوؿ جميور العمماءوىذا ال تسقط عنو كفارة الجماع وتبقى في ذمتو,  القول األول:

 عف أحمد.والمالكية والشافعية في األظير عندىـ ورواية 
وسمـ أمر األعرابي أف يطعـ  ألف النبي صمى اهلل عميو؛ تسقط عنو كفارة الجماع القول الثاني:

وىذا مذىب الحنابمة, والشافعية في  ,في ذمتو ولـ يأمره بكفارة أخرى وال بيف لو بقاءىا أىمو,
  , وبو أفتت المجنة الدائمة.ابف عثيميفالشيخ ابف باز, والشيخ  , واختارهقوؿ

والقوؿ الراجح أّنيا تسقط, وىكذا ع: " الشرح الممتكتابو رحمو اهلل في  ابف عثيميف الشيخقاؿ  
 ". أيضًا نقوؿ في جميع الكفارات, إذا لـ يكف قادرًا عمييا حيف وجوبيا فإنيا تسقط عنو

 



85 

 

 الفصل السابع
 المفطراتمتعمقة بمسائل ىامة 

 

واختمفوا في عدد , كاألكؿ والشرب والجماع رود النص فييالو  المفطراتاتفؽ العمماء عمى بعض 
تـ ومف ثـ وذلؾ لعدـ ورود نص صريح فييا,  مف القضايا إف كانت مف المفطرات أـ ال,

 عنيابياف أىـ المسائؿ التي يكثر السؤاؿ  في ىذا الفصؿ وعميو سنتولى يفيا.ياالختبلؼ في تك
 و التالي:إف كانت مف المفطرات أـ ال, وذلؾ عمى النح

المسألة األولى: ما حكم ابتالع ما يدخل جوف الصائم بال اختيار منو ؟ وما حكم ابتالع الريق 
 والبمغم والنخامة ؟

ائـ ببل اختياٍر منو, كُغباِر الطَّريؽ, ال ُيفطّْره جوؼ ؿا يدخم -0 وكذا لو  بإجماع أىؿ العمـ. الصَّ
و, ودخؿ إلى فمو أو حمقو الحتراز منال يمكف األنو  دخؿ إلى حمقو ذباب ال يبطؿ صومو؛

 بغير إرادتو.

يؽا -2  بل ُيفطّْرالصائـ ويبتمعو ف ما داـ لـ يفارِؽ الفـ, ولـ َيجمْعو الذي لـ يخالط غيره, بتبلع الرّْ
ـ, أما إذا جمعو وبمعو اختمؼ أىؿ العمـ في كونو مفطرًا أو ال, وقوؿ بإجماع أىؿ العم

  ال يفطر. :أنو الجميور

ـْ ُيَفطّْْرهُ " ؽ: تبييف الحقائـ الزيمعي الحنفي في قاؿ اإلما َـّ اْبَتَمَعُو َل  ." َوَلْو َجَمَع ِريَقُو ِفي ِفيِو ُث

ُز ِمْنوُ َما في المغني: "  الحنبمي قاؿ ابف قدامة المقدسيو  يِؽ ال , َكابْ ال ُيْمِكُف التََّحرُّ ِتبلِع الرّْ
َـّ اْبتَ يؽِ , َوَغْرَبَمَة الدَّقِ , َفَأْشَبَو ُغَباَر الطَِّريؽِ , أَلفَّ اتَّْقاَء َذِلَؾ َيُشؽُّ ُيَفطُّْرهُ  َمَعُو َقْصًدا . َفِإْف َجَمَعُو ُث

ـْ ُيَفطّْْرهُ  ـْ َل يَؽ ال ُيَفطُّْر إَذا َل ـْ َيْجَمْعُو, َفِإفَّ الرّْ ؛ أَلنَُّو َيِصُؿ إَلى َجْوِفِو ِمْف َمِعَدِتِو, َأْشَبَو َما إَذا َل
 ". , َفَكَذِلَؾ إَذا َجَمَعوُ ْف َقَصَد اْبِتبلَعوُ , َوا ِ َيْجَمْعوُ 

يؽِ المجموع: " في الشافعي وقاؿ اإلماـ النووي  ْجمَ  اْبِتبَلُع الرّْ اِع إَذا َكاَف َعَمى اَل ُيْفِطُر ِباإْلِ
َـّ اْبَتَمَعُو فَ اْلَعاَدةِ  َيْؿ ُيْفِطُر؟ ِفيِو َوْجَياِف , أِلَنَُّو َيْعُسُر ااِلْحِتَراُز ِمْنُو ... َفَمْو َجَمَعُو َقْصًدا ُث

ُيَما( اَل ُيْفِطُر, َوَلوْ  َذَكَرُىَما اْلُمَصنّْؼُ  -أي عند الشافعية– َمْشُيوَرافِ  اْجَتَمَع  ِبَدِليِمِيَما )َأَصحُّ
 . ُيْفِطْر ِببَل ِخبَلٍؼ " َلـْ  ِريٌؽ َكِثيٌر ِبَغْيِر َقْصٍد ِبَأْف َكُثَر َكبَلُمُو َأْو َغْيُر َذِلَؾ ِبَغْيِر َقْصٍد َفاْبَتَمَعوُ 

أىؿ العمـ,  ختمؼ فيوا اً قصدإذا وصمت إلى الفـ ابتبلع البمغـ أو النخامة )مخاط األنؼ(  -3
إذا ابتمعتو عالمًا بأنو يفطر  يفطر مف ابتمع البمغـ أو النخامةالشافعية والحنابمة:  قوؿفعمى 

 .ولـ يكف ناسياً  ومع القدرة عمى لفظو
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ال يفطر, ورجح الشيخ ابف  ورواية عف أحمد: في المعتمد عندىـ لمالكيةالحنفية وا قوؿوعمى 
, وال ُيعد بمعيا أكبًل وال شرباً  ألنيا لـ تخرج مف الفـ,عثيميف رحمو اهلل كونيا غير مفطرة؛ 

اقًا ليا بالريؽ, فإف الريؽ ال يبطؿ إلح ا,وصمت إلى فمو فإنو ال ُيفطر بي فمو ابتمعيا بعد أف
والميـ أف يدع اإلنساف النخامة وال يحاوؿ أف : " ابف عثيميف أيضاً  شيخاؿ الوق  .بو الصوـ

يجذبيا إلى فمو مف أسفؿ حمقو, ولكف إذا خرجت إلى الفـ فميخرجيا سواء كاف صائمًا أـ 
أما التفطير فيحتاج إلى دليؿ يكوف حجة لئلنساف أماـ اهلل عز وجؿ في إفساد  ,غير صائـ

 ـ ".الصو 

" إف ما كاف بداخؿ الفـ فيو مف داخؿ  :حفظو اهلل د الحسف الددو الشنقيطيالشيخ محموقاؿ 
, فالشيء الذي لـ ُيدخمو اإلنساف مف جح فبل يتنجس ما لـ يخرج مف الفـالجسـ عمى الرا
نما  , فالريؽ خارج فمو وا  كاف مف داخؿ الفـ ومف أصؿ الخمقة, الراجح أنو ال ُيفسد الصـو

ألنيا ليست مف التغذية  لؾ ال تفسد الصوـسـ, فمذمور ىي مف داخؿ الجنحوىا أوالنخامة و 
 ". , ىذا ىو الراجحالخارجية

 ؟ لمصائم: ما حكم شرب الدخان ةالمسألة الثاني
وينبغي أف يكوف بداية شرب الدخاف محـر سواًء في نيار رمضاف أو في غير نيار رمضاف, 

 شير رمضاف فرصة لممدخنيف لئلقبلع عف ىذه المعصية.
ذا شرب الص ؛ وذلؾ فاؽ المذاىب الفقييَّة األربعة, وىذا باتّْ بطؿ صياموالدخاف أثناء النيار ائـ وا 

ألف الدخاف لو جرـٌ ينفذ إلى الجوؼ, فيو جسـٌ يدخؿ إلى الجوؼ, فيكوف مفطرًا كالماء؛ وألنو 
 .يسمَّى شربًا عرفًا وصاحبو يتعمد إدخالو في جوفو مف منفذ األكؿ والشرب فيكوف مفطراً 

عتقد بعض الصائمين الذين ابتالىم اهلل السؤال التالي: ي لشيخ ابن عثيمين رحمو اهللوسئل ا
بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نيار رمضان ليس من المفطرات، ألنو ليس أكاًل وال شرباً 

 فما رأي فضيمتكم في ىذا القول؟
نو يشرب الدخاف, أرى أنو قوؿ ال أصؿ لو, بؿ ىو شرب, وىـ يقولوف: إ" فأجاب فضيمتو: 

لى الجوؼ, وكؿ ما وصؿ إلى المعدة والجوؼ  ويسمونو شربًا, ثـ إنو ال شؾ يصؿ إلى المعدة وا 
فإنو مفطر, سواء كاف نافعًا أـ ضارِّا, حتى لو ابتمع اإلنساف خرزة سبحة مثبًل, أو شيئًا مف 

ف يكوف مغذيًا, أو أف الحديد, أو غيره فإنو يفطر, فبل يشترط في المفطر, أو في األكؿ والشرب أ
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وف بؿ ىـ يعرفوف أف يكوف نافعًا, فكؿ ما وصؿ إلى الجوؼ فإنو يعتبر أكبًل وشربًا, وىـ يعتقد
ثـ إنو بيذه المناسبة أرى أف شير رمضاف فرصة لمف صدؽ العزيمة, وأراد أف  ىذا شرب, ...

ًا عنو طوؿ يتخمص مف ىذا الدخاف الخبيث الضار, أرى أنيا فرصة ألنو سوؼ يكوف ممسك
نيار رمضاف, وفي الميؿ بإمكانو أف يتسمى عنو بما أباح اهلل لو مف األكؿ والشرب والذىاب يمينًا 
لى الجمساء الصالحيف, وأف يبتعد عّمف ابتموا بشربو, فيو إذا امتنع عنو  وشمااًل إلى المساجد, وا 

ة يجب أف ال تفوت ىذه فرصخبلؿ الشير فإف ذلؾ عوف كبير عمى أف يدعو في بقية العمر, و 
 المدخنيف ".

 : ما حكم التطيب وشم الروائح واستنشاق البخور أثناء الصيام ؟ةالمسألة الثالث
)أجزاء أو غازات محسوسة  ـرْ يباح لمصائـ التطيب وشـ الروائح إذا لـ تكف بخورًا أو دخانًا لو جُ 

 .ينفذ إلى الجوؼ (تخرج منوة دَ شاىَ مُ 
 أىؿ العمـجميور  قوؿ عمى الصوـبطؿ لو إلى جوؼ الصائـ يو وصقصدًا و  البخور استنشاؽ أما

 .رحميما اهلل تعالى لشيخ ابف عثيميفاالشيخ ابف باز و اختاره و  ,مف الحنفية والمالكية والحنابمة
شـ الصائـ لمطيب ال بأس بو, سواء كاف دىنًا أو بخورًا, "  :الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل  قاؿف

ف الدخاف لو جـر ينفذ إلى الجوؼ, فيو جسـ يدخؿ إلى لكف إذا كاف بخورًا ال يستنشؽ دخانو, أل
الجوؼ, فيكوف مفطرًا كالماء وشبيو, وأما مجرد شمو بدوف أف يستنشقو حتى يصؿ إلى جوفو 

 ".فبل بأس بو
ال يستنشؽ العود, أما أنواع الطيب غير البخور فبل بأس بيا, ": رحمو اهلل ابف باز الشيخ قاؿو 

؛ ألف بعض أىؿ العمـ يرى أف العود يفطر الصائـ إذا استنشقو؛ ألنو لكف العود نفسو ال يستنشقو
 ". يذىب إلى المخ والدماغ, ولو سرياف قوي, أما شمو مف غير قصد فبل يفطره

 المسألة الرابعة: ىل يباح لمصائم االكتحال ؟
 عية,قوؿ الحنفية, والشاف وىذاوذلؾ ألف العيف ليست منفذًا لمجوؼ,  ؛باح لمصائـ االكتحاؿي

, وابف باز, وابف عثيميف, ي, والشوكانةابف تيمي شيخ اإلسبلـ وىو اختيار وبعض المالكية,
اْكَتَحَؿ َرُسوُؿ المَِّو صمى  ": واحتجوا بحديث أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا قالت  .واأللباني

 و وصححو األلباني(.رواه ابف ماج) " اهلل عميو وسمـ َوُىَو َصاِئـٌ 

 



88 

 

رحمو اهلل إلى أف  ابف تيمية شيخ اإلسبلـ ذىب: " و الشرح الممتعابف عثيميف في كتابو خ الشي قاؿ
الكحؿ ال يفطر ولو وصؿ طعـ الكحؿ إلى الحمؽ, وقاؿ: إف ىذا ال يسمى أكبًل وال شربًا وال 
بمعنى األكؿ والشرب وال يحصؿ بو ما يحصؿ باألكؿ والشرب, وليس عف النبي صمى اهلل عميو 

واألصؿ عدـ التفطير وسبلمة العبادة  ,ث صحيح صريح يدؿ عمى أف الكحؿ مفطروسمـ حدي
حتى يتبيف لدينا ما يفسدىا. وما ذىب إليو رحمو اهلل ىو الصحيح ولو وجد اإلنساف طعمو في 

 ". حمقو

 أو األذن أو األنف ؟ قطرة العينالمسألة الخامسة: ما حكم استعمال الصائم ل
 استعمال قطرة العين: -1

شيخ  لمصائـ استعماؿ قطرة العيف, وقد ذىب إلى ذلؾ الحنفية, والشافعية, وىو اختيار يباح
لى ىذا ذىب مجمع الفقو اإلسبلمي, , و , وابف عثيميفزابف باابف تيمية, و  اإلسبلـ  :وذلؾ لآلتيا 

 ىو أقؿ مف القدر المعفو عنو مما يبقى مف المضمضة.و حجميا قميؿ جدًا,  العيفقطرة  - أ

, وعندما تمتص الق - ب طرة ُتْمَتصُّ جميعيا أثناء مرورىا في القناة الدمعية وال تصؿ إلى البمعـو
ىذه القطرة تذىب إلى مناطؽ التذوؽ في المساف, فيشعر المريض بطعميا, كما قرر ذلؾ 

 بعض األطباء.

 القطرة في العيف لـ ينص عمى كونيا مف المفطرات وليست بمعنى المنصوص عميو, ولو - ت
لطخ اإلنساف قدميو ووجد طعمو في حمقو لـ يفطره؛ ألف ذلؾ ليس منفذًا فكذلؾ إذا قطر في 

 .عينو, فالعيف ليست منفذًا لؤلكؿ والشرب

 استعمال قطرة األذن: -2

, ىو وجو عند الشافعية, وقوؿيباح لمصائـ استعماؿ قطرة األذف, و  واختاره شيخ اإلسبلـ  ابف حـز
لى ىذا ذىب مجمع الفقو اإلسبلميعثيميفوابف  ,وابف باز ابف تيمية, ؛ وذلؾ ألف األذف , وا 

 .ليست منفذًا لمطعاـ والشراب
وقد بيف الطب الحديث أنو ليس بيف األذف وبيف الجوؼ وال الدماغ قناة ينفذ منيا المائع إال في 

األذف , كاف حكـ قطرة يف أنو ال منفذ بيف األذف والجوؼفإذا تب, حالة وجود خرؽ في طبمة األذف
, وتكوف فينا تتصؿ األذف بالبمعوـ لمرض أو ما شابو أما إذا أزيمت طبمة األذفأنيا غير مفطرة. 

 .كاألنؼ
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أما قطرة العيف ومثميا أيضًا االكتحاؿ وكذلؾ القطرة في قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل: " 
منصوص عميو, والعيف األذف فإنيا ال تفطر الصائـ, ألنيا ليست منصوصًا عمييا, وال بمعنى ال

 ". ليست منفذًا لؤلكؿ والشرب, وكذلؾ األذف فيي كغيرىا مف مساـ الجسد
وىكذا قطرة العيف واألذف ال يفطر بيما الصائـ في أصح قولي " : رحمو اهلل ابف بازالشيخ قاؿ و 

ـ العمماء, فإف وجد طعـ القطور في حمقو, فالقضاء أحوط وال يجب؛ ألنيما ليسا منفذيف لمطعا
 ".والشراب

 استعمال قطرة األنف: -3

 اختمؼ أىؿ العمـ في ىذه المسألة عمى قوليف:

إذا وصؿ التقطير إلى  يفسد الصوـي األنؼ في نيار رمضاف استعماؿ القطرة ف القول األول:
قوؿ ل ورجحو الشيخ ابف باز والشيخ ابف عثيميف رحميما اهلل؛ ؿ جميور العمماءالجوؼ, وىذا قو 
وبالغ في االستنشاؽ إال أف تكوف يو وسمـ في حديث لقيط بف صبرة: " عم النبي صمى اهلل

فالحديث يدؿ عمى أنو ال يجوز لمصائـ أف يقطر في , )رواه الترمذي وصححو األلباني( "صائماً 
كما أف نيي النبي صمى اهلل عميو فاألنؼ منفذ إلى الحمؽ ثـ المعدة, أنفو ما يصؿ إلى معدتو, 

 .ي االستنشاؽ يتضمف النيي عف إدخاؿ أي شيء عف طريؽ األنؼوسمـ عف المبالغة ف
وليذا قاؿ , ذي األنؼ فبل تجوز؛ ألف األنؼ منفأما القطرة ف قاؿ الشيخ ابف باز رحمو اهلل: "

(. وعمى مف فعؿ ذلؾ في االستنشاؽ إال أف تكوف صائماً النبي صمى اهلل عميو وسمـ: )وبالغ 
 .معناه, إف وجد طعميا في حمقو ", وما جاء في القضاء ليذا الحديث

قطرة األنؼ إذا وصمت إلى المعدة أو إلى الحمؽ فإنيا  وقاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل: "
بالغ في االستنشاؽ إال مـ قاؿ في حديث لقيط بف صبرة : )تفطر, ألف النبي صمى اهلل عميو وس

, أو إلى حمقو وأما ما إلى معدتوف يقطر في أنفو ما يصؿ ( فبل يجوز لمصائـ أأف تكوف صائماً 
 . " ال يصؿ إلى ذلؾ مف قطرة األنؼ فإنيا ال تفطر

ابف , وىذا قوؿ اإلماـ يفسد الصوـي األنؼ في نيار رمضاف ال استعماؿ القطرة ف القول الثاني:
, وشيخ اإلسبلـ ابف تيمية لشيخ ىيثـ الخياط, والشيخ بعض أىؿ العمـ المعاصريف ومنيـ او  ,حـز

إلى المعدة مف ىذه القطرة قميؿ  ف ما يصؿ؛ أل, وأخذ بذلؾ مجمع الفقو اإلسبلميالنشميعجيؿ 
, فيعفى عنو قياسًا عمى المتبقي ؿ مما يصؿ مف المتبقي مف المضمضةجدًا, وىذا القميؿ الواصؿ أق
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ف الدواء الذي في ىذه القطرة مع كونو قميبًل فيو ال يغذي, وعمة التفطير ىي وأل .مف المضمضة
 .وقطرة األنؼ ليست أكبًل وال شربًا, ال في المغة, وال في العرؼ, التقوية والتغذية

... األمور اآلتية ال تعتبر مف المفطرات:  جاء في قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بشأف المفطرات: "
, أو قطرة األنؼ, أو بخاخ األنؼ, إذا اجتنب يف, أو قطرة األذف, أو غسوؿ األذفقطرة الع
 ". ما نفذ إلى الحمؽ ابتبلع

عدـ استعماؿ القطرة في األنؼ خبلؿ نيار رمضاف خروجًا مف الخبلؼ بيف العمماء,  واألحوط
لمجوؼ, كما أف النبي نيى عف المبالغة في االستنشاؽ ولقوة القوؿ األوؿ؛ حيث إف األنؼ منفذًا 

اؿ أي شيء إلى مخافة أف يدخؿ شيء مف الماء إلى الجوؼ, فيكوف معنى ذلؾ عدـ جواز إدخ
 الجوؼ مف خبلؿ األنؼ.

 لمصائم ؟ والمضمضة الغرغرة استعمال دواء : ما حكمالسادسة مسألةال
واألصؿ عدـ فعمو إال إذا دعت , ـبطؿ الصوـ إذا لـ يبتمعو الصائيال والمضمضة الغرغرة  دواء

, وىذا ما أفتى بو الشيخ ابف وبو إذا لـ يدخؿ في الجوؼ شيء من الحاجة, لكف ال يفطر
لى ذلؾ ذىب مجمع الفقو اإلسبلمي.عث  يميف, وا 

واًل: األمور اآلتية ال تعتبر مف ما يمي: " أالمفطرات بشأف مجمع الفقو اإلسبلمي جاء في قرار 
ذا اجتنب ابتبلع ما نفذ المضمضة والغرغرة, وبخاخ العبلج الموضعي لمفـ, إ -7: ... المفطرات
 ؽ ".إلى الحم

ألّف ؛ في نيار رمضاف استعماؿ دواء الغرغرة االحتراز عفصائـ أنو ينبغي عمى ال والذي نراه 
 ـ.واهلل أعم ,فيو تعريض صومو لمخطر

 لمصائم ؟الحجامة حكم : ما السابعةالمسألة 
, والشافعية والمالكية الحنفية مذىب جميور أىؿ العمـ مف عمى صوموال يفسد  صائـالاحتجـ إذا 
)رواه "  نبي صمى اهلل عميو وسمـ أنو احتجـ وىو صائـعف الا, " عف ابف عباس رضي اهلل عنيمف

ىؿ كنتـ تكرىوف الحجامة؟ فقاؿ: ال, : " عف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو أنو ُسِئؿو البخاري ومسمـ(. 
 )رواه البخاري(."  إال مف أجؿ الضعؼ
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 كره في حؽ مف كاف سيضعؼ بيا, وتحـر إذا بمغ بو الضعؼ إلى أف تكوفتُ  إال أف الحجامة
ؿ الحجامة إلى الميؿ خروجًا مف  , وعميوسبًبا في إفطاره أىؿ بيف خبلؼ الفإف األحوط أف تؤجَّ

 .العمـ

 ؟لمصائم حكم سحب الدم لمتحميل أو التبرع: ماالثامنةالمسألة 
 مذىب جميور أىؿ العمـ مفال يفسد الصوـ إذا سحب الصائـ دمو مف أجؿ تحميؿ أو تبرع عمى 

 .شافعيةوال والمالكية الحنفية
 ال حتى وكذلؾ العمـ, أىؿ بيف الخبلؼ مف خروجاً  الميؿ إلى التبرع أو التحميؿ تأخير واألولى
 اإلفطار. إلى يضطره شديداً  ضعفاً  الصائـ يضعؼ

 يفسد وال ذلؾ, إلى الحاجة عند الدـ تحميؿ في الصائـ عمى حرج ال " اهلل: رحمو باز ابف الشيخ قاؿ

 ". اإلفطار بعد ما إلى تأجيمو فاألحوط لدـبا التبرع أما بذلؾ, الصوـ
 

خروج الدـ برعاؼ أو سعاؿ أو خمع سف أو جرح في البدف ال يفسد الصياـ, لكف ال يجوز  فائدة:
, فإف نزؿ الدـ في فمو نتيجة خمع سف أو ما شابو وابتمعو متعمدًا عامداً  أف يبتمع الصائـ الدـ

كالرعاؼ وكالجرح  ما خرج مف اإلنساف بغير قصد : "رحمو اهلل زابف با الشيخ قاؿ بطؿ صومو.
  ". ال يفسد الصوـ ولو خرج منو دـ كثير لمبدف أو وطئو عمى زجاجة, أو ما أشبو ذلؾ, فإف ذلؾ

خروج الدـ بالرعاؼ أو السعاؿ أو الباسور أو قمع السف أو  قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل: " و 
 ". ة ونحوىا فبل يفطرشؽ الجرح أو تحميؿ الدـ أو غرز اإلبر 

رجؿ أصيب بمرض الجيوب األنفية, وأصبح بعض الدـ ينزؿ إلى وسئؿ الشيخ ابف عثيميف عف 
 الجوؼ, واآلخر يخرجو مف فمو, فيؿ صومو صحيح إذا صاـ؟

إذا كاف في اإلنساف نزيؼ مف أنفو وبعض الدـ ينزؿ إلى جوفو, وبعض الدـ فأجاب رحمو اهلل: " 
 ه ".ال يضر  بغير اختياره, والذي يخرج ذلؾ, ألف الذي ينزؿ إلى جوفو ينزؿفإنو ال يفطر ب يخرج

 

 مصائم ؟لالدم  نقلحكم  المسألة التاسعة: ما
إذا احتاج الصائـ إلى دـ, كأف يحصؿ معو نزيؼ, اختمؼ أىؿ العمـ في حكـ نقؿ الدـ لمصائـ 

 , عمى قوليف:أو ينقص دمو
فسد الصياـ, وىذا قوؿ الشيخ ابف باز, والشيخ عبد العزيز وي فطريُ نقؿ الدـ لمصائـ  القول األول:
ألف الدـ خبلصة الغذاء, والغذاء مف  ؛وغيرىـ حمد بف إبراىيـ التويجريوالشيخ مآؿ الشيخ, 
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لكوف الدـ الداخؿ لمبدف يحصؿ بو ما يحصؿ بالطعاـ والشراب مف تقوية البدف و المفطرات, 
 .وحفظو

وىذا قوؿ الشيخ ابف عثيميف, والشيخ أحمد حطيبة, والشيخ طّْر, الدـ ال ُيفَ نقؿ  القول الثاني:
المجتمعيف في الندوة الفقيية الطبية التاسعة  ى ذلؾوذىب إلخالد المصمح, وغيرىـ, الدكتور 

, وبذلؾ أفتت دار اإلفتاء ـ0997سنة إلسبلمية لمعمـو الطبية بالكويت التابعة لممنظمة ا
 ىو في معنى األكؿ والشرب مف كؿ وجو, فتقوية البدف وال وال شرباً  لكونو ليس أكبلً المصرية؛  

األكؿ والشرب ال  وتغذيتو ىي إحدى المقاصد مف الطعاـ والشراب, فحصوليا لمصائـ بغير
األصؿ بقاء صحة الصوـ حتى يتبيف فساده؛ ألف مف القواعد المقررة أف , كما يحصؿ بو الفطر

 .يزوؿ بالشؾ أف اليقيف ال
في شرح بموغ المراـ: " الذي ُيحقف بو الدـ وىو صائـ, ىؿ  رحمو اهلل بف عثيميفقاؿ الشيخ ا

يفطر أـ ال ؟ كنُت أرى أنو يفطر, وأقوؿ: )إذا كاف الطعاـ والشراب مفطرًا فإنو يتحوؿ إلى دـ 
ف أعطى البدف  فالدـ ىو لبابة الطعاـ والشراب فيو يفطر مثميا(, ثـ بدا لي أنو ال يفطر ؛ ألنو وا 

 لكف ال يغنيو عف الطعاـ والشراب وليس مف حقنا أف نمحؽ فرعًا بأصؿ ال يساويو ". قوة
المريض الذي  يوـ؛ خروجًا مف الخبلؼ, خاصة وأفأف يقضي ذلؾ ال دـلمف ُنقؿ إليو  األحوطو 

 عمبًل بالقوؿ الثاني لمرضو, فإف لـ يقضِ يكوف ممف يباح ليـ الفطر في الغالب ينقؿ إليو الدـ 
 ـ.أعمعميو, واهلل فبل حرج 

 : ما حكم استعمال الصائم لمحقن ؟العاشرةالمسألة 
 :عدة أنواع, نبيف أحكاميا فيما يميالحقف 

 الحقنة الشرجية: -1

واختمؼ أىؿ ، حقف بيا المرضى في الدبر ضد اإلمساؾالتي يُ : ىي تمؾ الحقف الحقف الشرجية
 العمـ في اعتبارىا مف المفطرات أـ ال عمى قوليف:

؛ جميور العمماءقوؿ صومو يفسد, وىذا  َمف احتقف وىو صائـ بُحقنة في الشَّْرجاألول: القول 
 .وذلؾ ألفَّ المادة التي يحَقف بيا واصمٌة إلى جوفو باختياره, فأشبو األْكؿ

بعض وقد ذىب إلى , يفسد ال صومو َمف احتقف وىو صائـ بُحقنة في الشَّْرج القول الثاني:
ف الحقنة ال ؛ وذلؾ أليةابف تيمشيخ اإلسبلـ واختاره ية, والظاىرية, , وبعض الشافعالمالكية

 



93 

 

لو كانت ىذه األمور مف المفطرات لذكرىا الرسوؿ صمى اهلل  وألنو  تغذي, بؿ تستفرغ ما في البدف
كما أف األصؿ صحة الصياـ حتى يقـو . عميو وسمـ, ولو ذكر ذلؾ لعممو الصحابة, ونقؿ إلينا

  ه.دليؿ عمى فساد
الحقف الشرجية التي يحقف بيا المرضى في الدبر ضد اإلمساؾ اختمؼ فييا " ابف عثيميف:  اؿق

أىؿ العمـ, فذىب بعضيـ إلى أنيا مفطرة, بناء عمى أف كؿ ما يصؿ إلى الجوؼ فيو مفطر, 
وقاؿ بعضيـ: إنيا ليست مفطرة وممف قاؿ بذلؾ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل وعمؿ ذلؾ 

أكبًل وال شربًا, وال بمعنى األكؿ والشرب, والذي أرى أف ينظر إلى رأي األطباء في بأف ىذا ليس 
ذا قالوا: إنو ال يعطي  ذلؾ فإذا قالوا: إف ىذا كاألكؿ والشرب وجب إلحاقو بو وصار مفطرًا, وا 

 ". الجسـ ما يعطيو األكؿ والشرب فإنو ال يكوف مفطراً 
ف ال يستعمؿ الصائـ الحقنة الشرجية في نيار أ ونوصيونحن نتفق مع قول جميور العمماء، 

متَّصمة  فتحة الشرج )الدبر( ؛ ذلؾ أف العمـ أثبت أفوأف يؤخرىا إلى ما بعد اإلفطار رمضاف
صاص الغذاء يتـّ معظمو في القولوف )األمعاء الغميظة(, وامتبالمستقيـ, والمستقيـ متَّصؿ ب

, وال سيما أف مف األمبلح والجموكوز ة الماء وقميؿعاء الغميظفي األم متصاألمعاء الدقيقة, وقد يُ 
؛ ألنيا  تسبب ضعفًا في الحقف الشرجية أثناء فترة الصوـينصحوف بعدـ إجراء األطباء كثيرًا مف 

 وتضعؼ المريض الصائـ, واهلل أعمـ.عضبلت األمعاء وغشائيا وكذلؾ تسبب ضررًا لمقولوف 

 العالجية غير المغذية: الحقناستعمال  -2

غير المغذية ال يفسد الصوـ سواء كانت الحقنة في العضؿ أو الوريد  العبلجية عماؿ الحقنةاست
ثيميف, وغيرىما, وىو مف ف باز, وابف عاب , وقد ذىب إلى ذلؾ)كإبرة األنسوليف( أو تحت الجمد

ف ألوذلؾ  مة, وفتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت؛, وفتاوى المجنة الدائاإلسبلمي مجمع الفقوقرارات 
ألف ىذه اإلبرة ليست أكبًل, وال شربًا, وال , و األصؿ صحة الصوـ حتى يقوـ دليؿ عمى فساده

 .بمعنى األكؿ والشرب, وعمى ىذا فينتفي عنيا أف تكوف في حكـ األكؿ والشرب

 استعمال الحقن العالجية المغذية: -3
عثيميف, وىو مف قرارات  وابف باز,استعماؿ الحقف الوريدية المغذية يفسد الصياـ, وىو قوؿ ابف 

, وفتاوى المجنة الدائمة؛ وذلؾ ألف اإلبر المغذية في معنى األكؿ والشرب, اإلسبلمي مجمع الفقو
 .فإف المتناوؿ ليا يستغني بيا عف األكؿ والشرب
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 ىل يفطر الصائم باستعمال أدوية الربو ؟  المسألة الحادية عشر:
 ا يمي:أحكاميا فيمالربو عدة, وسنبيف أىـ أدوية 

 بخاخ الربو:استعمال  -1

وابف عثيميف,  , استعماؿ بخاخ الربو في نيار رمضاف ال يفسد الصوـ, وقد رجح ذلؾ ابف باز
إلسبلمية وغيرىما, وذىب إليو أكثر المجتمعيف في الندوة الفقيية الطبية التاسعة التابعة لممنظمة ا

 :لؤلسباب التاليةوذلؾ  .ـ0997سنة لمعمـو الطبية بالكويت 
أف الرذاذ الذي ينفثو بخاخ الربو عبارة عف ىواء, حدوده الرئتاف وميمتو توسيع شرايينيا  - أ

وىذا الرذاذ األصؿ أنو ال يصؿ إلى المعدة, فميس أكبًل  ,وشعبيا اليوائية التي تضيؽ بالربو
 .وال شربًا وال ىو في معناىما

دة فيو قميؿ جدًا, فالعبوة ألنو لو دخؿ شيء مف بخاخ الربو إلى المريء ومف ثـ إلى المع - ب
مميمتر مف الدواء السائؿ وىذه الكمية وضعت لمائتي بخة فالبخة  01الصغيرة تشتمؿ عمى 

 .الواحدة تستغرؽ نصؼ عشر مميمتر وىذا شيء يسير جدِّا

ألنو لما أبيح لمصائـ المضمضة واالستنشاؽ مع بقاء شيء مف أثر الماء يدخؿ المعدة مع  - ت
يضر الداخؿ إلى المعدة مف بخاخ الربو قياسًا عمى المتبقي مف  بمع الريؽ فكذلؾ ال

 .المضمضة

بالقياس عمى استعماؿ السواؾ, فقد ذكر األطباء أف السواؾ يحتوي عمى ثمانية مواد  - ث
, فإذا كاف قد  كيميائية, تقي األسناف, والمثة مف األمراض, وىي تنحؿ بالمعاب وتدخؿ البمعـو

خؿ إلى المعدة؛ لكونيا قميمة وغير مقصودة, فكذلؾ ما يدخؿ مف ُعفي عف ىذه المواد التي تد
 .بخاخ الربو يعفى عنو لمسبب ذاتو

أف دخوؿ شيٍء إلى المعدة مف بخاخ الربو أمر ليس قطعيِّا, بؿ مشكوؾ فيو, أي قد يدخؿ  - ج
 .وقد ال يدخؿ, واألصؿ صحة الصياـ وىو اليقيف, فبل يزوؿ بالشؾ

 استعمال كبسوالت الربو: -2

, ويتـ إدخاؿ ىذه الكبسوالت إلى فييا الدواء عمى شكؿ بودرة جافة ة عف كبسوالت يكوفعبار 
يتـ شفطيا مف الجياز بواسطة جياز خاص فيو أداة لثقب ىذه الكبسوالت لتحرير جرعة الدواء و 
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إلى  ألف جزءًا مف ىذه البودرة يختمط بالريؽ وينزؿ ؛تعماؿ ىذه الكبسوالت مفسد لمصياـواس .الفـ
 .عدةالم

, نسأؿ اختناؽ النفس المعروؼ بالربو يصيب بعض الناس قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل: "
نو دواء ذو ؛ ألكبسوالت( يستعمميا فيذه تفطر, فيستعمؿ دوائيف, دواء يسمى )اهلل لنا وليـ العافية

 ... ". جـر يدخؿ إلى المعدة

 استعمال تبخيرة الصدر: -3

الدواء محمواًل  وعادة ما يكوف-طريؽ جياز يقوـ بتحويؿ الدواء  عفيتـ استعماؿ تبخيرة الصدر 
السائؿ إلى بخار ورذاذ ناعـ, ويوضع الدواء في وعاء صغير خاص  –في ممح الصوديـو

بالجياز, وعند تشغيؿ الجياز يتـ ضخ ىواء بسرعة عالية مما يسبب تبخير ىذا الدواء, وبالتالي 
أنبوب صغير يمكف  , أوطريؽ كمَّاـ يوضع عمى الفـ ما عفيتـ استنشاقو مف قَبؿ المريض إ

 .وضعو داخؿ الفـ
, وال يستطيع ووصوؿ قطرات الماء والممح إلى الجوؼ عف طريؽ ىذا الجياز أمر شبو حتمي

اء نيار رمضاف, وعميو نوصي بأف ال يستخدـ المريض تبخيرة الصدر أثنالمريض تفادي حدوثو, 
ذا احتاجيا أف يستخدميا بعد اإل ذا احتاجيا في نيار رمضاف أف يستخدـ مكانيا بخاخ وا  فطار, وا 

 الربو فيو ال يفطر عمى رأي جماىير العمماء المعاصريف كما أسمفنا.

 : ما حكم استعمال غاز األوكسجين في تنفس المريض أثناء الصيام؟الثانية عشرالمسألة 
؛ ؾ مجمع الفقو اإلسبلميذىب إلى ذلاستعماؿ غاز األكسجيف في التنفس ال يفسد الصياـ, و 

تنفس اليواء أو استنشاقو  يقوؿ أحد إفَّ  ـول ,وذلؾ ألنو مجرد غاز يدخؿ إلى الجياز التنفسي
 .يفسد الصوـ. وألنو ال يحتوي عمى أي مواد مغذية أو غيرىا وال يناؿ المعدة مف سيولتو شيء

 عشر: ما حكم صوم من أجري لو غسيل كموي ؟ الثالثةلمسألة ا
 ىؿ العمـ فيما إذا كاف الغسيؿ الكموي يفطر أـ ال عمى قوليف:اختمؼ أ

ابف  الشيخ مف أجري لو غسيؿ كموي بأي وسيمة كانت فإنو يفطر بذلؾ, وىذا قوؿالقول األول: 
؛ وذلؾ ألف ودار اإلفتاء األردنية وبو أفتت المجنة الدائمة, الزَُّحْيِميّ وىبة األستاذ الدكتور و , باز
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كانت صورتو فإنو ال يخمو مف دخوؿ المفطر, فيو يزود الجسـ بالدـ النقي, غسيؿ الكمى ميما 
 ة.ـ النقي, وتزويده بالمواد المغذيوقد يزود بمادة غذائية أخرى, فاجتمع مفطراف تزويد الجسـ بالد

الدكتور الغسيؿ الكموي بطريقتيو الدموية والبروتونية ال يفطر, وأفتى بذلؾ الشيخ  القول الثاني:
خالد المصمح وغيرىـ, وأفتت  الشيخ الدكتورو , محمد المختار السبلمي والشيخالقرضاوي, يوسؼ 

, وال ىو في معنى األكؿ والشرب, واألصؿ عدـ وال شرباً  ألنو ليس أكبلً ء المصرية؛ بو دار اإلفتا
 .إال ببينة واضحة, وحجة َبيِّْنةٍ الحكـ بالفطر 

ف كاف بعد وقت اإلفطار إف أف يجري عممية الغسيؿ المصاب بالفشؿ الكموي  وأنصح استطاع, وا 
مكف مف القضاء فإنو يمزمو , ثـ إف تي األياـ التي ُيجري فييا الغسيؿف البد مف إجرائو نيارًا يفطر

ف كاف ال يتمكف مف القضاء فيو بمنزلة القضاء يفطر ويطعـ عف كؿ العاجز عف الصياـ, , وا 
واهلل  بمواد مغذية, وما يغذي البدف يفطر,؛ ذلؾ أف الغسيؿ الكموي يكوف مصحوبًا يوـ مسكيناً 

سيؿ يخرج الدـ وينظؼ ويعاد إلى البدف. لكف قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل: " الغ أعمـ.
أخشى أف يكوف في ىذا الغسيؿ مواد مغذية تغني عف األكؿ والشرب, فإف كاف األمر كذلؾ فإنيا 

ىر يكوف ممف مرض مرضًا ال يرجى برؤه تفطر, وحينئذ إذا كاف اإلنساف مبتمى بذلؾ أبد الد
وأما إذا كاف في وقت دوف آخر فيفطر في وقت الغسيؿ ويقضيو بعد , فيطعـ عف كؿ يوـ مسكيناً 

 ".ذلؾ

 أثناء الصيام ؟ توضع تحت المسان األقراص التيعشر: ما حكم استعمال  الرابعةالمسألة 
القمبية, وىي تمتص مباشرة بعد  بعض األزمات , كعبلجعبلجمىي أقراص توضع تحت المساف لو 

وضعيا بوقت قصير, ويحمميا الدـ إلى القمب, فتوقؼ أزماتو المفاجئة, وال يدخؿ إلى الجوؼ 
 .شيء مف ىذه األقراص

, وىذا ما ذىب إليو تناوؿ ىذه األقراص ال يفسد الصـو بشرط أال يبتمع شيئًا مما يتحمؿ منياو 
 ا,ت أكبًل وال شربًا وال في معناىمنيا ليسألؾ ؛ وذلردنية, ودار اإلفتاء األمجمع الفقو اإلسبلمي

وألنو ال يدخؿ منيا شيء إلى الجوؼ إنما تقوـ األوعية الدموية الموجودة تحت المساف 
بامتصاص المادة الدوائية, وقد أجمع أىؿ العمـ عمى عدـ الفطر بما نفذ مف المساـ, وال فرؽ بيف 

 ف.ما أف األصؿ صحة الصياـ وال يحكـ بفساده إال بيقيو, كف تكوف المساـ خارج الفـ أو داخمأ
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واًل: األمور اآلتية ال تعتبر مف أ جاء في قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بشأف المفطرات: "
الصدرية وغيرىا, إذا  ألقراص العبلجية التي توضع تحت المساف لعبلج الذبحة: ... االمفطرات

 ". اجتنب ابتبلع ما نفذ إلى الحمؽ

 ؟ : ما حكم استعمال المراىم والدىون المرطبة لمبشرة )الكريمات( لمصائمعشر الخامسة المسألة
 فطرتال  بؿ وحتى زيوت الشعر وما شابو دىوف البشرةغيرىا مف و  المراىـ والكريمات استعماؿ
شرة يصؿ مف منفذ غير مفتوح وما يصؿ منو إلى ما تحت الب ؛ ألنو ال يدخؿ إلى الجوؼ,الصائـ
ما قرره مجمع الفقو اإلسبلمي والعمماء  قوؿ عامة أىؿ العمـ, وىو وىذا .الجمد مساماتوىي 

 .الندوة الفقيية الطبية التاسعة التابعة لممنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية بالكويتالمجتمعيف في 
واًل: األمور اآلتية ال تعتبر مف ما يمي: " أالمفطرات بشأف  بلميجاء في قرار مجمع الفقو اإلس

ما يدخؿ الجسـ امتصاًصا مف الجمد, كالدىوف والمراىـ والمصقات العبلجية  -00: ... المفطرات
 ". .الجمدية المحممة بالمواد الدوائية أو الكيميائية

 جراء تصوير األشعة لمصائم ؟إ: ما حكم السادسة عشر مسألةال
الصائـ سواًء بواسطة أشعة إكس أو بطريقة  بحّد ذاتو ال يفطر جراء تصوير األشعة لمصائـإ

التصوير الطبقي أو بواسطة الرنيف المغناطيسي, وكذلؾ العبلج باألشعة كما يحصؿ في       
فإنو الصورة  تفتيت الحى في الكميتيف مثبًل ال يفطر لكف إذا تناوؿ دواًء أو مادًة معينة إلظيار

 بيا. يفطر

 ؟ الشرجية عشر: ىل يباح لمصائم استعمال التحاميل السابعةالمسألة 
 , ذىب إلى ذلؾ بعض المالكية, استعماؿ التحاميؿ )المبوس( في نيار رمضاف ال يفسد الصـو

ليو ذىبوالظاىرية,  والشيخ الدكتور يوسؼ القرضاوي, واألستاذ الدكتور  ابف عثيميف, الشيخ وا 
وأكثر المجتمعيف في الندوة الفقيية الطبية التاسعة التابعة لممنظمة اإلسبلمية  ,يّ الزَُّحْيمِ وىبة 

نيا ليست أكبًل, وال شربًا, وال بمعنى األكؿ والشرب, والشارع إنما أل وذلؾ, لمعموـ الطبية بالكويت
مى وألف التحاميؿ تحتوي ع, حـر عمينا األكؿ والشرب وال يصؿ إلى المعدة محؿ الطعاـ والشراب

, مادة دوائية, وليس فييا سوائؿ نافذة إلى الجوؼ, وقدرة األمعاء عمى امتصاصيا ضعيفة جداً 
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تمتص في مكانيا بواسطة شبكة كبيرة مف األوردة الدموية لمدـ مباشرة, وال تستغرؽ ىذه فيي 
 ء.فيي كامتصاص الجمد الخارجي لمما العممية وقتًا طويبًل,

؛ ألف كثير مف أىؿ العمـ قالوا خروجًا مف الخبلؼ بعد اإلفطار أف يؤجؿ استعماليا إلى ما ونرى
تبارىا مف المفطرات؛ لكوف الدبر منفذًا لمجوؼ. ولكف إف كاف البد مف استعماليا فنرجح عدـ باع

 إفسادىا لمصوـ, واهلل أعمـ.

 ما حكم التخدير بالبنج لمصائم ؟عشر:  الثامنةالمسألة 
 فيما يمي:لمتخدير عدة طرؽ, نبيف أحكاميا 

بحيث يشـ المريض مادًة غازية تؤثر عمى أعصابو, فيحدث  :التخدير عف طريؽ األنؼ -0
 ال يعدُّ مفطرًا؛ ألف المادة الغازية التي تدخؿ في األنؼ ليست جرمًا, وال تحمؿ, ىذا التخدير

 ـ.مواد مغذية, فبل تؤثر عمى الصيا

إذا ه, حكـ اإلغماء, وسبؽ أف بينافيأخذ  وفي ىذا النوع مف التخدير يفقد المريض الوعي,
أفاؽ فيو مفطر, أما إذا استوعب اإلغماء طوؿ النيار مف طموع الفجر إلى غروب الشمس 

 .مريض في أي جزٍء مف النيار فبل يفطرال
وىو نوع مف العبلج الصيني, ويتـ بإدخاؿ إبر مصمتٍة جافٍة إلى مراكز : التخدير الجاؼ -2

نوعًا معينًا مف الغدد عمى إفراز المورفيف الطبيعي, الذي  اإلحساس, تحت الجمد, فتستحثَّ 
وىو في الغالب تخدير , يحتوي عميو الجسـ, وبذلؾ يفقد المريض القدرة عمى اإلحساس

التخدير ال يؤثر عمى الصياـ؛ لعدـ دخوؿ وىذا  .موضعي, وال يدخؿ معو شيء إلى البدف
 .أي مادة إلى الجوؼ

حقف في المثة مثبًل, وىذا كذلؾ ال يؤثر عمى صحة الصياـ. التخدير الموضعي بالحقف: كال -3
سرياف البنج في الجسـ ىؿ يفطر؟ وخروج الدـ عند قمع  سئؿ الشيخ ابف عثيميف عف

 ". كبلىما ال يفطراف, ولكف ال يبمع الدـ الخارج مف الضرس فأجاب فضيمتو: "  الضرس؟

لتخدير يدخؿ مائع إلى البدف مف خبلؿ التخدير الكمي بالحقف في الوريد: وفي ىذا النوع مف ا -4
 الوريد ويفقد الصائـ وعيو.

أما أثر ذلؾ عمى الصياـ, فبخصوص إبرة التخدير في الوريد, فيي ال تفطر إال إذا كانت 
 تستمؿ عمى مغٍذ, وبخصوص حكـ فقداف الوعي فقد ذكرناه سالفًا. 
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ائـ؛ ليس لكوف التخدير مف : وىذا التخدير مفطر لمصإبرة لمتغذيةإدخاؿ المخدر مف خبلؿ  -5
نما بسبب اإلبر المغذية, فاإلبر المغذية كما أسمفنا تفسد الصياـ.  المفطرات, وا 

األمور اآلتية ال تعتبر مف بشأف المفطرات ما يمي: " أواًل: مجمع الفقو اإلسبلمي  جاء في قرار
 ة ".مغذي محاليؿ ما لـ يعط المريض سوائؿ البنج ازات التخديرغ -01: ... المفطرات

إلى أف المريض الذي يتـ تخديره بشكؿ كمي يكوف في حالة يباح لو فييا  وتجدر اإلشارة ىنا
ف استطاع تأخير إجراء العممية إلى بعد رمضاف أو إلى بعد  الفطر, فبل يشؽ عمى نفسو, وا 

بعد  اإلفطار فيو أفضؿ. إضافة إلى أف المريض الذي يتـ تخديره كميًا قد يتـ حقنو بإبر مغذية
ذلؾ أو إعطاؤه أدوية معينة مفطرة. فنقوؿ ال حرج عميو يفطر ىذا اليوـ ويقضي يومًا مكانو بعد 

" َفِعدٌَّة ِمْف َأيَّاـٍ ُأَخرَ  َمِريًضا َأْو َعَمى َسَفرٍ  ِمْنُكـْ  َفَمْف َكافَ "أف يشفيو اهلل تعالى, قاؿ تعالى: 
ُيِريُد المَُّو  وقاؿ كذلؾ: " (.78)الحج: " ِفي الدّْيِف ِمْف َحَرجٍ  َما َجَعَؿ َعَمْيُكـْ وقاؿ أيضًا: "  (.084)البقرة:

ـُ اْلُعْسرَ  ـُ اْلُيْسَر واََل ُيِريُد ِبُك  (.085)البقرة:"  ِبُك
أما بخصوص مف يتـ تخديره موضعيًا في يده أو قدمو أو أسنانو مثبًل فيذا ال أثر لمتخدير عمى 

 صيامو بإذف اهلل تعالى.

 ما يدخل مجرى البول )اإلحميل( لمصائم ؟ما حكم ة عشر: المسألة التاسع
أو دىنًا فإنو ال يفطر, وىو  مائعاً  البوؿ لمذكر واألنثى( ى)مجر  إذا أدخؿ الصائـ في إحميمو

 , ورجحو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية.والحنابمة, مذىب جميور أىؿ العمـ مف الحنفية, والمالكية
, أو المنظار, أو إدخاؿ دواء, أو محموؿ لغسؿ ب دقيؽ()أنبو  قسطرةوال يفطر كذلؾ إدخاؿ ال

نو ألوذلؾ , المثانة, أو مادة تساعد عمى وضوح األشعة, وىذا ما قرره مجمع الفقو اإلسبلمي
ليس بيف باطف الذكر والجوؼ منفذ فقد ظير مف خبلؿ عمـ التشريح عدـ وجود عبلقة مطمقًا بيف 

مطمقًا بما يدخؿ إلى مسالؾ  ال يمكف أف يتغذى مسالؾ البوؿ والجياز اليضمي, وأف الجسـ
 .كما أف األصؿ صحة الصياـ البوؿ,

 الصائمة ؟ في فرج المرأةما يدخل  : ما حكمعشرونالالمسألة 
وأدوات  والمنظار الميبمي, غسوؿ الميبمي, وال, وكذلؾ التحاميؿ الميبميةالتقطير في فرج المرأة

, وىذا قوؿ المالكية لمصياـ مفسداً ال يعد ذلؾ كؿ  وضخ صبغة األشعة, الفحص الميبمية
وعمَّموا قوليـ بعدـ إفساد الصياـ بأنو ليس ىناؾ اتصاؿ بيف فرج المرأة والجوؼ, وىذا , والحنابمة
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قرره مجمع الفقو اإلسبلمي, فقد أثبت الطب الحديث أنو ال منفذ بيف الجياز التناسمي لممرأة ما 
 .وبيف الجياز اليضمي

األمور اآلتية ال تعتبر مف : " أواًل: بشأف المفطرات ما يميمجمع الفقو اإلسبلمي  جاء في قرار
لبوس, أو غسوؿ, أو منظار ميبمي, أو إصبع  ما يدخؿ الميبؿ مف تحاميؿ -3: ... المفطرات

 ". دخاؿ المنظار أو المولب ونحوىما إلى الرحـإ -4. لمفحص الطبي
 

 لمصائم ؟ مناظيرال: ما حكم الحادية والعشرونلمسألة ا 
 منظار المعدة: -1

ما شابو مواد دىنية أو سوائؿ أو محاليؿ أو وضع مع المنظار  إال إذامنظار المعدة ال يفطر, 
 بعض وىذا قوؿ؛ ال بدخوؿ المنظار لموادائـ بيذه فينا يفطر الصا ,ؿ دخوؿ المنظارلتسيي

لجوؼ وأف ال يبقى منو شيء في حيث اشترطوا استقرار الداخؿ في ا المالكية, وبذلؾ قاؿ الحنفية
ج, ورجح عدـ اإلفطار شيخ الخارج بينما المنظار ال يستقر في الجوؼ ويبقى طرفو في الخار 

الصَّحيح: أنَّو ال  فقاؿ في كتابو الشرح الممتع: "، ابف عثيميف واختاره الشيخاإلسبلـ ابف تيمية 
لى المِعدة بواسطة ىذا الِمْنظار, فإنَّو يفطر؛ إال أف يكوف في ىذا المنظار دىٌف أو َنْحوه يصؿ إ

وـ الواجب إال لمضَّرورة  ". يكوف بذلؾ مفطًّْرا, وال َيجوز اسِتْعمالو في الصَّ
األمور اآلتية ال تعتبر مف ما يمي: " أواًل:  بشأف المفطرات مجمع الفقو اإلسبلميجاء في قرار 

 ى ".أو مواد أخر  محاليؿ سوائؿنظار المعدة إذا لـ يصاحبو إدخاؿ م -05: ... المفطرات
خروجًا مف الخبلؼ بيف العمماء, فقوؿ جميور  تأجيؿ مثؿ ىذه العمميات لبعد اإلفطار ونرى

قد يصاحب العممية حقف وكذلؾ  ,مغذٍ إلى جوفو أفطر ولو كاف غير  العمماء أف مف أدخؿ شيئاً 
 المريض بإبر مغذية أو إعطاؤه أدوية معينة مفطرة.

المريض, ولـ يكف  لمنظار فقط بغرض االكتشاؼ دوف إدخاؿ أي مغٍذ إلى جسـولكف إذا كاف ا
 غير مفطر بإذف اهلل تعالى؛ لكونو نرجح كونوف, لبعد رمضاف أو بعد اإلفطار باإلمكاف تأجيمو

 .ألف الجسـ ال ينتفع وال يتغذى بوو , , وال ىو في معنى األكؿ والشربليس أكبًل وال شرباً 
 منظار البدن: -2

ؿ منظار مف خبلؿ فتحة صغيرة في جدار البطف إلى التجويؼ البطني, واليدؼ عبارة عف إدخا
أو إجراء التشخيص لبعض  الزائدة, مف ذلؾ إجراء العمميات الجراحية, كاستئصاؿ المرارة, أو

 بالمعدة بمعنى أنو ال يصؿ إلى داخؿ المعدة.يذا المنظار ال عبلقة لو , ونحو ذلؾ. األمراض
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ىي , و تقدموف مف الفقياء مسألة الجائفةو منظار البطف وتحدث عنيا الممف المسائؿ التي تشبو 
 الجرح الذي في البطف, يصؿ إلى الجوؼ, إذا وضع فيو دواء.

, مف الحنفية ومحمد أبي يوسؼقوؿ مذىب مالؾ, و عمى  ال تفطر, وىي وقد اختمؼ فييا الفقياء
ال يصؿ لمحؿ يوضع في الجرح  ألف ماابف تيمية؛  وأبي ثور, وداود, واختاره شيخ اإلسبلـ

 (الدماغ مدةجإلى  صؿتشجة ) ف المسمميف كانوا يجرحوف في الجياد وغيره مأمومة, ألالطعاـ
, فمو كاف ىذا يفطر لُبيف ليـ, فمما لـ ينو الصائـ عف ذلؾ عمـ لجوؼ(إلى )جرح يصؿ  وجائفة

 أنو لـ يجعمو مفطرًا. 
ذا  ؛ أولى بعدـ التفطير مف الجائفةظار البطف ما قسنا منظار البطف عمى الجائفة, كاف منوا 

 .ال يصؿ إلى المعدة كما صرح بذلؾ األطباءكونو ل
أواًل: مجمع الفقو اإلسبلمي, فجاء في قراره بشأف المفطرات: " ىو ما قرره  عدم التفطيروالقول ب

إدخاؿ منظار مف خبلؿ جدار البطف لفحص  -02: ... األمور اآلتية ال تعتبر مف المفطرات
 ." األحشاء أو إجراء عممية جراحية عمييا

حاليؿ م أو سوائؿالمريض  يصاحب عممية منظار البطف إعطاءومف الجدير بالذكر إلى أنو قد 
 , فيحصؿ لو الفطر بيذه المواد وليس بسبب المنظار.أو مواد أخرى

 منظار الشرج: -3
 بؽ عمى المنظار الشرجي, وقد سبؽ الكبلـ عمى منظار المعدة, وما ذكره الفقياء فيو, وىو ينط

ف  ؛ ذلؾ أف الجوؼ ىو المعدة بشكؿ أساسي القوؿ بعدـ التفطير في المنظار الشرجي أولى وأقوىوا 
ومع ذلؾ قاؿ كثير مف أىؿ العمـ بعدـ التفطير في منظار المعدة, فالقوؿ بذلؾ في المنظار الشرجي 

ذاو أولى.  ؿ دخوؿ ما شابو لتسيي أو مغذيةمواد سوائؿ أو محاليؿ أو وضع مع المنظار  ا 
كما سبؽ –يحصؿ الفطر بسبب ىذه المواد وليس بسبب المنظار؛ ذلؾ أف العمـ أثبت  ,المنظار

القولوف )األمعاء الغميظة(, متَّصمة بالمستقيـ, والمستقيـ متَّصؿ ب فتحة الشرج )الدبر(أف  -بيانو
 عاء الغميظة الماء وقميؿي األمف متصصاص الغذاء يتـّ معظمو في األمعاء الدقيقة, وقد يُ وامت

 , واهلل أعمـ.مف األمبلح والجموكوز
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 : ما حكم إجراء عممية قسطرة الشرايين لمصائم ؟الثالثة والعشرونالمسألة 
قسطرة الشراييف وىي عبارة عف أنبوب دقيؽ يدخؿ في الشراييف ألجؿ العبلج أو التصوير, 

دخاؿو  لى ذلؾ ذىبىذه القسطرة ليس مفطراً  ا  ؛ ألنيا ليست أكبًل وال مجمع الفقو اإلسبلمي , وا 
 شربًا وال في معناىما, كما أف ىذا األنبوب ال يدخؿ المعدة وال يستقر في الجسـ.

األمور اآلتية ال تعتبر مف أواًل:  جاء في قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بشأف المفطرات: "
لتصوير أو عبلج أوعية القمب أو  إدخاؿ قثطرة )أنبوب دقيؽ( في الشراييف -02 ...  المفطرات:

 ." غيره مف األعضاء
 بة البالغة بمكافو حوؿ موضوع قسطرة الشراييف تبيف لي أنو مف الصع وبعد سؤالي واستفساري

اوؿ حبوب جرى لو عممية قسطرة الشراييف؛ ألنو البد أف يتنمف تُ أف يصوـ  بؿ مف غير الممكف
 العممية. وعبلجات وأدوية قبؿ وبعد

وىذه , محاليؿ أو مواد مغذية المريض حقف القسطرةعممية يصاحب  قد إلضافة إلى أنوىذا با
 يا.حصؿ الفطر بالمواد ي

-------------------------------------------------------- 
بشأف  ـ بجدة9970مجمع الفقو اإلسبلمي في دورتو العاشرة المنعقدة سنة  نذكر قراروأخيرًا  

 :لمصائـموضوع المفطرات 
 بشأن المفطرات في مجال التداوي (1/11) 93قرار رقم: 

إف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمممكة العربية  
تموز  3 –حزيراف )يونيو(   28ىػ الموافؽ 0408صفر  28 – 23السعودية خبلؿ الفترة مف 

  ـ,0997)يوليو( 
البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجاؿ التداوي, والدراسات والبحوث بعد اطبلعو عمى 

والتوصيات الصادرة عف الندوة الفقيية الطبية التاسعة التي عقدتيا المنظمة اإلسبلمية لمعمـو 
المممكة المغربية في الفترة مف الطبية, بالتعاوف مع المجمع وجيات أخرى, في الدار البيضاء ب

ـ, واستماعو لممناقشات التي 0997حزيراف )يونيو(  07-04ىػ الموافؽ 0408صفر  02–9
دارت حوؿ الموضوع بمشاركة الفقياء واألطباء, والنظر في األدلة مف الكتاب والسنة, وفي كبلـ 

 الفقياء,
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 قرر ما يمي: 
 :أواًل: األمور اآلتية ال تعتبر مف المفطرات

أو قطرة األنؼ, أو بخاخ األنؼ, إذا اجتنب  قطرة العيف, أو قطرة األذف, أو غسوؿ األذف, -0
 .ابتبلع ما نفذ إلى الحمؽ

األقراص العبلجية التي توضع تحت المساف لعبلج الذبحة الصدرية وغيرىا, إذا اجتنب  -2
 .ابتبلع ما نفذ إلى الحمؽ

 .أو إصبع لمفحص الطبي أو منظار ميبمي , أو غسوؿ(سؿ )لبو ما يدخؿ الميبؿ مف تحامي -3

 .ظار أو المولب ونحوىما إلى الرحـإدخاؿ المن  -4

أو  (ما يدخؿ اإلحميؿ, أي مجرى البوؿ الظاىر لمذكر واألنثى, مف قثطرة )أنبوب دقيؽ -5
 .منظار, أو مادة ظميمة عمى األشعة, أو دواء, أو محموؿ لغسؿ المثانة

حفر السف, أو قمع الضرس, أو تنظيؼ األسناف, أو السواؾ وفرشاة األسناف, إذا اجتنب  -6
 .تبلع ما نفذ إلى الحمؽاب

 .المضمضة والغرغرة, وبخاخ العبلج الموضعي لمفـ, إذا اجتنب ابتبلع ما نفذ إلى الحمؽ -7

 .الحقف العبلجية الجمدية أو العضمية أو الوريدية, باستثناء السوائؿ والحقف المغذية -8

 .غاز األوكسجيف  -9

 .يةمغذ (محاليؿؿ )ما لـ يعط المريض سوائ (البنج) ازات التخديرغ -01

ما يدخؿ الجسـ امتصاًصا مف الجمد, كالدىوف والمراىـ والمصقات العبلجية الجمدية  -00
 .المحممة بالمواد الدوائية أو الكيميائية

 .غيره مف األعضاء أو الشراييف لتصوير أو عبلج أوعية القمب في (دقيؽ أنبوب) قثطرة خاؿإد -02

 .عممية جراحية عمييا إدخاؿ منظار مف خبلؿ جدار البطف لفحص األحشاء أو إجراء -03

 .محاليؿ مف الكبد أو غيره مف األعضاء ما لـ تكف مصحوبة بإعطاء ت(خزعا) أخذ عينات -04

 .أو مواد أخرى محاليؿ نظار المعدة إذا لـ يصاحبو إدخاؿ سوائؿم -05

 .دخوؿ أي أداة أو مواد عبلجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي  -06

 .قاءةاالست القيء غير المتعمد, بخبلؼ المتعمد  -07

ثانًيا: ينبغي عمى الطبيب المسمـ نصح المريض بتأجيؿ ما ال يضر تأجيمو إلى ما بعد اإلفطار 
 ". ... مف صور المعالجات المذكورة فيما سبؽ
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 الثامنالفصل 
 مسائل ىامة متعمقة بقضاء الصيام

 : ىل يشترط التتابع في قضاء رمضان ؟األولى مسألةال
التتابع في لعذر, فمو أف يقضي ىذه األياـ مفرقة, وال يجب  مف أفطر أكثر مف يوـ مف رمضاف

ْف َأيَّاـٍ ُأَخرَ "لقولو تعالى:  , وىذا باتفاؽ المذاىب األربعة.ئياقضا وال يوجد  (,084)سورة البقرة: "َفِعدٌَّة مّْ
 وقاؿ أنس ",ال بأس أف يفرؽ": رضي اهلل عنو وقاؿ ابف عباس في اآلية ما يقيد القضاء بالتتابع,

ف شئت متفرًقابف مالؾ رضي اهلل عنو: "   ". إف شئت فاقض رمضاف متتابًعا, وا 
 

 ىل يشترط القضاء عمى الفور أم أن في األمر متسع ؟ :الثانية مسألةال
خر, وىذا يجوز قضاء الصوـ عمى التراخي في أي وقٍت مف السََّنة, بشرط أف ال يأتي رمضاف آ

كاف يكوف " مة قاؿ: سمعت عائشة رضي اهلل عنيا تقوؿ: عف أبي سمباتفاؽ المذاىب األربعة, ف
 )رواه البخاري ومسمـ(."  عميَّ الصوـ مف رمضاف فما أستطيع أف أقضيو إال في شعباف

وفي الحديث قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني في كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري: " 
 ." لتأخير[ لعذر أو لغير عذرداللة عمى جواز تأخير قضاء رمضاف سواء كاف ]يعني ا

ـْ " لقولو تعالى:  ,لكف المسارعة إلى القضاء أولىو  بُّْك (, 033)آؿ عمراف:" َوَساِرُعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مّْف رَّ

 .)10)المؤمنوف:"  ُأْوَلِئَؾ ُيَساِرُعوَف ِفي اْلَخْيَراتِ  أيضًا: "وقولو 

امرأة عمييا ضان حتى دخول رمضان آخر، ك: ما حكم تأخير قضاء أيام من رمالثالثة مسألةال
 قضاء خمسة أيام من رمضان لعذر الحيض، فمم تقِض حتى دخل رمضان اآلخر؟

ر قضاء رمضاف حتى دخؿ رمضاف آخر, فقد اختمؼ فيو أىؿ العمـ عمى قوليف  :مف أخَّ
يور , وىذا مذىب الجميمزمو القضاء مع الفدية, وىي إطعاـ مسكيٍف عف كؿ يوـ القول األول:
 .والحنابمة, واختاره ابف باز, , والشافعيةمف المالكية

فعف أبي ىريرة رضي اهلل  .وذلؾ ِلَما أفتى بو جماعة مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ
أنو قاؿ في رجؿ مرض في رمضاف, ثـ صح فمـ يصـ حتى أدركو رمضاف آخر قاؿ: عنو: 

فإذا فرغ مف ىذا صاـ  ,مف حنطة لكؿ مسكيف يصوـ الذي أدركو ويطعـ عف األوؿ لكؿ يوـ مدِّا
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. " أطعـ عف كؿ يـو مسكيناً " كما روي عف ابف عمر وابف عباس أنيما قاال: ".  الذي فرط فيو
 الصحابة خبلؼ ذلؾ. ولـ ُيْرَو عف غيرىـ مف

ومف أخرت القضاء إلى ما بعد رمضاف آخر لغير عذر شرعي, " : رحمو اهلل ابف باز الشيخ قاؿ
طعاـ مسكيف عف كؿ يوـفعمييا ا  ". لتوبة إلى اهلل مف ذلؾ مع القضاء وا 

  :مالحظات
إف كاف التأخير بدوف عذر, فإذا أخرت المرأة القضاء  في حالة تأخير القضاء الفدية تجب -0

لعذر كمرض أو سفر أو حمؿ أو إرضاع, فتقضي وال تجب عمييا الفدية. وكذلؾ إذا أخرت 
اف قضاء ما فاتيا مف رمضاف, فتقضي وال تجب عمييا القضاء لجيؿ حكـ التأخير أو نسي

 الفدية.

مف وجب عميو القضاء والفدية يجوز لو أف يقدـ القضاء عمى الفدية أو يقدـ الفدية عمى  -2
عمى القضاء لما  الفديةواختار بعض أىؿ العمـ تقديـ القضاء أو يؤدييما في يـو واحد, 
يطعـ  : "اإلنصاؼ كتابو في الحنبمي اْلِمْرَداِويُّ  ماـاإل قاؿ, يشتمؿ عميو مف المبادرة إلى الخير

قاؿ المجد األفضؿ تقديمو عندنا  ما يجزئ كفارة, ويجوز اإلطعاـ قبؿ القضاء ومعو وبعده,
 ". مسارعة إلى الخير وتخمصا مف آفات التأخير

ـُ َمَع َأْي ُيْندَ  " الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ: المالكي في رُ الدَّْرِديقاؿ اإلماـ و  ْطَعا ُب اإْلِ
, َأْو َبعْ  ـَ َبْعَد َد َفَراِغ َأيَّاـِ اْلَقَضاءِ ُكؿّْ َيْوـٍ َيْقِضيِو )َأْو َبْعَدُه( َأْي َبْعَد ُمِضيّْ ُكؿّْ َيْوـٍ , َفِإْف َأْطَع

 )بتصرؼ(." اْلُوُجوِب ِبُدُخوِؿ َرَمَضاَف الثَّاِني َوَقْبَؿ الشُُّروِع ِفي اْلَقَضاِء َأْجَزَأ 
تمؼ العمماء القائميف بوجوب الفدية حاؿ تأخير القضاء, فيما إذا كاف التأخير سنينًا ىؿ اخ -3

 تتضاعؼ الفدية أـ ال ؟

لفدية ال اإلى أف  ذىب جميور العمماء مف المالكية والحنابمة والشافعية في قوؿ - أ
بمعنى أف مف أخر القضاء لعدة أعواـ ال تمزمو فدية عف كؿ عاـ أخره, بؿ , تتضاعؼ

: في المغني الحنبمي مة المقدسيابف قدا اإلماـ زمو فدية واحدة ميما تأخر القضاء, قاؿيم
فإف أخره لغير عذر حتى أدركو رمضاف أو أكثر لـ يكف عميو أكثر مف فدية مع " 

جب سنيف لـ يكف ألف كثرة التأخير ال يزداد بيا الواجب, كما لو أخر الحج الوا ؛القضاء
 و ".عميو أكثر مف فعم
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ألف الفدية  إلى أف مضاعفة الفدية بمرور السنيف؛ ذىب الشافعية في األصح عندىـو  - ب
قاؿ اإلماـ النووي الشافعي في المجموع: " ولو . غرامة مالية, والحقوؽ المالية ال تتداخؿ

أخره حتى مضى رمضاناف فصاعدًا فيؿ يتكرر المد عف كؿ يوـ بتكرر السنيف؟ أـ 
 )أصحيما(: بدليميما المصنؼ جياف مشيوراف ذكرىمايكفي مد عف كؿ السنيف؟ فيو و 

في كتابو المجرد,  أبو الطيب وغيره وقطع بو القاضي إماـ الحرميف صححو يتكرر,
 يف, واألوؿ أصح ".وخالفيـ صاحب الحاوي فقاؿ: األصح أنو يكفي مد واحد لجميع السن

والظاىرية, واختاره الشوكاني, وابف ,  القضاء فقط, وىذا مذىب الحنفيةال يمزمو إال القول الثاني:
 عثيميف.

إذا ترؾ اإلنساف قضاء رمضاف إلى رمضاف الثاني ببل عذٍر " : رحمو اهلل ابف عثيميفالشيخ قاؿ 
 ". القوؿ الصحيحفيو آثـٌ, وعميو أف يقضي ما فاتو وال إطعاـ عميو عمى 

 حتى مات ؟ لعذر اولم يقضيي ،من كان عميو قضاء أيام من رمضانم : ما حكالرابعة مسألةال
حتى مات, فبل  كمرض , ولـ يتمكَّف مف القضاء لعذرٍ قضاء أياـ مف رمضافمف كاف عميو 

العمـ؛ وعميو أكثر أىؿ  باتفاؽ أصحاب المذاىب األربعةشيء عميو, وال يجب اإلطعاـ عنو, وىذا 
ألف اهلل إنما أوجب عميو القضاء في أياـ أخر وقد مات قبؿ إدراكيا, فيو كالذي يموت في وذلؾ 
 و.اف قبؿ أف يدخؿ رمضاف ال يقضى عنشعب

حتى  لغير عذر ا، ولم يقضييمن كان عميو قضاء أيام من رمضان: ما حكم الخامسة مسألةال
 مات ؟
بغير  , ولـ يقضِ فيو تمكف مف القضاءو وقت يمر عمي, و كاف عميو قضاء أياـ مف رمضافمف 
 فقد اختمؼ في حكمو عمى قوليف: حتى مات, عذر

كينًا, وىذا قوؿ جميور أىؿ العمـ: أبو حنيفة ُيطَعـ عنو عف كؿ يـو أفطر فيو مس القول األول:
ة, لكوف الصوـ ال تدخمو النيابة في الحياة فكذلؾ بعد الوفا ؛وأحمدي في الجديد والشافعومالؾ 

  فكما ال يجوز أف ُيصاـ عف الميت في حياتو ال يجوز بعد وفاتو, كحكـ الصبلة.
ف  ًا,باإلطعاـ أطعـ عنو وليو لكؿ يوـ مسكينالميت قاؿ الحنفية والمالكية: إف أوصي  مالحظة: وا 
 الواجب عمىوالحنابمة: في المشيور في مذىبيـ . وقاؿ الشافعية بذلؾ فبل شيء عميو لـ يوصِ 
ف حتى ف يطعـ عنوالولي أ  .بذلؾ لـ يوصِ  وا 
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عنو لكؿ يـو مسكينًا, وىذا قوؿ الشافعي في ُيطَعـ , فإف لـ يفعؿ وليو يصوـ عنو لقول الثاني:ا
 , وعميو فتوى المجنة الدائمة.واختاره النووي, وابف باز, وابف عثيميف ,القديـ

ف مات وعميو صياـ, صاـ مالنبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: " عف عائشة رضي اهلل عنيا أف ف
أمر لكف ليس لموجوب, قاؿ ابف عثيميف في كتابو الشرح وىذا  )رواه البخاري ومسمـ(."  عنو وليُّو
فمو قاؿ قائؿ: إف قولو صمى اهلل عميو وسمـ: صاـ عنو وليو. أمر فما الذي صرفو عف  الممتع: "

ولو , (064األنعاـ:) " َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى واََل َتِزرُ : " و تعالىالوجوب؟ فالجواب: صرفو عف الوجوب قول
قمنا: بوجوب قضاء الصـو عف الميت لـز مف عدـ قضائو أف تحمؿ وازرٌة وزر أخرى, وىذا 

 ". خبلؼ ما جاء بو القرآف

  :مالحظات
ـْ أَ " ؛ لقولو تعالى: وارثوىو الولي الذي يقضي الصياـ عف الميت  -0 ْوَلى َوُأْوُلوْا اأَلْرَحاـِ َبْعُضُي

 (.75األنفاؿ:)"  ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اهلِل ِإفَّ اهلَل ِبُكؿّْ َشْىٍء َعِميـٌ 
أف امرأة جاءت إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ فقالت: وعف ابف عباس رضي اهلل عنيما: " 

إنو كاف عمى أميا صوـ شير أفأقضيو عنيا؟ فقاؿ: لو كاف عمى أمؾ ديف أكنت قاضيتو؟ 
 )رواه مسمـ(. " : فديف اهلل أحؽ أف يقضىقالت: نعـ, قاؿ

القضاء عنيما؛ لقوؿ النبي  -وىـ األقرباء- يشرع ألوليائيما" : رحمو اهلل ابف بازالشيخ اؿ وق
( متفؽ عمى صحتو, فإف لـ مف مات وعميو صياـ صاـ عنو وليوصمى اهلل عميو وسمـ: )

سكيف نصؼ صاع, ومقداره يتيسر مف يصـو عنيما, أطعـ عنيما مف تركتيما عف كؿ يـو م
كيمو ونصؼ عمى سبيؿ التقدير ومف لـ يكف لو تركة يمكف اإلطعاـ منيا فبل شيء عميو؛ 

 ". لقوؿ اهلل عز وجؿ: اَل ُيَكمُّْؼ المَُّو َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَيا, وقولو سبحانو: َفاتَُّقوا المََّو َما اْسَتَطْعُتـْ 
يستحب لوليو أف يقضيو فإف لـ " : تابو الشرح الممتعرحمو اهلل في ك ابف عثيميف الشيخ قاؿو 

 ".يفعؿ, قمنا: أطعـ عف كؿ يوـ مسكينًا 
 ,عف الميت )أي مسمـ حتى ولو لـ يكف قريبًا( صوـ غير الوليفي جواز اختمؼ أىؿ العمـ  -2

وأجاز اإلماـ النووي رحمو اهلل أف يصوـ غير الولي لكف شريطة إذف الولي, فقاؿ في شرح 
ال فبل في األص مـ: "صحيح مس  ح".ولو صاـ عنو أجنبي إف كاف بإذف الولي صح, وا 
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ابف قدامة المقدسي الحنبمي  واإلماـ والقاضي أبو يعمى الحنبمي البخاري اإلماـ الجوازورجح 
 وابف عثيميف وغيرىـ. شيخ اإلسبلـ ابف تيمية وأكثر الحنابمةو 

مـ شبيو بالديف, والديف يصح قضاؤه مف ووجو ترجيح ىذا القوؿ أف النبي صمى اهلل عميو وس
نما ذكر الولي لكونو الغالب, وألف الراجح جواز ىبة ثواب العبادات البدنية  يّْ أ أحد, وا 

  ليس ىناؾ ما يمنع أف يصـو أي أحد غير الورثة عف الميت.أنو عمى ذلؾ  فينبني, لمموتى

وفي جواز أف يصوـ غير  ,الخبلؼ في المراد بالولي ابف حجر العسقبلني الحافظ بيفوقد 
اْخَتَمَؼ اْلُمِجيُزوَف ِفي  " كتابو فتح الباري شرح صحيح البخاري, فقاؿ: الولي عف الميت في

ُؿ َأْرَجحُ  ًة. وِقيَؿ: َعَصَبُتُو, َواأْلَوَّ , اْلُمَراِد ِبَقْوِلِو َوِليُُّو َفِقيَؿ ُكؿُّ َقِريٍب, َوِقيَؿ: اْلَواِرُث َخاصَّ
َيا.َوالثَّاِني َقِريبٌ  َة اْلَمْرَأِة الَِّتي َسَأَلْت َعْف َنْذِر ُأمّْ  , َوَيُردُّ الثَّاِلُث ِقصَّ

ـُ النَّْياَبِة ِفي اْلِعَباَدِة اْلَبَدِنيَِّة وأَِلَ  َقاَؿ: نََّيا ِعَباَدةٌ َواْخَتَمُفوا َىْؿ َيْخَتصُّ َذِلَؾ ِباْلَوِليّْ أِلَفَّ اأْلَْصَؿ َعَد
ِفيِو الدَِّليُؿ , َفَيْقَتِصُر َعَمى َما َوَرَد  , َفَكَذِلَؾ ِفي اْلَمْوِت إالَّ َما َوَردَ َبُة ِفي اْلَحَياةِ َيا النَّْيااَل َيْدُخمُ 

 .ْصِؿ َوَىَذا ُىَو الرَّاِجحُ َوَيْبَقى اْلَباِقي َعَمى اأْلَ 
, َفَمْو َأَمَر َأْجَنِبيِّا ِبَأْف َيُصوـَ َعنْ  ُو َأْجَزَأ, َوِقيَؿ: َيِصحُّ اْسِتْقبَلُؿ اأْلَْجَنِبيّْ َوِقيَؿ: اَل َيْخَتصُّ ِباْلَوِليّْ

َوَظاِىُر َصِنيِع اْلُبَخاِريّْ اْخِتَياُر َىَذا اأْلَِخيِر, َوِبِو َجَزـَ َأُبو  ِبَذِلَؾ َوَذَكَر اْلَوِليَّ ِلَكْوِنِو اْلَغاِلَب.
, َوَقوَّاُه ِبَتْشِبيِيِو َصمَّى المَُّو   ."َعَمْيِو َوَسمَّـَ َذِلَؾ ِبالدَّْيِف, َوالدَّْيُف اَل َيْخَتصُّ ِباْلَقِريبِ الطَّيِّْب الطََّبِريُّ

وشّبو النبي صمى اهلل  في كتابو مجموع الفتاوى ما مفاده: "وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
, والدَّيف يصّح قضاؤه مف كؿ أحد , فدؿ عمى أنو وف عمى الميتعميو وسمـ ذلؾ بالدَّيف يك

 ". عؿ ذلؾ مف كؿ أحد ال يختص ذلؾ بالولديجوز أف يف
وأفتى الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل بجواز أف يصوـ عف الميت أي أحد غير الورثة, فقاؿ: 

إذا كاف رجؿ قد أفطر في رمضاف لسفر أو لمرض ثـ عافاه اهلل مف المرض ولـ يصـ "
أباه, أو أمو, أو ابنتو, القضاء الذي عميو ثـ مات, فإف وليو يصوـ عنو, سواء كاف ابنو, أو 

ف تبرع أحد غير الورثة فبل حرج أيضاً الميـ أف يكوف مف الورثة,  ف لـ يقـ أحد بالصياـ وا  , وا 
 ".عنو فإنو يطعـ مف تركتو لكؿ يوـ مسكيناً 

مف تركتو, وتنتقؿ الفدية مف عف الميت فدية العمى الوارث إخراج  في حالة اإلطعاـ يكوف -3
, ولو ث, فإف لـ تكف لمميت تركة جاز لمولي, بؿ ولؤلجنبي أيضاً ذمة الميت إلى ذمة الوار 

يؿ وفاء الديف عف غيره, ألنو مف قب ج الفدية عف الميت مف مالو الخاص؛مف غير إذف, إخرا
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ف شاء اهلل غفرىا وعفا , فإالميت تبقى الفدية معمقة بذمتو أحد عف فإف لـ يؼِ  وىو صحيح,
 عنو برحمتو.

 حكم من مات وىو عميو كفارة جماع ؟المسألة السادسة: ما 
عميو صياـ شيريف متتابعيف فإف لـ  يجدرقبة )وىي غير موجودة( فإف لـ عتؽ  كفارة الجماع

 يستطع عميو إطعاـ ستيف مسكينًا. 
باتفاؽ فبل شيء عميو, وال يجب اإلطعاـ عنو, وىذا  حتى مات فمف عجز عف كفارة الجماع

 .أصحاب المذاىب األربعة
مات ولـ يصـ ولـ يطعـ مع القدرة عمى ذلؾ, يرد ىنا نفس الخبلؼ في المسألة السابقة,  إذاأما 

ف تبرع بيا أحد أوليائو أو غيرىـ فبل  فعمى قوؿ الجميور ُيطعـ عنو ستيف مسكيناً  مف تركتو وا 
 ويجوز أف يسد الديف عف الميت أي أحد.  حرج في ذلؾ؛ إذ إنو ديف في ذمتو

, وعميو فتوى النووي, وابف باز, وابف عثيميفاإلماـ اختاره الذي  لقديـقوؿ الشافعي في اوعمى 
 .ُيطَعـ عنو ستيف مسكيناً , فإف لـ يفعؿ وليو يصوـ عنوالمجنة الدائمة, 

بل أنو إذا رغب الورثة أو غيرىـ بصياـ الشيريف المتتابعيف عف الميت, ف ومن الجدير بالذكر ىنا
 يوأف يصوميا شخص واحد حتى يصدؽ عم حد, بؿ يشترطعمى أكثر مف واالصياـ  يجوز تقسيـ

 . أنو صاـ شيريف متتابعيف
ككفارة –أما في كفارة الظيار ونحوىا في كتابو الشرح الممتع: "  قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل

فبل يمكف أف يقتسـ الورثة الصـو الشتراط التتابع؛ وألف كؿ واحد منيـ لـ يصـ شيريف  -الجماع
ذا أفطر متتابعي صاـ الثاني ثبلثة أياـ ف. وقد يقوؿ قائؿ: يمكف بأف يصوـ واحد ثبلثة أياـ, وا 

فيجاب بأنو ال يصدؽ عمى واحد منيـ أنو صاـ شيريف متتابعيف, وعميو  حتى تتـ؟ وىمـ جّرا
فنقوؿ: إذا وجب عمى الميت صياـ شيريف متتابعيف, فإما أف ينتدب لو واحد مف الورثة 

ما أويصوميا, و   ". ف يطعموا عف كؿ يوـ مسكيناً ا 
وال يجوز أف يشترؾ في صياـ الكفارة الواحدة أكثر مف واحد , وجاء في فتاوى المجنة الدائمة: " 

نما المشروع أف يتولى الكفارة الواحدة شخص واح  د ".وا 
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: ىل يجوز ألحد أولياء المريض مرضًا ال يرجى برؤه أن يصوم عنو حال السابعةالمسألة 
 تو؟حيا

نما فبل صياـ عميو وال قضاء )ال يشفى منو( برؤهال يرجى  مرضاً  مريضاً المسمـ إذا كاف  عميو , وا 
اتفاؽ األئمة ال يجوز أف يصوـ عنو أحد حاؿ حياتو ب, و يـو مسكيناً يطعـ مكاف كؿ الفدية ف

ذا مات المريض الذي ال يرجى برؤه قبؿ إخراجو الفدية. األربعة وأكثر أىؿ العمـ خرجيا أ ,وا 
ف لـ يكف لمميت تركة يجوز لؤلولياء أو لغيرىـ إخراجيا   مفالورثة مف التركة قبؿ توزيع اإلرث, وا 

 أمواليـ عف الميت.

 : ىل يجوز لمن يقضي أيام من رمضان أن يقطع صيامو ويفطر دون عذر؟الثامنة مسألةال
وال يجوز لو أف  ياـالص , فإنو يمزمو إتماـأياـ مف رمضاف قضاءصياـ إذا شرع اإلنساف في 

 .يقطعو إال لعذٍر شرعي, وىذا باتفاؽ المذاىب الفقيية األربعة
فإنو يأثـ لقطعو لمعبادة الواجبة وتبلعبو فإف قطع صيامو لعذر فبل حرج, أما لو قطع بدوف عذر  

أفطر بعذر أـ بدوف عذر فإف حالتيف لوعمى ا ,؛ ولذا عميو التوبة إلى اهلل تعالى واالستغفاربيا
 ماء.جميور العمىذا عمى قوؿ و , , وال كفارة عميويوـ واحد فقط قضاءعميو 

 فيل عميو قضاء؟في صيام التطوع  لصائمإذا أفطر ا :التاسعة مسألةال
 أفطر فبل قضاء يستحب لو إكماؿ صومو, فإذا يصوـ يومًا تطوعًا هلل تعالى  المسمـإذا كاف 

 .عذر أو سبباألفضؿ أال يفطر إال لو  , عميو سواًء كاف إفطاره بعذر أو بغير عذر
وذلؾ ألف القضاء مـز المفطر في صياـ التطوع بالقضاء ولكف يستحب لو ذلؾ إف شاء؛ فبل يُ 

, وىذا مذىب الشافعية واجبًا, لـ يكف القضاء واجباً  المقضي عنو يتبع المقضي عنو, فإذا لـ يكف
 المجنة الدائمة. واختاره ابف باز, وابف عثيميف, وعميو فتوى ,والحنابمة

 :استدلوا بعدة أدلة عمى ذلؾ, منياو 
ْـّ اْلُمْؤِمِنيفَ  َعاِئَشةَ  حديث - أ ْيِو َوَسمَّـَ َعمَ َدَخَؿ َعَميَّ النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو " : , َقاَلتْ رضي اهلل عنيا ُأ

ـْ َشْيءٌ : , َفَقاؿَ َذاَت َيْوـٍ  َـّ َأتَاَنا َيْوًما آَخرَ  ,: َفِإنّْي ِإَذْف َصاِئـٌ , َقاؿَ اَل  , َفُقْمَنا: ؟ َىْؿ ِعْنَدُك , ُث
ْحُت : " َأِريِنيِو َفَمَقْد َأْصبَ , َفَقاؿَ )تمر يخمط بسمف وأقط( َفُقْمَنا: َيا َرُسوَؿ المَِّو, ُأْىِدَي َلَنا َحْيٌس 

 )رواه مسمـ(. " َفَأَكؿَ  َصاِئًما,
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ْـّ َىاِنئٍ  حديث - ب ْيِو َوَسمَّـَ َدَخَؿ َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعمَ  بنت أبي طالب رضي اهلل عنيا, ُأ
َـّ َناَوَلَيا َفَشِرَبتْ , َفَشِربَ , َفَدَعا ِبَشَرابٍ اَعَمْييَ  , , َفَقاَلْت: َيا َرُسوَؿ المَِّو, َأَما ِإنّْي ُكْنُت َصاِئَمةً , ُث

ـُ : "َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  اِئ ْف شَ اْلُمَتَطوُّْع َأِميُر َنْفِسوِ الصَّ ـَ, َواِ  اَء , ِإْف َشاَء َصا
  )رواه أحمد والترمذي وصححو األلباني(. "َأْفَطرَ 

 : " الصائـ المتطوع أميف نفسو ...".أخرى وفي رواية

ْـّ َىاِنئٍ أف  وفي رواية أخرى: َلمَّا َكاَف َيْوـُ اْلَفْتِح  " , َقاَلْت:يابنت أبي طالب رضي اهلل عن ُأ
ُـّ َىاِنٍئ َعْف  َفْتِح َمكََّة, َجاَءْت َفاِطَمُة َفَجَمَسْت َعْف َيَساِر َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  َوُأ

َـّ َناَوَلُو َفَشِرَب ِمْنوُ َفَناَوَلْتُو  . َقاَلْت: َفَجاَءْت اْلَوِليَدُة ِبِإَناٍء ِفيِو َشَرابٌ َيِميِنوِ  َـّ َىاِنٍئ َفَشِرَبْت , ُث ُأ
       : َأُكْنِت َتْقِضيَف َشْيًئا ؟ َقاَؿ َلَيا. فَ َأْفَطْرُت َوُكْنُت َصاِئَمةً  َلَقدْ : : َيا َرُسوَؿ المَّوِ . َفَقاَلتْ ِمْنوُ 

 و داود وصححو األلباني(.)رواه أب"  َفبَل َيُضرُِّؾ ِإْف َكاَف َتَطوًُّعا: َقاَلْت: اَل. َقاؿَ 
ِإْف َكاَف َقَضاًء ِمْف  " أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ ألـ ىانئ: وفي رواية أخرى:

ْف ِشْئِت َفبَل َتْقِضي ْف َكاَف َتَطوًُّعا, َفِإْف ِشْئِت َفاْقِضي, َواِ  "  َرَمَضاَف, َفاْقِضي َيْوًما َمَكاَنُو, َواِ 
 باني(.)رواه أحمد والنسائي وصححو األل

ْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: " آَخى النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعمَ  ,وىب بف عبد اهلل رضي اهلل عنو َأِبي ُجَحْيَفةَ حديث  - ت
َـّ الدَّْرَداِء ُمَتَبذَّْلًة, َفَقاَؿ َلَيا: َما َفَزاَر َسْمَماُف َأَبا الدَّْرَداِء, َفَرَأى أُ  :َبْيَف َسْمَماَف, َوَأِبي الدَّْرَداءِ 

ْرَداِء َفَصَنَع َلُو َطَعاًما, ؟ َقاَلْت: َأُخوَؾ َأُبو الدَّْرَداِء َلْيَس َلُو َحاَجٌة ِفي الدُّْنَيا, َفَجاَء َأُبو الدَّ َشْأُنؾِ 
, َذَىَب : َفَأَكَؿ, َفَممَّا َكاَف المَّْيؿُ , َقاؿَ ا َأَنا ِبآِكٍؿ َحتَّى َتْأُكؿَ : مَ ِإنّْي َصاِئـٌ, َقاؿَ َفَقاَؿ: ُكْؿ, َقاَؿ: فَ 

َـّ َذَىَب َيُقوـُ : َنـْ َأُبو الدَّْرَداِء َيُقوـُ, َقاؿَ  ـَ ُث مَّا َكاَف ِمْف آِخِر المَّْيِؿ, َقاَؿ , َفمَ , َفَقاَؿ: َنـْ , َفَنا
ـْ اآْل َسْمَمافُ  ِإفَّ ِلَربَّْؾ َعَمْيَؾ َحقِّا, َوِلَنْفِسَؾ َعَمْيَؾ َحقِّا, َوأِلَْىِمَؾ : َف َفَصمََّيا, َفَقاَؿ َلُو َسْمَمافُ : ُق

, َفَقاَؿ , َفَذَكَر َذِلَؾ َلوُ َعَمْيَؾ َحقِّا, َفَأْعِط ُكؿَّ ِذي َحؽ  َحقَُّو, َفَأَتى النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
 )رواه البخاري(."  ِبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ: َصَدَؽ َسْمَمافُ النَّ 

سمماف عمى فعمو مع أبي أقر النبّي صمى اهلل عميو وسمـ وجو الداللة في ىذا الحديث أف 
 الدرداء, ولـ يأمر أبا الدرداء بالقضاء.
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من ترك الصيام زمن كفره، ولكن : عممنا أن الكافر ال يمزم بقضاء ما فاتو من العاشرةالمسألة 
 مزم بالقضاء؟لعدة سنين، ثم تاب اهلل تعالى عميو، ىل يُ  من المسممين تكاساًل وتقصيراً  الصيام

 اختمؼ العمماء في ىذه المسألة عمى قوليف:
اإلماـ ابف عبد البر المالكي وقد حكى وذلؾ باتفاؽ األئمة األربعة, عميو القضاء,  القول األول:

 , وعميو فتوى المجنة الدائمة.باز ابف الشيخ عمى ذلؾ, وبو أفتىاإلجماع 
 فديةوينبغي اإلشارة ىنا إلى أنو يمـز تارؾ الصياـ تكاسبًل دوف عذر, باإلضافة إلى القضاء, ب

تأخير قضاء رمضاف حتى دخوؿ رمضاف آخر كما سبؽ أف بينا, وىذا مذىب الجميور مف 
 .والحنابمة, , والشافعيةالمالكية

أفتى الشيخ ابف باز والمجنة الدائمة أنو إذا كاف تارؾ الصياـ ال يصمي, فإف عميو  حظة:مال
التوبة عمى اهلل تعالى, فالتائب مف الذنب كمف ال ذنب لو, وليس عميو قضاء الصـو وال الصبلة؛ 

 .الذي ال يصمي كافر, والتوبة تجب ما قبمياألف 
, فأجاب: " سئؿ الشيخ ابف باز رحمو اهلل عف امرأة كان إذا كانت ال تصمي ت ال تصمي وال تصـو

عمييا التوبة, التوبة مما تركت مف الصبلة والصوـ يكفي, أما إف كانت تصمي, ولكف تركت 
 ". الصياـ فعمييا القضاء عما مضى

أفتى بو ابف تيمية, و شيخ اإلسبلـ تاره , واخيمزمو القضاء, وىو مذىب الظاىريةال  القول الثاني:
 .بف عثيميفاالشيخ 

سئؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل عف مسمـ ترؾ الصياـ بدوف عذر مع التزامو ببقية الفرائض, 
؛ ألف كؿ عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد اإلنساف الصحيح: أف القضاء ال يمزمو إف تابفأجاب: " 

, ولكف عميو ائو: فإف اهلل ال يقبميا منو, وعمى ىذا فبل فائدة مف قضتأخيرىا عف وقتيا بدوف عذر
 ". أف يتوب إلى اهلل عز وجؿ ويكثر مف العمؿ الصالح, ومف تاب تاب اهلل عميو
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 الخاتمة 

الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات, الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال ىدانا اهلل, 
بعيـ وسمـ تسميمًا كثيرًا, وعمى آلو وصحبو والتابعيف مف ت )وأصمي وأسمـ عمى سيدنا محمد )

 أما بعد؛
مفيوـ الصياـ وفضائمو وحكمتو, تناولت ىذه الدراسة الحديث عف أحكاـ الصياـ, مف خبلؿ بياف 

ومراتبو وأقسامو, وشروطو وأركانو, وسننو وآدابو, ومباحاتو ومكروىاتو, ومبطبلتو, وبياف أىـ 
  .وأحكامو بقضاء الصياـ المسائؿ المتعمقة بالمفطرات, وأىـ المسائؿ المتعمقة

نني في ختاـ ىذه الدراسة أسأؿ وبياف  اهلل تعالى أف أكوف قد وفقت في عرض ىذه الدراسة وا 
 بتوفيؽ اهلل وبحمده بذلت جيدًا كبيرًا في إعدادىا وواصمت أيامًا بمياؿٍ بطريقة مبسطة, و  فصوليا

ؿ هلل وحده ال شريؾ لو, فما الكمافال أدعي لنفسي الكماؿ, ألتمكف مف إخراجيا بأبيى صورة, و 
كاف في ىذه الدراسة مف توفيؽ وسداد وصواب فمف اهلل وحده, وما كاف فييا مف خطأ أو زلؿ أو 
نسياف فمف نفسي المقصرة والشيطاف, وأستحضر في ىذا المقاـ قوؿ العماد األصفياني رحمو 

غده: لو غير ىذا لكاف أحسف,  إني قد رأيت أنو ال يكتب إنساف كتابًا في يومو إال قاؿ في اهلل: "
ولو زيد كذا لكاف يستحسف, ولو قدـ ىذا لكاف أفضؿ, ولو ترؾ ىذا لكاف أجمؿ, وىذا مف أعظـ 

 العبر, وىو دليؿ عمى استيبلء النقص عمى جممة البشر ".

 ربـا تؼبل مـا إكك أكت السؿقع العؾقم وآخر دعواكا أن احلؿد هلل رب العادني وصذ الؾفم

 ا حمؿد وعذ آله وصحبه وعذ التابعني ومن تبعفم بإحسان إىل يوم الدين ،،،عذ سقدك
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