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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 [مقدمة]

 :أما بعد احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله،
 فهذا حبٌث يف أشهر رؤوس مسائل فقه الصيام وأحكامه ونوازله من إمالء شيخنا العالمة عبد الرمحن الرباك

مبا  ه1439رمضان من عام دخول شهر م مبناسبة حمررة نقدمها لطالب العل وهي اختياراتٌ ، -حفظه هللا-
يكتب أن و  ،سائلني املوىل عزو جل أن يتقبل منا منكمذي قيمة علمية إىل السَّاحة،  ةإضافة جديد فيها من

 الثواب.و لشيخنا جزيل الشكر 
 :وأما منهجنا يف التحقيق فسران فيه وفق املنهج التايل

 وعدم التوسع فيما مل يذكره وإن كان له تعلق ابملوضوع.  يخناشاالقتصار على املسائل اليت تعرض هلا -1
 دون التصرف بعبارته. إمالء شيخنا نص    نقل  -2
 أو ما ي ستفاد من عباراته. شيخنااختيار عناوين البحث من نص كالم -3
 بيان مشهور املذهب يف املسألة اليت خالف فيها شيخ نا املذهَب، أو وافقه. -4
 يف اختياراته، وخاص ة اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمي ة.شيخنا م ذكر َمن وافقه -5
 مما يذكره صاحب "اإلنصاف" وغريه.  شيخناذكر رواايت املذهب وأقوال األصحاب املواف قة الختيارات  -6
 :ختريج األحاديث واآلاثر -7

 والطريقة يف ذلك ما يلي:
  العزو عليه إال لفائدة؛ كأن يكون اللفظإذا كان احلديث يف الصحيحني، أو أحدمها نقتصر يف -أ

 .املذكور لغريمها
 إذا كان احلديث يف غري الصحيحني: -ب
، وغريها من املصادر السنن األربعة وموطأ مالك ومسند أمحدك،  مصادره األصليةخرَّجناه من • 

 احلديثية املعتربة. 
ع ملن أراد التوس ع والزايدة، وغالًبا ما ال نتوسع بذكر الطرق والشواهد، وإمنا حنيل  إىل بعض املراج• 

 العلل.، و تكون اإلحالة إىل كتب التخريج
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وإذا كان بني األئمة ، ننقل ما تيسَّر من كالم األئمة النقاد املتقدمني عليه تصحيًحا أو تضعيًفا• 
املعاصرين و  املتأخرين، برتجيحات -يف هذه احلالة–خالٌف نذكر أقواهلم دون حكم أو ترجيح، وقد نستأنس 

 .ممن يشتغل ابلتصحيح والتضعيف
إذا مل جند لألئمة النقاد كالًما يف احلديث: ال حنكم على احلديث صحًة أو ضعًفا، وغالًبا ما نعتمد • 

 يف ضوء قواعد النقاد.ملتأخرين يف هذه احلالة على أحكام ا
حلديث مرواًي عن أكثر من نذكر اسم الصحايب راوي احلديث إال أن ي ذكر يف املنت، وإذا كان ا -ج

 .صحايب ذكران صاحب اللفظ وأشران إىل غريه تبًعا

  .وضع فهرس للموضوعات -8
 

 اللجنة العلمية
 في مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
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 [مقدمات كتاب الصيام] 
  اإلمساك   :، ويف الشرع(1)عن الطعام أو الكالم أو غريمها امطلقً  اإلمساك   :هو لغةً  الصيام   -

 
رات فط   عن امل

مر  كألَ   العبادة   غري   بنية   ، واإلمساك  ة  بال ني   اإلمساك   ، فخرجَ (2) هلل عبادةً  إىل غروب الشمس   من طلوع الفجر  
 .طب    

عن كالم الناس  ، وقد كان اإلمساك  (3)ابلصمتد  كالتعب    ؛اعن الكالم مطلقً  اإلمساك   ين  ليس من الد   -
يًّا}: عن مرمي كما قال هللا    (4) م قبلنايف األم امشروعً   {فَ ق ويل  إ ّن   َنَذْرت  ل لرَّمْحَن  َصْوًما فَ َلْن أ َكل  َم اْليَ ْوَم إ ْنس 

 زكراي الكونيةَ  آيةَ  جعلَ  بل عن كالم الناس، ومن حكمته تعاىل أنْ  ؛ا، ومل يكن املشروع الصمت مطلقً [26]مرمي:
م  إ الَّ َرْمزًا َواذْك ْر َربََّك َكث ريًا}: ايوهلذا قال لزكر  ؛لشريعته موافقةً   .[41]آل عمران: {َأالَّ ت َكل  َم النَّاَس َثاَلثََة َأايَّ

َيام  َكَما يََ }: لقوله تعاىل ؛(5)الرسل شرائع  يف  ماضيةٌ  شريعةٌ  الصيام   فريضة   - ي َُّها الَّذ يَن آَمن وا ك ت َب َعَلْيك م  الص  
إىل ه لذلك أضافَ  ؛هلل تعاىل حمبوبةٌ  عبادةٌ  ، والصوم  [183]البقرة: {يَن م ْن قَ ْبل ك ْم َلَعلَّك ْم تَ ت َّق ونَ ك ت َب َعَلى الَّذ  

الصوم فإنه  بعشرة أمثاهلا إال   ابن آدم له، احلسنة   عمل   لُّ )ك  قال هللا تعاىل:  ؛نفسه تعاىل يف احلديث القدسي
 .(6) (يل وأان أجزي به

                                                           
: إذا وصامت الريح   ،: إذا أمسكت عن السريويقال: صامت اخليل   [.26]مرمي: { قال هللا تعاىل: }فَ ق ويل  إ ّن   نََذْرت  ل لرَّمْحَن  َصْوماً  -1 

معجم  (. وينظر:182املطلع على ألفاظ املقنع )ص أمسكت عن اهلبوب. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كالم أو سري فهو صائم.
 (.500ومفردات القرآن للراغب )ص (،3/323)مقاييس اللغة البن فارس 

التعريف األلصق ابلصوم ال  شيخنايضيف أكثر الفقهاء قيد: )شخص خمصوص( أو معناه، ليخرجوا حنو احلائض وغريها، واختار و  -2
(، والروض 5/193(، وكشاف القناع )2/337(، وشرح املنتهى )182(، واملطلع )ص4/323ينظر: املغين ) الصائم اجلامع ألركان الصيام.

 (. 4/262املربع )
: "من تعبد ابلصمت أو ابلقيام ابلشمس أو ابجللوس أو ابلع ري وحنو (2/24)يف خمتصر الفتاوى املصرية  اإلسالم ابن تيميةشيخ قال  -3

واملراد الصمت عن كالم الناس مطلًقا، أما عن اللغو واخلنا فال، وكذلك عن كالم  معني أتى ما  .فهو ضال جيب أن ينكر عليه" ؛ذلك
وفيه مناقشة حسنة ملن سوغ التعبد ابلصمت،  (7/151)فوا، وانظر حبث ابن حجر يف الفتح ل   لثالثة الذين خ  يقتضي هجرًا كما يف خرب ا

وما  (15/519)واختلفوا هل كان الصمت مشروًعا هلم عن كالم الناس مطلًقا أم هو من متام صومهم عن الطعام، انظر تفسري ابن جرير 
 بعدها.

"كان االنقطاع عن الكالم من ضروب العبادة يف بعض الشرائع السالفة، وقد اقتبسه العرب  (:16/28)قال صاحب التحرير والتنوير  -4
يف اجلاهلية، كما دل عليه حديث املرأة من أمحس اليت حجت مصم تة. ونسخ يف شريعة اإلسالم ابلس نة"، وذكر آاثرًا وفوائد حسنة فلتنظر 

[، وذكر أنه قد بقي الصمت عبادة عند النصارى يف مواضع من حنو ما جيعلونه 26]مرمي:  {فإما ترين من البشر أحًدا}يف تفسري آية مرمي: 
 (.16/30)ترمحًا على امليت، السابق 

 تفسري آية البقرة. (،1/497)انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري  -5
 من حديث أيب هريرة.  (1151(، ومسلم )1904البخاري ) أخرجه -6
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أو  التمتع   ملن مل جيد هديَ  إالَّ  (8)التشريق   وأايم   ،(7)واألضحى كصوم عيدي الفطر    ؛مٌ حمر  ما هو  ومن الصوم   -
 .(9)رانالق  
صلَّى هللا  عليه - عن النب   ملا صحَّ  ؛(10)الشهر   دون إضافة   رمضان على الشهر   إطالقَ  هَ ملن كر   ال وجهَ  -

األمرين  جواز   :، والصواب  (11) النار( قت أبواب  ل   وغ   ،ةاجلنَّ  حت أبواب  ت   )إذا جاء رمضان ف   أنه قال:  -وسلَّمَ 
 .(12)شهر رمضانفيقال: رمضان، و  ؛على السواء

                                                           

عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم اآلخر أتكلون فيه  -صلى هللا عليه وسلم-ان يومان هنى رسول هللا هذحلديث عمر: " - 7
 (.1137(، ومسلم )1990أخرجه البخاري )". من نسككم

  (.1141" أخرجه مسلم )وذكر هلل أايم التشريق أايم أكل وشربحلديث نبيشة اهلذيل: " - 8

أخرجه البخاري . «مل يرخص يف أايم التشريق أن يصمن، إال ملن مل جيد اهلدي»؛ لقول ابن عمر: يما عدا ذلكحيرم صومها ف شيخنايريد  -9
"أمجع أهل  (:3/51)قال يف املغين ( مثله عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنهم أمجعني. 1999( ونقل البخاري يف صحيحه )1997)

رم يف التطوع والنذر املطلق والقضاء والكفارة... والنهي يقتضي فساد املنهي عنه وحترميه، العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، حم
ومشهور مذهب احلنفية الكراهة ال التحرمي خالفًا لرواية أيب يوسف وابن املبارك عن  !كذا قال.  وأما صومهما عن النذر املعني ففيه خالف"

 (. 2/78)انظر بدائع الصنائع  .أيب حنيفة
تصرفه إىل الشهر فال يكره. ينظر:  يكره إال مع قرينةهذا هو املذهب. والوجه الثاّن يف املذهب: أنه يكره مطلًقا، ووجه اثلث: و  - 10

  (.3/338(، وشرح املنتهى )3/269اإلنصاف )

 من حديث أيب هريرة.  (1079(، ومسلم )3277)( و1898)البخاري  أخرجه -11
ابب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى (: "3/25صحيحه؛ فقد بوب له يف صحيحه )وهذا ظاهر اختيار البخاري يف  - 12

إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب »"( بلفظ: 1899"، وأورد فيه حديث أيب هريرة السابق، وأعقبه حبديث أيب هريرة نفسه )اكله واسعً 
وأشار البخاري هبذه الرتمجة إىل حديث ضعيف  (: "113 /4تح )قال احلافظ يف الف. «السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطني

ولكن قولوا شهر  ؛ال تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أمساء هللا" :ارواه أبو معشر جنيح املدّن عن سعيد املقربي عن أيب هريرة مرفوعً 
قد روي عن أيب معشر  ([:339 /4الكربى )]السنن  قال البيهقي. وضعفه أبيب معشر [313 /8] أخرجه بن عدي يف الكامل "رمضان

وقد . انتهى ،وقد احتج البخاري جلواز ذلك بعدة أحاديث ،وروي عن جماهد واحلسن من طريقني ضعيفني ،عن حممد بن كعب وهو أشبه
  (.4/46) للنووي مسلمصحيح شرح ". وينظر: ابب الرخصة يف أن يقال لشهر رمضان رمضان :ا فقالترجم النسائي لذلك أيضً 
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 [مسائل متعلقة بثبوت الشهر وخروجه] 
صلَّى -لألحاديث املستفيضة عن النب  ؛هوخروج   يف دخول الشهر   الرؤية   اعتماد   يف صوم رمضانَ  الواجب   -

شعبان ثالثني  ةَ عليكم فأكملوا عدَّ  (13)يم   غ   فإنْ  ،وأفطروا لرؤيته ،)صوموا لرؤيتهوله: كق  ؛-هللا  عليه وسلَّمَ 
 األحاديث   ملخالفته ظاهرَ  ؛الفلكيني على حساب   رمضانَ  يف دخول شهر   االعتماد   وال جيوز  ، (14) (ايومً 

 على الرؤية   العدول   شهادة   دون إفادة   ةٌ الفلكيني قطعي   إفادةَ  دعوى أنَّ ، و (15(املسلمني وعمل   ،الصحيحة
 .(16) كان ذلك يف النفي أو اإلثبات  سواءٌ  ؛ابطلةٌ 

                                                           
ولغة خامسة  (،9/104)ي قال: أ ْغمي، وغ م  ي، وغ م ي، وغ مَّ، فهذه أربع لغات كلها قد روي هبا احلديث، ذكرها القرطب يف املفهم  -13

َغم ي، وكلها وقعت يف نسخ مسلم، ووقع يف نسخ البخاري منها أغمي وغم، وابلباء غ ب   ي (: 4/5)ذكرها القاضي عياض يف إكمال املعلم 
وغمي فهو مغمى ومغمى، إذا حال دون (: "3/389قال يف النهاية ) (.1909) 2/3/27انظر نسخة طوق النجاة من البخاري  .ب  وغَ 

 ،وأصل التغمية: السرت والتغطية والغمى ابلضم والفتح: أي صمنا من غري رؤية. ،يقال: صمنا للغمى ،رؤيته غيم أو قرتة، كما يقال: غم علينا
 ". ريض إذا غشي عليه، كأن املرض سرت عقله وغطاهومنه: أغمي على امل

 من حديث أيب هريرة.  (1081(، ومسلم )1909البخاري ) أخرجه -14
وشيخ اإلسالم يف  (،2/293)والقرطب يف تفسريه  (،2/557)ابن رشد يف بداية اجملتهد  :وهو قول عامة أهل العلم ذكره إمجاًعا - 15

  (.3/408)وابن عابدين يف حاشيته  (،4/158)يف فتح الباري  وابن حجر (،25/132جمموع الفتاوى )
وقد تعقبه  ،كالم يف اعتبار احلساب يف النفي دون اإلثبات، ووافقه بعض الشافعية، واملعتمد عندمها خالفه  (1/209) يهوللسبكي يف فتاو 

وغري  (،2/143)والشربيين يف مغين احملتاج  (،3/372)وما بعدها، واهليتمي يف حتفة احملتاج  (2/58) يهالرملي يف فتاو  :منهم ،جم غفري
  .هؤالء

وفرعوا عليه أوجًها عند الشافعية ضعفها مجهورهم، وحنوه عند بعض  ،اختاره ابن سريج :ومثة قول آخر جبواز اعتبار حساب املنازل حال الغيم
  (.4/122)فتح الباري . ينظر: املالكية

"ال ننكر وجود رواية جبوار العمل  (:1/170)لعلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك فهذه ثالثة آراء، وقد قال صاحب فتح ا
فبان أن ما وقع من هؤالء  ؛ابحلساب عندان، وعند الشافعية بل نعرتف هبا يف املذهبني، ولكنها شاذة فيهما، ومقيدة خباصة النفس وابلغيم

يتجاهرون ابلصوم أو الفطر قبل الناس، ويدعوهنم إليه مع الصحو، وعدم إمكان الرؤية ألهنم  ؛القوم ضالل ال يوافق حىت الرواية الشاذة
لينسد ابب هذه الفتنة املوجبة للخلل  ؛فيجب على من بسط هللا تعاىل يده ابحلكم زجرهم، وأتديبهم أشد الزجر واألدب ،لضعف نور اهلالل

  آله أمجعني". وعلى ،يف ركن الدين، وخمالفة سيد املرسلني صلى هللا عليه
اعتماد الرؤية يف ثبوت ( ورد عليه شيخنا يف مقاله "30وهذه الدعوى ادعاها الشيخ يوسف القرضاوي يف كتابه فقه الصيام )ص - 16

 183486m/vb/showthread.php?t=http://www.ahlalhdeeth.co "، انظره على هذا الرابط: الشهر
 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183486
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عليكم  مَّ فإن غ   ؛)صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهإلطالق قوله:  ؛(17) على احلساب ل  وَّ عَ ال ي    كان غيمٌ   إنْ  -
 .(18) ثالثني( ةَ فأكملوا العدَّ 

ى )تراء :-رضي هللا عنهما-حلديث ابن عمر  ؛(19)رأةولو كانت ام رمضان بشهادة عدل   هالل   رؤية   تثبت   -
طالق إلو  ،(20) (بصيامه الناسَ  أمرَ ه و فصامَ  ،هأّن رأيت   -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ - هللا   رسولَ  فأخربت   ،اهلاللَ  الناس  
 .(21) )صوموا لرؤيته(: -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -قوله 

- حلديث عمارَ  ؛(22)هحترمي   والراجح   ،يف صوم ذلك اليوم العلماء   لفَ فاخت ؛غيمٌ  اهلالل   رؤية   دونَ  حالَ  إنْ  -
موا دَ قَّ )ال ت َ ه يف حديث أيب هريرة: وقول   ،(23) فقد عصى أاب القاسم( الشك   يومَ  )من صامَ  :-رضي هللا عنه

 .(24) (فليصمه اصومً  كان يصوم    وال يومني إال  رجلٌ  يوم   بصوم   رمضانَ 
                                                           

 وآخر التعليق يف احلاشية قبل السابقة. (،6/276)وهذا مذهب اجلمهور، انظر حبث النووي يف اجملموع  - 17
 سبق خترجيه.  - 18
 (. 1/486(، واإلقناع )2/8وهذا هو املذهب. ينظر: املنتهى ) -19
، والطرباّن يف األوسط -( 7978( والبيهقي )2147عنه الدارقطين )( و 2342ومن طريقه أبو داود ) –( 1733أخرجه الدارمي ) -20
، عن ابن وهب، عن حيىي بن عبد هللا بن سامل، عن أيب بكر بن انفع، الدمشقي مروان بن حممد( من طريق 2146(، والدارقطين )3877)

كما قال الدارمي والطرباّن عن ابن وهب،  مروان بن حممد (. واحلديث تفرد به 3447، به. وصححه ابن حبان )عن ابن عمر، عن أبيه
( ومن طريقه البيهقي 1541والدارقطين والبيهقي، ومروان ثقة خرج له مسلم وكذلك بقية اإلسناد، لكن وردت له متابعة عند احلاكم )

(، 2/444وصححه احلاكم على شرط مسلم. وينظر: نصب الراية ) .هارون بن سعيد األيلي عن ابن وهب، به( من طريق 7979)
 (. 7/105(، وصحيح أيب داود )4/16(، وإرواء الغليل )2/406والتلخيص احلبري )

 .سبق خترجيه -21
ونصروه،  ،وهو املذهب عند األصحاب(: "3/269وهذا مذهب اجلمهور، ومشهور املذهب: وجوب صومه. قال يف اإلنصاف ) -22

ال جيب صومه قبل  :وعنه". قال: "تدل عليه، وهو من مفردات املذهبوصنفوا فيه التصانيف، وردوا حجج املخالف وقالوا: نصوص أمحد 
رؤية هالله، أو إكمال شعبان ثالثني. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أمحد املنصوص الصريح عنه، وقال: ال أصل للوجوب يف كالم 

ا  صرحيً وقال: مل أجد عن أمحد قواًل  ،للوجوب األصحاب  ما احتج به  الفروع مجيعَ  صاحب   اإلمام أمحد، وال يف كالم أحد من الصحابة. وردَّ 
 ،ذكره يف الفائق، واختارها صاحب التبصرة ،أبو اخلطاب، وابن عقيل :واختار هذه الرواية .ابلوجوب، وال أمر به، فال يتوجه إضافته إليه

 ".والفائق وغريهم، وصححه ابن رزين يف شرحهمنهم: صاحب التنقيح، والفروع، ، قاله يف الفروع، واختارها الشيخ تقي الدين وأصحابه
  (.1/485(، واإلقناع )2/5، واملنتهى )(4/406(، والفروع مع التصحيح )159االختيارات )ص(، و 4/330وينظر: املغين )

 ابن(، و 2188، والنسائي )(694والرتمذي )(، 2334(، ووصله أبو داود )1906ذكره البخاري يف صحيحه معلًقا قبل حديث ) -23
لة بن ز فر، عن السبيعي عن عمرو بن قيس، عن أيب إسحاق، من طريق أيب خالد األمحر، (1645ماجه ) قال الرتمذي: عن عمار، به. ، ص 

وصححه ابن خزمية  : هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات.(2150) حديث عمار حديث حسن صحيح، وقال الدارقطين
 (.1542)(، واحلاكم 3585(، وابن حبان )1914)

 .من حديث أيب هريرة (1082(، ومسلم )1914البخاري )أخرجه   -24
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حلديث أيب  ؛(25) من كانت له عادةٌ  الإ الرؤية   ه وعدم  ليلت   مع صحو   ثني من شعبانَ الثال يوم   صوم   حيرم   -
وال يومني  بصوم يوم   )ال تَ َقدَّموا رمضانَ : -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -هللا  قال: قال رسول   -رضي هللا عنه-هريرة 

 .(26) (فليصمه اصومً  كان يصوم    رجلٌ  إال  
)فإذا ، قال: ال، قال: ر شعبان(رَ من سَ  )هل صمتَ  :لرجل   -لَّى هللا  عليه وسلَّمَ ص-وقوله  ،عمرانَ  أما حديث  

عليه  لَ ما مح    ، وأحسن  (28(القمر   من استسرار   مأخوذٌ  ،الشهر   آخر   :ابلسرر   فاملراد   ؛(27) (فصم يومني أفطرتَ 
 إىل صوم   -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ - لنبُّ ه اأرشدَ  ا مل يصمْ ، فلمَّ الشهر   آخر   بصوم   كانت له عادةٌ   ذلك الرجلَ  أنَّ 

)ال : -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ - النب   قول   ض  عار  النافلة، وهبذا ال ي   قضاء   على استحباب   ، وهذا يدلُّ (29(يومني
 .(30) فليصمه( اصومً  كان يصوم    وال يومني إال  رجلٌ  يوم   بصوم   موا رمضانَ تقد  
 أنه إذا رآه أهل   عندي دلياًل  واألظهر   ،(31) اكثريً   ااختالفً  اهلالل   رؤية   هم حكم  من يلزم  في العلماء   اختلفَ  -

املسلمني،  ، وملا فيه من اجتماع  (32)وأفطروا لرؤيته( ،)صوموا لرؤيتهاحلديث:  لعموم   ؛هم الصوم  كلَّ   الناسَ  لزمَ  بلد  
 .(33(اإلمام أمحد مذهب   وهو مشهور  

 وعلى هذا فاألمر   ،االجتهادات ع  وتنو   ،احلكومات د  وتعدُّ  ،املسافات عد  ع ب  بذلك م العمل   ق  ولكن ال يتحق  
من وسائل  رَ به ملا تيسَّ  يف هذا العصر لو احتدت ألمكن العمل   اإلسالميةَ  األمةَ  هذا القول أنَّ  ومثرة   ،واسعٌ 

 .اإلعالم
والسيما  ،وال ينضبط   ،ظاهر   من احملققني غري   ه مجعٌ حَ رجَّ  فهو وإنْ  ؛املطالع اختالف   عتبار  من يقول اب ا قول  وأمَّ 

ا تطرد من املشرق الصلوات اخلمس أسباهب   أنَّ  ومعلومٌ  ،اخلمس الصلوات   أوقات   أهنم يقيسونه على اختالف  
البالد  م  تقدُّ  ر  والتأخُّ  م  ما حيصل من االختالف ابلتقدُّ  وغاية   ،وعشاءً  ومغرابً  اوعصرً  اوظهرً  اإىل املغرب فجرً 

                                                           

 (.4/265(، والروض املربع )1/458(، واإلقناع )2/5وال حيرم. ينظر: املنتهى ) واملذهب: يكره صومه  -25
 سبق.  -26
 (.1983البخاري ابختالف يف بعض لفظه ) أخرجه( وهذا لفظه، و 1161مسلم )أخرجه  -27
(، 2/359والنهاية يف غريب احلديث ) (،8/49)وشرح النووي على مسلم (، 4/70)إكمال املعلم  . ينظر:أكثر أهل العلم وذلك عند -28

 (.4/308)ونيل األوطار 
 انظر السابق. -29
 .تقدم خترجيه -30
 (. 6/281(، واجملموع للنووي )4/328ينظر: املغين ) -31
 ه.تقدم خترجي -32
 (. 1/486ناع )(، واإلق2/6ينظر: املنتهى ) -33
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وهذا  ،فيما غرهبا ايكون موجودً  أنْ  فالبدَّ  ة  شرقي   يف بلد   ؤيَ هذا أنه إذا ر   وقياس   ،الغربية البالد   ر  لشرقية وأتخُّ ا
 .معه البلدان   النظر، لكن ال تنضبط   من حيث   قوي  

لقوله:  ؛(34) فطرواي   نْ أ فاحلكم   ،اهلالل   رَ ومل ي    فإذا أكملوا الشهرَ  ،اثالثني يومً  بشهادة واحد   الناس   إذا صامَ  -
 ، وقد أكملوا العدة.(35) ة(عليكم فأكملوا العدَّ  مَّ )فإن غ  

 ، ولو كان دخول  ارمضان ثالثني يومً  شهر   أو إكمال   ،(36)شاهدين  برؤية  إال   الَ شو   شهر   دخول   يثبت   وال -
 .(37) فصوموا وأفطروا( مسلمان؛ شاهدان شهدَ  )فإنْ حلديث:  ؛واحد برؤية   رمضانَ  شهر  

عليهم  أفطروا ووجبَ  ؛وعشرين تسع   ليلةَ  شوالَ  شعبان ثالثني فرأوا هاللَ  ة  عدَّ  صاموا بعد إكمال   إنْ و  -
 .اوعشرين يومً  عن تسعة   ال ينقص   والشهر   ،وعشرين ألهنم مل يصوموا إال مثانيةً  ؛يوم   قضاء  

 بل يصوم   ،هوال يف خروج   يف دخول الشهر  برؤيته ال  ال يعمل   ؛هقول   أو شوال ور دَّ  رمضانَ  من رأى هاللَ  -
 .(39) (الناس   فطر  ي   يومَ  )الفطر  حلديث:  ؛(38)مع الناس ويفطر  

                                                           
 1/486(، واإلقناع )2/8(، واملنتهى )3/276اإلنصاف ) واملذهب: مل يفطروا؛ ألن هالل شوال ال يثبت عندهم إال بشاهدين. ينظر: -34
-487.)  

 .تقدم خترجيه -35
  وهذا هو املذهب كما تقدم.  -36

عبد الرمحن بن زيد بن  ، عناحلسني بن احلارثعن  بن أرطأة، احلجاج( من طريق 2193والدارقطين )(، 18895أمحد )أخرجه  -37
 قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وإهنم حدثوان أن رسول هللا  ،وتعلمنا منهم -صلى هللا عليه وسلم-إان صحبنا أصحاب النب قال: اخلطاب 
مل يذكر به.  حسني بن احلارث، أيب زائدة، عنمن طريق حيىي بن زكراي بن  (2116النسائي )واحلجاج بن أرطأة ضعيف. وأخرجه   فذكره. 

(: " كذا ذكره 216 /3وقال ابن عبد اهلادي يف التنقيح ): والصواب ذكره. (123 /17يف التهذيب ) احلجاج يف إسناده. قال املزي
 (.4/16)إرواء الغليل  :وانظرالنسائي، وكأنه وهم". 

ل ه َلز َمه  الصوم  عندهم، وكذلك َمن رأى هالَل شواَل ور دَّ قول ه لزمه  الصوم  ن رأى هالَل رمضاَن ور دَّ قو مَ ف يصوم يف احلالتني،واملذهب:  - 38
فإذا ر دَّ  ،واإلفطار   بني الصيام   فرَّقواو  ،يف املوضعني يف الصيام   االحتياط   وا جانبَ بفغل  ، ه يف الثاّنبرؤيت   عمل  وال يَ  ل  ه ابألو  برؤيت   عمل  فيَ  ،أيًضا

. ويف رواية عن اإلمام أمحد: ال يلزمه الصوم، واختارها شيخ اإلسالم. ينظر: اإلنصاف فطر  ه ال ي  فإنَّ  ا يف الفطر  ، وأمَّ يصوم  ه فإنَّ  ل  ه يف األو  قول  
 (. 488 -1/487(، واإلقناع )2/11(، واملنتهى )158(، واالختيارات )ص277 /3)

عن حممد بن املنكدر، عن أيب هريرة، به. وابن املنكدر مل ( من طريق محاد بن زيد، عن أيوب السختياّن، 2324أخرجه أبو داود ) -39
عبد الوارث والبزار، وقد اختلف يف رفع احلديث ووقفه، فرفعه محاد يف هذا اإلسناد، واتبعه  ابن معني وأبو زرعةيسمع من أيب هريرة كما قال 

(، ورواه ابن علية 8207( والبيهقي )2179لدارقطين )( وا7304كما عند عبد الرزاق )  اعن ابن املنكدر مرفوعً ومعمر  وروح بن القاسم
ورواه ابن عيينة، عن ابن املنكدر، عن (. 8206( ومن طريقه البيهقي )2177وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب موقوفًا كما عند الدارقطين )

 (.1867، ذكره الدارقطين يف العلل ) مل يذكر أاب هريرةمرساًل  -صلى هللا عليه وسلم-النب 
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 برؤيته. اه مل يشتهر ليكون شهرً قول   دَّ ور   فمن رأى اهلاللَ  ؛ملا يشتهر   اسمٌ  الشهر   -
على  الشهر   مَّ كما إذا غ    ،اثالثني يومً  عليه صوم   وجبَ  ؛كفر  يف دار   كأسري    ؛ن اشتبهت عليه األشهر  مَ  -

 الناس.
ما  عليه قضاء   جيب   حينئذ  ف ؛رمضان قبل شهر   ه صامَ أنَّ  بعد   علمَ   إنْ إال   ه الصيام  ئوجيز  ،ىيتحر   وعليه أنْ  -

على صيامه  ، وهو مأجورٌ التشريق وأايم   ه يومي العيد  من صيام   فيقضي معه ما صادفَ  رَ أتخَّ  وإنْ  ،م بهتقدَّ 
 .(40) إن شاء هللا   فيه الوقتَ  الذي أخطأَ 

يف  جيتهدَ  عليه أنْ  فالواجب   ؛الشمس وغروب   الفجر   لكن اشتبه عليه طلوع   الشهر   دخولَ  األسري   وإذا علمَ  -
فَات َّق وا اَّللََّ َما }لقوله تعاىل:  ؛ه يف املكان الذي هو فيهوقصر   النهار   ه من طول  ما يعلم   اليوم حبسب   تقدير  

 [.16]التغابن: {اْسَتطَْعت مْ 
  

                                                           

، به. وحممد محاد، عن أيوب، عن حممد بن سريينعن إسحاق بن عيسى، عن ، ئحممد بن عمر املقر من طريق ( 1660أخرجه ابن ماجه )و 
وعلى بن  ،العباس بن حممد بن هارونبن عمر املقرئ هذا جمهول، وقد خولف كما سبق! مث هو خمالف حىت يف هذا اإلسناد؛ فقد رواه 

   (.2445 )أخرجه الدارقطين عن حممد بن املنكدر به. ،عن أيوب ،عن محاد بن زيد ،ن عيسى الطباعقاال: أخربان إسحاق بفسهل 
حممد بن إمساعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن املنذر، قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن حممد قال: حدثين ( من طريق 697)وأخرجه الرتمذي 

 ". هذا حديث حسن غريب ، به. قال الرتمذي: "قربيعبد هللا بن جعفر، عن عثمان بن حممد، عن سعيد امل
ا: سألت حممدً  ، به. قال الرتمذي: "حيىي بن اليمان، عن معمر، عن حممد بن املنكدر، عن عائشة( من طريق 802وأخرجه الرتمذي أيًضا )

".  غريب صحيح من هذا الوجههذا حديث حسن  مسعت عائشة. :قال: نعم، يقول يف حديثه قلت له: حممد بن املنكدر مسع من عائشة؟
(. وينظر: التلخيص 7304قلنا: وحيىي بن اليمان ضعيف، وقد خالفه معمر، فرواه عن ابن املنكدر، عن أيب هريرة، به. أخرجه عبد الرزاق )

 (.11 /4(، وإرواء الغليل )2/552احلري )
 (.5/217ينظر: كشاف القناع ) -40
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 [هوخروج   الشهر   ثبوت  ب قة  متعل   نوازل  ]
 لرؤية.على ا م عينةٌ  ألهنا وسيلةٌ  ؛يف ذلك دَ وال ترد   ي جائزٌ يف التحر   املناظري   استخدام   -
 عن هذا فأجابَ  بن إبراهيمَ  حممد   الشيخ   ئلَ ، وقد س  ل مكافأةٌ ملن رأى اهلالَ  ف  صرَ أنه ت   الناس   بعض   يذكر   -
رمضان أو شوال أو  ملن يرى هاللَ  مكافأةٌ  عتمدَ أن ت   أنه ال جيوز   ، والذي يظهر  (41) بذلك العادة   نه مل جتر  أب

لكل  التهمة   قَ تطرَّ  وجب  اهلالل، وهذا ي   هلم رؤيةَ  الطامعني ممن ال أمانةَ  عاء  الد   ذلك مدعاةٌ  فإنَّ  ؛ذي احلجة
 ة.ييف الن    ابلرؤية، وهو كذلك قادحٌ  من يشهد  

 ة اإلعالم  يإليه، وملشروع للحاجة   ؛فيه يسريٌ  وحنوه األمرٌ  ابملدفع   شوالَ  أو شهر   رمضانَ  شهر   دخول   إعالن   -
 .تبليغ   على وسيلة   النص   عدم   مع
أو  أو التلفاز   ملذايع  دفع  أو ابمب الشمس   أو غروب   الفجر   ه أو طلوع  أو خروج   الشهر   عن دخول   علنَ إذا أ  و  -

 ابلبلد اليت هو فيها. هق  ت من تعل  به بعد التثب   فيؤخذ   ؛كحنو ذل
 الشهور. أوائلَ  رى فيها اهلالل  الدول اليت ي   أقربَ  بعون يف الرؤية  يت   يف أوائل الشهور   اهلاللَ  من ال يرونَ  -
الشهر حكم ه يف آخر كم  فح   ؛منها هم عن البلد اليت قدمَ صوم   اختلفَ  إىل بلد   رمضانَ  يف أثناء   من سافرَ  -

 من تسعة   ى إىل صيامه أقل  أد   ا إنْ ا، وأم  من ثالثني يومً  إليها، ولو أدى ذلك إىل صيامه أكثرَ  اليت قدمَ  البلد  
من  انتقلَ من ، وهكذا اوعشرين يومً  عن تسعة   ينقص   ال الشهرَ  ألنَّ  ؛امعهم وقضى يومً  أفطرَ  ؛اوعشرين يومً 

البلد اليت جاء منها،  عن فطر   رَ أتخَّ  إليها وإنْ  مع البلد اليت قدمَ  إال   فطر  ي   فإنه ال ؛إىل بلد يف اليوم الواحد بلد  
 البلد اليت جاء منها. أهل   معهم وإن مل يفطرْ  هم أفطرَ م فطر  وكذا إن تقدَّ 

قد  منه، وكان ه الذي سافرَ بلد   حىت اليوم الثاّن والثالثني ابعتبار   فصامَ  إىل آخرَ  مث سافرَ  يف بلد   من صامَ  -
 اليوم الزائدَ  فإنَّ  ؛اوثالثني يومً  اثالثني أو واحدً  صامَ  وإنْ  هذا اليوم   عليه قضاء   فيجب   ؛السفر يف يوم   أفطرَ 
 .ه قضاءً إليها ومل يصمْ  للبلد اليت انتقلَ  اه تبعً صامَ 

 ه الصوم  فإنه ال يلزم   ؛االيت انتقل إليها صيامً  البلد   أهلَ  ه ووجدَ ه ببلد  أو صبيحت   العيد   يف ليلة   من انتقلَ  -
 فإنَّ  ؛فرأى الشمس به الطائرة   مث أقلعتْ  اإلقالع   بيلَ ق   كمن أفطرَ   ؛ه ببلدهيف حق   الشهر   ألنه قد تَّ  ؛معهم

 ها مفطرين للعيد  أهلَ  فوجدَ  من رمضان إىل بلد   يف آخر يوم   انتقلَ  وإنْ  ه.يوم   ألنه قد تَّ  ؛هال يلزم   اإلمساكَ 
عن  الشهر   ى ذلك إىل نقص  أد   عليه، وإنْ  ه وال قضاءَ وعشرين أجزأَ  تسعةً  كان قد صامَ   فإنْ  ،معهم أفطرَ 
 .القضاءوعشرين فعليه  تسعة  

                                                           
 (.4/281)جمموع فتاوى ورسائل الشيخ  :ينظر -41
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البلد اليت انتقل إليها مفطرين إذ  أهلَ  ه، فوجدَ ثبت يف بلده دخول   رمضان بعد أنْ  شهر   يف أول   ومن انتقلَ  -
يومه ذلك من شعبان يف تلك  ؛ ألنَّ معهم فطرَ ي   هم، وعليه أنْ ه حكم  فإنه يلزم   ؛الشهر   مل يثبت لديهم دخول  

فإنه ال  ؛يف الليل فدخلَ  يف بلده مث انتقل إىل جهة املغرب   ر  الفج عند طلوع   هذا من أمسكَ  البالد، ونظري  
 ه مع البلد اليت انتقل إليها.، وسيكون صيام  آت   الفجرَ  ألنَّ  ؛عليه اإلمساك   جيب  

 فاألحوط   ؛الشهر فيه فوجدهم صائمني دخول   ثبتَ  الشهر فيه إىل بلد   دخول   مل يثبتْ  لد  من ب وإن انتقلَ  -
 .اليوم معهم وعليه القضاء   ةَ بقي   سكَ مي   أنْ 
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 [هالقدر الذي جيب صوم  و  تتعلق مبن عليه الصوم  مسائل ]
وكذا  ،يوم   سلم يف آخر  وال يقضي ما مضى ولو أ ،ما بقي منه عليه صوم   الشهر وجبَ  يف أثناء   من أسلمَ  -

 أداؤه من الكافر. ب  طلَ وال ي   ،قبل اإلسالم وال يصحُّ  قبل البلوغ   ألنه ال جيب   ؛إذا بلغَ  الصبُّ 
 من األمر   ملا ثبتَ  ؛(42)عليهما وال قضاءَ  ،اليوم ة  بقي   عليه إمساك   وجبَ  الصبُّ  أو بلغَ  الكافر   أسلمَ  وإنْ  -

 .(44)ومل يؤمروا بقضاء (43)لنهارا عاشوراء يف أثناء   يوم   بصوم  
إذا  اله ليكون مستعدً  اتدريبً  ،كالصالة  اه إذا بلغ عشرً على ترك   ب  ؤدَّ وي  ابلصيام إذا أطاقه،  الصبُّ  ويؤمر   -

 .عند البلوغ   التكليف   جرى عليه قلم  
 .ه  كان يضرُّ   إنْ  إال   الصيامَ  إذا أرادَ  الصبُّ  وال مينع   -
فال جيب على املريض الذي يشق عليه الصوم  ،االستطاعة كغريه من الواجبات :من شروط وجوب الصوم -

َفَمْن َشه َد م ْنك م  الشَّْهَر فَ ْلَيص ْمه  َوَمْن َكاَن َمر يًضا أَْو َعَلى َسَفر  }لقوله تعاىل:  ؛مشقة غري معتادة أو يضره
م  أ َخرَ  ٌة م ْن َأايَّ  .ه حرمَ وإن كان يضرُّ  ،مع الكراهة  ه أجزأَ  صامَ  ، وإنْ [185البقرة:] {َفع دَّ

 ألنَّ  ؛ذلك اليوم قضاء   وجيب   اإلمساك   فاألحوط   ؛املاضية   على رؤية الليلة   يف أثناء النهار   نة  البي   إذا قامت   -
 .(45)اإلمثَ  بذلك إمنا يرفع   وعدم العلم   ،ابلرؤية املعتربة   احكمً  الصوم اثبتٌ  وجوبَ 

من الشهر،  ايومً  وعشرين مثانية   ه إجزاء  لوازم  ومن  ،ظاهر   غري  فهو  ؛يف هذه احلال   أبنه ال قضاءَ  وأما القول   -
 الشهر   علمه بدخول   لعدم   عليه يومٌ  فمن سقطَ  ،اوعشرين يومً  عن تسعة   وهو ال ينقص   واجبٌ  الشهر   وصوم  
 .ل  األو   اليوم   ضي  بعد م   إال   الشهر   بدخول   كمن مل يعلمْ   ؛عليه قضاؤه وجبَ 

فعليهم  ،بعد ذلك البينة   قامت   مث   ،إذا طهرات والنفساء   واحلائض   ،إذا بلغَ  والصبُّ  ،اليوم أثناءَ  إذا أسلمَ  الكافر   -
 .(46)امفطرً  قدمَ  مسافرٌ و  برئَ  مريضٌ وكذا  ،كغريهم  وجوابً  والقضاء   ،ااحتياطً  اإلمساك  

يف رمضان من غري  الفطر   عليه أحكام   ب   ترتت  فال ؛االواجب حتمً  رمضانَ  صيام   حرمة   اليس للصيام احتياطً  -
  .عذر  

                                                           
 (. 5/220وجيب يف املذهب القضاء. ينظر: كشاف القناع ) -42
(، وحديث سلمة بن األكوع املتفق عليه أيًضا يف 1136(، ومسلم )1960كما يف حديث الرُّبَ ي  ع بنت  م َعو  ذ املتفق عليه يف البخاري ) -43

 (، وغريمها.1135(، ومسلم )2007البخاري )
 (. 6/123)السلسلة الصحيحة و  (،3/103: فتح الباري )انظر -44
 (.4/283(، والروض املربع )5/219وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) -45
 ينظر: السابق.  -46
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 البلد   من قوت   صاع   نصفَ  امسكينً  يوم   م لكل  طع  عليه أن ي   وجبَ ى برؤه رجَ ي   ال أو مرض   كرَب  ل   من أفطرَ  -
 .أو غداء   عشاء   هم وجبةَ طعمَ ي   أنْ  وجيزئ  ، فهو أفضل  كلحم     اإليه إدامً  أضافَ  ، وإنْ (47)وحنومها أو رز    ر   من ب   

 .(48)رضي هللا عنه أنس   لفعل   ؛جازَ  الشهر   ه آخرَ ره كلَّ وإن أخَّ  ،هبيوم   يوم   كلَّ   ويكون اإلطعام   -
 ألنَّ  ؛ه ابلسفرحكم   ال خيتلف   ؛رؤهرجى ب  الذي ال ي   ، واملريضَ الصومَ  الذي ال يستطيع   الكبريَ  أنَّ  واألظهر   -

 .(49)ابلسفر عنهما اإلطعامَ  ملن أسقطَ  ا، خالفً أو سافرَ  أقامَ  عليه هو اإلطعام   الواجبَ 
 ومما يدلُّ  ،(50)ته على الصحيح من قويل العلماءيف ذمَّ  ادينً  عليه بقيَ  ممن وجبَ  اإلطعامَ  ومن مل يستطع   -

-يء للنب ج   مثَّ  ،استني مسكينً  الكفارة ومنها إطعام   عن خصال   الذي عجزَ  يف حديث   ما جاءَ  :على ذلك
ه ا أمرَ مَ لَ  ابلعجز   سقطتْ  به، فلو كانت الكفارة   قْ فقال: خذ هذا فتصدَّ  فيه مترٌ  ق  رَ بعَ  -عليه وسلَّمَ  صلَّى هللا  
 .(51)بذلك الطعام ق  ابلتصد  

وقعه ت   ةً عليه مشقَّ  الذي يشقُّ  وكذلك املسافر   ،(52)الفطر   ه الصوم  الذي يضرُّ  على املريض   أنه جيب   األظهر   -
عنه  ه فسألَ لونَ ظل  وهم ي   عليه الناس   يف الرجل الذي رآه وقد اجتمعَ  -هللا  عليه وسلَّمَ  صلَّى-لقوله  ؛يف حرج  

  .(53) (يف السفر الصيام   ليس من الرب  )قال:  صائمٌ  :فقالوا

                                                           
(، والروض املربع 5/219وهذا هو املذهب. لكن الواجب يف املذهب: مد من بر أو نصف صاع من غريه. ينظر: كشاف القناع ) -47
(4/285.) 

[، على ما فسرها به ابن عباس يف البخاري 184]البقرة:  {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني}قرآن: أصل اإلطعام اثبت ابل -48
-3/199( وغريه، وتقدير اإلطعام فيه آاثر عن ابن عباس وأيب هريرة وقيس بن السائب رضي هللا عنهم، انظر سنن الدارقطين 4505)

، والناسخ واملنسوخ البن 189-6/188( وما بعده، وشرح مشكل اآلاثر 15317) 13/313، واملعجم الكبري 4/271، والبيهقي 200
(، وأثر أنس فيه اإلطعام آخر الشهر دفعة واحدة، علق أصله البخاري يف الصحيح 2553) 3/415، ومعرفة السنن للبيهقي 79سالم ص

 (، وغريه.8104)4/271، وروى الشاهد البيهقي يف الكربى 6/30
 (.5/222ه ابلسفر هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )وإسقاط اإلطعام عن -49
 (.5/223وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) -50
 من حديث أيب هريرة.  (1111(، ومسلم )6709(، )5368البخاري ) أخرجهمتفق عليه،  -51
  (.5/223(، وكشاف القناع )285 /3ويف املذهب: ي سن له الفطر. ينظر: اإلنصاف ) -52
 (.1115(، ومسلم )1946ليه، رواه البخاري )متفق ع -53
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-قوله ل ؛له الفطر   عليه فاألفضل   شقَّ  ، فإنْ (54)عليه الصوم   وإن مل يشقَّ  له الفطر   باح  ي   املسافرَ  أنَّ  الصواب   -
 .(55)(تؤتى معصيته أنْ  يكره  كما   ؛خصهتؤتى ر   أنْ  حيبُّ  هللاَ  إنَّ ): -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ 

مها أحد   حَ يرتجَّ  أنْ  إال   فهما يف الفضل سواءٌ  ؛هاة وعدميف السفر من حيث املشقَّ  والصوم   وإذا استوى الفطر   -
 .ة  شرعي   مبصلحة   على اآلخر  

 ؛يف ذلك ةٌ ه إن مل تكن عليه مشق  صيام   له إمتام   واألفضل   ،له الفطر   بيحَ ضان أ  رم يف أثناء هنار   من سافرَ  -
 .(56)فيه ألنه قد شرعَ 

 .البلدَ  إذا فارقَ  إال   فعاًل  ا، وال يكون مسافرً العزم   د  مبجر   امسافرً  وال يكون اإلنسان   -
رًا إ ىَل }اىل: لقوله تع ؛همن بيت   السفر إذا سارَ  له حكم   ه عندي أنه يثبت  ويتوجَّ  - َوَمْن خَيْر ْج م ْن بَ ْيت ه  م َهاج 

 ،ها خبروجهوأجرَ  اهلجرة   كمَ هللا له ح   فأثبتَ  ،[100]النساء: {اَّللَّ  َوَرس ول ه  مث َّ ي ْدر ْكه  اْلَمْوت  فَ َقْد َوَقَع َأْجر ه  َعَلى اَّللَّ  
 بعد مفارقة البلد. إال   فطرَ أال ي   واألحوط  

 عليه إمتام   ممن جيب  إن كان  عليه الصوم   فيجب   ؛لسياحة وحنوها ومن سافرَ  ،(57)الفطر   قصد  ل السفر   حيرم   -
 .(58)العلماء على قول مجهور   أايم   من أربعة   أكثرَ  يف املكان   على اإلقامة   وهو من عزمَ  ،الصالة

                                                           
 (. 5/226ويف املذهب: ي سن له الفطر وي كره صومه ولو مل جيد مشقة. ينظر: كشاف القناع ) -54

(، 2742(، وابن حبان )2027(، وابن خزمية )5302(، والطرباّن يف األوسط )5998(، والبزار )5873( و)5866أخرجه أمحد ) -55
)كما حيب أن ( من طرق، عن حرب بن قيس، عن انفع، عن ابن عمر، به. وقد روي عند بعضهم بلفظ: 5416( و)5415والبيهقي )

 "الثقات" ، وقد روى عنه مجع وذكره ابن حبان يف(1/439) "التعجيل" حرب بن قيس فمن رجال. ورجاله ثقات غري تؤتى عزائمه(
 أنه كان رضا.عن عمارة بن غزية  (3/61يف اترخيه ) ، ونقل البخاري(7493)

"إن هللا حيب أن تؤتى مياسره، كما حيب أن تؤتى  ا، بلفظ:من طريق متيم بن سلمة، عن ابن عمر موقوفً  (26473)وأخرجه ابن أيب شيبة 
 عزائمه".

( من طريق 11880(، والطرباّن يف الكبري )354كشف(، وابن حبان )  – 990رجه البزار )وللمرفوع شاهد من حديث ابن عمر: أخ 
، به. ورجاله رجال الصحيح، بن عباساعن ، عن عكرمة ،هشام بن حسان ، عنحمصن حصني بن منري، عن أيب سني بن حممد الذارعحلا

رواه ( وقال: "3/162، وذكره ابن حبان يف الثقات. وأورده اهليثمي يف اجملمع )وقال أبو حات: صدوق، وقد وثقه النسائي، اغري احلسني هذ
 ". لصحيح، والبزار والطرباّن يف األوسط، وإسناده حسنأمحد، ورجاله رجال ا

  (.3/9انظرها يف "إرواء الغليل" ) أخرىوللحديث شواهد 
 (.5/230وهذا هو املذهب، ويشرتط لإلفطار: خروجه ومفارقته العمران. ينظر: كشاف القناع ) -56

 
 (.5/292وهذا هو املذهب؛ حيرم عليه السفر والفطر. ينظر: كشاف القناع )  -57
 (.3/147)ابب ما جاء يف كم تقصر الصالة، وكذلك املغين  (2/431)تنظر أقوال أهل العلم يف سنن الرتمذي   -58
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 صَ الرتخَّ  ؛ فإنَّ السفر   ه من رخص  أو غري   ابلفطر   صَ الرتخ   ال يبيح   (59) به إىل املعصية ل  الذي يتوصَّ  والسفر   -
 هللا على معصيته. برخص   حينئذ من االستعانة  

ألنه مل يكن من هدي  ؛ابرد   ه للصيام يف مكان  من سفر   ه أفضل  إقامت   يف حمل   اإلنسان   بقاءَ  أنَّ  ال ريبَ  -
-وقد قال رسول هللا  ،يفيف الص بل كانوا حيتسبون الصومَ  ؛الصيام ة  من مشقَّ  ف  للتخف   االسلف السفر طلبً 

 .(60) (ك  ب  صَ على قدر نَ  ك  أجر  )لعائشة رضي هللا عنها:  -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ 
حلديث أنس بن كعب:  ؛على أنفسهما أو على ولدمها أفطرات كاملريض اخوفً  واملرضع   احلامل   إذا أفطرت   -
عن  الصوم   وضعَ  أنَّ  مَ ل  ، فع  (61) (الصومَ  واملرضع   امل  ، وعن احلالصالة   وشطرَ  الصومَ  عن املسافر   وضعَ  هللاَ  إنَّ )

 .(62)ال القضاء األداء   وهو وضع   ،عن املسافر   الصوم   كوضع    واملرضع   احلامل  
 عه.وترضَ  تفطرَ  بل هلا أنْ  ؛هاصيام   لولدها إذا خافت عليه بسبب   (63)ظئر   استئجارَ  الطفل   أمُّ  ال يلزم  و  -
 ،كاحلريق    له خطرٌ  أو مال   عن نفس   ضرر   أو لدفع   ،وحنومها أو حرق   من غرق   معصوم   إلنقاذ   الفطر   باح  وي   -

َ  الفطر   وجيب    .(64)عليه إذا تعنيَّ
   .(65)ي به على اجلهادللتقو   الفطر   باح  ي  و  -

                                                           
بني السَّفر احملرم الذي ال ي توسل به إىل حمرم، وبني السفر الذي ي توصل به إىل املعصية، واألول كسفر املرأة بغري حمرم،  يفر  ق شيخنا -59

 الطريق. والثاّن كالسفر لقطع
 (.1211مسلم )و (، 1787البخاري ) أخرجه -60
، عن عبد هللا بن الراسب أيب هالل( من طريق 1667(، وابن ماجه )715(، والرتمذي )2408(، وأبو داود )19047أخرجه أمحد ) -61

 (.2044"، وصححه ابن خزمية )حديث حسنالكعب، به. قال الرتمذي: " سوادة، عن أنس بن مالك
، به. ورواه أبو قالبة واختلف من طريق وهيب بن خالد، عن عبد هللا بن سوادة القشريي، عن أبيه، عن أنس( 2315سائي )وأخرجه الن

 ،اختلف فيه :سألت أيب عنه فقال (177 /3) قال ابن أيب حات يف علله، و (2282 -2267)عنه اختالفًا كثريًا كما بينه النسائي يف سننه 
(، 712 /5(. وينظر: البدر املنري )24/106)وجود إسناده ابن تيمية كما يف اجملموع ". وهللا أعلم ،لقشرييوالصحيح عن أنس بن مالك ا

 (.308 /3(، واهلداية )445 /2والتلخيص احلبري )
، وإن   حالتان: أن ختافا على نفسيه ما، أو ختافا على ولديه ما، فإن خافتا على أنفسه ما أفطراتويف املذهب للحامل واملرضع  - 62 كاملريض 

 (. 1/492(، واإلقناع )2/15ينظر: املنتهى ). خافتا على ولديه ما أفطرات وقضتا وأطعمتا عن كل   يوم  مسكيًنا

عة  له.(432)ص قال يف القاموس - 63 ْرض 
 
 : الظ  ئ ْر  ابلكسر: العاطفة  على وَلد  غري ها امل

 (. 5/234ينظر: كشاف القناع ) - 64
(: وأفىت أبو العباس ملا نزل العدو دمشَق 159ويف االختيارات )ص (.5/224نص عليه. ينظر: كشاف القناع ) وهذا هو املذهب، - 65

 يف رمضان ابلفطر يف رمضان؛ للتقوي على جهاد العدو ودفعه، وقال: هو أوىل من الفطر للسفر. 
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 ة  بقي   إمساك   فاألحوط   ؛الضرورة   مث زالت   العطش   ة  من شد   اهللكة   كخوف  ايف رمضان مضطرً  من أفطرَ  -
 اليوم.

عليه  وال قضاءَ  منه الصوم   مل يصحَّ  النهار   عليه مجيع   غميَ أ   ه، وكذا منصوم   النهار مل يصحَّ  مجيعَ  نَّ من ج   -
 .واليومني فحسنٌ  اليومَ  اقضى احتياطً  ألنه أشبه ابجملنون منه ابلنائم، فإنْ  ؛(66)على الصحيح

 .(67)(إمنا األعمال ابلنيات): -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ - هلقول   ؛األعمال   ته كسائر  لصح   شرطٌ  الصوم   ة  ني   -
وللحديث:  ،له ابلصيامالنهار من أو   استيعاب   لوجوب   ؛يف صوم الفرض   من الليل   تكون النية   أنْ  وجيب   -
  .(68) (من الليل الصيامَ  مع  ملن مل جي   ال صيامَ )
ه عن رمضان وال صوم   مل يصحَّ  -عَ أو تطوَّ  نذرَ  من-رمضان  من نوى بصيامه يف رمضان غريَ  أنَّ  وال ريبَ  -

 .ق  يف وقتها املضيَّ  بصالة الفرض   عَ كمن نوى التطو    ؛(69)نوىعن ما 
 ما مل يقطعها. ليلة   استحضارها يف كل    فال جيب   ؛(70)رمضان يف أول شهر   وتكفي النية   -
َ  ،ان فأان صائمٌ من رمض اكان غدً   كمن يقول: إنْ ؛  (71)مع الرتدد النية   وال جتزئ   -  ،أنه من رمضان مث تبنيَّ

 .النهار مث أمسكَ  أثناءَ  نة  البي   شبه من قامت  ه ت  فحال  
 ،(72)هوجوب   واألظهر   ،يف وجوب القضاء لفَ واخت   ،عليه التوبة   فتجب   امن رمضان متعمدً  ايومً  من أفطرَ و  -

فإن مل  ،شهرين متتابعني فصوم   فإن مل جيدْ  ،ةرقب عتق   ؛عليه الكفارة   وجبتْ  به هو اجلماع   كان ما أفطرَ   فإنْ 
 ته.ا يف ذم  ، فإن مل جيد فتبقى دينً استني مسكينً  فإطعام   يستطعْ 

                                                           

  (.5/235وجيب عليه القضاء يف املذهب. ينظر: كشاف القناع ) - 66

 (.1ري )صحيح البخا -67
عليه اختلف رواه الزهري و و (، 2343 -2331هذا احلديث ترويه حفصة، وقد اختلف عليها اختالفًا كثريا كما بينه النسائي يف سننه )( 68)

عن الزهري عن سامل بن حزم عن  ا عن عبد هللا بن أيب بكروإسحاق بن حازم، مجيعً  الليثو  ابن هليعة وحيىي بن أيوبفرفعه وقفه ورفعه،  يف
 . ويونس األيلي، كلهم عن الزهري وابن عيينة ووقفه على حفصة معمر والزبيديمرفوًعا.  أبيه عن حفصة

 :وكذلك صوب وقفه(، 202)، ونقله عنه الرتمذي يف "العلل الكبري" (1/134)قال البخاري يف "التاريخ األوسط" كما اثبت   ورفعه غري
(، 2/433(. وينظر: نصب الراية )3939)رقم والدارقطين يف "العلل" (، 730اجلامع )والرتمذي يف  (،2661)رقم  النسائي يف "الكربى"

 (. 2/25(، وإرواء الغليل )1/275(، والدراية )2/407(، والتلخيص احلبري )5/650والبدر املنري )
 (. 5/229وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )( 69)
. واجب   صوم   لكل   يوم   من الليل   الصيام   ة  نيَّ   تعيني  جيب  ويف املذهب: تارها بعض األصحاب. وهذه الرواية الثانية عن اإلمام أمحد، واخ( 70)

 (.1/493(، واإلقناع )2/17(، واملنتهى )3/293ينظر: اإلنصاف )
 (.159صواختار شيخ اإلسالم ابن تيمية: تصح النية املرتددة، وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد. ينظر: االختيارات )( 71)
 (. 5/220وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )( 72)
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يف أوساط املسلمني  والشربَ  ظهروا األكلَ ي   كاملسافرين أنْ   للكفار أو من جيوز هلم الفطر   نَ ؤذَ ي   أنْ  ال جيوز   -
 املفطرين. الستقبال   املطاعم   فتح   ولذلك ال جيوز   ،موحمالهت همكأسواق  ؛الصائمني
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 ه[.والقدر الذي جيب صوم   ]نوازل تتعلق مبن عليه الصوم  
ة؛ فعليهم يف الصالة والصيام ابألحكام الشرعية املستقرَّ  متمايزان فعليهم العمل   وهنارٌ  ن كان عندهم ليلٌ مَ  -
 راعوا يف أوقات الصلوات األمارات  ي   أنْ ، وعليهم أو قصرَ  يصوموا من طلوع الفجر إىل غروب الشمس طالَ  أنْ 

 ما أمكن. الشرعية
وأوقات صلواهتم،  ،همصيام   يقدروا وقتَ  الشهور فعليهم أنْ  يف بعض   أو النهار   عليهم الليل   أما من ي طب ق   -
 ؛ الفارق اليسريإىل يف تقدير اإلطباق   من النهار، وال يلتفت   فيها الليل   البالد اليت يتمايز   بعون يف ذلك أقربَ ويت  

 .كنحو ساعة  فأقلَّ 
 الشمس   غروبَ  امراعيً  فطرَ ي   أنْ  فليس للصائم   ؛عند ارتفاعها الغروب مث رأوا الشمسَ  قبيلَ  الطائرة   إذا أقلعت   -

أنه  رَ د   ق   ه، وإنْ يوم   فقد تَّ  عند اإلقالع مث رأى الشمسَ  فأفطرَ  الشمس   منها، وإذا غربت   اليت أقلعَ  يف البلد  
ه؛ ألنه ه إمساك  فال يلزم   ؛على األذان قليلٌ  أنه قد بقيَ  وجدَ  وهو يف الطائرة فلما هبطتْ  الفجر   رأى بزوغَ 

 ؛الفجر   رأوا بزوغَ  فلما ارتفعتْ  الفجر   طلوع   بيلَ ق   إذا أقلعتْ  :اليت وصل إليها، وابلعكس يف حكم البلد   دخلَ 
 .اإلمساك   الصومَ  من أرادَ  فيلزم  

، ه اإلمساك  فإنه ال يلزم   ؛يف الليل إىل املغرب فدخلَ  اجهً ت  م   الفجر   عند طلوع   طائرةً  أنه ركبَ  رضَ وإذا ف   -
ي؛ ألنه ليس صل  ي   ى فليس له أنْ ه؛ ألهنا قد وقعت يف الوقت، وإن مل يكن صلَّ ى أجزأته صالت  كان قد صلَّ   وإنْ 

 .أمامه حني يدركه الفجر   بل الصالة   ؛الفجر   يف وقت صالة  
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 [يفسد وما ال الصوم يفسد مسائل متعلقة مبا]
، (74) يف ذلك ال يصحُّ  ، واحلديث  للطعام والشراب   اليست منفذً  العنيَ  ؛ ألنَّ (73)اطلقً م   ال ي فط  ر   الكحل   -

   .(78)يف األذن وكذا التقطري   ،(77)اطلقً م   ر  تفط   ال (76)واجلائفة   (75)املأمومة   وكذلك مداواة  
 البدن. ظاهر   له حكم   الفمَ  ألنَّ  ؛الطعام   ابملضمضة أو ذوق   الصيام   وال يفسد   -
ل  له وال يتحل   ال طعمَ  علك   مضغ   وال يفطر   -

(79).  
  .ر  ، إال  ابلسواك املعطَّ (80)يف مجيع النهار ك  للصائم التسوُّ  ويباح   -
  على وجهني: (81)"أفطر من نوى اإلفطارَ " :مقوهل   -
 .الصوم   ةَ ني   ألنه قطعَ  ؛أو يشرب مل يطعمْ  وإنْ  فطرٌ فهذا م   ؛لنيةاب اه مفطرً نفسَ  يعتربَ  . أنْ 1
ما يقدر عليه  على الفطر وفعلَ  ألنه عزمَ  ؛كذلك  ه أفطرَ ه ومل جيدْ طلبَ  فإنْ  ،والشرب ينوي األكلَ  . أنْ 2

 ه.ض  مل مي   هم   د  له جمر  عرضَ الذي  ألنَّ  ؛افطرً كون مفال ي مث تراجعَ  أو شرب   أبكل   يفطرَ  أما إن نوى أنْ  ألجله.
 وال يعرفون عذرها. والصومَ  طرها أمام أوالدها الذين يعقلون الفطرَ ف   ظهرَ أال ت   للمرأة احلائض   ستحبُّ وي   -

                                                           
(، وكشاف 160وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، ويفطر يف املذهب إذا حتقق وصوله إىل حلقه، نص عليه. ينظر: االختيارات )ص -73

 (.5/248القناع )
. أمر ابإلمثد املروَّح عند النوم، وقال: )ليتقه الصائم( -ه وسلَّمَ صلَّى هللا  علي-حديث معبد بن هوذة األنصاري: أنه  يشري شيخنا إىل -74

(، والبيهقي 1774(، والدارمي )2377(، وأبو داود )7/398(، والبخاري يف التاريخ الكبري )16072( و)15906أخرجه أمحد )
عبد الرمحن بن النعمان: قال أبو به. و  عبد الرمحن بن النعمان بن معبد بن هوذة األنصاري، عن أبيه، عن جده،( من طرق، عن 8260)

ضعفه راجح، ووالده  :، وضعفه ابن معني، وقال ابن املديين: جمهول، وقال الذهب(9097) صدوق، وذكره ابن حبان يف "الثقات": حات
( ترمجة رقم 2/594العتدال )(. ينظر: ميزان ا7161، وهو جمهول كما قال احلافظ يف التقريب )النعمان تفرد ابلرواية عنه ابنه عبد الرمحن

: قال يل حيىي بن معني يف سننه قال أبو داود. و (298يف مسائل أيب داود )"، كما منكر: "اإلمام أمحد(. وهذا احلديث قال فيه 4991)
 (. 1014(، والضعيفة )85 /4. وينظر: إرواء الغليل )يعين حديث الكحل ؛هو حديث منكر

 (. 23 إىل أ م   الدماغ، وهي أشد الشجاج. املصباح املنري )ص املأمومة: هي الشجة اليت تصل - 75
 ( مادة: )جوف(. 798اجلائفة: طعنة تبلغ اجلَوف. ينظر: القاموس احمليط )ص - 76
(، 160وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية. واملذهب: إذا داوى اجلائفة واملأمومة مبا يصل إىل جوفه أفطر. ينظر: االختيارات )ص -  77

 (.251، 5/248وكشاف القناع )
 (. 5/251ويفطر يف املذهب. ينظر: كشاف القناع ) - 78
 (.5/282وي كره له ذلك، فإن وجد طعمه يف حلقه أفطر. كشاف القناع )  - 79
"جمموع (، و1/118ينظر: "اإلنصاف" ). ويكره يف املذهب بعد الزوال، ومجاعة من األصحاب شيخ اإلسالم ابن تيمية وهذا اختيار  - 80

 . (1/146(، و"كشاف القناع" )18(، و"االختيارات" )ص25/266الفتاوى")
 (.1/495(، واإلقناع )2/19وهذا هو املذهب. ينظر: املنتهى ) - 81
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 .(83)مبا يصل إىل حلقه أفطرَ  (82)أو استعطَ  ؛أو شربَ  من أكلَ  -
 ،لقوهلم اهذا مناقضً  عدُّ ، وقد ي  (84)واأنه ال ي فط  ر كما قال للمثانة فالصواب   يف اإلحليل مبا يصل   وأما التقطري   -

  .امؤثرً  اإذ مل يذكروا فرقً  اإىل جوفه شيئً  أو أدخلَ 
ا ومن استقاء عمدً  ،عليه فال قضاءَ  من ذرعه القيء  ): حلديث أيب هريرة ؛(85)وعليه القضاء   أفطرَ  ن استقاءَ مَ  -

   .(88)، وقد أخذ بذلك أكثر أهل العلم(87)، وألثر ابن عمر(86) (فليقض

                                                           

 (. 184املطلع )ص ما جيعل يف األنف من األدوية.  - 82
 (.5/247وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) - 83
 (.5/261(، وكشاف القناع )160شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ال يفطر. ينظر: االختيارات )صوهذا هو املذهب، واختار   - 84
 (.5/249وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )  - 85
 هوابن ماج(، 3117(، والنسائي يف الكربى )720(، والرتمذي )2380وأبو داود ) (،10463أخرجه عبد هللا بن أمحد يف زوائده ) -86
عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن ( من طرق، عن 8027(، والبيهقي )2273(، والدارقطين )1770لدارمي )، وا(1676)

على شرط الشيخني، وقال الدارقطين:  (1557(، واحلاكم )3518(، وابن حبان )1960ابن خزمية )صححه و  ، به.سريين، عن أيب هريرة
 رواته كلهم ثقات.
 ( من طريق حفص بن غياث، عن هشام، به. 1961ابن خزمية )، و (1676)وأخرجه ابن ماجه 

وقد روي هذا احلديث من غري وجه عن أيب هريرة عن النب صلى هللا عليه واحلديث قال فيه البخاري: ال أراه حمفوظًا، وقال الرتمذي: "
 ء ".يت أمحد بن حنبل يقول: ليس من ذا شمسع" ( ونقله البيهقي يف سننه:1864يف مسائله )قال أبو داود ". و وال يصح إسناده ،وسلم

 ". ا وهم فيهزعم أهل البصرة أن هشامً  :قال عيسى بن يونس" :وقال الدارمي". : "يريد أن احلديث غري حمفوظقال اخلطايب
مذي يف العلل (، وذكر الرت 3118وقد روي موقوفًا من طريق عطاء عن أيب هريرة، وبه أعله النسائي فيما أشار إليه يف السنن الكربى )

عن عمر بن احلكم: أن أاب هريرة  ،وقد روى حيىي بن أيب كثري( وجًها آخر يف إعالل احلديث؛ فقال بعد ذكر إعالل البخاري له: "198)
 ". كان ال يرى القيء يفطر الصائم

 ،قاء فأفطر -صلى هللا عليه وسلم-لنب "وقد روي عن أيب الدرداء وثوابن وفضالة بن عبيد أن ا أعله: بعد أنوقال الرتمذي أيًضا يف سننه 
والعمل  ،ارً لذلك هكذا روي يف بعض احلديث مفسَّ  ؛ا فقاء فضعف فأفطرا متطوعً كان صائمً   -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -وإمنا معىن هذا أن النب 

 ،فال قضاء عليه وإذا استقاء عمدا فليقض أن الصائم إذا ذرعه القيء -صلى هللا عليه وسلم-عند أهل العلم على حديث أيب هريرة عن النب 
 (.923) 4/51وصححه األلباّن يف اإلرواء  .وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأمحد وإسحاق"

 (.1864(، عن انفع عن ابن عمر، هذا أصح ما فيه قاله: أمحد، كما يف مسائل أيب داود )673رواه مالك يف املوطأ ) -87
 يبا.انظر الرتمذي املتقدم قر  -88
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الشهوة به، ويف احلديث  قضاء   ه حيصل  ألن   ؛(89)وال كفارة ه وعليه القضاء  صوم   ن استمىن فأمىن فسدَ مَ  -
 الشهوة. به قضاء   حيصل   ألنه ال ؛(91)فطر  فال ي   ، أما املذي  (90) من أجلي(ه وطعامَ ه شهوتَ  )يدع  القدسي: 

ألنه مل  ؛(92)من غري قصد   فأنزلَ  ابشرَ  ال إنْ  ؛أفطرَ  نزلَ أ ابشرَ  أنه إنْ  أو علمَ  ،فأنزلَ  نزلَ لي   ابشرَ  وكذا إنْ  -
    الشهوة. قضاءَ  يقصدْ 

حلديث  ؛(93)ابحلجامة إىل عدم الفطر   العلماء   فذهب أكثر   ؛األدلة   فيه الختالف   ابحلجامة اختلفَ  الفطر   -
 أمحد وآخرون إىل أنَّ  اإلمام   وذهبَ  .(94) وهو صائمٌ  احتجمَ  -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -النب  أنَّ  :ابن عباس

من الصحابة  عن مجاعة   -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -عن النب  ملا صحَّ  ؛(95)احملجومو  هبا احلاجم   يفطر   احلجامةَ 
)وهو مل يذكروا قوله:  الرواة   مجهورَ  وأجابوا عن حديث ابن عباس أبنَّ  ،(96) (واحملجوم احلاجم   أفطرَ ) :أنه قال
 (واحملجوم   احلاجم   أفطرَ ) :عن حديث اجلمهور   ، وأجابَ (98) مسلم عن هذه الكلمة أعرضَ  ، ولذا(97) صائم(

يف  -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ - النبُّ  صَ مث رخَّ )من قوله:  -رضي هللا عنه-ملا جاء عن أنس  ؛(99)أبنه منسوخٌ 

                                                           

 (.5/251وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )  - 89
 من حديث أيب هريرة. (164) (1151مسلم )(، و 1894البخاري )أخرجه  -90
 (.5/251(، وكشاف القناع )160وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، ويف املذهب: يفطر. ينظر: االختيارات )ص  - 91
 السابق.  ويفطر يف املذهب كما سبق. ينظر:  - 92
 (.4/350ينظر: املغين )  - 93
 (.1938البخاري )أخرجه  -94
 (.5/252وهذا هو املذهب، نص عليه. ينظر: كشاف القناع ) - 95
وما بعدها، وأخرج أمحد يف مسنده  (3/250)رواه مجع بلغوا بضعة عشر صحابًيا، انتخب منها ابن عبداهلادي يف تنقيح التحقيق  -96

(، وشداد بن أوس 15986(، )15942(، ومعقل بن سنان )15866، ورافع بن خديج )(8753حديث أيب هريرة )
(، 25281(، وعائشة )23934(، وبالل )502،503، 85-82، 63، 36، 22425(، وثوابن )17153،58،60،65-70،78)
أفطر احلاجم »يف  (: "قلت ألمحد بن حنبل: أي شيء أصح11971) 425(، رضي هللا عنهم، قال أبو داود يف مسائله ص26260)

بل قال بعض  (6/219)ن األئمة يف حاشية ابن القيم على سنن أيب داود ن صححها م  وانظر مجهرة مَ  .؟ قال: حديث ثوابن"«واحملجوم
وملا قيل ألمحد أن حيىي بن معني قال: ليس فيها حديث يثبت، قال:  (،3/255)احلفاظ: "احلديث يف هذا متواتر" كما يف تنقيح التحقيق 

 (.3/253)اهلادي  هذا كالم جمازفة! وقد ن قل عن حيىي بن معني ما يشعر برجوعه، انظر تنقيح التحقيق البن عبد
، وفتح الباري (2497) 3/226(، وأطراف الغرائب 668(، وعلل ابن أيب حات )2030مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود ) ينظر: -97
(4/177 .) 

 (. 25/254)جمموع الفتاوى  ر:. ينظنص على هذا ابن تيمية -98
 (.4/177فتح الباري )ينظر:  - 99
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يف أدلة  ومن نظرَ  .(101) ابحلجامة الفطرَ  بقوة   -رمحهما هللا-القيم  تيمية وابن   ابن   حَ ورجَّ  ،(100) (احلجامة
 مسائل هذا الباب، فعلى املسلم أمامَ  ابحلجامة من أشكل   الفطرَ  له أنَّ  الفريقني واملنقول عن الصحابة يظهر  

 أعلم   إىل ذلك قضى ذلك اليوم، وهللا   وإن اضطرَّ  ،لدينه فال حيتجم وهو صائم حيتاطَ  هذا االختالف أنْ 
 ابلصواب.

فال  ؛هاإىل مص   حيتاج   ال ، أما إذا كان آبلة  ااحلجامة كما هو املعتاد قدميً  آلةَ  مبن ميصُّ  خيتصُّ  احلاجم   وفطر  
 .(104) (103)والفاصد   (102)ومثله الشارط   ،فطر  ي  

 فإنه من جنس دم   ؛(105)كالرعاف واجلرح فال يفسد به الصوم  الذي مل يتعمده الصائم   ا النزيف  وأمَّ  -
   .األنه صار مرضً  ؛الفطر   بيحَ أ   النزيف   رَ ث   كَ   ابالتفاق، فإنْ  الصومَ  يفسد   وهو ال ،االستحاضة  

                                                           
(، قال ابن 8561) 4/268( وقال: كلهم ثقات وال أعلم له علة، وانظر سنن البيهقي 2260) 3/149الدارقطين يف سننه أخرجه  -100

وجعفر كان قتل قبل  ،ذلك كان يف الفتح ألن فيه أن ؛"رواته كلهم من رجال البخاري إال أن يف املنت ما ينكر (:4/178)حجر يف الفتح 
( من حديث 3534وتعقب أبنه ليس يف متنه أن ذلك عام الفتح، وهو حق لكن اإلشكال ابق، فقد جاء عند أمحد وابن حبان ) ،ذلك"

صلَّى -، فقال رسول هللا إىل البقيع زمان الفتح، فنظر إىل رجل حيتجم -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -شداد بن أوس أنه قال: كنت مع رسول هللا 
: )أفطر احلاجم واحملجوم(، إال إن قيل تكرر اخلرب مع جعفر ومع غريه وكانت مفطرة حىت السنة التاسعة مث رخص بعدها! -هللا  عليه وسلَّمَ 

فر إمنا قدم من ا فجعوأيضً  :"قالوا (:6/228)ووقعت يف حديث معقل عند أمحد أنه هو )معقل(، قال ابن القيم يف حاشيته على السنن 
احلبشة عام خيرب أو آخر سنة ست وأول سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح ومل يشهد الفتح، فصام مع النب رمضااًن واحًدا سنة سبع، 
وقول النب: )أفطر احلاجم واحملجوم( بعد ذلك، يف الفتح سنة مثان، فإن كان حديث أنس حمفوظًا فليس فيه أن الرتخيص وقع بعد عام 
الفتح، وإمنا فيه أن الرتخيص وقع بعد قصة جعفر، وعلى هذا فقد وقع الشك يف الرتخيص وقوله يف الفتح أفطر احلاجم واحملجوم أيهما هو 
املتأخر، ولو كان حديث أنس قد ذكر فيه الرتخيص بعد الفتح لكان حجًة ومع وقوع الشك يف التاريخ ال يثبت النسخ"، ويقوي هذا الوجه 

لها وبعدها وأوجهها: أنه من رواية خالد بن خملد عن ابن املثىن وقد ذكروا أن له مناكري، وأنه ثبت يف الصحيح أنه ملا سئل أنس: ما ذكره قب
قال:  -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -أكنتم تكرهون احلجامة للصائم؟ قال: ال إال  من أجل الضعف، قالوا فهذا يدل على أنه مل تكن عنده رواية أنه 

 طَر( أو أنه رخص، وانظر حبث ابن القيم مث  فقد حقق وحرر.)أف
وأما ابن القيم فأسهب (، 160(، واالختيارات )ص25/252)ابن تيمية يف رسالته املختصرة حقيقة الصيام، انظر جمموع الفتاوى  -101

 .235آخره -6/217واستوعب ما يف رسالة شيخه يف حاشيته على سنن أيب داود انظرها 
 ( مادة )بزغ(. 8/418( و)7/332بزْغ  احلجام ابملشرط، مأخوذ من البزغ وهو الشق. لسان العرب )الشرط:  -102
 ( مادة )فصد(.360الفصد: شق الع رق الستخراج الدم. القاموس احمليط )ص -103
ن البن القيم أما املشروط واملقصود فيفطر عند شيخنا، انظر حاشية السن(. 5/259وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) -104

 وما بعدها. (6/234)
 (.5/256وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )  - 105
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ألنه ليس املقصود  ؛كثريٌ   منه دمٌ  نزفَ  ه بذلك وإنْ صوم   فإنه ال يفسد   ؛هضرس   إىل قلع   إذا احتاجَ  الصائم   -
 من بلعه. ه ويتحرَّزَ جَّ لكن عليه أن مَي   ،الدم استخراج  

 فطرَ ي   فله أنْ  ؛كثريٌ   نزيفٌ  على قلع الضرس   بَ ترت   رس إىل الليل كان أوىل، وإنْ الض قلع   وإذا أمكن أتجيل   -
 للمرض. 

 .أفطرَ  ز  مع قدرته على التحر   اابتلعه متعمدً  فإنْ  ،هجَّ مَي   ه فعليه أنْ نُّ س   إذا نزفَ  -
 ه.إن تعمدَّ  ألنه قد يبتلعه فيفطر   ؛بقااي الطعام بني أسنانه يدعَ  أنْ  كره  وي   -
وأن  ،وال نسياانً  ال خطأً  ار عمدً للمفط    الصائم   أن يكون فعل   :من املفطرات بشيء   رتط لفساد الصوم  شي   -

كمن أكل بعد   ؛ر  عذَ فإنه ال ي   ؛وتساهل   ، ومن كان خطؤه يف الفطر عن تفريط  (106)اا ال إكراهً يكون اختيارً 
   .الشمس   أو قبل غروب   ،تهتثب   بسبب عدم   الفجر   طلوع  

ه ذلك اختيار   األصلَ  ألنَّ  ؛هصوم   عندي أنه يفسد   فاألظهر   ،الصومَ  مبا يفسد   ولَ ا املغمى عليه إذا ع  أمَّ  -
  .ايف فمه ماًء أو طعامً  أحدٌ  صبَّ يَ  وشكره من فعله به، خبالف النائم فإنه ال يرضى أنْ 

تاج   ب  التسبُّ  م  وال حير  ،(107)وحنو ذلك مل يفطر أو دخانٌ  أو غبارٌ  إىل حلقه ذاببٌ  ومن طارَ  - إليه  بفعل ما حي 
   للغبار، ومن ذلك البخور. مثري   أو عمل   من وقود  

ي إىل اليت تؤد   الشهوة   ةمن حاله غلب ، وكذا لو كان يعلم  (108)هصوم   فسدَ  فأنزلَ  لَ نز  لي   النظرَ  رَ ومن كرَّ  -
)إمنا األعمال : -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -ه لقول؛ (109)أنزلَ  به الصوم وإنْ  فال يفسد   العارض   ا النظر  اإلنزال، أمَّ 

صلَّى هللا  عليه -لقوله  ؛(111)عند مجهور العلماء هبا الصوم   فال يفسد   التفكري   وأما متابعة   ،(110) (ابلنيات
 ةَ متابع أنَّ  :عندي ، واألظهر  (112)أو تتكلم( ها ما مل تعملْ به أنفسَ  ثتْ عن أميت ما حدَّ  هللا جتاوزَ  إنَّ : )-وسلَّمَ 

  .أنزلَ  ه إنْ صوم   فيفسد   ؛قلب   عملٌ  بقصد اإلنزال   التفكري  

                                                           

 (.5/259وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )  - 106
 (.5/261وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )  - 107
 (.5/252وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )  - 108
 (.5/252النظر فأمىن فال يفطر؛ لعدم إمكان التحرز من النظرة األوىل. كشف القناع ) إذا مل يكرروهذا هو املذهب:   - 109
 تقدم خترجيه. -110

 (.5/261وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )  - 111
 .من حديث أيب هريرة (127(، ومسلم )5269البخاري ) أخرجه  -112
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بغري  من قاءَ  ، وكذا حكم  عليه الغسل   ووجبَ  ،(113)هصوم   مل يفسدْ  ؛يف هنار رمضان فأنزلَ  من احتلمَ  -
 .(114)هاختيار  

ه ، فإن ابتلعَ (115)هصوم   مل يفسدْ  ؛ه أو ابتلعه من غري اختيار  فلفظَ  من طعام   ةً يف فمه بقي   ووجدَ  من صامَ  -
   ه.صوم   فسدَ  امتعمدً 

 .(116)إىل فمه تصلَ  ها قبل أنْ بلعَ  ه إنْ صومَ  ها، وال يضرُّ فظَ يلأن  إذا وصلت إىل فمه وجبَ  والنخامة   -
  ومن ابلغَ  -

ً
 به يف وصول املاء  وتسبُّ  ه املخالفةَ د  لتعم   ؛(117)ه أفطرَ حلقَ  املاء   ا ابلنهي فوصلَ يف االستنشاق عامل

   فه.إىل جو 
َ صوم   صحَّ  ؛الليل   بقاءَ  اأو معتقدً  ،يف طلوع الفجر   اشاكًّ  من أكلَ  -  ؛(118)يف النهار ه وقعَ أكلَ  أنَّ  ه ولو تبنيَّ

   ه.شك   حالَ  ت  ط يف التثب  ما مل يفر  
َ  ؛هصوم   مل يصحَّ  يف غروب الشمس   اشاكًّ  ا من أكلَ وأمَّ  -  ؛(119)الشمس   ه بعد غروب  أكلَ  أنَّ  إال إذا تبنيَّ

َ  الشمس   غروبَ  امعتقدً  ا من أكلَ عليه التوبة، أمَّ  ه مع اإلمث وجتب  صوم   فيصحُّ  ه فصوم   ؛أهنا مل تغربْ  مث تبنيَّ
   .(120)على القول الصحيح صحيحٌ 

َ  أنه يف هنار   من أكل يعتقد   - هذا اليوم  وإمساك   ه التوبة  يف ليل  فتلزم   أنه أكلَ  الفجر   له بعد طلوع   فتبني 
َ  فإنْ  ،قبل الفجر   الصومَ  ؛ ألنه مل ينو  (121)وقضاؤه   .(122)هصوم   صحَّ  ةَ النيَّ  دَ وجدَّ  الفجر   قبل طلوع   له األمر   تبنيَّ

 [هيفسد ]نوازل متعلقة مبا يفسد الصوم وما ال
 الشرجي. للتنظيف أو للعالج، وكذا املنظار   كانت احلقن    سواءٌ  ؛يف دبره مل يفطرْ  من احتقنَ  -
 .به الصوم   أو أدهان فسدَ  معه أو به حماليل   تْ ض خَّ  لكن إنْ  ؛دهي فط  ر مبجر   فال عدة  امل ا منظار  أمَّ  -

                                                           

 (.5/261وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )  - 113
 (.5/262ا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )وهذ  - 114
 (.5/262وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )  - 115
 (.5/281) اع. كشاف القنبعد أن تصل إىل فمهويفطر الصائم هبا إذا بلعها   - 116
 (.5/263قناع )لعدم القصد، وت كره املبالغة يف املضمضة واالستنشاق عندهم. ينظر: كشاف ال وال يفطر يف املذهب؛  - 117
 (.5/266واملذهب: جيب أن يقضي؛ ألنه مل يتم صومه. ينظر: كشاف القناع )  - 118
 (. 5/267وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع )  - 119
 واخلالف يف هذه كاخلالف يف املسألة السابقة، فاملذهب: جيب عليه القضاء. ينظر: املصدر السابق.   - 120
 (. 5/266: كشاف القناع )وهذا هو املذهب. ينظر  - 121
 ينظر: السابق.   - 122
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 .عن التفطري من منظار املعدة   بل هي أبعد   ؛كذلك ال ت فط  ر  والقسطرة   -
 ل  واالغتسا هانابإلد   للبدن  )اإلبر(، فهذه يف حكم ما يصل   والعضلية   اجللدية   احلقن   ؛احلقنة   ويف حكم   -

 وحنومها.
 .والشراب   الطعام   حلقن   طريقٌ  األوردةَ  ألنَّ  ؛والشرب   األكل   الوريدية فإهنا مبنزلة   قن  ا احل  أمَّ  -
 ه.جُّ ه بل مَي  ريقَ   يبتلعَ ال  أ شريطةَ  ،ابلفم ال تفطر   صُّ تَ ليت مت  ا العالجية   األقراص   -
 .إىل املعدة   منها شيءٌ يصل  اليت فيه ال الرطوبةَ  ألنَّ  ؛يفطر   الربو ال خباخ   -
 ؛أخرى ةً مر   فيه الدم   وحيقن   ،احلجامةَ  شبه  في   بني استخراج الدم   ألنه جيمع   ؛به الصوم   ي يفسد  و  لَ الغسيل الك   -

 لوي أنْ ، وينبغي للمصاب ابلفشل الك  وأمالح   رايت  وسك   من ماء   إىل الدم   الغذاء، مع ما يضاف   فيشبه حقنَ 
 للمريض. هللا   برخصة   عماًل  يفطرَ 

يف  )وابلغْ : -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -بدليل قوله  ؛للحلق منفذٌ  األنفَ  ألنَّ  ؛هبا الصوم   األنف يفسد   قطرة   -
  .واألذن   العني   قطرة   خبالف   ،(123) (اإال  أن تكون صائمً  االستنشاق  

 ؛االيوم أو أايمً  كلَّ   فإن استغرقَ  ؛الكليُّ  دير  ا التخ، أمَّ الصومَ  فسد  ا فال ي  جزئيًّ  ا أوإذا كان موضعيًّ  التخدير   -
وأغذية يف الوريد، أما  إىل حقن أدوية   واختياره، مع أنه حيتاج   بفعل املكلف   ؛ ألنه إغماءٌ القضاءَ  وجب  فإنه ي  

 عماًل  يفطرَ  ، وينبغي للمريض أنْ الصوم   فال يفسد   ؛وال أغذيةٌ  يف الوريد أدويةٌ  قنْ حتومل  من يوم   إذا كان أقل  
 .هللا برخصة  

 .األوكسجني ال ي فط  ر   غاز   -
يكون  إىل احللق، وينبغي أنْ  من املعجون شيءٌ  إذا مل يصلْ  الصومَ  ال تفسد   واملعجون   األسنان   فرشاة   -

ويف  ،إىل حلقه شيء   تسربَ  ا للصوم؛ ألنه ال يمن  احتياطً  أو بعد اإلفطار   املعجون قبل اإلمساك   استعمال  
 .(124)(ا)وابلغ يف االستنشاق إال أن تكون صائمً : احلديث

 إىل املعدة، فينبغي اجتناهبا. شيء   معها نزول   من املبالغة يف االستنشاق، وال يمن   أعظم   الغرغرة   -

                                                           

(، 407(، وابن ماجه )87(، والنسائي )788(، والرتمذي )2366)( و143)أبو داود و (، 16384)و (16380أخرجه أمحد ) - 123
عن  عن إمساعيل بن كثري، طرق،، من (359و) (228والبيهقي )، (1054وابن حبان )، (150، وابن خزمية )(525 -522واحلاكم )

أخرجه ابن  إمساعيل بن أمية: واتبع إمساعيل بن كثري يف روايته عن عاصم بن لقيط: عاصم بن لقيط بن صربة، عن أبيه، به. مطواًل وخمتصرًا.
(، وابن 80) واحلاكم، وابن اجلارود يف املنتقىابن خزمية، وابن حبان، واحلديث صححه الرتمذي، و  (.3/9قانع يف "معجم الصحابة" )

 (.130، رقم 1/241صحيح أيب داود )و (، 80، رقم 1/264وينظر: التلخيص احلبري ) (، وغريهم.5/592ن يف الوهم واإليهام )القطا
 تقدم خترجيه. -124
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ها مجيع   -أو غريها الغذائية   ، أو للحمية  القلب   أمراض   ، أو عالج  كانت ملنع احلمل    سواءٌ - الطبية   الالصقات   -
 عن ف  الذي خيف   االد  هان والغ سل   فهي أشبه أبثر   ؛للجوف جرم   إيصالَ  ن  أتثريها ال يتضمَّ  ؛ ألنَّ ر  فط  ال ت

 .الصائم الظمأَ 
 للضرورة. الله إ جيوز   وال ،وابختيار الصائم ،ألنه كثريٌ  ؛احلجامة   ه حكم  ابلدم فحكم   ا التربع  وأم   -
 وقد سألت  ، إذا أمكن أوىل ه لليل  لقلته، وأتجيل   ؛ابحلجامة  يلتحق  للتحليل فال القليل   الدم   ا استخراج  وأم   -

للتحليل، فأفىت جبوازه، فقلت: أال يكون  من الصائم   الدم   عن سحب   -رمحه هللا-العزيز بن ابز  شيخنا عبد
 أبمرين: قَ وفرَّ  ،من جنس احلجامة؟ فقال: ال

 .للتحليل   املستخرج   الدم   قلة   -1
 .واخلالف   ابحلجامة من اختالف األدلة   الفطر   وما يف أصل   -2
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 ]مسائل يف الفطر ابجلماع[
 عتق   :وهي ؛املغلظة   والكفارة   عليه التوبة   فتجب   عليه الصوم   وهو ممن جيب   (125)يف هنار رمضان ن جامعَ مَ  -

 من بر    صاع   نصف   سكني  م لكل   ؛امسكينً  ستنيَ  أطعمَ  يستطعْ مل  شهرين متتابعني، فإنْ  مل جيد صامَ  ، فإنْ رقبة  
 (126)أو غريه

ً
حكم  املرأة   كم  ، وح  (127)اخمتارً  اذاكرً  ا، وينبغي له أن يقضي ذلك اليوم، هذا إن كان عامل

 .(128)الرجل  
فال كفارة  ؛مث أمسك امفطرً  من سفر   مَ ه عن القضاء كمن قد  ئز ال جي   يف هنار رمضان يف صوم   من جامعَ  -

  أو حنوه ليجامع. ه أبكل  صوم   سادَ إف دَ ، إال  من تعمَّ (129)عليه
 ألنَّ  ؛(130)أو مل يكفرْ  عن مجاعه األول   رَ كفَّ   ،واحدةٌ  عليه إال  كفارةٌ  مل جتبْ  واحد   يف يوم   اجلماعَ  رَ وإذا كرَّ  -

 ابجلماع األول. إذ قد فسدَ  ؛ه عن القضاءئال جيز  ه الثاّن يف صوم  مجاعَ 
 مث سافر. له، ال من جامعَ  مباحٌ  الفطرَ  ألنَّ  ؛(131)وال كفارة أفطرَ يف رمضان  يف السفر وهو صائمٌ  ن جامعَ مَ  -
على  الكفارة   أنه ال جتب   واألظهر   ،(132)إال  يف رمضان واجب   يف صوم   على من جامعَ  الكفارة   وال جتب   -

  .(133)يف هنار رمضان بغري اجلماع من أفطرَ 
 .عنه الكفارة   ه مل تسقطْ أو غري  من سفر   الفطرَ  بيح  له ما ي   مث حصلَ  ومن جامعَ  -
 ، فإن مل يكن له مالٌ (134)من ماله الكفارة   ج  خرَ فت   ؛أو ماتَ  نَّ مث ج   وهو عاقلٌ  ن وجبت عليه الكفارة  ومَ  -

 عنه أجزأه. عتقَ ي   أنْ  أحبَّ  ، وإنْ عنه ه الصوم  لولي   حبَّ است  
                                                           

بال عذر َشبق وحنوه، بذََكر أصلي يف فرج أصلي، ق  ب اًل كان الفرج أو دبرًا، من آدمي أو غريه، حي أو ميت، أنزل أم ويف املذهب:  -125
 (.4/336، والروض املربع )(5/268ف القناع )ال. كشا

 (.4/285(، والروض املربع )5/219تقدم أن الواجب يف املذهب: مد من بر أو نصف صاع من غريه. ينظر: كشاف القناع ) - 126
أي اجلماع، أو ف عل به،  ويف املذهب: عامًدا كان، أو ساهًيا، أو جاهاًل، أو خمطًئا، خمتارًا، أو مكرًها، نًصا، سواء أ كره حىت فعله؛ -127

 من انئم  وغريه. السابق.  
ال يلزم  املرأة  كفارًة مع العذر؛ كنوم وإكراه ونسيان وجهل؛ ألهنا معذورة، ويفسد صومها بذلك؛ أي بوطئها معذورة، ويف املذهب:  -128

 (.5/273فيلزمها القضاء. وتلزمها الكفارة  إذا جومعت من غري عذر. كشاف القناع )
 (.5/276وطئه. كشاف القناع )لملذهب: كلُّ َمن َلز َمه  اإلمساك  يكف  ر وا - 129

 (.5/276ويف املذهب: إن جامع مث كف ر، مث جامع يف يومه؛ فعليه كفارة اثنية، نص عليه يف رواية حنبل وامليموّن. كشاف القناع ) -130
 (. 5/277كشاف القناع )وهذا هو املذهب. ينظر:   - 131
 (.5/277ب. ينظر: كشاف القناع )وهذا هو املذه - 132
  وهذا هو املذهب. السابق.  - 133

 (.5/276وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) - 134
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 شهرين صامَ  مل جيدْ  فإنْ  ،رقبة   عتق   أواًل  ، فالواجب  مرتبةً  ؛الظهار   يف هنار رمضان ككفارة   اجلماع   وكفارة   -
 .(136)تها يف ذم  ينً دَ  الكفارة   ، فإن مل جيد بقيت  (135)استني مسكينً  أطعمَ  فإن مل يستطعْ  متتابعني،

 .ف  من املكلَّ  ة  إىل ني   تفتقر   عبادةٌ  الكفارةَ  ألنَّ  ؛(137)هئ  ز ه بغري إذنه فال جي  عنه غري   أعتقَ إذا و  - 
 عن العمل. والسيما ما يعوق   ،ن العيوبم سليمةً  الرقبة   أن تكون واألفضل   -
 :هقول   -أعلم   وهللا  -، ويؤيد ذلك استني يومً  ، وإال  صامَ األهلة   الشهر فبحسب   من أول   الصيامَ  ابتدأَ  إن   -
ت  نَي م ْسك يًنا}  [.4]اجملادلة: {َفَمْن ملَْ َيْسَتط ْع فَإ ْطَعام  س 
 تتابعَ  على الفطر، وال يقطع   حيلة   لغري أو سفر   كمرض    لعذر   ، أو مباحٌ كعيد    واجبٌ  فطرٌ  التتابعَ  وال يقطع   -

 رمضان. الشهرين ختلل  
 فله ذلك. للعتق رجعَ  وإنْ  ،(138)هبا ه التكفري  ال يلزم   الرقبةَ  يف الصوم مث وجدَ  ومن شرعَ  -
 أو غريه. (139)من بر    صاع   فنصف   ؛أطعمَ  إنْ  -
 هللا   ، وكما أمرَ (140)-صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -هللا  كما أمر رسول    استني مسكينً  ستيعاب  ا جيب   ويف اإلطعام   -

 يف كفارة الظهار.

                                                           

قال: ال، قال: « هل جتد رقبة تعتقها؟»قال:  .الرجل الذي قال: وقعت على أهلي يف رمضان يف قصة أيب هريرة ديثوذلك حل - 135
قال: ال، قال: فمكث النب صلى هللا عليه «. افهل جتد إطعام ستني مسكينً »قال: ال، فقال:  ،«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني»

فقال: أان، قال: « أين السائل؟»قال:  -والعرق املكتل  -بعرق فيها متر  -صلى هللا عليه وسلم-وسلم، فبينا حنن على ذلك أيت النب 
أهل بيت أفقر من أهل بييت،  -يريد احلرتني  -ل هللا؟ فوهللا ما بني البتيها فقال الرجل: أعلى أفقر مين اي رسو « خذها، فتصدق به»

 (.1111(، ومسلم )1936أخرجه البخاري ). «أطعمه أهلك»حىت بدت أنيابه، مث قال:  -صلى هللا عليه وسلم-فضحك النب 
 (.5/278. كشاف القناع )نهع سقطت ما يطعمه للمساكني حال الوطء؛ ألن وقت الوجوب، ويف املذهب: إن مل جيد - 136
 (.5/279ينظر: كشاف القناع ). وهذا هو املذهب - 137

 (.5/278وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) - 138
 (.4/285(، والروض املربع )5/219تقدم أن الواجب يف املذهب: مد من بر أو نصف صاع من غريه. ينظر: كشاف القناع ) - 139

 ابق. السكما يف حديث أيب هريرة   -140
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 يف الصوم[ ]مسائل متعلقة آبداب وسنن ومكروهات ذكرها الفقهاء  
 عليه صلَّى هللا  -لقوله  ؛وقت   وذلك يف كل   ،كغريه  وتعد    ،وفحش   ،وغيبة   ،على الصائم اجتناب كذب   جيب   -

من  :أي ؛(141)ه(ه وشرابَ طعامَ  أن يدعَ  فليس هلل حاجةٌ  ،واجلهلَ  ،به والعملَ  ،الزور قولَ  )من مل يدعْ : -وسلَّمَ 
 ترك   دَ هللا من العبد جمرَّ  راد  إذ ليس م   ؛من الصائم ه هللا  ملا حيب   مل يكن فاعاًل معاصي هللا يف صومه،  بْ مل يتجن  

 األكل والشرب.
)إذا أصبح أحدكم : -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -لقوله  ؛إّن صائم :م أو قوتل أن يقولت  ئم إذا ش  للصا سنُّ وي   -

 باح  وإن كان ي   ،(142) ه، فليقل: إّن صائم إّن صائم(ه أو قاتلَ فإن امرؤ شامتَ  ؛وال جيهلْ  فال يرفثْ  اصائمً  ايومً 
 .أفضل   اإلعراض   له اجملازاة ابملثل، ولكن  

: للغالم -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -كما قال   ؛سحوره أو فطوره تناول  عند  هللاَ  يَ سم   ي   أنْ  على الصائم جيب   -
)اللهم أنه كان يقول عند اإلفطار:  -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -وي عن النب ، وقد ر  (143)بيمينك( وكلْ  هللاَ  )سم   

، وهذا (145)إن شاء هللا( األجر   وثبتَ  العروق   ت  وابتلَّ  الظمأ   )ذهبَ ، (144)وعلى رزقك أفطرت( لك صمت  
 أو معه. اإلفطار   بيلَ ، وذلك عند اإلفطار، ق  حسنٌ  فإنه دعاءٌ  ؛وإن مل يثبت سنةً 

                                                           
 .من حديث أيب هريرة (6057البخاري )أخرجه  -141
 واللفظ له.من حديث أيب هريرة، ( 1151(، ومسلم )1894البخاري ) أخرجه -142
 .عمر بن أيب سلمة (2022(، ومسلم )5376البخاري ) أخرجه -143
 – (2358أبو داود يف سننه )و  ،-(1741ومن طريقه البغوي يف شرح السنة ) –( 1411( و)1410ابن املبارك يف الزهد ) أخرجه -144

صلَّى هللا  عليه -بلغه أن النب  أنهمعاذ بن زهرة عن  حصني بن عبد الرمحن، من طريق( 99مراسيله )يف ، و -(8134ومن طريقه البيهقي )
، يرو عنه غري حصني ومل ،(11056، رقم 482 /7)اتبعي ذكره ابن حبان يف "ثقاته" ومعاذ بن زهرة قال: فذكره.  كان إذا أفطر  -وسلَّمَ 

يذكرا فيه جرحاً  فلم( 1126، رقم 248 /8) يف اجلرح والتعديل وابن أيب حات ،(1568، رقم 364 /7) اترخيه الكبري وأورده البخاري يف
لسين يف "عمل أخرجه ابن اله؛ بزايدة رجل قب ه، به.عنوقد اختلف فيه على معاذ هذا، فروي عنه هبذا اإلسناد، وروي عن رجل،  وال تعدياًل.

 /6)أخرجه ابن سعد يف الطبقات ! عن الربيع بن خ ثيم قوله وروي عنه، عن حصني، به. ( من طريق سفيان الثوري،479اليوم والليلة" )
م شريك، عن حصني، عن هالل بن يساف، عن الربيع بن خثيبه. ومن طريق من طريق سفيان الثوري، عن حصني، عن معاذ، ( 189
 قوله! 

( وفيه: عبد امللك بن هارون بن عنرتة، وهو 12720(، والطرباّن يف الكبري )2280ابن عباس: عند الدارقطين ) من حديث دوله شاه 
(، والتلخيص 5/710ينظر: البدر املنري )وهو مرتوك أيًضا!  داود بن الزبرقان( وفيه 7549أنس: عند الطرباّن يف األوسط )وحديث  مرتوك!
 (. 6996(، والضعيفة )4/36) الغليل(، وإرواء 2/444احلبري )

( من طريق 1536، واحلاكم )(2279والدارقطين )(، 5395والبزار )(، 3315(، والنسائي يف الكربى )2357) أخرجه أبو داود -145
، وقال: كان يقبض على حليته فيقطع ما زاد على الكف -رضي هللا عنهما-ع قال: رأيت ابن عمر مروان بن سامل املقن  عن احلسني بن واقد، 

 فذكره.  إذا أفطر قال: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
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 .أو ماء   أو متر   من رطب   على ما يتيسر   للصائم الفطر   سنُّ وي   -
 الناس   يزال  )ال ، وقوله: (146)-صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -لفعله  ؛السحور وأتخري   الفطر   للصائم تعجيل   سن  ي   -

صلَّى هللا  عليه -لقوله  ؛من الطعام مبا تيسرَ  السحور   ترك   د  وال ينبغي للصائم تعم   .(147)ما عجلوا الفطر( خبري  
 الكتاب أكلة   أهل   ما بني صيامنا وصيام   )فصل  ، وقوله: (148) يف السحور بركة( روا فإنَّ )تسح  : -وسلَّمَ 

 .(149) حر(السَّ 
قام مقتضيها يف  ؛للسحور بكلمات أو آالت فبدعةٌ  إليقاظ الناس   هم من النداء العام  ه بعض  ا يفعل  ا مأمَّ  -

للسحور واإلفطار،  املدافع   ، ويشبه ذلك إطالق  ومل ي فعل من ذلك شيءٌ  -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -عهد النب 
 .على األذان   واإلفطار   وقد كان املسلمون يعتمدون يف اإلمساك  

 .(150)هعَ ولو مجََ  الريق   بلع   ه  كرَ ال ي   -
 أنْ  ذلك خشيةَ  ى أبصحابه ليايل مث تركَ فقد صلَّ  -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -هللا  ها رسول  سنَّ  سنةٌ  الرتاويح   -
 بن اخلطاب على إمام   املؤمنني عمر   ه من بعده مجاعات، مث مجعهم أمري  ها أصحاب  ، مث صال  (151)عليهم فرضَ ت  

                                                           

 ". وإسناده حسن، تفرد به احلسني بن واقدقال الدارقطين: "
". وليس كذلك، فحسني بن واقد ومروان بن املقنع ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، فقد احتجا ابحلسني بن واقد وقال احلاكم: "

: احلافظروان بن املقنع الذي احتج به البخاري، قال مب ومروان بن املقفع مل يوثقه غري ابن حبان! وقد اشتبه عليه هذا البخاري، حيتج بهمل 
  .(، وبسط القول يف وهم احلاكم920ولعله اشتبه عليه مبروان األصفر"، وحسنه األلباّن يف اإلرواء ) ،"احتج به فوهم

؛ لتفرد مروان بن وإعالله أشبه .إالَّ م ن هذا الوجه هبذا اإلسناد" -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -ي  ْرَوى َعن النَّب   هذا احلديث الَ نعلم ه  : "قال البزارو 
 ثق توثيًقا معتربًا.و املقنع به، ومل ي  
ذكر هذه ومل ي ( أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على حليته فما فضل أخذه،5892إبثر احلديث ) يف صحيحه وعلق البخاري

 (1484، رقم 3/582) أخرجه مالك يف "املوطأ"قد : هو موصول ابلسند املذكور إىل انفع. و (350 /10) قال احلافظ يف الفتح الزايدة.
 عن انفع بلفظ: كان ابن عمر إذا َحَلَق رأَسه حبج أو عمرة أخذ من حليته وشاربه.

، قلت: كم كان بني األذان «، مث قام إىل الصالة-صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -نب تسحران مع ال»كما يف حديث زيد بن اثبت املتفق عليه:   -146
 (.1097(، ومسلم )1921رواه البخاري )« قدر مخسني آية»والسحور؟ " قال: 

 .من حديث سهل بن سعد (1098) (، ومسلم1957البخاري ) أخرجه -147
 من حديث أنس.  (1095(، ومسلم )1923البخاري ) أخرجه -148
 من حديث عمرو بن العاص.  (1096واه مسلم )ر  -149
 (.5/280وي كره يف املذهب إذا مجعه. ينظر: كشاف القناع ) -150
 ( من حديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها. 761(، ومسلم )924أخرجه البخاري ) -151
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قيموهنا مجاعات يف أهنم كانوا أو بعضهم ي   فْ عرَ ، ومل ي  بعد جيل   املسلمني جياًل  ةَ ، فكانت سن  (152)واحد  
من  وال أحد   -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -النب  من فعل   ف  عرَ ال ت   راتبة   بصفة   مجاعةً  النافلة   صالةَ  البيوت، بل إنَّ 

رضي هللا -من زوجاته وال عائشة  كان يصلي أبحد    -وسلَّمَ  صلَّى هللا  عليه- النبَّ  نقل أنَّ بل مل ي   ،أصحابه
املسلمني يف املسجد، ويؤكد  صلي الرتاويح مع مجاعة  ي   للمسلم أنْ  ال يف رمضان وال يف غريه، فاألفضل   -عنها

 .(153) (ليلة   له قيام   تبَ ك    مع اإلمام حىت ينصرفَ  )من قامَ  أيب ذر: ذلك حديث  
 ما يؤذي املصلنيَ  ها عن كل   صيانت   :ن تعظيمها، وم  مَ عظَّ ت   :؛ أيعَ رفَ ت   أنْ  نَ ذ  ليت أَ هللا ا بيوت   واملساجد   -

هم على أو تشويش   ،ابلنجاسة هم للمسجد  تلويث   ن  ؤمَ الذين ال ي   األطفال   واملتعبدين فيها، ومن ذلك إحضار  
وإن -ه إبحضار   ه أو أبيه فال أبسَ أم   الذي يكون حتت رعاية   ا الطفل  واملتعبدين ابللعب والصياح، وأمَّ  املصلنيَ 
صلَّى هللا  عليه -حىت إنه  ؛-صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -النب  فقد كان ذلك يف عهد   -أحياانً  له البكاء   عرضَ 
 صب   ، ومن اخلطأ يف هذا إحضار  (154)هعلى أم   ة  املشق   يف صالته خمافةَ  زَ الصب جتوَّ  بكاءَ  كان إذا مسعَ   -وسلَّمَ 

 مث إقامته يف الصف بني املصلني، وكذلك ينبغي منع   ،أو مخس ،أو أربع ،سنني كابن ثالث    الصالةَ  ن  سحي   ال
 .حىت يركعَ  شرعون يف الصالة مع اإلمام  إذا كانوا ال يَ  من البقاء يف الصف   -اوإن كانوا كبارً - الصبيان  

 فمباح. ؛ إىل السحرإال   الوصال   ه  كرَ ي   -
لإلمجاع على  العبادة؛ أو ملصلحة   ،ه إال لضرورة  قطع   مَ ر  حَ  أو صيام   من صالة   ع  وس  م يف فرض   من دخلَ  -

 بعد الشروع. القطع   جوازَ  يف الوقت ال تستلزم   التوسعةَ  وألنَّ  ؛ذلك

                                                           
ليلة يف  -رضي هللا عنه-اخلطاب  بن عبد القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن( من حديث عبد الرمحن 2010أخرجه البخاري ) -152

إّن أرى لو مجعت »رمضان إىل املسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط، فقال عمر: 
ة قارئهم، قال معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصال مث عزم، فجمعهم على أيب بن كعب، مث خرجت  « هؤالء على قارئ واحد، لكان أمثل

 . يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله« نعم البدعة هذه، واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون»عمر: 
 (2547وابن حبان )، (1327وابن ماجه )(، 1364، والنسائي )(806والرتمذي ) ،(1375وأبو داود )(، 21447أخرجه أمحد ) -153
هذا حديث حسن ، به. قال الرتمذي: ، عن جبري بن نفري، عن أيب ذراجلرشي لوليد بن عبد الرمحنداود بن أيب هند، عن اعن  طرق، من

 .  صحيح
إّن ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيها، »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النب ( من حديث أيب قتادة 707أخرجه البخاري ) -154

 .«ق على أمهفأمسع بكاء الصب، فأجتوز يف صاليت كراهية أن أش
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يف شهر  (155)ارمَ يقعان يف النصف من رمضان، أو العَ ر ى القسم  هلم فيما ي   ل  فعَ أو ي   ه األطفال  وما يفعل   -
هلا، وذلك لتخصيصها بيومني من شهرين  ال أصلَ  بدعةٌ  ؛اهلدااي من الناس وطلب   ابألهازيج   من الدوران   ؛م  حمر  

 .منيمعظ  
 الصدقة   :؛ أي(الوالدين )عشاى سم  يف رمضان ابملال أو الطعام، ومنه ما ي   الصدقة   األعمال   ومن أفضل   -

 لفضل   ؛ه أبايم اخلميس   رمضان، ومن الناس من خيص  للفقراء يف عشاءً  م  قدَّ ي   طعام   وهو صنع   ؛عن الوالدين
 الفقراء. حاجة   ي أايمَ ، والذي ينبغي حتر  ، وال وجه هلذا التخصيص  اخلميس   يوم  

                                                           

عادة اندثرت كانت يف قرى القصيم وبعض قرى جند، يسموهنا )العمار( أو )املباقي( أو )البطاط(، وذكر بعضهم أن تسميتها ابلعمار  -155 
تعددة. لعلها راجعة إىل تسميتهم احملرم ابلعمر، وكأن هذه تسمية عامية، "وكان الصبيان يدورون لياًل على البيوت، منشدين عبارات وأدعية م

]عن مقال «..." عمارة... ابقي ابقي، طول النخل والساقي»منها الدعاء ألكرب أبناء األسرة أبن حيج أبمه، ويلبس طاقية ومشاًغا. ومنها: 
ذكر بلغة أهل القصيم اليت جتعل القاف بني الدال واجليم، و  شيخنامن  نا[، ومسع12/10/1423هللا الصاحل العثيمني جبريدة اجلزيرة  عبد د.

ة من أن الصبيان رمبا دعوا: )عمروان عمر هللا داركم(، ورمبا تصرفوا يف بعض تلك األلفاظ، ورمبا دعوا على من مل ينثر هلم ما جرت به العاد
 ضرورة. اليبيس أو التمر أو البطاط وحنو ذلك، وهذه العادة هلا أشباه يف أوقات خمتلفة قبيل العيد وبعيده وكلها تقوم على سؤال الناس لغري
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 [الصومقضاء ]
 ستحبُّ ، وي  [184]البقرة: {رخَ أ   م  ايَّ أَ  نْ م   ةٌ دَّ ع  فَ }لقوله تعاىل:  ؛من رمضان القضاء   اأايمً  على من أفطرَ  جيب   -
ه إىل ما وال ينبغي أتخري   ،(157)إىل رمضان اآلخر عٌ وسَّ م   القضاء   ، ووقت  (156)ه جازَ قَ فرَّ  وإنْ  ،ايكون متتابعً  أنْ 

ابلتهاون يف أداء  ر  شع  وي   ،ة  يف الذم   ي إىل تراكم القضاء  ؤد  ذلك ي   ألنَّ  ؛من غري عذر   بعد رمضان اآلخرَ 
 ؛(158)فعليه كفارةٌ  ؛بعد رمضان اآلخرَ  إىل ما القضاءَ  رَ من أخَّ  أنَّ  عن بعض الصحابة   ، وهلذا جاءَ الواجب  

 .(159)مسكني إطعام   :وهي
ن من متك   فإنْ  مات يف سفره أو مرضه. نْ مَ ، كَ (160)عليه فال شيءَ  ؛نه من القضاء  ومن مات قبل متك   -

قضي عنه من قرابته من ي رَ تيسَّ  فإنْ  ،(161)عنه م  طعَ ي   :وقيل ،ى عنهقضَ ي   :فقيل ؛تهيف ذم   ثبتَ  ؛القضاء وتراخى
عنه  مَ طع  ، وإال  أ  (162)ه(عنه وليُّ  صامَ  وعليه صيامٌ  )من ماتَ : -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -لقوله  ؛وأهله فهو أوىل

  .امسكينً  يوم   عن كل   
 ين.الدَّ  بيل قضاء  ألنه من قَ  ؛ه جازَ ولي   غري   رَ إن صام عنه أو كفَّ  -

                                                           
 (.5/296وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) -156

". أخرجه البخاري " كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان: -رضي هللا عنها –عائشة  لقول - 157
 (.1950(، ومسلم )1950)

 (.5/300وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) - 158

أنه قول أكثر أهل العلم، قال: "يروى ذلك عن أيب هريرة وابن عباس، وهو قول عطاء والقاسم  (6/320)السنة ذكر البغوي يف شرح  -159
بن حممد، وبه قال الزهري ومالك والثوري، والشافعي، وأمحد وإسحاق.. وقال قوم: يقضي وال فدية عليه، وهو قول احلسن والنخعي، وإليه 

"حكى الطحاوي عن حيىي بن أكثم أن يف هذه املسألة قول ستة من  (:456 /2) لخيصاحلافظ يف التقال  .ذهب أصحاب الرأي"
  .الصحابة"

 (8213البيهقي يف الكربى )، (2343)(، والدارقط ين يف سننه 7620الرزاق يف مصنفه ) وأثر أيب هريرة الذي أشار إليه البغوي رواه عبد
   .يح موقوفإسناد صحمن طرق، عن أيب هريرة، به. قال الدارقطين: 
عن ميمون بن مهران قال:  ،بن عتيبة من طريق شعبة، عن احلكم (8211، والبيهقي )(235أما أثر ابن عباس فرواه ابن اجلعد يف مسنده )

يصوم هذا الذي أدركه، ويصوم الذي عليه، ويطعم لكل »سئل ابن عباس عن رجل، دخل يف رمضان، وعليه رمضان آخر مل يصمه قال: 
  وإسناده صحيح. .«ا نصف صاعيوم مسكينً 

 (.5/302وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) - 160

 وهذا هو املذهب. ينظر: السابق.  - 161

 (.1147(، ومسلم )1952متفق عليه من حديث عائشة، رواه البخاري ) -162
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 ة  الذم   إىل إبراء   الذي ينبغي املبادرة   فإنَّ  ؛(163)األوىل فهو خالف   الفرض   قضاء   ابلصيام قبلَ  ع  ا التطو  وأمَّ  -
ه كما يف أوقات قبلَ  التطوع   ا جيوز  عً ه موس  فما كان وقت   ،اعً موس   القضاء   ما دام وقت   من الواجب، وذلك ظاهرٌ 

 .يصحُّ  وال ،ع  التطو   مل جيز   وقت  ال ، فإذا ضاقَ الزكاة   إخراج   ابلصدقة قبلَ  التطوع   وكما جيوز   ،الصلوات اخلمس

                                                           
 (.5/299ينظر: كشاف القناع ) ، نص عليه.واملذهب: ال جيوز التطوع قبل القضاء وال يصح -163
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 رم من الصيام[كره وي  وي   سن  ما ي  ]مسائل في
ذلك املتنافسون، ومن  وليتنافس يف ،ا، تيسريً فريضًة وانفلةً  :العبادات نوعني جعلَ  ه أنْ ورمحت   هللا   من حكمة   -

 وصوم   النَّذر   سالم، أمَّا صوم  مباّن اإل رمضان الذي هو أحد   صيام   الشرع   منه أبصل   فالفرض   ؛ذلك الصيام
، (164)يوم طر  وف   يوم   ها صوم  ، أفضل  فكثريةٌ  ابلصوم   ع  التطو   ، وأمَّا أنواع  ف  من املكل   فوجوهبما بسبب   الكفارة  

  :فأفضلها نة  املعي   وأما األايم  
 .(166)مٌ ، ومن الشهور حمر  (165)لغري احلاج عرفةَ  يوم   صوم   -
 ؛بعد القضاء   يكون إال   وذلك ال ،رمضانَ  ملن قد صامَ  ها خمصوصٌ ففضل   ؛والمن ش الست   ا صيام  وأمَّ  -

 .(167) (هر  الدَّ  من شوال كان كصيام   استًّ  هبعَ تْ أَ مث  رمضانَ  )من صامَ : -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ - لقوله
أو غريمها من  وشرب   أكل  ك  ؛ يكون قد أتى مب فط  ر  لذلك أال   ويشرتط   ،من النهار ة  ابلصوم بني   التطوع   يصحُّ  -

 ة  ها إال  بني  صيام   ال يتمُّ  ؛ويوم عاشوراء ،عرفةَ  ويوم   ،من شوال األايم املخصوصة كالست    ، لكنَّ (168)راتاملفط  
  .(169)اه انقصً يف النهار كان صوم   إال فمن مل ينو   ؛من الليل

 ه أو أكثره.كل    شعبانَ  صيام   ستحبُّ ي   -
ر على هللا أن يكف    أحتسب  )فيه:  -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -؛ لقوله ه العاشر  ، وآكد  م  حمرَّ  صيام   الصيام   أفضل   -

 .فهو أفضل   معه التاسع   صامَ  ، فإنْ (170) (السنة اليت قبله

                                                           
ا، فذلك صيام داود عليه فصم يوما وأفطر يومً »(. حلديث عبد هللا بن عمرو: 5/309وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) (164)

أخرجه البخاري « ال أفضل من ذلك»: -صلى هللا عليه وسلم-، فقلت: إّن أطيق أفضل من ذلك، فقال النب «السالم، وهو أفضل الصيام
 . (1159(، ومسلم )1976)
، بل فطره أفضل؛ ملا روت أم الفضل  (165) صلى هللا -أرسلت إىل النب »أهنا وال ي ستحب صيامه؛ أي يوم عرفة، ملن كان بعرفة من احلاج  

([. كشاف القناع 1123(، ومسلم )1988متفق عليه، ]أخرجه البخاري ) «بقدح لنب وهو واقف على بعريه بعرفة فشرب -عليه وسلم
(5/325 .) 
 (2/31)فيه مناقشة ما يستدل به على تفضيل صوم شعبان، وكذلك إحكام األحكام البن دقيق ف (4/286)ل األوطار انظر نيو  (166)

  . لوجه تفضيل هذا ووجه تفضيل صوم داود (1/293) وانظر مجع الطحاوي يف مشكل اآلاثر
 من حديث أيب أيوب األنصاري.  (1164مسلم ) أخرجه -167
 (: "بغري خالف نعلمه". 5/624قال يف كشاف القناع ) - 168
كم ابلصوم الشرعي املثاب عليه من وقت النية؛ ألن ما قبله مل يوجد فيه قصد القربة؛ فال يقع عبادًة. كشاف القناع ) - 169  (. 5/246وحي 

 ( من حديث أيب قتادة األنصاري.1162أخرجه مسلم ) - 170
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ما م ن أايم العمل  الصَّال ح  فيهنَّ )حلديث ابن عباس:  ؛عرفة ها يوم  ذي احلجة، وأفضل   تسع   صيام   ستحبُّ ي   -
 .(171) (هللا من هذه األايم الَعْشر   أحبُّ إىل

 م.واحملرَّ  كشعبانَ   عليه الدليل    ما دلَّ إال   ؛أو غريه من الشهور   ي صيام رجب  حتر   ه  كرَ ي   -
 إال أنْ  اجلمعة   تصوموا يومَ  )ال: -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -لقوله  ؛ها ابلصيامأو ختصيص   اجلمعة   إفراد   وحيرم   -

 من بني األايم، وال ختصوا ليلةَ  بصيام   اجلمعة   وا يومَ )ال ختص  ، وقوله: (172) (قبله او يومً بعده أ اتصوموا يومً 
 .(173) من بني الليايل( اجلمعة بقيام  

بصيامها  أرادَ  هبم، وإنْ  هٌ هلا فهو تشبُّ  اه تعظيمً كان صيام    ، فإنْ الكفار   يف أايم أعياد   الصيامَ  (174)يحتر   وحيرم   -
 .ه بدعةً م  كان صيا  ؛همتَ خمالفَ 

                                                           
 ( من حديث ابن عباس. 969أخرجه البخاري ) - 171
 ( من حديث أيب هريرة. 1144(، ومسلم )1985اري )أخرجه البخ - 172
 ( من حديث أيب هريرة. 148( )1144أخرجه مسلم ) - 173
 . بني صيامها اتفاقا من غري قصد وبني التحري يفر  ق شيخنا - 174
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 ]مسائل االعتكاف[
 .(175)تعاىل هللا   فيه الصلوات لطاعة   قام  ت   مسجد   هو لزوم   -
 .أو غرف   (176)وف ناء   من مسقوف   هبه سور   ما حييط   كلَّ   يشمل   املسجد   واسم   -
ومل  ،مرات مخسَ  يف املسجد   يعتكف   مسلم   أن يكون كلُّ  وإال لزمَ  ،(177)أو ليلةٌ  يومٌ  االعتكاف   ة  مدَّ  أقلُّ  -

سأل  هأنَّ  :عمرَ  كما يف حديث    ؛ليلةً  ما وردَ  ا، وأقلُّ عتكفً من جاء إىل املسجد م   ون كلَّ سم  املسلمون ي   يكن  
فأوف )يف املسجد احلرام، قال:  يف اجلاهلية أن أعتكف ليلةً  نذرت   قال: كنت   -صلى هللا عليه وسلم-النب 
   .(178)(بنذرك

 كاجلنون.  ؛املطبق   ابإلغماء   ويبطل   ،العارض   غماء  ابإل االعتكاف   بطل  ال يَ  -
 دخول   وتنتهي بثبوت   ،العشرين من رمضان من غروب مشس   تبدأ   األواخر   العشر   اعتكاف   ةَ مدَّ  أنَّ  الصواب   -

 ، مث دخلى الفجرَ صلَّ  كان إذا أراد أن يعتكفَ ) -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -أنه  ا حديث  ، وأمَّ (179)الشو   شهر  
   .اعتكاف   الليلة األوىل من العشر دونَ  فوات    لزمَ وإال   ؛(181)هخباءَ  دخلَ  :هفتوجيه   ؛(180) (همعتكفَ 

صلَّى هللا  عليه -على ذلك من هديه  الدليل   لعدم   ؛للمصلى حىت خيرجَ  العيد   ليلةَ  له البقاء   ستحبُّ وال ي   -
 .-وسلَّمَ 

 من رمضان. األواخر   العشر  إال  بوقت   وال خيتصُّ  ،ستحب  م   واالعتكاف   -
-صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -ه لفعل   ؛له قضاؤه يف شوال حبَّ ست  ا ؛ه مانعٌ يف العشر ومنعَ  ومن نوى االعتكافَ  -

(182). 

                                                           
 (.5/356، وكشاف القناع )(194ينظر: املطلع على ألفاظ املقنع )ص - 175
 السرحة أو العرصة أو احلوش. - 176
 (.5/356ذهب: أقله ساعة. ينظر: كشاف القناع )وامل - 177

 من حديث ابن عمر. (1656، ومسلم )(2032أخرجه البخاري ) - 178
 (.5/375وهذا هو املذهب، نص عليه. ينظر: كشاف القناع ) - 179
 ( واللفظ له، من حديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها. 3117(، ومسلم )2041)( و2033)أخرجه البخاري  - 180
، وفتح الباري (8/68ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي )". و فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح مث يدخلهويدل عليه قوهلا: " - 181

(4/277.) 
 تقدم خترجيه قريًبا من حديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها.  - 182
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   .(184)ماملتقد    حلديث عمرَ  ؛(183)الصوم   االعتكاف   وليس من شرط   -
 فليطعه( هللاَ  طيعَ ي   أنْ  )من نذرَ : -عليه وسلَّمَ صلَّى هللا  -لقوله  ؛ابلنذر واالعتكاف   كوكذل الصوم   وجيب   -

(185). 
 ووضوئه. اإلنسان   كحاجة    ؛له منه دَّ إال ملا الب   على املعتكف أال خيرجَ  الواجب   -
 املسجد إىل داخله أو سطحه. ه من رحبة  انتقال   اخروجً  عدُّ كيده ورأسه، وال ي    ؛هبعض   إخراج   اخروجً  عدُّ ي   وال -
 ويطلب   بل خيرج   ؛ابملطعم من داخل املسجد    يتصلَ ال  فاألوىل له أ ؛هطعام   إىل شراء   ملعتكف  ا إذا احتاجَ  -

 عنه ابخلروج. يف املسجد له مندوحةٌ  له منه، والشراء   البدَّ  الطعامَ  ألنَّ  ؛هحاجتَ 
إليه  إال ما حيتاج   وجدْ ق على املصلني، فإن مل يضي   ي   إال أنْ  ؛يف املسجد للبثه فيه مكاانً  حيتجزَ  أنْ  للمعتكف   -

 ه.وحنو   لوضوء   خيرجَ  أنْ  إالَّ  ال خيتص مبكان ؛مسوهت  فهو أ   املصلونَ 
 ،املسجد   مها داخلَ أحد   :ها ابابنأو كان لبعض   ،املسجد   ا من داخل  كانت أبواهب    ابملسجد إنْ  امللحقة   الغرف   -

وقد اقتطعت  ،أهنا ليست من املسجد فاألظهر   ؛هفهي من املسجد، وإن كانت خارجَ  ؛هخارجَ  واآلخر  
  .(186) إليها يف الصالة تاج  املسجد وال حي   كان ملصلحة    إنبذلك  وال أبسَ  ،ها من املسجدمساحت  

 ه إنْ نَ ه فيما عي َّ مل يلزمْ  ؛الفاضلة   الثالثة   غري املساجد   مسجد   يف أي   الصالةَ  أو نذرَ  االعتكافَ  من نذرَ  -
، فإن مل (188) إال  إىل ثالثة مساجد( الر  حال   شدُّ )ال ت  : -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -ه لقول ؛(187)رحل   لشد    احتاجَ 
 ، ومن نذرَ اجلمعة   أو إقامة   اجلماعة   ككثرة    ؛شرعيةٌ  إن كانت له فضيلةٌ ه إال  نَ ه ما عي َّ مل يلزمْ إىل سفر،  حيتجْ 

َ  فإنْ  ؛الثالثة   د  يف أحد املساج أو الصالةَ  االعتكافَ  َ  ،ه فيما دونهئمل جيز  ألفضلَ ا عنيَّ  األفضل   غريَ  وإن عنيَّ
أنَّ رجاًل قام يوم الفتح، فقال: اي رسوَل هللا، إّن : -رضي هللا عنه- حلديث جابر   ؛(189)ه يف األفضلأجزأَ 

فقال:  -زاد يف رواية: ركعتني  -نذرت  هلل عز وجلَّ إن فَ َتَح هللا عليك مكة: أن أ َصل  َي صالًة يف بيت املقدس 

                                                           
 (. 5/359وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) - 183
 سبق خترجيه قريًبا.  - 184
 ( من حديث أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها. 6696أخرجه البخاري ) - 185
 .10/411، 5/234( 19080انظر فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ) -186
 (.4/429، والروض املربع )(5/374كشاف القناع )وهذا هو املذهب. ينظر:   - 187
 ( من حديث أيب هريرة. 1397(، ومسلم )1189أخرجه البخاري ) - 188
 (.4/431، والروض املربع )(5/373كشاف القناع )وهذا هو املذهب. ينظر:   - 189
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: ود. قال أبو دا(190) ا(فشأنك إذً )، مث أعاد عليه، فقال: (َصل   هاهنا)، مث أعاد عليه، فقال: (هاهنا صل   )
  .-صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ - عوف عن النب روى حنوه عن عبد الرمحن بن

د  }قوله تعاىل:  - ر وه نَّ َوأَنْ ت ْم َعاك ف وَن يف  اْلَمَساج   فيحرم   ؛للنساء املعتكف   عن مباشرة   صريحٌ  هنيٌ  :{َواَل ت  َباش 
ه، قطع   حرمَ  انذرً  ، فإن كان االعتكاف  عٌ و  نوعان: نذٌر وتط االعتكافَ  ودواعيه، لكنَّ  على املعتكف اجلماع  

، (191)إلبطاله النذرَ  ؛ميني   ه كفارة  تلزم   :العلم أهل   فقال بعض   ؛نة  معي   ه، فإن كان يف أايم  اعتكاف   لَ بط   وإذا جامعَ 
 َ وطئ ، مث اتطوعً  أخرى، وإن كان االعتكاف   عليه استدراكه يف أايم   فيجب   ؛االعتكافه أايمً  وإن مل يكن عنيَّ

 عنه حكم   زالَ  ؛هتركَ  :أي ؛هاعتكافَ  قطعَ  عنه، لكن إنْ  هللا   ما هناه   ألنه فعلَ  ؛مع اإلمث هاعتكاف   فيه بطلَ 
  إذا كان يف غريه. اأو مطلقً  ،يف الليل إذا كان يف رمضان أهله له مباشرة   وحلَّ ، االعتكاف  

عن  ا، منفردً للقرآن، وذكر ، وصالة   ادة؛ من تالوة  العب ه أبنواع  ه اشتغال  يف حق   د  للمعتكف ويتأكَّ  ستحبُّ ي   -
به،  فيه وينفرد   يف املسجد يدخل   ، فقد كان له خباءٌ -صلَّى هللا  عليه وسلَّمَ -عليه هديه  الناس، وهذا ما يدلُّ 

عن  ، وقد استفاضَ ة  واملباحثات العلمي   والتعليم   ابلعلم   املعتكف االشتغال   م أنه ليس من وظائف  علَ ومنه ي  
، االعتكاف   القرآن وتركوا التعليم، والسيما حالَ  أقبلوا على تالوة   رمضان   أنه إذا دخلَ  -رمحهم هللا  - السلف  

 ، وقد تتعني   من النوافل املطلقة   الكفاايت، وهي آكد   فهو من فروض   ؛حاضرة   يف مسائلَ  السائلني ا إفتاء  وأمَّ 
 ه.من جييب   ر  أو تعسُّ  ر  ه تعذُّ ظن  على  إذا غلبَ  السائل   على املسؤول إجابة  

 املسجدَ  من املساجد يف نواحيها ويرتكَ  إىل مسجد   يقصدَ  اخلطأ أنْ  فمنَ  ؛يف مكة ليعتكفَ  ومن سافرَ  -
 االعتكاف فيه، وهو املخصوص   فيه ومشروعية   الصالة   ه ومضاعفة  على فضيلت   ق  فَ املت َّ  ؛عبة  الك الذي حولَ  احلرامَ 

بل ينبغي له الصرب على ما  ؛ةبدن   لراحة   امً قد  م   الفضائل   يكون طالب   وال ينبغي أنْ  ،إليه حل  رَّ ال شد    مبشروعية  
 .احلرام   ابعتكافه يف املسجد   ة  املشق   له من بعض   حيصل  

 
                                                           

محاد بن سلمة، عن حبيب بن ( من طريق 7839، واحلاكم )(2384والدارمي )(، 3305أبو داود )و  (،14919أمحد ) أخرجه - 190
 ، به. املعلم، عن عطاء، عن جابر

قال  به.، عن عطاء ،حبيب بن الشهيدعن  من طريق بكار بن اخلصيب، (20135)البيهقي و  (،2/221ابن عدي يف الكامل ) وأخرجه
وأحاديثه قليلة، وال أعلم له من األحاديث إال مقدار مخسة . ابن عدي: هذا احلديث هبذا اإلسناد ال أعرفه إال عن بكار هذا عن حبيب.

 .وأرجو أنه متماسك مبقدار ما يرويه ،أو ستة
 وإبراهيم بن يزيد هو اخل وزي مرتوك احلديث. .طريق إبراهيم بن يزيد، عن عطاء مرساًل ( من 15891وأخرجه عبد الرزاق )

 . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاهقال احلاكم: 
 (.389، 5/387وهذا هو املذهب. ينظر: كشاف القناع ) - 191
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