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الصيام 
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  المقدمة

كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل { احلمد هللا القائل يف احلديث القدسي 
  ) ١( } وأنا أجزي به 

عليك بالصوم فإنـه ال  {والصالة والسالم على رسول اهلدى والبالغ القائل 
  ) ٢(  } عدل له

  : وبعد 
صيام شهر رمضان ملصـلحة عبـاده ولتهـذيب     عاىلوت فرض سبحانهفلقد 

االمتنـاع عـن   من يف الصيام ملا نفوسهم واالرتقاء م إىل الكمال البشري 
 ، وهذا ميرن النفس على خالف هواها املفطرات من املطعم واملشرب وغريمها

،  شهواهتا املمنوعـة يف الصـيام  ، ويعينها على التغلب على طاعة ملوالها 
فعل العبد هذا فقد قويت ، ومىت   األخذ باألخالق الفاضلةويهذا إىل 
   يف اخلري وضعفت عنده إرادة الشر عنده اإلرادة

وملا كان الصيام يشمل صيام رمضان ذلك الركن الرابع من أركان اإلسـالم  
املفروض على املسلم صيامه ويشمل صيام التطوع الذي هو باب اخلري على 

ما خيص عموم الصيام وجعلنا كالً من ذلك صاحبه وضحنا ما خيص رمضان و
  على حدة وذلك يف مباحث 

                                                 
  ٢٧٣ - ٨/٢٧٢مسلم  ١٩٠٤البخاري  ١
  ٣٤١٦ابن حبان ،  ٢٢٢٠النسائي ،  ٩٨٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب ٢
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الصيام 
ورمضان

  : املبحث األول 
ويشمل مثانون فضيلة مشروحة تصب كلها يف ترغيب املسـلم يف إلسـراع   
على النيل منها إن مل يستطع حتصيلها كلها منها ستاً وأربعون فضيلة لعمـوم  

كستة من شوال وثالثـة  الصيام تدفع املرء لإلقبال على أنواع صيام التطوع 
أيام من كل شهر واالثنني واخلميس وعرفة وعاشوراء وشعبان وعشـرة ذي  

  احلجة 
وأربعة وثالثون فضيلة لرمضان تدفع املرء أن جيتهد يف احملافظة على صـيام   

  رمضان واألعمال املرتبطة به
  : املبحث الثاين 

  :ويشمل أربعة وأربعون سنة مشروحة لتسهيل تطبيقها منها 
  عشر سنن للصيام عموماً تشمل السحور واإلفطار وإفطار الصائم 

وأربعة وثالثون سنة خاصة برمضان شاملة التراويح وطول القيام والتمـاس  
  ليلة القدر واالعتكاف وزكاة رمضان

  :املبحث الثالث 
ويشمل مائة مسألة ألحكام الصيام عموماً مما حيتاجه أغلب الناس حتتوي كل 

ديد من الفروع من كتب األمهات للفقه ومن املسـتحدثات  مسألة على الع
اليت عرضت على فقهاء عصرنا ليستطيع طالب العلم إذا استحدث عليه أمر 

  : يف الصيام أن يقيسه عليها وقد أمجلت توزيعها على النحو التايل 
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الصيام 
ورمضان

األكل والشرب للصائم مع الشك وكذا مع اجلهل بطلوع الفجر وغـروب  
  الشمس
باشرة واملس والقبلة والنظر واحليض والنفاس والطهارة منهما مـع  اجلنابة وامل
  الصيام

ويشمل أحكام تفترق مع صيام شهر رمضان وغريه كاجلماع يف رمضان وغري 
  رمضان

والنية لصيام رمضان وقضائه وتوافقه مع غريه من صيام ككفـارة أو نـذر   
  ومفارقة حكم النية يف صيامه وصيام التطوع

األحكام املتعلقة باهلالل ودخول الشهر وخروجه ويـوم   وكذا خصوصيته يف
  الشك

يف مسائل مستقلة ومنها مطـروح   و أحكام هذا املبحث منها ما هو مطروح
  داخل مسائل أو فروعها  

املبحث الرابع ويشمل تفسري آيات الصيام ملعرفة كل ما يتعلق ا من صيامنا 
وأمهية شهر رمضان العظـيم يف   وصيام غرينا والرخص اليت مّنا اهللا ا علينا

حياة املسلم واهتمامه الزائد بالقرآن والليلة اليت أنزلت فيه والدعاء يف هـذا  
  الشهر مما يؤدي إىل زيادة التقوى مع آداب للصيام

وكل ما أتينا به يف هذه الرسالة من أحاديث صحيحة أو حسنة ولو عند بعض 
تعرض لألحاديث الضـعيفة  أهل العلم ولو خالفهم حديث غريهم دون أن ن

اليت ليس هلا حتسني عند أهل العلم وأتينا بالقول الواحد الذي وجدناه راجحاً 
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الصيام 
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بالدليل أو من أقوال أهل العلم املشهود هلم بالثقة واملبين على التيسري علـى  
 اختـار  إال أمرين بني خري ما{ األمة املأخوذ من هنجه صلى اهللا عليه وسلم 

وعزوناه باحلاشية لرسـائلهم وللكتـب املنتشـرة    } مأمثا يكن مل ما أيسرمها
  واملعروفة لدى أغلب الناس حىت يسهل الرجوع إليها

نسأل اهللا أن ينفع ا وجيعلها يف ميزان حسنات كل من أخذنا عنهم وكـل   
  من قرأها وعمل على نشرها

  عبد القادر بن حممد بن حسن أو طالب/ كتبها 
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  الصيام اهللا ينسبه لنفسه -١
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٣( } قال اهللا عز وجل كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل {
  ) ٤( } كل عمل ابن آدم له إال الصيام هو يل {

 ،ن الرياء والسـمعة  م الصيام لبعده ضاف الصوم إىل نفسيف عاله أجل اهللا 
فخص الصيام ألنه ألنه ال يكاد يقع عليه أبصار الناظرين ، فيدخل فيه الرياء 

وإمنا هو شيء يف القلب فاألعمال ال تكـون إال   من ابن آدم بفعله ال يظهر
  اليت ختفى عن الناس إال الصوم فإمنا هو بالنية ، باحلركات 

فعل الصـيام ولـيس اإلخبـار     واملقصود باالمتناع من الدخل يف الرياء هو
 والصـوم ال يطلـع عليـه     فاألعمال يدخلها الرياء، بالصيام فإنه قد يدخله 

  إىل نفسه فأضافه اهللا مبجرد فعله إال اهللا

  الصيام ال حد جلزائه ألنه منسوب هللا الكريم -٢
  ) ٥( } وأنا أجزي به {يقول تعاىل يف احلديث عن الصيام 

                                                 
  ٢٧٣ - ٨/٢٧٢مسلم  ١٩٠٤البخاري  ٣
  ٨/٢٧١مسلم  ٤
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الصيام 
ورمضان

 الصياموأما غري  ، وتضعيف حسناته م مقدار ثواب الصيام بعل أَْنفَرِد اهللا تعاىل
من العبادات فقد كشف مقادير ثواا للناس وأخربهم أنه يضاعف جزاؤها 
من عشرة أمثاهلا إىل سبعمائة إىل ما شاء اهللا إال الصوم فال يضاعف إىل هذا 

اهللا  ولذلك يتوىل ، القدر بل ثوابه ال يقدر قدره وال حيصيه إال اهللا تعاىل
جزاء  فما شيء يداينجزاءه بنفسه وال يكله إىل غريه ويثيب عليه بغري تقدير 

  وال يبلغه الصوم
ويف نسب اهللا الكرمي العطاء لنفسه إشارة إىل تعظيم ذلك العطاء وتفخيمه ويف 

  هذا تبشري للصائم بعظم الثواب

  الصيام وقاية من املعاصي -٣
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٦( } نة الصيام ُج{
  اجلنة بضم اجليم هو ما يستر ويقي العبد مما خياف منه 
فهو ساتر ومـانع مـن    فالصوم يستر صاحبه وحيفظه من الوقوع يف املعاصي

  اآلثام 
مما يفسده وينقص  ويتضح ذلك يف دفع الصيام للصائم إىل أن يصون  صومه

   ثوابه 

                                                                                                                
  ٢٧٣ - ٨/٢٧٢م مسل ١٩٠٤البخاري  ٥
  ٢٧٣ - ٨/٢٧٢مسلم  ١٩٠٤البخاري  ٦
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  الصوم قامع للشهوات -٤
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصـر وأحصـن   {
  ) ٧( } )أي قامع للشهوات(للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 

ألنه هو أسلم طريقة لتصريف ، اإلسالم يدعوا إىل الزواج ويرغب فيه 
زواج أن فالشريعة توجه من كان لديه قدرة اإلنفاق على ال، الغريزة اجلنسية

  يتزوج، فالزواج أشد إحصانا ومنعاً من الوقوع يف الفاحشة
ومن مل يستطع الزواج لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر 
منيه، وعلى هذا وقع اخلطاب مع الشباب ألهنم مظنة ثوران شهوة النساء 

  الداعية إىل اجلماع وال ينفكون عنها غالباً
  . أن الغرض من الصوم يف األصل كسر الشهوةويف احلديث إشارة إىل

فاملرء مبحافظته على صيامه يغض البصر الذي فيه الصيانة من الوقوع يف الفنت 
فال ينظر إىل النساء وبذلك يعزف بنفسه ، واالبتعاد عن مواقعة املعصية

  األمارة بالسوء عن التطلع للنكاح
ر للشهوة ألنه وجاء وجيد من صومه كسراً لشهوته ألن الصوم أصالً كاس
 ويترك اخلصيتني على ما والوجاء نوع من االخصاء يقوم برض عروق األنثيني

  :قال صلى اهللا عليه وسلم هم عليه 
  ) ٨( }خصاء أميت الصيام والقيام {

                                                 
  ١٩٠٥البخاري  ٧
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  وبذلك يكون الصيام قاطع للشهوة كما أن اخلصاء قاطع للنسل
ملني املطلع عليه الذي وجيمع مع هذا احملافظة على مداومة الطاعة لرب العا

وبذلك تقوى إرادته وترتفع معنوياته وتقمع ، سيقف بني يديه يوم القيامة
  شهواته اليت يدفع ا املعاصي 

والصائم الذي ميتنع عن احملرمات وعن احلاالت اليت تدعو هلا الشهوة إنسان 
 صام عن شهواته يف الدنيا أدركها منأن لعلمه  عزيز كرمي ، يشعر بآدميته

  غدا يف اجلنة

  الصيام يساعد اإلنسان على حتسني أخالقه -٥
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٩( } فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب {
الرفث يطلق ويراد به اجلماع ويطلق ويراد به الفحش ويطلق ويراد به 

الفحش  خطاب الرجل واملرأة فيما يتعلق باجلماع و املراد به يف هذا احلديث
  ورديء الكالم

إال أنه يعلم  الصيام، غري يف جيهل أو له أن يرفث حيل أنه ال والصائم مع علمه
 حرمـة  مـن  لزمه ما ويعرف الصوم، فتجده يعظم يف الصوم حرمته بتأكيد

                                                                                                                
 ١٨١/ ٣وحسن إسناده اهليثمي يف امع  ١٧٣/ ٢ا املسند  ٨
  ٢٧٣ - ٨/٢٧٢مسلم  ١٩٠٤البخاري  ٩
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الصيام فيبتعد عن الفحش وهذا معناه أن صيامه منعه من األمور اليت يرتكبها 
  به مهارات يف التحلي باألخالق احلسنةأصحاب األخالق الغري حسنة وكّس

  الصيام يساعد اإلنسان على كظم غيظه  -٦
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ١٠(} وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إين صائم إين صائم{ 
  ) ١١( } فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إين صائم إين صائم { 
  ) ١٢( } ائم إين صائم فإن امرؤ شامته أو قاتله فليقل إين ص{ 

صومي مينعين  معناه إن إين صائم يقول بلسانه للمشامت واملقاتلعندما  الصائم
  فال سبيل إىل شفاء غيظك مبعىنله يف نفسه اقوإن من ذلك، 

 ال والشتم القبيح ومع علمه أن السب اللفظ عن صيامه يكون الصائم قد نزه
أنه خلصمه إين صائم  هقولمعرفته بيفطره إال إنه ال يثأر لنفسه ممن شتمه رغم 

لكنـه يكـتم   ،  داً بالوعيد املتوجه على من انتهك حرمة الصائميحتذيراً وهتد
  غيظه ويعفو ويصفح ويذكر نفسه بالقول أنه يف حالة صوم

                                                 
 وقال حديث حسن ٧٦٤الترمذي  ١٠
  ٢٧٣ - ٨/٢٧٢مسلم  ١٩٠٤البخاري  ١١
   ٨/٢٧٠مسلم  ١٢

 

١٤ 
 

الصيام 
ورمضان

الصيام جيعل للمسلم إرادة يسيطر بها على أهم  -٧
  ملذاته هللا

  :قال صلى اهللا عليه وسلم 
الصوم فإنه يل وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامـه مـن   قال اهللا تعاىل إال { 

  ) ١٣( } أجلي
  ) ١٤( } يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام يل { ويف رواية 

يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع {
  ) ١٥( } زوجته من أجلي

كن الشيء الذي جيعـل  امللذات من أكثر األمور اليت يندفع ورائها اإلنسان ل
اإلنسان يستطيع أن يتركها وليس فقط أن يندفع ورائها الصوم ألن الـذي  

هللا يف االبتعاد  هْإِْخلَاص على أن يتحكم فيها قصده وجه اهللا أي لصَّاِئمحيمل ا
يْعرِض ِفي خاِطره شْهوة شـْيء  عن هذه األمور وقت الصيام وخاصة عندما 

فيجاهد نفسـه يف تركهـا فهـذه    طَر يفل نهاره إِلَى أَنْ الْأَْشياء طُوهذه ِمْن 
ااهدة اليت قصد ا وجه اهللا هي اليت دفع ا االستجابة لتنفيـذ اخلـاطرة   
وحتويلها لعمل وهي اإلرادة اليت حتكم ا يف السيطرة على ملذاته وهلذا ملـا  

                                                 
  ٨/٢٧٣مسلم  ١٣
 ١٨٩٤البخاري  ١٤
١٥ورجاله ثقات وكذا قال املنذري وحسنه حمققوا  ٨٤٧٧رواه الطرباين يف األوسط  ٣/١٧٩مع ا

 ١٤٣١الترغيب 
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أجلـه جـل    وجد اهللا يف قلبه الصدق يف هذا نسب ترك العبد مللذاته أنه من
وعال ومن استطاع السيطرة على هذه األشياء كانت سيطرته على نفسـه يف  

   غريها أهون

  الصيام صحة -٨
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ١٦( } صوموا تصحوا { 
إشعار بأن الصائم يناله من اخلري يف جسمه وصحته حظ وافر مع عظم األجر 

يئة للتدبر والفهم وانكسـار  يف اآلخرة ففي الصيام صحة للبدن والعقل بالته
  النفس هللا

ويف الصوم غذاء للقلب كما يغذي الطعام اجلسم فإن مفتاح اهلدى والصحة 
جوع الصيام ألن األعضاء إذا وهنت هللا نور اهللا القلب وصفى النفس وقوي 

  )  ١٧( اجلسم 
  ومن تأثري الصيام على صحة البدن

معاجلة األمراض النامجة عـن  الصيام زكاة للجسد ملا له من فوائد عظيمة يف 
  فرط التغذية 

  فالصوم عالج شاف لكثري من أمراض العصر 

                                                 
  ١٨٩٧ابن خزمية  ،  ٩٧٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب ١٦
 مع تصريف ٤/٢٨٠املناوي يف فيض القدير ١٧
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  ومن تأثري الصيام على صحة النفس
وإنفـاذ البصـرية ألن     الصيام زكاة النفس ففي جوع اجلسم صفاء القلب

  . الشبع يورث البالدة ويعمي القلب ويكثر الشجار فيتبلّد الذهن
لق سبحانه وتعاىل، فهو سٌر بني العبد وربـه ال  فالصيام ينمي اإلخالص للخا

رقيب على تنفيذه إال ضمريه ورغبته الصادقة يف رضاء اهللا سبحانه، وعنـد  
وإن البطر واألشر مهـا مبـدأ   . اجلوع يزول البطر وتنكسر حدة الشهوات

الطغيان والغفلة عن اهللا، فال تنكسر النفس وال تذل كما تذل باجلوع، فعنده 
  .وختشع لهتسكن لرا 

واجلـوع يسـاعد   . وهذه أمور كلها ختفف من توتر اجلهاز العصيب وهتدئـه 
ويدعم اجلوع يف كسر حدة الشـهوات،  . الصائم على السيطرة على نفسه

ويستحضر مراقبة اهللا ويستشعر أنه يف عبادة هللا، مما يصـرفه عـن الـتفكري    
  .باملعاصي والفواحش

يف خمالفة هواها طاعـة   ) ١٨(  إلرادةوالصيام يؤدي إىل صفاء الذهن وتقوية ا
: وقـال )   ١٩(  }الصرب نصف اإلميان {ملوالها ويروض النفس على الصرب و

   ) ٢٠(  }الصوم نصف الصرب { صلى اهللا عليه وسلم

                                                 
 الغزايل يف األحياء من أسرار الصوم ١٨
 ٣٣٩٧األلباين موقوفا يف صحيح الترغيب  صححه،  ٨٥٤٤الطرباين يف الكبري   ١٩
 وحسنه ٣٥١٩والترمذي  ١٧٤٥رواه ابن ماجة  ٢٠



 

١٧ 
 

الصيام 
ورمضان

والراحة النفسية والفكرية واالبتعاد عما  فالصيام يؤدي إىل الشعور بالطمأنينة
  يعكر صفو الصيام من حمرمات ومنغصات

ثار والفوائد النفسية اليت جينيها الصائم هلا مردودها اإلجيايب يف حسن سري واآل
الوظائف العضوية لكل أجهزة البدن نظراً للعالقة الوثيقة بـني االطمئنـان   

  النفسي وصحة اجلسد عموماً
األمـراض  وقاية من الِعلل وكالمن أصناف الوقاية املرغوبة ،  وفيه غري ذلك

  ) ٢١(  تناول اللذاتالناشئة عن اإلفراط يف 

  الصيام باب من أبواب اخلري -٩
  :قال يل صلى اهللا عليه وسلم: عن معاذ بن جبل قال 

  ) ٢٢( } أال أدلك على أبواب اخلري قلت بلى يا رسول اهللا قال الصوم جنة { 
فـإن أفضـل    من النوافل ، اخلريِ أبواب يدل النيب صلى اهللا عليه وسلم على

فدل ، أداء الفرائض  بعد بالنوافل إليه يتقربون الذين ن ،أولياء اهللا هم املقربو
 سـترة  من حيث أنـه  الصوم ، من الطرق املوصلة للخري وهي اإلكثار عن

اليت هي السبب يف  يؤذيه من الشهوات النار ألنه يقي صاحبه ما  من ووقاية
  العذاب 

                                                 
 ١٣٥/  ٢التحرير والتنوير  ٢١
 وصححه ٢٦١٦الترمذي ،  ٩٨٣صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب ٢٢

 

١٨ 
 

الصيام 
ورمضان

  الصيام أفضل األعمال  -١٠
  عن أيب أمامة رضي اهللا عنه أنه 

} أي العمل أفضل قال عليك بالصوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل { 
 )٢٣(  

 املرء صام وإذا األخالق ومكارم الذكاء يف ويزيد والفطنة القلب يقوي ألنه 
 مـن  الـذنوب  مواد وانقلعت شهواته وانقمعت والشرب األكل قلة اعتاد
  جهة كل من احلسنات به وأحاطت وجه كل من اخلري يف ودخل أصلها

  الصيام من األعمال التي ينفع اهللا بها العبد  -١١
  :عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا مرين بأمر يـنفعين  {
  ) ٢٤( } اهللا به قال عليك بالصيام 

الصائم عندما يترك املأكل واملشرب والشهوة هللا تعاىل وحيبس نفسه عن إجابة 
 عي الشهوة واهلوى ابتغاء وجه اهللادا

  وعندما يترك اجلدل وقول الزور والفحش ابتغاء وجه اهللا 
فإن اهللا الكرمي العطاء الذي نسب جزاء الصيام لنفسه سيجازيه جزاء ينفعه يف 

   واآلخرةالدنيا 

                                                 
  ٢٢٢٢النسائي ،  ٢٢٢٢صححه األلباين يف صحيح سنن النسائي  ٢٣
  ٣٤١٦ابن حبان ،  ٢٢٢٠النسائي ،  ٩٨٦ صححه األلباين يف صحيح الترغيب٢٤



 

١٩ 
 

الصيام 
ورمضان

  الصيام من األعمال التي ليس هلا مثيل  -١٢
  :اهللا مرين بعمل قال  عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قلت يا رسول

عليك بالصوم فإنه ال عدل له قلت يا رسول اهللا مرين بعمل قـال عليـك   { 
بالصوم فإنه ال عدل له قلت يا رسول اهللا مرين بعمل قال عليك بالصوم فإنه 

  ) ٢٥( }  ال مثل له
   ودفع النفس األمارة والشيطان ال مثل له يف كسر الشهوة 
   وال مثل له يف كثرة الثواب

  الصائم رائحته أطيب من ريح املسك -١٣
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  )٢٦(} والذي نفس حممد بيده خللوف الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك{
  ) ٢٧( } إن ريح الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك {

  خللو املعدة بترك األكل هو تغري طعم الفم ورحيه بتأخري الطعام اخللوف
النيب صـلى  قسم أُو أزكى عند اهللا وأقرب إليه من ريح املسكوهذا اخللوف 

 على ذلك تأكيدااهللا عليه وسلم  

                                                 
 ١/٤٢١وحلاكم  ١٨٩٣وابن خزمية  ٤/١٦٥النسائي ،  ٩٨٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب ٢٥

 وصححه ووافقه الذهيب 
 اخللوف هو تغري رائحة الفم من الصوم،  ٢٧٣ - ٨/٢٧٢مسلم  ١٩٠٤البخاري ٢٦
 قال حسن صحيحو ٢٨٦٣الترمذي ،  ٩٧٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب ٢٧

 

٢٠ 
 

الصيام 
ورمضان

بكونه أطيب عند اهللا مـن ريـح   واآلخرة اخللوف يتحقق وصفه يف الدنيا و
يوم القيامة على املسك املستعمل  رجحان اخللوف يف امليزان هذا ويف، املسك 

 حيث يؤمر باجتناا، واجتالب الرائحة اهللا اة طلباً لرضهلدفع الرائحة الكري
  اجد والصلوات وغريها من العباداتسالطيبة كما يف امل

عند اهللا جل يف  خالف معناهعلى كثري من الناس اخللوف واملسك عند وألن 
عظيمة بديعة وهي أن النّيب صلى اهللا عليه وسلم  ةفائد عاله كان هلذا احلديث

وهذا ن تقذر مكاملة الصائمني بسبب اخللوف ، إمنا مدح اخللوف هنياً للناس ع
  الصائم  فيه إكرام

وحيصل لصاحب اخللوف من الثواب أكثر مما حيصل لصاحب املسك وهـو  
مع ما فيه من املخاطرة بالنفس وبذل ولشهيد رحيه ريح املسك ا الشهيد فدم

الصوم أحد أركان إال أن ريح الصائم أطيب من ريح دم الشهيد ألن  الروح
اجلهاد فرض كفاية والصوم فرض عـني  ألن  سالم فهو أعظم من اجلهاد،اإل

  طيبه عند اهللا رضاه به وثناؤهو وهو أفضل من الكفاية

  الصائم دعائه مقبول حىت يفطر -١٤
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 

٢١ 
 

الصيام 
ورمضان

ثالثة حق على اهللا أن ال يرد هلم دعوة الصائم حىت يفطر واملظلوم حىت {
  ) ٢٨( } افر حىت يرجعينتصر واملس

اللتجاء هؤالء الثالثة إىل اهللا تعاىل بصدق الطلب ورقة  القلب وانكسار 
   ِاخلاطر جاء التأكيد على استجابة دعوهتم

 استحباب يفطر يقتضي ويف توضيح الشريعة للصائم بأن دعائه مقبول حىت
الوقت ولذا  ذلك كل يف صائما يسمى ألنه آخره إىل يومه أول من دعائه

 حيب وملن له والدنيا مبهمات اآلخرة صومه حال يف يدعو أن للصائم يستحب
  ) ٢٩(  وللمسلمني

  الصائم له دعوة مقبولة عند فطره  -١٥
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٣٠( } للصائم عند فطره لدعوة ما ترد{ 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  )   ٣١(}حني يفطر واإلمام العادل ودعوة املظلومثالثة ال ترد دعوهتم الصائم { 

                                                 
وحسنه حمققوا الترغيب  ٣١٣٩البزار   ٣٤١٩ابن حبان ،  ١٩٠١ابن خزمية ،  ١٧٥٢ابن ماجة ٢٨

١٤٥٠  
وحسنه حمققوا الترغيب  ٣١٣٩البزار   ٣٤١٩ابن حبان ،  ١٩٠١ابن خزمية ،  ١٧٥٢ابن ماجة ٢٩

١٤٥٠  
 قال يف الزوائد إسناده صحصح١٧٥٣ابن ماجة ٣٠
  ١٤٥٠وقال حسن وحسنه حمققوا الترغيب  ٣٥٩٨ي الترمذ،  ٤٤٥/ ٢املسند    ٣١

 

٢٢ 
 

الصيام 
ورمضان

بني النيب صلى اهللا عليه وسلم أن الصائم مع ما له من استجابة دعائه طوال 
 للصائم فترة صيامه إال أن له دعوة أخري مستجابة وهو يفطر ولذا  يستحب

  إفطاره عند يدعو أن

  الصائم أحب عباد اهللا بتعجيله اإلفطار -١٦
  :صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا 

  ) ٣٢( } أحب عبادي إيل أسرعهم فطراً : يقول اهللا تعاىل { 
 من فيه ملا الغروب تيقن أحب العباد إىل اهللا أَكثرهم تعجيال يف اإلفطار إذا 

 املبتدعة وخمالفة فطره مبسارعة بأمره ائتماره وسرعة الشارع ألمر االنقياد
هذه احملبة املتابعة  ِفي فالسبب أفضل ومالنج الشتباك الفطر تأخري أن الزاعمني

للسنة واملباعدة عن البدعة واملخالفة ألهل الكتاب ويف هذا إمياء إىل أفضلية 
   هذه األمة

  الصائم عندما يتسحر يصلي عليه اهللا ومالئكته  -١٧
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

  ) ٣٣( } إن اهللا ومالئكته يصلون على املتسحرين { 

                                                 
  ٢/٣٢٩املسند ، وحسنه  ٧٠٠الترمذي   ٣٢
قال احلديث قوي مبجموع الطريقني   ١/٤٤٨األلباين يف صحيح الترغيب   ٤٤-٣/١٢املسند    ٣٣

 وبشواهده 



 

٢٣ 
 

الصيام 
ورمضان

 وهـذا  هلـم  استغفارهم املالئكة وصالة رمحته م على املتسحرين اهللا الةص
 إباحـة  يف وزيادة القوة يف زيادة ملا فيه من يف تناول السحور عظيم ترغيب
 احليـاة  يف وزيـادة  تؤتى أن اهللا حيب اليت املباحة الرخص يف وزيادة األكل
 لزيادة وقتا لسحورا جعل فكأنه الطاعة اكتساب يف وزيادة الرفق يف وزيادة
  ) ٣٤(  للنقمة ودفعا النعمة

  الصائم جيد بركة يف سحوره -١٨
  ) ٣٥( } تسحروا فإن يف السحور بركة { 
  ) ٣٦( } السحور كله بركة فال تدعوها { 
ملراد بالربكة األجر والثواب ولكونه يقوي على الصوم  وينشط له وخيفـف  ا

الربكـة يف  ، ويف السـحر  املشقة فيه وملا يتضمن من االستيقاظ والـدعاء  
،  وخمالفة أهل الكتاب ،  وهي إتباع السنة،  السحور حتصل جبهات متعددةَ 

وحتصل بسـببه الرغبـة يف   ،  والزيادة يف النشاط،  والتقوي به على العبادة 
والتسـبب للـذكر   ، خلفة املشقة فيه على املتسـحر  ؛  االزدياد من الصيام

، وقت ترتل الرمحـة  ، الوقت الشريف ذلك ،  والدعاء وقت مظنة اإلجابة

                                                 
 ١٨٠/  ٤ القدير املناوي يف فيض   ٣٤
  ٧/٢٠٧مسلم    ٣٥
قال احلديث قوي مبجموع الطريقني  ١/٤٤٨صحيح الترغيب األلباين يف  ٤٤،  ٣/١٢املسند    ٣٦

 وبشواهده 

 

٢٤ 
 

الصيام 
ورمضان

أو أدام االستيقاظ ، ورمبا توضأ صاحبه وصلى ،  وقبول الدعاء واالستغفار 
   وفيه تدارك نية الصوم ملن أغفلها قبل أن ينام ،   للذكر والدعاء والصالة 

 وهذه الربكة تعود إىل األمور األخروية فإن إقامة السنة يوجب األجر وزيادته
ن على الصوم وتيسريه من غري إضرار  األمور الدنيوية كقوة البدوتعود إىل، 

ومما يعلل به استحباب السحور املخالفة ألهل الكتاب ألنـه ممتنـع   . بالصائم
  وهذا أحد الوجوه املقتضية للزيادة يف األجور ،  عندهم 

حيصل السحور بأقل ما يتناوله املرء من مأكول ومشروب تسحروا ولو بلقمة 
 )٣٧ (  
   ماء جرعة أحدكم جيرع أن ولو تتركوه فال

  الصائم حيب أن يرفع عمله وهو صائم -١٩
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

} تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم { 
 )٣٨ (  
 مجعة كل من يومني صلى اهللا عليه وسلم قدوتنا احلسنة يصوم اهللا رسول كان
 فيهمـا  تعـرض  يومـان  هذان واخلمس وبني أن االثنني دعهما ومها يومي ال

  صائم وهو عمله يعرض أن حيب العاملني وبني أنه رب على األعمال

                                                 
 ٧٢/  ٤شرح مسلم  النووي على،  ١٧١/  ٦فتح الباري البن حجر    ٣٧
 ٧٤٧صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ، وحسنه  ٧٤٧الترمذي    ٣٨



 

٢٥ 
 

الصيام 
ورمضان

وألن الصائم يكون أكثر بعداً عن املعصية وأكثر إقباالً علـى اهللا باألعمـال   
هـا  الصاحلة يف صيامه فيسره أن يرفع عمله وهو يف هذه احلالة اليت يكون في

األعمال يف األسبوع وهي  صائم ولذا يقبل الصوام على األيام اليت جتمع فيها
مرتني يوم االثنني ويوم اخلميس لتعرض مفصلة على رب العاملني ويكثروا من 

كما وضح ذلك الـنيب   الصوم يف شعبان ألنه تعرض فيه أعمال العام جمملة 
 فيـه  ترفع شهر هو{صلى اهللا عليه وسلم عندما سئل عن صيام شعبان فقال

  ) ٣٩( } صائم وأنا عملي يرفع أن فأحب العاملني، لرب األعمال

  الصيام يذكر خبطورة الشحناء -٢٠
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصـوم  

إن { االثنني واخلميس فقيل يا رسول اهللا إنك تصوم االثنني واخلميس فقـال  
خلميس يغفر اهللا فيهما لكل مسلم إال مهتجرين يقول دعهمـا  يوم االثنني وا
  ) ٤٠( } حىت يصطلحا 

الصائم هلذان اليومني من أجل فضلهما يكون منتبهاً يف عالقاتـه بـاآلخرين   
حريصاً إذا تعرض لإلساءة من أحد خشي احلرمان من مغفرة اهللا إذا سـعى  

  الغفران  قلب خصمه حىت يناال قلشفاء غيظه فتجده يبادر السترقا

                                                 
 ٢٣٥٦النسائي ، ٢٣٥٧حسنه األلباين يف صحيح سنن النسائي   ٣٩
 ١٠٤١ه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب صحح، ابن ماجه   ٤٠

 

٢٦ 
 

الصيام 
ورمضان

  الصيام يذكر خبطورة الشرك -٢١
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تعرض األعمال يف كل اثنني ومخيس فيغفر اهللا عز وجل يف ذلك اليوم لكل { 
امرئ ال يشرك باهللا شيئا إال امرأ كانت بينه وبني أخيه شحناء فيقول اتركوا 

  ) ٤١( } هذين حىت يصطلحا
يوم االثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد ال يشرك بـاهللا   تفتح أبواب اجلنة{ 

  ) ٤٢( } شيئا إال رجال كان بينه وبني أخيه شحناء 
املسلم الصائم هلذان اليومني هو إنسان يسعى لتقرب إىل اهللا حريصـاً علـى   
مرضاته خيشى الشرك ويكره وجيد يف فضل صيام هذان اليـومني التـذكر   

  بوحدانية اهللا  خبطورته فيقوى عنده اإلميان 

الصيام يكفر ما حيدث من املرء من فنت يف ماله أو  -٢٢
  أهله أو جاره

  :قال صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ٤٣( } فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره تكفرها الصالة والصيام والصدقة{ 

                                                 
   ١٧٤٠ابن ماجة ، صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة   ٤١
 ١٦/٣٣٨مسلم   ٤٢
 ١٨٩٥البخاري    ٤٣



 

٢٧ 
 

الصيام 
ورمضان

 يلهيه فتارةً بذلك، ويفتنت له، ااور وجباره وأهله وولده مباله يبتلى اإلنسان
 بعض ألجله يفعل أن على حمبته حتمله وتارةً آخرته، يف ينفعه عما به تغالاالش
 ما إليه ويأيت يظلمه وتارةً عليه، الواجب حقه يف يقصر وتارةً اهللا، حيبه ال ما

  .به ويطالب عنه فيسأل فعل، أو قول من اهللا يكرهه
 له، كفارةً ذلك كان صام مث اخلاصة، الفنت هذه من شيء لإلنسان حصل فإذا
 كان صاحلاً كالصيام عمالً ألجلها ويعمل سيئته، تسوؤه اإلنسان كان وإذا
   إميانه على دليالً ذلك

  الصائم بتعجيله الفطر يكون ممن أظهروا الدين -٢٣
  :لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ال يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر الن اليهود والنصارى يؤخرون { 
 { )٤٤ (  

سالم للفطر إظهاراً لسنتهم يف الصيام  فالصائم بتعجيله للفطر تعجيل أهل اإل
يظهر هنج األمة اإلسالمية ألن اليهود والنصارى يؤخرون اإلفطار إىل ظهـور  

  النجوم والذي يؤخر الفطر إىل اشتباك النجوم تشبه باليهود

  الصائم فيه اخلري بتعجيله الفطر  -٢٤
  ) ٤٥(  }ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر {

                                                 
   ١٦٩٨ابن ماجة ،  ٢٣٥٣أبو داوود  ،  ١٩٩٥صححه األلباين يف املشكاة    ٤٤
  ٧/٢٠٨مسلم  ١٩٥٧البخاري    ٤٥

 

٢٨ 
 

الصيام 
ورمضان

الصائم عندما يعجل فطره يبّين ففعله هذا أنه ممتثال للسنة واقفا عند حـدها  
غري متنطع بعقله  وال مغرياً لقواعدهاَ ا وهذا يدل على استمرارية اخلري فيـه  

  مدة فعله هذا

  الصائم بتعجيله الفطر يكون من أهل السنة -٢٥
  ) ٤٦( } ال تزال أميت على سنيت ما مل تنتظر بفطرها النجوم {

وألنه أرفق بالصائم وأقوى  ، َاحلكمة يف ذلك أن ال يزاد يف النهار من الليل 
ألن الذي يؤخره  وجود اخلري بتعجيل الفطر  ِفي والسبب،  له على العبادة 

  يدخل يف فعل خالف السنة 
دل على أنه من أهل السنة ومن  حتقق بغروب الشمس فالذي يعجل الفطر إِذَا

اشتباك النجوم دل على أنه ليس على سنة النيب صلى اهللا عليه  أخر إفطاره إىل
  وسلم

  الصيام يذهب وحر الصدر أي غشه وحقده ووساوسه -٢٦
  ) ٤٧( } صوم شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر يذهنب وحر الصدر {

 وثالثـة  املفطرات عن اإلمساك على الصرب من فيه ملا رمضان شهر الصرب هو
 وغيظه الصدر الذي هو غشه وحقده ووساوسه وحر نبيذه شهر كل من أيام

  الغضب الشديد وال عداوة فيه يبقى ال حبيث ونفاقه

                                                 
 ٢٠٦١صححه األلباين يف صحيح ابن خزمية  ٢٠٦١ابن خزمية  ٣٥٠١ابن حبان    ٤٦
  ٥/٣٦٣وأمحد ١٠٥٧البزار،  ١٠١٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٤٧



 

٢٩ 
 

الصيام 
ورمضان

  الصائم تزداد عنده التقوى بصيامه  -٢٧
 )١٨٣(كُِتب علَْيكُُم الصِّياُم كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمْن قَْبِلكُْم لَعلَّكُْم تتَّقُونَ {
  البقرة }

 زكـاة  مـن  فيه بالصيام ملا هلم آمًرا األمة هذه من  املؤمننياهللا تعاىل خاطب
 للبـدن  تزكية فيه الصوم الرذيلة وألن األخالق من وتنقيتها وطهارهتا النفس

  )٤٨(الشيطان ملسالك وتضييق

 الصيام فإن}  تتَّقُونَ لَعلَّكُْم{ : فقال الصيام مشروعية يف حكمته تعاىل فذكر
  .هنيه واجتناب اهللا أمر امتثال فيه نأل التقوى، أسباب أكرب من
 األكـل  من عليه اهللا حرم ما يترك الصائم أن: التقوى من عليه اشتمل فمما

 راجيا اهللا، إىل بذلك متقربا نفسه، إليها متيل اليت وحنوها، واجلماع والشرب
  .التقوى من فهذا ثوابه، بتركها،
 مـا  فيترك  عليه ،استحضار اطالع اهللا على نفسه يدرب الصائم أن: ومنها
 يضيق الصيام أن: ومنها عليه، اهللا باطالع لعلمه عليه، قدرته مع نفسه، هتوى
 نفوذه، يضعف فبالصيام، الدم، جمرى آدم ابن من جيري فإنه الشيطان، جماري
 من والطاعات طاعته، تكثر الغالب، يف الصائم أن: ومنها املعاصي، منه وتقل

                                                 
 ٤٩٧/  ١ كثري ابن تفسري ٤٨

 

٣٠ 
 

الصيام 
ورمضان

 مواسـاة  ذلك له أوجب اجلوع، أمل ذاق إذا ينالغ أن: ومنها التقوى، خصال

  )٤٩(التقوى  خصال من وهذا ، الفقراء

 هـي  األوىل الغايـة  وأن دين كل يف باهللا املؤمنني على قدمية فريضة والصوم
  اهللا  من واخلشية واحلساسية والشفافية للتقوى قلوم إعداد
 يف تستيقظ اليت هي فالتقوى التقوى إهنا الصوم من الكبرية الغاية تربز وهكذا
 مـن  القلـوب  هذه حترس اليت هي والتقوى، طاعة اهللا وحمبة رضاه  القلوب
 ـذا  واملخـاطبون  ، البال يف هتجس اليت تلك ولو ، باملعصية الصوم إفساد
 تتطلـع  غاية فهي.  ميزانه يف ووزهنا ، اهللا عند التقوى مقام يعلمون القرآن
 ومـن .  إليها موصل وطريق ، أدواهتا من أداة الصوم وهذا.  أرواحهم إليها
 الصـيام  طريـق  عن إليه يتجهون وضيئاً هدفاً عيوهنم أمام السياق يرفعها مث
)٥٠(  
 بآداـا  أداها مىت عليني أعلى إىل بصاحبها ترتفع الفريضة هذه أن شك وال

 ، اهللا مـن  واخلشية التقوى درجة ينال الفريضة هذه فبأداء )٥١( وشروطها 

  . عنه ورضوا عنهم اهللا رضي ممن عبد يكون ال وبذلك
 إِنَّ {تعـالَى  قَـالَ  وقَـدْ  كُلُّها التَّقْوى وُهو يِليُق لَا عمَّا النَّفْسِ كَف ِفالصَّْومِ
  سورة احلجرات } )١٣(أَْتقَاكُْم  اللَّه ِعْند أَكْرمكُْم

                                                 
 ٨٦/  ١  السعدي تفسري ٤٩
 ١٤٠/  ١ القرآن ظالل ٥٠
 ٣٠٠/  ١ طنطاوي لسيد الوسيط ٥١



 

٣١ 
 

الصيام 
ورمضان

الصائم ثالثة أيام من كل شهر يكتب عند اهللا صائم  -٢٨
  الدهر كله

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ٥٢(  }صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره {
 }إذا صمت من الشهر ثالثا فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة{ 
 )٥٣ (  
صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثالث عشرة { 

  ) ٥٤(  }وأربع عشرة ومخس عشرة 
جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا فاليوم بعشرة أيام فمن صام ثالثة أيام كأنـه  من 

صام شهر ومن حافظ على ذلك كل شهر طوال السنة كمن صام العام كله 
ومن حافظ على ذلك عمره كتب عند اهللا صائم الدهر كله وقد أفطر الدهر 

شـرون  كله ألنه صام يف كل شهر ثالثة أيام فقط وقد أفطر األغلب سبع وع
يوماً من كل شهر فيكون فطر األغلب يف الشهر فيكون فطر الـدهر كلـه   

  وصام ثالثة أيام فقط وكتب صائم الدهر كله

                                                 
والطرباين وابن  ١٠٥٩بزار وال ٣/٤٣٦أمحد ،  ١٠١٧صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٥٢

  ٣٦٥٢حبان
 ١٧٠٨ابن ماجة ،  ٥/١٦٢املسند ،  ١٠٣٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٥٣
 ٢٤١٩النسائي ،  ١٠٤٠حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب    ٥٤

 

٣٢ 
 

الصيام 
ورمضان

فاملسلم الذي حيتسب األجر سيبذل كل جهده يف احملافظة على صيام هـذه  
  األيام الثالثة ليكتب عند اهللا صائم الدهر كله 

كتب الصائم ستة من شوال مع شهر الفريضة ي -٢٩
  صائم العمر كله

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ٥٥( } من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر {
من صام ستة أيام بعد الفطر كان متام السنة من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا {
 { )٥٦ (  

د الفطـر  جعل اهللا احلسنة بعشر أمثاهلا فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بع
  متام السنة 

صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فـذلك صـيام   {
  ) ٥٧(  }السنة

  ) ٥٨( }من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر{
فاملسلم وهو خارج من صيام رمضان ومتعود على سهولة الصيام فيه يسـهل  

بعد العيد مباشـرة أو يف أي   عليه اإلتيان بسته من شوال جمتمعني أو متفرقني

                                                 
  ٨/٢٩٧مسلم    ٥٥
  ١٧١٥ابن ماجة ،  ٩٩٣صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٥٦
 النسائي يف الكربى،  ٩٩٣صحيح الترغيب  صححه األلباين يف   ٥٧
  ١٠٦٠البزار يف كشف األستار ،  ١٠٠٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٥٨



 

٣٣ 
 

الصيام 
ورمضان

وقت من الشهر فكله جائز واألمر متسع املهم احلرص على صيامهم لينـال  
الفضل العظيم بعمل قليل وهو صيام ستة أيام وينال اجلزاء العظيم وهـو أن  

  يكتب عند اهللا صائم الدهر كله وقد أفطره كله

  الصيام املفضل بعد الفريضة - ٣٠
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٥٩( } أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا احملرم {
املسلم الذي يبحث عن أفضل األعمال ال يفوته الصيام يف شهر اهللا احملرم بل 

  جيد نفسه يكثر من الصيام فيه  

  صيام من أحبه وأكثر منه كان مقتادًا بنيه -٣١
ان كان أحب الشهور إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يصومه شـعب { 

  ) ٦٠( } مث يصله برمضان 
مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان { 

  ) ٦١( } يصومه أو عامته 

                                                 
  ٨/٢٩٥مسلم   ٥٩
  ٢٤٣١أبو داوود،  ١٠٢٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ٦٠
 ٢٣٥٣النسائي ،  ١٠٢٤حسنه األلباين يف صحيح الترغيب  ٦١

 

٣٤ 
 

الصيام 
ورمضان

املسلم احملب للصيام واملُكثر منه يف شعبان دل حرصه ذلك على أنـه متبـع   
ل لقدوته احلسنة كما أمره ربه باالقتياد به منتهجاً هنجه يف السباق لتحصيل ك

  ما يقربه إىل ربه ويسترضيه 

  صيام يوم اهللا يغفر به سنة كاملة -٣٢
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٦٢(  }من صام عاشوراء غفر له سنة{
  ) ٦٣( } صيام يوم عاشوراء إين أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله{

اشـوراء  املسلم الذي مهه التقرب هللا بالنوافل ينتهز هذه الغنيمة صيام يوم ع
وهو اليوم العاشر من شهر احملرم لفضله امتثاال بقدوته الذي قال عنـه ابـن   

ما علمت أن رسـول اهللا صـلى اهللا   {عباس ملا سئل عن صيام يوم عاشوراء 
عليه وسلم صام يوماً يطلب فضله على األيام إال هذا اليوم وال شهراً إال هذا 

  )  ٦٤( } الشهر يعين رمضان
الذي جيد  ءاأليام الفاضلة ليصومها يسر بصيام عاشورا واملسلم الذي يتوخى

وكل بين آدم خطاء وأينا ال حيتاج للمغفـرة  معه كفارة لذنوب سنة ماضية 
  اخلطايا وتكفري

                                                 
 ٧٥٤٨أبو يعلى ،  ١٠٠٧ترغيب صححه األلباين يف صحيح ال   ٦٢
  ٨/٢٩٢مسلم    ٦٣
  ٨/٢٥٢مسلم   ٦٤



 

٣٥ 
 

الصيام 
ورمضان

  الصيام شكر على إهالك الظاملني وجناة املؤمنني -٣٣
 ما فقال عاشوراء يوم تصوم واليهود املدينة وسلم عليه اهللا صلى النيب قدم {
 آل وأغرق موسى فيه اهللا أجنى عظيم يوم هذا واقال تصومونه الذي اليوم هذا

 فـنحن  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال شكرا موسى فصامه فيه فرعون
  ) ٦٥( } بصيامه وأمر فصامه منكم مبوسى أحق

مبـن  هو االقتـداء   وسلم عليه اهللا صلىسبب صيامه فاملسلم عندما يعلم أن 
يف هذا األمر وهو الرسل وأمرنا باالقتداء  منمن أوىل العزم  سبقه من األنبياء

   شكر اهللا على إجنائه للمؤمنني وإهالكه للظاملني
جيمعـه اإلميـان    وسلم عليه اهللا صلى النيبعند ذلك جيد املسلم املطبق لسنة 

أن أيام وهي اث دالعرب من األح بأهل اإلميان دون حاجز زمان أو مكان أخذاً
هللا صاحب الفضل أوالً وآخـراً وظـاهراً    بالشكر إالد ذكراها النصر ال تعا

فالنيب صلى اهللا عليه وسلم مل يتخذ يوم عاشوراء عيداً بل إنه صامه ،  وباطناً
،  ال جيوز صيامهايف شرعنا ألن األعياد  صامهوأمر بصيامه ولو كان عيداً ملا 

   ون وجنودهفرع وإهالكهبل صامه شكراً هللا على إجنائه موسى ومن معه 

                                                 
  ٨/٢٥١مسلم    ٦٥

 

٣٦ 
 

الصيام 
ورمضان

صيام يوم مع عاشوراء يظهر استجابة املسلم لشرعه  -٣٤
  يف خمالفة اليهود

 قـال  فعن ابن عباس رضي اهللا عنـهما  عاشوراءصيام تاسوعاء مع  ستحبي
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه فقالوا  حني صام {

رسول اهللا صلى اهللا عليه  ال يا رسول اهللا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فق
فلم يأت العـام  .وسلم فإذا كان العام املقبل إن شاء اهللا صمنا اليوم التاسع  

  }رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  املقبل حىت توىف 
فاملسـلم  ،  حمبة خمالفة اليهـود  التاسع مع العاشر الباعث على األمر بصومف

ألن  ، والعاشر مجيعا التاسعوم صله يستحب الذي يطلب فضل خمالفة اليهود 
وإن مل يصـم  ،  التاسعونوى صيام ، النيب صلى اهللا عليه وسلم صام العاشر

  التاسع مع العاشر فصام احلادي عشر مع العاشر فحسن وقد حقق املخالفة 

صيام يوم يغفر ذنوب سنتني متتابعتني سنة قبل  -٣٥
  ذلك اليوم وسنة بعده

ليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة سئل رسول اهللا صلى اهللا ع{ 
  ) ٦٦( } املاضية والباقية

  ) ٦٧(  }من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده { 
                                                 

   ٢٤٢٥وأبو داود   ٨/٢٩٣مسلم    ٦٦
  ١٧٣١ابن ماجة ،  ١٠١١صححه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب    ٦٧



 

٣٧ 
 

الصيام 
ورمضان

  ) ٦٨(  }من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتني متتابعتني { 
املسلم الغري موجود يف أماكن املشاعر يف احلج جيد نفسه مقبالً بكل مهة على 

العظيم طمعاً يف غفران اهللا له فيما وقع فيه من ذنوب العـام   صيام هذا اليوم
املاضي وحرصاً منه على ما خياف أن يقع فيه من زالت يف العام القادم عالوة 

  على أنه جيعله يسعى دائماً للبحث عن األعمال اليت تدخله يف سعة رمحة اهللا 

  الصائم تصلي عليه املالئكة إذا أكل عنده املفطرون ٣٦
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل {أم عمارة األنصارية رضي اهللا عنها عن  

عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إين صائمة فقال رسول اهللا صـلى  
اهللا عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه املالئكة إذا أكل عنده حـىت يفرغـوا   

  ) ٦٩( } ورمبا قال حىت يشبعوا 
  ) ٧٠( } ده املفاطري صلت عليه املالئكةالصائم إذا أكل عن{ويف لفظ 

الصائم قد يرتل يف ضيافته مريض أو مسافر ممن يأخذوا برخصة اإلفطار فـال  
تترك ضيافته حىت جيوع أو يعطش دون أن تقدم له ضيافته مـن املأكـل أو   
املشرب بل يكرم وُيضيف وإن كان ذلك يف هنار رمضان أما إن كان صاحب 

ل فله أن يفطر ليؤنس ضيفه يف تناول طعامـه إال أن  املكان املُضيف صيامه نف
  يعلم أن الضيف يسره بقائه على الصيام

                                                 
  ٢٧٤٤أبو يعلى،  ١٠١٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٦٨
  ٣٤٢١وابن حبان  ٢١٣٨وابن خزمية  ١٧٤٨بن ماجه وقال حسن صحيح وا ٧٨٥الترمذي    ٦٩
 ١٥٩٨حسنه حمققوا الترغيب ،  ١٧٤٨ابن ماجة ،  ٧٨٤الترمذي   ٧٠

 

٣٨ 
 

الصيام 
ورمضان

واملالئكة تصلي على الصائم املضيف يف هذه احلالة وصالهتم هو دعائهم اهللا 
أن يغفر له ويرمحه ويكون دعائهم ممتد طوال فترة تناول الطعام والشـراب  

 شـهوته  قمـع  فلما لألكل شهوته يهيج الطعام حضور فإن، حىت ُيفرغ منه 
 عجبـت  عنه ويرضيه إليه يقربه ما على وحمافظة ربه ألمر امتثاال نفسه وكف
له واهللا تعاىل يقبل دعـائهم   فاستغفروا ربه طاعة يف لنفسه إذالله من املالئكة

  ألنه هو الذي وظفهم هلذه املهمة 
إحدى األخوات وكذا تنال هذا الفضل األخت الصائمة إذا نزلت يف ضيافتها 
  املفطرات صاحبات األعذار من حيض أو نفاس أو غرب ذلك 

  الصائم إذا أفطر عند غريه نال من أفطره مثل أجره -٣٧
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

( } من أفطر صائماً كان له مثل أجره غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئاً{
٧١ (  

كم يكون للصوم ، شهواهتا  نع بكفها النفس جهاد األكرب اجلهاد من الصوم
فمثل هذه األجور يناهلـا  ، عند اهللا من أجور عظيمة يناله الصائم على صومه 

  الذي يفطر صائماً رغم أنه مل يعاين أمل اجلوع والعطش

                                                 
  ١٠٧٨صححه األلباين يف الترغيب ، وقال هذا حديث حسن صحيح  ٨٠٧الترمذي    ٧١



 

٣٩ 
 

الصيام 
ورمضان

  الصائم يف اآلخرة عند لقاء ربه للجزاء يفرح ألنه صام -٣٨
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٧٢( } وفرحة عند لقاء ربه للصائم فرحتان فرحة إذا أفطر{ 
  يفرح بفطره من اليوم الذي صامه لشعوره أن أيت بعمل تقرب به اهللا 

للجزاء الذي جيده يفرح وله  خالصة أتى بعبادةنه ويفرح عندما يالقي اهللا أل
  على هذه العبادة العظيمة 

ولعل الذين أتوا بصيام كتبوا به عند صائمني الدهر تكون فرحتهم عند لقاء 
  هللا عظيمة ا

  الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة -٣٩
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصـيام أي رب منعتـه   { 
الطعام والشهوة فشفعين فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعين فيه قال 

  ) ٧٣( } فيشفعان
  اجلنة ذه الشفاعة ويدخله هفي تعاىل اهللا يشفعهما

                                                 
 ٨/٢٧٢مسلم    ٧٢
وصححه ووافقه  ١/٥٥٤واحلاكم  ٢/١٧٤قال رواه أمحد  ١٩٦٣صححه األلباين يف املشكاة    ٧٣

 الذهيب وهو كما قاال

 

٤٠ 
 

الصيام 
ورمضان

  الصوم ساتر من النار -٤٠
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٧٤( } الصوم جنة من النار { 
  ) ٧٥( } الصيام جنة وحصن حصني من النار{
  ) ٧٦( }  الصيام جنة يستجن ا العبد من النار { 
  ) ٧٧( } الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال {

 حيمـي  ألنه تر الذي يستر به العبد نفسه من ضربات العدوبالسا الصوم شبه
جنة  فالصوم، األخرى  يف العقاب ومن الدنيا يف النفسانية اآلفات من الصائم

  حبسب فائدته وهي إضعاف شهوات النفس 
 والنار حمفوفة بالشهوات إمساك عن الشهوات ، ملا فيه من من النار  وحصن

 املعاصي من الدنيا يف فهو وقاية،  ؤدية إليها من النار واملعاصي امل ستر فهو ،
 ويردع اهلوى يقمع ألنه النار من اآلخرة ويف اجلوارح وحفظ الشهوة بكسر

  الشيطان أسلحة من هي اليت الشهوات

                                                 
 وحسنه ٧٦٤الترمذي    ٧٤
وإسناده حسن  ٢/٤٠٢رواه أمحد  ٣/١٨٠امع ،  ٩٨٠حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب    ٧٥

 ٣٥٧١والبيهقي يف الشعب 
وإسناده حسن  ٣/٣٩٦رواه أمحد  ٣/١٨٠امع ،  ٩٨١حسنه األلباين لغريه يف صحيح الترغيب   ٧٦
  ٣٥٧٠بيهقي يف الشعب وال
  ١٦٣٩ابن ماجة ،  ٢٢/ ٤املسند  ١٨٩١ابن خزمية ،  ٩٨٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٧٧



 

٤١ 
 

الصيام 
ورمضان

يدفع به إىل أن يكف نفسه عن الشـهوات يف الـدنيا    ومعرفة الصائم لذلك
   فيكون ذلك ساترا له من النار يف اآلخرة 

ام اليوم الواحد يباعد وجه العبد عن النار صي -٤١
  سبعني سنة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ما من عبد يصوم يوما يف سبيل اهللا تعاىل إال باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عن { 

  )  ٧٨( } النار سبعني خريفا 
 ، فضل الصيام ابتغاء وجه اهللا املباعدة عن النار واملعافاة منها سـبعني سـنة  

فاخلريف السنة فقد كانت العرب تؤرخ أعوامها باخلريف ألنـه كـان أوان   
قطافهم وإدراك غالهتم وكان األمر على ذلك حىت أرخ عمر رضي اهللا عنـه  

   بسنة اهلجرة  

صيام اليوم الواحد يزحزح وجه العبد عن النار حىت  -٤٢
  ال ينظر إليها فال خياف

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من صام يوما يف سبيل اهللا زحزح اهللا وجهه عن النار بذلك اليوم سـبعني   {

اهللا تعاىل يصرف وجه العبد عن النار حىت ختف رؤيته هلا بصوم )  ٧٩( } خريفا

                                                 
 ١٦٢٣والترمذي ٨/٢٧٤ومسلم  ٢٨٤٠البخاري    ٧٨

 

٤٢ 
 

الصيام 
ورمضان

سبعني عاما فهنيئا  بالبعد  عظيما مسافة يوم واحد حيث يبعد وجهه عنها بعداًِ
  أذاها إليه الذي يبعده املُكثر من الصيام حيث يصان من وصول

صيام اليوم الواحد جيعل بني العبد وبني النار خندق  -٤٣
  ليطمئن من عدم وصل النار إليه

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من صام يوما يف سبيل اهللا جعل اهللا بينه وبني النار خندقا كما بني السـماء  {

م  أن النار لـن  اهللا تعاىل حىت يطمئن العبد الذي صام له يو)  ٨٠( } واألرض
تتمكن من الوصول إليه جيعل للعبد خندق مسافته كالبعـد بـني السـماء    
واألرض كما جيهز املقاتلني اخلنادق حىت ال يتمكن العدو من الوصول إليهم 

  ليزداد اطمئناناً 

  الصيام عمل يدخل صاحبه اجلنة -٤٤
  عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال 

                                                                                                                
ابن ،  ١٦٢٢بإسناد حسن والترمذي ٤/١٧٢النسائي ،  ٩٨٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٧٩

  ١٧١٨ماجه 
رواه الطرباين يف الكبري واألوسط  ٣/١٩٤امع ،  ٩٩٠باين لغريه يف صحيح الترغيب حسنه األل   ٨٠

 ورجاله موثقون



 

٤٣ 
 

الصيام 
ورمضان

مل أدخل به اجلنة قال عليك بالصوم فإنه ال قلت يا رسول اهللا دلين على ع{ 
املسلم احلريص على طلب اجلنة يسأل دائماً عن األعمـال  )  ٨١( }  مثل له 

اليت تبلغه الوصول إليها وها قد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف توجيهـه  
لألعمال اليت يفوز صاحبها بدخول اجلنة إىل الصيام فأرشد إليه ليتوجه إليـه  

  عليه مريد اجلنة ويصابر

  الصائم إذا ختم عمله بالصيام دخل اجلنة -٤٥
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٨٢( } من صام يوما ابتغاء وجه اهللا ختم له به دخل اجلنة { 
  ) ٨٣( } من ختم له بصيام يوم يريد به وجه اهللا عز وجل أدخله اهللا اجلنة{ 

د أن خيتم عمره علـى العمـل   املسلم احلريص على حسن اخلامتة الذي يري
الصاحل حيرص على الصيام الذي يتقرب به إىل ربه راجياً أن خيتم له به ألنـه  

 بعـد  أو صائم وهو مات يعين يوم بصيام عمره علم من الشريعة أن من ختم
  األولني السابقني مع أي اجلنة دخل صومه من فطره

                                                 
  ٣٤١٦وابن حبان ،  ٩٨٦صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٨١
 ٥/٣٩١املسند ،  ٩٨٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٨٢
اه األصبهاين يف الترغيب والترهيب رو ٢/٣٢٤امع ،  ٩٨٥صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٨٣

١٠٤ 

 

٤٤ 
 

الصيام 
ورمضان

  الصائمون هلم باب خاص بهم لدخول اجلنة -٤٦
   صلى اهللا عليه وسلم قال النيب

إن يف اجلنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال يـدخل  { 
  ) ٨٤( } منه أحد غريهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد

  ) ٨٥( } ومن دخله مل يظمأ أبدا{
  ) ٨٦( } فإذا دخل أحدهم أغلق من دخل شرب ومن شرب مل يظمأ أبدا{

اليت كسـر فيهـا    ى مصابرته يف استرضاء اهللا ذه العبادة تكرمياًً للصائم عل
نفسه وخالفها يف هواها طاعة ملوالها يكافئ من اهللا العظيم الكرمي بالـدخول  
مكرماً من هذا الباب الذي يدخله تشريفا وتعظيما أصحاب هـذا العمـل   

ـ  اجلنة هيًنا غري متزاحم عليهم عند أبواا يفليكون دخوهلم  م فال يدخل معه
فإذا دخل آخرهم أغلـق  ، فيدخلون منه ؟  أحد غريهم يقال أين الصائمون

  فلم يدخل منه أحد 
الـدنيا   يفمن عطش الصيام  الريد الصائمني ذا الباب ليسارعوا إىل افروإ

  الصَّاِئِمني وكَرامة الصِّيام لفَِضيلَة إكراًما هلم واختصاًصا

                                                 
  ٨/٢٧٤مسلم  ١٨٩٦البخاري    ٨٤
 وصححه  ٧٦٥الترمذي ،   ٩٧٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٨٥
  ١٩٠٢ابن خزمية ،  ٩٧٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ٨٦



 

٤٥ 
 

الصيام 
ورمضان
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  كةرمضان شهر بر -٤٧
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٨٧( } أتاكم رمضان شهر بركة {
  ) ٨٨( } مبارك شهر رمضان شهر أتاكم{ 

 وكثـرة ، جاءكم شهر رمضان املبارك بركته اليت هي النماء وزيادة اخلـري  
الرب يف هذا الشهر هي اخلريات اليت يزداد املسلم يف اإلتيان ا  ووجوه الطاعة

  ينمى له عند اهللا األجور العظيمةيف هذا الشهر املبارك ف

  رمضان شهر تفتح فيه أبواب الرمحة -٤٨
  بني النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان 

  ) ٨٩( } فتحت أبواب الرمحة { 

                                                 
  ١٤٦٧حمققوا الترغيب  رواه الطرباين وفيه حممد بن أيب قيس ومل جيد له ترمجة وحسنه ٣/١٤٢امع    ٨٧
  ٢١٠٦النسائي ،  ٥٥صححه األلباين يف صحيح اجلامع    ٨٨
 ٧/١٨٧مسلم    ٨٩

 

٤٦ 
 

الصيام 
ورمضان

 خيرج فتح إذا الباب فإن املغفرة وعموم الرمحة تفتيح أبواب الرمحة هو نزول
رمحة اهللا به ويكون  من يكون ضانبرم املؤمنني من مات من وإن متواليا فيه ما

  غريه يف ميوت من وفرق بينه وبني روحها من ويأتيه من أهل اجلنة

  رمضان شهر تفتح فيه أبواب السماء -٤٩
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٩٠( } تفتح فيه أبواب السماء{
تصـعد إىل  املسلم عندما يعلم أن أعماله الصاحلة اليت يأيت ـا يف رمضـان   

عند اهللا  مقبولةتكون  معناه أن أعماله الصاحلةوتفتح هلا أبواا وهذا  السماء
  يبذل كل طاقته الغتنام هذا الشهر جتده 

  رمضان شهر تفتح فيه أبواب اجلنة -٥٠
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٩١(  }إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة { 

  ) ٩٢( } م يغلق منها بابفتحت أبواب اجلنة فل{ وعنه إذا جاء رمضان 
فتحت أبواب اجلنان فلم يغلق منها باب واحد الشهر {وعنه إذا جاء رمضان 

 يف الطاعـات  من لعباده اهللا يفتحه عما عبارة اجلنة أبواب فتح)  ٩٣( } كله 

                                                 
  ٣٦٠٠شعب اإلميان  ٤/١٢٩النسائي ،  ٩٨٥حسنه األلباين يف صحيح الترغيب   ٩٠
 ١٨٩٨البخاري    ٩١
  ١٦٤٢ابن ماجة  ٦٨٢الترمذي ،  ٩٨٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب   ٩٢



 

٤٧ 
 

الصيام 
ورمضان

 اخلـريات  وفعـل  والقيـام  كالصيام عموما غريه يف تقع ال اليت الشهر هذا
وفتح أبواب اجلنة عالمة علـى بركـة    املخالفات من كثري عن واالنكفاف

  الشهر وما يرجى للعامل فيه من اخلري 
بفتح أبواب اجلنة كثرة الثواب على صيام الشهر  املراد املسلم أن علمي فعندما
   زيادة نشاطه كان ذلك سبباً يف مه وأن العمل فيه يؤدي إىل اجلنةوقيا

  رمضان شهر تغلق فيه أبواب النار -٥١
  :ليه وسلم قال صلى اهللا ع

  ) ٩٤( } تغلق فيه أبواب اجلحيم {
  وعنه صلى اهللا عليه وسلم إذا جاء رمضان 

  ) ٩٥( } غلقت أبواب جهنم{ 
غلق أبواب جهنم كناية عن ترته أنفس الصـوام عـن رجـس الفـواحش     

   والتخلص من البواعث عن املعاصي بقمع الشهوات 
  وعنه صلى اهللا عليه وسلم إذا جاء رمضان 

  ) ٩٦( } ب النار فلم يفتح منها باب الشهر كله غلقت أبوا{
  غلق أبواب النار عبارة عن صرف اهلمم عن املعاصي اآليلة بأصحاا إىل النار 

                                                                                                                
  ١٤٧٦حسنه حمققوا الترغيب  ٣٦٠٦ان شعب اإلمي   ٩٣
   ٣٦٠٠شعب اإلميان  ٤/١٢٩النسائي ،  ٩٨٥حسنه األلباين يف صحيح الترغيب   ٩٤
 ١٨٩٨البخاري    ٩٥
  ١٤٧٦حسنه حمققوا الترغيب  ٣٦٠٦شعب اإلميان    ٩٦

 

٤٨ 
 

الصيام 
ورمضان

  
  

  رمضان شهر تسلسل فيه الشياطني -٥٢
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٩٧( } إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن{
  يه وسلم إذا جاء رمضان وعنه صلى اهللا عل

  ) ٩٨( } سلسلت الشياطني{
  وعنه صلى اهللا عليه وسلم إذا جاء رمضان 

  ) ٩٩(  }تغل فيه مردة الشياطني{

 سلسـلت  صفدت أي شدت الشياطني باألصفاد وهي ألغالل وهو مبعـىن 
 الشياطني ومبعىن غلت عتاة اجلن ومبعىن تغل فيه مردة اجلن مجع مارد وهـو 

  املتجرد للشر
يد الشياطني عالمة لدخول الشهر وتعظيم حلرمتـه ويكـون التصـفيد    تصف

١٠٠(  ليمتنعوا من إيذاء املؤمنني والتهويش عليهم ( 

                                                 
 ١٨٨٣ابن خزمية  ١٦٤٢ابن ماجة  ٦٨٢الترمذي ،  ٩٨٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب   ٩٧

 ١/٤٢١ احلاكم
 ٧/١٨٧مسلم    ٩٨
   ٣٦٠٠شعب اإلميان  ٤/١٢٩النسائي ،  ٩٨٥حسنه األلباين يف صحيح الترغيب   ٩٩
 ٧/١٨٧  النووي يف شرح مسلم هقال   ١٠٠



 

٤٩ 
 

الصيام 
ورمضان

  ) ١٠١(  واحلكمة يف تقييد الشياطني وتصفيدهم 

وأمارة ذلك ترته أكثر املنهمكني يف الطغيان  .كي ال يوسوسوا يف الصائمني  
   عن املعاصي ورجوعهم بالتوبة إىل اهللا 

ظاهره وحقيقته  وأن ذلك  كله عالمة لدخول الشـهر وتعظـيم    ىعل وهو
حرمته وملنع الشياطني من أذى املؤمنني وتعجيزهم عـن اإلغـواء وتـزيني    
الشهوات وتقليل الشرور يف رمضان أمر حمسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من 

بابا أن ال يقع شر وال معصية ألن لذلك أس غريه وال يلزم من تصفيد مجيعهم
   غري الشياطني كالنفوس اخلبيثة والعادات القبيحة والشياطني اإلنسية

تصفيد الشياطني يف رمضان إشارة إىل رفع عذر املكلف كأنه يقال له قد وِفي 
 كفت الشياطني عنك فال تعتل م يف ترك الطاعة وال فعل املعصية 

                                                 
قيل قد خص من عموم صفدت الشياطني زعيم زمرم وصاحب دعوم لكأن اإلنظار الذي سأله من  ١٠١

   كذا يف املرقاة، يله وإغوائه اهللا أجيب إليه فيقع ما يقع من املعاصي بتسو
 إن إلبليس مردة مجع مارد وهو العايت من الشياطني يف فيض القدير قال املناوي
السماء  تفسريه آلية سورة الصافات اليت ذكر فيها الشيطان املارد الذي يقذف عند صعوده إىل والطربي يف

، "مترد فالن على ربه: "ومنه قيل .يث العايت، وهو اخلب"شيطانٌ مارد، ومرِيد الستراق السمع قال الطربي
دعوة سليمان عليه السالم جلنوده باإلتيان بعرش بلقيس وقول  ويف عتا، ومرنَ على معصيته واعتادها: أي

    مقامك به قبل أن تقوم من عفريت من اجلن أنا آتيك
وال مينع أن خيتص ذه  ي مارد من اجلنأ: قال جماهد} الْجِن  قَالَ عفْريت من{ قال ابن كثري يف تفسريه

يقول } الْجِن  قَالَ عفْريت من{: تفسريه قوله زعماء ورؤساء يف اجلن كما ذكر الطربي يف التسمية من هم
من يسموا بالعفاريت أو املردة أو العتاة  وبذلك يتبني أن إلبليس قال رئيس من اجلن مارد قوي: تعاىل ذكره

  اجلن خلروجهم عن طاعة اهللا وكلهم من شياطني

 

٥٠ 
 

الصيام 
ورمضان

رمضان شهر ينادي كل ليلة فيه مناد على راغب  -٥٣
  اخلري 

  :ال صلى اهللا عليه وسلم ق 
} ينادى مناد من السماء كل ليلة إىل انفجار الصبح يا باغي اخلري ميم وأبشر{
 )١٠٢ (  
  ) ١٠٣( } ينادي مناد يا باغي اخلري أقبل{

طالب العمل والثواب أقبل على اهللا وطاعته بزيادة االجتهاد يف  ينادي مناد يا
 ى الثواب اجلزيل بالعمل القليل فإن هذا أوانك فإنك تعط ينادي تعالَ عبادتهِ 

  لشرف الشهر 
يا طالب اخلري املعرض عنا وعن طاعتنا أقبل إلينا وعلى عبادتنا فإن اخلري كله 

  ) ١٠٤( حتت قدرتنا وإرادتنا 
الفائدة يف هذا النداء مع أنه غري مسموع للناس هو علم الناس بـه بإخبـار   

  ليلة أهنا املناداة فيتعظ االصادق وبه حيصل املطلوب بأن يتذكر اإلنسان كل 

                                                 
  ١٤٧٦حسنه حمققوا الترغيب  ٣٦٠٦شعب اإلميان   ١٠٢
  ١٦٤٢ابن ماجة  ٦٨٢الترمذي ،  ٩٨٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب   ١٠٣
 ٢١٩/  ٢حتفة األحوذي    ١٠٤



 

٥١ 
 

الصيام 
ورمضان

رمضان ينادي فيه كل ليلة مناد لراعي الشر  -٥٤
  ليرتاجع عن شره

الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أن املنادي مع كل ليلة مـن رمضـان   
  :يقول

  ) ١٠٥(  }يا باغي الشر أقصر { 

  ويف لفظ أنه يقول
  ) ١٠٦( } يا باغي الشر أقصر وأبصر {

املعصية أمسك عن املعاصي وارجع إىل اهللا تعـاىل فهـذا    ينادي مناد يا مريد
 النار من عتقاه وهللا الصاحل للعمل أوان قبول التوبة وزمان استعداد والتوفيق

  زمرهتم من تكون لعلك
ولعل طاعة املطيعني وتوبة املذنبني ورجوع املقصرين يف رمضـان مـن أثـر    

وهلذا ترى أكثـر املسـلمني    . النداءين ونتيجة إقبال اهللا تعاىل على الطالبني
، حىت الصغار وغالب الذين يتركون الصالة يكونون حينئذ مصلني  صائمني 

ومع ذلك ترى ،مع أن الصوم أصعب من الصالة وهو يوجب ضعف البدن 
 املساجد معمورة وبإحياء الليل مغمورة واحلمد هللا وال حول وال قوة إال باهللا 

 )١٠٧ (  

                                                 
 ١٦٤٢ابن ماجة  ٦٨٢الترمذي ،  ٩٨٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب   ١٠٥
  ١٤٧٦حمققوا الترغيب حسنه  ٣٦٠٦شعب اإلميان    ١٠٦
 نقالً عن املرقاة ٢١٩/  ٢حتفة األحوذي    ١٠٧

 

٥٢ 
 

الصيام 
ورمضان

  لة القدررمضان شهر يلتمس فيه لي -٥٥
  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  على تغلبوا فال غلبتم فإن ، رمضان من األواخر العشر يف القدر ليلة اطلبوا{
  ) ١٠٨( } البواقي السبع

  ) ١٠٩( } التمسوها يف السبع األواخر يف الوتر{ 
 العشرِفي العشر اطلبوا ليلة القدر  أفراد ِفي لكوهنا داخلة السبع إفراد
  مسوها يف كل وتر حتديد هلا ألواخر والتا

، فحض على قيام العشر األواخر حتريا هلا مث بني أهنا إمنا تكون يف الوتر منـه  
وبني ذلك ليتحراها يف الوتر من عجز عن قيام مجيع العشر كمـا بينـها يف   
العشر األواخر ملن عجز عن قيام رمضان وحض على قيام مجيع رمضان ملـن  

  عجز عن قيام مجيع العام 
فقوله صلى اهللا عليه وسلم  حتروا ليلة القدر يف السبع األواخر مـع قولـه    

أنه حض على العشر األواخر  صلى اهللا عليه وسلم حتروها يف العشر األواخر 
  من له بعض القوة وحض على السبع األواخر ملن مل يقدر على صيام العشر 

                                                 
 ١٤٧١صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١/٣٢املسند    ١٠٨
  ٢٠١٦البخاري    ١٠٩



 

٥٣ 
 

الصيام 
ورمضان

رمضان فيه ليلة العمل فيها خري من العمل يف ثالثة  -٥٦
  مثانون سنةو

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١١٠( } فيه ليلة خري من ألف شهر من حرم خريها فقد حرم { 

 تقاصـر  فكأنـه  قبله الناس ملا أُرى أعمار وسلم عليه اهللا صلى اهللا الرسول
 فأعطاه العمر طول يف غريهم بلغ الذي مثل العمل من يبلغوا ال أن أمته أعمار
شهر أي ثواب العمل يف هذه الليلة أكثـر مـن    ألف من خري رالقد ليلة اهللا

ثواب العمل يف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر أي أكثر من العمل يف ثالثـة  
  ومثانون سنة

فمن مل يقف يصلي لرب العاملني يف تلك الليلة فقد حرم أجرها وثـواب وأي  
  حرمان أعظم من هذا

  رمضان شهر رمحة -٥٧
  :هللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى ا

  ) ١١١( } يغشاكم اهللا فيه فيرتل الرمحة{ 

                                                 
وكان سبب ،  ٣٦٠٠شعب اإلميان  ٤/١٢٩النسائي ،  ٩٨٥حسنه األلباين يف صحيح الترغيب   ١١٠

 إسرائيل بين من رجال وسلم عليه اهللا اهد ذكر صلىقال جم} شهر ألف من خري القدر ليلة{ نزول اآلية 
 من املسلمون فعجب شهر ألف ذلك فعل ميسي حىت بالنهار العدو جياهد مث يصبح حىت الليل يقوم كان
 ذلك عمل من خري الليلة تلك قيام شهر أي ألف من خري القدر ليلة اآلية هذه اهللا فأنزل ذلك

 

٥٤ 
 

الصيام 
ورمضان

 كل يستوعب رمحة اهللا تعاىل يغطي عباده برمحته يف هذا الشهر الكرمي غشيان
منهم ويزيدهم طمأنينة وقاراً وخشية بكثرة ذكـرهم اهللا الـذي    تقدم ذنب
  به القلوب تطمئن

  رمضان شهر يزال فيه اخلطايا  -٥٨
   عليه وسلم بّين أن اهللا مع كل ليلة من رمضان الرسول اهللا صلى اهللا

  ) ١١٢( } حيط اخلطايا { 
 الريُح حتطُّ اهللا تعاىل يسقط اخلطايا عن عباده بربكة هذا الشهر كل ليلة كما

  اليابس  ورق الشجر

  رمضان شهر ينظر اهللا فيه إىل تنافس العباد -٥٩
  :قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ١١٣( } افسكم فيه ينظر اهللا تعاىل إىل تن{ 
اهللا تعاىل ينظر إىل عباده يف هذا الشهر املبارك احلافل بأعمال اخلري فهذا يقبل 
على قراءة القرآن وهؤالء ينظمون حلق حلفظه وجتويد تالوته وهذا يقبل على 

                                                                                                                
حممد بن أيب قيس ومل جيد له ترمجة وحسنه حمققوا الترغيب  رواه الطرباين وفيه ٣/١٤٢امع    ١١١

١٤٦٧  
رواه الطرباين وفيه حممد بن أيب قيس ومل جيد له ترمجة وحسنه حمققوا الترغيب  ٣/١٤٢امع    ١١٢

١٤٦٧  
رواه الطرباين وفيه حممد بن أيب قيس ومل جيد له ترمجة وحسنه حمققوا الترغيب  ٣/١٤٢امع    ١١٣

١٤٦٧  



 

٥٥ 
 

الصيام 
ورمضان

ـ  فيـه   هقيام لياليه وهذا يكثر من صدقاته يف هذا الشهر وأخر خيرج زكوا ت
احملتاجني من األرامل واأليتام واملساكني وهذا  وهذا ينتظر الشهر لسد حاجة

يكثر من زيارة أقاربه وهذا يسعى لتجميع رمحه ليتفقد بعضهم أحوال بعـض  
وهذا يذهب لعمرة وهذا يعتكف وهؤالء يلتمسون ليلة القدر وهذا يتنـافس  

  على حتصيل أغلب هذه األعمال وغريها
  ضيه  واهللا تعاىل ينظر إىل هذا التنافس والتسابق وير

  رمضان شهر يباهي فيه اهللا مالئكته بأهل الطاعة  -٦٠
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ويباهي بكم مالئكته فأروا اهللا من أنفسكم خريا فإن الشقي من حرم فيـه  {
  ) ١١٤( } رمحة اهللا عز وجل

 اهللا تعايل يباهي املالئكة الذين جبلوا على الطاعة بأعمال عباده وتسابقهم إىل
اخلريات يف هذا الشهر املبارك مع أهنم مل جيبلوا عليها بل هم يأتوا ا رغبـةً  

فلذلك على العبد أن يقبل بكل مهة على مـا يسـتطيع   ، وطمعاً يف مرضاته 
حتصيله من األعمال الصاحلة اليت تشرفه عند ربه حىت يكون من مجلـة مـن   

  رياً يباهي م اهللا مالئكته فيكون قد أرى اهللا من نفسه خ
وليحذر العبد أن تأخذه الغفلة والصدود عن اإلتيان بعمل صاحل أو جيتـرف  

  منكر فيكون الشقي احملروم من رمحة اهللا  

                                                 
 رواه الطرباين وفيه حممد بن أيب قيس ومل جيد له ترمجة وحسنه حمققوا الترغيب ٣/١٤٢امع    ١١٤

 

٥٦ 
 

الصيام 
ورمضان

  رمضان شهر قبول الدعاء -٦١
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ١١٥( } ويستجيب فيه الدعاء{
ذا الشـهر  اهللا تعاىل جييب دعوة الداعي يف كل وقت ومع ذلك خص بركة هل

العظيم وهي قبول الدعاء فيه فجعل للصائم دعائه جماب طوال هناره ودعـوة  
جمابة عند تناول إفطاره  وجعل ليله الدعاء فيه جماب ولذا عرب عـن بركـة   

  الشهر يف كل هذا بقوله يستجيب فيه الدعاء  

  رمضان لياليه الدعاء فيها مقبول -٦٢
  أن الداعي كل ليلة يسأل الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني 

  ) ١١٦( } هل من داع يستجاب له هل من سائل يعطى سؤاله{ 
إن اهللا يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له من ذا الـذي يسـترزقين   

من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه أال سـقيم يستشـفي    ،  فأرزقه 
للجـوء إىل  حتريض على ا ويف هذا ،وذلك كل ليلة حىت يطلع الفجر فيشفى 

 وفيه إشارة إىل جزيل العطاء عليها وأن الدعاء  اهللا وقصده يف طلب احلوائج ،

                                                 
رواه الطرباين وفيه حممد بن أيب قيس ومل جيد له ترمجة وحسنه حمققوا الترغيب  ٣/١٤٢امع    ١١٥

١٤٦٧  
  ١٤٧٦حسنه حمققوا الترغيب  ٣٦٠٦شعب اإلميان    ١١٦



 

٥٧ 
 

الصيام 
ورمضان

ملـن   تـوبيخ  جماب فما بالكم بليايل الشهر املبارك ويف هذا النداء الليل ِفي
  السؤال عن الغفلة أخذهتم

  رمضان شهر املغفرة ، املستغفر يف لياليه مغفور له -٦٣
وسلم بني أن الداعي كـل ليلـة يسـأل عـن     الرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  املستغفرين ليبشرهم باملغفرة

  ) ١١٧( } هل من مستغفر يغفر له { 
اهللا تعاىل الغفور الرحيم ال يترك عباده إىل ذنوم هتلكهم ولكن يناديهم كل 

فالعبد عندما يغتنم هذه األوقـات الفاضـلة    له فأغفر مستغفر من هل ليلة 
ن عند ذلك جيد من اهللا املغفرة وال ينظر اهللا إىل ذنوبـه  ويسأل اهللا فيها الغفرا

كثرت أو قلت كبائر أو صغائر ولكن ينظر إىل جلوئه بطلب الغفران فيغفر له 
  ما كان منه

  رمضان شهر التوبة فيه مقبولة  -٦٤
  الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أن الداعي كل ليلة يبحث عن التائبني 

  ) ١١٨( } اهللا عليههل من تائب يتوب { 
من سعة رمحته وإنعامه عليهم أنه  اهللا تعاىل التواب الرحيم بعباده املنعم عليهم

 فـأتوب  تائب من هل ال يتركهم إىل ذنوم فتهلكهم ولكن يناديهم كل ليلة

                                                 
  ١٤٧٦حمققوا الترغيب حسنه  ٣٦٠٦شعب اإلميان    ١١٧
  ١٤٧٦حسنه حمققوا الترغيب  ٣٦٠٦شعب اإلميان    ١١٨

 

٥٨ 
 

الصيام 
ورمضان

عليه فالعبد عندما يغتنم هذه األوقات الفاضلة ويسأل اهللا فيها أن يتقبل توبته 
ذي وعد باإلجابة فسيجد اهللا عند ظنه ويفرح اهللا تعـاىل  ويقينه بأن اهللا هو ال

 بعودته إليه وحيبه ويصلح له أحواله

رمضان العمرة فيه تعدل حجة مع رسول اهللا صلى  -٦٥
  اهللا 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١١٩( } عمرة يف رمضان تعدل حجة معي { 
 احلج بانضمام رمضان إليها فضل من اهللا ونعمة فقد أدركت العمرة مرتلة  هذا
وهذا يبني أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد حبضور . 

  القلب وخبلوص القصد   
والعمرة يف رمضان تعدل احلجة يف الثواب ال أهنا تقوم مقامها يف إسقاط 

  عن حج الفرض لإلمجاع على أن االعتمار ال جيزئ ، الفرض
صحبة النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ختتص بوقت والعمرة اليت تعادل حجة يف 

معني من هذا الشهر كالعشرة األواخر أو التماس ليلة القدر أو االعتكاف بل 
الترغيب للحرص على اإلتيان بعمرة يف الشهر الغتنام هذه الفضيلة ملن 

  استطاع ذلك

                                                 
/  ٥ احلافظ يف الفتح،   ١١٨٣احلاكم  ١٩٩٠أبو داوود ،  ١٥٨٧صححه األلباين يف اإلرواء    ١١٩
٤٨١ 



 

٥٩ 
 

الصيام 
ورمضان

  رمضان شهر الصرب -٦٦
  ) ١٢٠( } الصدر صوم شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر يذهنب وحر {

فهو شهر يتدرب فيه العبد على التخلق بالصرب والرسول صـلى اهللا عليـه   
  ) ١٢١( } ومن يتصرب يصربه اهللا{وسلم يقول 

أصل الصرب احلبس فسمي الصوم صرباً ملا فيه من حبس النفس عن الطعـام  
  والشراب والنكاح

صـا هللا طلبـاً   والصوم لكونه سر بني العبد وبني اهللا تعاىل يفعله اإلنسان خال
  لرضاه 

فإن اهللا تعاىل يثبته ويعينه يف التحكم يف نفسه ويف املصـابرة علـى اجلـوع    
  والعطش وترك الشهوات 

  رمضان شهر اجلود -٦٧
  ) ١٢٢( } كان أجود ما يكون يف رمضان { النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 مبالصيا املكاسب عن به يشتغلون الناس وألن وأفضلها، الشهور سيد ألنه 
 فيه يوسع أن أشد ولذا يستحب للمرء فيه احلاجة فتكون الطاعات وإكثار
  األواخر العشر يف سيما ال وجريانه أرحامه ذوي إىل وحيسن عياله، على

                                                 
وحر الصدر هو غشه  ٥/٣٦٣املسند ،  ١٠٥٧البزار،  ١٠١٨صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ١٢٠

 وحقده ووساوسه
  ١٤٦٩البخاري    ١٢١
 ١٩٠٢البخاري    ١٢٢

 

٦٠ 
 

الصيام 
ورمضان

واملرء املسلم جتده بفطرته يف هذا الشهر متشبهاً متأسياً بنبيه صلى اهللا عليه 
طعام الطعام أو تفطري وسلم فيكون أجود ما يكون سواء على أهل بيته أو يف إ
  الصائمني أو إخراج الصدقات وهذا من بركة رمضان

  رمضان صائمه مقبل على تهجده -٦٨
،  كّنا ننصرف يف رمضان من القيـام : ، قال اهللا بن أيب بكر عن أبيه عن عبد

   ت السحورا، خمافة فو فنستعجل اخلدم بالطعام
اجد اليت تطيـل الصـالة   ولذا جند الناس يف العشر األواخر يبحثون عن املس

والقراءة وبعد أن يصلوا التراويح يف املسجد ويعودون إىل بيوهتم يرجعون إىل 
املسجد مرة أخرى بعد منتصف الليل ليصلوا التهجد حماولة منهم اسـتيعاب  
أغلب الليل بالصالة بكل مهة وإقبال على اهللا وجتد الفرد منهم شاعراً أنـه  

 آخـر،  بابا يطلب أن له ينبغي وإنه اخلري من باب له وفتح صاحلًا عمالً ازداد
 معجـب  غري وجالً، خائفا ويكون عمله، فوق إىل اخلري يف ممتدة عينه وتكون
  الزيادة درجات يف لالرتقاء طالًبا بعمله ،

  رمضان شهر القرآن -٦٩
  قال صلى اهللا عليه وسلم



 

٦١ 
 

الصيام 
ورمضان

عرض عليه كان جربيل عليه السالم يلقاه كل ليله يف رمضان حىت ينسلخ ي{ 
  ) ١٢٣( } النيب عليه السالم القرآن 

 وهذا فيه، القرآن تالوة لفضل عظيم دليل للتالوة رمضان يف جربيل ونزول
 و ، وسلم عليه اهللا صلى به تأسًيا رمضان، كل يف للقرآن الناس تالوة أصل

 أنزل الذي الشهر ألنه يف رمضان وسلم عليه اهللا للنيب صلى جربيل مدارسة
  القرآن فيه

كأغلب النـاس   متهيئ لفهم القرآن وفكره ونفسه قلبه ولذا جتد الصائم جيد
فيكثر من قراءته أو مراجعته أو ختمه تأسياً برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  حيث كان يفعل ذلك مع جربيل كل رمضان

  رمضان زكاته على بساطتها طهرة للصائم  -٧٠
  رمضان إهنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن زكاة

  ) ١٢٤( }  طهرة للصائم مما وقع منه من لغو ورفث وطعمة للمسكني{ 
الصائم قد يقع منه خالل الشهر هفوات وزالت وهو صائم قد تنقص مـن  
أجر صيامه لكن اهللا الغفور الرحيم يريد أن يكرمه ويعطيه أجره كامل فجعل 

ل ختلله كـاللغو  له زكاة الفطر كفارة مالية ملا يكون يف صوم الصائم من خل
  وغريه

                                                 
 ١٩٠٢البخاري    ١٢٣
احلاكم  ١٨٢٧ابن ماجة  ١٦٠٩أبو داوود ،   ١٦٠٩حسنه األلباين يف صحيح سنن أبو داوود   ١٢٤
١/٤٠٩  

 

٦٢ 
 

الصيام 
ورمضان

وجعل اهللا تعاىل هذه الفطرة يف ذات الوقت سداً حلاجة املسكن يف يوم العيد 
  فتغنيه عن االنشغال بشعور اجلوع عن جة العيد وفرحته

رمضان شهر االعتكاف وفيه يقوم الصائم حببس نفسه  -٧١
  على الطاعة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١٢٥(  }يعتكف فليعتكف من أحّب منكم أن{

من األعمال اليت يقبل عليها الصائم يف العشر األواخر من رمضان االعتكاف 
ملا فيه من حبس النفس هللا وهذا ليس بواجب عليه ولكن يأيت به مـن حيـب   

والتلذذ مبناجاته ومجع نفسـه   لالتصال خبدمة اخلالق قطع العالئق عن اخلالئق
  وخواطره وأفكاره على عبادة اهللا

رمضان شهر املرء حيي فيه لياليه األخرية بالتفرغ  -٧٢
  لعبادة اهللا

ليله وأيقظ  اكان إذا دخل العشر شد مئزره وأحي{النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وهنجه صلى اهللا عليه وسلم مع العشر األواخر من رمضـان  )  ١٢٦( } أهله 

ـ  زال النسـاء  ينتهجه الكثري من حمب سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم  يف اعت

                                                 
  ٢٠٢٦البخاري    ١٢٥
 ٨/٣١١مسلم    ١٢٦



 

٦٣ 
 

الصيام 
ورمضان

وليس ألنه حرام وال لشعور بالراحة يف البعد عنهم بل بالعكس أكثـر مـن   
يقبلوا على هذه العبادة حبب إليهم النساء كنبيهم صلى اهللا عليـه وسـلم    

  ولكن لُيحيوا لياليه بالتفرغ لعبادة اهللا أُسوة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

٧٣-  
ُ
صب

ُ
  َأجرهم يف املغفرةرمضان أكرب ثالث أعمال فيه ي

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١٢٧( } من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه{ 

  :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١٢٨( } من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه { 

  :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ويف حـديث  } ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه  من قام{ 
الثالثة إميانا واحتسابا أي  املسلم عندما يأيت ذه األمور ) ١٢٩( } وما تأخر{

نية وعزمية وهو أن يأيت ا على التصديق والرغبة يف ثواا طيبة ا نفسه غري 
طيل أليامه لكن يغتنم طول كاره هلا وال مستثقل لصيام وقيام رمضان وال مست

  أيامه لعظم طلبه لوجه اهللا تعاىل وثوابه
املسلم الذي حيتسب األجر من اهللا على أعماله ويأيت بصوم رمضان وقيامـه  
وملتمساً ليلته العظيمة إمياناً واحتسابا  يعىن مصدقًا بفرض صيامه، ومصـدقًا  

                                                 
  ١٩٠١البخاري    ١٢٧
  ٢٠٠٩البخاري    ١٢٨
  ٢٢٠١ئي النسا،  ٩٩٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب    ١٢٩

 

٦٤ 
 

الصيام 
ورمضان

هللا، بريئًا من الريـاء  بالثواب على قيامه وصيامه وحمتسًبا مريًدا بذلك وجه ا
والسمعة، راجًيا عليه ثوابه جيد اهللا عند ظنه فيكافئه اهللا أعظم مكافئة يكافئه 
بأمر يناله كل من أتى بعمل واحد من هذه األعمال الثالثة وهو غفران مجيع 
الذنوب املتقدمة فما بالك ممن مجع بني هذه األعمال العظيمة حمتسباً أجرهـا  

   اهللا اليت تتناول الصغائر والكبائرالذي يصب يف مغفرة 

  رمضان إىل رمضان مكفر ملا بينهما -٧٤
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفـرات مـا   { 
  من صام رمضان وعرف حدوده كفر ما قبله فإنه كفارة )  ١٣٠( }بينهن 

 و حمو أثره املرتب عليه من استحقاق العقوبةواملراد بتكفري الذنب ستره أ
يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر فرمضان إىل رمضان كغريه مما ذكر قبله 

كفره وإن مل يصادف صغرية وال كبرية كتب به حسنات ورفع به درجـات  
  وإن صادف كبرية أو كبائر ومل يصادف صغرية خيفف من الكبائر

 اإلخـالص الصغائر حبسب ما حيضره مـن  تغفر له الكبائر و ومن األشخاص
  ) ١٣١( واآلداب وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء  اإلحسانويراعيه من 

                                                 
  ٣/١١١مسلم    ١٣٠
 ٥٤/  ١تنوير احلوالك    ١٣١



 

٦٥ 
 

الصيام 
ورمضان

رمضان شهر الصائم القائم فيه خيرج من ذنوبه كيوم  -٧٥
  ولدته أمه

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١٣٢( } من قام رمضان إميانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه {

  :ويف رواية قال صلى اهللا عليه وسلم 
فمن صامه وقامـه إميانـا   ، إن اهللا فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه {

  ) ١٣٣( } واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
وهذه بشارة للصائم والقائم يف شهر رمضان احملبوب بتكفري الذنوب وخروج 

روجه منها نظيفاً مـن  الصائم الذي وقع يف زالت وعثرات بتكفري ذنوبه وخ
  الذنوب كما ولدته أمه 

  رمضان تعتق فيه رقاب من النار مع كل فطر كل ليلة  -٧٦
  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ١٣٤( } هللا عز وجل عند كل فطر عتقاء {
كثريون من النـار يف كـل    اهللا الرمحان الرحيم يعتق يف رمضان عند اإلفطار

اهللا أيها القارئ عند اإلفطـار مـن صـيامك    رمضان فادع  إفطار من أيام 

                                                 
 ١٤٧٩حسنه حمققوا الترغيب ،  ٢٢٠٧النسائي    ١٣٢
  ١٤٧٩وحسنه حمققوا الترغيب ٢٢٠٩النسائي    ١٣٣
 ٣٦٠٥شعب اإلميان  ٥/٢٥٦أمحد ،  ١٠٠١صححه األلباين يف صحيح الترغيب   ١٣٤

 

٦٦ 
 

الصيام 
ورمضان

لرمضان أن تكون منهم أنت ومن حتب من أبناء املسلمني فإن دعائك وقتـها  
  مقبول

  رمضان مع كل ليلة من لياليه تعتق رقاب من النار -٧٧
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ١٣٥(  }وهللا عتقاء من النار وذلك كل ليلة{

النار يف كل ليلة من ليايل رمضان فـاحرص علـى أن   هللا عتقاء كثريون من 
منهم أيها القارئ إن  يكون صيامك خايل من الزلل واخللل لعلك تفوز فتكون

  شاء اهللا

رمضان شهر يف نهايته تعتق رقاب من النار مع  -٧٨
  الشهر يفالفطر مثل ما أعتق 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من شهر رمضان كل ليلة عتقاء من النار ستون وهللا عز وجل عند كل فطر { 

ألفا فإذا كان يوم الفطر أعتق اهللا مثل ما أعتق يف مجيع الشهر ثالثـني مـرة   
  )  ١٣٦( } ستني ألف ستني ألفاً 

                                                 
  ١٦٤٢ابن ماجة  ٦٨٢الترمذي ،  ٩٨٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب   ١٣٥
  ١٤٧٦حسنه حمققوا الترغيب  ٣٦٠٦شعب اإلميان   ١٣٦



 

٦٧ 
 

الصيام 
ورمضان

اهللا تعاىل الرمحان الرحيم الكرمي يف جزائه على الصيام يعتق عباداً من النـار  
ن شهر رمضان يف يوم الفطـر  وعند خروج الناس م، بالعدد الكثري كل ليلة 

  يعتق ناساً من النار أعدادهم مثل األعداد اليت أعتقت طوال الشهر
  نسأل اهللا تعاىل أن ال خيرجنا من هذا الشهر إال بالغفران والعتق من النريان

الصائم يف الدنيا يفرح بفطره نهاية رمضان ألنه صامه  -٧٩
  وعند لقاء اهللا يفرح به

  :سلم قال صلى اهللا عليه و
  ) ١٣٧( } للصائم فرحتان فرحة حني يفطر وفرحة حني يلقى ربه {
} للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه{ 
 )١٣٨ (  

  ) ١٣٩( } وإذا لقي اهللا عز وجل فجزاه فرح{ويف لفظ
جوعـه   إذا أفطر وذلك كل يـوم بـزوال   الصائم يف رمضان يشعر بالفرح

أمت  له وكذا يفرح إذا أفطر خبروج شهر رمضـان ألنـه  وعطشه حيث أبيح 
فلم ينقطع عليه صومه ووفقه إلمتامه  صومه وختم عبادته وأن اهللا أعانه على

   سر بذلكمبوت أو علة أو آفة ، فهو ُي

                                                 
 ١٤٢٨حسنه حمققوا الترغيب  ١٨٩٧ابن خزمية    ١٣٧
 ١٤٢٨حسنه حمققوا الترغيب ١٨٩٦ابن خزمية    ١٣٨
 ٢٧٢-٨/٢٧١مسلم    ١٣٩

 

٦٨ 
 

الصيام 
ورمضان

لسروره بثواب ربه فيفرح حينئذ بقبول صـومه   والفرح الذي عند لقاء ربه 
   وترتب اجلزاء الوافر عليه 

الصائم فيه املقيم لياليه احملافظ على الفرائض رمضان  -٨٠
  من الصديقني والشهداء

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يـا رسـول اهللا أرأيـت إن    {
شهدت أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا وصليت الصلوات اخلمس وأديت 

 ١٤٠( } الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقني والشهداء 
(  

وهذه بشرى عظيمة خنتم ا هذه الفضائل وهي املرتلة العالية الرفيعـة الـيت   
جيدها املؤمن احملافظ على صالته املؤدي زكاته الصائم رمضان القائم لياليـه  
بإخالص هللا رب العلمني أنه من الصديقني والشهداء نسأل اهللا تعاىل أن يبلغنا 

  هذه املرتلة   

                                                 
  ٢٥البزار ،  ٩٨٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب   ١٤٠



 

٦٩ 
 

الصيام 
ورمضان

 
  
  
  
  
  
  

  

  يالمبحث الثان

א


 

٧٠ 
 

الصيام 
ورمضان

bàíáÈ@ãbï—Üa@æå@ @

QM@ŠízÜa@ @

١J אא 

  السحور هو الذي مييزنا يف صيامنا عن صيام غرينا 
    :قوله صلى اهللا عليه وسلم ل
  ) ١٤١( } فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكله السحر{

٢J אא 

  :صلى اهللا عليه وسلم  يستحب السحور لقول النيب
  ) ١٤٢( } تسحروا فإن يف السحور بركة{ 

  :وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١٤٣( } أعطاكم اهللا إياها فال تدعوها بركة إهنا{ 
السحور بركة فال تدعوه ولو أن جيرع أحدكم جرعة مـن مـاء فـإن اهللا    {

  ) ١٤٤( } ومالئكته يصلون على املتسحرين 

                                                 
 وقال حديث حسن صحيح ٧٠٨ي الترمذ،  ٢٣٤٣أبو داود ،  ٧/٢٠٧مسلم    ١٤١
 ٧٠٨الترمذي ،  ٢٠٧/ ٧مسلم ،  ١٩٢٣البخاري    ١٤٢
 ١٠٦٩صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢١٦١النسائي   ١٤٣



 

٧١ 
 

الصيام 
ورمضان

دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم إىل    وروى العرباض بن سارية قال
  :السحور فقال 

  ) ١٤٥( } هلم إىل الغداء املبارك { 

٣J א 

  بركة شرعية
ألمر الشرعي أي طاعة اهللا اليت هي امتثال أمره واجتناب هنيـه  ثال لمتيف اال 

  واإلقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  بركة بدنية

صائم قوة ال ميل معها الصيام خبالف مـن ال  يعطي للالذي أكل السحور يف 
  يتسحر فإنه جيد مشقة تثقل عليه الصيام والعبادة

سبب لالنتباه من النوم وقت السـحر يف الثلـث    هكونومن بركة السحور 
األخري من الليل الذي هو وقت الدعاء واالستغفار فيدعوا اهللا ويستغفره ألن 

ليل إىل السماء الدنيا وينـادي عبـاده   اهللا تعاىل يرتل يف الثلث األخري من ال
  ليسألوه مطالبهم ورغباهتم 

                                                                                                                
قال احلديث قوي مبجموع الطريقني  ١/٤٤٨األلباين يف صحيح الترغيب  ٤٤،  ٣/١٢املسند   ١٤٤

 وبشواهده  
 ٢٣٤٤األلباين يف صحيح سنن أبو داوود صححه ،  ٢١٦٢النسائي ،  ٢٣٤٤أبو داود    ١٤٥

 

٧٢ 
 

الصيام 
ورمضان

الفجر فيعينه على صـالة  وقت ب إىل يرومن بركة السحور جيعل املتسحر ق
  الفجر حاضر يف اجلماعة

٤J  

كل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور لقولـه صـلى اهللا   
  ) ١٤٦(  }ماء  ولو أن جيرع أحدكم جرعة من{:  عليه وسلم

  ) ١٤٧( } نعم سحور املؤمن التمر { :وجاء عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

٥J אא 

تسحرنا مع رسـول اهللا  {زيد بن ثابت قال  أنس عن تأخري السحور ملا روى 
صلى اهللا عليه وسلم مث قمنا إىل الصالة قلت كم كان قدر ذلك ؟ قال مخسني 

  )   ١٤٨( }  آية 
مخسني آية وهو قدر ئل كم كان الوقت بني السحور وبني الصالة فبني أنه س

يعادل ما يقرب من عشرين أو مخسة للفجر وهو الوقت بني األذان واإلقامة 
وعشرين دقيقة أي أهنم كانوا يأكلون إىل آخر وقت ومن هنا ننتبـه إىل أن  

                                                 
 ٣٦٨٣صححه األلباين يف صحيح يف صحيح اجلامع ،  ١٢/  ٣املسند  ١٤٦
 ٥٦٢صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٢٣٤٥أبو داود   ١٤٧
 ٢١٥٤النسائي ،  ٧/٢٠٨مسلم ،  ١٩٢١البخاري    ١٤٨



 

٧٣ 
 

الصيام 
ورمضان

المتناع عـن  فليس من السنة ا تركها أوىلوضع خانة اإلمساك يف التقوميات 
  ) ١٤٩( األكل احتياطاً بل السنة األكل والشرب حىت يعلم طلوع الفجر 

R@M@‹ÑÜa@ @

٦J אא 

  :يستحب تعجيل الفطر لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ) ١٥٠( } خبري ما عجلوا الفطر  الناسزال يال {

  :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ) ١٥١( } فطراً أحب عبادي إيل أسرعهم : يقول اهللا تعاىل { 

  :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم
ال يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر الن اليهود والنصارى يؤخرون { 
  :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم ) ١٥٢( } 
  ) ١٥٣( } ال تزال أميت على سنيت ما مل تنتظر بفطرها النجوم { 

                                                 
 ٣٤مسألة يف الصيام للشيخ املنجد  ٧٠ينظر إىل   ١٤٩
 وقال حسن صحيح ٦٩٩الترمذي ،  ٧/٢٠٨سلم م،  ١٩٥٧البخاري    ١٥٠
 وقال هذا حديث حسن غريب ٧٠١،  ٧٠٠الترمذي ،  ٢/٣٢٩املسند    ١٥١
   ١٩٩٥صححه األلباين يف املشكاة ،  ١٦٩٨ابن ماجة ،  ٢٣٥٣أبو داوود     ١٥٢
 ٢٠٦١صححه األلباين يف صحيح ابن خزمية  ٢٠٦١ابن خزمية  ٣٥٠١ابن حبان    ١٥٣

 

٧٤ 
 

الصيام 
ورمضان

 {عليه وسـلم  صلى اهللا فالنيب ، يكون قبل صالة املغرب املستحب الفطر و
  ) ١٥٤(  } ماء من شربة على ولو يفطر حىت صائم وهو املغرب يصلي ال كان

يستحب تعجيل الفطر إذا حتقق غروب الشمس برؤية أو خبرب ثقة أو غلـب  
  على ظنه الغروب واآلن املذياع فيه خرب منضبط وكذا املؤذنني يف املساجد 

  ال اخلري عمن أخره تعجيل الفطر دليل على بقاء اخلري عند من عجله وزو
  اخلري املشار إليه هو إتباع السنة وال شك أنه سبب خريي الدنيا واآلخرة 

٧J  

يستحب أن يفطر على رطبات فإن مل يكن فعلى مترات فإن مل يكن فعلى املاء  
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفطر على رطبـات  {:ملا روى أنس قال

ن فعلى مترات فإن مل يكن مترات حسا حسوات مـن  قبل أن يصلي فإن مل يك
  ) ١٥٥( } ماء

  :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 
فإن مل جيد فليفطر على املاء فإنه  فإنه بركة إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر{ 

  ) ١٥٦( } طهور 
  ويستحب أن يكون الفطر على الرطب أو التمر وتراً

                                                 
 ٢١١٠صححه األلباين يف الصحيحة ،  ٣٤٩٦حبان  ابن،  ٢٠٦٣ خزمية ابن ، ٣٧٩٢ يعلى أبو   ١٥٤
  ٢٨٤٠صححه األلباين يف الصحيحة ، وقال حديث حسن غريب  ٦٩٦الترمذي ،  ٢٣٥٦أبو داود    ١٥٥
  ١٩٩٠صححه األلباين يف املشكاة ، وقال حديث حسن صحيح  ٦٩٥الترمذي  ،  ٢٣٥٥أبو داود    ١٥٦



 

٧٥ 
 

الصيام 
ورمضان

هللا عليه وسلم يف الصـيام  أثبت الطب احلديث صحة سنة رسول اهللا صلى ا
وهبـوط نسـبة   ، واإلفطار فالصائم يستنفذ السكر املكترت يف خاليا جسمه 

السكر يف الدم عن حدها املعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصـائم مـن   
ار وافر من السكر املتـوفر يف  دضعف وروغان يف البصر لذا مند أجسامنا مبق

  ) ١٥٧(  التمر ساعة اإلفطار لتعود إليه سريعاً
ومن فوائد التمر أنه مقوي للكبد ملني للطبع من أكثر الثمار تغذية للبـدن  

  ) ١٥٨(  وأكله على الريق يقتل الدود فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى
  ) ١٥٩( } فإن مل جيد فليفطر على ماء فإنه طهور {

فاملاء مطهر للمعدة واألمعاء وهو اآلن حقيقة علمية طبيـة فـإن األطبـاء    
ويوصون بشرب املاء على الفراغ ويقولون إنـه يغسـل املعـدة    ينصحون 

  واألمعاء ويعدل طبيعة اإلنسان 

٨J א 

  :كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أفطر قال
  ) ١٦٠(  } أفطرت رزقك وعلى صمت لك اللهم{ 

                                                 
من نقالته لألطباء كالدكتور البار وهنا هذا الكالم وغريه عن  ١٤٩/ ٣حكام البسام يف توضيح األ   ١٥٧

 األطباء كالدكتور صربي القباين وغريه
 من الطب النووي نقل عن ابن القيم ١٤٩/ ٣البسام يف توضيح األحكام    ١٥٨
  ١٩٩٠صححه األلباين يف املشكاة ، وقال حديث حسن صحيح  ٦٩٥الترمذي  ،  ٢٣٥٥أبو داود    ١٥٩
 ١٩٩٤حسنه األلباين يف املشكاة ،  ٢٣٥٨أبو داوود   ١٦٠

 

٧٦ 
 

الصيام 
ورمضان

  )  ١٦١(}ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا { ويقول 

د أحد يقول كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عند سعد إذا أفطر عن 
  : بن معاذ

( } أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكـة {
١٦٢ (  

٩J א 

  الصائم طوال فترة صيامه دعائه مستجاب 
  :قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

  ) ١٦٣( } ٠٠٠ة منهم الصائم حىت يفطرثالثة حق على اهللا أال يرد هلم دعو{
  الصائم عند إفطاره له دعوة مستجابة 
  :قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

  ) ١٦٤( } إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد{
  :ولقوله صلى اللّه عليه وسلم

  ) ١٦٥( }   ٠٠٠ثالثة ال ترد هلم دعوهتم الصائم حني يفطر{

                                                 
 ١٩٩٣حسنه األلباين يف املشكاة ، ٢٣٥٧أبو داود    ١٦١
 ١٧٤٧ ماجة ابن صححه األلباين يف صحيح،  ٣٨٥٤أبو داوود ،  ١٧٤٧ابن ماجة   ١٦٢
وحسنه حمققوا الترغيب  ٣١٣٩البزار   ٣٤١٩ابن حبان ،  ١٩٠١ابن خزمية ،  ١٧٥٢ابن ماجة  ١٦٣

١٤٥٠  
  ١٤٤٩حسنه حمققوا الترغيب ، قال يف الزوائد إسناده صحصح ١٧٥٣ابن ماجة ١٦٤ 



 

٧٧ 
 

الصيام 
ورمضان

١٠J אא 

  : صلى اللّه عليه وسلمقال النيب 
( } ج بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومهرللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر ف{

١٦٦ (  

S@M@â÷b—Üa@Ñm@ @

١١J א 

  :ملا روى زيد بن خال اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
( } ر الصائم شـيء من فطر صائما كان له أجره من غري أن ينقص من أج{ 
١٦٧ (  

  صلى اهللا عليه وسلمولقوله 
  ) ١٦٨( } الصابر الصائم أجر مثل له الشاكر الطاعم {

  صلى اهللا عليه وسلمولقوله 
  ) ١٦٩( } من فطر صائماً أو جهز غازياً فله مثل أجره {

                                                                                                                
  ١٤٥٠حسنه حمققوا الترغيب ، وحسنه  ٣٥٩٨الترمذي ،  ٤٤٥/ ٢املسند    ١٦٥
 ٨/٢٧٢مسلم    ١٦٦
  ١٠٧٨صححه األلباين يف الترغيب ، وقال هذا حديث حسن صحيح  ٨٠٧الترمذي    ١٦٧
 وقال يف الزوائد إسناده صحيح ١٧٦٥ابن ماجة ،  ٦٥٥ة صححه األلباين يف الصحيح   ١٦٨

 

٧٨ 
 

الصيام 
ورمضان

١٢J אאא
א 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل { عن أم عمارة األنصارية رضي اهللا عنها
عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إين صائمة فقال رسول اهللا صـلى  
اهللا عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه املالئكة إذا أكل عنده حـىت يفرغـوا   

  ) ١٧٠( } ورمبا قال حىت يشبعوا  
  صلى اهللا عليه وسلمقوله ويف رواية 

  ) ١٧١( } فاطري صلت عليه املالئكةالصائم إذا أكل عنده امل{ 
الضيف ال يقبـل إال أن يفطـر    هذا إن كان الضيف يسره هذا أما إن كان

  ؤنسه يف األكل كان أفضللي
  هذا يف صوم التطوع أما رمضان فيكون الفاطر لعذر كاملريض أو احلائض 

  
  

                                                                                                                
 ٣٣٣٠النسائي يف الكربى  ١١٣٦٠صححه األلباين يف صحيح اجلامع    ١٦٩
  ٣٤٢١وابن حبان  ٢١٣٨وابن خزمية  ١٧٤٨وقال حسن صحيح وابن ماجه  ٧٨٥الترمذي    ١٧٠
 ١٥٩٨حسنه حمققوا الترغيب ،  ١٧٤٨ابن ماجة ،  ٧٨٤الترمذي   ١٧١



 

٧٩ 
 

الصيام 
ورمضان

@æåخçb›à‹i@ó–a@ @

@ýìc@Zçb›àŠ@ðÜbïÜ@|îìaÜa@ @

١٣J אא 

   ويح هي القيام يف ليايل رمضان بعد صالة العشاءصالة الترا
التراويح مجع تروحية وهي املرة الواحدة من الراحة ومسيت الصالة يف اجلماعة 
يف ليايل رمضان التراويح ألهنم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يسترحيون بني كل 

  ) ١٧٢( تسليمتني  
   ليه وسلّم ألمتهصلى اهللا عالنيب سنَّها  صالة التراويح سنة مؤكَّدة

  : صلى اهللا عليه وسلم هدلّ على ذلك قول
  ) ١٧٣( } من قام رمضان إمياناً واحتساباً غُِفر له ما تقدَّم من ذنبه{ 

  وُيستحب أن ُيصلى مع اإلمام حىت ينصرف
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ) ١٧٤( } من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة {
  بعد على فراشهوإن نام 

                                                 
 ٤/٢٩٤جر يف الفتح ابن ح   ١٧٢
  ٢٠٠٩البخاري    ١٧٣
  ١٣٢٧صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ، وقال حسن صحيح  ٨٠٦الترمذي    ١٧٤

 

٨٠ 
 

الصيام 
ورمضان

١٤J א 

  رضي اهللا عنهاعن عائشة 
، فصـلى يف   ، خرج من جوف الليـل  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، فـاجتمع   ، فأصبح الناس يتحدثون بذلك ، فصلى رجال بصالته املسجد
فصلوا  ، يف الليلة الثانية، ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر منهم
،  ، فكثر أهل املسجد من الليلة الثالثة ، فأصبح الناس يذكرون ذلك بصالته

، فلم  ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز املسجد عن أهله فخرج فصلوا بصالته
:  خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطفق رجال منـهم يقولـون  

، حىت خرج لصالة  يه وسلم، فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عل الصالة
أما بعد فإنه مل :  ، فقال ، مث تشهد ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس الفجر

،  ، ولكين خشيت أن ُتفرض عليكم صـالة الليـل   خيف عليَّ شأنكم الليلة
  ) ١٧٥(   }فتعجزوا عنها

، ولكنه صلى اهللا عليه وسلّم ترك ذلك خوفـاً   فقد قام بأصحابه ثالث ليالٍ
، مث بقي املسلمون بعد ذلك يف عهد أيب بكر وصدر من  ُتفرض عليهم من أن

خالفة عمر، مث مجعهم أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه على متيم الداري وأُّيب 
، فصاروا يصلون مجاعة إىل يومنا هذا وهللا احلمد وهـي ُسـنَّة يف    بن كعب
  ) ١٧٦(  رمضان 

                                                 
 ٦/٢٨٥ مسلم،  ٩٢٤البخاري    ١٧٥
  ٣٦سؤال يف الصيام س ٤٨ابن عثيمني   ١٧٦



 

٨١ 
 

الصيام 
ورمضان

رضـي اهللا عنـه ليلـة يف    خرجت مع عمر  {:الرمحن بن عبد قال فعن عبد
،  ، ُيصلي الرجـل لنفسـه   ، فإذا الناس أوزاع متفرقون رمضان إىل املسجد

إين أرى لو مجعت هؤالء : ، فقال عمر ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط
  ) ١٧٧( } ، مث عزم فجمعهم على أُيب بن كعب على قارئ واحد لكان أمثل

١٥J א 

  سبيل الوجوبليس لقيام رمضان عدد معني على 
ألن  ، ، يسلِّم من كل ركعـتني  السنَّة أن يقتصر على إحدى عشرة ركعةو

عائشة رضي اهللا عنها سئلت كيف كانت صالة النيب صلى اهللا عليه وسلّم يف 
ما كان يزيد يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشـرة  {: ؟ فقالت رمضان
  ) ١٧٨( } ركعة
لسنَّة مع التأنِّي والتطويل الذي ال يشق احملافظة على العدد الذي جاءت به او

  ) ١٧٩(  على الناس أفضل وأكمل 

                                                 
 ٢٠١٠ البخاري   ١٧٧
   ٦/٢٦٠مسلم ،  ٢٠١٣ البخاري   ١٧٨

 مثىن{:ألن النيب صلى اهللا عليه وسلّم سئل عن قيام الليل فقال ، جوإن زاد على إحدى عشرة ركعة فال حر
 ٦/٢٧٢ مسلم،  ٩٩٠البخاري  }مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى .

  ابن عثيمني فصول يف الصيام والترويح الفصل اخلامس   ١٧٩
، كما هو املشهور يف مذهب أمحد  يها عشرين ركعةله أن يصل: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

،  ، وله أن يصلي إحدى عشرة كما هو مذهب مالك ، ، وله أن يصليها ستاً وثالثني ركعة والشافعي
: ، وقال ، فيكون تكثري الركعات أو تقليلها حبسب طول القيام وقصره ، وكله حسن وثالث عشرة

 

٨٢ 
 

الصيام 
ورمضان

١٦J אאא 

بعض الناس ّممن ُيحب اخلري والتقرب إىل اهللا يذهب بعيداً أو قريباً للصالة يف 
ه خشوع هذا اإلمام وقراءت بغية،  ليايل شهر رمضان املبارك خلف إمام معني

ن القلب خيشع وخيضع عند مساع القرآن مـن  ألهذا فعل مشروع ف،  اجليدة
، ويكون حسن  ، وجييد التالوة ، ويتغّنى بالقرآن القارئ الذي يتقن القراءة

،  فإذا وجد اإلنسان اخلشوع،  ، يظهر من قراءته أنه خياف اهللا تعاىل الصوت
، وله  صلي خلفه، فله أن ُي وحضور القلب خلف اإلمام الذي يكون كذلك

، ليحصل له االسـتفادة واِإلخبـات يف    أن يأيت إليه من مكان بعيد أو قريب
، فينصرف وقد ازداد  شع هلاخي، و سمعهاي، وليتأثر ذه القراءة اليت  صالته

                                                                                                                
، كما كان النيب  ، وثالث بعدها ان فيهم احتمال بعشر ركعات، فإن ك األفضل خيتلف باختالف املصلني

، وإن كانوا ال حيتملونه فالقيام بعشرين  صلى اهللا عليه وسلم يصلي لنفسه يف رمضان وغريه فهو األفضل
، وإن قام بأربعني أو  ، فإنه وسط بني العشر واألربعني ، وهو الذي يعمل به أكثر املسلمني هو األفضل
 ، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقَّت ال يزاد فيه وال ينقص منه ، وال يكره شيء من ذلك غريها جاز
  ، فقد أخطأ

،  ، ال بعدد الركعات ومن كالم شيخ اإلسالم املذكور وغريه من اآلثار يعلم أن قيام الليل حيدد بالزمان
، وأحياناً يف الليل  مخس ساعات ، يف حنو وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة

، حبيث تكون الركعة يف  ، حىت خيشوا أن يفوم الفالح يعين السحور، وذلك يستدعي طول القيام كله
، فإذا شق  ، حبيث يعتمدون على العصي من طول القيام ، وكان الصحابة يفعلون ذلك حنو أربعني دقيقة

، حىت يستغرق صالم مجيع  ، وزادوا يف عدد الركعات عليهم طول القيام واألركان خففوا من الطول
، أو تقليل الركعات مع  ، مع ختفيف األركان ، فهذا سنة الصحابة يف تكثري الركعات ، أو أغلبه الليل

 ، واجلميع عبادة يرجى قبوهلا ومضاعفتها ، فالكل على حق ، ومل ينكر بعضهم على بعض إطالة األركان



 

٨٣ 
 

الصيام 
ورمضان

، فيحمله ذلك على أن يألف القراءة  ، واطمأنَّ إىل كالم اهللا تعاىل وأحّبه إمياناً
، وحيرص على تطبيقـه   ، ويقرؤه لالستفادة كتاب اهللا، ويتدّبر  ويكثر منها
  ، وحياول حتسني صوته بالقرآن  ، ويتلوه حق تالوته والعمل به

  ) ١٨٠( } ليس مّنا من مل يتغنَّ بالقرآن{: أنه قال  صلى اهللا عليه وسلم هعنف
  :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو
  )١٨١(} يتغىن بالقرآن جيهر بهما أذن اهللا لشيء كما أذن لنيب حسن الصوت {
  :قال أنه صلى اهللا عليه وسلم عنهو
  ) ١٨٢( } القرآن بأصواتكم زينوا{
  :قال أنه صلى اهللا عليه وسلم عنهو
  )١٨٣(} ، فإنَّ الصوت احلسن يزيد القرآن ُحْسناً حسِّنوا القرآن بأصواتكم{ 
ـ   فمن هذه األدلة يباح اختيار اإلمام الذي جييد القـرآن   ن ، ويكـون حس

، ملا يكتب من  ، وإذا كان بعيداً فالذهاب إليه أكثر أجراً الصوت به والترتيل
  ) ١٨٤(  اخلطوات والذهاب وايء

                                                 
  ١٤٧١أبو داوود ،  ٥٠٢٤البخاري    ١٨٠
التغين بالقرآن املقصود به حتسن الصوت بالقرآن وحتسني تالوته ،  ٦/٣١٩ مسلم،  ٥٠٢٤البخاري   ١٨١

اليت فيها جتويده وإخراج خروفه من خمارجها الصحيحة وليس املقصود بالتغين به أن يغنيه الطرب باألحلان 
 املوسيقية أو كالتواشيح

 ٧٧١باين يف الصحيحة صححه األل،  ١٤٧١أبو داوود    ١٨٢
 ٢٢٠٨صححه األلباين يف املشكاة  ،  ٢/٤٧٤ الدارمي   ١٨٣
 الشيخ ابن جربين حفظه اهللا  ١٨٤

 

٨٤ 
 

الصيام 
ورمضان

، بشرط أن خيـرجن   وال بأس حبضور النساء صالة التراويح إذا أمنت الفتنة
) ١٨٥(  حمتشمات غري متربجات بزينة وال متطيبات 

                                                 
 ابن عثيمني فصول يف الصيام والترويح الفصل اخلامس   ١٨٥



 

٨٥ 
 

الصيام 
ورمضان



@bïäbqZ@ßbáÈcaìÿa@‹“ÉÜaخ@Šçb›àŠ@æà  

هناك أعمال تتميز ا العشر األواخر من رمضان وتقبل الناس عليهـا مـم   
  :من هذه األعمال ، عالية 
  طول القيام  - ١
 االعتكاف  - ٢
 التماس ليلة القدر - ٣
 زكاة الفطر - ٤

QM@ãbïÕÜa@ßí @ @

١٧J אא 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إذا   {:عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
  ) ١٨٦( } ، وأيقظ أهله ، وأحيا ليله مئزره دخل العشر شد

  ه أو أغلبه بالصالة والقراءةاملراد إحياء الليل كل
، خيلط العشرين  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم{عنها رضي اهللا عنها قالت و

  ) ١٨٧(   } ، فإذا كان العشر مشر وشد املئزر بصالة ونوم

                                                 
 ٢٠٢٤البخاري    ١٨٦

 

٨٦ 
 

الصيام 
ورمضان

  ) ١٨٨(  أن املراد اعتزاله للنساء: يف معىن شّد املئزرو
وليس معىن اعتزال النساء أن من يأيت زوجته يف هذه الليايل حرام ال ولكـن  

  االعتزال لشدة التفرغ هللا واإلقبال على عبادته 
كان يوقظ أهله يف العشر األواخر يف شهر رمضان وكل {ومن إيقاظه ألهله 

  ) ١٨٩( }صغري وكبري يطيق الصالة 
، فـإن   العشر األواخر بالقيام ومن هذه األحاديث ُيعلم سبب ختصيص ليايل

، وال شـك أن   ظاهر هذه األحاديث أنه يقوم الليل كله بالصالة والقـراءة 
  ذلك يستدعي طول القيام والركوع والسجود

١٨J אאא 

السلف وحماولتهم الستيعاب الليل أو أغلبه بالصالة وطول القراءة والركوع 
  والسجود 

                                                                                                                
  ٦/١٤٦ املسند   ١٨٧
 شد رمضان دخل إذا موسل عليه اهللا صلى اهللا رسول كان {قد ورد ذلك صرحياً من حديث عائشة    ١٨٨
كان النيب صلى اهللا {:  ويف حديث أنس،  ٢٢١٦رواه ابن خزمية } ينسلخ حىت فراشه يأت مل مث مئزره

رواه  }عليه وسلم إذا دخل العشر األواخر من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه سحورا
 وضعفهما األلباين ٥٦٥٣الطرباين يف األوسط 

  ٣/١٧٤سن إسناده اهليثمي يف امع و ح ٢٨٢أبو يعلى  ١٨٩



 

٨٧ 
 

الصيام 
ورمضان

ما أدركنا الناس إال وهم يلعنون : قال األعرج وهوأحد علماء السلف  عنف 
، وإذا  ، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة يف مثان ركعـات  الكفرة يف رمضان

  قام ا يف اثنيت عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفّف

 السائب أن القارئ يقرأ باملئنيومن السلف من كان يطيل أكثر من ذلك فعن 
، فما  حىت كانوا يعتمدون على العصي )ركعة الواحدة ال تان آية يفئاأي بامل( 

   كانوا ينصرفون إال يف فروع الفجر
،  كّنا ننصرف يف رمضان من القيام: ، قال اهللا بن أيب بكر عن أبيه وعن عبد

   ، خمافة فوت السحور فنستعجل اخلدم بالطعام
  ) ١٩٠(  }أفضل الصالة طول القنوت{ :  قال صلى اهللا عليه وسلمو

  طول القيام كما يف هذه الروايةأي 

  ) ١٩١( }  القيام طول األعمال أفضل{
  مع القيام  صلى اهللا عليه وسلموهذا حال النيب 
، فافتتح  ، ذات ليلة صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم{: عن حذيفة قال

 يصلي ا يف ركعة، فمضى: ، فقلت يركع عند املائة مث مضى: ، فقلت البقرة
، يقرأ مترسالً إذا مر  ، مث افتتح آل عمران فقرأها ، فقرأها النساء، مث افتتح 

، مث ركع  ، وإذا مر بتعوذ تعوذ ، وإذا مّر بسؤال سأل بآية فيها تسبيح سبح
مسع : ، مث قال ، فكان ركوعه حنواً من قيامه سبحان ريب العظيم: فجعل يقول

                                                 
  ١٤٢١ابن ماجة ،  ٦/٢٧٨ مسلم   ١٩٠
 ١٠٥صححه األلباين يف صفة صالة النيب ،  ١٣٢٤أبو داوود    ١٩١

 

٨٨ 
 

الصيام 
ورمضان

سـبحان ريب  :  ، فقـال  سجد، مث  مث قام طويالً قريباً مما ركع ، اهللا ملن محده
  ) ١٩٢( } فكان سجوده قريباً من قيامه ، األعلى

ته اءكان يقرأ بأكرب ثالث سور يف القرآن يف ركعة واحدة ونسبة الزيادة يف قر
ته العادية هي نسبة الزيادة يف ركوعه و هي نسـبة الزيـادة يف   اءهذه عن قر

  القيام من ركوعه و هي نسبة الزيادة يف سجوده
، الـيت داوم   األحاديث يؤخذ أن سنة النيب صلى اهللا عليه وسـلم  فمن هذه

  ، وأنه خيص العشر مبزيد من االجتهاد ، وطول األركان عليها طول القيام
فعندما جند يف زماننا الناس يف العشر األواخر بعد أن يصـلوا التـراويح يف   

ـ   ف املسجد ويعودون إىل بيوهتم يرجعون إىل املسجد مرة أخرى بعـد منتص
الليل ليصلوا القيام حماولة منهم استيعاب أغلب الليل بالصالة نقول اللـهم  

  أكثر من أمثاهلم
  

   

                                                 
 ٦/٣٠٤ مسلم   ١٩٢



 

٨٩ 
 

الصيام 
ورمضان

@R@M@ÓbÙnÈýa@ @

١٩J אאא 

  : االعتكاف سنة للرجال والنساء وهو قربة ومشروعيته بالكتاب قوله تعاىل
طَهِّرا بْيِتي ِللطَّاِئِفني والْعاِكِفني والركَّـعِ  وعهِْدنا إِلَى إِْبراِهيم وإِْسماِعيلَ أَنْ { 

   البقرة} )١٢٥(السُجوِد
  البقرة} ) ١٨٧(ولَا ُتباِشُروُهنَّ وأَْنُتْم عاِكفُونَ ِفي الْمساجِِد { 

  فعله صلى اللّه عليه وسلم فقد عمل به هو وأصحابه وأزواجه
ل اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   كان رسو{: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا تعاىل، مث اعتكف أزواجـه  
  ) ١٩٣( } من بعده

  أمجع العلماء على مشروعيته وأنه مستحب وليس بواجب
  ) ١٩٤(  }من أحّب منكم أن يعتكف فليعتكف{:ل صلى اهللا عليه وسلم اق

  ) ١٩٥( الوفاء به   فاالعتكاف سنة إال أن يكون نذراً فيلزمه
كنت نذرت يف اجلاهلية أن أعتكـف  {: سأل عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ) ١٩٦( } أوف بنذرك: ليلة يف املسجد احلرام ، فقال له
                                                 

   ٣٠٧/ ٨مسلم  ٢٠٢٦البخاري  ١٩٣
  ٢٠٢٦البخاري    ١٩٤
  ٣/٣٥٨اإلنصاف ،  ٣/٤الزركشي  ٣/١١٨املغين    ١٩٥

 

٩٠ 
 

الصيام 
ورمضان

٢٠J א 

: إذا نذر املرء االعتكاف فقد أوجبه على نفسه ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ١٩٧(  }من نذر أن يطيع اهللا فليطعه { 

  ) ١٩٨( االعتكاف ال خيتص بزمان 
ولكنه يف رمضان ويف العشرة األخرية منه ،  من أيام السنةمسنون كل وقت 

آكد فقد كان صلى اللّه عليه وسلم يعتكف يف رمضان واستقر أخرياً اعتكافه 
   ريف العشرة األواخ

  والزوجة تعتكف بإذن زوجها

٢١J א 

  بس النفس عليهلزوم الشيء وح: االعتكاف يف اللغة
املقام يف املسجد من شخص خمصـوص علـى صـفة    : االعتكاف يف الشرع
  خمصوصة لطاعة هللا

٢٢J א 

  : لقول اللّه تعاىل، أمجع العلماء على أن االعتكاف ال يكون إال يف املسجد 
                                                                                                                

 ٢٠٢٣البخاري    ١٩٦
 ٣٢٨٩أبو داوود ،  ٩٦٧األلباين يف اإلرواء  صححه   ١٩٧
  ٣/١٤٧الفروع    ١٩٨



 

٩١ 
 

الصيام 
ورمضان

  البقرة} ) ١٨٧(وأَْنُتْم عاِكفُونَ ِفي الْمساجِِد { 
  ليت تقام فيها صالة اجلماعة االعتكاف يف كل املساجد ا 

  ) ١٩٩( ال يف مسجد جيمع فيه فال جيوز االعتكاف إ
واألفضل املساجد اليت تقوم فيها اجلمعة وأفضلها املساجد الثالثـة املسـجد   

  احلرام ، مسجد املدينة ، املسجد األقصى إذا تيسر ذلك 

٢٣J א 

من نذر ك)  ٢٠٠(  غريهفله فعله يف عني من نذر اعتكافاً أو صالة يف مسجد م
يف مسجد املدينة أجزأه فيه ويف املسجد احلرام ، ومن نذر يف األقصى أجـزأه  

يا رسول اهللا ، إين نذرت : أن رجالً قال يوم الفتح { يف الثالثة ، حلديث جابر
صل ها هنـا ،  : إن فتح اهللا عليك مكة أن أصلي يف بيت املقدس ، فقال : 

  ) ٢٠١( } شأنك إذاً : صل ها هنا ، فسأله ، فقال : ل فسأله ، فقا

٢٤J א 

 ،فائدة االعتكاف ومثرته هي قطع املعتكف عالئقه عن الـدنيا ومـا فيهـا    
، وكلما قويت  ، لالتصال خبدمة اخلالق قطع العالئق عن اخلالئقفاالعتكاف 

                                                 
  ٣/٣٦٤اإلنصاف ،  ٣/١٢٣املغين    ١٩٩
   ٣/٣٦٦اإلنصاف ،  ٣/١٢٧الشرح الكبري     ٢٠٠
  ٣٣٠٥أبو داوود ،  ٩٧٢صححه األلباين يف اإلرواء    ٢٠١

 

٩٢ 
 

الصيام 
ورمضان

واخللوة  ه بالكلّية، أورثت صاحبها االنقطاع إلي ، واألنس به املعرفة واحملبة له
  به والتلذذ مبناجاته ومجعية نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عبادته 

٢٥J א 

  ) ٢٠٢( االعتكاف ال حد ألكثره وأقله حلظة 
لكن مـع   ) ٢٠٣( أي ليس له حداً حمدوداً وعلى هذا فليس من شرطه الصوم 

  ) ٢٠٤( الصوم أفضل 
  تاً بنية االعتكاف صح اعتكافهيصح االعتكاف ساعة فمن لبث يف املسجد وق

٢٦J אא 

  السنة أن املعتكف له أن يدخل يف اعتكافه حني ينوي االعتكاف  
خيرج بعد مضي املدة اليت نواها وله قطع ذلك إذا دعت احلاجة إىل ذلك ألن 

  االعتكاف سنة وال جيب بالشروع فيها إذا مل يكن منذوراً
العشر األواخر من رمضان تأسياً بالنيب صلى اهللا عليه  يستحب االعتكاف يف

وسلم ويستحب ملن اعتكفها دخول معتكفه بعد صالة الفجر مـن اليـوم   

                                                 
فعلى  ٣٥٩/ ٣اإلنصاف ،  أطلق ما يسمى به معتكفاً البثاً فظاهره ولو حلظة ٣/١٥٧قال يف الفروع   ٢٠٢

 املذهب أقله إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به معتكفاً البثاً
 ٣/٣٥٨اإلنصاف    ٢٠٣
  ١٨٣بن باز يف حتفة اإلخوان    ٢٠٤



 

٩٣ 
 

الصيام 
ورمضان

روى عـن عائشـة   ملا احلادي والعشرين إقتداء بالنيب صلى اللّه عليه وسلم 
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يعتكـف صـلى   {: قالت

  )  ٢٠٥( } معتكفهالفجر مث دخل 
  ال أن يكون منذوراوأن قطعه فال حرج عليه إ

٢٧J אא 

ن كان املسجد ليس له اضت خرجت من املسجد إىل الرحبة فإاملرأة إذا ح
  ) ٢٠٦( رحبة رجعت إىل بيتها فإذا طهرت رجعت فأمتت اعتكافها 

٢٨J אא 

ال متنع االعتكاف ألهنا ال  ةستحاضاملستحاضة هلا الدخول يف االعتكاف فاال
  متنع الصالة وال الطواف 

اعتكفت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من أزواجه {: قالت عائشة
مستحاضة فكانت ترى احلمرة والصفرة ورمبا وضعت الطست حتتها وهـي  

  ) ٢٠٧(  }تصلي 

٢٩J אא 
                                                 

  ١٨٣بن باز يف حتفة اإلخوان ،  ٨٧٨٧صححه األلباين يف اجلامع ،  ٢٤٦٤أبو داوود   ٢٠٥
  ٣/١٤٨املغين    ٢٠٦
  ٣/١٥٤املغين ،  ٢٠٣٧البخاري    ٢٠٧

 

٩٤ 
 

الصيام 
ورمضان

السـنة  { : وج من املسجد لغري عذر لقـول عائشـة   يبطل االعتكاف باخلر
  )  ٢٠٨( }  للمعتكف أال خيرج إال ملا ال بد له منه 

٣٠J  

يستحب للمعتكف أن يكثر من ذكر اهللا وقراءة القرآن واالستغفار والدعاء 
  والصالة يف غري أوقات النهي 

اهللا  ال حرج أن يزوره بعض أصحابه وأن يتحدث معهم كما كـان رسـول  
  صلى اهللا عليه وسلم يزوره بعض نسائه ويتحدثن معه

وزارته مرة صفية رضي اهللا عنها وهو معتكف يف رمضان فلما قامت قام معها  
كان رسـول اهللا  {: عن صفية زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت ) ٢٠٩( 

قام صلى اهللا عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليالً، فحدثته مث قمت فانقلبت ف
  ) ٢١٠(  })أي رجع معي يوصلين إىل البيت(معي ليقلبين 

: ملا روى عن عائشة قالـت ، للمعتكف أن خيرج من معتكفه ملا ال بد له منه
، كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أعتكف يدين إىل رأسه فأرجله {

  ) ٢١١(  }وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان

                                                 
 املغين ،  ٢٤٧٣أبو داود ،  ٩٧٣صححه األلباين يف اإلرواء    ٢٠٨
  ١٨٤بن باز يف حتفة اإلخوان    ٢٠٩
 مبعناه  ٢٠٣٥البخاري ،  ٢٤٧٠أبو داوود    ٢١٠
 مبعناه  ٢٠٢٩البخاري ،  ٢٤٦٧أبو داوود    ٢١١



 

٩٥ 
 

الصيام 
ورمضان

هذا مما ال بد منه ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم  فيخرج للغائط والبول ألن
كان يعتكف ، وقد علمنا أنه كان خيرج لقضاء حاجته ، ويف معناه احلاجة إىل 
  املأكول واملشروب إذا مل يكن له من يأتيه به ، فله اخلروج إليه إذا احتاج إليه

مسجد ال  وللمعتكف اخلروج إىل ما أوجبه اهللا تعاىل عليه مثل من يعتكف يف
  مجعة فيه فيحتاج إىل خروجه ليصلي اجلمعة 

املعتكف إذا خرج لصالة اجلمعة فصلى اجلمعة فإن أحـب أن يعتكـف يف   
اجلامع فله ذلك ألنه حمل لالعتكاف، وكذلك إن دخل يف طريقه مسجداً فأمت 

  )٢١٢(اعتكافه فيه جاز لذلك، وإن أحب الرجوع إىل معتكفه فله ذلك  
بأنواع التنظيف ألن النيب صلى اهللا عليه وسـلم كـان   للمعتكف أن يتنظف 

  يرجل رأسه وهو معتكف وله أن يتطيب ويلبس الرفيع من الثياب 
للمعتكف أن يأكل يف املسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع منـه كـيال   

  يلوث املسجد
  للمعتكف صعود سطح املسجد كما يف احلرم

٣١J  

األقوال واألفعال وال يكثر الكالم وجيتنـب اجلـدال    جيتنب ما ال يعينه من
واملراء والسباب والفحش فإن ذلك مكروه يف غري االعتكاف، ففيه أوىل وال 

  ) ٢١٣( يبطل االعتكاف بشيء من ذلك  

                                                 
 ٣/١٢٣املغين    ٢١٢

 

٩٦ 
 

الصيام 
ورمضان

  ال يعود مريضاً لكن يسأل عنه وال يشهد جنازة
 ليـه صـلى اهللا ع النيب  فإن يباشر نسائه وهو معتكف ال بقبلة وال غريها ال

  امرأة من نسائه وهو معتكف ال بقبلة وال غريهامل يباشر  وسلم
السنة للمعتكف أن ال يعود مريضاً وال يشـهد جنـازة وال   { :ولقول عائشة

  ) ٢١٤(  }ميس امرأة وال يباشرها
ال جيوز له أن يبيع وال يشتري إال ما ال بد له منه فأمـا التجـارة واألخـذ    

 عـن  هنى {النيب صلى اهللا عليه وسلم  والعطاء فال جيوز شيء من ذلك ألن
  ) ٢١٥( }  فيه واالشتراء البيع وعن املسجد يف األشعار تناشد
النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف فلم ينقل عنـه االشـتغال بغـري    و

ولذا فعلى املعتكف مراعاة املصلحة اليت تقربه أكثر هللا  العبادات املختصة ا
يكون أوىل يف حقه ترك ذلك ومن وجـد يف  يف اعتكافه فمن كان عنده علم 

إقراء القرآن وتدريس العلم ودرسه ومناظرة الفقهاء وجمالسـتهم وكتابـة   
أكثر استفادة له كما حيدث اآلن لكثري من  احلديث وحنو ذلك مما يتعدى نفعه

املعتكفني الذين يؤدون االعتكاف فيخرجون منه ملتزمني بسبب ما تلقوه من 
دين مل يتمكنوا من حتصـيلها إال يف االعتكـاف الـذي    دروس فقهتهم يف ال

  تفرغوا له 

                                                                                                                
  ٣/١٤٨املغين    ٢١٣
  ٢٤٧٣أبو داود ،  ٤/١٣٩صححه األلباين يف اإلرواء    ٢١٤
  ٣/١٤٨املغين ،  ٧٣٢حسنه األلباين يف املشكاة ،  ٧٤٩ابن ماجة ، وحسنه  ٣٢٢الترمذي    ٢١٥



 

٩٧ 
 

الصيام 
ورمضان

S@M@Š‡ÕÜa@óÝïÜ@‘bánÜa@ @

٣٢J א٢١٦(   א ( 

هي الليلة املباركة من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال ابـن عبـاس   
أنزل اهللا القرآن مجلة واحدة من اللوح احملفوظ إىل بيت العزة مـن   {وغريه 

مث نزل مفصال حبسب الوقائع يف ثالث وعشرين سـنة علـى    السماء الدنيا
  )  ٢١٧( }  رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم

  فهي الليلة اليت اختصها اهللا تعاىل بإنزال القرآن العظيم فيها 

                                                 
}  )٦٨(وربُّك يْخلُق ما يشاُء ويْختار {اهللا تعاىل خلق كل شئ وله كل شئ ويفعل ما يشاء وخيتار    ٢١٦

   القصص
، ٣٣٨٣الترمذي } احلمد هللا: الذكر ال إله إال اهللا، وأفضل الدعاءأفضل {فضل من األذكار ال إله إال اهللا

  ٣٨٠٠وابن ماجه 
: ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد{وفضل من املساجد ثالثة املسجد احلرام واألقصى ومسجد النيب 

  ١٣٩٧، ومسلم ٢٢٨٩البخاري } املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى
  عض فجعل مكة أفضلها وفضل بعض البالد على ب

إِنا عرْضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَْرضِ والْجِبالِ فَأَبْين {واصطفى بين آدم من بني خملوقاته حلمل األمانة 
 األحزاب} )٧٢(أَنْ يْحملْنها وأَْشفَقْن مْنها وحملَها الْإِْنسانُ 

ية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من سورة البقرة واأللوسي عند تفسري ابن كثري عند تفسري اآل   ٢١٧
 اآلية نزل عليك الكتاب باحلق  وعند اآلية ليلة القدر خري من ألف شهر 

 

٩٨ 
 

الصيام 
ورمضان

مسيت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها وألن األمور تقدر فيها مبـا يكـون يف   
ري والربكة واملصائب واحلوادث وغـري  تلك السنة من اآلجال واألرزاق واخل

  ) ٢١٨(  الدخان})٤(ِفيها ُيفْرُق كُلُّ أَْمرٍ حِكيمٍ{: ذلك قال اهللا تعاىل 
  الدخان })٣(إِنَّا أَنزلْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمباركٍَة {:  وهي ليلة مباركة قال تعاىل

  :وهي ليلة معظمة مفضلة جليلة يف القدر قال اهللا تعاىل  
لَْيلَةُ الْقَْدرِ خْيٌر ِمْن )٢(وما أَْدراك ما لَْيلَةُ الْقَْدرِ )١(أَنزلْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ إِنَّا{

  القدر  })٣(أَلِْف شْهرٍ

                                                 
فيها يفصل األمر املقدر من اللوح احملفوظ إىل الكتبة يف كل ما هو كائن من أمر اهللا تعاىل يف تلك    ٢١٨

  واخلري والشر وغري ذلك من كل أمر حكيم أحكمه اهللا وأتقنه السنة من األرزاق واآلجال
  والتقدير نوعان عام شامل ومفصل له 

تقدير عام شامل لكل كائن وهو املكتوب يف اللوح احملفوظ فقد كتب اهللا فيه مقادير كل شيء إىل أن تقوم 
ول اهللا صلى اهللا عليه الساعة كما يف احلديث الذي رواه أبو داوود عن عبادة بن الصامت أنه مسع رس

أول ما خلق اهللا القلم قال له اكتب قال ما أكتب ؟ قال اكتب مقادير كل شيء حىت تقوم ( وسلم يقول 
  وهذا يعم مجيع املخلوقات ) الساعة 

  وتقدير مفصل للتقدير العام وهو أنواع
نني وهو يف بطن أمه التقدير العمري كما يف حديث بن مسعود يف شأن ما يكتب على اجل: النوع األول 

  من كتابة أجله ورزقه وعمله وشقاؤه أو سعادته 
فيها يفْرق كُلُّ أَْمرٍ {التقدير احلويل وهو ما يقدر يف ليلة القدر من وقائع العام قال تعاىل : النوع الثاين 

  الدخان })٤(حكيمٍ
ة وموت وعز وذل إىل غري ذلك كما التقدير اليومي وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حيا: النوع الثالث 

  الرمحن} )٢٩(كُلَّ يْومٍ هو في شأْن  {يف قوله 
 والبد للمسلم اإلميان بالقدر العام وتفاصيله   



 

٩٩ 
 

الصيام 
ورمضان

٣٣J אא 

رتل اهللا تعاىل فيها املالئكة من السماء إىل األرض بأعداد أكثـر مـن   ُي: أوالً 
  عدد احلصى

اخلري والربكة والرمحة واألمان ويتقدمهم الـروح األمـني   ويرتلون ومعهم  
تنزَّلُ الْمالِئكَةُ والروُح ِفيها بِإِذِْن ربِّهِْم ِمْن كُـلِّ أَْمـرٍ    {جربيل عليه السالم 

  القدر } )٤(
ابتدأ يف هذه الليلة الشريفة نزول القرآن الذي هو أعظم منـه ورمحـة   : ثانيا

  القدر })١(نزلْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِإِنَّا أَ{على املسلمني 
حيل فيها السالم واألمان من أول تلك الليلة املباركة حىت الصباح قال :ثالثا 
   القدر }  )٥(سالٌم ِهي حتَّى مطْلَعِ الْفَْجرِ  {تعاىل 

فهي ليلة ساملة ال حيدث فيها شر ال يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو 
أذى وقيل تسلم املالئكة ليلة القدر على أهل املساجد حىت يطلـع   يعمل فيها
  الفجر
تقدر فيها األمور للعام القابل فتفصل تلك األمور من اآلجال واألرزاق :رابعا 

وغري ذلك تفصل من اللوح احملفوظ وتتلقاهـا املالئكـة الكتبـة     واحلوادث
  الدخان })٤(حِكيمٍ ِفيها ُيفْرُق كُلُّ أَْمرٍ{ليجري تنفيذها بأمر اهللا 

لَْيلَةُ الْقَْدرِ { العبادة فيها خري من ألف شهر فيما سواها من األوقات :خامسا 
   القدر })٣(خْيٌر ِمْن أَلِْف شْهرٍ

 

١٠٠ 
 

الصيام 
ورمضان

ال يناله بعبادة عمر طويل من أطول أعمار الرجـال، إذ   ثواباًيثاب اإلنسان 
   لكرم واجلاللذي ا من، فضال ثالثة ومثانني سنة وأربعة أشهر  جياوز

قيل إن يف بين إسرائيل رجل يقوم الليل حىت يصبح مث جياهد العدو بالنـهار  
  حىت ميسي ففعل ذلك ألف شهر فأنزل اهللا هذه اآلية 

  فقيام تلك الليلة خري من عمل ذلك الرجل
  ) ٢١٩(  }من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم {:سادسا 

  ترويح يف تلك الليلةهذا يف حق كل من صلى ال
: قلت يا رسـول اهللا  {:الدعاء فيها مستجاب فعن عائشة أهنا قالت : سابعا 

ليلة القدر ما أقول فيها قال قويل اللهم إنك عفو ، أرأيت إن علمت أي ليلة
  ) ٢٢٠(  }كرمي حتب العفو فاعفو عنا

٣٤J א 

   )٢٢١( }يف كل وتر{ }التمسوها يف العشر األواخر{قال صلى اهللا عليه وسلم 
  يستحب طلبها يف ليايل رمضان يف العشر األواخر ويف ليايل الوتر منه آكد 

حتروا ليلة القدر يف الوتر يف العشـر  {: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ٢٢٢(  }األواخر من رمضان

                                                 
 ٢٠١٤البخاري    ٢١٩
  ٣٥١٣صححه األلباين يف صحيح الترمذي ،  صحيح حسن وقال ٣٥١٣الترمذي    ٢٢٠
 ٧٩٢الترمذي ،  ٢٠٢١البخاري   ٢٢١
  ٢٠١٧ البخاري   ٢٢٢



 

١٠١ 
 

الصيام 
ورمضان

  :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بع األواخر فمن كان متحريهـا  أرى رؤياكم قد تواطأت على أهنا يف الس{ 

  ) ٢٢٣( } فليتحرها يف السبع األواخر 
  فليلة القدر متنقلة تنتقل يف العشر األواخر

من حرصهم على اخلري ورغبتهم فيما عند اهللا يتحرون ليلـة القـدر    لناسوا
ويلحون بالسؤال عنها ملا يف هذه الليلة من املزايا العظيمة وما يترتل فيها من 

  كات وما حيل فيها من الرمحة والنعمة واألمان والسالم اخلريات والرب

٣٥J אא 

  كان أيب بن كعب شيخ القراء يقسم أهنا ليلة سبع وعشرين 
أما علمت أبا املنذر أهنا ليلـة سـبع   {:قال زر بن حبيش قلت أليب بن كعب

بلى ، أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أهنـا ليلـة    : وعشرين؟ قال
بيحتها تطلع الشمس ليس هلا شعاع فعددنا وحفظنا واهللا لقد علـم ابـن   ص

مسعود أهنا يف رمضان وأهنا ليلة سبع وعشرين ولكنـه كـره أن خيـربكم    
  ) ٢٢٤(  }فتتكلوا

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقـم يف  {وروى أبو ذر يف حديث فيه طول 
يل مث قام ـم يف  رمضان حىت بقي سبع فقام م حىت مضى حنو من ثلث الل

                                                 
  ٨/٢٩٩مسلم ،  ٢٠١٥البخاري    ٢٢٣
 ٦/٢٨٥مسلم ، وقال هذا حديث صحيح  ٧٩٣الترمذي    ٢٢٤

 

١٠٢ 
 

الصيام 
ورمضان

ليلة مخس وعشرين حىت مضى من شطر الليل حىت كانت ليلة سبع وعشرين 
فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس قال فقام م حىت خشينا أن يفوتنا الفالح 

  ) ٢٢٥(  }يعين السحور
ليلة القـدر ليلـة سـبع     { قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عنوعن معاوية 
  ) ٢٢٦( } وعشرين

الرواية اليت فيها أهنا يف السبع األواخر وتوافق الرواية اليت فيهـا   وهي توافق
أهنا يف العشر األواخر من رمضان وأهنا يف أوتارها وأرجح أوتار ليلـة سـبع   

  وعشرين 
وكان عمر بن اخلطاب احملدث امللهم وحذيفة بن اليمان أمني السر النبـوي   

  رين وغريمها من الصحابة ال يشكون أهنا ليلة سبع وعش
وهذا هو الشعور العام اجلماعي عند املسلمني يف مشارق األرض ومغارـا  
وعرب القرون الطويلة أهنا هذه الليلة وإقباهلم على العبادة واالجتهاد فيها وال 

  جتتمع أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم على ضالل

٣٦J אא 

                                                 
 ٤٤٧صححه األلباين يف اإلرواء ،  ١٣٢٧ابن ماجة ، وقال حسن صحيح  ٨٠٦الترمذي    ٢٢٥
صححه األلباين يف صحيح سنن أبو داوود ،  ٤/٣١٢البيهقي ،  ٣٦٧٢ابن حبان ،  ١٣٨٦أبو داود    ٢٢٦

 والراجح وقفه على معاوية أال أنه سيق مساق اجلزم واحلتم ،  ١٣٨٦



 

١٠٣ 
 

الصيام 
ورمضان

لليلة على األمة ليجتهدوا يف طلبـها  قال بعض أهل العلم أم اهللا تعاىل هذه ا
وجيدوا يف العبادة يف الشهر كله طمعاً يف إدراكها كما أخفى ساعة اإلجابة يف 
يوم اجلمعة ليكثروا من الدعاء يف اليوم كله وأخفى امسه األعظم يف األمسـاء  

وأخفى األجل وقيام الساعة ليجد النـاس يف  ، ليسألوه بأمسائه احلسىن كلها 
  اً منها العمل حذر

فإهنا إذا كانت مبهمة اجتهد طالـا يف  ، فعسى أن يكون عدم تعيينها خريا 
ابتغائها يف مجيع حمال رجائها فكان أكثر للعبادة خبالف ما إذا علموا عينـها  

  فإهنا كانت اهلمم تتقاصر على قيامها فقط 

٣٧J  

واملشـهور يف  قد ورد لليلة القدر عالمات أكثرها ال تظهر إال بعد أن متضي 
  عالمتها ما جاء عنه صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٢٢٧( } أن الشمس تطلع من صبيحتها بيضاء ال شعاع هلا {
  ) ٢٢٨(  }مثل الطست {  بيضاءويف رواية 
ليلة القدر ليلة طلقة ال حارة وال باردة تصبح الشـمس يومهـا   {ويف رواية 

  ) ٢٢٩( } محراء ضعيفة 

                                                 
 ٦/٢٨٥مسلم    ٢٢٧
قال األلباين يف صحيح سنن أبو داوود حسن صحيح ،  ٣٦٨٢ابن حبان ،  ١٣٧٨أبو داوود    ٢٢٨

١٣٧٨ 

 

١٠٤ 
 

الصيام 
ورمضان

رج مستوية ليس هلا شعاع مثل القمر ليلة إن الشمس صبيحتها خت{ويف رواية 
  ) ٢٣٠( } البدر

وأما العالمات اليت تظهر ملن وفقت له فقيل يرى كل شئ ساجد وقيل يـرى  
األنوار يف كل مكان حىت يف املواضع املظلمة وقيل يسمع سالماً أو خطاباً من 
 املالئكة وقيل عالماهتا استجابة دعاء من وفقت له وقيل ال يشترط حلصـوهلا 

  ) ٢٣١( شئ وال مساعه 
وكان بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يرون ليلة القدر إما بعالماهتا 

  وإما بإماراهتا وإما يروهنا مناماً
وقد يكشف اهللا لبعض الناس يف املنام أو يف اليقظة فريى أنوارها أو يرى من 

رسـول  يقول له هذه ليلة القدر فقد رآها بعض الصحابة فجاءوا وأخربوا ال
) مبعىن أعلم ( أرى { صلى اهللا عليه وسلم مبا رأوا فقال صلى اهللا عليه وسلم 

على وقت متقـارب وهـو يف السـبع    ) أي توافقت( رؤياكم قد تواطأت 
  ) ٢٣٢(} فليتحرها يف السبع األواخر ) قاصدها(فمن كان متحريها ، األواخر 

  ) ٢٣٣(  وحيصل الثواب ملن اتفق له أنه قامها وإن مل يظهر له شئ

                                                                                                                
اهليثمي قال رواه أمحد ورجاله ثقات ،  ٣٢٤/ ٥املسند ،  ٢١٩٢ابن خزمية ،  ١٠٢٨البزار    ٢٢٩
٣/١٧٥  

 ٣/١٧٥اهليثمي قال رواه أمحد ورجاله ثقات ،  ٥/٣٢٤سند امل   ٢٣٠
 ٤/٣١٣احلافظ يف الفتح    ٢٣١
  ٨/٢٩٩مسلم ،  ٢٠١٥البخاري    ٢٣٢
 ٢٢٤/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٢٣٣



 

١٠٥ 
 

الصيام 
ورمضان

من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر لـه  {: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  
  ) ٢٣٤( } ما تقدم من ذنبه 

فهذا خيتص ا من  القدر })٣(خْيٌر ِمْن أَلِْف شْهرٍ{ أما الثواب املعني املوعود به 
  يكشف له عنها

٣٨J א 

يها ملا روي عن عائشة أهنا قالت يا رسول ويستحب أن جيتهد فيها بالدعاء ف
  )٢٣٥(}قويل اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين: إن وافقتها مب أدعو قال {
  

                                                 
  ٨/٢٩٩مسلم ،  ٢٠١٥البخاري    ٢٣٤
  ٣٥١٣صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ،  صحيح حسن وقال ٣٥١٣الترمذي    ٢٣٥

 

١٠٦ 
 

الصيام 
ورمضان

T@M@‹ÑÜa@òbØŒ@ @

٣٩J א 

هي الزكاة اليت سببها الفطر من صيام شهر رمضان ونسبت إىل الفطر مـن  
  باب تسمية املسبب بسببه 

٤٠J  

، عند الفطر من  فرضها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم ،واجبة الفطر  زكاة
  رمضان على الذَكر واُألنثى والصغري والكبري

   اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال عبد 

الفطر من رمضان على العبـد  صدقة فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم {
  ) ٢٣٦( } لمنيواحلر والذَكر واُألنثى والصغري والكبري من املس

  غري واجبة عن اجلنني ومن أحب أن خيرجها فحسن وهي 

                                                 
  ١٥٠٣خاري الب   ٢٣٦



 

١٠٧ 
 

الصيام 
ورمضان

٤١J א 

فرض زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغـو  {: أن النيب صلى اهللا عليه وسلّم
  ) ٢٣٧(  }  والرفث وطعمة للمساكني

ليستغنوا ا عن السؤال يف يوم العيد إذ هي تدخل السرور علـى الفقـراء   
  يف جة العيد  فيشاركوا أهل النعمة

٤٢J א 

  هي صاع من طعام 

 مائـة كيلوان وأربع همقدارمن املكايل وعندما حنوله إىل وزن يكون والصاع 
وأجناس الطعام عندما حنوهلا من مكايل إىل أوزان ختتلـف  ، األرز غراماً من 

هلذا إن أخرج ثالث كيلوات ، فمنها من هو أقل من ذلك ومنها من هو أزيد 
   كان حسن  

٤٣J אא 

                                                 
ابن عثيمني يف الصيام ،  ١٨٢٧ ابن ماجه،  ١٦٠٩داود  أبو،  ٨٤٣صححه األلباين يف اإلرواء    ٢٣٧

 يف زكاة الفطر والتراويح الزكاة 

 

١٠٨ 
 

الصيام 
ورمضان

النيب صلى اهللا عليـه   زمن عطيهاكنا ن{سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  قال أبو 
مـن   صـاعاً  وأشعري صاعاً من  وأ من متر صاعاً وأ،  وسلّم صاعاً من طعام

فاألوىل إخراجها طعـام ويقـدم عـن     ) ٢٣٨( } أقط من  صاعاً وأالزبيب 
 صـلى  اهللا رسول فرض{ قال عمر ابن األموال لروايةمن القيمة إخراجها  ب

 متـر  من صاعا واألنثى والذكر والعبد احلر على رمضان زكاة وسلم عليه اهللا
  ) ٢٣٩(  }شعري من صاعا أو

א 

  وقت وجوا هو وقت غروب الشمس من أخر يوم من شهر رمضان

 و يومني فقط، وجتزأ قبله بيوم أالعيد  إخراجها يوم العيد قبل صالة ستحبيو
  ن عبد اهللا بن عمر فع

بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر {
  }خروج الناس إىل الصالة وأن عبد اهللا كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يـومني 

 )٢٤٠ (  

  وال جتزأ بعد صالة العيد حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما 

                                                 
 ١٥٠٦ البخاري   ٢٣٨
 ١٨٢٧ ابن ماجه،  ١٦٠٩داود  أبو،  ٨٤٣صححه األلباين يف اإلرواء    ٢٣٩
 ٢٢٥الدرقطين  ٤/١٧٤البيهقي ،   ١٦١٠د أبو داوو،  ٨٤٦صححه األلباين يف اإلرواء    ٢٤٠



 

١٠٩ 
 

الصيام 
ورمضان

، ومن أدَّاها بعد الصالة فهي صدقة  هي زكاة مقبولةمن أدَّاها قبل الصالة ف{
  ) ٢٤١(  }من الصدقات

ولكن لو مل يعلم بالعيد إال بعد الصالة أو كان وقت إخراجها يف بّر أو بلـد  
  ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصالة عند متكنه من إخراجها

٤٤J אא 

بلد الذي أفطر فيه أخر يوم خترج يف البلد الذي وجبت على املكلف فيه أي ال
  يف رمضان وإن أخرجها يف مكان أخر جاز

٤٥J אא 

جتب على من عنده فضل قوت يوم وليلة وال يشترط يف وجوـا نصـاب   
  كزكاة املال 

٤٦J אא 

ا ، وقد تولَّى اهللا تعاىل بياهن أهل الزكاة هم اجلهات اليت تصرف إليها الزكاة
 والُْمؤلَّفَِة علَْيها والْعاِمِلني والْمساِكنيِ ِللْفُقَراِء الصَّدقَاُت إِنَّما {: بنفسه فقال

                                                 
 ١٨٢٧ ابن ماجه،  ١٦٠٩داود  أبو،  ٨٤٣صححه األلباين يف اإلرواء    ٢٤١

 

١١٠ 
 

الصيام 
ورمضان

 اللَِّه ِمن فَرِيضةً السَّبِيلِ واْبنِ اللَِّه سبِيلِ وِفي والْغارِِمني الرِّقَابِ وِفي قُلُوُبُهْم
  وبةالت } )٦٠( حِكيٌم عِليٌم واللَُّه

  :  فهؤالء مثانية أصناف
، وهم الذين ال جيدون من كفايتـهم إال شـيئاً قلـيالً دون     الفقراء: األول
، فإذا كان اإلنسان ال جيد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو  النصف

  سنة نصف الفقري فيعطى ما يكفيه وعائلته 
ـ  املساكني: الثاين أكثر ولكـن ال  ، وهم الذين جيدون من كفايتهم النصف ف

  جيدون ما يكفيهم سنةً كاملة فيكمل هلم نفقة السنة
وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من حرفة أو راتب  

ال {: يقوم بكفايته فإنه ال يعطى من الزكاة لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلّم 
  ) ٢٤٢(  }حظَّ فيها لغين وال لقوي مكتسب

، وهم الذين يوكلهم احلاكم العام للدولة جببايتها من  االعاملون عليه: الثالث
،  ، وحفظها وحنو ذلك من الوالية عليهـا  ، وتصريفها إىل مستحقيها أهلها

  فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء 
، فيعطون  املؤلفة قلوم وهم رؤساء العشائر الذين ليس يف إمياهنم قوة: الرابع

أو لـدفع   ، فيكونوا ُدعاة لإلسالم وقدوة صـاحلة  إمياهنم من الزكاة ليقوى
  شرهم

                                                 
 ٨٧٦صححه األلباين يف اإلرواء ،  ٢٦٩٩النسائي ،  ١٦٣٣أبو داوود    ٢٤٢



 

١١١ 
 

الصيام 
ورمضان

، ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقـه ومعاونـة    الرِّقاب: اخلامس
  املكاتبني وفك األسرى من املسلمني 

 املدينونبسبب إصالح بني األخرين وكذا ، وهم املدينون  الغارمون: السادس
، فهؤالء يعطَون ما يوفـون بـه    يوفوا منه ديوهنم إذا مل يكن هلم ما ميكن أن
، فإذا قـدر   ، وإن كانوا أغنياء من جهة القوت ديوهنم قليلة كانت أم كثرية

، إال أن عليـه دينـاً ال    أن هناك رجالً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلتـه 
، وال جيوز أن يسـقط   ، فإنه يعطى من الزكاة ما يويف به دينه يستطيع وفاءه

  دين عن مدينه الفقري وينويه من الزكاة ال
   يعطى من الزكاة لوفاء دينه إذا كان املدين والداً أو ولداًو

وجيوز لصاحب الزكاة أن يذهب إىل صاحب احلق ويعطيه حقَّه وإن مل يعلـم  
  ، إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن املدين ال يستطيع الوفاء  املدين بذلك

اجلهاد يف سبيل اهللا فيعطَى ااهدون من الزكـاة   ، وهو يف سبيل اهللا: السابع
  ، ويشترى من الزكاة آالت للجهاد يف سبيل اهللا  ما يكفيهم جلهادهم

، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من  ومن سبيل اهللا العلم الشرعي
، إال أن يكون له مال ميكنه من حتصيل ذلك  طلب العلم من الكُُتب وغريها

  به 
، وهو املسافر الذي انقطع به السفر فيعطى من الزكاة ما  ابن السبيل: نالثام

  يوصله لبلده 

 

١١٢ 
 

الصيام 
ورمضان

فهؤالء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم اهللا تعاىل يف كتابه وأخرب بـأن ذلـك   
  فريضة منه صادرة عن علم وحكمة واهللا عليم حكيم 

ذكـر   ، ألن اهللا ، وإصالح الطرق وال جيوز صرفها يف غريها كبناء املساجد
  ، واحلصر يفيد نفي احلكم عن غري احملصور فيه  مستحقيها على سبيل احلصر

وإذا تأملنا هذه اجلهات عرفنا أن منهم من حيتاج إىل الزكاة بنفسه ومنهم من 
، وأن  ، وذا نعرف مدى احلكمة يف إجيـاب الزكـاة   حيتاج املسلمون إليه

وأن اإلسـالم مل   ر اإلمكـان احلكمة منه بناء جمتمع صاحل متكامل متكافأ بقد
، ومل يترك للنفـوس   يهمل األموال وال املصاحل اليت ميكن أن تبىن على املال

، بل هو أعظـم موجِّـٍه للخـري     اجلشعِة الشحيحِة احلريةَ يف ُشحِّها وهواها
  ) ٢٤٣(  ، واحلمد هللا رب العاملني ومصلح لُألمم

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 يف زكاة الفطر الفصل السابع ابن عثيمني يف الصيام والتراويح الزكاة    ٢٤٣



 

١١٣ 
 

الصيام 
ورمضان

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث

א

 

١١٤ 
 

الصيام 
ورمضان

 

Üaãbï—Üaì@óïå@ @

  : النيب صلى اهللا عليه وسلم الصيام ال بد له من نية لقول
  ) ٢٤٤( }  إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى { 

  فعل شيء وعزمه عليه من غري تردد وهو اعتقاد القلب هي القصد: النية 
  فال يصح صوم إال بنية فرضاً كان أو تطوعاً   

١J אא 

يام الفرض كصيام رمضان يف أدائه أو قضائه والنذر والكفارة أن يشترط لص
  : ينويه من الليل قال صلى اهللا عليه وسلم

  ) ٢٤٥( } من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له{ 
  ) ٢٤٦(  }من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له { ويف لفظ  

  ) ٢٤٧( }  له  من مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام{ويف لفظ 
  فال جيزئ صيام فرض حىت ينويه يف أي وقت كان من الليل 

                                                 
  ١البخاري    ٢٤٤
  ٩١٤صححه األلباين يف اإلرواء ،  ١٧٠٠ابن ماجة ،  ٢٣٤لنسائي ا  ٢٤٥
 ٩١٤صححه األلباين يف اإلرواء ،  ٧٣٠الترمذي ،  ٢٤٥٤أبو داود   ٢٤٦
 الدارقطين وقال إسناده كلهم ثقات   ٢٤٧



 

١١٥ 
 

الصيام 
ورمضان

فمىت خطر بقلبه يف الليل أن غداً من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى ويكفي 
  بنية الصيام) أي يكفي األكل والشرب( أن يتسحر 

فال صيام {:بنية من النهار لقوله صلى اهللا عليه وسلم الفرض ال يصح صيام 
ينوي إال بعد الفجر فـإن   الصيام ال بد أن يشمل النهار كله ومن الفإن } له

  جزء من النهار مل ينوه
  ) ٢٤٨(  نية صيام رمضان يف أوله كافية

إذا نوى صوم مجيعـه وكـذا يف القضـاء     ) ٢٤٩( نية واحدة جلميع الشهر 
  والكفارة والنذر

  لنيةيستأنف ا و مرض أو حيض مث عاد إىل الصيامإذا قطع الصيام بسفر أ
إن أتى مبا ينايف الصوم من بعد تبيت النية للصيام بالليل كاألكل أو الشـرب  

  فليس فيه شئ مادام أن الفجر مل يطلع ، أو اجلماع 

٢J אא 

ال يشترط لصوم التطوع تبيت النية من الليل ولكن جيوز بنية من النهار فعن 
م ذات يوم ى اهللا عليه وسلدخل علي النيب صل: عائشة رضي اهللا عنها قالت 

  ) ٢٥٠( } فإين إذا صائم : ال، قال : هل عندكم من شيء؟ قلنا{ : فقال
                                                 

   ٣٤س،  ١سؤال يف الصيام س ٤٨ابن عثيمني   ٢٤٨
 تعترب النية لكل يوم  ٢٥/ ٣املغين 
   ٦٣١/  ١٧يف فتاوى ورسائل قول للشيخ  العثيمني   ٢٤٩
 ٢٣٢٤النسائي ،  ٢٤٥٥أبو داود ،  ٢٧٦/ ٨مسلم    ٢٥٠

 

١١٦ 
 

الصيام 
ورمضان

ىل قرى األنصار غداة عاشوراء إ{مناد النيب صلى اهللا عليه وسلم أرسل وقد 
من كان أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كـان أصـبح    ،اليت حول املدينة 

  ) ٢٥١( } كل فليصم مفطراً فليصم بقية يومه، ومن مل يكن أ
( من نوى صيام تطوع يف أي وقت من النهار سواء يف ذلك ما قبل الـزوال  

  ) ٢٥٢( أو بعده أجزأه ) الظهر 
رط ملن ينوي صوم تطوع بالنهار أال يكون أتى بشيء مما ينايف الصوم من تيش

  املفطرات كاألكل أو الشرب أو اجلماع بعد الفجر وقبل النية 
  إال أنه يستحب اإلمتام ، بل جيوز قطعه واإلفطار ، طوع ال جيب إمتام صوم الت

أتانا يومـا  {أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  )٢٥٣(} أرينيه  فلقد أصبحت صائماً فأكل : فقال ، أهدي لنا حيس : فقلنا 

  إن أفسد صومه فال قضاء عليه
فإن حقق فطره ، صومه أو فطره  على صائم النفل مراعاة املصلحة يف إمضاء

كما أفطر صلى اهللا عليه وسلم ملا وجد من األكل ما يعينه علـى  ، مصلحة 
  وجد مصلحة فاألفضل إمتام صومه تطاعة اهللا تعاىل وإن مل 

                                                 
  ٢٥٥/ ٨مسلم ،  ٢٠٠٧البخاري    ٢٥١
  ٣٠/ ٣املغين   ٢٥٢
  ٧٣٤الترمذي ،  ٢٧٦/ ٨مسلم    ٢٥٣



 

١١٧ 
 

الصيام 
ورمضان

استحب لـه أن  ، ن حضر وليمة وكان يف ترك األكل كسر قلب الداعي وإ
سلم وإن مل يكن يف تركه يفطر ألن يف أكله إدخال السرور على قلب أخيه امل

  األكل كسر قلب الداعي كان إمتام الصوم أوىل من الفطر 
ن كان أكله معه فيه إدخال السرور على قلبه ترك الصـوم  وكذا مع ضيفه فإ

  وأكل معه
من نوى يف التطوع مـن  ، حيكم بالصوم الشرعي املثاب عليه من وقت النية 

ن ما قبله مل يوجـد فيـه   صيام ألالنهار كتب له بقية يومه من الثواب على ال
فال يقع عبادة وإذا نوى الصيام من الليل كان له ثواب الصـيام   قصد القرىب

  ) ٢٥٤( كامل على يومه 

٣J אא 

ألهنا عبادة من شرطها النية  ) ٢٥٥( أفطر فقد يف صيام فرض من نوى اإلفطار 
  ) ٢٥٦( ففسدت بنية اخلروج منها 

النافلة مث مل ينو الصوم بعد ذلك مل يصح صـومه ألن  صوم يف إن نوى الفطر 
  النية انقطعت وإن عاد فنوى الصوم صح صومه كما لو أصبح غري ناو للصوم 

                                                 
  ٣/٣٠املغين   ٢٥٤
وهو قول للشيخ  العثـيمني يف فتاويـه   ،  ٥٨٩/ ٢الزركشي ،  ٢٩٧/ ٣اإلنصاف ،  ٥٣/ ٣املغين   ٢٥٥
  ٣٤١/ ١٧رسائله و

ألن نية الفطر إمنا أبطلت الفرض ملا فيه من قطع النية املشترطة يف مجيع النهار حكماً وخلـو بعـض     ٢٥٦
 أجزاء النهار عنها 

 

١١٨ 
 

الصيام 
ورمضان

@lì‹Ìì@‹vÑÜa@ËíÝ @Êà@l‹“Üaì@ÞØÿa@pýby
á“Üa@ @

٤J אאא 

  :لقول اهللا تعاىل)  ٢٥٧(  إذا شك يف الفجر يأكل حىت يستيقن طلوعه
لُوا واْشرُبوا حتَّى يتبيَّن لَكُُم الْخْيطُ الْأَْبيُض ِمن الْخْيِط الْأَْسـوِد ِمـن   وكُ{ 

ال ميـنعكم مـن   {: قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم  البقـرة  } )١٨٧(الْفَْجرِ 
اخلطوط الطولية الرفيعة الصـغرية  (سحوركم آذان بالل وال الفجر املستطيل

اخلطوط العرضية الطويلة وهـو  (الفجر املستطري ولكن ) وهو الفجر الكاذب
  )    ٢٥٨(  }يف األفق) الفجر الصادق

                                                 
   ٣١٠/ ٣اإلنصاف /    ١٧قال به الشيخ العثيمني يف فتاويه ورسائله  ٢٥٧
   ٢٠٣١داوود  صححه األلباين يف صحيح أبو، وقال هذا حديث حسن  ٧٠٦الترمذي    ٢٥٨

إذا { أما إذا مسعت األذان ويف يدك إناء فال تضعه حىت تأكل أو تشرب ما فيه لقوله صلى اهللا عليه وسـلم  
الذي صححه األلبـاين يف الصـحيحة    }مسع النداء أحدكم واإلناء يف يده فال يضعه حىت يقضي حاجته 

وهـو حممـول   ، ١/٤٢٦احلاكم ،  ٢/٤٢٣وأتى بروايات كثرية حسنة كلها يف هذا املعىن  املسند ١٣٩٤
على سرعة أكله وشربه وليس على استحداث أكل وشرب غري الذي يف يده هذا ما يراه أحد علماء األثر 

 وأكثر أهل العلم ال يرون العمل به



 

١١٩ 
 

الصيام 
ورمضان

قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وهو يستحر يا غالم أخـف البـاب ال   
يفجأنا الصبح وقال رجل البن عباس إين اتسحر فإذا شككت أمسكت فقال 

  ابن عباس كل ما شككت حىت ال تشك 
التعرض وفيه  ) ٢٥٩( أخريه ألنه ليس مما يتقوى به أما اجلماع فال يستحب ت

  طر وجوب الكفارة وحصول الفطر به  خل

٥J אאא 
مل تغرب فعليه القضاء  امث تبني أهنشاكاً يف غروب الشمس  إذا أكل أو شرب

   ) ٢٦٠( ألن األصل بقاء النهار حىت يتيقن من خروج النهار ودخول الليل 

٦J אאאא
א 

طلوع الفجر جاهالً بطلوع الفجر فإنه ال إمث عليـه وال  إذا أكل وشرب بعد 
وكـذا   قضاء لعموم األدلة الدالة على أن اإلنسان ال يؤاخذ جبهله ونسـيانه 

أفطرنا علـى عهـد   { ن أمساء بنت أيب بكر قالت فإ اجلهل بغروب الشمس

                                                 
  ١٠١-٣/١٠٠املغين    ٢٥٩
  ،   ٣١٠/ ٣اإلنصاف    ٢٦٠

غروب الشمس مث تبني أا مل تغرب فإنـه   إذا أكل شاكا يفقال /  ١٧الشيخ العثيمني يف فتاويه ورسائله 
، إذ ال جيوز  ألن األكل يف هذه احلال أي يف حال الشك يف غروب الشمس حرام عليه ، جيب عليه القضاء

 ، أو غلب على ظنه غروا له أن يفطر إال إذا تيقن غروب الشمس

 

١٢٠ 
 

الصيام 
ورمضان

ومل يؤمروا بقضاء ولـو  )   ٢٦١(  } طلعت الشمس اهللا يف يوم غيم مثرسول 
  ) ٢٦٢( كان القضاء واجباً لبلغه النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته 

فحالة اجلهل هذه خالف حالة الشك يف غروب الشمس مثالً فالشك ال يزال 
إال باليقني واليقني بقاء كل شيء على أصله أي بقاء النهار حـىت غـروب   

الشك يف غروب الشمس فال بد مـن التـيقن    فيكره الفطر مع، الشمس 
ـ   ن إحبدوث الغروب فإن أفطر مع الشك مث تبني أن الشمس مل تغيب بعـد ف

  ) ٢٦٣( عليه قضاء اليوم 

٧J אא 

  إن فطر ناسياً فهو على صومه وال قضاء عليه
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   )  ٢٦٤( }منا أطعمه اهللا وسقاهإذا أكل أحدكم أو شرب ناسياً فليتم صومه فإ{
  ألنه ال صنع للعبد فيه وال حتيل هللا تعاىلاإلطعام نسب 

  ) ٢٦٥( } من أفطر يف رمضان ناسياً فال قضاء عليه وال كفارة {ويف لفظ  

                                                 
  ١٦٧٤صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ،  ١٦٧٤ابن ماجة    ٢٦١
 / ١٧ل به الشيخ العثيمني يف فتاويه ورسائله قا  ٢٦٢
   ٣١٠/ ٣اإلنصاف    ٢٦٣
   ٢٧٧/ ٨مسلم    ٢٦٤
 ألنه غري متعمد،  ٦٠٧٠حسنه األلباين قي صحيح اجلامع ، وصححه  ١/٤٣٠املستدرك    ٢٦٥



 

١٢١ 
 

الصيام 
ورمضان

٨J א 

من رأى صائماً يأكل أو يشرب يف هنار رمضان فإنه جيب عليـه أن يـذكِّره   
} فإذا نسيت فذكروين{: ول النيب صلى اهللا عليه وسلّم حني سها يف صالتهلق
 )٢٦٦ (   

لكن اإلنسان الذاكر الذي يعلم أن هـذا   ، واإلنسان الناسي معذور لنسيانه
ألن هذا هو أخوه فيجـب   ، الفعل مبطل لصومه ومل يدل عليه يكون مقصراً

   أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه
اً يأكل أو يشرب يف هنار رمضـان ناسـياً فإنـه    واحلاصل أن من رأى صائم

وز له أن يتمـادى يف  يذكِّره، وعلى الصائم أن ميتنع من األكل فوراً، وال جي
بل لو كان يف فمه ماء أو شيء من طعام فإنه جيب عليـه أن   ، أكله أو شربه

  ) ٢٦٧(  ، وال جيوز له ابتالعه بعد أن ذُكِّر أو ذَكَر أنه صائم يلفظه

Üaì@‹¾aãbï—@ @

٩J א 

وخاصة إذا ، جيوز لإلنسان أن يفطر إذا كان يف حالة يستحق ا اسم املرض 
كان مرضه يؤمله أو يؤذيه أو خياف متاديه أو خياف تزيده ألن اهللا تعاىل مل خيص 

                                                 
  ١٢٤٣النسائي ،  ٤٠١البخاري    ٢٦٦
   ٣٤سؤال يف الصيام س ٤٨ابن عثيمني   ٢٦٧

 

١٢٢ 
 

الصيام 
ورمضان

فَمْن كَانَ مـنكم  { : مرضا من مرض فهو مباح يف كل مرض كما قال تعاىل
  البقرة} ) ١٨٤(مرِيًضا 

١٠J אאאא 

  :للمريض حالتان
  فهذا عليه الفطر واجبا ، أال يطيق الصوم حبال 

فهذا يستحب له الفطر وال يصوم أخذاً ، أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة 
  فإن حتمل وصام كره له ذلك وأجزئه، بالرخصة 

طر يريـد  أي من كان الصيام مع مرضه يشق عليه مرضه أو يؤذيه فله أن يف
اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر فقد رخص لكم يف الفطر يف حال املرض 

  تيسريا عليكم ورمحة بكم
املرض ال ضابط له فإن األمراض ختتلف منها أمراض تضر بصـاحبها مـع   
الصوم ومنها أمراض ال تأثري لصاحبها مع الصوم كوجع الضرس وجـرح يف  

  باه ذلك فلم يصلح ملرض ضابطاً اإلصبع والدمل والقرحة اليسرية وأش
على املريض احلكمة فإن حتمل املرض وصام معه فقد فعل مكروهاً ملا يتضمنه 
من اإلضرار بنفسه وتركه ختفيف اهللا تعاىل وقبول رخصته ويصـح صـومه   

  وجيزئه 

١١J א 



 

١٢٣ 
 

الصيام 
ورمضان

لـيس  و يفطر أي مرضه مزمن) ال ينتظر شفائه ( املريض الذي ال يرجى برئه 
عليه أن يطعم عن كل يوم مسكني إن كان قادر علـى  وما أفطره ه قضاء علي

  ) ٢٦٨( اإلطعام 
إذا فعل ذلك وقدر اهللا له الشفاء فيما بعد فإنه ال يلزمه أن يصوم عما أطعم 

  ) ٢٦٩( ألن ذمته برئت مبا أتى به من اإلطعام بدالً عن الصوم  ، عنه
  ) ٢٧٠(  وإذا مات املريض فال جيب اإلطعام

١٢J א 

من أفطر من مرض يرجى شفائه عليه قضاء األيام اليت أفطرها مىت قدر علـى  
  القضاء

ألن االنتقال للفدية يكون عند  طعامأن يترك القضاء ويعوضه باإلليس عليه و
  ) ٢٧١( اليأس من القضاء 

                                                 
  ٧٩/ ٣املغين   ٢٦٨
  ٢٤سؤال يف الصيام س ٤٨ثيمني ابن ع   ٢٦٩
   ٧٩/ ٣املغين   ٢٧٠
   ٨٠/ ٣املغين   ٢٧١

 

١٢٤ 
 

الصيام 
ورمضان

 

ð“Üaخ@ŒívÉÜaì@jÙÜa@ @

} وال قضاء عليهرخص للشيخ الكبري أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً { 
)٢٧٢(  

هذه الرخصة للرجال والنساء الكبار يف السن الذين ال يطيقون الصـيام أو  
  يطيقونه على مشقة

١٣J אאאאא 

العجوز العاجزان العاقالن إذا عجزا عن الصوم لكرب أو املرأة الشيخ الكبري و
هنما يف حالـة  أل، وال قضاء عليهما ، كان الصوم جيلب عليهما مشقة أفطرا 

ولكن عليهما الفدية وهي أن يطعما عن كل يـوم  ، يعجزا فيها من القضاء 
  كاملريض مبرض مزمن ال يرجى برئهمسكيناً 

ال ُيكَلُِّف اللَُّه نفْساً إِلَّـا  { إن كانا عاجزا عن اإلطعام أيضاً فال شيء عليهما 
 ) ٢٧٣(  البقرة } )٢٨٦(ُوْسعها

١٤J אאאאאא 

                                                 
  ٢٣١٨داود  أبو،  ٢٦٣/ ٨مسلم بلفظ قريب منه ،  ٤٥٠٧البخاري  ٢٧٢
   ٧٩/ ٣املغين   ٢٧٣



 

١٢٥ 
 

الصيام 
ورمضان

الرجل الكبري الذي ال يعقل وأصابه اخلرف والتخليط ال شيء عليه ال صيام 
) ٢٧٤(ممن رفع عنه القلم وكذا املرأة  ألنه) فدية ( وال قضاء وال كفارة إطعام 

  الكبرية اليت ال تعقل

óî‡ÑÜa@ @

١٥J אא 

حوايل كيلـو   الفدية هي إطعام مسكني نصف صاع من قوته وهو ما يعادل
  ونصف من األرز 
  م مثل ربع دجاجة أو جزء من اللحم فحسنوإن أخرج معها أد

متفرقـة أو  ، أخـره  يف أي وقت جتزيء أول الشهر وسطه أو وإن أخرجها 
  الكل جيزئ ف جمتمعة

                                                 
  ٦٦٢٠رقم اللجنة الدائمة السؤال الثاين من الفتوى جاء مثله يف إجابة  ٢٧٤

 

١٢٦ 
 

الصيام 
ورمضان

 

Êš‹¾aì@Þàb¨a@ @

١٦J אאא 

على ولـديهما يفطـرا    إذا خافتا على نفسيهما فقط دون أن ختافا: األوىل 
  ) ٢٧٥( مبرتلة املريض يفطر ويقضي ، وال إطعام عليهما ويقضيا 

شطر الصوم ووضع عن املسافر  تعاىل إن اهللا {: صلى اهللا عليه وسلم  هلوقل
   ) ٢٧٦(  } الصوم أو الصياماملرضع احلامل أو الصالة وعن 

نفسيهما يفطرا  إذا خافتا على اجلنني والطفل فقط دون أن ختافا على: الثانية 
  ) ٢٧٧(  ويقضيان فقط

( يطعمان ال وفقط إذا خافتا على نفسيهما وولدمها يفطران ويقضيان  :الثالثة 
٢٧٨ (  

                                                 
 ٢٩٠/ ٣اإلنصاف ،  ٧٦/ ٣املغين   ٢٧٥
  ٢٠٢٥صححه األلباين يف املشكاة ،  ١٦٦٨ ابن ماجه، وحسنه  ٧١٥الترمذي  ٢٧٦
قول للشيخ  العثيمني لعدم وجود دليل على وجوب كفارة فاألصل براءة الذمة وقال هو مـذهب أيب    ٢٧٧

  /  ١٧وهو قول املالكية ذكر ذلك يف فتاوي ورسائل العثيمني  ، حنيفة رمحه اهللا وهو قوي 
هللا والشيخ عبد الرازق عفيفي رمحهما اهللا والشيخ عبد اهللا الغديان يف قول للشيخ  بن باز رمحه ا  ٢٧٨

  )٦٥٤٩(، ) ١٣٥٣(الفتوى رقم فتاوي اللجنة الدائم 



 

١٢٧ 
 

الصيام 
ورمضان

القضاء مىت قدرا على ذلك فإن احلامل تدخل يف الرضاعة واملرضع قد تدخل 
  يف محل جديد 

öbÑåÜaì@÷b¨a@ @

١٧J אאאא 

  ) ٢٧٩( أثناء فترة احليض والنفاس حيل هلما الصوم احلائض والنفساء ال 
( مل جيزئهما الصـوم   أثناء فترة احليض والنفاساحلائض والنفساء إذا صامتا 

أليس إحداكن إذا حاضت مل تصـل ومل  {:صلى اهللا عليه وسلم  هلوقل ) ٢٨٠
  ) ٢٨١( } تصم 

  ااحلائض والنفساء يفطران رمضان أيام احليض أو النفاس ويقضيان ما أفطر

                                                 
املرأة إذا بلغت باحليض وهي صغرية تستحي أن ختـرب  قال  ٨٤،  ٦٤/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٢٧٩

، فيجـب عليهـا القضـاء يف     حىت وقت احليض، وأحياناً تصوم  ، وجتدها أحياناً ال تصوم أهلها بذلك
، وإذا كانت تصوم حىت أيام احليض وجب  ، إذا كانت مل تصم وجب عليها قضاء الشهر كامالً الصورتني

، ومل تعلـم أن   الفتاة اليت أتاها احليض وهي يف الرابعة عشرة من عمرهـا وقال ،  عليها قضاء أيام احليض
، واجلاهل ال إمث عليه،  ألا جاهلة ، ني تركت الصيام يف تلك السنةالبلوغ حيصل بذلك ليس عليها إمث ح

، الذي أتاها بعد أن  لكن حني علمت أن الصيام واجب عليها فإنه جيب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر
، إما أن يتم  ، وبلوغ املرأة حيصل بواحد من أمور أربعة ، فإن املرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم حاضت

فإذا حصل واحد من هـذه  .  ، وإما أن حتيض ، وإما أن ترتل ، وإما أن تنبت عانتها ا مخس عشرة سنةهل
 األربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما جتب على الكبري

 ٨٠/ ٣املغين   ٢٨٠
  ٣٠٤البخاري    ٢٨١

 

١٢٨ 
 

الصيام 
ورمضان

كنا حنيض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنـؤمر  {: قالت عائشة 
  ) ٢٨٢( } بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة 

  ) ٢٨٣(  احلائض والنفساء سواء ألن دم النفاس هو دم احليض وحكمه حكمه
يف جزء من اليوم فسد صوم ذلك اليوم سواء وجد ) الدم ( مىت وجد احليض 
  ) ٢٨٤( ره يف أوله أو يف أخ

óÝjÕÜa@â÷b—ÝÜ@ @

١٨J אאאא 

جيوز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم إذا كان يعلم من نفسـه أن القبلـة ال   
  حترك شهوته 

قبل رجالً وهو صائم فأرسل امرأته فسألت النيب صلى اهللا عليه وسـلم ،  {
رسول  فأخربها النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يقبل وهو صائم فقال الرجل إن

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس مثلنا قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

                                                 
 ٣/٢٥١مسلم    ٢٨٢
 ٨٠/ ٣املغين   ٢٨٣
 ٨٠/ ٣املغين   ٢٨٤



 

١٢٩ 
 

الصيام 
ورمضان

} ين ألخشاكم هللا وأعلمكم مبا أتقيإ: فغضب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال
 )٢٨٥ (  

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشـر  {:وروت عائشة
  ) ٢٨٦( } وهو صائم وكان أملككم ألربه 

أما إذ كان ذا شهوة مفرطة كالشباب حبيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل 
  مل حتل له القبلة ألهنا تفسد صومه 

إن كان ذا شهوة لكنه ال يغلب على ظنه اإلنزال مع القبلة كره له التقبيـل  
  ألنه يعرض صومه للفطر وال يأمن عليه الفساد

١٩J א 

غري خالف لفساد صومه ألنه إنـزال فأشـبه   قبل فأنزل مين فيفطر ب: أحدها 
  ) ٢٨٧( اإلنزال باجلماع دون الفرج 

قبل ومل يرتل مين وال مذي فال يفسد صومه بذلك ، ال خـالف  : احلال الثاين
  فيه 

  ) ٢٨٨( قبل فأنزل مذي فالراجح أنه ال يفسد صومه : احلال الثالث

                                                 
أة جيوز أن يقبلها زوجها وهي صائم إذا كانت تعلم من نفسها أن القبلـة ال  واملر،  ٧/٢٢٠مسلم    ٢٨٥

 حترك شهوا فال ضرر وال ضرار  
   ٢٣٨٢أبو داوود ،  ٢١٧/  ٧مسلم ،  ١٩٢٧البخاري    ٢٨٦
 ٤٧/ ٣املغين   ٢٨٧
  اعأن املذي ال يفسد الصوم حىت وإن كان بشهوة ومباشرة بغري مج/    ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٢٨٨

 

١٣٠ 
 

الصيام 
ورمضان

النذر وإن يف صوم رمضان أو يف صوم واجب ك مىت فسد صومه فعليه القضاء
  كان يف صوم الكفارة املغلظة أو القتل فيبدأ الصيام من جديد

إذا كان يف قبله ألنه إنزال أشبه اإلنزال باجلماع بجتب الكفارة على من أنزل 
هنار رمضان فقط حلرمة الشهر أما يف غري رمضان فليس هناك كفارة ولو كان 

  قضاء رمضان

¾bi@ò‹’bj¾a@ @

٢٠J אאאא 

  
رجالً  { جيوز للرجل الصائم أن يداعب زوجته بلمس بشرهتا أو بضمها فإن

سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن املباشرة للصائم فرخص له فأتـاه آخـر   
  ) ٢٨٩( } فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي هناه شاب 

أنزل مل  رباشإذ كان ذا شهوة مفرطة كالشباب حبيث يغلب على ظنه أنه إذا 
  ألهنا تفسد صومه  املباشرةحتل له 

 املباشرةكره له  املباشرةإن كان ذا شهوة لكنه ال يغلب على ظنه اإلنزال مع 
  ألنه يعرض صومه للفطر وال يأمن عليه الفساد

                                                 
 حسن صحيح  ٢٣٨٧األلباين يف صحيح أبو داوود ،  ٢٣٨٧أبو داود     ٢٨٩



 

١٣١ 
 

الصيام 
ورمضان

٢١J א 

ألنه إنزال )  ٢٩٠(  باشر فأنزل مين فيفطر بغري خالف لفساد صومه: أحدها 
  نزال باجلماع دون الفرج مبباشرة فأشبه اإل

باشر ومل يرتل مين وال مذي فال يفسد صومه بذلك ، ال خالف : احلال الثاين
  فيه 

  ) ٢٩١( باشر فأنزل مذي فالراجح أنه ال يفسد صومه : احلال الثالث
يف صوم رمضان أو يف صوم واجب كالنذر وإن  مىت فسد صومه فعليه القضاء

  تل فيبدأ الصيام من جديدكان يف صوم الكفارة املغلظة أو الق
جتب الكفارة على من أنزل بلمس ألنه إنزال عن مباشـرة أشـبه اإلنـزال    

إذا كان يف هنار رمضان فقط حلرمة الشهر أما يف غري رمضان فليس باجلماع 
  هناك كفارة ولو كان يف قضاء رمضان

ãbï—Üaì@‹ÅåÜa@ @

٢٢J אא 

  لتكرار النظر ثالثة أحوال 
  ) ٢٩٢(  يكون معه إنزال مين فال يفسد الصوم بغري اختالف ال: أحدها 

                                                 
 ٣٠١/ ٣اإلنصاف   ٢٩٠
 ٢٨٣/ ٣اإلنصاف   ٢٩١

 

١٣٢ 
 

الصيام 
ورمضان

ألنه إنـزال بفعـل    ) ٢٩٣( أن يكون معه إنزال للمين فيفسد الصوم : الثاين 
  يتلذذ به وميكن التحرز منه فأفسد الصوم 

  أن يكون معه إنزال مذي بتكرار النظر فال يفطر به : الثالث 
  القضاء رمضان عليه مىت فسد صومه يف

إذا لكفارة على من أنزل بتكرار نظر ألنه إنزال أشبه اإلنزال باجلمـاع  جتب ا
  كان يف هنار رمضان فقط حلرمة الشهر 

مل يفسد صومه ألن النظرة األوىل ال ميكـن  وأنزل  أما إن نظر فصرف بصره
  التحرز منها فال يفسد الصوم ما أفضت إليه 

ãbï—Üaì@‹ÙÑÜa@ @

٢٣J אא 

  ) ٢٩٤( مل يفسد صومه  إن فكر فأنزل

                                                                                                                
  ٣/٤٩املغين   ٢٩٢
 ٣٠٢/ ٣اإلنصاف ،  ٣/٤٩املغين   ٢٩٣
إذا فكر اإلنسان يف اجلماع قال /   ١٧فتاوي ورسائل العثيمني  ،  ٣/٣٠٧اإلنصاف ،  ٣/٤٩ملغين   ٢٩٤

، فإنه ال يفسـد صـومه بـذلك ال يف     ، بل جمرد تفكري بدون أن حيصل منه أي حركةوهو صائم وأنزل 
إن «:  ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ألن التفكري يف القلب وهو حديث نفس رمضان وال يف غريه

نـاطق  أما إن كان منه حركة كعبث يف م» ، أو تتكلم اهللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل
أما لو كان اإلنزال باملعاجلة مثل أن يتمرغ اإلنسـان  ويف موضع أخر قال  الشهوة فإن صومه يفسد بذلك

  ، فإن الصوم يف هذه احلال يفسد ، أو حيرك ذكره حىت يرتل ، أو يقبل زوجته على فراشه



 

١٣٣ 
 

الصيام 
ورمضان

  منعهن خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل مل يفسد صومه ألن اخلاطر ال ميكن إ
  : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

} ت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلمعفي ألميت عن اخلطأ والنسيان وما حدث{ 
 )٢٩٥ (  

öbåánýa@ @

٢٤J א 

يفسد صومه به إال أن يرتل فـإن أنـزل   إذا استمىن بيده فقد فعل حمرماً وال 
  ) ٢٩٦(  فسد صومه

  إذا كان صيام واجب  مىت فسد صومه فعليه القضاء 
  جتب الكفارة على من أنزل مع صومه يف شهر رمضان

ãbï—Üaì@Ëbá§a@ @

٢٥J אא 

                                                 
    ٨٢وصححه احلاكم وصححه األلباين يف اإلرواء  ١٩٨/ ٢املستدرك   ٢٩٥
فأجاب  شاب استمىن يف رمضان جاهالً عنرمحه اهللا تعاىل  العثيمنيسئل فضيلة الشيخ ،  ٣/٤٨املغين   ٢٩٦

العلم، :  ، ألننا قررنا فيما سبق أنه ال يفطر الصائم إال بثالثة شروط احلكم أنه ال شيء عليه:  فضيلته بقوله
 /  ١٧وذلك يف فتاوي ورسائل العثيمني   ، واإلرادة والذكر

 

١٣٤ 
 

الصيام 
ورمضان

ضاء من جامع يف الفرج فأنزل أو مل يرتل أو دون الفرج فأنزل عامداً فعليه الق
  ) ٢٩٧( والكفارة إذا كان يف شهر رمضان 

  : وهنا أربع مسائل 
أن من أفسد صوماً واجباً جبماع فعليه القضاء سواء كان يف رمضان : إحداها

وصم يومـاً  {فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للمجامع )  ٢٩٨( أو غريه 
  ) ٢٩٩( } مكانه
ن عامداً أنزل أو مل يرتل إن الكفارة تلزم من جامع يف الفرج يف رمضا: الثانية

بينا حنن جلوس عند النيب صـلى اهللا عليـه   {: فعن أيب هريرة قال  ) ٣٠٠( 
قال مالك؟ قال وقعت علـى  . وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول اهللا هلكت

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل جتد رقبة تعتقها؟ . امرأيت وأنا صائم
ال، قال فهـل  : م شهرين متتابعني ؟ قالال، قال فهل تستطيع أن تصو: قال 

ال قال فمكث النيب صلى اهللا عليه وسلم فبينا : جتد إطعام ستني مسكيناً؟ قال
) والعرق املكتل  ( حنن على ذلك أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرق فيه متر

على أفقر : خذ هذا فتصدق به فقال الرجل: أين السائل؟ فقال أنا، قال: فقال

                                                 
 ٣/٥٤املغين   ٢٩٧
 ٣/٤٧املغين   ٢٩٨
  ٩٤٠صححه األلباين يف اإلرواء ،  ١٦٧١ابن ماجة ،  ٢٣٩٣أبو داود   ٢٩٩
 ٣/٥٥املغين   ٣٠٠



 

١٣٥ 
 

الصيام 
ورمضان

رسول اهللا؟ فو اهللا ما بني البتيها أهل بيت أفقر من أهل بييت، فضحك  مين يا
  ) ٣٠١(  }أطعمه أهلك: النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه مث قال

أن اجلماع دون الفرج يف رمضان إذا كان معه إنزال ففيه الكفارة ألنه : الثالثة
  ) ٣٠٢(  فطر جبماع فأوجب الكفارة كاجلماع يف الفرج

أنه إذا جامع يف رمضان ناسياً ككل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه : ابعةالر
قوله لوال غريه فيسقط القضاء والكفارة مع اإلكراه والنسيان  ) ٣٠٣( قضاء 

                                                 
  ٢٢٥/ ٧مسلم ،  ١٩٣٦البخاري    ٣٠١
  ٥٦/ ٣املغين   ٣٠٢
ذكر نقل أمحد بن القاسم عن اإلمام أمحد ككل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه  ٥٩٢/ ٢الزركشي   ٣٠٣

تبعه رواية بانتفاء القضاء والكفارة واحلال ما تقدم وقال الزركشي تعقيباً على قضاء وأن أبو اخلطاب ومن 
}  أميت عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليهعن  رفع{ ذلك وهو ظاهر قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

/ ٣نصاف وذكر مثله يف اإل، وقال الزركشي وقياسه األكل ناسياً وحنوه  ٢٥٦٦صححه األلباين يف اإلرواء 
ذكر كالم أمحد بن قاسم عن اإلمام أمحد كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء  ٥٦/ ٣املغين ،  ٣١٢

وال غريه وقال أبو اخلطاب هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع اإلكراه والنسيان وهو قول احلسـن  
، يوجب القضاء دون الكفارة  وجماهد والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ألنه كاألكل والشرب ومالك 

النووي يف اموع قال إن وطئها بالنهار مل يفسد ، وقال الشافعي يف األم من جامع ناسياً لصومه مل يكفر 
  صومه وذكر قول مالك بذلك وقول أبو حنيفة وتلميذاه بذلك 

: فضـيلته بقولـه   فأجاب رمحه اهللا تعاىل عن حكم اجلماع يف ار رمضان؟ العثيمنيسئل فضيلة الشيخ و
، سـواء   ، فإن كان اإلنسان يف سفر فليس عليه يف ذلك بأس اجلماع يف ار رمضان كغريه من املفطرات

، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم  ، لكن إن كان صائماً وجب عليه قضاء ذلك اليوم كان صائماً أو مفطراً
مجيع املفطرات إذا نسي اإلنسان فأصاا فصـومه  ، ألن  فإنه إن كان ناسياً أو جاهالً فال شيء عليه أيضاً

، ولـزوم   ، وفساد صوم ذلـك اليـوم   اإلمث: ، وإن كان ذاكراً عاملاً ترتب على ذلك مخسة أمور صحيح
الشيخ بن باز رمحه اهللا ، /  ١٧جاء هذا قي فتاوي ورسائل العثيمني   ، والكفارة ولزوم القضاء  اإلمساك،

 

١٣٦ 
 

الصيام 
ورمضان

}  عفي ألميت عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه{ صلى اهللا عليه وسلم 
 )٣٠٤ (   

٢٦J אא 

رج فأنزل أو مل يرتل أو دون الفرج فأنزل عامـداً يف قضـاء   من جامع يف الف
رمضان أو أي صيام غري شهر رمضان فعليه القضـاء فقـط دون كفـارة    

  ) ٣٠٥(  فالكفارة حلرمة شهر رمضان فقط

٢٧J אא 

إذا طلع الفجر وهو جمامع فاستدام اجلماع فعليه القضاء والكفارة ألنه تـرك  
أمث به حلرمة الصوم فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد  صوم رمضان جبماع

  ) ٣٠٦( طلوع الفجر 

                                                                                                                
لو جامع ناسياً فصومه صحيح يف أصح قويل العلمـاء لآليـة وللحـديث     قال ١٧٦يف حتفة األخوان ص 

حسـنه  ، وصححه  ١/٤٣٠املستدرك } من أفطر يف رمضان ناسياً فال قضاء عليه وال كفارة { الشريف 
 ٦٠٧٠األلباين قي صحيح اجلامع 

 ده زوجها وحالة اإلكراه مثل الزوجة يهد،  ١٠٢٧صححه األلباين يف اإلرواء ،  ٢٠٢٣ابن ماجة   ٣٠٤
  ٥٩٤/ ٢الزركشي ،  ٣/٦١املغين   ٣٠٥
 ٣/٦٣املغين   ٣٠٦



 

١٣٧ 
 

الصيام 
ورمضان

إن نزع يف احلال مع أول طلوع الفجر ال قضاء عليه وال كفارة ألنـه تـرك   
للجماع فال يتعلق به ما يتعلق باجلماع ألنه ال يقدر على أكثر مما فعله يف ترك 

  ) ٣٠٧( اجلماع 

٢٨J  

 شهر رمضان وهو مسافر أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر فال كفارة يفجامع 
  عليه وال حرج عليه وعليه قضاء اليوم الذي فطره ملرضه أو سفره  

حكم املرأة يف هذا كحكم الرجل إن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشـق  
  )  ٣٠٨( معه الصيام فال كفارة عليها 

٢٩J א 

ة فإن مل ميكنه فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعـام  الكفارة عتق رقب
  ) ٣٠٩( ستني مسكيناً 

كفارة الوطء يف رمضان على الترتيب العتق إن أمكنه فإن عجز عنه انتقل إىل 
   ) ٣١٠( الصيام فإن عجز انتقل إىل إطعام ستني مسكيناً 

                                                 
 ٣/٦٣املغين   ٣٠٧
 )٩٦٢٠(فتاوي اللجنة الدائمة الفتـوى  ،  ٢٣الشيخ بن باز رمحه اهللا يف حتفة اإلخوان إجابة السؤال   ٣٠٨

  ٦٤/ ٣نفس املضمون املغين 
 فإن مل جيد سقطت عنه  ،  ٣٢٣/ ٣اإلنصاف   ٣٠٩

 

١٣٨ 
 

الصيام 
ورمضان

  :ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للواقع على أهله
فهل تسـتطيع أن تصـوم شـهرين    : ال، قال: د رقبة تعتقها؟ قالهل جت{ 

  ) ٣١١( } ال : فهل جتد إطعام ستني مسكيناً ؟ قال: ال، قال: متتابعني؟ قال
 وهذا لفظ الترتيب واألخذ ذا أوىل  

٣٠J א 

حكمـه كالناسـي   من جامع يظن أن الفجر مل يطلع فتبني أنه كان قد طلع 
)٣١٢(  

   )٣١٣(وإن علم فاستدام فقد حصل الوطء الذي يأمث به فعليه القضاء والكفارة

                                                                                                                
وز على التخيري بني العتق والصيام واإلطعام وبأيها كفر أجزأه فعن أيب هريـرة أن  وجي،  ٣/٦٥املغين   ٣١٠

أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني {رجالً أفطر يف رمضان فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا املوضـع  وهي رواية أخرى عن اإلمام أمحد ذكرها املغين يف هذ ٢٢٧/ ٧مسلم } أو إطعام ستني مسكيناً

  ٥٩٥/ ٢وذكرها الزركشي 
 ٢٢٥/ ٧مسلم ،  ١٩٣٦البخاري    ٣١١
فإذا قال /   ١٧فتاوي ورسائل العثيمني  ،  ٦٤/ ٣املغين ،  ٣٢٣/ ٣اإلنصاف ،  ٥٩٥/ ٢الزركشي   ٣١٢

، بناء علـى   ، فال شيء عليه ولو تبني أن الفجر قد طلع جامعها يف آخر الليل وهو يظن أن الفجر مل يطلع
 اجلهل والنسيانالعذر ب

 ٣/٦٣املغين   ٣١٣



 

١٣٩ 
 

الصيام 
ورمضان

 

ãbï—Üaì@ãþnyýa@ @

٣١J אאא 

وال  ) ٣١٤( إن احتلم وهو صائم مل يفسد صومه ألنه على غري اختيار منـه  
  قضاء عليه

مل وعليـه   إن انزل لغري شهوة كالذي خيرج منه املين أو املذي ملرض فال شيء
   ) ٣١٥( أشبه باالحتالم يفسد صومه ألنه عن غري اختيار منه 

 لو جامع يف الليل فأنزل بعدما أصبح مل يفطر ألنه مل يتسبب إليـه يف النـهار  
)٣١٦(  

                                                 
  ٣٠١/ ٣اإلنصاف ،  ٤٨/ ٣املغين   ٣١٤

، فإذا  االحتالم أمر قهري ليس باختيار اإلنسان وال حيلة له يف ردهقال /   ١٧فتاوي ورسائل العثيمني  
،  ظ، وقد رفع عنه القلم حىت يستيق ، لكونه يقع منه يف النوم احتلم الصائم اراً ال يبطل صومه ولو تكرر
 فأما االحتالم ليالً فال أعلم قائالً بإبطاله للصوم

 ٤٨/ ٣املغين   ٣١٥
 ٣٠١/ ٣اإلنصاف ،  ٤٨/ ٣املغين   ٣١٦

 

١٤٠ 
 

الصيام 
ورمضان

 

ãbï—Üaì@óibå§a@ @

٣٢J אא 

 ٣١٧( مباح ملن جامع بالليل أن ال يغتسل حىت يطلع الفجر وهو على صومه 
(  

  أن يؤخر الغسل حىت يصبح مث يغتسل ويتم صومه  اجلنب له
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصبح جنباً من مجاع مـن  {فعن عائشة قالت 

( } وال يقضي { وعن أم سلمة مثله وزادت )   ٣١٨(   }غري احتالم مث يصومه
٣١٩ (  

يصبح جنباً أي يدخل يف الصبح ويطلع عليه الفجر وهو يف حال اجلنابـة مل  
  نها يغتسل م

أن رجالً قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين أصبح جنباً {وروت عائشة 
وأنا أريد الصيام ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أصبح جنباً وأنا 
أريد الصيام  فقال له الرجل يا رسول اهللا إنك لست مثلنا قد غفر اهللا لك ما 

                                                 
 ٢/٦٠١الزركشي ،  ٣/٧٥املغين   ٣١٧
  ١٧٠٤صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ،  ٢٣٨٨أبو داوود ،  ١٧٠٤ابن ماجة   ٣١٨
  ٧/٢٢٢مسلم    ٣١٩



 

١٤١ 
 

الصيام 
ورمضان

: هللا صلى اهللا عليه وسلم وقـال  تقدم من ذنبك وما تأخر ، فغضب رسول ا
  ) ٣٢٠( } إين ألرجو أن أكون أخشاكم هللا وأعلمكم مبا أتقي

فَالْآنَ باِشُروُهنَّ واْبتُغوا ما كَتب اللَّـُه لَكُـْم وكُلُـوا    { ألن اهللا تعاىل يقول 
ـ  ( وِد ِمـن الْفَْجـرِ   واْشرُبوا حتَّى يتبيَّن لَكُُم الْخْيطُ الْأَْبيُض ِمن الْخْيِط الْأَْس

  البقرة } )١٨٧
  فلما أباح املباشرة إىل تبني الفجر علم أن الغسل إمنا يكون بعده 

من احتلم من الليل أو واقع أهله مث أدركه الفجر ومل يغتسل أو نام ومل يغتسل 
  فإنه يصبح جنباً وال يفسد صومه

صالة وتفريطه لو تأخر يف الغسل لبعد طلوع الشمس يأمث على تضيع وقت ال
  يف صالته لكن صومه صحيح

  من أصبح جنباً من احتالم صومه صحيح بطريق األوىل 
  لو احتلم بالنهار وبقي فترة من الوقت على جنابة صومه صحيح

  كل هذا عام يف كل صيام سواء رمضان أو غريه 

                                                 
  ٢٣٨٩لباين يف صحيح سنن أبو داوود صححه األ،  ٢٣٨٩أبو داوود    ٣٢٠

 

١٤٢ 
 

الصيام 
ورمضان

 

þïÜ@p‹é @Üa@÷b¨a@ @

٣٣J אאא 

يضها بالليل أن ال تغتسل حىت يطلع الفجر وهـي  مباح للحائض إذا انقطع ح
  على صومها 

احلائض هلا أن تؤخر الغسل حىت تصبح مث تغتسل وتتم صـومها إذا نـوت   
  ) ٣٢١( الصوم قبل طلوع الفجر 

يشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر ألنه إن وجد جزء منه يف النـهار  
  ) ٣٢٢(  أفسد الصوم

جر مث صامت فصيامها صحيح وال أثـر  إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الف
نعـد   كنـا ال {:لقول أم عطية رضي اهللا عنها )٣٢٣( للصفرة بعد رؤية الطهر

  )٣٢٤(}الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا
يشترط أن تنوي الصوم أيضاً من الليل بعد انقطاعه ألنه ال صيام ملن مل يبيت 

  الصيام من الليل

                                                 
 ٥٦/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني  ،   ٣/٧٧املغين   ٣٢١
  ٦٠٢/ ٢الزركشي ،  ٣/٧٦املغين   ٣٢٢
 ١٣٥٠٧السؤال الثاين من الفتوى رقم جاء ذلك يف إجابة  ٣٢٣
   ٦٤٧ابن ماجه ،  ٣٦٦النسائي ،  ٣٠٧داود  أبو،  ٣٢٦البخاري  ٣٢٤



 

١٤٣ 
 

الصيام 
ورمضان

وقضـته   ان مل يعتد بذلك اليوميف أي وقت من هنار رمض مىت طهرتاحلائض 
  ) ٣٢٥(  ك باقي النهارامسوال جيب عليها اإل

وصامت ودام طهرهـا مـع   ونوت يعتد فقط إذا طهرت قبل طلوع الفجر 
  ) ٣٢٦(  النهار

þïÜ@p‹é @Üa@öbÑåÜa@ @

٣٤J אאא 

 النفساء إذا انقطع عنها الدم من الليل ونوت الصيام قبل طلوع الفجـر ومل 
تغتسل حىت يطلع عليها الفجر واغتسلت بعد ذلك فصومها صـحيح مثـل   

   احلائض
لو تأخرت يف الغسل لبعد طلوع الشمس تأمث على تضـيع وقـت الصـالة    

  وتفريطها يف صالهتا لكن صومها صحيح
وقضـته   يف أي وقت من هنار رمضان مل يعتد بذلك اليوم النفساء مىت طهرت
  ) ٣٢٧(  لنهارك باقي اامسوال جيب عليها اإل

                                                 
قاال يف الرواية الثانية ال يلزمها اإلمساك فتاوي ورسائل العثيمني   ٢٨٣ /٣واإلنصاف  ٧٢/ ٣املغين    ٣٢٥
قال ال جيب عليها اإلمساك وكذلك املسافر إذا قدم وهي إحدى الروايتني عـن   ٢٦،  ١٦،  ٩٥/   ١٧

 اإلمام أمحد وهو مذهب مالك والشافعي
 ٧٦/ ٣املغين   ٣٢٦

 

١٤٤ 
 

الصيام 
ورمضان

وصامت ودام طهرهـا مـع   ونوت يعتد فقط إذا طهرت قبل طلوع الفجر 
  ) ٣٢٨(  النهار

ŠbÍ—Üa@ãí–@ @

٣٥J אאאא 

إذا أطاقا الصيام أخذا به ويثابوا عليه فيكون يف ميزان حسناهتم وحسنات من 
  علمهم

 ) ٣٢٩( ه ويضـربوا علـى تركـه    ُيلزم الصغار الصيام إذا أطاقوه ويؤمروا ب
  ) ٣٣٠( ليتمرنوا عليه ويتعودوا كالصالة واهللا تعاىل أرفق بالصغار من آبائهم 

وكان الصحابة يصومون أوالدهم حىت أن الصغري منهم ليبكي فيعطونه اللعب 
  يتلهى ا 

وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالضرب على الصالة واعتبار الصـوم  
  بالصالة أحسن 

                                                                                                                
ة الثانية ال يلزمها اإلمساك فتاوي ورسائل العثيمني  قاال يف الرواي ٢٨٣/ ٣واإلنصاف  ٧٢/ ٣املغين    ٣٢٧
قال ال جيب عليها اإلمساك وكذلك املسافر إذا قدم وهي إحدى الروايتني عـن   ٢٦،  ١٦،  ٩٥/   ١٧

 اإلمام أمحد وهو مذهب مالك والشافعي
 ٧٦/ ٣املغين   ٣٢٨
  ٢/٦٢١الزركشي  ٣/٢٨١اإلنصاف    ٣٢٩
 ٤/٢٣٦ابن حجر ،  ٣/١٤الشرح الكبري    ٣٣٠



 

١٤٥ 
 

الصيام 
ورمضان

ذا أطاق الصغار صوم ثالثة أيام تباعاً ال خيوروا فيهن وال يضعفوا محلوا صوم إ
  شهر رمضان 

  ال جيب الصوم على الصغار حىت يبلغوا 
يستحب الصيام ملن بلغ سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور واإلناث وجيب علـى  

  ) ٣٣١( أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه 
ألفوه وتتطبع أصول اإلسالم يف نفوسـهم حـىت   من أجل أن يتمرَّنوا عليه وي

  ) ٣٣٢(  تكون كالغريزة هلم

٣٦J אא 

لطفل الذي يعاين من أمراض يضر معها الصيام إذا ثبت أنه يضره فإنه مينـع  ا
منه وإذا كان اهللا تعاىل منعنا إعطاء الصغار أمواهلم خوفاً من اإلفساد ا فـإن  

األبدان من باب أوىل أن مننعهم منه ولكن املنع يكون عن غري  خوف إضرار
  ) ٣٣٣( طريق القسوة 

منع صبياهنم من الصيام على خالف مـا   منيفعله بعض اآلباء أو األمهات  ما
يدَّعون أهنم مينعون هؤالء الصـبيان   ، كان الصحابة رضي اهللا عنهم يفعلونه

ة الصبيان بأمرهم بشرائع اإلسالم احلقيقة أن رمحف،  ، وإشفاقاً عليهم رمحة م

                                                 
 ١٦٠،  ١٥٩الشيخ بن باز حتفة األخوان ص   ٣٣١
 ٧٣/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني     ٣٣٢
 ٦٣/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني     ٣٣٣

 

١٤٦ 
 

الصيام 
ورمضان

فإن هذا بال شك من ُحسن التربيـة ومتـام    ، وتعويدهم عليها وتأليفهم هلا
  ) ٣٣٤(  الرعاية

l‹“Üaì@ÞØÿbi@ŠbÐfia@ @

٣٧J אא 

وكُلُوا واْشرُبوا حتَّى يتبـيَّن لَكُـُم   { :يفطر باألكل والشرب لقول اهللا تعاىل 
( خْيطُ الْأَْبيُض ِمن الْخْيِط الْأَْسوِد ِمن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتموا الصِّيام إِلَـى اللَّْيـلِ   الْ
  مد األكل والشرب إىل تبني الفجر مث أمر بالصيام عنهما   ةالبقر} )١٨٧ة

يترك طعامه وشرابه وشهوته من { ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ربه 
  }أجلي

فطر باألكل والشرب ومبا يتغذى به ويفيد البدن ويقويـه كـاحلقن   حيدث ال
املغذية اليت يستغىن ا عن الطعام والشراب وحقن الدم الذي ميـد اجلسـم   

  بعناصر الغذاء
أما ماال يفيد البدن وال يغذيه وال يقويه ولـيس بطعـام وال شـراب وال يف    

ا األكل والشرب فما معانيهما فال حيدث إفطار ألن الكتاب والسنة إمنا حرم
  ) ٣٣٥(  عدامها يبقى على أصل اإلباحة

                                                 
  ٢٣سؤال يف الصيام ٤٨ابن عثيمني    ٣٣٤
حيدث الفطر إما بدخول أشياء للجسم مما يتقوى ا البدن كاألكل والشرب وما يف معنامها أو    ٣٣٥

 اجلسم تنهك البدن كمين اجلماع أو الدم كاحليض والنفاس واحلجامة خبروج أشياء من 



 

١٤٧ 
 

الصيام 
ورمضان

ãbï—Üaì@óàbv¨a@ @

٣٨J אאאא 

أفطـر  {: احملجوم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم واحلجامة يفطر ا احلاجم 
  ) ٣٣٦( } احلاجم واحملجوم 

ط الدم مـن  يقوم احلاجم بشف، احلجامة هي عبارة عن تشريط رأس احملجوم 
هذه التشريطات فيخرج الدم الفاسد من اجلسم وهذه أفضـل العالجـات   

  النبوية

٣٩J אא 

النهي عن احلجامة هي اخلوف من الضعف ألن خروج الدم من بدن يف علة ال
الصائم قد يسبب له إهناكاً وضعفاً مع ضعف الصيام لذا كان هنيه صـلى اهللا  

صائم حىت ال جيتمع على املسلم عامالن ضعف يف عليه وسلم عن احلجامة لل
  آن واحد صيام وسحب دم 
الدم قد يصل إىل جوفـه فيفطـر واآلن   ) ميص ( وألن احلاجم عندما يشفط 

لكـن يبقـى   ، احلاجم يشفط بشفاطات صناعية فال خيشى عليه ابتالع الدم 
  عليه احلكم

                                                 
،  ١٠٢/  ١٧فتاوي ورسـائل العثـيمني    ،  ٩٣١صححه األلباين يف اإلرواء ،  ٢٣٦٩أبو داوود    ٣٣٦
٢٠٢،  ٩٩١  

 

١٤٨ 
 

الصيام 
ورمضان

ا حـاالت  مسألة احلجامة يقاس عليها سحب الدم يف املستشـفيات وكـذ  ف
  -:خروج الدم املختلفة من الصائم وغريها مثل 

٤٠J אא 

سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إىل ما تؤدي إليه احلجامة من ضعف البدن 
  ) ٣٣٧(  ، حكمه كحكم احلجامة واحتياجه للغذاء

٤١J א 

  ) ٣٣٨( ال حرج على الصائم يف حتليل الدم عند احلاجة إىل ذلك 
  روج دم يسري ال يؤثر يف بدنه ضعفاًألنه خ

٤٢J אא 

بغري اختيار اإلنسان مثل أن جترح الرجل فترتف دماً كثرياً فإن هذا  خروج دم
  ) ٣٣٩(  ألنه بغري إرادة اإلنسان ، ال يضر

٤٣J אא 

                                                 
 ١٠سؤال يف الصيام س ٤٨الشيخ بن عثيمني    ٣٣٧
 ١٨٠الشيخ بن باز حتفة األخوان ص   ٣٣٨
 ١٠سؤال يف الصيام س ٤٨الشيخ بن عثيمني    ٣٣٩



 

١٤٩ 
 

الصيام 
ورمضان

واالستحاضة ال يفسـد  )  ٣٤٠(  خروج الدم من الصائم كالرعاف من األنف
  ) ٣٤١( وم  الص

٤٤J א 

الدم اخلارج بقلع الضرس وحنوه ال يفطر فإنه ال يؤثر تأثري احلجامة فال يفطر 
  ) ٣٤٢( به أبدا  

٤٥J א)٣٤٣( 

تغيري الدم ملريض الكلى وهو صائم يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم 
  ) ٣٤٤( فهي مفطر آخر  ، النقي فإن زود مع ذلك مبادة أخرى 

                                                 
، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثري فـإن   ألنه بغري قصد منه ٥٠٢/ ١٧فتاوي ورسائل العثيمني     ٣٤٠

 صومه صحيح
 ١٨٠الشيخ بن باز حتفة األخوان ص   ٣٤١
ويف فتاوي ورسائل العثيمني  ،  ٢٥-٢٤الشيخ بن عثيمني مسائل عن الصيام دار ابن اجلوزي ص   ٣٤٢
، فهو إمنا يريد إزالة هذا  ، وإمنا خلع ضرسه للتأذي منه ألنه مل خيلع ضرسه ليخرج الدمقال  ٥٠٢/ ١٧

 ، مث إن الغالب أن الدم الذي خيرج من الضرس أنه دم يسري فال يكون له معىن احلجامة الضرس
جلسم بعد تتوىل تنقيته مث إعادته إىل ا) كلية صناعية(غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم املريض إىل آلة  ٣٤٣
  ، وأنه يتم إضافة بعض املواد الكيماوية والغذائية كالسكريات واألمالح وغريها إىل الدم ذلك
 بأن الغسيل املذكور للكلى يفسد الصيام ٩٩٤٤يف الفتوى لالستفتاء الدائمة اللجنة  أفتت
  ١٨٢الشيخ بن باز حتفة األخوان ص   ٣٤٤

 

١٥٠ 
 

الصيام 
ورمضان

٤٦J א 

التربع بالدم األحوط تأجيله إىل ما بعد اإلفطار ألنه يف الغالب كثرياً فيشـبه  
  )   ٣٤٥( احلجامة   

إذا أضطر إىل التربع يف النهار ال بأس أن يتربع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب 
  ) ٣٤٦( حىت تعود قوته  ويقضي هذا اليوم الذي أفطره 

ãbï—Üaì@ÞzÙÜa@ @

٤٧J א 

سواء وصل إىل حلقه أو وجد طعمه يف حلقه أو علم وصوله إليـه مل  الكحل 
  ملا له من نفوذ إىل البدن   ) ٣٤٧(  يفطره

وكذا القطرات سوا قطرات العني أو قطرات األنف أو قطرات األذن واحلقنة 
  وخباخة الربو ، الشرجية وإبرة الدواء 

                                                 
 ١٨٠الشيخ بن باز حتفة األخوان ص   ٣٤٥
 ٢٥-٢٤يخ بن عثيمني مسائل عن الصيام دار ابن اجلوزي صالش   ٣٤٦
، وذلك ألنه  استخدام الكحل أثناء الصيام ال يفطرقال  ٢٨١و ٤٥١/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني     ٣٤٧

وكذلك ال  ، وكذلك استعمال املكياج وغريه مما تتجمل به املرأة ال دليل على أن الصائم إذا اكتحل يفطر
، إال أن البخور ال  ، أو بالدهون ، سواء كان ذلك بالبخور تتطيب وهي صائمة حرج على املرأة أن
 ، ألنه إذا استنشقه رمبا يدخل الدخان إىل جوفه يستنشقه الصائم



 

١٥١ 
 

الصيام 
ورمضان

كافحة األمـراض  ألن هذه األشياء ال تشبه األكل والشرب وإمنا هي أدوية مل
  ومقاومة اجلراثيم فهي أشياء مبيدة ال أشياء مغذية مفيدة 

العلة الشرعية يف اإلفطار ليست جمرد وصول أي مادة إىل اجلـوف مـن أي   
  منفذ وإمنا يكون اإلفطار بأحد األمرين 

  وصول طعام أو شراب إىل املعدة ليمد اجلسم بالتغذية 
خروج أشياء منهكة للجسم ومضعفة له فتزيده ضعفاً على ضعف الصـيام  

، صيام وحيض ، فيجتمع عليه عامالن ضعف يف آن واحد صيام وسحب دم 
  ) ٣٤٨( صيام ومجاع 

  :وهذه األشياء املذكورة ال يفطر الصائم باستخدامها وهي بالتفصيل كاآليت 

٤٨J אא 

يست منفذاً سواء كانت يف العني أو القطرة الصحيح أهنا ال تفطر ألن العني ل
  ) ٣٤٩( يف األذن 

٤٩J אאאא 

اإلبر اليت يف الوريد واإلبر اليت يف العضل الصحيح أهنما ال تفطران وإمنا اليت 
  ) ٣٥٠( تفطر هي إبرة التغذية خاصة 

                                                 
   ١٦٧- ٣/١٦٦البسام يف توضيح األحكام   ٣٤٨
 ٢٣الشيخ بن باز خمتارات من فتاوي الصيام مركز الدعوة واإلرشاد بالدمام ص   ٣٤٩

 

١٥٢ 
 

الصيام 
ورمضان

اإلبرة  إال أن تكون هذه ، ال يفطر الصائم بأخذ اإلبر يف الوريد وال يف غريه
فأمـا مـا    ، قائمة مقام الطعام حبيث يستغين ا اإلنسان عن األكل والشرب

وذلك  ، ليس كذلك فإهنا ال تفطر مطلقاً سواء أخذت من الوريد أو من غريه
وعلى هذا  ، ، وال مبعىن األكل والشرب ألن هذه اإلبر ليست أكالً وال شرباً

  ) ٣٥١ ( فينتفي عنها أن تكون يف حكم األكل والشرب

٥٠J אא 

احلقنة الشرجية حكمها عدم احلرج يف ذلك إذا احتاج إليها املـريض لعـدم   
  )   ٣٥٢( مشاتها لألكل والشرب 

٥١J א 

استعمال مريض الربو الصائم هناراً لبخاخة الربو حكمه اإلباحة إذا اضطر إىل 
  : ذلك لقوله تعاىل

                                                                                                                
  ١٧٤ن باز حتفة األخوان صالشيخ ب   ٣٥٠
 ٤٤سؤال يف الصيام س ٤٨الشيخ بن عثيمني    ٣٥١
ال بأس أن يستعمل قال  ٣٥١/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني  ،  ١٨٢الشيخ بن باز حتفة األخوان ص   ٣٥٢

، وال مبعىن األكل  ، ألن هذا ليس أكالً وال شرباً الصائم التحاميل اليت جتعل يف الدبر إذا كان مريضاً
، فما كان قائماً مقام األكل والشرب أعطي حكم  ، والشارع إمنا حرم علينا األكل أو الشرب الشربو

، فال يثبت له حكم  ، وما ليس كذلك فإنه ال يدخل يف األكل والشرب لفظاً وال معىن األكل والشرب
 األكل والشرب



 

١٥٣ 
 

الصيام 
ورمضان

 }ع رَّما حقَْد فَصَّلَ لَكُْم ما اْضطُرِْرُتْم إِلَْيِه و٣٥٣(  األنعام }) ١١٩(لَْيكُْم إِلَّا م (  

٥٢J אאאאא 

الروائح العطرية ال بأس أن يستعملها الصائم يف هنار رمضان وأن يستنشـقها  
    ) ٣٥٤( إال البخور ال يستنشقه  

Öî‹Üa@Ëþnia@æÜaìخóàa@ @

٥٣J אא 

  ) ٣٥٥( تقاء ذلك يشق ابتالع الريق ال يفطر ألن ا
  غبار الطريق وغربلة الدقيق ال يفطر 

  الريق ال يفطر إذا مجعه مث أبتلعه
  ) ٣٥٦( إن خرج ريقه بني شفتيه مث عاد فابتلعه أو بلع ريق غريه ال يفطر 

٥٤J אאא 

                                                 
 اضطرار مريض الربو للبخار واستشهاد الشيخ باآلية يتحمل  ١٨١الشيخ بن باز حتفة األخوان ص   ٣٥٣
  ٢٣الشيخ بن عثيمني خمتارات من فتاوي الصيام مركز الدعوة واإلرشاد بالدمام ص   ٣٥٤
   ٧٠/ ٣الشرح الكبري    ٣٥٥
 ٢١٦/ ٧مسلم } كان يقبلها وهو صائم وميص لساا{ ملا روت عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٣٥٦

وإسناد ليس بالصحيح  ٢٣٨٦ا يف رواية أبو داود للجزء األول واجلزء الذي فيه مص لسا 

 

١٥٤ 
 

الصيام 
ورمضان

   النخامة من الرأس والنخاعة من اجلوف
راه ال يفطر ألنه معتاد يف الفـم  أو تنخع مث ازد) بلعه ( إذا تنخم مث ازدرده 

  ) ٣٥٧(  غري واصل من خارج أشبه بالريق وإخراجه أوىل

٥٥J אא 

  قال صلى اهللا عليه وسلم
} من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء{ 
 )٣٥٨ (  

  ستكرهنا عليهامن ذرعه القيء فال شيء عليه ألن اهللا عفا لنا عما 
  ) ٣٥٩( استقاء فعليه القضاء ألن صومه يفسد به أما من 

                                                 
البلغم أو النخامة إذا مل تصل إىل قال  ٧٢٣/  ١٧وفتاوي ورسائل العثيمني   ٧١/ ٣الشرح الكبري    ٣٥٧

منهم  : ، فإن وصلت إىل الفم مث ابتلعها ففيه قوالن ألهل العلم ، قوالً واحداً يف املذهب الفم فإا ال تفطر
، فإن الريق ال  ، إحلاقاً هلا بالريق ال تفطر:  ومنهم من قال ، إحلاقاً هلا باألكل والشرب تفطرإا :  من قال

   .، فإن صومه ال يفسد ، حىت لو مجع ريقه وبلعه يبطل به الصوم
، وإذا شككنا يف هذا األمر هل يفسد العبادة أو ال يفسدها؟  وإذا اختلف العلماء فاملرجع الكتاب والسنة

واملهم أن يدع اإلنسان النخامة وال حياول  دم اإلفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة ال يفطرفاألصل ع
، سواء كان صائماً أم غري  ، ولكن إذا خرجت إىل الفم فليخرجها أن جيذا إىل فمه من أسفل حلقه

 الصوم أما التفطري فيحتاج إىل دليل يكون حجة لإلنسان أمام اهللا عز وجل يف إفساد. صائم
صححه األلباين يف ،   ٧٢٠الترمذي ،  ٨/٢٨٧ابن حبان،  ٣٠٤/ ١املوطأ  ،  ١٦٧٦ابن ماجة    ٣٥٨

أي طلب استخراج ( استقاء ) هو ما تقذفه املعدة(القيء ) أي سبقه وغلبه وقهره (ذرعه ،  ٤/٥١اإلرواء 
 )القيء من جوفه باختياره 

   ٣/٥٢املغين    ٣٥٩



 

١٥٥ 
 

الصيام 
ورمضان

وال فرق بني كون القيء طعاماً أو مراراً أو بلغماً أو دماً أو غريه ألن اجلميع 
  ) ٣٦٠( داخل حتت عموم احلديث واملعىن 

٥٦J א 

عن النيب صلى {املضمضة ال تفطر سواء كان يف الطهارة أو غريها وقد روي 
عن القبلة للصائم فقال النيب صـلى اهللا عليـه   اهللا عليه وسلم أن عمر سأله 

 }ال بأس قـال فمـه   : وسلم أرأيت لو متضمضت من إناء وأنت صائم قلت
)٣٦١(  

إن متضمض أو استنشق يف الطهارة فسبق املاء إىل حلقه من غري قصـد وال  
  ) ٣٦٢( إسراف فال شيء عليه 

يه وحنوه ، املضمضة لغري الطهارة إن كانت حلاجة كغسل فمه عند احلاجة إل  
  فحكمه حكم املضمضة للطهارة 

  ) ٣٦٣( املضمضة من أجل العطش  جتوز
ال بأس أن يصب املاء على رأسه من احلر والعطش ملـا روي عـن بعـض    

رأيت رسول اهللا صلى اهللا { أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

                                                 
   ٣/٥٢املغين    ٣٦٠
  ٢٣٨٥صححه األلباين يف صحيح سنن أبو داوود ،  ٢٣٨٥اود أبو د   ٣٦١
   ١٦٢/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني     ٣٦٢
  ٩٥٢/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني     ٣٦٣

 

١٥٦ 
 

الصيام 
ورمضان

} من احلرعليه وسلم بالعرج يصب املاء على رأسه وهو صائم من العطش أو 
 )٣٦٤ (  

٥٧J אא 

دواء الغرغرة ال يبطل الصوم إذا مل يبتلعه ولكن ال يفعله إال إذا دعت احلاجة 
  ) ٣٦٥( وال يفطر به إذا مل يدخل جوفه شيء منه 

٥٨J א 

نشهد على رسـول  { : الصائم ال بأس أن يغتسل فإن عائشة وأم سلمة قالتا 
  ) ٣٦٦(  }احتالم مث يغتسل مث يصوماهللا إن كان ليصبح جنباً من غري 

٥٩J א 

  ال بأس للصائم الغوص يف املاء إذا خاف أومل خيف أن يدخل يف مسامعه املاء

                                                 
 ٢٣٦٥صححه األلباين يف صحيح سنن أبو داوود ،  ٢٣٦٥أبو داود   ٣٦٤
معزو جلريدة  ٢٢مام صالشيخ بن عثيمني خمتارات من فتاوي الصيام مركز الدعوة واإلرشاد بالد  ٣٦٥

 املسلمون 
  ٢٢٣/ ٧مسلم ،  ١٩٣٠البخاري   ٣٦٦



 

١٥٧ 
 

الصيام 
ورمضان

ال بأس للصائم أن يسبح يف البحر أو الربك سواء كانت الربكة عميقة أو غري 
يسبح كما يريد وينغمس باملاء ولكن حيرص أال يتسرب املاء إىل جوفه ، ذلك 

) ٣٦٧ (  

٦٠J אאא 

ال بأس بدهن اجلسم مع الصيام عند احلاجة فإن الدهن إمنا يبل ظاهر البشرة 
  ) ٣٦٨( وال ينفذ إىل داخل اجلسم مث لو قدر دخوله املسام مل يعد مفطراً  

                                                 
 ٣٢الشيخ بن عثيمني مسائل عن الصيام دار ابن اجلوزي ص   ٣٦٧
  ٤١الشيخ بن جربين فتاوي الصيام مجع حممد املسند ص   ٣٦٨

 

١٥٨ 
 

الصيام 
ورمضان

 

ÚÝÉÜa@ @

٦١J אא 

  :العلك أي اللبان وهو ضربان
و الرديء الذي إذا مضغه يتحلل فال جيوز ما يتحلل منه أجزاء وه: أحدمها  

مضغه إال إن ال يبلغ ريقه فإن فعل  فرتل إىل حلقه منه شيء أفطر به كما  لو 
  تعمد أكله

العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوى فهذا يكـره مضـغه   : والثاين  
وخاصة أن كان فيه سكر ومكسبات للطعم وال حيرم ألنه حيلب الفم وجيمع 

 ومىت مضغه ومل جيد طعمه يف حلقه مل يفطـر صت عائشة يف مضغه الريق ورخ
)٣٦٩(   

@êÍ›à@ìc@ãbÉÜa@×ì‰m@ @

٦٢J אאא 

                                                 
 ال يبطل الصيام باملضغ ٩٢٣/ ١٧فتاوي ورسائل العثيمني  ،  ٧٣/ ٣الشرح الكبري    ٣٦٩



 

١٥٩ 
 

الصيام 
ورمضان

  ) ٣٧٠(  ال بأس أن يذوق الطعام واخلل والشيء يريد شراءه: قال ابن عباس

٦٣J א 

  ) ٣٧١( احلسن كان ميضغ اجلوز البن ابنه وهو صائم 

٦٤J אא 

ال بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن جيعله على طرف لسانه ليعـرف حالوتـه   
وملوحته وضدها ولكن ال يبلع منه شيئاً بل ميجه أو خيرجه من فيه وال يفسد 

  بذلك صومه 

ãbï—Üaì@ÛaíÜa@ @

٦٥J אאאאא 

رأيت النيب صلى اهللا { : ة قال عامر بن ربيع)  ٣٧٢( ال بأس بالسواك للصائم 
  ) ٣٧٣( } عليه وسلم ما ال أحصي يتسوك وهو صائم 

                                                 
 ٧٢/ ٣الكبري  الشرح   ٣٧٠
 ٧٢/ ٣الشرح الكبري    ٣٧١
 ٧٢/ ٣الشرح الكبري    ٣٧٢
 وحسنه ٧٢٥الترمذي    ٣٧٣

 

١٦٠ 
 

الصيام 
ورمضان

لسواك اليابس والرطب قال زياد بن حدير ما رأيت أحداً كـان  اال فرق بني 
  أدوم لسواك رطب وهو صائم من عمر بن اخلطاب 
   ) ٣٧٤(  ال فرق بني استخدام السواك أول النهار أو أخره

٦٦J א 

  السواك معجون األسنان  يدخل يف حكم
تنظيف األسنان باملعجون ال يفطر به الصائم كالسواك وعليه التحـرز مـن   
ذهاب شيء منه إىل جوفه وإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فال قضاء عليه 

 )٣٧٥ (  

٦٧J אא 

تنظيف األسنان واحلشو وخلع الضرس ولو أخذ أبرة لتخدير سنة ليس لكل 
حة صيامه بل كل هذا معفواً عنه وعليه أن يتحفظ من ابـتالع  هذا أثر يف ص

وأبرة التخدير ليست يف معىن األكـل والشـرب   ، شيء من الدواء أو الدم 
)٣٧٦(  

٦٨J  
                                                 

 ٢٨١/ ١٧فتاوي ورسائل العثيمني     ٣٧٤
 ١٧٥الشيخ بن باز حتفة األخوان ص   ٣٧٥
 ١٧٥الشيخ بن باز حتفة األخوان ص   ٣٧٦



 

١٦١ 
 

الصيام 
ورمضان

  :من أصبح بني أسنانه طعام مل خيل من حالني
ميكن أن يكون يسرياً ال ميكنه لفظه فازدرده فإنه ال يفطر به ألنه ال : أحدمها  

  التحرز منه فأشبه الريق 
أن يكون كثرياً ميكن لفظه فإن لفظه فال شـيء عليـه ، وإن ازدرده   : الثاين 

عامداً فسد صومه ألنه بلغ طعاماً ميكنه لفظه باختياره ذاكراً لصومه فأفطر به 
  كما لو ابتدأ األكل

ãí—Üa@pa‹Ñ¾a@ë‡Ñî@ý@óqþq@Ãì‹“i@ýg@ @

  اإلرادة و الذِّكروالعلم 

٦٩J אאא 

إذا تناول الصائم شيئاً من املفطرات جاهالً، فصيامه صحيح، سـواء كـان   
أن يقوم الرجل : جاهالً بالوقت، أو كان جاهالً باحلكم، مثال اجلاهل بالوقت

، فيأكل ويشرب ويتبيَّن أن الفجر قد  يف آخر الليل، ويظن أن الفجر مل يطلع
  ألنه جاهل بالوقت  ، حطلع، فهذا صومه صحي

ومثال اجلاهل باحلكم أن حيتجم الصائم وهو ال يعلم أن احلجامـة مفطـرة،   
ربَّنا الَ ُتؤاِخذْنآ إِن {: والدليل على ذلك قوله تعاىل. فُيقال له صومك صحيح

  هذا من القرآن   البقرة })٢٨٦(نَِّسينآ أَْو أَْخطَأْنا

 

١٦٢ 
 

الصيام 
ورمضان

أفطرنا يوم  {:كر رضي اهللا عنهما قالتحديث أمساء بنت أيب ب:  ومن السنة
، مث طلعت الشمس فصار إفطارهم  غيم على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلّم

  )  ٣٧٧( }  يف النهار
ولكنهم ال يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ومل يأمرهم النيب صلى اهللا 

ه لُنقل ولو أمرهم ب ، ، ولو كان القضاء واجباً ألمرهم به عليه وسلّم بالقضاء
ولكن لو أفطر ظانا غروب الشمس وظهر أهنا مل تغرب وجب عليـه   ، إلينا

  اإلمساك حىت تغرب وصومه صحيح 

٧٠J אאאא 

، فلو نسي الصائم فأكل أو شـرب   ً، وضد الذكر النسيان أن يكون ذاكرا
 })٢٨٦(آ إِن نَِّسينآ أَْو أَْخطَأْناربَّنا الَ ُتؤاِخذْن{: لقوله تعاىل ، فصومه صحيح

من نسي وهو صـائم فأكـل أو   {:  ، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلّم البقرة
   ) ٣٧٨( }شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه

٧١J אאא 

                                                 
  ١٦٧٤صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ،  ١٦٧٤ابن ماجة ،  ١٩٥٩البخاري   ٣٧٧
   ٢٧٧/ ٨مسلم    ٣٧٨



 

١٦٣ 
 

الصيام 
ورمضان

، فلو فعل الصائم شيئاً من هذه املفطرات بغري إرادة أي قصد اإلفطار  اإلرادة
، ولو أنه متضمض ونزل املاء إىل بطنه بـدون   ، فصومه صحيح اختيارمنه و

  إرادة فصومه صحيح 
 ، ، فصومها صحيح ولو أَكْره الرجلُ امرأته على اجلماع ومل تتمكن من دفعه

 بِاللَِّه كَفَر مْن {:  ، ودليل ذلك قوله تعاىل فيمن كفر مكرهاً ألهنا غري مريدة
  النحل } )١٠٦( بِالْإِمياِن ُمطْمِئنٌّ وقَلُْبُه أُكْرِه مْن لَّاإِ إِميانِِه بْعِد ِمْن

، فال شـيء عليـه    فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مفطراً بدون إرادة
  ) ٣٧٩(  وصومه صحيح

ãbï—Üaì@‹ÑÜa@ @

٧٢J אא 

 املسافر يباح له الفطر فقد أفطر عليه السالم يف السفر 
سافرنا مع النيب صلى اللّه عليه وسـلم يف  {: ري حلديث أنس قالفاملسافر خم

  ) ٣٨٠(  }رمضان فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم
أصوم : روي عن محزة بن عمرو األسلمي أنه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

( }إن شئت فصم وإن شئت فأفطر{ :قال-وكان كثري الصيام -يف السفر ؟ 

                                                 
 ٣٤س،  ١سؤال يف الصيام س ٤٨ابن عثيمني    ٣٧٩
   ٢٣٠٩النسائي ،   ٣٢٦ – ٢٣٥/ ٧مسلم ،  ١٩٤٧البخاري    ٣٨٠

 

١٦٤ 
 

الصيام 
ورمضان

أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجد قـوة علـى   {ويف لفظ   ) ٣٨١
هي رخصة من اهللا فمن أخـذ ـا   : الصيام يف السفر فهل علي جناح ؟ قال

 ) ٣٨٢(  }فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه 

٧٣J אאאא 

ُه بِكُُم الُْيْسر وال ُيرِيُد ُيرِيُد اللَّ)يريد اهللا بكم {: لقول اللّه تعاىل، الفطر أفضل 
 البقرة } )١٨٥( بِكُُم الُْعْسر  

إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى {ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ٣٨٤(  }كما حيب أن تؤتى عزائمه{ ويف لفظ  ) ٣٨٣(  }معصيته 

  ) ٣٨٥(األفضل الفطر يف السفر 
  ) ٣٨٦(  }الصيام يف السفر  ليس من الرب{لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

٧٤J אאא 

                                                 
 وقال حسن صحيح   ٧١١الترمذي ،   ٢٢٩٥النسائي ،   ٧/٢٣٧مسلم    ٣٨١
  ٢٢٩٧النسائي ،  ٢٣٨/ ٧مسلم    ٣٨٢
الشيخ بن باز رمحه اهللا قال يف حتفة اإلخوان ،  ٥٦٤اء صححه األلباين يف اإلرو،  ٢/١٠٨املسند    ٣٨٣
 األفضل الفطر يف السفر مطلقاً  ١٦١
رجال البزار ثقات وكذا ١٦٢/ ٣قال اهليثمي يف امع ،  ٩٩٠البزار ،  ١١٨٨٠الطرباين يف الكبري    ٣٨٤

   ١٣ -  ٣/١١صححه األلباين يف اإلرواء ، رجال الطرباين  
  ١٨/ ٣الشرح الكبري ،  ١٦١األخوان صالشيخ بن باز حتفة    ٣٨٥
   ٢٢٥٤النسائي ،  ٢٣٣/ ٧مسلم ،  ١٩٤٦البخاري    ٣٨٦



 

١٦٥ 
 

الصيام 
ورمضان

كاحلج والعمرة واجلهاد والسفر لصلة الرحم وطلـب املعـاش   ،سفر الطاعة 
  الضروري

  سفر التجارات واملباحات 
  ) ٣٨٧(  أما سفر املعاصي مينع فيه الرخص

٧٥J אאא 

ما عرفه الناس يف عرفهم أنه سفر دون تقيد السفر الذي أبيح معه الفطر هو 
  مبسافة معينة وال مدة معينة

 ) ٣٨٩( وال مدة  ) ٣٨٨( ألن اهللا تعاىل ذكر السفر وأطلقه بدون ذكر مسافة 
  وجعل ذلك راجعاً لعرف الناس 

٧٦J א 

                                                 
مثل أولئك الذين يذهبون إىل بالد ليتمتعوا فيها بأشياء حمرمة قال  ٩٠١/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني   ٣٨٧

 وليس هلم فطر ، ، فهؤالء ليس هلم قصر ، وما أشبه ذلك ، وفعل الفاحشة ، وامليسر من شرب اخلمور
كيلـو ونصـف   ) ٣٨(السفر املبيح للفطر وقصر الصالة هو قال  ٢٩/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني   ٣٨٨
 ، بل كل ما هو يف عرف الناس سفر فهو سفر ومن العلماء من مل حيدد مسافة للسفر ، تقريباً
،  يف أثناء الطريـق  إذا كنت مسافراً حيق لك أن تفطرقال  ٣٩،  ٦٩/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني   ٣٨٩

، ألن النيب  ، افطر يف مكة ، مثل لو ذهبت إىل مكة للعمرة مخسة أيام أو ستة أيام ويف البلد اليت مكثت فيها
،  ، يف مثانية عشر أو عشرين من شهر رمضـان  صلى اهللا عليه وسلم فتح مكة يف السنة الثامنة من اهلجرة

، فلك أن تفطر يف مكة أثنـاء   أكل ويشرب ويقصر الصالة، بل كان ي وبقي مفطراً بقية الشهر ومل يصم
 سفرك حىت ولو مل يكن يف الصوم مشقة

 

١٦٦ 
 

الصيام 
ورمضان

املسافر يف رمضان يأخذ برخص السفر من اإلفطار وغريه بعد أن يشـرع يف  
  ر العمران  السفر ويغاد

ال املسافر مىت عاد من سفره أو وصل إىل أهله يف أي وقت من هنار رمضـان  
  لزوال الرخصة)  ٣٩٠(  أمسك باقي هنارهجيب عليه 

٧٧J אא 

املسافر إمنا أبيح له الفطر ليقوى على سفره واامع ال يقوى بـذلك علـى   
ع  جامع ال كفارة عليـه وال  فإن كانت معه زوجته يف السفر وجام، سفره 
  عليها

٧٨J אא 

 املسافر مع أي وسيلة نقل يركبها سواء كانت جوية أو حبرية أو أرضـية أو 
  دواب 

ال فرق بني من سافر على السيارات أو اجلمال أو السفن والبواخر وبني من 
ويترخصون برخصه واهللا سافر يف الطائرات فأن اجلميع يشملهم اسم السفر 

سبحانه شرع للعباد أحكام السفر واإلقامة يف عهده صلى اهللا عليه وسـلم  

                                                 
قال  ٢٦/   ١٧فتاوي ورسائل العثيمني  ، قال والرواية الثانية ال يلزمها اإلمساك  ٢٨٣/ ٣اإلنصاف   ٣٩٠

وهو مذهب مالـك  ال جيب عليها اإلمساك وكذلك املسافر إذا قدم وهي إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد 
 والشافعي



 

١٦٧ 
 

الصيام 
ورمضان

وملن جاء بعده إىل يوم القيامة فهو يعلم سبحانه ما يقع من تغـري األحـوال   
وتنوع وسائل السفر ولو كان احلكم خيتلف لنبه عليه سبحانه كما قال عـز  

اب ِتْبياناً ِلكُلِّ شْيٍء وُهـدًى ورْحمـةً وُبْشـرى    ونزَّلْنا علَْيك الِْكت{ وجل
ةً { :وقوله تعاىل  ٨٩النحل } )ِللُْمْسِلِمنيزِينا وْركَُبوهِلت ِمريالْحالَ والْبِغْيلَ والْخو

  ) ٣٩١( النمل } )٨(ويْخلُُق ما ال تْعلَُمونَ 
فالسفر له مشقة وقطعة من ولو سائراً على قدميه فهو مسافر على ما يناسبه 

   العذاب 

٧٩J אא 

كصاحب الربيد واملالح والطيارين والسائقني )  ٣٩٢( يفطر من عادته السفر 
  على خطوط سفر إذا كان له بلد يأوي إليها 

إذا كان اإلنسان املسافر حيمل أهله معه أو ليس له أهل يلزمه الصيام وإن 
  ) ٣٩٣(ملهم معه فهو خيري بني الصيام واإلفطار كان له أهل ال حي

çb›àŠ@ßbjÕný@ëì‹Ù¾a@ãbï—Üa@ @

                                                 
  ١٦٢-١٦١الشيخ بن باز حتفة األخوان ص   ٣٩١
فـإذا  .، فلهم القصر واجلمع والفطر ينطبق حكم السفر عليهم ٦٠١/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٣٩٢

أمـا  .يصومون يف أيام الشتاء ألا أيام قصـرية وبـاردة  :  قلنا مىت يصومون وعملهم متواصل؟: قال قائل
 خل املدن فليس هلم حكم املسافر وجيب عليهم الصومالسائقون دا

 عن الشيخ عبد العزيز بن باز  ٣/١٧٥نقله الشيخ البسام يف توضيح األحكام    ٣٩٣

 

١٦٨ 
 

الصيام 
ورمضان

٨٠J אא 

  :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ال يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومني إال أن يكون رجـل كـان   { 

  ) ٣٩٤( } يصوم صياماً فليصمه 
  م واليومني لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عنهيكره استقبال رمضان باليو

  أما استقبال الشهر بأكثر من يومني فغري مكروه 

٨١J א 

إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً طلبوا اهلالل فإن كان بالسماء غمام 
أو غبار أو دخان ومل يرى اهلالل فإن اليوم الثالثني هو يوم الشك الذي هنـي  

ألنه مشكوك فيه هل هو كمالة شعبان أم بداية رمضان قال عمار  عن صومه
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه {: بن ياسر
  ) ٣٩٥( } وسلم

ßþa@ @

٨٢J א 

                                                 
  ٧/١٩٤مسلم ،  ١٩١٤البخاري    ٣٩٤
 وقال حسن صحيح ٦٨٦الترمذي ،  ٢٣٣٤أبو داوود ،  ٩٦١صححه األلباين يف اإلرواء    ٣٩٥



 

١٦٩ 
 

الصيام 
ورمضان

يستحب للناس ترائي اهلالل ليلة الثالثني من شعبان ويطلبوه ليحتاطوا بذلك 
  : صلى اهللا عليه وسلم لصيامهم لقوله

  ) ٣٩٧( }  لرمضان  ٣٩٦أحصوا هالل شعبان {
  إذا رأوا هالل رمضان وجب الصيام 

إن كانت السماء صافية ومل يروا اهلالل كان اليوم التايل هو الـثالثني مـن   
  شعبان 

                                                 
  للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )٢٥٦(الفتوى رقم  جاء يف إجابة٣٩٦ 

نظراً ملا يترتب على معرفة أول يوم من شهر شعبان من أمهية بالنسبة لشهر رمضان املبارك فإن وزارة العدل 
تقوم يف شهر رجب من كل عام بالتعميم على احملاكم بأن على القضاة أن يؤكدوا على الناس حتري رؤية 

ورد  أواخر شهر شعبان جتتمع اهليئة القضائية العليا بوزارة العدل لالطالع على ما، ويف  هالل شهر شعبان
، وبعد دراسة ذلك تصدر اهليئة القضائية قراراً مبا ثبت  من القضاة من شهادات برؤية هالل شهر شعبان

ؤية هالل ، وبناء على ذلك تعني الليلة اليت جيري فيها حتري ر لديها شرعاً عن أول يوم من شهر شعبان
، ويف ليلة  ، ومن مث يتم التعميم على القضاة بذلك ، وهي ليلة الثالثني من شعبان رمضان من أيام األسبوع

 الثالثني من شعبان يكون القضاة على أهبة االستعداد الستقبال من حيضر إليهم شاهداً برؤية هالل رمضان
ته كيف رأى اهلالل ويف أي مكان رآه وكم ، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته يف شهاد

، بعد  من الزمن بينه وبني الشمس إىل غري ذلك من األسئلة اليت يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته
، ويف نفس الليلة تكون اهليئة القضائية منعقدة يف مقر  ذلك يربق القاضي بشهادة الرؤية إىل وزارة العدل

، وعندما يثبت لدى اهليئة دخول الشهر تعد قراراً  قد يرد من القضاة حوله اوزارة العدل لالطالع على م
، وبعد اعتماد ذلك القرار من املقام السامي يتم التعميم  بذلك تثبت مبوجبه دخول شهر رمضان املبارك

، ويكفي يف ثبوت رؤية هالل  على القضاة وإبالغه للمواطنني بواسطة اإلذاعة والصحافة والتلفزيون
تراءى الناس اهلالل فأخربت : (مضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنه قالر

  رواه أبو داود والدار قطين ) أين رأيته فصام وأمر الناس بصيامه صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
  ٥٦٥حسنه األلباين يف الصحيحة ،  ٦٨٧الترمذي    ٣٩٧

 

١٧٠ 
 

الصيام 
ورمضان

ومل يصام ذلك اليوم إال أن يوافق صوماً مثل من عادته صوم يوم وإفطار يوم 
به ذلك إذا وافق صومه أو من صام قبل ذلك بأيام أو صوم يوم اخلميس وش

  فال بأس بصومه 
إن كانت السماء غري صافية وحال دون رؤية اهلالل حائل ما مينـع رؤيـة   
اهلالل سحاب أو غبار جيب إكمال عدة شعبان ثالثني يوما لقوله صـلى اهللا  

  عليه وسلم 
عدة شـعبان  فإن غمي عليكم فأكملوا  )٣٩٨(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته{

  ) ٣٩٩( } ثالثني 
لرمضان ألن األصل بقاء شعبان ) ٤٠٠(وال جيزئه عن رمضان إن صامه احتياطاً 

  فال ينتقل عنه إال باليقني رؤية اهلالل أو أكمال شعبان 

                                                 
  للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )٢٧٦٣(الفتوى رقم  جاء يف إجابة ٣٩٨

على أن اهلالل مىت رآه ثقة بعد غروب الشمس يف  صلى اهللا عليه وسلم عن النيب دلت األحاديث الصحيحة
، ويعرف ا أول الشهر  ليلة الثالثني من شعبان أو ثقات ليلة الثالثني من رمضان فإن الرؤية تكون معتربة

، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو  ار املدة اليت  ميكثها القمر بعد غروب الشمسمن غري حاجة إىل اعتب
يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب  ألنه ليس هناك يف األحاديث الصحيحة ما ، أكثر

  الشمس
 ١٩٠٩البخاري    ٣٩٩
  ة للبحوث العلمية واإلفتاءللجنة الدائم )٣١٩(الفتوى رقم السؤال الثالث من  جاء يف إجابة ٤٠٠

من صام يوم الثالثني من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فال 
، وقد دلت السنة الصحيحة على حترمي  ، وألنه يوم الشك لكونه مل ينب صومه على أساس شرعي ، جيزئه
جيب وال جيزئه عن  وعن أمحد رواية ثالثة ال:   ذلك، قال ابن قدامه رمحه اهللا يف ، وعليه قضاؤه صومه

 ملا روى أبو ، ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبوحنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم رمضان إن صامه



 

١٧١ 
 

الصيام 
ورمضان

الصوم معلق على رؤية اهلالل اردة ولو بواسطة املراصد واآلالت اليت تكرب 
  )٤٠١(ملشاهدة املرئيات فإنه يعترب ذلك رؤية بالعني ا

٨٣J אאאא 

ال ) ٤٠٢( إذا رأى اهلالل أهل بلد وكان بينها وبني بلد أخرى مسـافة قريبـة  
ختتلف املطالع ألجلها كمكة واملدينة لزم أهلهما الصوم برؤيـة اهلـالل يف   

  إحدامها 

                                                                                                                
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا « صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا:  هريرة قال

صوموا لرؤيته «: قال صلى اهللا عليه وسلم، وعن ابن عمر أن رسول اهللا  اه البخاريرو» عدة شعبان ثالثني
ى  صلى اهللا عليه وسلم، وقد صح أن النيب  رواه مسلم» وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثالثني

 عن صوم يوم الشك
  حوث العلمية واإلفتاءللجنة الدائمة للب )٣١٩(الفتوى رقم السؤال الثالث من  جاء يف إجابة ٤٠١

جيوز االعتماد على العلوم الفلكية يف إثبات بدء شهر  جتوز االستعانة بآالت الرصد يف رؤية اهلالل وال
 صلى اهللا عليه وسلم يف سنة نبيه يف كتابه وال ، ال ألن اهللا مل يشرع لنا ذلك ، رمضان املبارك أو الفطر

ه برؤية هالل شهر رمضان يف بدء الصوم ورؤية هالل شوال وإمنا شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان وايت
  يف اإلفطار

عن صاحب الظالل بأنه ينظر بني الرؤية يف بلد  ١٣٦-٣/١٣٤نقل الشيخ البسام يف توضيح األحكام  ٤٠٢
وستة وعشرون كيالً فأقل صار احلكم واحد يف الفطر والصوم الحتاد  نوغريها فإن كان بينهما ألفان ومائتا

وإن كان أكثر من ذلك فال يصح وصار لكل بلد حكمه الختالف املطالع سواء كان البعد شرقاً أم  املطالع
  غرباً أو مشاالً أو جنوباً حتت والية واحدة أم ال يف إقليم واحد أم ال 

وقال الشيخ البسام اعتبار اختالف املطالع هو الصحيح من حيث الدليل والعمل على لزوم الصوم والفطر 
  وا حتت والية واحدةإذا كان

  قرار جملس هيئة كبار العلماء بعد دراسة هذا املوضوع 

 

١٧٢ 
 

الصيام 
ورمضان

{ كريـب   وإن كان بينهما ُبعد كاحلجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم فعن
فقـدمت الشـام   : أن أم الفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية بالشام قـال 

فقضيت حاجتها واستهل علّي رمضان وأنا بالشام فرأيت اهلالل ليلة اجلمعـة  
مـىت  : مث قدمت املدينة يف آخر الشهر فسألين ابن عباس مث ذكر اهلالل فقال

: ت رأيته ليلة اجلمعة؟ قلـت أن: رأيتم اهلالل؟ قلت رأيناه ليلة اجلمعة ، فقال
نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السـبت فـال   
نزال نصوم حىت نكمل ثالثني أو نراه ، فقلت أال تكتفـي برؤيـة معاويـة    

  ) ٤٠٣( }ال ، هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وصيامه؟ فقال
  ) ٤٠٤( } فأفطرواإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه {

                                                                                                                
اختالف مطالع األهلة من األمور اليت علمت بالضرورة حساً وعقالً ومل خيتلف فيها أحد وإمنا وقع : أوالً

  االختالف بني العلماء يف اعتبار املطالع من عدمه 
فيها جمال واالختالف فيها  دمه من املسائل النظرية اليت لالجتهامسألة اعتبار اختالف املطالع من عد: ثانياً

واقع ممن هلم الشأن يف العلم والدين وهو من االختالف السائغ وقد اختلف أهل العلم يف هذه املسائل على 
  قولني فمنهم من رأى اعتبار اختالف املطالع ومنهم من مل ير اعتباره 

د مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشرة قرناً وال نعلم فيها فترة ونظراً العتبارات قدرا اهليئة وق
جرى فيها توحيد أعياد إسالمية على رؤية واحدة فإن أعضاء اهليئة يقرون بقاء األمر على ما كان عليه وأن 

 يكون لكل بلد إسالمي حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيني املشار إليهما
 وقال حديث حسن صحيح  ٦٩٣الترمذي ،  ٧/١٩٧مسلم    ٤٠٣
  ١٩٠/ ٧مسلم ،  ١٩٠٠البخاري    ٤٠٤



 

١٧٣ 
 

الصيام 
ورمضان

واخلطاب هنا نسيب فإن األمر بالصوم والفطر موجه إىل من وجـد عنـدهم   
اهلالل أما من مل يوجد عندهم هالل فإن اخلطاب ال يتناوهلم إال حني يوجـد  

  ) ٤٠٥(   عندهم الختالف املطالع

٨٤J אא 

  يثبت هالل رمضان بشهادة واحد 
  رمضان قول واحد عدل ويلزم الناس الصيام  يقبل يف هالل

تراءى الناس اهلالل فأخربت به رسول اللّه صـلى  { : ملا روى ابن عمر قال
  ) ٤٠٦(   }فصام وأمر الناس بصيامه، اللّه عليه وسلم أين رأيته 

                                                 
  ٢٧٤/ ٣اإلنصاف    ٤٠٥

بعد أن بني القوال بأن رؤية بلد تلزم مجيع املسلمني وأنه مذهب  ٥١/  ١٧العثيمني يف فتاوي ورسائل 
هو القول الراجح أثراً ونظراً احلنابلة وذكر القول  باعتبار املطالع وبني أنه قول شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال 

وهو ذو السلطة العليا يف البلد ) ويل األمر ( ثالث أن الناس يتبعون إمامهم، فإذا قرر اإلمام القول وذكر ال
دخول اهلالل، وكان ذلك مبقتضى األدلة الشرعية وجب العمل مبقتضى ذلك صوماً يف رمضان وإفطاراً يف 

: م وال فطر، واستدل هلذا القول بقول النيب صلى اهللا عليه وسلمشوال، وإذا مل يقرر ذلك فإنه ال صو
 مث قالوهذا هو الذي عليه العمل يف وقتنا احلاضر » الفطر يوم يفطر الناس، واألضحى يوم يضحي الناس«

ال تظهر خمالفة الناس، فإذا كنت ترى أنه جيب العمل بالقول األول وأنه إذا ثبتت رؤية اهلالل يف مكان من 
د املسلمني على وجه شرعي وجب العمل مبقتضى ذلك، وكانت بالدك مل تعمل ذا، وترى أحد بال

الرأيني اۤالخرين فإنه ال ينبغي لك أن تظهر املخالفة ملا يف ذلك من الفتنة والفوضى واألخذ والرد، 
هذه ال تنبغي وبإمكانك أن تصوم سرا يف هالل رمضان، وأن تفطر سرا يف هالل شوال، أما املخالفة ف

 وليست مما يأمر به اإلسالم
 ١/٥٨٥املستدرك    ٢٣٤٢أبو داود   ٢٣١/ ٨ابن حبان ،  ٩٠٨صححه األلباين يف اإلرواء    ٤٠٦

 

١٧٤ 
 

الصيام 
ورمضان

  ) ٤٠٨( ولو امرأة  ) ٤٠٧( فيجب صوم رمضان ولو بشهادة الواحد 

٨٥J אא 

جلني قدما املدينة وقد رأيا اهلالل ، وقد أصبح الناس صياماً فأتيا عمـر  أن ر
بل مفطر، قال ما محلـك  : فذكرا ذلك له فقال ألحدمها أصائم أنت ؟ قال 

مل أكن ألصوم وقد رأيت اهلالل، وقال لآلخر قال أنا صائم : على هذا ؟ قال
، فقال للـذي  مل أكن ألفطر والناس صيام : ، قال ما محلك على هذا ؟ قال

  أفطر لوال مكان هذا ألوجعت رأسك مث نودي يف الناس أن خرجوا
وإمنا أراد ضربه إلفطاره برؤيته ودفع عنه الضرب لكمـال الشـهادة بـه    

  وبصاحبه ، ولو جاز له الفطر ملا أنكر عليه وال تواعده
  : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ٤٠٩ (} صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون {
  ) ٤١٠(  وهذا معناه أن الصوم والفطر مع اجلماعة ومعظم الناس

                                                 
   ١٦٢الشيخ بن باز يف حتفة اإلخوان ،  ٩٤ -  ٣/٩٢املغين ،  ٢/٦٢٨الزركشي    ٤٠٧

من واإلميان والسالمة واإلسالم والتوفيق اهللا أكرب اللهم أهله علينا باأل{ يستحب ملن رأى اهلالل أن يقول 
املسند ،  ٣٤٤٧الترمذي ،  ١٨٩٥صححه األلباين يف الصحيحة } ملا حتب وترضى ريب وربك اهللا 

١/١٤٢ 
  ٢٧٤/ ٣اإلنصاف    ٤٠٨
 

 وحسنه ٦٩٧الترمذي ،  ٤/١٣حسنه األلباين يف اإلرواء    ٤٠٩
 ١٦٢حتفة اإلخوان  الشيخ بن باز يف،  ٢٧٨/ ٣اإلنصاف ،  ٩٥/ ٣املغين    ٤١٠



 

١٧٥ 
 

الصيام 
ورمضان

٨٦J א
א 

كمن انتقـل مـن   انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إىل بلد آخر  إن
السعودية إىل مصر وقد أفطر أهلها قبل السعودية بيوم أو إىل اهلنـد والزال  

فحكمه يف اإلفطار واالستمرار حكم البلد ، هلها مستمرون يف الصوم مثالً أ
  ) ٤١١( الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به

 ، نهايته يف البلد اليت قدم إليهابابتداء الصيام يف البلد اليت سافر منه وبرب تعوي
ألن  ، يوماً وجب عليه قضاء يـوم صامه مثانية وعشرين  إذا كان جمموع ماف

، وإن كان قد أمت صيام ثالثني يومـا يف   يوما٢٩ًأقل من يكون  الشهر القمري ال
الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثالً وجب عليه أن يصوم  البلد

   )  ٤١٢(   معهم حىت يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد

٨٧J אאא 

إذا كان الصائم يف الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد 
ألن  ، القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر

وهذه الغاية مل تتحقق   البقرة })١٨٧( مث أمتوا الصيام إىل الليل{: اهللا تعاىل قال

                                                 
  للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )١١٣٨(الفتوى رقم  جاء ذلك يف إجابة ٤١١
 للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )٥٠٨٤(الفتوى رقم  جاء ذلك يف إجابة   ٤١٢

 

١٧٦ 
 

الصيام 
ورمضان

وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار يف حقـه   ، لشمسيف حقه مادام  يرى ا
ألن حكمه حكم البلـد   ، فأقلعت الطائرة مث رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً

  )  ٤١٣(    اليت أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها

٨٨J אא 

النيب صـلى اهللا  قال  ) ٤١٤(  ال يقبل يف هالل شوال إال بشهادة اثنني عدلني
  ) ٤١٥( } فصوموا وأفطروا  مسلمان فإن شهد شاهدان{ عليه وسلم 

ال يقبل فيه شهادة رجل وامرأتني وال شهادة النساء املنفـردات وإن كثـرن   
  ) ٤١٦( وكذلك سائر الشهور 

ßb–íÜa@ @

٨٩J אא 

ملا  ) ٤١٧( شرب وهو مكروه  الوصال وهو أن ال يفطر بني اليومني بأكل وال
واصل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف رمضـان   {: روى ابن عمر قال

                                                 
 اإلفتاءللجنة الدائمة للبحوث العلمية و )١٦٩٣(السؤال الثاين من الفتوى رقم جاء ذلك يف إجابة    ٤١٣
 ٩٤/ ٣ملغين     ٤١٤
  ٩٠٩صححه األلباين يف اإلرواء ،  ٢١١٥النسائي    ٤١٥
 ٩٤/ ٣ملغين     ٤١٦
  ١٠٩/ ٣الشرح الكبري    ٤١٧



 

١٧٧ 
 

الصيام 
ورمضان

فواصل الناس فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوصال فقالوا إنك 
  ) ٤١٨(  }إين لست مثلكم إين أطعم وأسقى : تواصل قال

أطعم وأسقى  إين{: وهذا يقتضي اختصاصه بذلك ومنع إحلاق غريه به وقوله 
حيتمل أنه يريد أنه يعان على الصيام )  ٤١٩(  }إين أظل يطعمين ريب ويسقيين}{

  ويغنيه اهللا تعاىل عن الشراب والطعام مبرتلة من طعم وشرب 
: أما النهي فإمنا أتى به رمحة هلم ورفقاً م ملا فيه من املشقة عليهم قالت عائشة

  ) ٤٢٠( } الوصال رمحة هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن هناهم{
وهذا ال يقتضي التحرمي وهلذا مل يفهم منه أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه    

وسلم التحرمي بدليل أهنم واصلوا بعده ولو فهموا منه التحرمي ملا اسـتجازوا  
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوصال فلما {: فعله قال أبو هريرة 

لو تأخر لـزدتكم  : يوماً ويوماً مث رأوا اهلالل فقالأبوا أن ينتهوا واصل م 
  ) ٤٢١(   }كاملنكل هلم حني أبوا  أن ينتهوا

مسع رسول {ملا روى أبو سعيد أنه   ) ٤٢٢(  إن واصل من سحر إىل سحر جاز
ال تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ) ٤٢٣(  }حىت السحر 

                                                 
  ٧/٢١٢مسلم  ١٩٦١البخاري    ٤١٨
  ٧/٢١٥مسلم    ٤١٩
  ٧/٢١٥املسلم ،  ٤٨وتعليقاً باب الوصال ،  ١٩٦٤البخاري   ٤٢٠
  ٧/٢١٣املسلم    ٤٢١
  ١٠٩/ ٣الشرح الكبري    ٤٢٢

 

١٧٨ 
 

الصيام 
ورمضان

  الناس ألنه هو السنة املأمور ا)  ٤٢٤(  فضلتعجيل الفطر أو

öb›ÕÜa@ @

٩٠J א 

  : يوم لقول اهللا تعاىل ، الواجب يف القضاء عن كل يوم 
}  رالبقرة } )١٨٤(فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أُخ  

  ) ٤٢٥( } صم يوماً مكانه{ وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة اامع

٩١J  

  قضاء شهر رمضان متفرقاً جيزئ واملتتابع أحسن
فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّـامٍ    {وال يشترط السرد وال عدم القطع إلطالق قول اهللا تعاىل 

رغري مقيد بالتتابع البقرة } )١٨٤(أُخ  
  
  

                                                                                                                
 ،  ١٩٦٣البخاري    ٤٢٣
  ٧١٤/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٤٢٤
من أفطر يوماً من رمضان {أما حديث ،  ٩٤٠صححه األلباين يف اإلرواء ،  ١٦٧١ابن ماجة    ٤٢٥

ضعفه األلباين يف ضعيف بن ،  ٢٣٩٦أبو داوود ،  ١٦٧٢ابن ماجة  }متعمداً مل يقضه ولو صام الدهر
  ١٦٧٢ماجة 



 

١٧٩ 
 

الصيام 
ورمضان

٩٢J אא 

صـوم  ماتت وعلها أمي  فقال إنإىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل  جاء{
أكـان  عنها ضيه اقأكنت على أمك دين  لو كان قالف؟ قضيه عنها فأشهر أ

  ) ٤٢٦( } فدين اهللا أحق أن يقضى قال نعم  جيزئ عنها ؟ قال
 يلزم وليه أن يكمل عنـه  اللم بعض رمضان مث تويف عن بقيته فإذا صام املس

  ) ٤٢٧(  وال أن يطعم عنه، ألن امليت إذا مات انقطع عمله
إذا مات قبل برئه ومرضه ال جيب عليه أن يصوم،  يفوإذا كان مريضاً ومات 

فقد مات قبل أن جيب عليه الصوم، فال جيب أن يطعم عنه، ألن اإلطعام بدل 
   ) ٤٢٨(  ، فإذا مل جيب الصيام مل جيب بدله عن الصيام

٩٣J אא 

  يصوم الويل عن امليت ما نذره امليت من صوم ومل يتمكن من أدائه قبل املوت
قالت امرأة يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صـوم  {: ن عباس قالعن اب

أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي : نذراً فأقضيه عنها ؟ قال
  ) ٤٢٩( } فصومي عن أمك: نعم ، قال: عنها؟ قالت 

                                                 
  ٨/٢٦٦مسلم    ٤٢٦
 ٧٣/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٤٢٧
 ٧٣رسالة بعد رقم /  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٤٢٨
  ٢٦٧/ ٦مسلم ،  ١٩٥٣البخاري   ٤٢٩

 

١٨٠ 
 

الصيام 
ورمضان

ليس بواجب على الويل ألن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم    عن امليت الصوم
على الويل قضاء دين امليت وإمنا يتعلق بتركته إن كانت شبهه بالدين وال جيب 

  له تركة فإن مل  يكن له تركه فال شيء على وارثه 
  يستحب أن يقضي عنه لتفريغ ذمتهلكن 

ال خيتص ذلك بالويل بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ ألنه تـربع  
  فأشبه قضاء الدين عنه

٩٤J א 

ليه صوم من رمضان فله تأخريه ما مل يدخل رمضان آخر ملا روت عائشة من ع
كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضـيه حـىت جيـيء    {:قالت 
  ) ٤٣٠( } شعبان

ألن عائشـة  )   ٤٣١(  ال جيوز له تأخري القضاء إىل رمضان آخر من غري عذر
وألن الصـوم  ولو أمكنها ألخرتـه   رمضان آخررضي اهللا عنها مل تؤخره إىل 

  عبادة متكررة فلم جيز تأخري األوىل عن الثانية كالصلوات املفروضة

٩٥J א 

                                                 
 ٢١٧٧النسائي ،  ٢٦٤/ ٧مسلم    ٤٣٠
    ١٦٣،  ٦٣/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٤٣١



 

١٨١ 
 

الصيام 
ورمضان

أو إن أخر قضاء ما عليه من أيام لوجود عذر كمرض أو سفر أو غري ذلـك  
  )   ٤٣٢( ليس عليه إال القضاء ال إمث عليه وحىت أتى عليه رمضان آخر فنسي 

٩٦J א 

املفرط الذي أفطر يف رمضان لسفر أو ملرض أو حيض أو نفاس أو غري ذلك 
ومل يقضي ما عليه من غري عذر حىت أظله شهر رمضان آخر صام الذي أظله 

  )  ٤٣٣( مث قضى ما كان عليه 
مث على التأخري وعليه و أكثر أأإن أخر القضاء لغري عذر حىت أدركه رمضانان 

  القضاء ن التوبة وليس عليه أكثر م

٩٧J א 

  : من مات وعليه صيام من رمضان مل خيل من حالني
ما لضيق الوقت أو لعذر من مـرض أو  إأحدمها أن ميوت قبل إمكان الصيام 

  ) ٤٣٤( سفر أو عجز عن الصوم فهذا ال شيء عليه 

                                                 
   ٦٦٣/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٤٣٢
،  ، وأنه ال يلزمه اإلطعـام  ال يلزمه إال القضاء فقط  ٧٥٣و  ٦٥٣/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٤٣٣

ذين يطيقُونـه فْديـةٌ   لفَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَْو علَٰى سفَرٍ فَعدةٌ مْن أَيامٍ أُخر وعلَى ٱلَّ{: لعموم قوله تعاىل
خ وا فَهْيرخ عطَون تنيٍ فَمْسكم امونَ طَعْعلَمْم تلَّكُْم إِن كُنت ْيرواْ خومصأَن تو لَّه فذكر اهللا عدة مـن  } ْير

، واألصل براءة الذمـة   ، ومل يذكر إطعاماً ، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاين أو بعده أيام أخر
  حىت يقوم دليل يدل على الوجوب
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  ريه أن يصوم عنه فيجوز لوليه أو غأن ميوت بعد إمكان القضاء : احلال الثاين
  ) ٤٣٥(  }من مات وعليه صيام صام عنه وليه{لقوله صلى اهللا عليه وسلم  

  أن يطعم عنه لكل يوم مسكني لقوله صلى اهللا عليه وسلم  أو
  ) ٤٣٦( } من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً {
جيـوز   ) ٤٣٧( لعذر  إىل أكثر من رمضان امليت إن أخر قضائه عن رمضان  

إطعـام مسـكني    ألوليائه أو غريهم إن يصوموا عنه فإن مل يصم عنه أخرجوا
  من تركته أو خيرجها أوليائهلكل يوم 

٩٨J א 

                                                                                                                
  ٨١/ ٣املغين    ٤٣٤
من مات {والعمل باجلمع بني هذا احلديث املتفق عليه وحديث  ٨/٢٦٥مسلم ،  ١٩٥٢البخاري    ٤٣٥

الذي قال عنه الترمذي الصحيح عن ابن عمر } وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكانه كل يوم مسكيناً
موقوف فإن عمل باحلديث املتفق عليه وصام عنه أوليائه أو غريهم جاز وإن مل يصم عنه عمل بالرواية 

وذلك أقوى من قول عائشة يطعم عنه يف قضاء رمضان وال يصام عنه وأقوى من  األخرى وأطعم عنه
 ختصيص ابن عباس للصيام عن النذر واإلطعام عن رمضان

  ٧١٨ضعفه األلباين يف سنن الترمذي ،  ١٧٥٧ابن ماجة    ٤٣٦
اه اهللا إذا كان رجل قد أفطر يف رمضان لسفر أو ملرض مث عاف  ٣٧٣/  ١٧فتاوي ورسائل العثيمني    ٤٣٧

،  ، أو أمه ، أو أباه ، سواء كان ابنه ، فإن وليه يصوم عنه من املرض ومل يصم القضاء الذي عليه مث مات
، وإن مل يقم أحد بالصيام  ، وإن تربع أحد غري الورثة فال حرج أيضاً ، املهم أن يكون من الورثة أو ابنته

  عنه فإنه يطعم من تركته لكل يوم مسكيناً
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غـري  ل أو أكثر من رمضان  قضائه عن رمضان آخر إذا كان مفرطاً يفامليت 
إطعـام   فإن مل يصم عنه أخرجوا جيوز ألوليائه أو غريهم إن يصوموا عنهعذر 

  ) ٤٣٨(  كفارةمن تركته أو خيرجها أوليائه دون مسكني لكل يوم 

٩٩J  

  من دخل يف صيام تطوع فخرج منه فال قضاء عليه فإن قضاه فحسن 
  استحب له إمتامهلكن اإلمتام عليه مل جيب   من دخل يف صيام تطوعألن 

مسعود مىت أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين إن شئت قال ابن 
  صمت وإن شئت أفطرت 

 فدعى عليها دخل {رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن وروت أم هاين قالت 
 صـائمة  كنت إين أما اهللا رسول يا فقالت فشربت ناوهلا مث فشرب بشراب
 صام شاء إن نفسه نيأم املتطوع الصائم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال
  ) ٤٣٩( }  أفطر شاء وإن

قلت إين صائمة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إن  {: ويف لفظ قالت
  ) ٤٤٠( }  املتطوع أمري نفسه فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري 

                                                 
تأخري القضاء إىل رمضان الثاين ال يوجب الكفارة لعدم الدليل  ٢٧٣/  ١٧رسائل العثيمني  فتاوي و  ٤٣٨

 الذي يقتضي ذلك
 ٢٤٥٦صححه األلباين يف صحيح أبو داوود ،  ٧٣١الترمذي    ٤٣٩
  ٢٠٧٩صححه األلباين يف املشكاة ،  ٧٣٢الترمذي    ٤٤٠
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١٠٠J אאא 

صـيام   من دخل يف صيام واجب كقضاء رمضان أو نذر معني أو مطلـق أو 
 كفارة مل جيز له اخلروج منه 

فـأيت  {روت أم هاين قالت دخلت علي رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   
 بشراب فناولنيه فشربت مث قلت يا رسول اهللا لقد أفطرت وكنـت صـائمة  

  )٤٤١(}فال يضرك إن كان تطوعاً: ال، قال : أكنت تقضني شيئاً قلت: فقال هلا

                                                 
  ٢٤٥٦صححه األلباين يف صحيح أبو داوود ،  ٢٤٥٦أبو داوود    ٤٤١
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  المبحث الرابع

א
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@ @
¶bÈm@ÞìÔí@ @

 قَْبِلكُْم ِمْن الَِّذين علَى كُِتب كَما الصِّياُم علَْيكُُم كُِتب آمُنوا الَِّذين أَيها يا{ 
   سورة البقرة }) ١٨٣( تتَّقُونَ لَعلَّكُْم

 }لَْيكُُم كُِتباُم عالصيام عليكم أي فرض } الصِّي  
 الشرائع من ألنه الصيام، عليهم فرض بأنه باده،ع على به منَّ مبا تعاىل خيرب

  زمان كل يف للخلق مصلحة هي اليت واألوامر
âbî—Ûa@óäÈß@ @

   صام مصدر الصيام
 للصمت فيقال ، حال إىل حال من التنقل وترك اللغة اِإلمساك ومعناه يف

 نذَْرُت إِنِّي{ مرمي عن خمرباً تعاىل اهللا قول الكالم ومنه عن إمساك ألنه صوم
  الكالم عن يعين صمًتا ٢٦: مرمي سورة } صْوًما ِللرَّْحمنِ

 والشراب وهي الطعام خمصوصة أشياء عن إمساك هو ومعناه يف الشرع
 من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية وهو خمصوص يف زمان والوقاع
  وجل  عز هللا خالصة

 عليه هللا صلى اهللا رسول قال فقد ، اخلمسة اِإلسالم أركان والصيام أحد
 اهللا رسول حممداً وأن اهللا إال إله ال أن شهادة مخس على اِإلسالم بين{ وسلم
  )٤٤٢(}  رمضان وصوم ، البيت وحج ، الزكاة وإيتاء الصالة وإقام

  } قَْبِلكُْم ِمْن الَِّذين علَى كُِتب كَما{ 
                                                 

   ٧البخاري  ٤٤٢
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  قبلكم مْن الذين على فرض الذي مثل عليكم فرض يعين 
 إىل آدم لدن من واألمم األنبياء على واجبة مكتوبة انتك العبادة هذه يعين

  عهدكم
 والشيء شاقة عبادة الصوم فان املخاطبني ألنفس وتطييب ويف هذا ترغيب

  إتيانه يف احد كل ويرغب حتمله سهل عم إذا الشاق
 من وهو ، لألمة تعاىل اهللا شرعها اليت األحكام من عظيم حكم الصيام وحكم
 اليت يتكون األفراد حال صالح ذلك ويف ، النفس تزكية ىلإ الرامية العبادات

  اتمع منها
 علَى كُِتب كَما{  تعاىل قوله والتشبيه يف وحرف الكاف يف كما للتشبيه

 أي أن وفرضيته الصوم إجياب أمور منها أصل إىل راجع } قَْبِلكُْم ِمن الذين
  اإلسالمية األمة بقتاليت س األمم على ومفروضة مكتوبة كانت الصوم عبادة

وهو  الصوم قدر يف ومنها ما يرجع إىل التشبيه يف صيامنا بصيام األمم السابقة
  شهر ووقته من العشاء أو النوم إىل وقت اإلفطار يف اليوم الثاين

 احلر يف يقع وكان علينا، فرض كما النصارى على واجبا كان رمضان فصيام
 يف ويضرهم أسفارهم يف عليهم يشق وكان الشديد، والربد الشديد

 فصل يف صيامهم جيعلوا أن على ورؤسائهم علمائهم رأي فاجتمع معايشهم،
 أيام عشرة فيه وزادوا الربيع يف فجعلوه والصيف، الشتاء بني السنة من

 هو إن عليه هللا فجعل فمه اشتكى ملكهم إن مث أربعني، فصار صنعوا ملا كفارة
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 مات مث أسبوعا فيه فزاد فربئ بوعاأس. صومهم يف يزيد أن وجعه من برئ
  )٤٤٣(يوم  مخسني أمتوه فقال آخر ملك ووليهم امللك ذلك

فيه صفة صيام  مرمضان، وكيفية صيامهم يشاه عليهم والنصارى كتب
النصارى يف الصيام إذا  تصنع كما يصنعون يف بادئ األمر فقد كانوا املسلمني

ائهم حىت يصلوا العشاء أو حل موعد اإلفطار يأكلون ويشربون ويأتون نس
يناموا فمن صلى العشاء أو نام حىت ولو قبل صالة العشاء ال حيل له األكل 

 أمر من كان حىت أو الشرب أو اجلماع حىت موعد اإلفطار يف الليلة التالية،
 والشرب األكل هلم اهللا فأحل كان، ما اخلطاب، بن وعمر صرمة بن قيس أيب

٤٤٤(الفجر  طُلوع إىل واجلماع(   
åß@‡öaìÏ@a‰ç@éîj“nÛa   
 ختف الشاق الشيء ألن ،املسلمني  على العبادة هذه تسهيل فوائد التشبيه من

  . قبله من أداه قد غريه أن يعلم ما عند اِإلنسان على مشقته
 يكونوا ال حىت ، العبادة ذه للنهوض واهلمم العزائم إثارة التشبيه هذا منو

 ألن سبقهم من تفوق بقوة يؤدوها أن همعلي جيب بل ، أدائها يف مقصرين
 اخلريية وهذه للناس أخرجت أمة خري بأهنا سبحانه وصفها قد اِإلسالمية األمة
  )٤٤٥( عبادات من بأدائه اهللا كلفهم فيما النشاط منهم تقتضي

                                                 
 ١٩٥/  ١ البغوي تفسري ٤٤٣
{  مع تصريف توضيحي وستأيت قصة عمر وأيب القيس عند شرح قوله تعاىل ٤١١/  ٣ الطربي تفسري ٤٤٤
 }  نِساءكُْم إىل الرفث الصيام لَْيلَةَ لَكُْم أُحلَّ
 ٢٩٩/  ١ الوسيط ٤٤٥
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 أوجبه كما بالصيام أنه هلم مرهوأ األمة هذه من وخطاب اهللا تعاىل للمؤمنني
 يف هؤالء وليجتهد أسوة، فيه فلهم قبلهم، كان من على أوجبه فقد عليهم
  )٤٤٦(أولئك  فعله مما أكمل الفرض هذا أداء
   } تتَّقُونَ لَعلَّكُْم{ 
 بعد بأدائه اإلخالل تتقوا لكي األولني على كتب ما مثل عليكم كتب أي
  التقوى رتبة إىل بذلك تصلوا لكي وقدمه بأصالته العلم
 وانقماع الشهوة وكسر النفس قهر من يهف ملا التقوى يورث الصوم ألن
 وذلك ، الدنيا لذات ويهون والفواحش والبطر األشر عن يردع فإنه اهلوى
 أكثر فمن ، هلذين الناس يسعى وإمنا ، والفرج البطن شهوة يكسر الصوم ألن

 عن له رادعاً ذلك فكان ، مؤنتهما عليه وخفت هذين أمر عليه هان الصوم
 اآلية معىن فيكون التقوى ألسباب جامع وذلك ، واحشوالف احملارم ارتكاب
   كتايب يف عليهم أثنيت الذين املتقني من به لتكونوا الصيام عليكم فرضت
 يكون وأن بد ال املعاصي عن النفس مينع ما ألن اخلاصية ذه الصوم واختص
   واجباً
 كانت كلما الشيء فإن للشهوات وترككم بصومكم اهللا تتقون ولعلكم

 من أشد واملنكوح املطعوم يف والرغبة أشق عنه االتقاء كان أكثر فيه غبةالر

                                                 
 ٤٩٧/  ١ كثري ابن تفسري ٤٤٦
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 ، واملنكوح املطعوم بترك اهللا اتقاء عليكم سهل فإذا األشياء سائر يف الرغبة
  )٤٤٧( وأخف أسهل األشياء سائر بترك اهللا اتقاء كان
  شعارهم الصوم إذ املتقني زمرة يف تنتظمون لعلكم

 أُخر أَيَّامٍ ِمْن فَِعدَّةٌ سفَرٍ علَى أَْو مرِيًضا ِمْنكُْم كَانَ فَمْن ٍتمْعُدودا أَيَّاًما{ 
 وأَنْ لَُه خْيٌر فَُهو خْيًرا تطَوَّع فَمْن ِمْسِكنيٍ طَعاُم ِفْديةٌ ُيِطيقُونُه الَِّذين وعلَى
 بقرةسورة ال })١٨٤( تْعلَُمونَ كُْنُتْم إِنْ لَكُْم خْيٌر تُصوُموا 

  }مْعُدوداٍت أَيَّاًما{ 
  العلماء مجهور عند رمضان شهر املعدودات األيام ذه واملراد

 النفوس على يشق لئال يوم، كل يف ليس وأنه الصوم، مقدار اهللا تعاىل بني
  )٤٤٨(. معدودات أيام يف بل وأدائه، محله عن فتضعف
 املفروض الصوم بأن سبحانه أخربهم أن بعد اِإلسالم شريعة ليسر بيان وزيادة
 يظنوا لئال السامعني نفوس بتطمني وتعجيل ، معدودات أيام هو إمنا عليهم
 الصيام، عليهم فرض أنه ذكر اهللا تعاىل حال كل يف عليهم الصوم وجوب
  .السهولة غاية يف قليلة: أي معدودات، أيام
  فقال. آخر تسهيال سهل مث
  } مرِيًضا ِمْنكُْم كَانَ فَمْن{ 
  رخص له الفطر  جسمه تداعي حبسب والغذاء للدواء حاجة للمريض انك ملا

                                                 
 ٨٤/  ٣ الرازي تفسري ٤٤٧
 ٤٩٧/  ١ كثري بنا تفسري ٤٤٨
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 مىت الفطر فاإلنسان عنده يباح الذي فهو ، املرض مسمى عليه يطلق وما
 فطر ضرورة فكان الفطر إىل تدعه مل وإن الفطر صح املريض اسم استحق
   لتداويه رخصة املريض

  }  سفَرٍ على أَْو{ 
 }العذاب من قطعة السفر{ صلى اهللا عليه وسلم السفر كما قال النيب كان ملا
وليلته وقد  يومه مدار يف ملأواه العودة يتمكن من واملسافر يف الغالب ال )٤٤٩(

املعتاد عليه بل قد  حيتاجه من نوعية طعامه ال يتمكن من احلصول على ما
 جيتمع ينشغل عن الطعام والراحة بسبب توجيه مهته فيما سافر من أجله ولئال

  مشقة كل هذا مع مشقة الصوم أبيح له الفطر يف السفر العبد ىعل
ما عرف بالعرف أنه سفر  الفطر على عنده يباح ويطلق مسمى السفر الذي

   مباح
  }  أُخر أَيَّامٍ مِّْن فَِعدَّةٌ{  
   أفطر إن أخر أيام من والسفر املرض أيام عدة صوم فعليه أي
 يف يقضياه أن أمرمها مؤمن، لكل الصيام مصلحة حصول من بد ال كان ملا
  )٤٥٠( .الراحة وحصلت السفر، وانقضى املرض، زال إذا أخر أيام

                                                 
 ١٨٠٤البخاري  ٤٤٩
 ٨٦/  ١  السعدي تفسري ٤٥٠

 

١٩٢ 
 

الصيام 
ورمضان

 جيوز أنه وعلى ناقصاً، أو سواء كان الشهر كامالً رمضان، أيام عدد ويقضي
 حارة طويلة أيام عن يف الشتاء باردة ساعات هناره قصرية ، أياماً يقضي أن

  والعكس
   الفور على ليس وأنه ومتفرقاً متتابعاً لقضاءا جواز على باآلية واستدل

 لرسوهلم تشريفاً م حميطة اهللا عناية وكانت الصوم يتعودوا مل قوماً كانوا وملا
  األمر أول يف خمرياً قال وسلم عليه اهللا صلى

  }  ُيِطيقُونُه الذين وعلَى{ 
 يهف يتجلى رمضان بصوم يتعلق فيما الشريعة أحكام من آخر حلكم بيان
 ُيطيق الذي املقيم عبادات فالصحيح من هلم شرع فيما عبادة على اهللا تيسري
 أفطر، شاء وإن صام، شاء إن اإلطعام، وبني الصيام بني خميًَّرا كان الصيام،
 فهو يوم، كل عن مسكني من أكثر أطعم فإن مسكينا، يوم كل عن وأطعم
  )٤٥١(اإلطعام  من أفضل فهو صام وإن خري،
 مسكيناً أطعم أراد ومن صام أراد من الناس على هكذا امالصي فرض كان
  فَلْيُصْمُه الشَّْهر ِمنكُُم شهِد فَمن{ :  تعاىل بقوله ذلك نسخ مث ، وأفطر

)١٨٤({  

                                                 
 ٤٩٨/  ١ كثري ابن تفسري ٤٥١



 

١٩٣ 
 

الصيام 
ورمضان

 أفطر شاء من اهللا رسول عهد على رمضان يف كنا { قال سلمة عن رواية ففي
 الشَّْهر ِمنكُُم دشهِ فَمن{  اآلية هذه أنزلت حىت مسكني بطعام فافتدى
  )٤٥٢(}  سورة البقرة })١٨٤(  فَلْيُصْمُه
 الفدية هلم اهللا فأباح شديد بتكلف لكن ، يطيقون الذين ، والعّجز والشيوخ
   يف حقهم حمكمة وهي ، والفطر
 يف أدخلوا وإمنا العجوز واملرأة الكبري الرجل على يقصر أهل العلم ذلك ومل

 على خافتا إذا واحلامل املرضع وتعب مبشقة الصوم على يقدرون الذين حكم
  . كبرية مشقة الصوم عليهم يشق ممن حكمها يف ومن ولديهما أو أنفسهما

  } ِمْسِكنيٍ طَعاُم ِفْديةٌ{ 
   يفطر يوم كل الفدية هي إطعام مسكني عن 
اليوم فهذه هي  ذلك ويفطر القمح من صاع نصف مقدار للمسكني يدفع أي

 معتادين غري كانوا ملا الصيام، فرض ابتداء يف وهذا ، الفدية ملن مل يصم
 بأسهل احلكيم، الرب درجهم عليهم، مشقة فيه حتما، فرضه وكان للصيام،
  : قال وهلذا يطعم، أو أفضل، وهو يصوم، أن بني للصوم املطيق وخيَّر طريق،

  }  لّه خٌري فهو خْيًرا تطَوَّع فَمن{ 
  . اخلري عمل من اِإلكثار على لعباده تعاىل اهللا من حض

   إكراه بدون باختياره للطاعة فاعال اِإلنسان يكون أن يف السعي:  والتطوع

                                                 
  ٢٦٣/ ٨مسلم  ٤٥٢

 

١٩٤ 
 

الصيام 
ورمضان

 من أكثر أطعم أو ، الفدية يف املفروض القدر على زاد بأن خرياً تطوع فمن
 سبحانه اهللا عند خرياً سيكون فتطوعه ، والصوم اِإلطعام بني مجع أو ، مسكني

  )٤٥٣(عمال  أحسن من أجر يضيع ال
  } تُصوُمواْ وأَن{ 

 أو ، للصوم املطيقون أيها تصوموا وأن:  أي.  فيه وحتبيب الصوم يف ترغيب
 فوائد تعلمون كنتم إن ، سواه شيء كل من لكم خري مجيعاً املكلفون أيها

  آخرتكم يف جزائه وحسن ، حياتكم يف الصوم
  }  تْعلَُمونَ كُنُتْم لَّكُْم إِن خْيٌر{ 
 ذلك وتطعموا فاعلموا تفطروا أن الصوم خرياً لكم من طيقونامل أيها

  وصوموا
  بعدها اليت باآلية اآلية هذه نسخت مث اإلسالم أول يف هذا وكان

 الُْهدى ِمن وبيِّناٍت ِللنَّاسِ ُهًدى الْقُْرَآنُ ِفيِه أُْنزِلَ الَِّذي رمضانَ شْهُر{
 فَِعدَّةٌ سفَرٍ علَى أَْو مرِيًضا كَانَ ومْن فَلْيُصْمُه الشَّْهر ِمْنكُُم شهِد فَمْن والْفُْرقَاِن

 الِْعدَّةَ وِلُتكِْملُوا الُْعْسر بِكُُم ُيرِيُد ولَا الُْيْسر بِكُُم اللَُّه ُيرِيُد أُخر أَيَّامٍ ِمْن
 سورة البقرة })١٨٥(  تْشكُُرونَ ولَعلَّكُْم هداكُْم ما علَى اللَّه وِلُتكَبُِّروا 

  }  رمضانَ شْهُر{ 
 الشهرة من مأخوذ الشهر ولفظ ، القمرية السنة شهور من التاسع الشهر هو

  أمره لشهرة شهراً الشهر فسمي

                                                 
 ٣٠١/  ١ الوسيط ٤٥٣



 

١٩٥ 
 

الصيام 
ورمضان

 رمض من مأخوذ وهو ، صيامه علينا فرض الذي الشهر هلذا ورمضان اسم
 نقلوا ملا والعرب احلر شدة والرمضاء العطش شدة من جوفه حر إذا الصائم
 هذا فوافق ، فيها وقعت اليت باألزمنة مسوها القدمية اللغة عن الشهور أمساء
 ، الذنوب يرمض ألنه رمضان مسى وإمنا بذلك فسمى احلر رمض أيام الشهر
   الصاحلة باألعمال حيرقها أي

حيث فضله آية الشهور، فهذه سائر بني من تعاىل مدحه اهللا الصيام وشهر 
 الكتب كانت الذي فيه وهو الشهر العظيم القرآن إلنزال نبينه من اختاره
  )٤٥٤(األنبياء  على فيه ترتل اإلهلية

  }  القرآن ِفيِه أُنزِلَ{
 املنقول املصاحف يف املكتوب حممد على املرتل املعجز اهللا كالم هو القرآن
  . بتالوته املتعبد بالتواتر
 واألمر القصص فيه ومجع واحلروف واآلي السور جيمع ألنه قرآنا القرآن مسي

  .والوعيد والوعد والنهي
  : وجهان إنزال القرآن يف شهر رمضان معىن ويف

 إىل احملفوظ اللوح من واحدة مجلة القرآن يف شهر رمضان أنزل أنه:  األول
 القدر لَْيلَِة ِفي أَنزلْناُه إِنَّا{  منه القدر ليلة يف )٤٥٥(الدنيا  مساء يف العزة بيت

                                                 
 اإلجنيل وأنزل رمضان من مضني لست التوراة وأنزلت رمضان من ليلة أول إبراهيم صحف أنزلت{ ٤٥٤

 ألربع القرآن وأنزل رمضان من خلت عشرة لثمان الزبور وأنزل رمضان من خلت ليلة عشرة لثالث
  ١٥٧٥صححه األلباين يف السلسة صحيحة ،  ١٠٧/ ٤املسند } رمضان  من خلت وعشرين

 

١٩٦ 
 

الصيام 
ورمضان

 سورة }) ٣( ُمباركٍَة لَْيلٍَة ِفي أَْنزلْناُه إِنَّا{ تلك الليلة املباركة  لقدر سورة ا })١(

  الدخان
 اهللا رسول نزول القرآن من بيت العزة بالسماء الدنيا على ابتدئ أنه:  والثاين
 اهللا على النيب صلى نزوله وسلم يف شهر رمضان مث استمر عليه اهللا صلى
 واآليتني اآلية أي جنم ، بعد سنة جنماً وعشرين ثةثال من يقرب ما وسلم عليه
  تعاىل بذلك اهللا أمره كلما به جربيل يرتل الوقائع خمتلفة حبسب أوقات يف
  }  لّلنَّاسِ ُهًدى{ 

  الدارين يف وسعادهتم كماهلم فيه ما إىل للناس هادياً
  }  اهلدى مِّن وبينات{ 

   اإلرشاد واهلدى،  بينة مجع البينات
 هلم طريق موضحاً اهلدى سبيل هلم ومبيناً للناس هادياً نزل القرآن أن واملراد
 كل اخللق يف لكافة الشامل األكمل األمت ألنه يف اهلداية األعم والنجاة الفوز
  احلياة شؤون

  }  والفرقان{ 
   الشبهات من والباطل املخرج احلق بني املفرق
 وصدقه به آمن ممن دالعبا لقلوب هدى اهللا أنزله الذي للقرآن مدح وهذا
 على دالة وتدبَّرها فهمها ملن جلية واضحة بينة وُحجج دالئل ملا فيه من واتبعه

                                                                                                                
 على ذلك اإلمجاع نقل عن القرطيب أنه حكى ٤٩٩/  ١ هكثري يف تفسري ابن ٤٥٥



 

١٩٧ 
 

الصيام 
ورمضان

بني  ومفرقًا للغي، املخالف والرشد للضالل، املنايف اهلدى من به جاء ما صحة
  )٤٥٦(واحلرام  احلالل

  }  فَلْيُصْمُه الشَّْهر ِمنكُُم شهِد فَمن{ 
دخول شهر رمضان بانتهاء شعبان  لغه اِإلعالن عنب من أي علم مبعىن شهد
 مدام أنه مكلف الشهر فليصم مسافراً وال مريضاً يكن برؤية اهلالل ومل أو
  الدين أركان من ركن صيامه ألن عليه مغمى وال جمنون غري

 ويفدي يفطر أن مقيما صحيًحا كان ملن املتقدمة اإلباحة اآلية هذه ونسخت
  بيانه  تقدم كما يوم، كل عن مسكني بإطعام

  }  أُخر أَيَّامٍ ِمْن فَِعدَّةٌ سفَرٍ علَى أَْو مرِيًضا كَانَ ومْن{ 
 بشرط اإلفطار، يف وللمسافر للمريض الرخصة ذكر أعاد الصيام حتَّم وملا

  تعاىل هللا حمبوبة وأهنا الرخصة بأمر عناية ذلك ويف القضاء
   } أُخر أَيَّامٍ مِّْن فَِعدَّةٌ{ 

 عن األيام اليت أفطرها من عليه القضاء أي من أفطر ملرض أو لسفر وجب
 على خرياته يوماً لتحصلوا وعشرين تسعة أو ثالثني الشهر عدة إكمال أجل
  بركاته من شيء يفوتكم وال
  } اليسر بِكُُم اهللا ُيرِيُد{ 

                                                 
 ٥٠٠/  ١ كثري ابن تفسري ٤٥٦

 

١٩٨ 
 

الصيام 
ورمضان

 اليسر بكم يريد ألنه ، والسفر املرض حاليت يف الفطر سبحانه لكم شرع
   لسهولةوا
  }  العسر بِكُُم ُيرِيُد والَ{ 

بكم وحفاظاً لكم من  السفر رمحة ويف املرض حال يف الفطر لكم رخَّص
  املشقة  

  }  العدة وِلُتكِْملُواْ{ 
  فيه أفطر اليت األيام عدة مرضه يف أو سفره يف أفطر من ليكمل

فساء لعذر كاحلائض والن الشهر هذا يف الصوم أداء تستطع مل وكذا من
   أخر أيام يف منه فاهتن ما قضاء فعليهن وغريهن

  } هداكُْم ما على اهللا وِلُتكَّبُرواْ{ 
 أن منكم دينه فهو يريد وأمر وسننه لشرائعه هداكم ما على اهللا لتعظموا
 تلك إىل هداكم الذي وحده فهو ، وتعظموه توحدوه أي سبحانه تكربوه
  سعادتكمو صالحكم فيها اليت النافعة األحكام
   اهلالل رؤية من رمضان صيام إمتام عند وذلك
 إله ال أكرب اهللا أكرب اهللا املشهورة وصفته ، كبري أجر وفيه مشروع والتكبري

  ثالثاً،  احلمد وهللا أكرب اهللا أكرب اهللا ، اهللا إال
  }  تْشكُُرونَ ولَعلَّكُْم{ 



 

١٩٩ 
 

الصيام 
ورمضان

 نعمه استعمال وعلى ، عليه الثناء على تواظبوا بأن تشكروه أن منكم ويريد
 فيه هلم ما شرع إذ ، بعباده الرحيم الرءوف سبحانه فهو له خلقت فيما
  . دينه ألمر هداكم واشكروه ألن العسر فشكروه هلذه النعم فيه ما ال اليسر

 هللا الشاكرين من بذلك لتكونوا التكبري إىل وندبكم الصوم عليكم فاهللا فرض
  . ةالطاع هو الشكر ألن نعمه على تعاىل
 دعاِن إِذَا الدَّاعِ دْعوةَ أُجِيُب قَرِيٌب فَإِنِّي عنِّي ِعباِدي سأَلَك وإِذَا{ 

   سورة البقرة })١٨٦( يْرُشُدونَ لَعلَُّهْم بِي ولُْيْؤِمُنوا ِلي فَلْيْستجِيُبوا
 بوظائف القيام على وحثهم العدة ومراعاة الشهر اهللا تعاىل بصوم أمرهم ملا

 ، ألقواهلم مسيع بأحواهلم خبري أنه على الدالة اآلية ذه عقبه والشكر ريالتكب
 هو بل شيء، عنه يشغله وال داع، دعاء خييب ال تعاىل وأنه لدعائهم جميب
  تعاىل لديه يضيع ال وأنه الدعاء، يف ترغيب وفيه. الدعاء مسيع

  } عّني ِعباِدي سأَلَك وإِذَا{ 
 اهللا رسول الصحابة بعض سؤال منها روايات يةاآل هذه نزول سبب يف جاء
 أي ندعوه فنناجيه ربنا ومنهم من سأل أقريب ربنا؟ وسلم أين عليه اهللا صلى
   اآلية هذه اهللا فأنزل اهللا رسول فسكت فنناديه؟ بعيد أم ،سرا 

  } قَرِيٌب فَإِنِّي{ 
 نهمم قريب إين هلم فقل وبعدي قريب عن حممد يا عبادي سألك املعىن وإذا
 وقدريت قريب برمحيت أحواهلم سائر على واطالعي وأقواهلم بأفعاهلم بعلمي
 ، منهم قربه بفرط إشعاراً بنفسه جوام سبحانه ويف توىل لسؤاهلم وإجابيت

 

٢٠٠ 
 

الصيام 
ورمضان

 وبني بينه واسطة وجود على إجابته تتوقف ال حبيث سائل كل مع وحضوره
  . احلاجات ذوي من السائلني

 اإلنسان خلَقْنا ولَقَْد{  تعاىل ه من العبد يف قولهسبحان كما بني تعاىل قربه
 سورة ق })١٦( الوريد حْبلِ ِمْن إِلَْيِه أَقْرُب ونْحُن نفُْسُه بِِه ُتوْسوُِس ما ونْعلَُم

 بالتكبري جيهرون الناس فجعل{  سفر يف وسلم عليه اهللا وملا كان النيب صلى
 أرفقوا أي( أنفسكم على أربعوا الناس اأيه وسلم عليه اهللا النيب صلى فقال
 ، معكم وهو بصرياً مسيعاً تدعون إنكم ، غائباً وال أصم تدعون ال فإنكم )ا

  )٤٥٧( } راحلته عنق من أحدكم إىل أقرب تدعونه والذي
  } دعاِن إِذَا الداع دْعوةَ أُجِيُب{ 
 مىت ِإلجابةبا للداعي ووعد ، له وحتقيق للقرب هذا من رب العلمني تقرير 

 ساق ولقد ، خاشعة وجوارح ، صافية ونفس ، سليم قلب من الدعاء صدر
 فأجاب ، بالسؤال إليه توجهوا الذين اهللا لعباد أمثلة كثرية آيات يف القرآن لنا
 لَُه فاستجبنا قَْبلُ ِمن نادى إِذْ وُنوحاً{ تعاىل   قوله ذلك ومن ، سؤاهلم اهللا
 وأَْنت فَْرًدا تذَْرنِي لَا ربِّ ربَُّه نادى إِذْ وزكَرِيَّا{  تعاىل هوقول سورة األنبياء })٧٦(

سورة  } زْوجُه لَُه وأَْصلَْحنا يْحيى لَُه ووهْبنا لَُه فَاْستجْبنا) ٨٩( الْوارِِثني خْيُر

الرامحني  أَْرحُم وأَنت الضر مسَّنِي أَنِّي ربَُّه نادى إِذْ وأَيوب{  تعاىل وقوله األنبياء
   سورة األنبياء } ُضر ِمن بِِه ما فَكَشفْنا لَُه فاستجبنا) ٨٣(

                                                 
 ٢٩٩٢البخاري  ٤٥٧



 

٢٠١ 
 

الصيام 
ورمضان

  .)٤٥٨( دعاؤه اهللا عند خيب مل ، خري فيه مبا تعاىل اهللا دعا إذا فالعبد
  } يْرُشُدونَ لَعلَُّهْم بِي ولُْيْؤِمُنواْ ِلي فَلْيْستجِيُبواْ{ 
  )٤٥٩( واِإلجابة القبول مرجو الدعاء جيعل ما ىلإ سبحانه منه توجيه 

 وعليكم ، دعومتوين إذا دعاءكم أجيب بأن عبادي يا وعدتكم لقد واملعىن
 إميانكم على تثبتوا وأن ، حدودي عند تقفوا وأن ، ألمري تستجيبوا أن أنتم
 العاجلة احلياتني يف وسعادتكم رشدكم فيه ما إىل تصلون بذلك لعلكم ، يب

   واآلجلة
 ، الدعوة مراتب أول ألنه ، باالستجابة األمر بعد باِإلميان سبحانه وأمره
  . باالستجابة الطاعات وأوىل
 الصيام أحكام بني متخللة الدعاء على الباعثة اآلية هذه تعاىل ذكره ويف

  فطر كل وعند بل العدة إكمال عند الدعاء يف االجتهاد إىل إرشاد

                                                 
 اهللا يدعو مسلم من ما { عباده يصلح مبا األعلم هو ألنه ، طلبه ما نفس سبحانه يعطيه أن يلزم ال لكن ٤٥٨

 وإما ، دعوته إليه يعجل أن إما خصال ثالث إحدى ا اهللا أعطاه إال رحم قطيعة وال إمث فيها ليس بدعوة
صححه األلباين يف ، ٣/١٨املسند } مثلها  السوء من عنه يصرف أن وإما ، األخرى يف له يدخرها أن

   ١٦٣٣صحيح الترغيب 
 اْدعوا{ :  تعاىل اهللا قال ، ممنوع الدعاء يف االعتداء فإن ، اعتداء دون جيب ما على الدعاء كان إذا ذاوه

 الدعاء يف أي املفسرون قال  األعراف سورة }) ٥٥( الْمْعتدين يحبُّ لَا إِنه وخفْيةً تضرُّعا ربكُْم
 وحسن اخلري إىل والرشد االهتداء للمبالغة والتاء والسني ، واستعداد بعناية اِإلجابة هي االستجابة ٤٥٩

  . اهتدي أي ، رشداً ويرشد يرشد ورشد رشد يقال دنيا أو دين من األمر يف التصرف
 

 

٢٠٢ 
 

الصيام 
ورمضان

 لَُهنَّ ِلباٌس وأَْنُتْم لَكُْم ِلباٌس ُهنَّ نِساِئكُْم إِلَى الرَّفَثُ يامِالصِّ لَْيلَةَ لَكُْم أُِحلَّ{ 
ِلماُنونَ كُْنُتْم أَنَّكُْم اللَُّه عْختكُْم تأَْنفُس ابلَْيكُْم فَتفَا ععْنكُْم وفَالَْآنَ ع 

 الْخْيطُ لَكُُم يتبيَّن حتَّى ُبواواْشر وكُلُوا لَكُْم اللَُّه كَتب ما واْبتُغوا باِشُروُهنَّ
 ُتباِشُروُهنَّ ولَا اللَّْيلِ إِلَى الصِّيام أَِتموا ثُمَّ الْفَْجرِ ِمن الْأَْسوِد الْخْيِط ِمن الْأَْبيُض
 اللَُّه ُنُيبيِّ كَذَِلك تقْرُبوها فَلَا اللَِّه ُحُدوُد ِتلْك الْمساجِِد ِفي عاِكفُونَ وأَْنُتْم
  سورة البقرة })١٨٧( يتَّقُونَ لَعلَُّهْم ِللنَّاسِ َآياِتِه
 ، الصيام أحكام عن احلديث إىل القرآن عاد ، الدعاء عن املؤثر احلديث وبعد
   تعاىل فقال هلم شرع فيما بعباده اهللا رمحة مظاهر وعن

  } ِئكُْمنِسا إِلَى الرَّفَثُ الصِّيامِ لَْيلَةَ لَكُْم أُِحلَّ{ 
  }  لَكُْم أُِحلَّ{ 

  ذلك قبل حمرماً كان أنه تقتضي
  }  الصيام لَْيلَةَ{ 

 ليلة حتديد دون صائما اِإلنسان فيها يصبح اليت الليلة الصيام بليلة واملراد
  . مالبسة ألدىن فاِإلضافة ، رمضان شهر من معينة

  }  نِساءكُْم إىل الرفث {
 جامعة كلمة ومجاع فهي وملس قبل من ةاملرأ مع الرجل يأتيه ما كل الرفث
  شاء مبا يكين كرمي حيي اهللا النساء ولكن من الرجال يريده ما لكل
  ومباشرهتن  نسائكم إىل اِإلفضاء صومكم ليايل يف لكم اهللا أحل:  واملعىن
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الصيام 
ورمضان

 ابتداء يف األمر عليه كان ملا ورفْع للمسلمني، تعاىل اهللا من ُرْخصة هذه
 إىل واجلماع والشرب األكل له حيل إمنا أحدهم أفطر ذاإ كان فإنه اإلسالم،
 الطعام عليه حرم العشاء صلى أو نام فمىت ذلك، قبل ينام أو العشاء صالة

 مث )٤٦٠(كبرية  مشقة ذلك من فوجدوا. القابلة الليلة إىل واجلماع والشراب
 اختانوا املسلمني من مجاعة اآلية بسبب أن ذه ذلك نسخ تعاىل اهللا إن

  العشاء صالة بعد أو ، النوم بعد النساء وأصابوا أنفسهم
 اآلية هذه نزول وبينت سبب املعىن هذا ومن األحاديث اليت جاءت يف

{  قال أبيه عن مالك بن كعب بن اهللا عبد عن أمحد اِإلمام أخرجه ما الكرمية
 والشراب الطعام عليه حرم فنام الرجل صام إذا رمضان يف الناس كان

 ليلة ذات النيب عند من اخلطاب بن عمر فرجع الغد من يفطر حىت والنساء
 ، واقعها مث منت ما فقال ، منت قد إين فقالت امرأته فأراد ، عنده مسر وقد

 } فرتلت فأخربه النيب إىل اخلطاب بن عمر فغدا.  ذلك مثل كعب وصنع
 عدب الوطء منع يف املتقرر للحكم ناسخة فهي ، فيهم اآلية صدر فرتل) ٤٦١(

  النوم
 الرجل كان إذا حممد أصحاب كان {قال الرباء عن البخاري رواه ما ومنها
.  ميس حىت يومه وال ليلته يأكل مل يفطر أن قبل فنام اِإلفطار فحضر صائما
 النخيل يف يعمل كان رواية ويف صائما كان األنصاري صرمة بن قيس وإن

                                                 
 ٥٠٧/  ١ كثري ابن تفسري ٤٦٠
   ٥٠٦وصححه األلباين يف صحيح أبو داوود ،  ٥٠٦أبو داوود   ٤٦١
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 طعام؟ أعندك هلا فقال هامرأت أتى اِإلفطار حضر فلما  صائما وكان بالنهار
 فجاءته عيناه فغلبته ، يعمل يومه وكان لك فأطلب أنطلق ولكن ، ال قالت
 ذلك فذكر ، عليه غشي النهار انتصف فلما لك خيبة قالت رأته فلما امرأته
 ففرحوا } نِساِئكُْم إِلَى الرَّفَثُ الصِّيامِ لَْيلَةَ لَكُْم أُِحلَّ{  اآلية هذه فرتلت للنيب
 ِمن الْأَْبيُض الْخْيطُ لَكُُم يتبيَّن حتَّى واْشرُبوا وكُلُوا{  ونزلت ، شديداً حاًفر

  )٤٦٢( } الْفَْجرِ ِمن الْأَْسوِد الْخْيِط
 أول يف حاصال كان ما نسخت قد اآلية هذه أن على املفسرين ومجهور
 أو الشرب أو لاألك له حيل ال فطره بعد نام إذا الصائم أن الصيام من فرضية
  . الغد من يفطر أن إىل اجلماع
 من هلم شرع فيما تعاىل بعباده اهللا رمحة ألوان من لونا لنا تسوق الكرمية فاآلية
  . وأحكام فرائض

  } لَُّهنَّ ِلباٌس وأَنُتْم لَّكُْم ِلباٌس ُهنَّ{ 
 الرجل بني ملا التصوير ومسو واألدب اللطافة من فيه ما القرآين التعبري هذا يف

  بصاحبه منهما واحد كل واستتار واملودة االتصال شدة من وزوجه
 وتالزمهما وامتزاجهما باملرأة الرجل التباس شبه مث الثياب يف أصله فاللباس
  )٤٦٣(  باللباس خلطتهما فشبه بذلك

                                                 
  ١٩١٥البخاري  ٤٦٢
 ٢٠٥/  ١ طيةالوجيز البن ع تفسري احملرر ٤٦٣



 

٢٠٥ 
 

الصيام 
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 واحد كل فيضم ، يعتنقان واملرأة الرجل كان ملا أنه باللباس الزوجني وتشبيه
 كالثوب لصاحبه منهما واحد كل يصري حىت صاحبه سمج إىل جسمه منهما
 إىل الدواعي معها تقوى حالة وهذه لباساً منهما واحد كل مسي ، يلبسه الذي

عن  من الزوجني صرب كل منهما يقل واملالبسة املخالطة هذه فمثل املباشرة
  اجتنابه عليه ويصعب األخر

 فناسب ويضاجعه، ُيماسهو اآلخر خيالط منهما كل واملرأة الرجل أنّ فحاصله
 عليهما وحيرجا ، ذلك يشّق لئال رمضانَ، ليل يف اامعة يف هلما ُيرخَّص أن

  الصيام ليلة أحل للزوجني ذلك أن بعباده تعاىل رفقه وهذا من
 }ِلماُنونَ كُْنُتْم أَنَّكُْم اللَُّه عْختكُْم تأَْنفُس ابلَْيكُْم فَتفَا ععْنكُْم وع {  
 اهللا مسى وقد.  فيه األمانة يؤدي فال شيء على الرجل يؤمتن أن اخليانة لأص
 ما خبالف فعل فإذا دينه على اؤمتن قد اإلنسان ألن ، خيانة الفعل هذا تعاىل
  مبعصيته خانه فقد ، فيه األمانة يؤد ومل به اهللا أمر

 ، ليال منسائك مباشرة على أنفسكم تراودون كنتم تعاىل أنكم اهللا واملعىن علم
 قد بعضكم إن بل ، الصادق الفجر يظهر أن قبل ، النوم بعد األكل وعلى
 ليايل يف واجلماع والشرب األكل أباح أن بكم اهللا رمحة من فكان ، ذلك فعل

 األكل من فعلتموه ما أثر أي حما ، عنكم وعفا توبتكم قبل وأن ، الصوم
  )٤٦٤( بذلك لكم يأذن أن قبل واجلماع

                                                 
 ٣٠١/  ١ طنطاوي لسيد الوسيط ٤٦٤
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 مظاهر من مظهر ولبيان ، منهم فرط ما إىل بالنسبة حاهلم بيانل ا جيء وقد
  إياهم ورمحته ، م اهللا لطف

  }  باشروهن فاآلن{ 
 اجلماع عن القرآن ا وكىن ، بالبشرة البشرة اتصال وأصلها املباشرة من

  يستلزمها الذي
  }  لَكُْم اهللا كَتب ما وابتغوا{ 

 حمرماً كان أن بعد رمضان ليايل يف نسائكم إىل اِإلفضاء لكم أحبنا لقد واملعىن
 ما املباشرة هذه وراء من واطلبوا باشروهن فاآلن بكم ورمحة منا فضال عليكم
  . احلرام إتيان عن التعفف ومن الصاحلة الذرية من اهللا لكم كتبه
اهللا  يريده ما يتحقق حىت النسل به ليبتغي شرع النكاح بأن إشعار هذا ويف

 فاحشة يف الوقوع عن نفسه املرء صيانة ومن ، اِإلنساين النوع بقاء تعاىل من
  . الزنا

 فيها الثواب من لكم اهللا كتب وما القدر ليلة اطلبوا يعين القدر ليلة وابتغوا
 الشهوة بطلب مشتغال قلبه دام ما اإلنسان أن هو وذلك ، وجدمتوها إن

 قضى إذا أما ، احلضورو والعبودية للطاعة يتفرغ أن حينئذ ميكنه ال ، واللذة
 فتقدير ، للعبودية يتفرغ أن حينئذ ميكنه الشهوة طلب من فارغاً وصار وطره
 يف اإلخالص عن املانعة اخلواطر تلك من تتخلصوا حىت باشروهن فاآلن اآلية

 يف العبودية يف اإلخالص من اهللا كتب ما فابتغوا منها ختلصتم وإذا ، العبودية
   القدر ليلة وطلب والتهليل والتسبيح والذكر الصالة
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  }  واشربوا وكُلُواْ{ 
قيس كما أباح  بن صرمة بسبب والشرب هذه اإلباحة من اهللا باألكل نزلت
   وقد مر معنا الفجر طلوع وقت إىل اجلماع

  } الْفَْجرِ ِمن الْأَْسوِد الْخْيِط ِمن الْأَْبيُض الْخْيطُ لَكُُم يتبيَّن حتَّى{ 
 األفق يف املعترض الصادق الفجر من يبدو ما األبيض أول اخليط من املقصود
  انتشاره قبل

  الليل ظلمة من الفجر بياض مع ميتد ما األسود اخليط من واملقصود
  كاخليط ممتدا االبتداء يف يبدو منهما واحد كل ألن خيطني مسيا

 أن كذلك لكم وأحبنا ، الصوم ليايل يف النساء مباشرة لكم أحبنا لقد واملعىن
 بياض لكم حىت طلوع الفجر عندما يتبني الليايل هذه يف تشربوا وأن تأكلوا
  الليل سواد من الفجر

  } اللَّْيلِ إِلَى الصِّيام أَِتموا ثُمَّ{ 
 ابدءوا أي بدايته السابقة اجلملة بينت أن بعد الصيام وقت النتهاء بيان 

   الشمس غروب عند لاللي بدخول منه وانتهوا الفجر طلوع من صومكم
  } الْمساجِِد ِفي عاِكفُونَ وأَْنُتْم ُتباِشُروُهنَّ ولَا {
 له وبدا معتكفاً كان إذا الرجل كان الصيام ليلة يف اجلماع هلم رخص ملا

 املسجد إىل ورجع خرج هلا وغشاها أغتسل يتغشاها أهله إىل بالليل اخلرج
 يباشر أن عليه حيرم املعتكف تعاىل أناليت بني فيها سبحانه و اآلية هذه فرتلت
  والنهار الليل يف النساء
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 }اهللا ُحُدوُد ِتلْك {  
 فيه أحبنا وما وأحكامه، الصيام، من وحددناه وفرضناه، بيناه، الذي أي هذا
 اهللا شرعها أي اهللا، هي حدود وعزائمه، ورخصه غاياته وِذكْر حّرمنا، وما

   بنفسه وبيَّنها
  } اتقْرُبوه فَال{ 
فيما يتعلق بالصيام  والنواهي لكم من األوامر شرعناها اليت األحكام تلك أي

   جمازهتا أو خمالفتها لكم حيل واالعتكاف ال
  }  ِللنَّاسِ آياِتِه اهللا ُيبّيُن كذلك{ 
 بياناً القليلة باأللفاظ اآلية هذه يف املتعلقة بالصوم سبحانه األحكام بني ملا
 الذي هو الكامل الواضح الوايف البيان هذا أن مثل بعده قال ، وافياً افياًش

 يف اخللق على رمحته وتعظيم البيان حال تعظيم منه والغرض ، للناس يذكر
  . البيان هذا مثل ذكره

  } يتَّقُونَ لَعلَُّهْم{ 
 ما ويتبعون هناهم عما يطيعون وينتهون وكيف يهتدون، كيف يْعرفون لعلهم
   أمرهم
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  مآداب الصيا

אא

אא
א 

جيب على الصائم أن يرته صومه عن الكذب والغيبة والشـتم وأن يتعاهـد   
صومه من لسانه وال مياري أي ال جيادل ويصون صومه فال يغتاب أحداً وال 

صاموا قعدوا يعمل عمالً جيرح به صومه وينظر حلال سلف األولون كانوا إذا 
  يف املساجد وقالوا حنفظ صومنا 

سكينة  هدع أذى اجلار، وليكن علييو ، هولسان هوبصر همسعوعليه أن حيفظ 
  سواء هفطرويوم  هعل يوم صومجي، وال هووقار يوم صوم

  قال رسول اهللا صلى عليه وسلم 
 }من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه{
 )٤٦٥ (  

 تعاىل اهللا ينهى ما ترك الصيام فالصائم احلريص على صيامه وأجره يرى أن يف
  فقط والشراب الطعام بترك هو وليس ، وعمل قول من عنه

                                                 
  ١٩٠٣البخاري   ٤٦٥
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  ) ٤٦٦(  }من مل يدع اخلنا والكذب فال حاجة هللا أن يدع طعامه وشرابه{ 
لصيام إلحباطه لقول الزور والعمل به  منوحيذر اخلنا والكذب ذر والصائم حي

كل عمل ابن آدم له  {أنه قال صلى اهللا عليه وسلم عن ربه  النيبأخرب  الذي
فما ظنك بسيئة غطت على هـذا   ) ٤٦٧(  }وأنا أجزى به  يلإال الصوم فأنه 

  الفضل اجلسيم والثواب العظيم
فالصائم جيد فيما أتت به الشريعة من توضيح لعدم احتياج اهللا لصوم مـن مل  

 ، وعمـل  قـول  من عنه تعاىل اهللا ينهى ما ترك الصيام أن يدع هذه املعاصي
  قط والشراب الطعام بترك هو وليس

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سـابه  { 

  ) ٤٦٨(  }أحد أو قاتله فليقل إين امرؤ صائم 
د يف كالمه صلى اهللا عليه وسلم والصائم احلريص على اكتمال أجر صيامه جي

 عن ميسك كما الزور، وقول الرفث عن اإلمساك الصيام حكم على أن دليل
 لسخط وتعرض صيامه تنقص فقد ذلك عن ميسك مل وإن والشراب ، الطعام
  منه قبوله وترك ربه

                                                 
  ١٠٨٠حسنه األلباين لغريه يف الترغيب ،  ٤٧٢الطرباين يف الصغري    ٤٦٦
  ٢٧٣ - ٨/٢٧٢مسلم  ١٩٠٤البخاري  ٤٦٧
  ٢٧٣ - ٨/٢٧٢مسلم  ١٩٠٤البخاري  ٤٦٨
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أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا مل يدع قول الزور، وإمنا معنـاه    هذاوليس معىن
  ) ٤٦٩(  إلمث ليتم أجر صيامهلتعظيم وقول الزور والعمل به  التحذير من
 يف املفطـر  معـىن  يف يصري  لكنه والغيبة ، والشتم السب يفطره ال والصائم
  صيامه يرته أن احلقيقة ألنه مأموًرا يف يفطر أنه ال األجر سقوط

 نفسه لعلمه فإنه يردع صائم، والصائم عندما يتعرض لسب ويقول لنفسه إين
 مينـع  الصوم أن أيًضا ولعلمه اإلمث، يف أعظم كان صوم يف عليه اجترأ ذاإ أنه
  عليه الرد من

الصيام، وهـو تقـوى اهللا   من املقصود األعظم ألن الصائم الذي يريد حتقيق 
من من التشفي هلا كما يترك ما تطلبه ترك ما تطلبه نفسه ي جتدهتعاىل بالصوم، 

لـذا  ثواب اهللا، وخوفاً من عقابـه،  مالذ الطعام والشراب والنكاح رغبة يف 
ال خيشـى  ويترك ذلك يف موضع ال يطلع عليه إال اهللا تبارك وتعـاىل،  جتده 

  التقوى احلقيقيةتجده حيقق بذلك سوى ربه، ف
  
  

 

  

  

                                                 
 ٢٥/  ٧شرح ابن بطال    ٤٦٩
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