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المقدمة
اغبمد هلل وحده ،وصلى اهلل على من ال نيب بعده ،وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثّبا ،أما بعد(ٔ):
كل مسلم على تعلم أحكاـ ىذه الفريضة
فهذا كتاب (الوسيط يف أحكاـ الصياـ) ،كتبتو ليكوف عونا ل ّ
العظيمة ،وأغبقت بو مسائل تتعلق بالزكاة والعمرة وقياـ رمضاف وغّبىا فبا وبتاجو اؼبسلم يف شهر رمضاف.
أسأؿ اهلل تعاىل أف ينفع بو صبيع اؼبسلمْب ،كما أسألو جل وعبل أف يغفر لنا ولوالدينا وو ِ
الديهم ،وإخواننا
وأخواتنا وأزواجنا وذُِّرياتنا ،وعبميع شيوخنا وأساتذتنا وتبلميذنا وعلمائنا وأحبتنا ،وأف هبعل الفردوس مأوانا
صبيعا ،كما أسألو جل وعبل أف يغفر للمسلمْب واؼبسلمات واؼبؤمنْب واؼبؤمنات األحياء منهم واألموات...
آمْب؛؛؛
وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وآلو وصحبو أصبعْب ؛؛؛
awadaan@gmail.com

(ٔ) ىكذا السنة (أما بعد)كما ىو متواتر عن النيب  ،وبعض اؼبتقدمْب وكثّب من اؼبتػأخرين يقولػوف أو يكتبػوف :وبعػد ،والثابػت يف السػنة أوىل ؼبػن أراد االقتػداء،
وبعضهم يزيد ( :مث) فيقوؿ( :مث أما بعد)،وال أصل ؽبا وال معُب يف ىذا اؼبوضع ،واهلل أعلم.
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تمهيد :في معنى الصيام

٘

معنى الصيام
ػكت وامتنػ َػع عػػن الكػػبلـ ،قػػاؿ اهلل تعػػاىل إخبػػارا عػػن
ػاؾ ،يقػ ُ
ـيام لغـةً ىػػو :اإلمسػ ُ
الصـ ُ
ػاـ اإلنسػػاف إذا سػ َ
ػاؿ :صػ َ
ٔ
ػوِ إِ َِّ نَػ َذرت لِلػر ْضب ِن صػوما فَػلَػن أُ َكلِّػم الْيػػوـ إِ ِ
ِ
ِ
َحػدا فَػ ُق ِ
نسػيا)( )،
ْ َ َ َْ
مرمي رضي اهلل عنها( :فَإما تَػَريِن م َػن الْبَ ََػ ِر أ َ
ْ ُ َ َْ
نذرت إمساكا عن الكبلـ ،وكاف مَروعا يف شريعتهم ال يف شريعتنا.
أيُ :
ويقػػاؿ :صػػاـ النهػػار ،إذا قػػاـ قػػائم الظهػػّبة ووقػ َ سػػّبُ الَػػم ِ يف نظػػر النػػا ر ،ويقػػاؿ :صػػامت اػبيػػل ،إذا
وقفت ،قاؿ النابغة:
ِ
ٍ
ِ
ك اللُّ ُجما
ربت ال َع ِ
وخيل تَػ ْعل ُ
وخيل غّبُ صائمة َ ...
خيل ص ٌ
جاج ٌ
ياـ ٌ
ٌ
واؼبعُب أنو قسم اػبي َػل إىل ثبلثػة أقس ٍػاـ :خيػل واقفػةٌ سػاكنةٌ ليسػت يف قتػاؿ ،فهػي مسػتغُب عنهػا لكثػرة اػبيػل
ِ
ػك اللُّ ُجمػػا ،يعػػِب قػػد
العجػ ِ
ػاج يف اغبػػرب والقتػػاؿ ،وقسػ ٌػم ثالػ ٌ تَػ ْعلػ ُ
عنػػدىم ،وأخػػرغ غػػّب صػػائمة ،فهػػي ربػ َ
ػت َ
للحرب ،فهي مهيأةٌ لِ ِلق ِ
ِ
تاؿ.
ت
سرجت وأُعبمت وأُعد ْ
َُ
أُ َ
باإلمساؾ ع ِن الْم َفطِّر ِ
ِ
ِ
الصادؽ إىل غروب الَم ِ .
طلوع الفج ِر
والصيام شرعُا ىو :التعبُّ ُد هلل تعاىل
ات ِمن ِ
ُ
ُ

(ٔ) سورة مرمي آية .ٕٙ

ٙ

ول :مكانةُ ال ِ
صيام وفضلُو
صل األ ُ
ال َف ُ

ٚ

أولً :مكانةُ ِ
ضا َن
صيَ ِام َرَم َ
َ
صياـ رمضا َف أح ُد أركاف ا ِإلسبلـ ومبانيو العظَاـ ،فعن ِ
وؿ
قاؿ َر ُس ُ
قاؿَ :
عبد اهللِ ب ِن عُ َمَر رضي اهلل عنهما َ
ْ
ُ
َ
َ ْ
ِ
ِ
وؿ الل ِوَ ،وإِقَ ِاـ الصبلةَِ ،وإِيتَ ِاء
ِب ا ِإل ْسبل ُـ َعلَى طبَْ ٍ َ :ش َه َادةِ أَف ال إِلَوَ إال اهلل َوأَف ُؿبَمدا َر ُس ُ
اهلل « :بُ َ
اغب ِّج ،و ِ
ٍ ِ
ِ
اغبَ ُّج،
فقاؿ َر ُج ٌلْ :
ضا َفَ ،و ْ
اغبَ ِّج»َ ،
ضا َف».متفق عليو ،ويف لفظ ل ُمسلمَ « :و ِصيَ ِاـ َرَم َ
ص ْوـ َرَم َ
الزَكاةَ ،و َْ َ َ
(ٔ)
اغب ُّج» ،ى َك َذا َِظب ْعتُو ِمن رس ِ
وؿ الل ِو .
ضا َفَ ،
قاؿ :الَِ « ،صيَ ُاـ َرَم َ
َو ِصيَ ُاـ َرَم َ
ضا َف َو َْ َ
ُ َُ

(ٔ) رواه البخػػاري يف كتػػاب اإليبػػاف ،بػػاب اإليبػػاف وقػػوؿ النػػيب « :بػػِب اإلسػػبلـ علػػى طب ػ » ٔ ،)ٛ(ٕٔ/ومسػػلم يف كتػػاب اإليبػػاف ،بػػاب بيػػاف أركػػاف اإلسػػبلـ
ودعائمو العظاـ ٔ.)ٔٙ(ٗ٘ /

ٛ

ضا َن و ِ
صيَا ِم ِو
ثانيًا :فَ ْ
ض ُل َرَم َ
فضائل كثّبةٌ نوجزىا فيما يلي:
لِصياـ رمضا َف
ُ
ِ
ص َاـ رمضا َف إيبانا واحتسابا َغ َفَر اهلل لو َما تَػ َقد َـ ِمن ذنبِ ِو ،ف َع ْن أَِب ُىَريْػَرةَ  أَف
ال َفضيلَةُ األُولَى :أف َمن َ
(ٔ)
احتِ َسابا غُ ِفَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن َذنْبِ ِو».متفق عليو.
وؿ الل ِو َ 
َر ُس َ
ص َاـ َرَم َ
ضا َف إِيبَانا َو ْ
قاؿَ « :م ْن َ
والمراد باإليمان :التصديق بوجوب صومو ،واالعتقاد حبق فرضيتو ،وبالحتساب :طلب الثواب من اهلل
اب رضبو اهلل يف معُب االحتساب :ىو أف يصومو على معُب الرغبة يف ثوابو ،طَيِّبَة نفسو
تعاىل ،قاؿ اػبط ُّ

بذلك ،غّب مستثقل لصيامو ،وال مستطيل أليامو.اىػ( ) فهنيئا ؼبن فرح برمضاف ،واستقبلو بالبَر والسرور،
وبصره ولسانَو
وح ِف َ
ظ فيو َ
سعيدا بلقياهُ ،فرحا بعطاء ربو فيو ،فصامو كما أحب اهلل وفق شريعة اهللَ ،
ظبعو َ
ارحو عما حرَـ اهلل ،ىنيئا لو دبغفرة الذنوب ،ورضا عبلـ الغيوب.
وجو َ
ِ
ِ
اعبَن ِة فلم يغلق منها باب،
اب ْ
ِّح ْ
ت أَبْػ َو ُ
شهر رمضا َف من أنوُ إ َذا َد َخ َل فُػت َ
ال َفضيلةُ الثانيةَُ :ما َخص اهلل بو َ
قاؿ« :إ َذا َد َخ َل
اب َج َهن َم فلم يفتح منها باب ،كما يف حدي أَِب ُىَريْػَرَة  أف النيب َ 
َوغُلِّ َق ْ
ت أَبْػ َو ُ
(ٖ)
ِ
ِ
رمضا ُف فُػتِّحت أَبػواب ْ ِ
ْب».متفق عليو.
اعبَنةَ ،وغُلِّ َق ْ
ََ َ
اب َج َهن َمَ ،و ُس ْلسلَت الَيَاط ُ
ت أَبْػ َو ُ
َ ْ َْ ُ
وذلك عبلمة لدخوؿ ىذا الَهر الكرمي يدركها أىل السماء ،ويستَعرىا أىل األرض اؼبؤمنوف خبرب
األعماؿ الص ِ
ِ
الصادؽ اؼبصدوؽ ،ويف ىذا تعظيم ؽبذا الَهر ،وإشعار دبكانتو وحرمتو ،وفيو إيذاف ب َكثْػرةِ
اغبَِة
َ
ٌ
َ
فيو ،وتَػر ِغيب ِ
ْب بطاعة اهلل تعاىل ،وإشعار بقلة ِ
اؼبعاصي ِمن أىل ا ِإليباف ،وؽبذا تكثر الطاعات يف ىذا
للعامل ْ
َ
ْ
قبل اؼبؤمنوف على رهبم ،ويف علم اؼبؤمنْب بذلك ربفيز ؽبم وتَجيع على فعل
الَهر ُّ
وتقل اؼبنكرات ،ويُ ُ
الطاعات وترؾ اؼبنكرات ،ورفع ؽبممهم ،ودعوة ؽبم إىل تعظيم ىذا الَهر الكرمي كما عظمو اهلل تعاىل هبذه
اػبصائص الٍب ال تكوف يف غّبه.
ِ
تصفيد الَياطْب صبيعا أو مردتِِم بالس ِ
ِ
بلسل واأل ْغ ِ
بلؿ
شهر رمضا َف ِمن
َََ ْ
ال َفضيلةُ الثالثةَُ :ما َخص اهلل بو َ
تعظيما ؽبذا الَهر الكرمي ،وليمتنعوا من إيذاء اؼبؤمنْب وإغوائهم ،فبل َىبْلُصو ُف إىل ما كانوا َىبْلُصوف إليو يف
ٕ

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب اإليباف ،باب صوـ رمضاف احتسابا من اإليباف ٔ ،)ٖٛ(ٕٕ/ومسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا،باب الَبغيب يف قياـ رمضاف
وىو الَباويح ٔ.)ٚٙٓ(ٕٖ٘/
(ٕ) ينظر :فتح الباري ٗ ،ٔٔ٘/وعمدة القاري ٓٔ ،ٕٚٗ/وقاؿ العيِب (عمدة القاري ٔ :)ٕٖٗ/فإن قيل :كل من اللفظْب َوُنبَا « :إيبانا»و«احتسابا» يغِب

عن اآلخر إذ اؼبؤمن ال يكوف إال ؿبتسبا ،واحملتسب ال يكوف إال مؤمنا ،فهل لغّب التأكيد فيو فائدة أـ ال ؟ الجواب :اؼبصدؽ لَيء ردبا ال يفعلو ـبلصا بل
للرياء وكبوه ،واؼبخلص يف الفعل ردبا ال يكوف مصدقا بثوابو وبكونو طاعة مأمورا بو سببا للمغفرة وكبوه ،أو الفائدة ىو التأكيد ونعمت الفائدة اىػ.
(ٖ) رواه البخاري يف كتاب بدء اػبلق ،باب ِص َف ِة إِبلِي وجنُ ِ
ضا َف ٕ.)ٜٔٓٚ(ٚ٘ٛ/
ودهِ ٖ ،)ٖٖٔٓ(ٜٔٔٗ/ومسلم يف كِتَاب ِّ
الصيَ ِاـ ،بَاب فَ ْ
ض ِل َش ْه ِر َرَم َ
ْ َ َُ
َ

ٜ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وى َذا ِم ْن
غّب رمضاف ،وال يَصلُوف إِىل ما يُريدو َف من عباد اهلل من ا ِإلضبلَؿ عن اغبق ،والتثبِيط عن اػبَّْبَ ،
ِِ
ِ
ِ
ك
حزبَو ليكونوا ِم ْن أصحاب السعّب ،ول َذل َ
َمعُونة اهلل لعباده اؼبؤمنْب أ ْف َحبَ َ عنهم َع ُدوُى ْم الذي يَ ْدعو ْ
َذب ُد عْن َد الناس ِمن الر ْغ ِبة يف اػب ِّب والعزو ِ
ؼ َعن الَِّر يف ىذا الَه ِر أ ْكثَػَر فبا يكوف يف غّبه من الَهور.
َْ ُُ ْ
ِ
ويف تصفيد الَياطْب يف رمضاف إشارة إىل رفع عذر اؼبكل ِ كأنو يػُ َق ُ
ْب فَبلَ
ت َعْن َ
اؿ لَوُ :قَ ْد ُكف ْ
ك الَيَاط ُ
الس ِ
ِ
تَػعتَل هبِِم يف تَػرِؾ الطاع ِة والَ فِع ِل الْمع ِ
وء فَػ ْلتَ ُك ْن قَ ِويا َعلَ َيها
ك األَم َارةُ بِ ُّ
صيَ ِة ،فَ َما بَق َي إال َى َو َاؾ َونَػ ْف ُس َ
َ
ْ َْ
ْ
ْ ْ
ِ
ظ على صيامو والتزـ بآدابو كاف تأثّب
اغبق أطْرا ،ولْيَػ ْعلَ ِم الْ ُم ْسلِ ُم أنوُ ُكل َما َحافَ َ
اح َهاَ ،وتَأْطُُرَىا َعلَى ِّ
تَكْبَ ُح صبَ َ
الَياطْب عليو أقل وبعدىم عنو أكرب ،وإذا كاف صيامو ؾبرد عادة ،مل وبافظ عليو عما هبرحو ،ومل يلتزـ
اغبقيقي.
بآدابو كاف تأثّبىا عليو حبسب بعده عن الصياـ
ِّ
ال َفضيلةُ الرابعةُ :أف اهلل تعاىل خص رمضاف بليلة شريفة ىي أشرؼ اللياِ وأفضلها ،وىي ليلة القدر،
وؽبذه الليلة فضائل كثّبة ،منها :أف اهلل تعاىل أنزؿ فيها القرآف الكرمي ،ومنها :أف ثواب العمل يضاع فيها
(ٔ)
إىل ثواب أل شهر لي فيها ليلة القدر ،ومنها :أف َمن قاـ ىذه الليلة َغ َفَر اهلل لو ما تقدـ ِمن ذنبو.
قاـ رمضا َف إيبانا واحتسابا َغ َفَر اهلل لو َما تَػ َقد َـ ِمن ذنبِ ِو ،ف َع ْن أَِب ُىَريْػَرَة  أَف
ال َفضيلةُ الخامسةُ :أف َمن َ
(ٕ)
رس َ ِ
احتِ َسابا غُ ِفَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن َذنْبِ ِو».متفق عليو.
وؿ اللو  قَ َاؿَ « :م ْن قَ َاـ َرَم َ
ضا َف إِيبَانا َو ْ
َُ

(ٔ) سيأيت إف شاء اهلل تعاىل مزيد كبلـ وبياف عن ىذه الليلة الَريفة يف الفصل الثامن (ثانيا).
اف ٔ ،)ٖٚ(ٕٕ/ومسلم يف كِتاب صبلةِ الْمسافِ ِرين وقَص ِرىا ،باب التػر ِغ ِ ِ
(ٕ) رواه البخاري يف كتاب اإليباف ،باب تَطَُّو ِ
ضا َف من ا ِإليبَ ِ
ضا َف
يب يف قيَ ِاـ َرَم َ
ع قيَ ِاـ َرَم َ
ُ
َ َ
َُ ََ َْ َ
َ
ْ
يح ٔ.)ٜٚ٘(ٕٖ٘/
وىو التػَرا ِو ُ

ٓٔ

ضل ال ِ
صيَ ِام عموما
ثالثًا :فَ ْ ُ
لِ
فضائل كثّبةٌ نوجزىا فيما يلي:
صياـ
ل
ُ
ِ
ِ
ِ
ال َف ِ
ضيلَةُ األولى :أف اهللَ تَػ َع َاىل اختصو من ب ِ
ْب األعماؿ بإضافتو إىل نفسو الَريفة إضافةَ تَري ٍ  ،ويف ىذا
وؿ الل ِو  قَ َاؿ« :قَ َاؿ اهللُُ :ك ُّل
َمزية عظيمة ليست لغّبه من األعماؿ ،كما يف حدي أَِب ُىَريْػَرَة  أَف َر ُس َ
الصياـ فإنو ِ وأنَا أَج ِزي بِِو».متفق عليو(ٔ) ،ويف رو ٍ
رسوؿ اهلل :
قاؿ ُ
اية لِ ُمسلمَ :
َع َم ِل ابْ ِن َ
ْ
آد َـ لَوُ إال ِّ َ َ ُ
اغبسنَةُ ع َْر أَمثَ ِاؽبا إىل سب ِ
قاؿ اهلل عز وجل :إال الص ْوَـ فَإنو ِ
عمئَ ِة ِض ْع ٍ َ ،
آد َـ يُ َ
« ُك ُّل َع َم ِل ابْ ِن َ
ضَ
اع ُ َْ َ َ ُ ْ َ
َْ
ِ
ِ
َجلِي».
َج ِزي بِو ،يَ َدعُ َش ْه َوتَوُ َوطَ َع َاموُ م ْن أ ْ
وأنَا أ ْ
ٍ
ِ
ِ
أكرـ
ال َفضيلَةُ الثانيةُ :أف اهلل تَػ َع َاىل َ
غّب ؿبصور ٍٍ وال معدود ،و ُ
هبزي الصائمْب جزاء من عنده َ
وع َد أف َ
ِ
العادين ِ
وح ِ
ساب
وخروجو عن
وع َد أنو يتوىل اعبزاءَ بنفسو اقتضى ذلك َسعةَ العطاء،
إحصاء ِّ
األكرمْب إذا َ
َ
اغباسبْب ،كما يف حدي أَِب ىريػرَة  أَف رس َ ِ
الصيَ َاـ
آد َـ لَوُ إال ِّ
وؿ اللو  قَ َاؿ« :قَ َاؿ اهللُُ :ك ُّل َع َم ِل ابْ ِن َ
َُ
ُ َْ َ
ٕ
فإنو ِ وأنَا أَج ِزي بِِو».متفق عليو( ) ،ويف رو ٍ
قاؿ ُ
اية لِ ُمسلمَ :
آد َـ يُ َ
اع ُ
رسوؿ اهلل ُ « :ك ُّل َع َم ِل ابْ ِن َ
ضَ
ْ
ُ
اغبسنَةُ ع َْر أَمثَ ِاؽبا إىل سب ِ
َج ِزي بِِو» ،وما ىنا
عمئَ ِة ِض ْع ٍ َ ،
َْ َ َ ُ ْ َ
قاؿ اهلل عز وجل :إال الص ْوَـ فَإنو ِ وأنَا أ ْ
َْ
ٍ (ٖ)
يؤجروف بِبل َع َد ٍد،
ين
ر
الصاب
أف
اؼبعُب:
و
،
َجَرُىم بِغَ ِّْب ِح َساب)
موافق لقولو تعاىل( :إِمبَا يػُ َوَّف الصابُِرو َف أ ْ
َ
ِ ٍ
اع الصرب كلها.
وإمبا يُ ُّ
الصوـ هبمع أنو َ
اب صبا بِبل ح َساب ،و ُ
صب عليهم الثو ُ
ِ
ال َف ِ
لصاحبو ِمن النا ِر ،،كما يف حدي أَِب ُىَريْػَرَة  أَف
ضيلَةُ الثالثةُ :أف ِّ
الصيَ َاـ ُجنةٌ ،واؼبعُب :أنو وقايةٌ
ٗ
الصيَ ُاـ ُجنةٌ».متفق عليو( ) ،وقد جاء مصرحا بأنو ُجنةٌ ِم َن النا ِر يف رواية أضبد
َر ُس َ
وؿ الل ِو  قَ َاؿَ « :و ِّ
ِ (٘)
والَبمذي ؽبذا اغبدي بلفظَ « :والص ْوُـ ُجنةٌ ِم َن النار».
وؼ فَ ِم الصائِ ِم أَطْي ِ ِ ِ
ال َف ِ
يح الْ ِمس ِ
ك ،كما يف حدي أَِب ُىَريْػَرةَ 
ضيلَةُ الرابعةُ :أف ُخلُ َ
ب عْن َد اللو من ِر ِ ْ
َُ
ِِ
وؿ الل ِو  قَ َاؿَ « :وال ِذي نَػ ْف ُؿبَم ٍد بِيَ ِدهِ َػبُلُ ُ ِ
يح
ب ِعْن َد الل ِو ِمن ِر ِ
أَف َر ُس َ
وؼ فَم الصائم أَطْيَ ُ
ُ
(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب ىل يقوؿ إَ صائم إذا شتم ٕ ،)ٔٛٓ٘( ٖٙٚ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب فضل الصياـ ٕ.)ٔٔ٘ٔ( ٛٓٙ/
(ٕ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب ىل يقوؿ إَ صائم إذا شتم ٕ ،)ٔٛٓ٘( ٖٙٚ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب فضل الصياـ ٕ.)ٔٔ٘ٔ( ٛٓٙ/
(ٖ) سورة الزمر آية ٓٔ.
(ٗ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب ىل يقوؿ إَ صائم إذا شتم ٕ ،)ٔٛٓ٘( ٖٙٚ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب فضل الصياـ ٕ.)ٔٔ٘ٔ( ٛٓٙ/
٘
ِ
ِ
يب.اىػ وقد جاء ىذا اؼبعُب من
( ) رواه أضبد ٕ ،ٗٔٗ/والَبمذي يف كتاب الصوـ ،بَاب ما جاء يف فَ ْ
ض ِل الص ْوـ ٖ ،)ٚٙٗ(ٖٔٙ/وقاؿَ :حدي ٌ َح َس ٌن َغ ِر ٌ
حدي صباعة من الصحابة  أشهرىا حدي عثماف بن أب العاص رواه أضبد ٗ ،ٕٔٚ،ٕٕ،ٕٔ/والنسائي (ٖٕٕٓ) وابن ماجو ( ،)ٖٜٔٙوصححو ابن
خزيبة ٖ.)ٕٕٔ٘( )ٜٔٛٔ(ٜٖٔ/

ٔٔ

ٔ
تغّب ر ِ
الْ ِمس ِ
ائحة ال َف ِم ،وىذا يدؿ على ؿببة اهلل تعاىل ألثر ىذه
ك».متفق عليو( ) ،و ْ
وؼ :بضم اػباءُّ :
اػبُلُ َ
ْ
العبادة العظيمة؛ وإف كاف مكروىا عند الناس.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِح بفطره ،والثانية :أنو إذا لَق َي َربوُ فَ َجَزاهُ
ال َفضيلَةُ الخامسةُ :أف للصائ ِم فَػ ْر َحتَاف :األولى :أنو إذا أَفْطََر فَر َ
وؿ الل ِو  قَ َاؿ« :لِلصائِ ِم فَػرحتَ ِ
اف
ص ْوِم ِو يف الدنيا ،كما يف حدي أَِب ُىَريْػَرَة  أَف َر ُس َ
ِح بِ َ
َْ
وأثابو فَر َ
يػ ْفرحهما :إذا أَفْطَر فَرِح ،وإذا لَِقي ربو فَرِح بِصوِم ِو».متفق عليو(ٕ) ،ويف رو ٍ
اية لِمسلم« :لِلصائِ ِم فَػرحتَ ِ
اف:
َْ
َ َ ُ َ َْ
َ َ
ُ
َ َ َُُ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِح».
فَػ ْر َحةٌ عْن َد فطْ ِرهَ ،وفَػ ْر َحةٌ عْن َد ل َقاء َربِّو» .ويف رواية لو أيضا« :إ َذا لَق َي اللوَ فَ َجَزاهُ فَر َ
ال َفضيلةُ السادسةُ :بَارة الصائم بدخوؿ ِ
اعبنة ،وذلك أنو إذا لقي اهلل يوـ القيامة فجازاه اهلل تعاىل بصيامو
فرح بذلك كما تقدـ يف اغبدي  ،ويف اإلخبار ب َفَرِح ِو وسعادتو يوـ القيامة بَارة لو بدخوؿ اعبنة ،ألف من
فرح يوـ القيامة ال يَقى أبدا.

باىلي
ال َفضيلةُ السابعةُ :أف الصياـ ال يعادلو شيء من األعماؿ يف ثوابو ،فقد ثبت من حدي أب أ َُم َامةَ ال ِّ
قاؿ :أَتَػيت رس َ ِ
ك بِالص ْوِـ فَِإنوُ الَ ِع ْد َؿ لَوُ»ُ ،مث
تُ :م ْرَِ بِ َع َم ٍل يُ ْد ِخلُِِب ْ
اعبَنةَ .قَ َاؿَ « :علَْي َ
وؿ اللو  فَػ ُق ْل ُ
َُ ُ ْ َ 
الصي ِاـ».رواه أضبد والنسائي ،وصححو ابن خزيبةَ وا ِ
أَتَػْيتُوُ الثانِيةَ ،فَػ َق َاؿَ « :علَْي َ ِ
ابن
ُ ُ
ك ب ِّ َ
َ
اغباكم و ُ
ُ
بن حباف و ُ
ٍ (ٖ)
َح َجر.

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب ىل يقوؿ إَ صائم إذا شتم ٕ ،)ٔٛٓ٘( ٖٙٚ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب فضل الصياـ ٕ.)ٔٔ٘ٔ( ٛٓٙ/
(ٕ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب ىل يقوؿ إَ صائم إذا شتم ٕ ،)ٔٛٓ٘( ٖٙٚ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب فضل الصياـ ٕ.)ٔٔ٘ٔ( ٛٓٙ/
(ٖ) رواه أضبد ٘ ،ٕٜٗ/والنسائي ٗ ،ٔٙ٘/وصححو ابن خزيبػة ٖ ،ٜٔٗ/وابػن حبػاف  ،ٕٔٔ/ٛواغبػاكم ٔ ،ٕ٘ٛ/وقػاؿ اغبػافظ( :فػتح البػاري ٗ :)ٔٓٗ/رواه
النسائي بسند صحيح.

ٕٔ

ال َفصل الثاني :وجوب ِ
ضا َن وعلى َمن يجب
صيَ ِام َرَم َ
ُُ ُ
ُ

ٖٔ

أولً :حكم ِ
ضا َن
صيَ ِام َرَم َ
ُ
ِ
ِ
فم ْن أنكر وجوبَو
أصبَ َع اؼبسلمو َف على فرضي ِة صوـ رمضاف ْ
ْ
إصبَاعا قَطْعيا معلوما بالض ُرورة م ِن دي ِن ا ِإل ْسبلـَ ،
اغباكِم َكافرا مرتَدا عن ا ِإل ِ
ِ ِ
سبلـ.
فقد ك َفر فيستتاب فإف َ
ُ
تاب وأقر ب ُوجوبو وإال قَػتَػلَوُ َْ ُ
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِمن قَػْبلِ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَػتػ ُقو َف)( ).
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
ب َعلَى الذ َ
الصيَ ُاـ َك َما ُكت َ
ين ءَ َامنُواْ ُكت َ
قَ َاؿ اهلل تعاىل( :يأَيػُّ َها الذ َ
ٍ
ت ِّمن ا ْؽب َدغ والْ ُفرقَ ِ
ضا َف ال ِذغ أُن ِزَؿ فِ ِيو الْ ُق ْرآ ُف ُىدغ لِّلن ِ
اف فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم
وقاؿ تعاىلَ ( :ش ْه ُر َرَم َ
اس َوبَػيِّػنَػا َ ُ َ ْ
ٕ
ِ
ُخَر)( ).
ص ْموُ َوَمن َكا َف َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَعدةٌ ِّم ْن أَي ٍاـ أ َ
الَ ْهَر فَػ ْليَ ُ
وعن ِ
وؿ اهللِ « :بُِ
عبد اهللِ ب ِ
ِب ا ِإل ْسبل ُـ َعلَى طبَْ ٍ َ :ش َه َادةِ أَف ال
س
ر
قاؿ
:
قاؿ
عنهما
اهلل
رضي
ر
م
ع
ن
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِ ِ
ِ
اغب ِّج ،وصوِـ رمضا َف».متفق عليو ،ويف لفظٍ
إِلَو إال اهلل وأَف ُؿبمدا رس ُ ِ
وؿ اللوَ ،وإِقَ ِاـ الصبلةَ ،وإِيتَاء الزَكاةَ ،و َْ َ َ ْ َ َ َ
َ
َ َ َُ
ِ
اغبَ ُّج»،
ضا َف َو ْ
فقاؿ َر ُج ٌلْ :
ضا َفَ ،و ْ
ضا َفَ ،
اغبَ ِّج»َ ،
قاؿ :الَِ « ،صيَ ُاـ َرَم َ
اغبَ ُّجَ ،و ِصيَ ُاـ َرَم َ
ل ُمسلمَ « :و ِصيَ ِاـ َرَم َ
(ٖ)
ى َك َذا َِظب ْعتُو ِمن رس ِ
وؿ الل ِو .
َ
ُ َُ

(ٔ) سورة البقرة آية ٖ.ٔٛ
(ٕ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
(ٖ) رواه البخػػاري يف كتػػاب اإليبػػاف ،بػػاب اإليبػػاف وقػػوؿ النػػيب « :بػػِب اإلسػػبلـ علػػى طب ػ » ٔ ،)ٛ(ٕٔ/ومسػػلم يف كتػػاب اإليبػػاف ،بػػاب بيػػاف أركػػاف اإلسػػبلـ
ودعائمو العظاـ ٔ.)ٔٙ(ٗ٘ /

ٗٔ

صيام رمضا َن
يجب عليهم ُ
ثانيًاَ :من ُ
هبب صياـ رمضاف على من اجتمعت فيو الَروط التالية:

الشرط األول :اإلسبلـ ،فبل ىباطب بو الكافر ،وال يصح منو لو فعلو ،ألف اإلسبلـ شرط لصحة
األعماؿ.

الصياـ على الصيب فبيزا كاف أو غّب فبيز ،بلػ العاشػرة أو مل يبلغهػا ،وذلػك
هبب
ُ
الشرط الثاني :البلوغ ،فبل ُ
قاؿُ « :رفِػ َع الْ َقلَػ ُم َعػ ْن ثَبلثَػ ٍة:
ألف التكالي الَرعية كلها ال ذبب إال بالبلوغ ،غبدي علي  أف النيب َ 
ِ
ِ
ظ ،وعن الصِيب حٌب َوبتَلِم ،وعن الْمجنُ ِ
وف َحٌب يَػ ْع ِق َل».رواه أضبػد وأبػو داود والَبمػذي
َعن النائ ِم َحٌب يَ ْستَػْيق َ َ َ
ِّ َ ْ َ َ َ َ ْ
(ٔ)
وابن ماجو ،وصححو ابن خزيبة وابن حباف.
ووبصل البلوغ بواحد من ثبلث عبلمات ،ىي:
سباـ طبَْ َ َع َْرةَ سنة.
األولىُ :
الثانية :خروج اؼبِب الدافق باحتبلـ أو غّبه.
انة ،وىو الَعر ْ ِ
الثالثة :نبات َشع ِر الع ِ
حوَؿ الْ ُق ِبل.
ْ
َ ُ َ َ
اػبَ ُن ْ
ِ
اغبيض.
وتزيد األنثى عالمة رابعة ىي :خروج دـ

الصياـ على اجملنوف ،وال يصح منو.
هبب
ُ
الشرط الثالث :العقل ،فبل ُ

وفي حكمو :كبّب السن الذي أصابو اػبرؼ واؽبذياف ،فبل هبب عليو الصوـ ،وال اإلطعاـ؛ الرتفاع التكلي

عنو حبصوؿ اػبرؼ.

عجَز عنو عجزا دائما ،كالكبّب الذي ال يستطيع الصياـ
الشرط الرابع :ال ُقدرة ،فبل هبب الصياـ على َمن َ
ومل يبل درج اػبرؼ واؽبذياف ،واؼبر ِ
يض مرضا ال يُرجى شفاؤه ،فهؤالء ال يلزمهم الصياـ لعدـ القدرة عليو،

(ٔ) رواه أضبػػدٔ ،ٔ٘ٗ،ٔٗٓ،ٔٔٛ،ٔٔٙ/وأبػػو داود يف كتػػاب اغبػػدود ،بػػاب يف اجملنػػوف يسػػرؽ أو يصػػيب حػػدا ٗ )ٖٗٗٓ( ٔٗٔ/وىػػذا لفظػػو ،والَبمػػذي يف
كتػاب اغبػػدود ،بػػاب مػػا جػػاء فػػيمن ال هبػػب عليػػو اغبػػد ٗ ،)ٕٖٔٗ(ٖٕ/وابػػن ماجػػو يف كتػػاب الطبلؽ،بػػاب طػػبلؽ اؼبعتػػوه والصػػغّب والنػػائم ٔ،)ٕٕٓٗ( ٜٙ٘/
والنسػػائي يف السػػنن الكػػربغ ٗ )ٖٖٚٗ( ٖٕٗ/ومػػا بعػػده ،ولػػو عػػن علػػي  طػػرؽ بعضػػها مرفػػوع وبعضػػها موقػػوؼ ،قػػاؿ الَبمػػذي :حػػدي علػػي حػػدي حسػػن
غري ػ ػػب م ػ ػػن ى ػ ػػذا الوجػ ػػو ،وق ػ ػػاؿ النس ػ ػػائي وال ػ ػػدارقطِب :اؼبوق ػ ػػوؼ أصػ ػػح (العل ػ ػػل ال ػ ػواردة يف األحادي ػ ػ النبويػ ػػة ٖ ،)ٖٚ/وصػ ػػحح اغب ػ ػػدي َ مرفوعػ ػػا ابػ ػػن خزيبػ ػػة
ٕ ،)ٖٔٓٓ(ٕٔٓ/وابن حباف ٔ ،)ٖٔٗ(ٖ٘ٙ/والضياء اؼبقدسي يف األحاديػ اؼبختػارة ٕ ،)ٗٔ٘(ٗٔ/وقػاؿ اغبػاكم يف اؼبسػتدرؾ علػى الصػحيحْب ٔ:ٖٜٛ/
حػػدي صػػحيح علػػى شػػرط الَػػيخْب ومل ىبرجػػاه ،وقػػاؿ أيضا(اؼبسػػتدرؾ ٗ :)ٖٗٓ/وقػػد روي ىػػذا اغبػػدي بإسػػناد صػػحيح عػػن علػػي  عػػن النػػيب  مسػػنَدا،
وقػػاؿ البخػػاري (علػػل الَبمػػذي ٔ :)ٕٕ٘/ىػػو عنػػدي حػػدي حسػػن ،وصػػححو ابػػن حػػزـ (احمللػػى  ،)ٖٗٙ ،ٗٙٓ،ٖٖٕ،ٕٓٙ/ٜوالنػػووي (شػػرح صػػحيح مسػػلم
 )ٔٗ/ٛواأللباَ يف إرواء الغليل ٕ ،)ٕٜٚ( ٗ/وقاؿ ابن حجر( فتح الباري ٕٔ :)ٕٔٔ/رجح النسائي اؼبوقػوؼ ،ومػع ذلػك فهػو مرفػوع حكمػا .وقػاؿ بعػد ذكػر
بعض طرقو :وىذه طرؽ تقوي بعضها ببعض.

٘ٔ

ويلزمهم بدلُو وىو :إطعاـ مسك ٍ
كل يوـ من أياـ رمضاف ،فإذا كاف الَهر ثبلثْب يوما لزـ
ْب واحد عن ِّ
إطعاـ ثبلثْب مسكينا ،وإف كاف تسعة وعَرين يوما لزـ إطعاـ تسعة وعَرين مسكينا.

ٔٙ

ِ
ِ
ام
ب َعلَيو الصيَ ُ
ثالثًاَ :من لَ يَج ُ
الذين ال هبب عليهم الصياـ أنواع من الناس ىم:
أولً :ا ْؽب ِرـ ال ِذي بلَ َ اؽب َذياف وس َقط َسبيِيزه فبل هبب عليو الصياـ وال ا ِإلطعاـ عنو لس ِ
قوط التكلي عنو
ُ
ُ
َُ
َ
ُ
ُ
َبزواؿ سبييزِه فأ ْشبوَ الصيب قبل التميي ِز ،فإف كاف يبيز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليو الصوـ يف حاؿ سبيي ِزه
ِ
دو َف ِ
حاؿ سبيي ِزه.
حاؿ َىذيانِِو وتلزموُ َ
كالصوـ ال تلزموُ َ
حاؿ ى َذيانِو ،والصبلةُ
ثانيًا :اجملنو ُف وىو فاقِ ُد ِ
الصياـ ،فعن علي  أف النيب  قاؿُ « :رفِ َع الْ َقلَ ُم َع ْن
هبب عليو
ُ
العقل ،فبل ُ
ِ
ِ
ٍ
ظ ،وعن الصِيب حٌب َوبتَلِم ،وعن الْمجنُ ِ
وف َحٌب يَػ ْع ِق َل».رواه أضبد وأبو داود
ثَبلثَةَ :عن النائ ِم َحٌب يَ ْستَػْيق َ َ َ
ِّ َ ْ َ َ َ َ ْ
(ٔ)
يصح ِمنو الصياـ ألنو لي لو ع ْقل ِ
يعقل بو العباد َة وينويها ،والعبادة ال تصح
وال
،
والَبمذي وابن ماجو
ُّ
ُ
َ ٌ
إال بني ٍة .
حاؿ جنونِو ،وإ ْف جن يف ِ
حاؿ ِ
إفاقتو دوف ِ
هبن أحيانا ويفيق أحيانا لزمو الصياـ يف ِ
أثناء النها ِر مل
فإ ْف كاف ُّ
ُ ُ
ُ
ٍ
ٍ
صومو كما لو أغمي عليو ٍ
يلزـ
دبرض أو غّبه ألنو نوغ
عاقل بنية صحيحة ،وعلى ىذا فبل ُ
َ
يبطُل ُ
الصوـ وىو ٌ
قضاءُ الْيَػ ْوـ ال ِذي حصل فيو اعبُنو ُف.

ثالثًا :الصغّب حٌب يبلُ َ  ،غبدي علي السابق ،وفبا هبب التنبو لو أف بلوغ البنت وبصل بنزوؿ اغبيض
مبكرا يف سن العاشرةِ أو اغبادية عَرة أو الثانية عَرةِ ،
منها ،وبعض البنات يبلغن بذلك ِّ
ويهمل أبواىا
تعليمها ما هبب عليها ومنو الصياـ ،وىذا ِمن التقصّب يف اؼبسؤولية الٍب أوجبها اهلل تعاىل على األبوين.
َ
فائدةٌ :في مشروعية ْأم ِر الص ِ
بيان بالصيام إذا أطاقوه
ِ
بالصوـ إِذَا أطاقَو سبرينا لَو على الطاعة ليأل َفها بع َد ِ
بلوغ ِو
يأمَره
ُّ
َ ْ
ُ
ُ
يسن لوِ الصغّب ذَ َكرا كاف أو أنثى أف ُ
ِ
ِ
غار فإذا بكى
ص ِّوُموف َ
أوالدىم ُ
اقتداء بالسل الصاحل  ،فقد كاف الصحابةُ ُرضواف اهلل عليهم يُ َ
وى َم ص ٌ
ُّ ِ ِ
كبوه) فأعطوهُ إياىا ليتلهى بو حٌب يأيت موعد
أحدىم من اعبوع جعلوا لو الل ْعبةَ م َن الْعه ِن (وىو الصوؼ و ُ
(ٔ) رواه أضبػػدٔ ،ٔ٘ٗ،ٔٗٓ،ٔٔٛ،ٔٔٙ/وأبػػو داود يف كتػػاب اغبػػدود ،بػػاب يف اجملنػػوف يسػػرؽ أو يصػػيب حػػدا ٗ )ٖٗٗٓ( ٔٗٔ/وىػػذا لفظػػو ،والَبمػػذي يف

كتػػاب اغبػػدود ،بػػاب مػػا جػػاء فػػيمن ال هبػػب عليػػو اغبػػد ٗ ،)ٕٖٔٗ(ٖٕ/وابػػن ماجػػو يف كتػػاب الطبلؽ،بػػاب طػػبلؽ اؼبعتػػوه والصػػغّب والنػػائم ٔ،)ٕٕٓٗ( ٜٙ٘/
والنسػػائي يف السػػنن الكػػربغ ٗ )ٖٖٚٗ( ٖٕٗ/ومػػا بعػػده ،ولػػو عػػن علػػي  طػػرؽ بعضػػها مرفػػوع وبعضػػها موقػػوؼ ،قػػاؿ الَبمػػذي :حػػدي علػػي حػػدي حسػػن
غري ػ ػػب م ػ ػػن ى ػ ػػذا الوجػ ػػو ،وق ػ ػػاؿ النس ػ ػػائي وال ػ ػػدارقطِب :اؼبوق ػ ػػوؼ أصػ ػػح (العل ػ ػػل ال ػ ػواردة يف األحادي ػ ػ النبويػ ػػة ٖ ،)ٖٚ/وصػ ػػحح اغب ػ ػػدي َ مرفوعػ ػػا ابػ ػػن خزيبػ ػػة
ٕ ،)ٖٔٓٓ(ٕٔٓ/وابن حباف ٔ ،)ٖٔٗ(ٖ٘ٙ/والضياء اؼبقدسي يف األحاديػ اؼبختػارة ٕ ،)ٗٔ٘(ٗٔ/وقػاؿ اغبػاكم يف اؼبسػتدرؾ علػى الصػحيحْب ٔ:ٖٜٛ/
حدي صحيح على شرط الَيخْب ومل ىبرجاه ،وقاؿ أيضا(اؼبستدرؾ ٗ :)ٖٗٓ/وقد روي ىذا اغبدي بإسناد صحيح عن علي  عن النػيب  مسػنَدا ،وقػاؿ
البخاري (علل الَبمذي ٔ :)ٕٕ٘/ىو عندي حدي حسػن ،وصػححو ابػن حػزـ (احمللػى  ،)ٖٗٙ ،ٗٙٓ،ٖٖٕ،ٕٓٙ/ٜوالنػووي (شػرح صػحيح مسػلم )ٔٗ/ٛ
واأللبػاَ يف إرواء الغليػػل ٕ ،)ٕٜٚ( ٗ/وقػػاؿ ابػػن حجػػر( فػػتح البػػاري ٕٔ :)ٕٔٔ/رجػػح النسػػائي اؼبوقػوؼ ،ومػػع ذلػػك فهػػو مرفػػوع حكمػا .وقػػاؿ بعػػد ذكػػر بعػػض
طرقو :وىذه طرؽ تقوي بعضها ببعض.

ٔٚ

الربػيِّ ِع ِ ٍ
صا ِرَ « :م ْن
بنت ُم َع ِّوذ رضي اهلل عنها قَ ْ
الت :أَْر َس َل ُّ
اشوراءَ إىل قُػَرغ األَنْ َ
اإلفطار ،فعن َُّ
النيب َ غ َدا َة َع َ
أَصبح م ْف ِطرا فَػ ْليتِم ب ِقيةَ يػوِم ِو ،ومن أَصبح ِ
ص ِّوُـ ِصْبػيَانػَنَا،
ص ْم» ،قَالَ ْ
وموُ بَػ ْع ُدَ ،ونُ َ
ت :فَ ُكنا نَ ُ
صائما فَػ ْليَ ُ
ُ َ َْ َ َ ْ َْ َ َ
صُ
َْ َ ُ
وقب َع ُل َؽبُ ْم اللُّ ْعبَةَ ِم َن العِ ْه ِن ،فَإذَا بَ َكى أَ َح ُد ُى ْم َعلَى الط َع ِاـ أَ ْعطَْيػنَاهُ ذَ َاؾ َحٌب يَ ُكو َف ِعْن َد اإلفْطَا ِر.متفق
َْ
(ٔ)
عليو.
ِ
اػبطاب  فأُيت ٍ
اػبَ ْمَر يف
عمر ب ِن
ب ْ
وذَ َكَر ُ
برجل قد أفطََر َو َش ِر َ
عبد اهلل بن أب اؽبذيل :أنو كاف عند َ
ِ
ك ،ويلَ َ ِ ِ
ِ
ياـُ ،مث أََمَر بِِو
َرَمضا َف ،فَػلَما ُرفع إليوَ َعثَػَر َعلَى َوج ِه ِوَ ،
ك ،تُػ ْفط ُر َوصْبػيَانػُنُا ص ٌ
عمرَ :علَى وجه َ َ
فقاؿ ُ
اغبد َشبانْب سوطا (ٕ) ،وبعض األو ِ
ِ
بل
بالصياـ،
ىم
أوالد
ف
يأمرو
وال
ر
األم
ىذا
عن
ف
لو
ف
غ
ي
اليوـ
لياء
َ
َ
ْ
ُ
فَ َ
َ
ْ
َ
ضَربَوُ َْ
َ
ْ
ِ
القياـ
أوالده ِمن
الصياـ مع ر ْغبَتهم فيو يَزعُم أف ذلك رضبة هبم ،واغبقيقةُ أف ْ
إف ْبع َ
ضهم يبن ُع َ
تهم ىي ُ
رضبَ ْ
ِ ِ
ضررا بالص ِ
ياـ فبل حر َج
صاموا فَرأغ عليهم َ
بواجب تربيتهم على شعائر ا ِإلسبلـ وتعاليمو ،وإمبا يبنعهم إذا َ
عليو يف منعهم ِحي ٍ
نئذ.

(ٔ) رواه البخ ػ ػػاري يف كت ػ ػػاب الص ػ ػػوـ ،ب ػ ػػاب ص ػ ػػوـ الص ػ ػػبياف ٕ ،)ٜٔٛ٘(ٜٕٙ/ومس ػ ػػلم يف كتػ ػػاب الصػ ػػياـ ،بػ ػػاب مػ ػػن أكػ ػػل يف عاشػ ػػوراء فليك ػ ػ بقيػ ػػة يومػ ػػو
ٕ.)ٖٔٔٙ(ٜٚٛ/
(ٕ) رواه ابػػن سػػعد يف الطبقػػات الكػػربغ  ،ٔٔ٘/ٙوابػػن اعبعػػد يف مسػػنده ٔ ،)ٙٔٗ( ٗٔ٘/وسػػعيد بػػن منصػػور يف سػػننو كمػػا نقلػػو ابػػن حجػػر بسػػنده يف تغليػػق
التعليػػق ٖ ،ٜٔٙ/وابػػن عسػػاكر يف ت ػأريخ مدينػػة دمَػػق مػػن طريػػق ابػػن اعبعػػدٔ ،ٖ٘ٙ/وذكػػره البخػػاري معلقػػا ؾبزومػػا بػػو يف كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب صػػوـ الصػػبياف
ٕ ٜٕٙ/قبل اغبدي رقم ( )ٜٔٛ٘والذىيب يف سّب أعبلـ النببلء ٗ ،ٔٚٔ/واؼبنقوؿ ملفق من ؾبموع الروايات.

ٔٛ

رابعا :حكم ِ
ترك ِ
ضا َن ممن وجب عليو
صيَاِم َرَم َ
ً
ُ
صياـ رمضاف كلِّو ،أو ُ ِ ِ
ترؾ ِ
عظيم ،وكبّبةٌ من كبائر الذنوب ،وقد
ُ
ترؾ بعضو واإلفطار فيو بغّب عذ ٍر ٌ
ذنب ٌ
الَديد ِ
يقوؿ« :بَينَ َما أنَا نَائِ ٌم إ ْذ أتَ ِاَ
لفاعلو ،فعن أب أَُم َامةَ  قَ َاؿ:
الوعيد
ورد
رسوؿ اهلل ُ 
ظبعت َ
ُ
ُ
ُ
وقاؿ ِ
ضْبػ َعي»،
وساؽ اغبدي َ َ ،
فيوُ « :مث انْطَلَ َقا ِب فإ َذا قَػ ْوٌـ ُم َعل ُقو َف بِ َعَراقِيبِ ِه ْمُ ،م ََق َقةٌ
َ
َر ُجبلَ ِف فَأَ َخ َذا بِ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ص ْوِم ِه ْم».رواه النسائي يف السنن
أَ ْش َداقُػ ُه ْم َدما ،قُ ُ
ين يػُ ْفط ُرو َف قَػْب َل َربلة َ
لتَ :م ْن َى ُؤالء؟ قَ َاؿَ :ىؤالَء الذ َ

الكربغ ،وصححو ابن خزيبة وابن حباف واغباكم واأللباَ( ).
ومن وقع منو ذلك وجب عليو اؼببادرةُ بالتوبة إىل اهلل تعاىل ،والعزـ على ِ
عدـ العودةِ إىل ىذا ِ
اإلمث العظي ِم،
ُ
َْ
ِ
ِ ِ
ِ
مع ذلك الكفارةُ الْ ُمغلظَةُ.
طر
باعبماع فعليو َ
ُ
وهبب عليو قضاءُ ما أفطَرهُ من األياـ ،وإذا كاف الف ُ
ٔ

(ٔ) رواه النسائي يف السػنن الكػربغٕ ،)ٖٕٛٙ(ٕٗٙ/وصػححو ابػن خزيبػة ٖ ،)ٜٔٛٙ(ٕٖٚ/وابػن حبػاف  ،)ٜٚٗٔ(ٖ٘ٙ/ٔٙوقػاؿ اغبػاكم يف اؼبسػتدرؾ علػى
الصػػحيحْب ٔ :ٜ٘٘/ىػػذا حػدي صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم ومل ىبرجػػاه ،وقػػاؿ األلبػػاَ يف صػػحيح الَبغيػػب والَبىيػػب ٔ :ٕٗٓ/صحيح.اى ػ وقولػػو« :قبػػل ربلػػة
صومهم» معناه :يفطروف قبل وقت اإلفطار.

ٜٔ

ْح ْكمةُ ِمن م ْشر ِ
ثالث :ال ِ
وعي ِة الصيَ ِام
صل ال ُ
َ
َ
ُ
ال َف ُ

ٕٓ

ْح ْكمةُ ِمن م ْشر ِ
ِ
وعي ِة الصيَ ِام
أولً :ال َ
َ ُ
ِ
ِِ ٍ
ين َآمنُػواْ
َشػَر َ
ع اهلل تعػػاىل صػػياـ شػػهر رمضػػاف غبكمػػة عظيمػػة ىػػي( :ربقيػػق التقػػوغ) ،قػػاؿ تعػػاىل( :يَػػا أَيػُّ َهػػا الػػذ َ
ٔ
ِ
ِ
ِ
ػاع
ين ِمػػن قَػ ْػبلِ ُك ْم لَ َعل ُكػ ْػم تَػتػ ُقػػو َف)( ) ،وتقػػوغ اهلل تعػػاىل تكػػوف باتػِّبَػ ِ
ػب َعلَػ ْػي ُك ُم ِّ
ػب َعلَػػى الػػذ َ
الصػػيَ ُاـ َك َمػػا ُكتػ َ
ُكتػ َ
ِ ِ ِ ِِ
اعتِ ِو بِِف ْع ِل َما أ ََمَر بِِو وتَػ ْرِؾ َمػا نَػ َهػى عنػوُ ،وذلػك أف الصػياـ تربيػة علػى تػرؾ بعػض اؼبباحػات
َش ْرعو وعبَ َادتو َوطَ َ
فَبة ؿبددة استجابة ألمر اهلل تعاىل ،فإذا استجاب اؼبسلم لَبؾ ما ىو مباح يف األصل فَؤلَف يبتنػع عمػا حرمػو
اهلل تعاىل يف كل ٍ
وقت وح ٍ
ْب ْأوىل.
فالصياـ مدرسة يَبىب فيها اؼبسلم على طاعة اهلل تعاىل ،فمن مل يَبب يف ىػذه اؼبدرسػة فهػو كالطالػب يػدخل
اؼبدرسة وىبرج منها ومل يتعلم القراءة والكتابة ،فبل بد أف يتميز اؼبسلم يف صيامو بتقوغ اهلل جل وعبل ،فيَبؾ
ما اعتاده من التقصّب يف الواجبات مثل :ترؾ صبلة الفجر ،والصبلة مع اعبماعػة ،كمػا إنػو وبػرص علػى تػرؾ
مػػا اعتػػاده مػػن اؼبنك ػرات ،مثػػل :عقػػوؽ الوالػػدين ،وشػػرب الػػدخاف ،وحلػػق اللحيػػة ،ومتابعػػة األفػػبلـ اؽبابطػػة،
والقنػوات الفاسػػدة ،ومَػػاىدة صػػور النسػػاء بػػأي طريػػق ،وليعػػزـ علػػى التوبػػة ،واالسػػتمرار علػػى مػػا اكتسػػبو يف
رمضاف من عمل الصاغبات وترؾ اؼبنكرات.
اعبَ ْه َل؛
الزوِر َوالْ َع َم َل بِِو َو ْ
ثبت يف صحيح البخاري َع ْن أَِب ُىَريْػَرَة  أف النيب  قَ َاؿَ « :من َملْ يَ َد ْع قَػ ْوَؿ ُّ
ٕ
ِِ
ع طَ َع َاموُ َو َشَرابَوُ»( ) ،وىذا اغبدي أصل عظيم يف بياف اغبكمة من مَروعية
اجةٌ أَ ْف يَ َد َ
فَػلَْي َ للو َح َ
النيب  أف اهلل تعاىل مل يَرع الصياـ ألجل االمتناع عن الطعاـ والَراب وكبونبا من
الصياـ ،فقد بْب فيو ُّ
اؼبباحات يف األصل ،وإمبا شرع الصياـ غبكمة عظيمة ىي يف حقيقتها ما ذكره اهلل تعاىل يف كتابو الكرمي
الزوِر» :الكذب وقوؿ الباطلَ « ،والْ َع َم ُل بِِو» :يعِب العمل بالباطل،
وىي (تقوغ اهلل جل وعبل) ،فػ«قَػ ْو ُؿ ُّ
ين.
« َو ْ
اعبَ ْه ُل» :الس َفوُ ،سواء أكاف َس َفها على النػ ْف ِ أو َعلَى اآلَ َخ ِر َ
ويدخل يف اعبهل صبيع اؼبعاصي ألهنا من اعبهل باهلل وعظيم قدره وشرعو ،كما قاؿ تعاىل( :إِمبَا التػ ْوبَةُ َعلَى
ٖ
ِِِ
السوء ِِبَ َهالٍَة ُمث يَػتُوبُو َف ِمن قَ ِر ٍ
وب اللّوُ َعلَْي ِه ْم َوَكا َف اللّوُ َعلِيما َح ِكيما)( )،
يب فَأ ُْولَػئِ َ
ك يَػتُ ُ
ين يَػ ْع َملُو َف ُّ َ َ
اللّو للذ َ
ٗ
قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهماَ :من عمل السوء فهو جاىل ،من جهالتو عمل السوء( ) ،وقاؿ أبو العالية:
َ
(ٔ) سورة البقرة آية ٖ.ٔٛ
(ٕ) رواه البخاري يف كتاب األدب ،باب قوؿ اهلل تعاىل ( :واجتنبوا قوؿ الزور) ٘ ،)٘ٚٔٓ(ٕٕ٘ٔ/ويف كتاب الصوـ ،باب من مل يدع قوؿ الزور والعمل بو يف
الصوـ (ٗٓ.)ٔٛ
(ٖ) سورة النساء آية .ٔٚ
(ٗ) رواه الطربي يف تفسّبه ٗ ،ٕٜٛ/تفسّب سورة النساء آية .ٔٚ

ٕٔ

ٔ
إف أصحاب ِ
كل ٍ
ذنب أصابو عب ٌد فهو ِبهالة( ) ،وقاؿ قتادة :اجتمع أصحاب
رسوؿ اهلل  كانوا يقولو َفُّ :
َ

غّبهُ( ).
رسوؿ اهلل  فرأوا أف كل شيء عُص َي [اهلل] بو فهو جهالة ،عمدا كاف أو َ
دؿ اغبدي السابق على أمرين:
وقد َ
ِ
أكثر من غّبه ،وإال مل يكن لصيامو معُب.
األول :أنو يتأكد على الصائم ُ
ترؾ الذنوب واؼبعاصي َ
ضعِ ُ ثوابو ،وإال مل يكن لتخصيصها بالذكر يف
الثاني :أف الذنوب واؼبعاصي تؤثػِّ ُر يف الصوـ فتجرحو وتُ ْ
ىذا اغبدي معُب.
ِ
ك َع ػ ِن
وُروي عػػن َجػػابِر بػػن عبػػد اهلل رضػػي اهلل عنهمػػا أنػػو قػ َ
صػ ُػرَؾ َول َسػػانُ َ
صػ ْػم َ
صػ ْػم ظبَْعُػػك َوبَ َ
ت فَػ ْليَ ُ
ػاؿ :إ َذا ُ
ِ
اػب ػ ِ
ػكينَةٌ ي ػػوـ ِص ػػي ِ
ػادِـ(ٖ) ،ولْػػي ُكن علَي ػػك وقَػػار وس ػ ِ
الْ َك ػ ِػذ ِ
ػوـ فِطْ ػ ِرؾ
ػ
ي
ػل
ػ
ع
ذب
ال
و
،
ك
ام
َ
َ
ْ
َ
ب والْ َم َح ػا ِرـَ ،وَد ْع أذغ َْ
َ َْ َ
َ َ
َ َ ْ َْ َ ٌ ََ
(ٗ)
ك َس َواء.
ص ْوِم َ
َو َ
ٕ

(ٔ) رواه الطربي يف تفسّبه ٗ ،ٕٜٛ/تفسّب سورة النساء آية .ٔٚ
(ٕ) رواه الطربي يف تفسّبه ٗ ،ٕٜٛ/تفسّب سورة النساء آية .ٔٚ
(ٖ ) ىكذا ىو يف صبيع الروايات الٍب وقفت عليها (اػبادـ) ،وبعض من ينقلو يقوؿ( :اعبار) ،ومل أق عليو هبذا اللفظ ،فالظاىر أنو تصحي .
(ٗ) رواه ابن اؼببارؾ يف الزىد صٔ ،)ٖٔٓٛ(ٗٙوابن أب شيبة يف مصنفو ٕ ،)ٛٛٛٓ(ٕٚٔ/والبيهقي يف شعب اإليباف ٖ ،)ٖٙٗٙ(ٖٔٚ/ويف إسناده انقطػاع
كما بينو اغباكم يف معرفة علوـ اغبدي ص ٕٓ.

ٕٕ

ضا َن
اب التـ ْق َوى في َرَم َ
ثانيًاْ :
أسبَ ُ
أسباب التقوغ يف رمضاف كثّبة منها:
األعماؿ الص ِ
أولً :فتح أبو ِ ِ
ِ
باب ،ويف ى َذا إيذا ٌف ب َكثْػرةِ
اغبَِة يف رمضاف،
غلق منها ٌ
اب اعبنة فبل يُ ُ
َ
َ
وتَػر ِغيب ِ
ْب بطاعة اهلل تعاىل.
للعامل ْ
ْ ٌ َ
اب النا ِر فبل يفتح منها باب ،ويف ى َذا إشعار بقلة ِ
إغبلؽ أبو ِ
اؼبعاصي من أىل ا ِإلْيباف يف رمضاف.
ثانيًا:
ُ
ٌ
ُ ُ
ت
ثالثًا :تصفيد الَياطْب صبيعا أو َمَرَدتِِ ْم ،ويف ى َذا إشارة إىل رفع عذر اؼبكل ِ كأنو يػُ َق ُ
اؿ لَوُ :قَ ْد ُكف ْ
الس ِ
ِ
ِ
اطْب فَبلَ تَػعتَل هبِِم يف تَػرِؾ الطاع ِة والَ فِع ِل الْمع ِ
وء،
ك األَم َارةُ بِ ُّ
صيَ ِة ،فَ َما بَق َي إال َى َو َاؾ َونَػ ْف ُس َ
َعْن َ
َ
ك الَيَ ُ
ْ َْ
ْ ْ ْ
فجاىدىا على مرضاةِ اهلل تعاىل.
قاؿ« :إ َذا دخل رمضا ُف فُػتِّحت أَبػواب ْ ِ
اب َج َهن َم،
عن أَِب ُىَريْػَرَة  أف النيب َ 
اعبَنةَ ،وغُلِّ َق ْ
َ َ َ ََ َ
ت أَبْػ َو ُ
َ ْ َْ ُ
(ٔ)
ِ
ِ
ْب».متفق عليو.
َو ُس ْلسلَت الَيَاط ُ
ياـ يذكر بالزىد يف الدنيا ،وذلك دبا شرع اهلل فيو من االمتناع عن أعظم شهواتا ،وىي
ابعا :أف ِّ
رً
الص َ
شهوتا :البطن والفرج.
يعوُد النف َ على االمتناع عن احملبوبات والَهوات والعوائد طاعة هلل تعاىل وابتغاء
خامسا :أف ِّ
ياـ ِّ
الص َ
ً
ؼبرضاتو ،ويف ىذا تعويد ؽبا على عموـ الطاعات الٍب ىي حقيقة التقوغ.
ياـ يضع البدف ،فيؤدي بو ذلك إىل البعد عن فعل الَر وارتكاب اؼبعاصي.
سادسا :أف ِّ
ً
الص َ
ياـ يف رمضاف عبادة مََبكة لعموـ اؼبسلمْب ،فيحصل بو التعاوف على اػبّب والتنَيط على
سابعا :أف ِّ
ً
الص َ
العبادة ،فكل الناس يتعبدوف معا ويستَعروف التقوغ معا ،وكثّب منهم ال يرضى التهاوف والتكاسل يف ىذا
الَهر وال يرضى اؼبعصية وال جرح صومو ،فتَعر أف الطاعة حاصلة من اعبميع يف البيت والَارع واؼبسجد
فبا يزيد اإليباف والتقوغ.
ثامنا :ما ىيأَ اهلل تعاىل فيو ِمن أسباب ِ
اؼبغفَرةِ ،وىي كثّبة ،بياهنا يف الفقرة التالية إف شاء اهلل تعاىل.
ً
َْ ُ

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب بدء اػبلق ،باب ِص َف ِة إِبلِي وجنُ ِ
ضا َف ٕ.)ٜٔٓٚ(ٚ٘ٛ/
ودهِ ٖ ،)ٖٖٔٓ(ٜٔٔٗ/ومسلم يف كِتَاب ِّ
الصيَ ِاـ ،بَاب فَ ْ
ض ِل َش ْه ِر َرَم َ
ْ َ َُ
َ

ٖٕ

ثالثًا :أسباب ِ
المغف َرةِ في رمضا َن
َْ ُ
أسباب ِ
اؼبغفَرةِ يف رمضا َف كثّبة ،منها:
َْ ُ
قاؿ:
السبب ُ
وؿ الل ِو َ 
احتِ َسابا ،كما دؿ عليو حدي ُ أَِب ُىَريْػَرةَ  أَف َر ُس َ
األول :صياـ َرَم َ
ضا َف إِيبَانا َو ْ
ُ
ٔ
()
احتِ َسابا غُ ِفَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن َذنْبِ ِو».متفق عليو.
ص َاـ َرَم َ
ضا َف إِيبَانا َو ْ
« َم ْن َ
السبب الثاني :قياـ رمضاف ،فعن أَِب ىريػرَة  أَف رس َ ِ
احتِ َسابا
وؿ اللو  قَ َاؿَ « :م ْن قَ َاـ َرَم َ
ضا َف إِيبَانا َو ْ
ُ
ُ
َُ
َ ْ ُ َْ َ
ٕ
()
غُ ِفَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن َذنْبِ ِو».متفق عليو.
الثالث :قياـ ِ
قاؿَ « :م ْن قَ َاـ لَْيػلَةَ الْ َق ْد ِر إِيبَانا
السبب
وؿ الل ِو َ 
ليلة القدر ،ف َع ْن أَِب ُىَريْػَرَة  أَف َر ُس َ
ُ ُ
ُ
ٖ
()
احتِ َسابا؛ غُ ِفَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن َذنْبِ ِو».متفق عليو.
َو ْ
ِ
ات
اجتناب كبائ ِر
الرابع:
السبب
رسوؿ اهلل َ كا َف ُ
الذنوب ،ف َعن أب ُىَريْػَرَة  أف َ
يقوؿ« :الصلَ َو ُ
ُ
ُ
ُ
ٗ
()
اعبمعةُ إىل ْ ِ
ب الْ َكبَائَِر».رواه مسلم.
ْ
ضا َف؛ ُم َكفَِّر ٌ
ضا ُف إىل َرَم َ
اعبُ ُم َعةَ ،وَرَم َ
ات َما بَػْيػنَػ ُهن إذا ْ
اػبَ ْم ُ َ ،و ُْ ُ َ
اجتَػنَ َ
الخامس :التوبةُ إىل اهلل تعاىل مػن صبيػع الػذنوب ،وىػي واجبػة دائمػا ،وو يفػة العمػر كلِّػو يف رمضػاف
السبب
ُ
ُ
ػرص علػى التوبػة وذبدي ُػدىا دائمػا ،فقػد كػاف النػيب يتػوب إىل اهلل دائمػا ،كمػا يف
وغّبه ،فينبغي على اؼبسلم اغب ُ
ِ
حدي أب ىريػرَة  قاؿ :ظبعػت رس َ ِ
ػوب إلي ِػو يف الْيَػ ْػوِـ أَ ْكثَػ َػر
ػوؿ اللػو  يقػوؿ« :واهلل إَ ألَ ْسػتَػ ْغف ُر اللػوَ َوأَتُ ُ
ُ َُ
ُ َْ َ
ِ
ِ
ْب َمرة».رواه البخاري(٘).
من َسْبع َ
ِ
وعػػن األَ َغػِّػر الْمػػزَِِّ  أَف رسػ َ ِ
ػوب يف الْيَ ػ ْػوِـ إليػ ِػو ِمئَػةَ
َُ
ػاس تُوبُػوا إىل اللػػو ،فَػِإ َِّ أَتُػ ُ
َُ
ػوؿ اللػػو  قػػاؿ« :يَػا أَيػُّ َهػػا النػ ُ
ٙ
مرةٍ».رواه مسلم( ) ،بل قػاؿ عب ُػد اهلل بػن عُمػر رضػي اهلل عنهمػا« :إ ْف ُكنػا لَنَػع ُّػد لِرس ِ
ػوؿ الل ِػو  يف الْ َم ْجلِػ ِ
َ
ُ َُ
ََ

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب اإليباف ،باب صوـ رمضاف احتسابا من اإليباف ٔ ،)ٖٛ(ٕٕ/ومسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا،باب الَبغيب يف قياـ رمضاف
وىو الَباويح ٔ.)ٚٙٓ(ٕٖ٘/
اف ٔ ،)ٖٚ(ٕٕ/ومسلم يف كِتاب صبلةِ الْمسافِ ِرين وقَص ِرىا ،باب التػر ِغ ِ ِ
(ٕ) رواه البخاري يف كتاب اإليباف ،باب تَطَُّو ِ
ضا َف من ا ِإليبَ ِ
ضا َف
يب يف قيَ ِاـ َرَم َ
ع قيَ ِاـ َرَم َ
ُ
َ َ
َُ ََ َْ َ
َ
ْ
يح ٔ.)ٜٚ٘(ٕٖ٘/
وىو التػَرا ِو ُ
(ٖ) رواه البخاري يف كتاب صبلة الَباويح ،باب فضل ليلة القدر ٕ ،)ٜٔٔٓ(ٜٚٓ/ومسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا ،باب الَبغيب يف قياـ رمضاف
وىو الَباويحٔ.)ٚٙٓ(ٕٖ٘/
(ٗ) رواه مسلم يف كتاب الطهارة ،باب الصلوات اػبم واعبمعة إىل اعبمعة ورمضاف إىل رمضاف مكفرات ؼبا بينهن ما اجتنبت الكبائرٔ.)ٕٖٖ( ٕٜٓ/
٘
استِغْ َفا ِر النيب  يف الْيَػ ْوِـ َواللْيػلَ ِة ٘.)ٜ٘ٗٛ(ٕٖٕٗ/
( ) رواه البخاري يف كتاب الدعوات ،بَاب ْ
ٙ
ِ
استِ ْحب ِ
االستِكْثَا ِر منو ٗ. )ٕٕٚٓ(ٕٓٚ٘/
اب اال ْست ْغ َفا ِر َو ْ
( ) رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،بَاب ْ َ

ٕٗ

احػ ِػد ِمئ ػةَ مػػرةٍ :ر ِّ ِ
ِ
الْو ِ
يم».رواه أضبػػد وأب ػو داود والَبمػػذي وابػػن
ػب َعلَػػي ،إِنػ َ
ػك أنػػت الت ػػو ُ
ب ا ْغفػ ْػر ِ َوتُػ ْ
َ َ َ
َ
اب الػػرح ُ

ماجو ،وصححو الَبمذي وابن حباف( ).
ورمضػػاف كغػػّبه مػػن األوقػػات بػػل ىػػو أوىل بالتوبػػة وذبديػػدىا ألنػػو زمػػن فاضػػل ،فاألعمػػاؿ الصػػاغبة فيػػو أفضػػل
من غّبه ،والتوبة من أفضل األعماؿ الصاغبة.
ٕ
ػك ُى ُػم الظػالِ ُمو َف) ( )،
ػب فَأ ُْولَئِ َ
وقد قس َم اهلل تعاىل الناس إىل قسمْب ال ثال ؽبما فقػاؿ تعػاىلَ ( :وَمػن ملْ يَػتُ ْ
قاؿ اإلماـ ابن القيم رضبو اهلل :قسم العباد إىل تائب و امل ،وما َمث قِسم ثال أَلْبتة ،وأوقَع اسػم الظ ِ
ػامل َعلَػى
ٌ ََ
َ
َ َ
ٖ
نفس ِو ِ
يب ِ
ب ،وال أ لم منوُ ِعبهلِ ِو بربِِّو ِوحبَ ِّق ِو وبِ َع ِ
وآفات أعمالِِو.اىػ( ) ،وقاؿ اإلمػاـ النػووي رضبػو اهلل
َمن ملْ يَػتُ ْ
َ
تعػػاىل :واتفق ػوا علػػى أف التوبػػة مػػن صبيػػع اؼبعاصػػي واجبػػة ،وأهنػػا واجبػػة علػػى الفػػور ،وال هبػػوز تأخّبىػػا س ػواء
ٔ

(ٗ)

كانت اؼبعصية صغّبة أو كبّبة .اىػ
فالواجػػب علينػػا أف نبػػادر يف أيػػاـ اإلقبػػاؿ علػػى اهلل تعػػاىل ونقلػػع إقبلعػػا عامػا عػػن صبيػػع الػػذنوب ،فهػػذه فرصػػة
العمر وما يدرينا لعلهػا ال تتكػرر مػرة أخػرغ ،فالتوبػةَ التوبػةَ يػا عبػاد اهلل ،واألوبػةَ األوبػةَ إىل اهلل يف ىػذا الَػهر
النفوس على اهلل تعاىل.
الكرمي الذي تقبل فيو
ُ
ويف اجتماع ىذه األسباب الكثّبة للتقوغ يف رمضاف ال يكوف للمسلم عذر يف ؾبانبة التقوغ وترؾ أسباهبا،
وىي ال تتهيأ لو يف غّب ىذا الَهر كما تيأت فيو ،فبل ينبغي أف يكوف اؼبسلم عاجزا عن ربصيل التقوغ
بعد أف ىيأ اهلل أسباهبا الكونية والَرعية.
ويف إقباؿ أكثر الناس على الطاعة يف ىذا الَهر ربقيق إلعجاز تَريعي عظيم يتجلى لنا بتحقق التقوغ يف
ىذا الَهر لكثّب من الناس فبا مل يكن متحققا يف غّبه من الَهور.

ٔ
االستِ ْغ َفا ِر ٕ ،)ٔ٘ٔٙ(ٛ٘/وىذا لفظو ،والَبمذي يف كتاب الدعوات ،بَاب مػا يقػوؿ إذا
( ) رواه أضبد ٕ ،ٕٔ/وأبو داود يف أبواب قراءة القرآف وربزيبو ،بَاب يف ْ
ِ
االسػتِغْ َفا ِر ٕ ،)ٖٛٔٗ(ٕٖٔ٘/والبخػاري يف األدب اؼبفػرد ص ،)ٕٙٚ(ٕٜٔوالنسػائي
قػاـ مػن الْ َم ْجلػ ِ ٘ ،)ٖٖٗٗ(ٜٗٗ/وابػن ماجػو يف كتػاب األدب ،بَػاب ْ
يف السنن الكربغ  ،)ٕٜٕٔٓ(ٜٔٔ/ٙقاؿ الَبمذي :ح ِدي ٌ حسن ِ
يب ،وصػححو ابػن حبػاف ٖ ،)ٜٕٚ(ٕٓٙ/وقػاؿ األلبػاَ يف السلسػلة الصػحيحة
َ ٌَ َ
صح ٌ
َ
يح َغ ِر ٌ
ٕ :)٘٘ٙ( ٜٛ/إسناد صحيح على شرط الَيخْب.
(ٕ) سورة اغبجرات آية ٔٔ.
(ٖ) مدارج السالكْب ٔ.ٔٚٛ/
(ٗ) شرح صحيح مسلم  ،ٜ٘/ٔٚأوؿ كتاب التوبة.

ٕ٘

ِ
ِ
التعامل مع اآلخرين
الصيام في
أثر
ً
رابعاُ :
الصياـ مدرسةٌ يَبىب فيها اؼبسلم على تقوغ اهلل تعاىل ،والتقوغ تتضمن حسن التعامل مع اآلخرين ،وذلك
بسلوؾ األخبلؽ اغبسنة الٍب دعا إليها اإلسبلـ ،وذبنب اػببلؽ اؼبذمومة الٍب حذر منها اإلسبلـ ،فبل بد أف
وؿ
يظهر أثر الصياـ يف ذلك على صاحبو ،وىذا ما أرشد إليو النيب  كما يف حدي أَِب ُىَريْػَرَة  أَف َر ُس َ
الل ِو  قَ َاؿ« :وإِ َذا َكا َف يػوـ صوِـ أ ِ
ص َخ ِ
َح ٌد أو قَاتَػلَوُ فَػ ْليَػ ُق ْل :إِ َِّ ْام ُرٌؤ
ب ،فَإ ْف َسابوُ أ َ
َحد ُك ْم فبل يَػ ْرفُ ْ وال يَ ْ ْ
َْ ُ َ ْ َ
ٔ
صائِ ٌم».متفق عليو( ).
َ
ب» وىو :رفع الصوت على الناس
فينبغي للصائم أف يتجنب «الرفَ َ » وىو :الكبلـ الفاحش ،و«الص َخ َ
ِ
االسَبساؿ مع من َخاطَبوُ بالكبلـ اػبارج عن األ ََد ِ
وذلك
من الغضب وكبوه ،كما أف عليو ترَؾ
ب والليَاقَِة َ
َ
ََ َْ
لك ،و ِ
بِتَػرِؾ الرِّد ِ
الباع ِ لوُ على التزِاـ حس ِن األ ََد ِ
الصيَ ُاـ،
ب أالَ َوُى َو ِّ
عليوَ ،م َع إِ ْش َعا ِرهِ بِالْ َمانِ ِع لَوُ ِم ْن ذَ َ
ْ
ُْ
وليقل لو بصر ِ ِ
صائِ ٌم).
بارةِ( :إِ َِّ ْام ُرٌؤ َ
يح الع َ
ْ
وليعلم الصائم أف ىذا اػبلق لي خاصا حباؿ الصياـ ،ولكن الصياـ ىو اؼبدرسة الٍب ينطلق منها اؼبسلم
ِ
ِ
ين يبَْ َُو َف َعلَى األَْر ِ
ض َى ْونا َوإِذَا
إىل ؿباسن األخبلؽ وكرمي السجايا ،قاؿ اهلل تعاىلَ ( :وعبَ ُ
اد الر ْضبَ ِن الذ َ
بكبلـ ٍ
اعب ِ
سوء ،رُّدوا عليو ٍ
اىلُو َف قَالُوا سبلما)(ٕ) ،واؼبعُب :أنو إذا خاطبهم جاىل ِ
بكبلـ َح َس ٍن
َخاطَبَػ ُه ُم َْ
َ
َ
ٖ
يَ ْسلَ ُمو َف بِِو ِمن ِْ
اإلمث ،وقاؿ تعاىلَ ( :وقُولُواْ لِلن ِ
اس ُح ْسنا)( ) ،وقاؿ تعاىلَ ( :وقُل لِّعِبَ ِادي يَػ ُقولُواْ ال ٍِب ِى َي
َ
ٗ
()
أَحسن إِف الَيطَا َف ينزغُ بػيػنَػهم إِف الَيطَا َف َكا َف لِ ِئلنْس ِ
اف َع ُد ّوا ُّمبِينا ).
ْ
ْ َ َ َْ ُ ْ
ْ َُ
َ

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب ىل يقوؿ إَ صائم إذا شتم ٕ ،)ٔٛٓ٘( ٖٙٚ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب فضل الصياـ ٕ.)ٔٔ٘ٔ( ٛٓٙ/
(ٕ) سورة الفرقاف آية ٖ.ٙ
(ٖ) سورة البقرة آية ٖ.ٛ
(ٗ) سورة اإلسراء آية ٖ٘.

ٕٙ

ِ
ضا َن
قبل شه ِر َرَم َ
صل الر ُ
ابعُ :
حكم الصيام َ
ال َف ُ

ٕٚ

ضا َن بِ ِ
صيَ ٍام
كم تَـ َقدِم َرَم َ
أولًُ :ح ُ
سوؿ الل ِو
قاؿ َر ُ
قاؿَ :
النيب  عن الصياـ قبل رمضاف بيوـ أو يومْب ،كما يف حدي أب ُىَريْػَرةَ َ 
أ -نَػ َهى ُّ
ٔ
صػ ْػوِـ يَػ ْػوٍـ والَ يَػ ْػوَم ْ ِ
صػ ْػموُ».متفػػق عليػػو( ) ،وىػػذا
« :الَ تَػ َقػػد ُموا َرَم َ
صػ ْػوما فَػ ْليَ ُ
ػوـ َ
صػ ُ
ْب؛ إال َر ُجػ ٌػل َكػا َف يَ ُ
ضػػا َف بِ َ
النهي يفيد التحرمي لعدـ ما يصرفو عن ذلك إىل الكراىية.
ُ
رسوؿ اللوِ
قاؿ ُ
قاؿَ :
ب -ورد النهي عن الصياـ إذا انتص شهر شعباف ،وذلك يف حدي أب ُىَريْػَرَة َ 
ِ
ِ
ِ
ضا ُف».رواه أضبد وأبو داود والَبمذي،
ِّص ُ من َش ْعبَا َف فَأ َْمس ُكوا َع ِن الص ْوـ حٌب يَ ُكو َف َرَم َ
« :إ َذا كا َف الن ْ
ٕ
وصححو ابن حباف( ) ،ومفهوـ قولو  يف اغبدي السابق« :الَ تَػ َقد ُموا» يَ ُد ُّؿ على إباحة الصياـ قبل
ِ
فصاعدا ،وقد اختل العلماء رضبهم اهلل يف اعبمع بْب ىذين اغبديثْب ،مع حدي
رمضاف بثبلثة أياـ
(ٖ)
ِِ
رجح األقواؿ يف اؼبسألة:
أ
و
،
ألكثر َش ْعبَا َف
ُ
صيامو َ 
أف َمن كاف يصوـ قبل منتص شعباف فلو أف يصوـ بعده من غّب كراىية ألف ذلك ىو فعل النيب  ،ومن
مل يكن يصوـ قبل منتص شعباف فيكره لو الصياـ بعد منتصفو ؽبذا اغبدي  ،إىل أف يبقى منو يوـ أو
يومْب فيكوف صيامها ؿبرما كما تقدـ.
ِ
الصياـ اؼبعتاد الذي يصومو الَخص ،فهذا
كل َما كا َف ِمن
ت -يستثُب من النهي عن الصياـ قبل رمضاف ُّ
ص ْموُ» ،ولو أمثلة منها:
ص ْوما فَػ ْليَ ُ
وـ َ
صُ
جائز لقولو  يف اغبدي السابق« :إال َر ُج ٌل َكا َف يَ ُ
هناية شعبا َف ِمن غّب كر ٍ
كاف يصوـ يوما ويَبؾ يوما ،فلو أف يصوـ إىل ِ
أولً :من ِ
اىة.
ُ
َ
ُ
َ
كاف يصوـ اإلثنْب واػبمي  ،فلو أف يصوـ إىل ِ
ثانيا :من ِ
هناية شعبا َف ولو وافق اليوـ التاسع والعَرين أو
ُ
َ
ُ
ً َ
الثبلثْب.

يصوـ إىل هنايتو ولو اتصل برمضاف لؤلحادي
ثالثًاَ :من كاف
أكثر شعباف ،فلوُ أف َ
ُ
يصوـ َ
وأصرح منها حدي أ ُِّـ سلَمةَ رضي اهلل عنها قَالت« :ما رأيت رس َ ِ
ص َاـ َش ْهريْ ِن ُمتَتَابِ َع ْ ِ
ْب؛ إال إنو
وؿ اللو َ 
َ
َُ
ََ
َ
السابقة،

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب ال يتقدمن رم َ ِ
صوِـ يػَوٍـ وال يػَوَم ْ ِ
ص ْوِـ يػَ ْوٍـ
ْب ٕ ،)ٔٛٔ٘(ٙٚٙ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،بَاب ال تَػ َقد ُموا َرَم َ
ضا َف بِ َ
ََ
َ
ْ
ضا َف ب َ ْ ْ
وال يػَوَم ْ ِ
ْب ٕ ،)ٕٔٓٛ(ٕٚٙ/وىذا لفظو ،ولفظ البخاري« :ال يػَتَػ َقد َمن أَ َح ُد ُكم».
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(ٕ) رواه أضبد ٕ ،ٕٗٗ/وأبو داود يف كتاب الصوـ ،بَاب يف َكَراىيَة ذلك ٕ ،)ٕٖٖٚ(ٖٓٓ/والَبمذي يف كتاب الصوـ ،بَاب ما جاء يف َكَراىيَة الص ْوـ يف
النِّص ِ الث ِاَ من َشعبا َف ٖ ،)ٖٚٛ(ٔٔ٘/والبيهقي يف السنن الكربغ ٗ ،ٕٜٓ/قاؿ الَبمذي :ح ِدي ٌ حسن ِ
يح ،وصححو ابن حباف
ْ
َ ٌَ َ
صح ٌ
َ
َْ
 ،)ٖٜ٘ٔ(،)ٖٜ٘ٛ(ٖ٘٘/ٛوقاؿ ابن القيم :ىو حدي على شرط مسلم (حاشية على سنن أب داود  ،)ٖٖٓ/ٙوقاؿ ابن القطاف :ىو صحيح (بياف الوىم
واإليهاـ ٕ ،)ٔٛٚ/وقاؿ األلباَ :إسناده صحيح على شرط مسلم (صحيح أب داود.)ٕٕٓ٘( ٔٓٔ/ٚ
(ٖ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب ِ
ضا َف
ص ْوـ َش ْعبَا َف ٕ ،)ٜٔٛٙ( ،)ٔٛٙٛ(ٜٙ٘/ومسلم يف كتاب الصياـ ،بَاب ِصيَ ِاـ النيب  يف َغ ِّْب َرَم َ
َ
َ
ٕ.)ٔٔ٘ٙ(ٛٔٓ/

ٕٛ

ٔ
كا َف ي ِ
ضا َف».رواه أضبد وأبو داود والنسائي وابن ماجو( ) ،وذلك ألنو  كاف يصوـ أكثر
ص ُل َش ْعبَا َف بَِرَم َ
َ
شعباف ،وىذا من الصياـ اؼبعتاد الداخل يف االستثناء الوارد يف اغبدي  ،قاؿ ُؾب ِ
اى ٌد رضبو اهلل :إذا كاف َر ُج ٌل
َ
ِ (ٕ)
ِ
س أَ ْف يَصلَوُ.
يُدميُ الص ْوَـ فَبلَ بَأْ َ
ٍ
صياموُ ما بقي شيءٌ من شهر شعباف.
ً
بقي عليو قضاءُ شيء من رمضا َف ،فيجب عليو ُ
رابعاَ :م ْن َ

(ٔ) رواه أضبد  ،ٖٓٓ/ٙوأبو داود يف كتاب الصوـ ،باب فِيمن ي ِ
ضا َف ٕ ،)ٕٖٖٙ(ٖٓٓ/والنسائي يف كتاب الصياـِ ،ذ ْكُر حدي أب َسلَ َمةَ يف
ص ُل َش ْعبَا َف بَِرَم َ
َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ضا َف ٔ ،)ٔٙٗٛ(ٕ٘ٛ/وقاؿ األلباَ :إسناده صحيح على شرط
م
ر
ب
ف
ا
ب
ع
ش
اؿ
ص
و
يف
جاء
ما
اب
ب
الصياـ،
ذلك ٗ ،)ٕٔٚ٘(ٔ٘ٓ/وابن ماجو يف كتاب
َ َ ْ َ َ ََ َ
َ
الَيخْب (صحيح سنن أب داود .))ٕٕٓٗ(ٔٓٓ/ٚ
(ٕ) رواه ابن أب شيبة يف مصنفو ٕ.)ٜٖٓٚ(ٕٛ٘/

ٕٜ

ثانيًاُ :حكم ِ
صيام يَـ ْوِم الشك
ُ
اختل العلماء رضبهم اهلل يف ربديد يوـ الَك ،ويف حكم صومو ،والصحيح أنو يوـ الثبلثْب ِمن شعباف
ُمطْلَقا ،سواء أكاف يف ليلتو غيم أو غبار أـ مل يكن.
ػوؿ الل ِػو :
قاؿ َرس ُ
قاؿَ :
صيامو ،غبدي أب ُىَريْػَرَة َ 
والصحيح من أقواؿ العلماء رضبهم اهلل أف ال هبوز ُ
(ٔ)
ص ْوِـ يَػ ْوٍـ والَ يَػ ْوَم ْ ِ
ص ْموُ».متفق عليو.
«الَ تَػ َقد ُموا َرَم َ
ص ْوما فَػ ْليَ ُ
وـ َ
صُ
ْب؛ إال َر ُج ٌل َكا َف يَ ُ
ضا َف بِ َ
اس ٍر رضي اهلل عنهما قاؿ« :من صاـ الْيػوـ الذي ي َُ ُّ ِ
ويؤيده حدي عما ِر بن ي ِ
صػى أَبَػا
َ
ػاس فَػ َقػ ْد َع َ
َ ْ َ َ ََْ
َ
َ
ك فيػو الن ُ
(ٕ)
الْ َق ِ
اس ِم .»رواه األربعة وصححو الَبمذي والدارقطِب .

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب ال يتقدمن رم َ ِ
صوِـ يػَوٍـ وال يػَوَم ْ ِ
ص ْوِـ يػَ ْوٍـ
ْب ٕ ،)ٔٛٔ٘(ٙٚٙ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،بَاب ال تَػ َقد ُموا َرَم َ
ضا َف بِ َ
ََ
َ
ْ
ضا َف ب َ ْ ْ
وال يػَوَم ْ ِ
ْب ٕ ،)ٕٔٓٛ(ٕٚٙ/وىذا لفظو ،ولفظ البخاري« :ال يػَتَػ َقد َمن أَ َح ُد ُكم».
ْ
(ٕ) رواه أب ػو داود يف كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب َكر ِاىيػ ِػة صػػوِـ ي ػػوِ
ػك ٕ ،)ٕٖٖٗ(ٖٓٓ/والَبمػػذي يف كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب مػػا جػػاء يف َكر ِاىيػ ِ
ػك
ػة
ػ
الَ
ـ
صػ ْػوِـ يَػ ْػوِـ الَػ ِّ
ِّ
َ َ َ
َ
َ
َ َ َْ َْ
ػك ٗ ،)ٕٔٛٛ(ٖٔ٘/وابػػن ماجػػو يف كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب مػػا جػػاء يف ِصػػي ِاـ ي ػػوـِ
ِ
ٖ ،)ٙٛٙ(ٚٓ/وىػػذا لفظػػو ،والنسػػائي يف كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب ِصػػيَاـ يَػ ْػوـ الَػ ِّ
َ
َ َْ
ػك ٔ ،)ٔٙٗ٘(ٕ٘ٚ/ق ػػاؿ الَبم ػػذي :ح ػ ِػدي ٌ حس ػػن ِ
يح ،وق ػػاؿ ال ػػدارقطِب :إس ػػناده حس ػػن ص ػػحيح وروات ػػو كله ػػم ثق ػػات (س ػػنن ال ػػدارقطِب ٕ،)ٔ٘ٚ/
الَ ػ ِّ
ٌََ َ
ص ػػح ٌ
َ
وصححو ابن خزيبة ٖ ،)ٜٔٔٗ(ٕٓٗ /وابن حباف  ،)ٖ٘ٛ٘(ٖ٘ٔ/ٛوابن اؼبلقن يف البدر اؼبنّب ٘ ،ٜٙٔ/وابن حجر(تغليق التعليق ٖ.)ٔٗٔ/
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ضا َن
صل
صيام َرَم َ
يجب ُ
الخامس :بماذا ُ
ال َف ُ
ُ

ٖٔ

ِ
يجب صيا ُم رمضا َن
أولً :ب َماذا ُ
ووب َكم بدخوؿ شه ِر رمضا َف بِو ٍ
احد ِمن ْأمَري ِن:
بت ُ
صياـ رمضا َف حٌب يَػثْ َ
هبب ُ
أ -ال ُ
دخوؿ الَ ْهرُ ُْ ،
األولْ :رؤيةُ ِ
ىبلؿ شهر رمضاف عقب غروب الَم من يوـ التاسع والعَرين من شهر شعباف ،والدليل
ُ
ِ
عبد اهللِ ب ِن عمر رضي اهلل عنهما َ ِ
على ىذا :حدي
وؿ اللو ُ 
عت َر ُس َ
قاؿَ :ظب ُ
يقوؿ« :إذَا َرأَيْػتُ ُموهُ
ُ ََ
(ٔ)
ومواَ ،وإذَا َرأَيْػتُ ُموهُ فَأَفْ ِط ُروا ،فَِإ ْف غُم َعلَْي ُك ْم فَاقْ ُد ُروا لَوُ».متفق عليو.
فَ ُ
صُ
ط أف يراه ُّ ٍ
الصوـ على اعبَ ِميع،
وجب
ت بَهادتِِو ُ
وال يُ َْ ََب ُ
بل إذا رآهُ َم ْن يَػثْبُ ُ
ُ
دخوؿ الَ ْهر َ
كل واحد بنفسو ْ
ِ ِ
ِ
ب
ُعلن ُ
ثبوت الَه ِر من قبَ ِل اغبكومة بالراديو أو التلفاز أو اؼبواقع الرظبية على الَبكة أو غّبىا؛ َ
وج َ
وإذا أ َ
العمل بذلك يف ِ
دخوؿ الَ ْه ِر وخروجو.
ُ
ماؿ شهر شعباف ثبلثْب يوما إذا مل ير ىبلؿ رمضاف ،أو حاؿ دوف رؤيتو غيم أو غبار أو
الثاني :إ ْك ُ
ِ
عبد اهللِ ب ِن عُ َمَر رضي اهلل
ثبلثْب يوما ،يدؿ على ذلك :حدي
يد على
غّبنبا ،ألف الَهر الْقمري ال يز ُ
َ
عنهما َ ِ
ومواَ ،وإ َذا َرأَيْػتُ ُموهُ فَأَفْ ِط ُروا ،فَِإ ْف غُم َعلَْي ُك ْم
وؿ اللو ُ 
عت َر ُس َ
قاؿَ :ظب ُ
يقوؿ« :إ َذا َرأَيْػتُ ُموهُ فَ ُ
صُ
(ٕ)
الع َد ِد ثبلثْب يوما كما قالو مالك وأبو حنيفة
اـ
سب
لو
ا
و
ر
قد
:
»
و
ل
ا
و
ر
د
ق
ا
ف
«
ومعُب
،
فَاقْ ُد ُروا لَوُ».متفق عليو
ِّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُُ ُ
َ َ
ٖ
والَافعي وصبهور السل واػبل ( ).
ويػبػيِّػنُو الروايات واألحادي األخرغ ،ففي رو ٍ
اية ؽبذا اغبدي يف البخاري« :فَِإ ْف غُم َعلَْي ُك ْم فَأَ ْك ِملُوا الْعِدةَ
َُ ُ
ٗ
ِ
ْب»( ).
ثَبلث َ
ِ
ِ ِ
ِ
ْب».متفق عليو ،وىذا
قاؿَ :
وعن أَب ُىَريْػَرَة َ 
قاؿ الن ُّ
يب َعلَْي ُك ْم فَأَ ْكملُوا عد َة َش ْعبَا َف ثَبلَث َ
يب « :فَإ ْف غُ َِّ
٘
ِ
ٍ
ِ
ْب»( ).
لفظ البخاري ،ولف ُ
ظ مسلم« :فَأَ ْكملُوا الْ َع َد َد» ،ويف لفظ لو« :فَػعُ ُّدوا ثَبلث َ

ٔ
ضا َف ،ومن رأَغ ُكلوُ و ِاسعا ٕ ،)ٔٛٓٔ(ٕٙٚ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب وج ِ
وب
( ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،بَاب ىل يػُ َق ُ
اؿَ :رَم َ
َ ُُ
َ
ضا ُف ،أو َش ْهُر َرَم َ َ َ ْ َ
ِ
آخ ِرهِ أُ ْك ِملَ ِ
صوِـ رمضا َف لِرْؤي ِة ا ْؽبِبل ِؿ ،والْ ِفطْ ِر لِرْؤي ِة ا ْؽبِبل ِؿ ،وأَنو إذا ُغم يف أَولِِو أو ِ
ْب يػَ ْوما ٕ.)ٔٓٛٓ(ٜٚ٘/
ْ
ت عدةُ الَ ْه ِر ثَبلث َ
َ ُ
َُ
َ ْ ََ َ ُ َ
َ
ٕ
ضا َف ،ومن رأَغ ُكلوُ و ِاسعا ٕ ،)ٔٛٓٔ(ٕٙٚ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب وجوبِ
( ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،بَاب ىل يػُ َق ُ
اؿَ :رَم َ
َ ُُ
َ
ضا ُف ،أو َش ْهُر َرَم َ َ َ ْ َ
ِ
آخ ِرهِ أُ ْك ِملَ ِ
صوِـ رمضا َف لِرْؤي ِة ا ْؽبِبل ِؿ ،والْ ِفطْ ِر لِرْؤي ِة ا ْؽبِبل ِؿ ،وأَنو إذا ُغم يف أَولِِو أو ِ
ْب يػَ ْوما ٕ.)ٔٓٛٓ(ٜٚ٘/
ْ
ت عدةُ الَ ْه ِر ثَبلث َ
َ ُ
َُ
َ ْ ََ َ ُ َ
َ
(ٖ) ينظر :اجملموع للنووي .ٕٚٔ/ٙ
ٗ
وموا وإذا َرأَيْػتُ ُموهُ فَأَفْ ِطُروا» ٕ.)ٔٛٓٛ(ٙٚٗ/
( ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،بَاب قَػ ْوِؿ النيب « :إذا َرأَيْػتُ ْم ا ْؽبِ َ
بلؿ فَ ُ
صُ
(٘) رواه البخػػاري يف كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب قػػوؿ النػػيب  إذا رأيػػتم اؽبػػبلؿ فصػػوموا ٕ ،)ٔٛٔٓ(ٙٚٗ/ومسػػلم يف كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب وجػػوب صػػوـ رمضػػاف لرؤيػػة
اؽببلؿ ٕ. )ٔٓٛٔ( ٕٚٙ/

ٕٖ

ِ
ظ ِمن َغ ِّْبهِ،
الت« :كا َف ُ
ظ ِمن ِىبلَِؿ َش ْعبَا َف َما الَ يَػتَ َحف ُ
رسوؿ الل ِو  يَػتَ َحف ُ
وعن َعائ ََةَ رضي اهلل عنها قَ ْ
ِ
ِ
ِ
ص َاـ».رواه أضبد وأبو داود ،وصححو ابن خزيبة
وـ بُِرْؤيَة َرَم َ
ضا َف ،فَإ ْف غُم عليو َعد ثَبلَث َ
ْب يَػ ْوما ُمث َ
صُ
ُمث يَ ُ
(ٔ)
وابن حباف واغباكم والدارقطِب وابن حجر.

(ٔ) رواه أضب ػ ػػد  ،ٜٔٗ/ٙوأب ػ ػ ػو داود يف كتػ ػ ػػاب الصػ ػ ػػوـ ،بػَ ػ ػػاب إذا أُ ْغ ِمػ ػ ػ َػي الَػ ػ ػ ْػهُر ٕ ،)ٕٖٕ٘(ٕٜٛ/وص ػ ػػححو اب ػ ػػن خزيب ػ ػػة ٖ ،)ٜٔٔٓ(ٕٖٓ/واب ػ ػػن حب ػ ػػاف
ػناد حسػػن صػػحيح ،وقػػاؿ
 )ٖٗٗٗ(ٕٕٛ/ٛوقػػاؿ اغبػػاكم يف اؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحْب ٔ :٘ٛ٘/صػػحيح علػػى شػػرط الَػػيخْب ،وقػػاؿ الػػدارقطِب ٕ :ٔ٘ٙ/إسػ ٌ
اغبافظ يف الدراية ٔ :ٕٚٙ/ىو على شرط مسلم ،وقاؿ يف التلخيص ٕ :ٜٔٛ/إِسنَاده ِ
يح.
ْ ُُ َ
صح ٌ

ٖٖ

ثَانيا :أحكام متعلقةٌ ب ِ
ِ
الهالل
رؤية
ٌ
ً
ٍ
ِ ٍ
آخر أثناء شه ِر رمضان
انتقل من بلد إلى بلد َ
أَ -من َ

انتقل من بلد إىل بلد آخر أثناء شهر رمضاف ،وبْب البلدين اختبلؼ يف بدء الصياـ وهنايتو فحكمو
َمن َ
حكم البلد الذي يوجد فيو أثناء دخوؿ الَهر أو خروجو؛ على أف ال يكوف صيامو للَهر أقل من ٍ
تسعة
وعَرين يوما ،ألف الَهر اؽبجري ال يكوف أقل من ذلك ،فإف كاف صيامو أقل كثماف وعَرين يوما وجب
ٍ ِ
شهر تسعةٌ وعَروف يوما.
عليو قضاء يوـ ليَتم لو ٌ
فلو انتقل أوؿ الَهر ِمن بلد ثبتت فيو الرؤية ليلة األوؿ من رمضاف إىل بلد آخر مل تثبت فيو الرؤية فبل
يلزمو الصوـ اعتبارا بالبلد الذي سافر إليو ،وإذا انتقل شخص آخر الَهر إىل بلد وجب عليو أف يصوـ َم َع
ِ
عبد اهللِ ب ِن
ثبلثْب يوما بيوـ أو يومْب ،لعموـ قولو  يف حدي
صيامو عن َ
البلد الذي انتقل إليو ولو زاد ُ
قاؿ« :وإ َذا رأَيػتموه فَأَفْ ِطروا».متفق عليو(ٔ) ،وىو يف ٍ
بلد مل يروا فيو ىبلؿ شواؿ،
عُ َمَر رضي اهلل عنهما َ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ
فحكمو حكمهم.
ىالل شوال
الناس ثمانيًا
يوما ِمن رمضان ،ثم رأوا َ
وعشرين ً
َ
ب -إذا صام ُ
ىبلؿ شواؿ ،وثبت ذلك بالَهادة اؼبعتربة شرعا،
ين يوما ِمن رمضاف ،مث رأوا َ
إذا َ
الناس شبانيا وعَر َ
صاـ ُ
ٕ
فإنو يلزمهم اإلفطار ِ
النيب َ « :وإ َذا َرأَيْػتُ ُموهُ فَأَفْ ِط ُروا».متفق عليو( ) ،وألف ىذا يوـ عيد ،وقد ثبت
لقوؿ ِّ
ُ
النهي عن صياـ يوـ العيد.
وهبب عليهم قضاء ٍ
يوـ و ٍ
احد فقط ،ألف الَهر اؽبجري ال يبكن أف يكو َف أقل ِمن ٍ
تسعة وعَرين يوما،
ُ
ٖ
()
شباف وعَرين يوما ،فَأَمرنَا يػوـ ِ
الفطْ ِر أَ ْف نَػ ْق ِ
ليد بن عتبةَ الليثِي :صمنَا مع علِي ٍ 
ض َي يَػ ْوما.
قاؿ الو ُ ُ ُ ْ ُّ ُ ْ َ َ َ
ََ َ ْ َ
َ

ٔ
ضا َف ،ومن رأَغ ُكلوُ و ِاسعا ٕ ،)ٔٛٓٔ(ٕٙٚ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب وج ِ
وب
( ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،بَاب ىل يػُ َق ُ
اؿَ :رَم َ
َ ُُ
َ
ضا ُف ،أو َش ْهُر َرَم َ َ َ ْ َ
ِ
آخ ِرهِ أُ ْك ِملَ ِ
صوِـ رمضا َف لِرْؤي ِة ا ْؽبِبل ِؿ ،والْ ِفطْ ِر لِرْؤي ِة ا ْؽبِبل ِؿ ،وأَنو إذا ُغم يف أَولِِو أو ِ
ْب يػَ ْوما ٕ.)ٔٓٛٓ(ٜٚ٘/
ْ
ت عدةُ الَ ْه ِر ثَبلث َ
َ ُ
َُ
َ ْ ََ َ ُ َ
َ
ٕ
ضا َف ،ومن رأَغ ُكلوُ و ِاسعا ٕ ،)ٔٛٓٔ(ٕٙٚ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب وجوبِ
( ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،بَاب ىل يػُ َق ُ
اؿَ :رَم َ
َ ُُ
َ
ضا ُف ،أو َش ْهُر َرَم َ َ َ ْ َ
ِ
آخ ِرهِ أُ ْك ِملَ ِ
صوِـ رمضا َف لِرْؤي ِة ا ْؽبِبل ِؿ ،والْ ِفطْ ِر لِرْؤي ِة ا ْؽبِبل ِؿ ،وأَنو إذا ُغم يف أَولِِو أو ِ
ْب يػَ ْوما ٕ.)ٔٓٛٓ(ٜٚ٘/
ْ
ت عدةُ الَ ْه ِر ثَبلث َ
َ ُ
َُ
َ ْ ََ َ ُ َ
َ
(ٖ) رواه عبد الرزاؽ يف مصنفو ٗ ،)ٖٚٓٛ(ٔ٘ٙ/والبيهقي يف السنن الكربغ ٗ ،ٕ٘ٔ/وينظر يف اؼبسألة :اإلنصاؼ للمرداوي ٖ ،ٕٚٚ/وفتاوغ اللجنة الدائمػة
ٓٔ.ٖٔٓ-ٕٔٚ ،ٕٔٗ/
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أحكام النـي ِة في الص ِ
يام
السادس:
صل
ُ
ُ
ال َف ُ

ٖ٘

ط لصحة الصيَ ِام
أول :النـيةُ شر ٌ
الصياـ َكغَ ِّبهِ ِمن العِباد ِ
ات الَ ي ِ
اػبَط ِ
رسوؿ الل ِو « :إِمبَا
ص ُّح إال بِنِي ٍة ،غبدي ِ عُ َمَر ب ِن ْ
قاؿ ُ
قاؿَ :
اب َ 
ِّ ُ ْ َ َ َ
َ
اؿ بِالنػِّي ِة ،وإِمبَا الم ِر ٍئ ما نَػوغ ،فَمن َكانَ ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ت
األَ ْع َم ُ
ت ى ْجَرتُوُ إىل اللو َوَر ُسولو فَ ِه ْجَرتُوُ إىل اللو َوَر ُسولوَ ،وَم ْن َكانَ ْ
ْ َ َ َْ ْ
َ
(ٔ)
ِ
ِ
ٍ
ِ
اجَر إِلَْي ِو».متفق عليو.
ى ْجَرتُوُ ل ُدنْػيَا يُصيبُػ َها ،أو ْامَرأَة يَػتَػَزو ُج َها ،فَ ِه ْجَرتُوُ إىل َما َى َ
اب وسائِِر الْم َفطِّر ِ
ِ
ِ
ِ
صائِما.
ات ِط َو َاؿ النػ َها ِر وَملْ يَػْن ِو ِّ
فَ َم ْن أَْم َس َ
ياـ الَ ْرعي َملْ يػُ ْعتَبَػ ْر َ
الص َ
ك َع ِن الط َعاـ والََر َ َ ُ َ
ط استدامة نِي ِة الصيَ ِام
اشترا ُ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
فس َد
قطع نيةَ الصياـ بأف نَوغ
م ْن َش ْرط صحة الصياـ ُ
فمن صاـ مث َ
َ
عدـ قط ِع نيتو طواؿ النهارَ ،
اإلفطار َ
صومو(ٕ) أكل أو مل يأكل ،ولو يف ذلك حاالف:
ُ
الحال األُولى :أف يكوف ىذا اليوـ يف رمضاف وقد قطع نيتو لعذر صحيح كاؼبرض والسفر فإنو يفطر
ُ
اإلمساؾ بقيةَ اليوـ ،ألف كل َمن
صومو ووجب عليو
ُ
ويقضي بدال عنو ،وإف كاف لغّب عذر شرعي فَ َس َد ُ
اإلمساؾ والقضاءُ.
أفطر يف رمضاف لغّب عذر ل ِزمو
ُ
ِ
الحا ُل الثانية :أف يكوف ىذا اليوـ يف غّب رمضاف ،فإف كاف صوما واجبا كقضاء رمضاف أو ِ
صياـ نذ ٍر أمثَ
صياـ بنية
يأكل أو
بقطعِ ِو ،ومل يلزمو
ُ
ْ
يَرب أف يستأن ال َ
اإلمساؾ بقيةَ اليوـ ،ويقضي بدال عنو ،ولو إف مل ْ
التطوع.
وإذا كاف الصوـ تطوعا فقطع نيتو فبل حرج عليو ،ولو أف يفطر فيأكل أو يَرب ،ولو أف هبدد نية الصوـ
فيستأن صياما جديدا.

(ٔ) رواه البخاري يف كِتَاب ا ْغبِي ِل ،باب يف تَػر ِؾ ا ْغبِي ِل وأَف لِ ُك ِّل ام ِر ٍئ ما نػَوغ يف األَْيبَ ِ
اف َو َغ ِّْبَىا  ،)ٖٙ٘٘( ٕ٘٘ٔ/ٙومسلم يف كتاب اإلمارة ،بَاب قَػ ْولِِو :
ْ
َ َ
ْ َ َ
َ
ِ
اؿ بِالنػِّي ِة»َ ،وأَنوُ يَ ْد ُخ ُل فيو الْغَْزُو َو َغْيػُرهُ من األ َْع َماؿ ٖ ،)ٜٔٓٚ(ٔ٘ٔ٘/واللفظ لو.
«إمبا األ َْع َم ُ
(ٕ) وال نقوؿ :إ نو قد أفطر كما يعرب بو بعض الفقهاء ،وذلك ألنو مل يفطر يف اغبقيقة ،وإمبا فسد صومو ألف من شرط الصياـ استمرار النية ،وؽبذا هبوز لو أف
يستأن نية جديدة فيكمل بقية اليوـ صائما تطوعا يف غّب رمضاف ،ومثلو من بطلت نية صبلتو الفرض فلو أف يتمها تطوعا ما مل يلزمو استئناؼ الفريضة لضيق
الوقت أو خَية فوت اعبماعة.
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ص ِ
ثانيا :وقت ِ
حة النـي ِة ل ِ
لصيام
ِ
الصيَ ِاـ الو ِ
فيما يلي:
وقت ِصح ِة النػِّي ِة يف ِّ
اجب عن غ ِّبه ،وبيا ُف َ
ىبتل ُ ُ
ذلك َ
ِ
ِِ
ِ
ذبب نِيتُوُ ليبل
أولًِّ :
الص ُ
اجب بأنواعو ،مثل :صياـ رمضاف وقضائو ،وصياـ النذر والكفاراتَ ،وَى َذا ُ
ياـ الو ُ
لوع ال َف ْج ِر ،وذلك ألف األصل يف النية أف تسبق العمل ،ويدخل يف ذلك الصياـ الواجب كلو.
قبل طُ ِ
َ
ثَانِيًاِ :صياـ التطَُّوِع بأنواعِ ِوِ ،مثْلِ :ص ِ
أي
ياـ َعَرفَةَ ،وست من شواؿ ،والتطوع اؼبطلقَ ،وَى َذا تصح نِيتُوُ من ِّ
َُ
َ
ُ
)
ٔ
(
ِ ِ
س ٍِ
بعد
ص قَ ْد تَػنَ َاوَؿ ُم َفطِّرا َ
َ َ
اعة م َن النػ َها ِر سواء أكاف ذلك قبل الزواؿ أو بَػ ْع َدهُ  ،ب ََ ْرط أف ال يَكو َف الَ ْخ ُ
طلوع ال َفج ِر.
ِ
ِ
اؼبؤمنْب عائَةَ رضي
ك َك َما يف حدي ِّأـ
الدليل على ِصح ِة نِيتِ ِو ِم َن النػ َها ِر :أف النِيب  قد َسه َل يف ذَل َ
َ
و ُ
اهلل عنها قَالت :دخل علَي النيب  ذات ٍ
فقاؿَ « :ى ْل ِعْن َد ُك ْم َشيءٌ؟» فَػ ُق ْلنَا :الَ ،قَ َاؿ« :فَِإ َِّ إذا
يوـ َ
ُّ
ْ َََ َ
َ
ِ
ِ
صائما»،
ي لنَا َحْي ٌ َ ،
صبَ ْح ُ
فقاؿ« :أ ِرينيو ،فَػلَ َق ْد أَ ْ
ائم»ُ ،مث أتَانَا يوما َ
ت َ
َ
ص ٌ
آخَر ،فَػ ُق ْلنَا :يا رسوؿ اهلل أُ ْىد َ
(ٕ)
فَأَ َك َل.رواه مسلم.
يكفي في صيام رمضان نِيةٌ و ِ
اح َدةٌ
َ
ِ ِ ِ ِِ
ديد
لزـ َذب ُ
يكفي يف صياـ رمضاف نيةٌ َواح َدةٌ م ْن أَولو على الصحيح من قوِ العلماء رضبهم اهلل تعاىل ،فبلَ يَ ُ
ِّية لِكل ٍ
الص ِ
لك عن النية اؼبعتربة.
يوـ يف لَيلَتِ ِوِ ،ع ْلما بأف َم ْن أَ َك َل بِنِي ِة ِّ
الن ِ ِّ
ياـ َك َفاهُ َذ َ
عليو استِْئػنَ ُ ِ
سبب ِمن األسباب وجب ِ
لكن من قطع نية الصياـ ألي ٍ
قبل الفج ِر ،كما لو سافَػَر
ْ
َ
اؼ النِّػية َ
احد ِمن ِ
اضت اؼبرأةُ ،فإنو هبب على كل و ٍ
ِ
ِ
الفطْر ،أو ح ِ
ىؤالء
ِّ
أثناء الَهر فَػنَػ َوغ الفطَْر ،أو َم ِر َ
َ
ُ
ض فَػنَػ َوغ َ
بات ُمتَػَرِّددا َوَملْ َْهب ِزْـ
بعد ذلك ،فلو َملْ ين ِو ِّ
اؼ النِّػي ِة ِم َن اللْي ِل إ َذا أر َاد ِّ
استِْئػنَ ُ
ياـ َ
أصبح ،أو َ
ْ
الص َ
الص َ
ياـ حٌب َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وـ.
ص ْوُموُ َذل َ
ك اليَ َ
أصبح َملْ يَصح َ
بالنػِّية ح ٌِّب َ

(ٔ) ىذا ىو مذىب اغبنابلة وقوؿ للَافعية وبعض السل  ،خبلفا ألب حنيفة واؼبَهور عند الَافعية حي
ٖ ،ٔٓ/واجملموع .)ٕٜٙ/ٙ
(ٕ) رواه مسلم يف كتاب الصياـ ،باب أكل الناسي وشربو وصباعو ال يفطر ٕ.)ٔٔ٘ٗ( ٜٛٓ/
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قالوا :تصح قبل الزواؿ ال بعده (ينظر :اؼبغِب

يجب
رم َ
الفطر في َ
صل السا ُ
بعَ :من ُ
ضا َن أو ُ
يباح لهم ُ
ال َف ُ
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األسباب المبيحةُ لِ ِ
لفط ِر
ُ
تتنوع األسباب اؼببيحة للفطر يف رمضاف وىذا بياهنا:

األول :الحمل أو الرضاعةُ ،فإذا احتاجت اغبامل أو اؼبرضع إىل ِ
الفطر أفطرت يف رمضاف كلِّو ،أو
ب ُ
السبَ ُ
ُ
ُ
يف ِ ِ
بعضو وأحست باؼبَقة عليها أو خافت على نفسها أو على
بعض أيامو حسب حاجتها ،وإذا صامت َ
جنينها فلها أف ِ
تفطَر.
خوؼ وال على جنينها وال ِطفلِها الرضي ِع فلي ؽبا ِ
الفطر ،كما لو كاف
أما إذا مل يكن عليها مَقةٌ وال ٌ
در لو من اغبليب مع صيامها ِمن غّب مَقة عليها ،أو كاف يتغذغ على اغبليب الصناعي فلي
يكفيو ما تُ ُّ
ِ
الفطر رخصةٌ عند حاجتها إليو أو حاجة طفلها ،فإذا مل تكن حاجة مل يػُبَ ِح
ؽبا الفطر يف ىذه اغبالة ،ألف َ
ِ
الفطر.
والدليل على إباحػة الفطػر ؽبمػا حػدي أَنَػ ِ بػ ِن مالِ ٍ
ت َعلَيػنَػا خيػل رس ِ
ػوؿ الل ِػو 
ػيب  ق َ
ػك ال َك ْع ِّ
َ
ػاؿ :أَ َغ َ
ػار ْ ْ َ ْ ُ
ػوؿ الل ِػو  فَػوج ْدتُػو يػتَػغَػدغ ،فَػ َقػ َاؿ« :اُْد ُف فَ ُكػل» ،ف ُقلػت :إَ ِ
ك عػ ِن
ت َر ُس َ
ُح ِّػدثْ َ
ُ
فَأَتَػْي ُ
َ
صػائ ٌم ،فقػاؿ« :اُْد ُف أ َ
ََ َُ
ْ
اغبَ ِام ِل أو الْ ُم ْر ِضػ ِع الص ْػوَـ أو
ض َع ع ِن الْ ُم َسافِ ِر الص ْوَـ َو َشطَْر الصبلةَِ ،و َع ِن ْ
الص ْوِـ أو ِّ
الصيَ ِاـ ،إِف اهلل تَػ َع َاىل َو َ
ِ
ِ
ػت ِم ػ ْن طَ َعػ ِػاـ
ِّ
ػيب  كِْلتَػْي ِه َمػػا أو إِ ْحػ َػد ُ
الصػػيَ َاـ» ،واهلل لق ػ ْد قَا َؽبَُمػػا النػ ُّ
انبَا ،فَػيَػػا َؽبْػ َ نَػ ْفسػػي أَف ال أَ ُكػػو َف طَع ْمػ ُ
(ٔ)

ابن خزيبة.
ِّ
النيب  .رواه اػبمسة وصححو ُ

ما يجب عليهما إذا أفطرتا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ض ِاء
ت ال َق َ
ب َعلَى ُك ِّل مْنػ ُه َما ال َق َ
ضاءُ بِ َع َدد األي ِاـ الٍب أفطََرتْػ َهاَ ،وَوقْ ُ
إ َذا أفطََرت اغبام ُل أو اؼبرض ُعَ ،و َج َ
تأخ ِّب ال َق ِ
ْب فَأَ ْكثَػر ،فَبلَ حرج عليها يف ِ
ذلك َسنَة أو َسنَتَػ ْ ِ
لكن
ُم َوس ٌع إىل زاوِؿ عُ ْذ ِرَىاَ ،وقَ ْد يَ ْستَ ِمُّر َ
َ
ََ َ َ
ضاء ،و ْ
َ
ِ
ضاء فيما بػ ْ َ ِ
القضاء
عليها َم َع
ْب زواؿ العُذ ِر إىل رمضا َف التاِ لوُ ،ولي َ َ
ب َعلَ َيها ال َق َ ُ َ َ
َم ٌَب َز َاؿ عُ ْذ ُرَىا َو َج َ
الفطْر خوفا علَى نَػ ْف ِسها أو خوفا علَى جنِينِها أو ولِ ِ
ِ
يح ِم ْن أقو ِاؿ ِ
أىل
يد َىاَ ،علَى الص ِح ِ
إطعاـَ ،سواءٌ أكا َف ُ َ ْ َ
ٌ
َ
َْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َع اهلل
العِل ِم َرضبهم اهلل تعاىلَ ،
كاؼبساف ِر قَ ْد َو َ
وذلك ألف النيب  يف َى َذا اغبدي أخبَػَر أف اغبام َل واؼبرض َع َ
ضعو عْنو ،واؼبسافِر ِ
عنهما
يقضي فَػ َق ْط َك َما قا َؿ تعاىلَ ( :وَمن َكا َف َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَعِدةٌ
َ
الصياـ َ
َ
كما َو َ َ ُ َ ُ َ ُ
صػ ِػة يف
(ٔ) رواه أضبػػد ٗ ،ٖٗٚ/و٘ ،ٕٜ/وأبػو داود يف كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب اختيػػار الفطػػر ٕ ،)ٕٗٓٛ(ٖٔٚ/والَبمػػذي يف كتػػاب الصػػوـ ،بػَػاب مػػا جػػاء يف ُّ
الر ْخ َ
األفطار لِلْ ُحْبػلَى َوالْ ُم ْر ِض ِع ٖ ،)ٚٔ٘(ٜٗ /وىذا لفظو ،والنسائي يف كتاب الصياـ ،باب ذكر اختبلؼ معاوية بن سبلـ وعلي بن اؼببارؾ يف ىذا اغبدي
ٗ ،)ٕٕٚٗ(ٔٛٓ/وابػػن ماجػػو يف كتػػاب الصػػياـ ،بػَػاب مػػا جػػاء يف ا ِإلفْطَػػا ِر لِلْ َح ِامػ ِػل َوالْ ُم ْر ِضػ ِع ٔ ،)ٔٙٙٚ(ٖٖ٘/قػػاؿ الَبمػػذيَ :حػ ِػدي ٌ َح َسػ ٌػن  ،وصػػححو ابػػن
خزيب ػػة ٖ ،)ٕٓٗٗ(-)ٕٕٓٗ(ٕٙٚ/واأللب ػػاَ يف ص ػػحيح س ػػنن أب داود(ٖ ،)ٕٓٛتنبي ــو :ىك ػػذا يف رواي ػػة الَبم ػػذي وأب داود وإح ػػدغ رواي ػػٍب اب ػػن خزيب ػػة« :أو
الْ ُم ْر ِض ِع» ،ويف رواية غّبنبا« :والْ ُم ْر ِض ِع».
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ٍ (ٔ)
ِ
يض ،واؼبريض ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يقضي فَػ َق ْط ِم ْن َغ ِّْب
ر
اؼب
م
ك
ح
يف
ا
م
ه
ػ
ن
أل
و
،
ط
ق
ػ
ف
ياف
قض
ت
ع
اؼبرض
و
ل
اغبام
ا
ذ
وىك
،
ِّم ْن أَياـ)
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َُ
ُ
ُ
َُ
ُ
إطْ َع ٍاـ.
المرض ،وللمريض ثبلثة أحواؿ:
ب الثّاني:
ُ
السبَ ُ
ضرُر بالصيام ،ول يُـ ْر َجى ِش َفا ُؤهُ ِم ْن َى َذا الْ َم َر ِ
مثل :اؼبريض
ْح ُ
ريض يَـتَ َ
ال األُولَى :إ َذا َكا َن ال َْم ُ
ال َ
ضُ ،

بالسرطاف اؼبنتَر يف البدف ،واؼبريض بالسكري ويعجز عن الصياـ والقضاء ،والذي يغسل ال ُكلى وال
يستطيع الصياـ يف رمضاف وال القضاء ،فهؤالء يفطروف ،وهبب عليو أف يطعموا مسكينا عن كل يوـ من
رمضاف.
ضرُر بالصيام ،ول يُـ ْر َجى ِش َفا ُؤهُ ِم ْن َى َذا الْ َم َر ِ
ض لكنو يستطيع
ْح ُ
ريض يَـتَ َ
ال الثانيةُ :إ َذا َكا َن ال َْم ُ
ال َ
صياـ بعض األياـ دوف بعض ،ويستطيع القضاء ،مثل :اؼبريض بالسكري الذي يستطيع صياـ بعض األياـ
دوف بعض ،فيصوـ األياـ الٍب يستطيعها ويفطر األياـ الٍب يَق عليو صيامها ،مث يقضي فيما بعد ،وىكذا
الذي يغسل الكلى ويستطيع صياـ بعض األياـ دوف بعض ،فيصوـ ما يستطيعو ويفطر األياـ الٍب يغسل
فيها الكلى واألياـ الٍب يَق عليو صيامها ،مث يقضي فيما بعد.
ضرُر بالصيام ،ويُـ ْر َجى ِش َفا ُؤهُ ِم ْن َى َذا الْ َم َر ِ
مثل :عامة
ْح ُ
ريض يَـتَ َ
ال الثالثةُ :إذَا َكا َن ال َْم ُ
ال َ
ضُ ،
األمراض غّب الْ ُم ْزِمنَ ِة ،فهذا يفطر األياـ الٍب يعجز فيها عن الصياـ ،أو يَق عليو الصياـ فيها مَقة
اىرة ،مث إذا شفي صاـ بقية الَهر ،ويقضي ما أفطره من أياـ ،ولي عليو إطعاـ بسبب ذلك.

فاس
الثالث:
ب
ُ
ُ
السبَ ُ
الحيض أو الن ُ
ِ
ت ال تؤمر بالصياـ ،بل إهنا تُػْنػ َهى عن الصياـ يف ىذه
من رضبة اهلل تعاىل باؼبرأة أهنا إذا حاضت أو نُف َس ْ
ِ
صح صومها ،فعن أب سعِ ٍ
ت وَمل ي ِ
ي  قاؿَ :خَر َج رسوؿ الل ِو  يف
يد ْ
اػبُ ْد ِر ِّ
َُ
اغبالة ،ولو صامت أَشبَ ْ َ ْ َ
َ
أَضحى أو فِطْ ٍر إىل الْمصلى ،فَمر على النِّس ِاء فقاؿ« :يا معَر الن ِ
صدقْ َن ،فَِإ َِّ أُ ِريتُ ُكن أَ ْكثَػَر أ َْى ِل
ِّساء تَ َ
ُ َ
َْ
َ
َ َ ْ ََ َ
َ
وؿ الل ِو؟ قاؿ« :تُكْثِر َف اللعن ،وتَ ْك ُفر َف الْع َِّب ،ما رأيت ِمن نَاقِص ِ
ات َع ْق ٍل َوِدي ٍن
النا ِر» ،فَػ ُق ْل َنَ :وِِبَ يا َر ُس َ
ْ َْ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ
اغبا ِزِ
ِ
ق
ػ
ن
ا
وم
:
ن
ل
ػ
ق
،
»
ن
ك
ا
د
ح
إ
من
ـ
ْ
وؿ الل ِو؟ َ
صا ُف ِدينِنَا َو َع ْقلِنَا يا َر ُس َ
قاؿ« :أَلَْي َ َش َه َادةُ
ْ
ُ
ُ
ب لِلُ ِّ
ُ
َ
ْ
َ َ َ
ب الر ُج ِل َْ
أَ ْذ َى َ
ك ِمن نػُ ْقص ِ ِ
ِِ ِ
قاؿ« :فَ َذلِ ِ
ص ِ َش َه َادةِ الر ُج ِل؟» ،قُػ ْل َن :بَػلَىَ ،
اض ْ
اف َع ْقل َها .أَلَْي َ إذَا َح َ
الْ َم ْرأَة مثْ َل ن ْ
ت َملْ
َ
(ٕ).
ك ِمن نػُ ْقص ِ
قاؿ« :فَ َذلِ ِ
اف ِدينِ َها».متفق عليو
ص ْم؟» ،قُػ ْل َن :بَػلَىَ ،
َ
ص ِّل وَملْ تَ ُ
تُ َ
(ٔ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
ص الطاعػ ػ ِ
ػاف ا ِإليبَػ ِ
ض الص ػػوـ ٔ ،)ٕٜٛ(ٔٔٙ/ومسػ ػػلم يف كتػ ػػاب اإليب ػػاف ،بػ ػػاب بػي ػػا ِف نػُ ْقصػ ػ ِ
ػاف بِػ ػنَػ ْق ِ
(ٕ) رواه البخػ ػػاري يف كتػ ػػاب اغب ػػيض ،بػَ ػػاب تَػ ػ ْػر ِؾ ا ْغبَػ ػػائِ ِ
ػات
َ
َ
َْ
َ ََ
ٔ ) ٛٓ(ٛٚ/ومل يسق لفظو وأحاؿ دبعناه على ما قبلو ،ورواه يف اؼبوضع نفسو من حدي ابن عمر رضي اهلل عنهما برقم (.)ٜٚ
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حالة ِمن الضع ِ ربتاج معها إىل الر ِ
ْب ألهنا يف ٍ
ِ
ْب اغبالت ِ
الصياـ يف ىات ِ
احة والطعاـ
وإمبا ُمنعت اؼبرأة ِمن
ُ َ
ِ
وض َع عنها الصبل َة اؼبفروضةَ.
إهباب الصياـ عليها ،بل إف اهلل تعاىل رضبة هبا َ
والَراب ،فلم يناسبها ُ
ِ ِ
ِ
ِ
قالت:
وهبب عليها أف
الع َد ِوية ْ
تقضي بعدد األياـ الٍب أفطرتا من رمضاف ،فعن ُم َعاذَةَ بنت عبد اهلل َ
َ
ِ
ضي الصوـ والَ تَػ ْق ِ
ض تَػ ْق ِ
اغبَائِ ِ
اؿ ْ
لتَ :ما بَ ُ
َح ُروِريةٌ
ضي الصبل َة؟ فَػ َقالَ ْ
ت َعائ ََةَ رضي اهلل عنها فَػ ُق ُ
َسأَلْ ُ
َْ
ت :أ َ
ِ (ٔ)
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِاء الص ْوِـ ،وال نػُ ْؤَم ُر
ق
ب
ر
م
ؤ
ػ
ن
ػ
ف
لك
ذ
ا
ن
ػ
ب
ي
ص
ي
ف
ا
ك
«
:
ت
ل
ا
ق
،
َؿ
أ
َس
أ
ِب
ك
ل
و
،
ة
ي
ر
و
ر
حب
ت
س
ل
:
لت
ق
؟!
أَنْت
ُ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ َُ َ ُ ْ َ ُ َ
ْ
ْ
َ
ُ ْ ُ َُ
(ٕ)
ض ِاء الصبلَةِ».متفق عليو.
بَِق َ
ِ
القضاء موسع ؽبا ِمن رمضاف الذي أفطرت فيو إىل رمضا َف اآلخر ،وال هبوز ؽبا تأخّبُ القضاء إىل ما
ووقت
ُ
بعد رمضاف اآلخر بغّب عذر.
إذا طهرت الحائض ليال أو نهارا فماذا عليها
إذا رأت اؼبرأةُ اغبائض الطُّهر الكامل قبل الفج ِر وجب عليها صياـ اليوـ التاِ ،ويكوف الطهر ِ
برؤية ال َقص ِة
ُ
َ
ُ
ُ َ
َ َ
ِ
ِ
باعبفاؼ الكامل لِ َمن طُهرىا بذلك ،فيجب عليها يف ىذه اغبالة
البيضاء ،أو
البيضاء لِ َم ْن طُهرىا بالقص ِة
تصوـ اليوـ التاِ ،وإف مل تغتسل إال بعد طلوع الفج ِر.
أف َ
تأكل
الطهر
وتَرب بقيةَ
يومها مفطرةَ ،
َ
الكامل إال يف أثناء النها ِر فإهنا تُكمل َ
وأما إذا مل تَػَر َ
فلها أف َ
َ
قوِ العلماء ،وتصوـ ِمن اليوـ التاِ.
النها ِر على الصحيح من َ
العجز عن الصيام لكبر السن
ابع:
ُ
ب الر ُ
السبَ ُ

فطر ،وهبب عليو أف
يَق عليو
السن الذي ال يستطيع
الصياـ ،أو ُّ
كبّبُ ِّ
ُ
َ
الصياـ مَقة اىرة هبوز لو أف ي َ
صاع عن كل ٍ
يوـ ،ويساوي بالكيلو :كيلو
كل يوـ ِمن رمضاف ،ومقدار اإلطعام :نص ُ ٍ
ِّ
يطعم مسكينا عن ِّ
َ
ونص تقريبا من األرز أو غّبه ،فيجزئ عن الَهر كلِّو إذا كاف تاما كِي َ أ َُرز كبّب من الذي يزف
(٘ٗكجم) طبسة وأربعْب كيلو جراـ ،وهبوز إعطاؤه لعائلة فقّبة أيا كاف عددىا.
درجة ِ
وإذا وصل الكبّب إىل ِ
صاـ
يعقل شيئا فإنو يزوؿ عنو التكلي  ،وال يلزمو شيءٌ ،فبل يُ ُ
َ
اػبرؼ فلم يعد ُ
َ
طعم عنو.
عنو ،وال يُ ُ

ػوب إىل َح ػُروراء بلػػدة علػػى ميلػػْب ِم ػن الكوفػػة ،واؼب ػراد ىنػػا اػب ػوارج ،فػػإهنم ينسػػبوف إليهػػا ألف أوؿ فرقػػة مػػنهم خرج ػوا َعلَ ػى علػػي  كػػانوا ِهب ػا،
(ٔ) ا ْغبَػُروِر ُّ
ي منسػ ٌ
واسػػتفهمتها عائَػػة رضػػي اهلل عنهػػا اسػػتفهاـ اسػػتنكار :ىػػل أنػػت مػػنهم؛ ألف مػػن أصػ ِ
ػوؽبم :األخػػذ دبػػا دؿ عليػػو القػػرآفَ ،وَرُّد مػػا زاد عليػػو مػػن اغبػػدي مطلقػا (فػػتح
البارئ.)ٕٕٗ/
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٕ
ِ
اغبَػػائ ِ
ض ُدو َف
ضػػاء الصػ ْػوـ علػػى ْ
ض الصػػبل َة ٔ ،)ٖٔ٘(ٕٕٔ/ومسػػلم يف كتػػاب اغبػػيض ،بػَػاب ُو ُجػػوب قَ َ
( ) رواه البخػػاري يف كتػػاب اغبػػيض ،بػَػاب ال تَػ ْقضػػي ا ْغبَػػائ ُ
الصبلةِ ٔ ،)ٖٖ٘(ٕٙ٘/وىذا لفظو.
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درجة ِ
وإذا وصل الكبّب إىل ِ
صاـ
يعقل شيئا فإنو يزوؿ عنو التكلي  ،وال يلزمو شيءٌ ،فبل يُ ُ
َ
اػبرؼ فلم يعد ُ
َ
طعم عنو.
عنو ،وال يُ ُ

الخامس :الس َف ُر
ب
السبَ ُ
ُ
هبوز للمسافر سفرا مباحا ِ
الفطُْر بإصباع العلماء ،إال أف يقصد بالسفر التحايل بو على الفطر فبل هبوز لو
َُ
ٔ
ِ
ُخَر) ( ).
الفطر ،قاؿ تعاىلَ ( :وَمن َكا َف َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَعدةٌ ِّم ْن أَي ٍاـ أ َ
عن ِّأـ اؼبؤمنْب عائَِةَ رضي اهلل عنها زو ِج النيب  :أَف ضبزَة بن عم ٍرو األَسلَ ِمي ِ َ 
وـ
َ َ َ
قاؿ للنِ ِّ
ِّ
ْ
َص ُ
يب  :أَأ ُ
ََْ َ َ ْ
َْ
َْ
ٕ
()
ِ
ِ
ت فَأَفْ ِط ْر».متفق عليو.
يف الس َف ِر؟َ -وَكا َف َكثِ َّب ِّ
ص ْمَ ،وإِ ْف شْئ َ
الصيَ ِاـ -فَػ َق َاؿ« :إِ ْف شْئ َ
ت فَ ُ
وىذه األدلة تعم كل مسافر وإف مل هبد مَقة كمن سافر بالطائرة وكاف اعبو باردا ،إذ اؼببيح للفطر ىو
السفر ولي اؼبَقة.
ِ ِ
ص ِة اهلل تعاىل ،قاؿ أَنَ ٌ َ :سافَػ ْرنَا َم َع
العيب َعلَى َم ْن أفْطََر يف ىذه اغبالة ألَنوُ ُمتَػَر ِّخ ٌ
ص بُِر ْخ َ
وال هبوز ُ
ٖ
ِ
ر ِ ِ
قاؿ
ب الصائِ ُم َعلَى الْ ُم ْف ِط ِر ،والَ الْ ُم ْف ِط ُر َعلَى الصائِ ِم.متفق عليو( )َ ،
سوؿ اللو  يف َرَم َ
ضا َف ،فَػلَ ْم يَع ْ
َ
شيخ اإلسبلـ ابن تيميةَ رضبو اهلل :هبوز الفطر للمسافر باتفاؽ األمة ،سواء كاف قادرا على الصياـ أو
ُ
عاجزا ،وسواء شق عليو الصوـ أو مل يَق ،حبي لو كاف مسافرا يف الظِّ ِّل واؼباء ،ومعو َم ْن ىبدمو ،جاز لو
ِ
اب ...وكذلك َم ْن أنكر
الفطُْر وال َق ْ
ص ُرَ ،وَم ْن قَ َاؿ :إف الفطر ال هبوز إال ؼبن َع َجَز عن الصياـ فَإنوُ يُ ْستَتَ ُ
ِ
اب ِم ْن ذلك ...فإف ىذه األحواؿ خبلؼ كتاب اهلل ،وخبلؼ سنة رسوؿ اهلل ،
على الْ ُم ْفط ِر فَإنوُ يُ ْستَتَ ُ
(ٗ)

وخبلؼ إصباع األمة.اىػ

أحوال الناس في الصيام في الس َف ِر ،ومتى يكون األفضل الصوم أو الفطر
للناس يف الصياـ يف السف ِر طبسة أحواؿ:
َجَزأَهُ ،وذىب بعض العلماء إىل ربرمي
الْ َح ُ
الصيَ ِاـ ،فَػ َه َذا يُكَْرهُ لَوُ ِّ
ضرُر بِ ِّ
ال األولىَ :م ْن يَػتَ َ
ص َاـ أ ْ
الصيَ ُاـ ،وإ ْف َ
الصياـ عليو ،وعلَى ى َذا ُوبمل ما رواه جابِر  أَف رس َ ِ
ضا َف،
وؿ اللو َ خَر َج َع َاـ الْ َفْت ِح إىل َمكةَ يف َرَم َ
َُ
َ َ َ ْ َ ُ َ ََ ُ َ ٌ
ِ
ِ
فَصاـ حٌب بػلَ َ ُكر ِ
ِ
يما
يل لو :إِف الناس قد َشق عليهم ِّ
ََ َ َ ََ
اع الْغَمي ِم ،فَ َ
الصيَ ُاـَ ،وإمبَا يَػْنظُُرو َف ف َ
ص َاـ ُ
الناس [،فَق َ
(ٔ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
(ٕ) رواه البخػػاري يف كتػػاب الصػػياـ ،بَػػاب الصػ ْػوِـ يف الس ػ َف ِر َوا ِإلفْطَػػا ِر ٕ ،)ٔٛٗٔ(ٙٛٙ/ومسػػلم يف كتػػاب الصػػياـ ،بَػػاب الت ْخيِ ػ ِّب يف الصػ ْػوِـ َوالْ ِفطْ ػ ِر يف الس ػ َف ِر
ٕ.)ٕٔٔٔ(ٜٚٛ/
ٖ
ِ
ِ
ض ُػه ْم بػَ ْعضػا يف الص ْػوـ َوا ِإلفْطَػا ِر ٕ ،)ٔٛٗ٘(ٙٛٚ/ومسػلم يف كتػاب الصػياـ ،بَػاب َج َػوا ِز
اب النػيب  بػَ ْع ُ
بأ ْ
َص َح ُ
( ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،بَاب مل يَع ْ
ِ ِ
ضا َف لِلْ ُم َسافِ ِر ٕ ،)ٔٔٔٛ(ٚٛٚ/وىذا لفظو.
الص ْوـ َوالْفطْ ِر يف َش ْه ِر َرَم َ
(ٗ) ؾبموع فتاوغ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٕ٘.ٕٔٓ/
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فَػع ْلت ،فَػ]دعا بَِق َد ٍح ِمن م ٍاء[بػع َد الْعص ِر] فَػرفَػعو حٌب نَظَر الناس إليوُ ،مث ش ِر ِ
ذلك :إِف
يل لو بَػ ْع َد َ
َ َ ََ
َ َ
ْ َ َْ َ ْ َ َُ َ
َ ُ
ب ،فَق َ
(ٔ)
ض ِ
صاةُ».رواه مسلم.
ص َاـَ ،
صاةُ ،أُولَئِ َ
فقاؿ« :أُولَئِ َ
بَػ ْع َ
ك الْعُ َ
ك الْعُ َ
الناس قَ ْد َ
َجَزأَهَُ ،و َعلَى
الْ َح ُ
ضرُر بِِو ،فَػ َه َذا يُكَْرهُ لَوُ ِّ
ال الثانِيَةَُ :م ْن يَ َُ ُّق َعلَْي ِو ِّ
الصيَ ُاـ َوالَ يَػتَ َ
ص َاـ أ ْ
الصيَ ُاـ أيضا ،وإ ْف َ
رسوؿ الل ِو  يف س َف ٍر فَػرأَغ ِزحاما ورجبل قَ ْد ُلِّل ِ
فقاؿَ « :ما
عليوَ ،
قاؿَ :كا َف ُ
َى َذا ُْوب َم ُل َما َرَواهُ َجابٌِر َ 
َ َ َ ََ ُ
َ
(ٕ)
فقاؿ« :لَْي َ ِم َن الِْ ِّرب الص ْوُـ يف الس َف ِر».متفق عليو.
صائِ ٌمَ ،
َى َذا؟» ،فَػ َقالُواَ :
يَق عليو القضاء ،كالذي يكوف مَغوال يف غّب رمضاف
ال الثالِثَةُِ :من ال يَق عليو
الْ َح ُ
الصياـ ولكن ُّ
ُ
ٍ
بو ٍ
عبادات
فيَق عليو القضاءُ ،أو ينَط يف الصياـ مع الناس وال ينَط وحده ،أو أف عنده
يفة أو سف ٍر ُّ
أكثر وقتِ ِو ويَق عليو القضاء يف ىذه اغبالة ،فاألفضل ؽبذا أف يصوـ يف
أو أعماال أخرغ يف فطره
ُ
تستغرؽ َ
السفر.
ال الرابِ َعةَُ :من يستوي عنده األمراف الصياـ وعدمو ،وال يَق عليو القضاء ،فقد اختل العلماء يف
الْ َح ُ
األفضل لو ،والصحيح أف األفضل لو الفطر ،وىو مذىب اإلماـ أضبد ،وقوؿ ابن عمر وابن عباس وسعيد
وشيخنا
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
بن اؼبسيب والَعيب واألوزاعي وإسحاؽ وابن خزيبة وابن حباف ،واختاره ُ
ُ
ابن باز واللجنةُ الدائمة لئلفتاء.
ُ
رسوؿ الل ِو
قاؿ ُ
قاؿَ :
وذلك ألنو يستمتع برخصة اهلل تعاىل ،ويف حدي عبد اهلل بن عُ َمَر رضي اهلل عنهما َ
« :إف اللو ُِوبب أَ ْف تُػ ْؤتَى رخصوَ ،كما يكْره أَ ْف تُػ ْؤتَى مع ِ
صيَتُوُ» .رواه أضبد وصححو ابن خزيبة وابن
َْ
ُ َ ُ ُ َ َ َُ
َ ُ
حباف( ).
ٖ

(ٗ)
ِ
األصل
جعل
حي
،
ُخَر)
ويدؿ عليو أيضا قولُو تعاىلَ ( :وَمن َكا َف َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَعدةٌ ِّم ْن أَي ٍاـ أ َ
َ
ىبّبه يف الصياـ وعدمو ،ولوال أف النيب 
للمريض واؼبساف ِر
مباشرة إىل القضاء ،ومل ِّ
اإلفطار ألنو نَػ َقلَوُ
َ
َ
وأصحابو  كانوا يصوموف يف السفر لكاف ؼبن قاؿ بوجوب ِ
الفط ِر وجوٌ ِمن ىذه اآلية الكريبة.
َ
ِ
سةُ :أف يستفيد اؼبسافر بالفط ِر زيادةَ عبادةٍ أو مصلحة كأف يتقوغ بو على اعبهاد ،أو على
الْ َح ُ
ال الخام َ

أداء العُمرة أوؿ ما يدخل مكة هنارا ألف االبتداء هبا أوؿ قدومو ىو السنة ،أو أدائها على وجو أمت فبا لو
ٔ
ضا َف لِْلمسافِ ِر يف َغ ِّب مع ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
صيَ ٍة ٕ ،)ٔٔٔٗ(ٚٛ٘/وما بْب معقوفْب من رواية أخرغ لو.
ْ َْ
( ) رواه مسلم يف كتاب الصياـ ،بَاب َج َواز الص ْوـ َوالْفطْر يف َش ْهر َرَم َ ُ َ
ٕ
ػرب الصػ ْػوُـ يف الس ػ َف ِر » ٕ ،)ٔٛٗٗ(ٙٛٚ/ومسػػلم يف كتػػاب
( ) رواه البخػػاري يف كتػػاب الصػػوـ ،بػَػاب قَػ ْػوِؿ النػػيب  لِ َمػ ْػن ُلِّػ َػل عليػػو َوا ْشػػتَد ا ْغبَػ ُّػر« :لػػي مػػن الْػ ِ ِّ
الصياـ ،باب جواز الصوـ والفطر يف شهر رمضاف للمسافر ٕ.)ٔٔٔ٘( ٚٛٙ/
(ٖ) رواه أضب ػػد ٕ ،ٔٓٛ/وص ػػححو اب ػػن خزيب ػػة ٕ ،)ٜ٘ٓ(ٖٚ/واب ػػن حب ػػاف  ،)ٕٕٚٗ(ٗ٘ٔ/ٙورواه البيهق ػػي يف الس ػػنن الك ػػربغ ٖ ،ٔٗٓ/و البػ ػزار يف مس ػػنده
ٕ ،)ٜٜ٘ٛ(ٕ٘٘/قاؿ النػووي (خبلصػة األحكػاـ ٕ :)ٕٜٚ/رواه البيهقػي بإسػناد جيػد ،وقػاؿ اؼبنػذري (الَبغيػب والَبىيػب ٕ :)ٛٚ/رواه أضبػد بإسػناد صػحيح،
والبزار والطرباَ يف األوسط بإسناد حسن ،وصححو األلباَ يف إرواء الغليل (ٗ.)٘ٙ
(ٗ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
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ِ
النيب 
طر كما أمر ُّ
أداىا صائما ،أو يكوف لو أداىا صائما شق عليو ،فاألفضل لو يف ىذه اغباؿ الف ُ
(ٔ)
أصحابو ِ 
بالفطر يف فتح مكة.
َ
وقت جوا ِز ِ
الفطر للمسافر
ُ

هبوز الفطر للمسافر من أوؿ ما ىبرج من بلده ولو كاف قد ابتدأ الصياـ ،كما هبوز لو الفطر أثناء السفر،
والفطر إذا أقاـ ببلد إقامة ال سبنع قصر الصبلة كاليوـ واليومْب والثبلثة وكبوىا.
ِ
ِ
اإلمساؾ على الصحيح من
طره وال يلزمو
ُ
ولو الفطر أيضا يف رجوعو ،وإذا دخل بلده مفطرا فلو أف يتم ف َ
ِ
ِ
وجوب اإلمساؾ،
دليل على
ب مالِك و
قوِ العلماء ،وىو َ
مذى ُ
الَافعي ورواية عن اإلماـ أضبد ،ألنو ال َ
ّ
ٍ
مسعود َ :م ْن أَ َك َل أَوَؿ
قوؿ اب ِن
األصل أف من أفطر أوؿ النهار بعذر جاز لو الفطر آخره ،ويؤيده ُ
و ُ
ٕ
النػها ِر فَػ ْليأْ ُكل ِ
آخَرهُ .رواه ابن أب شيبة ( ).
َ َ ْ
قدـ بلده ودخلَها صائما ،فبل هبوز لو ِ
ِ
الفطر ،ويلزمو إسباـ ِ
صيام ِو.
ُ
وأما إذا َ

ب
السادس :اإلغماءُ
السبَ ُ
ُ
أكثر أىل العلم على أف من أُ ْغ ِم َي عليو يوما كامبل من رمضاف فأكثر ،أنو يقضى ما فاتو من الصياـ ولو
ِ
ص ْموُ َوَمن َكا َف َم ِريضا
الَهر كلو ،والدليل على ذلك قولو تعاىل( :فَ َمن َش ِه َد من ُك ُم الَ ْهَر فَػ ْليَ ُ
أغمي عليو َ
ٖ
ِ
ُخَر) ( ) ،فنص على أف اؼبريض هبب عليو القضاء ،واإلغماء نوعٌ ِمن اؼبرض.
أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَعدةٌ ِّم ْن أَي ٍاـ أ َ
ٍ
ِ
ِ
وأما َمن نَوغ
الصياـ ُمث أُ ْغم َي عليو ُ
َ
أكثره وأفاؽ يف جزء منو فإف َ
صيامو صحيح ،سواءٌ
بعض النهار أو ُ
ِ ِِ (ٗ)
أكانت إفاقتو ِمن أوِؿ ِ
اليوـ أـ ِم ْن آخره.
ْ ُُ ْ
السابع :الضرورة أو الحاجة الشديدة
ب
ُ
السبَ ُ

من صاـ صوما واجبا مث عرضت لو ضرورة للفطر ،أو مَقة شديدة فاحتاج معها إىل الفطر جاز لو أف
يفطر؛ كما لو خاؼ على نفسو اؽببلؾ ،أو تل عضو من أعضائو ،أو اؼبرض أو كبو ذلك ،فإنو هبوز لو
الفطر ؽبذه الضرورة ،ويقضي بدلو.
ػرؽ أو حري ٍػق أو ىػ ْدٍـ جػاز لػو ِ
ِ
ِ
ٍِ
ٍ
الفط ُػر،
ومن ذلكَ :من احتاج ل ْلفط ِر لػدفْ ِع ضػرورةِ غػّبه ،كِإنقػاذ معصػوـ م ْػن غ ْ
ويلزمو قضاءُ ما أفْطََره.
ُ

ٔ
َجػ ِر الْ ُم ْف ِطػ ِر يف السػ َف ِر إذا تَػ َػوىل الْ َع َم َػل ٕ ،)ٕٔٔٓ(ٜٚٛ/وسػػيأيت بتمامػو إف شػاء اهلل يف ىػػذا الكتػاب (الفصػل السػػادس
( ) رواه مسػلم يف كتػاب الصػياـ ،بػَػاب أ ْ
عَر :معارؾ العزة يف رمضاف-فتح مكة).
(ٕ) رواه ابن أب شيبة يف مصنفو ٕ.)ٜٖٖٗ(ٖٔٓ/
(ٖ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
(ٗ) ينظر :اؼبغِب ٖ ،ٕٔ-ٔٔ/واجملموع  ،ٕ٘ٛ/ٙواؼبهذب مع اجملموع .ٕ٘ٔ/ٙ
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اعب ِ
هاد يف سبيل اهلل فإنو ي ْفطر ،سواء أكاف ذلػك يف السػفر
احتاج إىل الْ ِفط ِر للتػ َق ِّوي بو على ْ
ومن ذلكَ :من َ

ويلزمو قضاءُ ما أفْطََره.
أـ يف اغبضر كما لو دنبهم العدو يف ببلدىمُ ،
ػاؿ وج ِ
وال هبوز الفطػر يف اغبضػر جمل ِ
ػود اؼبَ ِ
ػرد احتم ِ
ػقة أو نِّهػا ،بػل ال يفطػر حػٌب ربص َػل بالفعػل ،فػإذا ُوجػد
ِ ِ
ِ
طر ،واهلل أعلم.
السبب اؼببيح َ
ُ
جاز الفطر ،وإذا مل يوج ْد مل هبز الف ُ

٘ٗ

ات)
ثامنُ :م
فسدات الصي ِام (ال ُْم َفط َر ُ
ُ
الفصل ال ُ
ُ

ٗٙ

فسدات الص ِ
ات)
أولًُ :م
يام (ال ُْم َفط َر ُ
ُ
مفسدات الصياـ عديدة ،بياهنا فيما يلي إف شاء اهلل تعاىل:
ُ

ْب لَ ُك ُم
أولً:
ُ
رب ،أيا كاف نوعُ
اؼبأكوؿ أو الْ َمَروب ،لقولو تعاىلَ ( :وُكلُواْ َوا ْشَربُواْ َحٌب يػَتَبَػ َ
األكل أو الش ُ
ُ
ٔ
ط األَبػيض ِمن ْ ِ
الصيَ َاـ إِ َىل الْي ِل)( ).
ْ
َس َوِد ِم َن الْ َف ْج ِر ُمث أَِسبُّواْ ِّ
اػبَْيط األ ْ
اػبَْي ُ ْ َ ُ َ
ويدخل في حكمهما :إدخاؿ الَراب أو الطعاـ عن طريق األن ِ  ،ألف األن مدخل يوصل إىل اغبلق مث
ِ ِ
َصابِ ِعَ ،وبَالِ ْ يف
ب ِِ َرةَ « :أَ ْسبِ الْ ُو ُ
ضوءََ ،و َخلِّ ْل بَػ ْ َ
ْب األ َ
إىل اؼبعدة ،يدؿ على ذلك قولو  للَقيط بن َ
صْ
اؽ إال أَ ْف تَ ُكو َف ِ
االستِْن ََ ِ
ابن َح َج ٍر
ْ
َ
اغباكم و ُ
ابن خزيبةَ و ُ
صائما» رواه األربعة ،وصح َحوُ ُ
ابن حباف و ُ
ٕ
ِ ()
ي.
والنػ َوو ُّ
والشرب ،وىو ِ
ِ
شيئاف:
بم ْعنَى األ ْك ِل
ثانيًا :ما كان َ
ٍ
ِ
دـ في ْف ِط ُر بذلك؛ ألف الد َـ ىو غايةُ
حقن بو ٌ
َ
أح ُدىماَ :ح ْق ُن الدـ يف الصائ ِم ،مثل أف يُ َ
صاب بنزي فيُ َ
الغِ ِ
عاـ والَر ِ
ذاء بالط ِ
غسيل الدـ بالنسبة ؼبرضى ال ُكلى (الغسيل الدموي).
اب ،ومثلو يف التفطّب:
ُ
تناوؽبا أفْطَر ألهنا وإ ْف مل تكػن أ ْكػبل وال
ثانيهما :ا ِإلبُر الْ ُمغَ ِّذيةُ ال ٍِب يُكتَػ َفى هبا عن األكل والَرب ،فإذا َ
دبعنانبا ،فَػثَبَت ؽبا ُحكمهما.
ُشربا َح ِقْيقة ،فإهنا ُ
أعظَػم اؼبفطِّػر ِ
ِ
ات وأ ْكبَػ ُرىػا ْإشبػا،
أسػو َ
ػبلج الػذ َك ِر يف الْ َف ْػرِج حػٌب يغيػب ر ُ
ثالثًا :الْج َماعُ ،وىػو إي ُ
(اغبَػ َفة) ،وىػو ْ ُ
صومو فَػ ْرضا كاف ْأو نَػ ْفبل.
فم ٌَب جامع
الصائم بطَل ُ
َ
ُ
اإلمساؾ عن
اجب عليو لَ ِزمو التوبةُ إىل اهلل تعاىل ِمن ىذا اإلمث العظيم ،و
ُ
مث إ ْف كاف يف هنا ِر رمضا َف و ُ
الصوـ و ٌ
قضاء ٍ
اؼبفطِّرات يف ىذا اليوـ الذي جامع فيو ،مع ِ
يوـ بدال عنو ،ووجب عليو أيضا الكفارةُ المغلظةُ،
ََ
رقبة ٍ
وىي :عتق ٍ
مؤمنة ،فإف مل َهب ْد فصياـ شهري ِن متتابعْب ال يػُ ْفط ِر بينهما إال لعُ ْذ ٍر شرعي كأياـ العيدين
ُ
رض والسفر لغ ِّب ِ
حسي كاؼب ِ
قصد الْ ِفطْر ،فإ ْف أفطََر لغ ِّب عذ ٍر ولو يوما واحدا ل ِزمو
والتَر ِيق ،أو لعُ ْذ ٍر ِّ
ٍ َ
ِ
ليحصل التتابُع.
الصياـ ِم ْن جديد
ناؼ
استِْئ ُ
َ
(ٔ) سورة البقرة آية .ٔٛٚ
(ٕ) رواه أبو داود يف كتاب الطهارة ،بَاب يف اال ْسػتِْنثَا ِر ٔ ،)ٕٔٗ( ٖ٘/والَبمػذي يف كتػاب الصػوـ ،بػاب مػا جػاء يف َكَر ِاىيَ ِػة مبالغػة االستنَػاؽ للصػائم ٖٔ٘٘/
( ،)ٚٛٛوالنسائي يف كتاب الطهارة ،بػاب اؼببالغػة يف االستنَػاؽ ٔ ،)ٛٚ( ٙٙ/وابػن ماجػو يف كتػاب الطهػارة وسػننها ،بػاب الْمبالَغَ ِػة يف االستِنْ ََ ِ
ػاؽ َواال ْسػتِنْثَا ِر
ْ
َُ
َ
ٔ ،)ٗٓٚ(ٕٔٗ/وصححو ابن خزيبة ٔ ،)ٔ٘ٓ(ٚٛ/وابن حباف ٖ ،)ٔٓ٘ٗ(ٖٖٖ -ٖٖٕ/وقاؿ اغباكم يف اؼبستدرؾ على الصحيحْب ٗ :ٕٖٔ/ىػذا حػدي
صػػحيح اإلسػػناد ومل ىبرجػػاه ،وقػػاؿ اغبػػافظ ابػػن حجػػر (اإلمتػػاع بػػاألربعْب اؼبتباينػػة السػػماع صٓ٘) ،والنػػووي (اجملمػػوع  ،ٖٕٓ/ٙوشػػرح صػػحيح مسػػلم ٖ:)ٔٓ٘/
حدي صحيح.
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فإطعاـ ستِّْب مسكينا لِ ُك ِّل مسك ٍ
ْب كيلو وربع أو كيلو ونص تقريبا
صياـ شهري ِن متتابعْب
فإف َمل
ْ
ُ
يستطع َ
من أألرز أو غّبه ِمن طعاـ اآلدميْب.

والدليل على وجوب الكفارة :حدي ُ أب ىريػرةَ  قَ َاؿ :بػيػنَما َْكبن جلُ ِ
النيب  إِ ْذ َجاءَهُ َر ُج ٌل
وس عْن َد ِّ
َْ َ ُ ُ ٌ
ُ َْ َ
فقاؿ :يا رس َ ِ
رسوؿ الل ِو :
صائِ ٌم! فَػ َق َاؿ ُ
ْت! قَ َاؿَ « :ما لَ َ
ك؟» ،قَ َاؿَ :وقَػ ْع ُ
وؿ اللوَ ،ىلَك ُ
ت َعلَى ْامَرأَِيت وأنا َ
َ َُ
ِ
وـ َش ْهريْ ِن ُمتَتَابِ َع ْ ِ
ْب؟» ،قَ َاؿ :الَ ،فَػ َق َاؿ:
ىل َِذب ُد َرقَػبَة تُػ ْعتِ ُق َها؟»َ ،
يع أَ ْف تَ ُ
قاؿ :الَ ،قَ َاؿ« :فَػ َه ْل تَ ْستَط ُ
« ْ
صَ َ
«فَػهل َِذب ُد إِطْعاـ ِست ِ ِ
النيب  بِ َعَرٍؽ
النيب  ،فَػبَػْيػنَا َْكب ُن َعلَى َذ َ
لك أُِيتَ ُّ
ِّْب م ْسكينا» ،قَ َاؿ :الَ .قَ َاؿ :فَ َم َك َ ُّ
ََ َ
َْ
ِ
ِ
صد ْؽ بِِو» ،فَػ َق َاؿ الر ُج ُل:
فيو سبٌَْرَ -والْ َعَر ُؽ الْمكْتَ ُل -قَ َاؿ« :أَيْ َن السائ ُل؟» ،فَػ َقا َؿ :أنَا ،قَ َاؿُ « :خ ْذ َى َذا فَػتَ َ
ِ
أَعلَى أَفْػ َقر ِم ِِّب يا رس َ ِ
ْب -أَىل بػي ٍ
ت أَفْػ َق ُر ِم ْن أ َْى ِل بَػْي ٍِب.
يد ْ
ْب الَبَػتَػْيػ َها -يُِر ُ
َ
وؿ اللو؟! فَػ َواللو َما بَػ ْ َ
اغبَرتَػ ْ ِ ْ ُ َْ
َ َُ
َ
ٔ
()
ك».متفق عليو.
ت أَنْػيَابُوُُ ،مث َ
قاؿ« :أَطْعِ ْموُ أ َْىلَ َ
ض ِح َ
النيب َ حٌب بَ َد ْ
فَ َ
ك ُّ
ـزال الْمنِـي بِفعلِـ ِو قَصـ ًدا ،مثػػل :إنزالِػو باؼبباشػرةِ أو اللمػ ِ أو التقبي ِػل أو االسػ ِ
ػتمناء أو بتكػرا ِر النظػ ِر
ْ
رً
ابعـا :إنْـ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػوـ إال باجتِنَاهبػا كمػا
للنساء أو الصوِر أو
األفبلـ ،وىذا ال ُ
هبوز للصػائم ،ألنػو م َػن الَ ْػهوة ال ِػٍب ال يكػو ُف الص ُ
(ٕ)
جػػاء يف اغبػػدي الْ ُق ْدسػػي« :يػْت ػػرُؾ طَعامػػو وشػػرابو وشػػهوتَو ِمػن أ ِ
ومػن فعلػػو فقػػد أفطػ َػر،
،
ِّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ْ
َجلػػي».متفػػق عليػػو َ
ػاؾ عػػن الطعػػاـ والَػراب يف اليػػوـ الػػذي فعػػل فيػػو ىػػذا ،وهبػػب عليػػو
ػب عليػػو التوبػةُ إىل اهلل تعػػاىل ،واإلمسػ ُ
وهبػ ُ
قضاؤه فيما بعد ،ولي عليو كفارةٌ.
ُ
نزول المني بغير فِعلِ ِو
ِ
أما نزوؿ اؼبِب بغّب فِعلِ ِو وال اختيا ِ
باالحتبلـ أو التفك ِّب اجملرِد عن ِ
العمل ،أو بالنظرةِ األوىل،
مثل :نزولِو
ه،
ر
ُ
فهذا ال حرج على اإلنساف ِ
ِ
ِ
فيو ،وال يُفطُِّر
الصائم؛ ألف اال َ
َ
حتبلـ يقع بغّب اختيار الصائم ،وأما التَفكّبُ
َ
ت بِِو
قاؿَ :
فمعفو عنو غبدي أب ُىَريْػَرَة َ 
ت أو َحدثَ ْ
النيب « :إِف اللوَ َذبَ َاوَز ألُم ٍِب َعما َو ْس َو َس ْ
قاؿ ُّ
ٌ
ٖ
()
أَنْػ ُف َس َهاَ ،ما َملْ تَػ ْع َم ْل بِِو ،أو تَ َكل ْم».متفق عليو.
بتقبيل أو لَ ٍ
ال ال َْم ْذ ِي ٍ
مس ونح ِوىما
إنز ُ
وأما إنز ُاؿ الْ َم ْذ ِي ٍ
يفعلَوُ ،وقد اختل َ العلماءُ يف التفط ِّب بو،
بتقبيل أو لَم ٍ وكب ِونبا فبل ينبغي للصائم أف َ
والصحيح أنو ال يفطِّر الصائم ،ولكنو ينبغي لو أف يتجنب ما يدعوه إىل ذلك.
(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب إذا جامع يف رمضاف ومل يكػن لػو شػيء فتصػدؽ عليػو فليكفػر ٕ ،)ٖٔٛٗ(ٙٛٗ/ومسػلم يف كتػاب الصػياـ ،بػاب تغلػيظ
ربرمي اعبماع يف هنار رمضاف على الصائم ووجوب الكفارة الكربغ فيو ٕ ،)ٔٔٔٔ(ٚٛٔ/وال َعَرؽ :الزبيل أو اؼبِكتل الذي يوضع فيو التمر أو غّبه.
ٕ
ض ِل الص ْوِـ ٕ ،)ٜٔٚ٘(ٙٚٓ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب فضل الصياـ ٕ.)ٔٔ٘ٔ( ٛٓٚ/
( ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،بَاب فَ ْ
(ٖ) رواه البخػػاري يف كتػػاب األيبػػاف والنػػذور ،بػػاب إذا حنِػ َ نَ ِ
اسػػيا يف األَْيبػَ ِ
ػاف  ،)ٕٙٛٚ(ٕٗ٘ٗ/ٙومسػػلم يف كتػػاب اإليبػػاف ،بػػاب ذبػػاوز اهلل عػػن حػػدي الػػنف
َ
َ
واػبواطر بالقلب ٔ.)ٕٔٚ(ٔٔٙ/
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التـ ْقبِيل واللمس بشهوة ِ
بدون إنْ ٍ
زال للمني
ُ ْ
ِ
ِ
فالناس صنفاف:
للمِب
يل والل ْم بَهوة بدوف إنْز ٍاؿ ِّ
ُ
أما التػ ْقب ُ
ِ
اؼبِب بَهوةٍ ،فهذا ال بأس بفعلو ،ف َع ْن
الصنف ُ
ك نَػ ْف َسوُ ِمن ِ
ُ
األول :الذي يبَْل ُ
الوقوع يف اعبماع أو إنزاؿ ِّ
وؿ الل ِو  يػ َقبِّل وىو صائِم ،ويػب ِ
ِ
اش ُر وىو
ِّأـ
قالت« :كا َف َر ُس ُ
النيب ْ 
اؼبؤمنْب َعائ ََةَ رضي اهلل عنها َزْو ِج ِّ
َ
َ ٌ َ َُ
ُ ُ
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
ضا َف».
صائ ٌمَ ،ولَكنوُ أ َْملَ ُك ُك ْم ِإل ْربِو».متفق عليو ،ويف رواية ؼبسل ٍم« :يف َرَم َ
َ
ِ
اؼبِب بَهوةٍ ،فبل هبوز لو
الوقوع يف
ِ
ك نَػ ْف َسوُ وىبَى ِمن ِ
ُ
الصنف الثاني :الذي ال يبَْل ُ
اعبماع أو إنز ِاؿ ِّ
ِ
ٍ
ِ
ذلك ،سدا للذر ِ
وخباصة َمن تزو َج حديثا،
الفساد ،فليحذر الَباب من ذلك،
لصيام ِو عن
يعةَ ،وصونا
َ
ربم ِل
فكثّبا ما يقع منهم التفريط يف ىذا فيقعوف يف إفساد صيامهم الذي ىو كبّبة من كبائر الذنوب ،مع ُّ
الكفارةِ اؼبغل ِ
ظة.
وقد روغ أبو ىريػرةَ  أَف رجبل سأ ََؿ النيب  ع ِن الْمب َ ِ ِ
ص لَو»َ ،وأَتَاهُ َ
آخ ُر فَ َسأَلَوُ
َُ
اشَرةِ للصائ ِم« ،فَػَرخ َ
َُ َ
ََ
ُ َْ َ
ٕ
()
ص لو َشْي ٌخَ ،وال ِذي نَػ َهاهُ َشاب.رواه أبو داود والبيهقي.
«فَػنَػ َهاهُ» ،فإ َذا الذي َرخ َ
اج الدِم الكثير
راج الدِم بِالْ ِح َج َام ِة َوما في معناىا ِمن إ ْخ َر ِ
خامسا :إ ْخ ُ
ً
ٖ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
حج َمةَ( ) ،وقد ذىب إىل التفطّب
الْح َج َامةُ ىي :إخراج الدـ من البدف بآلة خاصة تسمى الْم ْح َج َم أو اؼب َ
هبا ا ِإلماـ أضبد وأ ْكثر ِ
فقهاء اغبدي (ٗ) ك ِ
إسحاؽ ب ِن ر ُاىويَ ْو واب ِن اؼبنذر واب ِن خزيبة
عبد الرضبن ب ِن مهدي و
َ
ُ ُ ُ
ِ
علي بن أب طالب وأبو ىريرة
واب ِن حباف وأب الوليد النيسابوري واغباك ِم أب عبد اهلل النيسابوري ،وبو قاؿ ُّ
شيخ اإلسبلـ اب ِن
ابن سّبين وعطاءُ واألوزاعي رضبهم اهلل( ) ،وىو
اختيار ِ
ُ
اغبسن البصري و ُ
وعائَةُ  ،و ُ
()ٙ
ِ
وشيخنا اب ِن با ٍز و ِ
جنة الدائمة لئلفتاء ِ
وتلميذه اب ِن القيم ،والل ِ
العبلمة اب ِن عثيم ٍ
ْب رضبهم اهلل صبيعا.
تيميةَ
٘

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب الْمباشرةِ لِلصائِ ِم ٕ ،)ٕٔٛٙ( ٙٛٓ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب ِصح ِة ِ
ب
َ
َ
َ
ص ْوـ من طَلَ َع عليو الْ َف ْجُر وىو ُجنُ ٌ
َُ ََ
ٕ ،)ٔٔٓٙ(ٚٚٚ/وىذا لفظو.
ٕ
اب ٕ ،)ٕٖٛٚ(ٖٕٔ/ومن طريقو البيهقي يف السنن الكربغ ٗ ،ٕٖٔ/قاؿ ابن اؽبماـ اغبنفي سنده جيد
( ) رواه أبو داود يف كتاب الصوـ ،بَاب َكَر ِاىيَتِ ِو لِلَ ِّ
(فتح القدير ٕ ،)ٖٖٕ/وصححو األلباَ (صحيح أب داود .))ٕٓٙ٘(ٔٗٛ/ٚ
ٖ
اؼبص كما يف اؼبعاجم.
( ) ومعُب اغبجمُّ :
(ٗ) قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :القوؿ بأف اغبجامة تفطُِّر مذىب أكثر فقهاء اغبدي .اىػ (الفتاوغ ٕ٘)ٕٕ٘/
(٘) ينظر :اؼبغِب ٖ ،ٔ٘/واجملموع .ٖٙٗ/ٙ
( )ٙينظر :فتاوغ ابن تيمية ٕ٘ ،ٕٕ٘/وحاشية ابن القيم على سنن أب داود  ٖ٘ٗ/ٙوقد أطاؿ على اؼبسألة بكبلـ نفي ال تكاد ذبده عند غّبه ،وزاد
اؼبعادٕ ،ٙٔ/ٗ،ٙٔ/وفتاوغ اللجنة الدائمة ٓٔ ،ٕٕٙ/وفتاوغ ابن باز ٘ٔ ،ٕ٘ٛ/وفتاوغ ابن عثيمْب .ٕٖٜ/ٜٔ
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قاؿ« :أَْفطَر ْ ِ
وـ».رواه أضبد
والدليل على ذلك :حدي ُ َشد ِاد ب ِن أ َْو ٍس  أف النِيب َ 
اغبَاج ُم َوالْ َم ْح ُج ُ
َ
ىويو و
ابن
ُّ
ابن خزيبةَ
وأبو داود وابن ماجو ،وصححو األئمةُ :
البخاري والعُ ُّ
ابن را ْ
ِّ
قيلي و ُ
اؼبديِب و ُ
أضبد و ُ
(ٔ)
اغباكم وغّبُىم.
و ُ
ْخار ِ
ِ
ْحجام ِة نَـو َع ِ
ِ
ان:
ِج م َن البَ َدن بِغَْي ِر ال َ َ ْ
والد ُم ال َ ُ
ِ
ِّ
اغبِ َج َام ِة يف ْ ِ
مثل :سحب الدِـ للتبَػُّرِع
النوعُ ُ
األول :ما يػُْل َح ُق بِ ْ
اغبكم ،وىو الد ُـ الكثّبُ اؼبؤثػ ُر َعلَى البَ َدفُ ،
بِِو إذَا َكا َف َكثّبا يػؤثػِّر علَى الب َد ِف تَأْثِّب ِْ ِ
ع بإخر ِاج َد ِم ِو الكث ِّب
اغب َج َامة ،فبل َهبُ ُ
وز للصائم صوما واجبا أف يَػتَبَػر َ
َُ ُ َ َ
َ
تندفع ضرورتو إال بو ،وإذا فَػ َعلَوُ للضرورة فقد أفطر ذلك اليوـ ،ووجب عليو
يوجد ُم ْ
إال أف َ
ضطٌَر لو ال ُ
القضاء.
أي جزء من أجزاء البَ َد ِف ،وىذا
اغبِ َج َام ِة يف ْ
النوعُ الثاني :ما ال يػُْل َح ُق بِ ْ
اغبْ ْك ِم ،وىو الد ُـ اليسّبُ اػبار ُج ِم ْن ِّ
بالر ِ
ِ
خروج ِ
اعبُرِح ،أو َغ ْرِز ا ِإلبرة وكبوىا ،أو
مثلِ :
الس ِّن ،أو ْ
الدـ ُّ
عاؼ ،أو الباسور ،أو قل ِع ِّ
ال يػُ ْفس ُد الصيَ َاـُ ،
السو ِاؾ أو فُػر َشاةِ
األسناف؛ فبل ِ
ِ
القليل لِلتحلِ ِيل ،أوخ ِ ِ
ِ
ِ
َس ْح ِ
الصائم
يفط ُر
ب الدِـ ِ ْ
ُ
ْ
روجو م َن اللِّثَة باستعماؿ ِّ َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
الصوِـ
بَيء من َ
ذلك ألنوُ لي َ ح َج َامة والَ دبعنَ َ
األصل صحةُ ْ
اىا ،إ ْذ ال يؤثر يف البدف كتأثّب اغبجامة ،و ُ
إال بِ َد ٍ
ليل.
تنبيوٌ:
ِ
ِ
خبروج ِ
الدـ الكث ِّب بغّب اختيا ِره كما لو كاف ِ
حادث سيارةٍ أو غّبه ،لكنو إذا احتاج إىل
بسبب
يفطر اإلنسا ُف ِ
ِِ
ضى.
الفطر لضعفو أفطََر وقَ َ
ِ ِِ
ٍ
ٍ
ابن قُدامة رضبو
ساد ًسا :التـ َقيؤ َع ْم ًدا ،وىو إخر ُ
اج ما يف اؼبَعدة من طعاـ أو شراب عن طريق الْ َفم ،قاؿ ُ
ابن اؼبنذ ِر
اهلل :ىذا قوؿ عامة أىل العلم ،قاؿ اػبطاب رضبو اهلل :ال أعلم بْب أىل العلم فيو خبلفا ،وقاؿ ُ
(ٕ)

إبطاؿ ِ
صوـ من استقاء ِ
رضبو اهلل :أصبع أىل العِلم على ِ
عامدا.اىػ
َ
َ
َ ُ

(ٔ) رواه أضبد ٗ ،ٕٕٔ/وأبو داود يف كتاب الصوـ ،بَاب يف الصائِ ِم َْوبتَ ِج ُم ٕ ،)ٕٖٜٙ(،)ٕٖٙٛ(ٖٓٛ/وابن ماجو يف كتاب الصياـ ،بَاب ما جاء يف ا ْغبِ َج َام ِة
لِلصائِ ِم ٔ )ٔٙٛٔ(ٖ٘ٚ/والنسائي يف الكربغ يف كتاب الصياـ ،اغبجامة للصائم ذكر االختبلؼ على أب قبلبة ٕ ،)ٖٖٔٛ(ٕٔٚ/والػدارمي ٕ،)ٖٔٚٓ(ٕ٘/
والبيهقػػي يف السػػنن الكػػربغ ٗ ،ٕٙ٘/وصػػححو ابػػن حبػػاف  ،)ٖٖٖ٘(ٖٕٓ/ٛواغبػػاكم يف اؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحْب ٔ ، ٜٕ٘/قػػاؿ :ىػػذا اغبػػدي قػػد صػػح
بأسػ ػػانيد ،وقػ ػػاؿ إسػ ػػحاؽ بػ ػػن راىوي ػ ػو  :ىػ ػػذا إسػ ػػناد صػ ػػحيح يقػ ػػوـ بػ ػػو اغبجة(نقلػ ػػو يف اؼبسػ ػػتدرؾٔ ،)ٜٕ٘/وصػ ػػححو ابػ ػػن اؼبػ ػػديِب (نقلػ ػػو يف اؼبسػ ػػتدرؾٜٕٔ٘/
العقيلػػي (الضػػعفاء ٗ ،)ٖ٘ٙ/فقػػاؿ :حػػدي
والبيهقػػيٗ ،) ٕٙ٘/وصػػححو البخػػاري ،وقػػاؿ :ىػػو أصػػح شػػيء يف البػػاب (التلخػػيص اغببػػّب ٕ ،)ٜٖٔ/وصػػححو ُ
شداد بن أوس صحيح يف ىذا الباب ،وقاؿ (الضعفاء ٕ :)ٖٜٔ/أصلح األحادي يف ىذا الباب حدي شداد بن أوس.اىػ وصححو أيضا أضبد والدارمي (نقلػو
اغبػاكم يف اؼبسػتدرؾ ٔ ،)ٜ٘ٗ/وقػد جػاء مػن حػدي ثوبػاف ورافػع بػن خػػديج وغػّبىم ،وقػد ذكػره الكتػاَ يف نظػم اؼبتنػاثر يف اغبػدي اؼبتػواتر صٖٔٔ عػن طبسػػة
ػت عليػو مػن حػدي عَػرين مػن الصػحابة 
عَر صحابيا ،وقاؿ ابن اؼبلقن(البدر اؼبنّب ٘ :)ٙٚٔ/طرقَوُ ابن منده عن شبانيػة وعَػرين مػن الصحابة.اى ػ وقػد وقف ُ
بعضها بأسانيد صحيحة وبعضها ضعيفة ،وبعضها من االختبلؼ الذي غلط فيو بعض الرواة.
ٕ
وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أف القيء ال يفطر.
( ) اؼبغِب ٖ ،ٕٖ/وفيوُ :
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ويفطر إذا تعمد التػ َقيُّػؤ إما بالفعل كعصر بطنِ ِو أو غم ِز ِ
مثل أف يَم شيئا ليقيء بو ،أو
حلق ِو ،أو
ِّ
َ
بالَم ُ
بالنظ ِر كأف يتعمد النظر إىل شيء ليقيء بو ،فيػ ْف ِطر بذلك كلِّو ،أما إ َذا َذرعو القيء و َغلَبو فخرج بغّب إر ِ
ادتو
ََُ
َ
َ ُ ُ
َ
ِ
ِ
اوؿ القيءَ وال
لكن يَبُكو فبل وب ُ
يلزمو َمْن ُع ال َقيء ألف ذلك يَ ُ
فصومو صحيح ،وإذا ر ْ
اجت َمعدتُوُ َملْ ْ
ضُّره ،و ْ
مْنػ َعو.
سابعا :خروج ِ
الحيض أو الن ِ
ِ
فاس
دم
ً
ِ
فلها أف
إذا صامت اؼبرأةُ مث َ
صيامها وصارت مفطرةَ ،
نزؿ منها ُ
قبل غروب الَم ِ فقد بطَ َل ُ
دـ اغبيض َ
وهبب عليها قضاءُ ىذا اليوـ ،وىكذا لو خرج منها دـ النفاس هنارا وىي صائمة ،فإهنا
تأكل
َ
وتَربُ ،
َ
تفطر ،وهبب عليها القضاء.
ِ
ِ
اغبيض إال
دـ
شعرت دبقدِّمات
اغبيض َكأ َِمل الظه ِر ،واعتصا ِر البط ِن وكبونبا ولكن مل ينزؿ معها ُ
وأما إذا َ
بعد ِ
قضاؤه ،وىكذا لو صامت اغبامل فخرج
فصومها ىذا اليوـ
غروب الَم
هبب عليها ُ
ٌ
ُ
صحيح وال ُ
منها سوائل بيضاء ،أو خرج منها دـ غّب دـ النفاس وىو الدـ الذي ال يكوف قُبيل الوالدة ،أو قُبيلها ولكن
لي معو عبلمة الوالدة وىي الطلق فإف صيامها صحيح.
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ط ِ
الفطْ ِر بالْم َفطر ِ
ات
ثانيًاُ :شرو ُ
ُ َ
ٍ
افرت ثبلثةُ ُش ٍ
ِ
روط(ٔ):
ائم بَيء ِم َن اؼبفطِّرات إال إذا تو ْ
ال يػُ ْفط ُر الص ُ
فطر ،لقولو تعاىل( :ولَي علَي ُكم جن ِ
ِ
ِ
ِ
يمآ
الشر ُ
َ ْ َ َ ْ ْ َُ ٌ
اح ف َ
ط األو ُل :أ ْف يكو َف عالما ،فإف كاف جاىبل مل يُ ُ
أَخطَأْ ُْمت بِِو ولَ ِ
ت قُػلُوبُ ُك ْم َوَكا َف اللوُ َغ ُفورا رِحيما)(ٕ).
ػكن ما تَػ َعم َد ْ
ْ
َ
باغب ْك ِم الَر ِعيِ ،مثْل :أف يظُن أف ىذا الَيء غّب م َفطِّ ٍر فيػ ْفعلَو ،أـ كا َف ِ
ِ
جاىبل
َ َ
ُ
وسواءٌ أكا َف َجاىبل ُْ
َ
ْ ِّ ُ
ِ
باغب ِاؿ أي بالْوقْ ِ ِ
ت
ت ،مثْ ُل :أف يظُن أف الْ َف ْجَر مل يَطلُع فيأْ ُك َل وىو طال ٌع ،أو يظن أف الَم َ قد َغربَ ْ
َ ْ
ِ
يَرب أف الَم َ مل
يأكل أو
فيأكل وىي مل تَػ ْغ ُرب ،فبل يػُ ْفطر يف ذلك كلِّو ،لكن مٌب َ
ُ
تبْب لو وىو ُ
َ
ظ ما يف فمو إف كاف فيو شيء لزواؿ عذ ِره حينئذٍ.
طلع
أمسك ولََف َ
َ
ْ
الفجر قد َ
تغرب ،أو أف َ
ِ
صحيح وال قضاءَ عليو ،غبدي أَِب ُىَريْػَرَة 
الشر ُ
ط الثاني :أ ْف يكو َف ذاكرا ،فإ ْف كاف ناسيا فصياموُ
ٌ
ِ
سوؿ الل ِو « :من نَ ِسي وىو ِ
ص ْوَموُ ،فَِإمبَا أَطْ َع َموُ اهلل
قاؿ َر ُ
قاؿَ :
َ
ب فَػ ْليُتم َ
َ َُ َ
صائ ٌم فَأَ َك َل أو َش ِر َ
َ
(ٖ)
َو َس َقاهُ».متفق عليو.
ظ ما يف فَ ِمو إف كاف فيو شيء لِزواؿ ع ْذره ِحيػن ٍ
لكن مٌب ذَ َكر أو ذُ ِّكر وجب ِ
ئذَ ،وَم ْن
عليو اإل ْم َسا َؾ ولََف ُ
َْ
ٌ َ ُ
َ
َ
َ
رأغ صائما يأكل أو يَرب فإنو هبب ِ
عليو أف يُنبِّهوُ؛ لقولو تعاىلَ ( :وتَػ َع َاونُواْ َعلَى الْ ِّرب َوالتػ ْق َوغ َوالَ تَػ َع َاونُواْ
ُ
ُ
ُ
ِ (ٗ)
َعلَى ا ِإل ِْمث َوالْعُ ْد َواف ) .
صحيح وال
فصيامو
كرىا
ط
الشر ُ
ُ
الثالث :أ ْف يكو َف ـبُْتارا ،بأف يتناوؿ اؼبفطِّر ْ
ٌ
ُ
باختيَاره وإرادتو ،فإ ْف كا َف ُم َ
ِ
ِ
صيامو ِ
ِ
ِ
يح.
قضاءَ عليو ،ولو سبَ ْ
ض َم َ
ض ْأو استَػْن ََ َق فنزؿ إىل جوفو شيءٌ م َن الْ َماء بغ ِّب اختيا ِرهِ فَ َ ُ ُ َ
صح ٌ

اغبيض والنِّفاس .
(ٔ) ما عدا
َ
(ٕ) سورة األحزاب آية ٘ .
ِ
ِ
(ٖ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب الصائِ ِم إذا أَ َكل أو َش ِر ِ
اعوُ ال يػُ ْف ِطُر
ب نَاسيا ٕ ،)ٖٔٛٔ(ٕٙٛ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،بَاب أَ ْك ُل الناسي َو ُش ْربُوُ َوصبَ ُ
َ
َ
َ
ٕ ،)ٔٔ٘٘(ٜٛٓ/وىذا لفظو.
(ٗ) سورة اؼبائدة آية ٘ .
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الصيام
ثالثًا :ما ل يُفس ُد
َ

ال يػ ْف ِطر الصائِم بَِ ٍ
يء ِفبا يَلِي:
ُ َ
ُ ُ
ِّ
استِ ْع َم ِاؿ ا ِإلبَ ِر
مثلْ :
أولً :دخوؿ شيء إىل البدف إذا كاف من غّب طريق الفم واألن  ،ومل يكن مغذياُ ،
ِ
غّب الْمغَ ِّذي ِة وىي :ا ِإلبػر العِ ِ
بلجيةُ ،مثل :ا ِإلب ِر الْمس ِّكنَ ِةِ ،وإب ِر اؼبضاد ِ
ات ْ ِ
ضى
َ َ
اغبَيَ ِويةِ ،وإبَِر األُنسلْب ل َم ْر َ
َ
ُ َ
ُ
َُ
َ
السك ِر.
ُّ
اخ الربْ ِو.
اؿ َخب ِ
استِ ْع َم ُ
ثانيًاْ :
ِ
ضى.
استِ ْع َم ُ
اؿ األكسجْب أو البُخار ل ْل َم ْر َ
ثالثًاْ :
يب والرْوب ِ
ابعاَ :ش ُّم الروائِ ِح الطيِّبَ ِة ،مثل :الطِّ ِ
اف والبَ ُخوِر ،ألنو لي للرائحة ِج ْرٌـ يدخل إىل اعبوؼ ،ومل
رً
َ
َ
ِ
استنَاؽ البَ ُخوِر ألف لو ِج ْرما ينف ُذ إىل اعبوؼ.
ذبنب
يأت دليل شرعي يبنع الصائم من ذلك ،ولكن ينبغي ُ
بالر ِ
ِ
خروج ِ
عاؼ ،أو الباسور ،أو قل ِع
مثلِ :
خروج الد ُـ اليسّبُ ِم ْن ِّ
الدـ ُّ
ً
خامساُ :
أي جزء من أجزاء البَ َدفُ ،
ب الدِـ ِ ِ ِ
ِ
اعبُرِح ،أو َغ ْرِز ا ِإلبرة وكبوىا ،أو َس ْح ِ
استعماؿ
روج ِو ِم َن اللِّثَِة ب
الس ِّن ،أو ْ
ِّ
القليل للت ْحل ِيل ،أوخ ُ
ٍ
السو ِاؾ أو فُػر َشاةِ
ِ
األسناف؛ فبل ِ
ِ
ِ
اىا ،إ ْذ ال يؤثر يف
يفط ُر
الصائم بَيء من َ
ذلك ألنوُ لي َ ح َج َامة والَ دبعنَ َ
ْ
ِّ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
الصوِـ إال بِ َد ٍ
ليل ،وتَػ َقد َـ.
األصل صحةُ ْ
البدف كتأثّب اغبجامة ،و ُ
ِ
خروج ِ
ِ
حادث سيارةٍ أو غّبه ،لكنو إذا احتاج إىل
بسبب
الدـ الكث ِّب بغّب اختيا ِره كما لو كاف
ادساِ :
َس ً
ِِ
ضى ،وتَػ َقد َـ.
الفطر لضعفو أفطََر وقَ َ
سابعا :خروج ِ
القيء بغّب إر ِ
ادتو.
َ
ُ
اؼبذي ،وقد اختل َ العلماءُ يف التفط ِّب بو ،والصحيح أنو ال يفطِّر الصائم.
ثامنًا :خروج ُ
ِ
اعبماع أو إنز ِاؿ
الوقوع يف
ِ
ك نَػ ْف َسوُ وىبَى ِمن ِ
تاسعا :التقبيل بَهوة أو بغّب شهوة ،ولكن الذي ال يبَْل ُ
ً
ِ
ٍ
يعة ،وصونا ِ
ِ
الفساد.
لصيام ِو عن
ِّ
اؼبِب بَهوة ،فبل هبوز لو ذلكَ ،سدا للذر َ
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تاسعُ :سنَ ُن الص ِ
يام
الفصل ال ُ
ُ
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أولًُ :سنـيةُ الس ُحوِر لِلصائِ ِم وف ْ
ضلُوُ
تعريفو وحكمو
وقت السح ِر ِ
(بالضم) :األكل أو الَُّرب يف ِ
بنية الصوـ ،ثبت عن أن ِ ب ِن م ٍ
قاؿ
الس ُحوِر
قاؿَ :
الك َ 
ُّ
ِّ
ُ
َ
َ
ُ
ٕ
ٔ
()
()
فدؿ اغبدي ُ َعلَى الَب ِغ ِ
يب يف ال ُِ ُحوِر،
يب « :تَ َسح ُروا فإف ِيف ال ُِ ُحوِر بػََرَكة».متفق عليو َ ،
النِ ُّ
واأل هر أنو ُسنةٌ ُم َؤك َدةٌ لكثرة النصوص الٍب رب عليو مع ما فيو من اؼبخالفة ألىل الكتاب فإهنم ال
ٖ
يتسحروف( ).
ْت الس ُحوِر
َوق ُ
ِ
ِِ
ت ُّ ِ ِ ِ ِ
العلماء
بعض
الص ِ
بح إىل ِ
بيل ُّ
يَ َ
بدأُ َوقْ ُ
طلوع ْ
الفج ِر الصادؽ ،وحدد بدايتَوُ ُ
الس ُحور م ْن آخر الل ِيل قُ َ
فقاؿ :ىو ما بْب الفجري ِن الص ِاد ِؽ و ِ
بالفجر ِ
الكاذ ِ
الكاذ ِ
ابن َح َج ٍر رضبو
ب ،وعرب بعضهم َ
ب ،قاؿ اغباف ُ
ْ َْ
َ
ظ ُ
(ٗ)
وقاؿ بعض الع ِ
الس ُد ِس ِ
األخ ِّب
ي
:
لماء
الفجر األَو ُؿ.اىػ
الص ِ
َ
بيل ُّ
بدأُ ِم َن ُّ
ََ
ُ ُ
وقيل :أولُوُ ُ
بحَ ...
اهلل :والس َح ُر قُ َ
قوؿ النووي وغّبه من الفقهاء رضبهم اهلل :يبدأ وقتو من نص الليل،
ِم َن اللْي ِل ،وىذا قريب فبا تقدـ ،وأما ُ
٘
فهو قوؿ ضعي  ،ال تعضده السنة وال اللغة( ).
والسنةُ تأخّب السحور حبي يكوف االنتهاء منو عند األذاف الثاَ لصبلة الفجر.
أقل السحور

أقل ما يسمى َسحورا قليبل كاف أـ كثّبا ،فمن تسحَر
أطلق اغبدي الس ُحوِر فدؿ على أنو هبزئ فيو ُّ
بالقليل دخل يف بركة السحور ،فينبغي للمسلم أف ال يدع السحور ولو بَربة ماء أو بتمرة أو بغّب ذلك.
سح ُر بِ ِو
أفضل ما يُـتَ َ
ُ

(ٔ) قاؿ النووي واغبافظ وغّبنبا :ىو بفتح السْب وبضمها ،فاؼبفتوح اسم للمأكوؿ ،واؼبضموـ اسم للفعل وكبلنبا صػحيح ىنػا(.شػرح النػووي علػى صػحيح مسػلم
 ،ٕٓ٘/ٚوفتح الباري ٗ ،)ٔٗٓ/قاؿ ابن األثّب(النهاية يف غريب األثر ٕ :)ٖٗٚ/وأكثر ما يروغ بالفتح ،وقيل :إف الصواب بالضم ألنػو بػالفتح الطعػاـ ،والربكػة
واألجر والثواب يف الفعل ال يف الطعاـ .اىػ قلت :وقد يقاؿ :الربكة يف الطعاـ نفسو ما داـ يؤكل اتِّباعا للسنة ،فتظهر بركتو على الصائم.
(ٕ) رواه البخػػاري يف كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب بركػػة السػػحور مػػن غػػّب إهبػػاب ٕ ،)ٕٖٔٛ(ٙٚٛ/ومسػػلم يف كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب فضػػل السػػحور وتأكيػػد اسػػتحبابو
واستحباب تأخّبه وتعجيل الفطر ٕ.)ٜٔٓ٘(ٚٚٓ/
ْب ِص ػي ِامنَا و ِص ػي ِاـ أَ ْى ػ ِل الْ ِكتَػ ِ
(ٖ) عػػن عمػػرو بػػن العػ ِ
اب :أَ ْكلَػةُ الس ػ َح ِر» .رواه مس ػلم يف كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب فضػػل
ػوؿ اهلل  قػ َ
ػاص  أف رسػ َ
ػاؿ« :فَ ْ
ص ػ ُل َم ػا بَػ ْ َ َ َ َ
السحور وتأكيد استحبابو ٕ.)ٜٔٓٙ(ٚٚٓ/
(ٗ) فتح الباري ٕ.ٗٛٚ/
(٘) ينظػػر يف اؼبسػػألة :اجملمػػوع  ،ٖٜٚ/ٙومغػػِب احملتػػاج ٔ ،ٖٜٔ/وحاشػػية ابػػن عابػػدين ٖ ،ٚٛٔ/وحاشػػية الدسػػوقي ٔ ،٘ٔ٘/وفػػتح البػػاري ٕ ،ٗٛٚ/وعمػػدة
القاري ٗ ،ٕٕٚ/و ،ٔٛٓ/ٚومرقاة اؼبفػاتيح ٗ ،ٗٔٙ/وعػوف اؼبعبػود  ،ٖٖٙ/ٙولسػاف العػرب ٗ ،ٖ٘ٓ/ومقػايي اللغػة البػن فػارس ٖ ،ٖٔٛ/والقػاموس وشػرحو
للزبيدي مادة (س.ح.ر) واحملرر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز ٔ ،ٕٗٔ/واالستذكار ٔ ،ٖٜٚ/وإحياء علوـ الدين ٔ.ٖٗٚ/
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ِ
ِ
رسوؿ الل ِو
قاؿ ِ ُ
قاؿَ :
النيب  يَػتَ َسح ُر هبِِ َما ،فعن أَنَ ٍ َ 
من أفضل ما يػُتَ َسح ُر بِو اؼباء والت ْم ُر ،وقد كا َف ُّ
ِ
قاؿ :فَ ِجْئتُو بِتَم ٍر وإِنَ ٍاء ِ
فيو َماءٌ.رواه
الصيَ َاـ فأَطعِ ْم ِِب َشْيئا»َ ،
يد ِّ
ك يف الس َح ِر« :يَا أَنَ ُ  ،إَ أُ ِر ُ
َ و َذل َ
ُ ْ َ
ٔ
أضبد( ).
(ٕ)
وعن أب ىريػرَة  أف النيب ِ َ 
ور الْ ُم ْؤِم ِن الت ْم ُر» .رواه أبو داود.
قاؿ« :ن ْع َم َس ُح ُ
ُ َْ َ
بَـ َرَكةُ الس ُحوِر
َدؿ اغبدي ُ َعلَى أف يف ال ُِ ُحور بركة ،وىذه البَـرَكةُ اؼبذكورةُ يف اغبدي تَمل نوع ِ
ْب ِم َن البَػَرَك ِة (ٖ):
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك لِما فِ ِيو ِمن ِ
وحصوؿ األج ِر
اتباع سنتِ ِو،
نيب  ،و
االقتداء ِبو و ِ
امتثاؿ ْأم ِر ال ِّ
ْ
أولُ ُه َما :البَـ َرَكةُ الش ْرعيةُ ،و َذل َ َ
والثو ِ
اب ،والتسبُّ ِ
ب يف لذكر والدعاء واالستغفار يف وقت الس َح ِر الذي ىو مظنة اإلجابة ،كما أف فيو ـبالفةٌ
َ
أل ِ
ىل الكتاب حي إنو لي يف صيامهم أكلة الس َح ِر.
ِ
ك لِما فِ ِيو ِمن ِ
ِ
تغذية البَ َد ِف وقوتِِو على الصوـ ،والزيادة يف النَاط ومدافعة
وثانِ ُ
ْ
يه َما :البَـ َرَكةُ البَ َدنيةُ ،وذَل َ َ
وع) ،الذي
اع ْ
سوءُ ْ
اعبُ ِ
(ص َد َ
اػبُلُ ِق الذي يثّبه اعبوع ،وؽبذا ينصح األطباءُ بالسحور ألنو يدرأ عن الصائم ُ
السك ِر يف الدِـَ ،ك َما يَنص ُح األطباءُ أف
يقع لبعض
الصائمْب الذين ال يتسحرو َف ،وسببوُ :ىبو ُ
ط نِ ْسبَ ِة ُّ
َ
السك ِري ِ
يتضمن
وذلك ألف يف الت ْم ِر نِ ْسبَة َعالِيَة ِم َن ُّ
ات الٍب تُػ َوفِّػ ُر الطاقَةَ
السحور طعاما ُح ْلوا كالت ْم ِر وكبوهَ ،
ُ
َ
ِ (ٗ)
بلؿ فَػْتػَرةِ الصوـ.
لِْل ِج ْس ِم ِخ َ

(ٔ) رواه عبد الرزاؽ ٗ )ٚٙٓ٘(ٕٕٜ/بإسناد صحيح ،وعنو رواه اإلماـ أضبد ٖ ،ٜٔٚ/ومن طريق عبد الرزاؽ رواه النسائي ٗ ،)ٕٔٙٚ(ٔٗٚ/ومػن طريػق أضبػد
رواه الضياء يف األحادي اؼبختارة .)ٕٕ٘ٔ(ٜٛ/ٚ
ٕ
ور الْغَػ َػداءَ ٕ ،)ٕٖٗ٘(ٖٖٓ/وصػػححو ابػػن حبػػاف  ،)ٖٗٚ٘(ٕٖ٘/ٛواأللبػػاَ يف السلسػػلة الصػػحيحة
( ) رواه أبػػو داود يف كتػػاب الصػػوـ ،بػَػاب مػػن َظبػػى السػ ُ
ػح َ
ٕ.)ٕ٘ٙ( ٜٜ/
(ٖ) ينظر :فتح الباري ٗ ،ٖٜٔ/وشرح النووي على صحيح مسلم  ،ٕٓٙ/ٚواجملموع  ،ٖٜٚ/ٙوفتاوغ الَيخ ابن عثيمْب .ٖٕٙ/ٜٔ
(ٗ) ينظر :اؼبوسوعة الطبية الفقهية للدكتور أضبد كنعاف صٕٔ.ٙ

٘ٙ

يل الْ ِفطْر لِلص ِ
ثانياُ :سنـيةُ تَـ ْع ِج ِ
ائم
السنة تعجيل الفطر واؼببادرة إليو بعد ربقق غروب الَم  ،فعن سه ِل ب ِن سع ٍد الس ِ
سوؿ
دي  أف َر َ
اع ِّ
َْ
َْ
ُ
(ٔ)
ِ
اس ِخبٍَّْب َما َعجلُوا الْ ِفطَْر».متفق عليو  ،ومعُب اغبدي  :أنو ال يزاؿ أمر األمة
اهلل  قَ َاؿ« :الَ يَػَز ُاؿ الن ُ
منتظما وىم خبّب ما داموا ؿبافظْب على ىذه السنة ،متجنبْب لسنن اليهود والنصارغ وكبوىم من الكافرين،
وإذا أخروه كاف ذلك عبلمة على فساد يقعوف فيو.
ولقد كاف النيب  يعجل فطره كما دلت على ذلك أحادي كثّبة منها أنو لَما أ ِ
ت َعائِ ََةُ رضي اهلل
ُخرب ْ
عنها عن ِ
عبد الل ِو بن مسع ٍ
رسوؿ الل ِو
ود  أنوُ كا َف يػُ َع ِّج ُل ا ِإل ْفطَ َار َويػُ َع ِّج ُل الصبل َة ،فقالتَ « :ى َك َذا كا َف ُ
َ ُْ
(ٕ)
ميموف األوِ
ِ
أصحاب
ف
كا
اهلل:
رضبو
ي
د
بن
و
عمر
قاؿ
،

أصحابو
كاف
وىكذا
،
صنَ ُع».رواه مسلم
ُّ
َ
 يَ ْ
ُ
ْ
ُ ُ
(ٖ)
ٍ
ع الناس إفطارا ،وأبطأَه ُس ُحورا.
ؿبمد  أسر َ
ما يسن اإلفطار ِ
عليو
ُ
ِ
ِ
فعلَى اؼباء ،فعن أن ِ بن
يفطر الصائم على ُّ
الرطب ،فإف مل يتيسر فعلى التمر ،فإف مل يتيسر َ
من السنة أف َ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
مالك َ 
قاؿَ « :كا َف النِ ُّ
صلِّي ،فَِإف َملْ يَ ُك ْن ُرطَبَات فَػتَ َمَرات ،فَِإف َملْ
يب  يػُ ْفط ُر َعلَى ُرطَبَات قَػْب َل أَ ْف يُ َ
ٗ
ات حسا حسو ٍ
ٍ
ات ِم ْن َم ٍاء».رواه أضبد وأبو داود والَبمذي وحسنو ،وصححو الدارقطِب ) (.وكاف
يَ ُك ْن َسبََر َ َ َ َ َ
أحيانا يفطر على ٍ
قط صلى صبلََة الْم ْغ ِر ِ
ب َحٌب يػُ ْف ِطَر،
ماء فقط ،فعن أَنَ ٍ َ 
قاؿَ « :ما َرأَيْ ُ
ت النيب َ َ ُّ 
َ
ُ
(٘)
َولَ ْو َكا َف َعلَى َش ْربٍَة ِمن َم ٍاء».رواه ابن أب شيبة وأبو يعلى وصححو ابن خزيبة.
وكاف  أحيانا يفطر على الس ِويق ،فعن عبد اهلل بن أب أَو ََّف  قاؿُ :كنا مع ِ
رسوؿ الل ِو  يف َس َف ٍر،
ْ
ََ
ُ
ِ
وؿ اللوِ
ِ
قاؿ :يا َر ُس َ
اج َد ْح ِ»َ ،
وؿ اللو الَ ْم ُ َ ،
قاؿ :يا َر ُس َ
اج َد ْح ِ»َ ،
قاؿ« :انْ ِزْؿ فَ ْ
فقاؿ لَر ُج ٍل« :انْ ِزْؿ فَ ْ
بُ ،مث َرَمى بيده َىا ُىنَا ُمث قاؿ« :إذا َرأَيْػتُ ْم اللْي َل
الَ ْم ُ  ،قاؿ« :انْ ِزْؿ فَ ْ
اج َد ْح ِ» ،فَػنَػَزَؿ فَ َج َد َح لو ،فَ ََ ِر َ
(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب تعجيل اإلفطار ٕ ،)ٔٛ٘ٙ(ٜٕٙ/ومسلم يف كتػاب الصػياـ ،بػاب فضػل السػحور وتأكيػد اسػتحبابو واسػتحباب تػأخّبه
وتعجيل الفطر ٕ.)ٜٔٓٛ(ٚٚٔ/
ٕ
ِِ
يد ِ ِِ
استِ ْحب ِ
اب تَأْ ِخ ِّبهِ َوتَػ ْع ِج ِيل الْ ِفطْ ِر ٕ.)ٜٜٔٓ(ٕٚٚ-ٚٚٔ/
ض ِل ُّ
( ) رواه مسلم يف كتاب الصياـ ،بَاب فَ ْ
الس ُحوِر َوتَأْك ْ
است ْحبَابو َو ْ َ

(ٖ) رواه عبد الرزاؽ يف مصنفو ٗ ،)ٜٚ٘ٔ(ٕٕٙ/قاؿ اغبافظ :إسناده صحيح(.فتح الباري ٗ.)ٜٜٔ/
ٗ
ػار
( ) رواه أضبد ٖ ،ٔٙٗ/وأبو داود يف كتاب الصوـ ،باب مػا يفطػر عليػو ٕ ،)ٕٖ٘ٙ(ٖٓٙ/والَبمػذي يف كتػاب الصػوـ ،بَػاب مػا جػاء مػا يُ ْسػتَ َح ُّ
ب عليػو ا ِإلفْطَ ُ
ِ
ػب ،وق ػػاؿ ال ػػدارقطِب :ى ػػذا إس ػػناد ص ػػحيح ،وص ػػححو الض ػػياء يف األحاديػ ػ اؼبخت ػػارة
ٖ )ٜٙٙ(ٜٚ/وال ػػدارقطِب ٕ ،ٔٛ٘/ق ػػاؿ الَبم ػػذيَ :ح ػػدي ٌ َح َس ػ ٌػن َغ ِري ػ ٌ
ٗ ،)ٔ٘ٛ٘(ٗٔٔ/وحسنو األلباَ يف إرواء الغليل (ٕٕ.)ٜ
(٘) رواه اب ػ ػ ػػن أب ش ػ ػ ػػيبة يف مص ػ ػ ػػنفو ٕ ،)ٜٜٚٛ( ٖٗٛ/وعنػ ػ ػػو أب ػ ػ ػ ػو يعل ػ ػ ػػى ٕٗٗ/ٙوى ػ ػ ػػذا لفظػ ػ ػػو ،وصػ ػ ػػححو ابػ ػ ػػن خزيبػ ػ ػػة ٖ ،)ٕٖٓٙ(ٕٚٙ/وابػ ػ ػػن حبػ ػ ػػاف
 ،)ٖ٘ٓ٘( ،)ٖ٘ٓٗ(ٕٚٗ/ٛورواه اغب ػ ػ ػػاكم اؼبس ػ ػ ػػتدرؾ عل ػ ػ ػػى الص ػ ػ ػػحيحْب ٔ ٜ٘ٚ/والبيهقػ ػ ػػي يف السػ ػ ػػنن الكػ ػ ػػربغٗ ٕٖٜ/وصػ ػ ػػححو األلبػ ػ ػػاَ يف السلسػ ػ ػػلة
الصحيحة(ٕٓٔٔ).

٘ٚ

ٔ
اعبَ ْد ُح):
أَقْػبَ َل من َىا ُىنَا فَػ َق ْد أَفْطََر الصائِ ُم».متفق عليو ( ) ،قاؿ النوويْ ( :
ِ (ٕ)
يق :دقِ
يق الْ َق ْم ِح أو الَعِ ِّب أو ُّ
ِ
الذ َرةِ أو غ ِّبىا إ َذا
و
الس
و
ػ
ى
ا
.
َحٌب يَ ْستَوي
ُ َ ُ
ٖ
وغّبه ،فِإ َذا ِ
ط ِدبَ ٍاء أَو َ ٍ
لب أَو ٍ
دح( ) ،وىو قريب فبا
عسل أو ظبَْ ٍن أو َكب ِوىا ،وىذا ىو ْ
يج إِ َىل أكلِ ِو ُخلِ َ
ْ
اعب ُ
احت َ
ُ
يسمى اليوـ بػ (الَوربة).
ِ
ٍ
بعض ِ
اليوـ ِمن
خفيفة التؤذي الْ َمعِ َدةَ،
َ
خبلؼ ما قد يفعلُو ُ
الناس َ
طر على أشياءَ
وهبذا نعلم أف السنةَ الف ُ
بأطعمة ٍ
ٍ
التمر فهو سريع
ثقيلة تُتعبها وال يبتصها
َمل ِئ الْ َمعِ َدةِ عند اإلفطا ِر
اعبسم بسرعة ،وأما ال ُر ُ
طب أو ُ
ُ
ِ
ِ
يبتصو اعبسم سريعا
سهل على الْ َمعِ َدةِ و ُّ
اؽبضم سريع االمتصاص؛ ؼبا يَتمل عليو من اؼبو ِّاد السكرية ،فهو ٌ
ِ
ِ
الطعاـ بَدة ،ويعوضو سريعا عما افتقده ِمن السكريات بسبب
يهجم على
فبل
االمتبلء
بنوع ِمن
فيَُعره ٍ
ُ

ط الس ِ
َخ ْل ُ
ويق بالْ َماء َْ
وربري ُكوُ
اؼبسافر
قُلِي بالنا ِر ،يَػتَػَزوُد بو
ُ

الصياـ.

(ٗ)

الحكمةُ من تعجيل الفطر
ِ
ِّدةُ منها:
ؼبَروعية تعجيل الفطر ح َك ٌم ُمتَػ َعد َ
أولً :اؼببادرة لطاعة اهلل تعاىل بالفطر كما حصلت طاعتو بالصوـ.
ثَانيًا :ترؾ الغلو والتنطع يف الدين بالزيادة على الفرض دبا مل يَرعو اهلل تعاىل.

ثَالثًا :األخذ برخصة اهلل تعاىل والتمتع دبا يف شريعتو من التيسّب والتسهيل حي مل يُلزمهم دبواصلة الصياـ،

وال بزيادة وقتو عن غروب الَم .

ابعا :ترؾ التَبو بأىل الكتاب فإهنم يؤخروف الفطر ،كما جاء ذلك يف حدي أب ُىَريْػَرَة  أف النيب 
َر ً
ِ
ِ
ص َارغ يػُ َؤ ِّخ ُرو َف».رواه أضبد وأبو داود
قاؿ« :الَ يَػَز ُاؿ ِّ
َ
الناس الْفطَْر ،ألَف الْيَػ ُه َ
ود َوالن َ
الد ُ
ين َاىرا َما َعج َل ُ
(٘)
ماجو ،وصححو ابن خزيبة وابن حباف.
ابن ْ
و ُ

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب الصوـ يف السفر واإلفطػار ٕ ،)ٖٜٔٛ( ٙٛ٘/ومسػلم يف كتػاب الصػياـ ،بػاب بيػاف وقػت انقضػاء الصػوـ وخػروج النهػار
ٕ.)ٔٔٓٔ(ٕٚٚ/
(ٕ) ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم  ،ٕٜٓ/ٚوفتح الباري ٗ.ٜٔٚ/
(ٖ) ينظر( :اؼبطلع ص ،ٔٚٙ :والتوقي على مهمات التعاري ص  ،ٜٜٔوفتح الباري ٔ ،ٖٕٔ/وعمدة القاري ٖ ،ٖٔٓ/وتاج العروس ٕ٘.)ٗٛٓ/
(ٗ) ينظر :الدليل الطيب والفقهي ،للدكتور حساف مشسي باشا صٜٔٗ
٘
ب مػن تَػ ْع ِجي ِػل الْ ِفطْػ ِر ٕ )ٕٖٖ٘(ٖٓ٘/واللفػظ لػو ،والنسػائي يف الكػربغ ٕ،)ٖٖٖٔ(ٕٖ٘/
( ) رواه أضبد ٕ ،ٗ٘ٓ/وأبو داود يف كتاب الصوـ ،بَاب ما يُ ْسػتَ َح ُّ
واب ػػن ماج ػػو يف كت ػػاب الص ػػياـ ،بَػػاب م ػػا ج ػػاء يف تَػ ْع ِجي ػ ِػل ا ِإلفْطَػػا ِر ٔ ،)ٜٔٙٛ(ٕ٘ٗ/وص ػػححو اب ػػن خزيب ػػة ٖ ،)ٕٓٙٓ(ٕٚ٘/واب ػػن حب ػػاف ،)ٖٖ٘ٓ(ٕٖٚ/ٛ
واغبػػاكم يف اؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحْب ٔ ،ٜ٘ٙ/وقػػاؿ النػػووي (اجملمػػوع  ،)ٖٚٛ/ٙوالبوصّبي(مصػػباح الزجاجػػة ٕ :))ٕٙٓ(ٚٔ/إسػػناد صػػحيح رجالػػو ثقػػات،
وقاؿ األلباَ يف صحيح وضعي سنن أب داود( :)ٕٖ٘ٛإسناده حسن.

٘ٛ

امسا :أنو عبلمة على أف األمة خبّب باستمساكها بسنة نبيها  وترؾ اتباع أىل الغواية والضبللة من
َخ ً
اليهود والنصارغ وغّبىم.
ادسا :أنو أرفق بالصائم ،وأقوغ لو على مواصلة العبادة.
َس ً

ٜ٘

ثالثًا :سنـيةُ الس ِ
واك لِلصائِ ِم
ُ
السو َاؾ ُسنةٌ للصائم يف هنار رمضاف وغّبه يف الفرض والنفل يف أوؿ النهار ويف آخره ،فبل يكره السواؾ
للصائم على الصحيح من أقواؿ أىل العلم رضبهم اهلل تعاىل(ٔ).
َشق َعلَى أُم ٍِبْ -أو َعلَى
وؿ اهلل َ 
والدليل على ذلك :عموـ حدي أب ُىَر َيرَة  أف َر ُس َ
قاؿ« :لَ ْوال أَ ْف أ ُ
ٕ
اس -ألَمرتػُهم بِ ِّ ِ
الن ِ
صبلةٍ»( ) ،فيدخل فيو
صبلةٍ».متفق عليو ،ولف ُ
ظ مسلمَ « :
عند ُك ِّل َ
الس َواؾ َم َع ُك ِّل َ
َْ ُ ْ
الصائم وغّبه.
(ٖ)
ابن العراقي رضبو اهلل :ذىب األكثروف إىل
قاؿ ابن القيم رضبو اهلل :أكثر أىل العلم ال يكرىونو.اىػ  ،وقاؿ ُ
(ٗ)

استحبابو لكل صائم يف أوؿ النهار ويف آخره كغّبه.اىػ

ضعف حديث النهي عن السواك بعد الزوال
ِ
ِ
استَا ُكوا بِالْغَ َداةِ َوالَ تَ ْستَا ُكوا بِالْ َع َِ ِّي ،فَِإف الصائِ َم إِ َذا
أما حدي َعلي  أف النِ ِّ
ص ْمتُ ْم فَ ْ
يب  قَ َاؿ« :إِ َذا ُ
ور يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة» ،فقد رواه البزار مرفوعا ،ورواه الدارقطِب والبيهقي والطرباَ موقوفا
يَبِ َس ْ
ت َش َفتَاهُ َكا َف لَوُ نُ ٌ
٘
ِ
َعلَى َعلِي  ،ورووه أيضا عن َخب ٍ
النيب  ،) (قاؿ ابن
اب  مرفوعا ،وىو حدي ضعي ال يَص ُّح عن ِّ
()ٙ

ابن القيم رضبو اهلل:مل هبيء يف منع الصائم منو حدي صحيح.اىػ
استعمال فُرشاةِ األسنان والمعاجين المخصصة لذلك
حكم
ُ

استعماؿ فُرشاةِ األسناف واؼبعاجْب اؼبخصصة لذلك ،وحكمها يف اعبملة كحكم السواؾ
يسن للصائم كغّبه
ُ
الرطْ ِ
ب ،وال يكره لو استعما ُؽبا كالسواؾ ،وذلك ألف باطن الفم يف حكم الظاىر ،وؽبذا يتمضمض اإلنساف
باؼباء وال يضره ،ولو كاف داخل الفم يف حكم الباطن لكاف الصائم فبنوعا من اؼبضمضةُ ،سئِ َل شيخنا
ِ
األسناف يف هنا ِر رمضا َف؟ فأجاب
يستعمل معجو َف
هبوز للصائ ِم أف
اإلماـ عبد العزيز بن باز رضبو اهلل :ىل ُ
َ
(ٔ) ذكر ابن العراقي يف طرح التثريب ٗ ٜٚ/للعلماء يف السواؾ للصائم سبعة أقواؿ ،وذكر العيِب يف عمدة القاري ٔٔ ٔٗ/ستة أقواؿ.
(ٕ) رواه البخاري يف كتاب اعبمعة ،باب السواؾ يوـ اعبمعة ٔ ،)ٛٗٚ( ٖٖٓ/ومسلم يف كتاب الطهارة ،باب السواؾ ٔ.)ٕٕ٘(ٕٕٓ/

(ٖ) حاشية ابن القيم على سنن أب داود .ٖ٘ٔ/ٙ
(ٗ) طرح التثريب يف شرح التقريب ٗ.ٜٚ/
(٘) رواه الب ػزار يف مسػػنده  )ٕٖٔٚ(ٕٛ/ٙمرفوعػػا ،ورواه الػػدارقطِب ٕ ،ٕٓٗ/والبيهقػػي يف السػػنن الكػػربغ ٗ ،ٕٚٗ/والط ػرباَ يف اؼبعجػػم الكبػػّب ٗ ٚٛ/موقوفػػا
َعلَػػى َعلِػػي .ورووه أيضػػا عػػن خبػػاب  مرفوعػػا ،رواه البػزار يف مسػػنده  ،)ٕٖٔٛ(ٖٛ/ٙوالػػدارقطِب ٕ ،ٕٓٗ/والبيهقػػي يف السػػنن الكػػربغ ٗ ،ٕٚٗ/والطػرباَ يف
ِ ٍ
ػار ،ضػعفو
اؼبعجم الكبّب ٗ ،ٚٛ/واػبطيػب يف تػأريخ بغػداد ٘ ٛٛ/ومػداره مرفوعػا وموقوفػا علػى َكْي َسػا َف الْقصػار ،عػن يَِزي َػد بػن بػبلؿ ،ونبػا ضػعيفافَ ،كْي َسػا َف الْقص ُ
أضبػػد ووبػػي بػػن معػػْب والسػػاجي والػػدارقطِب (تػػذيب التهػػذيب  ،)ٗٓٚ/ٛويزيػػد بػن بػػبلؿ ال َفػزاري ،قػػاؿ البخػػاري :فيػػو نظػػر ،وقػػاؿ ابػػن حبػػاف :ال وبػػتج بػػو ،وقػػاؿ
األزدي :منكر اغبدي ( .تذيب التهذيب ٔٔ.)ٕٚٙ/
( )ٙحاشية ابن القيم على سنن أب داود .ٖ٘ٔ/ٙ

ٓٙ

ِ ٍ
ذلك مع التحف ِ
السو ِاؾ للصائ ِم ِِ يف
ُّظ ع ِن
ُ
استعماؿ ِّ
ابتبلع شيء منوُ ،كما يَُرعُ
رضبو اهلل :ال َحَر َج يف َ َ َ َ
ِِ (ٔ)
أوؿ النها ِر وآخره.اىػ
وهبب عليو أف يتحرز من نفوذ شيء من اؼبعجوف إىل داخل جوفو ،ويكره لو اؼببالغة يف التفريش على
اللساف وغّبه كما يكره لو اؼببالغة يف االستنَاؽ ،وذلك لئبل ينزؿ شيء من اؼبعجوف إىل اعبوؼ ،فإف نزؿ
شيء بغّب اختياره مل يؤثر يف الصياـ .وإف نزؿ من اللِّثَِة أو األسناف َد ٌـ فبل يػُ ْف ِس ُد الصياـ لكن ال هبوز
ابتبلعو ال للصائم وال لغّبه ،وهبب لفظُوُ.
طعم السواك مع الريق
إذا تسوؾ الصائم واختلط طعم السواؾ بالريق فابتلعو مل يضره ذلك ،سئل العبلمة عبدالرضبن بن ناصر

السعدي رضبو اهلل :إذا استاؾ وىو صائم فوجد حرارة أو غّبىا من طعمو فبلعو ،فهل يضره؟ وإذا أخرجو
من فمو وعليو ريق مث أعاده وبلعو ،فهل يضره؟ فأجاب :ال يضره يف الصورتْب ،كما نص عليو األصحاب
يف األخّبة ،وىو اىر كبلمهم يف األوىل ،واألمر بالسواؾ للصائم وإباحتو يَمل ذلك كلو ،فبل بأس بو إف
(ٕ)
السو ِاؾ لِلصائِ ِم؟ ق َاؿ :الَ بأْس بِِ
وقاؿ رجل البن ِ
ِ
إنو
:
قاؿ
،
و
يف
غ
ر
ػ
ت
ا
م
تعاىل:
اهلل
رضبو
ين
ّب
س
شاء اهلل.اىػ
َ
َ
ِّ
َ
ُ
َ
َ َ
َ
ٌَُ
َ َ
ِِ (ٖ)
ض بو.
يدةٌَ ،ولَوُ طَ ْع ٌم! َ
ت َسبَ ْ
َج ِر َ
قاؿ :الْ َماءُ لو طَ ْع ٌم َوأَنْ َ
ض َم ُ

(ٔ) ؾبموع فتاوغ ظباحة الَيخ ابن باز ٘ٔ ،ٕٙٔ/وأما العبلمة ابن عثيمْب فقاؿ :ال بأس أف ينظ الصائم أسنانو بالفرشاة واؼبعجوف ،لكن نظرا لقوة نفوذ
اؼبعجوف ينبغي أف ال يستعملو اإلنساف يف حاؿ الصياـ.اىػ (فتاوغ الَيخ ابن عثيمْب  ،)ٖ٘٘/ٜٔوقاؿ :ولكن األوىل عدـ استعمالو.اىػ (فتاوغ الَيخ
 ، )ٖ٘ٗ/ٜٔوالصحيح أف ال بأس بو مع التحرز اؼبذكور واهلل أعلم.
(ٕ) فتاوغ الَيخ عبد الرضبن بن ناصر السعدي ص.ٕٕٜ
(ٖ) رواه ابن أب شيبة يف مصنفو ٕ ،)ٜٔٚٔ(ٕٜٙ/وذكره البخاري معلقا ؾبزوما بو ٕ ٙٛٔ/يف كتاب الصوـ ،ترصبة :بَاب ا ْغتِ َس ِاؿ الصائِ ِم.

ٔٙ

ضاءُ الص ِ
يام
عاشر :قَ َ
صل ال ُ
ال َف ُ

ٕٙ

ضاءُ الص ِ
يام
قَ َ
حكم القضاء

من أفطر يف رمضاف لعذر شرعي كاؼبرض أو السفر أو غّبنبا؛ فإنو هبب عليو قضاء ما أفطره ِ
بعدد ِ
األياـ
ٔ
ِ
ص ْموُ َوَمن َكا َف َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَعِدةٌ ِّم ْن أَي ٍاـ) ( )،
الٍب أفْطر ،لقولو تعاىل( :فَ َمن َش ِه َد من ُك ُم الَ ْهَر فَػ ْليَ ُ
صبيع أيامو ،فإف كاف الَهر ثبلثْب يوما لزمو ثبلثوف يوما ،وإف كاف تسعة
يع الَهر لزمو ُ
وم ْن أفطَر َصب َ
ين يوما لزمو تسعةٌ وعَرو َف يوما فَػ ْقط.
وعَر َ
وقت القضاء

ِ ِ ِ
ضا َف ِم َن السنَ ِة الٍب تَلِ َيها حبي يكو َف بينوُ وبْب رمضا َف الثاَ
ضا َف إىل َرَم َ
وقت القضاء ُم َوس ٌع م ْن هنَايَة َرَم َ
ِ
األياـ الٍب عليو ،فإذا كاف عليو عَرةُ ٍ
بعدد ِ
وبْب رمضا َف
أياـ من رمضاف جاز تأخّبىا إىل أف يكوف بينو َ
أياـ .وال هبوز تأخّب القضاء بعد رمضاف اآلخر ِ
الثاَ عَرة ٍ
بدوف عذ ٍر.
قوؿ عائَةَ رضي اهلل عنهاَ « :كا َف يكو ُف علَي الص ِ
ِ
ضا َف فَ َما
وـ م ْن َرَم َ
َ
وفبا يدؿ على َسعة وقت القضاء ُ َ
ُ
َ
ٕ
أستطيع أ ْف أقْ ِ
ضي إال يف َش ْعبَا َف ».متفق عليو( ).
ْ ُ
واألفضل اؼببادرة بالقضاء ألف ىذا من تعجيل اػبّب ،واإلسراع لرباءة الذمة ،وخَية من عروض العوارض أو
النسياف ،ولكي يصح لو صياـ ستة أياـ من شواؿ ألهنا ال تصاـ إال بعد القضاء.
ولو أف يصوـ القضاء متتابعا ،ولو أف يصومو م َفرقا.
أحوال المريض من حيث القضاء والكفارة والصيام عنو

من أفطر يف رمضاف لعذر فلو حاالف:
الحال األولى :أ ْف يَ ُكو َف لِ َمَر ٍ
ض ال يػُْر َجى ِش َف ُاؤهُ ِمْنوُ ،فهذا هبب أف يطعم عن كل يوـ مسكينا ،فإف
طعم أُطْعِ َم عنو ِمن تَِرَكتِ ِو ،وإف صاـ عنو بعض أقاربو من أوالده أو زوجتو أو غّبىم أجزأ عنو
مات قبل أف يُ َ
ذلك وكفى عن اإلطعاـ.
الحال الثانية :أ ْف يَ ُكو َف لِ َمَر ٍ
ض يػُْر َجى ِش َف ُاؤهُ ِمْنوُ ،أو لسبب غّبه من سفر وكبوه ،وىذا لو حالتاف:

(ٔ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
(ٕ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب مٌب يقضى قضاء رمضاف ٕ ،)ٜٔٛٗ( ٙٛ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب قضاء رمضاف يف شعباف
ٕ.)ٔٔٗٙ(ٕٛٓ/

ٖٙ

ب عليو عدة
العذر َحٌب يبوت ،فهذا ال َش ْيءَ عليو؛ ألف اهلل تعاىل َ
الحالة األولى :أف يستَمر بو ُ
أوج َ
ِ
من ٍ
صومو.
ُخَر ومل
أياـ أ َ
يلزمو ُ
قبل دخوؿ شهر رمضا َف ال ُ
ْ
يتمكن مْنها فسقطت عنو كمن مات َ
ِ
القضاء ولكنو فَػرط فيو حٌب مات ،فهذا أولياؤه باػبيار ،إما أف يطعموا
الحالة الثانية :إف يتمكن من
عنو ِمن ت ِرَكتِ ِو ُكل ٍ
يوـ مسكينا ،لِ ُك ِّل مسك ٍ
ْب كيلو وربع إىل كيلو ونص من األرز وكبوه ،وؽبم يصوموا عنو
َ
صبيع ِ
وؿ الل ِو 
األياـ الٍب سبك َن من قضائِها وفر َط فِ ِيو ،غبدي ِ ِّأـ
اؼبؤمنْب َعائِ ََةَ رضي اهلل عنها أَف َر ُس َ
َ
َ
ٔ
()
ِ ِ
ص َاـ َعْنوُ َولِيُّوُ».متفق عليو.
قَ َاؿَ « :م ْن َم َ
ات َو َعلَْيو صيَ ٌاـَ ،
وهبوز أف يصوـ عنو واحد أو اثناف أو أكثر ،وهبوز أ ْف يصوـ عنو صباعةٌ ِ
بعدد ِ
األياـ الٍب عليو يف يوـ
َ
ٕ
()
ٍ
اغبسن :إف صاـ عنو ثَبلثُو َف رجبل يػوما و ِ
احدا َج َاز.
ََ
َ ُ َْ َ
واحد ،قاؿ َْ َ ُ
ِ ِ
ػاـ َعْن ػػوُ َولِيُّػػوُ» ،صبي ػػع الص ػػياـ الواج ػػب كالن ػػذور
وي ػػدخل يف عم ػػوـ قول ػػو َ « :م ػ ْػن َم ػ َ
صػ َ
ػات َو َعلَْي ػػو ص ػػيَ ٌاـَ ،
والكفارات ،ولكن يبلحػظ أنػو فيمػا هبػب فيػو التتػابع أنػو ال بػد مػن تتػابع القضػاء ،سػواء أكػاف الػذي يقضػي
عنو واحد ،أـ كانوا صباعة يتناوبوف األياـ.

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الصوـ ،باب من مات وعلَي ِو صوـ ٕ ،)ٔٛ٘ٔ(ٜٙٓ/ومسلم يف كتاب الصياـ ،باب قَ ِ
الصي ِاـ عن الْميِّ ِ
ت ٕ.)ٔٔٗٚ(ٖٛٓ/
َ
َ َ َ َ ْ ٌَْ
ضاء ِّ َ
َ
َ
َ
(ٕ) ذكره البخاري معلقا ؾبزوما بو ٕ ٜٙٓ/قبل اغبدي رقم (ٔ٘.)ٔٛ

ٗٙ

ِ
ام التطوِع
صل الحادي ع َش َر :صيَ ُ
ال َف ُ

٘ٙ

أولً :مشروعيةُ ِ
صيَ ِام التطو ِع وحكمتُو
ِمن رضبة اهلل تعاىل بعباده أف شرع ؽبم مع كػل فريضػة نافلػة مػن جنسػها لتكػوف جػابرة ؼبػا قػد يكػوف وقػع فيهػا
من خلل ،ومتممة ؼبا قد يكوف فيها من نقص ،ومن ذلك الصياـ فقد شرع اهلل بعد فرضو نوافل متنوعة.
ِ
ومػن حكمػػة مَػػروعية النوافػػل أيضػػا :أف اهلل تعػػاىل ينػػوع لعبػػاده العبػػادات لتسػػهل علػػيهم ،وليغتنمػوا الفػ َػرص
للتقػػرب إليػػو سػػبحانو وتعػػاىل دبػػا يناسػػبهم ويسػػهل علػػيهم ،ومػػن ذلػػك مػػا شػػرعو مػػن أنػواع الصػػياـ اؼبختلفػػة يف
أياـ السنة.

ٙٙ

ثانيا :أنواعُ ِ
ص ِ
يام التطَو ِع
ً
لصياـ التطوع أنواع كثّبة منها:
األول :سنـيةُ ِ
ال
صيَام ِست ِة أي ٍام ِم ْن َشو َ
النوعُ ُ ُ
األنصاري 
وب
ِّ
صياـ ستة أياـ من شواؿ سنةٌ ح عليها ُّ
النيب  وبْب فضلها ،كما يف حدي أب أيُّ َ
(ٔ)
أف ر َ ِ
ضا َفُ ،مث أَتْػبػعو ِستا ِمن َشو َاؿ؛ َكا َف َك ِ
صيَ ِاـ الد ْى ِر».رواه مسلم.
ص َاـ َرَم َ
ََُ
سوؿ اهلل  قَ َاؿَ « :م ْن َ
ْ
َ
وىي بالنسبة لرمضاف كالسنة الراتبة بالنسبة للصبلة اؼبفروضة ،فليكن حرصنا على صيامها كبّبا ،وينبغي
علينا ح ُّ أزو ِاجنا و ِ
صياـ ٍ
أوالدنا وإخوانِنا وأصحابِنا على صيامها؛ ليتم لكل منا بفضل اهلل تعاىل فضل ِ
عاـ
ُ
ظ عليها كل عاـ كاف ذلك مثل ِ
صياـ الدى ِر ،وذلك من واسع فضل اهلل ورضبتو هبذه األمة
كامل ،ومن حاف َ
ُ
الَريفة أمة ؿبمد  حي أوسع ؽبا العطاء واعبزاء وإف قل العمل.
مسائل متعلقة بصيام ست ِمن شوال
من اؼبسائل اؼبتعلقة بصياـ ِست من شواؿ ما يلي:

أولً :ال يتم ىذا الفضل إال ؼبن بادر بقضاء ما فاتو من رمضاف أوال ،مث أتبعو بست من شواؿ ،فعلى من

أفطر يف رمضاف بسفر أو مرض أو اؼبرأة حبيض أو غّب ذلك ،أف يبدأ بقضاء رمضاف أوال ،مث يصوـ الست
من شواؿ.

(ٕ)

ثانيًا :يتوىم بعض الناس أف من صامها عاما لزمتو كل عاـ ،فلذلك يتقاع
أح ٌد ِمن أىل العلم ،وال دليل عليو ،بل ىو قوؿ ألقاهُ الَيطاف يف
عليو بعد ذلك ،وىذا كبلـ باطل مل يَػ ُق ْلوُ َ
الس ِنة اؼبباركة.
بعض األذىاف ،وأذاعوه ألمثاؽبم ِمن أىل اعبهل ليُػ ْقعِ َد ُى ْم عن ىذه ُّ
الست مث بدا لو أف يفطر ألمر عرض لو فبل بأس بالفطر؛ ألف صوـ
ع يف صياـ يوـ ِمن
ِّ
ثالثًاَ :من َشر َ
التطوع هبوز قطعو ،ويصوـ بدال عنو يوما آخر ،خببلؼ صوـ القضاء فمن شرع فيو مل َهبُْز لو قطعو إال بعذر
شرعي كسفر أو مرض.
عن صيامها حٌب ال ذبب

ابعا :يصح صياـ الست من شواؿ بنية من النهار فبل يََبط يف صيامها تبييت النية من الليل ألهنا من
رً
صوـ التطوع ،وصوـ التطوع ال يََبط لصحتو تبييت النية ،ولي ؼبن فرؽ بْب التطوع اؼبطلق والتطوع اؼبعْب

(ٔ) رواه مسلم يف كتاب الصياـ ،باب استحباب صوـ ستة أياـ من شواؿ إتباعا لرمضاف ٕ.)ٔٔٙٗ(ٕٕٛ/
(ٕ) ينظر :لطائ اؼبعارؼ ص.ٖٜٚ

ٙٚ

دليل من السنة يعتمد عليو ،والفقهاء الذين يصححوف التطوع بنية من النهار ال يفرقوف بْب التطوع اؼبطلق
والتطوع اؼبعْب.

خامسا :إطبلؽ اغبدي
ً
متتابعة ،من أولو أو من آخره ،فاألمر يف ىذا واسع ،واؼببادرة بالعمل الصاحل أفضل دائما ،وؽبذا استحب
كثّب من العلماء اؼببادرة هبا من أوؿ شواؿ وتتابعها ،وذلك من باب اؼبسابقة إىل فعل اػبّبات ،وتبلفيا لِ َما
قد يعرض لئلنساف فبا يبنعو من صيامها أو صياـ بعضها.
ص ِ
ِ
اغباج ،غبدي
اليوـ التاسع ِمن شه ِر ذي اغبجة ،فالسنةُ صيامو لغّب ِّ
النوعُ الثانيُ :
يام يوم عرفةَ ،وىو ُ
قاؿِ « :صياـ يػوِـ عرفَةَ أ ِ
ب على الل ِو أَ ْف يُ َكفَِّر السنَةَ الٍب قَػْبػلَوَُ ،والسنَةَ الٍب
أب قَػتَ َادةَ  أف النيب َ 
َ ُ َ ْ ََ ْ
َحتَس ُ
(ٔ)
بػعده ،و ِصياـ يػوِ
اشوراء أَحتَ ِ
ب على الل ِو أَ ْف يُ َكفَِّر السنَةَ الٍب قَػْبػلَوُ».رواه مسلم.
س
ع
ـ
ُ
َ
ْ
َ ْ َ ُ َ َ ُ َْ
َ
ُ
َ
ص ِ
ِ
ُ ِ
ػادةَ 
النوعُ
ػياموُ غبػدي أب قَػتَ َ
الثالثُ :
يام يوم عاشوراء ،وىػو الي ُ
ػوـ العاشػر مػن شػه ِر ؿبػرـ ،فالسػنةُ ص ُ
ِ
التاسع ـبالفة ِ
الكتاب ،وألف النيب  قد ىم بذلك قبل موتو ،فعن
ألىل
اليوـ
يصاـ معوُ ُ
السابق ،ويسن أف َ
ُ
ػاؿ رسػ ُ ِ
َعْبػ ِػد اللػ ِػو بػػن َعبػ ٍ
صػ ْػمنَا
ػاؿ :قػ َ
ػاس رضػػي اهلل عنهمػػا قػ َ
ػاـ الْ ُم ْقبِػ ُػل إف َشػػاءَ اهلل ُ
ػوؿ اللػػو « :فَػإ َذا َكػا َف الْ َعػ ُ
ٕ
ِ
الْي ػػوـ الت ِ
ِ
ػوؿ اللػ ِػو .رواه مسػػلم( ) ،ويف لفػ ٍػظ لػػو« :لَػػئِ ْن
يف رسػ ُ
اسػ َػع» ،قػ َ
َ َْ
ػاؿ :فلَػ ْم يَػأْت الْ َع ػ ُاـ الْ ُم ْقبػ ُػل حػػٌب تُػ ُػو َِّ
ب ِقيت إىل قَابِ ٍل ألَصومن الت ِ
اس َع».
َ ُ
َُ
األياـ الثبلثة معا فَ َح َس ٌن ،واهلل أعلم.
فإف مل يصم
صاـ َ
عَر ،وإف َ
التاسع معو َ
َ
صاـ اغبادي َ
كل ش ْه ٍر ،يدؿ لذلك حدي َعْب ِد الل ِو ب ِن َع ْم ٍرو رضي اهلل عنهما قَ َاؿ:
الرابعِ :صيَ ُاـ ثَبلثَِة أَي ٍاـ ِم ْن ِّ
النوعُ ُ
ِ
ََ أَقُ ُ ِ
رسوؿ الل ِو :
رسوؿ الل ِو  أ ِّ
فقاؿ لَوُ ُ
تَ ،
ُخِ َرب ُ
أْ
ومن اللْي َل َما ع َْ ُ
وؿ :واهلل أل ُ
ومن النػ َه َارَ ،وألَقُ َ
َص َ
ِ
«أَنْت الذي تَػ ُق ُ ِ
أنت َوأ ُِّمي ،يَا
ت :قد قُػ ْلتُوُ [بِأَِب َ
ت؟» ،قُػ ْل ُ
ومن اللْي َل َما ع َْ ُ
َ
وؿ :واهلل أل ُ
ومن النػ َه َارَ ،وألَقُ َ
َص َ
وؿ الل ِو] ،قَ َاؿ« :إِنك ال تَست ِط ِ
ِ
ص ْم ِم َن الَ ْه ِر ثَبلثَةَ أَي ٍاـ ،فإف ْ
َر ُس َ
اغبَ َسنَةَ
يع َذل َ
َ
ص ْم َوأَْفط ْرَ ،وقُ ْم َوََْنَ ،و ُ
ك ،فَ ُ
َْ ُ
(ٖ)
ِ ِ
ك ِمثْ ُل ِصيَ ِاـ الد ْى ِر».متفق عليو.
بِ َع َْ ِر أ َْمثَاؽبَاَ ،و َذل َ
الست ،سواء صامها متفرقة أو
يدؿ على أف كل شهر شواؿ موضع لصياـ ىذه ِّ

(ٔ) رواه مسلم يف كتاب الصياـ ،باب استحباب صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر وصوـ يوـ عرفة وعاشوراء ٕ.)ٕٔٔٙ( ٛٔٛ/
(ٕ) رواه مسلم يف كتاب الصياـ ،باب أ ُّ ٍ
وراءَ ٕ.)ٖٖٔٔ(ٜٚٚ/
ص ُاـ يف َع ُ
َي يػَ ْوـ يُ َ
َ
اش َ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صػ ْػوـ الػػد ْىر ل َمػ ْػن
( ) رواه البخػػاري يف كتػػاب األنبيػػاء ،بػَػاب قَػ ْػوؿ اللػػو تَػ َع َ
(:وآتَػْيػنَػػا َد ُاوَد َزبػُػورا) ٖ ،)ٖٕٖٙ(ٕٔ٘ٙ/ومسػػلم يف كتػػاب الصػػياـ ،بػَػاب النػ ْهػ ِي عػػن َ
اىل َ
تَضرر بِِو أو فَػو ِِ
ص ْوِـ الد ْى ِر ٕ.)ٔٛٚ٘(ٜٙٚ/
َ
ت بو َحقا  ،)ٜٔٔ٘(ٕٛٔ/ٕ ...والزيادة بْب قوسْب من رواية للبخاري يف كتاب الصوـ ،بَاب َ
ََ
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وىذا العدد ىو أقل عدد ورد اغب عليو يف كل شهر يف األحادي اؼبَهورة( ) ،ولئلنساف أف يصوـ اليوـ
ٔ

واليومْب فهو خّب على كل حاؿ ،لكن األفضل أف ال ينقص عن ثبلثة أياـ من كل شهر.
كل ش ْه ٍر بَ ْل أَطْلَ َق َها،
األياـ الثبلثَةَ الٍب يَرع ِصيامها ِم ْن ِّ
ومل وبدِّد ُّ
النيب  يف حدي عبد اهلل بن عمرو َ
ِ
ِ
ِ ِ
يامها فِعل و ِ
ِ ِ
ِ
اح ٍد ِفبا يَلِي:
يما َشاءَ من أياـ الَ ْه ِر ُمتَػ َواليَة أو ُمتَػ َفِّرقَة ،و َ
فَل ْل ُم ْسل ِم أف يَ َ
األفض ُل يف ص َ ْ ُ َ
صوم َها ف َ
أولًِ :صيَ ُاـ أياـ اللياِ البِيض ،وىي الثال عَر والرابع عَر واػبام عَر من كل َش ْه ٍر قَ َم ِري ،وىذه
الصفة أفضل شيء ،لكثرة األحادي الواردة يف األمر هبا واغب عليها.
ِ
ِ
ِ ِ
صياـ
صياـ أوؿ اثنْب من الَهر واػبمْي َس ْْب بعده ،أو ُ
ثَانيًا :صيَ ُاـ أوؿ إثنْب مث اػبمي مث اإلثنْب ،أو ُ
ِ ِ
ٍ
ِ
ْب.
ثبلثة أطبسة ،أو ثبلثة أثَان َ
النوعُ الخامسِ :صيَ ُاـ يَػ ْوٍـ وإِفْطار يَػ ْوَم ْ ِ
ْب ،يدؿ لذلك حدي َعْب ِد الل ِو ب ِن َع ْم ٍرو رضي اهلل عنهما السابق،
َ ُ
ُ
ِ
ِ
وؿ الل ِو،
ك يا َر ُس َ
ص ْم ِم َن الَ ْه ِر ثَبلثَةَ أَياٍـ»َ ،
وفيو :أف النيب  لَما َ
ض َل ِم ْن ذَل َ
يق أَفْ َ
قاؿ :إِ َِّ أُط ُ
قاؿ لوُ « :
(ٕ)
صم يَػ ْوما وأَفْ ِطر يَػ ْوَم ْ ِ
وـ ثػُلُ َ الَ ْه ِرَ ،ع َََرَة أي ٍاـ ُكل َش ْه ٍر.
ص
ي
ا
ذ
ى
ى
ل
ع
ػ
ف
َ
َ
ْب».متفق عليوُ ُ َ َ َ َ .
َ ْ
قَ َاؿ« :فَ ُ ْ
ِ
ٍ ِ
طار يَػ ْوٍـ ،يدؿ لذلك حدي َعْب ِد الل ِو ب ِن َع ْم ٍرو رضي اهلل عنهما السابق،
النوعُ
ُ
السادس :صيَ ُاـ يَػ ْوـ َوإفْ ُ
ِ
ِ
صم يَػ ْوما وأَفْ ِطر يَػ ْوَم ْ ِ
ص ْم
وفيو :أف النيب  لَما َ
ض َل ِم ْن ذَل َ
يق أَفْ َ
ْب» ،قَ َاؿ :إَ أُط ُ
ك ،قَ َاؿ« :فَ ُ
َ ْ
قاؿ لو« :فَ ُ ْ
ِ
ِ
يق
أع ُ
ض ُل ِّ
دؿ ِّ
ك ِصيَ ُاـ َد ُاوَد ،وىو ْ
يَػ ْوما َوأَفْ ِط ْر يَػ ْوماَ ،و َذل َ
الصيَ ِاـ [ويف رواية :أَفْ َ
الصيَ ِاـ]» ،قُػ ْل ُ
ت :إَ أُط ُ
ِ
ك».متفق عليو )ٖ(.فَػعلَى ى َذا يصوـ نِ
أَفْضل ِمْنو يا رس َ ِ
ص َ الَ ْه ِر ،طبَْ َسةَ
ض َل ِم ْن ذَل َ
وؿ اللو ،قَ َاؿ« :ال أَفْ َ
َ َ َُُ ْ
ََ ُ َُ
الصيَ ِاـ» ،وىو « ِصيَ ُاـ َد ُاوَد» عليو السبلـ.
ض ُل ِّ
النيب  أف ىذا «أَفْ َ
َع َََر يَػ ْوما ُكل َش ْه ٍر ،وقد ْ
أخبَػَر ُّ

(ٔ) كما ىو يف الروايات اؼبَهورة من حدي عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما ،ويف أحادي كثّبة تبل مبل التواتر ،ولكنو قػد جػاء يف روايػة غبػدي ابػن عمػر
عنػػد مسػػلم ٕ :)ٜٔٔ٘(ٛٔٚ/أف رسػ َ ِ
ػاؿ :إَ أ ِ
صػػم يَػػوَم ْ ِ
َجػ ُػر مػػا
َجػ ُػر َمػا بَِقػ َػي» ،قػ َ
ْب َولَػ َ
ُطيػ ُػق أَ ْكثَػ َػر مػػن ذلػ َ
صػ ْػم يػَ ْومػػا َولَػ َ
ػك أ ْ
ػك أ ْ
ػوؿ اللػػو  قػػاؿ لػػوُ « :
َُ
ػك ،قػػاؿْ ْ ُ « :
بَِق َي» .فلتحرر ىذه اللفظة ،واهلل أعلم.
(ٕ) تقدـ زبرهبو قريبا.
ٖ
ص ْوِـ الد ْى ِر ٕ ،)ٔٛٚ٘(ٜٙٚ/ومسلم يف اؼبوضع السابق).
( ) تقدـ زبرهبو قريبا ،والرواية اؼبَار إليها ؽبما (البخاري يف كتاب الصوـ ،بَاب َ
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األحكام المتعلقةُ ِ
بصيام التطو ِع
ثالثًا:
ُ
ِ
التطوع ما يلي:
اؼبتعلقة بصياـ
ِمن األحكاـ
ِ
التطوع بني ٍة من النهار ،حبي أف اؼبسلم إذا مل يأت بأي مفطِّ ٍر بعد الفجر كاألكل أو
صياـ
ِ
أولً :يصح ُ
الَرب أو اعبماع؛ فإنو هبوز لو أف ينوي صياـ التطوع يف أي ساعة من النهار ولو بعد العصر ،مث يتم يومو
صائما.
ثَانيًا :إذا صاـ اؼبسلم تطوعا فاألفضل لو إسباـ صيامو ،وإف قطعو لعذر شرعي أو لغّب عذر فبل حرج عليو،

وإف قضى بدال عنو يوما آخر فهو َح َس ٌن.

ثَالثًاَ :م ْن كاف عليو قضاء شيء من رمضاف فاألفضل أف يقضيو قبل أف يصوـ تطوعا ،ولكن من صاـ
تطوعا يف ىذه اغباؿ فصومو صحيح على الراجح من قوِ العلماء؛ ألف وقت قضاء صياـ رمضاف موس ٌع؛
فجاز التطوع قبل فعلو كالصبلة يػُتَطَوعُ يف أوِؿ َوقْتِ َها إال ما تقدـ من صياـ الست من شواؿ ،وأنو ينبغي أف
يقدـ القضاء عليها.

ٓٚ

األحكام المتعلقةُ بشه ِر رمضا َن
الفصل الثاني ع َش َر:
ُ
ُ

ٔٚ

أولً :م ْشر ِ
وعيةُ قِيَ ِام َرَم َ
ضان وفضلُوُ
َ ُ
أَِب

النيب  ،كما يف حدي
قياـ َ
عظيم بيػنَوُ ُّ
رمضا َف ُسنةٌ ثابتةٌ عن ِّ
ُ
فضل ٌ
النيب  من قولو وفعلو ،وؽبا ٌ
ٔ
ىريػرَة  أَف رس َ ِ
احتِ َسابا غُ ِفَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن َذنْبِ ِو».متفق عليو( )،
وؿ اللو  قَ َاؿَ « :م ْن قَ َاـ َرَم َ
ضا َف إِيبَانا َو ْ
َُ
ُ َْ َ
فينبغي للمسلم أف وبرص على ىذه الصبلة ليناؿ فضلَها.
صالتُها مع الجماعة

النيب  مع
قياـ َ
رمضا َف صباعة مع األئمة يف اؼبساجد وىي الصبلة اؼبسماة بػ (الَباويح) ،وقد فعلها ُّ
السنةُ ُ
فرض عليهم ،قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةَ رضبو اهلل :صبلة الَباويح صباعة
أصحابو مث تركها خَية أف تُ َ
ليست بدعة يف الَريعة بل ىي سنة ِ
رسوؿ اهلل  يف اعبماعة يف
بقوؿ رسوؿ اهلل  وفعلو ،قد صبلىا ُ
أوؿ شهر رمضاف ليلتْب بل ثبلثا ،وصبلىا أيضا يف العَر األواخر يف صباعة مرات ،وكاف الناس يصلوهنا
(ٕ)

ويقرىم ،وإقراره سنة منو .اىػ
صباعة يف اؼبسجد على عهده ُّ 
ِ ِ
ص ِّل بِنَا َحٌب بَِق َي َسْب ٌع ِم َن الَ ْه ِر،
وقد ثبت من حدي أب ذَر َ 
ص ْمنَا َم َع َر ُسوؿ اللو  فَػلَ ْم يُ َ
قاؿُ :
فَػ َقاـ بِنَا حٌب َذىب ثػُلُ ُ اللي ِلُ ،مث َمل يػ ُقم بِنَا يف الس ِادس ِة ،وقَاـ بِنَا يف ْ ِ ِ
ب َشطُْر اللْي ِل،
ْ
َ َ َ
َْ ْ
اػبَام َسة َحٌب َذ َى َ
َ َ َ َ
وؿ الل ِو ،لَو نَػف ْلتػنا ب ِقيةَ لَيػلَتِنا ِ
فقاؿ« :إِنو من قَاـ مع ا ِإلم ِاـ حٌب يػْنص ِر َ ِ
ب لَوُ قِيَ ُاـ
ىذهَِ .
فَػ ُق ْلنَا لَوُ :يَا َر ُس َ
ْ ََ َ ْ َ
ُ َْ َ ََ َ َ َ َ
ؼ ُكت َ
ٖ
ٍ
ابن حباف( ).
ابن خزيبة و ُ
لَْيػلَة».رواه اػبمسة ،وصححو ُ
ولئلنساف رجبل أو امرأة أف يصليها يف بيتِ ِو ،واألفضل صبلتا صباعة ألمور منها:
النيب  وفعلها أصحابُو ِ من بعده.
ٔ -أف ذلك ىو السنة ،فقد فعلها ُّ
ٕ -أف َمن صلى مع اإلماـ حٌب ينصرؼ كتب لو قياـ ليلة ،وىذا ال يتأتى ؼبن صلى وحده حٌب يصلِّي
قريبا من ثل الليل أو كبوه.

اف ٔ ،)ٖٚ(ٕٕ/ومسلم يف كِتاب صبلةِ الْمسافِ ِرين وقَص ِرىا ،باب التػر ِغ ِ ِ
(ٔ) رواه البخاري يف كتاب اإليباف ،باب تَطَُّو ِ
ضا َف من ا ِإليبَ ِ
ضا َف
يب يف قيَ ِاـ َرَم َ
ع قيَ ِاـ َرَم َ
ُ
َ َ
َُ ََ َْ َ
َ
ْ
يح ٔ.)ٜٚ٘(ٕٖ٘/
وىو التػَرا ِو ُ
(ٕ) اقتضاء الصراط اؼبستقيم ٔ ٕٚ٘/ـبتصرا.
ِ
(ٖ) رواه أضبد ٘ ،ٕٔٚ،ٖٔٙ،ٜٔ٘/وأبو داود يف أبواب قيػاـ الليػل ،بػاب تَػ ْف ِريػ ِع أَبْػػو ِ
ضػا َف ٕ ،)ٖٔٚ٘(٘ٓ/والَبمػذي يف
ضػا َف بَػاب يف قيَ ِػاـ َش ْػه ِر َرَم َ
اب َش ْػه ِر َرَم َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼ
ص ػر َ
كتػػاب الصػػوـ ،بَػػاب مػػا جػػاء يف قيَػ ِػاـ َشػ ْػه ِر َرَم َ
ضػػا َف ٖ )ٛٓٙ(ٜٔٙ/وىػػذا لفظػػو ،والنسػػائي يف كتػػاب السػػهو ،بَػػاب ثَػ َػواب مػػن صػػلى مػػع ا ِإل َمػػاـ حػػٌب يػَنْ َ
ِ
ضػا َف ٖ ،)ٔٙٓ٘(ٕٕٓ/وابػن ماجػو يف كتػاب إقامػة الصػبلة والسػنة فيهػا ،بَػاب مػا جػاء يف قِيَ ِػاـ َش ْػه ِر
ٖ ،)ٖٔٙٗ(ٖٛ/ويف كتاب قيػاـ الليػل ،بَػاب قيَ ِػاـ َش ْػه ِر َرَم َ
ضا َف ٔ ،)ٖٕٔٚ(ٕٗٓ/والدارمي ٕ ،)ٔٚٚٚ(ٕٗ/وصححو ابن خزيبػة ٖ ،)ٕٕٓٙ(ٖٖٚ/وابػن حبػاف  ،)ٕ٘ٗٚ(ٕٛٛ/ٙواأللبػاَ يف إرواء الغليػل(،)ٗٗٚ
َرَم َ
وصحيح اعبامع(.)ٕٗٔٚ
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وينبغي ؼبن فاتتو صبلة الَباويح مع الناس ألي سبب أف يصليها يف بيتو إما وحده ،أو مع صباعة أىل بيتو
كزوجتو وأوالده.

صالتُها كاملةً مع ِ
اإلمام
َ

ينبغي للمسلم أف وبرص على صبلة الَباويح مع اإلماـ ِمن أوؽبا إىل آخرىا فيبدأ معو من أوؿ صبلتو،
ويبقى معو حٌب ينتهي من صبلتو ،ألنو إذا فعل ذلك ُكتب لو قياـ ليلة كاملة ،سواء أكانت صبلة اإلماـ
طويلة أـ متوسطة أـ خفيفة ،لعموـ حدي أب ذر  السابق.
ومن قاـ ىكذا إيبانا دبوعود اهلل جل وعبل وطلبا لؤلجر والثواب منو ،فإنو إف شاء اهلل تعاىل يناؿ الثواب
احتِ َسابا غُ ِفَر لو ما تَػ َقد َـ من َذنْبِ ِو» ،ومن مل يُتِم
الذي أخرب بو النيب  يف قولوَ « :م ْن قَ َاـ َرَم َ
ضا َف إِيبَانا َو ْ
الصبل َة مع اإلماـ فلو أجر ما صلى ولكن ال يكتب لو قياـ ليلة كاملة.
تنبيو :يدخل يف حكم اإلماـ الواحد اإلماماف اللذاف يتناوباف الصبلة يف مسجد و ٍ
احد ،حبي يصلي
َ ُ
اآلخر ،وذلك ألف الثاَ يكمل صبلة األوؿ فهو نائب عنو ،فكانا كاإلماـ
بعض الصبلةُّ ،
ُ
أحدنبا َ
ويتمها ُ
الواحد ،فيصلي معهما اؼبأموـ حٌب يتم الثاَ الصبلة ،وهبذا يكتب لو قياـ ليلة.
الزيادة بعد صالة اإلمام

من أراد الزيادة بعد صبلة اإلماـ يف بيتو أو غّبه فينبغي لو أف ال ينصرؼ إذا قاـ اإلماـ للوتر ،بل إنو يصليو
معو وينويو َش ْفعا ،فإذا سلم اإلماـ قاـ فأتى بركعة وسلم ،مث صلى بعد ذلك ما كتب لو ،مث أوتر يف آخر
صبلتو.
يصلي ما شاء شفعا ركعتْب ركعتْب ،وال يعيد الوتر وال
أوتر مع اإلماـ مث بَ َدا لو أف يصلِّ َي فلو أف
َ
ومن َ
َ
ٔ
()
ضوُ.
ين ُق ُ
عدد ركعات قيام الليل في رمضان وغيره

دود ال يُزاد عليو وال ينقص ِمنو ،ودليل ذلك إطبلؽ حدي أب ذر 
لي لقياـ رمضاف وال لغّبه حد ؿب ٌ
السابق وغّبه من األحادي اؼبرغبة يف قياـ الليل ،مع ما ثبت عن ِ
عبد اهللِ ب ِن عُ َمَر رضي اهلل عنهما قاؿ:

(ٔ) نقض الوتر :أف يصلي ركعة ينوي هبا شفع الوتر السابق ،مث يصلي ما شاء شفعا ،مث يوتر مرة أخرغ ،وقد ذىب إليو بعض أىل العلم ،ةاعبمهور على خبلفو،
والقوؿ بو ضعي ألسباب منها :أف ىذه عبادة ،واألصل يف العبادات التوقي  ،وال دليل على ىذه الصػورة ،ومنهػا :أنػو يف اغبقيقػة قػد أوتػر ثػبلث مػرات ،فيكػوف
قد وقع يف النهي عن وتر مرتْب ،ومنها :أف بناء صبلة على صبلة بعد فاصل طويل غالبا ال أصل لو ،وال دليل على مَروعيتو.
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ِ
ص لى
صبلةِ اللْي ِل؟ َ
قاؿَ « :مثْػ َُب َمثْػ َُب ،فإذا َخ َِ َي ُّ
الصْب َح َ
َسأ ََؿ َر ُج ٌل النيب  وىو على الْمْن َِرب :ما تَػَرغ يف َ
ٔ
وِ
صلى».متفق عليو( ).
اح َدة فَأ َْوتَػَر ْ
ت لَوُ َما َ
َ
ت َعائِ ََةُ رضي اهلل عنها:
النيب  غالبا وىو إحدغ عَرة ركعة ،كما قَالَ ْ
ولكن األفضل ما كاف يفعلُوُ ُّ
ٕ
ضا َف والَ يف َغ ِّْبهِ َعلَى إِ ْح َدغ َع ََْرَة َرْك َعة».متفق عليو( ) ،وإف زاد على
« َما َكا َف َر ُ
سوؿ الل ِو  يَِز ُ
يد يف َرَم َ
ىذا العدد أو نقص ِمنو فبل بأس بذلك.
حقيقة صالة الوتر وأن دعاء القنوت ليس شرطا فيها

صبلة الوتر ىي الركعة اؼبفردة الٍب تصلى بعد صبلة العَاء إىل طلوع الفجر ،وقد يكوف ثبلثا مت ِ
صلَة ،أو
ُ
صلَة ،أو أح َد عَر مت ِ
صلَة ،أو تسعا مت ِ
صلَة ،أو سبعا مت ِ
طبسا مت ِ
صلَة ،ولي من شرطو دعاء القنوت الذي
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
يقاؿ بعد الركوع أو قبلو ،وبعض الناس قد يَبؾ الوتر ألنو ال وبفظ دعاء القنوت وىو خطأ ِ
وح َرما ٌف ،فلك
أف تصلي الوتر من غّب دعاء القنوت ،ولك أف تدع َو دبا شئت ،ولك أف تقرأ الدعاء من ورقة ،واألوىل فعل
القنوت أحيانا وتركو أحيانا؛ ألف عامة األحادي ِ احملفو ِة عن النيب  يف قياـ الليل مل يذكر فيها أنو كاف
يدعو يف صبلة الوتر ،وجاء ىذا يف بعض األحادي  ،وثبت عن الصحابة  فِعلو ،فلهذا األوىل أف يفعل
أحيانا ويَبؾ أحيانا ،واهلل أعلم.
مسح الوجو باليدين بعد الدعاء
ُ
النيب  ،جاء يف فتاوغ اللجن ِػة الدائم ِػة:
ترؾ ِ
األَوىل ُ
مسح الوجو باليدين بعد الدعاء؛ لعدـ ثبوت ذلك عن ِّ
الدعاء عبادة مَروعة ،ومل يثبت يف مسح الوجو بالكفْب ع ِقبو سنةٌ قولية أو عملية ،بل روي ذلك ِمن طػُ ٍ
رؽ
َ َُ ُ
ُ
ٖ
()
ِ
ضعيفة ،فاألَوىل تركو عمبل باألحادي ِ
الصحيحة الٍب مل يُذكر فيها اؼبسح.اىػ

(ٔ) رواه البخاري يف أبواب اؼبساجد ،باب ا ْغبِلَ ِػق واعبلػوس يف اؼبسػجد ٔ ،)ٗٙٓ(ٜٔٚ/ومسػلم يف كتػاب صػبلة اؼبسػافرين وقصػرىا ،بػاب صػبلة الليػل مثػُب مثػُب
والوتر ركعة من آخر الليلٔ.)ٜٚٗ(٘ٔٙ/
ٕ
ِ
ِ
صبلةِ اللْي ِل
( ) رواه البخاري يف أبواب التهجد ،بَاب قيَ ِاـ النيب  بِاللْي ِل يف َرَم َ
ضا َف َو َغ ِّْبه ٔ ،)ٜٔٓٙ(ٖٛ٘/ومسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا ،بَاب َ
وع َد ِد رَكع ِ
ات النيب  يف اللْي ِل ٔ.)ٖٚٛ(ٜ٘ٓ/
ََ َ َ
(ٖ) فتاوغ اللجنة الدائمة .ٜ٘/ٙ
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يلة ال َق ْد ِر وم ْش ِ
ضل لَ ِ
روعيةُ تَ َحري َها وقِيَ ِام َها
ََ
ثانيًا :فَ ْ ُ
يفة مبار ٍ
بليلة شر ٍ
لقد امًب اهلل على ىذه األمة بأف خصها ٍ
كل ٍ
عاـ ،وخباصة يف
كة يف شهر رمضا َف ِمن ِّ
َ
ٔ
العَر األخّبة منو ،ىذه الليلةُ ىي ليلةُ القد ِر الٍب قاؿ اهلل فيها( :لَْيػلَةُ الْ َق ْد ِر َخْيػٌر ِّم ْن أَلْ ِ َش ْه ٍر)( )،
ِ
نذ ِرين)(ٕ)ِ ،
ِ ٍ
ٍِ
ِ
خصائص ىذه
ومن
ص َف َها بأهنا ليلةٌ مباركةٌ ،فقاؿ تعاىل( :إِنا أ َ
وو َ
َ
َنزلْنَاهُ يف لَْيػلَة ُّمبَ َارَكة إنا ُكنا ُم َ
ِ
الليلة:
ٖ
باركةٌ يعِب :كثّبَة اػبّب و ِ
َنزلْنَاهُ ِيف لَْيػلَ ٍة ُّمبَ َارَك ٍة)( ).
الفضل والثواب ،كما قاؿ تعاىل( :إِنا أ َ
أول :أهنا ليلةٌ ُم َ
ٗ
َنزلْنَاهُ ِيف لَْيػلَ ِة الْ َق ْد ِر) ( ).
أنزؿ فيها القرآ َف الكرميَ ،كما َ
ثانيًا :أف اهلل تعاىل َ
قاؿ تعاىل( :إِنا أ َ
٘
ِ
العمل فيها خّبٌ ِمن ِ
قاؿ تعاىل( :لَْيػلَةُ الْ َق ْد ِر َخْيػٌر ِّم ْن أَلْ ِ َش ْه ٍر)( )،
كما َ
العمل يف أل شه ٍرَ ،
ثالثًا :أف َ
وىذا يعادؿ أكثر ِمن ٍ
ثبلث وشبانْب سنة.
ِ ِِ ِ ِ ()ٙ
ِ
وى ْم
،
وح ف َيها بإ ْذف َرِّهبم)
تتنزؿ فيها إىل
رابعا :أف اؼببلئكةَ ُ
األرض ،كما قاؿ تعاىل( :تَػنَػزُؿ الْ َمبلئِ َكةُ َو ُّ
ً
ُ
الر ُ
كة و ِ
ينػزلو َف باػب ِّب والرب ِ
الرضبة.

ٚ
خامسا :أهنا ليلةُ س ٍ
بلـ ،كما قاؿ تعاىلَ ( :سبل ٌـ ِى َي َحٌب َمطْلَ ِع الْ َف ْج ِر)( ) ،واؼبعُب :أف ىذه الليلةَ مبارك ٌة
َ
ً
كثّبة اػبّب قليلة الَر واآلفات فبا يكوف يف غّبىا من اللياِ ،وذلك ؼبا جعل اهلل تعاىل فيها من اػبّب
والربكة ،وكثرة نزوؿ اؼببلئكة.
احتِ َسابا غُ ِفَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن َذنْبِ ِو.
ً
سادسا :أف َمن صلى ليلتَها إِيبَانا َو ْ
الليلة ِ
تسمية ىذهِ ِ
ِ
بليلة ال َق ْد ِر
سبب
ُ
ت بو ىذه الليلةُ الَريفةُ على ِعدةِ أقواؿ،
اختل العلماءُ رضبهم اهلل تعاىل يف معُب (ال َق ْد ِر) الذي ُظبِّيَ ْ
ٛ
ذىب إىل كل واحد منها صباعة من األئمة ،أشهرىا ثبلثة األقواؿ ىي( ):

(ٔ) سورة القدر آية ٖ .

(ٕ) سورة الدخاف آية ٖ .
(ٖ) سورة الدخاف آية ٖ .
(ٗ) سورة القدر آية ٔ .
(٘) سورة القدر آية ٖ .
( )ٙسورة القدر آية ٗ .
( )ٚسورة القدر آية ٘ .
( )ٛينظر :زاد اؼبسّب البن اعبوزي  ،ٕٔٛ/ٜوتفسّب القرطيب ٕٓ ،ٖٔٓ/وشػرح الصػدر بػذكر ليلػة القػدر للػوِ العراقػي ص ،ٕٙوليلػة القػدر للػدكتور فػاروؽ ضبػادة
صٕٓ ، ٕٖ-وليلة القدر حملمد صباح منصور صٖٔ.ٔ٘-
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ِ
اد :أف ىذه الليلةَ الَريفةَ تقدر فيها مقادير اػب ِ
بلئق ،واؼبراد
ال َق ُ
ول األول :أف ال َق ْد َر ِدبَْع َُب التػ ْقدي ِر ،وال ُْم َر ُ
ُ
ِ
اؼببلئكة الكرِاـ عليهم السبلـ كل ٍ
عاـ ِمن ليلة القدر
السنوي ،وىو ما يكو ُف بْب يدي
التقدير
هبذا التقدي ِر:
ُّ
ُ
ٔ
إىل الٍب تليها ِمن ِ
اآلخر ،قاؿ تعاىل( :فِ َيها يػُ ْفَر ُؽ ُك ُّل أ َْم ٍر َح ِكي ٍم)( ) ،أما التقدير األوؿ العاـ فقد كاف
العاـ َ
قبل خلق السموات واألرض خبمسْب أل سنة.
ول الثاني :أف ال َق ْدر ِدبَعُب الَر ِ
اد :أف ىذه الليلةَ شريفةٌ عند اهلل تعاىلِ ،
وم ْن
ال َق ُ
ؼ ِّ
وعلو اؼبنزلة ،وال ُْم َر ُ
َ َْ َ
ِ
وج َعلَ َها َخْيػرا ِم ْن أَلْ ِ َش ْه ٍر.
َشَرف َها أ ْف أَنْػَزَؿ َ
فيها كتابَوُ الكرميَ ،
ِ
اؼببلئكة الكرِاـ
اد :أف ىذه الليلةَ الَريفةَ يكثر فيها تَػنَػُّزُؿ
ال َق ُ
ول الث ُ
الث :أف ال َق ْد َر ِدبَْع َُب الت ْ
ضيِ ِيق ،وال ُْم َر ُ
ِ
قاؿ يف لَْيػلَ ِة الْ َق ْد ِر:
عليهم السبلـ إىل
وؿ الل ِو َ 
تضيق هبم ،ويف حدي أب ُىَريْػَرَة  أف َر ُس َ
األرض حٌب َ
(ٕ)
ك اللْيػلَةَ يف األ َْر ِ
صى».رواه الطيالسي وأضبد وصححو ابن خزيبة.
ض أَ ْكثَػ ُر ِم ْن َع َد ِد ْ
«إف الْ َمبلَئِ َكةَ تِْل َ
اغبَ َ
يفة الذي دلت ِ
يلة الَر ِ
لك اللُّغَةُ ،وواقِع ى ِذهِ الل ِ
عليو
و ُّ
ض بَػْيػنَػ َها ،ويؤيِّ ُد َذ َ
ْ
ََ ُ َ
كل ىذه أقو ٌاؿ صحيحةٌ ال تَػ َع ُار َ
النصوص الَرعيةُ.
ُ
تحري لَ ِ
يلة ال َق ْد ِر وما يُشرع فيها

ليلة القدر متنقلة يف العَر األواخر ،وؽبذا يَرع َربَِّريها يف صبيع العَر ،ولياِ األوتار آكد ،وقد تكوف يف
ِ
ِ
ين.،
لياِ األشفاع ،وأوىل اللياِ بتَ َحِّر َيها ليلةُ سب ٍع وع َْ ِر َ
النيب  يفعل ذلك لعلو أف يوافق ىذه
ويُ َس ُّن أف هبتهد اؼبسلم يف صبيع لياِ العَر بالطاعات كما كاف ُّ
الليلةَ اؼبباركةَ ،فيتضاع أجره وعملو إىل ِ
عمل أكثر ِمن ثبلث وشبانْب سنة ،وإف من أعظم التفريط :إضاعةُ
ِ ِ
وعدـ االىتماـ دبا
ىذه اللياِ اؼبباركة ،بالسهر فيما ال ينفع أو يف احملرَمات َوتَػ ْرؾ الطاعة والتقصّب فيهاُ ،
عظمو اهلل تعاىل وشرفَوُ ِمن اللياِ واألياـ.
وفبا يَرع يف ىذه اللياِ:
وعدـ التفريط فيها.
أولً:
اغبرص على الفرائض ُ
ُ
اإلكثار من ِذكر اهلل تعاىل وتبلوةِ القرآف الكرمي.
ثانيًا:
ُ

(ٔ) سورة الدخاف آية ٗ .
(ٕ) رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده صٕٖٖ ،وعنو أضبد ٕ ،ٜ٘ٔ/وصححو ابن خزيبة ٖ ،)ٕٜٔٗ(ٖٖٕ/وحسنو األلباَ يف السلسلة الصحيحة
(ٕٕ٘ٓ).
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ِِ
ِ
ِ
رضي اهلل عنها
ألـ
ثالثًا:
النيب ِّ 
اإلكثار من الدعاء ،ومن أحسنو الدعاءُ الذي علمو ُّ
َ
ُ
اؼبؤمنْب عائَةَ َ
ِ
ِ
ب
الت :يَا َر ُس َ
ك َع ُفو ُِرب ُّ
ْب :الل ُهم إِن َ
حي قَ ْ
ت لَْيػلَةَ ال َق ْد ِر ِبَ أَ ْدعُو؟ قَ َاؿ« :تَػ ُقول َ
ت إِ ْف َوافَػ ْق ُ
وؿ اهلل ،أََرأَيْ َ
(ٔ)
اع ُ َع ِِّب».رواه أضبد والَبمذي وابن ماجو.
الع ْف َو فَ ْ
َ
رابعا :اغبرص على االعتِ ِ
النيب  يتحرغ
كاؼ ىذه
ْ
العَر أو َ
بعضها ما أمكن ذلك ،فقد كاف ُّ
ً
ُ
َ
افق ليلةَ الق ْدر.
َ
االعتكاؼ يف العَر األواخر ليو َ
اغبرص على قِياـ ِ
احتِ َسابا؛ غُ ِفَر لَوُ َما
خامسا:
الليل يف ىذه اللياِ اؼبباركة ،فإف َم ْن قَ َاـ لَْيػلَةَ الْ َق ْد ِر إِيبَانا َو ْ
ُ
ً
تَػ َقدـ ِمن ذَنْبِ ِو ،كما يف حدي ِ أَِب ىريػرةَ  أَف رس َ ِ
احتِ َسابا؛
وؿ اللو  قَ َاؿَ « :م ْن قَ َاـ لَْيػلَةَ الْ َق ْد ِر إِيبَانا َو ْ
َ ْ
َُ
ُ َْ َ
ٕ
()
غُ ِفَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن ذَنْبِ ِو».متفق عليو.

(ٔ) رواه أضبد  ،ٕٓٛ/ٙوالَبمذي يف كتاب جامع الدعوات ،باب (٘ )ٖٖ٘ٔ(ٖ٘ٗ/٘ )ٛوقاؿ :حدي حسن صحيح ،والنسائي يف السػنن الكػربغ يف كتػاب
عمل اليوـ والليلة ،باب ما يقوؿ إذا وافق ليلة القدر  ،)ٔٓٚٓٛ(ٕٔٛ/ٙوابن ماجو يف كتاب الدعاء ،باب الدعاء بالعفو والعافية ٕ ،)ٖٛ٘ٓ(ٕٔٙ٘/واغباكم
يف اؼبستدرؾ على الصحيحْب ٔ ،ٕٚٔ/وقاؿ :ىذا حدي صحيح على شرط الَيخْب ومل ىبرجاه ،وصححو األلباَ يف السلسلة الصحيحة(.)ٖٖٖٚ
(ٕ) رواه البخاري يف كتاب صبلة الَباويح ،باب فضل ليلة القدر ٕ ،)ٜٔٔٓ(ٜٚٓ/ومسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا ،باب الَبغيب يف قياـ رمضاف
وىو الَباويحٔ.)ٚٙٓ(ٕٖ٘/
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ضا َن وفضلُها
ثالثًا:
استحباب العُ ْمرةِ في رم َ
ُ
ِ
ِ
الصاغبة اؼبرغ ِ
وؿ
ب فيها شرعا ،وؽبا
األعماؿ
العمرةُ ِمن
فضائل كثّبةٌ منها ما ثبت عن أب ُىَريْػَرَة  أَف َر ُس َ
ُ
ٔ
اعبَنةُ».متفق عليو( ).
ور لي َ لو َجَزاءٌ إال ْ
الل ِو  قاؿ« :الْعُ ْمَرةُ إىل الْعُ ْمَرِة َكف َارةٌ لِ َما بَػْيػنَػ ُه َماَ ،و ْ
اغبَ ُّج الْ َمْبػ ُر ُ
ِ
ِ
النيب  ،كما ثبت
تعدؿ يف
شهر رمضاف ،فالعمرةُ فيو ُ
الفضل َحجة أو َحجة مع ِّ
وأفضل زم ٍن لبلعتمار ُ
ِ
قاؿ ٍ ِ
اؿ ؽبا أ ُُّـ ِسنَ ٍ
عبد اهلل ب ِن َعب ٍ
اف« :إذَا
يف حدي
صا ِر يػُ َق ُ
اس رضي اهلل عنهما أَف النيب ْ َ 
المَرأَة م َن األَنْ َ
(ٖ)
فيو تَػع ِد ُؿ حجة».متفق عليو(ٕ) ،ويف رو ٍ
اعتَ ِم ِري ،فإف عمرة ِ
ؽبماَ « :حجة َمعِي».
اية
ضا ُف فَ ْ
َجاءَ َرَم َ
ْ َ
َ
َُْ
فينبغي اغبرص على ِ
أداء العُمرةِ عموما ويف رمضا َف خصوصا ،وىي مَروعة يف رمضا َف كلِّو لي آلخره
ُ
أيام ِو أو ِ
ىبص هبا شيء من ِ
لياليو.
فضل خاص على أولِِو ،وال ُّ
ٌ
ٌ
ويؤديها فيو ،ىذا ما ال خبلؼ
وحقيقة العمرة يف رمضاف أف وب ِرَـ اإلنساف هبا بعد دخوؿ شهر رمضافِّ ،
فيو بْب العلماء ،أما من أحرـ هبا قبل ِ
دخوؿ شهر رمضاف وأداىا فيو ،أو أحرـ هبا يف هناية شهر رمضاف
َ
َ
وأداىا يف شواؿ؛ فقد اختل العلماء يف اعتبارىا عمرة رمضانية ،واهلل أعلم بالصواب.
اإلحرام بالعمرة

معتمرا ِ
ِ
بأحد اؼبو ِ
من كاف يبَُُّر يف َذىابِِو إىل مكةَ ِ
اؼبيقات الذي يبر بو ،وال
اقيت فإنو هبب عليو اإلحر ُاـ ِمن
َ
هبوز لو ذباوزه بدوف إحراـ ،والذي يسافر بالطائرة وبرـ إذا حاذغ اؼبيقات أو قبلو بيسّب ،وإف ذبهز يف بيتو
باالغتساؿ ولب مبلب اإلحراـ فهو حسن ألنو أيسر لو ،وقد لب النيب  وأصحابو  أزرىم وأرديتهم
عبد الل ِو بن َعب ٍ
النيب ِ م َن الْ َم ِدينَ ِة
يف اؼبدينة قبل اػبروج إىل ذي اغبليفة ،قاؿ ُ
اس رضي اهلل عنهما :انْطَلَ َق ُّ
(ٗ)
َص َحابُوُ  .رواه البخاري
بَػ ْع َد ما تَػَرج َل َواد َى َن َولَبِ َ إَِز َارهُ َوِرَداءَهُ ىو َوأ ْ
ما يحصل بو التحلل من اإلحرام
ِ
بإح ِد
إذا عقد احملرـ نية اإلحراـ ولىب بالعمرة فإنو ال يتحلل من ىذا اإلحراـ مٌب شاء ،بل ال يتحلل إال َ
أمرين نبا:
(ٔ) رواه البخػ ػػاري يف أَبْػ ػػواب الْعمػ ػػرةِ ،بػ ػػاب وجػ ػ ِ
ضػ ػ ِػل ا ْغبَػ ػ ِّ
ػج َوالْ ُع ْمػ ػ َػرةِ َويَػ ػ ْػوِـ َعَرفَػ ػةَ
ضػ ػػلِ َها ٕ ،)ٖٔٙٛ(ٕٜٙ/ومسػ ػػلم يف كتػ ػػاب اغبػ ػػج ،بػَ ػػاب يف فَ ْ
ػوب الْ ُع ْم ػ ػ َػرةِ َوفَ ْ
َ ُ ُْ َ َ ُ ُ
ٕ.)ٖٜٔٗ(ٜٖٛ/
ٕ
ضػػا َف ٕ ،)ٕٔ٘ٙ(ٜٔٚ/وىػػذا
ضػػا َف ٕ ،)ٜٔٙٓ(ٖٙٔ/ومسػػلم يف كتػػاب اغبػػج ،بػَػاب فَ ْ
ضػ ِػل الْ ُع ْمػ َػرةِ يف َرَم َ
( ) رواه البخػػاري يف أبػواب العمػػرة ،بػَػاب ُع ْمػ َػرةٍ يف َرَم َ
لفظو.
ٖ
ِّس ِاء ٕ ،)ٔٚٙٗ(ٜٙ٘/ومسلم يف اؼبوضع السابق.
( ) رواه البخاري يف أبواب اإلحصار ،بَاب َح ِّج الن َ
(ٗ) رواه البخاري يف كتاب اغبج  ،باب ما يلب احملرـ من الثياب واألردية واألزر ٕ.)ٔٗٚٓ(٘ٙٓ/
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أولً :إسباـ عمرتو ،بأف يأيت بأركاهنا وواجباتا ،ويتحلل منها باغبلق أو التقصّب.

ثانيًا :أف وبصل لو مانع قهري يبنعو من إسباـ العمرة ،فإف كاف قد اشَبط عند اإلحراـ فقاؿ( :لبيك
عمرة ،فإف َحبَ َسِب حاب فَ َم ِحلِّي حي ُ َحبَ ْستَِب) ،فإنو يتحلل عند وجود ىذا اؼبانع من غّب شيء ،وإف مل
احملص ِر ،فيتحلل بذبح شاةٍ ،مث وبلق أو يقصر ،وهبذا يتحلل من إحرامو.
يكن اشَبط عند اإلحراـ فلو حكم َ
ِ
صفةُ العمرةِ إجمالً
تتكوف العمرة يف اعبملة ِمن أر ِ
اغبلق أو
اؼ وركعتْب بعده ،مث
بعة أشياءَ ىي :اإلحر ُاـ ،مث الطو ُ
السعي ،مث ُ
ُ
التقصّبُ ،وصفتُها باختصار على النحو التاِ:
أولً :اإلحر ُاـ ،بأف يقوؿ :لبيك عمرة ،ناويا بذلك الدخوؿ يف النسك ،ويسن التلبية بعده يرفع هبا
الرجل صوتو وزبفضو األنثى ،ويستمر ملبيا حٌب يدخل مكة ويرغ بيوتا.
ثانيًا :إذا وصل اؼبسجد اغبراـ دخلو برجلو اليمُب وقاؿ الذكر الوارد عند دخوؿ اؼبسجد ،مث يَرع يف
الطواؼ مبتدئا باغبجر األسود ،فيستقبلو ببدنو ،ويَّب إليو بيده اليمُب قائبل( :اهلل أكرب) ،وإف تيسر استبلـ
اغبجر وتقبيلو من غّب مزاضبة وإيذاء فهو أفضل.
ضطَبِعا يف صبيع طواؼ العمرة بأف يكَ منكبو األيبن ،وهبعل طريف
ثالثًا :يسن أف يطوؼ الرجل ُم ْ

الرداء على منكبو األيسر ،ويسن أف يسرع اؼبَي يف األشواط الثبلثة األوىل وىو (الرَم ُل) ،ويذكر اهلل ويدعوه
دبا أحب ،ولي للطواؼ ذكر خاص إال التكبّب يف أوؿ كل شوط ،وأف ىبتم كل شوط بقولو( :ربنا آتنا يف
الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار).

ابعا :إذا أمت سبعة أشواط فقد أمت الطواؼ ،فيَبؾ االضطباع ،وهبعل رداءه على منكبيو ،ويسن أف
رً
يصلي ركعتْب بعد الطواؼ خل مقاـ إبراىيم عليو السبلـ إف تيسر قريبا منو أو بعيدا ،وال يضايق الناس،
ولو أف يصليها يف أي مكاف.

خامسا :يتجو إىل اؼبسعى ،فإذا دنا من الصفا فالسنة أف يقرأ قولو تعاىل( :إف الصفا واؼبروة من شعائر
ً

اهلل) ،مث يقوؿ :أبدأ دبا بدأ اهلل بو ،مث يصعد على الصفا ،ويستقبل القبلة ،ويرفع يديو كهيئة الداعي ،ويكرب
ثبلثا ويقوؿ ما ورد ،مث يدعو دبا شاء ،مث يكرب ثبلثا ويقوؿ ما ورد ،مث يدعو دبا شاء ،مث يكرب ثبلثا ويقوؿ
ما ورد ،وال يدعو بعده.
سادسا :مث ينزؿ من الصفا ماشيا متجها إىل اؼبروة ،ويسن للرجل اإلسراع بْب العبلمتْب اػبضراوين ،فػإذا
ً

وصل اؼبروة فإنو يصعد عليها ويستقبل القبلة ،ويرفع يديو كهيئة الػداعي ،ويكػرب ثبلثػا ويقػوؿ مػا ورد ،ويػدعو
بْب ذلك كما فعلو على الصفا.
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مث يتم سبعة أشواط ىكذا ،الذىاب شوط والرجوع شوط آخر ،ويػذكر اهلل ويػدعوه أثنػاء السػعي دبػا أحػب،
كل شوط.
ولي للسعي ذكر خاص إال ما تقدـ يف أوؿ ِّ
ِ
ػعره كلػػو أو قصػػره كلػػو ،واغبلػػق أفضػػل،
سـ ً
ـابعا :إذا أمت السػػعي خػػرج مػػن اؼبسػػجد اغب ػراـ َ
وحلَػ َػق الرجػ ُػل شػ َ
وقصرت اؼبرأة ِمن شعرىا كلِّو ،وهبذا سبت العمرة ،وربلل من إحرامو.
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يام وغي ِرهِ
الجوارح ع ِن الْ َحر ِام في الص ِ
وب ِح ْف ِظ
ِ
رابعاُ :و ُج ُ
قاؿُ « :كتِب علَى اب ِن آدـ نَ ِ
لك الَ َؿبَالَةَ،
ثبت من حدي أب ُىَريْػَرَة  أف النيب َ 
صيبُوُ ِم َن ِّ
الزنَا ُم ْد ِرٌؾ َذ َ
َ َ
ََ
انبا ِ
ِ
فَالْعيػنَ ِ
اىا
اف ِزنَ ُ
شَ ،و ِّ
الر ْج ُل ِزنَ َ
بلـَ ،والْيَ ُد ِزنَ َ
َْ
انبَا النظَُرَ ،واألُذُنَاف ِزنَ َُ ْ
اىا الْبَطْ ُ
االست َماعَُ ،واللِّ َسا ُف ِزنَاهُ الْ َك ُ
ٔ
()
ذلك الْ َف ْر ُج َويُ َك ِّذبُوُ».متفق عليو.
ْ
صد ُ
ِّؽ َ
ب يَػ ْه َوغ َويَػتَ َمُبَ ،ويُ َ
اػبُطَاَ ،والْ َق ْل ُ
ظ أعضاءه من فعل اغبراـ ،وخباصة يف ىذا الَهر الكرمي حي يسر اهلل للمسلم
فيجب على اؼبؤمن أف َْوب َف َ
أسباب التقوغ وحفظ اعبوارح ومن أنبها الصياـ ،ومن أ َْوَىل ما هبب حفظ اعبوارح منو :زنا األعضاء الٍب
النيب  يف اغبدي إىل أنو ٍاع ِمنها:
ىي وسائل الزنا اغبقيقي ،وقد نَػبوَ ُّ
يق
فأولهاِ :زنا ال َْع ْيـنَي ِن :وىو النظَُر إىل احملرمات كلِّهاِ ،وخبَاص ٍة ما ِّ
يؤدي إىل الوقوع يف الزنا؛ فإف العْب طر ٌ
اؼبؤدية إىل الفاحَة ،ولذلك بدأ هبا يف اغبدي  ،وسواء أكاف النظر مباشرة أـ كاف عن
من أعظم الطرؽ ِّ
طريق الصور بأنواعها الثابتة واؼبتحركة ،وإذا نَظََر اؼبسلِ ُم إىل ما ال وبل لو قصدا فهو آمث ،وهبب عليو مدافعة
صَره عن
نفسو والتوبة واالستغفار ،وإف وقع نظره عن غّب قصد منو فهو معفو عنو ،وهبب عليو أف يصرؼ بَ َ
لك
اغبراـ وال
ك األ َ
ت َ
النيب ِّ ُِ « :الَ تُػْتبِ ِع النظَْرَة النظَْرَة ،فإهنا لَ َ
ُوىل َولَْي َس ْ
ُ
يسَبسل معو ،قاؿ ّ
ٕ
ِ
اآلخَرةُ».رواه أضبد وأبو داود والَبمذي( ) ،وؽبذا هبب على اؼبسلم أف يتجنب مَاىدة صور النساء
الكاسيات العاريات والصور الفاضحة يف القنوات الفضائية واؼبواقع اإلباحية وغّبىا.
االستِ َماعُ إىل اغبراـ ،كاستماع األغاَ احملرمة ،والتجس على الناس ،والتلذذ
َوثانيهاِ :زنَا األُذُنَي ِن :وىو ْ
باالستماع إىل أصوات النساء ،واالستماع إىل اؼبعاكسات ،فالواجب اغبذر من كل ذلك ،والتوبة إىل اهلل
تعاىل فبا قد يكوف وقع منو.
وثالثهاِ :زنَا اللس ِ
ان :وىو الكبلـ احملرـ ،كالنطق بالكبلـ الفاحش ،والقذؼ بالزنا والفجور ،ومعاكسة
َ

النساء عن طريق الكبلـ اؼبباشر أو احملادثات عن طريق اؽبات أو غرؼ احملادثات عرب الَبكة العنكبوتية (
ِ
ياموُ ،وليقل لو« :إَ صائم».
أح ٌد أو َشاَسبَوُ فليتذكر ص َ
البالتوؾ) أو غّبىا ،وإف سابو َ

(ٔ) رواه البخاري يف كتاب االستئذاف ،باب ِزنَػا ا ْعبَ َػوارِِح ُدو َف الْ َف ْػرِج ٘ ،)ٜ٘ٛٛ( ٕٖٓٗ/ومسػلم يف كتػاب ال َق َػدر ،بػاب قُػ ِّدر علػى بػن آدـ حظػو مػن الزنػا وغػّبه
ٗ ،)ٕٙ٘ٚ(ٕٓٗٚ/وىذا لفظو ،ولي يف البخاري ِذ ْكر :األُذُنَ ِ
الر ْجل.
افَ ،والْيَدَ ،و ِّ
ُ
ِ
ِ
صػ ِر ٕ ،)ٕٜٔٗ(ٕٗٙ/والَبمػػذي يف كتػػاب األدب ،بَػاب مػػا جػػاء يف
ب
ل
ا
ػض
ػ
غ
ػن
م
ػو
ػ
ب
ر
م
ػؤ
ػ
ي
ػا
م
ػاب
ػ
ب
ػاح،
ػ
ْ
َ ِّ َ َ
(ٕ) رواه أضبػد ٘ ،ٖٖ٘،ٖ٘ٔ/وأبػػو داود يف كتػاب النك َ
ُ ْ َُ
ِ
نَظْػػرةِ الْم َف ِ
ػب ،وقػػاؿ اغباكم(اؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحْب ٕ :)ٕٕٔ/صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم ،وحسػػنو
َ ُ َ
اج ػأَة ٘ ،)ٕٚٚٚ(ٔٓٔ/وقػػاؿ :ىػػذا َحػػدي ٌ َح َسػ ٌػن َغ ِريػ ٌ
األلباَ يف صحيح أب داود ( )ٔٛٙ٘( ٖٙٗ/ٙصحيح الَبغيب والَبىيب ٕ.)ٜٖٔٓ(ٜٔٛ/
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النيب  إىل بعضو فمنو :إيذاء الناس باليدين كالْبَطْش هبم
اسع نبوَ ُّ
َورابعهاِ :زنَا اليَ َديْ ِن :ولو معُب و ٌ
باليديْ ِن ،وخباصة ما يوصل إىل الزنا اغبقيقي؛ كمعاكسة النساء
كل منكر يُرتكب َ
وضرهبم بدوف وجو حق ،و ّ
برسائل اعبواالت أو البلوتوث أو عن طريق الَبكة ،أو ما يسمى بالَبقي ِم ،والتصوير احملرـ بكل طريق عرب
الكامّبات أو الرسم باليد ،ونَر ذلك يف أي موضع عن طريق اعبواؿ أو الَبكة أو على جدراف الَوارع
وأبواب اغبمامات يف اؼبساجد واؼبدارس.
َوخامسهاِ :زنَا ال َق َدمي ِن :وىو استعما ُؽبما يف معصية اهلل تعاىل ،كاؼبَي هبما يف اؼبعاكسات ،أو للزنا
اغبر ِ
ِ
مات.
اغبقيقي ،أو اؼبَي هبما لئلفساد يف األرض وانتهاؾ ُُْ
اجتماع أنواعٌ من زنا األعضاء في بعض األعمال
قد هبتمع أنواعٌ من زنا األعضاء يف بعض األعماؿ وخباصة يف عصرنا ىذا فمن ذلك:
أول :استخراج الصور اؼبوجودة يف اعبواالت عن طريق الربامج اؼبتخصصة؛ فيجتمع يف ىذا زنا اليدين

والعينْب ،كما إف فيو ذبسسا وكَفا للعورات ،وإشاعة للفاحَة ونَرا للرذيلة وإيذاء للمؤمنْب ،ولينتظر
فاعل ذلك أف يفضحو اهلل يف الدنيا قبل اآلخرة ما مل يتب من ىذا الفعل القبيح.
نَر الصور احملرمة اؼبخلة باألدب والسلوؾ ،وتوزيعُها عن طريق اجملبلت أو اعبرائد بأنواعها ،أو عن
ثانياُ :

طريق البلوتوث أو الَبكة العنكبوتية ،والواجب ترؾ ىذا الفعل من أساسو ،ومن وصلت إليو صورة من
ذلك ؿبرمة كصور النساء يف الزواجات ،أو صور بعض الكاسيات العاريات ،أو الصور الفاضحة أيا كانت
فالواجب عليو اؼببادرة بإتبلفها أو مسحها؛ وال هبوز لو السعي يف نَرىا بأي ٍ
وجو.
ُ

ثالثــا :نَػػر الفسػػاد عػػرب الفضػػائيات الفاضػػحة بأنواعهػػا ،وىػػو مػػن الزنػػا باليػػدين أو العينػػْب ،بػػل مػػن الزنػػا
ِ
بالرأي والفكر واؼباؿ ،ومن التخطػيط إلشػاعة الفاحَػة بػْب اؼبػؤمنْب ،قػاؿ تعػاىل( :إِف ال ِػذ ِ
ػيع
ين ُوببُّػو َف أَف تََ َ
َ
ٔ
احَػةُ ِيف الػ ِػذين آمنػوا َؽبػػم عػ َذ ِ
ػيم ِيف الػ ُّػدنْػيَا َو ْاآل ِخػ َػرةِ َواللػػوُ يَػ ْعلَػ ُػم َوأَنػػتُ ْم ال تَػ ْعلَ ُمػػو َف)( ) ،وىػػؤالء الػػذين
الْ َف ِ َ
َ َُ ُ ْ َ ٌ
اب أَلػ ٌ
نزلت فيهم اآلية مل يَػ ْع ُدوا أف يتكلموا فقط ،فكي دبن سعى يف نَرىا بكل جهده وطاقتػو ،وبكػل الوسػائل
الٍب أتيحت لو.
سبب تسمية ىذه المعاصي ِزنًا
النيب  ىذه اؼبعاصي ِزنا لعدة أموٍر منها :التنفّب منها وتقبيحها؛ ألنو قد استقر يف النف اؼبؤمنة
َظبى ُّ
ؤموُ و ِعظَ ُم ضرره على األفراد واجملتمعات ،ومنها :بياف خطرىا حٌب ال يتساىل الناس فيها،
بح الزنا ُ
وش ُ
قُ ُ
تؤدي إىل الزنا اغبقيقي ،فما كاف موصبل إليو ووسيلة للوقوع فيو استحق أف يسمى باظبو.
ومنها :أهنا قد ِّ
(ٔ) سورة النور آية .ٜٔ
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ضا َن
ود في َرَم َ
ْج ُ
خامسا :ال ُ
ً
ِ
الصفات ،ولي من كلمة ىي أصبع حملاسنو  من
وؿباسن
ؿباسن األخبلؽ كلها،
رسوؿ اهلل 
َصبَ َع ُ
َ
َ
بن ِى ََ ٍاـ قائبل :يا أـ اؼبؤمنْب،
الكلمة الٍب وصفتو هبا ُّأـ اؼبؤمنْب عائَة رضي اهلل عنها لَما َسأَ َؽبَا َس ْع ُد ُ
أنبئيِب عن خلُ ِق ر ِ ِ
يب اهللِ َ كا َف
ت تَػ ْقرأُ القرآ َف؟ ق َاؿ :بَػلَى .قَالَ ْ
سوؿ اهلل  .قَ ْ
ت« :فإف ُخلُ َق نَِ ِّ
الت :أَلَ ْس َ
َْ ُ َ
ٔ
()
ابن األثّب رضبو اهلل :أي َمتَ َم ِّسكا بآدابو وأوامره ونواىيو وما يَتمل عليو ِم َن
القرآ َف».رواه مسلم  ،قاؿ ُ
ِ ِ (ٕ)
الْ َم َكا ِرِـ و احملاسن.اىػ
ِ
جوده يتضاع يف رمضاف وؿباسنُو
ومع أنو  معدف اعبود والكرـ وصبي ِع احملاسن يف كل وقت إال إنو كاف ُ
ٖ
تزداد فيو ،فعن ِ
قاؿَ « :كا َف رس ُ ِ
َج َوَد الن ِ
عبد اهللِ بن َعب ٍ
َج َوُد( ) َما
اس رضي اهلل عنهما َ
اسَ ،وَكا َف أ ْ
وؿ اهلل  أ ْ
َُ
وؿ اهللِ
ٍِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ضا َف فَػيُ َدا ِر ُسوُ الْ ُق ْرآ َف ،فَػلََر ُس ُ
يل يَػ ْل َقاهُ يف ُك ِّل لَْيػلَة من َرَم َ
يَ ُكو ُف يف َرَم َ
ضا َف ح َ
يلَ ،وَكا َف ج ْرب ُ
ْب يَػ ْل َقاهُ ج ْرب ُ
(ٗ)
ِ
ِ ِ
يح الْ ُم ْر َسلَ ِة».متفق عليو.
الر ِ
َج َوُد بِ ْ
اػبَِّْب ِم َن ِّ
ح َ
يل أ ْ
ْب يَػ ْل َقاهُ ج ْرب ُ
ْب رضبو اهلل :وكاف جوده َ هبمع أنْواع اعب ِ
ود ُكلها من ب ْذ ِؿ الْعِْل ِم والنػ ْف ِ و ِ
قاؿ العبلمةُ ابن عثيم ٍ
اؼباؿ هلل
ُُْ
ْ ُ َ ُ
ُ
ِ
صاؿ النػ ْف ِع إليهم ب َكل طر ٍيقِ ،من تعليم ِ
عز وجل يف إ ها ِر دينِو وىداية ِ
عباده وإي ِ
وقضاء
جاىلِ ِهم،
ِّ
ْ
ْ
حوائِ ِجهم ،وإطعاـ جائِعهم ،وكاف جوده يتضاع يف رمضاف لَِر ِ
ِ
أج ِرهِ وإعانَِة العابدين
ؼ َوقتِ ِو
َ ُ
ُ
َ
ومضاع َفة ْ
ََ
٘
ِ ()
ِ
باب ِ
أس ِ
ِ
دخوؿ اعبنة.اىػ
فيو على عبادتم ،واعبم ِع بْب الصياـ
وإطعاـ الطعاـ ونبا م ْن ْ
ِ
الزماف و ِ
بفضل ِ
اؼبكاف ،ورمضا ُف ِمن ِ
ِ
أفضل
العلماء رضبهم اهلل تعاىل أف
وقد تقرر عند
َ
األعماؿ تتضاع ُ
ِ
رسوؿ
األزماف ،فينبغي للمسل ِم يف رمضا َف أف هبتهد يف أنواع اعبود ما استطاع بوقتو ونفسو ومالو ،كما كا َف ُ
ِ
وجذوره.
افع البخل
اهلل  يفعل ،وإنو لَهر اعبود والكرـ الذي ينبغي فيو أف يقتلع اؼبسلم من نفسو دو َ
َ

(ٔ) رواه مسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين ،باب جامع صبلة الليل ومن ناـ عنو أو مرض ٔ ،)ٚٗٙ(ٕ٘ٔ/وىو طرؼ من حدي طويل.
(ٕ) النهاية يف غريب اغبدي واألثر ٕ.ٚٓ/
أجود» بالنصب على
أجود» اسم كاف وخربه ؿبذوؼ ،ويف رواية األصيلي « َ
أجود» ،ىكذا يف أكثر الروايات و« ُ
(ٖ) قاؿ اغبافظ (فتح الباري ٔ :)ٖٓ/ىو برفع « ُ
أنو خرب كاف ،قاؿ النووي :الرفع أشهر ،والنصب جائز.اىػ ـبتصرا وذكر عدة أوجو يف إعرابو بالرفع والنصب.
ِ
ِ ِ
ٗ
يح
ػاػبَِّْب مػػن الػ ِّػر ِ
َجػ َػود النػػاس بِػ ْ
( ) رواه البخػػاري يف كتػػاب بػػدء اػبلػػق ،بػَػاب ذ ْكػ ِر الْ َمبلئ َكػػة ٖ ،)ٖٓٗٛ(ٔٔٚٚ/ومسػػلم يف كتػػاب الفضػػائل ،بػػاب كػػاف النػػيب  أ ْ
الْ ُم ْر َسلَ ِة ٗ.)ٕٖٓٛ(ٖٔٛٓ/
(٘) ؾبال شهر رمضاف ص.ٕٔٛ

ٖٛ

سادسا :قِراءةُ ال ُقر ِ
ضا َن
آن في َرَم َ
ً ََ ْ
كتاب أنزلَو اهلل تعاىل ،وىو كبلـ اهللِ تعاىل الذي أنزلَو علَى رسولِِو ُؿب ٍ
القرآ ُف الكرميُ ىو أعظم ٍ
مد ،
ُ
ُ ُ
َُ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
للقرآف ِ
أشد التعظي ِم ،ولَما
والْمؤمن يَعرؼ
الع َم ِل بِو ،ويػُ َعظِّ ُمو َ
بلوتو و َ
الكرمي َمنزلتَوُ َ
العظيمةَ ،فيحرص َعلَى ت َ
كاف رمضاف ىو شهر القرآف ،فقد اختص اهلل تعاىل نبيو  دبزيد من العناية بكتابو يف ىذا الَهر ،فكاف
يرسل جربيل إليو  ليدارسو القرآف ويراجعو معو ،فعن ِ
عبد اهللِ بن َعب ٍ
قاؿَ « :كا َف
اس رضي اهلل عنهما َ
اس ،وَكا َف أَجود(ٔ)ما ي ُكو ُف يف رمضا َف ِ
رس ُ ِ
ْب يَػ ْل َقاهُ ِج ِْربيل ،وَكا َف ِج ِْ
يل يَػ ْل َقاهُ يف ُك ِّل
رب
ح
ََ َ
َ
وؿ اهلل  أ ْ
َُْ َ َ
َُ
ُ َ
َج َوَد الن ِ َ
ُ
لَيػلَ ٍة ِمن رمضا َف فَػي َدا ِرسو الْ ُقرآ َف ،فَػلَرس ُ ِ ِ
ِ ِ
يح الْ ُم ْر َسلَ ِة».متفق
الر ِ
َج َوُد بِ ْ
اػبَِّْب ِم َن ِّ
وؿ اهلل  ح َ
يل أ ْ
ْ
َُ
ََ َ ُ ُ ُ ْ
ْب يَػ ْل َقاهُ ج ْرب ُ
ٕ
()
عليو.
وىذا فبا يؤكد العنايةَ بكتاب اهلل تعاىل يف ىذا الَهر ،ولقد كاف السل رضبهم اهلل تعاىل مع عظيم عنايتهم
بكتاب اهلل يف كل وقت قراءة وتدبرا وعمبل وتعلما وتعليما إال إهنم يف رمضاف تزداد عنايتهم بو ،وما ىذا
(ٖ)
(شهر رمضا َف الذي أُنْ ِزَؿ ِ
فيو ال ُق ْرآَ ُف).
إال ألنو َ ْ ُ َ َ
لقد كاف بعض السل ىبتم يف قياـ رمضاف يف كل ثبلث لياؿ ،وبعضهم يف كل سبع منهم قتادة،
وبعضهم يف كل عَرة منهم أبو رجاء العطاردي.
وكاف السل

رضبهم اهلل تعاىل يقرؤو َف القرآف يف شهر رمضاف يف الصبلة وغّبىا ،كاف األسود يقرأ يف كل

ليلتْب يف رمضاف ،وكاف النخعي يفعل ذلك يف العَر األواخر منو خاصة و يف بقية الَهر يف ثبلث ،وكاف
قتادة ىبتم يف كل سبع دائما ،ويف رمضاف يف كل ثبلث ،ويف العَر األواخر كل ٍ
ليلة ،وكاف للشافعي يف
كبوه.
رمضاف ستوف ختمة يقرؤىا يف غّب الصبلة ،وعن أبي حنيفة ُ

يدرس القرآ َف يف شهر رمضاف ،وكاف الزىري إذا دخل رمضاف قاؿ :إمبا ىو تبلوة القرآف،
وكاف قتادةُ ِّ
يفر ِمن قراءة اغبدي وؾبالسة أىل العلم ويُقبِ ُل على تبلوة
وإطعاـ الطعاـ ،وكاف ٌ
مالك إذا دخل رمضاف ُّ
القرآف من اؼبصح  ،وكاف سفيا ُن الثوري إذا دخل رمضاف ترؾ صبيع العبادة وأقبل على قراءة القرآف،

أجود» بالنصب على
أجود» اسم كاف وخربه ؿبذوؼ ،ويف رواية األصيلي « َ
أجود» ،ىكذا يف أكثر الروايات و« ُ
(ٔ) قاؿ اغبافظ (فتح الباري ٔ :)ٖٓ/ىو برفع « ُ
أنو خرب كاف ،قاؿ النووي :الرفع أشهر ،والنصب جائز.اىػ ـبتصرا وذكر عدة أوجو يف إعرابو بالرفع والنصب.
ِ
ِ ِ
ٕ
يح
ػاػبَِّْب مػػن الػ ِّػر ِ
َجػ َػود النػػاس بِػ ْ
( ) رواه البخػػاري يف كتػػاب بػػدء اػبلػػق ،بَػاب ذ ْكػ ِر الْ َمبلئ َكػػة ٖ ،)ٖٓٗٛ(ٔٔٚٚ/ومسػػلم يف كتػػاب الفضػػائل ،بػػاب كػػاف النػػيب  أ ْ
الْ ُم ْر َسلَ ِة ٗ.)ٕٖٓٛ(ٖٔٛٓ/
(ٖ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
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وكانت عائشة رضي اهلل عنها تقرأ يف اؼبصح

أوؿ النهار يف شهر رمضاف فإذا طلعت الَم

صبع إليو أصحابَو.
وكاف ُزبي ُد اليامي إذا حضر رمضاف أحضر اؼبصاح َ  ،و َ

نامت،

(ٔ)

ومما يتعلق بالقرآن الكريم من المهمات ما يلي:
ِ
اب اهللِ تعاىلُ ،وبافِ ُ ِ
ٔ -ينبغي لِْلمسلِ ِم أ ْف يكو َف لَوُ ِورٌد يػوِمي ِمن كِتَ ِ
ظ عليو ،ويَقضيو إ َذا فَاتَوُ ،وإ ْف تَػيَسَر لَوُ
ْ
ْ َْ
ُْ
بعْب يوما فهذا َح َس ٌن ،فعن عبد الل ِو
أ ْف َىبْتِ َم القرآ َف كل ثبلثة أياـ ،أو كل ٍ
أسبوع ،أو كل شه ٍر ،أو كل أر َ
ِ
الَبمذي وقاؿ :ىذا
ْب».رواه أبو داود و
بن َع ْم ٍرو رضي اهلل عنهما أَف النِيب َ 
ُّ
قاؿ لَوُ« :اقْػَرأْ الْ ُق ْرآ َف يف أ َْربَع َ
ِ (ٕ)
ِ
ب لِلرج ِل أَ ْف يأِْيت ِ
ِ
عليو أَ ْكثَػ ُر ِم ْن
كب
وال
:
و
وي
اى
ر
بن
إسحاؽ
قاؿ
،
ُ
َ
يب ،وحسنو األلباَُّ
ُ ُ َ ُ َْ
ُّ ُ
َحدي ٌ َح َس ٌن َغ ِر ٌ
َ َ
ِ (ٖ)
بعض السلَ ِ ىي ِ
ِ
يعِب أف أكثر مدةٍ ِػبَْت ِم ِ
عند ِ
ِ
ىذهِ الْ ُمدةُ،
،
ْب وَملْ يَػ ْقَرأ الْ ُق ْرآ َف ؽبذا اغبدي
القرآف َ
أ َْربَع َ
َ ُ
عليو ما دامت مقبلة على قراءة كتاب اهلل

وىذا الَهر الكرمي فرصة طيبة للعزـ على ذلك ،وتعويد النف
تعاىل وفِعل اػبّبات.
يقرؤه إال يسّبا ،وقد وص النِيب  الْم ِ
ِ ِ ِ
ؤم َن الػذي يَقػرأ
كتاب اهللِ تعاىل فبل ُ
َ َ َ ُّ
ٕ -ال ينبغي ل ْل ُمؤم ِن أ ْف يَػ ْه ُجَر َ
ُ
ِ
ِِ
ػك ألف الق ػػرآ َف الك ػػرميَ بِ ػ ِو حي ػػاةُ
ػب ،وذل ػ َ
ػب َوطَ ْع ُم َه ػػا طَيِّػ ٌ
ال ُق ػرآ َف الك ػػرميَ ويَػ ْع َم ػل بػ ػو باألُتْػ ُرج ػػة الػ ػ ٍِب ِروبُ َه ػػا طَيِّػ ٌ
ِ
اىرا وباطنػػا ،كػػا َف ابػػن مسػ ٍ
ػوب ،فَم ػن قَػ ػرأَه ِ ِ ِ
ػعود  يكثِ ػر ِم ػن قَ ػراءةِ القػ ِ
ػرآف ويَػ َقلِّ ػ ُل
القلػ ِ َ ْ َ ُ َ
وعم ػ َل ب ػو ،طَػ َ
اب َػ َ
ُ ُ ْ َ
ُ
ٗ
الصػوـ ،فقيػػل لَػو :إنػ ِ
ػرآف ،وقػراءةُ القػ ِ
ضػعفت عػػن القػ ِ
ب ِإِ( )،
ػاؿِّ :
وـ؟ قػ َ
ػرآف أَ َحػ ُّ
َ ُ َ
ت َُ ُ
صػ ْم ُ
إَ إ َذا ُ
ك تُقػ ُّل الصػ َ
َ
سوؿ ِ من َى ْج ِر ِ
ب إِف قَػ ْػوِمي ازبَػ ُذوا َىػ َذا
ػاؿ الر ُس ُ
ػاؿ تعػاىلَ ( :وقَ َ
كتاب اهللِ تعػاىل ،ق َ
ولقد ا ْشتَ َكى الر ُ
ػوؿ يَػا َر ِّ
ْ
ٙ
الْ ُقرآ َف مهجورا)(٘) ،وقد ذَ َكر العلماء رضبهم اهلل تعاىل أف ىجر ِ
القرآف أنواعٌ( ):
ْ َْ ُ
َ َُُ
َ َْ
أح ُد َىا :ىجر اإل ِ
يباف بِِو.
َ
َْ
والثانيَ :ى ْجر قراءتِِو واالستِ َم ِاع إلي ِو.
والثالث :ىجر العم ِل بِِو و ِ
الوقوؼ َ ِِ
وحَر ِام ِو.
عند َحبللو َ
ُ َ ْ ََ

(ٔ) ينظر يف اآلثار اؼبذكورة :لطائ اؼبعارؼ صٕٔٓ (دار الكتب العلمية).
ِ
ػب ،وىػػذا لفظػػو،
(ٕ) رواه أب ػو داود يف أب ػواب ق ػراءة القػػرآف ،بػػاب ربزيػػب القػػرآف ٕ ،)ٖٜٔ٘(٘ٙ/والَبمػػذي ٘ )ٕٜٗٚ(ٜٔٚ/وقػػاؿ :ىػػذا َحػػدي ٌ َح َسػ ٌػن َغ ِريػ ٌ
والنسائي يف السنن الكربغ ( ،)ٛٓٙٚوحسنو األلباَ يف السلسلة الصحيحة (ٕٔ٘ٔ) ،و صحيح اعبامع (ٗ٘ٔٔ).
(ٖ) سنن الَبمذي ٘ ،ٜٔٚ/والتذكار يف أفضل األذكار للقرطيب صٗ.ٛ
(ٗ) رواه البيهقي يف شعب اإليباف ٕ.ٖ٘ٗ/
(٘) سورة الفرقاف اآلية ٖٓ.
( )ٙينظػر :الفوائػػد البػػن القػػيم صٕ ،ٛوتفسػػّب ابػػن كثػػّب ٖ ٖٔٛ /تفسػػّب اآليػػة ٖٓ مػػن سػػورة الفرقػػاف ،وكتػػاب :ىجػػر القػػرآف العظػػيم ،أنواعػػو وأحكامػػو ،للػػدكتور
ؿبمود بن أضبد الدوسري.
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ِِ
كيم ِو والتحا ُك ِم إ ِ
يفيد يف ىذا الز ِ
والرابع :ىجر َْرب ِ
ليو يف ِ
ماف ،وإمبا كا َف
أصوؿ ِّ
اعتقاد أنوُ ال ُ
الدي ِن وفُروعو ،و ُ
ُ َْ
َ
يصلُح يف ِ
األزمنَ ِة الْم ِ
اضيَ ِة.
ُ
َ
والخامسَ :ى ْجر تَ َدبُِّرهِ وتَػ َف ُّه ِم ِو.
ُ
ِ
اض ال ُقلو ِ
االستِ َْ َفاء والتدا ِوي بِِو ِم ْن َصبي ِع ْأمر ِ
ب واألَبْ َد ِاف.
والسادسَ :ى ْجر ْ
كل ىذا داخل يف ِ
ىذهِ اآليَِة ،وإ ْف كا َف
َ
ابن القيم رضبو اهلل تعاىل بعد أف ذَ َكَر كبوا ِم ْن ىذا :و ُّ
قاؿ ُ
اإلماـ ُ
ٌ
ٍ (ٔ)
بعض اؽبج ِر أىو ُف ِم ْن بَػ ْعض.
ُ
خاري عن عُثْ َما َف  أف النِيب 
ٖ -ينبغي لِْل ُم ْسلِ ِم أف وبرص على تَػ َعلُّم كتاب اهلل تعاىل ،ففي
ِ
صحيح البُ ِّ

قاؿَ « :خْيػ ُرُك ْم َم ْن تَػ َعل َم الْ ُق ْرآ َف َو َعل َموُ»( ) ،ويدخل يف ذلك:
َ
ِ
ص ِرنا ِمن ِخ ِ
ْب ،أو تَكَْرا ِر
بلؿ األساتذةِ الْ ُمتَ َخ ِّ
اب َ
بلوتِِوَ ،وقَ ْد تَػيَسَر ْ
صص َ
ذلك يف َع ْ
ت ْ
أسبَ ُ
أولً :تَػ َعلُّ ُم ت َ
ِ
أشرطة ِ
الكرمي ،ولي بكث ٍّب َعلَى ِ
القرآف ِ
ضنَا ُج ْزءا ِم ْن َوقْتِ ِو لِتَػ َعلُّ ِم ِو
استماع
ِ
وعبل أ ْف َْهب َع َل بَػ ْع ُ
كتاب ربِّنا َجل َ
َ
وم َد َار َستِ ِو َحٌب يػُْت ِق َن قِراءَتَوُ ،وخباصة يف ىذا الَهر الكرمي.
ُ
ثانيا :استحباب ِح ِ
ِ
العنَاء ،فإف لو أجرا عظيما
فظ ِو وإ ْف َشق َ
ً ْ
ذلك على اإلنساف وكل َفوُ كثّبا من الوقت و َ
ُ
القرآف ِ
على اؼبَقة زائدا عن أج ِر قراءةِ ِ
نفسها.
ثالثًا :تَػعلُّم معانِ ِيو ،وتَ َدبُِّر آياتِِو ،وتَػ َف ُّه ِم م ِ
قاص ِدهِ ومر ِام ِيو ،قاؿ تعاىل( :أَفَبل يػتَ َدبػرو َف الْ ُقرآ َف أ َْـ َعلَى قُػلُ ٍ
وب
َ
ََُ
ْ
َ ُ
ََ
(ٖ)
بن َعلِي رضي اهلل عنهما :إف َم ْن كا َف قَػْبػلَ ُك ْم َرأ َْوا الْ ُقرآ َف َرسائِ َل ِمن رِّهبِ ْم ،فَكانُوا
سن
اغب
قاؿ
،
أَقْػ َفا ُؽبَا)
ْ
َ
ُ ُ
ِ (ٗ)
روهنا بِاللْي ِل ،ويَػتَػ َفقدوَهنا يف النػ َهار.
يَػتَ َدب َ
ٕ

(ٔ) الفوائد البن القيم صٕ ٛبتصرؼ يسّب ،وانظر :تفسّب ابن كثّب ٖ ٖٔٛ /تفسّب اآلية ٖٓ من سورة الفرقاف.
(ٕ) رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآف ،بَاب َخْيػُرُك ْم َمن تَػ َعل َم الْ ُق ْرآ َف َو َعل َموُ ٗ.)ٖٜٗٚ(ٜٜٔٔ/
(ٖ) سورة ؿبمد آية ٕٗ.
(ٗ) التبياف يف آداب ضبلة القرآف ص.ٕٛ
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سابعا :سنـيةُ ال ْعتِ َك ِ
اف في رمضان
ً ُ
تعريف ال ْعتِ َك ِ
اف
اف ىو :لُزوـ ِ
ِ
لطاعة اهلل عز وجل ،من الصبلة والذكر والدعاء وقراءة القرآف والتفكر وغّب
اؼبسج ِد
العتِ َك ُ
ُُ
ذلك.
حكم ال ْعتِ َك ِ
اف
ِ ِ
أعلَ ُػم عػن
االعتِ َك ُ
ماـ ُ
حنبل رضبو اهلل :ال ْ
اؼ من السنن الثابتة بكتاب اهلل وسنة رسولو  ،قاؿ ا ِإل ُ
أضبد ُ
بن َ
(ٔ)
ِ
ٍ
االعتكاؼ َم ْسنو ٌف.اىػ
العلماء خبلفا أف
أحد من
َ
ؤمنْب عائِ ََةُ رضي اهلل عنها زوج النيب َ « :كا َف النِيب  يػعتَ ِك الْع َْر األَو ِ
ِ
اخَر ِمن
ُّ
قالت ُّأـ الْ ُم َ َ
َ ْ ُ ِّ
َْ ُ َ َ َ
(ٕ)
اجوُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ.متفق عليو.
َرَم َ
ضا َف ،حٌب تَػ َوفاهُ اهلل»ُ ،مث ْاعتَ َك َ أ َْزَو ُ
المقصود الحقيقي ِمن ال ْعتِ َك ِ
اف
مسجد من ِ
ٍ
ِ
المقصود بالعتكاف :انقطاع ا ِإل ِ
نساف عن ِ
لفضلِ ِو
لطاعة اهلل يف
غ
الناس لِيَتَػ َفر َ
مساجده ،طلبا ْ
ُ
وثوابِِو وإدر ِاؾ ليلة ال َق ْد ِر ،وكما يعرب عن ذلك اغبافظ ابن رجب رضبو اهلل تعاىل فيقوؿ :حقيقة االعتكاؼ:

ٖ
ِ
اػببلئق ،لبل ِ
خبدمة ِ
ِ
الع ِ
اػبالق( ) ،ويقوؿ أيضا :اؼبعتك قد حب نفسو على طاعة اهلل
تصاؿ
بلئق عن
قطع َ
ُ
ِ
بقلبو وقَالَبِ ِو على ربو وما يػُ ّقِّربو منو ،فما بقي لو َىم
وِذكره ،وقطَ َع عن نفسو كل شاغل يَغلو عنو ،وعك

سوغ اهلل ،وما يرضيو عنو( ).اىػ
يَتغل بالذك ِر والقراءةِ والصبلةِ والعبادةِ ،وأف يتَجنب ما ال يَػ ْعنِيو من
ولذلك يْنبغِي على اؼبعتك ِ أ ْف
َ
حدي ِ ُّ
مباح مع ْأىلِو أو غّبىم.
بأس أ ْف
يتحدث قليبل حبدي ٍ ٍ
َ
الدنيَا وال َ
مدةُ ال ْعتِ َك ِ
اف
ُ
ؿبدود يف أصح أقواؿ أىل العلم ،فلئلنساف أف يعتك العَر األخّبة من
لي لوقت االعتكاؼ حد
ٌ
بعضها ،ولو أف يعتك يوما
رمضاف كلها وىذا أفضل االعتكاؼ وىو اعتكاؼ النيب  ،ولو أف يعتك
َ
وليل ة ،ولو أف يعتك ليلة كاملة ،ولو أف يعتك بعض يوـ أو بعض ليلة كساعة أو ساعتْب ،أو بْب
ٗ

(ٔ) سبل السبلـ ٔ.ٜٖ٘/
اؼ ،باب اعتِ َك ِ
اخ ِر ٕ ،)ٜٕٕٔ(ٖٚٔ/ومسلم يف كِتاب االعتِ َك ِ
اؼ ،باب االعتِ َك ِ
(ٕ) رواه البخاري يف كِتاب االعتِ َك ِ
اؼ الْع َْ ِر األَو ِ
اؼ يف الْع َْ ِر األَو ِ
اخ ِر من
َ ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ضا َف ٕ.)ٕٔٔٚ(ٖٛٔ/
َرَم َ
(ٖ) لطائ اؼبعارؼ صٕٕ٘ (دار الكتب العلمية).
(ٗ) اؼبرجع السابق صٕٕٗ
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ِ
القياـ ِ
األوؿ إىل الثاَ يف العَ ِر األواخ ِر ،كل ذلك سائ ألف
العَائْب ،أو من العصر إىل اؼبغرب ،أو من َ
وبد ْد وقتا ألقلِّو وال ألكث ِره ،فما اعتُرب اعتكافا يف اللغة صح شرعا ،مع اعتبار النية يف ذلك كغّبه
الَرع مل ِّ

من العبادات.

ليس من شرط العتكاف الصيام

ولي من شرط االعتكاؼ الصياـ على الصحيح من قوِ العلماء ،وال أف يكوف يف رمضاف لكنو مع
الصياـ ويف رمضاف أفضل.
بداية الدخول في العشر األواخر ونهايتو

من اعتك العَر األخّبة من رمضاف فالسنة لو أف يدخل معتكفة بعد صبلة الفجر من اليوـ اغبادي
والعَرين إقتداء بالنيب  وىبرج بانتهاء العَر ليلة العيد.
مبطالت العتكاف

االعتكاؼ بأربعة أموٍر:
يبطل
ُ
ُ
ِ ِ (ٔ)
اعبِماع ،قاؿ تعاىل( :والَ تُػبػا ِشروىن وأَنتُم ع ِ
ػك ُفو َف ِيف الْ َم َسػاجد)  ،وأما مقدمات اعبماع
َ َ ُُ َ ْ َ
األو ُلُ ْ :
ٍ
ك ِ
أجره.
التقبيل واللم ِ لَهوة فبل ذبوز للمعتك ولكنها ال تبطل اعتكافو ،بل تُ ُ
نقص َ
ِ
ٍ
حاجة ،وليعلم أف خروج اؼبعتك ِبميع بدنو على ثبلثة أقساـ:
اؼبسجد لغّب
روج ِمن
الثانيْ :
اػبُ ُ
اجة وال ِ
القسم األو ُل :اػبروج ألم ٍر ال بد منو طبعا أو شرعا ،مثل :اػبروج ل ِ
قضاء اغب ِ
ِ
وضوء الو ِ
اجب
ْ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
األكل و ِ
والغُ ْس ِل الو ِاجب ،و ِ
اؼبسجد
أمكن فِعُلُو يف
الَرب ،فهذا ٌ
جائز إذا مل يبُْ ْ
كن ْفعلُوُ يف اؼبسجد ،فإ ْف َ
ِ
يغتسل فيوْ ،أو يَكو َف لو من يأتِْي ِو باألكِل
يقضي حاجتَو فيو وأف
اؼبسجد َضب ٌاـ يبكنُو أ ْف
مثل أ ْف يكو َف يف
َ
ُ
َ
الَرب ٍ
حينئذ فاألوىل عدـ اػبروج ِ
و ِ
لعدـ اغباجة إليو.

ِ
طاعة ال ذبب ِ
القسم الثاني :اػبروج ألمر ٍ
ِ
عليو ،كعيادةِ مر ٍ
وشهود جنازةٍ وكبو ذلك فبل يفعلو إال
يض
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
يعوده أو ىبَى من موتو فيََبط يف
أ ْف يََب َط ذلك يف ابتداء اعتكافو مثل أف يكوف عنده مريض وبب أف َ
ِِ
س بو؛ على أف ال يكثر ذلك أو يطوؿ ألف ىذا ينايف االعتكاؼ ،فبل
خروجو ل َذل َ
ابتداء اعتكافو َ
ك فبل بأْ َ
إلماـ أو ٍ
يصح للمو أف يََبط اػبروج كل يوـ للدواـ ،وال ٍ
مؤذف أف يعتك يف غّب مسجده ويََبط
اػبروج كل ٍ
فرض ،وإذا احتاج ىؤالء ؼبثل ذلك فإهنم هبددوف نية االعتكاؼ كلما عادوا ،وال يكوف
اعتكافهم متصبل ،واهلل أعلم.

(ٔ) سورة البقرة آية .ٔٛٚ

ٛٛ

ِ
ِ
ومباشرتم وكبو
وصباع ْأىلِ ِو
ألم ٍر ينايف
الث:
االعتكاؼ ،كاػبروج للبي ِع والَر ِاء ِ
سم الث ُ
َ
اػبروج ْ
الق ُ
ُ
بَرط وال بغ ِّب ٍ
ذلك ،فبل يفعلو ال ٍ
اؼبقصود منو ،وهبوز لو أف ىبرج
االعتكاؼ وينايف
يناقض
شرط ،ألنو
َ
َ
ُ
لَراء ما ال بد لو منو كاألكل والَرب وكبونبا.

الث ُ
الث :قطع نية االعتكاؼ ،فمن نوغ االعتكاؼ َ
وشَر َ
ع فيو ،مث قطعو بالنية ،فقد انقطع اعتكافو ولو َملْ
ىبرج ِمن اؼبسجد ،ولو أف يستأنفو بنية جديدة ،لكنو ال يكوف مكمبل لبلعتكاؼ السابق ،بل ىو اعتكاؼ
جديد ،فلو نذر اعتكاؼ أسبوع مثبل مل هبزئو البناء على األياـ السابقة ،بل يستأن اعتكاؼ أسبوع من
أولو ،وىكذا لو شرع يف اع ِ
تكاؼ العَر األواخر مث قطعها بالنية ،مث استأن نية جديدة َملْ يكن معتكفا
للعَر كلِّها بل اعتك بعضها ،مث استأن اعتكافا جديدا يف بقيتها.
الردةُ أعاذنا اهلل منها.
ابعِّ :
الر ُ

ٜٛ

ضا َن وغَي ِرهِ
ثامنًا :الد َعاءُ َو َأىميتُوُ في َرَم َ َ ْ
ِ
الدعاء ومكانتُو:
أىميةُ

للدعاء مكانةٌ عظيمةٌ تتمثل فيما يلي:
ُّعاءُ من أعظم العبادات وأجلِّها ،فعن النُّػ ْع َما َف ب ِن بَ َِ ٍّب َرضي اهلل عنهما أف النيب  قَ َاؿ« :إف
أ -الد َ
ُّ
عباديت سيدخلو َف
الد َعاءَ ُى َو العِبَ َادةُ»ُ ،مث قرأ( :وقاؿ ربكم ادعوَ
الذين يستكربو َف عن َ
ْ
أستجب لكم إف َ
(ٔ)
ِ
ين).رواه أضبد وأبو داود والَبمذي وابن ماجو ،وصححو ابن حباف.
جهنم داخر َ
أكرُـ َعلَى اهللِ َعز َو َجل ِم َن
بوب لِل ِو عز َو َجل فه َذا نَبِيُّوُ ُ 
ب -الد َ
ُّعاءُ َؿب ٌ
يقوؿ« :لَي َ َشيءٌ َ
ٕ
ُّع ِاء».رواه أضبد( ).
الد َ
تِ -يف الدُّعاء إ هار ل ُذ ِّؿ الْعب ِ
ودي ِة لِل ِو تعاىل ،واالفْتِ َقا ِر إلَْي ِو ،ونَػ ْف ِي الْ ِك ِْربيَ ِاء عن عبادتو.
َ
ٌ
ُُ
ِ
الدعاء في رمضا َن
خاصيةُ

وحاؿ الصياـ ،ولقد نبو
للدعاء يف رمضاف خاصيةٌ عظيمةٌ ،حي اجتمع فيو فضيلتاف نبا :فضل الزمافُ ،
القرآف الكرمي إىل خاصية الدعاء يف ا
لصياـ حي إف اهلل تعاىل ذكر استجابتو لدعاء الداعْب يف أثناء آيات الصياـ ،فبدأ بفرضية الصياـ وبعض
ك ِعب ِادي ع ِِّب فَِإ َِّ قَ ِريب أ ُِجيب د ْعوَة الد ِاع إِ َذا دع ِ
اف فَػ ْليَ ْستَ ِجيبُواْ ِِ
ََ
ما يتعلق بو ،مث قاؿ تعاىلَ ( :وإِ َذا َسأَلَ َ َ َ
ٌ
ُ َ َ
َولْيُػ ْؤِمنُواْ ِب لَ َعل ُه ْم يَػ ْر ُش ُدو َف) ،مث عاد لذكر بعض ما يتعلق بالصياـ ،قاؿ العلماء رضبهم اهلل تعاىل :ويف ذكره
تعاىل ىذه اآلية الباعثة على الدعاء متخللة بْب أحكاـ الصياـ إرشاد إىل ا

الجتهاد يف الدعاء عند إكماؿ العدة ،بل وعند كل فطر ،بل يف حاؿ الصياـ كلو( ).اىػ
الع ِاد ُؿ ،والصائِ ُم َحٌب
وقد ثبت من حدي أب ُىَريْػَرَة  أف النيب َ 
قاؿ« :ثَبلَثَةٌ الَ تُػَرُّد َد ْع َوتُػ ُه ْم :ا ِإل َم ُاـ َ
يػُ ْف ِطَرَ ،وَد ْع َوةُ الْ َمظْلُ ِوـ».رواه أضبد والَبمذي وابن ماجو بإسناد صحيح ،وحسنو الَبمذي وابن حجر،
ٖ

(ٔ) رواه أضبد ٗ ،ٕٙٚ،ٕٚٔ/و أبو داود يف كتاب الصبلة ،تفريع أبواب الوتر ،باب الدعاء ٕ ،)ٜٔٗٚ(ٚٙ/والَبمذي يف كتاب تفسّب القرآف ،باب ومن
سورة البقرة ٘ ،)ٕٜٜٙ(ٕٔٔ/والنسائي يف الكربغ ،)ٔٔٗٙٗ(ٗ٘ٓ/ٙوابن ماجو يف كتاب الدعاء ،باب فضل الدعاء ٕ ،)ٖٕٛٛ(ٕٔ٘ٛ/قاؿ الَبمذي:
حدي حسن صحيح ،وصححو ابن حباف ٖ ،)ٜٛٓ(ٕٔٚ/وقاؿ اغبافظ (فتح البارئ :)ٜٗ/سنده جيد ،وصححو األلباَ يف صحيح سنن أب داود
(.)ٖٕٜٔ
(ٕ) رواه أضبد ٕ ،ٖٕٙ/والبخاري يف األدب اؼبفرد (ٕٔ ،)ٚوابن ماجو ( ،)ٖٕٜٛوصححو اغباكم ٔ ،ٜٗٓ/وحسنو األلباَ يف صحيح األدب اؼبفرد(.)ٜ٘ٗ
(ٖ) ينظر تفسّب ابن كثّب ،ونظم الدر للبقاعي يف تفسّب اآلية  ٔٛٙمن سورة البقرة.

ٜٓ

وصححو ابن خزيبة وابن حباف ،) (.فعلى الصائم أف وبرص على الدعاء أثناء صيامو ،ويكثر منو فإنو ؾباب
ٔ

بإذف اهلل تعاىل.

آداب الدعاء

من آداب الدعاء ما يلي:
بو.

أولً :وجوب إخبلص الدعاء هلل وحده ال شريك لو ،ومن أعظم الَرؾ :دعاء غّب اهلل تعاىل واالستغاثة

ثَانيًا :وجوب إطابة اؼبطعم ،وذلك بكسب اغببلؿ ،وذبنب الكسب اغبراـ.
ثَالِثًا :م َْر ِ
وعيةُ استحضار القلب حْب الدعاء ،وعدـ الغفلة فيو.
َ ُ
رابعا :م َْر ِ
وعيةُ اإليقاف باإلجابة أو رجاؤىا حْب الدعاء.
َ ً َ ُ
ٕ
ِ
َخامسا :استِحباب ِ
الدعاء ِ
اؼبستق ِّل( ) حبمد اهلل والثناء عليو ،والصبلة والسبلـ على رسولو .
ابتداء
ً ْ َْ ُ
ادسا :م َْر ِ
ِ
وعيةُ دعاء اهلل تعاىل بأظبائو اغبسُب اؼبناسبة للدعاء اؼبطلوب؛ ففي الدعاء باؼبغفرة والرضبة
َس ً َ ُ
يدعى باظبو الغفور والغفار والرحيم والرضبن ،وعند الدعاء بطلب اؼباؿ والولد يدعى باظبو الكرمي واؼبناف
والوىاب ،وكبو ذلك.
سابعا :م َْر ِ
وعيةُ التوسل إىل اهلل تعاىل بصفاتو اغبسُب ،مثل :برضبتك أستغي ِ ،بودؾ أستجّب ،بكرمك
َ ً َ ُ
ألوذ ،أو باألعماؿ الصاغبة الٍب عملها اإلنساف ـبلصا هلل تعاىل فيها ،مثل :أسألك بصبليت لَ َما وفقتِب ،أو
بِِ ِّربي بَِوالِ َدي لَ َما َرِضبْتَِِب.
ثَامنًاِ :
اب الطهارة أثناء الدعاء.
ْ
است ْحبَ ُ
تَاسعاِ :
اب استقباؿ القبلة أثناء الدعاء.
ً ْ
است ْحبَ ُ
اشرا :مَروعية االستمرار على الدعاء ومبلزمتو وعدـ االنقطاع عنو سآمة ِمن الدعاء ويأسا من
َع ً

اإلجابة.

(ٔ) رواه اإلماـ أضبد يف حدي طويل ٕ ،ٖٓٗ/والَبمذي يف كتاب الدعوات ،باب يف العفو والعافية ٘ ،)ٖٜ٘ٛ(٘ٚٛ/وابن ماجو يف كتاب الصياـ ،باب يف
الصائم ال ترد دعوتؤ ،)ٕٔٚ٘(٘٘ٚ/وعبد بن ضبيد ٔ ،)ٕٔٗٓ(ٗٔ٘/والبيهقي يف السنن الكربغ ٖ ،ٖٗ٘/وإسناده صحيح رجالو كلهم ثقات ،وصححو
ابن خزيبة ٖ ،)ٜٔٓٔ(ٜٜٔ/وابن حباف  )ٖٕٗٛ(ٕٔٗ/ٛوابن اؼبلقن (البدر اؼبنّب ٘ ،)ٕٔ٘/وحسنو الَبمذي وابن حجر(الفتوحات الربانية ٗ ،)ٖٖٛ/وقد
تُ ُكلِّ َم يف جهالة أب ُم ِدلةَ الراوي عن أب ىريرة  ،ولكن قد صرح ابن حباف بتوثيقو يف الصحيح( ،) ٕٔ٘/ٛوتوثيقو أيضا موجود يف سنن ابن ماجو ،فقد قاؿ
يف سياؽ إسناده :عن أب ُم ِدلةَ وكاف ثَِقة.اىػ وىذا كاؼ يف توثيقو ،واهلل أعلم.
(ٕ) أما الدعاء العارض أو يف أثناء العبادة كالصبلة أو الطواؼ فظاىر السنة عدـ وضع مقدمات لو كما يف نصوص كثّبة.

ٜٔ

شر ِ :
اب ا ْغتِنَ ِاـ أوقات اإلجابة وربريها ،ومنها :الثل
َحادي َع َ َ ْ
است ْحبَ ُ
واإلقامة ،وأدبار الصلوات اؼبكتوبة عقب األذكار اؼبَروعة ،وعند صعود اإلماـ يوـ اعبمعة على اؼبنرب حٌب
تنقضي الصبلة ،وآخر ساعة بعد العصر من يوـ اعبمعة ،ولياِ العَر األخّبة من رمضاف الٍب يػُتَ َحرغ فيها
ليلةُ ال َق ْد ِر.
شر ِ :
وربريها ،مثل :حاؿ السجود ،والصياـ،
اب ا ْغتِنَ ِاـ األحواؿ الٍب يستجاب فيها الدعاء ِّ
ثَاني َع َ َ ْ
است ْحبَ ُ
والسفر.
شر ِ :
اب رفع اليدين مكَوفتْب ،وبسطهما حياؿ الصدر أو الوجو ،وجعل بطوهنما إىل
َ
ثالث َع َ َ ْ
است ْحبَ ُ
السماء ،مع ضمهما معا ،أو التفريج اليسّب بينهما ،أما ما يفعلو كثّب من الناس من التفريج بْب الكفْب
كثّبا فبل أصل لو ،وال قالو أحد من أىل العلم فيما علمناه.
شرِ :
اب تَكَْرا ِر الدعاء واإلغباح فيو ،وىذا يَمل نوعْب من التكرار:
َ
رابع َع َ َ ْ
است ْحبَ ُ
عبد اهلل بن مسع ٍ
ود :
األول :تَكَْر ُارهُ يف اغباؿ الواحدة من الدعاء ،بأف يكرره ثبلثا إذا دعاَ ،
قاؿ ُ
ُ َ ُْ
ٔ
نيب  إذَا َد َعا َد َعا ثَبلثا ،وإذَا َسأ ََؿ َسأ ََؿ ثَبلثا».رواه مسلم( ).
«كا َف ال ُّ
ِ ِ ِِ
ِ
اب
وم ْن أكثر وأَ َحل على اهلل تعاىل فَ َس ْر َعا َف َما يُ ْستَ َج ُ
الثاني :تَكَْر ُارهُ مَرارا يف صبيع أحواؿ العبد وأوقاتوَ ،
لَوُ.
ٕ
اغبَراـ أكبل وشربا ولبسا وتغذية( ) ،ومنها:
التوس ُع ِيف ْ
ش َر :ذبنب موانع استجابة الدعاء ،ومنهاُّ :
امس َع َ
َخ َ
(ٖ)
االستعجاؿ وترؾ الدعاء.
األخّب من الليل ،وعند األذاف

ش َر :ذبنب الدعاء احملرـ ،وىو أنواع منها:
ادس َع َ
َس َ

األول :الدعاء باإلمث ،مثل :الدعاء بضبلؿ فبلف من الناس ،أو الدعاء على شخص مل يظلمك ،أو
دعاء اإلنساف على نفسو أو مالِِو بالذىاب أو اػبسارة.
الثاني :الدعاء دبا فيو قطيعة رحم ،مثل :الدعاء على الوالدين فهو من العقوؽ وقطيعة الرحم ،وخبلؼ

ما أمر اهلل بو من الدعاء ؽبما ،أو الدعاء على األوالد ،أو الدعاء على األقارب من غّب سبب.
ٔ
ِِ
ِ
ِ
ْب ٖ ،)ٜٔٚٗ(ٔٗٔٛ/وأصلو يف صحيح البخاري يف قصة سبل
ْب َوالْ ُمنَافق َ
( ) رواه مسلم يف كتاب اعبهاد والسّب ،بَاب ما لَق َي النيب  من أَ َذغ الْ ُم َْ ِرك َ
ِ
صلِّي شيئا من األَذَغ ٔ ، )ٜٗٛ(ٜٔٗ/ولي فيو موضع الَاىد بلفظو ،لكن فيو أنو
اعبزور يف مواضع منها :يف أبواب سَبة اؼبصلي ،بَاب الْ َم ْرأَة تَطَْر ُح عن الْ ُم َ
ك بِ ُقَريْ ٍ
ك بِ ُقَريْ ٍ
ك بِ ُقَريْ ٍ
ش».
ش ،اللهم َعلَْي َ
ش ،اللهم َعلَْي َ
دعا عليهو ثبلثا قاؿ« :اللهم َعلَْي َ
(ٕ) ىذا لفظ اإلماـ ابن رجب يف جامع العلوـ واغبكم ص  ،ٔٓٚوىو أدؽ من قوؿ بعضهم :أكل اغبراـ ،من وجهْب :أف كبلمو يَمل أكل اغبراـ ولب
ِ
ي بِا ْغبََرِاـ» رواه مسلم ٕ ،)ٔٓٔ٘(ٖٚٓ/والثاَ :أنو ال يَمل إال من توسع
اغبراـ ،وىذا أوفق للحدي َ « :وَمطْ َع ُموُ َحَر ٌاـَ ،وَم ََْربُوُ َحَر ٌاـَ ،وَم ْلبَ ُسوُ َحَر ٌاـَ ،و ُغذ َ
يف ذلك دوف من حصل منو أحيانا ،وىذا أيضا أوفق للحدي اؼبذكور ،واهلل أعلم.
(ٖ) للتوسع يف موانع اإلجابة ينظر :شروط الدعاء وموانع اإلجابة يف ضوء الكتاب والسنة ،للدكتور سعيد بن علي بن وى القحطاَ.

ٕٜ

ش َر :ذبنب استبطاء اإلجابة.
ابع َع َ
َس َ

ٖٜ

لث َع َشر :وجوب َزَك ِاة ِ
الفطْ ِر ِمن رمضا َن
ُ
صل الثا َ َ
ال َف ُ

ٜٗ

أول :حكم زكاةِ الفطر ومقدارىا ووقتها والحكمة من مشروعيتها
حكم زكاةِ الفطر
َزَكاةُ ِ
اؼبسلمْب.
الفطْ ِر فريضةٌ على الكب ِّب والصغ ِّب والذك ِر واألُنثى من
َ
ِ ِ
ص َدقَةَ الْ ِفطْ ِر-أو
ض النِ ُّ
والدليل على ذلك :حدي ُ عبد اهلل ب ِن عُ َمَر رضي اهلل عنهما قَ َاؿ« :فَػَر َ
يب َ 
ِ
ِ
ِ
ِِ
صاعا ِم ْن سبٍَْرْ ،أو
ضا َفَ -علَى الذ َك ِر َواألُنْػثَىَ ،و ْ
قَ َاؿَ :رَم َ
اغبُِّر َوالْ َم ْملُوؾَ ( ،والصغ ِّب َوالْ َكبِ ِّب م َن الْ ُم ْسلم َ
ْب)َ ،
صاعا ِمن َشعِ ٍّب .فَػع َد َؿ الناس بِِو نِص ص ٍاع ِمن بػر».متفق عليو(ٔ) ،ويف ٍ
وج
لفظ
ؽبما« :أَ ْف تُػ َؤدغ قَػْب َل ُخ ُر ِ
َ
َ
ْ َ َ ْ ُ
ْ
َ
ُ
ٕ
ِ ()
الن ِ
اس إىل الصبلة».
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ب إال على
وهبب على الَخص إخر ُ
اجها عن نفسو وكذلك عمن تَػ ْلَزُمو َم ُؤونَػتُو من زوجة أو َولَد ،وال َذب ُ
ُ
َم ْن يبلك يف يوـ العيد وليلتو طعاما زائدا على ما يكفيو ويكفي عيالو.
اؼبؤمنْب عُثْ َما ُف  يػُ ْع ِطي
ذبب عن اغبمل الذي يف البطن إال أ ْف يَػتَطَو َ
َ
بأس ،فق ْد كا َف أمّبُ
وال ُ
ع هبا فبل َ
ٖ
اغبَبَ ِل( ) ،وىو اعبنْب.
ص َدقَةَ الْ ِفطْ ِر عن ْ
َ
الواجب في َزَكاةِ ِ
ِ
الفطْ ِر
المقدار
اجب يف َزَكاةِ ِ
النيب  من ِ
واؼبقدار الو ِ
طعاـ اآلدميْب ِمن سبٍَْرْ ،أو بػُرْ ،أو أرز ،أو غّبىا
الفطْ ِر :صاعٌ ِ
بصاع ِّ
ِ
ِ
ومن أخرج عن الواحد
خرِجَ ،
من طعاـ اآلدميْب ،وىبتل تقدير الصاع بالكيلو جراـ حبسب الطعاـ الْ ُم َ
كيلوين ونص إىل ثبلثة كيلو جرامات تقريبا من األرز أو غّبه فقد أخرج اؼبقدار الواجب بيقْب.
وقت إخراج َزَكاةِ ِ
الفطْ ِر
الفطْ ِر قبل صبلةِ ِ
الواجب إخراج َزَكاةِ ِ
العيد ،وال هبوز تأخّبىا إىل ما بعد الصبلة على الصحيح من قوِ
ُ
َْ
ِ
وج الن ِ
اس
العلماء ،غبدي ِ اب ِن عُ َمَر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل « :أ ََمَر بَِزَكاةِ الْفطْ ِر أَ ْف تُػ َؤدغ قَػْب َل ُخ ُر ِ
ٗ
إىل الصبلةِ» ،متفق عليو( ).
ٔ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ْب
ص َػدقَِة الْ ِفطْػ ِر علػى ْ
اغبُِّػر َوالْ َم ْملُػوؾ ٕ ،)ٔٗٗٓ(ٜ٘ٗ/ومسػلم يف كتػاب الزكػاة ،بَػاب َزَكػاة الْفطْػ ِر علػى الْ ُم ْسػلم َ
ص َػدقَة الْفطْػ ِر ،بَػاب َ
اب َ
( ) رواه البخاري يف أَبْػ َػو ُ
ِ
ص َػدقَِة الْ ِفطْػ ِر ،بَػاب فَػ ْػر ِ
ص َػدقَِة الْ ِفطْػ ِرٕ ،)ٖٕٔٗ(٘ٗٚ/ومسػلم يف
ض َ
اب َ
من الت ْم ِر َوالَع ِّب ٕ ،)ٜٛٗ(ٙٚٚ/والزيادة بْب قوسْب من روايػة ؽبمػا :البخػاري يف أَبْػ َػو ُ
اؼبوضع نفسو.
ٕ
ِ ِ
ض صػ َػدقَِة الْ ِفطْ ػ ِر ٕ ،)ٖٕٔٗ(٘ٗٚ/ومسػػلم يف كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب األَم ػ ِر بِػِإخرا ِج َزَكػػاةِ الْ ِفطْػ ِر قبػػل الصػػبلةِ
صػ َػدقَة الْفطْ ػ ِر ،بػَػاب فَػ ْػر ِ َ
اب َ
( ) رواه البخػػاري يف أَبْػ َػو ُ
َ
ْ َْ
ٕ.)ٜٛٙ(ٜٙٚ/
(ٖ) رواه ابن أب شيبة يف مصنفو ٕ ،)ٖٔٓٚٚ(ٖٕٗ/وأضبد كما يف مسائل ابنو عبد اهلل رقم (ٗٗ ،)ٙوابن حزـ من طريقو يف احمللى ٗ.ٖٕٔ/
(ٗ)رواه البخاري يف أَبػواب ص َدقَِة الْ ِفطْ ِر،باب الص َدقَِة قبل الْعِ ِ
يد ٕ ،)ٖٔٗٛ(٘ٗٛ/ومسلم يف كتاب الزكاة ،باب األَم ِر بِإِخر ِاج َزَكاةِ الْ ِفطْ ِر قبل الصبلةِ
َْ ُ َ
َ
َ
ْ َْ
ٕ ،)ٜٛٙ(ٜٙٚ/وىذا لفظو.
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وهبوز إخراجها قبل ِ
العيد بيوـ أو يومْب ،لِ َما روغ البخاري عن نافع موىل ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ:
ْ
كا َف ابن عمر يع ِطي عن الصغّب والكبّب حٌب وإ ْف كا َف ِ
بلوهنا ،وكانُوا
يعطي عن بَِِب ،وكاف يػُ ْع ِطيها ال ِذين يَػ ْق َ
ُ َ ْ
ٔ
()
يػعطَوف قبل الفط ِر ٍ
بيوـ أو يومْب.
ُْ
َْ
قاؿ شيخنا العبلمة ابن باز رضبو اهلل تعاىل :ال مانع من إخراجها يف اليوـ الثامن والعَرين والتاسع والعَرين
والثبلثْب وليلة العيد ،وصباح العيد قبل الصبلة؛ ألف الَهر يكوف ثبلثْب ،ويكوف تسعة وعَرين ،كما
صحت بذلك األحادي عن النيب .اىػ
الحكمةُ ِمن مشروعي ِة َزَكاةِ ِ
الفطْ ِر

(ٕ)

تتلخص اغبكمة من مَروعية زكاة الفطر يف أمرين:
األول :يتعلق بالصائمْب ،وذلك أف الصياـ الكامل ىو الذي يصوـ فيو اللساف واعبوارح كما يصوـ
البطن والفرج فبل يسمح الصائم للسانو وال ألذنو وال لعينو وال ليده وال لرجلو أف تتلوث دبا هنى اهلل ورسولو

عنو من قوؿ أو فعل ،وقَل أف يسلم أح ٌد من ذلك ،فجاءت زكاة الفطر يف ختاـ الَهر لتجرب ذلك كلو
وتغسل ما قد يكوف َعلِ َق بالصائم فبا يكدر صومو وينقص أجره.
صياـ شه ِر رمضا َف ِ
كما أف فيها إ هار شك ِر ِ
ِ
بإسب ِاـ ِ
وقياموِ ،
األعماؿ
وفعل ما تَػيَسَر من
نعمة اهلل ْ
َ
ِ
الصاغبة فيو.

الثاني :يتعلق باجملتمع ،ففي زكاة الفطر إشاعة احملبة واؼبسرة يف صبيع أكباء اجملتمع وخباصة اؼبساكْب

وأىل اغباجة ،وذلك ألف العيد يوـ فرح وسرور فينبغي تعميم ىذا الفرح والسرور ليَمل صبيع فئات اجملتمع
ومنها الفقراء واؼبساكْب ،ولن يدخل السرور إىل قلوهبم إال إذا أعطاىم إخواهنم وأشعروىم أف اجملتمع ي ٌد
(ٖ)
واحدةٌ يتأمل بعضو بأ َِمل ِ
بعض ِو اآلخر ،ويفرح لفرحو.
ُ

(ٔ) رواه البخاري يف أَبػواب ص َدقَِة الْ ِفطْ ِر ،باب ص َدقَِة الْ ِفطْ ِر على ا ْغبِّر والْمملُ ِ
وؾ ٕ.)ٔٗٗٓ(ٜ٘ٗ/
ُ َ َْ
َ َ
َْ ُ َ
(ٕ) ؾبموع فتاوغ ظباحة الَيخ ابن باز ٗٔ.ٖٕ/
(ٖ) ينظر :فقو الزكاة للدكتور يوس القرضاوي ٕ ،ٜٕٕ/وؾبال شهر رمضاف للعبلمة ؿبمد بن صاحل العثيمْب صٕٖ٘.
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ثانيا :أحكام َزَكاةِ ِ
الفطْ ِر
ُ
ً
أىم أحكاـ زكاةِ ِ
الفط ِر ما يلي:
ِمن ِّ
أولً :ال هبزئ إخراج ِ
فرضها ِمن ِ
قيمة ِ
الطعاـ فبل يػُتَػ َعدغ ما
الطعاـ يف قوؿ أكثر أىل العلم ،ألف النيب َ 
ُ
قيل ألضبد وأنا أظبع:
الرسوؿ  ،وإخراج القيمة
عيػنَو
خبلؼ َما أ ََمَر بو ُ
ُ
ُ
رسوؿ اهلل  ،قاؿ أبو داودَ :
أعطي دراىم -يعِب يف صدقة ِ
خبلؼ سن ِة ِ
رسوؿ اهلل .
الفطر -قاؿ :أخاؼ أف ال هبزئو،
ُ ُ
وقاؿ أبو طالب :قاؿ ِ أضبد :ال يعطي قيمتو ،قيل لو :قوـ يقولوف :عمر بن ِ
عبد العزيز كاف يأخذ
َ
ٌ
ُ ُ
وؿ ِ
رسوؿ اهللِ  ،»وقاؿ
ض ُ
رسوؿ اهللِ  ويقولوفَ :
بالقيمة! قاؿ :يَ َدعُو َف قَ َ
ابن عمر« :فَػَر َ
قاؿ فبل ٌف ،قاؿ ُ
(ٕ)

قاؿ فبل ٌف.
قاؿ فبل ٌف َ
السنَ َن َ
اهلل تعاىل( :أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ) ( )َ ،
وقاؿ :قَػ ْوٌـ يَػ ُرُّدو َف ُّ
ٔ

ب ال يقبل إال طيِّبا.
ثانيًا :ال هبوز وال ُ
هبزئ إخراج الرديء يف زكاة الفطر ،فإف اهلل طيِّ ٌ
ثالثًاَ :من أخر إخراج زكاة الفطر عن صبلة العيد لعذ ٍر فبل َحَر َج عليو ،وهبب عليو اؼببادرة بإخراجها مٌب
يأيت
مثل أف يصادفَو ُ
يدفع منو أو لي َ عنده َم ْن يدفُع إليو ،أو َ
العيد يف الْبَػِّر ولي عنده ما ُ
زاؿ عذرهُ ،
العيد ِ
ثبوت ِ
خرب ِ
ٍ
شخص يف
مفاجئا حبي ُ ال يَػتَ َمك ُن ِمن إخر ِاجها ْقب َل الصبلةِ ،أو يكوف معتمدا على
ُ
بعد ِ
معذور يف التأخّب.
العيد ،وىو
إخر ِاجها فيَنسى أ ْف ُىبْ ِر َج َها؛ فيلزمو أف يبادر بإخراجها ولو َ
ٌ
مستحقها أو وكيلِ ِو يف وقتِ
ٍ
ِّ
لَخص
قبل صبلةِ العيد ،فلو نَػ َواىا
ها
تصل زكاة الفطر إىل
رً
ْ
ابعا :الو ُ
َ
اجب أ ْف َ
ومل يصادفْو وال وكِيلَو َ ِ
يؤخ ُرىا عن وقتِ َها ،ويبكن أف يتم
آخر وال ِّ
وقت اإلخر ِاج فإنو يدفعها إىل مستحق َ
التوكيل يف قبضها عن طريق اؽبات أو برسالة جواؿ أو بغّبنبا من الوسائل اؼبتيسرة اآلف ،ولي للتوكيل
صيغة ؿبددة بل يكفي بكل لفظ دؿ عليو ،كاف يقوؿ :يا فبلف تسلم عِب الزكاة ،أو يقوؿ :ضعها عند
فبلف.
ِ
كيل ذلك عمدا أو نسيانا حٌب خرج
ً
خامساَ :من نَس َي إخر َ
اج زكاة الفطر أو وكل َمن ُىبرجها وتَػَرَؾ الو ُ
يعلم؛ قضاء ؼبا فاتو ،ألهنا باقية يف ذمتِ ِو َملْ تسقط
وقتُها؛ فالواجب عليو اؼببادرة بإخراجها َ
يذكر أو ُ
أوؿ ما ُ
بذلك.
اجها مع التوبة إىل
ادساَ :م ْن تَػ َعم َد ترَكها أو تاو َف يف ذلك
وتكاسل حٌب خرج ُ
َس ً
الوقت فيجب عليو إخر ُ
َ

اهلل تعاىل لتفريطو فيما وجب عليو.
(ٔ) سورة النساء آية .ٜ٘
(ٕ) اؼبغِب ٕ.ٖ٘ٚ/
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ِ
ِ ِ
وقت ا ِإلخراج ،سواءٌ أكا َف ؿبل إقامتِ ِو أـ
ابعا:
َس ً
دفع زكاة الفطر يف اؼبوضع الذي فيو اإلنساف َ
األفضل ُ
ُ
أي ٍ
مكاف أجزأ ذلك.
َغ َّبه ،وإف وكل َمن يدفعها عنو يف ِّ
ِ
ِ
ِ
وهبوز توز ُ ِ ِ
دفع
أكثر من فق ٍّبُ ،
ثَامنًا :اؼبستح ُقوف لزكاة الفط ِر ُى ْم الفقراءُ واؼبساكْبُ ،
وهبوز ُ
يع الفطرة على َ
ْب و ٍ
ٍ
احد ،ألف النيب  قَدر الواجب ومل يقدِّر عدد من تُدفع ِ
عدد من الْ ِفطَر إىل مسك ٍ
إليو.
َ َْ ُ
َ
تاسعا :هبوز للفقّب الذي أخ َذ الفطرةَ أف يدفَع منها عن ِ
نفسو وعائلتِ ِو ما هبب عليو من الزكاة.
ً
َ
َ
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ِِ
صالَتِِو
ابع َع َش َرَ :مشروعيةُ العيد َو َ
صل الر َ
ال َف ُ
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ِ ِ
ِِ
وصالتِِو
أولًَ :مشروعيةُ العيد والتهنئة بو َ
بالع ِ
التعب ُد ِ
يد
يد يف األصل عادة من العادات ،وقد جعلو الَرع فرحة شرعية دينية يف ختاـ عبادة عظيمة ىي ركن من
العِ ُ
رسوؿ الل ِو  الْم ِدينَةَ وَؽبم يػوم ِ
أركاف اإلسبلـ ،قاؿ أَنَ بن مالِ ٍ
رسوؿ
فقاؿ ُ
اف يَػ ْل َعبُو َف فِي ِه َماَ ،
ك  :قَ ِد َـ ُ
َ َ ُْ َ ْ َ
ُ َُ
اعب ِ
اف» ،قالواُ :كنا نَػ ْلع ِ
الل ِو « :ما ى َذ ِاف الْيػوم ِ
قاؿ« :إف اللوَ عز وجل قد أَبْ َدلَ ُك ْم هبِِ َما
اىلِي ِةَ ،
َ
ب في ِه َما يف َْ
ََْ
َُ
ٔ
َخ ّْبا ِمْنػ ُه َما :يَػ ْوَـ الْ ِفطْ ِرَ ،ويَػ ْوَـ الن ْح ِر».رواه أضبد وأبو داود والنسائي( ) ،فعلى اؼبسلم أف يفرح بإسباـ نعمة
اهلل عليو بالصياـ على أكمل وجو ،ويكلل ذلك بأداء صبلة العيد ،وصلة رضبو ،والسبلـ على إخوانو
اؼبسلمْب ،وتنِئتِ ِهم ِ
بالعيد ِ
وإسباـ ىذه العبادة العظيمة.
َ ْ
بالع ِ
التهنئةُ ِ
يد

ال بأس بالتهنئة بالعيد ،وىذه من العادات اغبسنة الٍب يثاب عليو بالنية الطيبة ،وقد كاف كثّب من السل
ك ،قاؿ اغبافظ ابن حجر رضبو اهلل :روينا يف الْمح ِاملِي ِ
ات
يقوؿ بعضهم لبعض يوـ العيد :تَػ َقب َل اهللُ ِمنا َوِمْن َ
ََ
رسوؿ اهلل  إذا التػ َقوا يػوـ العِ ِ
قاؿ :كا َف أصحاب ِ
بعضهم
يد يَ ُ
بإسناد حسن عن جبّب بن نف ٍّب َ
قوؿ ُ
َ َْ َ
ُ
ِ ِ (ٕ)
الناس يوـ ِ
مالك بن أن ٍ عن ِ
ِ
لِبَػ ْع ٍ
العيد :تَػ َقب َل
قوؿ
سألت
:
ثابت
بن
ي
عل
وقاؿ
،
ك
َ
ض :تَػ َقب َل اهللُ منا َومْن َ
ُ
َ
َ
ُّ ُ
(ٖ)
األمر عندنَا ،ما نرغ بو بأسا.
كَ ،
اهللُ ِمنا َوِمْن َ
فقاؿ :ما زاؿ ذلك ُ
الع ِ
صالَةُ ِ
يد
َ
صبلَةُ العِ ِ
يد شعّبة عظيمة من شعائر الدين يف يوـ العيد ،وىي إعبلف بأف ىذا العيد عبادة جليلة ابتدئت
َ
بالتكبّب يف ليلتو شكرا هلل تعاىل على نعمة الصياـ والقياـ ،وزبللو ىذه الصبلة العظيمة مع اػبطبة قبلها،
خروج عن طاعة اهلل تعاىل ،بل ىو فرحة وسعادة مع التزاـ
فلي العيد اإلسبلمي عيد بطر وال أشر وال ٍ
شريعة اهلل تعاىل.
يد :فرض ٍ
الع ِ
وحكم صالةِ ِ
كفاية إذا حضرىا صباعة سقط الوجوب عن الباقْب ،فعن أ ُِّـ َع ِطيةَ رضي اهلل
ُ َ
ُ
اغبيض ،و َذو ِ
ِ
اػبُ ُدوِر ،فَأَما
ات ْ
الت« :أ ََمَرنَا َر ُ
سوؿ الل ِو  أَ ْف ُلبْ ِر َج ُهن يف الْ ِفطْ ِر َواأل ْ
عنها قَ ْ
َض َحى :الْ َع َوات َقَ ،و ُْ َ َ َ
ٔ
ِ
ِ ِ
صػػبلةِ الْعِيػ َػديْ ِن ٖ ،)ٔ٘٘ٙ(ٜٔٚ/قػػاؿ
صػػبلة الْعيػ َػديْ ِن ٔ )ٖٔٔٗ(ٕٜ٘/والنسػػائي يف أوؿ كتَػػاب َ
( ) رواه أضبػػد ٖ ،ٕ٘ٓ/وأب ػو داود يف كتػػاب الصػػبلة ،بَػػاب َ
اغباكم يف اؼبستدرؾ على الصحيحْب ٔ :ٖٗٗ/صحيح على شرط مسلم ،وقػاؿ النػووي (خبلصػة األحكػاـ ٕ )ٜٛٔ/وابػن حجػر(فتح البػاري ٕ :)ٕٗٗ/إسػناده
صحيح.
(ٕ) فتح الباري ٕ. ٗٗٙ/
(ٖ) الثقات البن حباف . ٜٓ/ٜ

ٓٓٔ

ِِ
وؿ الل ِو ،إِ ْح َدانَا الَ يَ ُكو ُف َؽبا
ض فَػيَػ ْعتَ ِزلْ َن الصبل َةَ ،ويَ َْ َه ْد َف ْ
ْ
لت :يا َر ُس َ
اػبَْيػَر َوَد ْع َوَة الْ ُم ْسلم َ
ْب» ،قُ ُ
اغبُي ُ
(ٔ)
ِ
ِ
ُختُػ َها ِم ْن ِج ْلبَ ِاهبَا».متفق عليو.
اب .قَ َاؿ« :لتُػ ْلبِ ْس َها أ ْ
ج ْلبَ ٌ
وقد ذىب بعض الع ِ
كل مسلم ،والصحيح عػدـ وجوهبػا ،لعمػوـ مػا يف الصػحيحْب
لماء إىل وجوهبا عينا على ِّ
ُ َُ
ِ
اب الػذي سػأ ََؿ عػن ا ِإل ْس ِ
ػبلـ ،فق َ
ِمن حػدي ِ طَْل َحػةَ بػن عُبَػْيػد الل ِػو  يف خػ ِرب األعػر ِّ
ػاؿ لػو الن ُّ
َ
ػيب َ « :طبْػ ُ
(ٕ)
ِ
ٍ
ِ
ع».
ىل َعلَي َغْيػ ُرَىا؟ َ
قاؿ« :ال ،إال أَ ْف تَطَو َ
َ
صلَ َوات يف الْيَػ ْوـ َواللْيػلَة» ،فقاؿْ :

وج النِّس ِ
(ٔ) رواه البخاري يف كتاب العيدين ،باب إذا مل ي ُكن ؽبػا ِجلْبػاب يف الْعِيػد ٔ ،)ٜٖٚ(ٖٖٖ/ومسػلم يف كتػاب صػبلة العيػدين ،بػاب ِذ ْكػ ِر إِب ِ
ػاء يف
َ ٌ
ََ
َ
َ ْ
َ
احػة ُخ ُػر ِ َ
يدي ِن إىل الْمصلى و ُشه ِ
ود ْ ِ
ِ
ِ
ات لِ ِّلر َج ِاؿ ٕ ،)ٜٛٓ(ٙٓ٘/وىذا لفظو.
ق
ر
ا
ف
اػبُطْبَة ُم َ َ ٌ
الْع َ ْ
ُ َ َ ُ
ػاف الصػ ػلَو ِ
ات ال ػػٍب ِى ػػي أَح ػ ُػد أَرَك ػ ِ
ػبلـ ٔ ،)ٗٙ(ٕ٘/ومس ػػلم يف كت ػػاب اإليب ػػاف ،ب ػػاب بػي ػ ِ
ػاف ا ِإل ْس ػ ِ
(ٕ) رواه البخ ػػاري يف كت ػػاب اإليب ػػاف ،ب ػػاب الزَك ػػاةُ م ػػن ا ِإل ْس ػ ِ
ػبلـ
َ ََ
َ
َ َ ْ
َ
ٔ.)ٔٔ(ٗٓ/
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الع ِ
ثانيا :ما يشرع ليلةَ العي ِد ويوم ِ
يد
َ
ً
ُ
فبا يَرع ليلة العيد ويوـ العيد:
يسن التكبّب اؼبطلق من غروب مش آخر يوـ من رمضاف ،ويستمر ليلة العيد ويف الطريق إىل ُمصلى
أولًُّ :
العيد ،ووقت انتظار صبلة العيد حٌب ىبرج اإلماـ.
يسن االغتساؿ ليوـ العيد ،واألصل أف يكوف بعد طلوع الفجر ،وال بأس أف يكوف قبيل طلوع
ثانيًاُّ :
الفجر استعدادا للصبلة حٌب ال يتأخر عنها.
سوؿ
قاؿَ « :كا َف َر ُ
السنة أف يفطر قبل اػبروج لصبلة العيد على سبرات ،وهبعلهن وترا ،فعن أَنَ ٍ َ 
ثالثًاُّ :
ٔ
الل ِو  الَ يػ ْغ ُدو يػوـ الْ ِفطْ ِر حٌب يأْ ُكل َسبَر ٍ
ات».رواه البخاري( ) ،ويف رواية لو معل َقةٌ ؾبزوما هباَ « :ويَأْ ُكلُ ُهن
َ َْ َ
َ َ َ َ
ٗ
ٖ
ِ (ٕ)
ابن خزيبة( ) ،وألضبد« :يَأْ ُكلُ ُهن إفْػَرادا»( ) ،وللحاكم والبيهقي« :ثبلثا أو طبسا أو
ها
صحح
و
،
وتْػرا»
ُ
(٘)
ِ
أكثر ِمن ذلك وتْػرا».
سبعا أو أقل من ذلك أو َ
قاؿ بعض العلماء رضبهم اهلل :اغبكمة يف األكل قبل اػبروج إىل الصبلة :اؼببادرةُ إىل امتثاؿ أمر اهلل تعاىل
()ٙ
ب ِفط ِر ىذا ِ
اليوـ اؼبنهي عن الصياـ فيو ،كما بادرنا إىل امتثاؿ أمره بالصياـ يف رمضاف.
ِ
بأحس ِن اللِّ ِ
باس ،والتعطر والتسوؾ ،فعن عبد الل ِو بن عُ َمَر رضي اهلل عنهما
رابعاُّ :
ً
يسن التزيُّ ُن َ
يوـ العيد َ
الس ِ
وؿ الل ِو ،ابْػتَ ْع ىذه ْ
فقاؿ :يا َر ُس َ
وؿ الل ِو َ 
وؽ ،فَأَتَى ِهبَا َر ُس َ
قاؿَ :و َج َد عُ َم ُر ُحلةَ استربؽ تُػبَاعُ يف ُّ
اغبُلةَ
()ٚ
ِ ِِ ِ
ِِِ
يد ولِْلوفُ ِ
فقاؿ ُ ِ
اس َمن الَ َخبلَ َؽ لَوُ».متفق عليو.
ودَ ،
رسوؿ اللو « :إمبَا َىذه لبَ ُ
فَػتَ َجم ْل هبا ل ْلع َ ُ
الس نة حضور النساء لصبلة العيد غّب متعطرات وال متزينات بزينة اىرة ،وإذا كانت اؼبرأة حائضا
خامساُّ :
ً

حضرت مع النساء وشهدت اػبطبة وكربت مع الناس من غّب رفع لصوتا ،واعتزلت موضع الصبلة ،وال
تدخل اؼبسجد بل يُفرش ؽبن خارج اؼبسجد.
ٔ
وج ٔ.)ٜٔٓ(ٖٕ٘/
اػبُُر ِ
يديْ ِن ،بَاب األَ ْك ِل يوـ الْ ِفطْ ِر قبل ْ
( ) رواه البخاري يف كتاب الْعِ َ

(ٕ) ذكرىا يف اؼبوضع السابق.
(ٖ) صحيح ابن خزيبة ٕ ،)ٕٔٗٛ(ٖٕٗ/ورواىا البيهقي يف السنن الكربغ ٖ ،ٕٕٛ/والدارقطِب ٕ.ٗ٘/
(ٗ) مسند أضبد ٖ.ٕٔٙ/
(٘) رواه اغباكم يف اؼبستدرؾ على الصحيحْب ٔ ٖٖٗ/وصححو ،وعنو البيهقي يف السنن الكربغ ٖ ،ٕٖٛ/وصححو ابن حباف .)ٕٛٔٗ(ٖ٘/ٚ
( )ٙينظر فتح الباري ٕ.ٗٗٚ/
ٚ
ِ ِ
استِ ْعم ِاؿ إِنَ ِاء الذ َى ِ
ب َوالْ ِفض ِة
( ) رواه البخاري يف كتاب اعبهاد والسّب ،بَاب الت َج ُّم ِل ل ْل ُوفُود ٖ ،)ٕٜٛٛ(ٔٔٔٔ/ومسلم يف كتاب اللباس والزينة ،بَاب َْرب ِرِمي ْ َ
ب وا ْغب ِري ِر على الرج ِل وإِب ِ ِ ِ
الر َج ِاؿ َوالنِّس ِاء َو َخ َِ
ِّس ِاء ٖ ،)ٕٓٙٛ(ٖٔٙٛ/وىو ىكذا يف الصحيحْب« :للعيد» ،ويف مواضع من الصحيحْب:
على ِّ
ُ ََ َ
امت الذ َى ِ َ َ
احتو للن َ
َ
«للجمعة».
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َساد ًسا :ال بأس يف يوـ االعيد باللعب اؼبباح وتناشد األشعار واألناشيد اؼبباحة وكبوىا.
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الفصل الخامس َع َشر :أحكام الز ِ
كاة
ُ
َ َ
ُ

ٗٓٔ

اج َزَكاةِ الْم ِ
ال
وب إ ْخ َر ِ
أولًُ :و ُج ُ
َ
كم الزكاةِ ومكانتُها
ُح ُ
بلـ ومبانيِو العِظَاـ وىي قرينةُ الصبلةِ يف مو ِ
أحد أر ِ
كاف ا ِإل ْس ِ
اض َع كثّبةٍ من كتاب اهلل عز وجل ،وقد
الزكاةُ ُ
ِ
ِ
وجوهبا مع ِع ْل ِمو بو فهو كافر خارج عن ا ِإل ْس ِ
بلـ،
ْ
فمن أنْ َكر َ
ٌ ٌ
أصب َع اؼبسلمو َف على ْفرضيتها إصباعا قَطْعياْ ،
ِ
ِ
للعقوبة يف الدنيا واآلخرة.
عرضْب
اؼبْب اؼبتَ َ
قص منها شيئا فهو من الظ َ
ومن خب َل هبا أو انْػتَ َ
الترىيب من ترك الزكاةِ
ِ
ين يَكْنُِزو َف
جاء القرآف والسنة بالَبىيب الَديد من ترؾ الزكاة والتهاوف يف إخراجها ،فقاؿ اهلل تعاىلَ ( :والذ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ ٍِ
ْوغ ِهبَا
الذ َى َ
ب َوالْفضةَ َوالَ يُنف ُقونَػ َها يف َسب ِيل اللّو فَػبََ ِّْرُىم ب َع َذاب أَليم .يَػ ْوَـ ُْوب َمى َعلَْيػ َها يف نَار َج َهن َم فَػتُك َ
(ٔ)
ِ
ورُى ْم َىػ َذا َما َكنَػ ْزُْمت ألَن ُف ِس ُك ْم فَ ُذوقُواْ َما ُكنتُ ْم تَكْنُِزو َف).
جبَ ُ
اى ُه ْم َو ُجنوبػُ ُه ْم َو ُ ُه ُ
رسوؿ الل ِ
وـ الْ ِقيَ َام ِة ُش َجاعا
ث
م
و
ات
ك
ز
د
ؤ
ػ
ي
فلم
اال
م
اهلل
اه
آت
ن
م
«
:

و
ِّ
وعن أب ُىَريْػَرةَ  قَ َاؿ :قَ َاؿ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ِّل لَوُ يَ َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ك ،أنَا َكْنػ ُزَؾُ .مث تَبل:
وـ الْ ِقيَ َام ِةُ ،مث يَأْ ُخ ُذ بِلِ ْه ِزَمْي ِو -يَػ ْع ِِب ِش ْدقيوُ -مث ُ
يقوؿ :أنَا َمالُ َ
أَقْػَر َ
ع لو َزبِيبَتَاف ،يُطَوقُوُ يَ َ
ِ
ِ
ضلِ ِو ُى َو َخ ّْبا ؽبُ ْم بَ ْل ُى َو َشر ؽبُ ْم َسيُطَوقُو َف َما َِخبلُواْ بِِو يَػ ْوَـ
اى ُم اللّوُ ِمن فَ ْ
ين يػَْب َخلُو َف دبَا آتَ ُ
( َوالَ َْوب َس َب الذ َ
(ٕ)
اث السماو ِ
ِ ِ ِِ ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َواللّوُ ِدبَا تَػ ْع َملُو َف َخبِّبٌ)».رواه البخاري.
الْقيَ َامة َوللّو م َّب ُ َ َ
ِ
سوؿ الل ِو  قَ َاؿ« :والَ ص ِ
اح ِ
وـ الْ ِقيَ َام ِة
ولِ ُمسل ٍم عن جاب ٍر  أف َر َ
ب َكْن ٍز ال يَػ ْف َع ُل فيو َحقوُ إال َجاءَ َكْنػ ُزهُ يَ َ
َ
ع يَػْتبَػعُوُ فَ ِاربا فَاهُ ،فإذَا أَتَاهُ فَػر ِمْنوُ ،فَػيُػنَ ِاد ِيوُ :خ ْذ َكْنػَزَؾ الذي َخبَأْتَوُ ،فَأَنَا عنوُ َغ ِِب ،فإذَا َرأَغ أَف
ُش َجاعا أَقْػَر َ
(ٗ)
(ٖ)
ِ
ض َم الْ َف ْح ِل».رواه مسلم.
ق
ض ُم َها َ ْ
ال بُد منوُ َسلَ َ
ك يَ َدهُ يف فيو ،فَػيَػ ْق َ
إخراجها عن ِط ِ
يب ٍ
نفس
الواجب على اؼبسلم إخراجها طيِّبة هبا نػَ ْفسو ،فعن عبد الل ِو بن معا ِويةَ الْغَ ِ
يب :
قاؿَ :
يَ 
اض ِر ِّ
قاؿ الن ُّ
ُُ
َُ َ
ث من فَػعلَهن فَػ َق ْد طَعِم طَعم ا ِإليبَ ِ
اف» ،وذَ َكَر منهاَ « :وأ َْعطَى َزَكا َة َمالِِو طَيِّبَة هبا نَػ ْف ُسوُ».رواه أبو داود
«ثَبل ٌ َ ْ َ ُ
َ َْ

(ٔ) سورة التوبة آيتا ٖٗ.ٖ٘ -
ٕ
ع» يعػػِب :اغبيػػة الػػذكر الػػذي
ػجاعا أَقْػ َػر َ
( ) رواه البخػػاري يف كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب إمث مػػانع الزكػػاة ٕ ،)ٖٖٔٛ( ٘ٓٛ/واآليػػة ٓ ٔٛمػػن سػػورة آؿ عمػراف ،وقولػػوُ « :شػ َ
تقرع رأسو أي :سبعط لكثرة ظبِّو ،وقولو« :لو َزبِيبتَ ِ
اف» نبا الزبدتاف اللتاف يف الَدقْب(فتح الباري ٖ.)ٕٚٓ/
َ
(ٖ) قَ ِ
ِ
اػبْض ُػم ،وىػو :األكػل
ػم
ه
وف
)
ٖٔٓٚ
ص
يقضػم مثػلِ :ظبػع يس َػمع (القػاموس
يفهػم (ـبتػار الصػحاح ص ،)٘ٙٙوىػو األكػل بػأطراؼ األسػناف ،ويقابلػوْ :
ض َػم َ
َ
ِبميع الفم.
(ٗ) رواه مسلم يف كتاب الزكاة ،باب إمث مانع الزكاة ٕ.)ٜٛٛ(ٙٛٗ/
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(ٔ)
إعطاؤىا بِ ِط ِ
يب نَػ ْف ٍ على ما
:
)
كاة
الز
إيتاء
(
معُب
اهلل:
رضبو
الطربي
ير
ر
ج
ابن
إلماـ
ا
قاؿ
،
والبيهقي
ُ
ُ ُ
(ٕ)
ت.
ت َوَو َجبَ ْ
ضْ
فُ ِر َ
أخذىا ِمن مانِعها بالقوة
وتعزيرهُ
ُ
ِ
سلطاف أخ ُذىا منوُ َم َع تعزي ِره ،فعن بَػ ْه ِز بن َح ِكي ٍم عن أبيو عن َجدِّهِ ُم َعاويَةَ ب ِن
وجب على ال
َمن منع الزكاة َ
اىا ُم ْؤَِذبرا فَػلَوُ أَ ْج ُرَىاَ ،وَم ْن َمنَػ َع َها فِإنا
قاؿ:
ظبعت نيب الل ِو ُ 
يَ 
َحْي َد َة ال ُق ََ ّْب ِّ
ُ
يقوؿَ « :م ْن أ َْعطَ َ
آخ ُذوىا ِمْنو و َشطْر مالِِو ،عزمة ِمن عزم ِ
ِ
ات َربِّػنَا تَػبَ َارِؾ َوتَػ َع َاىل».رواه أضبد وأبو داود والنسائي ،قاؿ اإلماـ
َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ََ َ
(ٖ)
أضبد :إسناده صاحل ،وصححو ابن خزيبة واغباكم وغّبىم.

(ٔ) رواه أبػػو داود يف كتػػاب الزكػػاة ،بػَػاب يف َزَكػػاةِ السػػائِ َم ِة ٕ )ٕٔ٘ٛ(ٖٔٓ/والبيهقػػي يف السػػنن الكػػربغ ٗ ،ٜ٘/والط ػرباَ يف اؼبعجػػم الصػػغّب ( الػػروض الػػداَ)
صٖٖٗ(٘٘٘) ومسند الَاميْب ٖ ،)ٔٛٚٓ(ٜٚ/وابن أب عاصم يف اآلحاد واؼبثاَ ٕ ،)ٕٔٓٙ(ٖٓٓ/والبخاري يف التاريخ الكبػّب ٘ ،ٖٔ/وصػححو األلبػاَ
يف السلسلة الصحيحة ٖ.)ٔٓٗٙ(ٖٛ/
(ٕ)تفسّب الطربي ٔ.ٜٗٓ/
(ٖ) رواه أضبد ٘ ،ٗ/وأبو داود يف كتاب الزكاة ،بَاب يف َزَكاةِ السائِ َم ِة ٕ ،)ٔ٘ٚ٘(ٔٓٔ/سنن النسائي يف كتاب الزكاة ،بَاب ُع ُقوبَِة َمانِ ِع الزَكاةِ ٘-ٔ٘/
َضبَ ُد ؼبا ُسئِ َل عن
 ،)ٕٗٗٗ(ٔٙوصححو ابن خزيبة ٗ ،)ٕٕٙٙ(ٔٛ/واغباكم يف اؼبستدرؾ على الصحيحْب ٔ ،٘٘ٗ/وىو حدي حسن صحيح ،قاؿ اإلماـ أ ْ
ِِ
صالِ ُح ا ِإل ْسنَ ِاد (البدر اؼبنّب ٘ ،ٗٛٚ/والتلخيص اغببّب ٕ ،ٔٙٔ/واحملررٔ ،)ٖٖٜ/وقاؿ ابن عبد اؽبادي :اغبدي صحيح( احملررٔ ،)ٖٖٜ/وقواه ابن
ْ
إسنَادهَ :
القيم يف تذيب السننٗ ،ٖٜٔ/ورد على من ضعفو ،وقاؿ :لي ؼبن رد ىذا اغبدث حجة.اىػ وحسنو ابن اؼبلقن واؼبنذري(البدر اؼبنّب ٘. )ٗٛٚ/
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ال التِي تَ ِجب فِ َيها الزَكاةُ وأَنْ ِ
صبَتُـ َها
ثانيًا :األ َْم َو ُ
َ
ُ
ال ذبب الزكاة يف صبيع األمواؿ الٍب يبلكها اؼبسلم ،وإمبا ذبب يف أربعة أنواع من اؼباؿ فقط حددىا الَرع
اغببوب والثما ِر و ِ
ِ
ِ
اؼبعاد ِف ،والسائمةُ من هبيمة
ج ِمن األرض ِمن
اؼبطهر وىيُ :
النقود ،وعُُر ُ
وض التِّ َجارة ،واػبار ُ
األنعاـ ،وبياف ذلك فيما يلي إف شاء اهلل تعاىل:
ِ
اؽ النػ ْق ِديةُ الٍب
األول:
النوعُ ُ
األور ُ
ُ
ب ،والفضةُ ،و َ
النقود ،وتسمى( :األثمان) ،وىي ثالثة أصناف :الذ َى ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ب َوالْ ِفضةَ َوالَ يُ ِنف ُقونَػ َها ِيف َسبِ ِيل
ين يَكْن ُزو َف الذ َى َ
قامت اآل َف َم َق َاـ الذ َىب والفضة ،قاؿ اهلل تعاىلَ ( :والذ َ
اب أَلِي ٍم * يػوـ ُوبمى علَيػها َِّف نَا ِر جهنم فَػتك ِ ِ
الل ِو فَػبَِّرُىم بِع َذ ٍ
ورُى ْم َىػ َذا َما
ْوغ هبَا جبَ ُ
َْ َ ْ َ َ ْ َ
َ ْ ْ َ
اى ُه ْم َو ُجنوبػُ ُه ْم َو ُ ُه ُ
ََ َ ُ َ
ٔ
َكنَػ ْزُْمت ألَن ُف ِس ُك ْم فَ ُذوقُواْ َما ُكنتُ ْم تَكْنُِزو َف)( ).
أنصبة النقود
ال ذبب الزكاةُ يف شيء ِمن النُّ ِ
قود حٌب يَػْبػلُ َ نصابا ،فإذا بل شيء من النقود اؼبذكورة نصابا وحاؿ عليو
َ
ُ
اغبوؿ وجب إخراج زكاتو.
ِ
ِ
الذىبِ :ع َْروف ِديْػنَارا ،ويساوي باعبراـ (٘ )ٛطبسةٌ وشبانوف ِجَراما ،وقيل :اثنتاف
اب
 ون َ
ص ُ
وتسعوف ِجَراما.
 ونِصاب الفضة :طبَْ أو ٍاؽ ،وىي ِمئَتَا درى ٍم ،وتساوي باعبراـ (٘ )ٜ٘طبَْس ٍ
مئة وطبسةٌ وتسعوف
َ ُ
ُ
ُ
ِجَراما.
ب أو ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اب الذ َى ِ
الفض ِة ألهنا حلت ؿبلهما يف الث َمني ِة ،فإذا بلغت
 ون َ
ص ُ
اب َ
األوراق النـ ْقدية :ىو ن َ
ص ُ
نصاب أحدنبا وجبت فيها الزكاة ،والغالب تقدير نِ ِ
أرخص
صاب األَْوَر ِاؽ النػ ْق ِدي ِة اليَػ ْوَـ بِالْ ِفض ِة ألهنا
ُ
ُ ُ
الذىب فتبل نصاهبا قبلو ،فَإ َذا ملَك الْمسلِم ما يػع ِاد ُؿ قِيمةَ (ِ٘ )ٜ٘جراما ِمن ِ
ِ
الفض ِة َو َح َاؿ
من
َ َ ُ ُ َ َُ
َ
َ َ
اغبو ُؿ وجبت ِ
ِ
فيو الزَكاةُ.
َعلَْيو َْ ْ َ َ َ ْ
وقيمة ِجراـ الفضة تتغّب من وقت آلخر ،فمن كاف عنده ٌ
اب أَ ْـ الَ فَِإنوُ
قليل ال يدري ىل بَػلَ َ النِّ َ
ص َ
ماؿ ٌ
الفض ِة عن قِيم ِة ِجرِاـ ِ
يسأَ ُؿ ُذبار ِ
اب.
الفض ِةُ ،مث يَ ْ
ض ِربُوُ يف (٘ ،)ٜ٘والناتج ىو الن َ
ص ُ
َ
َْ
َْ َ َ
ولْيػ ْعلَم أف الزكاة َِذبب يف صبيع األوراؽ النقدية الٍب يبلكها اؼبسلم؛ ولو كاف هبمعها لبناء ٍ
منزؿ أو زو ٍاج أو
ُ ْ
ُ
ائج؛ إذا حاؿ عليو اغبوؿ وىي يف ملكو.
شر ِاء سيارةٍ أو غ ِّب ذلك ِمن اغبو ِ

(ٔ) سورة التوبة اآليتاف ٖٗ.ٖ٘-
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ِم ْق َدار الزكاةِ
ِ
الواجب إخراجها من النقود
ُ
ِ
ِ
بع الْعَُر ،وىو )ٕ.٘( :يف اؼبئة.
الواجب إخراجو يف الزكاةِ من
الذىب والفضةُ :ر ُ
وأسهل طريقة إلخراج المقدار الزكاة الواجبة كما يلي:
أف يُقسم اؼببل ُ الذي يراد إخراج زكاتو على (ٓٗ أربعْب) ،والناتج ىو الزكاة الواجب إخراجها.

مثال ذلك :إذا كاف الَخص يبلك (ٓٓٓ ٔٓٓ.مئة أل
اغباسبة ،ويكتب (ٓٓٓ ٔٓٓ.مئة أل ٍ )  ،مث يقسمها على (ٓٗ أربعْب) ،زبرج النتيجة ٕ.٘ٓٓ( :ألفاف
وطبسمئة) ،وىذا ىو مقدار الزكاة الواجب إخراجو.
التكس ِ
ب.
الربح و ُّ
كل ما أُعد للبيع والَراء ِمن أجل ِّ
وض التجارةِ ،وىيُّ :
النوعُ الثاني :عُ ُر ُ
األقمَة ،و ِ
ات ،والسيار ِ
ويَمل ذلك صبيع أنو ِاع األمو ِاؿ ِمن العقار ِ
ِ
ِ
األخَاب،
اغبديد ،و
ات ،واؼببلب ِ  ،و
َ
الغذائية ،واغبيوان ِ
ِ
ات وغّبىا فبا أ ُِعد للتجارةِ.
واؼبو ّاد
وض التجارةِ
ِ
اب عُ ُر ِ
نَ
ص ُ
ب أو ِ
ِ
ِ
اب الذ َى ِ
اب عُُر ِ
الفض ِة ،فإذا بلغت قيمة العروض نصاب أحدنبا وجبت فيها
وض التجارةِ ىو ن َ
نَ
ص ُ
ص ُ
ِ
ِ
العروض
ك الْ ُمسلِ ُم من
أرخص من
تقديرىا بِالْ ِفض ِة ألهنا
الذىب فتبل نصاهبا قبلو ،فَإذَا َملَ َ
ُ
الزكاة ،والغ ُ
الب ُ
ِ ِ
اغبو ُؿ وجبت ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
فيو الزَكاةُ.
يمةَ (٘ )ٜ٘جَراما م َن الفضة َو َح َاؿ َعلَْيو َْ ْ َ َ َ ْ
َما يػُ َعاد ُؿ ق َ
وض التجارةِ
ِم ْق َدار الزكاةِ
ِ
إخراجها ِمن عُ ُر ِ
الواجب
ُ
ُ
الواجب إخراجو يف الزكاةِ من عُُر ِ
بع الْعَُر ،وىو )ٕ.٘( :يف اؼبئة منها أو من قيمتها.
وض التجارةُِ :ر ُ
وطريقةُ إخراج زكاتها :أف تُػ َقوَـ البضائع اؼبعدة للبيع عند حلوؿ وقت الزكاة دبا تساويو يف ىذا الوقت ،سواءٌ
أكانت قيمتها بقد ِر َشبَنِها ال ِ
أكثر ،ويضاؼ إليها السيولة الناذبة عنها ،مث ىبرج منها
أـ
أقل
أـ
بو
اىا
َب
اش
ي
ذ
ُ
ْ
ْ
َ
ّ
ُربْ ُع العُ َْر(٘ )ٕ.يف اؼبئة.
لاير) وقد حاؿ عليها اغبوؿ ،فيأيت باآللة

وأسهل طريقة إلخراج مقدار الزكاة الواجبة كما تقدـ يف زكاة النقود :أف هبمع اؼببل اؼبقدر لقيمة عروض

التجارة مع السيولة الناذبة عنها ،مث يقسم على (ٓٗ أربعْب) والناتج ىو الزكاة الواجب إخراجها.
إخراج زكاة عُ ُر ِ
وض التجارةِ منها

هبوز إخراج زكاة العروض منها إذا كانت ىذه العروض نافعة للفقراء على الصحيح من قوِ العلماء رضبهم
اهلل تعاىل ،أما إذا مل تكن العروض نافعة للفقراء فيتعْب إخراج الزكاة من قيمتها.
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صفة تقويم عروض التجارة
تُػ َقوُـ البضائع اؼبعدة للبيع عند حلوؿ وقت الزكاة دبا تساويو يف ىذا الوقت ،واألقرب في طريقة تقويمها:
ِ
أف تقدر قيمتها دبا لو باعها وقت َح َوالَف اغبوؿ ِبملتها كم تساوي ،فيُخرج زكاتو حبسب ذلك ،سواءٌ
أكانت قيمتها بقد ِر َشبَنِها ال ِ
أكثر ،ويضاؼ إليها السيولة الناذبة عنها ِفبا ال يزاؿ
أـ
بو
اىا
َب
اش
ي
ذ
ُ
ْ
أقل ْأـ َ
ّ
ِج ما يكوف بو
باقيا يف يده َوَملْ يُستهلك ،مث ىبرج منها ُربْ ُع العُ َْر ،فإ ْف اختل التقدير فاأل َْوَىل أف َْوبتَا َط ُ
وىبْر َ
براءةُ ِذمتِ ِو.
تنبيو :ال يَدخل يف التقومي األشياء الٍب ال تُػ َع ُّد للبيع ،مثل :الرفوؼ والديكورات والثبلجات الٍب يف البِقاالت
وكبوىا.

َعالقة الزكاة بالملك ل بالربح والخسارة
ال َعبلقةَ للخسارِة يف التجارة عموما أو يف اؼبضاربة باألسهم خصوصا بوجوب الزكاة ِمن عدمو ،فالزكاة
اب فالواجب عليو إخراج الزكاة منو إذا مضى
واجبة دبلك اؼباؿ ،فما داـ اإلنساف يبلك ماال زكويا يبل النِّ َ
ص َ
عليو عاـ ىجري كامل ،سواء أكا َف ر ِاحبا ْأـ خاسرا.
ِ ِ
ِ
الخارج ِمـن
الث:
النوعُ الث ُ
ػب الزكػاةُ فيػو حػٌب يبلُػ َ نصػابا وىػو طبَْسػةُ
ُ
األرض مـن الحبـوب والث َمـا ِر ،وال ذب ُ
ِ
أوسػ ٍػق ،كمػػا دؿ علػػى ذلػػك حػػدي أب سػػعِ ٍ
ي  أَف رسػ َ ِ
يمػػا ُدو َف طبَْ َسػ ِػة
يد ْ
اػبػُ ْد ِر ِّ
ُ
ْ
َُ
َ
ػوؿ اللػػو  قَػ َاؿ« :لَػْي َ ف َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
يما ُدو َف َطبْػ ِ َذ ْوٍد ِمػ َن ا ِإلبِ ِػل
يما ُدو َف طبَْ ِ أ ََواؽ م َن الْ َوِرؽ َ
أ َْو ُس ٍق م َن الت ْم ِر َ
ص َدقَةٌَ ،ولَْي َ ف َ
ص َدقَةٌَ ،ولَْي َ ف َ
(ٔ)
ص َدقَةٌ».متفق عليو.
َ
النيب . 
النيب  فيكو ُف
صاع ِ
ث ِمئَ ِة ٍ
والْ َو ْس ُق ِستُّوف صاعا ِ
النصاب :ثَبلَ ُ
بصاع ِّ
بصاع ِّ
ُ
تقديره بالكيلو جرام
ينبغي أف يعلم أف تقدير اغببوب والثمار بالكيلو جراـ ىبتل باختبلؼ أنواع اغببوب والثمار ،وقد قدر
العبلمة ابن عثيمْب رضبو اهلل تعاىل النصاب بالبُػِّر اعبيِّ ِد بػ (ألْ َفْب وأربَع ِ
وطبسي عَُر
أي :كِْيػلُوين ُ
ْب َجَراما)؛ ْ
الْ ِكيلُو ،فتكو ُف زنةُ النصاب بالبػِّر اعبيِّد س ُّ ِ ٍ
كيلو ،فبل زكا َة فيما ُد ْوهنا.
ت مئة واثْػ َِب َع َََر ْ
ُ
ُ
تيقن بلوغها
وأما األصناؼ األخرغ فينبغي ؼبن شك يف بلوغها
النصاب ِمن عدمو أف َ
َ
يسأؿ ويتحرغ ،وإف َ
غلب على نو ذلك أخرج الزكاة ِمن غّب حاجة للتحري أو السؤاؿ عن مقدار النصاب ،وإمبا
النصاب أو َ
ُوبتاج إىل ذلك إذا شك ىل يبل ما يبلكو نصابا أو ال ،واهلل أعلم.
ٔ
ِ
ٍ
صػ َػدقَةٌ ٕ ،)ٖٜٔٓ(ٕٜ٘/ومسػػلم يف أوؿ كِتَػػاب الزَكػػاةِ ٕ ،)ٜٜٚ(ٖٙٚ/ويف روايػػة ؼبسػػلم:
يمػػا ُدو َف َطبْػ ِ ذَ ْود َ
( ) رواه البخػػاري يف كتػػاب الزكػػاة ،بػَػاب لػػي ف َ
ِ
ص َدقَةٌ» ،ويف لفظ لوَ« :شبٍَر» بَ َد َؿ« الت ْم ِر».
«م َن سبٍَْر وال َحب َ
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ِم ْق َد ُار الزكاةِ في الحبوب والثمار
فة ونِص ُفو فيما سقي بك ْل ٍ
بدوف ُك ْل ٍ
ِم ْق َدار الزكاةِ يف الحبوب والثمار الْع َْر كامبل فيما س ِقي ِ
فة.
ُ
ُ ُ
ُ َ
ُ َ
ِِ
ضر ِ
وات ونحوىا
عدم وجوب الزكاةُ في الفواكو والْ َخ ْ َ
اؿ ،وى ِذهِ
ضرو ِ
ات والبِطِّ ِ
ب الزكاةُ يف الفواكِ ِو و ْ
يخ وكبوىا ،ألف النيب  عل َق وجوب الزكاة دبا يُ َك ُ َ َ
ال َذب ُ
اػبَ ْ َ
اؿ.
مار الَ تُ َك ُ
الث ُ
ٔ
اػب ْ ِ
ِ
صدقةٌ»( ) ،وعن َعلِي  قاؿ« :لي
عمر ب ِن
اػبطاب  أنو قاؿ« :لي َ يف َْ
ضَر َاوات َ
وقد ُروي عن َ
(ٕ)
اغبوؿ على َشبنِها ِ
ففيو الزكاةُ.
وحاؿ
اىم
ر
بد
باعها
إذا
لكن
،
ض ِر َش ْيءٌ»
يف ْ
ُ
َ
اػبُ َ
َ
َ
ِ
ِ
لبقر والغَنَ ُم ضأنا كانت أـ َم ْعزا ،إذا كانت َسائِمة وأ ُِعدت لِلدر
بل وا ُ
النوعُ الرابع :بَهيمةُ األنعام ،وىي اإل ُ
والن ْس ِل.
بدوف ب ْذ ِر ِ
والسائمةُ ىي :الٍب تَرعى الْ َكؤلَ النابت ِ
آدمي كل السنَ ِة أو أ ْكثَػَرىا ،فإ ْف َملْ تَ ُك ْن سائِمة فبل زكاةَ
َ
َ
عروض ذبَارةٍ تزكى زكا َة ذبارةٍ،
كسب بالبي ِع والَر ِاء فهي
فيها ،إال أ ْف تكوف لِلتِّ َج َارةِ ،فإذا كانت معدة للت ُّ
ُ
ِ
بض ِّمها إىل ذبارتِِو من غّبىا.
سواءٌ أكانت سائمة أـ ُم َعلوفة ،إذا بلغت
نصاب التِّجارةِ بِنَػ ْفسها أو َ
َ
ِ
أقل النِّص ِ
اب يف ا ِإلبْ ِل :طبَْ ٌ  ،ويف البق ِر :ثبلثوف،
صابا ،و ُّ َ
ويََبط لزكاة السائمة من هبيمة األنعاـ أف تبل ن َ
ويف الغَنَ ِم :أربعوف.

(ٔ) رواه أبو عبيد القاسم بن سبلـ يف األمواؿ(ٔ ،)ٔٓٚوالبيهقي يف السنن الكربغ ٗ ،ٕٜٔ/ويف إسناده لي بن أب سليم مَهور بالضع .
(ٕ) رواه ابن أب شيبة يف مصنفو ٕ ،)ٖٔٓٓٙ(ٖٕٚ/والبيهقي يف السنن الكربغ ٗ ،ٕٜٔ/وروغ أبو عبيد القاسم بن سبلـ يف األمواؿ(ٕ )ٔٓٚعنو أثرا آخر
بلفظ « :لي يف التفاح وما أشبهو صدقة».
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ثَالثًاَ :م ْن يُـ ْعطَْو َن الزَكاةَ
إخراج الزكاة على الفور
ِ
ِ
وز لَوُ تَأْ ِخّبَُىا بغ ِّب عُ ْذ ٍر ،ولو أف يقدمها على
اجها َعلَى الْ َف ْوِرَ ،والَ َهب ُ
َم ْن َو َجبَ ْ
ب عليو إخر ُ
ت عليو الزَكاةُ َو َج َ
وقت وجوهبا بأشه ٍر أو ٍ
سنة أو َسنَت ِ
ْب.
أصناف الذين يُـ ْعطَْو َن الزَكا َة
ُ
الذين يُعطَْو َف الزكاة شبانية أصناؼ بيػنَػ ُه ُم اهلل تعاىل ،وىم قسماف:
ِ
األول :من يُعطى الزكاةَ تملي ًكا وىم:
سم ُ
الق ُ
األول والثاني :الفقراء والمساكين ،وىم الذين ال هبدوف كِ َفايتهم ،وكفايةَ عائلتهم ال ِمن ٍ
نقود
الصنف ُ
َ
كافية وال ِمن نفقات واجبة ؽبم على ِ
قائمة وال ِمن َغل ٍة ٍ
صناعة ٍ
ٍ
حاضرةٍ وال من رواتب ٍ
ِ
غّبىم.
ثابتة وال ِم ْن
ْ
ْ
ْ
َ
سنة ٍ
قال العلماء رحمهم اهلل تعالى :فيعطو َف ِمن الزكاةِ ما يكفيهم وعائِلَتَػهم لِمدة ٍ
حوؿ
كاملة حٌب يأيتَ ُ
ْ
ُ
َ
ُْ ُ
َ
إليو ما يك ِ
الزكاةِ مرة ثانية .ويػعطَى الفقّب لزو ٍاج وبتاج ِ
وطالب العلم الفقّب لَراء كتب وبتاجها.
ْفي لِزواجو،
ُْ
َ
ُ
ُ
ُ
كمل كفايَػتَهم ألنو ذو حاجة.
من لو راتب ال يكفيو وعائلتو من الزكاة ما يُ ِّ
ْ
ويعطى ْ
ِ
باية الزكاةِ من أىلها ِ
ينصبهم والَةُ األموِر ِعب ِ
وح ْف ِظها
الصنف
ُ
ُ
الذين ِّ ُ ُ
الثالث :العاملُون عليها ،وىم َ
وتصر ِيفها ،فيُػ ْعطَوف منها بقد ِر عملِ ِهم وإ ْف كانوا أغنِياءَ ،وأما الوكبلء ل َف ٍرد من الناس يف توزي ِع زكاتِو فليسوا
العاملْب عليها فبل يستحقو َف منها شيئا من أج ِل وكالتهم فيهاِ ،
من ِ
لك ْن إف تَربعُوا يف تفر ِيقها على أىلِها
ْ َ
ِ
ٍ
ٍ
صاحب اؼباؿ أجرة من مالِِو ال ِم َن
طاى ْم
أج ِرىا ،وإ ْف مل يتربعوا بتَف ِريقها ْ
أع ُ
بأمانة وا ْجتهاد كانوا شركاءَ يف ْ
ُ
الزكاةِ.
الصنف الرابع :المؤل َفةُ قلوبهم ،وىم ضعفاء ا ِإلْيب ِ
اف أو َم ْن ُىبْ ََى َشُّرُى ْم ،فيُػ ْعطَو َف ِمن الزكاةِ ما يكو ُف
ُ
ُ
ُ
ُ
دفع شرىم إذا مل يندفع إال بإعطائِ ِه ْم.
بو تقوية إيباهنم ْأو ُ
ِ
سم الثاني :من يُعطى الزكا َة ل على سبيل التمليك وىم:
الق ُ
اب ،وىم األ ِرقاءُ من العبيد ،واؼبكاتبْب ال ِذين ا ْش ََبوا أنْػ ُف َس ُهم من أسيادىم ،كما
الصنف
ُ
الخامس :الرقَ ُ
ُ
الرقَاب.
ُس َارغ اؼبسلمْب يف اغبروب لدخولو يف عموـ ِّ
هبوز أ ْف يفتدغ هبا أ َ
الصنف السادس :الغا ِرمون ،وىم ال ِذين يػتَحملُوف َغرامة وىي الدين ،وىم ِ
نوعاف:
ُ
ُ
َ َ
ُ
ُ
َ
بلح ِ
ذات الْبَػ ْ ِ
ْب وإطَْف ِاء الفتن ِة فيُػ ْعطَى من الزكاةِ ب َق ْد ِر َضبَالتِو تَجيعا لو
ص ِ
األولَ :م ْن َربم َل َديْػنا ِإل ْ
ِ
ِ ِ
على ىذا ِ
األح َق ِاد والتناف ِر.
العمل الن ْبي ِل ال ِذي بو تألي ُ اؼبسلمْب
وإصبلح ذات بَػْينهم وإطفاءُ الفتنة وإزالة ْ
ُ
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الثانيَ :م ِن َربمل َديْػنا يف ذمتِو لنَػ ْف ِسو ولي عنده وفَاءٌ ،فيُػ ْعطَى ِم َن الزكاةِ ما يُويف بو دينَو وإ ْف َكثُر،

ين مباشرة ؼبن يطلبو ،كما هبوز أف يسدد بو الفواتّب اؼبستحقة للماء أو الكهرباء وغّبنبا
وهبوز أف يسل َم الد ُ
فبا عجز الَخص عن الوفاء بو من الديوف العامة أو اػباصة.
ِ
السابع :في ِ
ص ُد بو أ ْف تكوف كلمةُ اهلل ىي العُْليا ال غبمي ٍة وال
سبيل اهلل ،وىو
الصنف
ُ
ُ
ُ
اعبهاد الذي يػُ ْق َ
اجملاىد هبذه النػِّي ِة ما يك ِ
ْف ِيو عبِِ ِ
اد للمجاىدين يف
هادهِ من الزكاةِ ْأو يُ ََْبغ هبا
لعصبي ٍة ،فيُػ ْعطَى
ُ
وعتَ ٌ
سبلح َ
ٌ
ِ
بلـ والذ ِ
وإعبلء ِ
ِ
غبماية ا ِإل ْس ِ
ِ
كلمة اهلل سبحانَو.
ود عنو
سبيل اهلل
ويدخل في ذلك :بذؿ الزكاة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل إذا كانت قائمة مقاـ اعبهاد يف سبيل اهلل تعاىل،
كالدعوة إىل اهلل تعاىل يف دوؿ الكفر ،والدعوة يف مواجهة التنصّب ،وكبو ذلك ،واهلل أعلم.
ِ ِ
ِ
فر ونػَ َفد َما يف يَ ِده فيُػ ْعطَى ِمن الزكاةِ ما
الصنف
ُ
الثامنُ :
ُ
ابن السب ْيل ،وىو اؼبسافُر الذي انقطع بو الس ُ
يوصلَو إىل بلدهِ وإ ْف كاف غنيا فيها ووج َد من يػ ْقرضو ،لكن ال َهبوز أ ْف يستَ ِ
ألجل أف
ُ ُ
َْ ْ
ب معو نفقة قليلة ْ
ْ ُ
ُ َ
ََ َ
صح َ
يأخذ من الزكاة إذا نفدت ،ألهنا حيلةٌ على أخذ ما ال يستحق.
من ل يجوز إعطاؤه ِمن الزكاة
ال هبوز إعطاء الزكاة َمن ال يستحقها ،ومن ىؤالء:

أولًَ :من كاف لو كفايةٌ من اؼباؿ ،وىذا داخل يف حد الغِب الذي ال يعطى من الصدؽ ،وال هبوز إعطاؤه
ِ
وبل لو.
صحو ْ
ورب ِذ ُيره من ُسؤ ِاؿ ما ال ُّ
اجب نُ ُ
من الزكاة وإ ْف سأ َؽبا ،بل الو ُ
ثانيا :اؼبكتسب الذي بو قدرةٌ على الكسب ِ
ووبصل ِبو ما يغنيو عن الصدقة.
لنفس ِوِّ ،
ً
ُ
ِ
ِ
وقد ثبت عن رجلَ ِ ِ
َصح ِ
َُ ْ
اب النِ ِّ
يب  أَنػ ُه َما أَتَػيَا النيب  يف َحجة الْ َوَد ِاع وىو يَػ ْقس ُم الص َدقَةَ ،فَ َسأَالهُ
ْب م ْن أ ْ َ
ِ
ِ
ِ
فيها لِغَِِب ،والَ
صَر َو َخ َف َ
ضوُ فَػَرآنَا َج ْل َديْ ِن ،فَػ َق َاؿ« :إِ ْف شْئتُ َما أ َْعطَْيتُ ُك َما ،والَ َحظ َ
مْنػ َها ،قاالَ :فَػَرفَ َع فينَا الْبَ َ
(ٔ)
لَِق ِوي ُمكْتَ ِس ٍ
ب».رواه أضبد وأبو داود والنسائي ،وجوَدهُ أضبد.
ثالثًا :اؼبرأة اؼبتزوجة إذا كانت ربت زوج غِب باذؿ للنفقة.

رابعا :الزوجة أو القريب الذي هبب على اإلنساف النفقة عليو ،وىو قادر عليها ،أما إذا مل تكن نفقتو
ً
واجبة عليو ،أو كانت واجبة وىو عاجز عنها فإنو هبوز إعطاؤه من الزكاة ،وهبوز إعطاؤه من الزكاة ما يسدد
بو دينو الذي يعجز عن وفائو إذا مل يكن ناذبا عن التقصّب يف النفقة الواجبة.
ي
(ٔ) رواه أضبػػد ٗ ،ٕٕٗ/وأبػو داود يف كتػاب الزكػػاة ،بػَػاب مػػن يعطػػى مػػن الصػ َػدقَِة َو َحػ ُّػد الغػػِب ٕ ،)ٖٖٔٙ(ٔٔٛ/والنسػػائي يف كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب َم ْسػأَلَة الْ َق ػ ِو ِّ
الْمكْتَ ِس ِ
ب ٘ ،)ٕٜ٘ٛ(ٜٜ/قاؿ اإلماـ أضبد :ىذا أجودىا إسنادا ،وقػاؿ :مػا أحسػنو وأجػوده مػن حدي .اى ػ (التمهيػد البػن عبػد الػرب ٗ ،)ٕٔٔ/وقػاؿ ابػن عبػد
ُ
اؽب ػ ػػادي :إس ػ ػػناده ص ػ ػػحيح رواتػ ػػو ثق ػ ػػات(تنق ػ ػػيح ربقي ػ ػػق أحاديػ ػ ػ التعلي ػ ػػق ٕ ،)ٕٚ٘/وص ػ ػػححو ابػ ػػن اؼبلقػ ػػن (البػ ػػدر اؼبنػ ػػّب  ،)ٖٙٔ/ٚواأللبػ ػػاَ (إرواء الغلي ػ ػػل
ٖ.))ٛٚٙ(ٖٛٔ/
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مسائل تتعلق بذلك:

إع ِ
بلمو أنو ال حظ
أولًَ :م ْن سأَ َؿ الزْكا َة وعليو عبلمةُ الغُِب عنها وىو ُ
ؾبهوؿ اغبَاؿ جاز إعطاؤه منها بعد ْ
وي ُمكْتَ ٍ
سب ،للحدي السابق.
فيها لغَِب وال لَِق ِّ
ط الديْن عن
وإس َقا ُ
ثانيًا :إسقا ُ
ط الديْ َن عن الفقّب ونِيةُ ذلك ِمن الزكاةِ ال ُ
هبزئ ،ألف الزكاةَ ْ
أخ ٌذ وردْ ،
الفقّب لي أخذا وال َردا .
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ِ
رابعا :األَ ْمو ُ ِ
ب الزَكاةُ فِ َيها
ً
ال التي لَ تَج ُ
َ
تقدـ أنو ال ذبب الزكاة إال يف أربعة أنواع ِم َن اؼباؿ فقط فما سوغ ذلك ِمن اؼباؿ فبل زكاة فيو ،ونذكر شيئا
ِمن ىذه األمواؿ على سبيل اؼبثاؿ واإليضاح ،وإال فبل يبكن حصرىاِ ،
فمن ذلك:
اب وفُػر ٍش ومسك ٍن وحيو ٍ
عاـ وشر ٍ
أولً :ال زكاةَ فيما أعده ا ِإلنْسا ُف غباجتِو من طَ ٍ
انات وسيارةِ و ٍ
لباس سوغ
ْ
ُ َْ
حلي الذىب و ِ
الفضة فقد اختل العلماء يف زكاتو ،واألفضل إخراج زكاتو خروجا من اػببلؼ.
ُ ِّ
واألصل يف ىذا براءة ِّ
الذم ِة ،وقد جاء ما يؤيد ىذا األصل ِمن السنة ،كما يف حدي أب ُىَريْػَرَة  أَف
(ٔ)
ِ
ِِ
ِِ
رس َ ِ
ص َدقَةٌ».متفق عليو.
وؿ اللو  قَ َاؿ« :لَْي َ َعلَى الْ ُم ْسل ِم يف َعْبده وال فَػَرسو َ
َُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
أجَرتا إذا كانت
ذبب الزكاةُ يف ْ
ذبب الزكاةُ فيما أع ِّد لؤلُجرة من عقارات وسيارات وكبوىا ،وإمبا ُ
ثانيًا :ال ُ
ِ
عنده من ِجْن ِسها.
وحاؿ عليها ُ
نقوداَ ،
ض ِّمها ؼبا َ
ت نصابا بِنَػ ْفسها ْأو بِ َ
اغبوؿ ،وبلغَ ْ
اس واجملوىر ِ
ثالثًا :ال ذبب الزكاةُ فيما يبلكو اؼبسلم من اؼبع ِادف ِسوغ الذىب و ِ
الفضة ،كالْ َم ِ
ات واألحجار
َ ََ
ُ
الكريبة وغّبىا ،إال أ ْف تكو َف للتجارةِ فتزكى َزكاةَ التِّجارةِ.
ِ
ِ
الديوف غ ِّب اؼبرجوةِ ،مثل :الديوف على اؼبعسرين واؼبفلِسْب والفقراء واؼبساكْب الٍب
ب الزكاةُ ِيف
ً
رابعا :الَ َذب ُ
يسددوهنا ،والدين الذي على فبَُ ٍ
استخرا ُجو منو.
اطل
قد ال ِّ
يصعب ْ
ُ
ومن ذلك :ما يسمى بػ (الديوف اؼبتعثِّرة) الٍب ال يسددىا أصحاهبا وقد ربتاج إىل مطالبات وقد تَػ ْرِج ُع أو الَ
تَػ ْرِج ُع ،وىكذا األمواؿ اؼبفقودة ،أو اؼبسروقة أو اؼبغصوبة ،وىكذا اؼبسانبات التجارية اؼبتعثِّرة الٍب ذباوزت
اغبد اؼبعتاد يف مثلِها كالٍب َؽبا شباف سنوات أو عَر سنوات وال يدرغ مٌب تباع ،وىكذا ُّ ٍ
كل نَػ ْقد يضع ُ
َ
َ
َ
ُ
ناقص ،وإمبا
الر َجاءُ يف ربصيلو وال
يستطيع صاحبُوُ أف يَػتَصر َ
ؼ فيو ،وذلك ألف َ
اؼبلك على كل ىذه األمواؿ ٌ
ُ
ذبب الزكاة يف اؼبلك الت ِّاـ.
وإذا قُبضت ىذه األمواؿ فإنو يستقبل هبا حوؿ جديد من القبض ،فإف بقيت أو بقي منها ما يبل النصاب
بنفسو أو مع غّبه سنة كاملة زكاه ،وإال فلي فيو زكاة ،ولكن لو زكاه إذا قبضها عن سنة واحدة فهو
َح َس ٌن ،واهلل أعلم.

ٔ
ِ
ِِ
ص َدقَةٌ ٕ ،)ٖٜٔٗ(ٖٕ٘/ومسلم يف كتاب الزكاة ،بَاب ال َزَكاةَ على الْ ُم ْسلِ ِم يف َعْب ِدهِ َوفَػَرِس ِو
( ) رواه البخاري يف كتاب الزكاة ،بَاب لي على الْ ُم ْسل ِم يف فَػَرسو َ
ٕ.)ٜٕٛ(ٙٚ٘/

ٗٔٔ

المرجو
زكاة الدين ُ

وأما إذا كا َف الدين مرجوا ،وىو الدين علَى ملِ ٍ
يء بَ ِاذ ٍؿ لَوُ ،فإنو إذا حل أجلو ومل يتقاضاه صاحبو ،أو مل
ُْ َ َ
ْ ُ َْ ُ
يكن لو أجل أصبل فإف عليو أف يزكيو كبقية أموالو(ٔ) ،أما إذا كاف مؤجبل إىل أجل َملْ وبل فبل زكا َة فيو حٌب
وبل أجلُو على الصحيح من قوِ أىل العلم ،فإذا حل أجلُو وتَػرَكو سنة فإنو يزكيو كبقية أموالِِو كل ٍ
سنة ،ولو
ُ
َُ
السنْب ،وإمبا أوجبنا الزكاة فيو ألف ىذا اؼباؿ كاغباضر
لكل َما مضى ِمن ِّ
ضوُ ُمث يزِّك ِيو ِّ
أف يؤخر زكاتَو حٌب يقبِ َ
عنده ،وىو الذي أنبل قبضو ،فبل تسقط عنو الزكاة الواجبة ألهنا حق واجب هلل تعاىل وحق للفقراء.
ِ
إخراج زكاةِ الرواتِ ِ
ب
ص َفةُ ِ
ِِ
األَيْسر يف إخراج زكاةِ الفائض احملفوظ ِمن الرواتِ ِ
ضا َف ،فإذا
ِّد
الَخص َش ْهرا إلخر ِاج َزَكاتو َكَرَم َ
ب أف وبد َ
ُ
َ
َُ
ِ
ِ ِ
عنها َصبيعاَ ،س َواء ما مضى عليو سنة أـ ال،
ب َما عْن َدهُ م َن النُّػ ُقود َوأ ْ
َخَر َج الزَكاةَ َ
جاءَ ىذا الَ ْه ُر َح َس َ
ويكوف ىذا من تعجيل الزكاة عن بعض ِ
اؼباؿ.
انقطاع الحول

من كاف كل شهرين أو ثبلثة مثبل ينقطع ما معو من ٍ
نقد؛ كاؼبو الذي ال يبلك سوغ راتِبِ ِو ،وقد يأيت
آخر الَهر ولي معو نق ٌد ،بل قد يقَبض ،فهذا ال تلزمو الزكاة يف النقد؛ ألف ِمن شرطها حوال ُف ِ
اغبوؿ.
ََ
زكاة األسهم

ال ىبلو اؼبساىم من حالْب:

الحال األولى :اؼبضاربة باألسهم ،بأف يكوف قصده باألسهم اؼبتاجرة هبا ،بيعا وشراء.
ُ

فهذا ذبب عليو الزكاة إذا حاؿ اغبوؿ ،فيقدر قيمتها يف السوؽ على رأس السنة ،ويضي
األرباح الناذبة عنها إف كانت يف يده ،وىبرج زكاتا.

إليها

لحال الثانية :االستثمار يف األسهم ،بأف يكوف قصده من اؼبسانبة االستفادة من ربح األسهم ،وريعها
ا ُ

السنوي ،وال يقصد اؼبتاجرة ببيعها.
واألفضل يف ىذه اغبالة أف ىبرج الزكاة من الربح السنوي إذا قبضو ،وإف ترؾ إخراجها حٌب وبوؿ عليو

اغبوؿ إف بقي معو اؼباؿ فبل بأس.
كام متعلقة بالزكاة
أح ٌ

من األحكاـ اؼبهمة اؼبتعلق بالزكاة ما يلي:

(ٔ) مثل :الدين الذي على األخ أو القريب وإذا قاؿ لو خذه ،قاؿ :الذي عندي وعندؾ واحد ،وىكذا الدين غّب اؼبؤجل وىو على مليء فحكمو كحكمو.

٘ٔٔ

للسكُب أو لغ ٍ
رض آخر
ضو للبيع زبلُّصا منو ،أو لَراء بيت آخر ُّ
أولًَ :من كاف عنده عقار ُّ
للسكُب ف َعَر َ

غّب التجارة فبل زكاة فيو على الصحيح ،ولو بقي معروضا عدة سنوات.

قار ال ينوي بو شيئا معيػنا ،أو كاف ُم ََبِّددا فيو بْب َع ْرضو للتجارة ،أو سكناه ،أو
ثانيًاَ :من كاف عنده َع ٌ
تأجّبه ،أو تَػ ْركِ ِو حٌب إذا احتاج إىل بيعو باعو؛ فبل زكاة فيو.

ٔٔٙ

معارك ِ
ضا َن
سادس َع َش َرُ :
العزِة في َرَم َ
الفصل ال َ
ُ

(ٔ)

(ٔ) ينظر :الفقو اإلسبلمي وأدلتو ،للدكتور وىبة الزحيلي ٖ ،ٔٓ/وؾبال رمضانية ،للدكتور سلماف العودة صٕ٘ٔ  ،مع اؼبراجع التفصيلة الٍب سأذكرىا بعد إف
شاء اهلل تعاىل.

ٔٔٚ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ػهر الفتوحػػات اإلسػػبلمية ،فهػػو شػػهٌر لقػػوة اإليبػػاف وعػػزةِ اؼبسػ َ
ػلمْب ،وشػ ٌ
رمضػػا ُف شػ ُ
ػهر للقػػوة والنَػػاط ولػػي َ
ِ
اػبموؿِ ،
للتكاسل و ِ
ِ
الرمضانية ما يلي:
الفتوح
ومن أشه ِر اؼبعا ِرِؾ و ِ
أولً :غزوةُ بد ٍر الكربغ ،وكانت يف السنَ ِة الثانية من اؽبِ ْجرةِ بْب النيب  ومَركي مكة ،وقد َظبى اهلل
ِِ
قاف)؛ ألنو سبحانو فر َؽ فيو بػْب ِّ ِ
ذلك اليوـ (يوـ ال ُفر ِ
وخ ْذ ِؿ الكفا ِر
َْ َ
اغبق والبَاط ِل بنَ ْ
صر رسولو  واؼبؤمنْب َ
َ َ ْ
اؼبَركِْب.

النيب  ربو وناشده نصره
وكاف عدد اؼبسلمْب ثبلثة عَر وثبلشبئة رجل ،واؼبَركوف أل رجل ،وفيها دعا ُّ
الذي وعده ،فأنزؿ اهلل تعاىل نصره على اؼبؤمنْب وأمد ُى ْم باؼببلئكة ِّ
صَرُك ُم اللّوُ
اؼبسومْب ،قاؿ تعاىلَ ( :ولََق ْد نَ َ
ِ
ْفي ُكم أَف ُيبِد ُكم ربُّ ُكم بِثبلَثَِة آالَ ٍ
بِب ْد ٍر وأَنتُم أ َِذلةٌ فَاتػ ُقواْ اللّو لَعل ُكم تَ َْ ُكرو َف.إِ ْذ تَػ ُق ُ ِ ِ ِ
ؼ ِّم َن
َْ َ
وؿ ل ْل ُم ْؤمن َ
ْب أَلَن يَك ْ
َ َ ْ
َ َ ْ
ُ
الْمآلئِ َك ِة منزلِْب  .بػلَى إِف تَصِربواْ وتَػتػ ُقواْ ويأْتُوُكم ِّمن فَػوِرِىم ىػ َذا يبُْ ِد ْد ُكم ربُّ ُكم ِخبمس ِة ٍ
آالؼ ِّم َن الْ َمآلئِ َك ِة
ْ ْ َ
ََ
َُ َ َ
َْ
ُْ َ
َ
َْ َ
ٔ
ِ
ْب)( ) ،فانتصر اإلسبلـ واندحر الَرؾ ،وقُتل ِمن اؼبَركْب سبعوف وأ ُِسَر سبعوف ،وفيها قُتل صناديد
ُم َس ِّوم َ
اؼبَركْب وعلى رأسهم فِرعو ُف ِ
األمة أبو جهل أكرب أعداء اإلسبلـ.

ِ
ثَانيًا :غزوةُ ِ
النيب  ،وقد َخَر َج ُّ
فتح مكةَ ،وكانت يف السنة الثامنة ؽبجرةِ ِّ
النيب  يف رمضاف َوَم َعوُ
عَرةُ ٍ
آالؼ ِمن الصحابة  ،فافتتح مكةَ ،ودخلها فطاؼ بِ ِ
ث ِم ٍئة وستْب
البيت اغبراـ ،مث حط َم ثبل َ
َ
َ ََ
حوؿ الكعبة ،مث دخل الكعبةَ فصلى فيها ركعتْب وكرب يف نواحي البيت ،وخطب ِمن ِ
الغد يف الناس
صنما َ
ُخطبة عظيمة ،وبايعو أىل مكةَ رجاال ونساء على اإلسبلـ ،وأصبحت مكةُ دار ٍ
إسبلـ وإيباف ،وأقاـ هبا
َ
ُ
عَر يوما هبدد معامل الدين ويرشد الناس إىل اإلسبلـ ،ويب سراياه حوؿ مكة للدعوة إىل
ُّ
النيب  تسعةَ َ
(ٕ)

اإلسبلـ وربطيم األوثاف.
ٖ
عن ِ
اس رضي اهلل عنهما« :أَف رس َ ِ
عبد الل ِو بن َعب ٍ
ضا َف».رواه البخاري( )،
وؿ اللو َ غَزا َغ ْزَوَة الْ َفْت ِح يف َرَم َ
َُ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ك علَى رأْ ِس َشبَ ِ
اف
ويف رواية للَيخْب :أَف النيب َ خَر َج يف َرَم َ
ضا َف م َن الْ َمدينَة َوَم َعوُ َع َََرةُ آالؼَ ،و َذل َ َ َ
ِسنِْب ونِص ٍ ِمن م ْق َد ِم ِو الْم ِدينَةَ ،فَسار ىو ومن ِ
ِِ
ومو َف ،حٌب بَػلَ َ
معوُ م َن الْ ُم ْسلم َ
ََ ْ
وـ َويَ ُ
صُ
ْب إىل َمكةَ ،يَ ُ
َ َ َُ ََ َ
صُ
ْ َ
َ
ٗ
يد ،وىو َماءٌ بْب عُ ْس َفا َف َوقُ َديْ ٍد أَفْطََر َوأَفْطَُروا[ َحٌب َد َخ َل َمكةَ]( ).
الْ َك ِد َ

(ٔ) سورة آؿ عمراف اآليات ٖٕٔ.ٕٔ٘ -
(ٕ) ينظر :الرحيق اؼبختوـ صٕٖ٘ وما بعدىا.
ٖ
ِ
ضا َف ٗ.)ٕٗٓٙ(ٔ٘٘ٛ/
( ) رواه البخاري يف كتاب اؼبغازي ،بَاب َغ ْزَوة الْ َفْت ِح يف َرَم َ
ٗ
ِ ِ
ضا َف لِلْمسافِ ِر يف َغ ِّب مع ِ
صيَ ٍة
( ) رواه البخاري يف اؼبوضع السابق رقم ( ،)ٕٗٓٚومسلم يف كتاب الصياـ ،بَاب َج َوا ِز الص ْوـ َوالْفطْ ِر يف َش ْه ِر َرَم َ
ْ َْ
َُ
ٕ ،)ٖٔٔٔ(ٚٛٗ/والزيادة بْب معقوفْب ؽبما يف اؼبوضع اؼبذكور ،وما ىنا لفظ مسلم ولفظ البخاري (قَ ِد َـ).

ٔٔٛ

وقاؿ أبو سعِ ٍ
ي  :سافَػرنَا مع ِ
رسوؿ
يد ْ
فقاؿ ُ
رسوؿ الل ِو  إىل َمكةَ َوَْكب ُن ِصيَ ٌاـ ،فَػنَػَزلْنَا َمْن ِزال َ
اػبُ ْد ِر ُّ
َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ت رخ ِ
ص َاـَ ،وِمنا َم ْن أَفْطََر،
صة فَمنا َم ْن َ
اللو « :إِن ُك ْم قد َدنَػ ْوُْمت من َع ُد ِّوُك ْمَ ،والْفطُْر أَقْػ َوغ لَ ُك ْم» ،فَ َكانَ ْ ُ ْ َ
ِ
ِ
ت َع ْزَمة ،فَأَفْطَْرنَا.رواه
آخَر َ
صبِّ ُحوا َع ُد ِّوُك ْمَ ،والْفطُْر أَقْػ َوغ لَ ُك ْم فَأَفْط ُروا»َ ،وَكانَ ْ
ُمث نػََزلْنَا َمْن ِزال َ
فقاؿ« :إِن ُك ْم ُم َ

مسلم.

(ٔ)

استعداد اؼبسلمْب لغزوة األحزاب وحفر اػبندؽ ،وأما اؼبعركة فقد
ثالثًا :ويف رمضاف ِمن السنة اػبامسة كاف
ُ
وقعت يف شواؿ ِمن العاـ ِ
نفسو.

بعض أحداث غزوة تبوؾ يف السنة التاسعة ِمن اؽبجرة.
رً
ابعا :ويف رمضاف وقعت ُ
بن الوليد  ؽبدـ بيت العُزغ ،وبع
خامسا :ويف رمضاف ِمن السنة الثامنة للهجرة بع
النيب َ 
ُّ
ً
خالد َ
ٕ
سعد بن ز ٍ
يد األشهلي  ؽبدـ مناة( ) ،ويف رمضاف من السنة
بن العاص  ؽبدـ سواع ،وبع
َ َ
عمرو َ
َ
ٖ
()
بن شعبة ؽبدـ (البلت) الذي كانت تعبده ثقي .
التاسعة بع
ُّ
النيب  اؼبغّبةَ َ
ِ (ٗ)
ِ
ثبلث عَرَة للهجرة،
سنة

ة
ث
ر
حا
ن
ب
ُب
ػ
ث
م
ل
ا
بقيادة
،
اجملوس
و
ْب
اؼبسلم
بْب
:
ساد ًسا :معركةُ البُويَب
ْ
َ
َ
َُ
يف خبلفة أب بكر الصديق  ،وقد عزـ الْمثػُب على اؼبسلمْب ب ِ
الفطر فافطروا عن آخرىم ،وكاف النصر
ََ َ ُ َ
٘
فيها عظيما ،وكانت نظّب معر ِ
ِ
الّبموؾ بالَاـ( ).
كة
سية( :)ٙوىي اؼبعركة الفاصلة بْب اؼبسلمْب والفرس يف رمضاف ِمن ِ
القاد ِ
سابعا :معركةُ ِ
السنة الرابعةَ عَرَة
ً
للهجرة ،بقيادة ِ
ِ
سعد ب ِن أب ٍ
عمر ب ِن اػبطاب  ،وقد عاىن اؼبسلموف يف ىذه
وقاص  ،يف خبلفة َ
ِ
شدوا عليها وقَػلَعُوا َ ِ ِ ِ
ت منها اػبيل ،ولكن أبطاؿ اإلسبلـ ُّ
اطيم َها
اؼبعركة ِم َن الفيَػلَ ِة ،ون َفَر ْ
عيوهنا برماحه ْم وخر َ
()ٚ
ِ
ت َىاربة ُّ
أصحاهبا ،وانتصر اؼبسلموف انتصارا عظيما.
تدؾ
َ
بسيوف ِه ْم ،فَػ َول ْ
لس :وكاف يف رمضا َف سنةَ اثنتْب وتسعْب للهجرة ،بقيادة ِ
فتح األن َد ِ
طارؽ ب ِن زياد ومعو اثنا عَر
ثامنًاُ :
أل جندي عامتهم من اؼبسلمْب الرببر ،ف َهزموا اعبيش القوطي ،وكاف زىاء أربعْب أل
()ٛ
ملكهم ،وكانت بداية الفتح اإلسبلمي لؤلندل .

ٔ
َج ِر الْ ُم ْف ِط ِر يف الس َف ِر إذا تَػ َوىل الْ َع َم َل ٕ.)ٕٔٔٓ(ٜٚٛ/
( ) رواه مسلم يف كتاب الصياـ ،بَاب أ ْ
(ٕ) ينظر :الرحيق اؼبختوـ ص.ٖٙٙ
(ٖ) ينظر :اؼبرجع السابق صٔٓٗ.
(ٗ) البُويب بلفظ تصغّب الباب :هنر كاف بالعراؽ موضع الكوفة (معجم البلداف ٔ.)ٕ٘ٔ/
(٘) ينظر :البداية والنهاية  ،ٕٜ/ٚومعجم اؼبعارؾ اغبربية ،ؼباجد اللحاـ ص.ٜٛ
( )ٙوقيل :وقعت يف شواؿ ،وقيل :يف ؿبرـ ،على خبلؼ يف السنة فقيلٔٗ :ىػ ،وىو األشهر ،وقيلٔ٘ :ىػ ،وقيلٔٙ :ىػ.
( )ٚينظر :ينظر :البداية والنهاية  ،ٖٚ/ٚوالكامل يف التاريخ ٕ ،ٕٜٚ/وتأريخ اإلسبلـ ٖ.ٖٔٗ/
( )ٛينظر :التأريخ األندلسي ،للدكتور عبد الرضبن اغبجي ص ٗٙوما بعدىا (وىذا الكتاب من أحسن ما كتب يف تأريخ األندل ).

ٜٔٔ

جندي وقتلوا

ِ
ِ
يب ِمن مدينة بواتييو الفرنسية قرب باري  ،وقعت فيو اؼبعركة
ً
تاسعا :معركةُ بَالط الشه َداء :وىو سهل قر ٌ
الَهّبة بْب اؼبسلمْب و ِ
الف ِر ِ
قبة بقيادة عبدالرضبن الغافقي سنة أربعة عَر ومئة للهجرة يف أواخر شعباف وأوؿ

رمضاف ،وقد قُتِل فيها الغافقي رضبو اهلل ،واهنزـ اؼبسلموف ،وكاف ذلك سببا لوقْ ِ
الفتح اإلسبلمي يف
ِ
َ
(ٔ)
أوربا.
ؼ
فتح عموِريةَ :وىي بلدة كبّبة قرب أنقرَة يف تركيا اآلف ،وكانت من أفضل ببلد النصرانية وأشر َ
عاشراُ :
ً
ِ
ِ
وسبَوا
الروـ قد ىاصبوا اؼبسلمْب وقتلوا منهم َمقتلة عظيمة ،وأسروا
َ
عندىم من ال ُقسطنطينية ،وكاف ُ
الرجاؿ َ
عتصماه) ،فبل اػبرب اؼبعتصم ،فأجاهبا وىو جال على ِ
ِ
عرش ِو:
النساءَ ،فصاحت منهم امرأةٌ ىامشيةٌ( :و ُام َ
ُ
َ
ٌ
ِ
ِ
عموِريةَ يف رمضاف سنةَ ثبلث وعَرين
وجهز جيَا عظيما ،وخرج إىل الروـ ،فافتتح ُّ
(لبيك ،لبيك)َ ،
(ٕ)
ومئتْب.
شر :موقعةُ الزل ِ
قة :وىي موضع باألندل كانت فيو اؼبعركة اؼبَهورة يف رمضاف سنة تسع
حادي ع َ َ
وسبعْب وأربع مئة للهجرة بْب جيش اؼبرابطْب بقيادة يوس بن تاشفْب الذي دخل إىل األندل ِمن
جيش ِ
قبة ،وكاف ُ ِ ِ
الف ِر ِ
اؼبغرب ،و ِ
ب كتابا يتهدد فيو اؼبسلمْب ،فكتب لو ابن تاشفْب على
قائد الف ِرقبة قد كتَ َ
ه ِر كتابِو( :الذي يكوف سَباه) ،وقاد اؼبعركة بنفسو ،وكاف يف الرابعة والثمانْب من عمره رضبو اهلل ،وكتب
(ٖ)

النصر للمسلمْب.
اهلل فيها َ
قرب نابل  ،حدثت اؼبعركةُ بْب اؼبسلمْب والتتار سنة شباف
ثاني ع َ
ش َر :معركةُ عي ِن جالوت :وىي قريةٌ َ
وطبسْب وستمئة للهجرة ،بقيادة سلطاف مصر اؼبلك اؼبظفر قُطُز ،فلما التَػ َق ْوا ألقى اؼبلك اؼبظفر ُخو َذتَوُ عن
وضبَ َل بنفسو وَمن معو ضبلة صادقة فاهنزـ التتار ،مث
رأسو إىل األرض ،وصرخ بأعلى صوتو( :وا إسبلماه)َ ،
رجعو ثانية ،وتزلزؿ اؼبسلموف زلزاال شديدا ،فصرخ السلطاف صرخة عظيمة ظبعو معظم العسك ِر وىو يقوؿ:
عبدؾ قُطُز على التتار ،فقاتلوىم قتاال شديدا فهزموىم ،ونزؿ
ص ْر َ
(وا إسبلماه) ثبلث مرات ،يا اهلل اُنْ ُ
(ٗ)
األرض وقبػلَ َها ،وصلى ركعت ِ
ِ
ْب شكرا هلل تعاىل.
غ وجهو على
السلطاف عن َفرِس ِو ومر َ
ٍ (٘)
دم َْق ،وكانت يف أوؿ رمضاف سنة
ب
ر
ػ
ق
موضع
وىو
ر:
ف
الص
ج
ر
م
أو
ش َر :معركةُ َش ْق َحب
ِ
َ
ثالث ع َ
َْ
ُْ َ َ
اثنتْب وسبعمئة بْب اؼبسلمْب من أىل الَاـ ومصر مع التتار ،بقيادة السلطاف الناصر ؿبمد بن قبلووف،
(ٔ) ينظر :معجم اؼبعارؾ اغبربية ،ؼباجد اللحاـ ص ،ٚٛوموسوعة اغبروب ؽبيثم ىبلؿ صٗ ،ٔٛواؼبوسوعة العربية العاؼبية ٘.ٕٕٔ/
(ٕ) ينظر :الكامل يف التاريخ  ،ٖٜ/ٙوالبداية والنهاية ٓٔ ،ٕٛ٘/وتأريخ الطربي ٘.ٕٖ٘/
(ٖ) ينظر :معجم اؼبعارؾ اغبربية ،ؼباجد اللحاـ ص ،ٜٔٙوموسوعة اغبروب ؽبيثم ىبلؿ صٓ.ٜٔ
(ٗ) ينظر :السلوؾ ؼبعرفة دوؿ اؼبلوؾ للمقريزي ٔ ،٘ٔٗ/والبداية والنهاية ٖٔ.ٕٕٓ/
٘
دم َْق (تاج العروس ٖ.)ٔ٘ٗ/
كج ْع َف ٍر :موضع قُػ ْر َ
ب َ
ب َ
( ) َش ْق َح ٌ

ٕٓٔ

ومعو شيخ اإلسبلـ ابن تيميةَ يَجعهم ويأمرىم باعبهاد ويَاركهم فيو ،ويَعِ ُد ُى ْم بالنصر ووبل ؽبم باهلل
إهنم منصوروف ،فيقولوف لو :قل( :إ ْف شاءَ اهلل) فيقوؿ :إ ْف شاءَ اهلل ربقيقا ال تعليقا ،ثقة منو بنص ِر اهلل
تعاىل ،وأفتاىم شيخ اإلسبلـ بالفطر يف رمضاف ،وكاف يدور على األمراء واعبند ومعو شيء يأكل منو
(ٔ)
ليعلموا أنو م ِ
فطر ،فاهنزـ التتار ىزيبة منكرة.
ُ
ٍ
ٍ
اليهود يف حرب العاشر
رابع ع َ
ش َر :ويف رمضاف سنة ثبلث وتسعْب وثبلث مئة وأل للهجرة َىَزَـ اؼبصريوف َ
َ
ِمن رمضاف (حرب أكتوبر) ،أو ما يسمى بػ (معركة العبور) ،أي عبور القوات اؼبصرية قناةَ السوي واسَبداد
َسْيػنَاءَ.

ٔ
ب ،للدكتور ؿبمد بن لطفي الصباغ (ؾبلة البحوث اإلسبلمية ٓٔ ،)ٕٖٔ/واالنتصار
( ) ينظر :البداية والنهاية ٗٔ ،ٕٖ/العقود الدرية صٔ ،ٜٔومعركة َش ْق َح ٌ
على التتار لسامي بن خالد اغبمود (على الَبكة).

ٕٔٔ

ال َفصل السابع ع َشر :م ْش ِ
روعيةُ الْم َداوَم ِة َعلَى األعم ِ
ال الصالِ َح ِة
َ َ َ
َ
ُ َ
ُ

ٕٕٔ

أولً :م ْش ِ
روعيةُ الْم َداوَم ِة َعلَى األعم ِ
ال الصالِ َح ِة
َ
َ
ُ َ
قاؿ ر ُ ِ
ِ
ب األَ ْع َم ِاؿ إىل الل ِو تَػ َع َاىل
ثبت عن ِّأـ
َح ُّ
اؼبؤمنْب َعائ ََةَ رضي اهلل عنها أهنا قَ ْ
َ
سوؿ اهلل « :أ َ
التَ َ :
(ٔ)
قاؿ ع ْل َقمةُ :سأَلْت أُـ الْم ْؤِمنِْب عائِ ََةَ قُلت :يا أُـ الْم ْؤِمنِ
ْبَ ،كْي َ َكا َف
و
أ َْد َوُم َها َوإِ ْف قَل».متفق عليو.
َ
ُ َ َ
ُ َ
ُ
َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
النيب 
النيب ؟ َى ْل كا َف َىبُ ُّ
ص شيئا م َن األَي ِاـ؟ قَالَ ْ
يع َما َكا َف ُّ
َع َم ُل ِّ
ت :الََ ،كا َف َع َملُوُ ديبَةَ ،وأَيُّ ُك ْم يَ ْستَط ُ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
َ
النيب ؟
إىل
ب
َح
أ
ف
ا
ك
ل
م
ع
ل
ا
َي
أ
:
عنها
اهلل
رضي
ة
َ
ائ
ع
ت
ل
أ
س
:
وؽ
ر
س
م
قاؿ
و
يع.متفق عليو.
ْ
ْ
َ
َ ُْ ٌ َ ُ َ ََ
ِّ
ُّ َ َ َ َ َ
يَ ْستَط ُ
(ٖ)
ٍ
ب الْعم ِل إىل ر ِ
سوؿ الل ِو 
َح
أ
ف
ا
ك
:
الت
ق
عنها
ة
و
ر
ع
عن
لو
اية
و
ر
ويف
الت :الدائِ ُم.رواه البخاري.
ُْ َ َ
قَ ْ
ُ
َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ َ
ِ (ٗ)
ِ
صاحبُوُ.
وـ عليو َ
الذي يَ ُد ُ
ِ ِ
آؿ ُؿبم ٍد  إذا ع ِملُوا عمبل أَثْػبتُوه )٘(.ولِمسلِ ٍم عن الْ َق ِ
قاؿ:
اس ِم ب ِن ُؿبَم ٍد َ
عنها قَ ْ
الت :وَكا َف ُ َ
َ
ََ َ ُ
ول ُمسل ٍم َ
ُ
ِ ()ٙ
ِ
ت الْ َع َم َل لَزَمْتوُ.
ت َعائ ََةُ رضي اهلل عنها إ َذا َع ِملَ ْ
َوَكانَ ْ
وى َذا اغبدي ِ يدؿ علَى َؿبب ِة اهللِ تعاىل لِْلم َداوم ِة علَى األَعم ِاؿ الص ِ
اغبَِة ،وىذا فبا يدؿ على فضلها ،إذ ؿببة
ُ ََ َ
َ
َ
َْ
وبب ما وببُّوُ اهلل تعاىل ووبرص عليو ،ألف الواجب على كل مسلم أف
اهلل تعاىل للعمل دليل فضلو ،واؼبسلم ُّ
تكوف َْؿببوباتُو موافقة لِمح ِ
بوبات اهلل تعاىل.
َْ
ُ
وليعلم اؼبسلم أف من رضبة اهلل تعاىل بو أف يوفقو لؤلعماؿ الصاغبة ،مث أف يوفقو لِْل ُم َد َاوَم ِة عليها ،وىذه
الْ ُم َد َاوَمةُ عبلمةٌ على قَبوؿ العمل الصاحل ،وىي جزءٌ من ثوابو ،قاؿ اهلل تعاىلَ ( :وَمن يَػ ْق ََِب ْ
ؼ َح َسنَة نَِزْد لَوُ
ِ
ِ
كسعيد ب ِن جب ٍّب وغ ِّبه :إف ِم ْن
بعض السل
ف َيها ُح ْسنا) أي :ومن يعمل حسنة نؤتو أجرا وثوابا ،قَ َاؿ ُ
ٚ
بعدىاِ ،
ثَو ِ
وم ْن َجَز ِاء السيِّئَ ِة السيِّئةَ بَػ ْع َد َىا( ).
اغبَ َسنَ ِة ْ
اب ْ
اغبَ َسنَةَ َ
الرب فهل نَبكها بعد رمضاف؟ ال ينبغي ىذا للمؤمن ،فرمضاف
ولقد تعودنا يف رمضاف على أعماؿ كثّبة من ِ ِّ
مدرسة ننطلق بعدىا ؿبافظْب على ما تعل ْمنَاهُ فيو ،لقد تعودنا على صبلة الفجر مع اعبماعة يف بيوت اهلل
(ٔ) رواه البخاري يف كتاب الرقاؽ ،باب القصد واؼبداومة على العمل ٘ ،)ٜٜٙٓ( ٕٖٖٚ /ومسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا ،باب فَ ِ
ضيلَ ِة الْ َع َم ِل
َ
الدائِ ِم من قِيَ ِاـ اللْي ِل َو َغ ِّْبهِ ٔ ،)ٖٚٛ(٘ٗٔ/وىذا لفظو.
(ٕ) رواه البخاري يف كتاب الرقاؽ ،باب القصد واؼبداومة على العمل ٘ ،)ٙٔٓٔ( ٕٖٖٚ /ومسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا ،باب فَ ِ
ضيلَ ِة الْ َع َم ِل
َ
الدائِ ِم من قِيَ ِاـ اللْي ِل َو َغ ِّْبهِ ٔ.)ٖٚٛ(٘ٗٔ/
(ٖ) رواه البخاري يف كتاب الرقاؽ ،باب القصد واؼبداومة على العمل ٘.)ٜٙٓٙ( ٕٖٕٚ /
(ٗ) رواه البخاري يف كتاب الرقاؽ ،باب القصد واؼبداومة على العمل ٘.)ٜٙٓٚ( ٕٖٖٚ /
(٘) رواه مسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا ،باب فَ ِ
ضيلَ ِة الْ َع َم ِل الدائِ ِم من قِيَ ِاـ اللْي ِل َو َغ ِّْبهِ ٔ.)ٕٚٛ(٘ٗٓ/
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )ٙرواه مسلم يف كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا ،بَاب فَضيلَة الْ َع َم ِل الدائم من قيَاـ اللْي ِل َو َغ ّْبه ٔ.)ٖٚٛ(٘ٗٔ/
( )ٚتفسّب ابن كثّب ( ،)ٕٓٗ/ٚوالتحفة العراقية يف األعماؿ القلبية البن تيمية ص .ٙ

ٖٕٔ

تعاىل ،وال هبوز أف نَبكها بعد رمضاف ،لقد تعودنا على قراءة القرآف يوميا يف رمضاف ،فهل هنجره بعد
رمضاف فندخل فيمن اشتكى منهم الرسوؿ  بأهنم يهجروف القرآف الكرمي؟ كبل ،ال ينبغي لنا ىجره بعد
رمضاف ،بل ينبغي لنا أف كبافظ على قراءتو دائما فإنو ال ىبتص برمضاف ،وال يعجز أحدنا عن زبصيص
دقيقة أو دقيقتْب أو ثبلث يقرأ فيها شيئا من القرآف الكرمي ،ولعلنا نضيِّ ُع كثّبا من أوقاتنا يف قراءة ما ال
ينفع ،فهل يثقل علينا عدة دقائق قبعلها لزيادة إيباننا بقراءة كبلـ ربنا ،فتطمئن بو قلوبنا وتنَرح بو
صدورنا ،ولقد تعودنا يف رمضاف على صبلة الليل وصبلة الوتر ،فبل ينبغي أف ندعها بل ينبغي لنا أف كبافظ
عليها دائما فإهنا ال زبتص برمضاف فنصليها ولو ركعة أو ثبلث ركعات وال نَبكها ،فإف أحب العمل إىل اهلل
أدومو وإف قل ،وىكذا صبيع األعماؿ من الصدقة والذكر وغّبنبا.

ٕٗٔ

ثانياِ :سر محب ِة ِ
اهلل تعالى لِلْم َداوَم ِة َعلَى األَ ْعم ِ
ال الصالِ َح ِة
ً
َ
َ
ُ َ
ِسُّر َؿبب ِة اهللِ تعاىل لِْلم َداوم ِة علَى األَعم ِاؿ الص ِ
اغبَِة تتلخص يف أمور منها ما يلي:
ُ ََ َ
َْ

أولً :أف العمل الصاحل وببو اهلل تعاىل ،فلذلك وبب الْ ُم َد َاوَمةَ عليو ،ويف اغبدي القدسي أف اللوَ تعاىل
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ب إِ بِالنػ َوافِ ِل حٌب
َحب إِ فبا افْػتَػَر ْ
ضُ
ت عليو ،وما يَػَز ُاؿ َعْبدي يَػتَػ َقر ُ
قاؿ« :وما تَػ َقر َ
ب إِ َعْبدي ب ََ ْيء أ َ
(ٔ)
أِ
ُحبوُ».رواه البخاري.
ثَانيًا :أف الْ ُم َد َاوَمةَ على العمل الصاحل دليل الرغبة فيو وؿببتو ،وعدـ كراىيتو ،وىذا فبا وببو اهلل تعاىل،
خببلؼ تركو والتجايف عنو فهي مَعرة بالتكاسل عنو واستثقالو ،كما أخرب اهلل تعاىل عن اؼبنافقْب بقولو:
(والَ يأْتُو َف الصبلَةَ إِال وىم ُكس َاىل والَ ي ِنف ُقو َف إِال وىم َكا ِرىو َفِ)(ٕ) ،وقاؿ عنهم( :وإِذَا قَامواْ إِ َىل الصبلَةِ
َُ ْ ُ َ
ُ
َُ ْ َ َ ُ
َ َ
ٖ
()
س َوالَ يَ ْذ ُك ُرو َف اللّوَ إِال قَلِيبل).
قَ ُامواْ ُك َس َاىل يػَُر ُآؤو َف النا َ
رسوؿ الل ِو :
قاؿ ُ
ثَالثًا :أنو يَعر بقوة اإليباف وصدقو خببلؼ الذي ينقطع عن العمل ويَبكو ،وؽبذا َ
(ٗ)
ظ علَى الْوض ِ
ِ
وء إال ُم ْؤِم ٌن».رواه أضبد وابن ماجو.
« َولَ ْن ُوبَاف َ َ ُ ُ
ابعا :أف األصل فيما أمر اهلل بو أف يُفعل على الدواـ ووبافظ عليو ،ففي احملافظة تطبيق لؤلوامر وعمل
َر ً
ِ
ِ
ِ
ومواْ لِلّ ِو
بالنصوص وتعظيم ؽبا وتعظيم لَريعة اهلل ،قاؿ تعاىلَ ( :حافظُواْ َعلَى الصلَ َوات والصبلَة الْ ُو ْسطَى َوقُ ُ
٘
ِِ
ْب ) ( ) ،وقاؿ( :ذلك ومن يعظم شعائر اهلل فإهنا من تقوغ القلوب).
قَانت َ
امسا :يف الْ ُم َد َاوَمةَ على العمل الصاحل إغا ة للَيطاف ،ألف عدو اهلل تعاىل وبب تثبيط اؼبسلم عن
َخ ً
العمل الصاحل ،فإذا رآه يداوـ عليو ويستمر فيو كاف ذلك سبَبا لغيظو ،فمن قطع العمل كاف موافقا ؼبا وببو
إبلي  ،ومن داوـ عليو كاف موافقا لِ َما وببو اهلل تعاىل ويغيظ الَيطاف.

(ٔ) جزء من حدي رواه البخاري يف كتاب الرقاؽ ،باب التواضع ٘.)ٖٙٔٚ( ٕٖٛٗ/
(ٕ) سورة التوبة آيةٗ٘.
(ٖ) سورة النساء آية ٕٗٔ.
(ٗ) رواه أضبػػد بػػن حنبػػل ٘ ،ٕٚٙ/وابػػن ماجػػو ٔ ،)ٕٚٚ(ٔٓٔ/والػػدارمي ٔ ،)ٙ٘٘(ٔٚٗ/وصػػححو ابػػن حبػػاف ٖ ،)ٖٔٓٚ(ٖٔٔ/وقػػاؿ اغبػػاكم يف اؼبسػػتدرؾ
على الصحيحْب ٔ :ٕٕٔ/صحيح على شرط الَيخْب ،وقاؿ العقيلي يف الضعفاء ٗ :ٔٙٛ/إسناده ثابت عن ثوباف ،وقاؿ اؼبنذري(الَبغيب والَبىيػب ٔ:)ٜٚ/
رواه ابػػن ماجػػو بإسػػناد صػػحيح ،وقػػاؿ ابػػن عبػػد اؽبػػادي (تنقػػيح ربقيػػق أحادي ػ التعليػػق ٖ :)ٕٔٗ/ىػػو حػػدي صػػحيح ،وقػػاؿ اغبػػافظ(فتح البػػاري ٗ:)ٔٓٛ/
اغبدي صحيح ،وصححو األلباَ يف إرواء الغليل ٕ )ٕٗٔ(ٖٔ٘/وصحيح اعبامع (ٕ٘.)ٜ
(٘) سورة البقرة آية .ٕٖٛ

ٕ٘ٔ

أسباب الْم َداوَم ِة َعلَى األَ ْعم ِ
ال الصالِ َح ِة
ثالثًا:
َ
ُ ُ َ
ِمن أسباب الْم َداوم ِة علَى األَعم ِاؿ الص ِ
اغبَِة ما يلي:
ُ ََ َ
َْ

أولً :معرفة أف اهلل تعاىل وبب العمل الصاحل ،فبل تَبكو وإف كاف قليبل فإف اهلل تعاىل وبب منك اؼبداومة
على أصل العمل وإف قل ،فالقليل من قياـ الليل أحب إىل اهلل تعاىل وىو أوىل من تركو ،والقليل من الصدقة
أحب إىل اهلل تعاىل وأوىل من تركها ،وىكذا.
ثَانيًا :عدـ اإلثقاؿ على النف بالعمل بل يعمل اإلنساف ما يف قدرتو ،فإف اإلثقاؿ من أسباب الَبؾ.
ثَالثًا :ؿباسبة النف ومراقبتها دائما ،ولومها على ترؾ العمل الصاحل ،مث معاودتو واحملافظة عليو.

ابعا :صحبة الصاغبْب ،فبهم يَػ ْق َوغ اإليبا ُف ،ويزداد التمسك باألعماؿ الصاغبة ،وىذه الصحبة منها
َر ً
الواقعية ،ومنها ما يكوف عرب الكتب واألشرطة وكبوىا الٍب تنقل أخبارىم وتَ ْذ ُكر ِعباداتِِ
النفوس
ط
َ
ن
ػ
ت
ػ
ف
،
م
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ َ
ْ
ُ
لِبلقْتِ َد ِاء هبِِ ْم.
الفضل العاـ للطاعة والعبادة.
الفضل اػباص أو
امسا :إدراؾ فضل العمل الصاحل ،سواء أكاف
َخ ً
ُ
ُ
ِ
الع ِزيبَِة ،مع التوكل على اهلل تعاىل وااللتجاء إليو ،واإلكثار من دعائو بطلب اإلعانة والتوفيق،
َساد ًسا :قُػوةُ َ
ِ ِ
قاؿ لَو« :أ ِ
يك يا ُم َعاذُ :الَ تَ َد َعن
ُوص َ
وليحرص على الدعاء الذي عل َموُ النِ ُّ
يب  ل ُم َعاذ ب ِن َجبَ ٍل  حي ُ َ ُ
ِ
ٍ
وؿ :اللهم أ ِ
ك».رواه أضبد وأبو داود
َع ِِّب َعلَى ذ ْك ِرَؾَ ،و ُش ْك ِرَؾَ ،و ُح ْس ِن ِعبَ َادتِ َ
صبلَة أف تَػ ُق َ ُ
يف ُدبُِر ُك ِّل َ
(ٔ)

ابن حباف واغباكم والنووي ،وقاؿ اغبافظ :سنده قوي.
ابن خزيبة و ُ
والنسائي ،وصححو ُ
ِ
سابعاِ :
اػبَ ِاسبَِة بِِإ ْذ ِف اهلل تعاىل.
يق ِغبُ ْس ِن ْ
َ ً
الع َم ِل الصال ِح طَر ٌ
ْ
االست َْ َع ُار بأف الْ ُم َد َاوَمةَ َعلَى َ

(ٔ) رواه أضبػػد ٘ ،ٕٗٗ/وأبػػو داود يف أَب ػػواب قِػػراءةِ الْ ُقػػر ِ
آف َوَْرب ِزيبِػ ِػو َوتَػ ْرتِيلِػ ِػو ،بػَػاب يف اال ْسػػتِ ْغ َفا ِر ٕ  ،)ٕٕٔ٘(ٛٙ /والنسػػائي ٖ )ٖٖٔٓ(ٖ٘/ولفظػػو فيهػػا« :أَ ْف
َْ ُ َ َ ْ
ص ػػبلةٍ» ،ورواه أيض ػػا يف الس ػػنن الك ػػربغ  ،)ٜٜٖٚ(ٖٕ/ٙوالبخ ػػاري يف األدب اؼبف ػػرد ٔ ،)ٜٙٓ(ٕٖٜ/واغب ػػاكم يف اؼبس ػػتدرؾ عل ػػى الص ػػحيحْب
تَػ ُق ػ َ
ػوؿ يف ك ػ ِّػل َ
ٔ ٗٓٚ/وق ػ ػ ػػاؿ :حػ ػ ػػدي ص ػ ػ ػػحيح عل ػ ػ ػػى ش ػ ػ ػػرط الَ ػ ػ ػػيخْب ،ويف ٖ ٖٓٚ/وق ػ ػ ػػاؿ :ص ػ ػ ػػحيح اإلس ػ ػػناد ،وصػ ػ ػػححو ابػ ػ ػػن خزيب ػ ػػة ٔ ،)ٚ٘ٔ(ٖٜٙ/وابػ ػ ػػن حبػ ػ ػػاف
٘ ،)ٕٕٓٓ(ٖٙٗ/وقػػاؿ النػػووي (خبلصػػة األحكػػاـ ٔ ،ٗٙٛ/وريػػاض الصػػاغبْب ٔ :)ٛٛ/إسػػناده صػػحيح ،وقػػاؿ اغبػػافظ ابػػن حجػػر يف البلػػوغ (سػػبل السػػبلـ
ٔ :)ٕٓٓ/سنده قوي.

ٕٔٙ

الفهرس
اؼبقدمة

ٖ

سبهيد :يف معُب الصياـ

٘

معُب الصياـ

ٙ

ِ
الصياـ وفضلُو
صل ُ
األوؿ :مكانةُ
ال َف ُ
ضا َف
أوالَ :مكانةُ ِصيَ ِاـ َرَم َ
ضا َف ِ
وصيَ ِام ِو
ثانيا :فَ ْ
ض ُل َرَم َ
ضل ِ
الصيَ ِاـ عموما
ثالثا :فَ ْ ُ
ضا َف وعلى َمن هبب
وب ِصيَ ِاـ َرَم َ
صل الثاَُ :و ُج ُ
ال َف ُ
ضا َف
حكم ِصيَ ِاـ َرَم َ
أوالُ :
صياـ رمضا َف
هبب عليهم ُ
ثانياَ :من ُ
ِ
الصيَ ُاـ
ب َعلَ ِيو ِّ
ثالثاَ :من الَ َهب ُ
رابعا :حكم ِ
ضا َف فبن وجب عليو
ترؾ ِصيَ ِاـ َرَم َ
ُ
اغبِكْمةُ ِمن م َْر ِ
الصيَ ِاـ
وعي ِة ِّ
صل الثال ُ َ ْ :
َ ُ
ال َف ُ
اغبِكْمةُ ِمن م َْر ِ
الصيَ ِاـ
وعي ِة ِّ
أوالَ ْ :
َ ُ
ضا َف
اب التػ ْق َوغ يف َرَم َ
ثانياْ :
أسبَ ُ
ثالثا :أسباب ِ
اؼبغفَرةِ يف رمضا َف
َْ ُ
ِ
ِ
التعامل مع اآلخرين
الصياـ يف
أثر
رابعاُ :
ِ
ضا َف
قبل شه ِر َرَم َ
صل الر ُ
ابعُ :
حكم الصياـ َ
ال َف ُ
ضا َف بِ ِ
صيَاٍـ
كم تَػ َقدُِّـ َرَم َ
أوالُ :ح ُ
ثَانيا :حكم ِ
ك
صياـ يَػ ْوِـ الَ ِّ
ُ ُ
ضا َف
صياـ َرَم َ
هبب ُ
صل اػبام ُ  :دباذا ُ
ال َف ُ
ِ
صوـ رمضا َف
هبب ُ
أوال :دبَاذا ُ
ثَانيا :أحكاـ متعلقةٌ ب ِ
رؤية ِ
اؽببلؿ
ٌ
الص ِ
ياـ
السادس:
صل
أحكاـ النػِّي ِة يف ِّ
ُ
ُ
ال َف ُ
الصيَ ِاـ
أوال :النػِّيةُ شر ٌ
ط لصحة ِّ
ٕٔٚ
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ٛ
ٜ
ٔٔ
ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ
ٔٚ
ٜٔ
ٕٓ
ٕٔ
ٖٕ
ٕٗ
ٕٙ
ٕٚ
ٕٛ
ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ
ٖٗ
ٖ٘
ٖٙ

ثانيا :وقت ِص ِ
ِ
للصياـ
حة النػِّي ِة

ٖٚ

هبب
الفصل
الفطر يف َرم َ
ُ
السابعَ :من ُ
ضا َف أو ُ
يباح ؽبم ُ
ُ
األسباب اؼببيحة للفطر

ٖٛ

ب ُ
اغبمل أو الرضاعةُ
السبَ ُ
األوؿُ :
اؼبرض
ب الثّاَُ :
السبَ ُ

ِّفاس
ب الثال ُ :
ُ
السبَ ُ
اغبيض أو الن ُ
السن
العجز عن الصياـ لكرب ِّ
ابعُ :
ب الر ُ
السبَ ُ
ب اػبام ُ  :الس َف ُر
السبَ ُ
أحواؿ الناس يف الصياـ يف الس َف ِر ،ومٌب يكوف األفضل الصوـ أو ِ
الفطر
ب
السادس :اإلغماءُ
السبَ ُ
ُ
السابع :الضرورة أو اغباجة الَديدة
ب
ُ
السبَ ُ
الص ِ
ات)
الثامنُ :م
فسدات ِّ
ياـ (الْ ُم َفطَِّر ُ
ُ
صل ُ
ال َف ُ
الص ِ
ات)
أوالُ :م
فسدات ِّ
ياـ (الْ ُم َفطَِّر ُ
ُ
ط ِ
الفطْ ِر بالْم َفطِّر ِ
ات
ثانياُ :شرو ُ
ُ َ
الصياـ
فسد
ثالثا :ما ال يُ ُ
َ
الص ِ
ياـ
صل
التاسعُ :سنَ ُن ِّ
ُ
ال َف ُ
أوالُ :سنػِّيةُ ُّ
الس ُحوِر لِلصائِ ِم ْ
وفضلُوُ
ثانياُ :سنػِّيةُ تَػ ْع ِج ِيل الْ ِفطْر لِلصائ ِم
السو ِاؾ لِلصائِ ِم
ثالثاُ :سنػِّيةُ ِّ
الص ِ
ياـ
الفصل
ضاءُ ِّ
العاشر :قَ َ
ُ
ُ
طوِع
عََرِ :صيَ ُاـ الت ُّ
صل اغبادي َ
ال َف ُ
طوِع وحكمتُو
أوال :مَروعيةُ ِصيَ ِاـ الت ُّ
ثانيا :أنواعُ ِص ِ
ياـ التطَُّوِع
ثالثا :األحكاـ اؼبتعلقةُ ِ
التطوِع
بصياـ ُّ
ُ
األحكاـ اؼبتعلقةُ بَه ِر رمضا َف
صل الثاَ َع َََر:
ُ
ال َف ُ
ِ ِ
أوالَ :م َْ ُروعيةُ قيَ ِاـ َرَم َ
ضا َف وفضلُوُ
ٕٔٛ
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يلة ال َق ْد ِر وم َْ ِ
ضل لَ ِ
روعيةُ َربَِّر َيها وقِيَ ِام َها
ََ
ثانيا :فَ ْ ُ
رمضا َف وفضلُها
ثالثا:
استحباب العُ ْمرةِ يف َ
ُ
الص ِ
ياـ وغ ِّبِه
وب ِح ْف ِظ اعبوارِح ع ِن ْ
اغبَرِاـ يف ِّ
رابعاُ :و ُج ُ
ضا َف
خامساْ :
ود يف َرَم َ
اعبُ ُ
سادسا :قِراءةُ ال ُقر ِ
ضا َف
آف يف َرَم َ
ََ ْ
سابعا :سنػِّيةُ االعتِ َك ِ
اؼ يف رمضاف
ْ
ُ
أنبِّيتو يف رمضا َف و َغ ِّبهِ
ُّعاءُ َو َ ُ ُ َ َ َ َ ْ
ثامنا :الد َ
ال َفصل الثال عَر :وجوب َزَكاةِ ِ
الفطْ ِر ِمن رمضا َف
ُ
ُ َ َ ََ
أوال :حكم زكاةِ الفطر ومقدارىا ووقتها واغبكمة من مَروعيتها
ثانيا :أحكاـ َزَكاةِ ِ
الفطْ ِر
ُ
ِِ
صبلَتِِو
صل الرابع َع َََرَ :مَروعيةُ العيد َو َ
ال َف ُ
ِِ
ِ ِ
وصبلتِِو
أوالَ :مَروعيةُ العيد والتهنئة بو َ
العيد ويوـ العِ ِ
ثانيا :ما يَرع ليلةَ ِ
يد
َ
ُ
ال َفصل اػبام عَر :أحكاـ الزكاةِ
ُ
َ َ ََ
ُ
إخَر ِاج َزَكاةِ الْ َم ِاؿ
وب ْ
أوالُ :و ُج ُ
ثانيا :األَمو ُاؿ ال ٍِب َِذبب فِيها الزَكاةُ وأَنْ ِ
صبَتُػ َها
ُ َ
َ
َْ
ثَالثاَ :م ْن يػُ ْعطَْو َف الزَكا َة
ِ
ب الزَكاةُ فِ َيها
رابعا :األ َْم َو ُاؿ ال ٍِب الَ َذب ُ
عَرِ ُ :
ضا َف
صل
معارؾ العزةِ يف َرَم َ
َ
السادس َ َ
ال َف ُ
روعيةُ الْم َداوم ِة علَى األعم ِاؿ الص ِ
عَر :م َْ ِ
اغبَِة
ُ ََ َ
بع َ َ َ
صل السا َ
َ
ال َف ُ
روعيةُ الْم َداوم ِة علَى األعم ِاؿ الص ِ
أوال :م َْ ِ
اغبَِة
ُ ََ َ
َ
َ
ثانياِ :سُّر َؿبب ِة اهللِ تعاىل لِْلم َداوم ِة علَى األَعم ِاؿ الص ِ
اغبَِة
ُ ََ َ
َْ
ثالثا :أسباب الْم َداوم ِة علَى األَعم ِاؿ الص ِ
اغبَِة
ُ ُ ََ َ
َْ
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