الفوائد الثالثية
من

األحاديث الرمضانية
كتبو
عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري
مشرف المناىج الشرعية بوزارة التربية
وإمام وخطيب جامع المديهيم بالرياض

الطبعة األولى 2341ىـ
حقوق الطبع مباحة لكل مسلم
من غير تحريف أو تعديل أو إضافة

ٕ

المقدمة
اغبمد هلل وحده ،وصلى اهلل على من ال نيب بعده ،وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثًنا ،أما بعد(ٔ):
فهذه صبلة من اجملالس الرمضانية ،كتبتها لتكوف عونا لطلبة العلم والدعاة إىل اهلل تعاىل من أئمة اؼبساجد
ِ
وعموـ اؼبسلمٌن ،وجعلت كل ؾبلس حديثا صحيحا عن رسوؿ اهلل  ،ليكوف فاربة خًن وبركة
وغًنىم،
على كاتبو وقارئو وسامعو إف شاء اهلل تعاىلٍ ،ب كتبت ربت كل حديث ثبلث فوائد متعلقة دبوضوعو وإف مل
تكن مستنبطة منو ،وجعلتها إرشادات مشتملة على فوائد متنوعة وبتاجها كل مسلم علما وعمبل.
وقد قسمت الكتاب إىل ثبلثة أقساـ:
القسم األوؿ :األ ِ
ضا َف.
َحاد ُ
يث ال ِِت تَ ْسبِ ُق َرَم َ
َ
القسم الثاين :األ ِ
ضا َف.
َحاد ُ
يث ال ِِت ُب َرَم َ
َ
القسم الثالث :األ ِ
ضا َف.
َحاد ُ
يث ال ِِت تتلو َرَم َ
َ
أسػ ؿ اهلل تعػػاىل أف ينهػػي بػػو صبيػػي اؼبسػػلمٌن ،كمػػا أسػ لو جػػل وعػػبل أف يغهػػر لنػػا ولوالػػدينا ووالػ ِػديهم ،وإخواننػػا
وأخواتنػػا وأزواجنػػا وذُرياتنػػا ،وعبميػػي شػػيوخنا وأسػػاتذتنا وتبلميػػذنا وعلمائنػػا وأحبتنػػا ،وأف هبعػػل الهػػردوس م وانػػا
صبيعػػا ،كمػػا أسػ لو جػػل وعػػبل أف يغهػػر للمسػػلمٌن واؼبسػػلمات واؼبػ منٌن واؼب منػػات األحيػػاء مػػنهم واألمػوات...
آمٌن؛؛؛
وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وآلو وصحبو أصبعٌن ؛؛؛
awadaan@gmail.com

(ٔ) ىكذا السنة (أما بعد)كما ىو متواتر عن النيب ُ ب أحاديث كثًنة ،وبعض اؼبتقدمٌن وكثًن مػن اؼبتػ خرين يقولػوف أو يكتبػوف :وبعػد ،والثابػت ُب السػنة أوىل
ؼبن أراد االقتداء ،وبعضهم يزيد ٍ( :ب) فيقوؿٍ( :ب أما بعد)،وال أصل ؽبا وال معىن ُب ىذا اؼبوضي ،واهلل أعلم.

ٖ

ٗ

أوالً :األحاديث التي تسبق رمضان

٘

ٙ

الصيام قبل رمضان
حكم ِّ
قاؿ ر ُ ِ
ص ْوِـ يَػ ْوٍـ والَ يَػ ْوَم ْ ِ
ٌن؛ إال َر ُج ٌل َكا َف
ٔ -عن أيب ُىَريْػَرَة َ 
سوؿ اللو « :الَ تَػ َقد ُموا َرَم َ
ضا َف بِ َ
قاؿَ َ :
(ٔ)
ص ْموُ».متهق عليو.
ص ْوما فَػ ْليَ ُ
وـ َ
صُ
يَ ُ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

اغبديث على النهي عن الصياـ قبل رمضاف بيوـ أو يومٌن ،وىذا النهي يهيد التحرًن
الفائدة األولى :دؿ
ُ
لعدـ ما يصرفو عن ذلك إىل الكراىية ،ويشمل النهي صوـ ِ
يوـ الشك ،وقد اختلف العلماء رضبهم اهلل
ُ َ
تعاىل ُب ربديد يوـ الشك ،وُب حكم صومو ،والصحيح أنو يوـ الثبلثٌن ِمن شعباف ُمطْلَقا ،سواء أكاف ُب
ليلتو غيم أو غبار أـ مل يكن ،والصحيح من أقواؿ العلماء رضبهم اهلل أنو ال هبوز صيامو ؽبذا اغبديث،
ِ
ِ
صى أَبَا
الناس فَػ َق ْد َع َ
وي يده حديث َعما ِر بن يَاس ٍر رضي اهلل عنهما قاؿَ « :م ْن َ
ص َاـ الْيَػ ْوَـ الذي يَ ُشك فيو ُ
(ٕ)
الْ َق ِ
اس ِم .»رواه األربعة وصححو الرتمذي والدارقطين.
قاؿ
قاؿَ :
النهي عن الصياـ إذا انتصف شهر شعباف ،وذلك ُب حديث أيب ُىَريْػَرَة َ 
الفائدة الثانيةَ :وَرَد ُ
ِ
ِ
رسوؿ الل ِو « :إذَا كا َف النص ِ
ضا ُف».رواه أضبد وأبو داود
ُ
ف من َش ْعبَا َف فَ َْمس ُكوا َع ِن الص ْوـ حىت يَ ُكو َف َرَم َ
ْ ُ
والرتمذي ،وصححو ابن حباف( ) ،ومههوـ قولو « :الَ تَػ َقد ُموا» يَ ُدؿ على إباحة الصياـ قبل رمضاف
فصاعدا ،وقد اختلف العلماء رضبهم اهلل ُب اعبمي بٌن ىذين اغبديثٌن ،مي حديث ِ
بثبلثة أياـ ِ
صيام ِو 
ٖ

()
رجح األقواؿ ُب اؼبس لة :أف َمن كاف يصوـ قبل منتصف شعباف فلو أف يصوـ بعده من
أ
و
،
ألكثر َش ْعبَا َف
ُ
َ
ٗ

(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب الصوـ ،باب ال يتقدمن رم َ ِ
صوِـ يػَوٍـ وال يػَوَم ْ ِ
ص ْوِـ يػَ ْػوٍـ
ٌن ٕ ،)ٔٛٔ٘(ٙٚٙ/ومسلم ُب كتاب الصياـ ،بَاب ال تَػ َقد ُموا َرَم َ
ضا َف بِ َ
ََ
َ
ْ
ضا َف ب َ ْ ْ
وال يػَوَم ْ ِ
ٌن ٕ ،)ٕٔٓٛ(ٕٚٙ/وىذا لهظو ،ولهظ البخاري« :ال يػَتَػ َقد َمن أَ َح ُد ُكم».
ْ
(ٕ) رواه أب ػو داود ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب َكر ِاىيػ ِػة صػػوِـ ي ػػوِـ الشػػك ٕ ،)ٕٖٖٗ(ٖٓٓ/والرتمػػذي ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب مػػا جػػاء ُب َكر ِاىيػ ِ
صػ ْػوِـ يَػ ْػوِـ الشػػك
ػة
َ َ َ
َ
َ
َ َ َْ َْ
ٖ ،)ٙٛٙ(ٚٓ/وىػػذا لهظػػو ،والنسػػائي ُب كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب ِصػػياـ ي ػػوِـ الشػػك ٗ ،)ٕٔٛٛ(ٖٔ٘/وابػػن ماجػػو ُب كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب مػػا جػػاء ُب ِصػػي ِاـ ي ػػوـِ
َ
َ َْ
َ َْ
ِ
يث حس ػػن ِ
يح ،وق ػػاؿ ال ػػدارقطين :إس ػػناده حس ػػن ص ػػحيح وروات ػو كله ػػم ثق ػػات (س ػػنن ال ػػدارقطين ٕ،)ٔ٘ٚ/
الش ػػك ٔ ،)ٔٙٗ٘(ٕ٘ٚ/ق ػػاؿ الرتم ػػذيَ :ح ػػد ٌ َ َ ٌ َ
ص ػػح ٌ
وصححو ابن خزيبة ٖ ،)ٜٔٔٗ(ٕٓٗ /وابن حباف  ،)ٖ٘ٛ٘(ٖ٘ٔ/ٛوابن اؼبلقن ُب البدر اؼبنًن ٘ ،ٜٙٔ/وابن حجر(تغليق التعليق ٖ.)ٔٗٔ/
(ٖ) رواه أضبػػد ٕ ،ٕٗٗ/وأبػػو داود ُب كتػػاب الصػػوـ ،بَػػاب ُب َكَر ِاىيَػ ِػة ذلػػك ٕ ،)ٕٖٖٚ(ٖٓٓ/والرتمػػذي ُب كتػػاب الصػػوـ ،بَػػاب مػػا جػػاء ُب َكَر ِاىيَػ ِػة الصػ ْػوِـ ُب
ِ
يث حسػ ػ ػػن ِ
الن ْ ِ
يح ،وصػ ػ ػػححو اب ػ ػػن حبػ ػ ػػاف
ص ػ ػ ػػف الث ػ ػ ِػاين مػ ػ ػػن َش ػ ػ ْػعبَا َف ٖ ،)ٖٚٛ(ٔٔ٘/والبيهق ػ ػ ػػي ُب الس ػ ػ ػػنن الك ػ ػ ػ ٗ ،ٕٜٓ/قػ ػ ػػاؿ الرتمػ ػ ػػذيَ :ح ػ ػػد ٌ َ َ ٌ َ
صػ ػ ػػح ٌ
 ،)ٖٜ٘ٔ(،)ٖٜ٘ٛ(ٖ٘٘/ٛوقػػاؿ ابػػن القػػيم :ىػػو حػػديث علػػى شػػرط مسػػلم (حاشػػية علػػى سػػنن أيب داود  ،)ٖٖٓ/ٙوقػػاؿ ابػػن القطػػاف :صػػحيح (بيػػاف الػػوىم
واإليهاـ ٕ ،)ٔٛٚ/وقاؿ األلباين :إسناده صحيح على شرط مسلم (صحيح أيب داود .)ٕٕٓ٘(ٔٓٔ/ٚ
(ٗ) رواه البخ ػ ػػاري ُب كت ػ ػػاب الص ػ ػػوـ ،بػ ػػاب ِ
ض ػ ػػا َف
ص ػ ػ ْػوـ َشػ ػ ْػعبَا َف ٕ ،)ٜٔٛٙ( ،)ٔٛٙٛ(ٜٙ٘/ومسػ ػػلم ُب كتػ ػػاب الصػ ػػياـ ،بَػ ػػاب ِصػ ػػيَ ِاـ الن ػ ػػيب ُ ب َغ ػ ػ ِْػًن َرَم َ
َ
َ
ٕ.)ٔٔ٘ٙ(ٛٔٓ/

ٚ

غًن كراىية ألف ذلك ىو فعل النيب  ،ومن مل يكن يصوـ قبل منتصف شعباف فيكره لو الصياـ بعد
منتصهو ؽبذا اغبديث ،إىل أف يبقى منو يوـ أو يومٌن فيكوف صيامها ؿبرما كما تقدـ.

الفائدة الثالثة :ال يدخل ُب النهي عن الصياـ قبل رمضاف كل ما كاف من الصياـ اؼبعتاد الذي يصومو
الشخص ،فهذا جائز ،ولو أمثلة منها:

أوالًَ :من كاف يصوـ يوما ويرتؾ يوما.

ثانيًاَ :من كاف يصوـ اإلثنٌن واػبميس.

أكثر شعباف ،ويدؿ على ىذا ما جاء عن أُـ َسلَ َمةَ رضي اهلل عنها قَالتَ « :ما
ثالثًاَ :من كاف ُ
يصوـ َ
رأيت رس َ ِ
ٌن؛ إال إنو كا َف ي ِ
ص َاـ َش ْهريْ ِن ُمتَتَابِ َع ْ ِ
ضا َف».رواه أضبد وأبو داود
ص ُل َش ْعبَا َف بَِرَم َ
وؿ اللو َ 
َ
َُ
َ
ٔ
والنسائي وابن ماجو( ) ،وىذا من الصياـ اؼبعتاد الداخل ُب االستثناء الوارد ُب اغبديث ،قاؿ ُؾب ِ
اى ٌد رضبو
َ
ِ (ٕ)
ِ
س أَ ْف يَصلَوُ.
اهلل :إذا كاف َر ُج ٌل يُدًنُ الص ْوَـ فَبلَ بَْ َ
ٍ
صياموُ ما بقي شيءٌ ِمن شه ِر شعباف.
رً
بقي عليو قضاءُ شيء من رمضا َف ،فيجب عليو ُ
ابعاَ :م ْن َ

(ٔ) رواه أضبد  ،ٖٓٓ/ٙوأبو داود ُب كتاب الصوـ ،باب فِيمن ي ِ
ضػا َف ٕ ،)ٕٖٖٙ(ٖٓٓ/والنسػائي ُب كتػاب الصػياـِ ،ذ ْك ُػر حػديث أيب َسػلَ َمةَ ُب
ص ُل َش ْعبَا َف بَِرَم َ
َْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ضػػا َف ٔ ،)ٔٙٗٛ(ٕ٘ٛ/وقػػاؿ األلبػػاين :إسػػناده صػػحيح علػػى شػػرط
م
ر
ب
ف
ا
ب
ػع
ػ
ش
ػاؿ
ػ
ص
و
ُب
ػاء
ػ
ج
ػا
ػ
م
ػاب
ػ
ب
ػياـ،
َ َ ْ َ َ ََ َ
ذلػػك ٗ ،)ٕٔٚ٘(ٔ٘ٓ/وابػػن ماجػػو ُب كتػػاب الصػ َ
الشيخٌن (صحيح سنن أيب داود .))ٕٕٓٗ(ٔٓٓ/ٚ
(ٕ) رواه ابن أيب شيبة ُب مصنهو ٕ.)ٜٖٓٚ(ٕٛ٘/

ٛ

الصيام برؤية ىلل رمضان أو إتمام عدة شعبان
وجوب ِّ
ٕ -عن ِ
عبد اهللِ ب ِن عمر رضي اهلل عنهما َ ِ
ومواَ ،وإذَا
وؿ اللو ُ 
عت َر ُس َ
قاؿَ :ظب ُ
يقوؿ« :إ َذا َرأَيْػتُ ُموهُ فَ ُ
صُ
ُ ََ
(ٔ)
َرأَيْػتُ ُموهُ فََفْ ِط ُروا ،فَِإ ْف غُم َعلَْي ُك ْم فَاقْ ُد ُروا لَوُ».متهق عليو.
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

ووب َكم بدخوؿ شه ِر رمضا َف بِو ٍ
احد من
بت ُ
هبب صياـ رمضاف حىت يَػثْ َ
الفائدة األولى :ال ُ
دخوؿ الش ْهرُ ُْ ،
ْأمَري ِن:
األولْ :رؤيةُ ِ
ىبلؿ شهر رمضاف عقب غروب الشمس من يوـ التاسي والعشرين من شهر شعباف ؽبذا
ٍ
الصوـ
وجب
ت بشهادتِِو
ُ
اغبديث ،وال يُ ْش َرت ُ
بل إذا رآهُ َم ْن يَػثْبُ ُ
ُ
دخوؿ الش ْهر َ
ط أف يراه كل واحد بنهسو ْ
ِ
ِ
اغبكومة بالراديو أو التلهاز أو اؼبواقي الرظبية على الشبكة أو
ثبوت الشه ِر ِمن قِبَ ِل
ُعلن ُ
على اعبَميي ،وإذا أ َ
غًنىا؛ وجب العمل بذلك ُب ِ
دخوؿ الش ْه ِر وخروجو.
َ َ
ُ
ػاؿ شػػهر شػػعباف ثبلثػػٌن يومػػا إذا مل يػػر ىػػبلؿ رمضػػاف ،أو حػػاؿ دوف رؤيتػػو غػػيم أو غبػػار أو
الثــاني :إ ْكمػ ُ

ػٌن يوم ػػا ،يػػدؿ عل ػػى ذلػػك ق ػػوؿ النػػيب ُ ب ى ػػذا اغب ػػديث:
غًننبػػا ،ألف الش ػػهر الْقمػػري ال يزي ػ ُػد علػػى ثبلث ػ َ
الع َد ِد ثبلثٌن يوما كما قالو مالك وأبو حنيهة والشافعي وصبهور السلف
«فَاقْ ُد ُروا لَوُ» ،ومعناه :قدروا لو َسبَ َاـ َ
ٕ
واػبلػػف( ) ،ويػُبَػيػنُػػوُ الروايػػات واألحاديػػث األخػػر  ،فهػػي روايػ ٍػة ؽب ػذا اغبػػديث ُب البخػػاري« :فَػِإ ْف غُػػم َعلَػ ْػي ُك ْم
ِ (ٖ)
فََ ْك ِملُوا الْعِ
ػاؿ النػيب « :فَػِ
يب َعلَػْي ُك ْم فَػ َ ْك ِملُوا ِعػدةَ َشػ ْعبَا َف
ػ
غ
ف
إ
ق
:
ػاؿ
ق

ة
ر
ػ
ي
ر
ى
َيب
أ
ػن
ع
و
،
»
ػٌن
ث
بل
ث
ة
د
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ٍ
ِ
ظ مسػ ػػلم« :فَ ػ ػ َ ْك ِملُوا الْ َعػ ػ َػد َد» ،وُب لهػ ػػظ لػ ػػو« :فَػعُػ ػػدوا
ٌن».متهػ ػػق عليػ ػػو ،وىػ ػػذا لهػ ػػظ البخػ ػػاري ،وله ػ ػ ُ
ثَبلَث ػ ػ َ
(ٗ)
ِ
ِ
ػ
ل
ا
ق
ػا
ػ
ه
عن
اهلل
ػي
ػ
ض
ر
ة
ػ
ش
ائ
ع
ػن
ػ
ع
و
،
ػٌن»
ت« :كػػا َف رسػ ُ
ػوؿ اللػ ِػو  يَػػتَ َحه ُ
ظ ِم ػن ِى ػبلَِؿ َشػ ْػعبَا َف َم ػا الَ
َ
َ
َ َ
ْ
ثَبلثػ َ

ٔ
ضػا َف ،ومػن رأَ ُكلػوُ و ِاسػعا ٕ ،)ٔٛٓٔ(ٕٙٚ/ومسػلم ُب كتػاب الصػياـ ،بػاب وج ِ
ػوب
( ) رواه البخاري ُب كتػاب الصػوـ ،بَػاب ىػل يػُ َق ُ
ػاؿَ :رَم َ
َ ُُ
َ
ضػا ُف ،أو َش ْػهُر َرَم َ َ َ ْ َ
ِ
آخ ِرهِ أُ ْك ِملَ ِ
صوِـ رمضا َف لِرْؤي ِة ا ْؽبِبل ِؿ ،والْ ِهطْ ِر لِرْؤي ِة ا ْؽبِبل ِؿ ،وأَنو إذا ُغم ُب أَولِِو أو ِ
ٌن يػَ ْوما ٕ.)ٔٓٛٓ(ٜٚ٘/
ْ
ت عدةُ الش ْه ِر ثَبلث َ
َ ُ
َُ
َ ْ ََ َ ُ َ
َ
(ٕ) ينظر :اجملموع للنووي .ٕٚٔ/ٙ
ٖ
وموا وإذا َرأَيْػتُ ُموهُ فََفْ ِطُروا» ٕ.)ٔٛٓٛ(ٙٚٗ/
( ) رواه البخاري ُب كتاب الصوـ ،بَاب قَػ ْوِؿ النيب « :إذا َرأَيْػتُ ْم ا ْؽبِ َ
بلؿ فَ ُ
صُ
(ٗ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب قػػوؿ النػػيب  إذا رأيػػتم اؽبػػبلؿ فصػػوموا ٕ ،)ٔٛٔٓ(ٙٚٗ/ومسػػلم ُب كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب وجػػوب صػػوـ رمضػػاف لرؤيػػة
اؽببلؿ ٕ. )ٔٓٛٔ( ٕٚٙ/

ٜ

ِ
ِ
ِ
ِ
ي ػػتَحه ُ ِ
ػاـ».رواه أضبػػد وأب ػو داود
ػوـ بُِرْؤيَػػة َرَم َ
ضػػا َف ،فَػإ ْف غُػػم عليػػو َعػػد ثَبلَثػ َ
صػ َ
ػٌن يَػ ْومػػا ٍُب َ
صػ ُ
ظ م ػن َغػ ِْػًنهٍُ ،ب يَ ُ
َ َ
(ٔ)

وصححو ابن خزيبة.

الفائــدة الثانيــة :مػن انتقػ َػل مػػن بلػػد إىل بلػػد آخػر أثنػػاء شػػهر رمضػػاف ،وبػٌن البلػػدين اخػػتبلؼ ُب بػػدء الصػػياـ

وهنايتو فحكمو حكم البلد الذي يوجد فيو أثناء دخوؿ الشهر أو خروجو؛ علػى أف ال يكػوف صػيامو للشػهر
أقػػل مػػن تسػ ٍ
ػعة وعش ػرين يوم ػا ،ألف الشػػهر اؽبجػػري ال يكػػوف أقػػل مػػن ذلػػك ،فػػإف كػػاف صػػيامو أقػػل كثمػػاف
ٍ ِ
ػهر تسػعةٌ وعشػروف يومػا ،فلػو انتقػل أوؿ الشػهر ِمػن بلػد ثبتػت
وعشرين يوما وجب عليو قضاء يوـ ليَتم لو ش ٌ
فيو الرؤية ليلة األوؿ من رمضاف إىل بلػد آخػر مل تثبػت فيػو الرؤيػة فػبل يلزمػو الصػوـ اعتبػارا بالبلػد الػذي سػافر
ػيامو
إليو ،وإذا انتقل شخص آخر الشهر إىل بلد وجب عليو أف يصػوـ َمػ َي البلػد الػذي انتقػل إليػو ولػو زاد ص ُ
ػٌن يومػػا بيػػوـ أو يػػومٌن ،لعمػػوـ قولػػو َ « :وإذَا َرأَيْػتُ ُمػػوهُ فَػ َفْ ِط ُروا» ،وىػػو ُب بلػػد مل يػػروا فيػػو ىػػبلؿ
عػػن ثبلثػ َ
شواؿ ،فحكمو حكمهم.
ىبلؿ شواؿ ،وثبت ذلك بالشهادة
ين يوما ِمن رمضافٍ ،ب رأوا َ
الناس شبانيا وعشر َ
الفائدة الثالثة :إذا صاـ ُ
اؼبعت ة شرعا ،فإنو يلزمهم اإلفطار ِ
لقوؿ النيب ُ ب ىذا اغبديثَ « :وإ َذا َرأَيْػتُ ُموهُ فََفْ ِط ُروا» ،وألف ىذا يوـ
ُ
ٍ
ٍ
عيد ،وقد ثبت النهي عن صياـ يوـ العيد .وهبب عليهم قضاءُ يوـ واحد فقط ،ألف الشهر اؽبجري ال يبكن
ِ
ِ
أف يكو َف أقل ِمن ٍ
ٍ
ين يوما،
تسعة وعشرين يوما ،قاؿ الو ُ
بن عُتبةَ اللْيثيُ :
ص ْمنَا َم َي َعلي  شباف وعشر َ
ليد ُ
(ٕ)
فََمرنَا يػوـ ِ
الهطْ ِر أَ ْف نَػ ْق ِ
ض َي يَػ ْوما.
ََ َ ْ َ

(ٔ) رواه أضب ػ ػػد  ،ٜٔٗ/ٙوأب ػ ػ ػو داود ُب كتػ ػ ػػاب الصػ ػ ػػوـ ،بػَ ػ ػػاب إذا أُ ْغ ِمػ ػ ػ َػي الشػ ػ ػ ْػهُر ٕ ،)ٕٖٕ٘(ٕٜٛ/وص ػ ػػححو اب ػ ػػن خزيب ػ ػػة ٖ ،)ٜٔٔٓ(ٕٖٓ/واب ػ ػػن حب ػ ػػاف
ػناد حسػػن صػػحيح ،وقػػاؿ
 )ٖٗٗٗ(ٕٕٛ/ٛوقػػاؿ اغبػػاكم ُب اؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحٌن ٔ :٘ٛ٘/صػػحيح علػػى شػػرط الشػػيخٌن ،وقػػاؿ الػػدارقطين ٕ :ٔ٘ٙ/إسػ ٌ
اغبافظ ُب الدراية ٔ :ٕٚٙ/ىو على شرط مسلم ،وقاؿ ُب التلخيص ٕ :ٜٔٛ/إِسنَاده ِ
يح.
ْ ُُ َ
صح ٌ
(ٕ) رواه عبد الرزاؽ ُب مصنهو ٗ ،)ٖٚٓٛ(ٔ٘ٙ/والبيهقي ُب السنن الك ٗ ،ٕ٘ٔ/وينظر ُب اؼبس لة :اإلنصاؼ للمرداوي ٖ ،ٕٚٚ/وفتاو اللجنة الدائمػة
ٓٔ.ٖٔٓ-ٕٔٚ ،ٕٔٗ/

ٓٔ

الصيام
النِّـية في ِّ
اػبَط ِ
اؿ بِالنػي ِةَ ،وإِمبَا ال ْم ِر ٍئ َما نَػ َو  ،فَ َم ْن
َٖ -ع ْن عُ َمَر ب ِن ْ
رسوؿ الل ِو « :إِمبَا األَ ْع َم ُ
قاؿ ُ
قاؿَ :
اب َ 
َكانَ ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ت ِىجرتُو لِ ُدنْػيا ي ِ
صيبُػ َها ،أو ْامَرأَةٍ يَػتَػَزو ُج َها،
ْ
ت ى ْجَرتُوُ إىل اللو َوَر ُسولو فَ ِه ْجَرتُوُ إىل اللو َوَر ُسولوَ ،وَم ْن َكانَ ْ ْ َ ُ َ ُ
ٔ
()
اجَر إِلَْي ِو».متهق عليو.
فَ ِه ْجَرتُوُ إىل َما َى َ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة األولى :الصياـ َكغَ ًِنهِ ِمن العِباد ِ
ِ
ات الَ ي ِ
ك َع ِن الطع ِاـ والشر ِ
اب
صح إال بِنِي ٍة ِؽبَذا
اغبديث ،فَ َم ْن أَْم َس َ
ُ ْ َ ََ
َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
وقت ِصح ِة النػي ِة ُب الصيَ ِاـ
صائِما،
ُ
وىبتلف ُ
ياـ الش ْرعي َملْ يػُ ْعتَبَػ ْر َ
َو َسائ ِر الْ ُم َهطَرات ط َو َاؿ النػ َها ِر وَملْ يَػْن ِو الص َ
ِ
الو ِ
فيما يلي:
اجب عن غ ًِنه ،وبيا ُف َ
ذلك َ
ِ
ِِ
ِ
ذبب نِيتُوُ ليبل
أوالً :الص ُ
اجب ب نواعو ،مثل :صياـ رمضاف وقضائو ،وصياـ النذر والكهاراتَ ،وَى َذا ُ
ياـ الو ُ
لوع ال َه ْج ِر ،وذلك ألف األصل ُب النية أف تسبق العمل ،ويدخل ُب ذلك الصياـ الواجب كلو.
قبل طُ ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثانيًاِ :صياـ التطَوِع ب نواعو ،مثْلِ :ص ِ
ياـ َعَرفَةَ ،وست من شواؿ ،والتطوع اؼبطلقَ ،وَى َذا تصح نيتُوُ من أي
َُ
َ
ُ
)
ٕ
(
ِ ِ
س ٍِ
ِ
بعد
ص قَ ْد تَػنَ َاوَؿ ُم َهطرا َ
َ َ
قبل الزواؿ أو بَػ ْع َدهُ  ،ب َش ْرط أف ال يَكو َف الش ْخ ُ
اعة م َن النػ َهار سواء أكاف ذلك َ
ِ
ِ
منٌن
ِ
الدليل على ِصح ِة نِيتِ ِو ِم َن النػ َها ِر أف النِيب  قد َسه َل ُب َذل َ
ك َك َما ُب حديث أـ اؼب َ
طلوع ال َهجر ،و ُ
عائشةَ رضي اهلل عنها قَالت :دخل علَي النيب  ذات ٍ
فقاؿَ « :ى ْل ِعْن َد ُك ْم َشيءٌ؟» فَػ ُق ْلنَا :الَ ،قَ َاؿ:
يوـ َ
ْ َََ َ
َ
ِ
ِ
ت
سَ ،
صبَ ْح ُ
فقاؿ« :أ ِرينيو ،فَػلَ َق ْد أَ ْ
ائم»ٍُ ،ب أتَانَا يوما َ
«فَِإين إذا َ
ص ٌ
آخَر ،فَػ ُق ْلنَا :يا رسوؿ اهلل أُ ْىد َ
ي لنَا َحْي ٌ
(ٖ)
صائما» ،فََ َك َل.رواه مسلم.
َ
احدةٌ ِمن أَولِِو ،والَ يلزـ َذبديد الن ِية لِكل ٍ
ِ ِ
ِ
يوـ ُب لَيلَتِ ِوِ ،ع ْلما ب ف
َ ُ ُ
الفائدة الثانية :يكهي ُب صياـ رمضا َف نيةٌ َو َ ْ
من أَ َكل بِنِي ِة الص ِ
لك عن النية اؼبعت ة ،لكن من قطي نية الصياـ ألي سبب من األسباب ،كما
ياـ َك َهاهُ َذ َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
هبب على كل واحد من
لو سافر أثناء الشهر فَػنَػ َو الهطَْر ،أو َم ِر َ
ض فَػنَػ َو الهطَْر ،أو َحاضت اؼبرأةُ ،فإنو ُ
ُ ِِ
ى الء
ياـ َ
أصبح ،أو َ
بات ُمتَػَرددا َوَملْ
بعد ذلك ،فلو مل ينو الص َ
استئناؼ النػية م َن اللْي ِل إ َذا أر َاد الص َ
ياـ حىت َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وـ.
ص ْوُموُ َذل َ
ك اليَ َ
أصبح َملْ يَصح َ
َْهب ِزْـ بالنػية حىت َ
(ٔ) رواه البخاري ُب كِتَاب ا ْغبِي ِل ،باب ُب تَػر ِؾ ا ْغبِي ِل وأَف لِ ُكل ام ِر ٍئ مػا نػَػو ُب األَْيبَ ِ
ػاف َو َغ ًِْنَىػا  ،)ٖٙ٘٘( ٕ٘٘ٔ/ٙومسػلم ُب كتػاب اإلمػارة ،بَػاب قَػ ْولِ ِػو :
ْ
َ َ
ْ َ َ
َ
ِ
اؿ بِالنػي ِة»َ ،وأَنوُ يَ ْد ُخ ُل فيو الْغَْزُو َو َغْيػُرهُ من األ َْع َماؿ ٖ ،)ٜٔٓٚ(ٔ٘ٔ٘/واللهظ لو.
«إمبا األ َْع َم ُ
(ٕ) ىػػذا ىػػو مػػذىب اغبنابلػػة وقػػوؿ للشػػافعية وبعػػض السػػلف ،خبلفػػا أليب حنيهػػة واؼبشػػهور عنػػد الشػػافعية حيػػث قػػالوا :تصػػح قبػػل الػػزواؿ ال بعػػده (ينظػػر :اؼبغػػين
ٖ ،ٔٓ/واجملموع .)ٕٜٙ/ٙ
(ٖ) رواه مسلم ُب كتاب الصياـ ،باب أكل الناسي وشربو وصباعو ال يهطر ٕ.)ٔٔ٘ٗ( ٜٛٓ/

ٔٔ

ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
قطي نيةَ الصياـ ب ف نو
الفائدة الثالثة :م ْن َش ْرط صحة الصياـ ُ
فمن صاـ ٍب َ
عدـ قط ِي نيتو طواؿ النهارَ ،

صومو(ٔ) أكل أو مل ي كل ،ولو ُب ذلك حاالف:
فس َد ُ
َ
اإلفطار َ

ِ
كاؼبرض والسه ِر ،فإنو يهطر
اليوـ ُب رمضا َف وقد قطي نيتو لعذ ٍر صحيح
الحال األولى :أف يكو َف ىذا ُ
اإلمساؾ بقيةَ اليوـ ،ألف كل َم ْن
ب عليو
ُ
ويقضي بدال عنو ،وإف كاف لغًن عذ ٍر شرعي فَ َس َد ُ
صومو َو َو َج َ
اإلمساؾ والقضاءُ.
ُ
أفطر ُب رمضا َف لغًن عذر ل ِزموُ
الحال الثانية :أف يكو َف ىذا اليوـ ُب غ ًِن رمضاف ،فإ ْف كا َف صوما واجبا كقضاء رمضاف أو ِ
صياـ نذ ٍر
ِ ِِ
صياـ
يشرب أف
كل أو
ُ
ْ
أٍبَ بقطعو ،وَمل ْ
يلزموُ
يكمل َ
اإلمساؾ بقيةَ اليوـ ،ويقضي بدال عنو ،وهبوز لو إف مل ي ْ
َ
ِ
التطوع.
اليوـ بني ِة
ِ
يهطر في كل أو يشرب ،ولو أف هبد َد نيةَ الصوـ
وإذا كا َف
ُ
الصوـ تطوعا فقطَ َي نيتو فبل َحَر َج عليو ،ولو أف َ
فيست نف صياما جديدا.

(ٔ) وال نقوؿ :إنو قد أفطر كما يع بػو بعػض الهقهػاء ،وذلػك ألنػو مل يهطػر ُب اغبقيقػة ،وإمبػا فسػد صػومو ألف مػن شػرط الصػياـ اسػتمرار النيػة ،وؽبػذا هبػوز لػو أف
يست نف نية جديدة فيكمل بقية اليوـ صائما تطوعا ُب غًن رمضاف ،ومثلو من بطلت نية صبلتو الهرض فلو أف يتمها تطوعا ما مل يلزمو اسػتئناؼ الهريضػة لضػيق
الوقت أو خشية فوت اعبماعة.

ٕٔ

ثانيًا :األحاديث التي في رمضان

ٖٔ

ٔٗ

وجوب صيام رمضان ومكانـتو
ٔ -عن ِ
قاؿ َر ُسو ُؿ اهللِ « :بُِين ا ِإل ْسبل ُـ َعلَى طبَْ ٍ
سَ :ش َه َادةِ أَف
قاؿَ :
عبد اهللِ ب ِن عُ َمَر رضي اهلل عنهما َ
َ
اغبج ،و ِ
ِ ِ
ِ
ال إِلَوَ إال اهلل وأَف ُؿبَمدا رس ُ ِ ِ
ضا َف».متهق عليو ،وُب
ص ْوـ َرَم َ
وؿ اللوَ ،وإِقَاـ الصبلةَ ،وإِيتَاء الزَكاةَ ،و َْ َ َ
َُ
َ
ٍ ِ
ضا َف
فقاؿ َر ُج ٌلْ :
ضا َفَ ،و ْ
ضا َفَ ،
اغبَج»َ ،
قاؿ :الَِ « ،صيَ ُاـ َرَم َ
اغبَجَ ،و ِصيَ ُاـ َرَم َ
لهظ ل ُمسلمَ « :و ِصيَ ِاـ َرَم َ
(ٔ)
اغبج» ،ى َك َذا َِظب ْعتُو ِمن رس ِ
وؿ الل ِو .
َ
َو َْ
ُ َُ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
أصبَ َي اؼبسلمو َف على فرضي ِة صوـ
ومبانيو العظَاـ ،وقد ْ
الفائدة األولىُ :
أح ُد ْأركاف ا ِإل ْسبلـ َ
صياـ رمضا َف َ
ِ
ِ
تاب وأقر
رمضاف ْ
فم ْن أنكر وجوبَو فقد ك َهر فيستتاب فإف َ
إصبَاعا قَطْعيا معلوما بالض ُرورة م ِن دي ِن ا ِإل ْسبلـَ ،
ِ
ِ
بِوجوبِو وإال قَػتَػلَو ْ ِ
ِ
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُاـ
ُ
ين ءَ َامنُواْ ُكت َ
اغبَاك ُم َكافرا ُمرتَدا عن ا ِإلسبلـ ،قَ َاؿ اهلل تعاىل( :ي َيػ َها الذ َ
ُ
ٕ
)
(
َكما ُكتِب علَى ال ِذ ِ ِ
ضا َف ال ِذ أُن ِزَؿ فِ ِيو الْ ُق ْرآ ُف ُىد
ين من قَػْبل ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَػتػ ُقو َف)  ،وقاؿ تعاىلَ ( :ش ْه ُر َرَم َ
َ َ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
للن ِ
ص ْموُ َوَمن َكا َف َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َه ٍر فَعِدةٌ م ْن
اس َوبَػيػنَػت م َن ا ْؽبَُد َوالْ ُه ْرقَاف فَ َمن َش ِه َد من ُك ُم الش ْهَر فَػ ْليَ ُ
ٖ
ُخَر)( ).
أَي ٍاـ أ َ
صياـ رمضاف كلو ،أو ُ ِ ِ
ترؾ ِ
عظيم ،وكبًنةٌ من كبائر
الفائدة الثانيةُ :
ترؾ بعضو واإلفطار فيو بغًن عذ ٍر ٌ
ذنب ٌ
الشديد ِ
يقوؿ« :بَينَ َما أنَا
لهاعلو ،فعن أيب أَُم َامةَ  قَ َاؿ:
الوعيد
الذنوب ،وقد ورد
رسوؿ اهلل ُ 
ظبعت َ
ُ
ُ
ُ
وقاؿ ِ
ِ
فيوٍُ « :ب انْطَلَ َقا ِيب فإ َذا قَػ ْوٌـ ُم َعل ُقو َف بِ َعَراقِيبِ ِه ْم،
وساؽ
اغبديثَ ،
ضْبػ َعي»َ ،
َ
نَائ ٌم إ ْذ أتَ ِاين َر ُجبلَ ِف فََ َخ َذا بِ َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ص ْوِم ِه ْم».رواه النسائي ُب
ُم َشق َقةٌ أَ ْش َداقُػ ُه ْم َدما ،قُ ُ
ين يػُ ْهط ُرو َف قَػْب َل َربلة َ
لتَ :م ْن َى ُالء؟ قَ َاؿَ :ى الَء الذ َ
(ٗ)
،
السنن الك  ،وصححو ابن خزيبة وابن حباف واغباكم واأللباين
وم ْن وقي منو ذلك وجب عليو اؼببادرةُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهبب عليو قضاءُ ما أفطره ِمن األياـ.
بالتوبة إىل اهلل تعاىل ،و ُ
العزـ على عدـ العودة إىل ىذا اإلٍب العظيمُ ،
الفائدة الثالثة :يُعذر برتؾ الصياـ أنواعٌ ِم َن الناس منهم:
(ٔ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب اإليبػػاف ،بػػاب اإليبػػاف وقػػوؿ النػػيب « :بػػين اإلسػػبلـ علػػى طبػػس» ٔ ،)ٛ(ٕٔ/ومسػػلم ُب كتػػاب اإليبػػاف ،بػػاب بيػػاف أركػػاف اإلسػػبلـ
ودعائمو العظاـ ٔ.)ٔٙ(ٗ٘ /
(ٕ) سورة البقرة آية ٖ.ٔٛ
(ٖ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
(ٗ) رواه النسائي ُب السػنن الكػ ٕ ،)ٖٕٛٙ(ٕٗٙ/وصػححو ابػن خزيبػة ٖ ،)ٜٔٛٙ(ٕٖٚ/وابػن حبػاف  ،)ٜٚٗٔ(ٖ٘ٙ/ٔٙوقػاؿ اغبػاكم ُب اؼبسػتدرؾ علػى
الصػػحيحٌن ٔ :ٜ٘٘/ىػػذا حػػديث صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم ومل ىبرجػػاه ،وقػػاؿ األلبػػاين ُب صػػحيح الرتغيػػب والرتىيػػب ٔ :ٕٗٓ/صحيح.اى ػ وقولػػو« :قبػػل ربلػػة
صومهم» معناه :يهطروف قبل وقت اإلفطار.

٘ٔ

أوالً :المغمى عليو ،وأكثر أىل العلم على أف من أُ ْغ ِم َي عليو يوما كامبل من رمضاف ف كثر ،أنو يقضى ما
الشهر كلو ،والدليل على ذلك قولو تعاىل( :فَ َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم الش ْهَر
فاتو من الصياـ ولو أغمي عليو
َ
ٔ
ِ
ُخَر) ( ) ،فنص على أف اؼبريض هبب عليو القضاء،
ص ْموُ َوَمن َكا َف َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َه ٍر فَعدةٌ م ْن أَي ٍاـ أ َ
فَػ ْليَ ُ
عليو بعض النهار أو أكثره وأفاؽ ُب ٍ
واإلغماء نوعٌ ِمن اؼبرض ،وأما من نَو الصياـ ٍُب أُ ْغ ِمي ِ
جزء منو فإف
ُ
َ
َ
ُ
َ
ٕ
ِ ِِ ( )
صيامو صحيح ،سواء أكانت إفاقتو ِمن أوِؿ ِ
اليوـ أـ ِم ْن آخره.
ْ ُُ ْ
َ
ٌ

يهطر،
ثانيًا :كبير ِّ
السن الذي ال يستطيع الصيام ،أو يشق عليو الصيام مشقةً ظاىرًة ،فهذا هبوز لو أف َ
صاع عن كل ٍ
يوـ،
يطعم مسكينا عن كل يوـ ِمن رمضاف ،ومقدار اإلطعام:
نصف ٍ
ُ
وهبب عليو أف َ
ِ
يس أ َُرز كبًن
ويساوي بالكيلو :كيلو ونصف تقريبا من األرز أو غًنه ،فيجزئ عن الشهر كلو إذا كاف تاما ك َ
من الذي يزف (٘ٗكجم) طبسة وأربعٌن كيلو جراـ ،وهبوز إعطاؤه لعائلة فقًنة أيا كاف عددىا.
درجة ِ
وإذا وصل الكبًن إىل ِ
صاـ
يعقل شيئا فإنو يزوؿ عنو التكليف ،وال يلزمو شيءٌ ،فبل يُ ُ
َ
اػبرؼ فلم يعد ُ
َ
طعم عنو.
عنو ،وال يُ ُ

(ٔ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
(ٕ) ينظر :اؼبغين ٖ ،ٕٔ-ٔٔ/واجملموع  ،ٕ٘ٛ/ٙواؼبهذب مي اجملموع .ٕ٘ٔ/ٙ

ٔٙ

فضل صيام رمضان وأسباب المغفرة فيو
احتِ َسابا غُ ِهَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن
وؿ الل ِو َ 
َٕ -ع ْن أَِيب ُىَريْػَرةَ  أَف َر ُس َ
ص َاـ َرَم َ
ضا َف إِيبَانا َو ْ
قاؿَ « :م ْن َ
(ٔ)
َذنْبِ ِو».متهق عليو.
يتعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة األولىُ :ب اغبديث فضيلة عظيمة ؼبن صاـ رمضاف إيبانا واحتسابا ،وىي أف اهلل تعاىل يغهر لو ما
تقدـ من ذنبو ،والمراد باإليمان :التصديق بوجوب صومو ،واالعتقاد حبق فرضيتو ،وباالحتساب :طلب
الثواب من اهلل تعاىل ،قاؿ اػبطايب رضبو اهلل ُب معىن االحتساب :ىو أف يصومو على معىن الرغبة ُب ثوابو،
طَيبَة نهسو بذلك ،غًن مستثقل لصيامو ،وال مستطيل أليامو.اىػ( ) فهنيئا ؼبن فرح برمضاف ،واستقبلو بالبشر
وبصره
وح ِه َ
ظ فيو َ
والسرور ،سعيدا بلقياهُ ،فرحا بعطاء ربو فيو ،فصامو كما أحب اهلل وفق شريعة اهللَ ،
ظبعو َ
ارحو عما حرَـ اهلل ،ىنيئا لو دبغهرة الذنوب ،ورضا عبلـ الغيوب.
ولسانَو وجو َ
ٕ

الفائدة الثانية :أسباب اؼبغهرة ُب رمضاف كثًنة ،منها ما دؿ عليو ىذا اغبديث ،وىو صياـ رمضاف إيبانا
واحتسابا ،وقد دلت النصوص الشرعية على أسباب أخر ينبغي أف كبرص عليها وهنتم هبا ،منها:
السبب الثاني :قياـ رمضاف ،فعن أَِيب ىريػرةَ  أَف رس َ ِ
ضا َف إِيبَانا
وؿ اللو  قَ َاؿَ « :م ْن قَ َاـ َرَم َ
ُ
َْ
َُ
ُ َْ َ
ٖ
()
احتِ َسابا غُ ِهَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن ذَنْبِ ِو».متهق عليو.
َو ْ
السبب الثالث :قياـ ِ
قاؿَ « :م ْن قَ َاـ لَْيػلَةَ الْ َق ْد ِر إِيبَانا
وؿ الل ِو َ 
ليلة القدر ،ف َع ْن أَِيب ُىَريْػَرةَ  أَف َر ُس َ
ُ
ٗ
()
احتِ َسابا؛ غُ ِهَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن َذنْبِ ِو».متهق عليو.
َو ْ
ِ
ات
السبب الرابع :اجتناب كبائ ِر
رسوؿ اهلل َ كا َف ُ
الذنوب ،ف َعن أيب ُىَريْػَرَة  أف َ
يقوؿ« :الصلَ َو ُ
(٘)
اعبمعةُ إىل ْ ِ
ب الْ َكبَائَِر».رواه مسلم.
ْ
ضا َف؛ ُم َكهَر ٌ
ضا ُف إىل َرَم َ
اعبُ ُم َعةَ ،وَرَم َ
ات َما بَػْيػنَػ ُهن إذا ْ
سَ ،و ُْ ُ َ
اجتَػنَ َ
اػبَ ْم ُ
(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب اإليباف ،باب صوـ رمضاف احتسابا من اإليباف ٔ ،)ٖٛ(ٕٕ/ومسلم ُب كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا،باب الرتغيب ُب قيػاـ رمضػاف
وىو الرتاويح ٔ.)ٚٙٓ(ٕٖ٘/
(ٕ) ينظر :فتح الباري ٗ ،ٔٔ٘/وعمدة القاري ٓٔ ،ٕٚٗ/وقاؿ العيين (عمػدة القػاري ٔ :)ٕٖٗ/فـنن قيـل :كػل مػن اللهظػٌن َوُنبَػا « :إيبانػا»و«احتسػابا» يغػين

عػػن ارخػػر إذ اؼبػ من ال يكػػوف إال ؿبتسػػبا ،واحملتسػػب ال يكػػوف إال م منػػا ،فهػػل لغػػًن الت كيػػد فيػػو فائػػدة أـ ال ؟ الجــواب :اؼبصػػدؽ لشػػيء ردبػػا ال يهعلػػو ـبلصػػا بػػل

للرياء وكبوه ،واؼبخلص ُب الهعل ردبا ال يكوف مصدقا بثوابو وبكونو طاعة م مورا بو سببا للمغهرة وكبوه ،أو الهائدة ىو الت كيد ونعمت الهائدة اىػ.
اف ٔ ،)ٖٚ(ٕٕ/ومسلم ُب كِتاب صبلةِ الْمسافِ ِرين وقَصػ ِرىا ،بػاب التػر ِغي ِ ِ
(ٖ) رواه البخاري ُب كتاب اإليباف ،باب تَطَو ِ
ضا َف من ا ِإليبَ ِ
ضػا َف
ػب ُب قيَ ِػاـ َرَم َ
ع قيَ ِاـ َرَم َ
ُ
َ َ
َُ ََ َْ َ
َ
ْ
يح ٔ.)ٜٚ٘(ٕٖ٘/
وىو التػَرا ِو ُ
(ٗ) رواه البخػاري ُب كتػاب صػبلة الػرتاويح ،بػاب فضػل ليلػة القػدر ٕ ،)ٜٔٔٓ(ٜٚٓ/ومسػلم ُب كتػاب صػبلة اؼبسػافرين وقصػرىا ،بػاب الرتغيػب ُب قيػاـ رمضػاف
وىو الرتاويحٔ.)ٚٙٓ(ٕٖ٘/
(٘) رواه مسلم ُب كتاب الطهارة ،باب الصلوات اػبمس واعبمعة إىل اعبمعة ورمضاف إىل رمضاف مكهرات ؼبا بينهن ما اجتنبت الكبائرٔ.)ٕٖٖ( ٕٜٓ/

ٔٚ

الفائــدة الثالثــة :التوبػة إىل اهلل تعػػاىل مػػن صبيػػي الػػذنوب واجبػػة دائمػا ،وىػػي وفيهػػة العمػػر ُب رمضػػاف وغػػًنه،
وذبديدىا دائما ،فقػد كػاف النػيب يتػوب إىل اهلل دائمػا ،كمػا ُب حػديث
اغبرص على التوبة
فينبغي على اؼبسلم
ُ
ُ
ِ
أيب ىري ػػرةَ  قػػاؿ :ظبعػػت رسػ َ ِ
ػوب إليػ ِػو ُب الْيَ ػ ْػوِـ أَ ْكثَػ َػر ِم ػن
ػوؿ اللػػو  يقػػوؿ« :واهلل إين ألَ ْس ػتَػ ْغه ُر اللػػوَ َوأَتُػ ُ
ُ َُ
ُ َْ َ
ِ
ٌن َمرة».رواه البخاري(ٔ).
َسْبع َ
ِ
وعػ ِن األَ َغػػر الْمػػزِين  أَف رسػ َ ِ
ػوب ُب الْيَ ػ ْػوِـ إليػ ِػو ِمئَػةَ
َُ
ػاس تُوبُػوا إىل اللػػو ،فَػِإين أَتُػ ُ
َُ
ػوؿ اللػػو  قػػاؿ« :يَػا أَيػ َهػػا النػ ُ
ٕ
مرةٍ».رواه مسلم( ) ،بل قػاؿ عب ُػد اهلل بػن عُمػر رضػي اهلل عنهمػا« :إ ْف ُكنػا لَنَػعػد لِرس ِ
ػوؿ الل ِػو ُ ب الْ َم ْجلِ ِ
ػس
َ
ُ َُ
ََ
ِ
ِ
ِِِ
يم».رواه أضبػػد وأب ػو داود والرتمػػذي وابػػن
ػب َعلَػػي ،إِنػ َ
ػك أنػػت الت ػػو ُ
الْ َواحػػد مئَػةَ َمػػرةٍَ :رب ا ْغهػ ْػر و َوتُػ ْ
اب الػػرح ُ
ٖ
ماجو ،وصححو الرتمذي وابن حباف( ).
ورمضاف كغًنه من األوقات بل ىو أوىل بالتوبة وذبديدىا ألنو زمن فاضل ،فاألعماؿ الصاغبة فيػو أفضػل مػن
غًنه ،والتوبة من أفضل األعماؿ ،وقد قس َم اهلل تعاىل النػاس إىل قسػمٌن ال ثالػث ؽبمػا فقػاؿ تعػاىل( :ومػن مل
ػث
ػاد إىل تائػب وفػامل ،ومػا ٍَب قِسػم ثال ٌ
يتب ف لئك ىم الظاؼبوف) ،قاؿ اإلمػاـ ابػن القػيم رضبػو اهلل :قسػم العب َ
ٗ
ِ
نهس ِو ِ
يب ِ
ب ،وال أفلم منوُ ِعبهلِ ِو برب ِو ِوحبَق ِو وبِ َع ِ
وآفات أعمالِِو.اىػ( )،
اسم الظامل َعلَى َمن ملْ يَػتُ ْ
َ
أَلْبَتةَ ،وأوقَ َي َ
وقاؿ اإلماـ النووي رضبو اهلل تعاىل :واتهقوا على أف التوبة من صبيي اؼبعاصػي واجبػة ،وأهنػا واجبػة علػى الهػور،
(٘)

وال هبوز ت خًنىا سواء كانت اؼبعصية صغًنة أو كبًنة .اىػ
فالواجػػب علينػػا أف نبػػادر ُب أيػػاـ اإلقبػػاؿ علػػى اهلل تعػػاىل ونقلػػي إقبلعػػا عامػا عػػن صبيػػي الػػذنوب ،فهػػذه فرصػػة
العمر وما يدرينا لعلهػا ال تتكػرر مػرة أخػر  ،فالتوبػةَ التوبػةَ يػا عبػاد اهلل ،واألوبػةَ األوبػةَ إىل اهلل ُب ىػذا الشػهر
النهوس على بارئها جل ُب عبله.
الكرًن الذي تقبل فيو
ُ

ٔ
استِغْ َها ِر النيب ُ ب الْيَػ ْوِـ َواللْيػلَ ِة ٘.)ٜ٘ٗٛ(ٕٖٕٗ/
( ) رواه البخاري ُب كتاب الدعوات ،بَاب ْ
ٕ
ِ
استِ ْحب ِ
االستِكْثَا ِر منو ٗ. )ٕٕٚٓ(ٕٓٚ٘/
اب اال ْست ْغ َها ِر َو ْ
( ) رواه مسلم ُب كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغهار ،بَاب ْ َ
ٖ
االستِغْ َها ِر ٕ ،)ٔ٘ٔٙ(ٛ٘/وىذا لهظو ،والرتمذي ُب كتاب الدعوات ،بَاب مػا يقػوؿ إذا
( ) رواه أضبد ٕ ،ٕٔ/وأبو داود ُب أبواب قراءة القرآف وربزيبو ،بَاب ُب ْ
قػاـ مػن الْ َم ْجلِ ِ
االسػتِ ْغ َها ِر ٕ ،)ٖٛٔٗ(ٕٖٔ٘/والبخػاري ُب األدب اؼبهػرد ص ،)ٕٙٚ(ٕٜٔوالنسػائي
ػس ٘ ،)ٖٖٗٗ(ٜٗٗ/وابػن ماجػو ُب كتػاب األدب ،بَػاب ْ
ِ
يث حسن ِ
يب ،وصػححو ابػن حبػاف ٖ ،)ٜٕٚ(ٕٓٙ/وقػاؿ األلبػاين ُب السلسػلة الصػحيحة
ُب السنن الك  ،)ٕٜٕٔٓ(ٜٔٔ/ٙقاؿ الرتمذيَ :حد ٌ َ َ ٌ َ
صح ٌ
يح َغ ِر ٌ
ٕ :)٘٘ٙ( ٜٛ/إسناد صحيح على شرط الشيخٌن.
(ٗ) مدارج السالكٌن ٔ.ٔٚٛ/
(٘) شرح صحيح مسلم  ،ٜ٘/ٔٚأوؿ كتاب التوبة.

ٔٛ

وما وما يشرع للصائم
فضل ال ِّ
صيام عم ً
ٖ -عن أَِيب ىريػرةَ  أَف رس َ ِ
َج ِزي
وؿ اللو  قَ َاؿ« :قَ َاؿ اهللُُ :كل َع َم ِل ابْ ِن َ
آد َـ لَوُ إال الصيَ َاـ فإنوُ و وأنَا أ ْ
َُ
َ ْ ُ َْ َ
بِِو ،والصياـ جنةٌ ،وإِذَا َكا َف يػوـ ِ
ص َخ ِ
َح ٌد أو قَاتَػلَوُ فَػ ْليَػ ُق ْل :إِين
َح ِد ُك ْم فبل يَػ ْرفُ ْ
َْ ُ َ
ب ،فَإ ْف َسابوُ أ َ
ث وال يَ ْ ْ
ص ْوـ أ َ
َ َُ ُ
ِ
وؼ فَ ِم الصائِ ِم أَطْي ِ ِ
امرٌؤ ِ
ك ،لِلصائِ ِم فَػرحتَ ِ
يح الْ ِمس ِ
اف
س ُؿبَم ٍد بِيَ ِدهِ َػبُلُ ُ
ُْ َ
َْ
ب عْن َد اللو من ِر ِ ْ
َُ
صائ ٌمَ ،والذي نَػ ْه ُ
ٔ
ِ
ص ْوِم ِو».متهق عليو( ).
ِح بِ َ
ِح ،وإذا لَق َي َربوُ فَر َ
يَػ ْهَر ُح ُه َما :إذا أَفْطََر فَر َ
وُب رو ٍ
اغبسنَةُ ع ْشر أَمثَ ِاؽبا إىل سب ِ
عمئَ ِة
قاؿ ُ
اية لِ ُمسلمَ :
آد َـ يُ َ
ضا َع ُ
رسوؿ اهلل ُ « :كل َع َم ِل ابْ ِن َ
ف َْ َ َ ُ ْ َ
َْ
ِ
ِ
ِض ْع ٍ
َجلِي ،لِلصائِ ِم
فَ ،
َج ِزي بِو ،يَ َدعُ َش ْه َوتَوُ َوطَ َع َاموُ م ْن أ ْ
قاؿ اهلل عز وجل :إال الص ْوَـ فَإنو و وأنَا أ ْ
ك» .وُب رو ٍ
وؼ فِ ِيو أَطْي ِ ِ ِ
فَػرحتَ ِ
يح الْ ِمس ِ
اية
اف :فَػ ْر َحةٌ ِعْن َد فِطْ ِرهَِ ،وفَػ ْر َحةٌ ِعْن َد لَِق ِاء َرب ِوَ ،و َػبُلُ ُ
َْ
ب عْن َد اللو من ِر ِ ْ
َُ
ِ ِ
ِ
ِح».
ل ُمسلم« :إ َذا لَق َي اللوَ فَ َجَزاهُ فَر َ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
اغبديث على ِ
فضائل للصياـ ىي:
طبس
الفائدة األولى :دؿ
ُ
َ
نهسو الشر ِ
الفضيلة األولى :أف اهلل تَػع َاىل اختصو ِمن بٌن األعماؿ بإضافتو إىل ِ
يهة إضافةَ تشر ٍ
يف ،وُب
َ َ
ىذا َمزية عظيمة ليست لغًنه من األعماؿ.
ٍ
ِ
أكرـ
الفضيلة الثانية :أف اهللَ تَػ َع َاىل َ
غًن ؿبصور وال معدود ،و ُ
هبزي الصائمٌن جزاء من عنده َ
وع َد أف َ
ِ
إحصاء العادين ِ
وح ِ
ساب
وخروجو عن
وع َد أنو يتوىل اعبزاءَ بنهسو اقتضى ذلك َسعةَ العطاء،
األكرمٌن إذا َ
َ
ٕ
َجرُىم بِغَ ًِْن ِحس ٍ
ِ
ِ
اب)( ) ،واؼبعىن :أف الصابرين
اغباسبٌن ،وما ىنا موافق لقولو تعاىل( :إمبَا يػُ َوَب الصاب ُرو َف أ ْ َ
َ
ٍ
ِ ٍ
ِ
اع الص كلها.
الصوـ هبمي أنو َ
اب صبا بِبل ح َساب ،و ُ
ي َجروف ببل َع َدد ،وإمبا يُصب عليهم الثو ُ
ِ
لصاحبو ِمن النا ِر ،كما جاء مصرحا بو ُب رواية أضبد
الفضيلة الثالثة :أف الصيَ َاـ ُجنةٌ ،واؼبعىن :أنو وقايةٌ
ِ (ٖ)
والرتمذي ؽبذا اغبديث بلهظَ « :والص ْوُـ ُجنةٌ ِم َن النار».
وؼ فَ ِم الصائِ ِم أَطْي ِ ِ ِ
يح الْ ِمس ِ
وؼ :بضم اػباء :تغًن
ك ،و ْ
اػبُلُ َ
الفضيلة الرابعة :أف ُخلُ َ
ب عْن َد اللو من ِر ِ ْ
َُ
رائحة الهم ،وىذا يدؿ على ؿببة اهلل تعاىل ألثر ىذه العبادة العظيمة؛ وإف كاف مكروىا عند الناس.
(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب الصوـ ،باب ىل يقوؿ إين صائم إذا شتم ٕ ،)ٔٛٓ٘( ٖٙٚ/ومسلم ُب كتاب الصياـ ،باب فضل الصياـ ٕ.)ٔٔ٘ٔ( ٛٓٙ/
(ٕ) سورة الزمر آية ٓٔ.
ٖ
يب.اى ػ وقػػد جػاء ىػػذا اؼبعػػىن مػػن
ضػ ِػل الصػ ْػوِـ ٖ ،)ٚٙٗ(ٖٔٙ/وقػػاؿَ :حػ ِػد ٌ
( ) رواه أضبػػد ٕ ،ٗٔٗ/والرتمػػذي ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػَػاب مػػا جػػاء ُب فَ ْ
يث َح َسػ ٌػن َغ ِر ٌ
حػػديث صباعػػة مػػن الصػحابة  أشػػهرىا حػػديث عثمػػاف بػػن أيب العػػاص رواه أضبػػد ٗ ،ٕٔٚ،ٕٕ،ٕٔ/والنسػػائي (ٖٕٕٓ) وابػػن ماجػػو ( ،)ٖٜٔٙوصػػححو ابػػن
خزيبة ٖ.)ٕٕٔ٘( )ٜٔٛٔ(ٜٖٔ/

ٜٔ

ِ
ِ ِ
ِ
ِح بهطره ،والثانية :أنو إذا لَق َي َربوُ فَ َجَزاهُ
الفضيلة الخامسة :أف للصائ ِم فَػ ْر َحتَاف :األوىل :أنو إذا أَفْطََر فَر َ
ص ْوِم ِو ُب الدنيا.
ِح بِ َ
وأثابو فَر َ
الفائدة الثانيةُ :ب اغبديث بشارة للصائم بدخوؿ ِ
اعبنة ،وذلك أنو إذا لقي اهلل يوـ القيامة فجازاه اهلل تعاىل

بصيامو فرح بذلك كما تقدـ ُب اغبديث ،وُب اإلخبار ب َهَرِح ِو وسعادتو يوـ القيامة بشارة لو بدخوؿ اعبنة،
ضا َف إِيبَانا
ص َاـ َرَم َ
ألف من فرح يوـ القيامة ال يشقى أبدا ،وقد ثبت ُب اغبديث الصحيح أفَ « :م ْن َ
(ٔ)
َ
ت
ي
ػ
ت
أ
:
قاؿ

الباىلي
ة
ام
ُم
أ
أيب
ث
حدي
من
وثبت
،
احتِ َسابا غُ ِهَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن ذَنْبِ ِو».متهق عليو
َ
َ ََ
َْ ُ
َو ْ
رس َ ِ
ك بِالص ْوِـ فَِإنوُ الَ ِع ْد َؿ لَوُ»ٍُ ،ب أَتَػْيتُوُ الثانِيَةَ،
تُ :م ْرِين بِ َع َم ٍل يُ ْد ِخلُِين ْ
اعبَنةَ .قَ َاؿَ « :علَْي َ
وؿ اللو  فَػ ُق ْل ُ
َُ
ٕ
ٍ ()
ك بِالصي ِاـ» .رواه أضبد والنسائي ،وصححو ابن خزيبةَ و ِ
ابن َح َجر.
فَػ َق َاؿَ « :علَْي َ
ُ ُ
َ
اغباكم و ُ
ُ
ابن حباف و ُ
الفائدة الثالثة :الصياـ مدرسة يرتىب فيها اؼبسلم على تقو اهلل تعاىل ،والتقو تتضمن حسن التعامل مي
ِ
ِ
ِ
دعا إليها اإلسبلـ ،وذبن ِ
اؼبذمومة الِت حذر منها
ب األخبلؽ
اغبسنة الِت َ
ارخرين ،وذلك بسلوؾ األخبلؽ َ
ب» وىو :رفي الصوت
اإلسبلـ ،فينبغي للصائم أف يتجنب «الرفَ َ
ُ
ث» وىو :الكبلـ الهاحش ،و«الص َخ َ
ِ
االسرتساؿ مي من َخاطَبوُ بالكبلـ اػبارج عن األ ََد ِ
ب
ترؾ
على الناس من الغضب وكبوه ،كما أف عليو َ
َ
ََ َْ
لك ،و ِ
وذلك بِتَػرِؾ الرد ِ
ِ
الباع ِ
ث لوُ على التزِاـ حس ِن األ ََد ِ
ب أالَ َوُى َو
عليوَ ،م َي إِ ْش َعا ِرهِ بِالْ َمانِ ِي لَوُ ِم ْن َذ َ
والليَاقَة َ ْ
ُْ
الصياـ ،وليقل لو بصر ِ ِ
صائِ ٌم) ،وليعلم الصائم أف ىذا اػبلق ليس خاصا حباؿ الصياـ،
بارةِ( :إِين ْام ُرٌؤ َ
َُ
يح الع َ
ْ
ِ
اد
ولكن الصياـ ىو اؼبدرسة الِت ينطلق منها اؼبسلم إىل ؿباسن األخبلؽ وكرًن السجايا ،قاؿ اهلل تعاىلَ ( :وعبَ ُ
ٖ
اعب ِ
ِ
ِ
ين يبَْ ُشو َف َعلَى األَْر ِ
اىلُو َف قَالُوا َسبلما)( ) ،واؼبعىن :أنو إذا خاطبهم
ض َى ْونا َوإ َذا َخاطَبَػ ُه ُم َْ
الر ْضبَ ِن الذ َ
ٗ
جاىل بكبلـ سوء ،ردوا عليو ٍ
بكبلـ َحس ٍن يَ ْسلَ ُمو َف بِِو ِمن ِْ
اإلٍب ،وقاؿ تعاىلَ ( :وقُولُواْ لِلن ِ
اس ُح ْسنا)( )،
َ
َ
َ
وقاؿ تعاىل( :وقُل لعِب ِادي يػ ُقولُواْ ال ِِت ِىي أَحسن إِف الشيطَا َف ينزغُ بػيػنَػهم إِف الشيطَا َف َكا َف لِ ِئلنْس ِ
اف َع ُد ّوا
ْ
َ َ َ
ْ َ َ َْ ُ ْ
َ ْ َُ
َ
(٘)
مبِينا ).

(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب اإليباف ،باب صوـ رمضاف احتسابا من اإليباف ٔ ،)ٖٛ(ٕٕ/ومسلم ُب كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا،باب الرتغيب ُب قيػاـ رمضػاف
وىو الرتاويح ٔ.)ٚٙٓ(ٕٖ٘/
(ٕ) رواه أضبد ٘ ،ٕٜٗ/والنسائي ٗ ،ٔٙ٘/وصححو ابن خزيبػة ٖ ،ٜٔٗ/وابػن حبػاف  ،ٕٔٔ/ٛواغبػاكم ٔ ،ٕ٘ٛ/وقػاؿ اغبػافظ( :فػتح البػاري ٗ :)ٔٓٗ/رواه
النسائي بسند صحيح.
(ٖ) سورة الهرقاف آية ٖ.ٙ
(ٗ) سورة البقرة آية ٖ.ٛ
(٘) سورة اإلسراء آية ٖ٘.

ٕٓ

خصائص شهر رمضان
قاؿ« :إذَا دخل رمضا ُف فُػتحت أَبػواب ْ ِ
اب َج َهن َم،
َٗ -ع ْن أَِيب ُىَريْػَرةَ  أف النيب َ 
اعبَنةَ ،وغُل َق ْ
َ َ َ ََ َ
ت أَبْػ َو ُ
َ ْ َْ ُ
(ٔ)
ِ
ِ
ٌن».متهق عليو.
َو ُس ْلسلَت الشيَاط ُ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

اعبَن ِة فلم يغلق منها باب،
اب ْ
الفائدة األولى :من خصائص ىذا الشه ِر الكرًن أنو إذَا َد َخ َل فُػت َح ْ
ت أَبْػ َو ُ
اب َج َهن َم فلم يهتح منها باب ،وذلك عبلمة لدخوؿ ىذا الشهر الكرًن يدركها أىل السماء،
َوغُل َق ْ
ت أَبْػ َو ُ
تعظيم ؽبذا الشهر ،وإشعار دبكانتو
ويستشعرىا أىل األرض اؼب منوف خب الصادؽ اؼبصدوؽ ،وُب ىذا
ٌ
ِ
اغب ِة فيو ،وتَػر ِغيب للعاملٌِن بطاعة اهلل تعاىل ،وإشعار بقلة ِ
ِ
اؼبعاصي
َ
وحرمتو ،وفيو إيذاف ب َكثْػَرةِ األعماؿ َ
الص َ
ْ
ِ
قبل اؼب منوف على رهبم ،وُب علم
من أىل اإليباف ،وؽبذا تكثر الطاعات ُب ىذا الشهر وتقل اؼبنكرات ،ويُ ُ
اؼب منٌن بذلك ربهيز ؽبم وتشجيي على فعل الطاعات وترؾ اؼبنكرات ،ورفي ؽبممهم ،ودعوة ؽبم إىل تعظيم
ىذا الشهر الكرًن كما عظمو اهلل تعاىل هبذه اػبصائص الِت ال تكوف ُب غًنه.
الفائدة الثانية :أف الشياطٌن صبيعا أو مردهتم يصه ُدوف بالس ِ
بلسل واأل ْغ ِ
بلؿ تعظيما ؽبذا الشهر الكرًن،
ََ ُ َ
وليمتنعوا من إيذاء اؼب منٌن وإغوائهم ،فبل َىبْلُصو ُف إىل ما كانوا َىبْلُصوف إليو ُب غًن رمضاف ،وال ي ِ
صلُوف إِىل
َ
ما يريدو َف من ِ
يط عن اػبًن ،وى َذا ِمن مع ِ
عباد اهللِ من ا ِإلضبلَِؿ عن اغبق ،والتثبِ ِ
ونة اهلل لعباده اؼب منٌن أ ْف
َْ َ ْ َ ُ
ُ
ِِ
ِ
ك َذب ُد عْن َد الناس من الر ْغ ِبة ُب
حزبَو ليكونوا ِم ْن أصحاب السعًن ،ول َذل َ
س عنهم َع ُدوُى ْم الذي يَ ْدعو ْ
َحبَ َ
اػب ًِن والعزو ِ
ؼ َعن الشر ُب ىذا الشه ِر أ ْكثَػَر فبا يكوف ُب غًنه من الشهور .وُب تصهيد الشياطٌن ُب
َْ ُُ ْ
ِِ
ِ
ِ
رمضاف إشارة إىل رفي عذر اؼبكل ِ
اع ِة
ف ك نو يػُ َق ُ
ت َعْن َ
اؿ لَوُ :قَ ْد ُكه ْ
ٌن فَبلَ تَػ ْعتَل هب ْم ُب تَػ ْرؾ الط َ
ك الشيَاط ُ
ِ ِ
ِ
ِ
والَ فِع ِل الْمع ِ
اح َهاَ ،وتَ ْطُُرَىا
صيَ ِة ،فَ َما بَق َي إال َى َو َاؾ َونَػ ْه ُس َ
ْ َْ
ك األَم َارةُ بالسوء فَػ ْلتَ ُك ْن قَ ِويا َعلَ َيها تَكْبَ ُح صبَ َ
ظ على صيامو والتزـ بآدابو كاف ت ثًن الشياطٌن عليو أقل
َعلَى اغبق أطْرا ،ولْيَػ ْعلَ ِم الْ ُم ْسلِ ُم أنوُ ُكل َما َحافَ َ
وبعدىم عنو أك  ،وإذا كاف صيامو ؾبرد عادة ،مل وبافظ عليو عما هبرحو ،ومل يلتزـ بآدابو كاف ت ثًنىا عليو
حبسب بعده عن الصياـ اغبقيقي.

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

ٕٔ

الفائدة الثالثة :شرع اهلل تعاىل صياـ شهر رمضاف لتحقيق التقو  ،وُب اغبديث بيا ٌف لثبلثة أسباب من
أسباب التقو ُب رمضاف ،وىي :فتح أبواب اعبنة ،وإغبلؽ أبواب النار ،وتصهيد الشياطٌن ،وللتػ ْق َو ُب
رمضاف أسباب أخر منها:
ياـ يذكر بالزىد ُب الدنيا ،وذلك دبا شرع اهلل فيو من االمتناع عن أعظم شهواهتا ،وىي
ً
رابعا :أف الص َ
شهوتا :البطن والهرج.

النهس على االمتناع عن احملبوبات والشهوات والعوائد طاعة هلل تعاىل وابتغاء
ياـ يعوُد
خامسا :أف الص َ
ً
َ
ؼبرضاتو ،وُب ىذا تعويد ؽبا على عموـ الطاعات الِت ىي حقيقة التقو .
ياـ يضعف البدف ،في دي بو ذلك إىل البعد عن فعل الشر وارتكاب اؼبعاصي.
ً
سادسا :أف الص َ

ياـ ُب رمضاف عبادة مشرتكة لعموـ اؼبسلمٌن ،فيحصل بو التعاوف على اػبًن والتنشيط على
ً
سابعا :أف الص َ

العبادة ،فكل الناس يتعبدوف معا ويستشعروف التقو معا ،وكثًن منهم ال يرضى التهاوف والتكاسل ُب ىذا
الشهر وال يرضى اؼبعصية وال جرح صومو ،فتشعر أف الطاعة حاصلة من اعبميي ُب البيت والشارع واؼبسجد
فبا يزيد اإليباف والتقو .
وُب اجتماع ىذه األسباب الكثًنة ال يكوف للمسلم عذر ُب ؾبانبة التقو وترؾ أسباهبا ،وىي ال تتهي لو ُب
غًن ىذا الشهر كما هتي ت فيو ،فبل ينبغي أف يكوف اؼبسلم عاجزا عن ربصيل التقو بعد أف ىي اهلل
أسباهبا الكونية والشرعية ،وُب إقباؿ أكثر الناس على الطاعة ُب ىذا الشهر ربقيق إلعجاز تشريعي عظيم
يتجلى لنا بتحقق التقو ُب ىذا الشهر لكثًن من الناس فبا مل يكن متحققا ُب غًنه من الشهور.

ٕٕ

مشروعية قيام رمضان وفضلو
٘ -عن أَِيب ىريػرَة  أَف رس َ ِ
احتِ َسابا غُ ِهَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن
وؿ اللو  قَ َاؿَ « :م ْن قَ َاـ َرَم َ
ضا َف إِيبَانا َو ْ
َْ
َُ
ُ َْ َ
ٔ
()
َذنْبِ ِو».متهق عليو.
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة األولى :اؼبراد بقياـ رمضاف الصبلة اؼبسماة بالرتاويح ،وىي سنة مشروعة ثابتة عن النيب  من قولو
وفعلو ،والسنة صبلهتا صباعة مي األئمة ُب اؼبساجد ،وقد فعلها النيب  مي أصحابو ٍب تركها خشية أف
تهرض عليهم ،قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيميةَ رضبو اهلل :صبلة الرتاويح صباعة ليست بدعة ُب الشريعة بل ىي
سنة ِ
بقوؿ رسوؿ اهلل  وفعلو ،قد صبلىا رسوؿ اهلل ُ ب اعبماعة ُب أوؿ شهر رمضاف ليلتٌن بل ثبلثا،
وصبلىا أيضا ُب العشر األواخر ُب صباعة مرات ،وكاف الناس يصلوهنا صباعة ُب اؼبسجد على عهده 
(ٕ)
قاؿ :صمنَا مي رس ِ
وؿ الل ِو  فَػلَ ْم

ر
ذ
أيب
حديث
من
ثبت
وقد
ويقرىم ،وإقراره سنة منو .اىػ
َ
َ
ُْ ََ َ ُ
ِ
ِ
ِ
يَ ِ
ث اللْي ِلٍُ ،ب َملْ يَػ ُق ْم بِنَا ُب الس ِاد َس ِةَ ،وقَ َاـ بِنَا ُب
ب ثػُلُ ُ
ُ
صل بنَا َحىت بَق َي َسْب ٌي م َن الش ْه ِر ،فَػ َق َاـ بنَا َحىت ذَ َى َ
وؿ الل ِو ،لَو نػَه ْلتػنا ب ِقيةَ لَيػلَتِنا ِ
ِْ ِ
فقاؿ« :إِنوُ َم ْن قَ َاـ َم َي
ىذهَِ .
ب َشطُْر اللْي ِل ،فَػ ُق ْلنَا لَوُ :يَا َر ُس َ
ْ ََ َ ْ َ
اػبَام َسة َحىت ذَ َى َ
ٖ
ِ
ٍ
ا ِإلم ِاـ حىت يػْنص ِر َ ِ
ابن حباف( ) ،ولئلنساف رجبل أو
َ َ َ َ
ابن خزيبة و ُ
ب لَوُ قيَ ُاـ لَْيػلَة».رواه اػبمسة ،وصححو ُ
ؼ ُكت َ
امرأة أف يصليها ُب بيتو ،واألفضل صبلهتا صباعة ألمور منها :أف ذلك ىو السنة ،فقد فعلها النيب 
وفعلها أصحابُو ِ من بعده ،ومنها :أف َمن صلى مي اإلماـ حىت ينصرؼ كتب لو قياـ ليلة ،وىذا ال
يت تى ؼبن صلى وحده حىت يصلي قريبا من ثلث الليل أو كبوه ،وينبغي ؼبن فاتتو صبلة الرتاويح مي الناس
ألي سبب أف يصليها ُب بيتو إما وحده ،أو مي صباعة أىل بيتو كزوجتو وأوالده.
الفائدة الثانية :ينبغي للمسلم أف وبرص على صبلة الرتاويح ليناؿ فضلها ،وينبغي لو أف وبرص على أف
يصليها من أوؽبا إىل آخرىا مي اإلماـ فيبدأ معو من أوؿ صبلتو ،ويبقى معو حىت ينتهي من صبلتو ،ألنو إذا
اف ٔ ،)ٖٚ(ٕٕ/ومسلم ُب كِتاب صبلةِ الْمسافِ ِرين وقَصػ ِرىا ،بػاب التػر ِغي ِ ِ
(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب اإليباف ،باب تَطَو ِ
ضا َف من ا ِإليبَ ِ
ضػا َف
ػب ُب قيَ ِػاـ َرَم َ
ع قيَ ِاـ َرَم َ
ُ
َ َ
َُ ََ َْ َ
َ
ْ
يح ٔ.)ٜٚ٘(ٕٖ٘/
وىو التػَرا ِو ُ
(ٕ) اقتضاء الصراط اؼبستقيم ٔ ٕٚ٘/ـبتصرا.
ِ
(ٖ) رواه أضبد ٘ ،ٕٔٚ،ٖٔٙ،ٜٔ٘/وأبو داود ُب أبواب قيػاـ الليػل ،بػاب تَػ ْه ِريػ ِي أَبْػػو ِ
ضػا َف ٕ ،)ٖٔٚ٘(٘ٓ/والرتمػذي ُب
ضػا َف بَػاب ُب قيَ ِػاـ َش ْػه ِر َرَم َ
اب َش ْػه ِر َرَم َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؼ
ص ػر َ
كتػػاب الصػػوـ ،بَػػاب مػػا جػػاء ُب قيَػ ِػاـ َشػ ْػه ِر َرَم َ
ضػػا َف ٖ )ٛٓٙ(ٜٔٙ/وىػػذا لهظػػو ،والنسػػائي ُب كتػػاب السػػهو ،بَػػاب ثَػ َػواب مػػن صػػلى مػػي ا ِإل َمػػاـ حػػىت يػَنْ َ
ِ
ضػا َف ٖ ،)ٔٙٓ٘(ٕٕٓ/وابػن ماجػو ُب كتػاب إقامػة الصػبلة والسػنة فيهػا ،بَػاب مػا جػاء ُب قِيَ ِػاـ َش ْػه ِر
ٖ ،)ٖٔٙٗ(ٖٛ/وُب كتاب قيػاـ الليػل ،بَػاب قيَ ِػاـ َش ْػه ِر َرَم َ
ضا َف ٔ ،)ٖٕٔٚ(ٕٗٓ/والدارمي ٕ ،)ٔٚٚٚ(ٕٗ/وصححو ابن خزيبػة ٖ ،)ٕٕٓٙ(ٖٖٚ/وابػن حبػاف  ،)ٕ٘ٗٚ(ٕٛٛ/ٙواأللبػاين ُب إرواء الغليػل(،)ٗٗٚ
َرَم َ
وصحيح اعبامي(.)ٕٗٔٚ

ٖٕ

فعل ذلك كتب لو قياـ ليلة كاملة ،سواء أكانت صبلة اإلماـ طويلة أـ متوسطة أـ خهيهة ،لعموـ حديث
أيب ذر  السابق ،ومن قاـ ىكذا إيبانا دبوعود اهلل جل وعبل وطلبا لؤلجر والثواب منو ،فإنو إف شاء اهلل
احتِ َسابا غُ ِهَر لو ما
تعاىل يناؿ الثواب الذي أخ بو النيب ُ ب ىذا اغبديثَ « :م ْن قَ َاـ َرَم َ
ضا َف إِيبَانا َو ْ
تَػ َقد َـ من َذنْبِ ِو» ،ومن مل يُتِم الصبل َة مي اإلماـ فلو أجر ما صلى ولكن ال يكتب لو قياـ ليلة كاملة ،ومن
أراد الزيادة بعد صبلة اإلماـ ُب بيتو أو غًنه فينبغي لو أف ال ينصرؼ إذا قاـ اإلماـ للوتر ،بل إنو يصليو معو
وينويو َش ْهعا ،فإذا سلم اإلماـ قاـ ف تى بركعة وسلمٍ ،ب صلى بعد ذلك ما كتب لوٍ ،ب أوتر ُب آخر
صبلتو.
يصلي ما شاء شهعا ركعتٌن ركعتٌن ،وال يعيد الوتر وال
أوتر مي اإلماـ ٍب بَ َدا لو أف يصل َي فلو أف
َ
ومن َ
َ
(ٔ)

ضوُ.
ين ُق ُ
الفائدة الثالثة :لقياـ الليل ُب رمضاف وغًنه أحكاـ منها:

ؿبدود ال يزاد عليو وال ينقص ِمنو ،ودليل ذلك إطبلؽ ىذا
أوالً :ليس لقياـ رمضاف وال لغًنه حد
ٌ
اغبديث وغًنه من األحاديث اؼبرغبة ُب قياـ الليل ،مي ما ثبت عن ِ
عبد اهللِ ب ِن عُ َمَر رضي اهلل عنهما قاؿ:
ِ
ِ
ص لى
صبلةِ اللْي ِل؟ َ
قاؿَ « :مثْػ َىن َمثْػ َىن ،فإذا َخش َي الصْب َح َ
َس ََؿ َر ُج ٌل النيب  وىو على الْمْن َِ  :ما تَػَر ُب َ
ٕ
وِ
صلى».متهق عليو( ) ،ولكن األفضل ما كاف يهعلُوُ النيب  غالبا وىو إحد عشرة
اح َدة فَ َْوتَػَر ْ
ت لَوُ َما َ
َ
ِ
ِ
ِ
ضا َف والَ ُب َغ ًِْنه َعلَى إِ ْح َد
ت َعائ َشةُ رضي اهلل عنهاَ « :ما َكا َف َر ُ
سوؿ اللو  يَِز ُ
يد ُب َرَم َ
ركعة ،كما قَالَ ْ
ٖ
َع ْشَرَة َرْك َعة».متهق عليو( ) ،وإف زاد على ىذا العدد أو نقص ِمنو فبل ب س بذلك.
ثانيًا :صبلة الوتر ىي الركعة اؼبهردة الِت تصلى بعد صبلة العشاء إىل طلوع الهجر ،وقد يكوف ثبلثا
صلَة ،أو أح َد عشر مت ِ
صلَة ،أو تسعا مت ِ
صلَة ،أو سبعا مت ِ
صلَة ،أو طبسا مت ِ
مت ِ
صلَة ،وليس من شرطو دعاء
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
القنوت الذي يقاؿ بعد الركوع أو قبلو ،وبعض الناس قد يرتؾ الوتر ألنو ال وبهظ دعاء القنوت وىو خط
ِ
تدعو دبا شئت ،ولك أف تقرأ الدعاء من
وح َرما ٌف ،فلك أف تصلي الوتر من غًن دعاء القنوت ،ولك أف َ
ِ
ِ
احملهوفة عن النيب ُ ب قياـ الليل مل
األحاديث
ورقة ،واألوىل فعل القنوت أحيانا وتركو أحيانا؛ ألف عامة
(ٔ ) نقض الوتر :أف يصلي ركعة ينوي هبا شهي الوتر السابقٍ ،ب يصلي ما شاء شهعاٍ ،ب يوتر مرة أخر  ،وقد ذىب إليو بعض أىل العلم ،ةاعبمهور على خبلفو،
والقوؿ بو ضعيف ألسباب منها :أف ىذه عبادة ،واألصل ُب العبادات التوقيف ،وال دليل على ىذه الصػورة ،ومنهػا :أنػو ُب اغبقيقػة قػد أوتػر ثػبلث مػرات ،فيكػوف
قد وقي ُب النهي عن وتر مرتٌن ،ومنها :أف بناء صبلة على صبلة بعد فاصل طويل غالبا ال أصل لو ،وال دليل على مشروعيتو.
(ٕ) رواه البخاري ُب أبواب اؼبساجد ،باب ا ْغبِلَ ِػق واعبلػوس ُب اؼبسػجد ٔ ،)ٗٙٓ(ٜٔٚ/ومسػلم ُب كتػاب صػبلة اؼبسػافرين وقصػرىا ،بػاب صػبلة الليػل مثػىن مثػىن
والوتر ركعة من آخر الليلٔ.)ٜٚٗ(٘ٔٙ/
ٖ
ِ
ِ
صػبلةِ اللْي ِػل
( ) رواه البخاري ُب أبواب التهجد ،بَاب قيَ ِاـ النيب  بِاللْي ِل ُب َرَم َ
ضا َف َو َغ ًِْنه ٔ ،)ٜٔٓٙ(ٖٛ٘/ومسلم ُب كتاب صبلة اؼبسػافرين وقصػرىا ،بَػاب َ
وع َد ِد رَكع ِ
ات النيب ُ ب اللْي ِل ٔ.)ٖٚٛ(ٜ٘ٓ/
ََ َ َ

ٕٗ

يذكر فيها أنو كاف يدعو ُب صبلة الوتر ،وجاء ىذا ُب بعض األحاديث ،وثبت عن الصحابة  فِعلو،
فلهذا األوىل أف يهعل أحيانا ويرتؾ أحيانا ،واهلل أعلم.

ػرؾ مس ِػح الوجػػو باليػدين بعػد الػدعاء؛ لعػػدـ ثبػوت ذلػك عػن النػػيب  ،جػاء ُب فتػاو اللجنػ ِػة
ثالثًـا :األَوىل ت ُ
ِ
الدائمة :الدعاء عبادة مشروعة ،ومل يثبت ُب مسح الوجو بالكهٌن َع ِقبَوُ ُسنةٌ قولية أو عمليػة ،بػل ُروي ذلػك
(ٔ)
ِ
ِ
ِمن طُ ٍ
الصحيحة الِت مل يُذكر فيها اؼبسح.اىػ
باألحاديث
رؽ ضعيهة ،فاألَوىل تركو عمبل

(ٔ) فتاو اللجنة الدائمة .ٜ٘/ٙ

ٕ٘

الصيام ومن يجوز لو الفطر
أحوال الناس في ِّ
رسوؿ الل ِو  فََتَػيت رس َ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
ت َعلَيػنَا خيل ِ
ك ال َك ْعيب َ 
وؿ اللو  فَػ َو َج ْدتُوُ
 -ٙعن أَنَ ِ َ
ْ ُ َُ
قاؿ :أَ َغ َار ْ ْ َ ْ ُ
يػتَػغَد  ،فَػ َق َاؿ« :اُْد ُف فَ ُكل» ،ف ُقلت :إين ِ
ك ع ِن الص ْوِـ أو الصيَ ِاـ ،إِف اهلل تَػ َع َاىل
ُحدثْ َ
ُ
َ
صائ ٌم ،فقاؿ« :اُْد ُف أ َ
َ
ْ
اغبَ ِام ِل أو الْ ُم ْر ِض ِي الص ْوَـ أو الصيَ َاـ» ،واهلل لق ْد قَا َؽبَُما النيب
ض َي ع ِن الْ ُم َسافِ ِر الص ْوَـ َو َشطَْر الصبلةَِ ،و َع ِن ْ
َو َ
ِ
ِ
ت ِم ْن طَ َع ِاـ النيب  .رواه اػبمسة وصححو
 كِْلتَػْي ِه َما أو إِ ْح َد ُ
انبَا ،فَػيَا َؽبْ َ
ف نَػ ْهسي أَف ال أَ ُكو َف طَع ْم ُ
(ٔ)

ابن خزيبة.
ُ

يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة األولىِ :من األعذا ِر اؼببيحة للهطر ُب رمضاف :اغبمل والرضاعةُ ،فإذا احتاجت اغبامل إىل ِ
الهطر
ُ
أفطرت ُب رمضاف كلو ،أو ُب ِ ِ
بعضو وأحست باؼبشقة عليها أو خافت على
بعض أيامو ،وإذا صامت َ
نهسها أو على جنينها فلها أف ِ
خوؼ وال على جنينها وال ِطهلِها
تهطَر ،أما إذا مل يكن عليها مشقةٌ وال ٌ
الرضي ِي كما لو كاف يكهيو ما تُدر لو من اغبليب مي صيامها ِمن غًن مشقة عليها ،أو كاف يتغذ على
ِ
الهطر رخصةٌ عند حاجتها إليو أو حاجة طهلها ،فإذا
اغبليب الصناعي فليس ؽبا الهطر ُب ىذه اغبالة ،ألف َ
مل تكن حاجة مل يػب ِح ِ
الهطر.
َُ
ِ
ِ ِ
ِ
ضاءُ بِ َع َد ِد األي ِاـ الِت أفطََرتْػ َها،
ب َعلَى ُكل مْنػ ُه َما ال َق َ
الفائدة الثانية :إذَا أفطََرت اغبام ُل أو اؼبرض ُيَ ،و َج َ
ووقْت ال َق ِ
ذلك َسنَة أو َسنَتَػ ْ ِ
عليها ُب ت ِخ ًِن
ضاء ُم َوس ٌي إىل زاوِؿ عُ ْذ ِرَىاَ ،وقَ ْد يَ ْستَ ِمر َ
ََ ُ َ
ٌن فََ ْكثَػَر ،فَبلَ َحَر َج َ
ال َق ِ
ضاء فيما بػ ْ َ ِ
ِ
عليها
َ
ليس َ
ب َعلَ َيها ال َق َ ُ َ َ
ضاء ،و ْ
لكن َم َىت َز َاؿ عُ ْذ ُرَىا َو َج َ
ٌن زواؿ العُذر إىل رمضا َف التاو لوُ ،و َ
ِ
الهطْر خوفا علَى نَػ ْه ِسها أو خوفا علَى جنِينِها أو ولِ ِ
ِ
يح ِم ْن
يد َىاَ ،علَى الص ِح ِ
إطعاـَ ،سواءٌ أكا َف ُ َ ْ َ
َم َي القضاء ٌ
َ
َْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
أقو ِاؿ ِ
كاؼبسافِ ِر
أىل العِل ِم َرضبهم اهلل تعاىلَ ،
وذلك ألف النيب ُ ب َى َذا اغبديث أخبَػَر أف اغبام َل واؼبرض َي َ
ضعو عْنو ،واؼبسافِر ِ
يقضي فَػ َق ْط َك َما قا َؿ تعاىلَ ( :وَمن َكا َف َم ِريضا أَْو
عنهما
قَ ْد َو َ
كما َو َ َ ُ َ ُ
َ
الصياـ َ
ض َي اهلل َ
َ ُ
علَى س َه ٍر فَعِدةٌ من أَي ٍاـ أُخر)(ٕ) ،وىك َذا ِ
قض ِ
اؼبرضي تَ ِ
اغبامل و ِ
ِ
ِ
يض
ر
اؼب
و
،
يض
ر
اؼب
م
ك
ح
ُب
ا
م
ه
ػ
ن
أل
و
،
ط
ق
ػ
ف
ياف
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ َ
َُ
ُ
ِ
يقضي فَػ َق ْط ِم ْن َغ ًِْن إطْ َع ٍاـ.
صػ ِػة ُب
(ٔ) رواه أضبػػد ٗ ،ٖٗٚ/و٘ ،ٕٜ/وأبػو داود ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب اختيػػار الهطػػر ٕ ،)ٕٗٓٛ(ٖٔٚ/والرتمػػذي ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػَػاب مػػا جػػاء ُب الر ْخ َ
األفطار لِلْ ُحْبػلَى َوالْ ُم ْر ِض ِي ٖ ،)ٚٔ٘(ٜٗ /وىذا لهظو ،والنسائي ُب كتاب الصياـ ،باب ذكر اختبلؼ معاوية بن سبلـ وعلي بن اؼببارؾ ُب ىذا اغبديث
يث َح َسػ ٌػن  ،وصػػححو ابػػن
ٗ ،)ٕٕٚٗ(ٔٛٓ/وابػػن ماجػػو ُب كتػػاب الصػػياـ ،بػَػاب مػػا جػػاء ُب ا ِإلفْطَػػا ِر لِلْ َح ِامػ ِػل َوالْ ُم ْر ِضػ ِي ٔ ،)ٔٙٙٚ(ٖٖ٘/قػػاؿ الرتمػػذيَ :حػ ِػد ٌ
خزيب ػػة ٖ ،)ٕٓٗٗ(-)ٕٕٓٗ(ٕٙٚ/واأللب ػػاين ُب ص ػػحيح س ػػنن أيب داود(ٖ ،)ٕٓٛتنبي ــو :ىك ػػذا ُب رواي ػػة الرتم ػػذي وأيب داود وإح ػػد رواي ػػِت اب ػػن خزيب ػػة« :أو
الْ ُم ْر ِض ِي» ،وُب رواية غًننبا« :والْ ُم ْر ِض ِي».
(ٕ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
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الفائدة الثالثة :فبن يعذر برتؾ الصياـ ُب رمضاف فيباح لو الهطر :اؼبريض ،ولو ثبلثة أحواؿ:
مثل :اؼبريض
الحال األولى :إذا كان المريض يـتضرر بالصيام ،وال يـرجى شفاؤه من ىذا المرضُ ،
بالسرطاف اؼبنتشر ُب البدف ،واؼبريض بالسكري ويعجز عن الصياـ والقضاء ،والذي يغسل ال ُكلى وال
يستطيي الصياـ ُب رمضاف وال القضاء ،فه الء يهطروف ،وهبب عليو أف يطعموا مسكينا عن كل يوـ من
رمضاف.
الحال الثانية :إذا كان المريض يـتضرر بالصيام ،وال يـرجى شفاؤه من ىذا المرض لكنو يستطيي

صياـ بعض األياـ دوف بعض ،ويستطيي القضاء ،مثل :اؼبريض بالسكري الذي يستطيي صياـ بعض األياـ
دوف بعض ،فيصوـ األياـ الِت يستطيعها ويهطر األياـ الِت يشق عليو صيامهاٍ ،ب يقضي فيما بعد ،وىكذا
الذي يغسل الكلى ويستطيي صياـ بعض األياـ دوف بعض ،فيصوـ ما يستطيعو ويهطر األياـ الِت يغسل
فيها الكلى واألياـ الِت يشق عليو صيامهاٍ ،ب يقضي فيما بعد.
مثل :عامة
الحال الثالثة :إذا كان المريض يـتضرر بالصيام ،ويـرجى شفاؤه من ىذا المرض ُ ،
األمراض غًن الْ ُم ْزِمنَ ِة ،فهذا يهطر األياـ الِت يعجز فيها عن الصياـ ،أو يشق عليو الصياـ فيها مشقة
فاىرةٍ ،ب إذا شهي صاـ بقية الشهر ،ويقضي ما أفطره من أياـ ،وليس عليو إطعاـ بسبب ذلك.
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حكم صيام الحائض والنـفساء وقضائهما
ِ ِ
ِ
ِ
ض تَػ ْق ِ
اغبَائِ ِ
ضي
اؿ ْ
لتَ :ما بَ ُ
الع َد ِوية ْ
ت َعائ َشةَ رضي اهلل عنها فَػ ُق ُ
قالتَ :س َلْ ُ
 -ٚعن ُم َعاذَةَ بنت عبد اهلل َ
ِ (ٔ)
ِ
ٍ
ِ
الصوـ والَ تَػ ْق ِ
ِ
تَ « :كا َف
ل
ا
ق
،
َؿ
َس
أ
ين
ك
ل
و
،
ة
ي
ر
و
ر
حب
ت
س
ل
:
لت
ق
؟!
َح ُروِريةٌ أَنْت
ُ
َ
َ
َ
ْ َ ْ
ضي الصبل َة؟ فَػ َقالَ ْ
َْ
ت :أ َ
َ
ُ ُ ْ ُ َُ
ٕ
()
صيبػنا َذلك فَػنػ مر بَِق ِ ِ
ض ِاء الصبلَةِ».متهق عليو.
ضاء الص ْوـ ،وال نػُ ْ َم ُر بَِق َ
يُ ِ َُ َ ُ ْ َ ُ َ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
ِ
ت ال ت مر بالصياـ ،بل إهنا تُػْنػ َهى عن
الفائدة األولى :من رضبة اهلل تعاىل باؼبرأة أهنا إذا حاضت أو نُه َس ْ
ِ
صح صومها ،فعن أيب سعِ ٍ
ت وَمل ي ِ
اػبُ ْد ِري  قاؿَ :خَر َج رسوؿ
يد ْ
َُ
الصياـ ُب ىذه اغبالة ،ولو صامت أَشبَ ْ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
صدقْ َن ،فَِإين أُ ِريتُ ُكن
الل ِو ُ ب أ ْ
صلى ،فَ َمر على الن َساء فقاؿ« :يَا َم ْع َشَر الن َساء تَ َ
َض َحى أو فطْ ٍر إىل الْ ُم َ
وؿ الل ِو؟ قاؿ« :تُكْثِر َف اللعن ،وتَ ْك ُهر َف الْع ِشًن ،ما رأيت ِمن نَاقِص ِ
ات
أَ ْكثَػَر أ َْى ِل النا ِر» ،فَػ ُق ْل َنَ :وِِبَ يا َر ُس َ
ْ َْ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ
َع ْق ٍل وِدي ٍن أَ ْذ َىب لِلُب الرج ِل ْ ِ ِ
قاؿ:
وؿ الل ِو؟ َ
صا ُف ِدينِنَا َو َع ْقلِنَا يا َر ُس َ
وما نػُ ْق َ
اغبَا ِزـ من إ ْح َدا ُكن» ،قُػ ْل َنَ :
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك ِمن نػُ ْق ِ
قاؿ« :فَ َذل ِ
صِ
س إذَا
ف َش َه َادة الر ُج ِل؟» ،قُػ ْل َن :بَػلَىَ ،
س َش َه َادةُ الْ َم ْرأَة مثْ َل ن ْ
َ
صاف َع ْقل َها .أَلَْي َ
«أَلَْي َ
ٖ
ك ِمن نػُ ْقص ِ
قاؿ« :فَ َذلِ ِ
اف ِدينِ َها».متهق عليو( ) ،وإمبا ُمنعت اؼبرأة
ص ْم؟» ،قُػ ْل َن :بَػلَىَ ،
اض ْ
َح َ
َ
صل وَملْ تَ ُ
ت َملْ تُ َ
الضعف ربتاج معها إىل الر ِ
ٌن ألهنا ُب ٍ
ِ
احة والطعاـ والشر ِ
ِ
ٌن اغبالت ِ
الصياـ ُب ىات ِ
اب ،فلم
حالة ِمن
ِمن
ُ َ
تقضي
وض َي عنها الصبل َة اؼبهروضةَ ،وهبب عليها أف
إهباب الصياـ عليها ،بل إف اهلل تعاىل رضبة هبا َ
يناسبها ُ
َ
ِ
ِ
القضاء موسي ؽبا ِمن رمضاف الذي أفطرت فيو إىل رمضا َف
ووقت
بعدد األياـ الِت أفطرهتا من رمضافُ ،
ارخر ،وال هبوز ؽبا ت خًنُ القضاء إىل ما بعد رمضاف ارخر بغًن عذر.
صياـ اليوـ التاو ،ويكوف
هر
الفائدة الثانية :إذا رأت اؼبرأةُ
ُ
وجب عليها ُ
قبل الهج ِر َ
اغبائض الط َ
الكامل َ
َ
ِ
ِ
الطهر ِ
باعبهاؼ الكامل لِ َمن طُهرىا بذلك ،فيجب
البيضاء ،أو
برؤية ال َقص ِة البيضاء لِ َم ْن طُهرىا بالقص ِة
ُ
ِ
الطهر
عليها ُب ىذه اغبالة أف َ
تصوـ اليوـ التاو ،وإف مل تغتسل إال بعد طلوع الهجر ،وأما إذا مل تَػَر َ
ٔ
ػوب إىل َح ػُروراء بلػػدة علػػى ميلػػٌن ِم ػن الكوفػػة ،واؼب ػراد ىنػػا اػب ػوارج ،فػػإهنم ينسػػبوف إليهػػا ألف أوؿ فرقػػة مػػنهم خرج ػوا َعلَ ػى علػػي  كػػانوا ِهب ػا،
( ) ا ْغبَػُروِري منسػ ٌ
واسػػتههمتها عائشػػة رضػػي اهلل عنهػػا اسػػتههاـ اسػػتنكار :ىػػل أنػػت مػػنهم؛ ألف مػػن أصػ ِ
ػوؽبم :األخػػذ دبػػا دؿ عليػػو القػػرآفَ ،وَرد مػػا زاد عليػػو مػػن اغبػػديث مطلقػا (فػػتح
البارئ.)ٕٕٗ/
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٕ
ض الصػػبل َة ٔ ،)ٖٔ٘(ٕٕٔ/ومسػػلم ُب كتػػاب اغبػػيض ،بػػاب وجػ ِ
اغبَػػائ ِ
ض ُدو َف
ضػػاء الصػ ْػوـ علػػى ْ
ػوب قَ َ
( ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب اغبػػيض ،بػَػاب ال تَػ ْقضػػي ا ْغبَػػائ ُ
َ ُُ
الصبل ِة ٔ ،)ٖٖ٘(ٕٙ٘/وىذا لهظو.
ص الطاعػ ػ ِ
ػاف ا ِإليبَػ ِ
ػاف نػُ ْقصػ ػ ِ
ض الص ػػوـ ٔ ،)ٕٜٛ(ٔٔٙ/ومسػ ػػلم ُب كتػ ػػاب اإليب ػػاف ،بػ ػػاب بػيػ ػ ِ
ػاف بِػ ػنَػ ْق ِ
(ٖ) رواه البخػ ػػاري ُب كتػ ػػاب اغب ػػيض ،بػَ ػػاب تَػ ػ ْػر ِؾ ا ْغبَػ ػػائِ ِ
ػات
َ
َ
َْ
َ ََ
ٔ ) ٛٓ(ٛٚ/ومل يسق لهظو وأحاؿ دبعناه على ما قبلو ،ورواه ُب اؼبوضي نهسو من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما برقم (.)ٜٚ
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وتشرب بقيةَ النها ِر على الصحيح من
كل
َ
الكامل إال ُب أثناء النها ِر فإهنا تُكمل َ
يومها مهطرة ،فلها أف ت َ
َ
قوو العلماء ،وتصوـ ِمن اليوـ التاو.
َ

ِ
الشمس فقد بطَ َل صيامها وصارت
قبل غروب
الفائدة الثالثة :إذا صامت اؼبرأةُ َ
ونزؿ منها ُ
دـ اغبيض َ
ِ
ِ
اغبيض َك َِمل
شعرت دبقدمات
كل
وهبب عليها قضاءُ ىذا اليوـ ،وأما إذا َ
مهطرةَ ،
َ
وتشربُ ،
فلها أف ت َ
ِ
ِ
فصومها ىذا اليوـ
دـ
الظه ِر ،واعتصا ِر البط ِن وكبونبا ولكن مل ينزؿ معها ُ
اغبيض إال بعد غروب الشمس ُ
قضاؤه.
هبب عليها ُ
ٌ
صحيح وال ُ

ٕٜ

الصيام
من ال يجب عليو ِّ
 -ٛعن الربػي ِي ِ ٍ
صا ِرَ « :م ْن
بنت ُم َعوذ رضي اهلل عنها قَ ْ
اشوراءَ إىل قُػَر األَنْ َ
َ
الت :أَْر َس َل النيب َ غ َدا َة َع َ
أَصبح م ْه ِطرا فَػ ْليتِم ب ِقيةَ يػوِم ِو ،ومن أَصبح ِ
صوُـ ِصْبػيَانػَنَا،
ص ْم» ،قَالَ ْ
وموُ بَػ ْع ُدَ ،ونُ َ
ت :فَ ُكنا نَ ُ
صائما فَػ ْليَ ُ
ُ َ َْ َ َ ْ َْ َ َ
صُ
َْ َ ُ
وقب َع ُل َؽبُ ْم الل ْعبَةَ ِم َن العِ ْه ِن ،فَإ َذا بَ َكى أَ َح ُد ُى ْم َعلَى الط َع ِاـ أَ ْعطَْيػنَاهُ َذ َاؾ َحىت يَ ُكو َف ِعْن َد اإلفْطَا ِر.متهق
َْ
(ٔ)

عليو.

يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

الصياـ على الصغًن حىت يبلُ َغ  ،فعن علي  أف النيب  قاؿُ « :رفِ َي الْ َقلَ ُم َع ْن
الفائدة األولى :ال هبب
ُ
ِ
ِ
ٍ
ظ ،وعن الصِيب حىت َوبتَلِم ،وعن الْمجنُ ِ
وف َحىت يَػ ْع ِق َل».رواه أضبد وأبو داود
ثَبلثَةَ :عن النائ ِم َحىت يَ ْستَػْيق َ َ َ
َ ْ َ ََ َ ْ
ٕ
والرتمذي وابن ماجو( ) ،وفبا هبب التنبو لو أف بلوغ البنت بنزوؿ اغبيض منها ،وبعض البنات يبلغن بذلك
ِ
ِ
تعليمها ما هبب عليها ومنو الصياـ،
مبكرا ُب سن العاشرة أو اغبادية عشرة أو الثانية عشرة ،ويهمل أبواىا َ
وىذا ِمن التقصًن ُب اؼبس ولية الِت أوجبها اهلل تعاىل على األبوين.
ِ
بالصوـ إِذَا أطاقَوُ سبرينا لَوُ على الطاعة لي ل َه َها
الفائدة الثانية :يسن لوو الصغًن ذَ َكرا كاف أو أنثى أف ي ُمَره
ِِ
ِ
ِ
غار
صوُموف َ
أوالدىم ُ
ْبع َد بلوغو اقتداء بالسلف الصاحل  ،فقد كاف الصحابةُ ُرضواف اهلل عليهم يُ َ
وى َم ص ٌ
ِ ِ
كبوه) ف عطوهُ إياىا ليتلهى بو حىت
فإذا بكى أحدىم من اعبوع جعلوا لو الل ْعبةَ م َن الْعه ِن (وىو الصوؼ و َ
ِ
اػبطاب  ف ٌُب ٍ
برجل قد أفطََر
عمر ب ِن
ي ٌب موعد اإلفطار ،وذَ َكَر ُ
عبد اهلل بن أيب اؽبذيل :أنو كاف عند َ
ك ،تُػ ْه ِط ُر َو ِصْبػيَانػُنُا
ب ْ
اػبَ ْمَر ُب َرَمضا َف ،فَػلَما ُرفي إليوَ َعثَػَر َعلَى َوج ِه ِوَ ،
كَ ،ويلَ َ
عمرَ :علَى وج ِه َ
َو َش ِر َ
فقاؿ ُ

(ٔ) رواه البخ ػ ػػاري ُب كت ػ ػػاب الص ػ ػػوـ ،ب ػ ػػاب ص ػ ػػوـ الص ػ ػػبياف ٕ ،)ٜٔٛ٘(ٜٕٙ/ومس ػ ػػلم ُب كتػ ػػاب الصػ ػػياـ ،بػ ػػاب مػ ػػن أكػ ػػل ُب عاشػ ػػوراء فليكػ ػػف بقيػ ػػة يومػ ػػو
ٕ.)ٖٔٔٙ(ٜٚٛ/
(ٕ) رواه أضبػػدٔ ،ٔ٘ٗ،ٔٗٓ،ٔٔٛ،ٔٔٙ/وأبػػو داود ُب كتػػاب اغبػػدود ،بػػاب ُب اجملنػػوف يسػػرؽ أو يصػػيب حػػدا ٗ )ٖٗٗٓ( ٔٗٔ/وىػػذا لهظػػو ،والرتمػػذي ُب
كتػػاب اغبػػدود ،بػػاب مػػا جػػاء فػػيمن ال هبػػب عليػػو اغبػػد ٗ ،)ٕٖٔٗ(ٖٕ/وابػػن ماجػػو ُب كتػػاب الطبلؽ،بػػاب طػػبلؽ اؼبعتػػوه والصػػغًن والنػػائم ٔ،)ٕٕٓٗ( ٜٙ٘/
والنسػػائي ُب السػػنن الكػ ٗ )ٖٖٚٗ( ٖٕٗ/ومػػا بعػػده ،ولػػو عػػن علػػي  طػػرؽ بعضػػها مرفػػوع وبعضػػها موقػػوؼ ،قػػاؿ الرتمػػذي :حػػديث علػػي حػػديث حسػػن
ػديث مرفوعػ ػػا ابػ ػػن خزيبػ ػػة
غري ػ ػػب م ػ ػػن ى ػ ػػذا الوجػ ػػو ،وق ػ ػػاؿ النس ػ ػػائي وال ػ ػػدارقطين :اؼبوق ػ ػػوؼ أصػ ػػح (العلػ ػ ػل ال ػ ػواردة ُب األحاديػ ػػث النبويػ ػػة ٖ ،)ٖٚ/وصػ ػػحح اغب ػ ػ َ
ٕ ،)ٖٔٓٓ(ٕٔٓ/وابن حباف ٔ ،)ٖٔٗ(ٖ٘ٙ/والضياء اؼبقدسي ُب األحاديػث اؼبختػارة ٕ ،)ٗٔ٘(ٗٔ/وقػاؿ اغبػاكم ُب اؼبسػتدرؾ علػى الصػحيحٌن ٔ:ٖٜٛ/
حديث صحيح على شرط الشيخٌن ومل ىبرجاه ،وقاؿ أيضا(اؼبستدرؾ ٗ :)ٖٗٓ/وقد روي ىذا اغبديث بإسناد صحيح عن علي  عن النػيب  مسػنَدا ،وقػاؿ
البخاري (علل الرتمذي ٔ :)ٕٕ٘/ىو عندي حديث حسػن ،وصػححو ابػن حػزـ (احمللػى  ،)ٖٗٙ ،ٗٙٓ،ٖٖٕ،ٕٓٙ/ٜوالنػووي (شػرح صػحيح مسػلم )ٔٗ/ٛ
واأللبػاين ُب إرواء الغليػػل ٕ ،)ٕٜٚ( ٗ/وقػػاؿ ابػػن حجػػر( فػػتح البػػاري ٕٔ :)ٕٔٔ/رجػػح النسػػائي اؼبوقػوؼ ،ومػػي ذلػػك فهػػو مرفػػوع حكمػا .وقػػاؿ بعػػد ذكػػر بعػػض
طرقو :وىذه طرؽ تقوي بعضها ببعض.

ٖٓ

(ٔ)
ِ
ِ
ِ
األم ِر وال ي مرو َف
ىذا
عن
ف
لو
ه
غ
ي
اليوـ
لياء
و
األ
وبعض
،
اغبَد َشبانٌن َسوطا
ضَربَوُ ْ
َ
ْ
َ ُ
ياـٍُ ،ب أََمَر بِو فَ َ
ص ٌ
ْ
ِ
الصياـ مي ر ْغبَتهم فيو يَزعُم أف ذلك رضبة هبم ،واغبقيقةُ أف
أوالده ِمن
بل إف ْبع َ
يبني َ
َ
ضهم ُ
أوالدىم بالصياـْ ،
ِ ِ
ضررا
ْ
صاموا فَرأ عليهم َ
القياـ بواجب تربيتهم على شعائر ا ِإلسبلـ وتعاليمو ،وإمبا يبنعهم إذا َ
تهم ىي ُ
رضبَ ْ
ياـ فبل حرج عليو ُب منعهم ِحي ٍ
بالص ِ
نئذ.
َ

الفائدة الثالثة :فبن ال هبب عليهم الصياـ أنواع من الناس منهم:
أوال :ا ْؽب ِرـ ال ِذي بلَ َغ اؽب َذياف وس َقط َسبيِيزه فبل هبب عليو الصياـ وال ا ِإلطعاـ عنو لس ِ
قوط التكليف عنو
ُ
ُ
َُ
َ
ُ
ُ
َبزواؿ سبييزِه ف ْشبوَ الصيب قبل التميي ِز ،فإف كاف يبيز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليو الصوـ ُب حاؿ سبيي ِزه
ِ
دو َف ِ
حاؿ سبيي ِزه.
حاؿ َىذيانِِو وتلزموُ َ
كالصوـ ال تلزموُ َ
حاؿ ى َذيانِو ،والصبلةُ
ثانيا :اجملنو ُف وىو فاقِ ُد ِ
الصياـ ألنو
الصياـ ،غبديث علي  السابق ،وال يصح ِمنو
هبب عليو
ُ
ُ
العقل فبل ُ
ِ
ٍ
هيق أحيانا لزمو
ليس لو َع ْق ٌل يعقل بو العبادةَ وينويها ،والعبادة ال تصح إال بنية  .فإ ْف كاف هبن أحيانا ويُ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
صومو كما لو أغمي عليو ٍ
دبرض
الصياـ ُب حاؿ إفاقتو دوف حاؿ جنونو ،وإ ْف ُجن ُب أثناء النها ِر مل يبطُل ُ
ٍ
ٍ
يلزـ قضاءُ الْيَػ ْوـ ال ِذي حصل فيو اعبُنو ُف.
أو غًنه ،ألنو نو
عاقل بنية صحيحة ،وعلى ىذا فبل ُ
َ
الصوـ وىو ٌ

(ٔ) رواه ابػػن سػػعد ُب الطبقػػات الك ػ  ،ٔٔ٘/ٙوابػػن اعبعػػد ُب مسػػنده ٔ ،)ٙٔٗ( ٗٔ٘/وسػػعيد بػػن منصػػور ُب سػػننو كمػػا نقلػػو ابػػن حجػػر بسػػنده ُب تغليػػق
التعليػػق ٖ ،ٜٔٙ/وابػػن عسػػاكر ُب ت ػ ريخ مدينػػة دمشػػق مػػن طريػػق ابػػن اعبعػػدٔ ،ٖ٘ٙ/وذكػػره البخػػاري معلقػػا ؾبزومػػا بػػو ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب صػػوـ الصػػبياف
ٕ ٜٕٙ/قبل اغبديث رقم ( )ٜٔٛ٘والذىيب ُب سًن أعبلـ النببلء ٗ ،ٔٚٔ/واؼبنقوؿ ملهق من ؾبموع الروايات.
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الصيام في السفر
ِّ
ِ
قاؿ لِلنِيب :
َسلَ ِمي َ 
َ -ٜع ْن أـ اؼب َ
بن َع ْم ٍرو األ ْ
منٌن َعائ َشةَ رضي اهلل عنها َزْو ِج النِيب  :أَف ضبََْزةَ َ
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
ت فََفْ ِط ْر».متهق عليو.
ص ْمَ ،وإِ ْف شْئ َ
وـ ُب الس َه ِر؟َ -وَكا َف َكث ًَن الصيَ ِاـ -فَػ َق َاؿ« :إِ ْف شْئ َ
ت فَ ُ
َص ُ
أَأ ُ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة األولى :هبوز للمسافر سهرا مباحا ِ
الهطُْر بإصباع العلماء ،إال أف يقصد بالسهر التحايل بو على
َُ
ٕ
ِ
ُخَر) ( ) ،وىذا يعم كل
الهطر فبل هبوز لو الهطر ،قاؿ تعاىلَ ( :وَمن َكا َف َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َه ٍر فَعدةٌ م ْن أَي ٍاـ أ َ
مسافر وإف مل هبد مشقة كمن سافر بالطائرة وكاف اعبو باردا ،إذ اؼببيح للهطر ىو السهر وليس اؼبشقة ،وال
هبوز العيب علَى من أفْطَر ُب ىذهِ ِ
اغبالة ألَنو متَػرخص بِر ْخص ِة اهلل تعاىل ،قاؿ أَنَس  :سافَػرنَا مي ر ِ
سوؿ
ُ
ٌ
َ
ُ
َ ْ ََ َ
ُ
َ
َ َْ َ
ٌ
ٖ
ِ
ِ
شيخ
ب الصائِ ُم َعلَى الْ ُم ْه ِط ِر ،والَ الْ ُم ْه ِط ُر َعلَى الصائِ ِم.متهق عليو( )َ ،
اللو ُ ب َرَم َ
قاؿ ُ
ضا َف ،فَػلَ ْم يَع ْ
اإلسبلـ ابن تيميةَ رضبو اهلل :هبوز الهطر للمسافر باتهاؽ األمة ،سواء كاف قادرا على الصياـ أو عاجزا،
وسواء شق عليو الصوـ أو مل يشق ،حبيث لو كاف مسافرا ُب الظل واؼباء ،ومعو من ىبدمو ،جاز لو ِ
الهطُْر
َْ
اب ...وكذلك َم ْن أنكر على
وال َق ْ
ص ُرَ ،وَم ْن قَ َاؿ :إف الهطر 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 ،
الْ ُم ْهط ِر فَإنوُ يُ ْستَتَ ُ
(ٗ)

وخبلؼ إصباع األمة.اىػ

الفائدة الثانية :للناس ُب الصياـ ُب السه ِر طبسة أحواؿ:
ِ
َجَزأَهُ ،وذىب بعض العلماء إىل ربرًن
الحال األولىَ :م ْن يَػتَ َ
ص َاـ أ ْ
ضرُر بِالصيَاـ ،فَػ َه َذا يُكَْرهُ لَوُ الصيَ ُاـ ،وإ ْف َ
الصياـ عليو ،وعلَى ى َذا ُوبمل ما رواه جابِر  أَف رس َ ِ
ضا َف،
وؿ اللو َ خَر َج َع َاـ الْ َهْت ِح إىل َمكةَ ُب َرَم َ
َُ
َ َ َ ْ َ ُ َ ََ ُ َ ٌ
ِ
ِ
فَصاـ حىت بػلَ َغ ُكر ِ
ِ
ِ
يما
ََ َ َ ََ
اع الْغَمي ِم ،فَ َ
يل لو :إف الناس قد َشق عليهم الصيَ ُاـَ ،وإمبَا يَػْنظُُرو َف ف َ
ص َاـ ُ
الناس [،فَق َ
فَػع ْلت ،فَػ]دعا بَِق َد ٍح ِمن م ٍاء[بػع َد الْعص ِر] فَػرفَػعو حىت نَظَر الناس إليوٍُ ،ب 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 َ
(ٔ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب الصػػياـ ،بَػػاب الصػ ْػوِـ ُب الس ػ َه ِر َوا ِإلفْطَػػا ِر ٕ ،)ٔٛٗٔ(ٙٛٙ/ومسػػلم ُب كتػػاب الصػػياـ ،بَػػاب الت ْخيِ ػ ًِن ُب الصػ ْػوِـ َوالْ ِهطْ ػ ِر ُب الس ػ َه ِر
ٕ.)ٕٔٔٔ(ٜٚٛ/
(ٕ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
ٖ
ِ
ض ُػه ْم بػَ ْعضػا ُب الص ْػوِـ َوا ِإلفْطَػا ِر ٕ ،)ٔٛٗ٘(ٙٛٚ/ومسػلم ُب كتػاب الصػياـ ،بَػاب َج َػوا ِز
اب النػيب  بػَ ْع ُ
بأ ْ
َص َح ُ
( ) رواه البخاري ُب كتاب الصوـ ،بَاب مل يَع ْ
ِ ِ
ضا َف لِْل ُم َسافِ ِر ٕ ،)ٔٔٔٛ(ٚٛٚ/وىذا لهظو.
الص ْوـ َوالْهطْ ِر ُب َش ْه ِر َرَم َ
(ٗ) ؾبموع فتاو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٕ٘.ٕٔٓ/
٘
ضا َف لِلْمسافِ ِر ُب َغ ًِن مع ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
صيَ ٍة ٕ ،)ٔٔٔٗ(ٚٛ٘/وما بٌن معقوفٌن من رواية أخر لو.
ْ َْ
( ) رواه مسلم ُب كتاب الصياـ ،بَاب َج َواز الص ْوـ َوالْهطْر ُب َش ْهر َرَم َ ُ َ
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ِ
ِ
َجَزأَهَُ ،و َعلَى
الحال الثانيةَ :م ْن يَ ُشق َعلَْيو الصيَ ُاـ َوالَ يَػتَ َ
ص َاـ أ ْ
ضرُر بِو ،فَػ َه َذا يُكَْرهُ لَوُ الصيَ ُاـ أيضا ،وإ ْف َ
رسوؿ الل ِو ُ ب س َه ٍر فَػرأَ ِزحاما ورجبل قَ ْد فُلل ِ
فقاؿَ « :ما
عليوَ ،
قاؿَ :كا َف ُ
َى َذا ُْوب َم ُل َما َرَواهُ َجابٌِر َ 
َ َ َ ََ ُ
َ
(ٔ)
س ِم َن الِْ الص ْوُـ ُب الس َه ِر».متهق عليو.
صائِ ٌمَ ،
َى َذا؟» ،فَػ َقالُواَ :
فقاؿ« :لَْي َ
الصياـ ولكن يشق عليو القضاء ،كالذي يكوف مشغوال ُب غًن رمضاف
الحال الثالثةِ :من ال يشق عليو
ُ
ٍ
ٍ
عبادات
بوفيهة أو سه ٍر فيشق عليو القضاءُ ،أو ينشط ُب الصياـ مي الناس وال ينشط وحده ،أو أف عنده
أكثر وقتِ ِو ويشق عليو القضاء ُب ىذه اغبالة ،فاألفضل ؽبذا أف يصوـ ُب
أو أعماال أخر ُب فطره
ُ
تستغرؽ َ
السهر.

الحال الرابعةَ :من يستوي عنده األمراف الصياـ وعدمو ،وال يشق عليو القضاء ،فقد اختلف العلماء ُب
األفضل لو ،والصحيح أف األفضل لو الهطر ،وىو مذىب اإلماـ أضبد ،وقوؿ ابن عمر وابن عباس وسعيد
وشيخنا
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
بن اؼبسيب والشعيب واألوزاعي وإسحاؽ وابن خزيبة وابن حباف ،واختاره ُ
ُ
ابن باز واللجنةُ الدائمة لئلفتاء ،وذلك ألنو يستمتي برخصة اهلل تعاىل ،وُب حديث عبد اهلل بن عُ َمَر رضي
ُ
رسوؿ الل ِو « :إف اللو ُِوبب أَ ْف تُػ ْ تَى رخصوَ ،كما يكْره أَ ْف تُػ ْ تَى مع ِ
صيَتُوُ» .رواه
قاؿ ُ
قاؿَ :
اهلل عنهما َ
َْ
ُ َ ُ ُ َ َ َُ
َ ُ
(ٕ)
أضبد وصححو ابن خزيبة وابن حباف  ،ويدؿ عليو أيضا قولو تعاىلَ ( :وَمن َكا َف َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َه ٍر فَعِدةٌ

(ٖ)
ِ
مباشرة إىل القضاء ،ومل ىبًنه ُب
و
ل
ق
ػ
ن
ألنو
اإلفطار
ر
اؼبساف
و
يض
ر
للم
األصل
جعل
حيث
،
ُخَر)
َ
م ْن أَي ٍاـ أ َ
َ
ََ ُ َ
َ
ِ
الصياـ وعدمو ،ولوال أف النيب  وأصحابَو  كانوا يصوموف ُب السهر لكاف ؼبن قاؿ بوجوب الهط ِر وجوٌ
ِمن ىذه ارية الكريبة.
الحال الخامسة :أف يستهيد اؼبسافر بالهط ِر زياد َة عبادةٍ أو مصلحة ك ف يتقو بو على اعبهاد ،أو على
ِ
أداء العُمرة أوؿ ما يدخل مكة هنارا ألف االبتداء هبا أوؿ قدومو ىو السنة ،أو أدائِها على وجو أًب فبا لو
ِ
طر كما أمر النيب 
أداىا صائما ،أو يكوف لو أداىا صائما شق عليو ،فاألفضل لو ُب ىذه اغباؿ اله ُ
(ٗ)
أصحابو ِ 
بالهطر ُب فتح مكة.
َ
(ٔ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػَػاب قَػ ْػوِؿ النػػيب  لِ َمػ ْػن فُلػ َػل عليػػو َوا ْشػػتَد ا ْغبَػػر« :لػػيس مػػن الْػِ الصػ ْػوُـ ُب الس ػ َه ِر » ٕ ،)ٔٛٗٗ(ٙٛٚ/ومسػػلم ُب كتػػاب
الصياـ ،باب جواز الصوـ والهطر ُب شهر رمضاف للمسافر ٕ.)ٔٔٔ٘( ٚٛٙ/
(ٕ) رواه أضب ػػد ٕ ،ٔٓٛ/وص ػػححو اب ػػن خزيب ػػة ٕ ،)ٜ٘ٓ(ٖٚ/واب ػػن حب ػػاف  ،)ٕٕٚٗ(ٗ٘ٔ/ٙورواه البيهق ػػي ُب الس ػػنن الكػ ػ ٖ ،ٔٗٓ/و البػ ػزار ُب مس ػػنده
ٕ ،)ٜٜ٘ٛ(ٕ٘٘/قاؿ النػووي (خبلصػة األحكػاـ ٕ :)ٕٜٚ/رواه البيهقػي بإسػناد جيػد ،وقػاؿ اؼبنػذري (الرتغيػب والرتىيػب ٕ :)ٛٚ/رواه أضبػد بإسػناد صػحيح،
والبزار والط اين ُب األوسط بإسناد حسن ،وصححو األلباين ُب إرواء الغليل (ٗ.)٘ٙ
(ٖ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
ٗ
َجػ ػ ِر الْ ُم ْه ِطػ ػ ِر ُب السػ ػ َه ِر إذا تَػ ػ َػوىل الْ َع َم ػ َػل ٕ ،)ٕٔٔٓ(ٜٚٛ/وس ػػي ٌب بتمام ػػو إف ش ػػاء اهلل ُب ى ػػذا الكت ػػاب (اغب ػػديث
( ) رواه مس ػػلم ُب كت ػػاب الص ػػياـ ،بَػػاب أ ْ
رقم(.))ٕٛ
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الفائدة الثالثة :هبوز الهطر للمسافر من أوؿ ما ىبرج من بلده ولو كاف قد ابتدأ الصياـ ،كما هبوز لو الهطر
ِ
ِ
طر أيضا
طر إذا أقاـ ببلد إقامة ال َسبني قَ ْ
صَر الصبلة كاليوـ واليومٌن والثبلثة وكبوىا ،ولو اله ُ
أثناء السهر ،واله ُ
مهطرا فلَو أف يتم فِ
ُب رجوعو ،وإذا دخل بلَ َده ِ
اإلمساؾ على الصحيح من قوو العلماء رضبهم
طره وال يلزمو
ُ
َََ ُ
َ
اهلل تعاىل ،وىو مذىب مالِ
ِ
ِ
وجوب اإلمساؾ ُب ىذه
دليل على
و
ك
َ ُ
الشافعي وروايةٌ عن اإلماـ أضبد ،ألنو ال َ
ّ
ٍ
األصل أف من أفطر أوؿ النهار بعذر جاز لو الهطر آَ ِخَرهُ إال ٍ
مسعود :
قوؿ اب ِن
بدليل ،وي يده ُ
اغبالة ،و ُ
آخره .رواه ابن أيب شيبة (ٔ) ،وأما إذا ِ
ِ
قد َـ بلده ودخلَها صائما ،فبل هبوز لو
َم ْن أَ َك َل أَوَؿ النػ َها ِر فَػ ْليَ ْ ُك ْل َ ُ
الهطر ٍ
ِ
حينئذ ،ويلزمو إسباـ ِ
صيام ِو.
ُ

(ٔ) رواه ابن أيب شيبة ُب مصنهو ٕ.)ٜٖٖٗ(ٖٔٓ/
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حكم الجماع في نـهار رمضان ومقدِّماتو
فقاؿ :يا رس َ ِ
ٓٔ -عن أيب ىريػرَة  قَ َاؿ :بػيػنَما َْكبن جلُ ِ
ِ
ْت!
وؿ اللوَ ،ىلَك ُ
وس عْن َد النيب  إ ْذ َجاءَهُ َر ُج ٌل َ َ ُ
َْ َ ُ ُ ٌ
ُ َْ َ
ك؟» ،قَ َاؿ :وقَػعت علَى امرأٌَِب وأنا صائِم! فَػ َق َاؿ ُ ِ
قاؿ:
ىل َِذب ُد َرقَػبَة تُػ ْعتِ ُق َها؟»َ ،
قَ َاؿَ « :ما لَ َ
َ ٌ
رسوؿ اللو ْ « :
َ ْ ُ َ َْ
ِ
ِ
ِ
وـ َش ْهريْ ِن ُمتَتَابِ َع ْ ِ
ٌن ِم ْس ِكينا»،
ٌن؟» ،قَ َاؿ :الَ ،فَػ َق َاؿ« :فَػ َه ْل َذب ُد إِطْ َع َاـ ست َ
يي أَ ْف تَ ُ
الَ ،قَ َاؿ« :فَػ َه ْل تَ ْستَط ُ
صَ َ
لك أٌُِبَ النيب  بِ َعَرٍؽ فيو سبٌَْرَ -والْ َعَر ُؽ الْ ِمكْتَ ُل -قَ َاؿ:
قَ َاؿ :الَ .قَ َاؿ :فَ َم َك َ
ث النيب  ،فَػبَػْيػنَا َْكب ُن َعلَى َذ َ
ِ
ِ
وؿ الل ِو؟!
َعلَى أَفْػ َقَر ِمين يَا َر ُس َ
صد ْؽ بِو» ،فَػ َق َاؿ الر ُج ُل :أ َ
«أَيْ َن السائ ُل؟» ،فَػ َق َاؿ :أنَا ،قَ َاؿُ « :خ ْذ َى َذا فَػتَ َ
ِ
ِ
ٌن -أَىل بػي ٍ
ت أَنْػيَابُوٍُُ ،ب
يد ْ
ٌن الَبَػتَػْيػ َها -يُِر ُ
ض ِح َ
ك النيب َ حىت بَ َد ْ
ت أَفْػ َق ُر م ْن أ َْى ِل بَػْي ِِت .فَ َ
فَػ َواللو َما بَػ ْ َ
اغبَرتَػ ْ ِ ْ ُ َْ
(ٔ)
ك».متهق عليو.
َ
قاؿ« :أَطْعِ ْموُ أ َْىلَ َ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
(اغبش َهة) ،وىو
أسو َ
إيبلج الذ َك ِر ُب الْ َه ْرِج حىت يغيب ر ُ
الفائدة األولى :فبا وبرـ على الصائم :اعبماعُ ،وىو ُ
ِ
صومو فَػ ْرضا كاف ْأو نَػ ْهبل.
فم َىت جامي
ْ
الصائم بطَل ُ
أعظَ ُم اؼبهطرات وأ ْكبَػ ُرىا إشباَ ،
ُ
اإلمساؾ عن
اجب عليو لَ ِزمو التوبةُ إىل اهلل تعاىل ِمن ىذا اإلٍب العظيم ،و
ُ
ٍب إ ْف كاف ُب هنا ِر رمضا َف و ُ
الصوـ و ٌ
قضاء ٍ
اؼبهطرات ُب ىذا اليوـ الذي جامي فيو ،مي ِ
يوـ بدال عنو ،ووجب عليو أيضا الكهارةُ اؼبغلظةُ ،وىي:
ََ
قبة م ٍ
عتق ر ٍ
منة ،فإف مل َهب ْد فصياـ شهري ِن متتابعٌن ال يػُ ْهط ِر بينهما إال لعُ ْذ ٍر شرعي ك ياـ العيدين
ُ
رض والسهر لغ ًِن ِ
والتشر ِيق ،أو لعُ ْذ ٍر حسي كاؼب ِ
قصد الْ ِهطْر ،فإ ْف أفطََر لغ ًِن عذ ٍر ولو يوما واحدا ل ِزمو
ٍ َ
ِ
ِ
فإطعاـ ستٌن مسكينا،
متتابعٌن
ن
ي
ر
شه
صياـ
يستطي
مل
فإف
،
ي
التتاب
ليحصل
الصياـ ِم ْن جديد
ناؼ
َ
استِْئ ُ
ُ
ْ َ
َ ُ
لِ ُكل مسك ٍ
ٌن كيلو وربي أو كيلو ونصف تقريبا من أألرز أو غًنه ِمن طعاـ اردميٌن.
الفائدة الثانية :إنْز ُاؿ الْم ِين ِ
نوعاف:
َ
االستمناء أو بتكرا ِر النظ ِر للنس ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ػاء
التقبيل أو
اللمس أو
مثل :إنزالِو باؼبباشرِة أو
األول :اإلنز ُاؿ بِهعلو قَ ْ
صداُ ،
ِ
ِ
ِ
ػوـ إال باجتِنَاهبػا كمػا جػاء ُب
أو الصوِر أو
األفبلـ ،وىذا ال ُ
هبوز للصائم ،ألنو م َن الش ْهوة ال ِِت ال يكػو ُف الص ُ
(ٕ)
اغبػػديث الْ ُق ْدسػػي« :يػْت ػػرُؾ طَعامػػو وشػػرابو وشػػهوتَو ِم ػن أ ِ
ػب
ػ
هب
و
،
ػر
ػ
ط
أف
ػد
ػ
ق
ف
ػو
ػ
ل
فع
ن
ػ
وم
،
َ ُ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َ ْ َ ُ ْ ْ
َجلػػي».متهػػق عليػػو َ
ُ
َ
وقضاؤه فيما بعد ،وليس عليو كهارةٌ.
اإلمساؾ ىذا اليوـ عن الطعاـ والشراب،
عليو التوبةُ إىل اهلل تعاىل ،و
ُ
ُ
(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب الصوـ ،باب إذا جامي ُب رمضاف ومل يكػن لػو شػيء فتصػدؽ عليػو فليكهػر ٕ ،)ٖٔٛٗ(ٙٛٗ/ومسػلم ُب كتػاب الصػياـ ،بػاب تغلػيظ
ربرًن اعبماع ُب هنار رمضاف على الصائم ووجوب الكهارة الك فيو ٕ ،)ٔٔٔٔ(ٚٛٔ/وال َعَرؽ :الزبيل أو اؼبِكتل الذي يوضي فيو التمر أو غًنه.
ٕ
ض ِل الص ْوِـ ٕ ،)ٜٔٚ٘(ٙٚٓ/ومسلم ُب كتاب الصياـ ،باب فضل الصياـ ٕ.)ٔٔ٘ٔ( ٛٓٚ/
( ) رواه البخاري ُب كتاب الصوـ ،بَاب فَ ْ
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ِ
ػاالحتبلـ أو التهكػ ًِن اجملػرِد عػن العم ِػل ،أو بػالنظرةِ
الثاني :نػزوؿ اؼبػين بغػًن فِعلِػ ِو وال اختيػا ِره ،مث ُػل :نزولِػو ب
ِ
ػتبلـ يقػػي بغ ػ ًِن اختيػػا ِر الصػػائم ،وأمػػا
ػائم؛ ألف االحػ َ
األوىل ،فهػػذا ال حػػر َج علػػى اإلنسػػاف فيػػو ،وال يُهط ػ ُر الصػ َ
ِ
ػت أو
ػاؿ :ق ػ َ
التَهكػػًنُ فمعه ػ ٌػو عن ػػو غب ػػديث أيب ُىَريْ ػ َػرةَ  ق ػ َ
ػاوَز ألُم ػ ِػِت َعم ػػا َو ْس َو َس ػ ْ
ػاؿ الن ػػيب « :إف الل ػػوَ َذبَػ َ
(ٔ)
ت بِِو أَنْػ ُه َس َهاَ ،ما َملْ تَػ ْع َم ْل بِِو ،أو تَ َكل ْم».متهق عليو.
َحدثَ ْ
بتقبيل أو لَ ٍ
وأما إنز ُاؿ الْ َم ْذ ِي ٍ
اختلف العلماءُ ُب التهط ًِن بو،
يهعلَوُ ،وقد
َ
مس وكب ِونبا فبل ينبغي للصائم أف َ
والصحيح أنو ال يهطر الصائم ،ولكنو ينبغي لو أف يتجنب ما يدعوه إىل ذلك.
الفائدة الثالثة :أما التػ ْقبِيل واللمس بشهوة ِ
فالناس صنهاف:
بدوف إنْز ٍاؿ للمين
ُ ْ
ُ
ِ
الوقوع ُب اعبماع أو إنزاؿ اؼبين بشهوةٍ ،فهذا ال ب س بهعلو ،ف َع ْن
ك نَػ ْه َسوُ ِمن ِ
الصنف األول :الذي يبَْل ُ
ِ
اشر وىو ِ
ِ
وؿ الل ِو  يػ َقبل وىو ِ
ِ
قالت« :كا َف َر ُس ُ
منٌن َعائ َشةَ رضي اهلل عنها ْ
أـ اؼب َ
صائ ٌمَ ،ولَكنوُ
َ
َ
صائ ٌمَ ،ويػُبَ ُ
ُ ُ
(ٕ)
ِ
ضا َف».
أ َْملَ ُك ُك ْم ِإل ْربِو».متهق عليو ،وُب رواية ؼبسل ٍمُ« :ب َرَم َ
ِ
اعبماع أو إنز ِاؿ اؼبين بشهوةٍ ،فبل هبوز لو
الوقوع ُب
ِ
ك نَػ ْه َسوُ وىبشى ِمن ِ
الصنف الثاني :الذي ال يبَْل ُ
ِ
ٍ
ِ
ذلك ،سدا للذر ِ
وخباصة َمن تزو َج حديثا،
الهساد ،فليحذر الشباب من ذلك،
لصيام ِو عن
يعةَ ،وصونا
َ
فكثًنا ما يقي منهم التهريط ُب ىذا فيقعوف ُب إفساد صيامهم الذي ىو كبًنة من كبائر الذنوب ،مي ربم ِل
ظة ،وقد رو أبو ىريػرَة  أَف رجبل س ََؿ النيب  ع ِن الْمب َ ِ ِ
الكهارةِ اؼبغل ِ
ص لَو»َ ،وأَتَاهُ
َُ
اشَرةِ للصائ ِم« ،فَػَرخ َ
َُ َ
ََ
ُ َْ َ
ص لو َشْي ٌخَ ،وال ِذي نَػ َهاهُ َشاب.رواه أبو داود والبيهقي وصححو
َ
آخ ُر فَ َس َلَوُ «فَػنَػ َهاهُ» ،فإ َذا الذي َرخ َ
(ٖ)

األلباين.

ٔ
ػث نَ ِ
اسػيا ُب األَْيبَ ِ
ػاف  ،)ٕٙٛٚ(ٕٗ٘ٗ/ٙومسػلم ُب كتػاب اإليبػاف ،بػاب ذبػاوز اهلل عػن حػديث الػنهس
( ) رواه البخاري ُب كتػاب األيبػاف والنػذور ،بَػاب إذا َحنِ َ
واػبواطر بالقلب ٔ.)ٕٔٚ(ٔٔٙ/
(ٕ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب الْمباشػػرةِ لِلصػػائِ ِم ٕ ،)ٕٔٛٙ( ٙٛٓ/ومسػػلم ُب كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب ِصػػح ِة ِ
ػب
َ
َ
َ
صػ ْػوـ مػػن طَلَػ َػي عليػػو الْ َه ْجػ ُػر وىػػو ُجنُػ ٌ
َُ َ َ
ٕ ،)ٔٔٓٙ(ٚٚٚ/وىذا لهظو.
(ٖ) رواه أبو داود ُب كتاب الصوـ ،بَاب َكَر ِاىيَتِ ِو لِلشػاب ٕ ،)ٕٖٛٚ(ٖٕٔ/ومػن طريقػو البيهقػي ُب السػنن الكػ ٗ ،ٕٖٔ/قػاؿ ابػن اؽبمػاـ اغبنهػي سػنده جيػد
(فتح القدير ٕ ،)ٖٖٕ/وصححو األلباين (صحيح أيب داود .))ٕٓٙ٘(ٔٗٛ/ٚ
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الفطر بالحجامة وإخراج الدم
قاؿ« :أَفْطَر ْ ِ
وـ».رواه أضبد وأبو داود وابن
ٔٔ -عن َشد ِاد ب ِن أ َْو ٍس  أف النِيب َ 
اغبَاج ُم َوالْ َم ْح ُج ُ
َ
(ٔ)
اغباكم وغًنُىم.
ماجو ،وصححو األئمةُ :
ابن ر ْ
اىويو والبخاري والعُقيلي و ُ
ابن اؼبديين و ُ
أضبد و ُ
ابن خزيبةَ و ُ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
ٕ
ِ
ٍ
ِ
الفائدة األولىِْ :
ِ
ِ
حج َمةَ( ) ،وقد دؿ
اغب َج َامةُ ىي :إخراج الدـ من البدف بآلة خاصة تسمى الْم ْح َج َم أو اؼب َ
(ٖ)
ماـ أضبد وأ ْكث ِر ِ
ِ
ِ
ِ
فقهاء اغبديث
باغبجامة ،وىذا
اج الدِـ
مذىب ا ِإل ِ َ
ُ
اغبديث َعلَى أف م َن الْ ُم َهطَراتْ :
إخر ُ
ُ
ك ِ
إسحاؽ ب ِن ر ُاىويَ ْو واب ِن اؼبنذر واب ِن خزيبة واب ِن حباف وأيب الوليد النيسابوري
عبد الرضبن ب ِن مهدي و
َ
ِ
ِ
ابن
اغبسن البصري و ُ
واغباكم أيب عبد اهلل النيسابوري ،وبو قاؿ علي بن أيب طالب وأبو ىريرة وعائشةُ  ،و ُ
(ٗ)
ِ
وتلميذه اب ِن القيم ،والل ِ
جنة
ىو
و
،
سًنين وعطاءُ واألوزاعي رضبهم اهلل
اختيار ِ
شيخ اإلسبلـ اب ِن تيميةَ
ُ
(٘)
وشيخنا اب ِن با ٍز و ِ
الدائمة لئلفتاء ِ
العبلمة اب ِن عثيم ٍ
ٌن رضبهم اهلل صبيعا.
الفائدة الثانية :الدم الخارج من البدن بغير الحجامة نـوعان:
اغبك ِم ،وىو الد ُـ الكثًنُ اؼب ثػ ُر َعلَى البَ َد ِف ،مث ُل :سحب الدِـ للتبَػرِع
اغبِ َج َام ِة ُب ْ
النوع األول :ما يػُْل َح ُق بِ ْ
بِِو إ َذا َكا َف َكثًنا يػ ثػر علَى الب َد ِف تَ ْثًِن ِْ ِ
ع بإخر ِاج َد ِم ِو الكث ًِن
اغب َج َامة ،فبل َهبُ ُ
وز للصائم صوما واجبا أف يَػتَبَػر َ
َُ ُ َ َ
َ
تندفي ضرورتو إال بو ،وإذا فَػ َعلَوُ للضرورة فقد أفطر ذلك اليوـ ،ووجب عليو
يوجد ُم ْ
إال أف َ
ضطٌَر لو ال ُ
القضاء.
(ٔ) رواه أضبد ٗ ،ٕٕٔ/وأبو داود ُب كتاب الصوـ ،بَاب ُب الصائِ ِم َْوبتَ ِج ُم ٕ ،)ٕٖٜٙ(،)ٕٖٙٛ(ٖٓٛ/وابن ماجو ُب كتاب الصياـ ،بَاب ما جاء ُب ا ْغبِ َج َام ِة
لِلصائِ ِم ٔ )ٔٙٛٔ(ٖ٘ٚ/والنسائي ُب الك ُب كتاب الصياـ ،اغبجامة للصائم ذكر االختبلؼ على أيب قبلبة ٕ ،)ٖٖٔٛ(ٕٔٚ/والػدارمي ٕ،)ٖٔٚٓ(ٕ٘/
والبيهقػػي ُب السػػنن الك ػ ٗ ،ٕٙ٘/وصػػححو ابػػن حبػػاف  ،)ٖٖٖ٘(ٖٕٓ/ٛواغبػػاكم ُب اؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحٌن ٔ ، ٜٕ٘/قػػاؿ :ىػػذا اغبػػديث قػػد صػػح
ب سػ ػػانيد ،وقػ ػػاؿ إسػ ػػحاؽ بػ ػػن راىوي ػ ػو  :ىػ ػػذا إسػ ػػناد صػ ػػحيح يقػ ػػوـ بػ ػػو اغبجة(نقلػ ػػو ُب اؼبسػ ػػتدرؾٔ ،)ٜٕ٘/وصػ ػػححو ابػ ػػن اؼبػ ػػديين (نقلػ ػػو ُب اؼبسػ ػػتدرؾٜٕٔ٘/
العقيلػػي (الضػػعهاء ٗ ،)ٖ٘ٙ/فقػػاؿ :حػػديث
والبيهقػػيٗ ،) ٕٙ٘/وصػػححو البخػػاري ،وقػػاؿ :ىػػو أصػػح شػػيء ُب البػػاب (التلخػػيص اغببػػًن ٕ ،)ٜٖٔ/وصػػححو ُ
شداد بن أوس صحيح ُب ىذا الباب ،وقاؿ (الضعهاء ٕ :)ٖٜٔ/أصلح األحاديث ُب ىذا الباب حديث شداد بن أوس.اىػ وصححو أيضا أضبد والدارمي (نقلػو
اغبػاكم ُب اؼبسػتدرؾ ٔ ،)ٜ٘ٗ/وقػد جػاء مػن حػديث ثوبػاف ورافػي بػن خػػديج وغػًنىم ،وقػد ذكػره الكتػاين ُب نظػم اؼبتنػاثر ُب اغبػديث اؼبتػواتر صٖٔٔ عػن طبسػػة
ػت عليػو مػن حػديث عشػرين مػن الصػحابة 
عشر صحابيا ،وقاؿ ابن اؼبلقن(البدر اؼبنًن ٘ :)ٙٚٔ/طرقَوُ ابن منده عن شبانيػة وعشػرين مػن الصحابة.اى ػ وقػد وقه ُ
بعضها ب سانيد صحيحة وبعضها ضعيهة ،وبعضها من االختبلؼ الذي غلط فيو بعض الرواة.
(ٕ) ومعىن اغبجم :اؼبص كما ُب اؼبعاجم.
(ٖ) قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :القوؿ ب ف اغبجامة تهطُر مذىب أكثر فقهاء اغبديث.اىػ (الهتاو ٕ٘)ٕٕ٘/
(ٗ) ينظر :اؼبغين ٖ ،ٔ٘/واجملموع .ٖٙٗ/ٙ
(٘) ينظر :فتاو ابن تيمية ٕ٘ ،ٕٕ٘/وحاشية ابن القيم على سنن أيب داود  ٖ٘ٗ/ٙوقػد أطػاؿ علػى اؼبسػ لة بكػبلـ نهػيس ال تكػاد ذبػده عنػد غػًنه ،وزاد اؼبعػاد
ٕ ،ٙٔ/ٗ،ٙٔ/وفتاو اللجنة الدائمة ٓٔ ،ٕٕٙ/وفتاو ابن باز ٘ٔ ،ٕ٘ٛ/وفتاو ابن عثيمٌن .ٕٖٜ/ٜٔ
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اغبْ ْك ِم ،وىو الد ُـ اليسًنُ اػبار ُج ِم ْن أي جزء من أجزاء البَ َد ِف ،وىذا
اغبِ َج َام ِة ُب ْ
النوع الثاني :ما ال يػُْل َح ُق بِ ْ
الدـ بالر ِ
ِ
خروج ِ
اعبُرِح ،أو َغ ْرِز ا ِإلبرة وكبوىا ،أو
مثلِ :
عاؼ ،أو الباسور ،أو قل ِي السن ،أو ْ
ال يػُ ْهس ُد الصيَ َاـُ ،
باستعماؿ السو ِاؾ أو فُػر َشاةِ
األسناف؛ فبل ِ
القليل لِلتحلِ ِيل ،أوخروج ِو ِمن اللثَِ
ِ
ِ
َس ْح ِ
الصائم
ر
يهط
ة
ب الدِـ ِ ْ
ْ
ُ َ
َ
ُ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصوِـ
ألنو
ذلك
من
بشيء
َ
ليس ح َج َامة والَ دبعنَ َ
ُ
األصل صحةُ ْ
اىا ،إ ْذ ال ي ثر ُب البدف كت ثًن اغبجامة ،و ُ
َ
إال بِ َد ٍ
ليل.
ِ
وىكذا ال ِ
خبروج ِ
الدـ الكث ًِن بغ ًِن اختيا ِرهِ ،كما لو كاف ِ
حادث سيارةٍ أو غًنه ،لكنو
بسبب
يهطر اإلنسا ُف ِ
ِِ
ضى.
إذا احتاج إىل الهطر لضعهو أفطََر وقَ َ
الفائدة الثالثةِ :من الْم َهطر ِ
طعاـ أو شر ٍ
ات :التػ َقي َعمدا ،وىو إخراج ما ُب اؼبعِدةِ ِمن ٍ
اب عن طريق الْ َهم،
ْ
ُ
َ ُ َ
َ
ابن قُدامة رضبو اهلل :ىذا قوؿ عامة أىل العلم ،قاؿ اػبطايب رضبو اهلل :ال أعلم بٌن أىل العلم فيو
قاؿ ُ
(ٔ)
إبطاؿ ِ
صوـ من استقاء ِ
خبلفا ،وقاؿ ابن اؼبنذ ِر رضبو اهلل :أصبي أىل العِلم على ِ
عامدا.اىػ ويهطر إذا تعمد
َ
َ
ُ
َ ُ
ِ ِِ
ِِ
مثل أف يشم شيئا ليقيء بو ،أو بالنظ ِر ك ف يتعمد
التػ َقيػ َ إما بالهعل كعصر بطنو أو غمز حلقو ،أو بالشم ُ
النظر إىل شيء ليقيء بو ،فيػ ْه ِطر بذلك كلو ،أما إ َذا َذرعو القيء و َغلَبو فخرج بغًن إر ِ
ادتو فصومو صحيح،
ََُ
َ
َ
ُ ُ
َ
ِ
ِ
وباوؿ القيءَ وال مْنػ َعو ،ولكن لو
لكن يرتُكو فبل ُ
يلزمو َمْن ُي ال َقيء ألف ذلك يَ ُ
وإذا ر ْ
اجت َمعدتُوُ َملْ ْ
ضره ،و ْ
احتاج إىل التػ َقيُ ِ ُب ىذه اغبالة وكبوه فبل حرج عليو أف يتقي عمدا ألنو مريض أو ُب حكمو ،ويهطر ذلك
اليوـ ،ويقضي بدال عنو.

ٔ
وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أف القيء ال يهطر.
( ) اؼبغين ٖ ،ٕٖ/وفيوُ :
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الفطر باألكل والشرب وما في معناىما وشروط الفطر بالمفطِّرات
سوؿ الل ِو « :من نَ ِسي وىو صائِم فََ َكل أو َش ِر ِ
ص ْوَموُ ،فَِإمبَا
قاؿ َر ُ
قاؿَ :
َٕٔ -ع ْن أَِيب ُىَريْػَرَة َ 
ب فَػ ْليُتم َ
َ
َ
َ َُ َ ٌ َ
(ٔ)
أَطْ َع َموُ اهلل َو َس َقاهُ».متهق عليو.
يتعلق بهذا الحديث فوائد:

إيصاؿ الط ِ
اعبَ ْوؼ بطريقٌن:
الصياـ
الفائدة األولى :يهسد
عاـ أو الشراب إىل ْ
ُ
َ
الطريق األول :األكل أو الشرب ،أيا كاف نوعُ اؼب ِ
كوؿ أو الْ َمشروب ،لقولو تعاىلَ ( :وُكلُواْ َوا ْشَربُواْ َحىت
ُ
ُ
ٕ
ِ ()
ط األَبػيض ِمن ْ ِ
َس َوِد ِم َن الْ َه ْج ِر ٍُب أَِسبواْ الصيَ َاـ إِ َىل الْيل) ،ويدخل ُب حكمهما:
ٌن لَ ُك ُم ْ
يَػتَبَػ َ
اػبَْيط األ ْ
اػبَْي ُ ْ َ ُ َ
األنف ،ألف األنف مدخل للجوؼ ،يدؿ على ذلك قولو  للَ ِق ِ
إدخاؿ الشراب أو الطعاـ عن طريق ِ
يط بن
ضوء ،وخلل بػٌن األَصابِ ِي ،وبالِ ْغ ُب ِ ِ
ص ِ
صائِما» رواه
ْ
بِ َرةَ « :أ ْ
االستْن َشاؽ إال أَ ْف تَ ُكو َف َ
َسبِغ الْ ُو ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ََ
َ ْ
ٖ
ِ ()
ابن َح َج ٍر والنػ َووي.
اغباكم و ُ
ابن خزيبةَ و ُ
األربعة ،وصح َحوُ ُ
ابن حباف و ُ
الشرب ،وىو ِ
الطريق الثاني :ما كاف دبَْعىن األ ْك ِل و ِ
شيئاف:
َ
ٍ
ِ
دـ في ْه ِط ُر بذلك؛ ألف الد َـ ىو غايةُ
حقن بو ٌ
أحدىماَ :ح ْق ُن الدـ ُب الصائ ِم ،مثل أف يُ َ
صاب بنزيف فيُ َ
الغِ ِ
عاـ والشر ِ
ذاء بالط ِ
غسيل الدـ بالنسبة ؼبرضى ال ُكلى(الغسيل الدموي).
اب ،ومثلو ُب التهطًن:
ُ
تناوؽبا أفْطَر ألهنا وإ ْف مل تكن أ ْكبل وال
ثانيهما :ا ِإلبُر الْ ُمغَذيةُ ال ِِت يُكتَػ َهى هبا عن األكل والشرب ،فإذا َ
دبعنانبا ،فَػثَبَت ؽبا ُحكمهما.
ُشربا َح ِقْيقة ،فإهنا ُ
ٍ
افرت ثبلثةُ ُش ٍ
ِ
روط(ٗ):
ائم بشيء ِم َن اؼبهطرات إال إذا تو ْ
الفائدة الثانية :ال يػُ ْهط ُر الص ُ
هطر ،لقولو تعاىل( :ولَيس علَي ُكم جن ِ
ِ
ِ
ِ
َخطَْ ًُْب
يمآ أ ْ
َ ْ َ َ ْ ْ َُ ٌ
اح ف َ
الشرط األول :أ ْف يكو َف عالما ،فإف كاف جاىبل مل يُ ُ
ػكن ما تَػعم َدت قُػلُوب ُكم وَكا َف اللو َغ ُهورا رِحيما )(٘) ،وسواء أكا َف ج ِ
بِِو ولَ ِ
باغبُ ْك ِم الش ْر ِعيِ ،مثْ ُل :أف
اىبل ْ
ُ
َ
ٌ
َ
َ ْ ُ َْ
ِ
ِ
(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب الصوـ ،باب الصائِ ِم إذا أَ َكل أو َش ِر ِ
اعػوُ ال يػُ ْه ِط ُػر
ب نَاسيا ٕ ،)ٖٔٛٔ(ٕٙٛ/ومسلم ُب كتاب الصياـ ،بَاب أَ ْك ُل الناسػي َو ُش ْػربُوُ َوصبَ ُ
َ
َ
َ
ٕ ،)ٔٔ٘٘(ٜٛٓ/وىذا لهظو.

(ٕ) سورة البقرة آية .ٔٛٚ
(ٖ) رواه أبو داود ُب كتاب الطهارة ،بَاب ُب اال ْسػتِْنثَا ِر ٔ ،)ٕٔٗ( ٖ٘/والرتمػذي ُب كتػاب الصػوـ ،بػاب مػا جػاء ُب َكَر ِاىيَ ِػة مبالغػة االستنشػاؽ للصػائم ٖٔ٘٘/
( ،)ٚٛٛوالنسائي ُب كتاب الطهارة ،بػاب اؼببالغػة ُب االستنشػاؽ ٔ ،)ٛٚ( ٙٙ/وابػن ماجػو ُب كتػاب الطهػارة وسػننها ،بػاب الْمبالَغَ ِػة ُب االستِنْ َش ِ
ػاؽ َواال ْسػتِنْثَا ِر
ْ
َُ
َ
ٔ ،)ٗٓٚ(ٕٔٗ/وصححو ابن خزيبة ٔ ،)ٔ٘ٓ(ٚٛ/وابن حباف ٖ ،)ٔٓ٘ٗ(ٖٖٖ -ٖٖٕ/وقاؿ اغباكم ُب اؼبستدرؾ على الصحيحٌن ٗ :ٕٖٔ/ىػذا حػديث
صػػحيح اإلسػػناد ومل ىبرجػػاه ،وقػػاؿ اغبػػافظ ابػػن حجػػر (اإلمتػػاع بػػاألربعٌن اؼبتباينػػة السػػماع صٓ٘) ،والنػػووي (اجملمػػوع  ،ٖٕٓ/ٙوشػػرح صػػحيح مسػػلم ٖ:)ٔٓ٘/
حديث صحيح.
اغبيض والنهاس .
(ٗ) ما عدا
َ
(٘) سورة األحزاب آية ٘ .
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يظُن أف ىذا الشيء غًن م َهط ٍر فيػ ْهعلَو ،أـ كا َف ِ
جاىبل باغب ِاؿ أي بالْوقْ ِ
تِ ،مثْ ُل :أف يظُن أف الْ َه ْجَر مل يَطلُي
َ َ
َ ْ
َ ُ
كل وىي مل تَػ ْغ ُرب ،فبل يػُ ْه ِطر ُب ذلك كلو ،لكن مىت
في ْ ُك َل وىو طالِ ٌي ،أو يظن أف
الشمس قد َغربَ ْ
ت في َ
َ
ظ ما ُب فمو إف كاف
يشرب أف
كل أو
ك ولََه َ
طلي أمس َ
َ
الشمس مل ْ
ُ
الهجر قد َ
تغرب ،أو أف َ
تبٌن لو وىو ي ُ
َ
فيو شيء لزواؿ عذ ِره ٍ
حينئذ.
ِ
صحيح وال قضاءَ عليو غبديث أيب ىريرة 
الشرط الثاني :أ ْف يكو َف ذاكرا ،فإ ْف كاف ناسيا فصياموُ
ٌ
ظ ما ُب فَ ِمو إف كاف فيو شيء لِزواؿ ع ْذره ِحيػن ٍ
ئذَ ،وَم ْن رأ
ك ولََه َ
َْ
اؼبذكوِر ،لكن مىت ذَ َكَر أو ذُكَر ْأم َس َ
ٌ َ ُ
صائما ي كل أو يشرب فإنو هبب ِ
عليو أف يُنبهوُ؛ لقولو تعاىلَ ( :وتَػ َع َاونُواْ َعلَى الْ َوالتػ ْق َو َوالَ تَػ َع َاونُواْ َعلَى
ُ
ُ
ُ
ِ (ٔ)
ا ِإل ٍِْب َوالْعُ ْد َواف ) .
صحيح وال
فصيامو
كرىا
الشرط الثالث :أ ْف يكو َف ـبُْتارا ،ب ف يتناوؿ اؼبهطر ْ
ٌ
ُ
باختيَاره وإرادتو ،فإ ْف كا َف ُم َ
ِ
ِ
صيامو ِ
ِ
ِ
يح.
قضاءَ عليو ،ولو سبَ ْ
ض َم َ
ض ْأو استَػْن َش َق فنزؿ إىل جوفو شيءٌ م َن الْ َماء بغ ًِن اختيا ِرهِ فَ َ ُ ُ َ
صح ٌ
الفائدة الثالثة :ال يػ ْه ِطر الصائِم بِش ٍ
يء ِفبا يَلِي:
ُ َ
ُ ُ
استِ ْع َم ِاؿ ا ِإلبَِر غًن
أوالً :دخوؿ شيء إىل البدف إذا كاف من غًن طريق الهم واألنف ،ومل يكن مغذيا ،ك ْ
ِ
الْمغَذي ِة وىي :ا ِإلبػر العِ ِ
بلجيةُ ،مثل :ا ِإلب ِر الْمسكنَ ِةِ ،وإب ِر اؼبضاد ِ
ات ْ ِ
ضى السك ِر.
َ َ
اغبَيَ ِويةِ ،وإبَِر األُنسلٌن ل َم ْر َ
ُ َ
َُ
َ َُ
اخ الربْ ِو.
اؿ َخب ِ
استِ ْع َم ُ
ثانيًاْ :
ِ
ضى.
استِ ْع َم ُ
اؿ األكسجٌن أو البُخار ل ْل َم ْر َ
ثالثًاْ :
يب والرْوب ِ
رابعاَ :شم الروائِ ِح الطيبَ ِة ،مثل :الط ِ
اف والبَ ُخوِر ،ألنو ليس للرائحة ِج ْرٌـ يدخل إىل اعبوؼ ،ومل
ً
َ
َ
ِ
استنشاؽ البَ ُخوِر ألف لو ِج ْرما ينه ُذ إىل اعبوؼ.
ذبنب
ي ت دليل شرعي يبني الصائم من ذلك ،ولكن ينبغي ُ

(ٔ) سورة اؼبائدة آية ٘ .
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استحباب العمرة في رمضان وفضلها
ٖٔ -عن ِ
قاؿ ٍ ِ
اؿ ؽبا أُـ ِسنَ ٍ
عبد اهلل ب ِن َعب ٍ
اف« :إذَا
صا ِر يػُ َق ُ
اس رضي اهلل عنهما أَف النيب ْ َ 
المَرأَة م َن األَنْ َ
(ٕ)
فيو تَػع ِد ُؿ حجة».متهق عليو (ٔ) ،وُب رو ٍ
اعتَ ِم ِري ،فإف عمرة ِ
ؽبماَ « :حجة َمعِي».
اية
ضا ُف فَ ْ
َجاءَ َرَم َ
ْ َ
َ
َُْ

يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
ِ
ِ
الصاغبة اؼبرغ ِ
فضائل كثًنةٌ منها ما ثبت عن أيب
ب فيها شرعا ،وؽبا
األعماؿ
الفائدة األولى :العمرةُ ِمن
ُ
وؿ الل ِو  قاؿ« :الْعمرةُ إىل الْعمرةِ َكهارةٌ لِ
ليس لو َجَزاءٌ إال
ور
ر
ػ
ب
م
ل
ا
ج
اغب
و
،
ا
م
ه
ػ
ن
ػ
ي
ػ
ب
ا
م
ْ
ْ
ُىَريْػَرةَ  أَف َر ُس َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َُْ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َُْ
َ
اعبَنةُ».متهق عليو(ٖ) ،وأفضل زم ٍن لبلعتما ِ
ِ
الهضل َحجة أو َحجة مي
تعدؿ ُب
ر
ْ
شهر رمضاف ،فالعمرةُ فيو ُ
ُ
النيب  ،فينبغي اغبرص على ِ
أداء العُمرةِ عموما وُب رمضا َف خصوصا ،وىي مشروعة ُب رمضا َف كلو ليس
ُ
رخره فضل خاص على أولِِو ،وال ُىبَص هبا شيء ِمن أي ِام ِو أو ِ
لياليو ،وحقيقة العمرة في رمضان :أف وب ِرَـ
ٌ
ٌ
أحرـ هبا قبل
اإلنساف هبا بعد دخوؿ شهر رمضاف ،وي ديها فيو ،ىذا ما ال خبلؼ فيو بٌن العلماء ،أما َمن َ
ِ
دخوؿ شهر رمضاف وأداىا فيو ،أو أحرـ هبا ُب هناية شهر رمضاف وأداىا ُب شواؿ؛ فقد اختلف العلماء ُب
اعتبارىا عمرة رمضانية ،واهلل أعلم بالصواب.
الفائدة الثانيةَ :من كاف يبر ُب ذىابو إىل مكة معتمرا ب حد اؼبواقيت فإنو هبب عليو اإلحراـ من اؼبيقات
الذي يبر بو ،وال هبوز لو ذباوزه بدوف إحراـ ،والذي يسافر بالطائرة فإنو وبرـ إذا حاذ اؼبيقات أو قبلو
بيسًن ،وإف ذبهز ُب بيتو باالغتساؿ ولبس مبلبس اإلحراـ فهو حسن ألنو أيسر لو ،وقد لبس النيب 
عبد الل ِو بن َعب ٍ
اس رضي اهلل
وأصحابو  أزرىم وأرديتهم ُب اؼبدينة قبل اػبروج إىل ذي اغبليهة ،قاؿ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َص َحابُوُ  .رواه
س إَِز َارهُ َوِرَداءَهُ ىو َوأ ْ
عنهما :انْطَلَ َق النيب  م َن الْ َمدينَة بَػ ْع َد ما تَػَرج َل َواد َى َن َولَب َ
ٗ
البخاري( ) ،وإذا عقد احملرـ نيةَ اإلحراـ ولّب بالعمرة فإنو ال يتحلل ِمن ىذا اإلحراـ مىت شاء ،بل ال يتحلل
بإح ِد أمرين نبا:
إال َ
أوالً :إسباـ عمرتو ،ب ف ي ٌب ب ركاهنا وواجباهتا ،ويتحلل منها باغبلق أو التقصًن.

ٔ
ضػػا َف ٕ ،)ٕٔ٘ٙ(ٜٔٚ/وىػػذا
ضػػا َف ٕ ،)ٜٔٙٓ(ٖٙٔ/ومسػػلم ُب كتػػاب اغبػػج ،بػَػاب فَ ْ
ضػ ِػل الْ ُع ْمػ َػرةِ ُب َرَم َ
( ) رواه البخػػاري ُب أبػواب العمػػرة ،بػَػاب ُع ْمػ َػرةٍ ُب َرَم َ
لهظو.
(ٕ) رواه البخاري ُب أبواب اإلحصار ،بَاب َحج الن َس ِاء ٕ ،)ٔٚٙٗ(ٜٙ٘/ومسلم ُب اؼبوضي السابق.
(ٖ)رواه البخ ػ ػػاري ُب أَبْ ػ ػواب الْعمػ ػػرةِ ،ب ػ ػػاب وجػ ػ ِ
ضػ ػ ِػل ْ
اغبَػ ػػج َوالْ ُع ْم ػ ػ َػرةِ َويػَ ػ ػ ْػوِـ َعَرفَػ ػةَ
ضػ ػػلِ َها ٕ ،)ٖٔٙٛ(ٕٜٙ/ومسػ ػػلم ُب كتػ ػػاب اغبػ ػػج ،بػَ ػػاب ُب فَ ْ
ػوب الْ ُع ْمػ ػ َػرةِ َوفَ ْ
َ ُ ُْ َ َ ُ ُ
ٕ.)ٖٜٔٗ(ٜٖٛ/
(ٗ) رواه البخاري ُب كتاب اغبج  ،باب ما يلبس احملرـ من الثياب واألردية واألزر ٕ.)ٔٗٚٓ(٘ٙٓ/
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ثانيًا :أف وبصل لو ماني قهري يبنعو من إسباـ العمرة ،فإف كاف قد اشرتط عند اإلحراـ فقاؿ( :لبيك عمرة،
فإف َحبَ َسين حابس فَ َم ِحلي حيث َحبَ ْستَين) ،فإنو يتحلل عند وجود ىذا اؼباني من غًن شيء ،وإف مل يكن
احملص ِر ،فيتحلل بذبح شاةٍٍ ،ب وبلق أو يقصر ،وهبذا يتحلل من إحرامو.
اشرتط عند اإلحراـ فلو حكم َ
الفائدة الثالثة :تتكوف العمرة ُب اعبملة ِمن أر ِ
السعي،
ٍب
بعده،
ف
ا
كعت
ور
اؼ
و
الط
ٍب
،
اـ
ر
اإلح
ىي:
أشياء
بعة
ُ
ُ
َ
ُ
اغبلق أو التقصًنُ ،وصهتُها باختصار على النحو التاو:
ٍب ُ

كر
أوالً :اإلحر ُاـ ،ب ف يقوؿ( :لبيك عمرة) ،ناويا بذلك
َ
الدخوؿ ُب النسك ،وتسن التلبية بعده ،يرفي هبا الذ ُ
وزبهضو األنثى ،ويستمر ملبػيا حىت يدخل مكة وير بيوهتا.
صوتَو
ُ
ثانيًا :إذا وصل اؼبسجد اغبراـ دخلو برجلو اليمىن وقاؿ الذكر الوارد عند دخوؿ اؼبسجدٍ ،ب يشرع ُب
الطواؼ مبتدئا باغبجر األسود ،فيستقبلو ببدنو ،ويشًن إليو بيده اليمىن قائبل( :اهلل أك ) ،وإف تيسر استبلـ
اغبجر وتقبيلو من غًن مزاضبة وإيذاء فهو أفضل.
ضطَبِعا ُب صبيي طواؼ العمرة ب ف يكشف منكبو األيبن ،وهبعل طرُب الرداء
ثالثًا :يسن أف يطوؼ الرجل ُم ْ

على منكبو األيسر ،ويسن أف يسرع اؼبشي ُب األشواط الثبلثة األوىل وىو (الرَم ُل) ،ويذكر اهلل ويدعوه دبا
أحب ،وليس للطواؼ ذكر خاص إال التكبًن ُب أوؿ كل شوط ،وأف ىبتم كل شوط بقولو( :ربنا آتنا ُب
الدنيا حسنة وُب ارخرة حسنة وقنا عذاب النار).
رابعا :إذا أًب سبعة أشواط فقد أًب الطواؼ ،فيرتؾ االضطباع ،وهبعل رداءه على منكبيو ،ويسن أف يصلي
ً

ركعتٌن بعد الطواؼ خلف مقاـ إبراىيم عليو السبلـ إف تيسر قريبا منو أو بعيدا ،وال يضايق الناس ،ولو أف
يصليها ُب أي مكاف.

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

ٍب يقوؿ :أبدأ دبا بدأ اهلل بوٍ ،ب يصعد على الصها ،ويستقبل القبلة ،ويرفي يديو كهيئة الداعي ،ويك ثبلثا
ويقوؿ ما وردٍ ،ب يدعو دبا شاءٍ ،ب يك ثبلثا ويقوؿ ما وردٍ ،ب يدعو دبا شاءٍ ،ب يك ثبلثا ويقوؿ ما
ورد ،وال يدعو بعده.
سادساٍ :ب ينزؿ من الصها ماشيا متجها إىل اؼبروة ،ويسن للذك ِر اإلسراع بٌن العبلمتٌن اػبضراوين ،فإذا
ً
وصل اؼبروة فإنو يصعد عليها ويستقبل القبلة ،ويرفي يديو كهيئة الداعي ،ويك ثبلثا ويقوؿ ما ورد ،ويدعو
بٌن ذلك كما فعلو على الصهاٍ ،ب يتم سبعة أشواط ىكذا ،الذىاب شوط والرجوع شوط آخر ،ويذكر اهلل
أثناء السعي ويدعوه دبا أحب ،وليس للسعي ذكر خاص إال ما تقدـ ُب أوؿ كل شوط.
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ِ
شعره كلو أو قصره كلو ،واغبلق أفضل ،وقصرت
ً
سابعا :إذا أًب السعي خرج من اؼبسجد اغبراـ َ
كر َ
وحلَ َق الذ ُ
األنثى ِمن شعرىا كلو ،وهبذا سبت العمرة ،وربلل من إحرامو.

ٖٗ

السواك للصائم
سنـِّية ِّ
َشق َعلَى أُم ِِتْ -أو َعلَى الن ِ
اس -أل ََم ْرتُػ ُه ْم
وؿ اهلل َ 
ٗٔ -عن أيب ُىَر َيرةَ  أف َر ُس َ
قاؿ« :لَ ْوال أَ ْف أ ُ
ٍ (ٔ)
ِ
صبلة».
صبلةٍ».متهق عليو ،وله ُ
ظ مسلمَ « :
عند ُكل َ
بِالس َواؾ َم َي ُكل َ
يتعلق بهذا الحديث فوائد:

اغبديث َعلَى أف السو َاؾ ُسنةٌ للصائم ُب هنار رمضاف وغًنه ُب الهرض والنهل ُب أوؿ
الفائدة األولى :دؿ
ُ

النهار وُب آخره ،فبل يكره السواؾ للصائم على الصحيح من أقواؿ أىل العلم رضبهم اهلل تعاىل(ٕ) ،وذلك
لعموـ ىذا اغبديث حيث يدخل فيو الصائم وغًنه ،قاؿ ابن القيم رضبو اهلل :أكثر أىل العلم ال

(ٖ)
ابن العراقي :ذىب األكثروف إىل استحبابو لكل صائم ُب أوؿ النهار وُب آخره
وقاؿ
،
يكرىونو.اىػ
ُ
كغًنه.اىػ(ٗ) أما حديث علِي ِ 
ِ
ِ
استَا ُكوا بِالْغَ َداةِ َوالَ تَ ْستَا ُكوا بِالْ َع ِشي ،فَِإف
ف
م
ت
م
ص
ا
ذ
إ
«
:
اؿ
ق

يب
الن
أف
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُْ ْ ْ
ِ
ور يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة» ،فقد رواه البزار مرفوعا ،ورواه الدارقطين والبيهقي
الصائ َم إِ َذا يَبِ َس ْ
ت َش َهتَاهُ َكا َف لَوُ نُ ٌ
اب  مرفوعا ،وىو حديث ضعيف ال ي ِ
والط اين موقوفا َعلَى َعلِي  ،ورووه أيضا عن َخب ٍ
صح عن النيب
َ
٘
()ٙ
 ،) ( قاؿ ابن القيم رضبو اهلل:مل هبيء ُب مني الصائم منو حديث صحيح.اىػ
استعماؿ فُرشاةِ األسناف واؼبعاجٌن اؼبخصصة لذلك ،وحكمها ُب اعبملة
الفائدة الثانية :يسن للصائم كغًنه
ُ

كحكم السواؾ الرطْ ِ
ب ،وال يكره لو استعما ُؽبا كالسواؾ ،وذلك ألف باطن الهم ُب حكم الظاىر ،وؽبذا
لصائم باؼباء وال يضره ،ولو كاف داخل الهم ُب حكم الباطن لكاف الصائم فبنوعا من اؼبضمضة،
يتمضمض ا ُ
ِ
ِ
األسناف ُب هنا ِر
يستعمل معجو َف
هبوز للصائ ِم أف
ُسئ َل شيخنا اإلماـ عبد العزيز بن باز رضبو اهلل :ىل ُ
َ
ِ ٍ
استعماؿ
ذلك َم َي الت َحه ِظ ع ِن
ُ
رمضا َف؟ ف جاب رضبو اهلل :ال َحَر َج ُب َ
ابتبلع شيء منوُ ،كما يُشرعُ
(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب اعبمعة ،باب السواؾ يوـ اعبمعة ٔ ،)ٛٗٚ( ٖٖٓ/ومسلم ُب كتاب الطهارة ،باب السواؾ ٔ.)ٕٕ٘(ٕٕٓ/
(ٕ) ذكر ابن العراقي ُب طرح التثريب ٗ ٜٚ/للعلماء ُب السواؾ للصائم سبعة أقواؿ ،وذكر العيين ُب عمدة القاري ٔٔ ٔٗ/ستة أقواؿ.

(ٖ) حاشية ابن القيم على سنن أيب داود .ٖ٘ٔ/ٙ
(ٗ) طرح التثريب ُب شرح التقريب ٗ.ٜٚ/
(٘) رواه الب ػزار ُب مسػػنده  )ٕٖٔٚ(ٕٛ/ٙمرفوعػػا ،ورواه الػػدارقطين ٕ ،ٕٓٗ/والبيهقػػي ُب السػػنن الك ػ ٗ ،ٕٚٗ/والط ػ اين ُب اؼبعجػػم الكبػػًن ٗ ٚٛ/موقوفػػا
َعلَػػى َعلِػػي .ورووه أيضػػا عػػن خبػػاب  مرفوعػػا ،رواه البػزار ُب مسػػنده  ،)ٕٖٔٛ(ٖٛ/ٙوالػػدارقطين ٕ ،ٕٓٗ/والبيهقػػي ُب السػػنن الكػ ٗ ،ٕٚٗ/والطػ اين ُب
ِ ٍ
ػار ،ضػعهو
اؼبعجم الكبًن ٗ ،ٚٛ/واػبطيػب ُب تػ ريخ بغػداد ٘ ٛٛ/ومػداره مرفوعػا وموقوفػا علػى َكْي َسػا َف الْقصػار ،عػن يَِزي َػد بػن بػبلؿ ،ونبػا ضػعيهافَ ،كْي َسػا َف الْقص ُ
أضبػػد ووبػػي بػػن معػػٌن والسػػاجي والػػدارقطين (هتػػذيب التهػػذيب  ،)ٗٓٚ/ٛويزيػػد بػػن بػػبلؿ ال َهػزاري ،قػػاؿ البخػػاري :فيػػو نظػػر ،وقػػاؿ ابػػن حبػػاف :ال وبػػتج بػػو ،وقػػاؿ
األزدي :منكر اغبديث( .هتذيب التهذيب ٔٔ.)ٕٚٙ/
( )ٙحاشية ابن القيم على سنن أيب داود .ٖ٘ٔ/ٙ
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ٔ
السو ِاؾ للصائ ِم ِِ ُب أوؿ النها ِر وآخ ِرهِ.اىػ( ) وهبب عليو أف يتحرز من نهوذ شيء من اؼبعجوف إىل داخل

جوفو ،ويكره لو اؼببالغة ُب التهريش على اللساف وغًنه كما يكره لو اؼببالغة ُب االستنشاؽ ،وذلك لئبل ينزؿ
شيء من اؼبعجوف إىل اعبوؼ ،فإف نزؿ شيء بغًن اختياره مل ي ثر ُب الصياـ .وإف نزؿ من اللثَِة أو األسناف
َد ٌـ فبل يػُ ْه ِس ُد الصياـ لكن ال هبوز ابتبلعو ال للصائم وال لغًنه ،وهبب لهظُوُ.

الفائدة الثالثة :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 غًنىا من طعمو فبلعو ،فهل
يضره؟ وإذا أخرجو من فمو وعليو ريق ٍب أعاده وبلعو ،فهل يضره؟ ف جاب :ال يضره ُب الصورتٌن ،كما نص
عليو األصحاب ُب األخًنة ،وىو فاىر كبلمهم ُب األوىل ،واألمر بالسواؾ للصائم وإباحتو يشمل ذلك
(ٕ)
وقاؿ ر ُجل البن ِس ِ
ين رضبو اهلل تعاىلَ :ما تَػَر ُب الس َو ِاؾ لِلصائِ ِم؟
ًن
كلو ،فبل ب س بو إف شاء اهلل.اىػ
َ
َ
َ ٌ
ِِ (ٖ)
ض بو.
يدةٌَ ،ولَوُ طَ ْع ٌم! َ
س بِِوَ ،
ت َسبَ ْ
قاؿ :إنوُ َج ِر َ
قاؿ :الْ َماءُ لو طَ ْع ٌم َوأَنْ َ
ض َم ُ
الَ بَْ َ

(ٔ) ؾبموع فتاو ظباحة الشيخ ابن باز ٘ٔ ، ٕٙٔ/وأما العبلمة ابن عثيمػٌن فقػاؿ :ال بػ س أف ينظػف الصػائم أسػنانو بالهرشػاة واؼبعجػوف ،لكػن نظػرا لقػوة نهػوذ
اؼبعج ػػوف ينبغ ػػي أف ال يس ػػتعملو اإلنس ػػاف ُب ح ػػاؿ الصياـ.اى ػ ػ (فت ػػاو الش ػػيخ اب ػػن عثيم ػػٌن  ،)ٖ٘٘/ٜٔوق ػػاؿ :ولك ػػن األوىل ع ػػدـ استعمالو.اىػ ػػ(فتاو الش ػػيخ
 ،)ٖ٘ٗ/ٜٔوالصحيح أف ال ب س بو مي التحرز اؼبذكور ،والغالب أنو إذا مل يبالغ فإنو ال ينزؿ شيء إىل اغبلق ،واهلل أعلم.
(ٕ) فتاو الشيخ عبد الرضبن بن ناصر السعدي ص.ٕٕٜ
(ٖ) رواه ابن أيب شيبة ُب مصنهو ٕ ،)ٜٔٚٔ(ٕٜٙ/وذكره البخاري معلقا ؾبزوما بو ُٕ ٙٛٔ/ب كتاب الصوـ ،ترصبة :بَاب ا ْغتِ َس ِاؿ الصائِ ِم.
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الصيام وما يـنبغي تجنبو للصائم
الحكمة من مشروعية ِّ
اعبهل؛ فَػلَي ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
اجةٌ أَ ْف
س للو َح َ
َ٘ٔ -ع ْن أَيب ُىَريْػَرَة  أف النيب  قَ َاؿَ « :من َملْ يَ َد ْع قَػ ْوَؿ الزور َوالْ َع َم َل بو َو َْ ْ َ ْ َ
(ٔ)
ع طَ َع َاموُ َو َشَرابَوُ».رواه البخاري.
يَ َد َ

يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة األولى :ىذا اغبديث أصل عظيم ُب بياف اغبكمة من مشروعية الصياـ ،فإف اهلل تعاىل مل يشرع
الصياـ ألجل االمتناع عن الطعاـ والشراب وكبونبا من اؼبباحات ُب األصل ،وإمبا شرع الصياـ غبكمة
عظيمة ذكرىا النيب ُ ب ىذا اغبديث ،وذكرىا اهلل تعاىل ُب كتابو الكرًن وىي تقو اهلل جل وعبل ،فقاؿ
ٕ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِمن قَػْبلِ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَػتػ ُقو َف)( ) ،وتقو
ب َعلَى الذ َ
ب َعلَْي ُك ُم الصيَ ُاـ َك َما ُكت َ
ين َآمنُواْ ُكت َ
تعاىل( :يَا أَيػ َها الذ َ
ِ ِ ِ ِِ
اعتِ ِو بِِه ْع ِل َما أ ََمَر بِِو وتَػ ْرِؾ َما نَػ َهى عنوُ ،وذلك أف الصياـ تربية على
اهلل تعاىل تكوف باتػبَ ِاع َش ْرعو وعبَ َادتو َوطَ َ
ترؾ بعض اؼبباحات فرتة ؿبددة استجابة ألمر اهلل تعاىل ،فإذا استجاب اؼبسلم لرتؾ ما ىو مباح ُب األصل
فَؤلَف يبتني عما حرمو اهلل تعاىل ُب كل وقت وحٌن أوىل.
اعبَ ْه ُل»:
الفائدة الثانية« :قَػ ْو ُؿ الزوِر» :الكذب وقوؿ الباطلَ « ،والْ َع َم ُل بِِو» :يعين العمل بالباطلَ « ،و ْ
الس َهوُ ،سواء أكاف َس َهها على النػ ْه ِ
ين ،ويدخل ُب اعبهل صبيي اؼبعاصي ألهنا من اعبهل
س أو َعلَى ارَ َخ ِر َ
ِِِ
ِ
ين يَػ ْع َملُو َف الس َوءَ ِِبَ َهالٍَة ٍُب يػَتُوبُو َف ِمن
باهلل وعظيم قدره وشرعو ،كما قاؿ تعاىل( :إمبَا التػ ْوبَةُ َعلَى اللّو للذ َ
ٖ
قَ ِر ٍ
وب اللّوُ َعلَْي ِه ْم َوَكا َف اللّوُ َعلِيما َح ِكيما)( ) ،قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :من عمل
يب فَ ُْولَػئِ َ
ك يَػتُ ُ
السوء فهو جاىل ،من جهالتو عمل السوء(ٗ) ،وقاؿ أبو العالية رضبو اهلل :إف أصحاب ِ
رسوؿ اهلل  كانوا
َ
٘
يقولو َف :كل ٍ
ذنب أصابو عب ٌد فهو ِبهالة( ) ،وقاؿ قتادة رضبو اهلل :اجتمي أصحاب رسوؿ اهلل  فرأوا أف

غًنهُ( ) ،فدؿ ىذا اغبديث على أمرين:
كل شيء عُص َي [اهلل] بو فهو جهالة ،عمدا كاف أو َ
ِ
أكثر من غًنه ،وإال مل يكن لصيامو معىن.
األول :أنو يت كد على الصائم ُ
ترؾ الذنوب واؼبعاصي َ
ٙ

(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب األدب ،باب قوؿ اهلل تعاىل ( :واجتنبوا قوؿ الزور) ٘ ،)٘ٚٔٓ(ٕٕ٘ٔ/وُب كتاب الصوـ ،باب من مل يدع قػوؿ الػزور والعمػل بػو ُب
الصوـ (ٗٓ.)ٔٛ
(ٕ) سورة البقرة آية ٖ.ٔٛ
(ٖ) سورة النساء آية .ٔٚ
(ٗ) رواه الط ي ُب تهسًنه ٗ ،ٕٜٛ/تهسًن سورة النساء آية .ٔٚ
(٘) رواه الط ي ُب تهسًنه ٗ ،ٕٜٛ/تهسًن سورة النساء آية .ٔٚ
( )ٙرواه الط ي ُب تهسًنه ٗ ،ٕٜٛ/تهسًن سورة النساء آية .ٔٚ
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الثــاني :أف الػػذنوب واؼبعاصػػي تػ ثػر ُب الصػػوـ فتجرحػػو وتُ ْ ِ
ف ثوابػػو ،وإال مل يكػػن لتخصيصػػها بالػػذكر
ضػػع ُ
ُ

ُب ىذا اغبديث معىن ،وقد ثبت ُب حديث أيب عبيدة بن اعبراح  أف النيب َ 
قاؿ« :والص ْوُـ ُجنةٌ َما َملْ
(ٔ)
َىبْ ِرقْػ َها».رواه أضبد.
الفائدة الثالثة :الصياـ مدرسة يرتىب فيها اؼبسلم على طاعة اهلل تعاىل ،فمن مل يرتب ُب ىذه اؼبدرسة فهو
كالطالب يدخل اؼبدرسة وىبرج منها ومل يتعلم القراءة والكتابة ،فبل بد أف يتميز اؼبسلم ُب صيامو بتقو اهلل
جل وعبل ،فيرتؾ ما اعتاده من التقصًن ُب الواجبات مثل :ترؾ صبلة الهجر ،والصبلة مي اعبماعة ،كما إنو
وبرص على ترؾ ما اعتاده من اؼبنكرات ،مثل :عقوؽ الوالدين ،وشرب الدخاف ،وحلق اللحية ،ومتابعة
األفبلـ اؽبابطة ،والقنوات الهاسدة ،ومشاىدة صور النساء ب ي طريق ،وليعزـ على التوبة ،واالستمرار على
ما اكتسبو ُب رمضاف من عمل الصاغبات وترؾ اؼبنكراتُ ،روي عن َجابِر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أنو
ٕ
ِ
ك َع ِن الْ َك ِذ ِ
اػبَ ِادِـ( )َ ،ولْيَ ُك ْن َعلَْيك
ب والْ َم َحا ِرِـَ ،وَد ْع أذ ْ
َ
ص ُرَؾ َول َسانُ َ
ص ْم َ
ص ْم ظبَْعُك َوبَ َ
ت فَػ ْليَ ُ
قاؿ :إ َذا ُ
(ٖ)
وقَار وس ِكينةٌ يوـ ِصي ِامك ،والَ َذبعل ِ
ك َس َواء.
ص ْوِم َ
يوـ فطْ ِرؾ َو َ
َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ

(ٔ) رواه أضبػػد ٔ ،ٜٔٙ ،ٜٔ٘/والنسػػائي ٗ ،)ٕٕٖ٘( ،)ٕٕٖٖ(ٔٙٚ/والػػدارمي ٕ ،)ٖٕٔٚ(ٕٙ/والطيالسػػي صٖٔ ،وصػػححو الضػػياء ُب اؼبختػػاره ،وحسػػن
ؿبققو إسناده (ٖ ،)ٖٔٙ/قاؿ اؼبنذري(الرتغيب والرتىيب ٕ :)ٜٗ/رواه النسائي بإسناد حسن ،وقاؿ الدارمي عقبو :يعين بالغيبة ،وجاء ىذا التهسػًن مػن قػوؿ أيب
ىريرة  كما ُب حديث عنػد الطػ اين ُب األوسػط اؼبعجػم األوسػط ٘ )ٖٗ٘ٙ(ٖٔ/قيػل أليب ىريػرة  :وِب ىبرقػو؟ قػاؿ :بكػذب أو غيبػة ،ورو عبػد الػرزاؽ ُب
مصنهو (ٗ )ٖٓٚ/عن حهصة بنت سًنين رضبها اهلل قالت :الصياـ جنة ما مل ىبرقها صاحبها ،وخرقها الغيبة.
(ٕ ) ىكذا ىو ُب صبيي الروايات الِت وقهت عليها (اػبادـ) ،وبعض من ينقلو يقوؿ( :اعبار) ،ومل أقف عليو هبذا اللهظ ،فالظاىر أنو تصحيف.
(ٖ) رواه ابن اؼببارؾ ُب الزىد صٔ ،)ٖٔٓٛ(ٗٙوابن أيب شيبة ُب مصنهو ٕ ،)ٛٛٛٓ(ٕٚٔ/والبيهقي ُب شعب اإليباف ٖ ،)ٖٙٗٙ(ٖٔٚ/وُب إسناده انقطػاع
كما بينو اغباكم ُب معرفة علوـ اغبديث ص ٕٓ.
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الصيام وغيره
وجوب حفظ الجوارح عن الحرام في ِّ
قاؿُ « :كتِب علَى اب ِن آدـ نَ ِ
لك الَ َؿبَالَةَ،
 -ٔٙعن أيب ُىَريْػَرةَ  أف النيب َ 
صيبُوُ ِم َن الزنَا ُم ْد ِرٌؾ ذَ َ
َ َ
ََ
انبا ِ
ِ
فَالْعيػنَ ِ
اىا
اف ِزنَ ُ
شَ ،والر ْج ُل ِزنَ َ
بلـَ ،والْيَ ُد ِزنَ َ
َْ
انبَا النظَُرَ ،واألُذُنَاف ِزنَ َُ ْ
اىا الْبَطْ ُ
االست َماعَُ ،والل َسا ُف ِزنَاهُ الْ َك ُ
ٔ
()
ذلك الْ َه ْر ُج َويُ َكذبُوُ».متهق عليو ،وىذا لهظ مسلم.
ْ
صد ُؽ َ
ب يَػ ْه َو َويَػتَ َمىنَ ،ويُ َ
اػبُطَاَ ،والْ َق ْل ُ
يتعلق بهذا الحديث فوائد:
ظ أعضاءه من فعل اغبراـ ،وخباصة ُب ىذا الشهر الكرًن حيث
الفائدة األولى :هبب على اؼب من أف َْوب َه َ
يسر اهلل للمسلم أسباب التقو وحهظ اعبوارح ومن أنبها الصياـ ،ومن أ َْوَىل ما هبب حهظ اعبوارح منو:
زنا األعضاء الِت ىي وسائل الزنا اغبقيقي ،وقد نَػبوَ النيب ُ ب اغبديث إىل أنو ٍاع ِمنها:
فأولها :زنا العيـنين :وىو النظَُر إىل احملرمات كلهاِ ،وخبَاص ٍة ما ي دي إىل الوقوع ُب الزنا؛ فإف العٌن
يق من أعظم الطرؽ اؼب دية إىل الهاحشة ،ولذلك بدأ هبا ُب اغبديث ،وسواء أكاف النظر مباشرة أـ كاف
طر ٌ
عن طريق الصور ب نواعها الثابتة واؼبتحركة ،وإذا نَظََر اؼبسلِ ُم إىل ما ال وبل لو قصدا فهو آٍب ،وهبب عليو
مدافعة نهسو والتوبة واالستغهار ،وإف وقي نظره عن غًن قصد منو فهو معهو عنو ،وهبب عليو أف يصرؼ
لك
صَره عن اغبراـ وال
ك األ َ
ت َ
النيب ِّ ُِ « :الَ تُػْتبِ ِي النظَْرةَ النظَْرةَ ،فإهنا لَ َ
ُوىل َولَْي َس ْ
بَ َ
ُ
يسرتسل معو ،قاؿ ّ
ٕ
ِ
ارخَرةُ».رواه أضبد وأبو داود والرتمذي( ) ،وؽبذا هبب على اؼبسلم أف يتجنب مشاىدة صور النساء
الكاسيات العاريات والصور الهاضحة ُب القنوات الهضائية واؼبواقي اإلباحية وغًنىا.
االستِ َماعُ إىل اغبراـ ،كاستماع األغاين احملرمة ،والتجسس على الناس ،والتلذذ
وثانيها :زنا األذنين :وىو ْ
باالستماع إىل أصوات النساء ،واالستماع إىل اؼبعاكسات ،فالواجب اغبذر من كل ذلك ،والتوبة إىل اهلل
تعاىل فبا قد يكوف وقي منو.
وثالثها :زنا اللِّسان :وىو الكبلـ احملرـ ،كالنطق بالكبلـ الهاحش ،والقذؼ بالزنا والهجور ،ومعاكسة
النساء عن طريق الكبلـ اؼبباشر أو احملادثات عن طريق اؽباتف أو غرؼ احملادثات ع الشبكة العنكبوتية (
ِ
ياموُ ،وليقل لو« :إين صائم».
أح ٌد أو َشاَسبَوُ فليتذكر ص َ
البالتوؾ) أو غًنىا ،وإف سابو َ

(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب االستئذاف ،باب ِزنَػا ا ْعبَ َػوارِِح ُدو َف الْ َه ْػرِج ٘ ،)ٜ٘ٛٛ( ٕٖٓٗ/ومسػلم ُب كتػاب ال َق َػدر ،بػاب قُػدر علػى بػن آدـ حظػو مػن الزنػا وغػًنه
ٗ ،)ٕٙ٘ٚ(ٕٓٗٚ/وىذا لهظو ،وليس ُب البخاري ِذ ْكر :األُذُنَ ِ
افَ ،والْيَدَ ،والر ْجل.
ُ
ِ
ِ
صػ ِر ٕ ،)ٕٜٔٗ(ٕٗٙ/والرتمػذي ُب كتػػاب األدب ،بَػاب مػػا جػػاء ُب
ب
ل
ا
ػض
ػ
غ
ػن
م
ػو
ػ
ب
ر
م
ػ
ي
ػا
م
ػاب
ػ
ب
ػاح،
ػ
ْ
َ ََ
(ٕ) رواه أضبػد ٘ ،ٖٖ٘،ٖ٘ٔ/وأبػػو داود ُب كتػاب النك َ
ُ ْ َُ
ػب ،وقػػاؿ اغباكم(اؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحٌن ٕ :)ٕٕٔ/صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم ،وحسػػنو
اج ػ َةِ ٘ ،)ٕٚٚٚ(ٔٓٔ/وقػػاؿ :ىػػذا َحػ ِػد ٌ
نَظْػ َػرةِ الْ ُم َه َ
يث َح َسػ ٌػن َغ ِريػ ٌ
األلباين ُب صحيح أيب داود ( )ٔٛٙ٘( ٖٙٗ/ٙصحيح الرتغيب والرتىيب ٕ.)ٜٖٔٓ(ٜٔٛ/

ٗٛ

اسي نبوَ النيب  إىل بعضو فمنو :إيذاء الناس باليدين كالْبَطْش هبم
ورابعها :زنا اليدين :ولو معىن 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 الشبكة ،أو ما يسمى بالرتقي ِم ،والتصوير احملرـ بكل طريق ع
الكامًنات أو الرسم باليد ،ونشر ذلك ُب أي موضي عن طريق اعبواؿ أو الشبكة أو على جدراف الشوارع
وأبواب اغبمامات ُب اؼبساجد واؼبدارس وغًنىا.

وخامسها :زنا القدمين :وىو استعما ُؽبما ُب معصية اهلل تعاىل ،كاؼبشي هبما ُب اؼبعاكسات ،أو للزنا
اغبر ِ
ِ
مات.
اغبقيقي ،أو اؼبشي هبما لئلفساد ُب األرض وانتهاؾ ُُْ
الفائدة الثانيةَ :ظبى النيب  ىذه اؼبعاصي ِزنا لعدة أموٍر منها :التنهًن منها وتقبيحها؛ ألنو قد استقر ُب
ِ
ضرِرهِ على األفراد واجملتمعات ،ومنها :بياف خطرىا حىت ال يتساىل
النهس اؼب منة ُ
قبح الزنا وش ُمو وعظَ ُم َ
الناس فيها ،ومنها :أهنا قد ت دي إىل الزنا اغبقيقي ،فما كاف موصبل إليو ووسيلة للوقوع فيو استحق أف
يسمى باظبو.
الفائدة الثالثة :قد هبتمي أنواعٌ من زنا األعضاء ُب بعض األعماؿ وخباصة ُب عصرنا ىذا فمن ذلك:

أوال :استخراج الصور اؼبوجودة ُب اعبواالت عن طريق ال امج اؼبتخصصة؛ فيجتمي ُب ىذا زنا اليدين

والعينٌن ،كما إف فيو ذبسسا وكشها للعورات ،وإشاعة للهاحشة ونشرا للرذيلة وإيذاء للم منٌن ،ولينتظر
فاعل ذلك أف يهضحو اهلل ُب الدنيا قبل ارخرة ما مل يتب من ىذا الهعل القبيح.

نشر الصور احملرمة اؼبخلة باألدب والسلوؾ ،وتوزيعُها عن طريق اجملبلت أو اعبرائد ب نواعها ،أو
ثانياُ :
عن طريق البلوتوث أو الشبكة العنكبوتية ،والواجب ترؾ ىذا الهعل من أساسو ،ومن وصلت إليو صورة من
ذلك ؿبرمة كصور النساء ُب الزواجات ،أو صور بعض الكاسيات العاريات ،أو الصور الهاضحة أيا كانت
فالواجب عليو اؼببادرة بإتبلفها أو مسحها ،وال هبوز لو السعي ُب نشرىا ب ي ٍ
وجو.
ُ

ثالثا :نشر الهساد ع الهضائيات الهاضحة ب نواعها ،وىو من الزنا باليدين و العينٌن ،بل من الزنا
ِ ِ
ين ُِوببو َف
بالرأي والهكر واؼباؿ ،ومن التخطيط والعمل على إشاعة الهاحشة بٌن اؼب منٌن ،قاؿ تعاىل( :إف الذ َ
ٔ
احشةُ ُِب ال ِذين آمنوا َؽبم ع َذ ِ
ِ
يم ُِب الدنْػيَا َو ْار ِخَرةِ َواللوُ يَػ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم ال تَػ ْعلَ ُمو َف)( ) ،وى الء
يي الْ َه ِ َ
َ َ ُ ُْ َ ٌ
أَف تَش َ
اب أَل ٌ
الذين نزلت فيهم ارية مل يَػ ْع ُدوا أف يتكلموا فقط ،فكيف دبن سعى ُب نشرىا بكل جهده وطاقتو ،وبكل
الوسائل الِت أتيحت لو ،وىو بعد ىذا يتسمى باسم اإلسبلـ ،ويُ ْد َعى ب ظباء اؼبسلمٌن ،فيا هلل العجب

(ٔ) سورة النور آية .ٜٔ

ٜٗ

كيف ضاد اهلل ُب أمره وهنيو ،وسعى إلفساد اؼبسلمٌن وإخراجهم عن دينهم وىو يدعي أنو من أىل
اإلسبلـ.

ٓ٘

سنِّـية السحور للصائم وفضلو
ٔ
أنس ب ِن م ٍ
قاؿ النِيب « :تَ َسح ُروا فإف ُِب الس ُِ ُحوِر( ) بػََرَكة».متهق عليو.
قاؿَ :
الك َ 
 -ٔٚعن ِ َ

(ٕ)

يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
بدأُ ِمن ِ
ِ
ِ
آخ ِر
الفائدة األولى :الس ُحوِر(بالضم):
األكل أو الش ُ
رب ُب وقت الس َح ِر بنية الصوـ .ووقـتو :يَ َ ْ
ُ
ِ
العلماء بالهجر ِ
ِِ
الكاذ ِ
ب ،وع بعضهم
بعض
بيل الص ِ
بح إىل ِ
طلوع ْ
الهج ِر الصادؽ ،وحدد بدايتَوُ ُ
الل ِيل قُ َ
فقاؿ :ىو ما بٌن الهجري ِن الص ِاد ِؽ و ِ
الكاذ ِ
ابن َح َج ٍ
بح...
ق
ر
ح
الس
و
اهلل:
رضبو
ر
ظ
اغباف
قاؿ
،
ب
بيل الص ِ
َ
ُ
ُ
ْ َْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
(ٖ)
وقاؿ بعض الع ِ
بدأُ ِمن الس ُد ِس ِ
األخ ًِن ِم َن اللْي ِل ،وىذا قريب فبا تقدـ،
ي
:
لماء
الهجر األَو ُؿ.اىػ
َ
ُ ُ
ََ َ
وقيل :أولُوُ ُ
َ
قوؿ النووي وغًنه من الهقهاء رضبهم اهلل :يبدأ وقتو من نصف الليل ،فهو قوؿ ضعيف ،ال تعضده
وأما ُ

السنة وال اللغة( ) ،والسنة ت خًن السحور حبيث يكوف االنتهاء منو عند األذاف الثاين لصبلة الهجر.
اغبديث َعلَى الرت ِغ ِ
يب ُب الس ُحوِر ،واألفهر أنو ُسنةٌ ُم َك َدةٌ لكثرة النصوص الِت ربث
الفائدة الثانيةَ :دؿ
ُ
٘
عليو مي ما فيو من اؼبخالهة ألىل الكتاب فإهنم ال يتسحروف( ) ،وقد أطلق اغبديث الس ُحوِر فدؿ على أنو
هبزئ فيو أقل ما يسمى سحورا قليبل كاف أـ كثًنا ،فمن تسحر بالقليل دخل ُب بركة السحور ،فينبغي
للمسلم أف ال يدع السحور ولو بشربة ماء أو بتمرة أو بغًن ذلك ،ومن أفضل ما يػُتَ َسح ُر بِِو اؼباء والت ْم ُر،
ِ
ِ
وقد كا َف النيب  يَػتَ َسح ُر هبِِ َما ،فعن أَنَ ٍ
س ،إين
قاؿ و ُ
قاؿَ :
سَ 
رسوؿ الل ِو َ و َذل َ
ك ُب الس َحر« :يَا أَنَ ُ
ٗ

(ٔ) قاؿ النووي واغبافظ وغًننبا :ىو بهتح السٌن وبضمها ،فاؼبهتوح اسم للم كوؿ ،واؼبضموـ اسم للهعل وكبلنبا صػحيح ىنػا(.شػرح النػووي علػى صػحيح مسػلم
 ،ٕٓ٘/ٚوفتح الباري ٗ ،)ٔٗٓ/قاؿ ابن األثًن(النهاية ُب غريب األثر ٕ :)ٖٗٚ/وأكثر ما يرو بالهتح ،وقيل :إف الصواب بالضم ألنػو بػالهتح الطعػاـ ،وال كػة
واألجر والثواب ُب الهعل ال ُب الطعاـ .اىػ وقد يقاؿ :ال كة ُب الطعاـ نهسو ما داـ ي كل اتباعا للسنة ،فتظهر بركتو على الصائم.
(ٕ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػػاب بركػػة السػػحور مػػن غػػًن إهبػػاب ٕ ،)ٕٖٔٛ(ٙٚٛ/ومسػػلم ُب كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب فضػػل السػػحور وت كيػػد اسػػتحبابو
واستحباب ت خًنه وتعجيل الهطر ٕ.)ٜٔٓ٘(ٚٚٓ/
(ٖ) فتح الباري ٕ.ٗٛٚ/
(ٗ) ينظػػر ُب اؼبس ػ لة :اجملمػػوع  ،ٖٜٚ/ٙومغػػين احملتػػاج ٔ ،ٖٜٔ/وحاشػػية ابػػن عابػػدين ٖ ،ٚٛٔ/وحاشػػية الدسػػوقي ٔ ،٘ٔ٘/وفػػتح البػػاري ٕ ،ٗٛٚ/وعمػػدة
القاري ٗ ،ٕٕٚ/و ،ٔٛٓ/ٚومرقاة اؼبهػاتيح ٗ ،ٗٔٙ/وعػوف اؼبعبػود  ،ٖٖٙ/ٙولسػاف العػرب ٗ ،ٖ٘ٓ/ومقػاييس اللغػة البػن فػارس ٖ ،ٖٔٛ/والقػاموس وشػرحو
للزبيدي مادة (س.ح.ر) ،واحملرر الوجيز ُب تهسًن الكتاب العزيز ٔ ،ٕٗٔ/واالستذكار ٔ ،ٖٜٚ/وإحياء علوـ الدين ٔ.ٖٗٚ/
ٌن ِ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 مسػػلم ُب كتػػاب الصػػياـ ،بػػاب فضػػل
ػاص  أف رسػ َ
ػوؿ اهلل  قػػا َؿ« :فَ ْ
ص ػ ُل َم ػا بَػ ْ َ َ َ َ
السحور وت كيد استحبابو ٕ.)ٜٔٓٙ(ٚٚٓ/

ٔ٘

ٔ
قاؿ :فَ ِجْئتُو بِتَم ٍر وإِنَ ٍاء ِ
فيو َماءٌ.رواه أضبد( ) ،وعن أيب ُىَريْػَرةَ  أف النيب 
يد الصيَ َاـ ف َطعِ ْم ِين َشْيئا»َ ،
أُ ِر ُ
ُ ْ َ
(ٕ)
َ ِ
ور الْ ُم ْ ِم ِن الت ْم ُر» .رواه أبو داود.
قاؿ« :ن ْع َم َس ُح ُ
اغبديث َعلَى أف ُب الس ُحور بركة ،وىذه البـركة اؼبذكورةُ ُب اغبديث تشمل نوع ِ
ٌن ِم َن
الفائدة الثالثةَ :دؿ
ُ
َ
ُ
البَػَرَك ِة (ٖ):
ِ
ِ
ِ
ك لِما فِ ِيو ِمن ِ
وحصوؿ
اتباع سنتِ ِو،
امتثاؿ ْأم ِر النيب  ،و
االقتداء ِبو و ِ
أولهما :البـركة الشرعية ،و َذل َ َ
األج ِر والثو ِ
اب ،والتسب ِ
ب ُب الذكر والدعاء واالستغهار ُب وقت الس َح ِر الذي ىو مظنة اإلجابة ،كما أف
َ
فيو ـبالهةٌ أل ِ
ىل الكتاب حيث إنو ليس ُب صيامهم أكلة الس َح ِر.
ِ
ك لِما فِ ِيو ِمن ِ
تغذية البَ َد ِف وقوتِِو على الصوـ ،والزيادة ُب النشاط ومدافعة
ْ
وثانيهما :البـركة البدنية ،و َذل َ َ
وع) ،الذي
اع ْ
سوءُ ْ
اعبُ ِ
(ص َد َ
اػبُلُ ِق الذي يثًنه اعبوع ،وؽبذا ينصح األطباءُ بالسحور ألنو يدرأ عن الصائم ُ
ط نِ ْسبَ ِة السك ِر ُب الدِـَ ،ك َما يَنص ُح األطباءُ أف
يقي لبعض
الصائمٌن الذين ال يتسحرو َف ،وسببو :ىبو ُ
َ
وذلك ألف ُب التم ِر نِسبة عالِية ِمن السك ِري ِ
يتضمن
ات الِت تُػ َوفػ ُ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 ُب األحاديث اؼبختارة .)ٕٕ٘ٔ(ٜٛ/ٚ
ٕ
ور الْغَػ َػداءَ ٕ ،)ٕٖٗ٘(ٖٖٓ/وصػػححو ابػػن حبػػاف  ،)ٖٗٚ٘(ٕٖ٘/ٛواأللبػػاين ُب السلسػػلة الصػػحيحة
( ) رواه أبػػو داود ُب كتػػاب الصػػوـ ،بػَػاب مػػن َظبػػى السػ ُ
ػح َ
ٕ.)ٕ٘ٙ( ٜٜ/
(ٖ) ينظر :فتح الباري ٗ ،ٖٜٔ/وشرح النووي على صحيح مسلم  ،ٕٓٙ/ٚواجملموع  ،ٖٜٚ/ٙوفتاو الشيخ ابن عثيمٌن .ٖٕٙ/ٜٔ
(ٗ) ينظر :اؼبوسوعة الطبية الهقهية للدكتور أضبد كنعاف صٕٔ.ٙ

ٕ٘

سنِّـية تـعجيل الفطر للصائم
اعدي  أف ر َ ِ
 -ٔٛعن سه ِل ب ِن سع ٍد الس ِ
اس ِخبًٍَْن َما َعجلُوا
َْ
َْ
َ
سوؿ اهلل  قَ َاؿ« :الَ يَػَز ُاؿ الن ُ
ٔ
()
الْ ِهطَْر».متهق عليو.
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

تعجيل الهطر واؼببادرة إليو بعد ربقق غروب الشمس ،ومعىن
اغبديث على أف السنة
الفائدة األولى :دؿ
ُ
ُ
اس ِخبًٍَْن َما َعجلُوا الْ ِهطَْر» :أنو ال يزاؿ أمر األمة منتظما وىم خبًن ما داموا ؿبافظٌن على ىذه
«الَ يَػَز ُاؿ الن ُ
السنة ،متجنبٌن لسنن اليهود والنصار وكبوىم من الكافرين ،وإذا أخروه كاف ذلك عبلمة على فساد
ت َعائِ َشةُ
يقعوف فيو ،ولقد كاف النيب  يعجل فطره كما دلت على ذلك أحاديث كثًنة منها أنو لَما أُخِ ْ
رضي اهلل عنها عن ِ
عبد الل ِو بن مسع ٍ
ود  أنوُ كا َف يػُ َعج ُل ا ِإلفْطَ َار َويػُ َعج ُل الصبل َة ،فقالتَ « :ى َك َذا كا َف
َ ُْ
(ٕ)
ُ ِ
ِ
األوِدي رضبو اهلل:
ميموف
بن
و
عمر
قاؿ
،

أصحابو
كاف
وىكذا
،
صنَ ُي».رواه مسلم
رسوؿ اللو  يَ ْ
ْ
ُ ُ
(ٖ)
ٍ
ع الناس إفطارا ،وأبط َه ُس ُحورا.
كا َف
أصحاب ؿبمد  أسر َ
ُ
الفائــدة الثانيــةِ :م ػن السػ ِ
ػنة أف يهطػ َػر الصػػائم علػػى الرطػػب ،فػػإف مل يتيسػػر فعلػػى التمػػر ،فػػإف مل يتيسػػر ف َعلَػى
ات قَػبل أَ ْف يصلي ،فَِإف َمل ي ُكػن رطَبػ ٍ
ٍ
ِ
اؼباء ،فعن ِ
ات
أنس بن مالك َ 
قاؿَ « :كا َف النِيب  يػُ ْهط ُر َعلَى ُرطَبَ ْ َ ُ َ
َْ ْ ُ َ
ات حس ػا حس ػو ٍ
ٍ
ٍ ِ
ات ِم ػن َم ػ ٍاء».رواه أضبػػد وأب ػو داود والرتمػػذي وحسػػنو ،وصػػححو
فَػتَ َم ػَرات ،فَػإف َملْ يَ ُك ػ ْن َسبَػَر َ َ َ َ َ
(ٗ)
ٍ
ٍ
َ
َ
صػبلََة
ى
ل
ػ
ص
ػط
ق

ػيب
ن
ال
ت
ػ
ي
أ
ر
ا
ػ
م
«
:
ػاؿ
ق

ػس
ن
أ
ػن
ع
ف
ػط،
ق
ف
ػاء
م
ػى
ل
ع
ػر
ط
يه
ػا
ن
أحيا
ػاف
ك
و
الػدارقطين.
َ
َ
َ َْ ُ
َ َ
ُ
(٘)
ب حػىت يػ ْه ِطػػر ،ولَػػو َكػا َف علَػى شػػرب ٍة ِمػن مػ ٍ
ِ
ػاء».رواه ابػػن أيب شػػيبة وأبػو يعلػػى وصػػححو ابػػن خزيبػػة.
َ
َ َ َْ
الْ َم ْغػ ِر َ ُ َ َ ْ
وكػػاف  يهطػػر أحيانػػا علػػى السػ ِويق ،فعػػن عبػػد اهلل بػػن أيب أَو ََب  قػػاؿُ :كنػا مػي رسػ ِ
ػوؿ اللػ ِػو ُ ب َسػ َه ٍر،
ْ
ََ
ُ
ػوؿ اللػوِ
ِ
فقاؿ لِر ُج ٍل« :انْ ِ
م
الش
و
الل
وؿ
س
ر
يا
:
قاؿ
،
»
و
ح
د
اج
ف
ؿ
ز
ْ
ػاؿ :يػا َر ُس َ
اج َػد ْح و» ،ق َ
سَ ،
َ
َ
َ
َ
قاؿ« :انْ ِزْؿ فَ ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب الصوـ ،باب تعجيل اإلفطار ٕ ،)ٔٛ٘ٙ(ٜٕٙ/ومسلم ُب كتػاب الصػياـ ،بػاب فضػل السػحور وت كيػد اسػتحبابو واسػتحباب تػ خًنه
وتعجيل الهطر ٕ.)ٜٔٓٛ(ٚٚٔ/
ٕ
ِِ
يد ِ ِِ
استِ ْحب ِ
اب تَ ْ ِخ ًِنهِ َوتَػ ْع ِج ِيل الْ ِهطْ ِر ٕ.)ٜٜٔٓ(ٕٚٚ-ٚٚٔ/
( ) رواه مسلم ُب كتاب الصياـ ،بَاب فَ ْ
ض ِل الس ُحوِر َوتَ ْك ْ
است ْحبَابو َو ْ َ

(ٖ) رواه عبد الرزاؽ ُب مصنهو ٗ ،)ٜٚ٘ٔ(ٕٕٙ/قاؿ اغبافظ :إسناده صحيح(.فتح الباري ٗ.)ٜٜٔ/
ٗ
ػار
( ) رواه أضبد ٖ ،ٔٙٗ/وأبو داود ُب كتاب الصوـ ،باب مػا يهطػر عليػو ٕ ،)ٕٖ٘ٙ(ٖٓٙ/والرتمػذي ُب كتػاب الصػوـ ،بَػاب مػا جػاء مػا يُ ْسػتَ َحب عليػو ا ِإلفْطَ ُ
ػب ،وق ػػاؿ ال ػػدارقطين :ى ػػذا إس ػػناد ص ػػحيح ،وص ػػححو الض ػػياء ُب األحادي ػػث اؼبخت ػػارة
ٖ )ٜٙٙ(ٜٚ/وال ػػدارقطين ٕ ،ٔٛ٘/ق ػػاؿ الرتم ػػذيَ :ح ػ ِػد ٌ
يث َح َس ػ ٌػن َغ ِري ػ ٌ
ٗ ،)ٔ٘ٛ٘(ٗٔٔ/وحسنو األلباين ُب إرواء الغليل (ٕٕ.)ٜ
(٘) رواه اب ػ ػ ػػن أيب ش ػ ػ ػػيبة ُب مص ػ ػ ػػنهو ٕ ،)ٜٜٚٛ( ٖٗٛ/وعنػ ػ ػػو أب ػ ػ ػ ػو يعل ػ ػ ػػى ٕٗٗ/ٙوى ػ ػ ػػذا لهظػ 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 ػػحيحٌن ٔ ٜ٘ٚ/والبيهقػ ػ ػػي ُب السػ ػ ػػنن الكػ ػ ػ ٗ ٕٖٜ/وصػ ػ ػػححو األلبػ ػ ػػاين ُب السلسػ ػ ػػلة
الصحيحة(ٕٓٔٔ).
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بٍُ ،ب َرَمػى بيػده َىػا ُىنَػا ٍُب قػاؿ« :إذا َرأَيْػػتُ ْم اللْي َػل
س ،قاؿ« :انْ ِزْؿ فَ ْ
اج َد ْح و» ،فَػنَػَزَؿ فَ َج َػد َح لػو ،فَ َشػ ِر َ
الش ْم ُ
ٔ
ط السػ ِ
ويق بالْ َمػاء
أَقْػبَ َػل مػػن َىػا ُىنَػػا فَػ َقػ ْد أَفْطََػر الصػػائِ ُم».متهػػق عليػو ( ) ،قػػاؿ النػووي رضبػػو اهللْ ( :
اعبَػ ْد ُح)َ :خ ْلػ ُ
ٕ
وربري ُكػوُ َحػىت يَ ْسػتَ ِوي( ).اى ػ والســويقَ :دقِيػ ُق الْ َق ْمػ ِػح أو الشػػعِ ًِن أو الػػذ َرةِ أو غ ًِنىػػا إذَا قُلِػػي بالنػا ِر ،يَػتَ ػ َػزوُد بػػو
َْ
ٖ
ط ِدب ٍ
ِ ِ
اؼبسافر وغًنه ،فِإ َذا ِ
ػدح( ) ،وىػو
ػاء أَو لػ َ ٍ أَو عس ٍػل أو ظبَْػ ٍن أو َكب ِوىػا ،وىػذا ىػو ْ
يج إِ َىل أكلػ ِو ُخلػ َ َ
ْ
اعب ُ
احت َ
ُ ُ
ِ
ِ
ٍ
ػبلؼ
قريب فبا يسمى اليوـ بػ (الشػوربة) ،وهبػذا نعلػم أف السػنةَ الهط ُػر علػى أشػياءَ خهيهػة التػ ذي الْ َمعػ َدةَ ،خ َ
بعض ِ
اليوـ ِمن َم ِ
لئ الْ َمعِ َدةِ عند اإلفطا ِر ب طعم ٍػة ثقيل ٍػة تُتعبهػا وال يبتصػها اعبس ُػم بسػرعة،
ما قد يهعلُو ُ
الناس َ
ِ
ِ
ػهل
وأمػا ال ُرطػ ُ
ػب أو التمػ ُػر فهػػو سػريي اؽبضػػم سػريي االمتصػػاص؛ ؼبػػا يشػػتمل عليػػو مػن اؼبػواد السػػكرية ،فهػػو سػ ٌ
ػوع ِمػن االم ِ
ػتبلء فػبل يهج ُػم علػى الطع ِػاـ بشػدة ،ويعوضػو سػريعا
على الْ َمعِ َػدةِ ويبتصػو اعبسػم سػريعا فيُشػعره بن ٍ
(ٗ)
عما افتقده ِمن السكريات بسبب الصياـ.
الفائدة الثالثة :ؼبشروعية تعجيل الهطر ِح َك ٌم ُمتَػ َعد َدةُ منها:

أوالً :اؼببادرة لطاعة اهلل تعاىل بالهطر كما حصلت طاعتو بالصوـ.

ثانيًا :ترؾ الغلو والتنطي ُب الدين بالزيادة على الهرض دبا مل يشرعو اهلل تعاىل.

ثالثًا :األخذ برخصة اهلل تعاىل والتمتي دبا ُب شريعتو من التيسًن والتسهيل حيث مل يُلزمهم دبواصلة
الصياـ ،وال بزيادة وقتو عن غروب الشمس.
ابعا :ترؾ التشبو ب ىل الكتاب فإهنم ي خروف الهطر ،كما جاء ذلك ُب حديث أيب ُىَريْػَرَة  أف النيب
رً
ِ
ِ
ص َار يػُ َخ ُرو َف».رواه أضبد وأبو داود
َ 
الناس الْهطَْر ،ألَف الْيَػ ُه َ
ود َوالن َ
قاؿ« :الَ يَػَز ُاؿ الد ُ
ين فَاىرا َما َعج َل ُ
(٘)
ماجو.
ابن ْ
و ُ

امسا :أنو عبلمة على أف األمة خبًن باستمساكها بسنة نبيها  وترؾ اتباع أىل الغواية والضبللة من
خ ً

اليهود والنصار وغًنىم.

(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب الصوـ ،باب الصوـ ُب السهر واإلفطػار ٕ ،)ٖٜٔٛ( ٙٛ٘/ومسػلم ُب كتػاب الصػياـ ،بػاب بيػاف وقػت انقضػاء الصػوـ وخػروج النهػار
ٕ.)ٔٔٓٔ(ٕٚٚ/
(ٕ) ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم  ،ٕٜٓ/ٚوفتح الباري ٗ.ٜٔٚ/
(ٖ) ينظر( :اؼبطلي ص ،ٔٚٙ :والتوقيف على مهمات التعاريف ص  ،ٜٜٔوفتح الباري ٔ ،ٖٕٔ/وعمدة القاري ٖ ،ٖٔٓ/وتاج العروس ٕ٘.)ٗٛٓ/
(ٗ) ينظر :الدليل الطيب والهقهي ،للدكتور حساف مشسي باشا صٜٔٗ
(٘) رواه أضبد ٕ ،ٗ٘ٓ/وأبو داود ُب كتاب الصوـ ،بَاب ما يُ ْسػتَ َحب مػن تَػ ْع ِجي ِػل الْ ِهطْػ ِر ٕ )ٕٖٖ٘(ٖٓ٘/واللهػظ لػو ،والنسػائي ُب الكػ ٕ،)ٖٖٖٔ(ٕٖ٘/
واب ػػن ماج ػػو ُب كت ػػاب الص ػػياـ ،بَػػاب م ػػا ج ػػاء ُب تَػ ْع ِجي ػ ِػل ا ِإلفْطَػػا ِر ٔ ،)ٜٔٙٛ(ٕ٘ٗ/وص ػػححو اب ػػن خزيب ػػة ٖ ،)ٕٓٙٓ(ٕٚ٘/واب ػػن حب ػػاف ،)ٖٖ٘ٓ(ٕٖٚ/ٛ
واغبػػاكم ُب اؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحٌن ٔ ،ٜ٘ٙ/وقػػاؿ النػػووي (اجملمػػوع  ،)ٖٚٛ/ٙوالبوصًني(مصػػباح الزجاجػػة ٕ :))ٕٙٓ(ٚٔ/إسػػناد صػػحيح رجالػػو ثقػػات،
وقاؿ األلباين ُب صحيح وضعيف سنن أيب داود( :)ٕٖ٘ٛإسناده حسن.
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ادسا :أنو أرفق بالصائم ،وأقو لو على مواصلة العبادة.
س ً

٘٘

الجود وقراءة القرآن في رمضان
ٔ
 -ٜٔعن ِ
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 ُب ُكل لَْيػلَة من َرَم َ
يَ ُكو ُف ُب َرَم َ
ضا َف ح َ
يلَ ،وَكا َف ج ْ ُ
ٌن يَػ ْل َقاهُ ج ْ ُ
(ٕ)
ِ
ِ ِ
يح الْ ُم ْر َسلَ ِة».متهق عليو.
اػبًَِْن ِم َن الر ِ
َج َوُد بِ ْ
ح َ
يل أ ْ
ٌن يَػ ْل َقاهُ ج ْ ُ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
ِ
الصهات ،وليس من كلمة ىي أصبي
وؿباسن
ؿباسن األخبلؽ كلها،
رسوؿ اهلل 
الفائدة األولىَ :صبَ َي ُ
َ
َ
بن ِى َش ٍاـ قائبل :يا
حملاسنو  من الكلمة الِت وصهتو هبا أـ اؼب منٌن عائشة رضي اهلل عنها لَما َس َ َؽبَا َس ْع ُد ُ
أـ اؼب منٌن ،أنبئيين عن خلُ ِق ر ِ ِ
ت« :فإف ُخلُ َق نَِيب
ت تَػ ْقرأُ القرآ َف؟ ق َاؿ :بَػلَى .قَالَ ْ
سوؿ اهلل  ،قَ ْ
الت :أَلَ ْس َ
َْ ُ َ
ٖ
()
ابن األثًن رضبو اهلل :أي َمتَ َمسكا بآدابو وأوامره ونواىيو وما يشتمل
قاؿ
،
اهللِ َ كا َف القرآ َف».رواه مسلم
ُ
احملاس ِن.اىػ(ٗ) ومي أنو ِ 
عليو ِمن الْم َكا ِرِـ و ِ
معدف اعبود والكرـ وصبي ِي احملاسن ُب كل وقت إال إنو كاف
َ َ
جوده يتضاعف ُب رمضاف وؿباسنُو تزداد فيو ،قاؿ العبلمةُ ابن عثيم ٍ
اع
ُ
مي أنْو َ
ٌن رضبو اهلل :وكاف ُج ْوُده َْ هب ُ
ُ
اؼباؿ هلل عز وجل ُب إفها ِر دينِو وىداية ِ
اعب ِ
عباده وإي ِ
سو ِ
ود ُكلها من ب ْذ ِؿ الْعِْل ِم والنػ ْه ِ
صاؿ النػ ْه ِي إليهم ب َكل
ْ
ُ
ِ
طر ٍيقِ ،من تعليم ِ
وقضاء حوائِ ِجهم ،وإطعاـ جائِعهم ،وكاف جوده يتضاعف ُب رمضاف لِشر ِ
ؼ
جاىلِ ِهم،
َ ُ
ُ
ْ
ََ
ِ
ِ
أس ِ
ِ
باب
أج ِرهِ وإعانَِة العابدين فيو على عبادهتم ،واعبم ِي بٌن الصياـ
َوقتِ ِو
َ
ومضاع َهة ْ
وإطعاـ الطعاـ ونبا م ْن ْ
ِ (٘)
ِ
دخوؿ اعبنة.اىػ
ِ
العلماء رضبهم اهلل تعاىل أف
تتضاعف ُب رمضا َف ،وقد تقرر عند
األعماؿ
اغبديث أف
أشعَر
َ
ُ
ُ
الفائدة الثانيةَ :
ِ
الزماف و ِ
بهضل ِ
اؼبكاف ،ورمضا ُف ِمن ِ
تتضاعف ِ
األزماف ،فينبغي للمسل ِم ُب رمضا َف أف هبتهد
أفضل
األعماؿ
َ
ُ
رسوؿ اهلل  يهعل ،وإنو لشهر اعبود والكرـ الذي
ُب أنواع اعبود ما استطاع بوقتو ونهسو ومالو ،كما كا َف ُ
ِ
وجذوره.
افي البخل
ينبغي فيو أف يقتلي اؼبسلم من نهسو دو َ
َ

أجود» بالنصب على
أجود» اسم كاف وخ ه ؿبذوؼ ،وُب رواية األصيلي « َ
أجود» ،ىكذا ُب أكثر الروايات و« ُ
(ٔ) قاؿ اغبافظ (فتح الباري ٔ :)ٖٓ/ىو برفي « ُ
أنو خ كاف ،قاؿ النووي :الرفي أشهر ،والنصب جائز.اىػ ـبتصرا وذكر عدة أوجو ُب إعرابو بالرفي والنصب.
ِ
ِ ِ
ٕ
يح
ػاػبًَِْن مػػن الػػر ِ
َجػ َػود النػػاس بِػ ْ
( ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب بػػدء اػبلػػق ،بػَػاب ذ ْكػ ِر الْ َمبلئ َكػػة ٖ ،)ٖٓٗٛ(ٔٔٚٚ/ومسػػلم ُب كتػػاب الهضػػائل ،بػػاب كػػاف النػػيب  أ ْ
الْ ُم ْر َسلَ ِة ٗ.)ٕٖٓٛ(ٖٔٛٓ/
(ٖ) رواه مسلم ُب كتاب صبلة اؼبسافرين ،باب جامي صبلة الليل ومن ناـ عنو أو مرض ٔ ،)ٚٗٙ(ٕ٘ٔ/وىو طرؼ من حديث طويل.
(ٗ) النهاية ُب غريب اغبديث واألثر ٕ.ٚٓ/
(٘) ؾبالس شهر رمضاف ص.ٕٔٛ

٘ٙ

ِ
ٍ
أنزلَوُ َعلَى َرسولِِو
كبلـ اهلل تعاىل الذي َ
أعظم كتاب أنزلَوُ اهللُ تعاىل ،وىو ُ
الفائدة الثالثة :القرآ ُف الكرًنُ ىو ُ
ٍ
الكرًن منزلتَو العظيمةَ ،فيحرصُ علَى تِ ِِ
ِ
الع َم ِل بِِو ،ويػُ َعظ ُموُ
َ
بلوتو و َ
ُؿبمد  ،والْم منُ يَعرؼُ للقرآف ِ َ ُ َ
َ
أشد التعظي ِم ،ولَما كاف رمضاف ىو شهر القرآف ،فقد اختص اهلل تعاىل نبيو  دبزيد من العناية بكتابو ُب
َ

ىذا الشهر ،فكاف يرسل ج يل إليو  ليدارسو القرآف ويراجعو معو ،وىذا فبا ي كد العناية بكتاب اهلل تعاىل
ُب ىذا الشهر ،ولقد كاف السلف رضبهم اهلل تعاىل مي عظيم عنايتهم بكتاب اهلل ُب كل وقت قراءة وتدبرا
(شهر رمضا َف الذي أُنْ ِزَؿ ِ
فيو
وعمبل وتعلما وتعليما إال إهنم ُب رمضاف تزداد عنايتهم بو ،وما ىذا إال ألنو َ ْ ُ َ َ
ال ُق ْرآَ ُف) ،لقد كاف بعض السلف ىبتم ُب قياـ رمضاف ُب كل ثبلث لياؿ ،وبعضهم ُب كل سبي منهم قتادة،
وبعضهم ُب كل عشرة منهم أبو رجاء العطاردي .وكاف السلف يتلوف القرآف ُب شهر رمضاف ُب الصبلة
وغًنىا ،كاف األسود يقرأ ُب كل ليلتٌن ُب رمضاف ،وكاف النخعي يهعل ذلك ُب العشر األواخر منو خاصة و
ُب بقية الشهر ُب ثبلث ،وكاف قتادة ىبتم ُب كل سبي دائما ،وُب رمضاف ُب كل ثبلث ،وُب العشر األواخر
ٍ
كبوه ،وكاف قتادةُ
كل ليلة ،وكاف للشافعي ُب رمضاف ستوف ختمة يقرؤىا ُب غًن الصبلة ،و عن أيب حنيهة ُ
يدرس القرآ َف ُب شهر رمضاف ،وكاف الزىري إذا دخل رمضاف قاؿ :إمبا ىو تبلوة القرآف ،وإطعاـ الطعاـ،
مالك إذا دخل رمضاف يهر ِمن قراءة اغبديث وؾبالسة أىل العلم و يقبل على تبلوة القرآف من
وكاف ٌ
اؼبصحف ،وكاف سهياف الثوري إذا دخل رمضاف ترؾ صبيي العبادة وأقبل على قراءة القرآف ،وكانت عائشة
رضي اهلل عنها تقرأ ُب اؼبصحف أوؿ النهار ُب شهر رمضاف فإذا طلعت الشمس نامت ،وكاف ُزبي ُد اليامي
صبي إليو أصحابَو.
إذا حضر رمضاف أحضر
َ
اؼبصاحف ،و َ

(ٔ) ينظر ُب ارثار اؼبذكورة :لطائف اؼبعارؼ صٕٔٓ (دار الكتب العلمية).
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(ٔ)

سنـِّية االعتكاف
ٕٓ -عن أـ الْم ِمنٌن عائِ َشةَ رضي اهلل عنها زو ِج النيب  أَف النِيب َ « كا َف يػعتَ ِكف الْع ْشر األَو ِ
اخَر ِمن
ُ َ َ
َْ
َْ
َْ ُ َ َ َ
ٔ
()
اجوُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ.متهق عليو.
َرَم َ
ضا َف ،حىت تَػ َوفاهُ اهلل»ٍُ ،ب ْاعتَ َك َ
ف أ َْزَو ُ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
االعتكاؼ ىو :لُزوـ ِ
اؼبسج ِد ِ
لطاعة اهلل عز وجل ،من الصبلة والذكر والدعاء وقراءة القرآف
الفائدة األولى:
ُ
ُُ
والتهكر وغًن ذلك ،وىو من السنن الثابتة بكتاب اهلل وسن ِة رسولِو  ،قاؿ ا ِ
حنبل رضبو اهلل:
بن
أضبد
ماـ
إل
ُ
ُ
ُ
َ
(ٕ)
ِ
ال أعلَم عن ٍ
االعتكاؼ َم ْسنو ٌف.اىػ
العلماء خبلفا أف
أحد من
َ
ُْ
مسجد من ِ
ٍ
ِ
والمقصود باالعتكاف :انقطاع ا ِإل ِ
نساف عن ِ
لهضلِ ِو
لطاعة اهلل ُب
غ
الناس لِيَتَػ َهر َ
مساجده ،طلبا ْ
ُ
وثوابِِو وإدر ِاؾ ليلة ال َق ْد ِر ،وكما يع عن ذلك اغبافظ ابن رجب رضبو اهلل تعاىل فيقوؿ :حقيقة االعتكاؼ:
ٖ
ِ
اػببلئق ،لبل ِ
خبدمة ِ
ِ
الع ِ
اػبالق( ) ،ويقوؿ أيضا :اؼبعتكف قد حبس نهسو على طاعة اهلل
تصاؿ
بلئق عن
قطي َ
ُ
وِذكره ،وقطَي عن نهسو كل شاغل يشغلو عنو ،وعكف ِ
بقلبو وقَالَبِ ِو على ربو وما يػُ ّقربو منو ،فما بقي لو َىم
َ
ٗ
سو اهلل ،وما يرضيو عنو( ).اىػ ولذلك يْنبغِ
ِ
يشتغل بالذك ِر والقراءةِ والصبلةِ والعبادةِ،
ف
أ
ؼبعتكف
ا
على
ي
ْ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
مباح مي ْأىلو أو غًنىم.
س أ ْف
يتحدث قليبل حبديث ٍ
َ
وأف يتَجنب ما ال يَػ ْعنيو من حديث الدنيَا وال ب َ
الفائدة الثانية :ليس لوقت االعتكاؼ حد ؿبدود ُب أصح أقواؿ أىل العلم ،فلئلنساف أف يعتكف العشر
بعضها ،ولو أف
األخًنة من رمضاف كلها وىذا أفضل االعتكاؼ وىو اعتكاؼ النيب  ،ولو أف يعتكف َ
يعتكف يوما وليلة ،ولو أف يعتكف ليلة كاملة ،ولو أف يعتكف بعض يوـ أو بعض ليلة كساعة أو ساعتٌن،
أو بٌن العشائٌن ،أو من العصر إىل اؼبغرب ،أو من ِ
القيَ ِاـ األوؿ إىل الثاين ُب العش ِر األواخ ِر ،كل ذلك
سائغ ألف الشرع مل وبدد وقتا ألقلو وال ألكثره ،فما اعت اعتكافا ُب اللغة صح شرعا مي اعتبار النية ُب
ذلك كغًنه من العبادات ،وليس من شرطو الصياـ وال أف يكوف ُب رمضاف لكنو مي الصياـ وُب رمضاف
أفضل ،ومن اعتكف العشر األخًنة من رمضاف فالسنة لو أف يدخل معتكهة بعد صبلة الهجر من اليوـ
اغبادي والعشرين إقتداء بالنيب  وىبرج بانتهاء العشر ليلة العيد.
ػاؼ ،بػاب اعتِ َك ِ
اخػ ِر ٕ ،)ٜٕٕٔ(ٖٚٔ/ومسػلم ُب كِتػاب االعتِ َك ِ
ػاؼ ،بػاب االعتِ َك ِ
(ٔ) رواه البخاري ُب كِتػاب االعتِ َك ِ
ػاؼ الْع ْشػ ِر األَو ِ
ػاؼ ُب الْع ْشػ ِر األَو ِ
اخػ ِر مػن
َ ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ضا َف ٕ.)ٕٔٔٚ(ٖٛٔ/
َرَم َ
(ٕ) سبل السبلـ ٔ.ٜٖ٘/
(ٖ) لطائف اؼبعارؼ صٕٕ٘ (دار الكتب العلمية).
(ٗ) اؼبرجي السابق صٕٕٗ
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الفائدة الثالثة :يبطل االعتكاؼ ب مور:
ٔ
اعبِماع ،قاؿ تعاىل( :والَ تػُبػا ِشروىن وأَنتُم ع ِ
ػك ُهو َف ُِب الْ َم َسػا ِج ِد)( ) ،وأما مقدمات اعبماع
َ َ ُُ َ ْ َ
أولهاُ ْ :
ٍ
التقبيل والل ِ
ك ِ
أجره.
مس لشهوة فبل ذبوز للمعتكف ولكنها ال تبطل اعتكافو ،بل تُ ُ
نقص َ
ِ
اؼبسجد لغًن حاجة ،وليعلم أف خروج اؼبعتكف ِبميي بدنو على ثبلثة أقساـ:
روج من
ثانيهاْ :
اػبُ ُ
اجة وال ِ
األول :اػبروج ألم ٍر ال بد منو طبعا أو شرعا ،مثل :اػبروج ل ِ
قضاء اغب ِ
وضوء الو ِ
اجب والغُ ْس ِل
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
األكل و ِ
الو ِاجب ،و ِ
ثل أ ْف
الشرب ،فهذا ٌ
جائز إذا مل يبُْ ْ
كن ْفعلُوُ ُب اؼبسجد ،فإ ْف َ
أمكن فعُلُو ُب اؼبسجد م ُ
ِ
اؼبسجد َضب ٌاـ يبكنُو أ ْف يقضي حاجتَو فيو وأف يغتسل فيو ،أو يكو َف لو من ي تِْي ِو باألكِل و ِ
الشرب
يكو َف ُب
ْ َ
َ
َ
ٍ
حينئذ فاألوىل عدـ اػبروج ِ
لعدـ اغباجة إليو.
ِ
طاعة ال ذبب ِ
الثاني :اػبروج ألمر ٍ
عليو ،كعيادةِ مر ٍ
وشهود جنازةٍ وكبو ذلك فبل يهعلو إال أ ْف
يض
ْ
ُ
ِ
ِ
يعوده أو ىبشى من موتو فيشرتط ُب
يشرت َط ذلك ُب ابتداء اعتكافو مثل أف يكوف عنده مريض وبب أف َ
ِِ
طوؿ ألف ىذا يناُب االعتكاؼ ،فبل
كثر ذلك أو يَ َ
خروجو ل َذل َ
ابتداء اعتكافو َ
ك فبل ب ْ َ
س بو؛ على أف ال يَ َ
إلماـ أو م ٍ
يصح للموفف أف يشرتط اػبروج كل يوـ للدواـ ،وال ٍ
ذف أف يعتكف ُب غًن مسجده ويشرتط
اػبروج كل ٍ
فرض ،وإذا احتاج ى الء ؼبثل ذلك فإهنم هبددوف نية االعتكاؼ كلما عادوا ،وال يكوف
اعتكافهم متصبل ،واهلل أعلم.
وصباع ْأىلِ ِو ومباشرِهتم وكبو ذلك ،فبل
ألم ٍر يناُب
الثالث:
االعتكاؼ ،كاػبروج للبي ِي والشر ِاء ِ
َ
اػبروج ْ
ُ
بشرط وال بغ ًِن ٍ
يهعلو ال ٍ
اؼبقصود منو ،وهبوز لو أف ىبرج لشراء ما ال بد
االعتكاؼ ويناُب
يناقض
شرط ،ألنو
َ
َ
ُ
لو منو كاألكل والشرب وكبونبا.

(ٔ) سورة البقرة آية .ٔٛٚ
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مثل المؤمن الذي يـقرأ القرآن والذي ال يـقرؤه
رسوؿ الل ِو َ « :مثَ ُل الْ ُم ْ ِم ِن الذي يَػ ْقَرأُ الْ ُق ْرآ َف ( َويَػ ْع َم ُل
وسى األَ ْش َع ِري  قَ َاؿ :قَ َاؿ ُ
ٕٔ -عن أيب ُم َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يح َؽبَا،
بَ ،وطَ ْع ُم َها طَي ٌ
بو) َك َمثَ ِل األُتْػ ُرجة ِروبُ َها طَي ٌ
بَ ،وَمثَ ُل الْ ُم ْ م ِن الذي الَ يَػ ْقَرأُ الْ ُق ْرآ َف َك َمثَ ِل الت ْمَرة ال ِر َ
ِ
ِ
بَ ،وطَ ْع ُم َها ُمرَ ،وَمثَ ُل الْ ُمنَافِ ِق الذي الَ
َوطَ ْع ُم َها ُح ْل ٌوَ ،وَمثَ ُل الْ ُمنَاف ِق الذي يَػ ْقَرأُ الْ ُق ْرآ َف َمثَ ُل الرْوبَانَة ِروبُ َها طَي ٌ
(ٔ)
يػ ْقرأُ الْ ُقرآ َف َكمثَ ِل ْ ِ
يحَ ،وطَ ْع ُم َها ُمر».متهق عليو.
س َؽبَا ِر ٌ
ََ ْ َ
اغبَْنظَلَة ليَ َ
يتعلق بهذا الحديث فوائد:
عليو ،وي ِ
ظ ِ
الفائدة األولى :ينبغي لِْلمسلِ ِم أ ْف يكو َف لَوُ ِورٌد يػوِمي ِمن كِتَ ِ
قضيو إ َذا فَاتَوُ،
اب اهللِ تعاىلُ ،وبافِ ُ
َ
ْ
ْ َْ
ُْ
بعٌن يوما فهذا َح َس ٌن،
وإ ْف تَػيَسَر لَوُ أ ْف َىبْتِ َم القرآ َف كل ثبلثة أياـ ،أو كل
ٍ
أسبوع ،أو كل شه ٍر ،أو كل أر َ
ِ
ٌن».رواه أبو داود
فعن عبد الل ِو بن َع ْم ٍرو رضي اهلل عنهما أَف النِيب َ 
قاؿ لَوُ« :اقْػَرأْ الْ ُق ْرآ َف ُب أ َْربَع َ
ِ (ٕ)
بن َر ُاىويَ ْو :وال ُِكبب لِلر ُج ِل أَ ْف
إسحاؽ
قاؿ
،
يب ،وحسنو األلباين
َ
والرتمذي وقاؿ :ىذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌ
ُ ُ
ِ (ٖ)
ِ ِ
ِ
يعين أف أكثر مدةٍ ِػبَْت ِم ِ
بعض السلَ ِ
عند ِ
ِ
ف
،
ٌن وَملْ يَػ ْقَرأ الْ ُق ْرآ َف ؽبذا اغبديث
القرآف َ
يٌَِْبَ عليو أَ ْكثَػ ُر م ْن أ َْربَع َ
َ ُ
ىي ِ
ىذهِ الْ ُمدةُ ،وىذا الشهر الكرًن فرصة طيبة للعزـ على ذلك ،وتعويد النهس عليو ما دامت مقبلة على
قراءة كتاب اهلل تعاىل وفِعل اػبًنات.
ِ ِ ِ
ػف الن ػِيب 
ػاب اهللِ تع ػػاىل ف ػػبل يقػ ُ
صػ َ
ػرؤه إال يس ػػًنا ،وقػػد َو َ
الفائ ــدة الثاني ــة :ال ينبغ ػي ل ْل ُم ػ م ِن أ ْف يَػ ْه ُج ػَر كتػ َ
ِ
ِِ
ِ
ػك ألف القػػرآ َف
ػب ،وذلػ َ
ػب َوطَ ْع ُم َهػػا طَيػ ٌ
الْ ُم ػ م َن ال ػذي يَق ػرأ ال ُق ػرآ َف الكػػرًنَ ويَػ ْع َم ػل ب ػو باألُتْػ ُرجػػة ال ػ ِِت ِروبُ َهػػا طَيػ ٌ
ِ
اىرا وباطنػػا ،كػػا َف ابػػن مسػ ٍ
ػعود  يكثِػر ِم ػن قَػراءةِ
ػوب ،فَم ػن قَ ػرأَه ِ ِ ِ
ِ
الكػػرًنَ بِػو حيػػاةُ القلػ ِ َ ْ َ ُ َ
وعم ػ َل ب ػو ،طَػ َ
اب فَػ َ
ُ ُ ْ َ
ُ
ػرآف ويػ َقلػل الصػوـ ،فقيػػل لَػو :إنػ ِ
ػرآف ،وقػراءةُ القػ ِ
ضػعهت عػن القػ ِ
ِ
ػرآف
وـ؟ قػ َ
َ ُ َ
ت َُ ُ
صػ ْم ُ
ػاؿ :إين إذَا ُ
ك تُقػل الصػ َ
َ
القػ َ ُ
ِ (ٗ)
ػوؿ ِ مػػن َى ْج ػ ِر كتػ ِ
ػوؿ يَػػا َرب إِف
ػ
س
الر
ى
ك
ػت
ػ
ش
ا
ػد
ػ
ق
ل
و
،
أَ َح ػب إو
َ
ػاؿ الر ُسػ ُ
ػاؿ تعػػاىلَ ( :وقَػ َ
ػاب اهللِ تعػػاىل ،قػ َ
ُ
َْ
ْ
ٔ
قَػوِمي ازبَ ُذوا ى َذا الْ ُقرآ َف مهجورا)(٘) ،وقد ذَ َكر العلماء رضبهم اهلل تعاىل أف ىجر ال ِ
قرآف أنواعٌ( ):
َ ْ َْ ُ
ْ
َ َُُ
َ َْ
ضػ ػػيلَ ِة ح ػ ػػافِ ِظ الْ ُق ػ ػػر ِ
(ٔ) رواه البخ ػ ػػاري ُب كت ػ ػػاب األطعم ػ ػػة ،بػ ػػاب ِذ ْك ػ ػ ِر الطعػ ػ ِػاـ ٘ ،)٘ٔٔٔ(ٕٓٚٓ/ومس ػ ػػلم ُب كتػ ػػاب صػ ػػبلة اؼبسػ ػػافرين وقصػ ػػرىا ،بػ ػػاب فَ ِ
آف
َ
َ
َ
َ
ْ
ٔ ،)ٜٚٚ(ٜ٘ٗ/والزيػ ػػادة ب ػ ػػٌن قوس ػ ػػٌن م ػ ػػن روايػ ػػة أخ ػ ػػر للبخ ػ ػػاري ُب كت ػ ػػاب فض ػ ػػائل الق ػ ػػرآف ،بػ ػػاب إِ ٍْب مػ ػػن راء بِ ِقػ ػػراءةِ الْ ُقػ ػػر ِ
آف أو تََك ػ ػ َػل بِػ ػ ِػو أو فَ َخ ػ ػ َػر بِػ ػػو
َ
ََ ْ
ُ ََ
ٗ.)ٕٗٚٚ(ٜٕٔٛ/
ػب ،وىػػذا لهظػػو،
(ٕ) رواه أب ػو داود ُب أب ػواب ق ػراءة القػػرآف ،بػػاب ربزيػػب القػػرآف ٕ ،)ٖٜٔ٘(٘ٙ/والرتمػػذي ٘ )ٕٜٗٚ(ٜٔٚ/وقػػاؿ :ىػػذا َحػ ِػد ٌ
يث َح َسػ ٌػن َغ ِريػ ٌ
والنسائي ُب السنن الك ( ،)ٛٓٙٚوحسنو األلباين ُب السلسلة الصحيحة (ٕٔ٘ٔ) ،و صحيح اعبامي (ٗ٘ٔٔ).
(ٖ) سنن الرتمذي ٘ ،ٜٔٚ/والتذكار ُب أفضل األذكار للقرطيب صٗ.ٛ
(ٗ) رواه البيهقي ُب شعب اإليباف ٕ.ٖ٘ٗ/
(٘) سورة الهرقاف ارية ٖٓ.
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أحدىا :ىجر اإل ِ
يباف بِِو.
َْ
والثانيَ :ى ْج ُر قراءتِِو واالستِ َم ِاع إلي ِو.
والثالث :ىجر العم ِل بِِو و ِ
الوقوؼ َ ِِ
وحَر ِام ِو.
عند َحبللو َ
َ ُْ ََ
ِِ
كيم ِو والتحا ُك ِم إ ِ
يهيد ُب ىذا الز ِ
والرابع :ىجر َْرب ِ
ليو ُب ِ
ماف ،وإمبا كا َف
اعتقاد أنوُ ال ُ
أصوؿ الدي ِن وفُروعو ،و ُ
َ
َ ُْ
يصلُح ُب ِ
األزمنَ ِة الْم ِ
اضيَ ِة.
ُ
َ
والخامسَ :ى ْج ُر تَ َدب ِرهِ وتَػ َهه ِم ِو.
اض ال ُقلو ِ
االستِ ْش َه ِاء والتدا ِوي بِِو ِم ْن َصبي ِي ْأمر ِ
ب واألَبْ َد ِاف.
والسادسَ :ى ْج ُر ْ
قاؿ اإلماـ ابن القيم رضبو اهلل تعاىل بعد أف ذَ َكر كبوا ِمن ىذا :وكل ىذا داخل ُب ِ
ىذهِ اريَِة ،وإ ْف كا َف
َ
ْ
ُ ُ
ٌ
َ
ٍ (ٕ)
بعض اؽبج ِر أىو ُف ِم ْن بَػ ْعض.
ُ
صحيح البُخاري عن عُثْ َما َف 
الفائدة الثالثة :ينبغي لِْل ُم ْسلِ ِم أف وبرص على تَػ َعلم كتاب اهلل تعاىل ،فهي
ِ
ٖ
قاؿَ « :خْيػ ُرُك ْم َم ْن تَػ َعل َم الْ ُق ْرآ َف َو َعل َموُ»( ) ،ويدخل ُب ذلك:
أف النِيب َ 
ِ
ِ
ص ِرنا ِمن ِخ ِ
ٌن ،أو تَكَْرا ِر
اب َ
بلوتِِوَ ،وقَ ْد تَػيَسَر ْ
بلؿ األساتذة الْ ُمتَ َخصص َ
ذلك ُب َع ْ
ت ْ
أسبَ ُ
أوالً :تَػ َعل ُم ت َ
ِ
أشرطة ِ
الكرًن ،وليس بكث ًٍن َعلَى ِ
القرآف ِ
ضنَا ُج ْزءا ِم ْن َوقْتِ ِو لِتَػ َعل ِم ِو
استماع
ِ
وعبل أ ْف َْهب َع َل بَػ ْع ُ
كتاب ربنا َجل َ
َ
وم َد َار َستِ ِو َحىت يػُْت ِق َن قِراءَتَوُ وخباصة ُب ىذا الشهر الكرًن.
ُ
ثانيا :استحباب ِح ِ
ِ
العنَاء ،فإف لو أجرا عظيما
هظ ِو وإ ْف َشق َ
ً ْ
ذلك على اإلنساف وكل َهوُ كثًنا من الوقت و َ
ُ
القرآف ِ
على اؼبشقة زائدا عن أج ِر قراءةِ ِ
نهسها.
ِ ِِ
ِِ
ِِ
ومَر ِام ِيو ،قاؿ تعاىل( :أَفَبل يَػتَ َدبػ ُرو َف الْ ُق ْرآ َف أ َْـ َعلَى
ثالثًا :تَػ َعل ُم َمعانيو ،وتَ َدب ِر آياتو ،وتَػ َهه ِم َمقاصده َ
(ٗ)
قُػلُ ٍ
بن َعلِي رضي اهلل عنهما :إف َم ْن كا َف قَػْبػلَ ُك ْم َرأ َْوا الْ ُقرآ َف َرسائِ َل ِمن رهبِ ْم،
سن
اغب
قاؿ
،
وب أَقْػ َها ُؽبَا)
ْ
َ
ُ ُ
ِ (٘)
دوهنا ُب النػ َهار.
روهنا بِاللْي ِل ،ويَػتَػ َهق َ
فَكانُوا يَػتَ َدب َ

(ٔ) ينظػر :الهوائػػد البػػن القػػيم صٕ ،ٛوتهسػػًن ابػػن كثػػًن ٖ ٖٔٛ /تهسػػًن اريػػة ٖٓ مػػن سػػورة الهرقػػاف ،وكتػػاب :ىجػػر القػػرآف العظػػيم ،أنواعػػو وأحكامػػو ،للػػدكتور
ؿبمود بن أضبد الدوسري.
(ٕ) الهوائد البن القيم صٕ ٛبتصرؼ يسًن ،وانظر :تهسًن ابن كثًن ٖ ٖٔٛ /تهسًن ارية ٖٓ من سورة الهرقاف.
(ٖ) رواه البخاري ُب كتاب فضائل القرآف ،بَاب َخْيػُرُك ْم َمن تَػ َعل َم الْ ُق ْرآ َف َو َعل َموُ ٗ.)ٖٜٗٚ(ٜٜٔٔ/
(ٗ) سورة ؿبمد آية ٕٗ.
(٘) التبياف ُب آداب ضبلة القرآف ص.ٕٛ
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فضل ليلة القدر ومشروعية تح ِّريها وقيامها
ٕٕ -عن أَِيب ىريػرةَ  أَف رس َ ِ
احتِ َسابا؛ غُ ِهَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن
وؿ اللو  قَ َاؿَ « :م ْن قَ َاـ لَْيػلَةَ الْ َق ْد ِر إِيبَانا َو ْ
َُ
َ ْ ُ َْ َ
ٔ
()
َذنْبِ ِو».متهق عليو.
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
يهة مبار ٍ
بليلة شر ٍ
الفائدة األولى :لقد امنت اهلل على ىذه األمة ب ف خصها ٍ
كة ُب شهر رمضا َف ِمن كل ٍ
عاـ،
وخباصة ُب العشر األخًنة منو ،ىذه الليلةُ ىي ليلةُ القد ِر الِت قاؿ اهلل
ٍ (ٕ)
ِ
َنزلْنَاهُ ُِب لَْيػلَ ٍة
أ
ا
ن
إ
(
تعاىل:
فقاؿ
،
ة
ك
مبار
ة
ليل
هنا
ب
ا
ه
ه
ص
وو
،
َش ْهر)
ٌ
ٌ
َ
َ ََ َ
خصائص ىذه ِ
ِ
الليلة:

فيها( :لَْيػلَةُ الْ َق ْد ِر َخْيػر من أَلْ ِ
ف
ٌ ْ
ِ
نذ ِرين)(ٖ)ِ ،
ٍ ِ
ومن
مبَ َارَكة إنا ُكنا ُم َ

باركةٌ ،يعين :كثًنةَ اػبًن و ِ
َنزلْنَاهُ ُِب لَْيػلَ ٍة مبَ َارَك ٍة)( ).
الهضل والثواب ،كما قاؿ تعاىل( :إِنا أ َ
أوالً :أهنا ليلةٌ ُم َ
٘
َنزلْنَاهُ ُِب لَْيػلَ ِة الْ َق ْد ِر) ( ).
أنزؿ فيها القرآ َف الكرًنَ ،كما َ
ثانيًا :أف اهلل تعاىل َ
قاؿ تعاىل( :إِنا أ َ
قاؿ تعاىل( :لَْيػلَةُ الْ َق ْد ِر َخْيػر من أَلْ ِ
ِ
العمل فيها خًنٌ ِمن ِ
ف
ثالثًا :أف
كما َ
ٌ ْ
العمل ُب ألف شه ٍرَ ،
َ
َشه ٍر)( ،)ٙوىذا يعادؿ أكثر ِمن ٍ
ثبلث وشبانٌن سنة.
ْ
ٚ
ِ
ِ
وح فِ َيها بِِإ ْذ ِف َرهبِم)( )،
تتنزؿ فيها إىل
ابعا :أف اؼببلئكةَ ُ
رً
األرض ،كما قاؿ تعاىل( :تَػنَػزُؿ الْ َمبلئ َكةُ َوالر ُ
كة و ِ
وىم ينػزلو َف باػب ًِن وال ِ
الرضبة.
ُْ
ٛ
()
خامسا :أهنا ليلةُ س ٍ
بلـ ،كما قاؿ تعاىلَ ( :سبل ٌـ ِى َي َحىت َمطْلَ ِي الْ َه ْج ِر)  ،واؼبعىن :أف ىذه الليلةَ
َ
ً
مباركةٌ كثًنة اػبًن قليلة الشر وارفات فبا يكوف ُب غًنىا من اللياو ،وذلك ؼبا جعل اهلل تعاىل فيها من اػبًن
وال كة ،وكثرة نزوؿ اؼببلئكة.
احتِ َسابا غُ ِهَر لَوُ َما تَػ َقد َـ ِم ْن ذَنْبِ ِو.
ً
سادسا :أف َمن صلى ليلتَها إِيبَانا َو ْ
ٗ

(ٔ) رواه البخػاري ُب كتػاب صػبلة الػرتاويح ،بػاب فضػل ليلػة القػدر ٕ ،)ٜٔٔٓ(ٜٚٓ/ومسػلم ُب كتػاب صػبلة اؼبسػافرين وقصػرىا ،بػاب الرتغيػب ُب قيػاـ رمضػاف
وىو الرتاويحٔ.)ٚٙٓ(ٕٖ٘/
(ٕ) سورة القدر آية ٖ .
(ٖ) سورة الدخاف آية ٖ .
(ٗ) سورة الدخاف آية ٖ .
(٘) سورة القدر آية ٔ .
( )ٙسورة القدر آية ٖ .
( )ٚسورة القدر آية ٗ .
( )ٛسورة القدر آية ٘ .
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ت بو ىذه الليلةُ الشريهةُ على
الفائدة الثانية :اختلف العلماءُ رضبهم اهلل تعاىل ُب معىن (ال َق ْد ِر) الذي ُظبيَ ْ
ٔ
ِعدةِ أقواؿ ،ذىب إىل كل واحد منها صباعة من األئمة ،أشهرىا ثبلثة أقواؿ ىي( ):
القول األول :أف ال َق ْد َر ِدبَْع َىن التػ ْق ِدي ِر ،والمراد :أف ىذه الليلةَ الشريهةَ تقدر فيها مقادير ا ِ
ػببلئق ،واؼبراد
ُ
ِ
اؼببلئكة الكرِاـ عليهم السبلـ كل ٍ
عاـ ِمن ليلة القدر
التقدير السنوي ،وىو ما يكو ُف بٌن يدي
هبذا التقدي ِر:
ُ
ٕ
إىل الِت تليها ِمن ِ
ارخر ،قاؿ تعاىل( :فِ َيها يػُ ْهَر ُؽ ُكل أ َْم ٍر َح ِكي ٍم)( ) ،أما التقدير األوؿ العاـ فقد كاف
العاـ َ
قبل خلق السموات واألرض خبمسٌن ألف سنة.
القول الثاني :أف ال َق ْدر ِدبَعىن الشر ِ
ؼ وعلو اؼبنزلة ،والمراد :أف ىذه الليلةَ شريهةٌ عند اهلل تعاىلِ ،
وم ْن
َ َْ َ
َشرفِها أ ْف أَنْػزَؿ فيها كتابوُ الكرًن ،وجعلَها َخْيػرا ِمن أَلْ ِ
ف َش ْه ٍر.
ََ َ
ََ
ْ
َ َ َ
ِ
اؼببلئكة الكرِاـ
ضيِ ِيق ،والمراد :أف ىذه الليلةَ الشريهةَ يكثر فيها تَػنَػزُؿ
القول الثالث :أف ال َق ْد َر ِدبَْع َىن الت ْ
ِ
قاؿ ُب لَْيػلَ ِة الْ َق ْد ِر:
عليهم السبلـ إىل
وؿ الل ِو َ 
تضيق هبم ،وُب حديث أيب ُىَريْػَرَة  أف َر ُس َ
األرض حىت َ
(ٖ)
ك اللْيػلَةَ ُب األ َْر ِ
صى».رواه الطيالسي وأضبد وصححو ابن خزيبة.
ض أَ ْكثَػ ُر ِم ْن َع َد ِد ْ
«إف الْ َمبلَئِ َكةَ تِْل َ
اغبَ َ
يلة الشريهة الذي دلت ِ
لك اللغَةُ ،وواقِي ى ِذهِ الل ِ
عليو
ض بَػْيػنَػ َها ،وي ي ُد َذ َ
ْ
ََ ُ َ
وكل ىذه أقو ٌاؿ صحيحةٌ ال تَػ َع ُار َ
النصوص الشرعيةُ.
ُ
الفائدة الثالثة :ليلة القدر متنقلة ُب العشر األواخر ،وؽبذا يشرع ربريها ُب صبيي العشر ،ولياو األوتار آكد،
ِ
ِ
ين ،ويُ َسن أف هبتهد اؼبسلم ُب صبيي لياو
وقد تكوف ُب لياو األشهاع ،وأوىل اللياو بتَ َحر َيها ليلةُ سب ٍي وع ْش ِر َ
العشر بالطاعات كما كاف النيب  يهعل ذلك لعلو أف يوافق ىذه الليلةَ اؼبباركةَ ،فيتضاعف أجره وعملو إىل
عمل أكثر ِمن ٍ
ِ
ثبلث وشبانٌن سنة ،وإف من أعظم التهريط :إضاعةُ ىذه اللياو اؼبباركة ،بالسهر فيما ال
ِ ِ
وعدـ االىتماـ دبا عظمو اهلل تعاىل وشرفَوُ ِمن اللياو
ينهي ،أو ُب احملرَمات َوتَػ ْرؾ الطاعة والتقصًن فيهاُ ،
واألياـ ،وفبا يشرع ُب ىذه اللياو:
أوالً :اغبرص على الهرائض وعدـ التهريط فيها.

ثانيًا :اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل وتبلوة القرآف الكرًن.

(ٔ) ينظر :زاد اؼبسًن البن اعبوزي  ،ٕٔٛ/ٜوتهسًن القرطيب ٕٓ ،ٖٔٓ/وشػرح الصػدر بػذكر ليلػة القػدر للػوو العراقػي ص ،ٕٙوليلػة القػدر للػدكتور فػاروؽ ضبػادة
صٕٓ ، ٕٖ-وليلة القدر حملمد صباح منصور صٖٔ.ٔ٘-
(ٕ) سورة الدخاف آية ٗ .
(ٖ) رواه أبػ ػػو داود الطيالس ػ ػػي ُب مس ػ ػػنده صٕٖٖ ،وعنػ ػػو أضبػ ػػد ٕ ،ٜ٘ٔ/وص ػ ػػححو ابػ ػػن خزيبػ ػػة ٖ ،)ٕٜٔٗ(ٖٖٕ/وحسػ ػػنو األلبػ ػػاين ُب السلسػ ػػلة الصػ ػػحيحة
(ٕٕ٘ٓ).
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ِ
ِ
ِ
رضي اهلل عنها
ثالثًا :اإلكثار من الدعاء ،ومن أحسنو الدعاءُ الذي علمو النيب  ألـ اؼب َ
منٌن عائشةَ َ
ِ
ِ
ك َع ُهو ُِربب
الت :يَا َر ُس َ
ٌن :الل ُهم إِن َ
حيث قَ ْ
ت لَْيػلَةَ ال َق ْد ِر ِبَ أَ ْدعُو؟ قَ َاؿ« :تَػ ُقول َ
ت إِ ْف َوافَػ ْق ُ
وؿ اهلل ،أََرأَيْ َ
(ٔ)
ف َعين».رواه أضبد والرتمذي وابن ماجو.
الع ْه َو فَ ْ
اع ُ
َ
ِ
بعضها ما أمكن ذلك ،فقد كاف النيب  يتحر
عتكاؼ ىذه
ابعا :اغبرص على اال
العشر أو َ
رً
َ

افق ليلةَ الق ْدر.
َ
االعتكاؼ ُب العشر األواخر ليو َ

احتِ َسابا؛ غُ ِهَر لَوُ َما
خامسا :اغبرص على قياـ الليل ُب ىذه اللياو اؼبباركة فإف َم ْن قَ َاـ لَْيػلَةَ الْ َق ْد ِر إِيبَانا َو ْ
ً
تَػ َقد َـ ِم ْن ذَنْبِ ِو.

(ٔ) رواه أضبد  ،ٕٓٛ/ٙوالرتمذي ُب كتاب جامي الدعوات ،باب (٘ )ٖٖ٘ٔ(ٖ٘ٗ/٘ )ٛوقاؿ :حديث حسن صحيح ،والنسائي ُب السػنن الكػ ُب كتػاب
عمل اليوـ والليلة ،باب ما يقوؿ إذا وافق ليلة القدر  ،)ٔٓٚٓٛ(ٕٔٛ/ٙوابن ماجو ُب كتاب الدعاء ،باب الدعاء بالعهو والعافية ٕ ،)ٖٛ٘ٓ(ٕٔٙ٘/واغباكم
ُب اؼبستدرؾ على الصحيحٌن ٔ ،ٕٚٔ/وقاؿ :ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن ومل ىبرجاه ،وصححو األلباين ُب السلسلة الصحيحة(.)ٖٖٖٚ
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الدعاء وأى ِّميتو في رمضان وغيره
ٖٕ -عن النػ ْع َما َف ب ِن بَ ِش ًٍن َرضي اهلل عنهما أف النيب  قَ َاؿ« :إف الد َعاءَ ُى َو العِبَ َادةُ»ٍُ ،ب قرأ( :وقاؿ
ِ
ين).رواه أضبد وأبو داود
ربكم ادعوين
الذين يستك و َف عن َ
ْ
عبادٌب سيدخلو َف جهنم داخر َ
أستجب لكم إف َ
(ٔ)

والرتمذي وابن ماجو ،وصححو ابن حباف.

يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة األولى :للدعاء مكانة عظيمة تتمثل فيما يلي:
أوالً :الد َعاءُ من أعظم العبادات وأجلها ،كما دؿ عليو ىذه اغبديث وارية الكريبة.
بوب لِل ِو عز و َجل فه َذا نَبِ
أكرُـ َعلَى اهللِ َعز َو َجل ِم َن
ل
«
:
يقوؿ

و
ي
ُ
َ
ثانيًا :الد َعاءُ َؿب ٌ
ُ
َ
يس َشيءٌ َ
َ
ٕ
الد َع ِاء».رواه أضبد( ).
ثالثًاُِ :ب الدعاء إفهار ل ُذؿ الْعب ِ
ودي ِة لِل ِو تعاىل ،واالفْتِ َقا ِر إلَْي ِو ،ونػَ ْه ِي الْ ِك ِْيَ ِاء عن عبادتو.
َ
ٌ
ُُ
وحاؿ
الفائدة الثانية :للدعاء ُب رمضاف خاصية عظيمة ،حيث اجتمي فيو فضيلتاف نبا :فضل الزمافُ ،
الصياـ ،ولقد نبو القرآف الكرًن إىل خاصية الدعاء ُب الصياـ حيث إف اهلل تعاىل ذكر استجابتو لدعاء
ك ِعبَ ِادي
الداعٌن ُب أثناء آيات الصياـ ،فبدأ بهرضية الصياـ وبعض ما يتعلق بوٍ ،ب قاؿ تعاىلَ ( :وإِ َذا َس َلَ َ
عين فَِإين قَ ِريب أ ُِجيب د ْعوةَ الد ِاع إِذَا دع ِ
اف فَػ ْليَ ْستَ ِجيبُواْ ِو َولْيُػ ْ ِمنُواْ ِيب لَ َعل ُه ْم يَػ ْر ُش ُدو َف)ٍ ،ب عاد لذكر بعض
ََ
َ
ٌ
ُ َ َ
ما يتعلق بالصياـ ،قاؿ العلماء رضبهم اهلل تعاىل :وُب ذكره تعاىل ىذه ارية الباعثة على الدعاء متخللة بٌن
أحكاـ الصياـ إرشاد إىل االجتهاد ُب الدعاء عند إكماؿ العدة ،بل وعند كل فطر ،بل ُب حاؿ الصياـ
(ٖ)
ِ
الع ِاد ُؿ،
اـ
م
إل
ا
:
م
ه
ػ
ت
و
ع
د
د
ر
ػ
ت
ال
ة
ث
بل
ث
«
:
قاؿ

النيب
أف

ة
ر
ػ
ي
ر
ى
أيب
حديث
من
ثبث
وقد
ػ
ى
.ا
كلو
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
ُ
ْ
َ َ َ ُْ َ ُ َ
ُ َْ َ
والصائِ ُم َحىت يػُ ْه ِطَرَ ،وَد ْع َوةُ الْ َمظْلُ ِوـ».رواه أضبد والرتمذي وابن ماجو بإسناد صحيح ،وحسنو الرتمذي وابن

(ٔ) رواه أضبػػد ٗ ،ٕٙٚ،ٕٚٔ/و أب ػو داود ُب كتػػاب الصػػبلة ،تهريػػي أب ػواب الػػوتر ،بػػاب الػػدعاء ٕ ،)ٜٔٗٚ(ٚٙ/والرتمػػذي ُب كتػػاب تهسػػًن القػػرآف ،بػػاب ومػػن
سػػورة البقػػرة ٘ ،)ٕٜٜٙ(ٕٔٔ/والنسػػائي ُب الكػ  ،)ٔٔٗٙٗ(ٗ٘ٓ/ٙوابػػن ماجػػو ُب كتػػاب الػػدعاء ،بػػاب فضػػل الػػدعاء ٕ ،)ٖٕٛٛ(ٕٔ٘ٛ/قػػاؿ الرتمػػذي:
حػػديث حسػػن صػػحيح ،وصػػححو ابػػن حبػػاف ٖ ،)ٜٛٓ(ٕٔٚ/وقػػاؿ اغبػػافظ (فػػتح البػػارئ :)ٜٗ/سػػنده جيػػد ،وصػػححو األلبػػاين ُب صػػحيح سػػنن أيب داود
(.)ٖٕٜٔ
(ٕ) رواه أضبد ٕ ،ٖٕٙ/والبخاري ُب األدب اؼبهرد (ٕٔ ،)ٚوابن ماجو ( ،)ٖٕٜٛوصححو اغباكم ٔ ،ٜٗٓ/وحسنو األلباين ُب صحيح األدب اؼبهرد(.)ٜ٘ٗ
(ٖ) ينظر تهسًن ابن كثًن ،ونظم الدر للبقاعي ُب تهسًن ارية  ٔٛٙمن سورة البقرة.
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حجر ،وصححو ابن خزيبة وابن حباف ،) (.فعلى الصائم أف وبرص على الدعاء أثناء صيامو ،ويكثر منو
ٔ

فإنو ؾباب بإذف اهلل تعاىل.

الفائدة الثالثة :من آداب الدعاء ما يلي:
أوالً :وجوب إخبلص الدعاء هلل وحده ال شريك لو ،ومن أعظم الشرؾ :دعاء غًن اهلل تعاىل واالستغاثة
بو.

ثانيًا :وجوب إطابة اؼبطعم ،وذلك بكسب اغببلؿ ،وذبنب الكسب اغبراـ.
ثالثًا :م ْشر ِ
وعيةُ استحضار القلب حٌن الدعاء ،وعدـ الغهلة فيو.
َ ُ
رابعا :م ْشر ِ
وعيةُ اإليقاف باإلجابة أو رجاؤىا حٌن الدعاء.
ً َ ُ
ٕ
ِ
خامسا :استِحباب ِ
الدعاء ِ
اؼبستقل( ) حبمد اهلل والثناء عليو ،والصبلة والسبلـ على رسولو .
ابتداء
ً ْ َْ ُ
سادسا :م ْشر ِ
وعيةُ دعاء اهلل تعاىل ب ظبائو اغبسىن اؼبناسبة للدعاء اؼبطلوب؛ فهي الدعاء باؼبغهرة والرضبة
ً َ ُ
يدعى باظبو الغهور والغهار والرحيم والرضبن ،وعند الدعاء بطلب اؼباؿ والولد يدعى باظبو الكرًن واؼبناف
والوىاب ،وكبو ذلك.
سابعا :م ْشر ِ
وعيةُ التوسل إىل اهلل تعاىل بصهاتو اغبسىن ،مثل :برضبتك أستغيثِ ،بودؾ أستجًن ،بكرمك
ً َ ُ
ألوذ ،أو باألعماؿ الصاغبة الِت عملها اإلنساف ـبلصا هلل تعاىل فيها ،مثل :أس لك بصبلٌب لَ َما وفقتين ،أو
بِِ ي بَِوالِ َدي لَ َما َرِضبْتَِين.
ثامنًاِ :
اب الطهارة أثناء الدعاء.
ْ
است ْحبَ ُ
تاسعاِ :
اب استقباؿ القبلة أثناء الدعاء.
ً ْ
است ْحبَ ُ
ِ
الدعاء ومبلزمتِ ِو ِ
وعدـ االنقطاع عنو سآمة ِمن الدعاء وي سا من اإلجابة.
اشرا :مشروعيةُ االستمرا ِر على
ع ً
حادي عشرِ :
اب ا ْغتِنَ ِاـ أوقات اإلجابة وربريها ،ومنها :الثلث األخًن من الليل ،وعند األذاف
ْ
است ْحبَ ُ
واإلقامة ،وأدبار الصلوات اؼبكتوبة عقب األذكار اؼبشروعة ،وعند صعود اإلماـ يوـ اعبمعة على اؼبن حىت

(ٔ) رواه اإلماـ أضبد ُب حديث طويل ٕ ،ٖٓٗ/والرتمذي ُب كتاب الػدعوات ،بػاب ُب العهػو والعافيػة ٘ ،)ٖٜ٘ٛ(٘ٚٛ/وابػن ماجػو ُب كتػاب الصػياـ ،بػاب ُب
الصائم ال ترد دعوتؤ ،)ٕٔٚ٘(٘٘ٚ/وعبد بن ضبيػد ٔ ،)ٕٔٗٓ(ٗٔ٘/والبيهقػي ُب السػنن الكػ ٖ ،ٖٗ٘/وإسػناده صػحيح رجالػو كلهػم ثقػات ،وصػححو
ابػن خزيبػػة ٖ ،)ٜٔٓٔ(ٜٜٔ/وابػػن حبػػاف  )ٖٕٗٛ(ٕٔٗ/ٛوابػن اؼبلقػػن (البػػدر اؼبنػػًن ٘ ،)ٕٔ٘/وحسػػنو الرتمػذي وابػػن حجر(الهتوحػػات الربانيػػة ٗ ،)ٖٖٛ/وقػػد
تُ ُكلػ َػم ُب جهالػػة أيب ُم ِدلػةَ الػراوي عػػن أيب ىريػػرة  ولكػػن قػػد صػػرح ابػػن حبػػاف بتوثيقػػو ُب الصػػحيح( ،)ٕٔ٘/ٛوتوثيقػػو موجػػود ُب سػػنن ابػػن ماجػػو ،فقػػد قػػاؿ ُب
سياؽ إسناده :عن أيب ُم ِدلةَ وكاف ثَِقة.اىػ وىذا كاؼ ُب توثيقو ،واهلل أعلم.
(ٕ ) أما الدعاء العارض أو ُب أثناء العبادة كالصبلة أو الطواؼ فظاىر السنة عدـ وضي مقدمات لو كما ُب نصوص كثًنة.
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تنقضي الصبلة ،وآخر ساعة بعد العصر من يوـ اعبمعة ،ولياو العشر األخًنة من رمضاف الِت يػُتَ َحر فيها
ليلةُ ال َق ْد ِر.
ثاني عشرِ :
اب ا ْغتِنَ ِاـ األحواؿ الِت يستجاب فيها الدعاء وربريها ،مثل :حاؿ السجود ،والصياـ،
ْ
است ْحبَ ُ
والسهر.

ثالث عشرِ :
اب رفي اليدين مكشوفتٌن ،وبسطهما حياؿ الصدر أو الوجو ،وجعل بطوهنما إىل
ْ
است ْحبَ ُ
السماء ،مي ضمهما معا ،أو التهريج اليسًن بينهما ،أما ما يهعلو كثًن من الناس من التهريج بٌن الكهٌن
كثًنا فبل أصل لو ،وال قالو أحد من أىل العلم فيما علمناه.
رابع عشرِ :
اب تَكَْرا ِر الدعاء واإلغباح فيو ،وىذا يشمل نوعٌن من التكرار:
ْ
است ْحبَ ُ
عبد اهلل بن مسع ٍ
ود :
األول :تَكَْر ُارهُ ُب اغباؿ الواحدة ِمن الدعاء ،ب ف يكرره ثبلثا إذا دعاَ ،
قاؿ ُ
ُ َ ُْ
ٔ
«كا َف النيب  إ َذا َد َعا َد َعا ثَبلثا ،وإ َذا َس ََؿ َس ََؿ ثَبلثا».رواه مسلم( ).
ِ ِ
ِِ
ِ
اب
وم ْن أكثر وأَ َحل على اهلل تعاىل فَ َس ْر َعا َف َما يُ ْستَ َج ُ
الثاني :تَكَْر ُارهُ مَرارا ُب صبيي أحواؿ العبد وأوقاتوَ ،
لَوُ.
ٕ
اغبَراـ أكبل وشربا ولبسا وتغذية( ) ،ومنها:
خامس عشر :ذبنب مواني استجابة الدعاء ،ومنها :التوس ُي ُِب ْ
االستعجاؿ وترؾ الدعاء.

(ٖ)

سادس عشر :ذبنب الدعاء احملرـ ،وىو أنواع منها:

األول :الدعاء باإلٍب ،مثل :الدعاء بضبلؿ فبلف من الناس ،أو الدعاء على شخص مل يظلمك ،أو
دعاء اإلنساف على نهسو 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 غًن سبب.
سابع عشر :ذبنب استبطاء اإلجابة.

ٔ
ِِ
ِ
ِ
ٌن ٖ ،)ٜٔٚٗ(ٔٗٔٛ/وأصػػلو ُب صػػحيح البخػػاري ُب قصػػة سػػبل
ٌن َوالْ ُمنَػػافق َ
( ) رواه مسػػلم ُب كتػػاب اعبهػػاد والسػػًن ،بػَػاب مػػا لَقػ َػي النػػيب  مػػن أَ َذ الْ ُم ْش ػ ِرك َ
ِ
صػلي شػيئا مػن األَذَ ٔ ،)ٜٗٛ(ٜٔٗ/ولػيس فيػو موضػي الشػاىد بلهظػو ،لكػن فيػو أنػو
اعبزور ُب مواضي منهاُ :ب أبواب سرتة اؼبصلي ،بَاب الْ َم ْػرأَة تَطْ َػر ُح عػن الْ ُم َ
ك بِ ُقَريْ ٍ
ك بِ ُقَريْ ٍ
ك بِ ُقَريْ ٍ
ش ».
ش اللهم َعلَْي َ
ش اللهم َعلَْي َ
دعا عليهم ثبلثا قاؿ« :اللهم َعلَْي َ
(ٕ) ىػػذا لهػػظ اإلمػػاـ ابػػن رجػػب ُب جػػامي العلػػوـ واغبكػػم ص  ،ٔٓٚوىػػو أدؽ مػػن قػػوؿ بعضػػهم :أكػػل اغبػراـ ،مػػن وجهػػٌن :أف كبلمػػو يشػػمل أكػل اغبػراـ ولػػبس
ِ
ي بِػا ْغبََرِاـ» رواه مسػلم ٕ ،)ٔٓٔ٘(ٖٚٓ/والثػاين :أنػو ال يشػمل إال مػن توسػي
اغبراـ ،وىذا أوفػق للحػديثَ « :وَمطْ َع ُمػوُ َح َػر ٌاـَ ،وَم ْش َػربُوُ َح َػر ٌاـَ ،وَم ْلبَ ُسػوُ َح َػر ٌاـَ ،و ُغػذ َ
ُب ذلك دوف من حصل منو أحيانا ،وىذا أيضا أوفق للحديث اؼبذكور ،واهلل أعلم.
(ٖ) للتوسي ُب مواني اإلجابة ينظر :شروط الدعاء ومواني اإلجابة ُب ضوء الكتاب والسنة ،للدكتور سعيد بن علي بن وىف القحطاين.

ٙٚ

وجوب إخراج زكاة المال
ٕٗ -عن أيب ىريػرَة  قَ َاؿ :قَ َاؿ ُ ِ
وـ الْ ِقيَ َام ِة
رسوؿ اللو َ « :من آتَاهُ اهلل َماال فلم يػُ َد َزَكاتَوُ ُمث َل لَوُ يَ َ
ُ َْ َ
ِ
ك ،أنَا َكْنػ ُزَؾ.
وـ الْ ِقيَ َام ِةٍُ ،ب يَْ ُخ ُذ بِلِ ْه ِزَمْي ِو -يَػ ْع ِين ِش ْدقيوٍُ -ب ُ
يقوؿ :أنَا َمالُ َ
ُش َجاعا أَقْػَر َ
ع لو َزبِيبَتَاف ،يُطَوقُوُ يَ َ
ِ
ِ
ضلِ ِو ُى َو َخ ًْنا ؽبُ ْم بَ ْل ُى َو َشر ؽبُ ْم َسيُطَوقُو َف َما َِخبلُواْ بِِو
اى ُم اللّوُ ِمن فَ ْ
ين يَػْب َخلُو َف دبَا آتَ ُ
ٍُب تَبلَ ( :والَ َْوب َس َ الذ َ
ٔ
اث السماو ِ
ِ ِ ِِ ِ
ات َواأل َْر ِ
ض َواللّوُ ِدبَا تَػ ْع َملُو َف َخبًِنٌ)».رواه البخاري ) (.ولِ ُمسل ٍم عن جاب ٍر
يَػ ْوَـ الْقيَ َامة َوللّو م ًَن ُ َ َ
فيو حقو إال جاء َكْنػزه ي ِ ِ
ب َكْن ٍز ال يػ ْهعل ِ
سوؿ الل ِو  قَ َاؿ« :والَ ص ِ
اح ِ
ع
 أف َر َ
وـ الْقيَ َامة ُش َجاعا أَقْػَر َ
َ ُ َ َ ُُ َ َ
َ
َ َُ
ِ
ِِ
ِ
يَػْتبَػعُوُ فَاربا فَاهُ ،فإ َذا أَتَاهُ فَػر مْنوُ ،فَػيُػنَاديوُ :خ ْذ َكْنػَزَؾ الذي َخبَ ْتَوُ ،فََنَا عنوُ َغ ِين ،فإ َذا َرأَ أَف ال بُد منوُ
(ٖ)
(ٕ)
ِ
ض َم الْ َه ْح ِل».رواه مسلم.
ض ُم َها قَ ْ
َسلَ َ
ك يَ َدهُ ُب فيو ،فَػيَػ ْق َ
يتعلق بهذا الحديث فوائد:
بلـ ومبانيِو العِظَاـ وىي قرينةُ الصبلةِ ُب مو ِ
أحد أر ِ
كاف ا ِإل ْس ِ
اض َي كثًنةٍ من كتاب اهلل
الفائدة األولى :الزكاةُ ُ
ِ
ِِ
ِ
كافر خار ٌج
عز وجل ،وقد ْ
فمن أنْ َكر َ
أصب َي اؼبسلمو َف على ْفرضيتها إصباعا قَطْعياْ .
وجوهبا مي ع ْلمو بو فهو ٌ
ِ
ِ
ِ
للعقوبة ُب الدنيا وارخرة .وُب
عرضٌن
اؼبٌن اؼبتَ َ
قص منها شيئا فهو من الظ َ
عن ا ِإل ْسبلـ ،ومن خب َل هبا أو انْػتَ َ
اغبديث ترىيب شديد من تركها والتهاوف ُب إخراجها ،فالواجب على اؼبسلم إخراجها طيبة هبا نهسو ،عن
بلث من فَػعلَهن فَػ َق ْد طَعِم طَعم ا ِإليبَ ِ
عبد الل ِو بن معا ِويةَ الْغَ ِ
اف» ،وذَ َكَر
قاؿَ :
اض ِري َ 
قاؿ النيب « :ثَ ٌ َ ْ َ ُ
َُ َ
َ َْ
ٗ
منهاَ « :وأ َْعطَى َزَكا َة َمالِِو طَيبَة هبا نَػ ْه ُسوُ».رواه أبو داود والبيهقي( ) ،ومن منعها وجب على اغباكم أخذىا
ظبعت نيب الل ِو
منو مي تعزي ِره ،فعن بَػ ْه ِز بن َح ِكي ٍم عن أبيو عن َجدهِ ُم َعاويَةَ ب ِن َحْي َدةَ ال ُق َش ًْني َ 
قاؿُ :
آخ ُذوىا ِمْنو و َشطْر مالِِو ،عزمة ِمن عزم ِ
يقوؿ« :من أ َْعطَاىا م ْ َِذبرا فَػلَو أَجرىا ،ومن منَػعها فِإنا ِ
ات َربػنَا
ُ ْ َُ َ َ ْ َ َ َ
َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َََ
َ ُ
َْ ُ 

ٔ
ع» يعػػين :اغبيػة الػػذكر الػػذي
ػجاعا أَقْػ َػر َ
( ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب إٍب مػػاني الزكػػاة ٕ ،)ٖٖٔٛ( ٘ٓٛ/واريػػة ٓ ٔٛمػػن سػػورة آؿ عمػراف ،وقولػػوُ « :شػ َ
تقرع رأسو أي :سبعط لكثرة ظبو ،وقولو« :لو َزبِيبتَ ِ
اف» نبا الزبدتاف اللتاف ُب الشدقٌن(فتح الباري ٖ.)ٕٚٓ/
َ
ِ
(ٕ) قَ ِ
ِ
اػبْض ُػم ،وىػو :األكػل
يههػم (ـبتػار الصػحاح ص ،)٘ٙٙوىػو األكػل بػ طراؼ األسػناف ،ويقابلػوْ :
ض َػم َ
يقضػم مثػل :ظبػي يس َػمي (القػاموس ص )ٖٔٓٚوفهػم َ
ِبميي الهم.
(ٖ) رواه مسلم ُب كتاب الزكاة ،باب إٍب ماني الزكاة ٕ.)ٜٛٛ(ٙٛٗ/
(ٗ) رواه أبػػو داود ُب كتػػاب الزكػػاة ،بػَػاب ُب َزَكػػاةِ السػػائِ َم ِة ٕ )ٕٔ٘ٛ(ٖٔٓ/والبيهقػػي ُب السػػنن الك ػ ٗ ،ٜ٘/والط ػ اين ُب اؼبعجػػم الصػػغًن ( الػػروض الػػداين)
صٖٖٗ(٘٘٘) ومسند الشاميٌن ٖ ،)ٔٛٚٓ(ٜٚ/وابن أيب عاصم ُب ارحاد واؼبثاين ٕ ،)ٕٔٓٙ(ٖٓٓ/والبخاري ُب التاريخ الكبػًن ٘ ،ٖٔ/وصػححو األلبػاين
ُب السلسلة الصحيحة ٖ.)ٔٓٗٙ(ٖٛ/

ٙٛ

صالِح ،وصححو ابن خزيبة واغباكم
تَػبَ َارِؾ َوتَػ َع َاىل».رواه أضبد وأبو داود والنسائي ،وقاؿ اإلماـ أ ْ
َضبَ ُد ْ
إسنَاده َ
وغًنىم.

(ٔ)

بوِ
الفائدة الثانيةِ :من األَمو ِاؿ ال ِِت َِذبب فِيها الزَكاةُ :األور ُ ِ
وـ َم َق َاـ الذ َى ِ
الهض ِة ،فإذا
اؽ النػ ْقديةُ ،وىي تَػ ُق َ
ُ َ
َ
َ َْ
ِ
ِ ِ
ِ
اب الذ َى ِ
اب األَْوَر ِاؽ النػ ْق ِدي ِة اليَػ ْوَـ بِالْ ِهض ِة ألهنا
وجبَ ْ
ت فيها الزكاةَُ ،ويػُ َقد ُر ن َ
بلغت ن َ
ص ُ
ص َ
ب أو الهضة َ
أرخص من الذىب فتبلغ نصاهبا قبلو ،فَإذَا ملَك الْمسلِم ما يػع ِاد ُؿ قِيمةَ (ِ٘ )ٜ٘جراما ِمن ِ
الهض ِة َو َح َاؿ
َ َ ُ ُ َ َُ
َ
َ َ
اغبو ُؿ وجب ِ
ِ
قليل ال يدري
َعلَْيو َْ ْ َ َ َ ْ
ت فيو الزَكاةُ ،وقيمة جراـ الهضة تتغًن من وقت رخر ،فمن كاف عنده ما ٌؿ ٌ
الهض ِة عن قِيم ِة ِجرِاـ ِ
ىل بػلَغ النصاب أَـ الَ فَِإنو يس َ ُؿ ُذبار ِ
ض ِربُوُ ُب (٘ ،)ٜ٘والناتج ىو
الهض ِةٍُ ،ب يَ ْ
ََ َ َ ْ
َ
ُ َْ
َْ َ َ
ِ
ب ُب صبيي األوراؽ النقدية الِت يبلكها اؼبسلم؛ ولو كاف هبمعها لبناء منزؿ أو
الن َ
ص ُ
اب .ولْيُػ ْعلَ ْم أف الزكاة َذب ُ
زواج أو شراء سيارة أو غًن ذلك من اغبوائج؛ إذا حاؿ عليو اغبوؿ وىي ُب ملكو.
الفائدة الثالثةِ :من األَمو ِاؿ ال ِِت َِذب ِ
وض التجارِة ،وىي :كل ما أُعد للبيي والشػراء ِمػن أجػل
ب ف َيها الزَكاةُ :عُُر ُ
ُ
َ َْ
ال ػػربح والتكس ػ ِ
ػب ،ويش ػػمل ذل ػػك صبي ػػي أن ػ ػواع األم ػ ػواؿ م ػػن العق ػػارات ،والس ػػيارات ،واؼببلب ػػس ،واألقمش ػػة،
واغبديد ،واألخشاب ،واؼبو ّاد الغذائية ،واغبيوانات وغًنىا فبا أ ُِعد للتجارة.
وطريقــة إخــراج زكاتهــا :أف تُػ َقػػوَـ البضػػائي اؼبعػػدة للبيػػي عنػػد حلػػوؿ وقػػت الزكػػاة دبػػا تسػػاويو ُب ىػػذا الوقػػت،

واألقرب في طريقة تقويمها :أف تقدر قيمتها دبا لو باعها وقت حوالف اغبوؿ ِبملتهػا كػم تسػاوي ،فيخػرج
ِ ِ ِ
أكثر ،ويضػاؼ إليهػا السػيولة
أقل ْأـ َ
زكاتو حبسب ذلك ،سواءٌ أكانت قيمتُها بقدر َشبَنها الذي اشرتاىا بو ْأـ ّ
الناذبة عنها ِفبا ال يزاؿ باقيا ُب يده َوَملْ يُسػتهلكٍ ،ب ىبػرج منهػا ُربْ ُػي العُ ْشػر ،فػإ ْف اختلػف التقػدير فػاأل َْوَىل أف
ِج ما يكوف بو براءةُ ِذمتِ ِو.
َْوبتَا َط ُ
وىبْر َ
وال يَػدخل ُب التقػػوًن األشػػياء الػػِت ال تُػ َع ػد للبيػػي ،مثػػل :الرفػػوؼ والػػديكورات والثبلجػػات الػػِت ُب البِ َق ػاالت
وكبوىا.
ولْػيُػ ْعلَ ْم أف َمػ ْػن َخ ِس ػَر ُب ذبارتػػو أو ُب األسػػهم أو غًننبػػا فإنػػو ال َعبلق ػةَ للخسػػارة بوجػػوب الزكػػاة ِمػػن عدمػػو،
اب فالواجب عليو إخراج الزكػاة منػو إذا
فالزكاة واجبة دبلك اؼباؿ؛ وما داـ اإلنساف يبلك ماال زكويا يبلغ الن َ
ص َ
مضى عليو عاـ ىجري كامل ،سواء أكا َف ر ِاحبا ْأـ خاسرا.

(ٔ) رواه أضب ػػد ٘ ،ٗ/وأب ػو داود ُب كت ػػاب الزك ػػاة ،بَػػاب ُب َزَك ػػاةِ الس ػػائِ َم ِة ٕ ،)ٔ٘ٚ٘(ٔٓٔ/س ػػنن النس ػػائي ُب كت ػػاب الزك ػػاة ،بَػػاب ُع ُقوبَػ ِػة َم ػػانِ ِي الزَك ػػاةِ ٘-ٔ٘/
َضبَ ُد ؼبا ُسػئِ َل عػن
 ،)ٕٗٗٗ(ٔٙوصححو ابن خزيبة ٗ ،)ٕٕٙٙ(ٔٛ/واغباكم ُب اؼبستدرؾ على الصحيحٌن ٔ ،٘٘ٗ/وىو حديث حسن صحيح ،قاؿ اإلماـ أ ْ
ِِ
صػالِ ُح ا ِإل ْسػنَ ِاد (البػدر اؼبنػًن ٘ ،ٗٛٚ/والتلخػيص اغببػًن ٕ ،ٔٙٔ/واحملػررٔ ،)ٖٖٜ/وقػاؿ ابػن عبػد اؽبػادي :اغبػديث صػحيح( احملػررٔ ،)ٖٖٜ/وقػواه ابػن
ْ
إسنَادهَ :
القيم ُب هتذيب السننٗ ،ٖٜٔ/ورد على من ضعهو ،وقاؿ :ليس ؼبن رد ىذا اغبدث حجة.اىػ وحسنو ابن اؼبلقن واؼبنذري(البدر اؼبنًن ٘. )ٗٛٚ/
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األموال الزكوية وأنصبتـها
وؿ الل ِو  قَ َاؿ« :لَي ِ
ٕ٘ -عن أيب سعِ ٍ
ِ
ِ
ص َدقَةٌ،
يد ْ
اػبُ ْد ِري  أَف َر ُس َ
يما ُدو َف طبَْ َسة أ َْو ُس ٍق م َن الت ْم ِر َ
َ
سفَ
ْ َ
ٔ
()
ولَي ِ
س أَو ٍاؽ ِمن الْوِرِؽ ص َدقَةٌ ،ولَيس فِيما دو َف طبَْ ِ ٍ ِ
ص َدقَةٌ».متهق عليو.
يما ُدو َف طبَْ ِ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
س َذ ْود م َن ا ِإلبِ ِل َ
سفَ
َْ َ

يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
ِ
ِ
ِ
ِ
ب الزَكاةُ فِ َيها :اػبار ُج من
ذبب الزكاةُ
األرض من اغببوب والثمار ،وال ُ
الفائدة األولى :م َن األ َْم َواؿ ال ِِت َذب ُ
فيو حىت يبلُ َغ نصابا وىو طبَْسةُ ْأو ٍ
بصاع النيب  فيكو ُف
سق كما ُب ىذا اغبديث ،والْ َو ْس ُق ِستوف صاعا ِ
بصاع النيب  ال ِذي تبلغ ِزنَػتُو بالبُػر اعبي ِد ألْ َهٌن وأربَع ِ
أي :كِْيػلُوين
صاع ِ
ث ِمئَ ِة ٍ
النصاب :ثَبلَ ُ
ُ
ٌن َجَراما؛ ْ
ٍِ
ِ
كيلو ،فبل زكاةَ فيما ُد ْوهنا ،وأما
ُ
وطبسي عُشر الْكيلُو ،فتكو ُف زنةُ النصاب بالبُػر اعبيد ُست مئة واثْػ َين َع َشَر ْ
ِ
تيقن
األصناؼ األخر غًن ال فينبغي ؼبن شك ُب بلوغها
َ
النصاب من عدمو أف يس َؿ ويتحر  ،وإف َ
غلب على فنو ذلك أخرج الزكاة ِمن غًن حاجة للتحري أو الس اؿ عن مقدار
بلوغها النصاب أو َ
النصاب ،وإمبا ُوبتاج إىل ذلك إذا شك ىل يبلغ ما يبلكو نصابا أو ال.
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
صف العشر
وم ْق َد ُار الزكاة الواجب إخراجها ُب اغببوب والثمار :الْعُ ْش ُر كامبل فيما ُسق َي بدوف ُك ْلهة ،ون ُ
فيما سقي ب ُك ْل ٍ
هة.
ُ َ
اؿ ،وى ِذهِ
ضرو ِ
ات والبِط ِ
ب الزكاةُ ُب الهواكِ ِو و ْ
يخ وكبوىا ،ألف النيب  عل َق وجوب الزكاة دبا يُ َك ُ َ َ
وال َذب ُ
اػبَ ْ َ
ٕ
اػب ْ ِ
ِ
اؿ ،وقد ُروي عن َ ِ
صدقةٌ»( ) ،وعن َعلِي
الثمار الَ تُ َك ُ
ليس ُب َْ
ضَر َاوات َ
ُ
عمر بن اػبطاب  أنو قاؿَ « :
ٖ
()
اغبوؿ على َشبنِها ِ
فهيو الزكاةُ.
ر
بد
باعها
إذا
لكن
،
ض ِر َش ْيءٌ»
 قاؿ« :ليس ُب ْ
وحاؿ ُ
اىم َ
اػبُ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ين يَكْن ُزو َف الذ َى َ
ب والهضةُ ،لقولو تعاىلَ ( :والذ َ
ب الزَكاةُ ف َيها :الذ َى ُ
الفائدة الثانية :م َن األَ ْم َواؿ ال ِِت َذب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ٍ ٍِ
ْو ِهبَا
َوالْهضةَ َوالَ يُنه ُقونػَ َها ُب َسب ِيل اللو فَػبَش ْرُى ْم ب َع َذاب أَليم * يَػ ْوَـ ُْوب َمى َعلَْيػ َها َب نَار َج َهن َم فَػتُك َ
(ٗ)
ِ
ذبب الزكاة ُب الذىب
وال
،
ورُى ْم َىػ َذا َما َكنَػ ْزًُْب ألَن ُه ِس ُك ْم فَ ُذوقُواْ َما ُكنتُ ْم تَكْنُِزو َف)
جبَ ُ
اى ُه ْم َو ُجنوبػُ ُه ْم َوفُ ُه ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الهضة حىت
ذبب الزكاةُ ُب
حىت يَػْبػلُ َغ نصابا وىو ع ْشروف ديْػنَارا ،ويساوي باعبراـ :طبسة و َ
شبانٌن جراما .وال ُ
(ٔ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب لػػيس فِيمػػا دو َف َطبْػ ِ ٍ
صػ َػدقَةٌ ٕ ،)ٖٜٔٓ(ٕٜ٘/ومسػػلم ُب أوؿ كِتَػػاب الزَكػػاةِ ٕ ،)ٜٜٚ(ٖٙٚ/وُب روايػػة ؼبسػػلم:
َ ُ
ػس ذَ ْود َ
َ
ِ
ص َدقَةٌ» ،وُب لهظ لوَ« :شبٍَر» بَ َد َؿ« الت ْم ِر».
«م َن سبٍَْر وال َحب َ
(ٕ) رواه أبو عبيد القاسم بن سبلـ ُب األمواؿ(ٔ ،)ٔٓٚوالبيهقي ُب السنن الك ٗ ،ٕٜٔ/وُب إسناده ليث بن أيب سليم مشهور بالضعف.
(ٖ) رواه ابن أيب شيبة ُب مصنهو ٕ ،)ٖٔٓٓٙ(ٖٕٚ/والبيهقي ُب السنن الك ٗ ،ٕٜٔ/ورو أبػو عبيػد القاسػم بػن سػبلـ ُب األمػواؿ(ٕ )ٔٓٚعنػو أثػرا آخػر
بلهظ « :ليس ُب التهاح وما أشبهو صدقة».
(ٗ) سورة التوبة اريتاف ٖٗ.ٖ٘-
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س أو ٍاؽ ،وىي ِمئَتَا درىم ،وتساوي باعبراـ :طبَْ ُسم ٍئة وطبسةٌ وتسعوف جراما ،والواجب
َ
تبلغ نصابا وىو طبَْ ُ
ِ
ِ
بي الْعُشر ،وىوُ )ٕ.٘( :ب اؼبئة.
إخراجو ُب الزكاةِ من
الذىب والهضةُ :ر ُ
الفائدة الثالثةِ :من األَمو ِاؿ ال ِِت َِذبب الزَكاةُ فِ
ِ
األنعاـ وىي ا ِ
البقر والغَنَ ُم ض نا كانت أـ
و
بل
إل
ة
يم
هب
ا:
يه
ُ
َ
َ
ُ
َ َْ
ُ ُ
معزا ،إذا كانت سائِمة وأُعِدت لِلدر والنس ِل ،والسائمةُ ىي :الِت ترعى الْ َكؤل النابت بدوف ب ْذ ِر ِ
آدمي كل
َ
َْ
َ
ْ
السنَ ِة أو أ ْكثَػَرىا ،فإ ْف َملْ تَ ُك ْن سائِمة فبل زكاةَ فيها ،إال أ ْف تكوف لِلت َج َارةِ ،فإذا كانت معدة للتكسب بالبي ِي
نصاب التجارةِ بِنَػ ْه ِسها
عروض ذبَارةٍ تزكى زكا َة ذبارةٍ ،سواءٌ كانت سائمة ْأو ُم َعلهة ،إذا بلغت
والشر ِاء فهي
ُ
َ
بضمها إىل ذبارتِِو من غًنىا .ويشرتط لزكاة السائمة من هبيمة األنعاـ أف تبلغ نِصابا ،وأقل النص ِ
اب ُب
أو َ
َ
َ
ِ
س ،وُب البق ِر :ثبلثوف ،وُب الغَنَ ِم :أربعوف.
اإلبْ ِل :طبَْ ٌ
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من يـعطون الزكاة
ِ
ِ
ٌن ِمن أ ْ ِ
َص َحاب النِيب  أَنػ ُه َما أَتَػيَا النيب ُ ب َحجة الْ َوَد ِاع وىو يَػ ْقس ُم الص َدقَةَ ،فَ َس َالهُ
 -ٕٙعن َر ُجلَ ْ ِ ْ
ِ
ِ
ِ
فيها لِغَِين ،والَ
صَر َو َخ َه َ
ضوُ فَػَرآنَا َج ْل َديْ ِن ،فَػ َق َاؿ« :إِ ْف شْئتُ َما أ َْعطَْيتُ ُك َما ،والَ َحظ َ
مْنػ َها ،قاالَ :فَػَرفَ َي فينَا الْبَ َ
(ٔ)
لَِق ِوي ُمكْتَ ِس ٍ
ب».رواه أضبد وأبو داود والنسائي ،وجوَدهُ أضبد.
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
ِ
ِ
وز لَوُ تَ ْ ِخًنَُىا بغ ًِن عُ ْذ ٍر ،ولو
اجها َعلَى الْ َه ْوِرَ ،والَ َهب ُ
الفائدة األولىَ :م ْن َو َجبَ ْ
ب عليو إخر ُ
ت عليو الزَكاةُ َو َج َ
أف يقدمها على وقت وجوهبا ب شه ٍر أو ٍ
سنة أو َسنَت ِ
ٌن ،والذين يُعطَْو َف الزكاة شبانية أصناؼ بيػنَػ ُه ُم اهلل تعاىل،
ومن ى الء من يعطاىا سبليكا وىم:
الصنف األول والثاني :الفقراء والمساكين ،وىم الذين ال هبدوف كِ َهايتهم ،وكهايةَ عائلتهم ال ِمن ٍ
نقود
َ
كافية وال ِمن نهقات واجبة ؽبم على ِ
قائمة وال ِمن َغل ٍة ٍ
صناعة ٍ
ٍ
حاضرةٍ وال من رواتب ٍ
ِ
غًنىم.
ثابتة وال ِم ْن
ْ
ْ
ْ
َ
سنة ٍ
قاؿ العلماء :فيعطو َف ِمن الزكاةِ ما يكهيهم وعائِلَتَػهم ؼبدة ٍ
حوؿ الزكاةِ مرة ثانية.
كاملة حىت ي ٌبَ ُ
ُ ْ
َ
َ
ُْ ُ
إليو ما يك ِ
ويػعطَى الهقًن لزو ٍاج وبتاج ِ
من لو
ْهي لِزواجو،
وطالب العلم الهقًن لشراء كتب وبتاجهاْ .
ُْ
ويعطى ْ
َ
ُ
ُ
ُ
راتب ال يكهيو وعائلتو من الزكاة ما يُكمل كهايَػتَهم ألنو ذو حاجة.
باية الزكاةِ من أىلها ِ
العاملُوف عليها وىم الذين ينصبهم والَةُ األموِر ِعب ِ
الصنف الثالثِ :
وح ْه ِظها وتصر ِيهها،
َ ُ ُ
فيػعطَوف منها بقد ِر عملِ ِهم وإ ْف كانوا أغنِياء ،وأما الوكبلء ل َه ٍرد من الناس ُب توزي ِي زكاتِو فليسوا من ِ
العاملٌن
ُْ
َ
مانة واج ٍ
لكن إف تَ عوا ُب تهر ِيقها على أىلِها ب ٍ
ِ
تهاد
ُ
ْ
عليها فبل يستحقو َف منها شيئا من ْ
أج ِل َوكالتهم فيهاْ ،
ِ
صاحب اؼباؿ أجرة من مالِِو ال ِم َن الزكاةِ.
طاى ْم
أج ِرىا ،وإ ْف مل يت عوا بتَه ِريقها ْ
أع ُ
كانوا شركاءَ ُب ْ
ُ
لوهبم وىم ضعهاء ا ِإلْيب ِ
اف أو َم ْن ُىبْ َشى َشرُى ْم ،فيُػ ْعطَو َف ِمن الزكاةِ ما يكو ُف بو
الصنف الرابع :اؼب ل َهةُ ق ُ
ُ
دفي شرىم إذا مل يندفي إال بإعطائِ ِه ْم.
تقوية إيباهنم ْأو ُ
الفائدة الثانية :تدفي الزكاة أيضا ُب أربعة أصناؼ أخر وىم:
اب وىم األ ِرقاءُ من العبيد ،واؼبكاتبٌن ال ِذين ا ْش َرتوا أنْػ ُه َس ُهم من أسيادىم ،كما هبوز
الصنف الخامس :الرقَ ُ
ُس َار اؼبسلمٌن ُب اغبروب لدخولو ُب عموـ الرقَاب.
أ ْف يهتد هبا أ َ
(ٔ) رواه أضبػػد ٗ ،ٕٕٗ/وأبػو داود ُب كتػػاب الزكػػاة ،بػَػاب مػػن يعطػػى مػػن الصػ َػدقَِة َو َحػػد الغػػين ٕ ،)ٖٖٔٙ(ٔٔٛ/والنسػػائي ُب كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب َم ْسػ َلَة الْ َق ػ ِوي
الْمكْتَ ِس ِ
ب ٘ ،)ٕٜ٘ٛ(ٜٜ/قاؿ اإلماـ أضبد :ىذا أجودىا إسنادا ،وقػاؿ :مػا أحسػنو وأجػوده مػن حديث.اى ػ (التمهيػد البػن عبػد الػ ٗ ،)ٕٔٔ/وقػاؿ ابػن عبػد
ُ
اؽب ػ ػػادي :إس ػ ػػناده ص ػ ػػحيح رواتػ ػػو ثق ػ ػػات(تنق ػ ػػيح ربقي ػ ػػق أحادي ػ ػػث التعلي ػ ػػق ٕ ،)ٕٚ٘/وص ػ ػػححو ابػ ػػن اؼبلقػ ػػن (البػ ػػدر اؼبنػ ػػًن  ،)ٖٙٔ/ٚواأللبػ ػػاين (إرواء الغلي ػ ػػل
ٖ.))ٛٚٙ(ٖٛٔ/
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الصنف السادس :الغا ِرموف ،وىم ال ِذين يػتَحملُوف َغرامة وىي الدين ،وىم ِ
نوعاف:
َ َ
ُ
ُ
َ
بلح ِ
ٌن وإطْ َه ِاء ِ
ذات الْبَػ ْ ِ
الهتنة فيُػ ْعطَى من الزكاةِ ب َق ْد ِر َضبَالتِو تشجيعا لو على
ص ِ
األولَ :م ْن َربم َل َديْػنا ِإل ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ىذا ِ
األح َق ِاد والتناف ِر.
ليف اؼبسلمٌن
العمل الن ْبي ِل الذي بو ت ُ
وإصبلح ذات بَػْينهم وإطهاءُ الهتنة وإزالة ْ
ُ
الثانيَ :م ِن َربمل َديْػنا ُب ذمتِو لنَػ ْه ِسو وليس عنده وفَاءٌ ،فيُػ ْعطَى ِم َن الزكاةِ ما يُوُب بو دينَو وإ ْف َكثُر ،وهبوز
ين مباشرة ؼبن يطلبو ،كما هبوز أف يسدد بو الهواتًن اؼبستحقة للماء أو الكهرباء وغًننبا فبا
أف يسل َم الد ُ
عجز الشخص عن الوفاء بو من الديوف العامة أو اػباصة.
ِ
ص ُد بو أ ْف تكوف كلمةُ اهلل ىي العُْليا ال غبمي ٍة وال
الصنف السابع :في سبيل اهلل ،وىو
ُ
اعبهاد الذي يػُ ْق َ
اجملاىد هبذه النػي ِة ما يك ِ
ْه ِيو عبِِ ِ
اد للمجاىدين ُب
هادهِ من الزكاةِ ْأو يُ ْشرت 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 ُب الدعوة إىل اهلل تعاىل إذا كانت قائمة مقاـ اعبهاد ُب سبيل اهلل تعاىل،
كالدعوة إىل اهلل تعاىل ُب دوؿ الكهر ،والدعوة ُب مواجهة التنصًن ،وكبو ذلك ،واهلل أعلم.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وصلَو
هر ونَػ َهد َما ُب يَده فيُػ ْعطَى من الزكاة ما يُ َ
الصنف الثامنُ :
ابن السبْيل وىو اؼبسافُر الذي انقطي بو الس ُ
إىل بلدهِ وإ ْف كاف غنيا فيها ووج َد من يػ ْقرضو ،لكن ال َهبوز أ ْف يستَ ِ
ألجل أف ي خذ
ُ ُ
َْ ْ
ب معو نهقة قليلة ْ
ْ ُ
ََ َ
صح َ
من الزكاة إذا نهدت ،ألهنا حيلةٌ على أخذ ما ال يستحق.

الفائدة الثالثة :من األحكاـ اؼبتعلقة بإخراج الزكاة ما يلي:
ِ
ورب ِذ ُيره من ُس ِاؿ ما
صحو ْ
اجب نُ ُ
أوالًَ :من كاف لو كهايةٌ فبل هبوز إعطاؤه من الزكاة وإ ْف س َؽبا ،بل الو ُ
ال وبل لو.
ثانيًا :اؼبرأة اؼبتزوجة إذا كانت ربت زوج غين باذؿ للنهقة ال هبوز إعطاؤىا ِمن الزكاةِ.
ثالثًا :الزوجة أو القريب الذي هبب على اإلنساف النهقة عليو ،وىو قادر عليها ال هبوز إعطاؤه ِمن
الزكاةِ  ،أما إذا مل تكن نهقتو 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 التقصًن ُب النهقة
الواجبة.
إع ِ
بلمو أنو ال
رابعاَ :م ْن س َ َؿ الزْكا َة وعليو عبلمةُ الغِىن عنها وىو
ُ
ؾبهوؿ اغبَاؿ جاز إعطاؤه منها بعد ْ
ً
حظ فيها لغَين وال لَِقوي ُمكْتَ ٍ
سب.
ِ
ِ
ِ
ط الديْ َن عن
وإس َقا ُ
هبزئ إسقا ُ
خامسا :ال ُ
ط الديْ َن عن الهقًن ونيةُ ذلك من الزكاة ،ألف الزكاةَ ْ
أخ ٌذ وردْ ،
ً
الهقًن ليس أخذا وال َردا .
ٖٚ

األموال التي ال تجب الزكاة فيها
ِ
ِِ
ِِ
 -ٕٚعن أيب ىريػرَة  أَف رس َ ِ
ص َدقَةٌ».متهق
س َعلَى الْ ُم ْسل ِم ُب َعْبده وال فَػَرسو َ
َُ
ُ َْ َ
وؿ اللو  قَ َاؿ« :لَْي َ
(ٔ)
عليو.
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة األولى :ال ذبب الزكاة ُب صبيي األمواؿ الِت يبلكها اؼبسلم ،وإمبا ذبب ُب أربعة أنواع من اؼباؿ فقط،
اؽ النقديةُ ،واػبار ُج من األرض ِمن
وىي :السائمةُ من هبيمة األنعاـ ،واألشبا ُف :وىي الذىب والهضةُ واألور ُ
ِِ
ِ
وض التجارةِ ،وما سو ذلك من اؼباؿ فبل زكاة فيو ،فبل زكا َة فيما أعده
اغببوب والثما ِر واؼبعادف ،وعُُر ُ
اب وفُػر ٍش ومسك ٍن وحيو ٍ
لباس سو حلي الذىب و ِ
عاـ وشر ٍ
ا ِإلنْسا ُف غباجتِو من طَ ٍ
انات وسيارةِ و ٍ
الهضة فقد
ُ
ْ
ُ َْ
اختلف العلماء ُب زكاتو ،واألفضل إخراج زكاتو خروجا من اػببلؼ ،وال ذبب الزكاةُ فيما ِ
أعد لؤلُجرةِ من
ُ
ٍ
ٍ
ِ
ت نصابا بِنَػ ْهسها ْأو
وحاؿ عليها ُ
أجَرهتا إذا كانت نقودا َ
اغبوؿ وبلغَ ْ
ذبب ُب ْ
عقارات وسيارات وكبوىا وإمبا ُ
عنده من ِجْن ِسها .وال ذبب الزكاةُ فيما يبلكو اؼبسلم من اؼبع ِادف ِسو الذىب و ِ
ِ
كاؼباس
الهضة
ضمها ؼبا َ
بِ َ
َ ََ
ُ
واجملوىرات واألحجار الكريبة وغًنىا إال أ ْف تكو َف للتجارةِ فتزكى َزكا َة التجارةِ.
ِ
ِ
ِ
ب الزكاةُ فِ َيها :الديو ُف غًنُ اؼبرجوةِ مثل :الديوف على اؼبعسرين
الفائدة الثانية :م َن األ َْم َواؿ ال ِِت الَ َذب ُ
واؼبهلِسٌن والهقراء واؼبساكٌن الِت قد ال يسددوهنا ،والدين الذي على فبَُ ٍ
اجو منو.
اطل
يصعب ْ
استخر ُ
ُ
ومن ذلك :ما يسمى بػ (الديوف اؼبتعثرة) الِت ال يسددىا أصحاهبا وقد ربتاج إىل مطالبات وقد تَػ ْرِج ُي أو الَ
تَػ ْرِج ُي ،وىكذا األمواؿ اؼبهقودة ،أو اؼبسروقة أو اؼبغصوبة ،وىكذا اؼبسانبات التجارية اؼبتعثرة الِت ذباوزت
يضعف
اؼبعتاد ُب مثلِ َها كالِت َؽبَا شباف سنوات أو عشر سنوات وال يُدر مىت تباع ،وىكذا كل نَػ ْق ٍد
ُ
اغبد َ
ناقص ،وإمبا
الر َجاءُ ُب ربصيلو وال
يستطيي صاحبُوُ أف يَػتَصر َ
ؼ فيو ،وذلك ألف َ
اؼبلك على كل ىذه األمواؿ ٌ
ُ
ذبب الزكاة ُب اؼبلك التاـ.
حوؿ جدي ٌد من القبض ،فإف بقيت أو بقي منها ما يبلغ النصاب
ستقبل هبا ٌ
وإذا قُبضت ىذه األمواؿ فإنو يُ ُ
بنهسو أو مي غًنه سنة كاملة زكاه ،وإال فليس فيو زكاة ،ولكن لو زكاه إذا قبضها عن سنة واحدة فهو
َح َس ٌن ،واهلل أعلم.

ٔ
ِ
ِِ
ص َدقَةٌ ٕ ،)ٖٜٔٗ(ٖٕ٘/ومسلم ُب كتاب الزكاة ،بَاب ال َزَكاةَ على الْ ُم ْسلِ ِم ُب َعْب ِدهِ َوفَػَرِس ِػو
( ) رواه البخاري ُب كتاب الزكاة ،بَاب ليس على الْ ُم ْسل ِم ُب فَػَرسو َ
ٕ.)ٜٕٛ(ٙٚ٘/
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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 م جبل إىل أجل َملْ وبل فبل زكا َة فيو حىت
وبل أجلُو على الصحيح من قوو أىل العلم ،فإذا حل أجلُو وتَػرَكو سنة فإنو يزكيو كبقية أموالِِو كل ٍ
سنة ،ولو
ُ
َُ
ضوُ ٍُب يزك ِيو لكل َما مضى ِمن السنٌن ،وإمبا أوجبنا الزكاة فيو ألف ىذا اؼباؿ كاغباضر
أف ي خر زكاتَو حىت يقبِ َ
بضو ،فبل تسقط عنو الزكاة الواجبة ألهنا حق واجب ألىل الزكاة.
عنده ،وىو الذي أنبل ق َ
الفائدة الثالثة :من األحكاـ اؼبهمة اؼبتعلق بالزكاة ما يلي:

ضو للبيي زبلصا منو ،أو لشراء بيت آخر للسكىن أو لغ ٍ
رض آخر
أوالًَ :من كاف عنده عقار للسكىن ف َعَر َ
غًن التجارة فبل زكاة فيو على الصحيح ،ولو بقي معروضا عدة سنوات.

عقار ال ينوي بو شيئا معيػنا ،أو كاف ُم َرتددا فيو بٌن َع ْرضو للتجارة أو ُسكناه أو
ثانيًاَ :من كاف عنده ٌ
ت جًنه ،أو تَػ ْركِ ِو حىت إذا احتاج إىل بيعو باعو؛ فبل زكاة فيو.
ِِ
ثالثًا :األَيْسر ُب إخراج زكاةِ الرواتِ ِ
ضا َف ،فإذا جاءَ ىذا
ب الشهر ِية أف وبد َد
الشخص َش ْهرا إلخر ِاج َزَكاتو َكَرَم َ
ُ
َُ
ِ
ِ ِ
عنها َصبيعاَ ،س َواء ما مضى عليو سنة أـ ال ،ويكوف ىذا من
ب َما عْن َدهُ م َن النػ ُقود َوأ ْ
َخَر َج الزَكا َة َ
الش ْه ُر َح َس َ
تعجيل الزكاة عن بعض ِ
اؼباؿ
رابعا :من كاف كل شهرين أو ثبلثة مثبل ينقطي ما معو من ٍ
نقد؛ كاؼبوفف الذي ال يبلك سو راتِبِ ِو ،وقد
ً
ي ٌب آخر الشهر وليس معو نق ٌد ،بل قد يقرتض ،فهذا ال تلزمو الزكاة ُب النقد؛ ألف ِمن شرطها َح َوال ُف
ِ
اغبوؿ.
خامسا :زكاة األسهم ،وال ىبلو اؼبساىم من حالٌن:
ً

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

فهذا ذبب عليو الزكاة إذا حاؿ اغبوؿ ،فيقدر قيمتها ُب السوؽ على رأس السنة ،ويضيف إليها
األرباح الناذبة عنها إف كانت ُب يده ،وىبرج زكاهتا.
الحال الثانية :االستثمار ُب األسهم ،ب ف يكوف قصده من اؼبسانبة االستهادة من ربح األسهم ،وريعها

السنوي ،وال يقصد اؼبتاجرة ببيعها.
واألفضل ُب ىذه اغبالة أف ىبرج الزكاة من الربح السنوي إذا قبضو ،وإف ترؾ إخراجها حىت وبوؿ عليو
اغبوؿ إف بقي معو اؼباؿ فبل ب س.

(ٔ) مثل :الدين الذي على األخ أو القريب وإذا قاؿ لو خذه ،قاؿ :الذي عندي وعندؾ واحد ،وىكذا الدين غًن اؼب جل وىو على مليء فحكمو كحكمو.
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معارك العزة في رمضان
 -ٕٛعن ِ
اس رضي اهلل عنهما« :أَف رس َ ِ
عبد الل ِو بن َعب ٍ
ضا َف».رواه
وؿ اللو َ غَزا َغ ْزَوةَ الْ َهْت ِح ُب َرَم َ
َُ
(ٔ)
آالؼ ،و َذلِ
اية للشيخٌن :أَف النيب  خرج ُب رمضا َف ِمن الْم ِدينَ ِة ومعو عشرةُ ٍ
ٍ
ك َعلَى
و
ر
وُب
،
البخاري
َ َ
َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ف ِمن م ْق َد ِم ِو الْم ِدينَةَ ،فَسار ىو ومن ِ
ِ ِِ
ِِ
ٌن ونِ ْ ٍ
ومو َف،
معوُ م َن الْ ُم ْسلم َ
وـ َويَ ُ
صُ
ٌن إىل َمكةَ ،يَ ُ
َ َ َُ ََ َ
صُ
ص ْ َ
َ
َرأْ ِس َشبَاف سن َ َ
يد ،وىو ماء بٌن عس َها َف وقُ َدي ٍد أَفْطَر وأَفْطَروا[حىت دخل مكةَ](ٕ) .وقاؿ أبو سعِ ٍ
اػبُ ْد ِري
يد ْ
حىت بَػلَ َغ الْ َك ِد َ
ُْ َ ْ
َ َ ُ َ َََ َ
َ
ٌَ
 :سافَػرنَا مي ِ
رسوؿ الل ِو « :إِن ُك ْم قد َدنَػ ْوًُْب ِمن
فقاؿ ُ
رسوؿ الل ِو  إىل َمكةَ َوَْكب ُن ِصيَ ٌاـ ،فَػنَػَزلْنَا َمْن ِزال َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
فقاؿ:
آخَر َ
َع ُدوُك ْمَ ،والْهطُْر أَقْػ َو لَ ُك ْم» ،فَ َكانَ ْ
ص َاـَ ،ومنا َم ْن أَفْطََرٍُ ،ب نَػَزلْنَا َمْن ِزال َ
صة فَمنا َم ْن َ
ت ُر ْخ َ
(ٖ)
ِ
ِ
ت َع ْزَمة ،فََفْطَْرنَا.رواه مسلم.
صب ُحوا َع ُدوُك ْمَ ،والْهطُْر أَقْػ َو لَ ُك ْم فََفْط ُروا»َ ،وَكانَ ْ
«إِن ُك ْم ُم َ
يـتـعلق بهذين الحديثين فوائد:

وعزةِ اؼبسلمٌن ،وشهر للقوةِ
الهتوحات اإلسبلمية ،فهو شهر لقوةِ
ِ
اإليباف ِ
ِ
شهر
َ
ٌ
ٌ
الفائدة األولى :رمضا ُف ُ
ِ
ِ
اػبموؿِ ،
ِ
للتكاسل و ِ
ِ
الثامنة
فتح مكةَ) ،وكانت ُب السنة
ومن أشه ِر اؼبعا ِرِؾ
ليس
الرمضانية( :غزوةُ ِ
والنشاط و َ
ؽبجرةِ النيب  ،وقد خرج النيب ُ ب رمضاف ومعو عشرةُ ٍ
فافتتح مكةَ ،ودخلها
آالؼ ِمن الصحابة ،
َ
ََ َ
ََ َ ُ َ ََ
فطاؼ بِالب ِ
حوؿ الكعبةٍ ،ب دخل الكعبةَ فصلى فيها ركعتٌن
ث ِم ٍئة وستٌن صنما َ
يت اغبراـٍ ،ب حط َم ثبل َ
ِ
ِ
أىل مكةَ رجاال ونساء على
وك ُب نواحي البيت ،وخطب من الغد ُب الناس ُخطبة عظيمة ،وبايعو ُ
ٍ
شر يوما هبدد معامل الدين ويرشد
اإلسبلـ ،وأصبحت مكةُ َ
دار إسبلـ وإيباف ،وأقاـ هبا النيب  تسعةَ ع َ
(ٗ)
الناس إىل اإلسبلـ ،ويبث سراياه حوؿ مكة للدعوة إىل اإلسبلـ وربطيم األوثاف.
الفائدة الثانية :من أشهر اؼبعارؾ الرمضانية غزوةُ بد ٍر الك  ،وكانت ُب السنَ ِة الثانية من اؽبِ ْجرِة بٌن النيب
ِ
ِ
صر
يوـ ال ُه ْرقاف)؛ ألنو سبحانو فر َؽ فيو بَػ ْ َ
ٌن اغبق والبَاط ِل بنَ ْ
اليوـ ( َ
 ومشركي مكة ،وقد َظبى اهلل ذلك َ
ِِ
وخ ْذ ِؿ الكها ِر اؼبشركٌِن ،وكاف عدد اؼبسلمٌن ثبلثة عشر وثبلشبئة رجل ،واؼبشركوف ألف
رسولو  واؼب منٌن َ
رجل ،وفيها دعا النيب  ربو وناشده نصره الذي وعده ،ف نزؿ اهلل تعاىل نصره على اؼب منٌن وأمد ُى ْم
وؿ
صَرُك ُم اللّوُ بِبَ ْد ٍر َوأَنتُ ْم أ َِذلةٌ فَاتػ ُقواْ اللّوَ لَ َعل ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َف.إِ ْذ تَػ ُق ُ
باؼببلئكة اؼبسومٌن ،قاؿ تعاىلَ ( :ولََق ْد نَ َ
ٔ
ِ
ضا َف ٗ.)ٕٗٓٙ(ٔ٘٘ٛ/
( ) رواه البخاري ُب كتاب اؼبغازي ،بَاب َغ ْزَوة الْ َهْت ِح ُب َرَم َ
ٕ
ِ ِ
ضػ ػػا َف لِلْمس ػ ػػافِ ِر ُب َغ ػ ػ ِػًن مع ِ
صػ ػػيَ ٍة
( ) رواه البخ ػ ػػاري ُب اؼبوضػ ػػي الس ػ ػػابق رقػ ػػم ( ،)ٕٗٓٚومس ػ ػػلم ُب كت ػ ػػاب الص ػ ػػياـ ،بَػ ػػاب َجػ ػ َػوا ِز الصػ ػ ْػوـ َوالْهطْ ػ ػ ِر ُب َشػ ػ ْػه ِر َرَم َ
ْ َْ
َُ
ٕ ،)ٖٔٔٔ(ٚٛٗ/والزيادة بٌن معقوفٌن ؽبما ُب اؼبوضي اؼبذكور ،وما ىنا لهظ مسلم ولهظ البخاري (قَ ِد َـ).
ٖ
َج ِر الْ ُم ْه ِط ِر ُب الس َه ِر إذا تَػ َوىل الْ َع َم َل ٕ.)ٕٔٔٓ(ٜٚٛ/
( ) رواه مسلم ُب كتاب الصياـ ،بَاب أ ْ
(ٗ) ينظر :الرحيق اؼبختوـ صٕٖ٘ وما بعدىا.
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ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ ِِ
صِ ُواْ َوتَػتػ ُقواْ َويَْتُوُكم
ٌن أَلَن يَكْهي ُك ْم أَف ُيبد ُك ْم َرب ُكم بِثَبلَثَة آالَؼ م َن الْ َمآلئ َكة ُم َنزل َ
ل ْل ُم ْ من َ
ٌن  .بَػلَى إِف تَ ْ
ٔ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ ِ
ٌن)( ) ،فانتصر اإلسبلـ واندحر الشرؾ،
من فَػ ْوِرى ْم َىػ َذا يبُْد ْد ُك ْم َرب ُكم خبَ ْم َسة آالؼ م َن الْ َمآلئ َكة ُم َسوم َ
وقُتل ِمن اؼبشركٌن سبعوف وأُ ِسر سبعوف ،وفيها قُتل صناديد اؼبشركٌن وعلى رأسهم فِرعو ُف ِ
األمة أبو جهل
َ
أك أعداء اإلسبلـ.
ٕ
ِ
ِ
ِ
الرمضانية ُب ت ريخ اإلسبلـ ما يلي( ):
الهتوحات
أشه ِر
الفائدة الثالثة :من َ
 فتح األندلس :وكاف ُب رمضا َف سنةَ اثنتٌن وتسعٌن للهجرة ،بقيادة ِ
طارؽ ب ِن زياد ومعو اثنا عشر
ألف جندي عامتهم من اؼبسلمٌن ال بر ،ف َهزموا اعبيش القوطي ،وكاف زىاء أربعٌن ألف جندي
(ٖ)
وقتلوا ملكهم ،وكانت بداية الهتح اإلسبلمي لؤلندلس.

أشرؼ
 وفتح عمورية :وىي بلدة كبًنة قرب أنقرةَ ُب تركيا ارف ،وكانت من أفضل ببلد النصرانية و َ
ِ
ِ
الرجاؿ
الروـ قد ىاصبوا اؼبسلمٌن وقتلوا منهم َمقتلة عظيمة ،وأسروا
َ
عندىم من ال ُقسطنطينية ،وكاف ُ
ِ
جالس
اؼبعتصم ،ف جاهبا وىو
َ
وسبَوا النساءَ ،فصاحت منهم امرأةٌ ىامشيةٌ( :و ُامعتص َماه) ،فبلغ اػب ُ
َ
ٌ
ِِ
ِ
ِ
وجهز جيشا عظيما ،وخرج إىل الروـ ،فافتتح عموِريةَ ُب رمضاف سنةَ
على عرشو( :لبيك ،لبيك)َ ،
ثبلث وعشرين ومئتٌن.

(ٗ)

ومن أشهر المعارك الرمضانية ما يلي:
()
ثبلث عشرَة للهجرةُ ،ب
 معركة البويب  :بٌن اؼبسلمٌن واجملوس ،بقيادة الْ ُمثَػىن ب ِن حارثةَ  سنة َ
خبلفة أيب بكر الصديق  ،وقد عزـ الْمثػىن على اؼبسلمٌن ب ِ
الهطر فافطروا عن آخرىم ،وكاف
ََ َ ُ َ
ٙ
النصر فيها عظيما ،وكانت نظًن معر ِ
ِ
الًنموؾ بالشاـ( ).
كة
 ومنها معركة القادسية( :)ٚوىي اؼبعركة الهاصلة بٌن اؼبسلمٌن والهرس ُب رمضاف ِمن ِ
السنة الرابع َة
عشرَة للهجرة ،بقيادة ِ
ِ
ٍ
عمر ب ِن اػبطاب  ،وقد عاىن
سعد ب ِن أيب
وقاص ُ ،ب خبلفة َ
ِ
ت منها اػبيل ،ولكن أبطاؿ اإلسبلـ شدوا عليها وقَػلَعُوا
اؼبسلموف ُب ىذه اؼبعركة ِم َن الهيَػلَ ِة ،ون َهَر ْ
٘

(ٔ) سورة آؿ عمراف اريات ٖٕٔ.ٕٔ٘ -
(ٕ) ينظر :الهقو اإلسبلمي وأدلتو ،للدكتور وىبة الزحيلي ٖ ،ٔٓ/وؾبالس رمضانية ،للدكتور سلماف العودة صٕ٘ٔ.
(ٖ) ينظر :الت ريخ األندلسي ،للدكتور عبد الرضبن اغبجي ص ٗٙوما بعدىا (وىذا الكتاب من أحسن ما كتب ُب ت ريخ األندلس).
(ٗ) ينظر :الكامل ُب التاريخ  ،ٖٜ/ٙوالبداية والنهاية ٓٔ ،ٕٛ٘/وت ريخ الط ي ٘.ٕٖ٘/
(٘) البُويب بلهظ تصغًن الباب :هنر كاف بالعراؽ موضي الكوفة (معجم البلداف ٔ.)ٕ٘ٔ/
( )ٙينظر :البداية والنهاية  ،ٕٜ/ٚومعجم اؼبعارؾ اغبربية ،ؼباجد اللحاـ ص.ٜٛ
( )ٚوقيل :وقعت ُب شواؿ ،وقيلُ :ب ؿبرـ ،على خبلؼ ُب السنة فقيلٔٗ :ىػ ،وىو األشهر ،وقيلٔ٘ :ىػ ،وقيلٔٙ :ىػ.
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ِ
َ ِ ِِ
أصحاهبا ،وانتصر اؼبسلموف انتصارا
ت َىاربة تدؾ
َ
اطيم َها بسيوف ِه ْم ،فَػ َول ْ
عيوهنا برماحه ْم وخر َ
(ٔ)
عظيما.
يب ِمن مدينة بواتييو الهرنسية قرب باريس ،وقعت فيو
 ومنها معركة بلط الشهداء :وىو سهل قر ٌ
اؼبعركة الشهًنة بٌن اؼبسلمٌن و ِ
اله ِر ِ
قبة بقيادة عبدالرضبن الغافقي سنة أربعة عشر ومئة للهجرة ُب
أواخر شعباف وأوؿ رمضاف ،وقد قُتِ َل فيها الغافقي رضبو اهلل ،واهنزـ اؼبسلموف ،وكاف ذلك سببا
(ٕ)
لوقْ ِ
الهتح اإلسبلمي ُب أوربا.
ف ِ

قرب نابلس ،حدثت اؼبعركةُ بٌن اؼبسلمٌن والتتار سنة شباف
 ومنها معركة عين جالوت :وىي قريةٌ َ
وطبسٌن وستمئة للهجرة ،بقيادة سلطاف مصر اؼبلك اؼبظهر قُطُز ،فلما التَػ َق ْوا ألقى اؼبلك اؼبظهر
وضبَ َل بنهسو وَمن معو ضبلة صادقة
ُخو َذتَوُ عن رأسو إىل األرض ،وصرخ ب على صوتو (وا إسبلماه)َ ،
فاهنزـ التتارٍ ،ب رجعو ثانية ،وتزلزؿ اؼبسلموف زلزاال شديدا ،فصرخ السلطاف صرخة عظيمة ظبعو
عبدؾ قُطُز على التتار ،فقاتلوىم
ص ْر َ
معظم العسك ِر وىو يقوؿ( :وا إسبلماه) ثبلث مرات ،يا اهلل اُنْ ُ
األرض وقبػلَ َها ،وصلى ركعت ِ
ِ
ٌن
غ وجهو على
قتاال شديدا فهزموىم ،ونزؿ السلطاف عن َفرِس ِو ومر َ
(ٖ)
شكرا هلل تعاىل.
()
دم ْشق ،وكانت ُب أوؿ رمضاف سنة
 ومنها معركة شقحب أو مرج الصفر :وىو موضي قُػ ْر َ
ب َ
اثنتٌن وسبعمئة بٌن اؼبسلمٌن من أىل الشاـ ومصر مي التتار ،بقيادة السلطاف الناصر ؿبمد بن
قبلووف ،ومعو شيخ اإلسبلـ ابن تيميةَ يشجعهم وي مرىم باعبهاد ويشاركهم فيو ،ويَعِ ُد ُى ْم بالنصر
ووبلف 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 بالهطر ُب رمضاف ،وكاف يدور على األمراء
(٘)
واعبند ومعو شيء ي كل منو ليعلموا أنو م ِ
هطر ،فاهنزـ التتار ىزيبة منكرة.
ُ
 ومنها موقعة الزالقة :وىي موضي باألندلس كانت فيو اؼبعركة اؼبشهورة ُب رمضاف سنة تسي
وسبعٌن وأربعمئة للهجرة بٌن جيش اؼبرابطٌن بقيادة يوسف بن تاشهٌن الذي دخل إىل األندلس ِمن
ٗ

(ٔ) ينظر :ينظر :البداية والنهاية  ،ٖٚ/ٚوالكامل ُب التاريخ ٕ ،ٕٜٚ/وت ريخ اإلسبلـ ٖ.ٖٔٗ/
(ٕ) ينظر :معجم اؼبعارؾ اغبربية ،ؼباجد اللحاـ ص ،ٚٛوموسوعة اغبروب ؽبيثم ىبلؿ صٗ ،ٔٛواؼبوسوعة العربية العاؼبية ٘.ٕٕٔ/
(ٖ) ينظر :السلوؾ ؼبعرفة دوؿ اؼبلوؾ للمقريزي ٔ ،٘ٔٗ/والبداية والنهاية ٖٔ.ٕٕٓ/
ٗ
دم ْشق (تاج العروس ٖ.)ٔ٘ٗ/
كج ْع َه ٍر :موضي قُػ ْر َ
ب َ
ب َ
( ) َش ْق َح ٌ
٘
ب ،للدكتور ؿبمػد بػن لطهػي الصػباغ (ؾبلػة البحػوث اإلسػبلمية ٓٔ ،)ٕٖٔ/واالنتصػار
( ) ينظر :البداية والنهاية ٗٔ ،ٕٖ/العقود الدرية صٔ ،ٜٔومعركة َش ْق َح ٌ
على التتار لسامي بن خالد اغبمود (على الشبكة).

ٚٛ

جيش ِ
قبة ،وكاف ُ ِ ِ
اله ِر ِ
اؼبغرب ،و ِ
ب كتابا يتهدد فيو اؼبسلمٌن ،فكتب لو ابن تاشهٌن
قائد اله ِرقبة قد كتَ َ
على فه ِر كتابِو( :الذي يكوف سرتاه) ،وقاد اؼبعركة بنهسو ،وكاف ُب الرابعة والثمانٌن من عمره رضبو
(ٔ)








اهلل ،وكتب اهلل فيها النصر للمسلمٌن.
استعداد اؼبسلمٌن لغزوة األحزاب وحهر اػبندؽ ،وأما اؼبعركة
وُب رمضاف ِمن السنة اػبامسة كاف
ُ
فقد وقعت ُب شواؿ ِمن العاـ ِ
نهسو.
بعض أحداث غزوة تبوؾ ُب السنة التاسعة ِمن اؽبجرة.
وفيو وقعت ُ
وفيو سنة ٍ
ٍ
اليهود ُب حرب العاشر ِمن رمضاف
وثبلشبئة وألف للهجرة َىَزَـ اؼبصريوف
ثبلث وتسعٌن
َ
(حرب أكتوبر) ،أو ما يسمى بػ (معركة العبور) ،أي عبور القوات اؼبصرية قناةَ السويس واسرتداد
َسْيػنَاءَ.
بن الوليد  ؽبدـ بيت العُز  ،وبعث
وُب رمضاف ِمن السنة الثامنة للهجرة بعث النيب َ 
خالد َ
ٕ
سعد بن ز ٍ
يد األشهلي  ؽبدـ مناة( ).
بن العاص  ؽبدـ سواع ،وبعث َ َ
عمرو َ
َ
بن شعبة ؽبدـ (البلت) الذي كانت تعبده
وُب رمضاف من السنة التاسعة بعث النيب  اؼبغًنةَ َ
(ٖ)
ثقيف.

(ٔ) ينظر :معجم اؼبعارؾ اغبربية ،ؼباجد اللحاـ ص ،ٜٔٙوموسوعة اغبروب ؽبيثم ىبلؿ صٓ.ٜٔ
(ٕ) ينظر :الرحيق اؼبختوـ ص.ٖٙٙ
(ٖ) ينظر :اؼبرجي السابق صٔٓٗ.

ٜٚ

وجوب زكاة الفطر من رمضان
ِ
ِ ِ
ضا َفَ -علَى
ص َدقَةَ الْهطْ ِر-أو قَ َاؿَ :رَم َ
 -ٕٜعن عبد اهلل ب ِن عُ َمَر رضي اهلل عنهما قَ َاؿ« :فَػَر َ
ض النِيب َ 
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
صاعا ِم ْن َشعِ ًٍن.
الذ َك ِر َواألُنْػثَىَ ،و ْ
اغبُر َوالْ َم ْملُوؾَ ( ،والصغ ًِن َوالْ َكبِ ًِن م َن الْ ُم ْسلم َ
صاعا م ْن سبٍَْرْ ،أو َ
ٌن)َ ،
فَػع َد َؿ الناس بِِو نِصف ص ٍاع ِمن بػر».متهق عليو(ٔ) ،وُب له ٍ
وج الن ِ
اس إىل
ظ
ؽبما« :أَ ْف تُػ َد قَػْب َل ُخ ُر ِ
َ
ْ َ َ ْ ُ
َ
ُ
ٕ
ِ ()
الصبلة».

يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة األولىَ :زَكاةُ ِ
وهبب على الشخص
الهطْ ِر فريضةٌ على الكب ًِن والصغ ًِن والذك ِر واألُنثى من
َ
اؼبسلمٌنُ ،
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ب إال على َم ْن يبلك ُب يوـ العيد
إخر ُ
اجها عن نهسو وكذلك عمن تَػ ْلَزُمو َم ُونَػتُو من زوجة أو َولَد ،وال َذب ُ
ع هبا فبل
ذبب عن اغبمل الذي ُب البطن إال أ ْف يَػتَطَو َ
وليلتو طعاما زائدا على ما يكهيو ويكهي عيالو ،وال ُ
ِ
اغبَبَ ِل(ٖ) ،وىو اعبنٌن .واؼبقدار الو ِ
اجب ُب
ص َدقَةَ الْ ِهطْ ِر عن ْ
س ،فق ْد كا َف أمًنُ اؼب َ
منٌن عُثْ َما ُف  يػُ ْعطي َ
ب َ
َزَكاةِ ِ
طعاـ اردميٌن من سب ٍر أو بػر أو رز أو غًنىا من ِ
بصاع النيب  من ِ
طعاـ اردميٌن،
الهطْ ِر :صاعٌ ِ
ْ ُ ْ
وىبتلف تقدير الصاع بالكيلو جراـ حبسب الطعاـ اؼبخرج ،ومن أخرج عن الواحد كيلوين ونصف إىل ثبلثة
كيلو جرامات تقريبا من األرز أو غًنه فقد أخرج اؼبقدار الواجب بيقٌن.
الهطْ ِر قبل صبلةِ ِ
الفائدة الثانية :الواجب إخراج َزَكاةِ ِ
العيد ،وال هبوز ت خًنىا إىل ما بعد الصبلة على
ْ
ُ
َ
الصحيح من قوو العلماء ،غب ِ
ديث اب ِن عُ َمَر رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل « :أ ََمَر بَِزَكاةِ الْ ِهطْ ِر أَ ْف
اس إىل الصبلةِ» ،متهق عليو(ٗ) ،وهبوز إخراجها قبل ِ
وج الن ِ
العيد بيوـ أو يومٌن ،ؼبا رو
تُػ َد قَػْب َل ُخ ُر ِ
ْ
عمر ْيع ِطي عن الصغًن والكبًن حىت وإ ْف
البخاري عن نافي موىل ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ :كا َف ُ
ابن َ
٘
بلوهنا ،وكانُوا يػعطَوف قبل الهط ِر ٍ
يعطي عن ب ِين ،وكاف يػع ِطيها ال ِ
كا َف ِ
بيوـ أو يومٌن( ) ،قاؿ شيخنا
ق
ػ
ي
ين
ذ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ

ٔ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ٌن
ص َػدقَة الْهطْػ ِر علػى ا ْغبُػر َوالْ َم ْملُػوؾ ٕ ،)ٔٗٗٓ(ٜ٘ٗ/ومسػلم ُب كتػاب الزكػاة ،بَػاب َزَكػاة الْهطْػ ِر علػى الْ ُم ْسػلم َ
ص َػدقَة الْهطْػ ِر ،بَػاب َ
اب َ
( ) رواه البخاري ُب أَبْػ َػو ُ
ِ
ص َػدقَِة الْ ِهطْػ ِر ،بَػاب فَػ ْػر ِ
ص َػدقَِة الْ ِهطْػ ِرٕ ،)ٖٕٔٗ(٘ٗٚ/ومسػلم ُب
ض َ
اب َ
من الت ْم ِر َوالشع ًِن ٕ ،)ٜٛٗ(ٙٚٚ/والزيادة بٌن قوسٌن من روايػة ؽبمػا :البخػاري ُب أَبْػ َػو ُ
اؼبوضي نهسو.
ٕ
ِ ِ
ض صػ َػدقَِة الْ ِهطْ ػ ِر ٕ ،)ٖٕٔٗ(٘ٗٚ/ومسػػلم ُب كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب األَم ػ ِر بِػِإخرا ِج َزَكػػاةِ الْ ِهطْػ ِر قبػػل الصػػبلةِ
صػ َػدقَة الْهطْ ػ ِر ،بػَػاب فَػ ْػر ِ َ
اب َ
( ) رواه البخػػاري ُب أَبْػ َػو ُ
َ
ْ َْ
ٕ.)ٜٛٙ(ٜٙٚ/
(ٖ) رواه ابن أيب شيبة ُب مصنهو ٕ ،)ٖٔٓٚٚ(ٖٕٗ/وأضبد كما ُب مسائل ابنو عبد اهلل رقم (ٗٗ ،)ٙوابن حزـ من طريقو ُب احمللى ٗ.ٖٕٔ/
(ٗ)رواه البخ ػػاري ُب أَبػ ػػواب ص ػ َػدقَِة الْ ِهطْ ِر،ب ػػاب الص ػ َػدقَِة قب ػػل الْعِي ػ ِػد ٕ ،)ٖٔٗٛ(٘ٗٛ/ومس ػػلم ُب كت ػػاب الزك ػػاة ،ب ػػاب األَمػ ػ ِر بِػ ػِإخر ِاج َزَك ػػاةِ الْ ِهطْػ ػ ِر قب ػػل الص ػػبلةِ
ْ
َْ ُ َ
َ
َ
َْ
ٕ ،)ٜٛٙ(ٜٙٚ/وىذا لهظو.
ِ
ِ
(٘) رواه البخاري ُب أَبػواب ص َدقَِة الْهطْ ِر ،باب ص َدقَِة الْهطْ ِر على ا ْغبر والْمملُ ِ
وؾ ٕ.)ٔٗٗٓ(ٜ٘ٗ/
ُ َ َْ
َ َ
َْ ُ َ

ٓٛ

العبلمة ابن باز رضبو اهلل تعاىل :ال ماني من إخراجها ُب اليوـ الثامن والعشرين والتاسي والعشرين والثبلثٌن
وليلة العيد ،وصباح العيد قبل الصبلة؛ ألف الشهر يكوف ثبلثٌن ،ويكوف تسعة وعشرين ،كما صحت
(ٔ)

بذلك األحاديث عن النيب .اىػ
الفائدة الثالثةِ :من أىم أحكاـ زكاة الهطر ما يلي:

أوالً :ال هبزئ إخراج ِ
ِ
ِ
الطعاـ فبل يػُتَػ َعد
فرضها من
قيمة
الطعاـ ُب قوؿ أكثر أىل العلم ألف النيب َ 
ُ

قيل ألضبد وأنا أظبي:
الرسوؿ  ،وإخراج القيمة
ما عيػنَو
خبلؼ ما أ ََمَر بو ُ
ُ
ُ
رسوؿ اهلل  ،قاؿ أبو داودَ :
خبلؼ سن ِة ِ
رسوؿ اهلل  .وقاؿ أبو
أعطي دراىم -يعين ُب صدقة الهطر -قاؿ :أخاؼ أف ال هبزئو،
ُ ُ
طالب :قاؿ و أضبد :ال يعطي قيمتو ،قيل لو :قوـ يقولوف :عمر بن ِ
عبد العزيز كاف ي خذ بالقيمة! قاؿ:
َ
ٌ
ُ ُ
وؿ ِ
رسوؿ اهللِ  ،»وقاؿ اهلل تعاىل:
ض ُ
رسوؿ اهللِ  ويقولوفَ :
يَ َدعُو َف قَ َ
ابن عمر« :فَػَر َ
قاؿ فبل ٌف ،قاؿ ُ
(ٖ)

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

هبزئ إخراج الرديء ُب زكاة الهطر ،فإف اهلل طيب ال يقبل إال طيبا.
ثانيًا :ال هبوز وال ُ
ثالثًا :من أخر إخراج زكاة الهطر لعذ ٍر فبل حرج عليو ،وهبب عليو اؼببادرة بإخراجها مىت زاؿ عذره،
ثبوت ِ
ِ
العيد
مثل :أف يصادفَو ُ
العيد ُب الْبَػر ليس عنده ما ُ
ليس عنده َم ْن يدفُي إليو ،أو ي ٌَب خ ُ
ُ
يدفي منو أو َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
شخص ُب إخراجها فينسى أ ْف
حبيث ال يَػتَ َمك ُن من إخراجها ْقب َل الصبلة ،أو يكوف معتمدا على
مهاجئا ُ
بعد ِ
معذور ُب الت خًن.
العيد ،وىو
ُىبْ ِر َج َها؛ فيلزمو أف يبادر بإخراجها ولو َ
ٌ
ِ
رابعا :الواجب أ ْف تصل زكاة الهطر إىل مستحقها أو و ِ ِ
ٍ
لشخص
قبل صبلةِ العيد ،فلو نَػ َواىا
ً
ْ
ُ
كيلو ُب وقتها َ
َ
ومل يصادفْو وال وكِيلَو َ ِ
آخر وال ي خ ُرىا عن وقتِ َها ،ويبكن أف يتم
وقت اإلخر ِاج فإنو يدفعها إىل مستحق َ
التوكيل ُب قبضها عن طريق اؽباتف أو برسالة جواؿ أو بغًننبا من الوسائل اؼبتيسرة ارف ،وليس للتوكيل
صيغة ؿبددة بل يكهي بكل لهظ دؿ عليو ،كاف يقوؿ :يا فبلف تسلم عين الزكاة ،أو يقوؿ :ضعها عند
فبلف.
ِ
كيل ذلك عمدا أو نسيانا حىت خرج
ً
خامساَ :من نَس َي إخر َ
اج زكاة الهطر أو وكل َمن ُىبرجها وتَػَرَؾ الو ُ
يعلم؛ قضاء ؼبا فاتو ،ألهنا باقية ُب ذمتِ ِو َملْ تسقط
وقتُها؛ فالواجب عليو اؼببادرة بإخراجها َ
يذكر أو ُ
أوؿ ما ُ
بذلك.

(ٔ) ؾبموع فتاو ظباحة الشيخ ابن باز ٗٔ.ٖٕ/
(ٕ) سورة النساء آية .ٜ٘
(ٖ) اؼبغين ٕ.ٖ٘ٚ/
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اجها مي التوبة إىل
سادساَ :م ْن تَػ َعم َد ترَكها أو هتاو َف ُب ذلك
وتكاسل حىت خرج ُ
ً
الوقت فيجب عليو إخر ُ
َ

اهلل تعاىل لتهريطو فيما وجب عليو.

سابعا :األفضل دفي زكاة الهطر ُب اؼبوضي ال ِذي فيو اإلنساف وقت ا ِإلخراج سواءٌ أكا َف ؿبل إقامتِ ِو أـ َغًنه،
ً

وإف وكل من يدفعها عنو ُب أي مكاف أجزأ ذلك.
ِ
ِ
ِ
ِ
دفي
أكثر من فق ًٍنُ ،
ثامنًا :اؼبستح ُقوف لزكاة الهط ِر ُى ْم الهقراءُ واؼبساكٌنُ ،
وهبوز ُ
وهبوز توز ُ
يي الهطرة على َ
ٌن و ٍ
ٍ
احد ،ألف النيب  قَدر الواجب ومل يقدر عدد من تُدفي ِ
عدد من الْ ِهطَر إىل مسك ٍ
إليو.
َ َْ ُ
َ
تاسعا :هبوز للهقًن الذي أخ َذ الهطرَة أف يدفَي منها عن ِ
نهسو وعائلتِ ِو ما هبب عليو من الزكاة.
ً
َ
َ
عاشرا :تتلخص اغبكمة ُب مشروعية زكاة الهطر ُب أمرين:
األول :يتعلق بالصائمٌن ،وذلك أف الصياـ الكامل ىو الذي يصوـ فيو اللساف واعبوارح كما يصوـ
البطن والهرج 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 الهطر ُب ختاـ الشهر لتج ذلك كلو
وتغسل ما قد يكوف علِق بالصائم فبا يكدر صومو وينقص أجره ،كما أف فيها إفهار شك ِر ِ
بإسب ِاـ
نعمة اهلل ْ
ََ
َ
ِ
صياـ شه ِر رمضا َف ِ
ِ
ِ
وقياموِ ،
الصاغبة فيو.
األعماؿ
وفعل ما تَػيَسَر من
الثاني :يتعلق باجملتمي ،فهي زكاة الهطر إشاعة احملبة واؼبسرة ُب صبيي أكباء اجملتمي وخباصة اؼبساكٌن

وأىل اغباجة ،وذلك ألف العيد يوـ فرح وسرور فينبغي تعميم ىذا الهرح والسرور ليشمل صبيي فئات اجملتمي
ومنها الهقراء واؼبساكٌن ،ولن يدخل السرور إىل قلوهبم إال إذا أعطاىم إخواهنم وأشعروىم أف اجملتمي ي ٌد
واحدةٌ يت مل بعضو ب مل بعضو ارخر ،ويهرح لهرحو.

(ٔ)

(ٔ) ينظر :فقو الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ٕ ،ٜٕٕ/وؾبالس شهر رمضاف للعبلمة ؿبمد بن صاحل العثيمٌن صٕٖ٘.
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االىتمام بصلة العيد
ِ
َض َحى :الْ َع َواتِ َق،
الت« :أ ََمَرنَا َر ُ
سوؿ الل ِو  أَ ْف ُلبْ ِر َج ُهن ُب الْ ِهطْ ِر َواأل ْ
ٖٓ -عن أُـ َعطيةَ رضي اهلل عنها قَ ْ
اغبيض ،وذَو ِ
ِِ
وؿ
ض فَػيَػ ْعتَ ِزلْ َن الصبل َةَ ،ويَ ْش َه ْد َف ْ
اػبُ ُدوِر ،فََما ْ
ات ْ
لت :يا َر ُس َ
اػبَْيػَر َوَد ْع َوةَ الْ ُم ْسلم َ
ٌن» ،قُ ُ
اغبُي ُ
َو ُْ َ َ َ
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
ُختُػ َها ِم ْن ِج ْلبَ ِاهبَا».متهق عليو.
اب .قَ َاؿ« :لتُػ ْلبِ ْس َها أ ْ
اللو ،إِ ْح َدانَا الَ يَ ُكو ُف َؽبا ج ْلبَ ٌ
يتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة األولى :العيد ُب األصل عادة من العادات ،وقد جعلو الشرع فرحة شرعية دينية ُب ختاـ عبادة
رسوؿ الل ِو  الْم ِدينَةَ وَؽبم يػوم ِ
عظيمة ىي ركن من أركاف اإلسبلـ ،قاؿ أَنَس بن مالِ ٍ
اف يَػ ْل َعبُو َف
ك  :قَ ِد َـ ُ
َ َ ُْ َ ْ َ
ُ َُ
اعب ِ
اف» ،قالواُ :كنا نَػ ْلع ِ
رسوؿ الل ِو « :ما ى َذ ِاف الْيػوم ِ
قاؿ« :إف اللوَ عز
اىلِي ِةَ ،
فقاؿ ُ
فِي ِه َماَ ،
َ
ب في ِه َما ُب َْ
ََْ
َُ
ٕ
وجل قد أَبْ َدلَ ُك ْم هبِِ َما َخ ًْنا ِمْنػ ُه َما :يَػ ْوَـ الْ ِهطْ ِرَ ،ويَػ ْوَـ الن ْح ِر».رواه أضبد وأبو داود والنسائي( ) ،فعلى اؼبسلم
أف يهرح بإسباـ نعمة اهلل عليو بالصياـ على أكمل وجو ،ويكل ُل ذلك ب داء صبلة العيد ،وصل ِة رضبو،
السبلـ على إخوانو اؼبسلمٌن وهتنئتِ ِهم بالعيد ِ
و ِ
وإسباـ ىذه العبادة العظيمة ،وقد كاف كثًن من السلف يقوؿ
ك ،قاؿ اغبافظ ابن حجر رضبو اهلل :روينا ُب الْمح ِاملِي ِ
ات بإسناد
بعضهم لبعض يوـ العيد :تَػ َقب َل اهللُ ِمنا َوِمْن َ
ََ
رسوؿ اهلل  إذا التػ َقوا يػوـ العِ ِ
قاؿ :كا َف أصحاب ِ
بعضهم لِبَػ ْع ٍ
ض :تَػ َقب َل
يد يَ ُ
حسن عن جبًن بن نه ًٍن َ
قوؿ ُ
َ َْ َ
ُ
ِ (ٖ)
الناس يوـ ِ
أنس عن ِ
ِ
ٍ
العيد :تَػ َقب َل اهللُ ِمنا
قوؿ
بن
مالك
لت
س
:
ثابت
بن
ي
عل
وقاؿ
،
ك
اهللُ ِمنا َومْن َ
َ
ُ َ َ
ُ
ٗ
األمر عندنَا ،ما نر بو ب سا ) ( .وال ب س ُب يوـ العيد باللعب اؼبباح وتناشد
كَ ،
َوِمْن َ
فقاؿ :ما زاؿ ذلك ُ
األشعار واألناشيد اؼبباحة وكبوىا.
الفائدة الثانية :صبلة العيد شعًنة عظيمة من شعائر الدين ُب يوـ العيد ،وىػي إعػبلف بػ ف ىػذا العيػد عبػادة

جليلػة ابتػػدئت بػػالتكبًن ُب ليلتػػو شػػكرا هلل تعػػاىل علػػى نعمػة الصػػياـ والقيػػاـ ،وزبللػػو ىػػذه الصػػبلة العظيمػػة مػػي
خروج عن طاعة اهلل تعاىل ،بل ىػو فرحػة وسػعادة
اػبطبة قبلها ،فليس العيد اإلسبلمي عيد بطر وال أشر وال ٍ

مي التزاـ شريعة اهلل تعاىل ،وحكم صلة العيد :فرض كهاية إذا حضػرىا صباعػة سػقط الوجػوب عػن البػاقٌن،
وج النس ِ
(ٔ) رواه البخاري ُب كتاب العيدين ،باب إذا مل ي ُكن ؽبػا ِج ْلبػاب ُب الْعِيػد ٔ ،)ٜٖٚ(ٖٖٖ/ومسػلم ُب كتػاب صػبلة العيػدين ،بػاب ِذ ْكػ ِر إِب ِ
ػاء ُب
َ ٌ
ََ
َ
َ ْ
َ
احػة ُخ ُػر ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات للر َجاؿ ٕ ،)ٜٛٓ(ٙٓ٘/وىذا لهظو.
الْعِ َ
صلى َو ُش ُهود ا ْػبُطْبَة ُم َهارقَ ٌ
يديْ ِن إىل الْ ُم َ
ٕ
ِ
ِ ِ
صػػبلةِ الْعِيػ َػديْ ِن ٖ ،)ٔ٘٘ٙ(ٜٔٚ/قػػاؿ
صػػبلة الْعيػ َػديْ ِن ٔ )ٖٔٔٗ(ٕٜ٘/والنسػػائي ُب أوؿ كتَػػاب َ
( ) رواه أضبػػد ٖ ،ٕ٘ٓ/وأب ػو داود ُب كتػػاب الصػػبلة ،بَػػاب َ
اغباكم ُب اؼبستدرؾ على الصحيحٌن ٔ :ٖٗٗ/صحيح على شرط مسلم ،وقػاؿ النػووي (خبلصػة األحكػاـ ٕ )ٜٛٔ/وابػن حجػر(فتح البػاري ٕ :)ٕٗٗ/إسػناده
صحيح.
(ٖ) فتح الباري ٕ. ٗٗٙ/
(ٗ) الثقات البن حباف . ٜٓ/ٜ
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وقد ذىب بعض العلماء إىل وجوهبا عينا على كل مسلم ،والصحيح عػدـ وجوهبػا ،لعمػوـ مػا ُب الصػحيحٌن
ِمن ح ِ
ػديث طَْلحػةَ بػن عُبػْي ِػد الل ِػو ُ ب خػ ِ األعػرايب الػذي سػ ََؿ عػن ا ِإل ْس ِ
ػس
ػبلـ ،فق َ
َ
َ
َ
ػاؿ لػو النػيب َ « :طبْ ُ
(ٔ)
ِ
ٍ
ِ
ع».
ىل َعلَي َغْيػ ُرَىا؟ َ
قاؿ« :ال ،إال أَ ْف تَطَو َ
َ
صلَ َوات ُب الْيَػ ْوـ َواللْيػلَة» ،فقاؿْ :
الفائدة الثالثة :فبا يشرع ليلة العيد ويوـ العيد:
أوالً :يسن التكبًن اؼبطلق من غروب مشس آخر يوـ من رمضاف ،ويستمر ليلة العيد وُب الطريق إىل ُمصلى

العيد ،ووقت انتظار صبلة العيد حىت ىبرج اإلماـ.

ثانيًا :يسن االغتساؿ ليوـ العيد ،واألصل أف يكوف بعد طلوع الهجر ،وال ب س أف يكوف قبيل طلوع
الهجر استعداد للصبلة حىت ال يت خر عنها.
ثالثًا :السنة أف يهطر قبل اػبروج لصبلة العيد على َسبَرات ،وهبعلهن وترا ،فعن أَنَ ٍ
سوؿ
قاؿَ « :كا َف َر ُ
سَ 
ٕ
الل ِو  الَ يػ ْغ ُدو يػوـ الْ ِهطْ ِر حىت ي ْ ُكل َسبَر ٍ
ات».رواه البخاري( ) ،وُب رواية لو معل َقةٌ ؾبزوما هباَ « :ويَْ ُكلُ ُهن
َ َْ َ
َ َ َ َ
٘
ٗ
ِ (ٖ)
ابن خزيبة( ) ،وألضبد« :يَْ ُكلُ ُهن إفْػَرادا»( ) ،وللحاكم والبيهقي« :ثبلثا أو طبسا أو
ها
صحح
و
،
وتْػرا»
ُ
أكثر من ذلك وتْػرا» ) (.قاؿ بعض العلماء رضبهم اهلل :اغبكمة ُب األكل قبل
سبعا أو أقل من ذلك أو َ
اػبروج إىل الصبلة :اؼببادرة إىل امتثاؿ أمر اهلل تعاىل بهطر ىذا اليوـ اؼبنهي عن الصياـ فيو ،كما بادرنا إىل
ٙ

()ٚ

امتثاؿ أمره بالصياـ ُب رمضاف.
رابعا :يسن التزين يوـ ِ
حس ِن الل ِ
باس ،والتعطر والتسوؾ ،فعن عبد الل ِو بن عُ َمَر رضي اهلل عنهما
ب
العيد
ً
ُ َ
َ
قاؿ :وج َد عمر حلةَ است ؽ تُػباع ُب الس ِ
وؿ الل ِو ،ابْػتَ ْي ىذه ْ
فقاؿ :يا َر ُس َ
وؿ الل ِو َ 
وؽ ،فََتَى ِهبَا َر ُس َ
اغبُلةَ
َُ
َ َ ُ َُ ُ
ٛ
()
ِ ِِ ِ
ِِِ
يد ولِْلوفُ ِ
فقاؿ ُ ِ
اس َمن الَ َخبلَ َؽ لَوُ».متهق عليو.
ودَ ،
رسوؿ اللو « :إمبَا َىذه لبَ ُ
فَػتَ َجم ْل هبا ل ْلع َ ُ

ػاف الصػ ػلَو ِ
ات الػ ػِت ِى ػػي أَح ػ ُػد أَرَك ػ ِ
ػبلـ ٔ ،)ٗٙ(ٕ٘/ومس ػػلم ُب كت ػػاب اإليب ػػاف ،ب ػػاب بػي ػ ِ
ػاف ا ِإل ْس ػ ِ
(ٔ) رواه البخ ػػاري ُب كت ػػاب اإليب ػػاف ،ب ػػاب الزَك ػػاةُ م ػػن ا ِإل ْس ػ ِ
ػبلـ
َ ََ
َ
َ َ ْ
َ
ٔ.)ٔٔ(ٗٓ/
ٕ
وج ٔ.)ٜٔٓ(ٖٕ٘/
اػبُُر ِ
يديْ ِن ،بَاب األَ ْك ِل يوـ الْ ِهطْ ِر قبل ْ
( ) رواه البخاري ُب كتاب الْعِ َ

(ٖ) ذكرىا ُب اؼبوضي السابق.
(ٗ) صحيح ابن خزيبة ٕ ،)ٕٔٗٛ(ٖٕٗ/ورواىا البيهقي ُب السنن الك ٖ ،ٕٕٛ/والدارقطين ٕ.ٗ٘/
(٘) مسند أضبد ٖ.ٕٔٙ/
( )ٙرواه اغباكم ُب اؼبستدرؾ على الصحيحٌن ٔ ٖٖٗ/وصححو ،وعنو البيهقي ُب السنن الك ٖ ،ٕٖٛ/وصححو ابن حباف .)ٕٛٔٗ(ٖ٘/ٚ
( )ٚينظر فتح الباري ٕ.ٗٗٚ/
ػود ٖ ،)ٕٜٛٛ(ٔٔٔٔ/ومسػلم ُب كتػاب اللبػاس والزينػة ،بػاب َربػ ِرًِن اسػتِعم ِاؿ إِنَ ِ
( )ٛرواه البخاري ُب كتاب اعبهػاد والسػًن ،بػاب التجم ِػل لِْلوفُ ِ
ػاء الػذ َى ِ
ب َوالْ ِهض ِػة
َ
َ
َ ْ ْ َْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًب الذ َى ِ
على الر َج ِاؿ َوالنس ِاء َو َخ َِ
احتػو للن َسػاء ٖ ،)ٕٓٙٛ(ٖٔٙٛ/وىػو ىكػذا ُب الصػحيحٌن« :للعيػد» ،وُب مواضػي مػن الصػحيحٌن:
ب َوا ْغبَ ِريػ ِر علػى الر ُج ِػل َوإبَ َ
َ
«للجمعة».
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خامسا :السنة حضور النساء لصبلة العيد غًن متعطرات وال متزينات بزينة فاىرة ،وإذا كانت اؼبرأة حائضا
ً

حضرت مي النساء وشهدت اػبطبة وك ت مي الناس من غًن رفي لصوهتا ،واعتزلت موضي الصبلة ،وال
تدخل اؼبسجد بل يُهرش ؽبن خارج اؼبسجد.
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ثالثًا :األحاديث التي تـتـلو رمضان

ٛٙ

ٛٚ

سنـِّية صيام ستة أيام من شوال
ٔ -عن أيب أيوب األنصاري  أف ر َ ِ
ضا َفٍُ ،ب أَتْػبَػ َعوُ ِستا ِم ْن َشو َاؿ؛ َكا َف
ص َاـ َرَم َ
سوؿ اهلل  قَ َاؿَ « :م ْن َ
َ
َ
ٔ
()
َك ِ
صيَاِـ الد ْى ِر».رواه مسلم.
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة األولى :من رضبة اهلل تعاىل بعباده أف شرع ؽبم مي كل فريضة نافلة من جنسها لتكوف جابرة ؼبا قد
يكوف وقي فيها من خلل ،ومتممة ؼبا قد يكوف فيها من نقص ،ومن ذلك مشروعية صياـ ِ
ستة أياـ من
شواؿ ،فهي سنة حث عليها النيب  وبٌن فضلها ،وىي بالنسبة لرمضاف كالسنة الراتبة بالنسبة للصبلة
اؼبهروضة ،فليكن حرصنا على صيامها كبًنا ،وينبغي حث أزواجنا وأوالدنا وإخواننا وأصحابنا على صيامها؛
عاـ كاف ذلك مثل ِ
ظ عليها كل ٍ
ِ ٍ
صياـ
ومن حاف َ
فضل صياـ عاـ كاملَ ،
ُ
ليتم لكل منا بهضل اهلل تعاىل ُ
الدى ِر ،وذلك من واسي فضل اهلل ورضبتو هبذه األمة الشريهة أمة ؿبمد  حيث أوسي ؽبا العطاء واعبزاء
وإف قل العمل.
الفائدة الثانية :إطبلؽ اغبديث يدؿ على أف كل شهر شواؿ موضي لصياـ ىذه الست ،سواء صامها
متهرقة أو متتابعة ،من أولو أو من آخره ،فاألمر ُب ىذا واسي ،واؼببادرة بالعمل الصاحل أفضل دائما ،وؽبذا
استحب كثًن من العلماء اؼببادرة هبا من أوؿ شواؿ وتتابعها ،وذلك من باب اؼبسابقة إىل فعل اػبًنات،
وتبلفيا لِ َما قد يعرض لئلنساف فبا يبنعو من صيامها أو صياـ بعضها.
الفائدة الثالثة :من اؼبسائل اؼبتعلقة بصياـ ست من شواؿ ما يلي:

أوالً :ال يتم ىذا الهضل إال ؼبن بادر بقضاء ما فاتو من رمضاف أوالٍ ،ب أتبعو بست من شواؿ ،فعلى من

أفطر ُب رمضاف بسهر أو مرض أو اؼبرأة حبيض أو غًن ذلك ،أف يبدأ بقضاء رمضاف أوالٍ ،ب يصوـ الست
من شواؿ.

(ٕ)

ثانيًا :يتوىم بعض الناس أف من صامها عاما لزمتو كل عاـ ،فلذلك يتقاعس عن صيامها حىت ال ذبب

أح ٌد من أىل العلم ،وال دليل عليو  ،بل ىو قوؿ ألقاهُ الشيطاف
عليو بعد ذلك ،وىذا كبلـ باطل مل يَػ ُق ْلوُ َ
ُب بعض األذىاف ،وأذاعوه ألمثاؽبم من أىل اعبهل ليُػ ْقعِ َد ُى ْم عن ىذه السنة اؼبباركة.

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

ٛٛ

ع ُب صياـ يوـ ِمن الست ٍب بدا لو أف يهطر ألمر عرض لو فبل ب س بالهطر؛ ألف صوـ
شر َ
ثالثًاَ :من َ
التطوع هبوز قطعو ،ويصوـ بدال عنو يوما آخر ،خببلؼ صوـ القضاء فمن شرع فيو مل َهبُْز لو قطعو إال بعذر
شرعي كسهر أو مرض.
ابعا :يصح صياـ الست من شواؿ بنية من النهار فبل يشرتط ُب صيامها تبييت النية من الليل ألهنا من
رً

صوـ التطوع ،وصوـ التطوع ال يشرتط لصحتو تبييت النية ،وليس ؼبن فرؽ بٌن التطوع اؼبطلق والتطوع اؼبعٌن
دليل من السنة يعتمد عليو ،والهقهاء الذين يصححوف التطوع بنية من النهار ال يهرقوف بٌن التطوع اؼبطلق
والتطوع اؼبعٌن.

ٜٛ

مشروعية المداومة على األعمال الصالحة
قاؿ ر ُ ِ
ِ
َحب األَ ْع َم ِاؿ إىل الل ِو تَػ َع َاىل أ َْد َوُم َها
منٌن َعائ َشةَ رضي اهلل عنها قَ ْ
ٕ -عن أـ اؼب َ
سوؿ اهلل « :أ َ
التَ َ :
(ٔ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ف َكا َف َع َم ُل
ي
ك
،
ٌن
ن
م
م
ل
ا
ُـ
أ
يا
:
لت
ق
ة
ش
ائ
ع
ٌن
ن
م
م
ل
ا
ُـ
أ
ت
ل
س
:
ة
م
ق
ل
ع
قاؿ
و
َوإِ ْف قَل».متهق عليو.
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ َ َْ َ
ُْ َ َ ََ ُ ُ
َ َ ََُ َ ُ
ِ
ِ
ِ
يي َما َكا َف النيب 
النيب ؟ َى ْل كا َف َىبُص شيئا م َن األَي ِاـ؟ قَالَ ْ
ت :الََ ،كا َف َع َملُوُ ديبَةَ ،وأَي ُك ْم يَ ْستَط ُ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
َ
َحب إىل النيب ؟
أ
ف
ا
ك
ل
م
ع
ل
ا
َي
أ
:
عنها
اهلل
رضي
ة
ش
ائ
ع
ت
ل
س
:
وؽ
ر
س
م
قاؿ
و
يي.متهق عليو.
ْ
ْ
َ
َ ُْ ٌ َ ُ َ ََ
ََ َ َ َ
يَ ْستَط ُ
قَالت :الدائِم.رواه البخاري )ٖ(.وُب رو ٍ
التَ :كا َف أَحب الْعم ِل إىل ر ِ
سوؿ الل ِو 
ق
عنها
ة
و
ر
ع
عن
لو
اية
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ ََ
ُْ َ
ُ
ِ (ٗ)
ِ
صاحبُوُ.
وـ عليو َ
الذي يَ ُد ُ
ولِمسلِ
آؿ ُؿبم ٍد  إذا ع ِملُوا عمبل أَثْػبتُوه )٘(.ولِمسلِ ٍم عن الْ َق ِ
ٍ
قاؿ:
ف
ا
ك
و
:
الت
ق
ا
عنه
م
اس ِم ب ِن ُؿبَم ٍد َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ِ ()ٙ
ِ
ت الْ َع َم َل لَزَمْتوُ.
ت َعائ َشةُ رضي اهلل عنها إ َذا َع ِملَ ْ
َوَكانَ ْ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة األولى :دؿ اغبديث علَى َؿبب ِة اهللِ تعاىل لِْلم َداوم ِة علَى األَعم ِاؿ الص ِ
اغبَِة ،وىذا فبا يدؿ على
ُ ََ َ
ُ َ
َْ
فضلها ،إذ ؿببة اهلل تعاىل للعمل دليل فضلو ،واؼبسلم وبب ما وببوُ اهلل تعاىل ووبرص عليو ،ألف الواجب
على كل مسلم أف تكوف َْؿببوباتُو موافقة لِمح ِ
بوبات اهلل تعاىل ،وليعلم اؼبسلم أف من رضبة اهلل تعاىل بو أف
َْ
ُ
يوفقو لؤلعماؿ الصاغبةٍ ،ب أف يوفقو لِْل ُم َد َاوَم ِة عليها ،وىذه الْ ُم َد َاوَمةُ عبلمةٌ على قَبوؿ العمل الصاحل ،وىي
ؼ َح َسنَة نَِزْد لَوُ فِ َيها ُح ْسنا) أي :ومن يعمل حسنة ن تو أجرا
جزء من ثوابو ،قاؿ اهلل تعاىلَ ( :وَمن يَػ ْق َِرت ْ
ِ
بعدىاِ ،
كسعيد ب ِن جب ًٍن وغ ًِنه :إف ِمن ثَو ِ
وم ْن َجَز ِاء السيئَ ِة
بعض السلف
اغبَ َسنَ ِة ْ
اب ْ
اغبَ َسنَةَ َ
وثوابا ،قَ َاؿ ُ
ْ
ٚ
السيئةَ بَػ ْع َد َىا( ) .ولقد تعودنا ُب رمضاف على أعماؿ كثًنة من الِ فهل نرتكها بعد رمضاف؟ ال ينبغي ىذا
للم من ،فرمضاف مدرسة ننطلق بعدىا ؿبافظٌن على ما تعل ْمنَاهُ فيو ،لقد تعودنا على صبلة الهجر مي
(ٔ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب الرقػػاؽ ،بػػاب القصػػد واؼبداومػػة علػػى العمػػل ٘ ،)ٜٜٙٓ( ٕٖٖٚ /ومسػػلم ُب كتػػاب صػػبلة اؼبسػػافرين وقصػػرىا ،بػػاب فَ ِ
ضػػيلَ ِة الْ َع َمػ ِػل
َ
الدائِ ِم من قِيَ ِاـ اللْي ِل َو َغ ًِْنهِ ٔ ،)ٖٚٛ(٘ٗٔ/وىذا لهظو.
(ٕ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب الرقػػاؽ ،بػػاب القصػػد واؼبداومػػة علػػى العمػػل ٘ ،)ٙٔٓٔ( ٕٖٖٚ /ومسػػلم ُب كتػػاب صػػبلة اؼبسػػافرين وقصػػرىا ،بػػاب فَ ِ
ضػػيلَ ِة الْ َع َمػ ِػل
َ
الدائِ ِم من قِيَ ِاـ اللْي ِل َو َغ ًِْنهِ ٔ.)ٖٚٛ(٘ٗٔ/
(ٖ) رواه البخاري ُب كتاب الرقاؽ ،باب القصد واؼبداومة على العمل ٘.)ٜٙٓٙ( ٕٖٕٚ /
(ٗ) رواه البخاري ُب كتاب الرقاؽ ،باب القصد واؼبداومة على العمل ٘.)ٜٙٓٚ( ٕٖٖٚ /
(٘) رواه مسلم ُب كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا ،باب فَ ِ
ضيلَ ِة الْ َع َم ِل الدائِ ِم من قِيَ ِاـ اللْي ِل َو َغ ًِْنهِ ٔ.)ٕٚٛ(٘ٗٓ/
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )ٙرواه مسلم ُب كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا ،بَاب فَضيلَة الْ َع َم ِل الدائم من قيَاـ اللْي ِل َو َغ ًْنه ٔ.)ٖٚٛ(٘ٗٔ/
( )ٚتهسًن ابن كثًن ( ،)ٕٓٗ/ٚوالتحهة العراقية ُب األعماؿ القلبية البن تيمية ص .ٙ

ٜٓ

اعبماعة ُب بيوت اهلل تعاىل ،وال هبوز أف نرتكها بعد رمضاف ،لقد تعودنا على قراءة القرآف يوميا ُب رمضاف،
فهل هنجره بعد رمضاف فندخل فيمن اشتكى منهم الرسوؿ  ب هنم يهجروف القرآف الكرًن؟ 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 دقيقتٌن أو ثبلث يقرأ فيها شيئا من القرآف الكرًن ،ولعلنا نضيي كثًنا من أوقاتنا ُب
قراءة ما ال ينهي ،فهل يثقل علينا عدة دقائق قبعلها لزيادة إيباننا بقراءة كبلـ ربنا ،فتطمئن بو قلوبنا وتنشرح
بو صدورنا ،ولقد تعودنا ُب 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 نرتكها ،فإف أحب العمل
إىل اهلل أدومو وإف قل ،وىكذا صبيي األعماؿ من الصدقة والذكر وغًننبا.
الفائدة الثانيةِ :سر َؿبب ِة اهللِ تعاىل لِْلم َداوم ِة علَى األَعم ِاؿ الص ِ
اغبَِة تتلخص ُب أمور منها ما يلي:
ُ ََ َ
َْ
أوالً :أف العمل الصاحل وببو اهلل تعاىل ،فلذلك وبب الْ ُم َد َاوَمةَ عليو ،وُب اغبديث القدسي أف اللوَ تعاىل
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ب إو بِالنػ َوافِ ِل حىت
َحب إو فبا افْػتَػَر ْ
ضُ
ت عليو ،وما يَػَز ُاؿ َعْبدي يَػتَػ َقر ُ
قاؿ« :وما تَػ َقر َ
ب إو َعْبدي ب َش ْيء أ َ
(ٔ)
أِ
ُحبوُ».رواه البخاري.

ثانيًا :أف الْ ُم َد َاوَمةَ على العمل الصاحل دليل الرغبة فيو وؿببتو ،وعدـ كراىيتو ،وىذا فبا وببو اهلل تعاىل،
خببلؼ تركو والتجاُب عنو فهي مشعرة بالتكاسل عنو واستثقالو ،كما أخ اهلل تعاىل عن اؼبنافقٌن بقولو:
(والَ ي ْتُو َف الصبلَةَ إِال وىم ُكس َاىل والَ ي ِنه ُقو َف إِال وىم َكا ِرىو َفِ)(ٕ) ،وقاؿ عنهم( :وإِ َذا قَامواْ إِ َىل الصبلَةِ
َُ ْ ُ َ
ُ
َُ ْ َ َ ُ
َ َ
ٖ
()
اس َوالَ يَ ْذ ُك ُرو َف اللّوَ إِال قَلِيبل).
قَ ُامواْ ُك َس َاىل يػَُر ُآؤو َف الن َ
رسوؿ الل ِو :
قاؿ ُ
ثالثًا :أنو يشعر بقوة اإليباف وصدقو خببلؼ الذي ينقطي عن العمل ويرتكو ،وؽبذا َ
(ٗ)
ظ علَى الْوض ِ
ِ
وء إال ُم ْ ِم ٌن».رواه أضبد وابن ماجو.
« َولَ ْن ُوبَاف َ َ ُ ُ
ابعا :أف األصل فيما أمر اهلل بو أف يُهعل على الدواـ ووبافظ عليو ،فهي احملافظة تطبيق لؤلوامر وعمل
رً
ِ
ِ
ِ
ومواْ لِلّ ِو
بالنصوص وتعظيم ؽبا وتعظيم لشريعة اهلل ،قاؿ تعاىلَ ( :حافظُواْ َعلَى الصلَ َوات والصبلَة الْ ُو ْسطَى َوقُ ُ
ٔ
ِِ
ٌن ) ( ) ،وقاؿ( :ذلك ومن يعظم شعائر اهلل فإهنا من تقو القلوب).
قَانت َ
(ٔ) جزء من حديث رواه البخاري ُب كتاب الرقاؽ ،باب التواضي ٘.)ٖٙٔٚ( ٕٖٛٗ/
(ٕ) سورة التوبة آيةٗ٘.
(ٖ) سورة النساء آية ٕٗٔ.
(ٗ) رواه أضبػػد بػػن حنبػػل ٘ ،ٕٚٙ/وابػػن ماجػػو ٔ ،)ٕٚٚ(ٔٓٔ/والػػدارمي ٔ ،)ٙ٘٘(ٔٚٗ/وصػػححو ابػػن حبػػاف ٖ ،)ٖٔٓٚ(ٖٔٔ/وقػػاؿ اغبػػاكم ُب اؼبسػػتدرؾ
على الصحيحٌن ٔ :ٕٕٔ/صحيح على شرط الشيخٌن ،وقاؿ العقيلي ُب الضعهاء ٗ :ٔٙٛ/إسناده ثابت عن ثوباف ،وقاؿ اؼبنذري(الرتغيب والرتىيػب ٔ:)ٜٚ/
رواه ابػػن ماجػػو بإسػػناد صػػحيح ،وقػػاؿ ابػػن عبػػد اؽبػػادي (تنقػػيح ربقيػػق أحاديػػث التعليػػق ٖ :)ٕٔٗ/ىػػو حػػديث صػػحيح ،وقػػاؿ اغبػػافظ(فتح البػػاري ٗ:)ٔٓٛ/
اغبديث صحيح ،وصححو األلباين ُب إرواء الغليل ٕ )ٕٗٔ(ٖٔ٘/وصحيح اعبامي (ٕ٘.)ٜ

ٜٔ

امساُ :ب الْ ُم َد َاوَمةَ على العمل الصاحل إغافة للشيطاف ،ألف عدو اهلل تعاىل وبب تثبيط اؼبسلم عن
خ ً
العمل الصاحل ،فإذا رآه يداوـ عليو ويستمر فيو كاف ذلك سبَبا لغيظو ،فمن قطي العمل كاف موافقا ؼبا وببو
إبليس ،ومن داوـ عليو كاف موافقا لِ َما وببو اهلل تعاىل ويغيظ الشيطاف.
الفائدة الثالثةِ :من أسباب اؼبداومة على العمل الصاحل ما يلي:
أوالً :معرفة أف اهلل تعاىل وبب العمل الصاحل ،فبل ترتكو 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.
ثانيًا :عدـ اإلثقاؿ على النهس بالعمل بل يعمل اإلنساف ما ُب قدرتو ،فإف اإلثقاؿ من أسباب الرتؾ.
ثالثًا :ؿباسبة النهس ومراقبتها دائما ،ولومها على ترؾ العمل الصاحلٍ ،ب معاودتو واحملافظة عليو.

ابعا :صحبة الصاغبٌن ،فبهم يَػ ْق َو اإليبا ُف ،ويزداد التمسك باألعماؿ الصاغبة ،وىذه الصحبة منها
رً
ِ
النهوس
ط
باداهتِِ ْم ،فَػتَػْن َش ُ
الواقعية ،ومنها ما يكوف ع الكتب واألشرطة وكبوىا الِت تنقل أخبارىم وتَ ْذ ُك ُر ع َ
ُ
لِبلقْتِ َد ِاء هبِِ ْم.
الهضل العاـ للطاعة والعبادة.
الهضل اػباص أو
امسا :إدراؾ فضل العمل الصاحل ،سواء أكاف
خ ً
ُ
ُ
سادسا :قُػوةُ ِ ِ
اإلكثار ِمن دعائو بطلب اإلعانة والتوفيق،
ً
َ
كل على اهلل تعاىل وااللتجاءُ إليو ،و ُ
العزيبَة ،والتو ُ
ِ ِ
قاؿ لَو« :أ ِ
يك يا ُم َعاذُ :الَ تَ َد َعن
وليحرص على الدعاء الذي عل َموُ النِيب  ل ُم َعاذ ب ِن َجبَ ٍل ُ 
ُوص َ
حيث َ ُ
ِ
ٍ
وؿ :اللهم أ ِ
ك».رواه أضبد وأبو داود
َعين َعلَى ذ ْك ِرَؾَ ،و ُش ْك ِرَؾَ ،و ُح ْس ِن ِعبَ َادتِ َ
صبلَة أف تَػ ُق َ ُ
ُب ُدبُِر ُكل َ
(ٕ)
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 ْش َع ُار ب ف الْ ُم َد َاوَمةَ َعلَى َ

(ٔ) سورة البقرة آية .ٕٖٛ
(ٕ) رواه أضبػػد ٘ ،ٕٗٗ/وأبػػو داود ُب أَب ػػواب قِػػراءةِ الْ ُقػػر ِ
آف َوَْرب ِزيبِػ ِػو َوتَػ ْرتِيلِػ ِػو ،بػَػاب ُب اال ْسػػتِ ْغ َها ِر ٕ  ،)ٕٕٔ٘(ٛٙ /والنسػػائي ٖ )ٖٖٔٓ(ٖ٘/ولهظػػو فيهػػا« :أَ ْف
َْ ُ َ َ ْ
ص ػػبلةٍ» ،ورواه أيض ػػا ُب الس ػػنن الكػ ػ  ،)ٜٜٖٚ(ٖٕ/ٙوالبخ ػػاري ُب األدب اؼبه ػػرد ٔ ،)ٜٙٓ(ٕٖٜ/واغب ػػاكم ُب اؼبس ػػتدرؾ عل ػػى الص ػػحيحٌن
تَػ ُقػ ػ َ
وؿ ُب ك ػػل َ
ٔ ٗٓٚ/وق ػ ػ ػػاؿ :حػ ػ ػػديث ص ػ ػ ػػحيح عل ػ ػ ػػى ش ػ ػ ػػرط الش ػ ػ ػػيخٌن ،وُب ٖ ٖٓٚ/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 الصػػاغبٌن ٔ :)ٛٛ/إسػػناده صػػحيح ،وقػػاؿ اغبػػافظ ابػػن حجػػر ُب البلػػوغ (سػػبل السػػبلـ
ٔ :)ٕٓٓ/سنده قوي.
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لصيام
قضاء ا ِّ
ٖ -عن أـ اؼب منٌن عائِ َشةَ رضي اهلل عنها أَف رس َ ِ
ِ ِ
َ َ
وؿ اللو  قَ َاؿَ « :م ْن َم َ
ص َاـ َعْنوُ
ات َو َعلَْيو صيَ ٌاـَ ،
َْ
َُ
ٔ
()
َولِيوُ».متهق عليو.

يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة األولى :من أفطر ُب رمضاف لعذر شرعي كاؼبرض أو السهر أو غًننبا؛ فإنو هبب عليو قضاء ما
ِ
ِ ِ
ص ْموُ َوَمن َكا َف َم ِريضا أ َْو َعلَى َس َه ٍر
أفطره بعدد األياـ الِت أفْطر ،لقولو تعاىل( :فَ َمن َش ِه َد من ُك ُم الش ْهَر فَػ ْليَ ُ
ٍ (ٕ)
صبيي أيامو ،فإف كاف الشهر ثبلثٌن يوما لزمو ثبلثوف يوما،
لزمو
الشهر
يي
صب
ر
ط
أف
ن
وم
،
فَعِدةٌ م ْن أَياـ)
َ
ْ
ُ
َ َ
ين يوما لزمو تسعةٌ وعشرو َف يوما فَػ ْقط.
وإف كاف تسعة وعشر َ
ِ ِ ِ
ضا َف ِم َن السنَ ِة الِت تَلِ َيها حبيث يكو َف بينوُ وبٌن
ضا َف إىل َرَم َ
الفائدة الثانية :وقت القضاء ُم َوس ٌي م ْن هنَايَة َرَم َ
رمضا َف الثاين ِ
األياـ الِت عليو ،فإذا كاف عليو عشرةُ ٍ
بعدد ِ
أياـ من رمضاف جاز ت خًنىا إىل أف يكوف بينو

أياـ .وال هبوز ت خًن القضاء بعد رمضاف ارخر ِ
وبٌن رمضا َف الثاين عشرة ٍ
بدوف عذ ٍر ،وفبا يدؿ على سعة
َ
قوؿ عائشةَ رضي اهلل عنهاَ « :كا َف يكو ُف علَي الص ِ
ضا َف فَما أستطيي أ ْف أقْ ِ
ضي إال
َ
وقت القضاء ُ َ
ُ
َ
وـ م ْن َرَم َ َ ْ ُ

ُب َش ْعبَا َف ».متهق عليو( ) ،واألفضل اؼببادرة بالقضاء ألف ىذا من تعجيل اػبًن ،واإلسراع ل اءة الذمة،
وخشية ِ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 مهرقا.
ٖ

الفائدة الثالثة :من أفطر ُب رمضاف لعذر فلو حاالف:
الحال األولى :أ ْف يَ ُكو َف لِ َمَر ٍ
ض ال يػُْر َجى ِش َه ُاؤهُ ِمْنوُ ،فهذا هبب أف يطعم عن كل يوـ مسكينا ،فإف
مات قبل أف يطعم أُطعم عنو من تَِرَكتِ ِو ،وإف صاـ عنو بعض أقاربو من أوالده أو زوجتو أو غًنىم أجزأ عنو
ذلك ،ومل وبتج معو إىل اإلطعاـ.
الحال الثانية :أ ْف يَ ُكو َف لِ َمَر ٍ
ض يػُْر َجى ِش َه ُاؤهُ ِمْنوُ ،أو لسبب غًنه من سهر وكبوه ،وىذا لو حالتاف:
ب عليو عدة من
العذر َحىت يبوت ،فهذا ال َش ْيءَ عليو؛ ألف اهلل تعاىل َ
الحالة األولى :أف يستَمر بو ُ
أوج َ
ِ
ٍ
صومو.
ُخَر ومل
أياـ أ َ
يلزمو ُ
قبل دخوؿ شهر رمضا َف ال ُ
ْ
يتمكن مْنها فسقطت عنو كمن مات َ

ٔ
ِ
ض ِاء الصي ِاـ عن الْمي ِ
ت ٕ.)ٔٔٗٚ(ٖٛٓ/
ص ْوٌـ ٕ ،)ٔٛ٘ٔ(ٜٙٓ/ومسلم ُب كتاب الصياـ ،بَاب قَ َ
( ) رواه البخاري ُب كتاب الصوـ ،بَاب من َم َ
ات َو َعلَْيو َ
َ
َ
(ٕ) سورة البقرة آية ٘.ٔٛ
(ٖ) رواه البخػ ػ ػػاري ُب كتػ ػ ػػاب الصػ ػ ػػوـ ،بػ ػ ػػاب مػ ػ ػػىت يقضػ ػ ػػى قضػ ػ ػػاء رمضػ ػ ػػاف ٕ ،)ٜٔٛٗ( ٙٛ/ومس ػ ػػلم ُب كت ػ ػػاب الص ػ ػػياـ ،ب ػ ػػاب قض ػ ػػاء رمض ػ ػػاف ُب ش ػ ػػعباف
ٕ.)ٔٔٗٙ(ٕٛٓ/
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الحالة الثانية :إف يػتمكن مػن القض ِ
ػاء ولكنػو فَػػرط فيػو حػىت مػات ،فهػذا أوليػاؤه باػبيػار ،إمػا أف يطعمػوا
عنو من تَ ِرَكتِ ِو ُكل يوـ مسكينا ،لِ ُكل مسك ٍ
ٌن كيلو وربي إىل كيلو ونصػف مػن األرز وكبػوه ،وؽبػم يصػوموا عنػو
ِِ
ِ
ِ
ػوـ
صبيي األياـ الِت سبك َن من قضػائها وفػر َط فيػو .وهبػوز أف يصػوـ عنػو واحػد أو اثنػاف أو أكثػر ،وهبػوز أ ْف يص َ
َ
ٔ
()
ٍ
اغبسن :إف صاـ عنو ثَبلثُو َف رجبل يػوما و ِ
ِ ِ
احدا َج َاز.
ََ
َ ُ َْ َ
عنو صباعةٌ بعدد األياـ الِت عليو ُب يوـ واحد ،قاؿ َْ َ ُ
ِ ِ
ػاـ َعْن ػػوُ َولِي ػػوُ» ،صبي ػػي الص ػػياـ الواج ػػب كالن ػػذور
وي ػػدخل ُب عم ػػوـ قول ػػو َ « :م ػ ْػن َم ػ َ
صػ َ
ػات َو َعلَْي ػػو ص ػػيَ ٌاـَ ،
والكهارات ،ولكن يبلحػظ أنػو فيمػا هبػب فيػو التتػابي أنػو ال بػد مػن تتػابي القضػاء ،سػواء أكػاف الػذي يقضػي
عنو واحد ،أـ كانوا صباعة يتناوبوف األياـ.

(ٔ) ذكره البخاري معلقا ؾبزوما بو ٕ ٜٙٓ/قبل اغبديث رقم (ٔ٘.)ٔٛ
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صيام التطوع
رسوؿ الل ِو  أَين أَقُ ُ ِ
ِ ِ
ومن النػ َه َار،
ُخِ َ ُ
ٗ -عن َعْبد اللو ب ِن َع ْم ٍرو رضي اهلل عنهما قَ َاؿ :أ ْ
وؿ :واهلل أل ُ
َص َ
ِ
فقاؿ لَو ُ ِ
ِ
ومن اللْي َل
رسوؿ اللو « :أَنْ َ
ومن اللْي َل َما ع ْش ُ
تُ َ ،
ت الذي تَػ ُقو ُؿ :واهلل أل ُ
ومن النػ َه َارَ ،وألَقُ َ
َص َ
َوألَقُ َ
وؿ الل ِو] ،قَ َاؿ« :إِنك ال تَست ِط ِ
ِ
ص ْم َوأَفْ ِط ْر،
أنت َوأُمي ،يَا َر ُس َ
يي َذل َ
َ
ت :قد قُػ ْلتُوُ [بِ َِيب َ
ت؟» ،قُػ ْل ُ
َما ع ْش ُ
ك ،فَ ُ
َْ ُ
ِ
وقُم وََْن ،و ِ
اغبسنَةَ بِع ْش ِر أَمثَ ِاؽبا ،و َذلِ َ ِ ِ
ٍ
يق
ك مثْ ُل صيَ ِاـ الد ْى ِر» ،فَػ ُق ْل ُ
ت :إِين أُط ُ
َ َْ َُ
ص ْم م َن الش ْه ِر ثَبلثَةَ أَياـ ،فإف َْ َ َ ْ َ َ
ِ
أَفْ ِ ِ
ِ
ك يا رس َ ِ
صم يَػ ْوما وأَفْ ِطر يَػ ْوَم ْ ِ
ك،
ض َل ِم ْن ذَل َ
يق أَفْ َ
َ
ٌن» ،قَ َاؿ :قُػ ْل ُ
ت :إين أُط ُ
ض َل م ْن ذَل َ َ ُ
َ ْ
وؿ اللو ،قَ َاؿ« :فَ ُ ْ
ِ
ت:
أع ُ
ك ِصيَ ُاـ َد ُاوَد ،وىو ْ
ص ْم يَػ ْوما َوأَفْ ِط ْر يَػ ْوماَ ،وذَل َ
دؿ الصيَ ِاـ [وُب رواية :أَفْ َ
ض ُل الصيَ ِاـ]» ،قُػ ْل ُ
قَ َاؿ« :فَ ُ
(ٔ)
ِ
ُطيق أَفْضل ِمْنو يا رس َ ِ
ِ
ك».متهق عليو.
ض َل ِم ْن ذَل َ
وؿ اللو ،قَ َاؿ« :ال أَفْ َ
إين أ ُ َ َ ُ َ ُ
يـتـعلق بهذا الحديث فوائد:

الفائدة األولى :لقد نوع اهلل تعاىل لعباده العبادات لتسهل عليهم ،وليغتنموا الهرص للتقرب إىل اهلل تعاىل

دبا يناسبهم ويسهل عليهم ،ومن ذلك ما شرعو من أنواع الصياـ اؼبختلهة ُب أياـ السنة ،وقد أخ النيب 
عن أنواع من النافلة ُب ىذا اغبديث ،منها:
ِ
ِ
ك ِمثْ ُل ِصيَ ِاـ الد ْى ِر» ،وىذا
أوالًِ :صيَ ُاـ ثَبلثَِة أَي ٍاـ ِم ْن كل ش ْه ٍر ،وأخ أف « ْ
اغبَ َسنَةَ بِ َع ْش ِر أ َْمثَاؽبَاَ ،و َذل َ
ٕ
العدد ىو أقل عدد ورد اغبث عليو ُب كل شهر ُب األحاديث اؼبشهورة( ) ،ولئلنساف أف يصوـ اليوـ
واليومٌن فهو خًن على كل حاؿ ،لكن األفضل أف ال ينقص عن ثبلثة أياـ من كل شهر.
ثانيًاِ :صيَ ُاـ يَػ ْوٍـ وإِفْطار يَػ ْوَم ْ ِ
ث الش ْه ِرَ ،ع َشَرةَ أي ٍاـ ُكل َش ْه ٍر.
وـ ثػُلُ َ
صُ
ٌن ،فَػ َعلَى َى َذا يَ ُ
َ ُ
ثالثًاِ :صياـ يػوٍـ وإِفْطار يػوٍـ ،فَػعلَى ى َذا يص ِ
أخبَػَر النيب
ف الش ْه ِر ،طبَْ َسةَ َع َشَر يَػ ْوما ُكل َش ْه ٍر ،وقد ْ
ص َ
وـ ن ْ
َ ُ َْ َ ُ َْ َ َ َ ُ ُ
ض ُل الصيَ ِاـ» ،وىو « ِصيَ ُاـ َد ُاوَد» عليو السبلـ.
 أف ىذا «أَفْ َ
األياـ الثبلثَةَ الِت يشرع ِصيامها ِم ْن كل ش ْه ٍر بَ ْل أَطْلَ َق َها،
الفائدة الثانية :مل وبدد النيب ُ ب ىذا اغبديث َ
ِ
فَلِْلمسلِ ِم أف يص ِ
يامها فِعل و ِ
ِ ِ
اح ٍد ِفبا يَلِي:
يما َشاءَ من أياـ الش ْه ِر ُمتَػ َواليَة أو ُمتَػ َهرقَة ،و َ
َ َ
ُْ
األفض ُل ُب ص َ ْ ُ َ
وم َها ف َ
ٔ
صػ ْػوِـ الػػد ْى ِر لِ َمػ ْػن
( ) رواه البخػػاري ُب كتػػاب األنبيػػاء ،بػَػاب قَػ ْػوِؿ اللػ ِػو تَػ َع َ
(:وآتَػْيػنَػػا َد ُاوَد َزبػُػورا) ٖ ،)ٖٕٖٙ(ٕٔ٘ٙ/ومسػػلم ُب كتػػاب الصػػياـ ،بػَػاب النػ ْهػ ِي عػػن َ
اىل َ
تَضرر بِِو أو فَػو ِِ
ص ْػوِـ الػد ْى ِر ٕ ،)ٔٛٚ٘(ٜٙٚ/وآخرىػا مػن
َ
ت بو َحقا  ،)ٜٔٔ٘(ٕٛٔ/ٕ ...والزيادة بٌن قوسٌن أوؽبا من رواية للبخاري ُب كتاب الصوـ ،بَػاب َ
ََ
رواية ؼبسلم ُب اؼبوضي نهسو ،والرواية اؼبشار إليها ؽبما ُب اؼبوضعٌن السابقٌن.
(ٕ) كما ىو ُب الروايات اؼبشهورة من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما ،وُب أحاديث كثًنة تبلغ مبلغ التواتر ،ولكنو قػد جػاء ُب روايػة غبػديث ابػن عمػر
عنػػد مسػػلم ٕ :)ٜٔٔ٘(ٛٔٚ/أف رسػ َ ِ
ػاؿ :إين أ ِ
صػػم يَػػوَم ْ ِ
َجػ ُػر مػػا
َجػ ُػر َمػا بَِقػ َػي» ،قػ َ
ٌن َ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 اللهظة ،واهلل أعلم.

ٜ٘

اػبامس عشر من كل َش ْه ٍر قَ َم ِري،
أوالًِ :صيَ ُاـ أياـ اللياو البِيض ،وىي
َ
الثالث عشر والر َ
ابي عشر و َ
وىذه الصهة أفضل شيء ،لكثرة األحاديث الواردة ُب األمر هبا واغبث عليها.
ِ
ِ
ِ
صياـ
صياـ أوؿ اثنٌن من الشهر واػبمْي َس ٌْن بعده ،أو ُ
ثانيًا :صيَ ُاـ أوؿ إثنٌن ٍب اػبميس ٍب اإلثنٌن ،أو ُ
ِ ِ
ٍ
ِ
ٌن.
ثبلثة أطبسة ،أو ثبلثة أثَان َ
ِ
التطوع ما يلي:
اؼبتعلقة بصياـ
الفائدة الثالثةِ :من األحكاـ
ِ
التطوع بني ٍة من النهار ،حبيث أف اؼبسلم إذا مل ي ت ب ي مهطر بعد الهجر كاألكل أو
صياـ
ِ
أوالً :يصح ُ
الشرب أو اعبماع؛ فإنو هبوز لو أف ينوي صياـ التطوع ُب أي ساعة من النهار ولو بعد العصرٍ ،ب يتم يومو
صائما.

ثانيًا :إذا صاـ اؼبسلم تطوعا فاألفضل لو إسباـ صيامو ،وإف قطعو لعذر شرعي أو لغًن عذر فبل حرج
عليو ،وإف قضى بدال عنو يوما آخر فهو َح َس ٌن.
ثالثًاَ :م ْن كاف عليو قضاء شيء من رمضاف فاألفضل أف يقضيو قبل أف يصوـ تطوعا ،ولكن من صاـ

تطوعا ُب ىذه اغباؿ فصومو صحيح على الراجح من قوو العلماء؛ ألف وقت قضاء صياـ رمضاف موس ٌي؛
فجاز التطوع قبل فعلو كالصبلة يػُتَطَوعُ ُب أوِؿ َوقْتِ َها؛ إال ما تقدـ من صياـ الست من شواؿ ،وأنو ينبغي
أف يقدـ القضاء عليها.
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الفهرس
اؼبقدمة
أوال :األ ِ
ضا َف
َحاد ُ
يث ال ِِت تَ ْسبِ ُق َرَم َ
َ
ِ
ضا َف
قبل َرَم َ
ُٔ -ح ُ
كم الصياـ َ
ٕ -وجوب الص ِ ِ ِ
ضا َف أو إِْسبَ ِاـ ِعدةِ َشعبا َف
ياـ بُِرْؤيَة ىبلَِؿ َرَم َ
ُُ ُ
ٖ -النػيةُ ُب الصيَ ِاـ
ثانيا :األ ِ
ضا َف
َحاد ُ
يث ال ِِت ُب َرَم َ
َ
وب ِصيَ ِاـ َرَم َ
ومكانَػتُوُ
ُٔ -و ُج ُ
ضا َف َ
اب الْ َم ْغ ِهَرةِ فِ ِيو
ٕ -فَ ْ
ض ُل ِصيَ ِاـ َرَم َ
ضا َف وأ ْ
َسبَ ُ
ِ
شرعُ لِلصائِ ِم
ٖ -فَ ْ
ض ُل الصيَاـ عُ ُموما َ
وما يُ َ
ٗ -خ ِ
ضا َف
ص َش ْه ِر َرَم َ
َ َ
صائ ُ
ِ ِ
َ٘ -م ْش ُروعيةُ قيَ ِاـ َرَم َ
ضا َف وفضلُوُ
ياـ ومن َهبوز لَو ِ
أح َو ُاؿ الن ِ
الهطُْر
ْ -ٙ
اس ُب الص ِ َ َ ْ ُ ُ
ِ
 -ٚحكْم ِص ِ
اغبَائِ ِ
ضائِ ِه َما
ياـ ْ
ض والنػ َه َساء َوقَ َ
ُ ُ
ِ
ب َعلَ ِيو الصيَ ُاـ
َ -ٛمن الَ َهب ُ
 -ٜالصيَ ُاـ ُب الس َه ِر
ٓٔ -حكم ِْ
ضا َف َوُم َقد َماتِِو
اعب َم ِاع ُب نَػ َها ِر َرَم َ
ُ ُ
ِ
الهطْر بِ ِْ ِ
إخَر ِاج الدِـ
اغب َج َامة َو ْ
ُٔٔ -
ط ِ
ِ
الهطْ ِر بالْم َهطر ِ
الهطْر بِاألَ ْك ِل والشر ِ
ات
انبَا َو ُشرو ُ
ب َوَما ُِب َم ْعنَ ُ
َ ْ
ُ َ
ُٕٔ -
رمضا َف وفضلُها
ٖٔ-
استحباب العُمرةِ ُب َ
ُ
ُٗٔ -سنػيةُ السو ِاؾ لِلصائِ ِم
ِِ
اغبِك ِ
ِ
وما يَػْنبِغِي َذبَنبُوُ لِلصائِ ِم
ْمةُ من َم ْش ُروعية الصيَاـ َ
َ٘ٔ ْ -
ياـ وغ ًِنهِ
 -ٔٙوج ِ ِ
اغبرِاـ ُب الص ِ
ُُ ُ
وب ح ْهظ اعبوارِح ع ِن َْ
ُ -ٔٚسنػيةُ الس ُحوِر لِلصائِ ِم ْ
وفضلُوُ
ُ -ٔٛسنػيةُ تَػ ْع ِج ِيل الْ ِهطْر لِلصائ ِم
اعبود وقِراءةُ ال ُقر ِ
ضا َف
آف ُب َرَم َ
ْ َ َ َ ُ ُْ -ٜٔ
ٕٓ -سنػي ِة االعتِ َك ِ
اؼ
ْ
ُ
ٜٚ

٘

ٖٔ

ِ
َٕٔ -مثَ ُل الْ ُم ْ م ِن الذي يَػ ْقَرأُ الْ ُق ْرآ َف والذي ال يَػ ْقَرؤهُ
يلة ال َق ْد ِر وم ْش ِ
ضل لَ ِ
روعيةُ َربَر َيها وقِيَ ِام َها
ََ
ٕٕ -فَ ْ ُ
أنبيتو ُب رمضا َف و َغ ًِنهِ
ٖٕ -الد َعاءُ َو َ ُ ُ َ َ َ َ ْ
إخَر ِاج َزَكاةِ الْ َم ِاؿ
وب ْ
ُٕٗ -و ُج ُ
ٕ٘ -األمو ُاؿ الزَك ِويةُ وأَنْ ِ
صبَتُػ َها
َ
َْ
َ -ٕٙم ْن يػُ ْعطَْو َف الزَكاةَ
ِ
ب الزَكاةُ فِ َيها
 -ٕٚاألَ ْم َو ُاؿ ال ِِت الَ َذب ُ
ِ ُ -ٕٛ
ضا َف
معارؾ العزةِ ُب َرَم َ
 -ٕٜوجوب َزَكاةِ ِ
الهطْ ِر ِمن رمضا َف
ُ
ٖٓ -االىتِماـ بِصبلَةِ العِ ِ
يد
ْ َُ َ
ثالثا :األ ِ
ضا َف
َحاد ُ
يث ال ِِت تَػْتػلُو َرَم َ
َ
ُٔ -سنػيةُ ِصيَاـ ِست ِة أي ٍاـ ِم ْن َشو َاؿ
روعيةُ الْم َداوم ِة علَى األعم ِاؿ الص ِ
ٕ -م ْش ِ
اغبَِة
ُ ََ َ
َ
َ
ضاء الص ِ
ياـ
ٖ -قَ َ ُ
ِٗ -صيَ ُاـ التطوِع
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