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 المقدمة

 

٣ 



ور ن احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشإ

أنفسنا، وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال 
ًي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا دها

عبده ورسوله، صىل اهللا عليه، وعىل آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان 
ًإىل يوم الدين وسلم تسليام كثريا ً. 

 : ما بعدأ
كل ما :  ّ بينت فيها بإجيازالصيام يف اإلسالم فهذه رسالة يف 

حيتاجه املسلم يف صيامه، وقرنت ذلك باألدلة من الكتاب والسنة، فام 
: كان من صواب فمن اهللا الواحد املنَّان، وما كان من خطأ أو تقصري

rفمني ومن الشيطان، واهللا بريء منه ورسوله 
 )١(. 
حات شيخنا اإلمام عبد ًوقد استفدت كثريا من تقريرات وترجي

العزيز بن عبد اهللا ابن باز، رفع اهللا منزلته، وغفر له، وجزاه عني وعن 
 .ًاملسلمني خريا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِّأخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ومل يسم . tاقتداء بام قاله عبد اهللا بن مسعود ) ١(

: ، وانظر٣٩٧/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢١١٦ًصداقا حتى مات، برقم 
 .٣٠كتاب الروح، البن القيم، ص 



 المقدمة

 

٤ 
 :وقد قسمت البحث إىل عدة مباحث عىل النحو اآليت

 .لغة، وشرعاً: مفهوم الصيام: المبحث األول
 .خصائصهوفضائل الصيام : المبحث الثاني
 . ومنافعه العظيمةفوائد الصيام: المبحث الثالث
 .فضائل شهر رمضان وخصائصه: المبحث الرابع

 .يام شهر رمضان ومراتب فرضيته صحكم: المبحث الخامس
 .ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه: المبحث السادس
 .أنواع الصيام وأقسامه: المبحث السابع
 .شروط الصيام: المبحث الثامن
 .أركان الصيام: المبحث التاسع
 .تيسير اهللا تعالى في الصيام: رالمبحث العاش

 .أهل األعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان: المبحث الحادي عشر
 .مفسدات الصيام: المفطرات: المبحث الثاني عشر
 .شروط المفطرات: المبحث الثالث عشر
 .الصيام في بالد يطول فيها النهار: المبحث الرابع عشر

 .جبةآداب الصيام الوا: المبحث الخامس عشر
 .محرمات الصيام: المبحث السادس عشر
 . آداب الصيام المستحبة: المبحث السابع عشر
 .مكروهات الصيام: المبحث الثامن عشر
 .مباحات الصيام: المبحث التاسع عشر
 .قضاء الصيام: المبحث العشرون

 .صالة التراويح: المبحث الحادي والعشرون
 . بعض الصائمينأخطاء يقع فيها: المبحث الثاني والعشرون
 .صيام التطوع: المبحث الثالث والعشرون
 .الصيام المحرم والمكروه: المبحث الرابع والعشرون



 المقدمة

 

٥ 
 .ليلة القدر: المبحث الخامس والعشرون
 .االعتكاف: المبحث السادس والعشرون
 .فضائل وخصائص العشر األواخر: المبحث السابع والعشرون

 . القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرهافضائل تالوة:المبحث الثامن والعشرون
 .زكاة الفطر من رمضان: المبحث التاسع والعشرون

 .آداب العيد: المبحث الثالثون
ًل مباركا، نافعا، خالصا ياهللا أسأل أن جيعل هذا العمل القلو  ً ً

ًلوجهه الكريم، مقربا ملؤلفه، وقارئه، ونارشه من الفردوس األعىل، أعىل  ّ
َّايت، وأن ينفع به كل من ممأن ينفعني به يف حيايت وبعد والنعيم، جنات 

 ، وهو لانتهى إليه؛ إنه سميع جميب، قريب، خري مسؤول ، وأكرم مأمو
سبنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم، و احلمد ح

ه هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم، وبارك عىل خريته من خلقه، وأمين
عىل وحيه،  نبينا وإمامنا وأسوتنا حممد بن عبد اهللا، وعىل آله، وأصحابه، 

 . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
 أبو عبد الرحمن

 سعيد بن علي بن وهف القحطاني
 

 .هـ٢٦/٤/١٤٢٨حرر بعد عرص يوم األحد 
  
 
 



  مفهوم الصيام

 

٦ 
 لغة وشرعاً: مفهوم الصيام: المبحث األول

صام النهار إذ : ، يقال)١(كاإلمسا :الصوم والصيام لغة -١
ِإين نذرت للرمحن [: ريممًوقف سري الشمس، قال اهللا تعاىل إخبارا عن  َ ْ َّ ِْ ُ َ َ ِّ ِ

ًصوما ْ  :ًصمتا؛ ألنه إمساك عن الكالم، ويفرسه قوله تعاىل: أي)٢( ]َ
َ فلن أكلم اليوم إنسيا [ َ َِ ِ ْ ْْ ِّ ََ ُ َ [ )٣(. 

  :قال الشاعر النابغة الذبياينو
ٌيل صيامَخ ِْ ٌ وخيل ٌ ْ ٍري صائمةَغَ َِ َْ ِ وأخرى تعلك اللجام   ُ َحتت العجاج ُ ْ َ َُّ ُُ َ ْ ََ ُ ْ َ  

املمسكة عن : القائمة بال اعتالف، وقيل: عني باخليل الصائمةي
 . )٤(الصهيل
ًمصدر صام يصوم صوما وصياما: الصيامو ً)٥(. 
وهو :هو عبارة عن إمساك خمصوص: قيل: الصوم شرعاً-٢

صام : ترك الطعام، والرشاب، والكالم: الصوم((: ١٢/٣٥٠قال ابن منظور يف لسان العرب ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والرتك له، وقيل ، اإلمساك عن اليشء:والصوم يف اللغة... ، واصطامً وصياماًيصوم صوما

صائم إلمساكه عن :صائم؛ إلمساكه عن املطعم واملرشب، واملنكح، وقيل للصامت: للصائم
كل ممسك عن :قال أبو عبيدة... لف مع قيامهعصائم؛ إلمساكه عن ال:الكالم، وقيل للفرس

   .))طعام، أو كالم، أو سري فهو صائم
 .٢٦:سورة مريم، اآلية) ٢(
 . ٢٦:سورة مريم، اآلية)٣(
 . ٤/٣٢٣ي البن قدامة، غن،وامل١/٣٥٢،واملصباح املنري، ١٢/٣٥١ منظور، لسان العرب،البن) ٤(
 . ١٢/٣٥٠لسان العرب، ) ٥(
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٧ 
 .)١(يةنإىل املغرب مع ال الرشب،واجلامع من الصبح األكل،وناإلمساك ع
 . )٢( هو عبارة عن إمساك عن أشياء خمصوصة يف وقت خمصوص:قيلو

 وقت خمصوص، عىل يفعن إمساك خمصوص، : هو عبارة :وقيل
 . )٣(وجه خمصوص

 .)٤(هو اإلمساك عن املفطر عىل وجه خمصوص :قيلو
ٍإمساك بنية عن أشي :قيلو َِّ ِ َّاء خمصوصة، يف زمن معني، من ٌ

 .)٥(شخص خمصوص
ن األكل والرشب واجلامع وغريها مما ورد  عاإلمساك  :هو :قيلو

 .)٧( )٦(به الرشع يف النهار عىل الوجه املرشوع
اإلمساك عن األكل والرشب واجلامع، وغريها مما ورد به : وقيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٥٢ومي، ُّ، واملصباح املنري، للفي١٧٧التعريفات للجرجاين، ص) ١(
 .٧/٣٢٣، والرشح الكبري، ٤/٣٢٣املغني البن قدامة، ) ٢(
 . ٧/٣٢٣ ي،ودارماإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لل) ٣(
 . ٢٨/٧املوسوعة الفقهية، ) ٤(
  أمحد الفتوحى،  بن، ومنتهى اإلرادات ملحمد٣/٣٤٦الروض املربع مع حاشية ابن قاسم، ) ٥(

 . ١/٤٨٥اوي، َّ، واإلقناع لطالب االنتفاع، للحج٢/٥
 . ١/٢٤سالم ابن تيمية، كتاب الصيام من رشح العمدة، لشيخ اإل) ٦(
الرفث، واجلهل، وغريمها من الكالم : ويتبع ذلك اإلمساك عن(( :يمية شيخ اإلسالم ابن تقال) ٧(

املحرم، واملكروه؛ فإن اإلمساك عن هذه األشياء يف زمن الصوم أوكد منه يف غري زمن 
 ].١/٢٤رشح العمدة، البن تيمية، كتاب الصيام من [  ))...الصوم
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٨ 
مساك عن الرفث الرشع يف النهار عىل الوجه املرشوع، ويتبع ذلك اإل

 .)١(واجلهل وغريها من الكالم املحرم واملكروه
إمساك خمصوص من شخص خمصوص، عن يشء : وقيل

 .)٢(ٍخمصوص، يف زمن خمصوص
 : ُن يقالأ :والمختار في تعریف الصیام شرعًا

عن األكل، والرشب، وسائر : بنية هو التعبد هللا تعاىل باإلمساك
 إىل غروب الشمس، من شخص املفطرات، من طلوع الفجر الثاين

 .)٣(ص، برشوط خمصوصة وخمص
صوم شهر الصرب وثالثة أيام من ((: ًوسمي الصيام صربا؛ حلديث

 . )٥( )٤())كل شهر يذهبن وحر الصدر
ِواستعينوا بالصرب [: ُإنه عني بقوله: وقد قيل ْ َّ َِ ْ ُ َِ ِ والصالةْ َ َّ ؛ ألن )٦( ] َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤ /١كتاب الصيام من رشح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ) ١(
 .١٥٣/ ٥اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن، ) ٢(
، لعبد العزيز بن  الصيام، واإلملام بيشء من أحكام٦/٣١٠الرشح املمتع، البن عثيمني، : انظر) ٣(

 . ٧عبد اهللا الراجحي، ص
 .٢٥/ ١رشح العمدة، : انظر) ٤(
، والبزار، ٢٠٧٣٧، برقم ٢٤٠/ ٣٤، و٢٣٠٧٧، ورقم ٣٠٧٠، برقم ١٦٨/ ٣٨أخرجه أمحد، ) ٥(

، ))حسن صحيح ((: ٥٩٩/ ١، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١٠٥٧برقم 
 .ويأيت خترجيه يف فضائل الصيام

 .٤٥: سورة البقرة، اآلية) ٦(
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٩ 
ِّالصائم يصرب نفسه عن شهواهتا ُ)١(. 

 .)٢(السياحة: ًوسمي أيضا
# # # 

 

ِواستعينوا بالصرب  [:  عن جماهد بن جرب يف قوله١٥٤/ ١أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َّ َِ ْ ُ َِ ْ
ِصالةَوال َ رشح العمدة، كتاب الصيام، البن : وانظر[وسنده صحيح . الصرب الصيام:  قال] َّ

 ].٢٥/ ١تيمية، 
، وسنده )) الصائمون: والسائحون((: ، عن أيب هريرة قال٥٠٣/ ١٤أخرجه الطربي يف تفسريه، ) ٢(

ً هريرة مرفوعا، وال يصح، وأخرجه الطربي أيضا عن ابن مسعود صحيح، وقد روي عن أيب ً
: ، قال٥٠٤/ ١٤، وسنده حسن، وأخرجه عن ابن عباس، ))الصائمون : السائحون((: قال

 .٢٥/ ١رشح العمدة، البن تيمية، : وانظر. ، وسنده صحيح)) الصائمون: السائحون((
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١٠ 
 فضائل الصيام وخصائصه : المبحث الثاني

 : عىل النحو اآليتالصيام له فضائل وخصائص عظيمة
ُّ الصيام من األعامل التي يعد اهللا هبا املغفرة واألجر العظيم؛-١ ِ ُ 

َّإن ال [: لقول اهللا تعاىل َمسلمني والـِْ َ ِ ِ ْ َمسلامت والـُْ ِ َِ ْ ْمؤمنني والـُْ َ َ ِ ِ ْ ِمؤمنات ـُ َِ ْ ُ
ِوالقانتني والقانتات والصادقني والصادقات والصابرين والصابرات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ َّ َ َّ َ َ ََ َ ََ ََ ْ ْ

ْوال ْخاشعني والـَ َ َ ِ ِ ْخاشعات والـَ َ َِ ِ ْمتصدقني والـَ َ ََ ِ ِّ َ َمتصدقات واـُ َِ َ ِّ َ َلصائمني ُ ِ ِ َّ
ْوالصائامت وال َ َّ َِ ْحافظني فروجهم والـَِ َ َ َْ ُُ َُ ِ ًحافظات والذاكرين اهللا كثريا ـِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ َّ َ

ًوالذاكرات أعد اهللا هلم مغفرة وأجرا عظيام ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ًَ َ َّ ََ ًَ ْ َُ َّ َّ [ )١(. 
َوأن  [:  لقول اهللا تعاىلالصيام خري للمسلم لو كان يعلم؛ -٢ َ

َّتصوموا خري ل ٌ ْ َُ َْ ُكم إن كنتم تعلمونُ ْ َْ ْ َ ُ ُ ِ ُ [ )٢(. 
َيا أهيا الذين  [:لقول اهللا تعاىلالصيام سبب من أسباب التقوى؛ -٣ ِ َّ َ ُّ َ َ

ُآمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون َ َّْ َ ُ َ ُ ُْ ْ ُ َ ُ ْ َُ ُ َُّ َ َّ َ ََ ْ َ َ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِ َِ [ )٣(. 
  tحلديث جابر ؛ هبا العبد املسلم من النارُّ،يستجنُ الصوم جنة-٤

ُالصيام جنة يستجن هبا العبد من : Uقال ربنا : قالrأن رسول اهللا  ُّ ٌ ُ
 .)١(،وهو يل وأنا أجزي به)٤(النار

 . ٣٥، اآلية سورة األحزاب) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨٤سورة البقرة، اآلية ) ٢(
 . ١٨٣سورة البقرة اآلية ) ٣(
النهاية يف غريب احلديث باب اجليم مع [ .الوقاية: أي يقي صاحبه من النار، واجلنة: ٌةَّنُالصوم ج) ٤(

= 
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١١ 
ُأعيذك باهللا e :ال يل رسول اهللا ق:  قالtُ عن كعب بن عجرة و

َيا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي ُ َ َ ْ ُ َ، فمن غيش أبواهبم َ
ُفصدقهم يف كذهبم، وأعاهنم عىل ظلمهم،فليس مني ولست منه،وال يرد  ِ ُ ِّ َّ

َعيل احلوض، ومن غيش َِّ َ أبواهبم أو مل يغش فلم يصدقهم يف كذهبم ومل َ
َيعنهم عىل ظلمهم فهو مني وأنا منه،وسريد عيل احلوض، يا كعب بن  َ ُ ََّ ِ َ َ ُِّ

َعجرة ُالصالة برهان، والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ اخلطي: ُ ٌ ٌ ّ ُ ٌ ة كام ئُ
َيطفئ املاء النار، يا كعب بن عجرة،  ُ َ َ َ َنه ال يدخل اجلنة حلم نبتإُ َ َ  من ٌ

ُسحت، النار أوىل به، يا كعب بن عجرة، الناس غاديان ُ َ َ َْ ُ َفمبتاع نفسه : ٍُ ْ َ ٌ
ُفمعتقها، وبائع نفسه فموبقها ِ ُ َ ُْ َ ٌ ْ)٢(. 

 : يقولeسول اهللا  رإين سمعت: قالtعن عثامن بن أيب العاص و
ِالصيام جنة كجنة أحدكم من القتال َّ َُّ ٌُ َُّوكان آخر ما عهد إيل رسول اهللا : قال َ ِ َ
rحني بعثني إىل الطائف قال  : َّيا عثامن جتوز يف الصالة؛ فإن يف القوم الكبري
ِالصيام جنة من النار كجنة:  لفظيفو، ا احلاجةذو َّ َُّ  .)٣(ن القتال أحدكم مٌُ

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ].١/٣٠٨النون، مادة جنن، 

  :قو املسند، وقال حمق١٥٢٦٤، برقم ٢٣/٤١١ و،١٤٦٦٩، برقم ٢٣/٣٣أخرجه أمحد، ) ١(
 .)) حديث صحيح بطرقه وشواهده((

، ١٤٤٤١، برقم ٣٣٢/ ٢٢، وأمحد ٦١٤، كتاب الصالة، باب ذكر فضل الصالة، برقم  الرتمذي)٢(
والتحذير  التحذير من إمرة السفهاء، : واحلديث فيه ،١/٣٣٦ وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي،

 . جع هناكاعانتهم عىل ظلمهم، فلريإو من تصديقهم،
، ١٧٩٠٢، برقم ٢٩/٤٣٣، و١٦٢٧٨، برقم ٢٦/٢٠٥، و٦٢٧٣، برقم ٢٦/٢٠٢أمحد ) ٣(

= 
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١٢ 
ٌالصيام حصن حصني -٥ ْ  ، عن tحلديث أيب هريرة ؛  من النارِ

ٌالصيام جنة وحصن حصني:  قالrالنبي  ِ َِ ٌ ْ ٌُ  .)١(   من النارَّ
ٌ الصيام جنة من الشهوات-٦ ّ :  ، قالtحلديث عبد اهللا بن مسعود ؛ ُ

 )٣(من استطاع منكم الباءة الشباب )٢(يا معرشr:لقد قال لنا رسول اهللا 
؛ فإنه أغض للبرص، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم؛ فليتزوج

 .)٥( )٤(ٌءِفإنه له وجا
  سبعني صيام يوم يف سبيل اهللا يباعد اهللا النار عن وجه صاحبه-٧

: قولي rسمعت رسول اهللا :  ، قالtسنة؛ حلديث أيب سعيد اخلدري 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وصحح إسناده حمققو مسند اإلمام أمحد

، وحسنه املنذري، ١٥/١٢٣، وصحح إسناده حمققو املسند، ٩٢٢٥، برقم ١٥/١٢٣أمحد ) ١(
  .)) حسن لغريه((:١/٥٧٨وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 

 سما  والنشاط، وهو، احلركة:لهم وصف ما، والشباب، أصلهمهم مجاعة يش املعرش: معرش يا) ٢(
 ].٩/١٠٨فتح الباري البن حجر، [إىل اثنتني وثالثني، :  يكمل ثالثني، وقيل أنملن بلغ إىل

فتح [.  ومؤنة  التزويج،القدرة عىل الوطء: حيمل عىل املعنى األعم: مؤنة التزويج، وقيل: الباءة) ٣(
 ].٩/١٠٩الباري، 

 عروقهام، ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته، ُّرض:  اخلصيتني، وقيلُّرض: الوجاء: وجاء) ٤(
 .]٤/١١٩ ريافتح الب[أن الصوم قامع للشهوة، : ومقتضاه

، ١٩٠٥زبة، برقم ُ كتاب الصوم، باب الصوم ملن خاف عىل نفسه الع،البخاري: متفق عليه) ٥(
ال من غاستحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة، واشت كتاب النكاح، باب سلم،وم

 . ١٤٠٠ املؤنة بالصوم،برقم  عنعجز
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١٣ 
 َعدَبًمن صام يوما يف سبيل اهللا  .)١( ًفا وجهه عن النار سبعني خريهللا اَّ

  بني السامءكامصيام يوم يف سبيل اهللا يبعد صاحبه عن النار  -٨
ًمن صام يوما يف : قالr ،عن النبي tأيب أمامة الباهيل حلديث األرض؛و َ

 .)٢(ًوبني النار خندقا كام بني السامء واألرض سبيل اهللا جعل اهللا بينه
ًمن صام يوما يف r :قوله قد قال اإلمام القرطبي رمحه اهللا تعاىل يف و
ًقاصدا به وجه اهللا تعاىل، وقد قيل : يف طاعة اهللا، يعني: أي ،سبيل اهللا

فيه فضيلة : مام النووي رمحه اهللاإلاوقال  ،)٣(إنه اجلهاد يف سبيل اهللا: عنه
ًالصيام يف سبيل اهللا، وهو حممول عىل من ال يترضر به، وال يفوت به حقا، 

املباعدة عن النار، : معناهوه قتاله وال غريه من مهامت غزوه، بو ال خيتل 
وسمعت شيخنا  ،)٤(واملعافاة منها، واخلريف السنة، واملراد به سبعني سنة

وهذا احلديث محله قوم عىل اجلهاد، وهو ظاهر :  اهللا يقولهابن باز رمح
أي :  اهللاذا احلديث يف سبيله: كالم املؤلف، إذا مل يشق عليهم، وقال قوم

 .)٦()٥(يف طاعة اهللا
، ومسلم، ٢٨٤٠لسري،باب فضل الصوم يف سبيل اهللا،برقم االبخاري،كتاب اجلهاد و:متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٥٣كتاب الصيام، باب فضل الصيام يف سبيل اهللا ملن يطيقه بال رضر وال تفويت حق، برقم 
،وقال األلباين يف صحيح ١٦٢٤ الرتمذي،كتاب فضائل،اجلهاد، باب فضل الصوم يف سبيل اهللا،برقم )٢(

 . ٥٦٣، برقم  لأللباينسلسلة األحاديث الصحيحة:وانظر،))حسن صحيح((:٢/٢٢٣سنن الرتمذي،
 . ٣/٢١٧املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ) ٣(
 . ٦/٤٨فتح الباري البن حجر،:،وانظر٨/٢٨١رشح النووي عىل صحيح مسلم، ) ٤(
 . ٢٨٤٠ عىل صحيح البخاري، احلديث رقم هقريرتسمعته أثناء ) ٥(
 .٣٨٧/ ٥اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن، : انظر) ٦(
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١٤ 
حلديث أيب   ، وال مثل له، و ال عدل؛rالصوم وصية النبي  -٩

: رين بأمر ينفعني اهللا به، قالُم:  اهللالسو ريا: قلت:  ، قالt مةأما
َعليك بالصوم فإنه ال مثل ل ْ أن أبا أمامة سأل رسول اهللا : ، ويف لفظهِ
r :أي العمل أفضل؟ قال :عليك بالصوم فإنه ال عدل له ويف رواية ،

ٍهللا مرين بعمل، قالايا رسول : قلت:  قالtأنه  ْ ُ : إنه ال فعليك بالصوم
ْعدل  عليك بالصوم فإنه ال : ٍيا رسول اهللا مرين بعمل، قال: ، قلتهلِ
أنشأ رسول : قال أبو أمامة: ، ويف لفظ ابن حبان يف صحيحه )١(عدل له

: ُيا رسول اهللا، ادع اهللا يل بالشهادة، قال: ًيشا، فأتيته فقلتج rاهللا 
ِّاللهم سلمهم وغنمهم ِّ، ا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثالث نفغزو

يا رسول اهللا إين أتيتك ترتى ثالث مرات : ثم أتيته فقلت: مرات، قال
ِّاللهم سلمهم وغنمهم: َأسألك أن تدعو يل بالشهادة، فقلت ِّ فسلمنا ،

ُ فمرين بعمل أدخل به اجلنة، فقال،وغنمنا، يا رسول اهللا ٍ َ َ : عليك
ُبالصوم؛ فإنه ال مثل له َ ْ ًِأبو أمامة ال يرى يف بيته الدخان هنارا،  ، فكان ُ ُّ َ ُ

ًإال إذا نزل هبم ضيف، فإذا رأوا الدخان هنارا، عرفوا أنه قد اعرتاهم  ٌ
 .)٢(ٌضيف

 أخرجه النسائي،كتاب الصيام،باب ذكر االختالف عىل حممد بن أيب يعقوب يف حديث أيب أمامة )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صححه األلباين يف صحيح النسائي و، ٢٢٢٣، ٢٢٢٢، ٢٢٢١، ٢٢٢٠برقم يف فضل الصيام،
، ويف صحيح الرتغيب ١٩٣٧، و يف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ٢/١٢٢بجميع رواياته، 

 . ١/٥٨٠والرتهيب، 
 باب ذكر البيان بأن الصوم ال يعدله يشء من الطاعات، برقم ،صحيح ابن حبان، كتاب الصوم) ٢(

، ٥/٢٥٥، وهو عند أمحد، ))إسناده صحيح عىل رشط مسلم((: يب األرنؤوط، وقال شع٣٤٢٥
= 
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١٥ 
 حلديث سهل بن سعد ؛يدخل اجلنة من باب الريانالصوم  -١٠

tقال رسول اهللا :  قالr :ُإن يف اجلنة بابا يقال له ُ  هَّالريان، يدخل من: ً
ون؛ أين الصائم: ، ال يدخل منه أحد غريهم، يقاللصائمون يوم القيامةا

ُأغلق فلم يدخل ُفيقومون ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخل آخرهم 
َّامنية أبواب،فيها باب يسمى الريان ال ثيف اجلنة :،ويف رواية)١(منه أحد ُ

 .)٢(يدخله إال الصائمون
 يفمن أنفق زوجني :  قالrأن رسول اهللا  :tعن أيب هريرة و

َسبيل اهللا نودي من أبواب اجلنة ، فمن كان من أهل يا عبد اهللا هذا خري: ُ
َالصالة دعي من باب الصالة، و من كان َدعي من باب  من أهل اجلهاد ُ ُ

َّل الصيام دعي من باب الريان، و من كان من ههاد، ومن كان من أاجل َ ُ
َة دعي من باب الصدقةقهل الصدأ ُ فقال أبو بكر ،t : ِّنت وأمي أبأيب

َيا رسول اهللا؛ ما عىل من دعي من تلك األبواب من رضورة، فهل يدعى  ُ ُ
ِّأحد من تلك األبواب كلها؟ قال ٌ :نعم،  وأرجو أن تكون منهم)٣(، 

ُّكل : من أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعاه خزنة اجلنة: ويف لفظ للبخاري
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٨٠، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٤٧٦٣والطرباين برقم 
، ومسلم، كتاب ١٨٩٦البخاري، كتاب الصوم، باب الريان للصائمني، برقم : متفق عليه) ١(

 . ١١٥٢الصيام، باب فضل الصيام، برقم 
 . ٣٢٥٧خاري، كتاب بدء اخللق، باب صفة أبواب اجلنة، برقم الب) ٢(
 كتاب ،، ومسلم١٨٩٦ان للصائمني، برقم َّ، باب الريومالبخاري، كتاب الص: متفق عليه) ٣(

 .)١٠٢٧(-٥٨الزكاة، باب من مجع الصدقة وأعامل الرب، برقم 
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١٦ 
ٍزنة بابخ َّأي فل، هلم: ِ ُ َ ُ...  )ًويف لفظ للبخاري أيضا )١ : من أنفق

 .)٢( ... سبيل اهللازوجني من يشء من األشياء يف 
َالصيام من أول اخلصال التي تدخل اجلنة؛ -١١ ُ ِ ْ  حلديث أيب هريرة ُ

tقال رسول اهللا :  ، قالr : 
؟ًمن أصبح اليوم منكم صائامقال. أنا:أبو بكر ،قال : 
؟َّفمن اتبع منكم اليوم جنازةقال. أنا:،قال أبو بكر : 
 ً؟فمن أطعم منكم اليوم مسكيناقال. أنا:ل أبو بكرقا : 
؟ ًن عاد منكم اليوم مريضامفأنا،فقال رسول اهللا :و بكرب،قال أ
r :ما اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنة)ولفظ البخاري يف األدب  .)٣

 .)٤(ما اجتمعت هذه اخلصال يف رجل يف يوم إال دخل اجلنة: املفرد
: r، عن النبي tذيفة ح حلديث ؛صيام كفارة للذنوبال -١٢

الصالة، والصوم: ِّفتنة الرجل يف أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفرها ،
واألمر باملعروف والنهي عن :ويف لفظ، والنهي،والصدقة،واألمر

 وهذا من نعم اهللا تعاىل العظيمة أن يكفر ما يقع من املسلم من )٥(راملنك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٤١البخاري برقم ) ١(
 . ٣٦٦٦البخاري برقم ) ٢(
 .١٠٢٨ إىل الصدقة غريها من أنواع الرب،برقم َّاة،باب فضل من ضممسلم،كتاب الزك)٣(
 .١٩٥،وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد،ص٥١٥البخاري يف األدب املفرد،برقم )٤(
: ٌ، وكتاب الزكاة، باب٥٢٥البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة كفارة، برقم : متفق عليه) ٥(

،ومسلم، كتاب ١٨٩٥ارة،برقم َّالصوم كف:ٌتاب الصوم،باب،وك١٤٣٥الصدقة تكفر اخلطيئة،برقم 
= 
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١٧ 
 بالصالة، والصوم، والصدقة، ،الزلل مع أهله، وولده وماله، وجريانه

لمسلم أن يكثر من هذه لواألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فينبغي 
توبة اخلصال، وهذا يف الصغائر،أما الكبائر فال بد فيها عىل الصحيح من ال

 . )١(برشوطها
 . َّيوىف الصائمون أجرهم بغري حساب -١٣
 .فرحة يف الدنيا،وفرحة يف اآلخرة:للصائم فرحتان-١٤
َّوقد دل عىل .ملسكا يح ر خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من-١٥

 :rقال رسول اهللا :قال:tة رهذه الفضائل الثالث حديث أيب هري
ه إال الصيام؛ فإنه يل وأنا أجزي به، لُّكل عمل ابن آدم : قال اهللا تعاىل

ِ،وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث )٢(والصيام جنة ِ ْ َ ، )٤(وال يصخب )٣(ُ

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤٤اإليامن،باب رفع األمانة واإليامن من بعض القلوب وعرض الفتن عىل القلوب،برقم 

، وسمعت نحو هذا من سامحة شيخنا ابن باز، أثناء ٦/٦٠٥فتح الباري، البن حجر : انظر) ١(
 . ١٤٣٥تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم 

مل  الصيام جنة ما(( :أي وقاية من النار، وعند أمحد من حديث أيب عبيدة بن اجلراح: الصيام جنة) ٢(
:  واختار اإلمام النووي، ٤/١٠٤ ، فتح الباري، البن حجر،)) بالغيبة((:  زاد الدارمي،))خيرقها

 رشح النووي عىل . [لنار، وسرت من الرفثسرت من اإلثم، وسرت من ا: أن معنى الصوم جنة
 ].٨/٢٧٩صحيح مسلم، 

الكالم الفاحش،وهو يطلق عىل هذا وعىل اجلامع،وعىل مقدماته،وعىل ذكره مع :ثَفَّالر) ٣(
 ].٤/١٠٤فتح الباري البن حجر،.[أي ذكره مع النساء وغريهن:ًأو مطلقا،النساء

اد بالنهي هنا تأكيده حالة الصوم،وإال اخلصام والصياح،واملر:الصخب والسخب:صخبيوال ) ٤(
  ].٤/١١٨فتح الباري البن حجر،.[ًري الصائم منهي عن ذلك أيضاغف
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١٨ 
ٌفإن سابه أحد أو ُ ٌإين امرؤ صائم، والذ: فليقل )١(اتله قَّ ٌ ! هدُي نفس حممد بيِّ

يح املسك، للصائم فرحتان  رأطيب عند اهللا من )٢(ُخللوف فم الصائم
َإذا لقي ربه فرح بصومهوإذا أفطر فرح، : يفرحهام َِّ َ ،ويف لفظ للبخاري: 

 ،َّالصيام جنة، فال  يرفث ٌإن امرؤ قاتله أو شامته و )٣(ال جيهلوُ : يقللف ُ
طيب أوالذي نفس حممد بيده خللوف فم الصائم  -مرتني  - إين صائم

عند اهللا من ريح املسك، يرتك طعامه، ورشابه، وشهوته من أجىل، الصيام 
ِكل عمل  : ، ويف لفظ ملسلميل وأنا أجزي به، واحلسنة بعرش أمثاهلا ُّ

ُاحلسنة عرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف: ضاعف لهُي آدم ابن : Uال اهللا ق، ُ
ع شهوته وطعامه من أجيل، للصائم دإال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به، ي

يه أطيب عند فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه،وخللوف ف: فرحتان
: وللصائم فرحتان يفرحهام... :ويف لفظ ملسلم، ن ريح املسكماهللا 

 .)٥( )٤( إذا أفطر فرح بفطره،وإذا لقي ربه فرح بصومه
إين صائم أمكن أن يكف عنه،فإن أرص :أي هتيأ ملقاتلته؛فإنه إذا قال:قاتله أي شتمه،أو:ه أحدّساب) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ].٤/١٠٥فتح الباري البن حجر، .[كالصائل:ِّ فاألخفدفعه باألخف
  ].٤/١٠٥فتح الباري البن حجر،.[تغري رائحته بسبب الصيام:لوف فم الصائمخ) ٢(
كالصياح،والسفه،ونحو ذلك،وال يفهم من هذا أن غري : من أفعال أهل اجلهلًال يفعل شيئاي أ: و ال جيهل)٣(

 ].٤/١٠٤فتح الباري البن حجر، .[ذلك يتأكد بالصوم يوم الصوم يباح فيه ما ذكر،وإنام املراد أن املنع من
إين : ، وباب هل يقول١٨٩٤البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، برقم : متفق عليه) ٤(

، ١١٥١ برقم ،، ومسلم، كتاب الصيام، باب حفظ اللسان للصائم١٩٠٤شتم، برقم  صائم إذا
 .)١١٥١ (-١٦٤وباب فضل الصيام برقم 

 :  منها،وهذا احلديث يستفاد منه فوائد) ٥(
 وهو الذي جيازي عليه، واألعامل الصاحلة هللا تعاىل، ولكن الصوم ال يطلع ،م هللا تعاىلأن الصيا: ًأوال

= 
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١٩ 
يث عبد اهللا دحل  القيامة؛م الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهام يو-١٦

، ةُالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيام: قالrبن عمرو،أن رسول اهللا 
ِّأي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول : يقول الصيام

 .)١(فيشفعان: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: القرآن
حلديث  ئن والوسوسة من الصدور؛ا الصوم يزيل األحقاد والضغ-١٧

صوم شهر : أنه قالr ،عن النبي yاألعرايب الصحايب،وحديث ابن عباس 
 .)٣( )٢( يذهبن وحر الصدر: ٍن كل شهرمٍالصرب وثالثة أيام 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فال يدخله الرياء بالفعل، وإن كان قد يدخله الرياء بالقول، كمن خيرب ،عليه بمجرد فعله إال اهللا

 .بني العبد وربه ٌّالصيام رس: هلذا؛ وبأنه صائم
 وألن الصوم ؛ون أجرهم بغري حسابَّطش، والصابرون يوفالصوم صرب عىل آالم اجلوع والع: ًثانيا

 . يتضمن كرس النفس
 . ة اهللا تعاىل للصيام؛ وهلذا خلوف فم الصائم عند اهللا أطيب من ريح املسكبحم: ًثالثا
رحه فالصيام سبب للسعادة يف الدنيا واآلخرة؛ ألن الصائم يدخل عليه الرسور عند فطره، وذلك ب: ًرابعا

انه عليه، ويدخل فيه فرحه بزوال جوعه وعطشه، وكل عىل ع وأ،عليه بأن أتم عليه  صيامهبنعمة اهللا 
ب حاله، فمنهم من يفرح الفرح املباح بزوال اجلوع، ومنهم من يفرح الفرح املستحب بإمتام سح

، أما الفرح بالصوم يف اآلخرة عند لقاء اهللا تعاىل. الصوم واإلعانة عليه، ومنهم من يفرح بذلك كله
رشح النووي : انظر[فهو فرح بام يراه من جزاء اهللا تعاىل وثوابه، وتذكر نعمة اهللا عليه بتوفيقه لذلك 

 ].٧/١١٨، ١١٠- ٤/١٠٧، وفتح الباري البن حجر، ٢٨٠-٨/٢٧٧، سلمعىل صحيح م
 ، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١/٥٥٤، واحلاكم، ٢/١٧٤أمحد يف املسند، ) ١(

 .)) صحيححسن ((:١/٥٧٩
، ٣٤/٢٤٠، و ٢٣٠٧٧ ورقم ،٣٠٧٠، برقم ٣٨/١٦٨ أما حديث األعرايب الصحايب، فأخرجه أمحد، )٢(

وأما حديث ابن . هالشيخني غري صحابيرجال إسناده صحيح رجاله : ، وقال حمققو املسند٢٠٧٣٧برقم 
 .)) حسن صحيح((:١/٥٩٩،وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب،١٠٥٧عباس فأخرجه البزار،برقم 

 . ]٥/١٦٠النهاية يف غريب احلديث البن األثري، [ .غشه، وحقده، ووساوسه: وحر الصدر) ٣(
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٢٠ 
ن أ ، tحلديث معاذ بن جبل ؛  الصوم باب من أبواب اخلري-١٨

: قال: بىل يا رسول اهللا:  قلتُّأال أدلك أبواب اخلري:  قال لهrالنبي 
وصالة  املاء النار كام يطفئة، والصدقة تطفئ اخلطيئالصوم جنة ،

ِتتجاىف جنوهبم عن ال  [: ، ثم تالالرجل من جوف الليل َ ُ َْ ُ ُ ُ َ ِمضاجع ـََْ ِ َ َ
ْيدعون رهبم ُ َّ َ ََ ُ  .)٢( )١(ونلم، حتى بلغ يع] ْ
َ من ختم له بصيا-١٩ ِ  هللا اجلنة؛اه وجه اهللا أدخله  بٍ يوم يريدمُ

ال : من قال: ىل صدري فقالإ rُأسندت النبي :  قالtحلديث حذيفة 
َإله إال اهللا ابتغاء وجه اهللا ختم له هبا دخل اجلنة ِ ً، و من صام يوما ابتغاء ُ

َتم له هباُخوجه اهللا  اهللا  ة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه دخل اجلن)٣(ِ
َختم له هبا دخل اجلنة ِ ُ )٤(. 

: فيهو r يف حديث القدر عن النبي tوعن عبد اهللا بن مسعود 
..... بينها إال ووإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه

ُفيدخلها  فيعمل بعمل أهل اجلنة ذراع فيسبق عليه الكتاب ُ)و يف  ،)٥
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧-١٦: انتيسورة السجدة، اآل) ١(
، وقال األلباين يف صحيح ٢٦١٦الرتمذي، كتاب اإليامن، باب ما جاء يف حرمة الصالة، برقم )٢(

   .)) غريهصحيح ل((: ١/٥٧٨الرتغيب والرتهيب، 
، ٣٨/٣٥٠، واملحقق ٥/٣٩١مسند أمحد . ت عليهاعطلاهكذا ختم له هبا يف األصول التي ) ٣(

 .  ٢٣٣٢٤برقم 
 ،)) صحيح لغريه((: ، وقال حمققو املسند٢٣٣٢٤، برقم ٣٨/٣٥٠، ويف املحقق ٥/٣٩١أمحد،  )٤(

 . ١/٥٧٩باين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، لوصححه األ
قدر، باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله، وعمله،  كتاب ال،مسلم) ٥(

= 
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٢١ 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما ...: املسند لفظ أمحد يف

ُ فيختم له بعمل أهل اجلنة يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب
 .)١(فيدخلها
 ملرشوع،اأعد اهللا الغرف العاليات يف اجلنة ملن تابع الصيام  -٢٠

لناس اوأطعم الطعام، وأالن الكالم، وأفشى السالم، وصىل بالليل و
ًفا َّإن يف اجلنة غر:  أنه قالrألشعري عن النبي انيام؛ حلديث أيب مالك 

َّعدها اهللا تعاىل ملن أطعم أ،ُيرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها
َّالطعام، وأالن الكالم، وتابع الصيام، وأفشى السالم، وصىل بالليل 

 .)٢( والناس نيام
ي أ: غرف، وهي مجع غرفةكانت له هذه ال ن عمل هذه األعاملم

عاليل يف غاية اللطافة، وهناية الصفا والنظافة، وهي شفافة ال حتجب من 
وراءها، و هي خمصصة ملن له خلق حسن مع الناس، وخاصة بمن 
ًيطيب الكالم؛ لكونه من عباد الرمحن الذين يمشون عىل األرض هونا،  ُّ

للعيال، : الطعامًالما، وهي ملن أطعم سجلاهلون قالوا اوإذا خاطبهم 
أي أكثر منه بعد : والفقراء، واألضياف، ونحو ذلك، وملن أدام الصيام

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٤٣وشقاوته، وسعادته، برقم 

 .)املحقق( ٣٦٢٤، برقم ٦/١٢٥أمحد ) ١(
، يف كتاب صفة t،والرتمذي عن عيل ٦٤١برقم ) موارد (، وابن حبان ٥/٣٤٣أمحد يف املسند، ) ٢(

 .٣/٧،وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي،٢٥٢٧اجلنة، باب ما جاء يف صفة غرف اجلنة، برقم 
 . ٢١١٩، برقم ٢/٢٢٠ويف صحيح اجلامع، 
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٢٢ 
ّالفريضة، وأقله أن يصوم من كل شهر ثالثة أيام، و هي ملن صىل بالليل 

و غافلون عنه؛ ألن العمل بالليل والناس أأي غالبهم نيام : والناس نيام
من فعل ذلك فقد بلغ ال سمعة، وهذا يؤكد عىل أن ونيام الرياء فيه 

 ، وهي ملن أفشى السالم، وبذل Uالغاية العظمى يف اإلخالص هللا 
حلديث فيه الرتغيب االسالم ملن عرف ومن ال يعرف، واملقصود أن هذا 

 . )١(يف هذه اخلصال العظيمة، فمن فعلها كانت له هذه الغرف
 ، tحلديث أيب هريرة  ؛ُّرد حتى يفطرُتالصائم له دعوة ال -٢١

ُّثالثة ال ترد دعوهتمr :قال رسول اهللا : الق اإلمام العادل، والصائم : ُ
ُ يرفعها اهللا فوق الغامم ويفتح هلا أبواب حتى يفطر، ودعوة املظلوم

 .)٢( د حنيوعزيت ألنرصنك و لو بع: ُّالسامء، ويقول الرب
ُ ملا روي عن عبد اهللا بن أيب ؛ الصائم دعوته ال ترد حني يفطر-٢٢

سمعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص : مليكة، قال قال :  يقول
ُّإن للصائم عند فطره لدعوة ما تردr :اهللا  رسول ُ ً  قال ابن أيب ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٧٤ – ٢/٧٧٣مراجع الرشح يف فقه الدعوة يف صحيح البخاري،للمؤلف،:انظر) ١(
، والرتمذي، كتاب ١٧٥٢ دعوته، برقم ُّيف الصائم ال ترد: ٌ كتاب الصيام، باب،ابن ماجه) ٢(

، و أمحد ٢٥٢٦ برقم ً اجلنة مطوالة، وكتاب صف٣٥٩٨ون، برقم الدعوات، باب سبق املفرد
، وصححه األلباين يف ٨٠٤٣، برقم ١٣/٤١٠ ً،خرجه أمحد مطوالأ، و١٥/٤٦٣، ٩٧٤٣برقم 

طبعة  إال يف سنن الرتمذي ))...والصائم حتى يفطر((: ، وكلهم بلفظ٢/٨٦صحيح ابن ماجه، 
 أما يف النسخة ،))  يفطرنيح...((:  ٣٥٩٨، ورقم ٢٥٢٦رقم : دار السالم فقال يف موضعني

 ويف حديث رقم ،)) حني يفطر (( :٢٥٢٦كر، فلفظها يف حديث رقم االتي حققها أمحد ش
  .)) حتى يفطر(( ٣٥٩٨
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٢٣ 
اللهم إين أسألك : ل إذا أفطروسمعت عبد اهللا بن عمرو يق: يكةمل

وقد جاء يف لفظ بعض  ،)١( َّبرمحتك التي وسعت كل يشء أن تغفر يل
اإلمام : ثالثة ال ترد دعوهتم: نسخ الرتمذي للحديث الذي قبل هذا

 ويعضد ذلك حديث ،)٢(العادل، والصائم حني يفطر، ودعوة املظلوم
 .)٣(ِّإن هللا عند كل فطر عتقاءr : عن النبي tيب أمامة أ

حلديث زيد بن خالد ؛  تفطري الصائمني فيه األجر الكبري-٢٣
ًمن فطر صائام كان له مثل أجره، r :قال رسول اهللا :  ، قالtي اجلهن َّ

 .)٤(ًغري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئا
 :  النحو اآليتلعظم أجر الصيام جعله اهللا تعاىل من الكفارات عىل-٢٤
َّوال حتلقوا رؤوسكم حتى  [: ، قال اهللا تعاىلفدية األذى كفارة -أ َ َْ َ ُُ ُ ْ ُ ِ ْ َ َ
َيبلغ ال ُ ْ ِّهدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من ـَْ َ َّ ِّ َّ ٌَ َ ً َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ًَ َِّ ِْ ُ ُُ َ َ َ

، و قد ١/٤٢٢، واحلاكم، ١٧٥٣ دعوته، برقم ُّ ال ترد، باب يف الصائمابن ماجه، كتاب الصيام) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٤٥٥٤برقم ،باين يف صحيح اجلامعل،وحسنه األ٤/٣٤٢ة،فتوحات الربانيلحسنه ابن حجر يف ا
، ويف ضعيف سنن ٩٢١ برقم ،ليلغ، ولكنه ضعفه يف إرواء ال١٩٩٣ برقم ،ويف مشكاة املصابيح

 . ١٣٧ابن ماجه ص 
  .ه مع الذي قبله خترجيدمقتو، ٣٥٩٨، ورقم ٢٥٢٦ برقم ،الرتمذي) ٢(
 .)) صحيح لغريه ((: ٣٦/٥٣٩، قال حمققو املسند، ٢٢٢٠٢مسند أمحد، برقم ) ٣(
، وابن ماجه، كتاب ٨٠٧، برقم ًجاء يف فضل من فطر صائام الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما) ٤(

، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ١٧٤٦، برقم ًالصيام، باب يف ثواب من فطر صائام
١/٤٢٤ . 
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٢٤ 
ٍصيام أو صدقة أو نسك ٍ ُِ َُ ْ َ َْ ََ َ ٍ [ )١(. 

وسبعة إذا رجع إىل ن مل جيد اهلدي صام ثالثة أيام يف احلج م -ب
َفمن متتع بالعمرة إىل ال [: ؛ لقول اهللا تعاىلهأهل ِْ ِ َ ْ َُ َِ َّ َ َ َحج فام استيرس من ـَْ ِّ َِ َ ََ ْ َْ َ
ِهدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف الـْال ٍ َّ ُ َ ََ ِِ َِ َ َ َ ِْ َْ ْ َّ َحج وسبعة إذا رجعتم تلك ـَْ ْ َِ ٍْ َ َُ ْ َ َ ْ َ ِّ َِ

ْعرشة كاملة ذلك ملن مل َّ َِ ِ َِ َ ٌَ ََ ٌ َ ْ يكن أهله حارضي الَ ُِ ِ َ ُ ْ َْ ُ ِمسجد الـَ ِ ْ ِحرامـَْ َ َ [ )٢(. 
ْوإن كان من قوم بينكم  [: ؛ لقول اهللا تعاىلكفارة قتل اخلطأ-ج ُْ َ ََ ْ ٍَ َ ِ َ ِ

ُوبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة فمن مل جيد فصيام  َ َ ُّ َ ُ َ َ ُّ َ ِّ ْ ِْ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ٌ ٌ َ ٌ َْ َ َِ ََ ْ َّ ْ َ َ ْ َ َِ ْ َ َ َِّ ُ
ْشه َرين متتابعني توبة من اهللا وكان اهللاَ َ َ َ ََ َ َ ْ َِّ ْ ُ ْ ًَ ِ ِ ًعليام حكيام ِ ًِ َِ َ [ )٣(. 

ُال يؤاخذكم اهللا  [:  لقول اهللا تعاىل كفارة اليمني؛-د ُُ ُ ِ َ ِاللغو يف ب َِ ِ ْ َّ
ِأيامنكم ولـكن يؤاخذكم بام عقدتم األيامن فكفارته إطعام عرشة ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََّ َ ُ َ َُ َ ْ ُ ُ ْ ْْ ِ ُ ُّ َُّ َ َُ ََ ِ ُ َ َ مساكني َ ِ َ َ

ْمن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد  ُ ُِ َ َ َ ََ ْ َّ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ َ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ُ ُ َ ْ
ْفصيام ثالثة أيام ذلك كفارة أيامنكم إذا حلفتم واحفظوا أيامنكم ْ ْ ْ ْ َ َّ ُ َُ َ ُ ََ ََ َ َْ َ َ َُ َ ْ َّْ َ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ٍ [ )٤(. 

َيا أهيا الذين  [: ؛ لقول اهللا تعاىلم جزاء قتل الصيد يف اإلحرا-ـ ه ِ َّ َ ُّ َ َ
َآمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما  ِّ ِّ ُّ َ ٌ ُ ْ ْ َُ َ ُْ َ َ ْ ْ َْ ً َ َ ُ َ ُ َ َُ َ ُ َ ُ َ َُّ ِ َ َ

ٌقتل من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة  ََ ً ْ ِّ َُّ َ َ ْ ْ َّ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ َ ٍَ ِ ْ ِ ُطعام َ َ َ
 ١٩٦: سورة البقرة، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٦: سورة البقرة اآلية) ٢(
 ٩٢: سورة النساء، اآلية) ٣(
 ٨٩: سورة املائدة، اآلية) ٤(
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٢٥ 
َمساكني أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا  َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ً َ َ ََ ََ َُ ُ ِّ ََ ْ ْ عام سلف ومن اهللاَ َ ََ ََ َّ

ُعاد فينتقم  َِ َ َ َ ُ منه اهللاَ ْ َ عزيز ذو انتقامواهللاِ ِ ْ ُ ٌ ِ َ [ )١(. 
ْوالذين يظاهرون من نسائهم  [: ؛ لقول اهللا تعاىل كفارة الظهار-و َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َ ََّ
َثم ي َّ ِعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتامسا ذلكم توعظون به ُ ِ ٍ ِِ َِ َُ َ ْ َ ْ ُ ُُ َ َْ َّ َ ِّ َ ُُ َ َُ َ ِ َ َ َ َ  َواهللاَ

ِبام تعملون خبري َِ ََ ُ َ ْ َّفمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتامسا  * َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ َْ ِِ ِْ ََ َ َ َِ ِِ ِ ْ َ ْ َّ
َفمن مل يستطع فإطعام ستني ِّ َِ ُِ ْ َ ََ ْْ ِ َ َْ ُ مسكينا ذلك لتؤمنوا َّ ُ ًِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ورسوله وتلك ِباهللاْ ْ ِ ِ َِ َُ َ

ُحدود  ِ وللكافرين عذاب أليماهللاُُ ِ َِ ٌ َ َ ََ ِ َ ْ [ )٢(. 
ِّجاء رجل إىل النَّبى ((:حلديث كفارة اجلامع يف هنار شهر رمضان؛-ز َ َِ َ ِ ٌ ُ َ
rفقال َ َ َ هلكت يا رسول اهللا:َ َُ َ َ ُ ْ َقال.َ َوما أهلكك((:َ َ َ ْ ََ َقال.))َ َوقعت عىل :َ َ ُ ْ ََ

ِامرأيت َ َ َ ىف رمضانْ َ َ َ َقال. ِ ًهل جتد ما تعتق رقبة(( :َ ََ ْ ََ َُ ِ ُ ُ ِ َ َقال. ))ْ َقال. َ ال:َ ْفهل (( :َ َ َ
ِتستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ُِ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ َقال. ))ِ َ قالَ. ال:َ ُفهل جتد ما تطعم (( :َ َِ ْ ُ ُ ِ َ ْ َ َ

ًستني مسكينا ِِّ ِ ِْ َقال. ))َ َ قال ثم جلس فَ،ال: َ ُ ََ ََ ُّ النَّبى َِيتأََّ ِrبعرق فيه متر ٌ ْ ََ ِ ِ ٍ َ َفقال. ِ َ َ: 
َتصدق هبذا(( َ ِ ْ َّ َقال. ))ََ ِ أفقر منَّا:َ َ َ ْ ِ فام بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منَّا؟َ ِ ٍْ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ُ َِ َ َْ َ َ ْ َ َ. 

ُّفضحك النَّبى  ِ َ ِ َ َrحتى بدت أنيابه ثم قال َ َ َُّ ُ ُ َ َ َْ َ ََّ َاذهب فأطعمه أهلك((:ْ َ ْْ ُ ْ ََ ْ ِ ْ َ َ (()٣(. 
# # # 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٩٥: سورة املائدة، اآلية) ١(
 . ٤ – ٣: سورة املجادلة، اآليتان) ٢(
 واللفظ له، ويأيت خترجيه إن شاء اهللا ١١١١، ومسلم، برقم ١٩٣٧البخاري، برقم : متفق عليه) ٣(

 .تعاىل يف مفسدات الصوم
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٢٦ 
  الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه ومصالحهدفوائ :المبحث الثالث

ملا كان املقصود من الصيام  ((:قال اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا
 وتعديل قوهتا ،امها عن املألوفات وفط،حبس النفس عن الشهوات

وقبول ما تزكو به مما ، لطلب ما فيه غاية سعادهتا ونعيمهاَّ لتستعد؛الشهوانية
رها ّ ويذك،رهتاْوَ اجلوع والظمأ من حدهتا وسِويكرس،فيه حياهتا األبدية

وتضيق جماري الشيطان من العبد ،بحال األكباد اجلائعة من املساكني
وى األعضاء عن اسرتساهلا ُوحتبس ق،ابرشوالبتضييق جماري الطعام 

 عضو منها وكل َّن كلِّسكُوي،حلكم الطبيعة فيام يرضها يف معاشها ومعادها
 ورياضة ،نة املحاربنيُوج، فهو جلام املتقني، وتلجم بلجامه،قوة عن مجاحه

 فإن الصائم ال ، وهو لرب العاملني من بني سائر األعامل،األبرار واملقربني
 فهو ترك ، وإنام يرتك شهوته وطعامه ورشابه من أجل معبودهً،ئايفعل شي

 بني العبد ٌّ وهو رس، ملحبة اهللا ومرضاتهًحمبوبات النفس وتلذذاهتا إيثارا
عون منه عىل ترك املفطرات ِلَّ والعباد قد يط،ع عليه سواهِلَّوربه ال يط

 فهو أمر ، وأما كونه ترك طعامه ورشابه وشهوته من أجل معبوده،الظاهرة
 . وذلك حقيقة الصوم،يطلع عليه برش ال

 ، والقوى الباطنة،وللصوم تأثري عجيب يف حفظ اجلوارح الظاهرة
ومحيتها عن التخليط اجلالب هلا املواد الفاسدة التي إذا استولت عليها 

 فالصوم حيفظ عىل ، واستفراغ املواد الرديئة املانعة هلا من صحتها،أفسدهتا
 فهو ، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات،صحتهاالقلب واجلوارح 

َيا أهيا الذين آمنوا كتب   [: من أكرب العون عىل التقوى كام قال تعاىل  َِ ُِ ُْ َ ََّ َ ُّ َ
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٢٧ 
ُعليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون ََّ َ ُ َْ ْ ُ َ ُ ُْ ُ َُّ َ َّ َ ََ ْ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِ َ  [ )١(.  

 وأمر من اشتدت عليه شهوة ،))جنةالصوم (( :r وقال النبي 
  . هذه الشهوةَجاءِ وجعله و، وال قدرة له عليه بالصيام،النكاح

 ،أن مصالح الصوم ملا كانت مشهودة بالعقول السليمة:  واملقصود 
 هلم ًيةُ ومح، إليهمً وإحسانا، هبمً رشعه اهللا لعباده رمحة،والفطر املستقيمة

 .)٢( )) ةنُّوج
ٌفالصيام له فوائد ومنافع وحكم عظيمة، منها الفوائد اآلتية َ ِ : 

 ألن النفس إذا انقادت ؛)٣(الصوم وسيلة إلى التقوى -١
ًلالمتناع عن احلالل طمعا يف مرضاة اهللا، وخوفا من أليم عقابه، فمن  ً

ً تنقاد لالمتناع عن احلرام، فكان الصوم سببا للتقوى؛ لقول نباب أوىل أ
َيا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين  [:  ىلاهللا تعا َ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ َُّ َ ُ َُ َ ُُّ َ ُ ْ َ َُ ْ َ

ُمن قبلكم لعلكم تتقون ََّ َ ْ ُْ َُّ ََ ِْ من مل يدع قول الزور r :وهلذا قال النبي   ؛)٤( ]ِ
 .)٥( ابهوالعمل به، واجلهل فليس هللا حاجة أن يدع طعامه ورش

 
 .١٨٣: سورة البقرة، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠ -٢٨/ ٢زاد املعاد، ) ٢(
 .٩/ ٢٨املوسوعة الفقهية الكويتية، ) ٣(
  ١٨٣: سورة البقرة، اآلية) ٤(
  .١٩٠٣ُ، كتاب الصوم، باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم، برقم أخرجه البخاري) ٥(
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٢٨ 
ّألن كف النفس عن  ؛)١( الصوم وسيلة إلى شكر النعم-٢

ِّاألكل، والرشب، وسائر املفطرات من أجل النعم وأعالها؛ ألن 
ُاالمتناع عن هذه النعم زمانا معتربا يعرف قدرها؛ ألن النعم  ِّ ُ ً هولة، جمً

تعاىل؛ وهلذا إذا  رفت، فيحمل ذلك عىل القيام بشكر اهللاُفإذا فقدت ع
ئم وجد لذة عظيمة للرشاب البارد عىل الظمأ، وكذلك اأفطر الص

، وقد جاءت اإلشارة إىل ذلك Uالطعام، فيحمله ذلك عىل شكر اهللا 
ُولعلكم تشكرون [: أثناء الكالم عن الصيام، قال اهللا تعاىل ُْ ْ َُ َّ ََ َ [ )٢(. 

 من الشهوة؛هر الطبع ويكسر النفس ويحد  الصوم يق-٣
ّألن النفس إذا شبعت رغبت يف الشهوات؛ألن الشبع والري ومبارشة  ّ ّ

تنعت عام م،وإذا جاعت ا)٣(النساء حتمل النفس عىل األرش والبطر والغفلة
يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة r:هتوى؛وهلذا قال النبي 

،و من مل يستطع فعليه بالصوم؛ حصن للفرجأوفليتزوج؛ فإنه أغض للبرص،
 . )٥(،يكون الصوم من أسباب االمتناع عن املعايص )٤(فإنه له وجاء

ألن تناول  ؛الفكرو الصوم يجعل القلب يتخلَّى للذكر -٤
ِّوربام يقيس القلب، ويعمي عن احلق، وحيول بني لشهوات يوجب الغفلة، ا ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨/ ٢٨املوسوعة الفقهية الكويتية، )  ١(
 . ١٨٥: سورة البقرة، اآلية) ٢(
 .٩/ ٢٨، واملوسوعة الكويتية، ٢٩٠لطائف املعارف البن رجب، ص ) ٣(
 .، وتقدم خترجيه يف فضائل الصيام١٤٠٠، ومسلم، برقم ١٩٠٥البخاري، برقم : متفق عليه) ٤(
 .٢٨/٩، واملوسوعة الفقهية، ٧٦ -٢/٧٥بدائع الصنائع، ) ٥(
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٢٩ 
العبد وبني الذكر والفكر،ويستدعي الغفلة،وخلة البطن من الطعام 

ُوالرشاب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته،وخيليه للذكر والفكر ّ)١( . 
٥-  وقد عليه در نعم اهللا تعالى قالصوم به يعرفُ الغني

 . )٢(ُحرمها كثري من اخللق
الصوم سبب في التمرن على ضبط النفس والسيطرة  -٦

 . دنيا واآلخرةلن قيادة نفسه ملا فيه سعادهتا يف امحتى يتمكن املسلم ليها، ع
 . الصوم يضبط النفس ويقلِّل من كبريائها -٧
 ألن ؛المساكين الصوم يسبب الرحمة والعطف على -٨

 مجيع يفهذا حاله الصائم إذا ذاق أمل اجلوع يف بعض األوقات ذكر من 
يحسن فاألوقات أو غالبها، فتسارع إىل قلبه الرقة والرمحة هلؤالء املساكني، 

 . )٣(لك عىل الثواب العظيم من اهللا تعاىلذإليهم، فيحصل ب
فريفع ، الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون -٩

 . )٤(ند اهللا تعاىلعذلك شأن الصائم 
  والعطش،)٥(لدم بسبب الجوعالصوم يضيق مجاري ا -١٠

 .٢٩١لطائف املعارف البن رجب، ص ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١ ص املرجع السابق،: انظر) ٢(
 .٩/ ٢٨، واملوسوعة الكويتية، ٢٩١لطائف املعارف البن رجب، ص : انظر) ٣(
 .٩/ ٢٨املوسوعة الكويتية، ) ٤(
 .٢٩١، ولطائف املعارف البن رجب، ص ٩/ ٢٨املوسوعة الكويتية، ) ٥(



  كمه وخصائصهفوائد الصيام ومنافعه العظيمة وح

 

٣٠ 
فتضيق جماري الشيطان؛ ألنه جيري من ابن آدم جمرى الدم، فيقهر بذلك 

 .)١( إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم: الشيطان؛ حلديث
ًصربا عىل طاعة :  فإن فيه؛الصوم يجمع أنواع الصبر -١١

ناء الصيام، ثو هي املفطرات، أ: ًهي الصيام، وصربا عن حمارم اهللاو: اهللا
من اجلوع والعطش، فيحصل الصائم عىل : ًوصربا عىل أقدار اهللا املؤملة

َإنام يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب [جزاء الصابرين  ْ َ ُ ُِ ِ َ َِّ ُِ ْ َّ ََ َ َّ َ ِ [ )٢(. 
 بسبب تقليل تب عليه فوائد صحية تحصلرالصوم يت -١٢

ًالطعام والرشاب، وإراحة جهاز اهلضم،فيدفع اهللا تعاىل بذلك كثريا من 
 . )٣(األمراض اخلطرية عىل اإلنسان

 لمواله،الصوم عبادة هللا تعالى يظهر بها من كان عابداً -١٣
ا ذيظهر بذلك صدق إيامن العبد ومراقبته هللا؛ وهلفًومن كان متبعا هلواه، 

ًحبس عىل أن يفطر يوما بغري عذر مل كان كثري من املؤمنني لو رضب، أو 
 . يفطر، وهذه احلكمة من أبلغ حكم الصيام

 

البخاري، كتاب االعتكاف، باب هل خيرج املعتكف حلوائجه إىل باب املسجد؟، : متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً، ومسلم، كتاب السالم، باب بيان أنه يستحب ملن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجة ٢٠٣٥برقم  َ

  .٢١٧٥هذه فالنة؛ ليدفع ظن السوء به، برقم : ًأو حمرما له أن يقول
 .١٠: سورة الزمر، اآلية) ٢(
 . ٨ /٢٨ املوسوعة الفقهية،: انظر) ٣(
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٣١ 
 فضائل شهر رمضان وخصائصه: ابعرالمبحث ال

 :  وخصائص عظيمة عىل النحو اآليتلشهر رمضان له فضائ
َشهر رمضان  [:  قال تعاىل،أنزل اهللا تعالى فيه القرآن -١ َ َ َ ُ ْ َ

ْالذي أنزل فيه القرآ ُ ْ َِّ ِ َِ ِ ُ َن هدى للناس وبينات من الَ َ َ ُِّ ٍِّ َ َّ ًِ ِّ ِهدى والفرقانـُْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ [ )١(، 
دح اهللا تعاىل شهر الصيام من بني سائر الشهور، بأن اختاره من مفقد 

، وكان ذلك  يف ليلة القدر يف العرش )٢(َّبينهن إلنزال القرآن العظيم فيه
َإنا أنزلن [: األواخر من رمضان، قال اهللا تعاىل َْ َ َّ ْاه يف ليلة القدرِ َ ْ َ َِ ْ ِ ُ [ )٣(، 

ِإنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين [: عاىلتقال و ِ ٍ ٍُ َ ُّ َّْ ُ َ َ ََّ َِّ َِ َُ َ ِْ َ  [ )٤(. 
َملا روي من حديث واثلة بن ؛ أنزلت الكتب اإللهية فيه-٢ ُ
 يف أول ليلة من uحف إبراهيم صُأنزلت : قالrأن رسول اهللا :األسقع
 ٍ،وأنزلت التوراة لست مضني من رمضان،واإلنجيل لثالث عرشةرمضان

 .)٥( ُخلت من رمضان،وأنزل القرآن ألربع وعرشين خلت من رمضان
 .تفتح فيه أبواب الجنة -٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٨٥سورة البقرة، اآلية ) ١(
 .٢٩٢/ ١،  العظيم، البن كثريتفسري القرآن : انظر) ٢(
 . ١: سورة القدر، اآلية) ٣(
 .٣: سورة الدخان، اآلية) ٤(
حديث (( :سند، وقال حمققو امل١٦٩٨٤، برقم ١٩١/ ٢٨، واملحقق، ١٠٧/ ٤مسند أمحد، ) ٥(

باين، لاألحاديث الصحيحة لأل[، ))سناد حسن، رجاله ثقاتإوهذا (( : وقال األلباين،)) ضعيف
  .]١٥٧٥برقم 
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٣٢ 
 .  تغلق فيه أبواب النار-٤
٥-تصفَّد الشياطين ومردة الجن  . 
 . بواب الرحمة تفتح فيه أ-٦
 .  تفتح فيه أبواب السماء-٧
 . اغي الشر أقصر بيا باغي الخير أقـبل،ويا:ينادي فيه مناٍد-٨
 .  فيه كل ليلة عتقاء من النار هللا-٩
 ، عن النبي tَّقد دل عىل هذه اخلصال السبع حديث أيب هريرة و
rأنه قال  : ُإذا كان أول ليلة ِّصفدت : ن رمضانمّ  ومردة  الشياطني )١(ُ

ِّ وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب اجلنة ،)٢( اجلن ُ ٌ ُ ِّ ُ
ٍمنها باب، وينادي مناد ُفلم يغلق ُ يا باغي اخلري أقبل، وياباغي الرش : ٌ

 – فادِّبفتحتني، والص: دَفَّقت باألغالل، والصوثُت، وأَّدُأي ش: ِّدت الشياطني ومردة اجلنِّفُص) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال اهللا .  واحدها صفد،القيود: ، واألصفادٍ وغلٍ، وقيدٍّدِمن ق: ما يوثق به األسري: - بالكرس
َ مقرنني يف األصفاد [: تعاىل ْ َ ِ َ ِ َّ دته ّقيود واألغالل، وكل من شد يف الٍ أي مشدودين بعضهم ببعض]َُّ
، وخمتار الصحاح ٣/٥٣النهاية يف غريب احلديث البن األثري، : انظر [. فقد صفدتهً وثيقاًشدا

 .]٣/٤٢وي، غ، وتفسري الب١٥٣للرازي، ص 
، ًكيف نرى الرشور واملعايص واقعة يف رمضان كثريا: فإن قيل: صفدت الشياطني ومردة اجلن) ٢(

 عن الصائمني الصوم الذي حوفظ ُّإنام تغل:  فاجلواب أهنا؟ مل يقع ذلكت الشياطنيدِّفلو صف
كلهم كام تقدم يف بعض  ابه، أو املصفد بعض الشياطني وهم املردة الدعىل رشوطه، وروعيت آ

الروايات، أو املقصود تقليل الرشور فيه، وهذا أمر حمسوس؛ فإن وقوع ذلك فيه أقل من غريه، 
 : غري الشياطنيً معصية؛ ألن لذلك أسباباالو يقع رش يعهم أن المجيلزم من تصفيد  إذ ال

املفهم ملا أشكل من تلخيص صحيح  [. والشياطني اإلنسية، اخلبيثة، والعادات القبيحةكالنفوس
، وفتح الباري البن ٧/١٤٩، ورشح النووي عىل صحيح مسلم، ٣/١٣٦لقرطبي، لمسلم، 
 .]٤/١١٤حجر، 
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٣٣ 
: ، ويف لفظ للبخارييلةأقرص، وهللا عتقاء من النار، وذلك كل ل

وفتحت أبواب السامءويف لفظ ملسلم ، :وفتح أبواب الرمحة ويف ،
 .)١(وسلسلت الشياطني: لفظ للبخاري ومسلم

 هر من حرمشلف أهر رمضان فيه ليلة خير من  ش-١٠
ِخريها فقد حر : rقال رسول اهللا : ،قالt هريرة ؛ حلديث أيبم اخلري كلهُ

 هللا اأتاكم رمضان شهر مبارك، فرضUتفتح فيه  عليكم صيامه ،
ُّبواب اجلحيم، وتغل فيه مردة الشياطني، هللا أأبواب السامء، وتغلق فيه  ُ

ِة خري من ألف شهر، من حرملفيه لي : ، ولفظ أمحدَ خريها فقد حرم ُ
فتح فيه أبواب اجلنةت  بدال من ًأبواب السامء )٢(. 

إن هذا r :دخل رمضان فقال رسول اهللا :  ، قالtو عن أنس 
ِ، من حرمها فقد الشهر قد حرضكم، وفيه ليلة خري من ألف شهر َحرم ُ ِ ُ

 .)٣( ُ، وال حيرم خريها إال حمرومهَّاخلري كل
فقد ذكر اهللا تعاىل ، شهر رمضان تجاب فيه الدعوات-١١

ه َّهل يقال رمضان، أو شهر رمضان ؟ ومن رأى كل: ٌم،بابوكتاب الصالبخاري، : متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل رمضان، برقم١٨٩٩، ورقم ١٨٩٨ ، برقمًواسعا

 . ٢٠٩٧، والنسائي، برقم ٦٨٢  برقم والرتمذي واللفظ له،)١٠٧٩(-٢
 ، ٧١٤٨ وأمحد برقم ،٢١٠٨النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر االختالف عىل معمر، برقم ) ٢(

  .))  حسن صحيح((: ٢/٤٥٦ هوقال األلباين يف صحيح ابن ماج
، وقال األلباين يف ١٦٤٤، كتاب الصيام، باب ما جاء يف فضل شهر رمضان، برقم هابن ماج) ٣(

 .))  حسن صحيح(( :٢/١٥٩صحيح ابن ماجه، 
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٣٤ 
ُوإذا سألك عبادي عني فإين قريب أجيب [:الدعاء أثناء آيات الصيام فقال ٌ َ َ َِ َُ ِ َ َِّ ِ ِِّ ِ ِ َ َ ََ

ِدعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤم ْ ُ ْ َْ ْ ََ ُ َ َ َ ْ َِ ْ َِ َِ َِّ ِ ُنوا يب لعلهم يرشدونَ ُُ ْْ َ ْ ُ َّ ََ ِ[ )١(. 
إن هللا  r :ال رسول اهللا ق:قال )٢(وعن أيب هريرة أو أيب سعيد

ٌعتقاء يف كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة ٍ)قال احلافظ )٣ ،
ولفظ البزار عن أيب سعيد  ،)٤(عني يف رمضاني: ابن حجر رمحه اهللا

 عتقاء يف كل ىلإن هللا تبارك وتعاr :قال رسول اهللا :  قالtاخلدري 
ًعوة دوإن لكل مسلم يف يوم وليلة  –يعني يف رمضان  – يوم وليلة
 .)٥( ًمستجابة

 عند كل فطر Uإن هللا r :رسول اهللا قال :  ، قالtوعن جابر 
 .)٦( عتقاء وذلك يف كل ليلة

 ألن اهللا تعاىل ذكر ؛ شهر رمضان شهر الذكر والشكر-١٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٦: سورة البقرة اآلية) ١(
 .١٢/٤٢٠، ٧٤٥٠ أمحد، برقم مسند: هو شك من الراوي األعمش) ٢(
 إسناده صحيح عىل رشط ((: ١٢/٤٢٠، وقال حمققو املسند، ٧٤٥٠، برقم ١٢/٤٢٠أمحد، ) ٣(

  .)) والشك يف صحايب احلديث ال يرض،الشيخني
 . ١٢/٤٢٠كره حمققو املسند، ذ، و٧/٢٠٣أطراف املسند البن حجر، ) ٤(
 عىل رابزافظ ابن حجر يف خمترص زوائد مسند ال، وذكره احل٩٦٢ يف كشف األستار، برقم رابزال) ٥(

: ١/٥٨٦، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٦٦٤ة ومسند أمحد، برقم تالكتب الس
  .)) صحيح لغريه((

، وقال األلباين يف ١٦٤٣ باب ما جاء يف فضل شهر رمضان، برقم ،ابن ماجه، كتاب الصيام) ٦(
 .))ححسن صحي((: ٢/٥٩صحيح ابن ماجه، 
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٣٥ 
ْولتكربوا  [:  أثناء الكالم عن أحكام الصيام، فقال تعاىلكذل ُ ِّ ََ ُ َ عىل ما اهللاِ َ َ

َهداكم و َْ ُ ُلعلكم تشكرونَ ُْ ْ َُ َّ ََ [ )١(. 
 حلديث األعرايب الصحايب، ؛ شهر رمضان شهر الصبر-١٣

لصرب،وثالثة أيام اهر شصوم : أنه قالr عن النبي yوحديث ابن عباس 
َيذهبن: من كل شهر ِ ْ ِوحر الصدر ُ َّ َ ََ)وال شك أن يف صيام شهر رمضان ،)٢: 

ًهللا، وصربا عىل أقدار اهللا املؤملة من اجلوع والعطش، اًصربا عىل طاعة 
وقد . ًوصربا عن حمارم اهللا التي حرمها عىل الصائم، من املفطرات وغريها

َإنام يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب [: Uقال اهللا  ْ َ ُ ُِ ِ َ َِّ ُِ ْ َّ ََ َ َّ َ ِ [ )٣(. 
 ، tحلديث أيب هريرة ؛ر الخطايافشهر رمضان يك صيام -١٤

الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، :  قالrأن رسول اهللا 
ُورمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر َّ )٤(. 

 tريرة ه؛ حلديث أيب غفر فيه الذنوب شهر رمضان تُ-١٥

 . ١٨٥:سورة البقرة، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأما حديث ابن عباس ٣٠٧٠، برقم ١٦٨/ ٣٨ أمحد،  فأخرجه،أما حديث األعرايب الصحايب) ٢(

 حسن ((: ١/٥٩٩ ،باين يف صحيح الرتغيب والرتهيبل، قال األ١٠٥٧ برقم رابز الفأخرجه
 .  و قد تقدم خترجيه يف فضائل الصيام،))صحيح 

 .١٠: آلية ا،سورة الزمر) ٣(
، ...مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان) ٤(

 .٢٣٣برقم 
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٣٦ 
َغفر له ما  )٢(ًواحتسابا  )١(ًمن صام رمضان إيامنا :  أنه قالrي بعن الن ِ ُ

 .)٣(تقدم من ذنبه
 شهر رمضان أعظم األوقات التي تغفر فيها الذنوب، -١٦
أن النبي : tغفر له يف رمضان فقد رغم أنفه؛ حلديث أيب هريرة ومن مل ي

rرقي املنرب َ يا رسول اهللا ما كنت : ، فقيلآمني، آمني، آمني:  فقالَِ
َرغم : uقال يل جربيل : تصنع هذا؟ فقال ٍأنف عبد دخل عليه  )٤(َِ ُ

َرغم : آمني، ثم قال: ، فقلتُرمضان فلم يغفر له َنف عبد ذكرت عنده أَِ ِ ٍُ ُ
ٍرغم أنف عبد أدرك والديه أو : آمني، ثم قال: ِّفلم يصل عليك، فقلت ُِ َ َ

 .)٥( آمني :لتا فلم يدخل اجلنة، فقأحدمه

 بام جاء يف ذلك من نصوص الكتاب والسنة يف فرضيته، ًأي من صام رمضان تصديقا: ًإيامنا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح النووي ، ورش٢/٣٨٩املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، : انظر [.وفضله

 ].٢٨٦/ ٥عىل صحيح مسلم، 
ً ا خملصU لثواب اهللا تعاىل ورغبة يف األجر، واحتسابه عىل اهللا ًأي من صام رمضان طلبا: ًاحتسابا) ٢(

 ورشح ، ٢/٣٨٩املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، : انظر [.هللا يف صيامه
 . ]٥/٢٨٦النووي عىل صحيح مسلم 

 ،٣٨ من اإليامن، برقم ً صوم رمضان احتسابا:ٌم، بابوبخاري، كتاب الصال: متفق عليه) ٣(
 . ٨٦٠ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح، برقم 

ن عل والعجز ُّأي لصق بالرغام وهو الرتاب، هذا هو األصل، ثم استعمل يف الذ: رغم أنف) ٤(
 .]٢/٢٣٨النهاية يف غريب احلديث البن األثري،  [. واالنقياد عىل كره،االنتصاف

، والبخاري يف األدب املفرد ٤/٣٠٤، والبيهقي، ٢٥٤، ٢/٢٤٦، و أمحد، ٣/١٩٢ابن خزيمة، ) ٥(
 وأصله يف صحيح مسلم، ،))حسن صحيح((: ، وقال األلباين يف صحيح األدب املفرد٦٤٦برقم 
 . ٢٥٥١برقم 
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٣٧ 
ِ رغم أنف r :قال رسول اهللا :  ، قالtوعنه  جل ذكرت عنده رَ

َّفلم يصل عيل ف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن ن، ورغم أِّ
ٍيغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكرب فلم يدخاله اجلنة ُ َ ،

 .)١(أو أحدمها: وأظنه قال :ض رواة احلديثقال بع
حلديث طلحة  ؛ إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات-١٧

كان إسالمهام و rٍّأن رجلني من بيل قدما عىل رسول اهللا : tبن عبيد اهللا 
ًمجيعا، فكان أحدمها أشد اجتهادا من اآلخر، فغزا املجتهد منهام  ًَّ

ِّ ثم تويف، قال طلحةخر بعده سنة،فاستشهد، ثم مكث اآل فرأيت يف : ُ
َن اجلنة فأذن للذي  مام، فخرج خارج هباملنام بينا أنا عند باب اجلنة إذا أنا َِ َ

َتويف اآلخر منهام، ثم خرج َفأذن ل ِ َِ : َّذي استشهد، ثم رجع إيل فقاللَ
ُأصبح طلحة حيدث به الناس، فعجبوا من ف. ُك بعدلارجع فإنك مل يأن  ِّ ُ
من أي ذلك : َّ وحدثوه احلديث، فقالr رسول اهللا ذلك، فبلغ ذلك

ًيا رسول اهللا هذا كان أشد الرجلني اجتهادا ثم : فقالوا ؟ تعجبون َّ
ُاستشهد، ودخل اآلخر اجلنة قبله، فقال رسول اهللا  ِr : د مكث قأليس

مضان، وصىل كذا وكذا من وأدرك ر: بىل، قال: ، قالواهذا بعده سنة؟
فام بينهام أبعد مما بني r :ىل، قال رسول اهللا ب: ، قالواسجدة يف السنة ؟
 .)٢( السامء واألرض

، ٣٥٤٥رقم ـــ عيل، بِّرت عنده فلم يصلـــ أنف رجل ذكالرتمذي، كتاب الدعوات، باب رغم) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .))حسن صحيح((: ٣/٤٥٧باين يف صحيح الرتمذي، لوقال األ

، وصححه األلباين يف صحيح سنن ٣٩٢٥ابن ماجه، كتاب تعبري الرؤيا، باب تعبري الرؤيا، برقم ) ٢(
= 
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٣٨ 
حلديث  ؛r عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي -١٨

ّ قال المرأة من األنصار يقال هلا أم r، أن رسول اهللا ابن عباس 
كانا  )١(ناضحان: ، قالت  تكوين حججتي معنا؟ما منعك أن: سنان

ِج هو وابنه عىل أحدمها، وكان اآلخر يسقي ح -زوجها –أليب فالن 
، أو فإن عمرة يف رمضان تقيض حجة: ، قال]ًأرضا لنا[عليه غالمنا 

ة معيجح يف لفظ ملسلم، و : ًفإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة
فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ : ، و يف لفظ للبخاريفيه تعدل حجة

 rّ، واحلاصل أن النبي )٢(ًحوا مما قال ، أو نٌفإن عمرة يف رمضان حجة
 تقوم اّأعلم أم سنان أن العمرة يف رمضان تعدل احلجة يف الثواب، ال أهن

مقامها يف إسقاط الفرض؛ لإلمجاع عىل أن االعتامر ال جيزئ عن حج 
ضل من اهللا ونعمة عىل عبده املؤمن، وفيه أن فالفرض، و هذا احلديث 

 الوقت، كام يزيد بحضور القلب، ثواب العمل يزيد بزيادة رشف
، والصواب أن فضل العمرة يف رمضان يعدل )٣(وبخلوص القصد 
ِّ عام جلميع املسلمني، وال خيتص بأم سنان rالنبي  حجة، أو حجة مع

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/٢٨٤النسائي، 

 الذي يستسقى عليه، لكن املراد به هنا البعري؛ ، أو الثور، أو احلامرالناضح البعري: ناضحان) ١(
 .]٣/٦٠٤فتح الباري البن حجر . [ًلترصحيه يف رواية أيب داود بكونه مجال

،وكتاب جزاء الصيد، ١٧٨٢البخاري،كتاب العمرة،باب عمرة يف رمضان،برقم :متفق عليه) ٢(
 . ١٢٥٦،برقم ،ومسلم،كتاب احلج،باب فضل العمرة يف رمضان١٨٦٣باب حج النساء،برقم 

 . ٣/٦٠٤فتح الباري البن حجر، : انظر) ٣(
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٣٩ 
 . ، وهذا من فضل اهللا وإحسانه وجوده عىل عباده املؤمنني)١(وحدها

 ؛ من صام رمضان كان من الصديقين والشهداء-١٩
َّحلديث عمرو بن مرة اجلهني  ُtَجاء رسول اهللا : ، قالrرجل من  

، وأنك يا رسول اهللا؛ أرأيت إن شهدت أن الإله إال اهللا: قضاعة، فقال له
صلوات اخلمس، وأديت الزكاة،وصمت رمضان ل اهللا، وصليت ارسول

ِّمن الصديقني والشهداء: وقمته فمن أنا؟ قال ِّ)٢(. 
 أن t حلديث جابر ؛صوم شهر رمضان يدخل الجنة -٢٠ 

ُيا رسول اهللا؛ أرأيت إذا صليت :  فقالrًرجال سأل رسول اهللا 
ُ، وأحللت احلالل، وحرمت احلرامرمضانُاملكتوبات، وصمت  ومل  )٣(ُ

ُأزد عىل ذلك شيئا، أأدخل اجلنة؟ فقال النبي  ًr :نعمواهللا ال : ، قال
 .)٤(ًأزيد عىل ذلك شيئا 

ل الواجبات التي عن من اقترص عىل فأل عىل  وهذا احلديث يد
أوجب اهللا تعاىل عليه، وانتهى عن مجيع ما حرم اهللا عليه دخل اجلنة، 

 .١٧٨٢سمعت نحو هذا من شيخنا ابن باز أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : األلباينقال، و٢٢١٢، برقم ٣/٣٤٠، وابن خزيمة، ١٩واللفظ له، برقم ) موارد(ابن حبان ) ٢(

  .]٣/٣٤٠ ابن خزيمة، حاشية األلباين عىل صحيح[إسناده حسن، 
 بخالف حتليل ، يفعله ال، وأنًأن يعتقده حراما: الظاهر أنه أراد به أمرين: وحرمت احلرام )٣(

 .]١/٢٨٩رشح النووي عىل صحيح مسلم،  [ً.احلالل؛ فإنه يكفي فيه جمرد اعتقاده حالال
ام أمر به دخل اجلنة، بسك  اجلنة، وأن من مت بهمسلم، كتاب اإليامن، باب بيان اإليامن الذي يدخل)٤(

 .  ١٥برقم 
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٤٠ 
ًلكن من ترك التطوعات ومل يعمل منها شيئا، فقد فوت عىل نفسه ربحا  ًَّ
ًعظيام وثوابا جسيام، ومن داوم عىل ترك يشء من السنن كان ذلك نقصا  ًً ً

ومل أزد عىل ذلك : ذا الرجله، وأما قول )١( عدالته ًيف دينه، وقدحا يف
ًكل ما لإلنسان أن يفعله رشعا، وال : عل احلالل ف، فيحمل عىل أن ًشيئا

ًعىل ما منع اإلنسان من فعله مطلقا، وحيتمل أن : يمنع منه، واحلرام
َّيكون قال ذلك؛ ألنه مل يتفرغ لفعل يشء من النوافل يف تلك احلال إما 

 .اهللا تعاىل أعلموه باجلهاد، أو لغريه من أعامل الدين، لشغل
 الذنوب؛به قيام شهر رمضان إيماناً واحتساباً تغفر  -٢١

ًمن قام رمضان إيامنا :  قالr أن رسول اهللا tحلديث أيب هريرة 
 .)٢(ًواحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

 يف فضله، rًإذا قام املسلم رمضان تصديقا بام أخرب به رسول اهللا ف
ًواحتسابا للثواب يرجو اهللا خملصا له القيام ابتغاء مرضاته وغفرانه،  ً

 . )٣(حصل له الثواب العظيم
 فإن صالة الرتاويح ؛شهر رمضان شهر صالة التراويح -٢٢

َّمجاعة ال تصىل إال يف رمضان؛ حلديث  rأن رسول اهللا :  عائشة ُ
 . ١/١٦٦املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، : انظر). ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، ٢٠٠٩البخاري، كتاب صالة  الرتاويح، باب فضل من قام رمضان، برقم : متفق عليه) ٢(
 .٧٥٩كتاب صالة املسافرين، باب الرتغيب يف قيام رمضان، وهو الرتاويح، برقم 

 .٦/٢٨٦رشح النووي عىل صحيح مسلم، ) ٣(
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٤١ 
، َّصىل رجال بصالتهفخرج ليلة من جوف الليل فصىل يف املسجد، 

فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم يف الليلة الثانية، 
 الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل املسجد يف فصلوا بصالته، فأصبح

الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصالته، فلام كانت الليلة الرابعة عجز 
رجال منهم  )١(، فطفقrاملسجد عن أهله، فلم خيرج إليهم رسول اهللا 

 حتى خرج لصالة ،rالصالة، فلم خيرج إليهم رسول اهللا : يقولون
أما بعد، فإنه : اس، ثم تشهد، فقالالفجر، فلام قىض الفجر أقبل عىل الن

ُمل خيف عيل شأنكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل ِّ َّ َ 
 . )٢(، وذلك يف رمضان فتعجزوا عنها

ت بذلك؛ ألهنم هي قيام رمضان أول الليل،وسمي:صالة الرتاويحو
 . )٣( ًكانوا يسرتحيون بعد كل أربع ركعات،بناء عىل حديث عائشة 

  اإلمامليلة فالزمشهر رمضان من صلى فيه التراويح  -٢٣
ٍّديث أيب ذر حله قيام ليلة كاملة من فضل اهللا تعاىل؛ لحتى ينرصف كتب 

tأن النبي :   يف قيام رمضان، وفيهrقال  : قام مع اإلمام حتى إنه من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أي جعل : طفق) ١(
، ٩٣٤أما بعد، برقم : البخاري، كتاب اجلمعة، باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء: متفق عليه) ٢(

ومسلم، واللفظ له، يف كتاب صالة املسافرين، باب الرتغيب يف قيام رمضان، وهو الرتاويح، 
 . ٧٦١برقم 

، وحديث عائشة أخرجه البخاري، ٢٨٢، والقاموس املحيط، ص ٢/٤٦٢عرب، لسان ال: انظر) ٣(
 وطوهلن، ثم ن فال تسأل عن حسنهًكان يصىل أربعا((: ، وفيه٧٣٨، ومسلم، برقم ١١٤٧برقم 
 . ))ًن، ثم يصيل ثالثاهل وطون فال تسأل عن حسنهً أربعايليص
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٤٢ 
ِكتب له قيام ليلة: يف لفظو، ينرصف كتب اهللا له قيام ليلة ُ )١(. 

 شهر رمضان شهر االنتصار على أعداء اإلسالم في -٢٤
َول [: َّمع قلة عدد املسلمني وعدهتم؛ وهلذا قال اهللا تعاىلبدر  ُقد نرصكم َ ُ َْ َ َ َ
ْ ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهللا ُ َ ٌَّ ُ َّْ ِ َ َْ َ ٍَ ُ لعلكم تشكروناهللاِ ُْ ْ َُ َّ َإذ تقول للمؤمنني ألن  * ََ ْ َْ َ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ َ ِ

َيكفيكم أن يمدكم ربكم بثالثة آالف من ال ُِّّ َ ْ ُ ْ ٍَ ِ ِ َِ َ ََ ُ ُ ِْ ُ َّ ِمآلئكة منزلنيـَْ ِ َِ ُ ِبىل إن  * ََ َ َ
َتصربوا وتتقوا وي َ َ ْْ ُ َّْ َ َُ ٍأتوكم من فورهم هـذا يمددكم ربكم بخمسة آالف ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ُ ْ َِّ ُ ُ ُِ ُ ُّ ْ َ َْ ِ َ ْ

َمن ال ِمآلئكة مسومنيـِّْ ِ ِِّ َ ُ ُوما جعله * ََ َ َ ََ ُ إال برشى لكم ولتطمئن قلوبكم اهللاَ ُُ َّ َ ُُ َُ ِْ َِ ْْ َ َ َّ ِ
ِبه وما النرص إال من عند  ِ ِ ِْ ََّ ِ ُ ْ َّ َ ِ العزيز الاهللاِ ِ َ ِحكيمـْْ دد وقد كان ع ،)٢( ] َ

ًعة عرش رجال عىل فرسني وسبعني ضاملسلمني يف هذه الغزوة ثالثامئة وب
ًبعريا، فنرصهم اهللا تعاىل عىل املرشكني، وكان عددهم نحو ألف رجل، 
معهم مائة فرس، وسبعامئة بعري، وكان ذلك يف شهر رمضان املبارك يف 

 . السنة الثانية من اهلجرة
تح يف شهر رمضان يف السنة كذلك نرص اهللا املؤمنني يف غزوة الفو

 مكة ففتحها بغري قتال؛ ألن النرص rالثامنة من اهلجرة، و قد دخل النبي 
، ١٣٧٥، وأبو داود، كتاب شهر رمضان، باب يف قيام شهر رمضان، برقم٥/١٥٩أمحد، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والرتمذي، ١٦٠٥والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب قيام شهر رمضان، برقم 
، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة ٨٠٦قم كتاب الصوم، باب ما جاء يف قيام شهر رمضان، بر
، وصححه األلباين، يف صحيح سنن ١٣٢٧والسنة فيها، باب ما جاء يف قيام شهر رمضان، برقم 

 . ، و يف غريه١/٣٥٣النسائي، 
 . ٢٦-٢٣: سورة آل عمران، اآليات) ٢(
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٤٣ 
َوما  [: والذين آمنوا، قال سبحانه من عند اهللا، وهو سبحانه ينرص رسله َ

ِالنرص إال من عند  ِ ِْ َّ ِ ُ ْ ِ العزيز الاهللاَّ ِ َ ِحكيمـْْ َّولينرصن  [: وقال تعاىل ،)١( ] َ َ ُ َ َ  اهللاَ
َّمن ينرصه إن  ِ ُ ُ ُ َ ِ لقوي عزيزاهللاَ َ ٌّ ِ َ َ [ )٢(. 

 ولقد كان المبارك،مضاعفة الجود في شهر رمضان  -٢٥
  حني يلقاها يكون يف رمضان م أجود الناس، وكان أجودrرسول اهللا 

ارك أجود باخلري من الريح املرسلة حني  هذا الشهر املبيفجربيل، وكان 
 . )٣(يلقاه جربيل 

فقد كان جربيل  ،شهر رمضان شهر مدارسة القرآن -٢٦
لقرآن،  اهسة يف رمضان وذلك يف كل ليلة فيدارن يف كل سrيلقى النبي 

لقرآن؛ حلديث ابن عباس اجربيل   عىلrفيعرض رسول اهللا  ، 
أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان  rكان رسول اهللا : قال

ِّ يف كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول اهللا حني يلقاه جربيل
r أجود باخلري من الريح املرسلة ويف لفظ ، :لقيه جربيل كان افإذ 

 . )٤( أجود باخلري من الريح املرسلة rاهللا رسول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٦: يةسورة آل عمران، اآل) ١(
 .٤٠سورة احلج، اآلية ) ٢(
 . ، ويأيت خترجيه يف الذي بعده٢٣٠٨، ومسلم برقم ٦خاري برقم الب: متفق عليه) ٣(
، باب أجود  وكتاب الصوم، باب كيف كان بدء الوحي،البخاري كتاب بدء الوحي: متفق عليه) ٤(

، وكتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، برقم ١٩٠٢ برقم  يكون يف رمضان،rما كان النبي 
، وكتاب فضائل القرآن، باب كان ٣٥٥٤، برقم rي اقب، باب صفة النبن، وكتاب امل٣٢٢٠

= 
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٤٤ 
َّأرس إيل النبي :، قالت،عن فاطمة  عن عائشة و ََّ َr :

 ّعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتنييأن جربيل كان ،
 . )١(جيلأو ال أراه إال حرض 

ال يتم اإلسالم،  صوم شهر رمضان ركن من أركان -٢٧
وال يكمل إيامن العبد إال به؛حلديث عبد اهللا بن عمر   قال :،قال

ُبني اإلسالم عىل مخسr:رسول اهللا  ًشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا :ُ
 .)٢( لزكاة،وصوم رمضان،وحج البيتاإيتاء و، وإقام الصالة،رسول اهللا
 لطاعة المساجدشهر رمضان شهر االعتكاف، ولزوم -٢٨

، r زوج النبي ُّاهللا تعاىل،والتفرغ ملناجاته سبحانه؛حلديث عائشة 
، ىل حتى توفاه اهللا تعااألواخر من رمضان لعرش كان يعتكف اrأن النبي 

 . )٣(واعتكف أزواجه من بعده
 يعتكف يف كل رمضان rكان النبي :  ، قالtعن أيب هريرة و

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، r، ومسلم كتاب الفضائل، باب جوده ٤٩٩٧، برقم rجربيل يعرض القرآن عىل النبي 

 . ٢٣٠٨برقم 
، قبل احلديث r كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي :ٌالبخاري، كتاب فضائل القرآن، باب) ١(

 . ٤٩٩٨، واحلديث رقم ٤٩٩٧رقم 
، ومسلم، كتاب اإليامن، ٨البخاري، كتاب اإليامن، باب دعاؤكم إيامنكم، برقم : متفق عليه) ٢(

 . ١٦باب أركان اإلسالم ودعائمه العظام، برقم 
ومسلم،كتاب  ،٢٠٢٦اب االعتكاف يف العرش األواخر،برقم بالبخاري،كتاب االعتكاف،:متفق عليه)  ٣(

 . ١١٧٢االعتكاف، باب اعتكاف العرش األواخر من رمضان،برقم 
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٤٥ 
 .)١( ً كان العام الذي قبض فيه اعتكف عرشين يوماعرشة أيام، فلام

 عام ل القرآن كrكان يعرض عىل النبي :  قال يف جربيلtوعنه 
َ العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف يف كل يف مرة، فعرض عليه مرتني ِ ُ

ًعام عرشا، فاعتكف عرشين يف العام الذي قبض فيه  ٍ)واملراد  ،)٢
 . )٣(العرش األوسط، والعرش األخري: بالعرشين
 rألن النبي  ؛شهر رمضان شهر االجتهاد في العبادة -٢٩

ر من رمضان ما ال جيتهد يف غريه؛حلديث واخكان جيتهد يف العرش األ
عائشة  قالت، : كان رسول اهللاr جيتهد يف العرش األواخر ما ال 

 .)٤(جيتهد يف غريه
وعنها   قالت  : كان رسول اهللاr حيى أ إذا دخل العرش

َّأي شمر : َّومعنى شد املئزر .)٥(ئزرملَّالليل، وأيقظ أهله، وجد، وشد ا
 . كناية عن اعتزال النساء: واجتهد يف العبادات، وقيل

عن عائشة و   : أن رسول اهللاrقال  :وا ليلة القدر يف َّرحت
 . ٢٠٤٤برقم ،تاب االعتكاف،باب االعتكاف يف العرش األوسط من رمضانكالبخاري، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٩٩٨، برقم rالبخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي ) ٢(
 . ٩/٤٦فتح الباري، البن حجر، : انظر) ٣(
 . ١١٧٥ر من رمضان،برقم  مسلم،كتاب االعتكاف،باب االجتهاد يف العرش األواخ)٤(
البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل يف العرش األواخر من رمضان، برقم : متفق عليه) ٥(

 . ١١٧٤،ومسلم، كتاب االعتكاف، باب االجتهاد يف العرش األواخر من رمضان، برقم ٢٠٢٤
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٤٦ 
َّحتروا ليلة القدر يف : ، ويف لفظ الوتر من العرش األواخر من رمضان

ألشفاع؛ وقد تكون ليلة القدر يف ا ،)١(مضانرالعرش األواخر من 
ويف لفظ  ،)٢( التمسوها يف أربع وعرشين :حلديث ابن عباس 

ألواخر، هي يف تسع يمضني، أو يف سبع اهي يف العرش r :له عن النبي 
اخر من والتمسوها يف العرش األ: ويف لفظ. ة القدر، يعني ليليبقني

 .)٣( ، ليلة القدر يف تاسعة تبقى، يف سابعة تبقى، يف خامسة تبقىرمضان
ً جيتهدون يف العرش األواخر اجتهادا عظيام؛ t قد كان الصحابة و ً

رأيت إن علمت أي ليلة ليلة أ رسول اهللا يا: وهلذا قالت عائشة 
ٌللهم إنك عفو كريم حتب العفو ا :قويل: القدر، ما أقول فيها؟ قال ٌّ

 . )٤(ُعف عنياف
 غيرهكإفطار إفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس  -٣٠
بينا أنا نائم إذ أتاين رجالن r : عن النبي tمة لصيام؛ حلديث أيب أماامن أنواع 

 العرش األواخر، برقم ي ليلة القدر يف الوتر منِّالبخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب حتر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠٢٠، ورقم ٢٠١٧

: البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب حتري القدر يف الوتر يف العرش األواخر، برقم) ٢(
٢٠٢٢،٢٠٢١. 

: البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب حتري القدر يف الوتر يف العرش األواخر، برقم)٣(
٢٠٢٢،٢٠٢١. 

، ورواه بقية ٣٥١٣ فضل سؤال العافية، واملعافاة، برقم الرتمذي، كتاب الدعوات، باب يف) ٤(
 وصححه األلباين يف صحيح سنن ،))حسن صحيح ((: اخلمسة، وحسنه الرتمذي، فقال

 .  ٣/٤٤٦الرتمذي، 
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٤٧ 
ًفأخذا بضبعي فأتيا يب جبال وعرا فقاال  إنا : إين ال أطيقه، فقاال: ، فقلتاصعد: ً

: قلت بأصوات شديدة، سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت يف سواء اجلبل إذا
ُاء أهل النار،ثم انطلق يب فإذا أنا بقوم معلقني وُع: ما هذه األصوات؟ قالوا

: ما هؤالء؟ قال:قلت: ًاقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قالربع
 .)١( الذين يفطرون قبل حتلة صومهم

 
# # # 

 

، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ٢/٢٠٩، و ١/٤٣٠أخرجه ابن خزيمة، واحلاكم، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٥٨٨والرتهيب، 
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٤٨ 
 حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيته :المبحث الخامس

واجب بالكتاب، والسنة، واإلمجاع،  :أوالً صيام شهر رمضان
ٍعىل كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيم، خال من املوانع ٍ ٍ ٍ: 

ُيا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم  [:  فلقول اهللا تعاىلأما الكتاب؛ ْ َ َُ َ ََّ َ َِ ُِ ُْ َ ُّ َ
ُالصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلك َُّ َ َّ ََ ْ َ َ َ ِّْ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ُم تتقونََ َّ َ :  وقول اهللا تعاىل)١( ] ْ

َشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ال [ َ َ ُ َِّ ِّ ْ َ َ ٍُ ِ ِ َِ َّ ًِ ِّ ْ َُّ َُ ََ ِ ُ َ َهدى ـْْ ُ
ُوالفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ُ َْ َ َ ُ َ ْْ َْ َ َ َْ َّ ُ ِ َ ِ ِ ُ [ )٢(.  

: rقال رسول اهللا : ل، قا؛ فلحديث عبد اهللا بن عمر وأما السنة
، وإقام ًشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا: ُ بني اإلسالم عىل مخس((

 ؛)٣( ))الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان،وحج البيت
 ثائر rً أعرابيا جاء إىل رسول اهللا أن: t بن عبيد اهللا وحلديث طلحة

ِالرأس نسمع دوي صوته ِ ، وال نفقه ما يقول حتى دنا من رسول اهللا )٤(َّ
rَّيا رسول اهللا أخربين ما ذا فرض اهللا عيل من الصالة ؟ فقال :  فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٨٣: ةسورة البقرة، آي )١(
  . ١٨٥: سورة البقرة آية )٢(
، ومسلم، كتاب اإليامن، ٨البخاري، كتاب اإليامن، باب دعاؤكم إيامنكم، برقم : متفق عليه )٣(

 . ، واللفظ ملسلم١٦باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام، برقم 
 .صوت مرتفع متكرر وال يفهم: ّدوي )٤(
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٤٩ 
َّهل عيل غريها ؟ :  فقال))لوات يف اليوم والليلةمخس ص((: rرسول اهللا 

ًال، إال أن تطوع شيئا((: قال َّأخربين بام فرض اهللا عيل من :  فقال))َّ
ال، إال أن ((: َّهل عيل غريه؟ قال:  فقال))شهر رمضان((: الصيام؟ فقال
ًتطوع شيئا فأخربه : َّ عيل من الزكاة؟ قالأخربين ما فرض اهللا:  فقال))َّ
ّال، إال أن ((: َّهل عيل غريها؟ قال:  برشائع اإلسالم، قالrرسول اهللا 

واهللا ال أزيد عىل هذا وال أنقص : فأدبر الرجل وهو يقول:  قال))َّتطوع
ًمما فرض اهللا عيل شيئا[ أفلح إن صدق، أو دخل ((: rقال رسول اهللا ] َّ

 ؛)١())اجلنة إن صدق
، فكان )٢( عن يشءrُهنينا أن نسأل رسول اهللا :؛قالtوحلديث أنس 

يعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية، العاقل فيسأله ونحن نسمع، 
ُيا حممد أتانا رسولك فزعم : فجاء رجل من أهل البادية فقال لنا أنك ُ

: فمن خلق السامء؟ قال:   قال))صدق((:  قالتزعم أن اهللا أرسلك؟
فمن نصب هذه : ، قال))اهللا((: فمن خلق األرض؟ قال: ، قال))اهللا((

فبالذي خلق السامء، :  قال))اهللا((: اجلبال، وجعل فيها ما جعل؟ قال
، ٤٦، ورقم ١٨٩١وم، باب وجوب صوم رمضان، برقم البخاري، كتاب الص: متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب اإليامن، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان ٦٩٥٦، ورقم ٢٦٧٨ورقم 
 . ١١اإلسالم، برقم 

 يعني بذلك )) عن يشءrهنينا يف القرآن أن نسأل رسول اهللا ((: tقال أنس : ويف رواية ملسلم )٢(
َيا أهيا الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حني  [قول اهللا تعاىل  َِ ِْ َ ُ َ َ ُ َ َُ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ْ ْ ُ ْ ََّ َْ ْ ُ ْ َ ْ َ َِ ِْ ُ َ ََ َ ُّ

ِينزل القرآن تبد لكم عفا اهللا عنها واهللا غفور حليم َ َ َ َ ٌْ ْ ْ ُُ ََ َ ْ َ ُ َّ َُ َ ُ ُْ  ]. ١٠١: اآليةاملائدة،  [] ُ



  حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيته

 

٥٠ 
وزعم :  قال))نعم((: وخلق األرض، ونصب اجلبال، آهللا أرسلك؟ قال

َرسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا، قال :  قال))صدق((: ُ
َّوزعم رسولك أن :  قال))نعم((: فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا؟ قال ُ

فبالذي أرسلك آهللا أمرك : ال ق))صدق((: علينا زكاة يف أموالنا، قال
َوزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان يف :  قال))نعم((: هبذا؟ قال َّ ُ
 ))نعم((: فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا؟ قال:  قال))صد ق((: سنتنا؟ قال

ًوزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيال، قال: قال َّ َّ ُ :
َّالذي بعثك باحلق ال أزيد عليهن وال و: َّثم وىل، قال:  قال))صدق(( ِّ

؛ وحلديث )١())َّلئن صدق ليدخلن اجلنة((: rَّأنقص منهن، فقال النبي 
 يف املسجد دخل rبينام نحن جلوس مع النبي :  قالtأنس بن مالك 

ُّأيكم حممد؟والنبي :  ثم عقله، ثم قالرجل عىل مجل فأناخه يف املسجد
rُهذا الرجل األبيض املتكئ، فقال له :  متكئ بني ظهرانيهم، فقلنا

 فقال الرجل ))قد أجبتك((: rابن عبد املطلب؟ فقال له النبي : الرجل
ٌإين سائلك فمشدد عليك : rللنبي  ِّ َّيف املسألة فال جتد عيل يف نفسكّ ْ ِ َ)٢( ،
َأسألك بربك ورب من قبلك آهللا :  فقال))َّسل عام بدا لك((: فقال ِّ ِّ

أنشدك باهللا آهللا أمرك :  قال))اللهم نعم((: ِّأرسلك إىل الناس كلهم؟ قال
:  قال))اللهم نعم((: أن تصيل الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة ؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢مسلم، كتاب اإليامن، باب السؤال عن أركان اإلسالم، برقم  )١(
َّالجتد عيل يف نفسك )٢( ْ ِ  ]. ١/١٥١فتح الباري،البن حجر،.[ال تغضب عيل يف نفسك:َ
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٥١ 
 ))اللهم نعم((: أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قالأنشدك باهللا آهللا

أنشدك باهللا آهللا أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها عىل :قال
َآمنت بام جئت به،وأنا : فقال الرجل))اللهم نعم(( :rفقرائنا؟ فقال النبي 

ٍرسول من ورائي من قومي،وأنا ضامم بن ثعلبة أخو بني سعد بن ب ُِ َِ ْ ْ ، )١())كرُ
 .  األحاديث الكثرية املتواترة وغري ذلك من

 فقد أمجع املسلمون عىل وجوب صيام شهر رمضان، :وأما اإلمجاع
ٍوأمجعوا عىل أن من أنكر وجوبه كفر، إال أن يكون جاهال حديث عهد  َ ً
ًبإسالم؛ فإنه يعلم حينئذ، فإن أرص عىل اإلنكار فهو كافر، يقتل مرتدا؛  ُ ّ ّ

ً ثابتا بنص القرآن والسنة،معلوما من الدين بالرضورةًألنه جحد أمرا ً)٢( . 
 :مراتب فرض الصيام وأطواره: ثانياً

ملا كان فطم النفوس عن مألوفاهتا وشهواهتا من أشق األمور 
وأصعبها، تأخر فرض صيام رمضان إىل وسط اإلسالم بعد اهلجرة ملا 

ْتوطنت النفوس عىل التوحيد، والصالة، وألفت أوا َ مر القرآن فنقلت َِّ
إليه بالتدرج، وكان فرض صيام شهر رمضان يف السنة الثانية من 

 .)٣(ِ وقد صام تسع رمضاناتrاهلجرة، فتويف رسول اهللا 
 . ٦٣البخاري، كتاب العلم، باب القراءة والعرض عىل املحدث، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والتمهيد البن ٧٠ ومراتب اإلمجاع، البن حزم، ص،٤/٣٢٤املغني، البن قدامة، : انظر )٢(
، واإلمجاع له، مجع فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب وعبد الوهاب الشهري، ٢/١٤٨عبد الرب، 

 . ٥٢، واإلمجاع البن املنذر، ص١٢٦ص
 .٢/٣٠زاد املعاد البن القيم،  )٣(
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٥٢ 
ٍوكان فرض الصوم عىل رتب ثال ث َ  :  عىل النحو اآليت)١(ُ

  أن يطعموبين بينهفُِرض أوالً على وجه التخيير :الرتبة األولى
َيا أهيا الذين  [:  مع الرتغيب يف الصوم؛ لقول اهللا تعاىلًعن كل يوم مسكينا ِ َّ َ ُّ َ َ

ُآمنوا كتب عليكم الصيام كام كتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون َ َّْ َ ُ َ ُ ُْ ْ ُ َ ُ ْ َُ ُ َُّ َ َّ َ ََ ْ َ َ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِ َِ * 
ْأياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من َ ْ َ ِّْ َ َّ َ َّ ً ٌَّ ًَّ َ ُِ ِ ٍَ ٍَ َِ َ َ َُ َ أيام أخر وعىل َ َ َ َ ََّ ُ ٍَ

ْالذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع خريا فهو خري له وأن تصوموا  َ َ ٌ ُُ ْ ْ َ ْ ُ َ ُُ َ ُ َ َ َّ َ ُ ََ َ َ َ َْ َّ ٌَّ ًُ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ
ُخري لكم إن كنتم تعلمون ْ ْ َْ َّْ َ ُ ُ َِ ُ ٌ[ )٢( . 

ُوعىل الذين يطيقونه  [: ّملا نزلت((:  قالtوعن سلمة بن األكوع  َ َ ََ ُ ِ ُِ َّ َ
ٍدية طعام مسكنيِف ِ ِْ ُ ََ َ ٌ  حتى نزلت اآلية )٣( كان من أراد أن يفطر ويفتدي] ْ

ُكنَّا يف رمضان عىل عهد ((: ، ويف رواية ملسلم))التي بعدها فنسختها
، حتى  فافتدى بطعام مسكني من شاء صام ومن شاء أفطرrرسول اهللا 

ِأنزلت هذه األية ْ ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه[:ُ ُْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ِ َ وعن ابن عمر  )٥( )٤( ]ِ
  .٢/٣٠املرجع السابق، : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٤-١٨٣: سورة البقرة، اآليتان )٢(
 . فعل: أي)٣(
 .١٨٥: سورة البقرة، اآلية )٤(
ُ فمن شهد منكم الشهر فليصمه((البخاري ، كتاب التفسري، باب : متفق عليه)٥( ُ ْْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ْ َِ ، ٤٥٠٧، برقم ))ِ

ُ وعىل الذين يطيقونه فدية طعام ((: ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان نسخ قول اهللا تعاىل َ َُ ُ َ َ ََ ٌ ُ َّ َْ ِ ِ َِ
ْمس ٍكنيِ ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه((:  بقوله))ِ ُ ْْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ْ َِ : ، قال البخاري رمحه اهللا١١٤٥، برقم ))ِ
ٍوعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني((: ٌباب ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ُ َ َ ََ ٌ ُ َّ َْ نسختها :  قال ابن عمر وسلمة بن األكوع))َ

ُشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن(( َْ َ َ ُُ ْ َّ َِ ِ َِ ِ ْ ُ َ َعىل ما هداكم ولعلكم تشكرون((:  إىل قوله))ْ ُ ْ ْ َُ ْ َُ ُ ََّ َ ََ َ َ  قبل ))َ
= 
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٥٣ 
 َفدي(( أنه قرأ ْ ٍة طعام مسكنيِ ِ ِْ ُ َ َ  قال احلافظ )١())هي منسوخة((:   قال)).ٌ

 ))قال هي منسوخة((:اإلطعام،قوله:بالطعامواملراد ((: ابن حجر رمحه اهللا
ْوأن تصوموا  [: ن جهة قولههورصيح يف دعوى النسخ، ورجحه ابن املنذر م ُ ُ ََ َ

ْخري لكم ُْ َّ ٌ ألهنا لو كانت يف الشيخ الكبري الذي اليطيق الصيام مل : قال] َ
ْوأن تصوموا خري لكم [:يناسب أن يقال له ْ ُُ َّ ٌ َ َْ ُ . )٢()) مع أنه اليطيق الصيام] ََ

والصواب أن اآلية ((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا تعاىل يقول
 منسوخة حديث ابن ومما يؤكد أن اآلية،)٥(واهللا تعاىل أعلم،)٤( )٣())منسوخة

 ملا نزل رمضان فشق عليهم فكان rحدثنا أصحاب حممد ((:أيب ليىل قال
 ذلك ُقه ورخص هلم يفُ ممن يطيًمن أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، من صحيح البخاري ١٩٤٩احلديث رقم 

ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه((البخاري، كتاب التفسري، باب  )١( ُ ْْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ْ َِ  .  ٤٥٠٦برقم ، ))ِ
 ٨/١٨١فتح الباري، البن حجر،  )٢(
 . ٤٥٠٧، و٤٥٠٦سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم  )٣(
ٍوعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني(( وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ )٤( ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ُ َ َ ََ ٌ ُ َّ َْ  قال ابن عباس ))َ

  :خ الكبري واملرأة الكبرية اليستطيعان أن يصوما فليطعامنليست بمنسوخة،هو الشي 
ٍأياما معدودات((البخاري،كتاب التفسري،باب  [))ًمكان كل يوم مسكينا َ ُْ َ ًَّ  .٤٥٠٥ اآلية،برقم ))...َ

، واحلديث ٤٥٠٥از رمحه اهللا أثناء تقريره عىل صحيح البخاري،احلديث رقم سمعت شيخنا ابن ب )٥(
 : ،يذكر أن فرض صيام شهر رمضان كان عىل أحوال ثالثة،أو مراحل ثالث٤٥٠٨رقم 

 . ّ خريهم اهللا تعاىل بني الصيام واإلطعام والصيام أفضل -١
 . حتى اليوم الثاين ُ ألزموا بالصيام لكن من غربت عليه الشمس وقد نام فال يفطر -٢
 . ُ ألزموا بالصيام من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس،فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم -٣
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٥٤ 
ْوأن تصوموا خري لكم [فنسختها  ْ ُُ َّ ٌ َ َْ ُ  قال ابن حجر )١()) فأمروا بالصيام] ََ

ُوعىل الذين يطيقونه فدية طعام [:رمحه اهللا يف تفسري قوله تعاىل َ َُ ُ َ َ ََ ٌ ُْ ِ ِ َِ َّ َ 
ٍمسكني ِ وعىل الذين يطيقون الصيام إذا : يف الكالم حذف تقديره((:  ]ِْ

ان هذا يف أول األمر عند األكثر، ثم نسخ وصارت أفطروا فدية وك
 .)٣()٢())الفدية للعاجز إذا أفطر

َفمن شهد منكم الشهر [:لقول اهللا تعاىلتحتم الصيام؛: الرتبة الثانية ُ َْ َّ ُ ِ َ ِ َ َ
ُفليصمه ُْ َ ْ ُ لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام )٤( ]َ َ

 .)٥(والرشاب إىل الليلة القابلة 
 الفجر الثانيتحتم الصيام ووجوبه من طلوع : الرتبة الثالثة

إىل غروب الشمس، وهذه الرتبة نسخت الرتبة الثانية، وهي التي استقر 
، ،فعن الرباء بن عازب )٦(عليها الرشع يف الصيام إىل يوم القيامة

 ً إذا كان الرجل صائام فحرض اإلفطار فنامrكان أصحاب حممد : قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني ((:ٌالبخاري،كتاب الصوم،باب )١( ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ُ َ َ ََ ٌ ُ َّ َْ  .١٩٤٩ قبل احلديث رقم ))َ
 . ٨/١٨٠فتح الباري،  )٢(
َّعىل من تكلف الصوم وهو ال يقدر عليه ((عىل قراءة ابن عباس فال نسخ ؛ ألنه جيعل الفدية وأما ) ٣(

 ].٨/١٨٠فتح الباري البن حجر،.[))ّفيفطر ويكفر،وهذا احلكم باق
 .١٨٥: سورة البقرة، اآلية )٤(
 .٢/٣١زاد املعاد، البن القيم،  )٥(
 . ٢/٣١املرجع السابق،  )٦(
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٥٥ 
 وال يومه حتى يميس، وإن قيس بن رصمة قبل أن يفطر مل يأكل ليلته

ِأعندك :  فقال هلاًاألنصاري كان صائام، فلام حرض اإلفطار أتى امرأته
ال، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته : طعام؟ قالت

، فلام انتصف النهار )١(ًخيبة لك:  فجاءته امرأته فلام رأته قالت-عيناه 
ُغيش عليه فذكر ذلك للنبي  َ ُrَأحل لكم ليلة  [: ، فنزلت هذه اآلية َ َ َ َّْ ْ ُ ِ ُ

ُالصيام الرفث  َ َّ َِ ْإىل نسآئكمِّ َُ ِ ِ َ ًففرحوا هبا فرحا شديدا، ونزلت]  ِ ْوكلوا  [: ً ُ ُ َ
ُوارشبوا حتى يتبني لكم ال َّ َُ َ َ َ َ ُ ََ َّ ْ َخيط األبيض من الـَْْ ِْ ُ َ َْ ُ َخيط األسودـَْ ْ َْ ِ َ[ )٢( . 

# # # 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . خاب خييب إذا مل ينل ما طلب :  احلرمان، يقال:من اخليبة: خيبة لك )١(
َّأحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسآئكم هن [: البخاري، كتاب الصوم، باب قول اهللا تعاىل )٢( ُ ِّْ َ َّ َ ْ ُْ ِ ُِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َِّ ُ

ٌلباس لكم وأنتم لباس ل َ َ ٌ َِ ِْ ُْ َ ُ ُهن علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكـََّّ ُ ُ ََّ ْ ْ َُ َ ََ ْ َ ُ ُ ِ َ َّ َم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن ُ َ َ َْ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ ََ َ
ْبارشوهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم َُ َُ َْ ْ َ َّ ُ ََ َ َ ُ  . ١٩١٥ برقم ] ِ
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٥٦ 
 ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه : المبحث السادس

ٍ واحد عدل ٍيثبت دخول شهر رمضان برؤية حمققة، أو بشهادة شاهد ٍ
فأكثر، فإن مل تكن رؤية، وال شهادة أكمل الناس عدة شعبان ثالثني 

 : ًيوما، فعىل هذا يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين
  .)١(ٍرؤية هالل رمضان ولو من واحد عدل:األمر األول
 .ً إمتام شهر شعبان ثالثني يوما:األمر الثاين

الل شوال ولو من  إما برؤية ه:وكذلك يثبت خروج شهر رمضان
ًاثنني عدلني، أو إكامل رمضان ثالثني يوما، والفرق بني ثبوت دخول 
ُرمضان وخروجه، هو أن شهادة الواحد تقبل يف دخوله، وال يقبل يف 

 عىل النحو )٢(خروجه إال بشهادة عدلني، كام دلت عىل ذلك األدلة الثابتة
 : اآليت

 بإكامل  أواللهلهوجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة : أوالً
 rأن رسول اهللا : ًشعبان ثالثني يوما؛ حلديث عبد اهللا بن عمر 

: الشهر((ويف طريق ] تسع وعرشون ليلةالشهر ((: ذكر رمضان فقال
الشهر هكذا، ((:،ويف رواية)) اإلهبام يف الثالثة)٣(، وخنسهكذا، وهكذا

من قام بالواجبات، ومل يفعل كبرية، : املستقيم،  وهو ضد املعوج، ويف الرشع: يف اللغة: العدل )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٦/٣٢٣الرشح املمتع، للعثيمني، . [َّومل يرص عىل صغرية

  .٥٠-٢/٣٨زاد املعاد البن القيم، : انظر )٢(
 .أي قبض أصبعه اإلهبام: وخنس اإلهبام )٣(
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٥٧ 
ًمرة ثالثني، ومرة تسعا :ً يعني تسعا وعرشين يقول))وهكذا،وهكذا

َّالتصوموا حتى تروا اهلالل،وال تفطروا حتى تروه،فإن غم]فـ [))وعرشين ُ)١( 
َّإنا أمة ((: ويف لفظ))فأكملوا العدة ثالثني(( ويف رواية )٢())عليكم فاقدروا له ُ

 مرة تسعة  يعني)) ال نكتب و النحسب، الشهر هكذا، وهكذا)٣(َّأمية
 من )٥( آىلr أن النبي ؛ وعن أم سلمة )٤())وعرشين، ومرة ثالثني

، فلام مىض ًحلف ال يدخل عىل بعض أهله شهرا: ويف رواية[ نسائه، 
َغم، وأغمي، وغمي، يقال )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ َ َُّ َغم اهلالل، وأغمي، وغمي: ُُ ِّ َ َُّ ْ ُِ َّإذا غطاه يشء من غيم أو غريه، فلم : ُ

 ].٢٦٧/ ٦جامع األصول، البن األثري، . [يظهر
ُرت األمر أقدره وأقدرهّقد: يقال: فاقدروا له) ٢( ُ ُُ ِّْ َ ِّقدروا عدد الشهر : واملعنى. َّإذا نظرت فيه ودبرته: ُ

ًحتى تكملوا ثالثني يوما، أي ًقدروا حسابه بجعل شعبان ثالثني يوما، وهذا هو التفسري : ِّ ِّ
 ].٦/٢٦٧جامع األصول البن األثري،: انظر.[الصحيح الذي تدل عليه األحاديث الصحيحة

ُومن قدر عليه رزقه [: أي ضيقوا له العدد، من قوله تعاىل: وا لهِّقدر: وقيل َ ْ َُ َ ُْ ِ ِ ِْ َ  :يةاآل ،سورة الطالق[ ]  َ
ِّأي ضيق عليه، واملعنى عىل هذا التفسري] ٧ ًاجعلوا شعبان تسعة وعرشين يوما، والصواب : ُ

 .القول األول
: التي ال تكتب وال تقرأ، وقيل: ةاجليل من الناس، واألمي: األمة: أمة أمية ال نكتب وال نحسب) ٣(

جامع األصول، البن . [أهنا عىل أصل والدهتا، ومل تتعلم الكتابة: أي: هو منسوب إىل األم
 ].٢٨١/ ٦األثري، 

إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه ((: rالبخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي : متفق عليه) ٤(
، ١٩٠٨، ١٩٠٧، ١٩٠٦، ١٩٠٠ن األطراف كلها، برقم ، وألفاظه م١٩٠٦، برقم ))فأفطروا 
، ومسلم، كتاب الصيام،  باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر ٥٣٠٢، ١٩١٣

 .١٠٨٠ًلرؤية اهلالل، وأنه إذا غم يف أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوما، برقم 
 ]. ٦٢/ ١ب احلديث، البن األثري، النهاية يف غري. [أي حلف ال يدخل عليهن: آىل من نسائه )٥(
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٥٨ 
ًتسعة وعرشون يوما غدا  إنك !] يا نبي اهللا: [أوراح، فقيل له] عليهن[ٌ

إن الشهر يكون تسعة ((: ًشهرا، فقال] عليهن[حلفت أن ال تدخل 
 .)١())ًوعرشين يوما

وعن عائشة   َّملا مضت تسع وعرشون ليلة أعدهن :  قالت ُ ُّ
َبدأ يب فقلت: ، قالتrَّدخل عيل رسول اهللا  َ يا رسول اهللا إنك أقسمت : َ

َّ أعدهن، فقالًأن ال تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من تسع وعرشين ُ ُّ :
 .)٢())إن الشهر تسع وعرشون((

شهران ال ينقصان، شهرا ((:  قالr ان النبي tأما حديث أيب بكرة 
قال ((:  قال اإلمام البخاري رمحه اهللا)٣())رمضان، وذو احلجة: عيد

ال جيتمعان كالمها : ًوإن كان ناقصا فهو تام، وقال حممد: إسحاق
معنى هذا : قال أمحد((: ، وقال اإلمام الرتمذي رمحه اهللا)٤())ناقص
ًال ينقصان معا يف سنة واحدة؛ شهر رمضان وذو احلجة، إن : احلديث

إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا ((: rالبخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأخرجه مسلم، يف كتاب الصيام، باب ٥٢٠٢، وطرفه اآلخر برقم ١٩١٠،  برقم ))رأيتموه

 . ١٠٨٥ًالشهر يكون تسعا وعرشين، برقم 
، وكذلك أخرجه مسلم ١٠٨٣ًباب الشهر يكون تسعا وعرشين، برقم مسلم، كتاب الصيام،  )٢(

 . ، يف الباب السابق نفسهtمن حديث جابر 
، ومسلم، كتاب ١٩١٢البخاري، كتاب الصوم، باب شهرا عيد ال ينقصان، برقم : متفق عليه )٣(

 . ١٠٨٩،برقم ))شهرا عيد ال ينقصان((:rالصيام،باب معنى قوله 
  . ١٩١٢تاب الصوم، باب شهرا عيد ال ينقصان،قبل احلديث رقم صحيح البخاري، ك )٤(
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٥٩ 
وإن : معناه ال ينقصان، يقول: إسحاق:نقص أحدمها تم اآلخر، وقال

وعىل مذهب إسحاق يكون .  فهو متام غري نقصانًكانا تسعا وعرشين
 .)١())ًينقص الشهران معا يف سنة واحدة

 .)٣( r بمراد نبيه )٢(واهللا تعاىل أعلم
: r، أو قال أبو القاسم rقال النبي : ، قالtوعن أيب هريرة 

َصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم(( ِّ  فأكملوا عدة شعبان ُ
، إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا((: ، ولفظ مسلم))ثالثني

َّفإن غم عليكم صوموا ((: ، ويف رواية ملسلم))ًوا ثالثني يوما فصومُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٩٢شهرا عيد ال ينقصان بعد احلديث رقم : سنن الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف )١(
شهرا : اختلف الناس يف معنى قوله((: قال اخلطايب. شهرا عيد ال ينقصان ((: وقال ابن األثري )٢(

أهنام ال يكونان ناقصني يف احلكم، وإن وجدا ناقصني يف : معناه: عيد ال ينقصان، فقال بعضهم
أهنام اليكادان يوجدان يف سنة واحدة جمتمعني يف النقصان، : معناه: عدد احلساب، وقال بعضهم

وهذا القول اليعتمد : قلت: إن كان أحدمها تسعة وعرشين كان اآلخر ثالثني، قال اخلطايب
إنام أراد هبذا : وقال بعضهم.  أن حيمل األمر عىل الغالب واألكثر عليه؛ ألن الواقع خيالفه، إال

. ))تفضيل العمل يف العرش من ذي احلجة ؛ فإنه ال ينقص يف األجر والثواب عن شهر رمضان
 فتح الباري البن حجر، : وانظر]. [ ٦/٢٨٣، rجامع األصول يف أحاديث الرسول [
 ] .٣/١٤٦للقرطبي، املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم [، و]٤/١٢٥

وسمعت سامحة شيخنا ابن باز رمحه اهللا يذكر هذه األقوال، أثناء تقريره عىل صحيح البخاري  )٣(
ًال ينقصان مطلقا عددا، ولكن قد شاهد الناس أن : وقيل((: ، ثم قال١٩١٢احلديث رقم  ً

 العدد، وأما ، وقد حصل النقص يفrاهللا أعلم بمراد نبيه : النقص يف العدد حيصل، و اخلالصة
إنه ال ينقص يف األجر وإن نقصا : ًلو صام الناس تسعا وعرشين فاألجر كامل، وقول إسحاق

 . ))rاهللا أعلم بمراد نبيه : ًعددا قول قوي، وأحسن ما يقال
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٦٠ 
ُّلرؤيته،وأفطروا لرؤيته،فإن غم عليكم فعدو ثالثني َّ ،وعن حذيفة بن )١())ُ

َّالتقدموا الشهر حتى تروا اهلالل قبله، ((:  قالr عن رسول اهللا tاليامن 
 .)٢())، ثم صوموا حتى تروا اهلالل أو تكملوا العدة قبلهلوا العدةأو تكم

إذا رأيتم ((: rقال رسول اهللا :ًوعن ربعي بن حراش مرسال،قال
َّاهلالل فصوموا،وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم ُّ فأمتوا شعبان ُ

ُثالثني،إال أن تروا اهلالل قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثالثني إال أن تروا  ُ
 .)٣())اهلالل قبل ذلك

َّال تقدموا الشهر ((: rقال رسول اهللا :  قالوعن ابن عباس 
، وال تصوموا ون يشء يصومه أحدكمٍبصوم يوم وال يومني، إال أن يك

ُّفأمتوا العدة  )٤( حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غاممة
، وهذا لفظ أيب داود، ولفظ ))ثالثني، ثم أفطروا، والشهر تسع وعرشون

إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه ((: rالبخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، ١٩٠٩برقم ، ))فأفطروا 

ًوالفطر لرؤية اهلالل، وأنه إذا غم يف أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوما، برقم  َّ ُ١٠٨١. 
النسائي بلفظه، يف كتاب الصيام، باب ذكر االختالف عىل منصور يف حديث ربعي فيه، برقم  )٢(

، وصححه األلباين يف ٢٣٢٦ كتاب الصوم، باب إذا أغمي الشهر، برقم ، وأبوداود،٢١٢٥
 . ٢/٩٨، ويف صحيح النسائي، ٢/٥٠صحيح سنن أيب داود، 

، ٢١٢٧النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر االختالف عىل منصور يف حديث ربعي فيه، برقم  )٣(
 .٢/٩٩وصححه األلباين بام قبله، يف صحيح النسائي، 

 ]. ٦/٢٦٧جامع األصول،.[طاه يشء من سحاب أو غيم أو غري ذلكأي غ:غاممة )٤(
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٦١ 
ا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن ال تصومو((: الرتمذي

قال ابن :،ويف رواية للنسائي))ً فأكملوا ثالثني يوما)١(حالت دونه غياية
إذا رأيتم ((: rعجبت ممن يتقدم الشهر و قد قال رسول اهللا :عباس
َّل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة اهلال ُ 

 .)٢())ثالثني
َّ من شعبان ما ال يتحفظ )٣(َّ يتحفظrكان رسول اهللا ((: قالتوعن عائشة 

ً،ثم يصوم لرؤية رمضان،فإن غم عليه عد ثالثني يوما ثم صاممن غريه َّ َ َّ ُ(()٤(. 
 . )٥()) أحصوا هالل شعبان لرمضان((:rقال رسول اهللا :قال،tوعن أيب هريرة 

 ،عن t رمضان بيوم أو يومني؛حلديث أيب هريرة ُوال يتقدم بالصيام قبل
جامع . [الظلمة: كل يشء أظل اإلنسان فوق رأسه، مثل السحابة، والغربة: بياءين: غياية )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٦/٢٧٠األصول، البن األثري، 
، ٢٣٢٧ُفإن غم عليكم فصوموا ثالثني، برقم : أبوداود، كتاب الصوم، باب من قال: أخرجه )٢(

، ٦٨٨رتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء أن الصوم لرؤية اهلالل واإلفطار له، برقم وال
، ويف ١/٣٧٢، ويف صحيح سنن الرتمذي، ٢/٥١وصححه األلباين، يف صحيح سنن أيب داود، 

 . ٢/٩٨صحيح سنن النسائي، 
ِّأي حيرص ويتكلف يف عد أيام شعبان للمحافظة عىل صوم رمضان: يتحفظ )٣( َ . 
، وصححه األلباين يف صحيح سنن ٢٣٢٥ُداود، كتاب الصوم، باب إذا أغمي الشهر، برقم أبو  )٤(

 . ٢/٥٠أيب داود، 
، وحسنه األلباين ٦٨٧الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف إحصاء شعبان لرمضان، برقم  )٥(

 . ٥٦٥، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ١/٣٧٢يف صحيح سنن الرتمذي، 
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٦٢ 
ٍال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني((: أنه قالrالنبي  ،إال أن َّ

َّال تقدموا ((:،ولفظ مسلم))ًيكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم
ً إال رجل كان يصوم صوما فليصمهٍرمضان بصوم يوم وال يومني ٌ(()١( . 

َ عن صيام يوم الشك، فعن صلة بن زفر قالrوهنى النبي  َ َُ ِ ِ ِّ كنَّا عند : َّ
ّعامر بن يارس فأيت بشاة مصلية فقال ِّإين : َّكلوا، فتنحى بعض القوم فقال: ُ

ُّوم الذي يشك فيه الناس فقد عىص أبا من صام الي((: ٌصائم، فقال عامر ُ َ
ٌ، وحتى ولو كانت ليلة الثالثني من شعبان فيها غامم أو قرت )٢())rالقاسم 

 . )٣ً(فال يصام يوم الشك؛ هلذا احلديث و غريه من األحاديث السابقة آنفا
َال يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومني، برقم : ٌالبخاري، كتاب الصوم، باب: يهمتفق عل )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ َّ١٩١٤ ،
 . ١٠٨٢ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني، برقم : ٌومسلم، كتاب الصيام، باب

، والنسائي، كتاب الصيام، ٢٣٣٤أبوداود، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، برقم  )٢(
، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف كراهية صوم يوم ٢١٨٨، برقم باب صيام يوم الشك

، ١٦٤٥، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء يف صيام يوم الشك، برقم ٦٨٦الشك، برقم 
ُوأخرجه البخاري يف الصحيح معلقا جمزوما به، يف كتاب الصوم، باب قول النبي  ً ًr :)) إذا رأيتم

من صام يوم الشك فقد عىص أبا ((: ُوقال صلة عن عامر:  بلفظ))وهاهلالل فصوموا وإذا رأيتم
 . ، ويف غريه٢/٥٢، واحلديث صححه األلباين يف صحيح أيب داود، ))rالقاسم 

ًوقيل جيب صوم يوم الثالثني إذا حال دون الرؤية غيم أوقرت، فيجب وجوبا ظنيا، و )٣( حيرم : قيلً
صومه مكروه : صومه مستحب وليس بواجب، وقيل: ًصومه لألدلة الكثرية املذكورة آنفا، وقيل

العمل بعادة : صومه مباح وليس بواجب، والمكروه وال مستحب، وقيل: وليس بحرام، وقيل
: وقيل. غالبة فإذا مىض شهران كامالن فالثالث ناقص وإذا مىض شهران ناقصان فالثالث كامل 

وأصح هذه األقوال التحريم، ولكن إذا ثبت . ناس تبع لإلمام، فإن صام صاموا و إن أفطر أفطرواال
 زاد املعاد البن القيم، : انظر. [عند اإلمام وجوب الصوم وأمر الناس بصومه؛ فإنه الينابذ

= 
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٦٣ 
 :  نوعانم رمضان بالشهادة،والشهادةوجوب صو:ثانياً

حلديث ابن عباس شهادة الواحد؛: النوع األول  جاء :، قال
يعني : ، قال احلسن يف حديثهإين رأيت اهلالل:  فقالrأعرايب إىل النبي 
أتشهد أن ((: نعم، قال:  قال))هللا؟أتشهد أن ال إله إال ا((: رمضان، فقال

يا بالل أذن يف الناس أن يصوموا ((: نعم، قال:  قال))ًحممدا رسول اهللا؟
 .)١())ًغدا

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١٣٠-١/٨٨، وكتاب الصيام من رشح عمدة األحكام لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ٤٩ - ٢/٣٨

، ٣٣٣-٤/٣٣٠، واملغني البن قدامة، ٣٢٩-٧/٣٢٦ع مع الرشح الكبري واإلنصاف، واملقن
: وانظر. ١٢٥-٢٥/١٢٢، و١٠٣ -٢٥/٩٨، والفتاوى له، ٥٨واالختيارات البن تيمية، ص

والرشح املمتع البن . ٢٠٢-٢٥/١٢٦رسالة قيمة يف اهلالل، يف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، 
 ] .٣١٨-٦/٣١٤عثيمني، 

ْوداود، كتاب الصيام، باب يف شهادة الواحد عىل رؤية هالل رمضان، برقم أب )١( ، ويف لفظ ٢٣٤٠ُ
ُّ عن عكرمة أهنم شكوا يف هالل رمضان مرة فأرادوا أن اليقوموا ٢٣٤١أليب داود، برقم 

أتشهد أن ال إله ((:  فقالrُ فشهد أنه رأى اهلالل، فأيت به النبي واليصوموا فجاء أعرايب من احلرة
ًنعم، وشهد أنه رأى اهلالل، فأمر بالال أن ينادي يف الناس أن :  قال))إال اهللا وأين رسول اهللا؟
ًرواه مجاعة عن سامك عن عكرمة مرسال، ومل يذكر القيام ((: أبوداودقال . يقوموا وأن يصوموا
 . ))أحد إال محاد بن سلمة

حديث ابن عباس فيه ((: ، وقال٦٩١وأخرجه الرتمذي، يف الصوم، باب ماجاء بالشهادة، برقم 
ً مرسال، rاختالف، وروى سفيان الثوري وغريه عن سامك بن حرب عن عكرمة عن النبي 

 . ً مرسالr سامك رووا عن سامك، عن عكرمة عن النبي وأكثر أصحاب
وأخرجه النسائي، يف كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد عىل هالل شهر رمضان، 

، ٨٢، واحلديث ضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب داود، ص٢١١٥، و٢١١٤، و٢١١٣برقم 
بمعناه يقوى هبا، منها احلديث ولكن للحديث شواهد :  أقول((:  قال عبد القادر األرنؤوط

= 
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٦٤ 
وعن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب   الناس )١(َتراءى((:،قال 

 .)٢())ته،فصامه وأمر الناس بصيامه أين رأيrاهلالل،فأخربت رسول اهللا 
قال اإلمام الرتمذي أثناء كالمه عىل حديث ابن عباس    يف 

: والعمل عىل هذا احلديث عند أكثر أهل العلم، قالوا((: شهادة األعرايب
هادة رجل واحد يف الصيام، وبه يقول ابن املبارك، والشافعي، تقبل ش

ال يصام إال بشهادة رجلني،ومل خيتلف :إسحاق: وأمحد، وأهل الكوفة، وقال
 .)٤( )٣())أهل العلم يف اإلفطار أنه ال يقبل فيه إال شهادة رجلني

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٦/٢٧٣جامع األصول البن األثري، . [))الذي بعده

 جامع األصول البن األثري،. [الرتائي تفاعل من الرؤية، وهو طلب رؤية اهلالل: تراءى الناس )١(
 ٦/٢٧٣.[ 

، وصححه ٢٣٤٢أبوداود، كتاب الصوم،باب شهادة الواحد عىل رؤية هالل رمضان،برقم  )٢(
 . ٢/٥٥باين يف صحيح سنن أيب داود، األل

 . ٦٩١سنن الرتمذي،كتاب الصوم،باب ما جاء يف الصوم بالشهادة،احلديث رقم  )٣(
 :وأما شهادة املرأة يف ثبوت دخول الشهر فقد اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني) ٤(
، وقول أيب أمحد مرواية عن اإلمايقبل قول املرأة يف رؤية هالل شهر رمضان، وهو : القول األول 

حنيفة، وأحد الوجهني ألصحاب الشافعي؛ ألنه خرب ديني أشبه الرواية، واخلرب عن القبلة، 
 .ودخول وقت الصالة، وحيتمل أن ال يقبل قول امرأة كهالل شوال

ال يقبل قول املرأة؛ ألن طريقه الشهادة؛  وهلذا  يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد : القول الثاين 
صل، ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من املرأة املنفردة، كالشهادة هبالل شوال، وهو رواية عن األ

: ٣٤٣/ ٧قال ابن قدامة يف الرشح الكبري، . اإلمام أمحد، وهو أحد الوجهني ألصحاب الشافعي
 الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، . [ ))وحيتمل أن ال يقبل فيه قول امرأة كهالل شوال ((
 ].٣٢٧ -٣٢٦/ ٦،والرشح املمتع، البن عثيمني، ٢٢٨/ ٢،والكايف البن قدامة،٣٤٣ /٧

= 
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٦٥ 
 من -ِّ حلديث حصني بن احلارث اجلديل شهادة االثنني؛: النوع الثاين

أن : rعهد إلينا رسول اهللا : أن أمري مكة خطب ثم قال(( - قيس جديلة
ُ، فإن مل نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادهتام، فسألت  للرؤية)١(ننسك ٍ

ْاحلسني بن احلارث من أمري مكة؟ قال هو : عد فقالال أدري، ثم لقيني ب: َ
إن فيكم من هو : احلارث بن حاطب أخو حممد بن حاطب، ثم قال األمري

، وأومأ بيده إىل rأعلم باهللا ورسوله منِّي، وشهد هذا من رسول اهللا 
لذي أومأ إليه من هذا ا: ٍفقلت لشيخ إىل جنبي: رجل، قال احلسني

: هذا عبد اهللا بن عمر، وصدق كان أعلم باهللا منه، فقال: األمري؟ قال
 .)٢())rبذلك أمرنا رسول اهللا 

:  قالrوعن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واختلف العلامء يف املرأة هل تقبل شهادهتا يف الدخول كالرجل ((: قال شيخنا ابن باز رمحه اهللا 
 :عىل قولني

 منهم من قبلها كام تقبل روايتها يف احلديث الرشيف إذا كانت ثقة، ومنهم من مل يقبلها، 
واألرجح عدم قبوهلا يف هذا الباب؛ ألن هذا املقام من مقام الرجال، وما خيتص به الرجال، 

 ].٦٢/ ١٥جمموع فتاوى ابن باز، . [))ويشاهده الرجال؛ وألهنم أعلم هبذا األمر وأعرف به
وال يقبل فيه شهادة رجل ((: وأما يف ثبوت دخول شوال، فقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا 

الرشح الكبري مع . [))ني، وال شهادة النساء املنفردات وإن كثرن، وكذلك سائر الشهور وامرأت
 ].٣٤٤/ ٧املقنع واإلنصاف، 

 ].٦/٢٧٤جامع األصول البن األثري، .[النسك العبادة،واملراد به هاهنا الصوم:ننسك )١(
، وصححه ٢٣٣٨أبوداود، كتاب الصوم، باب شهادة رجلني عىل رؤية هالل شوال، برقم  )٢(

 . ٢/٥٤األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
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٦٦ 
َاختلف الناس يف آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي (( ِ َ
r :ً؛ ألهال اهلالل أمس عشية، باهللا ّ ِ َّ َ  الناس أن rفأمر رسول اهللا َ

ُوأن يغدوا إىل مصالهم((: ٌ زاد خلف يف حديثه))يفطروا ََّ ُ(()١( . 
وعن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب، أنه خطب الناس يف اليوم 

ُّالذي يشك فيه، فق َ ، rأال إين جالست أصحاب رسول اهللا : الُ
صوموا لرؤيته ((:  قالrَّوساءلتهم، وإهنم حدثوين أن رسول اهللا 

َّ، فإن غم عليكم فأكملوا ثالثني، فإن شهد وأفطروا لرؤيته، وانسكوا هلا ُ
 .)٢())شاهدان فصوموا وأفطروا

ٍبن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول اهللا وعن أيب عمري  ُ ُr )) أن
، فأمرهم أن  يشهدون أهنم رأوا اهلالل باألمسrًركبا جاءوا إىل النبي 

ُيفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إىل مصالهم َّ َ ُ(()٣(. 
 حلديث كريب أن أم  البلدان في رؤية الهالل؛اختالف المطالع بين:ثالثاً

فقدمت الشام فقضيت ((:،قالبالشامالفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية 
، وصححه ٢٣٣٩أبو داود، كتاب الصوم، باب شهادة رجلني عىل رؤية هالل شوال، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/٥٤األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
، ٢١١٥النسائي، كتاب الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد عىل هالل رمضان، برقم  )٢(

 . ٩٠٩، ويف إرواء الغليل، برقم ٢/٩٥ يف صحيح النسائي، وصححه األلباين
، ١١٥٧ِأبو داود، كتاب الصالة، باب إذا مل خيرج اإلمام للعيد من يومه؛ خيرج من الغد، برقم  )٣(

، وصححه األلباين ١٥٥٧والنسائي يف كتاب العيدين، باب اخلروج إىل العيدين من الغد، برقم 
 . ١/٣١٧يف صحيح سنن أيب داود، 
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٦٧ 
َّحاجتها واستهل عيل رمضان وأنا بالشام فرأيت اهلالل ليلة اجلمعة،ثم  َّ ِ ُ

ر فسألني عبد اهللا بن عباس قدمت املدينة يف آخر الشه  ثم ذكر ،
 أنت:  رأيناه ليلة اجلمعة، فقال:متى رأيتم اهلالل؟ فقلت: اهلالل، فقال
لكنا : نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: رأيته؟ فقلت

أو : رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثني أو نراه، فقلت
، ))rال، هكذا أمرنا رسول : ة معاوية وصيامه؟ فقالال تكتفي برؤي

 . )١(يف نكتفي، أو تكتفي] من رواة احلديث[وشك حييى بن حييى 
َخرجنا للعمرة، فلام نزلنا ببطن نخلة قال : وعن أيب البخرتي قال ْ

هو : هو ابن ثالث، وقال بعض القوم: القوم، فقال بعض تراءينا اهلالل
َّإنا رأينا اهلالل، فقال بعض : فلقينا ابن عباس فقلنا: ابن ليلتني، قال

ُّأي ليلة : هو ابن ليلتني، فقال: ثالث، وقال بعض القومهو ابن : القوم
َّإن اهللا مده ((: قالrإن رسول اهللا :ليلة كذا وكذا،فقال:فقلنا:رأيتموه؟ قال

ٍهو لليلة رأيتموهللرؤية ف ّإن اهللا قد أمده لرؤيته فإن أغمي ((:  ويف رواية))َِ
 .)٢()) عليكم فأكملوا العدة

ّوالشك أن اختالف مطالع األهلة من األمور التي علمت 
ٍمسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأهنم إذا رأو اهلالل ببلد اليثبت حكمه ملا  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍ

ُبعد عنهم، برقم  َ١٠٨٧ . 
مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أنه ال اعتبار بكرب اهلالل وصغره، وأن اهللا تعاىل أمده للرؤية، فإن  )٢(

 . ١٠٨٨ّغم فليكمل ثالثون، برقم 
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٦٨ 
ًحسا وعقال، ومل خيتلف يف هذا أحد من علامء املسلمني وال :بالرضورة ً

غريهم، وإنام وقع االختالف بني علامء املسلمني يف اعتبار اختالف 
 : املطالع يف ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه عىل قولني

فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختالف املطالع يف بدء صوم 
ن اتفقت لزم الصوم كل من يوافق بلد من رأى اهلالل رمضان وهنايته، فإ

 . ّيف املطالع لألهلة،وال يلزم من خيالف مطلع اهلالل إذا مل يروه
َومنهم من مل ير اعتبار اختالف املطالع فإذا رآه أهل بلد لزم الناس 
كلهم الصوم، وهذا أقرب إىل احتاد املسلمني وتوحيد كلمتهم، وعدم 

ًاجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدا كان التفرق بينهم، فإذا 
 . )١(ذلك أفضل وأقوى للمسلمني يف احتادهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : تلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف اعتبار اختالف املطالع أو عدمه عىل النحو اآليتاخ )١(

ذهب أكثر احلنفية وهو القول املعتمد عندهم، واملالكية، واحلنابلة، وهو قول عند : القول األول
الشافعية إىل عدم اعتبار اختالف املطالع يف إثبات دخول رمضان وخروجه، فإذا ثبت دخول 

لزم مجيع املسلمني يف مجيع البلدان الصيام، وكذلك إذا ثبت خروج شهر رمضان لزمهم رمضان 
وهذا قول ((: اإلفطار؛ لعموم األدلة الظاهرة من الكتاب والسنة، قال اإلمام ابن قدامة يف املغني

إن كان بني البلدين مسافة قريبة ال ختتلف : الليث، وبعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم
ٌجلها كبغداد والبرصة لزم أهلها الصوم برؤية اهلالل يف أحدمها، وإن كان بينهام بعد املطالع أل ُ

ٍكالعراق واحلجاز والشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم، وسامل وإسحاق ملا روى 
َّقدمت الشام واستهل عيل هالل رمضان وأنا بالشام فرأينا اهلالل ليلة اجلمعة: كريب، قال ، ثم َّ

: متى رأيتم اهلالل؟ قلت: قدمت املدينة يف آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر اهلالل فقال
وية، نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معا: قلت: أنت رأيته ليلة اجلمعة: رأيناه ليلة اجلمعة، فقال

ُلكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثني أو نراه، فقلت: فقال أال تكتفي برؤية : َّ
= 



   ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه

 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩
، ثم قال ابن ]١٠٨٧رواه مسلم، برقم . [rال، هكذا أمرنا رسول اهللا : معاوية وصيامه؟ فقال

ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه [: ولنا قول اهللا تعاىل((: قدامة ُْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ِ َ  وذكر األحاديث عىل وجوب ] ِ
وأمجع املسلمون عىل وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم ((: صوم رمضان، ثم قال

من شهر رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه عىل مجيع املسلمني؛ وألن شهر رمضان ما بني 
 الطالق، والعتاق، اهلاللني وقد ثبت أن هذا اليوم منه يف سائر األحكام من حلول الدين، ووقوع

ووجوب النذور وغري ذلك من األحكام، فيجب صيامه بالنص واإلمجاع؛ وألن البينة العادلة 
َّشهدت برؤية اهلالل فيجب الصوم، كام لو تقاربت البلدان، فأما حديث كريب فإنام دل عىل أهنم 

 ] .٣٢٩-٤/٣٢٨املغني البن قدامة، . [))...ال يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به
ذهب الشافعية يف األصح عندهم وهو قول يف مذهب أمحد، واختاره شيخ اإلسالم : القول الثاين
أن املعترب اختالف املطالع فليزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية يف مطلع اهلالل دون : ابن تيمية

ة هبذا، فإن اتفقت ختتلف املطالع باتفاق أهل املعرف((: قال شيخ االسالم ابن تيمية. من خيالفه 
االختيارات الفقهية لشيخ . [))لزم الصوم وإال فال، وهو األصح للشافعية، وقول يف مذهب أمحد

 ].١١٣-٢٥/١٠٣، وجمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ١٥٨اإلسالم بن تيمية، ص
اخلالفة إن الناس تبع لإلمام فإذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت : القول الثالث

جلميع املسلمني فرآه الناس يف بلد اخلليفة ثم حكم اخلليفة بالثبوت لزم من حتت واليته يف 
مشارق األرض ومغارهبا أن يصوموا أو يفطروا مع اخلليفة، وعمل الناس اليوم عىل هذا، وهذا 

ىل من قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاين الذي حيكم فيه باعتبار اختالف املطالع، فيجب ع
وهذا قال به ابن املاجشون . [ًرأى املسألة مبنية عىل اعتبار املطالع أن ال يظهر خالفا ملا عليه الناس

 ].٦/٣٢٢الرشح املمتع البن عثيمني،، : ، وانظر١/٢٨٨من املالكية كام يف بداية املجتهد، 
وهذا يوافق مذهب احلنابلة إنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول اخلرب إليه يف الليلة،:القول الرابع

يف الوقت احلارض؛ألنه يمكن أن يصل اخلرب إىل مجيع أقطار الدنيا يف أقل من دقيقة،لكن خيتلف عن 
 ] .٦/٣٢٣الرشح املمتع البن عثيمني، .[مذهب احلنابلة إذا كانت وسائل االتصاالت مفقودة

: انظر. [قال الشيخ أمحد شاكرإنه يلزم حكم الرؤية للجميع إذا رؤي بمكة، وبه : القول اخلامس
 عبد اهللا الطيار، والغصن، واملشيقح، : الروض املربع رشح زاد املستقنع بحاشية وتعليق املشايخ

 ].٢١ص، ،وأوائل الشهور العربية١٣وعزوا إىل العلم املنشور يف إثبات الشهور،ص]. [٤/٢٧٣
، ٢٣/١٤٢ و))رؤية((، مادة ٢٢/٣٥املوسوعة الفقهية، نرش وزارة األوقاف الكويتيه، : وانظر

= 
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٧٠ 
ٍواألظهر أنه ال حرج عىل أهل أي بلد إذا مل يروا اهلالل ليلة الثالثني من 
شعبان أو ليلة الثالثني من رمضان أن يأخذوا برؤيته إذا ثبتت يف غري 

فوا فيام بينهم أخذوا بحكم احلاكم مطلعهم؛ لعموم األدلة؛ ولكن إذا اختل
ْيف بلدهم إن كان احلاكم مسلام؛ فإن حكم احلاكم بأحد القولني يرفع  ُ ً
ًاخلالف ويلزم من حتت واليته العمل به، وإن مل يكن احلاكم مسلام أخذوا 
بحكم املركز اإلسالمي يف بالدهم حمافظة عىل الوحدة اإلسالمية يف 

 . )٢( واهللا تعاىل أعلم)١(يد يف بالدهمصومهم رمضان، ويف صالهتم الع
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ] .٢٨/١٨، و ))رمضان((مادة  
 / ١٠ و١٠٢-١٠/١٠٠جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  )١(
 : وقد صدر هبذه املسألة قرار من هيئة كبار العلامء، فقرر املجلس ما ييل )٢(

ًة حسا وعقال، ومل خيتلف فيها أحد، اختالف مطالع األهلة من األمور التي علمت بالرضور: ًأوال(( ً
 .وإنام وقع االختالف بني علامء املسلمني يف اعتبار اختالف املطالع من عدمه 

مسألة اعتبار املطالع من عدمه من املسائل النظرية التي لالجتهاد فيها جمال، واالختالف فيها : ًثانيا
من اخلالف السائغ الذي يؤجر فيه املصيب ويف أمثاهلا واقع ممن هلم الشأن يف العلم والدين، وهو 

ًأجر االجتهاد، وأجر اإلصابة، ويؤجر فيه املخطئ أجرا الجتهاده، و قد اختلف العلامء : أجرين
َفمنهم من رأى اعتبار اختالف املطالع، ومنهم من مل ير اعتباره، : يف هذه املسألة عىل قولني
 استدل الفريقان بالنص الواحد، كاشرتاكهام من الكتاب والسنة، وربام: واستدل كل فريق بأدلة

ِّ يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والـْحج [: يف االستدالل بقوله تعاىل َ َ َ َِ َّ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ُ َّ ُِ َ َ سورة  []َ
البخاري، برقم . [حلديث ا))... صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته((: r، وبقوله ]١٨٩البقرة،اآلية 

ً، وذلك الختالف الفهم يف النص وسلوك كل منها طريقا يف ]١٠٨١، ومسلم، برقم ١٩٠٩
ّاالستدالل به، وعند بحث هذه املسألة يف جملس اهليئة ونظرا العتبارات قدرهتا اهليئة؛ وألن هذا  ً

قد مىض عىل ظهور هذا اخلالف يف مسألة اعتبار املطالع من عدمه ليس له آثار ختشى عواقبها، و
ًالدين مدة أربعة عرش قرنا ال نعلم منها فرتة جرى فيها توحيد األمة األمية عىل رؤية واحدة، فإن 
= 
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٧١ 
وقد سمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز رمحه اهللا 

ٍأن الدول اإلسالمية إذا وثق بعضها ببعض وكل : ًتعاىل ، يذكر كثريا
منهم اعتمد رؤية اهلالل عند الدولة األخرى فهو حسن لعموم 

 .)١(رؤيتهم فال بأساألحاديث، و إن مل يتيرس ذلك وصاموا ب
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعضاء اهليئة يرون بقاء األمر عىل ما كان عليه، وعدم إثارة هذا املوضوع، وأن يكون لكل دولة 
ار إليهام يف املسألة إذ لكل منهام أدلته إسالمية حق اختيار ما تراه بواسطة علامئها من الرأيني املش

 . ومستنداته
أما ما يتعلق بإثبات األهلة باحلساب، فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة يف ذلك، وبعد : ًثالثا

صوموا ((: rالرجوع إىل ما ذكره أهل العلم، فقد أمجع أعضاء اهليئة عىل عدم اعتباره لقوله 
، ولقوله ]١٠٨١، ومسلم، برقم ١٩٠٩البخاري،برقم .[ احلديث))...لرؤيته، وأفطروا لرؤيته

r :))ومسلم، برقم ١٩٠٦البخاري، برقم  [))ال تصوموا حتى تروه وال تفطروا حتى تروه ،
 . ))وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم]. ١٠٨٠

 لعلامءهيئة كبار ا
 رئيس الدورة

 عبد الرزاق عفيفي
 عبد العزيز بن باز حمضار عقيل حممداألمني الشنقيطي
 حممد احلركان عبد اهللا خياط عبد اهللا بن محيد
 صالح بن غصون سليامن بن عبيد عبد املجيد حسن

 حممد بن جبري عبد العزيز بن صالح إبراهيم بن حممد آل الشيخ
 صالح بن حليدان بن خننيراشد  عبد اهللا بن غديان

  عبد اهللا بن منيع 
 . هـ١٣/٢/١٣٩٣تاريخ القرار 

ونقل يف جمموع فتاوى اللجنة ]. ٣٤-٣/٣٢أبحاث هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية، [
 .١٠٤ -١٠/١٠٢الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 

لصوم والفطر أمر طيب حمبوب للنفوس الشك أن اجتامع املسلمني يف ا((: وقال رمحه اهللا )١(
= 
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٧٢ 
ثبت يف هذا أحاديث منها حديث الصوم والفطر باالجتهاد،: رابعا

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون،واألضحى (( ،tأيب هريرة 
م وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يو((: ،ولفظ أيب داود))يوم تضحون

 مكة )١(، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاجتضحون
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ًومطلوب رشعا حيث أمكن، ولكن ال سبيل إىل ذلك إال بأمرين
 وألغاه سلف األمة، rُأن يلغي مجيع علامء املسلمني االعتامد عىل احلساب كام ألغاه رسول اهللا :أحدمها

الصحيحة، وقد ذكر  يف األحاديث rوأن يعملوا بالرؤية أو بإكامل العدة كام بني ذلك رسول اهللا 
 اتفاق العلامء عىل أنه ال جيوز االعتامد عىل ١٣٣- ٢٥/١٣٢شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى 

إمجاع : عن الباجي٤/١٢٧احلساب يف إثبات الصوم والفطر ونحومها،ونقل احلافظ يف الفتح 
 . السلف عىل عدم االعتداد باحلساب، وأن إمجاعهم حجة عىل من بعدهم 

أن يلتزموا باالعتامد عىل إثبات الرؤية يف أي دولة إسالمية تعمل برشع اهللا وتلتزم : لثايناألمر ا
ًبأحكامه فمتى ثبت عندها رؤية اهلالل بالبينة الرشعية دخوال أو خروجا تبعوها يف ذلك عمال  ً ً

البخاري، .[))ُ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته((: rبقول لنبي 
 وأشار بيده إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب، الشهر هكذا وهكذا((: r، وقوله ]١٩٠٩برقم 

. ابعه كلها وأشار بأص))والشهر هكذا وهكذا وهكذا((ثالث مرات وعقد إهبامه يف الثالثة، 
أن الشهر : يعني بذلك عليه الصالة والسالم] ١٠٨٠، ومسلم، برقم ١٩١٣البخاري، برقم [

يكون تسعة وعرشين، ويكون ثالثني، واألحاديث يف هذا املعنى كثرية، من حديث ابن عمر، 
ً ليس خاصا بأهل املدينة r، ومعلوم أن خطاب النبي yوأيب هريرة، وحذيفة بن اليامن، وغريهم 

بل هو خطاب لألمة مجعاء يف مجيع أعصارها وأمصارها إىل يوم القيامة، فمتى توافر هذان 
ًاألمران أمكن أن جتتمع الدول اإلسالمية عىل الصوم مجيعا، والفطر مجيعا، فنسأل اهللا أن يوفقهم  ً

جمموع فتاوى . [))... لذلك وأن يعينهم عىل حتكيم الرشيعة اإلسالمية، ورفض ما خالفها 
 ] .١٤٥-١٥/٧٦: وانظر] [١٥/٧٦قاالت متنوعة، وم

 جامع األصول البن األثري،. [اسم علم عىل املزدلفة: وهو الطريق، ومجع: مجع فج: فجاج )١(
 ٣٧٩ -٦/٣٧٨.[ 
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٧٣ 
 .)١())منحر، وكل مجع موقف

َّوفرس بعض أهل العلم هذا احلديث، ((: قال اإلمام الرتمذي رمحه اهللا
ِإنام معنى هذا؛ أن الصوم والفطر مع اجلامعة وعظم الناس: فقال ْ ُ(()٢(. 

أن اخلطأ موضوع عن الناس : معنى احلديث((: قال اخلطايب رمحه اهللا
ًفيام كان سبيله االجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا اهلالل إال بعد 
الثالثني فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 

ٍتسعا وعرشين؛ فإن صومهم وفطرهم ماض، وال يشء عليهم ، ٍمن وزر: ً
ُعرفة، فليس عليهم إعادته، ] يوم[ٍأو عيب، وكذلك احلج إذا أخطأوا 

 .)٣())وكذلك أضحاهم جتزئهم، وإنام هذا رفق من اهللا ولطف بعباده
وعن عائشة   قال رسول اهللا : ، قالتr :)) الفطر يوم يفطر

 .)٤()) الناس، واألضحى يوم يضحى الناس
أن من رأى هالل رمضان وحده : ومما يدخل يف معنى هذه األحاديث

، والرتمذي، كتاب الصوم، ٢٣٢٤أبوداود، كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم اهلالل، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٦٩٧والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم تضحون، برقم باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون 

، وصححه األلباين  يف ١٦٦٠وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء يف شهري العيد، برقم 
 . ١/٣٧٥، وصحيح الرتمذي، ٢/٥٠صحيح سنن أيب داود، 

 . ، وقد سبق خترجيه يف الذي قبله ٦٩٧سنن الرتمذي، عىل احلديث رقم  )٢(
 . ٦/٣٧٨األثري عن اخلطايب يف جامع األصول، نقله ابن  )٣(
، وصححه ٨٠٢الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف الفطر واألضحى متى يكون، برقم  )٤(

 . ١/٤٢٠األلباين يف صحيح الرتمذي، 
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٧٤ 
ّوردت شهادته مل يلزمه الصوم وال غريه، ونقله حنبل عن أمحد يف 
ِّالصوم، وكام ال يعرف وال يضحى وحده، وهذا هو اختيار شيخ 

 .)١(اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
ذهب بعض أهل العلم ((:ابن باز رمحه اهللاوقال سامحة شيخنا اإلمام 

: إىل أنه يصوم وحده،والصواب أنه ال جيوز له أن يصوم وحده،بل عليه
الصوم يوم تصومون، ((:rأن يصوم مع الناس ويفطر معهم؛لقول النبي 
، أما إذا كان يف الربية )٢())والفطر يوم تفطرون،واألضحى يوم تضحون

 .)٤( أعلمU واهللا )٣())ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته يف الصوم والفطر 
 ، ٢٥/١١٤، وجمموع الفتاوى له، ١٥٨االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥/٢٠٢و
 . ،وتقدم خترجيه١٦٦٠،وابن ماجه،برقم ٦٩٧،والرتمذي برقم ٢٣٢٤اود،برقم أبو د )٢(
 . ٢٥/١١٧جمموع فتاوى ابن تيمية، : ،وانظر٧٤-١٥/٧٢جمموع فتاوى ابن باز، )٣(
اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل فيمن رأى هالل رمضان وحده ومل تقبل شهادته، كام اختلفوا  )٤(

 : تقبل شهادته كذلك عىل النحو اآليتفيمن رأى هالل شوال وحده ومل 
من رأى هالل شهر رمضان ومل تقبل شهادته فقد اختلف العلامء يف هذه ا ملسألة عىل : املسألة األوىل
 : قولني

من طالق وغريه معلق به؛ لعلمه أنه من رمضان، : يلزمه الصوم، ومجيع أحكام الشهر: القول األول
 قول مالك، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن وهذا هو املشهور يف مذهب أمحد، وهو

املنذر، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ ألنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كام لو حكم به احلاكم، 
ًوكونه حمكوما به من شعبان ظاهر يف حق غريه، وأما يف الباطن فهو يعلم أنه من رمضان فلزمه 

 . صيامه كالعدل
ال يصوم إال يف مجاعة :زمه الصوم وهو رواية عن أمحد،فقد روى حنبل عن أمحدال يل:القول الثاين

= 
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٧٥ 
ٍوكذلك من انتقل من بلد إىل بلد آخر فحكمه يف الصيام واإلفطار  ٍ
حكم البلد الذي سافر إليها، سواء كان ذلك يف أول شهر رمضان أو يف 

، ويفطر معهم؛ ألن حكم من اخلروج من الصيام، فيصوم مع الناس
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الناس،وبه قال عطاء وإسحاق،وروي عن احلسن وابن سريين؛ألنه يوم حمكوم به من شعبان 
ّوهذا القول اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، كام ال يعرف وال يضحي .فأشبه التاسع والعرشين ِّ

ًيسمى هالال إال باالشتهار والظهور كام يدل عليه الكتاب والسنة وحده؛ وألن اهلالل ال 
ورجح . والقياس، والقول اآلخر أن اهلالل اسم ملا يطلع يف السامء ومها روايتان عن اإلمام أمحد

هذا القول وأنه ال يلزمه الصوم شيخ اإلسالم كام تقدم،وشيخنا ابن باز،واللجنة الدائمة 
 . للبحوث العلمية 

، ٦/٣٢٨، والرشح املمتع عىل زاد املستقنع  البن عثيمني، ٤/٤١٦ املغني البن قدامه، :انظر[
، ١١٧-٢٥/١١٤ً، والفتاوى البن تيمية أيضا، ١٥٨واالختيارات الفقهية البن تيمية، ص

. ١/١٣١،وكتاب الصيام من رشح عمدة األحكام البن تيمية،١٥/٧٢وجمموع فتاوى ابن باز، 
ما إذا رآه يف موضع ليس فيه غريه فيلزمه الصوم رواية واحدة، وإن انفرد فأ((: قال شيخ اإلسالم

 كتاب الصيام من رشح عمدة األحكام، . [))برؤيته بني الرفقة أو يف قرية صغرية ونحو ذلك
، وبه يقول شيخنا ابن باز كام تقدم يف متن هذه ٢٥/١١٧، وجمموع الفتاوى له، ١/١٣٢

 ].الرسالة
 :  رأى هالل شهر شوال ومل تقبل شهادته فعىل قولنيمن: املسألة الثانية
يلزمه الصوم وال يفطر إال مع الناس، وهذا مذهب اإلمام أمحد، وبه قال مالك والليث، : القول األول

وهو مذهب اجلمهور، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية، وشيخنا ابن باز، وأنه جيب عليه أن 
 . يصوم ويفطر مع الناس

 . ًجيب عليه الفطر رسا، وبه قال الشافعي وغريه: القول الثاين
، ٢/٧٢، وسبل السالم للصنعاين، ٢٥/١١٧انظر جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، [

، ٤/٤٢٠واملغني البن قدامة، . ١٥/٧٢، وفتاوى ابن باز، ٣/٢١٤وهتذيب السنن البن القيم، 
 . ٤/٢٨١والروض املربع مع تعليق الطيار ومن معه، 
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٧٦ 
الصوم يوم تصومون، والفطر ((: rُوجد يف بلد حكم أهله؛ لقول النبي 

 لكن إذا كان الذي انتقل إىل )١())يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون
ًين يوما؛ فإنه يلزمه أن بلد آخر أو دولة أخرى مل يصم إال ثامنية وعرش

ًيقيض يوما آخر بعد العيد؛ حتى يكمل به تسعة وعرشين يوما؛ ألن  ً
 )٢(الشهر ال ينقص عن تسعة وعرشين، كام أنه ال يزيد عن الثالثني

وحتى لو قدم إىل بلد فصاموا وهو قد صام يف بلد آخر قبلهم بيوم فإنه 
ًواحدا وثالثني يصوم مع الناس حتى ولو كان صيامه معهم يكمل له 

الصوم يوم تصومون، والفطر ((: ًيوما؛ فإنه يصوم معهم للحديث السابق
 .)٤( )٣())يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون

 . ، وتقدم خترجيه١٦٦٠،وابن ماجه،برقم ٦٩٧،والرتمذي،برقم ٢٣٢٤أبو داود،برقم،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وجمموع ١٢٨،  ١٢٧، ١٠/١٢٣جممع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  )٢(

 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، : ، وانظر١٥٥، و١٠٤- -١٥/٩٨فتاوى ابن باز، 
١٠٧  -٢٥/١٠٦ . 

  . ١٥٥-١٥موع فتاوى ابن باز، جم )٣(
وقد جاء عن عائشة  )٤(  موقوفا عليها وأخرجه البيهقي من طريق أيب حنيفة بسنده عن ً

ًاسقوا مرسوقا سويقا وأكثروا حلواه: دخلت عىل عائشة يوم عرفة فقالت: مرسوق قال : ، قالً
: إين مل يمنعني أن أصوم اليوم إال أين خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة : فقلت

قال األلباين يف سلسلة األحاديث .[))النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس((
 .  بام قبله وهذا سند جيد: ١/١٨، ٢٢٤الصحيحة، برقم 

وما أحسن ما قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف وجوب اتباع اإلمام واجلامعة يف الصوم واإلفطار، 
وهذا هو الالئق بالرشيعة السمحة، التي من غايتها  ... ((: وأن الفرد يتبع اجلامعة حيث قال

ء الفردية، فال جتميع الناس وتوحيد صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يفرق مجعهم، من اآلرا
= 
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٧٧ 
 . السنة لكل من رأى الهالل أول كل شهر: خامساً

:  كان إذا رأى اهلالل قالrلنبي ، أن اtعن طلحة بن عبيد اهللا 
ُاللهم أهله علينا باليمن واإليامن،والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا(( ّ(()١(. 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يف عبادة مجاعية، كالصوم، -ً ولو كان صوابا يف وجهة نظره -تعترب الرشيعة رأي الفرد 

 كان يصيل بعضهم وراء بعض، وفيهم من yوالتعييد، وصالة اجلامعة، أال ترى أن الصحابة 
أن مس املرأة، والعضو، وخروج الدم من نواقض الوضوء، ومنهم من ال يرى ذلك، : يرى
م من يتم يف السفر ومنهم من يقرص، فلم يكن اختالفهم هذا وغريه ليمنعهم من االجتامع ومنه

يف الصالة وراء اإلمام الواحد، واالعتداد هبا؛ وذلك لعلمهم  بأن التفرق يف الدين رش من 
االختالف يف بعض اآلراء، و لقد بلغ األمر ببعضهم يف عدم االعتداد بالرأي املخالف لرأي 

ًعظم يف املجتمع األكرب كمنى، إىل حد ترك العمل برأيه إطالقا يف ذلك املجتمع فرارا اإلمام األ ً ِّ
 صىل بمنى tأن عثامن ): ١/٣٠٧(مما قد ينتج من الرش بسبب العمل برأيه،فروى أبو داود 

ًأربعا، فقال عبد اهللا بن مسعود منكرا عليه  ركعتني، ومع أيب بكر ركعتني، rصليت مع النبي : ً
ُومع عمر ركعتني، ومع عثامن صدرا من إمارته ثم أمتها، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن يل  ْ َِ َ ً

عبت عىل عثامن ثم : ًمن أربع ركعات ركعتني متقبلتني، ثم إن ابن مسعود صىل أربعا فقيل له
 نحو هذا عن أيب ذر ٥/١٥٥وسنده صحيح، وروى أمحد، . ))اخلالف رش:  قالًصليت أربعا؟

فليتأمل يف هذا احلديث ويف األثر املذكور أولئك الذين ال يزالون . ريض اهللا عنهم أمجعني 
يتفرقون يف صلواهتم، وال يقتدون ببعض أئمة املساجد، وخاصة يف صالة الوتر يف رمضان، 

ّوبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ممن يصوم ! ة كوهنم عىل خالف مذهبهموبحج
ًويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن مجاعة املسلمني، معتدا برأيه وعلمه، غري مبال باخلروج  ً ً
ًعنهم، فليتأمل هؤالء مجيعا فيام ذكرناه من العلم، لعلهم جيدون شفاء ملا يف نفوسهم من جهل 

ًوا صفا واحدا مع إخواهنم املسلمني ؛ فإن يد اهللا عىل اجلامعةوغرور، فيكون سلسلة . [))ً
 ].٢٢٤، عىل رشح حلديث رقم ١/٥٠األحاديث الصحيحة، 

، وصححه األلباين يف ٣٤٥١الرتمذي، كتاب الدعوات، باب ما يقول عند رؤية اهلالل، برقم  )١(
 . ١٨١٦حة لأللباين، برقم سلسلة األحاديث الصحي: ، وانظر٣/٤٢٢صحيح سنن الرتمذي، 
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٧٨ 
وعن ابن عمر   كان رسول اهللا : قالrاهللا ((: إذا رأى اهلالل قال

، والسالمة واإلسالم،والتوفيق ملا حتب ربنا ّرب،اللهم أهله علينا باألمن واإليامنأك
 .)١())وترىض،ربنا وربك اهللا

# # # 

، وصححه األلباين يف صحيح ١/٣٢٦الدارمي، كتاب الصوم، باب ما يقال عند رؤية اهلالل،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين، :وانظر.٩٠الكلم الطيب لشيخ اإلسالم ابن تيمية،ص

 . ١٨١٦برقم 
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٧٩ 
 أنواع الصيام وأقسامه: المبحث السابع

 : الصوم أربعة أنواع على النحو اآلتي
:  وهو صوم رمضان،لمفروض بالشرعالصوم ا: النوع األول

ًأداء، وقضاء، لقول اهللا  ًU :)) َيا أهيا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كام َ َُّ ُ ُُ َ ُ ْ َ َِّ َ َ َُ َ َِّ ِْ َ
ُكتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون ََّ َ ُْ ُْ َُّ َ َّ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ َأياما معدودات فمن كان  * ِ َ َُ َّ ً ََّ ٍ َ ْ َ

َمنكم مريضا أو عىل سف َ ََّ َ ْ َ ً ِ ُ َر فعدة من أيام أخرِ َّ َِّ َُّ ٍَ ْ ٌ ِ َ ؛ ولألحاديث الكثرية يف )١())ٍ
ًذلك، وإمجاع األمة، وسيأيت الكالم عىل قضاء صيام رمضان تفصيال إن 

 . شاء اهللا تعاىل 
 : وهو أقسامالصوم الواجب في الكفارات،:النوع الثاني

 .)٢(طعاموهي صيام ثالثة أيام ملن مل يرد الذبح أو اإلفدية األذى للمحرم  -١
 .)٣( يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله من مل جيد اهلدي صام ثالثة أيام -٢
 . )٤( فيصوم شهرين متتابعنيكفارة قتل اخلطأ ملن مل جيد رقبة مؤمنة، -٣
  ملن مل جيد اإلطعام أو الكسوة،كفارة اليمني صيام ثالثة أيام -٤

 . )٥(أو الرقبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨٤ -١٨٣: سورة البقرة، اآليتان )١(
 . ١٩٦: يةسورة البقرة، اآل )٢(
 . ١٩٦: سورة البقرة، اآلية )٣(
 . ٩٢: سورة النساء، اآلية )٤(
 . ٨٩: سورة املائدة، اآلية )٥(
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٨٠ 
 . )١(ل من النعم أو اإلطعام  ملن مل يرد املثجزاء قتل الصيد يف اإلحرام -٥
 .)٢(كفارة الظهار ملن مل جيد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعني -٦
  . )٣( ملن مل جيد إعتاق رقبة مؤمنةكفارة اجلامع يف هنار رمضان -٧

،  حلديث عائشة ؛)٤(الصوم الواجب بالنذر: النوع الثالث
طعه، و من نذر أن يعيص اهللا من نذر أن يطيع اهللا فلي((:  قالrأن النبي 
، وعن ابن عباس )٥())فال يعصه  جاء رجل إىل النبي :  قالr 

:  قاليا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟: فقال
يا رسول : جاءت امرأة فقالت:  ويف لفظ))نعم، فدين اهللا أحق أن يقىض((

و أرأيت ل((:  أفأ صوم عنها؟ قالإن أمي ماتت وعليها صوم نذر! اهللا 
ِّكان عىل أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ : نعم، قال: ، قالت))ِ

 .)٦())فصومي عن أمك((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩٥: سورة املائدة، اآلية )١(
  .٤ -٣: سورة املجادلة، اآليتان )٢(
 .وسيأيت احلديث يف كفارة اجلامع يف هنار رمضان) ٣(
إلزام مكلف نفسه : ًوالنذر رشعا.  أوجبته عىل نفسكإذا: نذرت كذا: اإلجياب، تقول: النذر لغة )٤(

 . ًشيئا هللا تعاىل 
 .٦٦٩٦البخاري، كتاب األيامن والنذور، باب النذر يف الطاعة، برقم  )٥(
، ومسلم، كتاب ١٩٥٣البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم : متفق عليه )٦(

 . ١١٤٨الصيام باب قضاء الصوم عن امليت، برقم 



   أنواع الصيام وأقسامه

 

٨١ 
  .)١(وغري ذلك من األحاديث يف وجوب صوم النذر،وقضائه عن امليت 

ه إن شاء  اهللا تعاىل  ويأيت الكالم عليصوم التطوع،: النوع الرابع
 .)٢ً(تفصيال

# # # 
 

أنواع الصيام، يف كتاب الصيام من رشح عمدة :، وانظر٣٤٩كتاب اجلنائز للمؤلف،ص:وانظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،والفقه امليرس،إعداد نخبة من العلامء بمجمع امللك ٢٦األحكام،شيخ اإلسالم ابن تيمية،ص

 ، واملوسوعة الفقهية امليرسة، للعوايشة، ١/٤٢٢، وفقه السنة للسيد سابق،١٥٠فهد،ص
  . ٢٨/٩وسوعة الفقهية الكويتية، ، وامل٣/١٩٥

 : صوم عني، وصوم دين: نوعان: أنواع الصيام: وقيل )٢(
 :ما له وقت معني: صوم عني: النوع األول

إما بتعيني اهللا تعاىل، كصوم رمضان، وصوم التطوع خارج رمضان؛ ألن خارج رمضان  -١
 .ًمتعني للنفل رشعا

 .  بعينهوإما بتعيني العبد، كالصوم املنذر به يف وقت -٢
 : ما ليس له وقت معني: صوم الدين: النوع الثاين
 . صوم متعة احلج-٥ . كصوم قضاء رمضان-١

 . صوم فدية احللق-٦ . صوم كفارة القتل-٢

 . صوم جزاء الصيد-٧ . صوم كفارة الظهار-٣

 . صوم النذر املطلق عن الوقت-٨ . صوم كفارة اجلامع يف رمضان-٤

وينقسم املفروض من العني والدين إىل . ًواهللا ألصومن شهرا: ال وصوم اليمني كمن ق-٩
 : قسمني

 ما جيب فيه التتابع، كصوم رمضان، وصوم كفارة القتل، وصوم كفارة الظهار والصوم -أ 
 املنذور به يف وقت بعينه، وصوم كفارة اجلامع يف هنار رمضان، 

 . ٢٨/٩الباقي، املوسوعة الفقهية الكويتية، ] قضاء صوم رمضان، و[ ما ال جيب فيه التتابع، وهو -ب 



  شروط الصيام

 

٨٢ 
 شروط الصيام : المبحث الثامن

 ما يلزم من عدمه العدم، وال :واصطالحاً العالمة، :الشرط لغة
، ورشوط وجوب صوم )١(يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته

فيجب صيامه عىل كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر، :  ستة)٢(ًرمضان أداء
 : ملوانع، عىل النحو اآليتٍمقيم، خال من ا
ُ وضده الكفر، فالكافر ال يلزم بالصوم وال اإلسالم،: الرشط األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤عدة الباحث، لعبد العزيز النارص الرشيد، ص )١(
 : صوم رمضان لوجوبه رشوط، وهي أنواع )٢(

 . رشوط وجوب صومه أداء، وهي ستة كام يف املتن: النوع األول
ًرشوط وجوب صومه أداء وقضاء وهي أربعة، قال شيخ اإلسالم ا: النوع الثاين جيب عىل ((: بن تيميةً

املقيم، واملسافر، والصحيح، واملريض، والطاهر، : كل مسلم، عاقل، بالغ، قادر، فيدخل يف هذا
واحلائض، واملغمى عليه ؛ فإن هؤالء كلهم جيب عليهم الصوم يف ذممهم بحيث خياطبون 

ًإما أداء وإما قضاء: بالصوم ؛ ليعتقدوا الوجوب يف الذمة، والعزم عىل الفعل من : ، ثم منهمً
الصحيح املقيم، إال احلائض والنفساء، ومنهم من : ًخياطب بالفعل يف نفس الشهر أداء، وهو

ًوهو احلائض والنفساء، واملريض الذي ال يقدر عىل الصوم أداء، وقد : خياطب بالقضاء فقط
صوم بمشقة وهو املسافر واملريض الذي يمكنه ال: ًيقدر عليه قضاء، ومنهم من خيري بني األمرين

املقنع مع الرشح : ، وانظر١/٤١رشح العمدة، البن تيمية، . ))شديدة من غري خوف التلف
، والروض املربع ١/٢١٨، ومنار السبيل، ٢/٢١٩، والكايف، ٧/٣٥٤الكبري واإلنصاف، 

 . ٤/٢٨٢املحقق، 
 دم النفاس، اإلسالم، وانقطاع دم احليض، وانقطاع: رشوط صحة الصيام، وهي أربعة: النوع الثالث

، املوسوعة ١/٢١٨منار السبيل، البن ضويان، : والتمييز، والعقل، والنية من الليل، انظر
  . ٢١-٢٨/٢٠الفقهية الكويتية، 

 .  وهذه يف كل عبادةrاإلخالص، واملتابعة للنبي : وهي: رشوط القبول: النوع الرابع



  شروط الصيام 

 

٨٣ 
ْوما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم  [: يصح منه؛ لقول اهللا تعاىل ُ ْ ْ ْ َ ََّ َ َ ََ ََّ ِ ُ ُ ْ ُ ََ َْ َ ُ ُِ َ

ِكفروا باهللا وبرسوله ِ ُ َ ُِ َِ ْ َ َوقدمنا إىل [: ، وقوله تعاىل)١( ] َ ِ َ ْ ِ َ ٍ ما عملوا من عمل َ َ ََ ْ َِ ُِ
ًفجعلناه هباء منثورا َُّ ََ َ ُ َ ََ : ، وال يلزمه قضاؤه بعد إسالمه؛ لقول اهللا تعاىل)٢( ]ْ

َقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف [ ََ ََّ َّ ْ ُ َ ُْ َ ََ ْ ْ َُُ َ َُ ِ َ ِ ، لكن الكافر )٣( ]  ِ
سالم يعاقب عىل ما ترك من رشائع اإلسالم؛ ألنه خماطب بأصول اإل

 :وفروعه؛ لقوله تعاىل يف أصحاب اليمني وهم يتساءلون عن املجرمني
َما سلككم يف سقر [ َ ْ َ َِ ُ َ َقالوا مل نك من ال * َ ِ ُ َ ْ َ ُ ِّمصلنيـَْ َ ُومل نك نطعم  *  ُ ِ ْ ُ َُ ْ َ َ
ِمسكنيـْال َوكنا نخوض مع ال* ِْ ََ ُ َُ َّ ِخائضنيـُْ ِ ِّوكنا نكذب بيوم الدين *  َ َّ ُِ ْ ُ ََ ِ ِّ َ ُ * 

َّحتى  ِأتانا اليقنيَ َ ْ َ َ ُ، وإذا أسلم يف أثناء يوم من أيام رمضان، أمر )٤( ]َ
ِبإمساك بقية اليوم؛ ألنه صار من أهل الوجوب حني وقت وجوب 

  .)٥(اإلمساك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤: سورة التوبة، اآلية) ١(
 .٢٣: سورة الفرقان، اآلية) ٢(
 . ٣٨: سورة األنفال، اآلية )٣(
  .٤٧ -٤٤: سورة املدثر، اآليات )٤(
هل يلزم قضاء اليوم الذي أسلم فيه الكافر؟ يف املسألة قوالن : واختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل )٥(

 : ألهل العلم
ابن يلزمه إمساك بقية اليوم ويقضيه، وهذا املنصوص عن اإلمام أمحد، وبه قال : القول األول

ًاملاجشون، وإسحاق؛ ألنه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته، كام لو أدرك جزءا من وقت  ً
 . ٤/٤١٥الصالة، واختار هذا القول ابن قدامة يف املغني، 

= 



  شروط الصيام

 

٨٤ 
 فال جيب الصيام عىل الصغري حتى يبلغ؛ لـحـديث البلوغ: الرشط الثاين
 املجنون عن:ُرفع القلم عن ثالثة((:  قالr عن النبي tعيل بن طالب 

، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى املغلوب عىل عقله حتى يفيق
 .)١())حيتلم

ِّولكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه؛ حلديث الربيع بنت معوذ  ُ ُُّّ 
أرسل النبي : ، قالتrمن أصبح ((: شوراء إىل قرى األنصار غداة عا

ًمفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائام فليصم َّ ُفكنَّا نصومه : ، قالت))ً

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال جيب عليه القضاء؛ ألنه مل يدرك يف زمن العبادة ما يمكنه التلبس هبا فيه، فأشبه ما لو : القول الثاين

اإلمام مالك، وأبو ثور، وابن املنذر، وقد روي عن : وم، وقال هبذا القولأسلم بعد خروج الي
فإذا أسلم عند ((: ، فقال١٩/٧٦ورجح هذا القول ابن عثيمني يف جمموع الفتاوى له، . أمحد

أمسك بقية يومك وال يلزمك القضاء، فنأمره باإلمساك؛ ألنه صار : ًزوال الشمس مثال، قلنا له
أمره بالقضاء؛ ألنه قام بام وجب عليه وهو اإلمساك، ومل يكن قبله من من أهل الوجوب، وال ن

ويفتي هبذا العالمة عبد . ))أهل الوجوب، ومن قام بام جيب عليه مل يكلف إعادة العبادة مرة ثانية
املغني : وانظر]. ٦٦٥/ ٢فتاوى رمضان، مجع أرشف بن عبد املقصود، : انظر. [اهللا بن جربين
، ٦/٣٣٣،والرشح املمتع البن عثمني،١/٤١،ورشح العمدة البن تيمية، ٤/٤١٥البن قدامة، 

  . ٧٠وجمالس رمضان له، ص
، ٤٤٠٢، ورقم ٤٤٠١ًأبو داود، كتاب احلدود، باب يف املجنون يرسق أو يصيب حدا، برقم  )١(

، وابن ماجه، ١٤٢٣والرتمذي، كتاب احلدود، باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، برقم 
، وقد ثبت من ٢٠٤٢ ، ورقم ٢٠٤١الق، باب طالق املعتوه والصغري والنائم، برقم كتاب الط

حديث عائشة    ،والنسائي، ٤٣٩٨، وأيب داود، برقم ١٠٤ ، ٦/١٠٠، عند أمحد ، 
صحيح عىل رشط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه األلباين : ، وقال٢/٥٩، واحلاكم،٦/١٥٦

 . ٢٩٧م ، برق٢/٤يف إرواء الغليل، 



  شروط الصيام 

 

٨٥ 
، فإذا بكى أحدهم )١(ِّبعد ونصوم صبياننا ونجعل هلم اللعبة من العهن

: ، ويف رواية مسلم)) حتى يكون عند اإلفطار)٢(عىل الطعام أعطيناه ذلك
ِّفكنا بعد ذلك نصومه، ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء اهللا، ((

، فنجعل هلم اللعبة من العهن، فإذا بكى ونذهب إىل املسجد
ونضع هلم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، ...((: ، ويف لفظ))...أحدهم

، )٣()) تلهيهم حتى يتموا صومهمفإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة
ْ لنشوانtوقال عمر  ، )٥())ياننا صيام فرضبهويلك وصب((:  يف رمضان)٤(ِ

فينبغي لويل الصغري أن يأمره بالصيام إذا بلغ سبع سنني وأطاق الصيام، 
، إال إذا كان y بصبياهنم rللتمرين عليه كام فعل أصحاب النبي 

ْالصيام يرضهم فالحرج عىل وليه إذا مل يصومه ِّ ّ . 
ٍ ثالثة للذكر، واألنثى تزيد بأمر رابع، وحيصل البلوغ بواحد من أمور ٍ

 : عىل النحو اآليت
َوإذا  [:  لقول اهللا تعاىلإنزال املني باحتالم أو يف اليقظة؛: األمر األول ِ َ

 . الصوف: العهن )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . أي أعطوه اللعبة من العهن حتى يتم صومه إىل غروب الشمس: أعطيناه ذلك )٢(
، ومسلم، كتاب الصيام، ١٩٦٠البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، برقم : متفق عليه )٣(

 . ١١٣٦باب من أكل يف عاشوراء، برقم 
 ]. ٤/٢٠١ حجر، فتح الباري، البن[السكران : النشوان )٤(
، قال احلافظ ابن حجر ١٩٦٠البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، قبل احلديث رقم  )٥(

 . ))وصله سعيد بن منصور والبغوي((: ٤/٢٠١يف الفتح 



  شروط الصيام

 

٨٦ 
ُبلغ األطفال منكم ال ُ ِ ُ َْ َ َ َ ْحلم فليستأذنوا كام استأذن الذين من قبلهمـَْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َُ ََّ َ ْ َُ ْ َْ َ ََ ؛ )١( ] ُ
غسل يوم ((:  قالr ، أن رسول اهللا tخلدري وحلديث أيب سعيد ا

 .)٢())اجلمعة واجب عىل كل حمتلم
ُ وهو الشعر اخلشن ينبت حول قبل الرجل :إنبات الشعر: األمر الثاين ُ

كنت من سبي بني قريظة، ((: ،قالtواملرأة؛ حلديث عطية القرظي 
َت الشعر قتلفكانوا ينظرون، فمن أنب ِ ُ، ومن مل ينبت مل يقتل، فكنت ُ

فكشفوا عانتي فوجدوها مل تنبت ((: ، ويف لفظ أليب داود))فيمن مل ينبت
 يوم قريظة rُعرضنا عىل النبي ((: لرتمذي، ولفظ ا))فجعلوين من السبي
َ، ومن مل ينْبت خيل سبيله، فكنت ممن مل ينبت فخيل ُفكان من أنبت قتل ِّ ُِّ ُُ ْ ِ ُ

ْحدثني ابنَا قريظة أهنم عرضوا : ، وعن كثري بن السائب قال)٣())سبييل
ِقريظة، فمن كان حمتلام أو أنبت عانته قتل يوم rعىل رسول اهللا  ُ ، ومن مل ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٩: سورة النور، اآلية )١(
وم البخاري، كتاب اجلمعة، باب فضل الغسل يوم اجلمعة، وهل عىل الصبي شهود ي: متفق عليه) ٢(

، ٢٦٦٥ ويف الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادهتم، برقم ٨٧٩اجلمعة، أو عىل النساء، برقم 
ومسلم، كتاب اجلمعة، باب وجوب غسل اجلمعة عىل كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به، 

 .٨٤٦برقم 
، كتاب ، والرتمذي٤٤٠٥، ٤٤٠٤أبو داود، كتاب احلدود، باب يف الغالم يصيب احلد، برقم ) ٣(

، والنسائي، كتاب الطالق باب متى يقع ١٥٨٤السري، باب ما جاء يف النزول عىل احلكم، برقم 
، وابن ماجه، كتاب احلدود، باب من ال جيب عليه احلد، برقم ٣٤٣٠طالق الصبي، برقم 

، ويف ٢/٤٧٧، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي، ٥/٣٧٢، ٤/٣٤١، وأمحد، ٢٥٤١
 .ًتقدم ذكرها آنفاصحيح السنن امل



  شروط الصيام 

 

٨٧ 
 .)١())ًيكن حمتلام، أو مل ينبت عانته ترك

 حلديث نافع عن ابن عمر بلوغ متام مخس عرشة سنة؛: األمر الثالث
  عرضني رسول اهللا :  قالr يوم أحد يف القتال وأنا ابن أربع 

، وعرضني يوم اخلندق وأنا ابن مخس عرشة سنة عرشة سنة فلم جيزين
خليفة فقدمت عىل عمر بن عبد العزيز وهو : ، قال نافع))فأجازين

إن هذا احلد بني الصغري والكبري، وكتب إىل : فحدثته هذا احلديث، فقال
، و من كان دون ذلك سنة[عامله أن يفرضوا ملن بلغ مخس عرشة 

 .)٢())]فاجعلوه يف العيال
ٍثى بام حصل به بلوغ الذكر، وتزيد بأمر رابع وهو ُوحيصل بلوغ األن

احليض، فإذا حصل للذكر واحد من ثالثة أمور فقد بلغ، وإذا حصل 
 .)٣(لألنثى واحد من أربعة أمور فقد بلغت

وإذا حصلت عالمة من عالمات البلوغ املذكورة أثناء هنار رمضان، 
، وصححه األلباين يف ٣٤٢٩ النسائي، كتاب الطالق، باب متى يقع طالق الصبي، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٧٧صحيح سنن النسائي، 
، وكتاب ٢٦٦٤البخاري، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادهتم، برقم : متفق عليه )٢(

سلم، كتاب اإلمارة، باب بيان سن ، وم٤٠٩٧املغازي باب غزوة اخلندق وهي األحزاب، برقم 
 ٩/٢١، ٨/٢٦٤،  ٥٥ -٦/٥٤، ٣/٨٣زاد البهيقي يف السنن الكربى . ١٨٦٨البلوغ، برقم 

ومل يرين بلغت، وعرضت عليه يوم : (٤٧٢٨، و ابن حبان برقم ٣/٣٩٥، والدالئل، ٢٢،
 ) اخلندق وانا ابن مخس عرشة سنة فأجازين ورآين بلغت

 . ٧٤جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص: انظر )٣(



  شروط الصيام

 

٨٨ 
َّفإن كان من بلغ صائام أتم صومه وأجزأه ذلك اليوم ع ن فرض رمضان ً

ّوال يشء عليه، فكان أول النهار نفال، وآخره فريضة، كمن أتم مخس  ً
 عرشة سنة بعد الزوال أو غري ذلك من العالمات الدالة عىل 

احليض؛ فإهنا ال تصوم حتى :  إال إذا كانت عالمة البلوغ لألنثى)١(البلوغ
ًا لزمه تطهر، ثم يصوم بقية الشهر وإن كان من بلغ أثناء النهار مفطر

 . )٣(واهللا أعلم. )٢(إمساك بقية يومه؛ ألنه صار من أهل الوجوب
 ١٥/١٧٣، وجمموع فتاوى ابن باز، ٣٦١-٧/٣٥٩املقنع والرشح الكبري واإلنصاف، : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٦١ ،١٦٠، وحتفة اإلخوان له، ص ١٨٠،
، ١٨٠، ١٥/١٧٣، وجمموع فتاوى ابن باز، ٧٤بن عثيمني، صجمالس شهر رمضان، ال:انظر )٢(

 . ١٦٠وحتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم، له، ص
 : بلوغ الصبي أثناء هنار رمضان عىل النحو اآليت:اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف مسألة)٣(

 : ن ألهل العلمإذا بلغ وهو صائم أثناء النهار ففي هذه املسألة قوال: ًأوال
ٍّإذا نوى الصبي الصوم من الليل، فبلغ يف أثناء النهار باحتالم، أو سن، فيتم صومه : القول األول

ًوال قضاء عليه؛ ألن نية صوم رمضان حصلت ليال فيجزئه كالبالغ، وال يمنع أن يكون أول 
ًالصوم نفال، وباقيه فرضا، كام لورشع يف صوم يوم تطوعا، ثم نذر إمتام ً ه، وهبذا قال القايض من ً

جمموع فتاوى ابن . [احلنابلة، واختار هذا القول شيخنا ابن باز، والعالمة ابن عثيمني، وغريمها
 ].٧٤، وجمالس شهر رمضان، للعثيمني، ص١٨٠، ١٥/١٧٣باز، 

أنه يمسك بقية اليوم وعليه القضاء، وهو اختيار أيب اخلطاب من احلنابلة؛ ألنه : القول الثاين
ة بلغ يف أثنائها بعد ميض بعض أركاهنا، فلزمته إعادهتا، كالصالة واحلج إذا بلغ بعد عباد

ِالوقوف، وهذا؛ ألنه ببلوغه يلزمه صوم مجيعه، واملايض قبل بلوغه نفل فلم جيز عن الفرض ؛ 
ٌوهلذا لو نذر صوم يوم يقدم فالن والناذر صائم لزمه القضاء  ُ َ . 

ه فال قضاء عليه، وسواء كان قد صامه أو أفطره، هذا هو قول فأما ما مىض من الشهر قبل بلوغ
َّيقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه، ورد عليه: ِعامة أهل العلم، وقال األوزاعي ٌأنه زمن : ُ

= 



  شروط الصيام 

 

٨٩ 
، وضده اجلنون، واملجنون مرفوع عنه القلم العقل: الرشط الثالث

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . مىض يف حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فيه، كام لو بلغ بعد انسالخ رمضان 

 :  هنار رمضان، ففي هذه املسألة ثالثة أقوال عىل النحو اآليتإذا بلغ الصبي و هو مفطر أثناء: ًثانيا
إنه يلزمه اإلمساك بقية اليوم والقضاء هلذا اليوم، وكذا الكافر إذا أسلم، واملجنون : القول األول

إذا أفاق، يلزمهم اإلمساك والقضاء، وهذا مذهب احلنابلة وعليه أكثرهم، وهو قول أيب حنيفة، 
، واحلسن بن صالح، والعنربي؛ ألنه معنى لو وجد قبل الفجر ألوجب والثوري، واألوزاعي

 . الصيام فإذا طرأ أوجب اإلمساك، كقيام البينة بالرؤية 
ال جيب اإلمساك وال القضاء، وهو رواية يف مذهب اإلمام أمحد؛ ألن الفطر أبيح : القول الثاين

ًهلم أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطروا كان هلم استد امة الفطر، وال جيب عليهم القضاء؛ ألهنم ً
 . ًمل يدركوا وقتا يمكنهم التلبس بالعبادة فيه

ًيلزمهم اإلمساك وال يلزم القضاء؛ ألهنم مل يدركوا وقتا يمكنهم التلبس بالعبادة : القول الثالث
ه واألوجه أن((: فيه، أشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

واختار هذا ].١/٥٦رشح العمدة، . [))جيب عليه اإلمساك دون القضاء؛ حلديث عاشوراء
ًو إن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه؛ ألنه صار من أهل ...((:القول العالمة ابن عثيمني،فقال

جمالس .[))الوجوب، وال يلزمه قضاؤه؛ ألنه مل يكن من أهل الوجوب حني وجوب اإلمساك
 ]. ٧٤شهر رمضان،ص

ال جيب : يمسك ويقيض، وقيل: فقد قيل((:  ٢٥/١٠٩و قال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى، 
إنه : واختار اإلمساك بدون القضاء، وقال فيه. ))جيب اإلمساك دون القضاء: واحد منهام، وقيل

 ].٢٥/١٠٩جمموع الفتاوى، . [))أصح األقوال الثالثة ...((
، واملغني البن ٣٦٢  - ٧/٣٥٤ع والرشح الكبري واإلنصاف، املقن: التفصيل يف ذلك كله: انظر[

 ، وجمموع فتاوى ابن باز، ٢٢١ - ٢/٢٢٠، والكايف البن قدامة، ٤١٥ - ٤/٤١٢قدامة، 
، وجمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ١٦١ - ١٦٠، وحتفة اإلخوان له، ص١٨٠، ١٥/١٧٣

، ٧٩ - ١٩/٧٧بن عثيمني، ، وجمموع الفتاوى ال٦/٣٣٢، والرشح املمتع له، ٧٥  - ٧٠ص 
، ٥٢، و٤٨، و١/٤٧، ورشح العمدة البن تيمية، ١٢٥ -١٢٤/ ٣ونيل األوطار للشوكاين، 

 ].٤٣١  - ٤/٤٢٩، وكتاب الفروع البن مفلح املقديس ومعه تصحيح الفروع، ٥٦، و٥٣



  شروط الصيام

 

٩٠ 
: رفع القلم عن ثالثة((:  قالr، عن النبي tحتى يفيق؛ حلديث عيل 

، وعن النائم حتى يستيقظ، عن املجنون املغلوب عىل عقله حتى يفيق
 . )١())وعن الصبي حتى حيتلم

ًفإذا كان اإلنسان جمنونا، فال جيب عليه الصيام؛ هلذا احلديث، وال 
ُّيصح منه الصيام؛ ألنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينوهيا، والعبادة ال 

 وإنام لكل امرئ ما ألعامل بالنياتإنام ا((:rتصح إال بنية؛ لقول النبي 
 .)٣( )٢())...نوى

ًفإن كان جين أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام يف حال إفاقته دون حال  ًُ ُّ ُ
َّجنونه، و إن جن يف أثناء النهار مل يبطل صومه كام لو  ٍأغمي عليه بمرض أو ُ ُ

غريه؛ ألنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، وال دليل عىل بطالن 
ًصومه، خصوصا إذا كان معلوما أن اجلنون ينتابه يف ساعات معينة ً . 

وعىل هذا فال يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه اجلنون، وإذا أفاق 
 صار من أهل لزمه إمساك بقية يومه؛ ألنه: املجنون أثناء هنار رمضان

 .)٤(واهللا تعاىل أعلم. الوجوب
، وصححه األلباين يف ٢٠٤١، وابن ماجه، برقم ٤٢٣،والرتمذي،برقم ٤٤٠١أبو داود،برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .البلوغ: ، وتقدم خترجيه يف الرشط الثاين٢٩٧إرواء الغليل، برقم 
، وسيأيت خترجيه يف الركن األول من أركان ١٩٠٧، ومسلم، برقم ١البخاري، برقم : متفق عليه )٢(

 .الصيام
 .٤/٤١٥،واملغني البن قدامة،٣٦٢ -٧/٣٥٤املقنع،والرشح الكبري،واإلنصاف،:انظر)٣(
 يف املسألة قوالن ألهل العلم ومها روايتان عن اإلمام أمحد رمحه اهللا، وهل يقيض ذلك اليوم؟ )٤(

= 



  شروط الصيام 

 

٩١ 
والكبري اهلرم الذي بلغ اهلذيان وسقط متييزه، ال جيب عليه الصوم 
وال اإلطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه، بزوال متييزه، فأشبه الصبي قبل 
ًالتمييز، فإن كان يميز أحيانا وهيذي أحيانا، وجب عليه الصوم أو  ً

 يف حال متييزه دون حال هذيانه، والصالة اإلطعام إذا مل يطق الصوم
 . )١(ال تلزمه حال هذيانه، وتلزمه حال متييزه: كالصوم

، وضدها العجز، فالعاجز عن القدرة عىل الصوم: الرشط الرابع
 : الصوم ال جيب عليه الصوم أداء، وجيب عليه القضاء؛ لقول اهللا تعاىل

َفمن كان منكم مريضا أو عىل س [ َّ ََ َ ْ َ ً ِ ُ ِ َ َ َفر فعدة من أيام أخرَ َّ َِّ َُّ ٍَ ْ ٌ ِ َ ٍ ، والعجز )٢( ] َ
ُعجز طارئ يرجى برؤه، وهذا هو املذكور يف اآلية آنفة الذكر: عجزان ُ ِ .

 . كاملريض الذي ينتظر الشفاء، فعليه القضاء إذا شفي
ُوعجز دائم ال يرجى برؤه، كاملريض الذي ال يرجى برؤه، والكبري  ُ ُ ُ

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمسك بقية اليوم وال قضاء عليه، : يقيض اليوم الذي أفاق فيه، ومنهم من قال: منهم من قال

 .وهو األقرب إن شاء اهللا تعاىل
. الكافر إذا أسلمًأنه ال يلزمه قضاؤه، كاختياره يف الصبي إذا بلغ مفطرا، و: واختار ابن عثيمني

، والرشح الكبري مع املقنع ٤/٤١٥املغني البن قدامة، : ، وانظر٧٥جمالس شهر رمضان، ص[
 . ٤٨  - ١/٤٧، ورشح العمدة البن تيمية، ٧/٣٥٩واإلنصاف، 

، وجمموع ١٩/٧٧،و جمموع الفتاوى له،٧٥جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص: انظر )١(
، ١٣٠٠٨، والفتوى رقم ١٠/١٦٩ع فتاوى اللجنة  الدائمة، ،وجممو٢٠٦/ ١٥فتاوى ابن باز، 

 . ١/٢٤٥وهي يف فتاوى رمضان، مجع عبد املقصود، 
 . ١٨٥: سورة البقرة، اآلية )٢(



  شروط الصيام

 

٩٢ 
ٍم، فالواجب بدل الصيام أن يطعم عن كل يوم اهلرم الذي ال يطيق الصيا

 . )٢( )١(ًمسكينا
ً فال جيب الصيام أداء عىل املسافر، وعليه اإلقامة،: الرشط اخلامس

ْفمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من  [القضاء؛ لقول اهللا تعاىل   َ ِّْ َ َّ ٌَ ًَّ َِ َِ ٍَ َِ َ َ ُ َ
َأيام أخر ََّ ُ ٍَ [ )٤( )٣(. 

احليض والنفاس، للنساء : ، وهيُّلو من املوانعُاخل: الرشط السادس
ًخاصة، فال جيب عليها الصيام أداء، بل ال جيوز أن تصوم وهي حائض 

ْأليست إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟  ...((: rأو نفساء؛ لقول النبي  ُ َ ُِّ
، وجيب عليها القضاء بعدرمضان؛ لقول )٥()) فذلك من نقصان دينها

كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء ((: عائشة 
 . ، وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء اهللا تعاىل)٦()) الصالة

# # # 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٩/٧٩، وجموع الفتاوى له، ٦/٣٣٣الرشح املمتع، البن عثيمني، : انظر )١(
 .وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء اهللا تعاىل يف مبحث أهل األعذار) ٢(
 . ١٨٥:سورة البقرة، اآلية )٣(
 .وسيأيت التفصيل يف ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل ) ٤(
 . ، وسيأيت خترجيه إن شاء اهللا تعاىل  يف مبحث أهل األعذار٣٠٤البخاري، برقم  )٥(
 . ، وسيأيت خترجيه إن شاء اهللا تعاىل يف مبحث أهل األعذار ٣٣٥مسلم، برقم  )٦(



   الصيام أركان

 

٩٣ 
 لصيام أركان ا: المبحث التاسع

 . واألركان مجع ركنهو جانب اليشء األقوى،:الركن لغة
 .)١(هو عبارة عن جزء املاهية: ًالركن اصطالحا

 : والصوم له ركنان ترتكب منهام حقيقة الصيام، عىل النحو اآليت
 وهي القصد، واإلدارة لليشء، فال بد من النية :النية: الركن األول

  :يف الصوم والقصد لذلك، وهي نوعان
وهي اإلخالص هللا تعاىل، وابتغاء نية املعمول له،: النوع األول

َّوما أمروا إال  [: U؛لقول اهللا تعاىل Iمرضاته ووجهه،ويرجو ثوابه  ِ ُ َِ ُ َ
لصني له الدين حنفاء ُ َليعبدوا اهللا خم َ ِّ ُُ َ ُ ُ َْ َْ ِ ِ  ، t؛وحلديث عمر بن اخلطاب )٢( ]َِ

 إنام األعامل بالنيات] لناسيا أهيا ا[((: يقولrسمعت رسول اهللا :أنه قال
إىل [،فمن كانت هجرته نوىوإنام لكل امرئ ما  ))العمل بالنية:ويف رواية((

إىل دنيا يصيبها أو ] من كانت هجرتهاهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله،و 
 .)٣()) فهجرته إىل ما هاجر إليه))يتزوجها:ويف رواية((إىل امرأة ينكحها 

، عدة الباحث يف أحكام التوارث،لعبد العزيز بن ١/٦٥وم واحلكم،البن رجب،جامع العل:انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤نارص الرشيد، ص

  .٤: سورة البينة، اآلية )٢(
، ١، برقم rالبخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا : متفق عليه )٣(

ه لفقه العالمة األلباين من ، ولفظ٦٩٥٣، ٦٦٨٩، ٥٠٧٠ ،٣٨٩٨، ٢٥٢٩ ،٥٤: وأطرافه بأرقام
، برقم ))...إنام األعامل بالنية ((: rهذه األطراف، وأخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله 

١٩٠٧ . 
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٩٤ 
األعامل واقعة،أو حاصلة، : واملعنى))إنام األعامل بالنيات((:rفقوله 

ٌوصاحلة أو فاسدة،أو مقبولة أو مردودة،أو مثاب عليها أو غري ٌ ٍ مثاب ٌ
ٍعليها بالنيات؛فإن األعامل ال تقع إال عن قصد،وصالحها وفسادها 

 )١())إنام األعامل باخلواتيم...((: rبحسب صالح النيات وفسادها،كقوله 
 . إن صالحها وفسادها، وقبوهلا وعدم قبوهلا بحسب اخلامتة : أي

أن حظ العامل من :  واملعنى))ىوإنام لكل امرئ ما نو((: rوقوله 
ًعمله نيته، فإن كانت صاحلة فعمله صالح وله أجره، وإن كانت فاسدة  ٌ ً
ٌفعمله فاسد وعليه وزره، فال حيصل له من عمله إال ما نواه به، فإن نوى 
ًخريا، حصل له خري، وإن نوى رشا، حصل له رش، وليس هذا تكريرا  ً ً

فإن اجلملة األوىل دلت عىل أن ] اتإنام األعامل بالني[للجملة األوىل 
: صالح العمل وفساده بحسب النية املقتضية إلجياده، واجلملة الثانية

دلت عىل أن ثواب العامل عىل عمله بحسب ] وإنام لكل امرئ ما نوى[
نيته الصاحلة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته 

ًفيكون العمل مباحا، فال حيصل له ثواب وال عقاب، فالعمل يف ًمباحة 
صالحه، وفساده، وإباحته، بحسب النية العاملة عليه، املقتضية : نفسه

لوجوده، وثواب العامل، وعقابه، وسالمته بحسب نيته، التي هبا صار 
ًصاحلا، أو فاسدا، أو مباحا: العمل ً ً. 

رسوله فهجرته إىل اهللا فمن كانت هجرته إىل اهللا و((: rوقوله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٦٠٧البخاري، كتاب القدر، باب العمل باخلواتيم، برقم  )١(
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٩٥ 
ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل 

 أن األعامل بحسب النيات، وأن حظ العامل من r ملا ذكر ))ما هاجر إليه
ٍخري، أو رش، وهاتان كلمتان جامعتان، وقاعدتان كليتان : عمله نيته من ٍ

 من أمثال األعامل التي صورهتا ًال خيرج عنهام يشء، ذكر بعد ذلك مثاال
ُواحدة وخيتلف صالحها وفسادها باختالف النيات، وكأنه يقول سائر : ُ

 . ِاألعامل عىل حذو هذا املثال
أن هذه اهلجرة ختتلف باختالف النيات واملقاصد : rفأخرب النبي 

ًهبا، فمن هاجر من دار الرشك إىل دار اإلسالم حبا هللا ورسوله، ورغبة يف ً َّ ُ 
تعلم دين اإلسالم وإظهار دينه، حيث كان يعجز عنه يف بالد الرشك، 
ًفهذا هو املهاجر إىل اهللا ورسوله حقا، وكفاه رشفا وفخرا، أنه حصل له  ً ً

 . ما نواه من هجرته إىل اهللا ورسوله
ومن كانت هجرته من بلد الرشك إىل بلد اإلسالم؛ لطلب دنيا 

سالم، فهجرته إىل ما هاجر إليه من يصيبها، أو امرأة ينكحها يف دار اإل
ٌذلك، فاألول تاجر، والثاين خاطب، وليس واحد منهام بمهاجر ٌ)١( . 

، وهو اهللا وهو متييز املقصود بالعمل: النوع األول من أنواع النيةفهذا 
تعاىل وحده ال رشيك له، وهذه النية التي يتكلم فيها العارفون باهللا تعاىل 

 اإلخالص، وتوابعه، وهي التي توجد يف كالم يف كتبهم يف كالمهم عىل
 . السلف املتقدمني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  بترصف٧٣  - ١/٦٤جامع العلوم واحلكم، البن رجب، : انظر )١(
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٩٦ 
كتمييز صالة الظهر : متييز العبادات بعضها عن بعض: النوع الثاين

ًمن صالة العرص مثال، ومتييز صيام رمضان من صيام غريه، أو متييز 
غسل اجلنابة من غسل التربد والتنظف، : العبادات من العادات، كتمييز

 . )١(ً وهذه النية التي توجد كثريا يف كالم الفقهاء يف كتبهمونحو ذلك،
اإلخالص هللا : والركن األول للصيام، البد فيه من هذين النوعني

تعاىل يف هذه العبادة العظيمة، ومتييز الصيام باإلرادة والقصد للفرض أو 
التطوع، وال بد أن تكون النية يف فرض الصيام من الليل؛ حلديث حفصة 

ؤمنني أم امل  أن رسول اهللا ،rِمن مل جيمع((:  قال ِ ْ ُ ْ َالصيام قبل  )٢(َ
: ، وهذا لفظ أيب داود، والرتمذي، وعند النسائي))الفجر فال صيام له

ِمن مل يبيت(( ِّ من مل ((: ، ويف لفظ له)) الصيام قبل الفجر فال صيام له)٣(ُ
من مل ((: ً، ويف لفظ له أيضا))ُْجيمع الصيام قبل طلوع الفجر فال يصوم

ال صيام ملن مل ((: ، ولفظ ابن ماجه))ِّيبيت الصيام من الليل فال صيام له
 . )٤())يفرضه من الليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٦ – ١/٦٥وم واحلكم، البن رجب، جامع العل: انظر )١(
 ]. ٦/٣٨٥جامع األصول، البن األثري، . [ُاإلمجاع العزم والنية: ُجيمع الصيام )٢(
 ].٦/٣٨٥جامع األصول، . [أن ينوي الصيام من الليل: التبيبت: ِّيبيت النية )٣(
 الصوم، باب ما ، والرتمذي، كتاب٢٤٥٤أبو داود، كتاب الصوم، باب النية يف الصيام، برقم  )٤(

، والنسائي، كتاب الصيام، باب ذكر اختالف ٧٣٠جاء ال صيام ملن مل يعزم من الليل، برقم 
، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء يف فرض ٢٣٣٢الناقلني خلرب حفصة يف ذلك، برقم 

 . ٢/٨٢،وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، ١٧٠٠الصوم من الليل واخليار يف الصوم، برقم 
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٩٧ 
: ً موقوفا عليهام، قالتاr زوجي النبي وعن عائشة وحفصة 

 .)١())ال يصوم إال من أمجع الصيام قبل الفجر((
وعن عبد اهللا بن عمر   ُإذا مل جيمع ((: ً موقوفا عليه، قال

ْالرجل الصوم من الليل فال يصم ال يصوم إال من أمجع ((: ، ويف لفظ))ُ
؛ وهلذه األحاديث البد عىل الصحيح من تبييت )٢())الصيام من الليل

أن : النية يف صوم أيام رمضان فينوي وجيزم يف أول ليلة من ليايل رمضان
ًيصوم رمضان كله، ثم ينوي كل ليلة أن يصوم غدا، وكذلك صيام 
الفرض من قضاء رمضان، والنذر والكفارات ال بد من أن ينوي الصيام 

ًويبيته ليال، كل ليلة ، وهذا هو املوافق لظاهر حديث حفصة، )٤( )٣(ّ
، ومو طأ ٢٣٤٠النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة يف ذلك، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححه األلباين ١/٢٨٨اإلمام مالك، كتاب الصيام، باب من أمجع الصيام قبل الفجر، 
 . ٢/١٥٠ًموقوفا، يف صحيح سنن النسائي، 

، ورقم ٢٣٤١خلرب حفصة يف ذلك، برقم النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر اختالف الناقلني  )٢(
، ١/٢٨٨، وموطأ اإلمام مالك، كتاب الصيام، باب من أمجع الصيام قبل الفجر، ٢٣٤٢

 . ٢/١٥٠ًوصححه األلباين موقوفا، يف صحيح سنن النسائي، 
، وفتاوى اللجنة ٧/٣٩٥،واملقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف، ٤/٣٣٧املغني البن قدامة،:  انظر)٣(

 .٢٥٢-١٥/٢٥١، وجمموع فتاوى ابن باز، ٢٤٦-١٠/٢٤٤مة للبحوث العلمية واإلفتاء، الدائ
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف وقت نية الفرض يف رمضان والصوم الواجب عىل النحو اآليت )٤(

الجيزئ صيام فرض حتى ينويه بقلبه يف أي وقت من الليل، فال بد يف صيام : القول األول
أن ينوي من كل ليلة ولو من أوهلا بعد : لكفارات، والنذر، وكل صوم واجبرمضان، وا

غروب الشمس إىل طلوع الفجر، وهبذا قال اإلمام أمحد، ومالك والشافعي؛ حلديث حفصة، 
 . ً املذكور آنفاyوعائشة، وابن عمر 

= 
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٩٨ 
 . )١( yوحديث عائشة وابن عمر 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بو حنيفة ؛ جيزئ صيام رمضان وكل صوم واجب بنية من النهار، وهبذا قال اإلمام أ:القول الثاين
من ((:  غداة عاشوراء إىل  قرى األنصارrأرسل النبي :  قالتحلديث الربيع بنت معوذ 

ًأصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائام فليصم ِّفكنا نصومه بعد، ونصوم : ، قالت))ً
ُّ ونجعل هلم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم عىل الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون صبياننا،

ِّفكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم، إن شاء ((: ، و يف رواية مسلم))عند اإلفطار
ونضع ((: ، ويف لفظ))... اهللا، ونذهب إىل املسجد فنجعل هلم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم 

ُّم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم، حتى يتموا هل
 tة بن األكوع ؛ وحلديث سلم]١١٣٦، ومسلم، برقم ١٩٦٠البخاري، برقم . [))ح/صومهم
من كان مل ((: ً رجال من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن يف الناسrبعث رسول اهللا : أنه قال

؛ وحلديث عائشة ]١١٣٥مسلم، برقم . [))يصم فليصم، و من كان أكل فليتم صيامه إىل الليل
  : أن النبيrًإين إذا صائم((: ً دخل عليها هنارا فسأهلا عن طعام، فلم جيد فقال(( .

 ].ًوسيأيت خترجيه إن شاء اهللا قريبا[
 : أن العلامء اختلفوا يف تبييت النية عىل ثالثة أقوال هي: وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا )١(

ًجيزي كل صوم فرضا كان أو نفال بنية قبل :قول أيب حنيفة وطائفة معه،قال:القول األول ً 
 .  عىل عائشة rالزوال ؛ حلديث صيام يوم عاشوراء،وحديث دخول النبي

ًال جيزئ الصوم إال مبيتا من الليل فرضا كان أو نفال عىل : قول مالك وطائفة معه، قالوا:  الثاين ً ً ّ
 . ً وابن عمر املتقدم آنفاظاهر حديث حفصة،

ال جيزئ الفرض إال بتبييت النية، كام : قول أمحد والشافعي، وطائفة معهام، قالوا: القول الثالث
دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ ألن مجيع الزمان جيب فيه الصوم والنية ال تعطف عىل 

، كام أن ))إين إذن صائم((: rاملايض، و أما النفل فيجزئ، بنية من النهار كام دل عليه قوله 
 ما الجيب يف - كالقيام، واالستقرار عىل األرض -الصالة املكتوبة جيب فيها من األركان 

ًالتطوع، توسيعا من اهللا عىل عباده يف طرق التطوع؛ فإن أنواع التطوعات دائام أوسع من أنواع  ً
ً واجبا فإنام وجب عليهم من النهار؛ ألهنم مل إن كان: املفروضات، وصومهم يوم عاشوراء

فباطل ال أصل : يعلموا قبل ذلك، و ما رواه بعض اخلالفيني املتأخرين أن ذلك كان يف رمضان
= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل جيزئ :الشافعي وأمحد،واختلف قوهلام:وهذا أوسط األقوال وهو قول((:قال شيخ اإلسالم. له
واختلف أصحاهبام يف الثواب هل هو . عن الصحابةالتطوع بنية بعد الزوال؟ واألظهر صحته كام نقل

 . أن الثواب من حني النية :ثواب يوم كامل؟ أو من حني نواه، واملنصوص عن أمحد
 : وكذلك اختلفوا يف التعيني، وفيه ثالثة أقوال يف مذهب أمحد وغريه

هذا قول أنه ال بد من نية رمضان فال جتزئ نية مطلقة، وال معينة لغري رمضان، و: أحدمها
 . الشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني، اختارها كثري من أصحابه

 . أنه جيزئ بنية مطلقة ومعينة لغريه،كمذهب أيب حنيفة ورواية حمكية عن أمحد:والثاين
أنه جيزئ بالنية املطلقة دون نية التطوع، أو القضاء، أو النذر، وهو رواية عن أمحد : والثالث

، ١٢١ - ٢٥/١١٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، . [))هاختارها طائفة من أصحاب
، واملغني ٢٠٦ - ١/١٧٥ًكتاب الصيام من رشح عمدة األحكام، البن تيمية أيضا، : وانظر

 ].٣٩١ – ٧/٣٩٠، واملقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف، ٣٣٩ - ٤/٣٣٨البن قدامة، 
الرشح املمتع . ))...ن كفارة أو عن نذر عن رمضان،أو ع:أي ينوي الصيام))تعيني النية((:ومعنى

 . ٦/٣٦٧البن عثيمني، 
ّوهل حيتاج إىل نية الفرضية يف رمضان، والكفارات، والنذر؟ قال  ابن قدامة يف املقنع مع الرشح 

وقال املرداوي .))جيب ذلك:وال حيتاج إىل نية الفرضية، وقال ابن حامد((: ٧/٣٩٨واإلنصاف، 
ال حيتاج مع التعيني إىل نية الوجوب عىل ((: ٧/٣٩٨لرشح الكبري،يف اإلنصاف مع املقنع وا

 . ))حيتاج إىل ذلك: الصحيح من املذهب، وعليه أكثر األصحاب، وقال ابن حامد
الجتب نية الفرضية، يعني ال جيب أن ينوي ((: ٦/٣٧٠قال العالمة ابن عثيمني يف الرشح املمتع، 
لك، فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان ًأنه يصوم فرضا؛ ألن التعيني يغني عن ذ

فرض، وإذا نوى صيام كفارة قتل أو يمني فمعلوم أنه فرض، كام قلنا يف الصالة إذا نوى أن 
يصيل ال حيتاج أن ينوي أهنا فريضة؛ ألنه معروف أن الظهر فريضة، وعىل هذا فنية الفريضة 

ينوي رمضان عىل أنه قائم يف : ريضة يعنيولكن األفضل أن ينوي القيام بالف... ًليست رشطا
رشح العمدة لشيخ : وانظر. ))فريضة؛ ألن الفرض أحب إىل اهللا من النفل، لكن ليس بواجب

، واملقنع والرشح الكبري واإلنصاف، ٤/٣٤٠، واملغني البن قدامة، ١/١٩٧اإلسالم ابن تيمية، 
٣٩٩  - ٧/٣٩٨ . 
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١٠٠ 
والصواب أنه البد ((: وسمعت شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا يقول

صيام رمضان، والنذر، : َّمن نية من الليل، ألنواع الصيام املفرتضة
خر فإذا نواه بعد غروب الشمس، أو أوسط الليل، أو آ(( )١())والكفارات

، وقال شيخ اإلسالم ابن )٣(، واحلمد هللا)٢())كفى ] قبل الفجر[ الليل 
 رشح العمدة البن تيمية، : ، وانظر١٧٥، احلديث رقم سمعته أثناء تقريره عىل بلوغ املرام )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/٣٣٥، واملغني البن قدامة، ١٩٦-١/١٩٥
،أليب الربكات عبد السالم بن تيمية، rسمعته أثناء تقريره عىل املنتقى من أخبار املصطفى  )٢(

 . ١/١٩٥، و١/١٧٦رشح العمدة البن تيمية،:،وانظر٢١١٧احلديث رقم 
 : هم اهللا يف وقت النية يف الصيام عىل قولنياختلف العلامء رمح )٣(

يشرتط تبييت النية كل ليلة لصيام رمضان، والنذر والكفارات، وبه قال أمحد، : القول األول
ال بد من تبييت النية كل ليلة من ليايل رمضان، وكذلك يف صيام النذر، : والشافعي وطائفة

 . والكفارات 
أول شهر رمضان جلميع الشهر، وهذا رواية عن أمحد، ذكرها يكفي نية واحدة من : القول الثاين

:  قالrوهذه التي نرصها ابن عقيل ؛ ألن النبي ((: ، قال١/١٩٨شيخ اإلسالم يف رشح العمدة، 
ع وذكرها املرداوي يف اإلنصاف، املطبو. ))، وهذا قد نوى مجيع الشهر))إنام لكل امرئ ما نوى((

يعترب لكل يوم نية مفردة عىل الصحيح من املذهب، ((: ، قال٧/٣٩٥مع املقنع والرشح الكبري، 
قال ابن القيم يف إعالم . ُ، ونقل أنه مذهب مالك))ِّجيزئ يف أول رمضان نية واحدة لكله: وعنه

. ))جيزئ بنية واحدة عن الشهر كله؛ ألنه عبادة واحدة((: ً نقال عن مالك١/٣٠٢املوقعني، 
وذكر هذه الرواية ابن قدامة يف . ١/٣٥٣، والفواكه الدواين، ٢/٤١املنتقى للباجي، : وانظر

فإذا نوى اإلنسان أول يوم من رمضان ...((: قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا. ٤/٣٣٧املغني، 
ام لو أنه صائم هذا الشهر كله فإنه جيزئه عن الشهر كله، ما مل حيصل عذر ينقطع به التتابع، ك

سافر يف أثناء رمضان، فإنه إذا عاد جيب عليه أن جيدد النية للصوم، وهذا هو األصح؛ ألن 
. ))... ًاملسلمني مجيعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم من أول الشهر إىل آخره

 . ٣٧٠- ٦/٣٦٩الرشح املمتع، 
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١٠١ 
أما تبييت النية، فإن الصوم الواجب الذي وجب ((: تيمية رمحه اهللا

اإلمساك فيه من أول النهار ال يصح إال بنية من الليل،سواء يف ذلك ما 
ّتعني زمانه كأداء رمضان،والنذر املعني،وما مل يتعني كالقضاء ، والنذر ّ

، فالنية ليس فيها )٢(ً، ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى)١())املطلق
َّمشقة؛ فإن املسلم إذا تسحر،أو أمسك عن الطعام،أو خطر بقلبه الصيام 

  .)٣(ًغدا فقد نوى
ً إذا مل يتناول شيئا من )٤( فيجوز أن ينوي من النهارأما صيام التطوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/١٧٦رشح العمدة،  )١(
 . ١٥٨االسالم ابن تيمية، صاالختيارات الفقهية لشيخ  )٢(
لو ((:قال املرداوي. ))ًإن كان غدا من رمضان فهو فريض وإال فهو نفل مل جيزئه،وعنه جيزئه:ولو قال(( )٣(

ًنوى إن كان غدا من رمضان فهو فريض وإال فهو نفل مل جيزئه وهذا هو املذهب وعليه أكثر 
وهي مبنية عىل رواية أنه .وعنه جيزئه... تقدم األصحاب،وهو مبني عىل أنه يشرتط تعيني النية عىل ما 

اإلنصاف مع املقنع والرشح .[))ال جيب تعيني النية لرمضان، واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين
 . ٧/٣٩٩الكبري،

ًإن كان غدا من رمضان فهو فريض : وتصح النية املرتددة كقوله((: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
: وانظر]. ١٥٩االختيارات الفقهية، ص. [))دى الروايتني عن أمحدوإال فهو نفل، وهي إح

 . ٢٠٦  - ١/٢٠٥، ورشح العمدة البن تيمية، ٤/٣٣٩املغني البن قدامة، 
 الرشح املمتع، : ورجح العالمة ابن عثيمني الرواية الثانية التي اختارها شيخ اإلسالم، انظر

٣٧٦  - ٦/٣٧٤ . 
، وجمموع ٧/٤٠٣،واملقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف،٤/٣٤٠املغني البن قدامة، : انظر )٤(

 . ١٥/٢٥٢،وجمموع فتاوى ابن باز،١٠/٢٤٤فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 



  أركان الصيام

 

١٠٢ 
 ما يدل عــىل ذلك؛ rصــح عن النبي ؛ ألنه )١(املفطرات بعد الفجر

: يا عائشة((:  ذات يومrقال يل رسول اهللا :  قالتعائشة حلديث 
: يا رسول اهللا ما عندنا يشء، قال: فقلت:  قالت))؟هل عندكم يشء

 جاءنا  أو- فأهديت لنا هدية rفخرج رسول اهللا :  قالت))فإين صائم((
ُأهديت لنا : يا رسول اهللا:  قلتrفلام رجع رسول اهللا :  قالت- )٢(ٌزور

:  قلت)) ؟ما هو((: ً وقد خبأت لك شيئا، قال- أو جاءنا زور -هدية 
قد كنت أصبحت ((:  فجئت به فأكل، ثم قال))هاتيه((:  قال)٣(ٌحيس
 عندكم هل((:  ذات يوم فقالrَّدخل عيل النبي ((: ، ويف رواية))ًصائام
يا : ، ثم أتانا يوم آخر فقلنا))فإين إذن صائم((: ال، قال:  فقلنا))؟يشء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف وقت النية لصوم التطوع عىل قولني )١(

 التطوع جيوز بنية من النهار، لكن أن صوم: قول أمحد وأيب حنيفة والشافعي: القول األول
مذهب اإلمام أمحد أن النية تصح قبل الزوال وبعده، وهو قول للشافعي، وأما مذهب أيب حنيفة 
فال جتزئه النية بعد الزوال، وهو املشهور من قويل الشافعي، ورواية عن اإلمام أمحد، قال شيخ 

، أي صحة التطوع بعد الزوال، ))ابةُواألظهر صحته كام نقل عن الصح((: اإلسالم ابن تيمية
 ]. ١٩٢- ١/١٨٦، ورشح العمدة البن تيمية، ٢٥/١١٩جمموع الفتاوى، شيخ اإلسالم، [

إن صوم التطوع ال جيزئ إال بنية من الليل، عىل ظاهر : قول اإلمام مالك وطائفة معه: القول الثاين
، واملقنع والرشح الكبري، ٣٤١، ٤/٣٤٠املغني، البن قدامة، : انظر. [حديث حفصة، وابن عمر

 . ٢٥/١٢٠، وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ٤٠٥ - ٧/٤٠٣ًواإلنصاف، املطبوعة مجيعا، 
الزور الزائر، والضيف، وهو مصدر يقع عىل الواحد، واالثنني، واجلمع، والذكر، : زور )٢(

 . ٦/٢٨٨جامع األصول، البن األثري، . واألنثى
جامع األصول، البن األثري . متر وسمن وأقط: ، ومتر خملوط، وقيلدقيق وسمن: احليس: حيس )٣(

٦/٢٨٨ . 
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١٠٣ 
 .)١()) فأكل))ًأرينيه فلقد أصبحت صائام((: لنا حيس،فقالُأهدي:رسول اهللا

ِّوعن أم هانئ   فتح مكة -ملا كان يوم الفتح : ، قالت - ،
ُّ، وأم هانئ عن يمينه، rجاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول اهللا 

َّ بإناء فيه رشاب فناولته فرشب منه،ثم ناوله أم )٢(قالت فجاءت الوليدة ٌ
طرت وكنت صائمة؟ فقال يارسول اهللا لقد أف:ٍهانئ فرشبت منه،فقالت

ًأكنت تقضني شيئا((:هلا ًفال يرضك إن كان تطوعا((:ال،قال: قالت))؟ِ ِ(()٣( ،
 دخل عليها فدعا برشاب، فرشب rأن رسول اهللا : ويف رواية للرتمذي

يا رسول اهللا أما إين كنت صائمة، فقال رسول : ثم ناوهلا فرشبت، فقالت
، ويف ))ُالصائم املتطوع أمني نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر((: rاهللا 

 . )) عىل الشك))ُأمني نفسه، أو أمري نفسه((: ًرواية للرتمذي أيضا
كنت قاعدة عند النبي :  قالتويف لفظ للرتمذي عن أم هانئ 

rإين أذنبت : ، فقلتٍ برشاب، فرشب منه ثم ناولني فرشبت منهُ، فأويت
: كنت صائمة فأفطرت، فقال:  قالت))؟وما ذاك((: ًذنبا فاستغفريل، فقال

مسلم، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١١٥٤ًنفال من غري عذر، واألوىل إمتامه، برقم 

 . ٦/٢٨٩األثري، جامع األصول البن . والئد : ُاألمة، واجلمع: الوليدة )٢(
، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما ٢٤٥٦أبو داود، كتاب الصوم، باب الرخصة يف ذلك، برقم  )٣(

، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب ٧٣٢، ورقم٧٣١جاء يف إفطار الصائم املتطوع، برقم 
 . ١/٣٨٩، ويف صحيح سنن الرتمذي، ٢/٨٣داود، 
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١٠٤ 
 .)١())فال يرضك((: ال، قال:  قالت))؟ٍأمن قضاء كنت تقضينه((

الصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء ((: ًولفظ احلاكم مرفوعا بدون شك
ً، ويف لفظ احلاكم مرفوعا))صام وإن شاء أفطر املتطوع باخليار إن شاء ((: ِ
 .)٢())صام وإن شاء أفطر
عندكم طعام؟ فإن :كان أبو الدرداء يقول: قالتوعن أم الدرداء 

وفعله أبو طلحة،وأبو هريرة،وابن عباس، فإين صائم يومي هذا،:ال،قال:قلنا
 .٤)(، واألظهر صحة نية التطوع بالصيام قبل الزوال وبعده)٣( yةوحذيف

، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما ٢٤٥٦ة يف ذلك، برقم أبو داود، كتاب الصوم، باب الرخص)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢/٨٣، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٧٣٢جاء يف إفطار الصائم املتطوع، برقم 

 .٧٣٢ويف صحيح سنن الرتمذي، برقم 
 . ، وصححه ووافقه الذهبي ١/٤٣٩احلاكم يف املستدرك، ) ٢(
، و قد ١٩٢٤ًإذا نوى بالنهار صوما، قبل احلديث رقم ًالبخاري تعليقا، كتاب الصيام، باب  )٣(

: ١/٥٥٦وصل أثر أم الدرداء، ابن أيب شيبة وعبد الرزاق، قال األلباين يف خمترص البخاري 
، وأما أثر أيب طلحة، فوصله عبد الرزاق، وابن أيب شيبة من طريقني عن أنس، ))فهو صحيح((

 . يف خمترص البخاري١/٥٥٦وصححه األلباين ،
 .أما أثر أيب هريرة فوصله البيهقيو

 . ))بسند جيد((:  ١/٥٥٦وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوي،قال األلباين يف خمترص البخاري، 
وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أيب شيبة من طريق سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن 

، ويف رواية ابن أيب شيبة ))ح /صممن بدا له بعد ما تزول الشمس فلي((: السلمي، قال حذيفة
ذكر وصل هذه اآلثار كلها، ابن . ))ح /أن حذيفة بدا له يف الصوم بعد ما زالت الشمس فصام((

 يج هذه اآلثار يف رشح العمدة البن تيمية، ختر: ً، وانظر يضا٤/١٤١حجر يف فتح الباري، 
١/١٨٦ . 

 مذهب اإلمام أمحد، أن النية يف صيام التطوع تصح قبل الزوال وبعده، وهو قول الشافعي، وأما مذهب )٤(
= 



   الصيام أركان

 

١٠٥ 
َاألظهر صحته كام نقل عن ((:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ِ ُ

ٍينوي أي وقت شاء، و لو كان بعد الزوال ((:،وقال رمحه اهللا)١())الصحابة
 رمحه ،وقال)٢()) rًأيضا،وهذا أعدل األقوال عندنا،وأشبه بسنة نبينا حممد 

واملنصوص ((،  )٣())واملنصوص عن أمحد أن الثواب من حني النية((:اهللا
 اليوم ِّ،وهذا يبني أن نية صيام التطوع من الليل يكتب له ثواب صيام)٤())أصح

ًكامال، أما إذا أنشأ النية أثناء النهار فيكتب له ثواب بقية يومه من 
  وإنام لكل امرئ ما إنام األعامل بالنيات((:r؛ لقوله )٥(حني النية

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: انظر[أيب حنيفة فال جتزئه النية بعد الزوال، وهو املشهور من قويل الشافعي، ورواية عن اإلمام أمحد 

 ].٤٠٥ - ٧/٤٠٣ً، واملقنع والرشح الكبري، واإلنصاف املطبوعة مجيعا، ٤/٣٤١ة، املغني البن قدام
 .٢٥/١٢٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ) ١(
، فقد أخرج ابن أيب t، ويؤيده فعل حذيفة ١/١٩٢رشح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية،  )٢(

، والطحاوي يف رشح ٤/٢٠٤، والبيهقي يف الكربى، ٤/٢٧٤، وعبد الرزاق، ٢/٢٩٠شيبة، 
وسنده صحيح كام . ))أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام((: ٢/٥٦املعاين، 

، ٤/١٤١، ونقل لفظه ابن حجر يف فتح الباري، ١/١٨٨ذكره حمقق رشح العمدة البن تيمية، 
: t، وقال عبد اهللا بن مسعود ))من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم(( :من قول حذيفة، قال

ًمتى أصبحت يوما فأنت عىل أحد النظرين ما مل تطعم أو ترشب، إن شئت فصم و إن شئت ((
  يف الكربى، ، والبيهقي٢/٥٦، والطحاوي يف رشح املعاين، ٢/٢٨٩ ابن أيب شيبه،))فأفطر

قاله حمقق رشح العمدة البن [، وهذا لفظ أيب إسحاق عند الطحاوي وسنده صحيح ٤/٢٧٧
 ]. ، زائد بن أمحد النثريي١/١٨٨تيمية، 

 .٢٥/١٢١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،  )٣(
 . ١/١٩٤رشح العمدة، البن تيمية،  )٤(
هل يثاب ثواب يوم : ام التطوع بنية من النهاراختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل، يف ثواب صي )٥(

= 
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، )٢())وهذا هو القول الراجح((: ،وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا)١())نوى

ّوبناء عىل ذلك فصيام األيام املعينة من النفل حيتاج إىل تبييت النية من 
إلثنني،واخلميس،واأليام : ىل ثواب صيام اليوم كله، كيومالليل؛ ليحصل ع

البيض،وستة أيام من شوال،وصيام يوم عرفة لغري احلاج، وصيام يوم 
عاشوراء؛ ألنه إذا نوى من النهار قبل الزوال أو بعده ال يثاب عىل القول 

 إال عىل بقية اليوم؛ ألنه ال يصدق - وهو الراجح -املنصوص عن أمحد 
 .)٣(واهللا تعاىل أعلم.ً صام اليوم كامالأنه: عليه

 طلوع الفجراإلمساك عن جميع المفطرات من : الركن الثاني
َفاآلن بارشوهن وابتغوا ما  [: الثاين إىل غروب الشمس؛ لقول اهللا تعاىل ْ َُ َ ْ َ َّ ُ َُ ِ َ

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : كامل، أو يثاب من حني النية؟ عىل قولني

أن الصوم الرشعي :مذهب اإلمام أمحد،وهو الصحيح من مذهبه،واملنصوص عليه:القول األول
من نوى يف التطوع من النهار كتب له بقية يومه،وإذا أمجع من ((:املثاب عليه من وقت النية؛فإنه قال

 . ،وهذا قول بعض أصحاب الشافعي))لليل كان له يومها
ّحيكم له بالصوم من أول النهار، اختاره القايض يف املجرد، وأبو اخلطاب يف اهلداية، : القول الثاين

 . ُواملجد يف رشحه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي؛ ألن الصوم ال يتبعض يف اليوم
، ٤٠٧-٧/٤٠٥ والرشح الكبري، واإلنصاف، ، واملقنع٤/٣٤٢املغني البن قدامة، : انظر[

، ١٩٤-١/١٩٣،و رشح العمدة البن تيمية، ١٢١-٢٥/١٢٠وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم، 
 ].٣٧٤-٦/٣٧٣والرشح املمتع البن عثيمني، 

 . ، وتقدم خترجيه ١٩٠٧، ومسلم، برقم ١البخاري، برقم : متفق عليه )١(
 . ٦/٣٧٣الرشح املمتع،  )٢(
 . ٣٧٤-٦/٣٧٣ املمتع البن عثيمني، الرشح: انظر )٣(
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ُكتب اهللا لكم وكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم ال َّ َ ُْ َُ ُ ََ َ َ ُ َ َ ََ َّ ُ َ َْ ْ َخيط األـَْْ ُ ْ َبيض من الَ ِْ ُ ِخيط ـَْ ْ َ

ِاألسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىل الليل ْ َ َ َّ َّْ َ ِْ ِّ ْ َ َْ ُُّ ِ ِ َِ ِ َ : ، واملراد باخليط األبيض)١( ] َ
، tسواد الليل؛ حلديث عدي بن حاتم : بياض النهار، واخليط األسود

ُ حتى يتبني لكم ال[ملا نزلت : قال َّ َُ َ َ َ ََ َخيط األبيض من الـَّْ ِْ ُ َ َْ ْ ُ َخيط األسود من ـَْ َِ ِ ِْ َْ ْ َ 
ِالفجر  ْ َ  )٣(إين أجعل حتت وساديت عقالني! يا رسول اهللا: قال له عدي)٢( ]ْ

ًعقاال أبيض،وعقاال أسود،أعرف الليل من النهار، فقال رسول اهللا  ً ِr :)) إن
: ، ويف لفظ للبخاري)) إنام هو سواد الليل وبياض النهار)٤(وسادك لعريض

،ثم ))ًإن وسادك إذا لعريض أن كان اخليط األبيض واألسود حتت وسادتك((
 .)٥())إنام ذلك سواد الليل وبياض النهار((:قال

ُوكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم  [ُأنزلت :  قالtوعن سهل بن سعد  َّ َُ َ َُ َ َ ُ َ ََ َّ ُْ ْ َْ
َخيط األبيض من الـْال ِْ ُ َ َْ ُ ِخيط األسودـَْ َِ ْ َْ ِمن الفجر((: ، ومل ينزل] َ ْ ََ ْ ، فكان ))ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨٧سورة البقرة، اآلية  )١(
ِمن الفجر((هكذا يف رواية مسلم ذكر  )٢( ْ ََ ْ  مع اآلية، أما رواية البخاري حلديث عدي هذا فلم ))ِ

ِمن الفجر((وأن :  فوافقت رواية البخاري حديث سهل))من الفجر((يذكر  ْ ََ ْ  مل تنزل إال بعد ))ِ
 . شكالذلك إلزالة اإل

ُّاحلبل الذي تشد به ركبة البعري؛لئال هيرب:العقال )٣(  ]. ٢/٢٩جامع األصول البن األثري، .[ُ
 ] .٢/٢٩جامع األصول البن األثري، . [املخدة:الوساد، والوسادة )٤(
َوكلوا وارشبوا حتى يتبني ل [:البخاري،كتاب الصوم،باب قول اهللا تعاىل:متفق عليه )٥( ْ ْ ْ َُ َّ ََ َ ُ َ ََ َّ ُكم الَُ ُخيط ـُْ ْ َ

َاألبيض من ال ِْ ُ َ ِخيط األسود من الفجرـَْ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِْ َْ ،ومسلم، كتاب الصيام،باب بيان أن ١٩١٦،برقم ] َ
 . ١٠٩٠،برقم ...الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر
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رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجليه اخليط األبيض واخليط 

ُاألسود، وال يزال يأكل حتى يتبني له رؤيتهام، فأنزل اهللا بعد  َ من [َّ ِ 
ِالفجر ْ َ  .)١()) فعلموا أنه إنام يعني الليل والنهار] ْ

 عمر وعن عبد اهللا بن   : أن رسول اهللاrًإن بالال ((:  قال
ً وكان رجال أعمى ))يؤذن بليل فكلوا وارشبوا حتى ينادي ابن أم مكتوم

: ، و يف رواية للبخاري))أصبحت أصبحت((: ُال ينادي حتى يقال له
ومل يكن :  ، ويف رواية ملسلم))أصبحت أصبحت((: لناسحتى يقول له ا

 .)٢(بينهام إال أن ينزل هذا، ويرقى هذا
وعن عائشة    أن بالال كان يؤذن بليل، فقال رسول اهللا ًr :

 )) الفجر؛ فإنه ال يؤذن حتى يطلعكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم((
 .)٣())ومل يكن بني أذاهنام إال أن يرقى ذا وينزل ذا: قال القاسم

َوكلوا وارشبوا حتى يتبني [: البخاري، كتاب الصوم، باب قول اهللا تعاىل: متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّ ََ َ ُ َ ََ َّ ُْ ْ ْ ُ لكم َُ ُ َ
َخيط األبيض من الـْال ِْ ُ َ َْ ُ ِخيط األسود من الفجرـَْ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِْ َْ ، ومسلم، كتاب ٤٥١١، ورقم ١٩١٧، برقم ] َ

 . ١٠٩١الصيام، باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، برقم 
، ٦١٧م البخاري، كتاب األذان، باب أذان األعمى، إذا كان له من خيربه، برق: متفق عليه) ٢(

، ومسلم، كتاب الصيام، باب ٧٢٢٨، ٢٦٥٦، ١٩١٨، ٦٢٣، ٦٢٠رقم : وأطرافه يف البخاري
 .١٠٩٢بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر، برقم 

ال يمنعنكم من سحوركم أذان ((: rالبخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي : متفق عليه) ٣(
، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع ١٩١٩، برقم ))بالل

 ).١٠٩٢ (– ٣٨الفجر، برقم 
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 أو -ال يمنعن أحدكم ((: قالr عن النبي tوعن عبد اهللا بن مسعود 

 - ؛فإنه يؤذنمن سحوره] ُنداء بالل:أو قال [أذان بالل - ًأحدا منكم:قال
بليل؛لريجع قائمكم،ولينبه نائمكم،وليس أن يقول الفجر أو  - يناديأو 

حتى يقول  -وطأطأ إىل أسفل  و قال بأصابعه ورفعها إىل فوق - الصبح
َّ وقال زهري بسبابتيه إحدامها فوق األخرى،ثم مدمها عن يمينيه ))هكذا
َّثم أظهر يزيد يديه ثم مد إحدامها من :،ويف رواية البخاري))وشامله
: ، وقال))لريجع قائمكم ويوقظ نائمكم...((:،ويف لفظ مسلم))األخرى

 حتى يقول هكذا - وصوب يده ورفعها -س أن يقول هكذا وهكذا لي((
إن الفجر ليس الذي ((:ً،ويف رواية ملسلم أيضا قال))وفرج بني أصبعيه

؛ ولكن الذي يقول هكذا  ومجع أصابعه ثم نكسها إىل األرضيقول هكذا
ولكن يقول :،ويف رواية ملسلم)) ووضع املسبحة عىل املسبحة ومد يديه-

 .)١())وهو املعرتض وليس باملستطيل ((يعني الفجر : هكذا
ال يغرنكم من (( :rقال رسول اهللا : و عن سمرة بن جندب قال

 هكذا حتى يستطري سحوركم أذان بالل وال بياض األفق املستطيل
ال يغرنكم أذان ((: ًيعني معرتضا، ويف لفظ: ، وحكاه محاد بيده))هكذا

، ٥٢٩٨: ، وأرقام٦٢١البخاري، كتاب األذان، باب األذان قبل الفجر، برقم : متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر، وأن له ، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفج٧٢٤٧

األكل وغريه حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي يتعلق به األحكام من الدخول يف 
الصوم، ودخول وقت صالة الصبح، وغري ذلك، وهو الفجر الثاين، ويسمى الصادق، 

 كذنب –واملستطري، وأنه ال أثر للفجر األول يف األحكام، وهو الفجر الكاذب املستطيل 
 .، وما بني املعقوفني من لفظ مسلم ١٠٩٣ئب، برقم  وهو الذ-الرسحان
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 . )٢()) هكذا)١( حتى يستطري- العمودي الصبح -بالل، وال هذا البياض 

ُفجر حيرم :الفجر فجران((: قالr،أن رسول اهللا و عن ابن عباس  ُ ْ َ
ُّفيه الطعام وحتل فيه الصالة،وفجر حترم فيه الصالة وحيل فيه الطعام ُ ُ َ(()٣(. 

فأما الفجر : الفجر فجران((:  قالrقال رسول : ، قالtو عن جابر 
، وال حيرم الطعام، وأما الذي يكون كذنب الرسحان فال حتل الصالة فيه
 .)٤())حيرم الطعامًالذي يذهب مستطيال يف األفق فإنه حيل الصالة و

فجر حيرم فيه ((: أن معنى قوله: وقد ذكر اإلمام ابن خزيمة رمحه اهللا
صالة الصبح وفجر : عىل الصائم، وحتل فيه الصالة، يريد: الطعام، يريد

صالة الصبح إذا طلع الفجر األول، مل حيل أن : حترم فيه الصالة، يريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ] . ٦/٣٧٠جامع األصول، . [إذا انبسط يف األفق وانترش: استطار ضوء الفجر: يقال: يستطري )١(
 .١٠٩٤مسلم،كتاب الصيام،باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر،برقم  )٢(
ّر الذي جيوز صالة الصبح بعد طلوعه، إذ الفجر ابن خزيمة، كتاب الصالة، باب ذكر بيان الفج )٣(

، و يف ١/١٨٤، ٣٥٦هنا فجران؛ طلوع أحدمها بالليل، وطلوع الثاين يكون بطلوع النهار، برقم 
كتاب الصيام، باب الدليل عىل أن الفجر مها فجران، وأن طلوع الثاين منهام هو املحرم عىل 

َّ وىل نبيه U من اجلنس الذي أعلمت أن اهللا الصائم األكل والرشب واجلامع، ال األول، وهذا
 . ١٩٢٧، برقم Uوالسالم البيان عنه ] الصالة[عليه 

، وصححه ))هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني((: ، وقال١/٩١وأخرجه احلاكم بلفظه، 
 ، وذكره يف األحاديث الصحيحة، ٤١٥٥، برقم ٤/١٠٦األلباين، يف صحيح اجلامع الصغري، 

 . ٦٩٣، برقم ٢/٣١٤
إسناده ((: ٢٠٠٢، برقم ٥/٨، وقال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، ١/٩١احلاكم،  )٤(

 .    ، وهو شاهد حلديث ابن عباس املتقدم))جيد، ورجاله ثقات
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َيصيل يف ذلك الوقت صالة الصبح؛ ألن الفجر ا ألول يكون بالليل، و مل ّ

ُّوحيل : يرد أنه ال جيوز أن يتطوع بالصالة بعد طلوع الفجر األول، وقوله
 .)١())ملن يريد الصيام: الطعام، يريد((فيه 

هذان احلديثان يدالن عىل أن ((:وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول
يف [هو املستطيل :فجر صادق،وفجر كاذب،فالفجر الصادق:الفجر فجران

 .)٢())ًعموديا يف السامء] الذئب[والكاذب الذي كذنب الرسحان ] األفق
ِثم أمتوا الصيام إىل الليل[:وأما اإلفطار فقد دل عليه قوله تعاىل ْ َ َ ََّّ َ ِ ِّ ْ ُُّ ِ َ [ )٣( ،

: ، قالtفإذا غربت الشمس فقد دخل الليل؛ حلديث عمر بن اخلطاب 
نا، وأدبر النهار من ها هنا، إذا أقبل الليل من ها ه((: rقال رسول اهللا 

 . )٥( )٤())وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم
# # # 

 . ١/١٨٥صحيح ابن خزيمة،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨٢، ١٨١سمعته منه أثناء تقريره عىل بلوغ املرام، احلديث رقم  )٢(
 . ١٨٧:  اآليةسورة البقرة، )٣(
، ومسلم،كتاب ١٩٥٤البخاري، كتاب الصوم، باب متى حيل فطر الصائم، برقم : متفق عليه )٤(

 . ١١٠٠الصيام،باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار،برقم 
أنه : معناه: أي أنه صار يف حكم املفطر، وإن مل يأكل ومل يرشب، وقيل: ومعنى فقد أفطر الصائم )٥(

إذا دخل يف وقت الصبح، : أصبح الرجل:  الفطر، وجاز له أن يفطر، كام قيلدخل يف وقت
 ].٦/٣٧٢جامع األصول البن األثري، .[وكذلك أمسى، وأظهر
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١١٢ 
 تيسير اهللا تعالى في الصيام: المبحث العاشر

فهم ما ال َّ صيام شهر رمضان ويرسه عىل عباده، ومل يكلUفرض اهللا 
َفمن  [:  يف فرضه شهر رمضان وتيسريه يف ذلكUطاقة هلم به، قال اهللا  َ

ٍشهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام  َّ ِّ َ َ َ ْ َ َ َُ َْ َ ْ َ ُ ٌُ ًَّ َ َِ َِ َ ٍَ َِ َ َْ ْ َّ ُ ِ
َأخر يريد اهللا بكم اليرس وال يريد بكم العرس َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َُ َْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ ُ ََ  مل يوجب الصيام ، واهللا)١( ] ُ

ًأداء إال عىل املسلم، البالغ، العاقل، القادر عىل الصيام، املقيم، السامل من 
املوانع، و هذا من رمحته وإحسانه، وتيسريه عىل عباده؛ فإنه تعاىل مل جيعل 

ْوما جعل عليكم يف الدين من  [: Uعليهم يف الدين من حرج كام قال  َ َ َ َِ ِ ِّ ِ ْ ْ َُ َ َ
ٍ َحرج ْفاتقوا اهللا ما استطعتم [: Iال ، وق)٢( ]َ ْ َُ َ َّْ َ ُ  : َّ، وقال جل وعال)٣( ] َ
َال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال  [ َّ ََ ْ َ ْ ْ ََّ َ َ َ َ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ ً َُ ََ ََِّ ِ ْ َ ُ َ

َتؤاخذنا  ْ ِ َ َإن نسينا أو أخطأناُ َّْ َ ْ ََ َْ ِ ْربنا وال حتمل [، ))نعم((: قال] ِ ِ ْ َ َ َ ََّ ً علينا إرصاَ ْ ِ َ ْ َ َ)٤( 
َكام محلته عىل الذين من قبلنا َ َِ ِ ِْ َ َ َُ َّ َ ْ َ َ َربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا  [ ))نعم((: قال]َ َ ََ َْ َ َ َ ََ ِّ ََ ُ َ َّ

ِبه ِواغفر لنا وارمحنآ أنت موالنا فانرصنا عىل القوم  [ ))نعم((:قال] ِ ْ َ ْ َ ََ َْ َ ََ َْ ُ َ َ ْ َْ َ ََ ْ َ ِ ْ
ِالكافرين ِ َ   .)٥())نعم((: قال]ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨٥:سورة البقرة، اآلية )١(
 . ٧٨: سورة احلج، اآلية )٢(
 . ١٦:سورة التغابن، اآلية )٣(
 ].٢/٦٢صول البن األثري،جامع األ.[احلمل الثقيل:العهد وامليثاق،وقيل:اإلرص) ٤(
مسلم، كتاب اإليامن، باب جتاوز اهللا تعاىل عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إذا مل تستقر، ) ٥(

= 
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١١٣ 
ويف حديث ابن عباس  قد فعلت((: قال:  يف هذه املواضع(( 

 . )١())نعم((من : ًبدال
َما يريد اهللا ليجعل  [:  احلرج عن هذه األمة، فقالUوقد نفى اهللا  َ ْ َ ُ َِ ُ ِ

ٍ ولـكن يريد ليطهركم وليتم نعمته ُعليكم من حرج ْ َ َ َ ْ ََ ُ َُ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ ِّ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ ْ عليكم لعلكم َُ ْ ُْ َُّ َ ََ َ
ُتشكرون ُ ْ َ [ )٢(. 

َيريد اهللا أن خيفف [:َّوقد خفف عن عباده ومل يشق عليهم،قال سبحانه ِّ َ ُ َ ُ ِ ُ
ًعنكم وخلق اإلنسان ضعيفا ِ َِ ُ َ ِْ َ ُ َ  )) ...ٌإن الدين يرس((:r،وقال النبي )٣( ]َُ

دعوين ما تركتكم؛ فإنام هلك من كان قبلكم ((: r وقال )٤(احلديث
، فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما ة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهمبكثر

 .)٥()) استطعتم، وإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه
ًأن بعث هلم رسوال رحيام باملؤمنني، : و من تيسريه تعاىل عىل عباده يشق ً

ٌلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز  [: عليه ما يشق عليهم، قال اهللا تعاىل ُ ِْ َ ْ َْ ِّ ُ َ ُْ ِ ُ َ ٌ َ َ
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .t من حديث أيب هريرة ١٢٥، برقم ... مل يكلف إال ما يطاق Iوبيان أنه 
 . ١٢٦مسلم، يف الكتاب والباب السابقني، برقم ) ١(
 .٦: سورة املائدة، اآلية )٢(
 ٢٨:سورة النساء، اآلية )٣(
 . t، من حديث أيب هريرة ٣٩البخاري، كتاب اإليامن، باب الدين يرس، برقم  )٤(
، برقم rالبخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا : متفق عليه )٥(

 . ١٣٣٧، ومسلم، كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، برقم ٧٢٨٨
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١١٤ 
ِعليه ما عنتم حريص عليكم بال ُِ ْ ْ َ َْ ََ ٌ َ َ َُّ ِ ِمؤمنني رؤوف رحيمـِْ ِ َِّ َ ٌُ ُ َ ، و من تيسري )١( ] ْ

اهللا تعاىل عىل عباده أن أوحى إىل رسوله الكريم أن يأمر بالتيسري وينهى 
التعسري، فعن عائشة عن    : عن النبيrيرسوا وال ((:  أنه قال

ما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي : r، والنبي )٢( احلديث))تعرسوا
يوحى، واهللا تعاىل حينام فرض صيام شهر رمضان مل يشق عىل عباده، بل 

افر، والكبري اهلرم الذي ال للمريض، واملس: ّيرس عليهم، فأباح اإلفطار
يطيق الصوم، واحلامل واملرضع إذا خافتا عىل نفسيهام أو ولدهيام الرضر، 
ومل يوجبه عىل الصبيان واألطفال، وال عىل الذين ال يطيقونه، وغري ذلك 
من التيسري والتخفيف، ويأيت التفصيل إن شاء اهللا تعاىل يف أحكام أهل 

رمحة هبم، : تعاىل اإلفطار يف هنار رمضاناألعذار الذين أباح هلم اهللا 
ًوإحسانا، وكرما وختفيفا عىل عباده سبحانه، فال إله غريه، وال رب  ً ً

 .سواه، فله احلمد كام يليق بجالله وعظيم سلطانه
# # # 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٢٨: سورة التوبة، اآلية )١(
، ومسلم، ٦٩ يتخوهلم باملوعظة، برقم rالبخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي : متفق عليه )٢(

 . ١٧٣٤كتاب اجلهاد، باب األمر بالتيسري وترك التنفري، برقم 
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١١٥ 
 أهل األعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان : المبحث الحادي عشر

 : آليتأهل األعذار يف رمضان أنواع عىل النحو ا
 :  واحلديث عنه عىل النحو اآليتالمريض،: النوع األول

ُّاملرض والسقم : ُّ السقم، نقيض الصحة، ويقال:مفهوم املرض: ًأوال ُ
ُيف البدن والدين مجيعا، كام يقال ً ًالصحة يف البدن والدين مجيعا، : ِّ

واملرض يف القلب يطلق عىل كل ما خرج به اإلنسان عن الصحة يف 
ناقص القوة، : بدن مريض: النقصان، يقال: أصل املرضالدين، و 

ٌفتور عن احلق، و يف : ناقص الدين، واملرض: قلب مريض: ويقال
 . )١(فتور األعضاء: األبدان

وهو فساد املزاج وسوء الصحة بعد اعتداهلا،ومرض :مجع أمراض:واملرض
 .)٢(العلة التي يقرر األطباء أهنا علة مميتة: املوت

هو الذي اعتلت صحته، سواء كانت يف جزء من بدنه أو :ريضوعىل هذا فامل
  . )٣(يف مجيع بدنه
 وحيتسب األجر عىل ما يصيبه، قال اهللا جيب عىل املريض الصرب،: ًثانيا

ط ، والقاموس املحي٢٣٢ – ٧/٢٣١لسان العرب، البن منظور، باب الصاد، فصل امليم، : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وخمتار ٢/٨٦٣، واملعجم الوسيط، ٨٤٣للفريوز آبادي، باب الصاد، فصل امليم، ص

 . ٢٥٩، ص))مرض((الصحاح، مادة 
 .٣٩١َّمعجم لغة الفقهاء ملحمد رواس، ص: انظر )٢(
 .٤/٤٥٩الرشح املمتع، البن عثيمني، : انظر )٣(
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١١٦ 
َإنام يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب [: تعاىل ْ َ ُ ُِ ِ َ َِّ ُِ ْ َّ ََ َ َّ َ  :U، وقال )١( ] ِ

َولنبلونكم حتى نعل [  ُ َْ َ َ ْ ََ ُ ََّّ َمجاهدين منكم والصابرين ونبلو ـَْم الَْ ْ َ َ َّ َ َ َُ َ ُِ ِ ْ ُِ ِ ِ 
ُأخباركم َْ َ ِما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف  [: ، وقال تعاىل)٢( ] َ َِ َ َ َ َِ ْ ُّ ََ ٍ ِ ِ َ

ِأنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك عىل اهللا يسري ِ ِ َِ ِّ َْ ََ َ ْ َْ َّ ِ َِ َ ََ َّ ُِ َ ٍ َ ِ َّ َلكيال  * ُ َْ ِ
َتأسوا عىل َ ْ َ ْ تال َ ُ ٍ ما فاتكم وال تفرحوا بام آتاكم واهللا ال حيب كل خم َ ُ ُ َ َ َْ َّ ُّ َ ُ َِ ُ َ َْ َ ْ ََ ِ ْ ُ َ 

ُفخور ِما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا ومن يؤمن  [: U، وقال )٣( ] َ ٍ ِ ِْ ُ َ ُّ ََ َ َ َِ ْ ِ ِِ َّ َ
ُهيد قلبه ِباهللا َ ْ َ ِ ْ َولنبلونكم بيشء من ال [: U، وقال اهللا )٤( ] َ َ ْ َِّ ٍْ ْ َ ِ ُ َّ ُ ْوف َخـََْ
ِجوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات وبرش الصابرينـَْوال ِ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُِ ِّ َّ ِْ َ َ َ ِِّ ٍُ ِ َ َ ِ * 

ِالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنـا إليه راجعون َ ْ ُِّ ِ َِ ُ َ َِّ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ َْ َ ٌ ُ ْ ْأولـئك عليهم  * َ ِْ َ ََ َ ِ ُ
َصلوات من رهبم ورمحة وأولـئك ِ َ َُ َ َ َ ٌَ َ ْ َ ْ ِّ َّ ِِّ ُ هم الٌ ُمهتدونـُْ َ ْ َيا  [: U، وقال )٥( ] ُ

ِأهيا الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرين ِ َِّ َ َّ َ ْ َّ ََ ْ ََّ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُْ َ ُ َّ َ ُّ َ [ )٦(. 
قال :،قالt، وعن صهيب )٧()) والصرب ضياء ... ((: rوقال النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠: سورة الزمر، اآلية )١(
 .٣١: سورة حممد، اآلية )٢(
 .٢٣- ٢٢:  احلديد، اآليةسورة )٣(
 . ١١: سورة التغابن اآلية )٤(
 .١٥٧ ،١٥٦ ،١٥٥: سورة البقرة، اآليات )٥(
 . ١٥٣: سورة البقرة، اآلية )٦(
 . t، من حديث أيب مالك األشعري ٢٢٣مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم  )٧(
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١١٧ 
َّإن أمره كله خري،وليس ذلك ألحد إال ًعجبا ألمر املؤمن ((:rرسول اهللا 
ُ،إن أصابته رساء شكر فكان خريا له،وإن أصابته رضاء صرب فكان للمؤمن ُّ ًّ
 .)١())ًخريا له

ما يصيب ((: ، قالr عن النبي و عن أيب سعيد وأيب هريرة 
ٍ، وال هم، وال حزن)٣(ٍ، وال وصب)٢(ٍاملسلم من نصب ً، وال أذى، وال ٍّ

ّغم، حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهللا هبا من خطاياه ٍّ(()٤(. 
ما من مسلم ((: rقال رسول اهللا :  ، قالtوعن عبد اهللا بن مسعود 

ُّمن مرض فام سواه إال حط اهللا سيئاته كام حتط الشجرة : ًأذىيصيبه  َّ َ ٍ 
 .)٥())ورقها

ُما من مسلم يشاك ((: rقال رسول اهللا : ، قالتوعن عائشة 
 .)٦())ُتب له هبا درجة، وحميت عنه هبا خطيئةُشوكة فام فوقها إال ك

 .٢٩٩٩، برقم مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب املؤمن أمره كله خري )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .التعب : النصب )٢(
 .املرض: الوصب )٣(
، ٥٦٤٢، ٥٦٤١البخاري، كتاب املرىض، باب ما جاء يف كفارة املرض، برقم : متفق عليه )٤(

 . ٢٥٧٣ومسلم، كتاب الرب والصلة، باب ثواب املؤمن فيام يصيبه، برقم 
، ومسلم، كتاب ٥٦٤٨، ٥٦٤٧البخاري، كتاب املرىض، باب شدة املرض، برقم : متفق عليه )٥(

 . ٢٥٧١الرب والصلة، باب ثواب املؤمن فيام يصيبه، برقم 
 . ٢٥٧١مسلم، كتاب الرب والصلة، باب ثواب املؤمن فيام يصيبه، برقم  )٦(
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١١٨ 
ًمن يرد اهللا به خريا ((: rقال رسول اهللا :  ، قالtوعن أيب هريرة 

ْيصب ِ  .)٢())منه )١(ُ
َإن عظم اجلزاء مع عظم البالء و إن اهللا إذا ((:  يرفعهtنس وعن أ َ ِ

ْ، فمن ريض فله الرىض، ومن سخط فله السخطًأحب قوما ابتالهم ُّ(()٣(. 
يا رسول اهللا، أي : قلت:  ، قالtوعن مصعب بن سعد عن أبيه 

ًأشد بالء؟ قالالناس  األنبياء، ثم األمثل فاألمثل، فيبتىل الرجل عىل ((: ُّ
ُحسب دينه، فإن كان يف دينه صلبا اشتد بالؤه َّ ُ، وإن كان يف دينه رقة ابتيل ً ٌ

ُام يربح البالء بالعبد حتى يرتكه يميش عىل األرض ما عىل حسب دينه، ف
 .)٤())عليه خطيئة

واملسلم يسأل اهللا العفو والعافية وال يسأله البالء،فإذا حصل له يشء 
:  قال عىل املنربr أن النبي tصرب واحتسب؛حلديث أيب بكر الصديق 

فتح الباري [يوجه إليه البالء فيصيبه، : معناه يبتليه باملصائب؛ ليثيبه عليها، وقيل: يصب منه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، ، وس]١٠/١٠٨البن حجر، 
 . ))أي يصيبه باملصائب بأنواعها، حتى يتذكر فيتوب، ويرجع إىل ربه((: ٥٦٤٥احلديث رقم 

 . ٥٦٤٥البخاري، كتاب املرىض، باب ما جاء يف كفارة املرىض، برقم  )٢(
، وابن ماجه، كتاب ٢٣٩٦ء، برقم الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء يف الصرب عىل البال )٣(

، ٢/٥٦٤،وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ٤٠٣١الفتن، باب الصرب عىل البالء، برقم 
 . ٣/٣٢٠، ويف صحيح ابن ماجه، ١٤٦و يف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم 

، كتاب ، و ابن ماجه٢٣٩٨الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء يف الصرب عىل البالء، برقم  )٤(
، ويف ٢/٥٦٥، وقال األلباين يف صحيح الرتمذي، ٤٠٢٣الفتن، باب الصرب عىل البالء، برقم 

 . ))حسن صحيح((: ٢٢٨٠، ١٤٣، ويف الصحيحة برقم ٣/٣١٨صحيح ابن ماجه، 
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١١٩ 
ًسلوا اهللا العفو والعافية؛فإن أحدا مل يعط بعد اليقني خريا(( ًَ  .)١()) من العافيةُ

يا رسول اهللا علمني : قلت:  قالtوعن العباس بن عبد املطلب 
يا : ً فمكثت أياما ثم جئت فقلت))سل اهللا العافية((: ًشيئا أسأله اهللا ؟ قال

: َّيا عباس يا عم رسول اهللا((: ً اهللا علمني شيئا أسأله اهللا؟ فقال يلرسول
 .)٢())سل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة

 :المرض نوعان على النحو اآلتي: ثالثاً
 رخص اهللا له ه،الذي يرجى برُؤ مرِض: المريض: النوع األول

ًأياما  [: Uيف الفطر، وأوجب عليه قضاء األيام التي أفطرها؛ لقول اهللا  َّ َ
َمعدودات فمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام أخر َّ ِّ َ َّ َ ََّ َّ َ ُُ َ ٍَ ْ َ ْ َ ٌْ ًِ ِ ٍَ ٍَ َِ َ ُ ؛ )٣( ] َ

َفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان [: ولقوله تعاىل َ ََ ْ َ َ ُ ََ ُ ُ ْ َ َ َْ َّ ُ ِ َ مريضا أو عىل ِ َ ْ َ ً ِ َ
َسفر فعدة من أيام أخر َّ ِّ ََ َُّ ٍَ ْ ٌ ِ َ ٍ َ [ )٤(. 

 : واملريض يف شهر رمضان له ثالث حاالت
َّ أن ال يشق عليه الصوم وال يرضه، فيجب عليه الصوم؛ :احلالة األوىل َ

، وابن ماجه، كتاب الدعاء، ٣٥٥٨الرتمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا حممد بن بشار، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ٣/٤٦٤، وقال األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ٣٨٤٩و والعافية، برقم باب الدعاء بالعف

 . ))صحيح((: ٣/٢٥٩، ويف صحيح ابن ماجه، ))حسن صحيح((
هذا حديث ((: ، وقال٣٥١٤الرتمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا يوسف بن عيسى، برقم  )٢(

 . ١٥٢٣ة، برقم ، ويف الصحيح٣/٤٤٦، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ))صحيح
 . ١٨٤: سورة البقرة، اآلية )٣(
 . ١٨٥: سورة البقرة، اآلية )٤(
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١٢٠ 
 . ألنه ليس له عذر يبيح له الفطر

ه له الصوم أن يشق عليه الصوم وال يرضه،فيفطر، ويكر:احلالة الثانية
مع املشقة؛ ألنه خروج عن رخصة اهللا تعاىل، وتعذيب لنفسه؛ لقول 

ُإن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى معص((: rالنبي  َ  .)١())يتهُ
واتفقوا عىل أن املريض إذا حتامل عىل نفسه ((: قال ابن حزم رمحه اهللا

ُفصام أنه جيزئه، واتفقوا عىل أن من آذاه املرض وضعف عن الصوم فله  َ ِ
 .)٢())أن يفطر

ُ أن يرضه الصوم، فيجب عليه الفطر، وال جيوز له :احلالة الثالثة َّ
ُوال تقتلوا أنف[:الصوم؛ لقول اهللا تعاىل َ ْ ُْ ُ َ َ ًسكم إن اهللا كان بكم رحيامَ ِ َ ْ ْ َُ ُِ َ ََّ ِ[ )٣( ،

ِوال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة [: Uوقوله  َِ ُُ َ ْْ َّ ُِ ْ ْ َ ِ ْ ُ َ ؛ ولقول سلامن أليب )٤( ] َ
ًإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وألهلك عليك ...((:الدرداء ّ ً ّ ِّ
ًحقا َّ، فأعط كل ذي حق حقهّ ٍّ َّ  فذكر ذلك له، فقال له r، فأتى النبي ))ِ

، واللفظ ألمحد، ٩٥٠، وابن خزيمة، برقم ٢٧٤٢، وابن حبان يف صحيحه، برقم ٢/١٠٨أمحد،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو من حديث ابن عمر    وصححه األلباين يف حاشيته عىل صحيح ابن ،

 . ٥٦٤ إرواء الغليل، برقم ،ويف٩٥٠خزيمة،احلديث رقم 
 .٤/٤٠٣، وانظر املغني البن قدامة، ٧١مراتب اإلمجاع البن حزم، ص )٢(
  .٢٩: سورة النساء، اآلية) ٣(
  .١٩٥: سورة البقرة، اآلية) ٤(
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١٢١ 
َّ، ومن حق النفس عىل املسلم أن ال يرضها )١( ))صدق سلامن((: rالنبي 

، )٢())ال رضر وال رضار((: rمع وجود رخصة اهللا تعاىل؛ ولقول النبي 
 .)٣(تعاىل أعلم، وأحكم، وأرحمواهللا 

َّ وإذا حدث له املرض يف أثناء يوم من أيام رمضان وهو صائم وشق 
 . عليه إمتامه جاز له الفطر؛لوجود املبيح للفطر

وإذا برئ يف هنار رمضان وقد أفطر أول النهار للعذر مل يصح صومه ذلك 
نية قبل طلوع ًاليوم؛ألنه كان مفطرا أول النهار؛ألن الصوم ال يصح إال ب

 . الفجر،ثم اإلمساك عن مجيع املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس 
 وجيب عليه القضاء بعدد األيام التي )٤(وينبغي له اإلمساك بقية يومه

َالبخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم عىل أخيه ليفطر يف التطوع ومل ير عليه قضاء إذا كان ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٩٦٨أوفق له، برقم 

، وابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، برقم ٢٢٧ ،٥/٢٢٦أمحد، ) ٢(
، و من حديث ابن عباس t، من حديث عبادة ٢٢٤٠   وصححه ٢٢٤١، برقم ،

 .٨٩٦األلباين يف إرواء الغليل، برقم 
، وجمالس ٣٥٣-٦/٣٥٢ عثيمني، ، والرشح املمتع البن١٥/٢١٠جمموع فتاوى ابن باز، : انظر) ٣(

 .٨٦شهر رمضان، له، ص
فأما من جيب عليه القضاء إذا زال عذره يف أثناء ((: ١/٥٧قال شيخ اإلسالم يف رشح العمدة،  )٤(

احلائض تطهر، واملسافر يقدم، واملريض يصح، فإن القضاء جيب عليهم رواية : اليوم، مثل
 ]. ٥٩-١/٥٧رشح العمدة، .[))ًم اإلمساك أيضاواحدة؛لوجود الفطر يف بعض اليوم،وينبغي هل

وإذا طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر، أو أقام ((: ٤/٤٣١قال ابن مفلح يف الفروع، 
. ، وهو الذي يفتي به شيخنا ابن باز))ًمفطر، أو برئ مريض مفطرا لزمهم اإلمساك عىل األصح

= 
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١٢٢ 
َفعدة من أيام أخر [: أفطرها؛ لقول اهللا تعاىل َّ َِّ َُّ ٍَ ْ ٌ ِ َ [ )١( . 

ملوثوق بدينه وأمانته وإذا ثبت عن طريق الطبيب الثقة املسلم احلاذق ا
َأن الصوم جيلب له املرض أو يزيد مرضه، ويؤخر برأه؛فإنه جيوز له  ْ ُ
ًالفطر، حمافظة عىل صحته، واتقاء للمرض، ويقيض عن هذه األيام التي  ً

 .)٣(، واهللا تعاىل أعلم)٢(أفطرها
 ال المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً: النوع الثاني

ُ اهلرم،واملريض الذي ال يرجى برؤه،وذلك بإخبار كالكبري:ُيرجى زواله
ٍالطبيب املسلم الثقة احلاذق،فحينئذ ال جيب عىل هذا العاجز الصيام؛ألنه 

ْفاتقوا اهللا ما استطعتم [: ال يستطيعه؛لقول اهللا تعاىل ْ َُ َ َّْ َ ُ :  ولقوله تعاىل)٤( ] َ
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى ((ة للبحوث العلمية واإلفتاء ، وكذلك اللجنة الدائم١٥/١٩٣جمموع الفتاوى له، : انظر
، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ١٩٥٤،٢٠٧١،فتوى رقم ١/٣٢٤، ))رمضان

 . ١٠/٢١٠واإلفتاء، 
 . ١٨٥: ، واآلية١٨٤: سورة البقرة، اآلية )١(
دة والصحيح الذي خيشى املرض بالصيام، كاملريض الذي خياف زيا((: قال اإلمام ابن قدامة )٢(

ّاملرض يف إباحة الفطر؛ ألن املريض إنام أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة املرض،  ً
: ، وانظر٤/٤٠٤، ٤/٤٠٣املغني البن قدامة، . ))وتطاوله، فاخلوف من جتدد املرض يف معناه

 . ١٥/٢١٤جمموع فتاوى ابن باز، : ، وانظر٧/٣٦٩الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، 
، وقد ذكر رمحه اهللا تعاىل اختالف العلامء يف ٥٩-١/٥٧رشح العمدة البن تيمية، : انظر )٣(

 . اإلمساك للمريض إذا برئ،واملسافر إذا قدم،واحلائض إذا طهرت:مسألة
 ، وكتاب الفروع، البن مفلح، ٢/٢٢٣، والكايف البن قدامة، ٤٠٥-٤/٤٠٣املغني، : و انظر

 . ٨٨البن عثيمني، ص، وجمالس شهر رمضان ٤٣٩- ٤/٤٣١
 .١٦: سورة التغابن، اآلية )٤(
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١٢٣ 
َال يكلف اهللا نفسا إال وسعها [ َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ ُ :  اإلمام ابن املنذر رمحه اهللاقال . )١( ] َِّ
ْوأمجعوا عىل أن للشيخ الكبري والعجوز العاجزين عن الصوم أن (( َ ِ

ً، لكن جيب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا؛ )٢())يفطرا
َّألن اهللا تعاىل جعل اإلطعام معادال للصيام حني كان التخيري بينهام أول  ً

ً بدال من الصيام عند العجز عنه؛ ألنه َّما فرض الصيام، فتعني أن يكون
 . )٣(معادل له

قال ابن عباس  :))... الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يستطيعان
ل اإلمام البخاري رمحه ،وقا)٤())ًأن يصوما،فيطعامن مكان كل يوم مسكينا

وأما الشيخ الكبري إذا مل يطق الصيام،فقد أطعم أنس بن مالك ((:اهللا تعاىل
ًبعدما كرب،عاما أو عامني،كل يوم مسكينا ًٍ ًخبزا وحلام، وأفطر:َّ ً(()٥(. 

ُوخيري العاجز عن الصيام، لكرب، أو مرض ال يرجى برؤه يف صفة  ٍ ٍ َّ ُ
 : اإلطعام بني أمرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٦: سورة البقرة، اآلية )١(
 .٦٠اإلمجاع البن املنذر، ص  )٢(
 . ٢٢٢-١٥/٢١٨جمموع فتاوى ابن باز، : ، وانظر٧٦جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص )٣(
 . ٤٥٠٥ية، برقم  اآل]...ً أياما معدودات [:البخاري،كتاب التفسري،باب قول اهللا تعاىل )٤(
َأياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو عىل  [: البخاري، كتاب التفسري، باب قول اهللا تعاىل )٥( ََ ْ َ َْ ًَ َ ُِ َّ َ َّ ً َُّ ِ ٍَ

َسفر فعدة من أيام أخر وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني فمن تطوع خريا فهو َ َّ َ ُ َ َ َ ُْ َ َ ٌ ُ َّ َ ًَ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َّ ِّ ََ َ ْ َ ٌ ََّ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍُ َ ٍ َ خري له وأن َ َ ُ َّ ٌ ْ َ
ُتصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون ْ ْ ْ َُ َّ ْْ َُ ُ ُ َ َِ ُ  . ٤٥٠٥يف ترمجة الباب قبل احلديث رقم ] ١٨٤: البقرة [] ٌ
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١٢٤ 
ٍ يفرق طعاما عىل املساكني، لكل مسكني نصف صاع :األمر األول ً ِّ

أو أطعم ستة ... ((:  قال لكعب بن عجرةrعىل الصحيح؛ ألن النبي 
، والصاع النبوي أربع حفنات )١())مساكني لكل مسكني نصف صاع

ًبكفي الرجل املعتدل، وهو يزن تقريبا ثالثة ك َّْ يلو، أما نصف الصاع فيزن َ
ًكيلو ونصف كيلو تقريبا، وهو اختيار شيخنا ابن باز رمحه اهللا، حيث 

ٍعن كل يوم نصف صاع من قوت البلد((: قال ٍمن متر، أو أرز، أو : ٍ ٍ
، وهو )٢())غريمها، ومقداره بالوزن كيلو ونصف عىل سبيل التقريب

وهو ...((: حيث قالوااختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
ًنصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا ٍ ٍ(()٣(. 

َ جيوز أن يصلح طعاما، ويدعو إليه من املساكني بقدر :األمر الثاين َ ًُ
ًأطعم بعد ما كرب عاما أو (( tاأليام التي عليه؛ ألن أنس بن مالك 

ًخبزا وحلام وأفطر: ًعامني كل يوم مسكينا قال شيخنا ابن باز رمحه . )٤())ً
البخاري، كتاب املحرص، باب اإلطعام يف الفدية : tمتفق عليه من حديث كعب بن عجرة  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لرأس للمحرم إذا كان به ، ومسلم، كتاب احلج، باب جواز حلق ا١٨١٦نصف صاع، برقم 
 ) .١٢٠١ (– ٨٤أذى، برقم 

 . ٢٠٥-١٥/٢٠٣،١٥/٢٠١جمموع فتاوى ابن باز،  )٢(
 . ١٨٩ – ١٠/١٧٤، و ١٠/١٧٨جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،  )٣(

ز بن عبد اهللا بن قعود، عبد اهللا بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزي: وأعضاء اللجنة هم[
 . عبد اهللا ابن باز رئيس اللجنة 

 . ،وتقدم٤٥٠٥ قبل احلديث رقم ]... ً أياما معدودات [:البخاري،كتاب التفسري،باب قول اهللا تعاىل )٤(
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١٢٥ 
إذا كان الشيخ الكبري والعجوز الكبرية يشق عليهام الصوم فلهام ((: اهللا

إما بترشيكه معهام يف الطعام، أو دفع : ًاإلفطار ويطعامن عن يوم مسكينا
 .)١())...صف صاع من التمر، أو احلنطة، أو األرز للمسكني كل يوم ن

وقال شيخنا ابن باز رمحه اهللا تعاىل يف فدية اإلطعام عن الشيخ 
ُالكبري، والعجوز الكبرية، واملريض الذي ال يرجى برؤه، الذين ال 

يدفع الطعام للفقراء واملساكني، وجيوز ((: قال رمحه اهللا: ُيطيقون الصيام
: ، وقال رمحه اهللا يف موضع آخر)٢())... عه كله إىل مسكني واحد دف

وهذه الكفارة جيوز دفعها لواحد أو أكثر يف أول الشهر، أو وسطه، أو ((
  .)٤(واهللا تعاىل أعلم. )٣())...آخره
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥/٢٠٢جممع فتاوى ابن باز،  )١(
 . ١٥/٢٠٥جمموع فتاوى ابن باز،  )٢(
 . ١٥/٢٠٤املرجع السابق،  )٣(
، والكايف ٣٨٥- ٧/٣٦٤املغني والرشح الكبري واإلنصاف، : طر يفاألعذار املبيحة للف: انظر )٤(

، واملغني البن ٢٦٦ -٢٠٥/ ١، ورشح العمدة، البن تيمية، ٢٢٧-٢/٢٢٢البن قدامة، 
، والروض املربع حتقيق ٤٥٠ – ٤/٤٣٥، وكتاب الفروع البن مفلح، ٤٠٨ -٢٩٣/ ٤قدامة، 

، ٣٨٤- ٣/٣٧٢ة ابن قاسم، ، والروض املربع مع حاشي٢٩٦-٤/٢٨٩الطيار ومجاعة، 
، ٢٤٦- ١٠/١٤٩،وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة،٢١٨- ٢٥/٢٠٧وجمموع فتاوى ابن تيمية، 

 ، وجمموع فتاوى الصيام، مجع عبد املقصود، ١٧٤-٣/١٥٩ونيل األوطار للشوكاين، 
، وجمالس شهر رمضان البن ٢٤٧-١٥/١٨١، وجمموع فتاوى ابن باز، ٣٧٥- ١/٢٣١

، وجامع األصول البن ٣٦٥-٦/٣٤٧،والرشح املمتع البن عثيمني،٩٥ -٧٥عثيمني،ص 
 . ٤١٤-٦/٣٩٣األثري، 
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١٢٦ 
 واحلديث عنه عىل المسافر مسافة قصر الصالة،: النوع الثالث

 : النحو اآليت
ْالسفر مجع سافر، واملسافرون مجع :مسافروال، مفهوم السفر:أوالً ُّ

ًوسمي املسافر مسافرا؛ لكشفه قناع . ًمسافر، والسفر واملسافرون،بمعنى َ ِّ ُ
ِّالكن عن وجهه، ومنازل احلرض عن مكانه،ومنزل اخلفض عن نفسه، 
ًوبروزه إىل األرض الفضاء،وسمي السفر سفرا؛ألنه يسفر عن وجوه  َ ِّ ُ

ًهر ما كان خافيا منهاُاملسافرين وأخالقهم، فيظ ِ)١( .  
َقطع املسافة، سمي بذلك؛ ألنه يسفر عن أخالق :فظهر أن السفر ِّ ُ
هو :إذا أظهرته،والسفر:سفرت املرأة عن وجهها:الرجال،ومنه قوهلم

ُّاخلروج عن عامرة موطن اإلقامة قاصدا مكانا يبعد مسافة يصح فيها  ً ً
 . )٢(قرص الصالة

 . فة قطع املسا:السفر لغة: وقيل
 هو اخلروج عىل قصد مسرية ثالثة أيام ولياليها فام فوقها :ًورشعا

ًهو من قصد سريا وسطا ثالثة : واملسافر. )٣(بسري اإلبل، وميش األقدام ً
 . ) ٤(أيام ولياليها وفارق بيوت بلده

 .٤/٣٦٨لسان العرب البن منظور، باب الراء، فصل السني،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢١٩َّمعجم لغة الفقهاء، للدكتور حممد رواس، ص  )٢(
 . ١٥٧التعريفات للجرجاين، ص )٣(
 . ٢٦٦املرجع السابق، ص )٤(
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١٢٧ 
 : أنواع السفر على النحو اآلتي: ثانياً

ٌسفر حرام،  -١ ، rرمه رسوله وهو أن يسافر لفعل ما حرمه اهللا، أو حٌ
من يسافر للتجارة يف اخلمر، واملحرمات،وقطع الطريق،أو سفر :مثل

  . )١(املرأة بدون حمرم
 مثل السفر لفريضة احلج، أو السفر للعمرة الواجبة، أو سفر واجب، -٢

 . اجلهاد الواجب 
السفر للعمرة غري الواجبة، أو السفر حلج :  مثلسفر مستحب، -٣

 . التطوع، أو جهاد التطوع
 . السفر للتجارة املباحة،وكل أمر مباح:مثلر مباح،سف -٤
سفر اإلنسان وحده بدون رفقة، إال يف أمر ال بد :مثلسفر مكروه، -٥

لو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم ما سار ((:r؛لقول النبي )٢(منه
ٍراكب بليل وحده ٌ(()٣(. 

فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم، فيحرم عىل كل مسلم أن 
َّيسافر إىل سفر حمرم، وينبغي له أن ال يتعمد السفر املكروه، بل يقترص يف 
مجيع أسفاره عىل السفر الواجب، والسفر املستحب، واملباح، وله أن يأخذ 

ذلك من الفطر يف شهر رمضان، وقرص الصالة، وغري : برخص السفر من
 . ٤/٤٩٢، والرشح املمتع البن عثيمني، ٣/١١٥ي البن قدامة، املغن: انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٩٢-٤/٤٩١،والرشح املمتع البن عثيمني،١١٧-٢/١١٤املغني البن قدامة،:انظر )٢(
 .  من حديث ابن عمر ٢٩٩٨البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب السري وحده، برقم  )٣(
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١٢٨ 
 .)١( rالرخص التي رشعها رسول اهللا 

 : هو ما تقرص فيه الصالة:السفر الذي يبيح الفطر في رمضان:ثالثاً
 :للمسافر أن يفطر يف رمضان وغريه، بداللة الكتاب والسنة، اإلمجاع

الفطر يف رمضان، : وع السفر الذي ختتص به رخص السفر، مناختلف العلامء رمحهم اهللا يف ن )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والقرص، واجلمع، وصالة النافلة عىل الراحلة، وصالة املتنفل املايش، واملسح عىل اخلفني، 
والعامئم، واخلامر ثالثة أيام بلياليها، وترك الرواتب، وترك بعض األعامل املستحبة التي يشغل 

 : لنحو اآليتعنها يف السفر، عىل أقوال عىل ا
رخص السفر تكون يف السفر الواجب، واملندوب، واملباح، أما السفر املحرم : القول األول

 . واملكروه، فال تباح فيه هذه الرخص
ال يرتخص برخص السفر إال يف احلج والعمرة، واجلهاد؛ ألن الواجب ال يرتك إال : القول الثاين

 .  فاللواجب، أما السفر املحرم واملكروه واملباح
 .  إنام قرص يف سفر واجب أو مندوبrال يأخذ برخص السفر إال يف سفر الطاعة ؛ألن النبي :القول الثالث
ذهب اإلمام أبو حنيفة، وشيخ اإلسالم بن تيمية، ومجاعة كثرية من العلامء إىل أنه جيوز : القول الرابع

واحلجة ((:  اإلسالم ابن تيميةالقرص والفطر، ومجيع رخص السفر حتى يف السفر املحرم، قال شيخ
ًمع من جعل القرص والفطر مرشوعا يف جنس السفر، و مل خيص سفرا دون سفر، وهذا القول  ً

املغني : ، وانظر٢٤/١٠٩جمموع الفتاوى، . [))هوالصحيح ؛ فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ، واألخبار العلمية من االختيارات الفقهية،١١٧-٣/١١٥البن قدامة، 

، ٣٤-٥/٣٠، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ١/٤٤٧، والكايف البن قدامة، ١١٠ص
لكن من قصد : قلت. ٢٨١-٢٧٤، ١٥/٢٦٠، والفتاوى له، ٤/٤٩٣والرشح املمتع البن عثيمني، 

 املحرمات، وال بسفره التحيل عىل الفطر، فالفطر عليه حرام، و الجيوز له ذلك؛ ألن احليل التبيح
حاشية الروض . [تبطل الواجبات، فيحرم السفر؛ ألنه وسيلة إىل الفطر، وحيرم الفطر لعدم العذر

َّال جيوزلإلنسان أن يتحيل عىل ((: قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا].  ٣/٣٧٥املربع البن قاسم، 
، كام أن التحيل عىل املحرم ال اإلفطار يف رمضان بالسفر؛ ألن التحيل عىل إسقاط الواجب ال يسقطه

 ].١٣٣/ ١٩جمموع فتاوى ابن عثيمني، . [))ًجيعله مباحا 
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١٢٩ 
ٍفمن كان منكم مريضا أو عىل سفر   [:  فلقول اهللا تعاىلأما الكتاب؛ َِ َ َّ ََ َ ْ َ ً ُ ِ َ َ َ

ٌفعدة  َّ ِ َمن أيام أخرَ َّ َِّ ُ ٍَ ْ [ )١(.  
، )٢()) إن اهللا وضع عن املسافر الصوم((: r فلقول النبي وأما السنة؛
 .وأحاديث كثرية

فأمجع املسلون عىل إباحة الفطر للمسافر يف اجلملة؛ وأما اإلمجاع، 
 .)٣(رصوإنام يباح الفطر يف السفر الطويل الذي يبيح الق

َّباب يف كم يقرص الصالة؟ وسمى ((: قال اإلمام البخاري رمحه اهللا
ً، يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس rالنبي  ً ً يقرصان 

ٍويفطران يف أربعة برد ُ قال احلافظ ابن . )٤())ًسخا، وهي ستة عرش فرُ
يف كم يقرص الصالة؟ يريد بيان املسافة : ٌباب: قوله((: حجر رمحه اهللا

 . ١٨٥: سورة البقرة، اآلية )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والنسائي، برقم ١٦٦٧، وابن ماجه، برقم ٢٤٠٨، وأبو داود، برقم ٧١٥الرتمذي، برقم  )٢(

 .، ويأيت  خترجيه ٢٢٧٣
 . ٤/٣٤٥املغني البن قدامة،  )٣(
،قال احلافظ ابن حجر، ١٠٨٦ري،كتاب القرص،باب يف كم يقرص الصالة؟قبل احلديث رقم البخا )٤(

: وصله ابن املنذر من رواية يزيد بن حبيب عن عطاء بن أيب رباح((:عن أثر ابن عمر وابن عباس هذا
 فتح الباري، . [)) ذلك فام فوقأن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتني ويفطران يف أربعة برد

وصله ... صحيح ((: وقال األلباين رمحه اهللا عن أثر ابن عباس وابن عمر ]. ٢/٥٦٦
أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتني ركعتني، ويفطران يف : ٣/١٢٧البيهقي يف سننه، 

 ]. ٣/١٧إرواء الغليل، .[))فوق ذلك، وإسناده صحيحأربعة برد فام 



  أهل األعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان

 

١٣٠ 
َّ املسافر الوصول إليها ساغ له القرص وال يسوغ له يف أقل التي إذا أراد

وقد أورد املصنف الرتمجة بلفظ االستفهام، وأورد ما يدل عىل ... منها
، وكأن البخاري رمحه اهللا يشري )١()) وليلةاختياره أن أقل مسافة القرص يوم

ال ((: r، وهو قول النبي )٢( املذكور عنده يف البابtإىل حديث أيب هريرة 
حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها 

 .)٤) (٣())حرمة
وقد ثبت عن ابن عباس   التقرص إىل عرفة، ((:  من قوله

، والطائف، وجدة، فإذا قدمت عىل )٥(وبطن نخلة، واقرص إىل عسفان
ّأهل أو ماشية فأتم ة وثامنون ، واملسافة من مكة إىل الطائف ثامني)٦())ٍ

كيلو، ومن مكة إىل جدة تسعة وسبعون كيلو، و من مكة إىل عسفان 
وهذه املسافة عليها اجلمهور من أهل العلم، ومنهم . ًثامنية وأربعون ميال

اإلمام أمحد بن حنبل، واإلمام الشافعي واإلمام مالك : األئمة الثالثة

 . ٢/٥٦٦فتح الباري،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، ويأيت ختريج احلديث٢/٥٦٦املرجع السابق،  )٢(
 . ٢/٥٦٨باري البن حجر، فتح ال. أي حمرم : ليس معها حرمة )٣(
، ومسلم، كتاب ١٠٨٨يف كم يقرص الصالة ؛ برقم : البخاري، كتاب القرص، باب: متفق عليه )٤(

 . ١٣٣٨احلج، باب سفراملرأة مع حمرم إىل حج وغريه، برقم 
 ].٤/١٢١معجم البلدان، . [منهلة من مناهل الطريق بني اجلحفة ومكة: عسفان )٥(
، قال األلباين ٢/٤٤٥،وابن أيب شيبة يف مصنفه واللفظ له، ٣/١٣٧لكربى،البيهقي يف السنن ا )٦(

 . ))وإسناده صحيح((: ٣/١٤يف إرواء الغليل، 
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األوىل يف ((: قولوسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا ي. )١(رمحهم اهللا تعاىل

ًهذا أن ما يعد سفرا تلحقه أحكام السفر ٍمن قرص، ومجع، وفطر، : ُّ ٍ ٍ
أي ما يعد : وثالثة أيام للمسح عىل اخلفني؛ ألنه حيتاج إىل الزاد واملزاد

ُّسفرا، وما ال فال،ولكن إذ عمل املسلم بقول اجلمهور، وهو أن ما يعد  ً
سان هبذا القول فهذا حسن فلو عمل اإلن... هو يومني قاصدين: ًسفرا

ًمن باب االحتياط؛ لئال يتساهل الناس فيصلوا قرصا فيام ال ينبغي هلم 
لكثرة اجلهل، وقلة البصرية، وال سيام عند وجود السيارات؛ فإن هذا ... 

هي : قد يفيض إىل التساهل، حتى يفطر يف ضواحي البلد، واليومان
وقال ((: ًوقال رمحه اهللا أيضا. )٢())ًسبعون كيلو أو ثامنون كيلو تقريبا

إنه حيدد بالعرف وال حيدد باملسافة املقدرة بالكيلوات، : بعض أهل العلم
ًفام يعد سفرا يف العرف يسمى سفرا، وما ال فال، والصواب ما قرره  ًَّ َ ُ ُُّ

، وهذا الذي )٣(مجهور أهل العلم، وهو التحديد باملسافة التي ذكرت
، واإلنصاف مع املقنع والرشح ٤/٣٢٢، واملجموع للنووي، ٢/٥٦اخلريش عىل خليل، : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥/٣٧الكبري، 
 . ٤٥٧ سمعته أثناء تقريره عىل بلوغ املرام، احلديث رقم )٢(

مجع بريد، :  كام تقدم بأربعة بردyاملسافة جاء حتديد املسافة من فعل ابن عمر وابن عباس  )٣(
ًوالربيد مسرية نصف يوم، وسمي بريدا؛ ألهنم كان فيام مىض إذا أرادوا املراسالت الرسيعة  َ ِّ ُ

ًجيعلوهنا يف الربيد، فريتبون بني كل نصف يوم مستقرا ومسرتاحا يكون فيه خيل  إذا وصل ً
ًصاحب الفرس األول إىل هذا املكان نزل عن الفرس ؛لتسرتيح وركب فرسا آخر إىل مسرية 
ًنصف يوم،فيجد بعد مسرية نصف يوم مسرتاحا آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان عليها 
ثم يركب آخر وهكذا، ألن هذا أرسع،ويف الرجوع بالعكس،فالربيد عندهم مسرية نصف 
= 
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  .)٣(، واهللا أعلم )٢())بغي االلتزام بذلك ، فين)١(عليه أكثر أهل العلم

 مدينته، أو قريته،يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت : رابعاً
خيام قومه وجعلها وراء ظهره، إذا كان سفره تقرص يف مثله الصالة، قال أو 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُربعة الربد مسرية يومني،وقدروا الربيديوم،فتكون األ َّ  باملسافة األرضية بأربعة فراسخ،فتكون أربعة َ

ًبرد ستة عرش فرسخا،والفرسخ قدروه بثالثة أميال،فتكون ثامنية وأربعني ميال،وامليل من األرض  َّ ً
يف املائة منتهى مد البرص؛ألن البرص يميل عنه عىل وجه األرض حتى يفنى إدراكه،وامليل كيلو وستني 

 كام و قد ثبت أن ابن عباس . كيلو٧٦،٨= ً ميال  ٤٨×١٦٠٠= م،فأربعة برد١٦٠٠أي 
 ، واملسافة بني))ال تقرص إىل عرفة وبطن نخلة، واقرص إىل عسفان، والطائف، وجدة((: تقدم أنه قال

فإذا قصد املسافر هذه املسافة فله أن يأخذ برخص السفر . ٧٩كيلو، وبني مكة وجدة ٨٨مكة والطائف 
 . عند اجلمهور 

 يعني معتدالن، ))قاصدان((إن مسريته يومان قاصدان بسري اإلبل املحملة، : وأما يف الزمن فقيل
ًبمعنى أن اإلنسان ال يسري منها ليال وهنارا سريا بحتا، وال  ً ً يكون كثريا النزول واإلقامة، فهام ً

فتح الباري، البن حجر، : ، وانظر٤٩٦- ٤/٤٩٥الرشح املمتع البن عثيمني، .[يومان قاصدان
٢/٥٦٧ . [ 

ًأنه ال حد للسفر باملسافة بل كل ما يعد سفرا يف : أما شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فاختار )١( ُّ ُ
حراء؛ ألنه حيتاج إىل محل الزاد واملزاد، فهو سفر، ورجح العرف، ويتزود له اإلنسان ويربز للص

هذا مجع من أهل العلم، منهم العالمة ابن عثيمني، واختاره ابن قدامة يف املغني، وقال شيخنا ابن 
ًاألوىل يف هذا أن ما يعد سفرا تلحقه أحكام السفر ((: باز ُّ ، ولكنه يرجح قول اجلمهور ))... ُ

، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ١٣٥ – ٢٤/١١جمموع فتاوى ابن تيمية، : رانظ. [ًاحتياطا للعبادة
 ]. ١٢/٥٦٧، وجمموع فتاوى ابن باز، ٦٥، واالختيارات للسعدي، ص٤٥١ -١٥/٢٥٢

جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : ، وانظر١٢/٥٦٧جمموع فتاوى ابن باز،  )٢(
 . ١٠/٢٠٣واإلفتاء، 

 يف املتن ٦٨٣- ١/٦٧٤ العلم يف هذه املسألة يف كتاب صالة املؤمن، وقد نقلت كالم أهل )٣(
 . واحلوايش، فلرياجعه من شاء
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ابن قدامة رمحه اهللا يف الرد عىل من قال يفطر إذا عزم عىل السفر ولبس ثياب 

ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه [:له تعاىلولنا قو((:السفر ُْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ِ َ ، وهذا )١( ] ِ
ًشاهد،وال يوصف بكونه مسافرا حتى خيرج من البلد،ومهام كان يف البلد 

 .)٣(، واهللا تعاىل أعلم)٢())فله أحكام احلارضين، ولذلك ال يقرص الصالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٨٥: سورة البقرة، اآلية )١(
 . ٦٨٣- ١/٦٨٢صالة املؤمن للمؤلف، :  وانظر٧/٣٨٠الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف،  )٢(
 : فر ولبس ثياب السفر بام ييلواحتج من قال بجواز إفطار املسافر إذا عزم عىل الس )٣(

أتيت أنس بن مالك يف رمضان وهو يريد : ، فعن حممد بن كعب قالtحديث أنس بن مالك : ًأوال
ُسفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة : ؟ قالسنة: ً

، كتاب الصوم، باب من أكل ثم خرج يريد سفرا، وصححه ٧٩٩الرتمذي، برقم . [))ثم ركب
وقد ذهب بعض أهل العلم إىل ((: قال الرتمذي]. ١/٤١٩األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 

يته قبل أن خيرج، وليس له أن يقرص الصالة حتى للمسافر أن يفطر يف ب: هذا احلديث، وقالوا
 . ))خيرج من جدار املدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم احلنظيل 

ومهام كان يف البلد فله أحكام احلارضين؛ ولذلك ((: ٧/٣٨٠وقال ابن قدامة يف الرشح الكبري، 
ًجا منه، فأتاه حممد بن كعب يف ال يقرص الصالة، فأما أنس فيحتمل أنه كان برز من البلد خار

 . ))ذلك املنزل
 يف سفينة من الفسطاط يف rكنت مع أيب برصة الغفاري صاحب النبي : عن عبيد بن جرب قال: ًثانيا

َرمضان فرفع ثم قرب غداه ِ ُ ألست : اقرتب، قلت: ، فلم جياوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قالَ
أبو دا دود، كتاب . [)) ؟ فأكلrأترغب عن سنة رسول اهللا : أبو برصة: ترى البيوت ؟ قال

، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب ٢٤١٢الصوم، باب متى يفطر املسافر إذا خرج، برقم 
 .٢/٧٢داود، 

ـُسطاط هو اسم : الفسطاط، وقيل: ملرص والبرصة: فيها جممع الناس، ويقالاملدينة التي : ِوالف
أي خرجت : علم ملرص العتيقة التي بناها عمرو بن العاص، واجلار واملجرور صفة سفينة

ركبت مع أيب برصة من الفسطاط إىل اإلسكندرية : قال: السفينة من الفسطاط، ويف رواية ألمحد
= 
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 :فيها الصالةإقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر : خامساً

ُّإذا نوى املسافر اإلقامة أثناء سفره يف بلد أكثر من أربعة أيام، فإنه يتم  ِ ُ
 قدم مكة يف حجة rالصالة، ويصوم إذا كان يف رمضان؛ ألن النبي 

األحد، واإلثنني، : الوداع، يوم األحد الرابع من ذي احلجة، وأقام هبا
 منى، والثالثاء، واألربعاء، ثم صىل الفجر يوم اخلميس ثم خرج إىل

فكان يقرص الصالة يف هذه األيام، وقد أمجع عىل إقامتها، فإذا أمجع 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِفرفع((: قوله .. يف سفينة  أي رفع أبو برصة ومن كان معه عىل السفينة، و يف رواية ألمحد ))ُ
عون املعبود رشح سنن أيب . [فلام دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت((: ، ويف رواية))فدفع((

 ].٧/٥٥داود، 
ّوفيه حجة ملن جوز ((: ٧/٥٣بوع مع عون املعبود، قال اإلمام ابن القيم يف هتذيب السنن املط

ٍللمسافر الفطر يف يوم سافر يف أثنائه، وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد، وقول عمرو بن 
رشحبيل والشعبي، وإسحاق، وحكاه أنس، وهو قول داود وابن املنذر، وقال مالك والشافعي 

 . ))... وأبو حنيفة ال يفطر 
، ٢١٨٣باز رمحه اهللا أثناء أثناء تقريره عىل منتقى األخبار، احلديث رقم وسمعت شيخنا ابن 

قد احتج مجاعة من أهل العلم هبذين احلديثني بجواز الفطر إذا صمم عىل ((:  يقول٢١٨٤ورقم 
السفر ومل خيرج وهكذا إذا ارحتل ومل خيرج من البيوت، واحلجة قائمة أما الصالة فإنه ما كان 

ً من البلد وغادرها؛ وهلذا صىل بالناس يف املدينة أربعا الظهر، وصل العرص يف يصيل إال إذا خرج
ذي احلليفة ركعتني فلم يقرص قبل اخلروج صالة الظهر وإنام أمتها، وأما الفطر فالبأس أن يفطر 
ًقبل اخلروج من البلد إذا صمم عىل السفر، ولكن إذا ترك ذلك حتى يغادر البلد احتياطا 

 . ))الف فحسنًوخروجا من اخل
هل يشرتط أن يفارق قريته؟ أو إذا عزم عىل السفر وارحتل فله أن ((: وقال العالمة ابن عثيمني

عن السلف، والصحيح أنه ال يفطر حتى يفارق القرية ؛ ألنه مل .. يفطر؟ اجلواب يف هذا قوالن 
خيرج من البلد، ٍيكن اآلن عىل سفر، ولكنه ناو للسفر؛ ولذلك ال جيوز أن يقرص الصالة حتى 

 . ٦/٣٥٩الرشح املمتع، . ))فكذلك ال جيوز له أن يفطر حتى خيرج من البلد
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 قرص، وأفطر إن كان يف رمضان، وإذا rاملسافر أن يقيم كام أقام النبي 

ومجلة ذلك أن ((: أمجع أكثر من ذلك أتم وصام، قال اإلمام ابن قدامة
ًمن مل جيمع إقامة مدة تزيد عىل إحدى وعرشين صالة فله الق رص و لو ُ

 . )١())أقام سنني
إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة ((: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 ملا دخل مكة؛ فإنه أقام هبا rأيام فام دوهنا قرص الصالة كام فعل النبي 
أربعة أيام يقرص الصالة، و إن كان أكثر ففيه نزاع، واألحوط أن يتم 

ِفر، أو بعد غد أسافر ومل ينو املقام فإنه ًغدا أسا: الصالة، وأما إن قال
ً أقام بمكة بضعة عرش يوما يقرص الصالة، وأقام rيقرص؛ فإن النبي 

  .)٢())بتبوك عرشين ليلة يقرص الصالة، واهللا أعلم
وكذلك الصيام يف رمضان واإلفطار، فإن أمجع إقامة أربعة أيام فأقل 

: ك أتم وصام، وعليهقرص وأفطر، وإن أمجع عىل اإلقامة أكثر من ذل
اإلمام الشافعي، وأمحد، ومالك، وبقول هؤالء األئمة ومجهور أهل 
العلم معهم تنتظم األدلة، ويكون ذلك صيانة من تالعب الناس، وهذا 
هو األحوط؛ ألن ما زاد عن أربعة أيام غري جممع عليه، وما كان أربعة 

خيرج املسلم من أيام فأقل جممع عليه أي داخل يف املجمع عليه، وهبذا 
، ١٤٨ – ٣/٣/١٤٧،واملغني،٥/٦٨الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف،:،وانظر٣/١٥٣املغني، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٧ – ٢٤/١٧، وجمموع فتاوى ابن تيمية ٢/٣٩٠وحاشية ابن قاسم عىل الروض املربع، 
 . ٢٤/١٧اوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، جمموع فت )٢(
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  . )١( أعلمUاخلالف، ويرتك ما يريبه إىل ما ال يريبه، واهللا 

ًومما يدل عىل أن املسافر إذا أقام ببلد مرتددا يف مدة اإلقامة جاز له أن  ِّ
حديث ابن : يفطر مدة تلك اإلقامة؛ ألنه مل جيمع عىل اإلقامة مدة معينة

لفتح يف رمضان وصام حتى إذا  غزا غزوة اrأن النبي : عباس 
ُ املاء الذي بني قديد وعسفان - )٢(بلغ الكديد ٍ َ ً أفطر فلم يزل مفطرا -ُ

، وتقريره عىل بلوغ املرام، احلديث رقم ٢٤٤-١٥/٢٣٩، و١٢/٢٧٦جمموع فتاوى ابن باز، : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠/٢٠٥، و٨/٩٩، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ٤٦١، ورقم ٤٥٩

 . ٦٨٦ -١/٦٨٣ف، ، وصالة املؤمن للمؤل١٩/١٤١، وفتاوى ابن عثيمني، ٢١٢-
املسافة التي يقطعها : واملرحلة الواحدة[عني جارية بينها وبني املدينة سبع مراحل : َالكديد )٢(

. ١/٣٣٥، واملعجم الوسيط، ١/٢٢٣املصباح املنري للفيومي، ]. ُالسائر املسافر يف نحو يوم
: قال القايض عياضُوبينها وبني مكة قريب من مرحلتني، و هي أقرب إىل املدينة من عسفان، 

وعسفان قرية جامعة هبا منرب عىل ستة : ًالكديد عني جارية عىل اثنني واربعني ميال من مكة، قال
فصام حتى بلغ : ُوالكديد ماء بينها وبني قديد، ويف احلديث اآلخر: ًوثالثني ميال من مكة، قال

ٍكراع الغميم، وهو بفتح العني املعجمة، وهو واد أمام عسفان بثام َ نية آميال، يضاف إليه هذا ُ
وهذا كله يف : الكراع، وهو جبل أسود متصل به، والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة، قال

وسميت هذه املواضع يف هذه األحاديث لتقارهبا وإن كانت : سفر واحد يف غزاة الفتح، قال
ملها، فاشتمل اسم ًعسفان متباعدة شيئا عن هذه املواضع ؛ ولكنها كلها  مضافة إليها، ومن ع

وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم يف بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر، يف : عسفان عليها، قال
هذا كالم القايض وهو كام قال إال يف مسافة عسفان، فإن املشهور أهنا عىل : بعضها، قال النووي

 ثامنية وأربعون أربعة برد من مكة، وكل بريد أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثالثة أميال، فاجلملة
- ٧/٢٣٩رشح النووي عىل مسلم، . [ًميال، هذا هو الصواب املعروف الذي قاله اجلمهور

قال . ١٧٨، ١٧٠، ١٥٦هدي الساري مقدمة فتح الباري البن حجر، ص: وانظر]. ٢٤٠
 إىل مكة يف رمضان، فصام rسار النبي : قال ابن إسحاق((:  ٤/٤٤٢احلموي يف معجم البلدان، 

ٌوقديد((: ، قال))َابه حتى إذا كان بالكديد بني عسفان وأمج أفطروصام أصح َْ اسم موضوع : ُ
= 
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١٣٧ 
: قال أبو الربكات املجد ابن تيمية رمحه اهللا. )١())حتى انسلخ الشهر

ن لعرش بقني من رمضان، هكذا جاء يف ووجه احلجة منه أن الفتح كا((
 .)٢())حديث متفق عليه

واحلديث يدل عىل أن املسافر إذا أقام ((: قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا
ًببلد مرتددا جاز له أن يفطر مدة تلك اإلقامة كام جيوز له أن يقرص  ِّ ...
ثل ًوقد دل الدليل عىل أن من كان مقيام ببلد و يف عزمه السفر يفطر م

ً بمكة، وهي عرشة أيام، أو أحد عرش يوما، عىل rاملدة التي أفطرها 
  .)٣())...ٍاختالف يف الروايات 

 يف مصالح rوقد أقام ((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول
فلام حصل ...ًاإلسالم واملسلمني، وهذه اإلقامة مل يكن جممعا عليها، 

ً عرشون يوما يف تبوك ينتظر rمته وإقا.... املقصود ارحتل إىل املدينة، 
فيام يتعلق بحرب الروم هل يتقدم أو يرجع، ثم أذن اهللا له أن يرجع، 
واحتج هبذه القصة وقصة الفتح عىل أنه ال بأس بالقرص مدة اإلقامة 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن عسفان بني مكة واجلحفة، وهي من مكة عىل ((: ً، ونقل احلموي أيضا٤/٣١٣. ))قرب مكة

 .٤/١٨١فتح الباري، البن حجر، : ، وانظر٤/١٢٢ ))حلتنيمر
، ويأيت خترجيه )١١١٣ (– ٨٨، ومسلم، برقم ٢٩٥٣، ورقم ١٩٤٤البخاري،برقم :متفق عليه )١(

 . إن شاء اهللا تعاىل 
 . ٣/١٦٩منتقى األخبار املطبوع مع نيل األوطار،  )٢(
 . نيل األوطار للشوكاين )٣(
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١٣٨ 
لو مكث سنني مادام مل جيمع : العارضة ولو طالت، حتى قال أهل العلم

 .)١())...، وهذا هو الصواب إقامة؛ فإنه يف سفر، وله أحكام السفر
 :إذا سافر سفراً شبه دائم في العام: سادساً

ًمثل سفر سائقي الشاحنات، وغريهم الذين يسافرون كثريا؛ فإن هلم 
ّاإلفطار، والرتخص برخص السفر، إذا كانت املسافة التي يقطعوهنا يف 
سفرهم مسافة قرص، وعليهم قضاء األيام التي أفطروها من رمضان قبل 

َومن كان مريضا أو عىل  [: دخول رمضان املقبل؛ لعموم قول اهللا تعاىل َ ْ ْ ََ ً ِ َ ََ َ
َسفر فعدة من أيام أخر َّ ََ َُّ ٍَ ْ ِ ٌِ َ ٍ ، وإليهم اختيار األيام التي يقضون فيها ما )٢( ] َ

ًأفطروه من أيام رمضان،مجعا بني دفع احلرج عنهم، وقضاء ما عليهم من 
 .)٣(م الشتاء أو غريهاالصيام، سواء كان القضاء يف أيا

 يوٍم نوى صيامإذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، أو : سابعاً
ثم سافر يف أثنائه فله الفطر عىل الصحيح إذا خرج من عامر بيوت أو 

مساكن بالده؛ حلديث ابن عباس   : أن رسول اهللاr خرج من 
 حتى بلغ فصام] نخرج إىل مكة يف رمضا: ويف رواية[املدينة إىل مكة 

 . ١٥/٢٤١جمموع الفتاوى له، : ، وانظر٤٦١ بلوغ املرام، احلديث رقم، سمعته أثناء تقريره عىل )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٥ :اآلية: سورة البقرة) ٢(
 : ، وأعضاء اللجنة هم٢٠٤/ ١٠جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ) ٣(

 عبد اهللا بن -٣.  عبد الرزاق عفيفي، نائب الرئيس-٢. ً عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز رئيسا-١
فتوى العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا : ًوانظر أيضا. ً عبد اهللا بن قعود، عضوا-٤. ًغديان، عضوا

 .٣٣٥ -٣٣٣/ ١يف فتاوى رمضان، مجع أرشف عبد املقصود، 
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١٣٩ 
. ))...ُعسفان ثم دعا بامء فرفعه إىل يده لرياه الناس فأفطر حتى قدم مكة 

ّ، قال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل يف ترمجته التي بوب هبا )١(احلديث
 .))ًإذا صام أياما من رمضان ثم سافر: ٌباب((: ديثعىل هذا احل

: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول عىل ترمجة البخاري هلذا احلديث
واملعنى أنه إذا صام من أول الشهر ثم سافر آخره فال بأس أن يفطر، وكذلك ((

   .)٣(، واهللا أعلم)٢())إذا صام أول اليوم ثم سافر يف آخره فال بأس أن يفطر
، ومسلم، ١٩٤٨البخاري، كتاب الصوم، باب من أفطر يف السفر لرياه الناس، برقم : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية، إذا كان سفره كتاب الصيام، ب
 ) ١١١٣ (-٨٨، برقم ..مرحلتني فأكثر 

 . ١٩٤٤سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري عىل احلديث رقم  )٢(
 : أن املسافر ال خيلو من ثالثة أحوال: ذكر اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا )٣(

 . ًدخل عليه رمضان يف السفر فال نعلم بني أهل العلم خالفا يف إباحة الفطر لهأن ي: احلال األوىل
ًأن يسافر يف أثناء الشهر ليال، فله الفطر يف صبيحة الليلة التي خيرج فيها وما بعدها يف : احلال الثانية

 بعد ال يفطر من سافر: قول عامة أهل العلم، وقال عبيدة السلامين، وأبو جملز، وسويد بن غفلة
ُفمن شهد منكم الشهر فليصمه  [: ، يقول اهللا تعاىلدخول الشهر ُْ َ َ ُ َْ َ َ َْ َّ ُ ِ َ وذكر اإلمام [ وهذا قد شهده ] ِ

 ]. أن هذا القول شاذ: ٧/٥٤ابن القيم يف هتذيب السنن املطبوع مع عون املعبود، 
َفمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام أخر [: عاىلولنا قول اهللا ت: وقال ابن قدامة َّ ِّ َ َّ ََ ٌ َّ ً َُ َ ٍَ ُْ َ ِْ َِ َ ٍَ َِ َ [ 

 .  يف غزوة الفتح فأفطر أثناء سفرهrوسافر النبي 
ًأن يسافر أثناء يوم من رمضان فحكمه يف اليوم الثاين كمن سافر ليال، ويف إباحة فطره : احلال الثالثة

إحدامها له الفطر؛ حلديث أنس، وأنه أفطر يف اليوم : ن أمحد روايتانيف اليوم الذي سافر فيه ع
، وتقدم خترجيه ؛ وحلديث أيب برصة، وأنه ٧٩٩، الرتمذي، برقم ))سنة ((: الذي سافر فيه، وقال

، وأبو ٦/٣٩٨د، أمح. )) rأرغبت عن سنة رسول اهللا ((: أفطر يف اليوم الذي سافر فيه، وقال
 . ، وتقدم خترجيه٢٤١٤داود، برقم 

= 
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١٤٠ 
 : ثالثة: أنواع الصيام في السفر: ثامناً

من تتبع األحاديث الثابتة يف الصيام يف السفر وجدها تدل عىل ثالثة 
 : أنواع عىل النحو اآليت

حلديث عبد اهللا بن ًإباحة اإلفطار مطلقا يف السفر؛ : النوع األول
عباس    : أن النبيr نة يف رمضان من املدي] عام الفتح[ خرج

ومعه عرشة آالف، وذلك عىل رأس ثامن سنني ونصف من ] إىل مكة[
ُمقدمه املدينة، فسار هو ومن معه من املسلمني إىل مكة يصوم ويصومون 

ُ وهو ماء بني عسفان وقديد -حتى بلغ الكديد  ويف رواية حتى بلغ  [-ُ
فلام استوى عىل راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء، فوضعه عىل ] [ُعسفان

، ثم ]فأفطر] [ًفرشب هنارا لرياه الناس:ويف رواية [- أو راحلته -احته ر
َّنظر إىل الناس،فقال املفطرون للصوم فلم يزل ] فأفطر الناس[أفطروا : ُّ

وكان ابن عباس ] [حتى قدم مكة: ويف رواية[ًمفطرا حتى انسلخ الشهر 
 ]. أفطر يف السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء rصام رسول اهللا : يقول
] ُاآلخر، فاآلخر: rوإنام يؤخذ من أمر رسول اهللا : قال الزهري[

 .)١(]غزا غزوة الفتح يف رمضان: rأن رسول اهللا : ويف رواية عنه[
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال يباح له فطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول، والزهري، : والرواية الثانية((: وقال ابن قدامة
املغني، : انظر. ))ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ثم صحح ابن قدامة القول بجواز الفطر

، ٦/٣٥٧، والرشح املمتع، ٧/٣٧٩نصاف، ، والرشح الكبري مع املقنع واإل٣٤٧- ٤/٣٤٥
 .١٦٦ – ٣/١٦٥ونيل األوطار للشوكاين، 

، وأطرافه ١٩٤٤البخاري، كتاب الصوم، باب إذا صام من رمضان ثم سافر، برقم : متفق عليه )١(
= 
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١٤١ 
 من rقدمت عىل رسول اهللا : ، قالtي و عن عمرو بن أمية الضمر

 ))انتظر الغداء يا أبا أمية((: سفر فسلمت عليه، فلام ذهبت ألخرج قال
تعال أخربك عن املسافر، إن اهللا ((: إين صائم يا نبي اهللا، فقال: فقلت

 .)١())تعاىل وضع عنه الصيام ونصف الصالة
أغارت علينا خيل رسول اهللا :  ، قالtلكعبي وعن أنس بن مالك ا

r فأتيت رسول اهللا ،rْادن فكل((: َّ وهو يتغدى فقال ُ ُ إين :  قلت))ْ
 وضع عن Uاجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن اهللا ((: صائم، قال

 أو الصيام-الصوم : املسافر شطر الصالة، وعن املسافر واحلامل واملرضع
َّ كلتامها أو إحدامها، فيا هلف نفيس فهال rواهللا لقد قاهلام النبي . ))-

، وهذا لفظ ابن ماجه، أما لفظ )) rكنت طعمت من طعام رسول اهللا 
إن اهللا تعاىل وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة، ... ((: الرتمذي

 . )٢()) أو الصيام-وعن احلامل أو املرضع الصوم 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، واحلديث ٤٢٧٩، ٤٢٧٨، ٤٢٧٧، ٤٢٧٦، ٤٢٧٥، ٢٩٥٣، ١٩٤٨يف البخاري، برقم 
جه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر يف جمموع ألفاظه من هذه املواضع، وأخر

 ).١١١٣(-٨٨برقم ... شهر رمضان للمسافر يف غري معصية، إذا كان سفره مرحلتني فأكثر 
، وصححه ٢٢٧٠-٢٢٦٦النسائي،كتاب الصيام،باب ذكر وضع الصيام عن املسافر، برقم  )١(

  .١٣٤ – ٢/١٣٣األلباين يف صحيح النسائي، 
، وابن ٧١٥تاب الصوم،باب ما جاء يف الرخصة يف اإلفطار للحبىل واملرضع، برقم الرتمذي،ك )٢(

،وأبو داود،كتاب ١٦٦٧ماجه،كتاب الصيام،باب ما جاء يف اإلفطار للحامل واملرضع، برقم 
، والنسائي،كتاب الصيام، باب ذكر اختالف معاوية بن ٢٤٠٨الصوم، باب اختيار الفطر، برقم 

= 
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١٤٢ 
  حلديث أيبالتخيري بني اإلفطار والصوم يف السفر؛: النوع الثاين

 يف بعض أسفاره يف يوم rخرجنا مع رسول اهللا ((:  ، قالtالدرداء 
، وما فينا صائم إال ما حار حتى يضع الرجل يده عىل رأسه من شدة احلر

 rخرجنا مع رسول اهللا ((: مسلمُ، ولفظ )) وابن رواحةrكان من النبي 
  .)١( احلديث))...يف شهر رمضان 

؛فصام rسافرنا مع رسول اهللا ((:  ، قالtوعن جابر بن عبد اهللا 
،وعن عائشة )٢())بعضنا وأفطر بعضنا  سأل محزة بن : ، قالت

إن شئت ((:  عن الصيام يف السفر؟ فقالrعمرو األسلمي رسول اهللا 
يا رسول اهللا إين رجل أرسد : ٍ، ويف لفظ أنه قال))فصم وإن شئت فأفطر

، ويف ))صم إن شئت وأفطر إن شئت((: الصوم أفأصوم يف السفر؟ قال
َأأصوم يف السفر : rلفظ للبخاري أنه قال للنبي   - وكان كثري الصيام -َ

يا : ٍ، ويف لفظ ملسلم أنه قال)٣())إن شئت فصم وإن شئت فأفطر((: فقال
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويف صحيح ١/٣٨٢وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ، ٢٢٧٣، برقم ...سالم
 . سائر السنن 

، ومسلم، ١٩٤٥البخاري، كتاب الصوم،باب حدثنا عبد اهللا بن يوسف،برقم : متفق عليه )١(
 . ١١٢٢كتاب الصيام، باب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر، برقم 

، وصححه األلباين، يف ٢٣١٠أيب نرضة، برقم النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر االختالف عىل  )٢(
 . ٢/١٤٣صحيح النسائي، 

، ١٩٢٣، ١٩٤٢البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم يف السفر واإلفطار، برقم : متفق عليه )٣(
 . ١١٢١ومسلم، كتاب الصيام، باب التخيري يف الصوم، برقم 
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١٤٣ 
ٌرسول اهللا أجد يب قوة عىل الصيام يف السفر، فهل عيل جناح؟ فقال  ُ َّ

هي رخصة من اهللا فمن أخذ هبا فحسن، ومن أحب أن ((: r اهللا رسول
 .)١())ُيصوم فال جناح عليه

 فلم يعب rُكنَّا نسافر مع النبي ((:  ، قالtو عن أنس بن مالك 
سافرنا مع ((: ، ولفظ مسلم))ُالصائم عىل املفطر وال املفطر عىل الصائم

 يف رمضان فلم يعب الصائم عىل الفطر، وال املفطر عىل rرسول اهللا 
 .)٢())الصائم

 إىل مكة rسافرنا مع رسول اهللا ((: قال: tوعن أيب سعيد اخلدري 
إنكم قد دنوتم من ((: r،فقال رسول اهللا ًا منزالونحن صيام،فنزلن

ٌ، فكانت رخصة، فمنَّا من صام ومنَّا من ))ِّعدوكم والفطر أقوى لكم
ِّنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى إ((: ًأفطر، ثم نزلنا منزال آخر فقال ِّ

لقد رأيتنا نصوم مع : فأفطرنا، ثم قال )٣(، وكانت عزمة ))لكم، فأفطروا
  .)٤()) بعد ذلك يف السفر rرسول اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ١١٢١(– ١٠٧مسلم برقم  )١(
ً بعضهم بعضا يف الصوم rٌم،باب مل يعب أصحاب النبي البخاري،كتاب الصو:متفق عليه )٢(

،ومسلم،كتاب الصيام،باب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر ١٩٤٧واإلفطار،برقم 
، ١١١٧ ،١١١٦،وجاء عن جابر،وأيب سعيد عند مسلم،برقم ١١١٨يف غري معصية،برقم 

 . ))فال يعيب بعضهم عىل بعض فيصوم الصائم ويفطر املفطر rسافرنا مع رسول اهللا ((:قاال
 ] .٦/٤٠٠جامع األصول البن األثري، .[الفريضة،وهي ضد الرخصة:العزمة:عزمة )٣(
 . ١١٢٠مسلم، كتاب الصيام، باب أجر املفطر يف السفر، برقم  )٤(



  أهل األعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان

 

١٤٤ 
وعن ابن عباس  سافرنا مع رسول اهللا :  قالr يف رمضان 

ً ثم دعا بإناء من ماء فرشب هنارا لرياه الناس، ُفصام حتى بلغ عسفان
 يف rصام رسول اهللا ((: وأفطر حتى قدم مكة، وكان ابن عباس يقول
ٍ، وملسلم أن ابن عباس ))السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطر

 rال تعب عىل من صام و ال عىل من أفطر، قد صام رسول اهللا ((: قال
 .)١())وأفطر 

 يف سفر rُكنَّا مع رسول اهللا : ، قالو عن عبد اهللا بن أيب أوىف 
يا رسول اهللا : ، قال)٢())انزل فاجدح لنا((:  قال لرجلفلام غربت الشمس

انزل ((: قال] لو أمسيت: ويف رواية[، ]ًإن عليك هنارا: ويف رواية[َالشمس 
 ثم ))انزل فاجدح لنا((: لو انتظرت حتى متيس؟ قال:  قال))فاجدح لنا

َ وأشار بأصبعه قبل ))ها هنا فقد أفطر الصائمإذا رأيتم الليل أقبل من ((:قال ِ
...  يف سفر يف شهر رمضانrكنا مع رسول اهللا : ولفظ مسلم.املرشق
ُإذا غابت الشمس من هاهنا ((:  ثم قال بيدهrفأتاه بامء فرشب النبي : وفيه

 .)٣())طر  الصائمُوجاء الليل من هاهنا فقد أف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، وتقدم خترجيه يف النوع األول١١١٣، ومسلم، برقم ١٩٤٨البخاري، برقم : متفق عليه )١(
ّأن حيرك السويق باملاء، وخيوض حتى يستوي، وكذلك أن حيرك اللبن باملاء : دحاجل: اجدح )٢( ِّ

: عود جمنح الرأس تساط به األرشبة، وربام يكون له ثالث شعب، وجدحوا: ونحوه، واملجدح
 ] .١/٢٤٣النهاية البن األثري، . [خلطوا

، و باب متى ١٩٤١برقم البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم يف السفر واإلفطار،: متفق عليه )٣(
، وباب تعجيل ١٩٥٦، وباب يفطر بام تيرس من املاء وغريه، برقم ١٩٥٥حيل فطر الصائم، برقم 

= 
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١٤٥ 
 من األمر باإلفطار والرتغيب يف الفطر والرتهيب:النوع الثالث

َّ مر rملا بلغ النبي :  قالtالصيام يف السفر؛ حلديث أيب سعيد اخلدري 
ِّ، فآذنا بلقاء العدو، فأمرنا ب)١(الظهران  .)٢())الفطر فأفطرنا أمجعونَّ

رأيت رسول اهللا : ، قالrو عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن بعض أصحاب النبي 
r ّتقووا لعدوكم((:  بالفطر، وقال- عام الفتح- أمر الناس يف سفره ْ  وصام رسول ))َّ

ْ بالعرجrلقد رأيت رسول اهللا : قال الذي حدثني: ، قال أبو بكرrاهللا  ُّ يصب عىل )٣(َ ُ
 .)٤())ِّرأسه املاء وهو صائم من العطش أو من احلر

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، ١٩٥٨الفطر، برقم 

 . ١١٠١برقم 
ّمر ((:٥/١٠٤بلدان، موضع بقرب مكة، وقال يا قوت احلموي يف معجم ال: ّمر الظهران )١(

َّمر :ّعرام:موضع عىل مرحلة من مكة له ذكر يف احلديث، وقال:ّمر ظهران:الظهران، ويقال ُ
. ))ِّهو الوادي،بمر عيون كثرية ونخل، ومجيز،وهو ألسلم، وهذيل، وغارضة: القرية، والظهران

 . ٤/٣١٨النهاية يف غريب احلديث البن األثري، : وانظر
، وصححه األلباين يف ١٦٨٤جلهاد، باب ما جاء يف الفطر عند القتال، برقم الرتمذي، كتاب ا )٢(

 . ٢/٢٤٩صحيح سنن الرتمذي، 
ْالعرج )٣( قرية : العرج، وهو بفتح العني وسكون الراء((: ٢٠٤/ ٣قال ابن األثري يف النهاية، :  َ

ٍجامعة من عمل الفرع، عىل أيام من املدينة ْ : ٩٨/ ٤ البلدان، وقال ياقوت احلموي يف معجم. ))ُ
ٍوهي قرية جامعة يف واد من نواحي الطائف، إليها ينسب العرجي الشـــاعر، وهو : العـرج((

عــبد اهللا بن  عمر بن عبد اهللا بن عمرو، بن عثامن بن عفان، وهي أول هتامة، وبينها وبني املدينة 
والعرج ...  مكة واملدينةوهي غري العرج الذي بني... ًثامنية وسبعون ميال، وهي يف بالد هذيل،

 ].٩٩ -٩٨/ ٤معجم البلدان، . [))عقبة بني مكة واملدينة عىل جادة احلاج : ًأيضا
ُّأبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه املاء من العطش، برقم  )٤( ، وصححه ٢٣٦٥ُ

= 
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١٤٦ 
وعن جابر بن عبد اهللا  : أن رسول اهللاr خرج عام الفتح إىل 

ٍمكة يف رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم،فصام الناس ثم دعا بقدح  ُ
إن بعض الناس قد :َفرفعه حتى نظر الناس إليه ثم رشب،فقيل له بعد ذلك

إن الناس :،ويف رواية فقيل له))أولئك العصاة،أولئك العصاة((:صام،فقال
 .)١( احلديث))...قد شق عليهم الصيام 

فمنّا :  يف السفرrُكنَّا مع رسول اهللا :  قالtوعن أنس بن مالك 
ٍّفنزلنا منزال يف يوم حار: ، قالالصائم ومنّا املفطر ً أكثرنا ظال صاحب ً

َّفسقط الصوام وقام : الكساء، ومنّا من يتقي الشمس بيده، قال ُّ
: r فقال رسول اهللا )٣( وسقوا الركاب)٢(املفطرون، فرضبوا األبنية

 .)٥( )٤())ذهب املفطرون اليوم باألجر((
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٦١األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
م والفطر يف السفر يف شهر رمضان للمسافرين يف غري مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصو )١(

 .١١١٤برقم ... معصية 
 . ٦/٣٩٥ُوهو اخلباء واخليمة، جامع األصول البن األثري، : مجع بناء: األبنية )٢(
 . ٦/٣٩٥جامع األصول البن األثري، . اإلبل: الركاب )٣(
، ومسلم، كتاب ٢٨٩٠برقم البخاري، كتاب اجلهاد، باب اخلدمة يف الغزو، : متفق عليه )٤(

 . ١١١٩الصيام، باب أجر املفطر يف السفر إذا ويل العمل، برقم 
ًأي بأجر يزيد عىل أجر الصائمني؛ فإن عملهم كان متعديا، وعمل : ذهب املفطرون اليوم باألجر )٥(

أن يكون أجرهم قد بلغ يف الكثرة : دينًالصائمني كان قارصا، وحيتمل كام قال الشيخ تقي ال
ًبالنسبة إىل أجر الصائمني مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم، فتحصل املبالغة بسبب ذلك، وجيعل كأن 

 ]. ٥/٢٨٣اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن، : انظر. [األجر كله للمفطر
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١٤٧ 
، فقال أليب ِّر الظهران بطعام بمrُأيت النبي : ،قالtوعن أيب هريرة 

ارحلوا لصاحبيكم، ((:إنا صائامن، فقال: فقاال))ُادنيا فكال((:بكر وعمر
ارحلوا :  أي قال لسائر الصحابة املفطرين)١( ))امحلوا لصاحبيكم

ُّمر لكوهنام صائمني، أي شدوا الرحال هلام أي أليب بكر وع: لصاحبيكم
أي عاونومها فيام حيتاجان إليه، واملقصود :  من العمل))اعملوا((عىل البعري، 

ٌّأنه قررمها عىل الصوم فهو جائز، أو أنه أشار إىل أن صاحب الصوم كل 
  .)٢(عىل غريه فهو مكروه، واهللا تعاىل أعلم

و عن جابر بن عبد اهللا   كان النبي :  قالr يف سفر فرأى 
ِّرجال قد اجتمع الناس عليه، و قد ظلل عليه :  قالوا))؟ما له((: ، فقالُ

، ))ليس الرب أن تصوموا يف السفر((: rرجل صائم، فقال رسول اهللا 
ِّفرأى زحاما ورجال قد ظلل عليه، فقال: ولفظ البخاري ُ  ))ما هذا((: ًً

: ، ولفظ النسائي)٣())ليس من الرب الصوم يف السفر((: صائم، فقال: فقالوا
ّإنه ليس من الرب أن تصوموا يف السفر، وعليكم برخصة اهللا التي رخص ((

ححه األلباين يف صحيح سنن ، وص٣٢٦٤النسائي، كتاب الصوم، باب ذكر اسم الرجل، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/١٣٢النسائي، 

 . ٤/١٧٧حاشية السندي عىل سنن النسائي،  )٢(
، برقم ))ليس من الرب الصيام يف السفر((: rالبخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي : متفق عليه )٣(

طر يف شهر رمضان للمسافر يف غري ، ومسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والف١٩٤٦
 . ١١١٥معصية، برقم 
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١٤٨ 
 . )١())فاقبلوهالكم 

، وكان من أصحاب السقيفة، tوعن كعب بن عاصم األشعري 
َليس من أم بر ام صيام يف ام س((:  يقولrقال سمعت رسول اهللا  ْ ُ ْ  )٢())فرِّ

:  قالrأن رسول اهللا : عريعن كعب بن عاصم األش: ولفظه اآلخر
: ، قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا)٣())ليس من الرب الصيام يف السفر((
ُليس من ام بر ام صيام يف ام سفر((  هذه لغة لبعض أهل اليمن جيعلون ))ِّ

ي  خاطب هبا هذا األشعرrًالم التعريف ميام، وحيتمل أن يكون النبي 
َكذلك؛ ألهنا لغته، وحيتمل أن يكون األشعري هذا نطق هبا عىل ما ألف  ِ
َّمن لغته فحملها عنه الراوي وأداها باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاين 

 .)٤())أوجه عندي واهللا أعلم
ٍّمن امرب، هذه امليم بدل من :  قوله))ِّمن أم بر((: قال ابن األثري رمحه اهللا

ة قوم من اليمن، فال ينطقون بالم التعريف، وجيعلون الم التعريف يف لغ
، وصححه األلباين يف ٢٢٥٧النسائي، كتاب الصيام باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/١٣١صحيح سنن النسائي، 
، ))إسناده صحيح((: ، قال حمققو مسند اإلمام أمحد٢٣٦٧٩، برقم ٣٩/٨٤أمحد يف املسند،  )٢(

وإسناده ((: ٦/٣٩٦القادر األرناؤوط يف حتقيقه جلامع األصول البن األثري، وقال عبد 
 :  يعني أن لفظه خالف لفظ الثقات))شاذ((: ٤/٥٨، وقال األلباين يف إرواء الغليل، ))صحيح

 . )) ليس من الرب الصيام يف السفر((
 . وهو صحيح ، ٢٣٦٨٠، برقم ١٩/٨٥أمحد،  )٣(
 . ٢/٢٠٥التلخيص احلبري،  )٤(
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١٤٩ 
 .)١())مكاهنا امليم
 : حكم صوم المسافر على ثالث حاالت: تاسعاً

جواز الفطر للمسافر ثابت بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، وإن صام 
 .)٢(املسافر أجزأه

وبالتأمل يف األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع يظهر أن صيام 
 : ثالث حاالت عىل النحو اآليتاملسافر عىل 

 غري حمتملة بحيث )٣( أن يشق الصيام عليه مشقة شديدة:احلال األوىل
 فيجب عليه أن يفطر، وحيرم عليه )٤(ال يستطيع حتملها، أو يرضه الصيام

ًوال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيام[:الصوم؛ لقول اهللا تعاىل ِ َ ْ ْ َُ ُِ َ ََّ ُ َِ ُ َ ْ ُْ َ ؛ )٥( ] َ
ِوال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة [: ه تعاىلولقول َِ ُُ َ ْْ َّ ُِ ْ ْ َ ِ ْ ُ َ  عندما r؛ ألن النبي )٦( ] َ

َّإن الناس قد شق عليهم :  فقيل له-شكا إليه الناس يف غزوة فتح مكة 
: الصيام، دعا بقــدح فرفـعه حتى نظــــر الناس إليه فشـرب، فقـــيل له

 .٦/٣٩٦جامع األصول،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٤٠٦املغني البن قدامة،  )٢(
 . ٣٥٦ و ٦/٣٣٨، والرشح املمتع له، ١٩/١٣٥جمموع فتاوى ابن عثيمني، : انظر )٣(
 . ٢٦١ ،٥/٢٥٨اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن،  )٤(
 .٢٩:  سورة النساء، اآلية )٥(
 . ١٩٥:سورة البقرة، اآلية )٦(
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١٥٠ 
  .)١())عصاة، أولئك العصاةأولئك ال((: إن بعض الناس قد صام، فقال

ّ أن يشق عليه الصيام مشقة يسرية حمتملة، بحيث :احلال الثانية ّ ُ َ
يستطيع حتملها، ولكن الفطر أرفق به، فيستحب له أن يفطر، ويكره له 

ً يف سفر فرأى رجال قد rكان النبي :  ، قالtأن يصوم؛ حلديث جابر 
ِّناس عليه وقد ظلل عليه، ويف روايةاجتمع ال ًفرأى زحاما ورجال قد : ُ ً

ِّطلل عليه، فقال ليس من الرب الصوم ((: صائم، فقال:  فقالوا))؟ما هذا((: ُ
إنه ليس من الرب الصوم يف السفر، ((: ، ولفظ النسائي)٢())يف السفر

 .)٣()) فاقبلوهالكمّوعليكم برخصة اهللا التي رخص 
ً أن ال يشق عليه الصيام مطلقا:احلال الثالثة ال مشقة شديدة وال : ّ

مشقة يسريه، بل والصوم سهل يسري عليه، والفطر سهل يسري عليه، وقد 
حلال جيوز له أن يصوم، وجيوز تساوى األمران والفرق بينهام، ففي هذه ا

 عن rأنه سأل النبي : tله أن يفطر؛ حلديث محزة بن عمرو األسلمي 
 ويف ))إن شئت فصم وإن شئت فأفطر((: rالصيام يف السفر، فقال له 

يا رسول اهللا أجد يب قوة عىل الصيام يف السفر، فهل : أنه قال: لفظ ملسلم
ٌ جناح ؟ فقال رسول اهللا َّعيل ُr :)) هي رخصة من اهللا فمن أخذ هبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، وتقدم خترجيه١١١٤:مسلم، برقم )١(
 . ، وتقدم خترجيه ١١١٥، ومسلم، برقم ١٩٤٦البخاري، برقم : متفق عليه )٢(
 . ، وتقدم خترجيه٢/١٣١، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي، ٢٢٥٧النسائي، برقم  )٣(
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١٥١ 
 .)١())ُفحسن، ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه

أهيام أفضل : ولكن اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف هذه احلال
الصيام أفضل، :  فقيل)٢(أو الفطر؟ عىل قولنيالصيام : وأعظم لألجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ). ١١٢١ (– ١٠٧،ومسلم،برقم ١٩٤٢،ورقم ١٩٢٣البخاري،برقم :متفق عليه )١(
 : ّاختلف العلامء رمحهم اهللا يف األفضل يف صيام املسافر إذا مل يشق عليه الصيام،عىل قولني )٢(

أن الفطر أفضل يف السفر ملن مل يشق عليه : مذهب اإلمام أمحد وأصحابه احلنابلة: القول األول
ألفضل عند إمامنا رمحه اهللا الفطر يف وا((: ٤/٤٠٧الصيام، قال اإلمام ابن قدامة يف املغني، 

السفر، وهو مذهب عمر، وابن عباس، وسعيد بن املسيب، والشعبي، واألوزاعي، وإسحاق، 
، ومسلم، برقم ١٩٤٦البخاري، برقم .[ ))ليس من الرب الصوم يف السفر((: rوحجتهم قوله 

مسلم، [، ))أولئك العصاة((:موا يف السفر وقد شق عليهم الصيام يف الذين صاrوقوله ]. ١١١٥
إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام حيب أن ((: rوأرصح ما استدل به احلنابلة قوله ]. ١١١٤برقم 

إن اهللا حيب أن ((: و يف اللفظ اآلخر]. ٣٥٦٨، ورقم ٣٥٤ابن حبان، برقم [، ))تؤتى عزائمه
قال شيخنا ]. ٥٨٧٣، ورقم ٥٨٦٦أمحد، برقم [، ))ح/ تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى معصيته

، و قال )) حرج عليهًاألفضل للصائم الفطر يف السفر مطلقا، ومن صام فال((: ابن باز رمحه اهللا
ري بني الصوم والفطر، وظاهر األدلة، الرشعية أن الفطر أفضل، وال سيام إذا ((: رمحه اهللا ُ ٌاملسافر خم َّ
لكن إذا علم املسلم بأن فطره يف السفر سيثقل عليه القضاء فيام بعد ... ((: ، وقال))...شق عليه

ِّويكلفه يف املستقبل وخيشى أن يشق عليه فصام مال جمموع . [))...ًحظة هلذا املعنى فذلك خري ُ
 ]. ٢٤٤ – ١٥/٢٣٤فتاوى ابن باز، 

لقد دلت األحاديث الكثرية الصحيحة من ((: وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 عىل أن الفطر للمسافر أفصل من الصوم، وجدت املشقة أو مل توجد، وأن rأقواله وأفعاله 

 ١٠/٢٠٩جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، . [))الصيام يف حقه جائز
 ] .١٠/٢١١،  و٢٠٠،

: اإلمام أبو حنيفة، واإلمام مالك، واإلمام الشافعي، قالوا: قول مجهور أهل العلم: القول الثاين
الصوم أفضل ملن قوي عليه، ويروى ذلك عن أنس، وعثامن بن أيب العاص، واحتجوا بحديث 
= 
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١٥٢ 
أن الفطر أفضل؛ : الفطر أفضل، واألقرب واهللا تعاىل أعلم: وقيل

حلديث عبداهللا بن عمر  قال رسول اهللا : ، قالr )) إن اهللا حيب
إن اهللا حيب ((: ٍ، ويف لفظ)١( ))أن تؤتى رخصه، كام يكره أن تؤتى معصيته
، وهذا هو األفضل؛ هلذه )٢( ))أن تؤتى رخصه كام حيب أن تؤتى عزائمه

، ولكن ال حرج ملن أراد الصيام إذا مل يشق عليه؛ لقول )٣(األدلة؛ ولغريها
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف بعض أسفاره يف يوم حار حتى يضع الرجل يده عىل rرداء، قال خرجنا مع رسول اهللا أيب الد
البخاري، برقم . [)) وابن رواحةr، وما فينا صائم إال ما كان من النبي رأسه من شدة احلر

ّو ألن من خري بني الصوم : وغري ذلك من األحاديث، وقالوا]. ١١٢٢، ومسلم، برقم ١٩٤٥
ولنا ما تقدم من األخبار؛ وألن يف ((: والفطر كان الصوم له أفضل كالتطوع، قال ابن قدامة

ًالفطر خروجا من اخلالف فكان أفضل، كالقرص، وقياسهم ينتقض باملريض وبصوم األيام 
 ] . ٤/٤٠٨املغني،  [.))املكروه صومها

، وصححه حمققو املسند، ٥٨٧٣، برقم ١٠/١١٢، و٥٨٦٦، برقم ١٠/١٠٧أمحد يف املسند،  )١(
 . ٥٦٤وصححه األلباين يف إرواء الغليل، برقم 

، ٢/٦٩ً، وأخرجه ابن حبان أيضا من حديث ابن عباس، ٣٥٦٨، برقم ٨/٣٣٣ابن حبان،  )٢(
ً، وأخرجه أيضا الطرباين يف املعجم الكبري، برقم ، وصحح إسناده شعيب األرناؤوط٣٥٤برقم 

 . ٥٦٤، برقم ٣/١١، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، ١١٨٨٠
القول بأن الفطر للمسافر هو األفضل، وقول اجلمهور الصيام هو : تقدم أن مذهب احلنابلة )٣(

أيرسمها ؛ لقول اهللا أفضل األمرين : وقول عمر بن عبد العزيز، وجماهد، وقتادة، قالوا. األفضل
َيريد اهللا بكم اليرس [: تعاىل ْ ُ ُ ُْ ُ ِ  ]. ٤/٤٠٨املغني البن قدامة، ]. [١٨٥البقرة  [ ] ُِ

 : وذكر ابن امللقن رمحه اهللا تعاىل يف األفضل للمسافر أربعة أقوال
 . الصوم أفضل ملن أطاقه بال مشقة ظاهرة، وال رضر: القول األول
 .إليه ذهب ابن عباس وابن عمرالفطر أفضل، و: القول الثاين
 .الصوم والفطر سواء لتعادل األحاديث: القول الثالث

= 
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١٥٣ 
هي رخصة من اهللا فمن أخذ هبا ((:األسلمي حلمزة بن عمرو rالنبي 

: ، وقال ابن عباس )١()) فحسن و من أحب أن يصوم فال جناح عليه
ْال تعب عىل من صام و ال عىل من أفطر،قد صام رسول اهللا (( ِ َr  

قد : وكان ابن عباس يقول((:،وهذا لفظ مسلم،ولفظ البخاري)٢())وأفطر
،وتقدم قول )) وأفطر،فمن شاء صام ومن شاء أفطرrصام رسول اهللا 

 فلم يعب(( ))يف رمضان((:ٍ،ويف لفظ))rرسول ُكنَّا نسافر مع ((:tأنس 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ال يترضر بالصوم يف احلال ولكن خياف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو : القول الرابع
، وقسم العالمة ابن عثيمني ٢٦٨ – ٥/٢٦١اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، [فالفطر أوىل 

 : إىل ثالثة أحوالالصيام يف السفر 
 . أن يشق عليه الصوم مشقة غري حمتملة فيحرم الصوم وجيب اإلفطار : احلال األوىل
أن يشق عليه الصوم مشقة حمتملة أي مشقة يسريه، فيكره الصوم ويستحب اإلفطار، : احلال الثاين

 . وهو أفضل 
 صومه، بل يستوى األمران، أن ال يكون لصومه مزية عىل فطره وال لفطره مزية عىل: احلال الثالث

 : فيكون الصوم أفضل؛ ملا يأيت
. )) وابن رواحةrوما فينا صائم إال ما كان من النبي ... ((: ؛ حلديثrأن هذا فعل الرسول : ًأوال

 . وتقدم خترجيه 
 . أنه أرسع يف إبراء الذمة: ًثانيا
  .أنه أسهل عىل املكلف؛ ألن الصوم والفطر مع الناس أسهل : ًثالثا
ُولكن يرد عىل هذا أن املسافر يكتب له ما كان :قلت.[أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان:ًرابعا ِ َ

 ، والرشح املمتع له،١٤٠ – ١٩/١٣٤جمموع فتاوى ابن عثيمني،:انظر].يعمل يف إقامته
 . ٨٢،وجمالس شهر رمضان، ص٣٤٠- ٦/٣٣٨،و٣٥٧ – ٦/٣٥٤

  .، وتقدم خترجيه)١١٢١(– ١٠٧مسلم، برقم  )١(
 .، وتقدم خترجيه ١١١٣، ومسلم، برقم ٩٤٨،  ٩٤٤البخاري برقم : متفق عليه) ٢(
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١٥٤ 
واهللا . )٢(،وباهللا تعاىل التوفيق)١())الصائم عىل املفطر وال املفطر عىل الصائم

 رمحه اهللا وسمعت شيخنا عبد العزيز بن عبداهللا ابن باز . )٣(تعاىل أعلم
 . ١١١٨، ومسلم، برقم ١٩٤٧البخاري، برقم : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٧٥- ٧/٣٧١،والرشح الكبري واملقنع واإلنصاف، ٤٠٨- ٤/٤٠٦املغني البن قدامة، : انظر )٢(
، ورشح العمدة البن ٢/٢٢٤ قدامة، ، والكايف البن٤٤٢- ٤/٤٤٠والفروع البن مفلح، 

 ، والرشح املمتع البن عثيمني، ٤/٢٨٩، والروض املربع املحقق، ٢٤٤- ١/٢٠٧تيمية، 
 ، وفتاوى ابن باز، ١٤٠- ١٩/١٣٤، وفتاوى ابن عثيمني، ٣٥٧- ٣٥٤، ٣٤٠- ٦/٣٣٨
 .٢١١– ١٠/٢٠٠، وفتاوى  اللجنة الدائمة، ٢٤٤- ١٥/٢٣٤

 . وفيه نظر ] ٦/٢٤٧املحىل، [سافر حال السفر، ال يصح صوم امل: وعند ابن حزم
ًو قد تكلم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كالما نفيسا يف كتابه رشح العمدة،  )٣(  ، فذكر ١/٢٠٧ً

الصوم أو الفطر؟ فقال عن قوله : األحاديث الثابتة يف صيام املسافر، ثم ذكر أهيام أفضل للمسافر
r :))قال]. ١١١٥، ومسلم، برقم ١٩٤٦البخاري، برقم [ ، ))لسفرليس من الرب الصوم يف ا :

 أن الصوم يف السفر ليس بعمل صالح، بل هو من املباح، فال rوالرب هو العمل الصالح، فقد بني 
تب له إذا مرض العبد أو سافر، ك((:  أنه قالrحاجة لإلنسان أن جيهد نفسه به، وقد صح عنه 

ًمثل ما كان يعمل مقيام صحيحا ، فإذا سافر يف رمضان وأفطر كتب ]٢٩٩٦البخاري، برقم . [))ً
و قد قال . له صوم رمضان، ثم إذا قضاه كتب له صوم القضاء، فال يكون يف الصوم زيادة فضل

r٢٢٥٧النسائي، برقم [، ))عليكم برخصة اهللا التي رخص لكم فاقبلوها((:  يف احلديث ،
إن اهللا حيب ((:وقال يف حديث ابن عمر. والرخصة عامة جلميع الناس]. وصححه األلباين وتقدم

، وعن عائشة ]٥٨٦٦أمحد، برقم [، ))أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى معصيته  ،
ً بني أمرين إال اختار أيرسمها، ما مل يكن إثام، فإن كان إثام كان أبعد rما خري رسول اهللا : قالت

 يف وصيته ملعاذ وأيب rوقال ]. ٢٣٢٧، ومسلم، برقم ٢٥٦٠البخاري، برقم [، ))الناس منه
ّيرسا وال تعرسا((: موسى إن اهللا ((: ، وقال]١٧٣٣، ومسلم، برقم ٤٣٤٢البخاري، برقم [، ))ّ

، والرتمذي، ٢٢٧٣ -٢٢٦٦النسائي، برقم [، ))الةتعاىل وضع عن املسافر الصيام ونصف الص
: وقال يف قرص الصالة]. ٢٤٠٨، وأبو داود، برقم ١٦٦٧، وابن ماجه، برقم ١٧١٥برقم 

، وعامة الصحابة عىل ]٦٨٦مسلم، برقم [، ))صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته((
= 
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١٥٥ 
 صام يف السفر، rوالصواب صحة الصوم يف السفر؛ ألن النبي (( :يقول

 .)١())ّسواء شق عليه الصيام أو مل يشق عليه:ًولكن األفضل الفطر مطلقا
 :احلائض والنفساء: النوع الرابع

أفطرت،فإن صامت مل جيزئها، فقد أمجع أهل :إذا حاضت املرأة أو نفست
 الصوم،وأهنام يفطران رمضان العلم عىل أن احلائض والنفساء،الحيل هلام

كنا ((: ويقضيان،وأهنام إذا صامتا مل جيزئهام الصوم،وقد قالت عائشة 
 بقضاء  فنؤمر بقضاء الصوم و ال نؤمرrنحيض عىل عهد رسول اهللا 

 عن t، و عن أيب سعيد اخلدري r، واألمر إنام هو للنبي )٢())الصالة
،واحلائض )٣( ))ِمل تصل ومل تصمأليس إذا حاضت ((: قالrالنبي 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الصوم ال جيزئه، : ًثم ذكر آثارا عن ابن عباس، وابن عمر، وعمر، وذكر ابن عباس... ذلك

؛ وألن الفطر جائز بغري خالف من غري كراهة، وعن عثامن بن أيب العاص وأنس أن الصوم أفضل
رشح العمدة،  [منهم أبو هريرة، وعمر . [ مجاعة من الصحابة، وأمروا بالقضاءوالصوم قد كرهه

؛ وألن الفطر أيرس وأخف واهللا يريد اليرس، وال ]٢٧٤/ ١رشح العمدة، [، وابن عباس  ]١/٢١١
يريد بنا العرس، وحيب أن يؤتى ما أرخصه، واملفطر جيمع له أجر الصائم وأجر القضاء، وهبذا يتبني 

ًرفع له بكل حال؛ وألن يف الفطر قبوال للرخصة، وبراءة  من التعمق والغلو يف الدين، أن الفطر أ
وشكر اهللا عىل ما أنعم به من الرخصة، والصحيح أنه إن شق عليه الصوم كره، ومن صام بدون 

 ] . ٢٤٤ – ١/٢٠٧رشح العمدة البن تيمية، . [مشقة فال بأس بصومه
 . ٧٠٥، احلديث رقم ٣٩٦ /٣ألحوذي رشح سنن الرتمذي، سمعته أثناء تقريره عىل حتفة ا )١(
، ومسلم، كتاب ٣٢١البخاري،كتاب احليض،باب ال تقيض احلائض الصالة،برقم :متفق عليه)٢(

 .٣٣٥احليض،باب وجوب قضاء الصوم عىل احلائض دون الصالة،برقم 
 ومسلم، ٣٠٤ أخرجه البخاري، كتاب احليض، باب ترك احلائض الصوم، برقم:  متفق عليه )٣(

= 
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١٥٦ 
ٌوالنفساء سواء؛ ألن دم النفاس هو دم احليض، وحكمه حكمه، ومتى 
َوجد احليض أو النفاس يف جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء  ُ
وجد يف أوله بعد طلوع الفجر أو يف آخره، قبل غروب الشمس، ولو 

 .)١(حلائض أو النفساء مع علمها بتحريم ذلك أثمت ومل جيزئهاصامت ا
َّوإذا طهرت احلائض أو النفساء يف أثناء هنار رمضان مل يصح صومها 
َبقية اليوم؛ لوجود ما ينايف الصيام يف حقها يف أول النهار، وعليها 
اإلمساك بقية اليوم يف أصح قويل العلامء؛ لزوال العذر الرشعي الذي 

، وإذا طهرت احلائض أو النفساء يف الليل يف )٢( ))ا الفطر من أجلهأبيح هل
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً، ورواه مسلم أيضا )٨٠ (-١٣٢كتاب اإليامن، باب بيان نقصان اإليامن بنقص الطاعات، برقم 
 . ٧٩، برقم عن ابن عمر 

 . ٤/٣٩٧املغني البن قدامة،  )١(
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل، يف إمساك احلائض إذا طهرت، أثناء النهار عىل قولني )٢(

يلزمها اإلمساك بقية اليوم؛ لزوال العذر الرشعي، وهذا رواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا، :  األولالقول
وعليه أكثر أصحابه، وهو مذهب احلنابلة، واحلنفية، وقال به الثوري، واألوزاعي، واحلسن بن 

 ابن قال شيخنا. صالح؛ ألنه معنى لو  وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ أوجب اإلمساك
عليها اإلمساك يف أصح قويل العلامء، بزوال العذر الرشعي، وعليها قضاء ذلك ((: باز رمحه اهللا

ًاليوم، كام لو ثبت رؤية رمضان هنارا؛ فإن املسلمني يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم 
؛ فإن عليه عند مجهور أهل العلم، ومثلها املسافر إذا قدم يف أثناء النهار يف رمضان إىل بلده

. ))اإلمساك يف أصح قويل العلامء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم واهللا ويل التوفيق
وإذا طهرت حائض أو نفساء، ((: قال ابن مفلح رمحه اهللا]. ١٥/١٩٣جمموع فتاوى ابن باز، [

كتاب .[))ًأو قدم مسافر، أو أقام مفطر، أو برئ مريض مفطرا لزمهم اإلمساك عىل األصح
فأما من جيب عليه ((: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا]. ٤/٤٣١الفروع البن مفلح، 

= 
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١٥٧ 
رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم؛ ألهنا أصبحت من 
ٍأهل الصيام، وليس فيها ما يمنعه، ويصح صومها حينئذ ولو مل تغتسل 
إال بعد طلوع الفجر، كاجلنب إذا صام ومل يغتسل إال بعد طلوع الفجر؛ 

ئشة وأم سلمة لقول عا   : كان رسول اهللاr يدركه الفجر يف 
  . )٢( )١())رمضان وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم

 t حلديث أنس بن مالك الكعبي احلامل واملرضع؛: النوع اخلامس
 وضع عن املسافر شطر الصالة، وعن Uإن اهللا ((: ه قال أنrعن النبي 

  .)٣( ))املسافر واحلامل واملرضع الصوم أو الصيام
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلائض تطهر، واملسافر يقدم، واملريض يصح؛ فإن : القضاء إذا زال عذره يف أثناء اليوم مثل
. ))ًالقضاء جيب عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر يف بعض اليوم، وينبغي هلم اإلمساك أيضا

، وفتاوى رمضان ١٠/٢١٠اللجنة الدائمة، فتاوى : وانظر]. [٥٩ – ١/٥٧ تيمية،  العمدة البنرشح[
، واملقنع والرشح الكبري ]١/٣٢٤، ١٩٥٤ًألرشف عبد املقصود، نقال عن اللجنة الدائمة، الفتوى رقم 

 ] .٣٦٣- ٧/٣٦١واإلنصاف، 
 وإليه ذهب مالك والشافعي، وذكر عن ابن مسعود ال يلزمها اإلمساك، وهو رواية عن اإلمام أمحد،: القول الثاين
tوهذا القول الذي يرجحه ابن عثيمني رمحه اهللا يف مؤلفاته، كالرشح املمتع، وجمموع الفتاوى ، .

 ، والرشح املمتع،٣٦٣، ٧/٣٦١املقنع والرشح الكبري،: انظر. [واهللا تعاىل أعلم. والصواب القول األول
 ] .٩٣-٩٢يمني، ص، وجمالس رمضان، البن عث٦/٣٤٤ 

، ومسلم، ١٩٢٦ ،١٩٢٥ًالبخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا، برقم : متفق عليه )١(
 . ١١٠٩كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم 

 . ٤/٣٩٣املغني البن قدامة، : وانظر )٢(
ً، وابن ماجه بلفظه أيضا، برقم ٢٠٣٢٦، ورقم ١٩٠٢٧، برقم ٣١/٣٩٢أمحد يف املسند بلفظه، )٣(

، وصححه األلباين، يف صحيح السنن ٢٤٠٨، وأبو داود، برقم ٢٢٧٤، والنسائي، برقم ١٦٦٧
= 
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١٥٨ 
وقال احلسن وإبراهيم يف املرضع ((:قال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل

  .)١( ))إذا خافتا عىل أنفسهام أو ولد مها تفطران ثم تقضيان:حلاملوا
 : واحلامل واملرضع هلام ثالث حاالت

مع :  إذا خافتا عىل أنفسهام فقط، فحكمهام كاملريض:احلال األوىل
أي ال يشق عليها الصيام فيحرم عليها اإلفطار، : ًعدم املشقة مطلقا

ا يكره الصيام، و مع املشقة التي وجيب الصوم، ومع املشقة التي تتحمله
وعليها أن تقيض عدد األيام . ال تتحملها أو ترضها حيرم عليها الصيام
 . . التي أفطرهتا فقط بال خالف يف هذه احلال

ٍ إذا خافتا عىل ولدهيام الرضر، فتفطران؛ إلنقاذ معصوم، :احلال الثانية
 .  إطعام وتقضيان األيام التي أفطرهتام فقط عىل الصحيح بدون

إذا خافتا عىل أنفسهام وولدهيام أفطرتا، وتقضيان عدد :احلال الثالثة
وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا .األيام التي أفطرهتام فقط عىل الصحيح

والصواب أهنام إذا خافتا عىل ولدهيام أو نفسيهام أفطرتا وقضتا ((: يقول

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٣٨٢، وصحح سنن الرتمذي، ٢/٦٤صحيح ابن ماجه، : يف املواضع السابقة، وانظر

 .٢/٧١، وصحيح سنن أيب داود، ٢/١٣٥وصحيح النسائي، 
ْأياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو عىل سفر فعدة من  [ باب البخاري، كتاب التفسري، )١( َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ٌٍ َّ ْ َ َُ َ ً َ ًٍ َِ َ َ ْ َ َ ََّ َُ َ

َأيام أخر ََّ ُ ، وأثر احلسن البرصي وصله عبد بن محيد من طريقني عنه، ٤٥٠٥ قبل احلديث رقم ] ٍَ
باري البن فتح ال. [ًوأثر إبراهيم النخعي، وصله عبد بن محيد أيضا من طريق أيب معرش عنه

 ].١٨٠ – ٨/١٧٩حجر، 
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١٥٩ 
 .)١( ))بدون إطعام

، فحكم )٢( ))ب اإلطعام مع الصياموالصواب أنه الجي((:وسمعته يقول
احلامل واملرضع كاملريض يف مجيع األحوال عىل الصحيح من أقوال أهل العلم، 

 .)٣(واهللا تعاىل أعلم
 . ٧١١سمعته أثناء تقريره عىل سنن الرتمذي مع حتفة األحوذي، احلديث رقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٥٠٥سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم  )٢(
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف حكم احلامل واملرضع عىل أقوال عىل النحو اآليت )٣(

إن حكمهام حكم املريض يف مجيع األحوال، سواء كان خوفهام عىل أنفسهام أو عىل ولدهيام، أو : لالقول األو
َفمن كان  [: عىل أنفسهام وولدهيام، فعليهام اإلفطار عند اخلوف، وتقضيان بدون إطعام ؛ لقول اهللا تعاىل َ َ َ

َمنكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام أخر َّ ِّ َ ََّ ٌ َّ ًُ َ ٍَ ُْ َ ِْ َِ ٍَ ً فاحلامل واملرضع كاملريض متاما؛ وحلديث أنس بن مالك ] َِ
أمحد،  [))إن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة، وعن املسافر واحلامل واملرضع الصوم((  tالكعبي 

، فدل عىل أهنام كاملسافر يف الصوم تفطران عند اخلوف عىل ]، وأهل السنن، وتقدم خترجيه ٣٩٢/ ٣١
احلسن : أنفسهام أو ولدهيام، وتقضيان الصيام بدون إطعام كام يقيض املسافر، وممن قال هبذا القول

البرصي،  وإبراهيم النخعي،  واألوزاعي،  والثوري، وعطاء، والزهري،  وسعيد بن جبري، وإليه ذهب 
 بكفارة؛ وألنه فطر أبيح rًحلديث أنس الكعبي املذكور آنفا؛ ألنه مل يأمر فيه النبي أبو حنيفة وأصحابه؛ 

: لعذر فلم جيب به كفارة، كاملريض، وممن قال هبذا املباركفوري، ونقله عن العالمة الشاه ويل اهللا، قال
 قال شيخنا ابن باز .))والظاهر عندي أهنام يف حكم املريض فيلزم عليهام القضاء فقط، واهللا تعاىل أعلم((

، وهو الذي يقرره رمحه اهللا كام سمعته يف ))وهذا هو الصواب((: ًرمحه اهللا تعليقا عىل حتفة األحوذي
، وعىل صحيح البخاري، احلديث ٢١١٦، ورقم ٢١١٥تقريراته عىل أحاديث املنتقى، احلديث رقم 

ويف . ٧١١، احلديث رقم ))حتفة األحوذي((، وعىل سنن الرتمذي برشح املباركفوري ٤٥٠٥رقم 
: ، بقوله٦/٣٦٢، ورجحه العالمة ابن عثيمني يف الرشح املمتع، ٢٢٨ – ١٥/٢٢٣جمموع الفتاوى له، 

 القضاء فقط وهذا القول أرجح األقوال عندي؛ ألن غاية ما يكون أهنام كاملريض واملسافر، يلزمهام((
وأنا أميل إىل القول إنه ((: ١٩/١٦٠ ًوقال ابن عثيمني أيضا يف جمموع الفتاوى،. ))دون اإلطعام

= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٠
 وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، . ))...ليس عليهام إال القضاء و ال إطعام 

إن خافت احلامل عىل نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء (( : ٢٢٦-١٠/٢١٩
 يف رمضان، أو خافت عىل وكذلك املرضع إذا خافت عىل نفسها إن أرضعت ولدها... فقط، 

ولدها إن صامت ومل ترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، شأهنا يف ذلك شأن املريض الذي ال 
ٍومن كان مريضا أو عىل سفر  [: يقوى عىل الصوم، أو خيشى عىل نفسه مرضة، قال اهللا تعاىل َِ َ َ ََ َ ْ ََ ً ََ

َفعدة من أيام أخر َّ َِّ ٌ َُّ ٍَ ْ ِ   ].١٨٥: البقرة، اآلية [] َ
التفصيل يف احلامل واملرضع، فإن خافتا عىل أنفسهام الرضر إذا صامتا فلهام الفطر، : القول الثاين

 . ألهنام بمنزلة املريض الذي خياف عىل نفسه الرضر. وعليهام القضاء ال غري، وهذا ال خالف فيه
 . وإن خافتا عىل أنفسهام وعىل ولدهيام أفطرتا وقضتا، كاحلالة األوىل

ًتا عىل ولدهيام الرضر، أفطرتا وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وباإلطعام مع وإن خاف
. القضاء يف هذه احلالة، قال به جماهد، واإلمام أمحد، والشافعي، وذكر رواية عن اإلمام مالك 

احلبىل تقيض وال : ّوأما الرواية األخرى عن اإلمام مالك ففرق فيها بني احلامل واملرضع، فقال
ّر ألهنا بمنزلة املريض، واملرضع تقيض وتكفر؛ ألن املرضع يمكنها أن تسرتضع لولدها، ّتكف

بخالف احلامل؛ وألن احلمل متصل باحلامل، واخلوف عليه كاخلوف عىل بعض أعضائها، وبه 
 . قال الليث 

عىل واستدل من أوجب الكفارة مع القضاء عىل احلامل واملرضع إذا خافتا عىل ولدهيام ومل ختافا 
نفسيهام، بام رواه أبو داود وغريه عن ابن عباس   :]  ُوعىل الذين يطيقونه فدية طعام َ َُ ُ َ َ ََ ٌ ُ َّ َْ ِ ِ َِ

ٍمسكني ِ كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة الكبرية، ومها : ، قال]١٨٤: سورة البقرة، اآلية [] ِْ
: قال أبو داود[ً ويطعام مكان كل يوم مسكينا، واحلبىل واملرضع إذا خافتا يطيقان الصيام أن يفطرا

، ولكن ضعفه األلباين يف ضعيف ٢٣١٨أبو داود، برقم ]. [أفطرتا وأطعمتا: يعني عىل أوالدمها
لكن الذي يظهر أن ابن عباس  وروي ذلك عن ابن عمر، و))شاذ((: ، فقال١٨١أيب داود، ص 

وابن عمر   رشح العمدة البن تيمية،: انظر. [يقوالن باإلطعام دون قضاء كام سيأيت 
 ٢٤٩– ١/٢٤٥.[ 

احلامل واملرضع، إذا خافتا عىل ولدهيام أو عىل أنفسهام، تطعامن وال تقضيان، وبه قال : القول الثالث
 عن املرأة احلامل إذا خافت عىل ، قال عبد اهللا بن عمر ابن عمر وابن عباس 

ًتفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة((: ولدها ًّ  رواه الشافعي يف مسنده، . [))ُ
= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦١
، وصححه األلباين يف إرواء ٤/٢١٨، وعبد الرزاق يف مصنفه، ٢/٢٣٠، والبيهقي، ١/٢٧٨

احلامل واملرضع تفطر ((: وعن سعيد بن جبري، عن ابن عمر وابن عباس. ٢٠– ٤/١٩الغليل، 
، وأخرج أبو عبيد يف الناسخ واملنسوخ، .٤/٢٠وصححه األلباين يف إرواء الغليل، . ))وال تقيض

إذا خافت احلامل واملرضع عىل ((: ، عن ابن عباس بلفظ٣/٤٢٧ ، والطربي يف تفسريه،٦٥ص
ًيفطران ويطعامن مكان كل يوم مسكينا و ال يقضيان صوما:ولدها يف رمضان،قال وعن ابن .))ً

ُوعىل الذين يطيقونه  [: قولهعباس يف َ َ ََ ُ َّ َِ ، ٢٣١٧أبوداود،برقم .))أثبتت للحبىل واملرضع: قال]ُِ
 ]. ٢/٤٨وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 

ولكن هذا القول ضعفه كثري من أهل العلم،حتى وإن صح  عن ابن عباس،وابن عمر  
 ؛ لقول النبيr :)) إن اهللاUافر شطر الصالة، وعن املسافر واحلامل واملرضع  وضع عن املس

، فدل هذا احلديث الصحيح عىل أن ]رواه أمحد وأهل السنن كام تقدم. [)) أو الصيامالصوم
ن، وقال شيخنا ابن باز بأن القول احلامل واملرضع كاملسافر يف حكم الصوم تفطران وتقضيا

الصواب يف ((: ً، وقال أيضا))قول ضعيف مرجوح((: باإلطعام للحامل واملرضع بدون قضاء
ُهذا أن عىل احلامل واملرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن عىل احلامل 

 واهللا سبحانه هو قول مرجوح خمالف لألدلة الرشعية،] فقط بدون قضاء[واملرضع اإلطعام 
َومن كان مريضا أو عىل سفر فعدة من أيام أخر [: يقول َّ ِّ َ َ ََ ٌ َّ ً َُ َ ٍَ ْ َ ْ َِ َ ٍَ َِ واحلامل واملرضع ]. ١٨٥: البقرة  [] َ

تلحقان باملريض، وليستا يف حكم الشيخ الكبري العاجز، بل مها يف حكم املريض، فتقضيان إذا 
ضاء مع العذر الرشعي فال إطعام بل قضاء استطاعتا ذلك، ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر الق

ِفقط، أما إذا تساهلت احلامل أو املرضع و مل تقض مع القدرة، فعليها مع القضاء اإلطعام إذا 
ًجاءها رمضان اآلخر ومل تقض تساهال وتكاسال  ً ، ١٥/٢٢٤جمموع فتاوى ابن باز، . [))...ِ

 ] . ٢٢٧، و ٢٢٥
 :  املراجع اآلتيةيف احلامل واملرضع وأحكامهام: وانظر[

، والفروع البن ٧/٣٨١، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٤/٣٩٣املغني البن قدامة، 
، ونيل األوطار ٤/٢٩٢، والروض املربع بتحقيق الطيار وجمموعة من العلامء، ٤/٤٤٦مفلح، 

 ، وعون املعبود رشح سنن أيب٢٥٣ -١/٢٤٤، ورشح العمدة البن تيمية، ٣/١٧٠للشوكاين، 
، وفتح الباري، البن حجر ٤٠٤- ٣/٤٠١، وحتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي، ٧/٤٦داود، 

، وجمموع ٢٣٨ -١٠/٢١٧، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،٨/١٧٩
= 
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١٦٢ 
ًاملكره عىل الفطر إكراها ملجئا،:النوع السادس أن : غريه بحيث ألزمه ً

ًيتناول شيئا من مفسدات الصوم، فأفطر بذلك دفعا للرضر أو اهلالك  ً
ّنفسه، أو يعتدي عليه عدو وهيدده بالقتل إن مل يفطر، أو يتوعده عن  ٌّ

بقطع عضو منه، أو بإحلاق الرضر بولده أو ماله، فيفطر وال يشء عليه، 
ًولكن برشط أن يكون املكره قادرا عىل إنزال اهلالك به؛ لقول اهللا تعاىل ِ ْ ُ :

ُمن كفر باهللا من بعد إيامنه إال من أ [ ْ ْ ََ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َّكره وقلبه مطمئن باإليامن ولـكن من َ َ ُِ َِ َْ ٌّ ُ ُ َ َِ َ ِ ِ ِْ َ ْ
َرشح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا ول َ ٌ َ َ َِّ ْ ْ ًَ َ ِ َ َْ َْ ِ ِْ ُ ٌهم عذاب ـََ ََ ْ ُ 

ِعظيم ً فقد رفع اهللا احلكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن باإليامن، )١( ] َ َّ
 rىل؛ ولقول النبي َّفإذا رفع اهللا حكم الكفر عمن أكره عليه فام دونه أو

إن اهللا جتاوزيل عن أمتي اخلطأ والنسيان،وما ((: tمن حديث أيب ذر 
إن اهللا ((:  قالr،عن النبي ،وعن ابن عباس )٢())استكرهوا عليه

، وعن أيب هريرة )٣())كرهوا عليهوضع عن أمتي اخلطأ والنسيان و ما است
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وجمالس شهر١٦٦-١٩/١٥٧، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ٢٢٨-١٥/٢٢٣فتاوى ابن باز، 
 ] .٣١-٢/٣٠، وزاد املعاد البن القيم، ٣٦٤-٦/٣٥٧ملمتع، له ، والرشح ا١٩٣رمضان له، ص

 .١٠٦: سورة النحل، اآلية )١(
 ، والبيهقي يف السنن، ٢٠٤٣ابن ماجه، كتاب الطالق، باب طالق املكره والنايس، برقم  )٢(

، وحسنه النووي يف ٧١٧٥، وصححه، وابن حبان، برقم ٢/١٩٨، واحلاكم، ٧/٣٥٦
 . ٢/١٧٨اين، يف صحيح ابن ماجه، األربعني، وصححه األلب

، وصححه األلباين يف صحيح ابن ٢٠٤٤ابن ماجه، كتاب الطالق، باب طالق املكره، برقم،  )٣(
 .٨٢،  ويف اإلرواء، برقم ٢/١٧٨ماجه،  
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١٦٣ 
tقال رسول اهللا :  قالr :)) إن اهللا جتاوز ألمتي عام توسس به

 من اإلكراه )١())ّصدورها، ما مل تعمل به أو تتكلم به، و ما استكرهوا عليه
ًأن يكره الرجل الفاسق زوجته إكراها ملجئا، عىل اجلامع يف هنار رمضان  ً ُ

عىل [وهي صائمة، فصيامها صحيح، وال قضاء عليها وال كفارة 
 ،وال حيل له إكراهها، ويأثم عند اهللا تعاىل )٢(]الصحيح من قويل العلامء

ًام عظيام هيلك به نفسهإث الصائم إذا طار إىل جوفه غبار : ُويلحق باإلكراه. ً
بغري اختياره، أو دخل يف بطنه يشء بغري اختياره، كأن يتمضمض أو 
يستنشق فينزل إىل جوفه يشء من املاء بغري اختياره، فصيامه صحيح وال 

ز له  فاملكره مضطر لدفع الرضر أو اهلالك عن نفسه، فجا)٣(قضاء عليه
 . اإلفطار، واهللا تعاىل أعلم

: ٍ كإنقاذ معصوممن احتاج للفطر؛لدفع رضورة غريه،:النوع السابع
ٍمن غرق، أو حريق، أو هدم، أو نوع من أنواع الـهالك، فإذا مل يستطع  ٍ ٍ ٍ
َّإنقاذ الـمعصوم إال باإلفطار أفطر، وأنقذه؛ ألن إنقاذ الـمعصوم من 

، وصححه األلباين يف صحيح سنن ٢٠٤٥ابن ماجه، كتاب الطالق، باب طالق املكره، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٢روار، برقم ، ويف اإل٢/١٨٧ابن ماجه، 

اختلف العلامء يف إكراه املرأة عىل اجلامع، هل عليها القضاء لليوم الذي حصل اإلكراه عىل اجلامع  )٢(
ال قضاء عليها وال كفارة، : عليها القضاء دون الكفارة، وقال بعضهم: فيه أو ال؛ فقال بعضهم

-٤/٣٧٦املغني البن قدامة،:نظرا. [وظاهر األدلة أهنا ليس عليها قضاء وال كفارة، واهللا أعلم
، وفتاوى اللجنة ١٧٣، وجمالس رمضان البن عثيمني، ص١٥/٣٠٧، وفتاوى ابن باز، ٣٧٨

 ].٣٢٦ -٣٠١/ ١٠الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 
 .١٧٣جمالس رمضان البن عثيمني، ص )٣(
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١٦٤ 
ب إال به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما اهللكة واجب، وما ال يتم الواج

أفطره، وليس عليه إطعام عىل الصحيح من قويل العلامء إنام عليه قضاء 
لذلك اليوم الذي أفطره إلنقاذ املعصوم، ويدخل يف ذلك إنقاذ املعصوم 

 .)١(بالتربع بالدم إذا خيش عليه اهلالك إال بالتربع، واهللا تعاىل أعلم
 معه وع أو العطش الشديد الذي خيافمن غلبه اجل:النوع الثامن
، أو نقصان العقل، أو ذهاب البرص أو السمع أو )٢(اهلالك عىل نفسه

ُبعض احلواس األخرى، فيجوز أن يفطر بام يسد رمقه، ثم يكمل صيامه  ّ
ِوال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة [: ويقيض؛ لقول اهللا تعاىل َِ ُُ َ ْْ َّ ُِ ْ ْ َ ِ ْ ُ َ  وقال ،)٣( ]َ

َوم[:تعاىل ٍَ َا جعل عليكم يف الدين من حرج ْ َْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ َوال  [: ، وقال تعاىل)٤( ]َ َ
ًتقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيام ِ َ ْ ْ َُ ُِ َ ََّ ُ َِ ُ َ ْ ُيريد اهللا  [: ، وقال اهللا تعاىل )٥( ]ُْ ِ ُ

سألة السادسة، ، امل٧/٣٨٥اإلنصاف للمرداوي، املطبوع مع املقنع والرشح الكبري، : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وتصحيح الفروع للمرداوي املطبوع مع كتاب ٤/٤٤٨وكتاب الفروع البن مفلح، 

، و من قال يلزمه اإلطعام مع ٦/٣٦٢،والرشح املمتع البن عثيمني، ٤٥٠-٤/٤٤٨الفروع،
ال يلزمه إال : القضاء، استدل بالقياس عىل احلامل واملرضع إذا خافتا عىل ولدهيام، ومن قال

وقد تقدم أن الصواب أن . قط استدل بأن النص ورد يف احلبىل واملرضع دون غريمهاالقضاء ف
 ]. ٣٦٤- ٦/٣٦٢الرشح املمتع، : انظر. [احلبىل واملرضع اليلزمهام إال القضاء فقط

 ].٢٥٥/ ١٥جمموع الفتاوى، له، : انظر. [قيد ذلك شيخنا ابن باز برشط عدم التساهل) ٢(
 .١٩٥:سورة البقرة، اآلية )٣(
 . ٧٨: سورة احلج، اآلية )٤(
 . ٢٩: سورة النساء، اآلية )٥(
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١٦٥ 
َبكم اليرس وال يريد بكم العرس َْ ُ ُ ْ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ِ ُِ ال رضر ((:  أنr؛ وقىض رسول اهللا )١( ] َ

، وهذا بمنزلة من فقد الطعام والرشاب، ثم وجد امليتة، )٢()) رضارو ال
ِفمن  [: ُفله أن يأكل منها ما يسد رمقه ثم يمسك، وقد قال اهللا تعاىل َ َ

مصة غري متجانف إلثم فإن اهللا غفور رحيم َ ِاضطر يف خم ٍ ِ ٍَّ ٌ ُ ْ َ َُّ َ ََّ ِ َ ٍْ ِْ ِّ َ ََ َ ْ ِ ؛ ولقوله )٣( ]ُ
َفمن اضطر غري (([: تعاىل ْ َّ ََ ُ ْ ِ ِ باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيمَ ٍَّ ٌ َُ َ َ َّ َ َ ََّ ِ َ َ وغري  )٤( ] ٍ

 .)٥(ذلك من األدلة
 سبيل اهللايف  من احتاج إىل الفطر للتقوي به عىل اجلهاد: النوع التاسع

َّتعاىل يف قتاله العدو فإنه يفطر، ويقيض عدد األيام التي أفطرها، سواء كان  ُ
حرضه العدو ومل يستطع الـجهاد إال الـجهاد يف السفر، أو يف بلده إذا 

ًبالتقوي عليه باإلفطار؛ ألن يف ذلك دفاعا عن الـمســلمني، وإعالء  ً ّ
إنكم قد دنوتم من ((:  يف غزوة فتح مكةr؛ ولقول النبي Uلكلمة اهللا 

ًنت رخصة، فمنا من فكا(( t قال أبو سعيد ))ِّعدوكم والفطر أقوى لكم
ِّإنكم مصبحو عدوكم :، فقالًصام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزال آخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨٥:سورة البقرة، اآلية )١(
 ، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه، ١/٣١٣، وأمحد، ٢٣٤٠ابن ماجه، برقم  )٢(

 .، وتقدم خترجيه ٢/٢٥٨
 ٣:سورة املائدة، اآلية )٣(
 . ١٤٥: سورة األنعام، اآلية )٤(
 .٩٥يام، للدكتور عبد اهللا الطيار، صالص: انظر )٥(



  أهل األعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان

 

١٦٦ 
 .)١( وكانت عزمة فأفطرنا))والفطر أقوى لكم فأفطروا

، وكان فلو اتفق مثل هذا يف احلرض((: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
ُّيف الفطر قوة هلم عىل لقاء عدوهم، فهل هلم الفطر؟ فيه قوالن، أصحهام  ِّ
ًدليال، أن هلم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر اإلسالمية، 

، وال ريب أن الفطر لذلك أوىل من الفطر )٢(ملا لقوا العدو بظاهر دمشق
عىل إباحته يف هذه احلالة؛ ملجرد السفر، بل إباحة الفطر يف السفر تنبيه 

ّفإهنا أحق بجوازه؛ ألن القوة هناك ختتص باملسافر، والقوة هنا له 
ّوللمسلمني؛ وألن مشقة اجلهاد أعظم من مشقة السفر؛ وألن املصلحة  ّ ّ
ّاحلاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من املصلحة بفطر املسافر؛ وألن اهللا 

ْوأعدوا ل [: تعاىل قال ُّ ِ َ َّهم ما اـََ ٍستطعتم من قوةُ َّ ُْ ِّ ُْ والفطر عند اللقاء ، )٣( ] ََ
وباجلملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتيض أن ...من أعظم أسباب القوة

َّالفطر ألجل اجلهاد أوىل من جمرد السفر،فكيف وقد أشار إىل العلة،ونبه 
،واهللا )٤())...عليها،ورصح بحكمها،وعزم عليهم أن يفطروا ألجلها 

  .)٥(تعاىل أعلم،وأحكم
 .، وتقدم خترجيه ١١٢٠مسلم، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . هـ، ويف هذه الوقعة قتل من التتار أمة عظيمة ٧٠٢كان ذلك يف سنة  )٢(
 .٦٠: سورة األنفال، اآلية )٣(
 . ٥٤-٢/٥٢زاد املعاد، البن القيم،  )٤(
 . ٩٥-٩٤انظر جمالس شهر رمضان، البن عثيمني،  )٥(



   أهل األعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان

 

١٦٧ 
فهذه أنواع تسعة ملن يباح هلم الفطر من رمضان من أهل األعذار، 

 : وقد مجعها بعضهم بقوله
 للمرء فيها تسع تستطر   ُوعوارض الصوم التي قد يغتفر

َحبل،وإرضاع،وإكراه،سفر  َ ٌ ٌ َ ٌَ 
 

َمرض،جهاد،جوعة،عطش،كرب  ِ ٌ)١( 

  
# # # 

 

، والناقل هلذين البيتني، ٥/٢٦٨حتقيق اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن، : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وتذكري األنام ٥/٢٦٨املحقق للكتاب عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، حاشية واحد من 

 .٢٠٨بدروس الصيام، لسعد احلجري، ص 



  ت الصوممفسدا: المفطرات

 

١٦٨ 
 مفسدات الصوم: المفطرات: المبحث الثاني عشر

 : أنواع عىل النحو اآليت...املفطرات التي تفسد الصوم 
َّ وهو إيالج الذكر يف الفرج ولو مل ينزل، وهو :الجماع: النوع األول

ِأحل لكم ليلة الصيام  [: ًأعظم املفطرات، وأكربها إثام، قال اهللا تعاىل َ ْ ِّْ َ َ َ َ َُّ ِ ُ
ُالرفث إىل نسآئكم هن لباس لكم وأنت َ َ ٌ َ َّ ُْ ْ َ َُّ َُّ َِ ِ ِ ِ ُ ٌم لباس لَ َ ِ ْهن علم اهللا أنكم كنتم ـَّْ ْ َُ ُ ُ َّ َ ِ َ َّ ُ

َختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن بارشوهن وابتغوا ما  ْ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ ُ ُ َُ َْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َُ ِ َ ََ َُ َ ْ َ
ُكتب اهللا لكم وكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم ال َّ َ ُْ َُ ُ ََ َ َ ُ َ َ ََ َّ ُ َ َْ ْ َخيط األبيض من الـَْْ ِْ ُ َ َْ ُ ِخيط ـَْ ْ َ

ِألسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىل الليلا ْ َ َ َّ َّْ َ ِْ ِّ ْ َ َْ ُُّ ِ ِ َِ ِ َ ، قال شيخ اإلسالم ابن )١( ]َ
الصيام من : أن املراد: ُفأذن يف املبارشة فعقل من ذلك((: تيمية رمحه اهللا

ًاملبارشة، واألكل والرشب، وملا قال أوال َكتب عليكم الصيام كام  [: ّ َ ُُ َ ُ ِّْ َ َُ َ ِ
َكتب عىل َ َ ِ ْ الذين من قبلكم ُ ُ ِ ِ ِْ ْ ََ : ً كان معقوال عندهم أن الصيام هو)٢( ]َّ

  .)٣())...اإلمساك عن األكل والرشب واجلامع 
فاجلامع يف الفرج يف هنار رمضان؛ لغري املعذور حرام ومفسد للصيام، 

 : بداللة الكتاب والسنة، واإلمجاع
 . فكام يف اآلية السابقةأما الكتاب،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨٧: سورة البقرة، اآلية )١(
 .١٨٧:  سورة البقرة، اآلية )٢(
 .٢٥/٢٢٠جمموع فتاوى ابن تيمية،  )٣(
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١٦٩ 
بينام نحن جلوس عند ((:  ، قالtيث أيب هريرة  فلحدأما السنة؛

 ))؟مالك((: ، قاليا رسول اهللا هلكت: ، إذ جاءه رجل فقالrالنبي 
 أن عىل: rَّ، وقد أقره النبي )))١(... وقعت عىل امرأيت وأنا صائم : قال

 . هذا العمل هالك 
ومل خيتلف أهل العلم أن اهللا ((:  فقال ابن املنذر رمحه اهللاوأما اإلمجاع،

Uوهو اجلامع، واألكل : َّالرفث: َّ حرم عىل الصائم يف هنار الصوم
ِّواتفقوا عىل أن األكل ملا يغذي ((: ، وقال ابن حزم رمحه اهللا)٢())والرشب  َ ُ

 .)٣())... يف الفم، والرشب، والوطء حرام من الطعام مما يستأنف إدخاله
ًفرضا كان أو نفال، ثم إن كان يف : فمتى جامع الصائم بطل صومه ً

هنار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة؛ حلديث أيب 
يا : ، إذ جاءه رجل فقالrبينام نحن جلوس عند النبي :  ، قالtهريرة 

 ))؟وما أهلكك((:ويف لفظ مسلم ))؟ما لك((: رسول اهللا هلكت، قال
: rفقال رسول اهللا ] يف رمضان[وقعت عىل امرأيت وأنا صائم : قال

فهل تستطيع أن تصوم شهرين ((: قال. ال:  قال))؟ًهل جتد رقبة تعتقها((
 )) ً؟فهل جتد إطعام ستني مسكينا((: فقال] أستطيع[ال :  قال)) ؟متتابعني

، فبينام rفمكث عند النبي ]  فجلس))اجلس[((: الق] أجد[ال : قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ، ويأيت خترجيه١١١١، ومسلم، برقم ١٩٣٦البخاري، برقم : متفق عليه )١(
 . ٥٩اإلمجاع البن املنذر، ص )٢(
 . ٧٠مراتب اإلمجاع، البن حزم، ص )٣(
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١٧٠ 
ُ بعرق فيه متر، والعرق املكتل rُنحن عىل ذلك أيت النبي  ِ َِ ٍَ ] الضخم[ِ

ّخذ هذا فتصدق ((: أنا، قال: فقال))؟أين السائل((: قال] وهو الزنبيل[ ُْ
يا رسول اهللا، فواهللا ما ] ويف رواية منا[أعىل أفقر مني :  فقال الرجل))به

َّ يريد احلرتني -البتيها بني   أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -َ
r١())أطعمه أهلك((:  حتى بدت أنيابه، ثم قال(. 

وعن عائشة   :جاء رجل إىل رسول اهللا :أهنا قالتr يف 
،فسأله رسول اهللا يارسول اهللا احرتقت احرتقت:املسجد يف رمضان فقال

r ))ّتصدق، ((:ًوطئت امرأيت يف رمضان هنارا،فقال: فقال))ما شأنه
 فجلس فبينام هو ))جلسا((:يا نبي اهللا ما عندي يشء،قال: فقال))ّتصدق

أين ((:rعليه طعام،فقال رسول اهللا ًعىل ذلك أقبل رجل يسوق محارا 
ْتصدق هبذا((:r فقال رسول اهللا ))ً؟املحرتق آنفا يا رسول : فقـــــــال)) َّ

 .)٢())فكلوه((:إنا جلياع ما لنا يشء،قال! أغرينا ؟ فــو اهللا يا رسول اهللا:اهللا
ٍفأيت بعرق فيه متر  ... ((: و يف رواية أليب داود ِ َ ِ ً قدر مخسة عرش صاعا -ُ

ًكله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر اهللا((:  وقال فيه- ْ ُ ُ ْ ُ)٣(. 
، ١٩٣٦ ،برقم...إذا جامع يف رمضان ومل يكن له يشء:ٌالبخاري،كتاب الصوم، باب: متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٦٧١١، ٧١٠، ٦٧٠٩، ٦١٦٤، ٦٠٨٧، ٥٣٦٨، ٢٦٠٠، ١٩٣٧: وأطرافه يف البخاري،برقم
 .١١١١،ومسلم،كتاب الصيام،باب تغليظ حتريم اجلامع يف هنار رمضان عىل الصائم،برقم ٦٨٢٦

 . ١١١٢مسلم، كتاب الصيام، باب تغليظ حتريم اجلامع يف هنار رمضان عىل الصائم،برقم  )٢(
، وصححه األلباين يف ٢٣٩٣، كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله يف رمضان، برقم أبو داود )٣(

= 
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١٧١ 
 : ويف هذا احلديث فوائد منها

 أن اجلامع يف هنار رمضان من الفواحش املهلكة :الفائدة األوىل
 . حرتقت هلكت، ا: َّ أقر الرجل عىل قولهrاملحرقة؛ ألن النبي 
 أن من جامع زوجته يف هنار رمضان، وهو مقيم، :الفائدة الثانية

  :وجب عليه أمور أربعةصحيح، 
عتق رقبة مؤمنة، : َّ الكفارة املغلظة، وهي عىل الرتتيب:األمر األول

كأيام : فإن مل جيد صام شهرين متتابعني، ال يفطر بينهام إال لعذر رشعي
كاملرض، والسفر لغري قصد : ِّعذر حيسالعيدين، وأيام الترشيق، أو ل

الفطر، واحليض والنفاس للمرأة إذا كانت غري مكرهة، فإن أفطر لغري 
ًعذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد؛ ليحصل عىل  ً

 . التتابع
ًفإن مل يستطع صيام شهرين متتابعني؛ فإنه يطعم ستني مسكينا لكل 

 . لد، من قوت غالب البلدمسكني نصف الصاع من طعام الب
َّ يمسك بقية اليوم الذي جامع فيه؛ ألنه أفطر بغري عذر :األمر الثاين ُ

 . فلم يكن لفطره معنى، وال رخصة 
ً يقيض يوما مكان اليوم الذي جامع فيه؛ لرواية أيب :األمر الثالث

 .  أي مكانه))ًوصم يوما((: داود
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/٦٧صحيح سنن أيب داود، 
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١٧٢ 
 يف رواية أيب r؛ لقوله  جيب عليه التوبة واالستغفار:األمر الرابع

 .))واستغفر اهللا((: داود
 أن الكفارة املغلظة جتب عىل من جامع يف الفرج يف :الفائدة الثالثة

ًهنار رمضان متعمدا غري معذور أنزل أو مل ينزل ِّ َُ َ . 
ُ حسن خلق النبي :الفائدة الرابعة ُr ؛ فإنه مل يعاقب هذا الرجل عىل

ّجرمه، ومل يؤنبه، بل ضحك  ُrفقال ))أعىل أفقر منا((ند ما قال الرجل  ع 
 .))أطعمه أهلك((: rالنبي 

ٍ أن من جامع يف أيام متعددة يف هنار رمضان، فعليه :الفائدة اخلامسة ٍ
  .)٢( )١(كفارات، لكل يوم كفارة، ويقيض بعدد األيام التي جامع فيها

، املقنع ٣٨٦- ٤/٣٧٢، واملغني البن قدامة ٦٠- ٥/٤٠كتاب الفروع البن مفلح، : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٤٢٣- ٦/٤١٢، والرشح املمتع البن عثيمني، ٤٧٢ – ٧/٤٤٢والرشح الكبري واإلنصاف، 
، وكتاب رشح ٢٥/٢٢٠، وجمموع فتاوى ابن تيمية، ١٥٩ – ١٥٨وجمالس رمضان له، ص

وزاد . ٣٢٦ – ١٠/٣٠٠، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٣٤٠- ١/٢٨٤العمدة البن تيمية، 
 . ٦٠- ٢/٥٩املعاد البن القيم، 

 : مسائل يف اجلامع يف هنار شهر رمضان عىل النحو االيت )٢(
 جامع يف هنار رمضان يف الفرج األصيل بفرج أصيل فسد صومه أنزل أو مل ينزل، من: املسألة األوىل

ًوعليه القضاء والكفارة، إذا كان مقيام صحيحا، ذاكرا، عاملا عامال خمتارا، وإذا كان يف غري  ً ً ًً ً
 . رمضان يف صوم واجب فسد صومه وعليه القضاء 

 غري رمضان فسد صومه وعليه القضاء، إذا كان إذا جامع دون الفرج فأنزل يف صوم: املسألة الثانية
 . الصوم واجبا كالنذر، والكفارة، وقضاء رمضان 

اجلامع دون الفرج إذا اقرتن به اإلنزال يف هنار رمضان ففي رواية عن أمحد أن عليه : املسألة الثالثة
ٌالكفارة، وهو قول مالك، وعطاء، واحلسن، وابن مبارك وإسحاق؛ ألنه فطر بجامع ْ ، فأوجب ِ

= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٣
 . الكفارة كاجلامع يف الفرج

والصواب أنه يفسد الصوم، وعليه القضاء، والتوبة، وليس عليه كفارة عىل الصحيح، وهو 
رواية عن أمحد، وهو مذهب الشافعي، وأيب حنيفة؛ ألنه أفطر بغري مجاع تام؛ وألن األصل عدم 

يصح القياس عىل اجلامع يف وجوب الكفارة، وال نص  يف وجوهبا، وال إمجاع وال قياس، وال 
الفرج؛ ألنه أبلغ؛ بدليل أن اجلامع يف الفرج يوجب الكفارة بغري إنزال، وجيب به احلد إذا كان 

ًحمرما َّ . 
عطاء : ًإذا جامع ناسيا، فظاهر مذهب أمحد أنه كالعامد، نص عليه أمحد، وهو قول: املسألة الرابعة

: توقف عن اجلواب، ونقل عن اإلمام أمحد أنه قالوابن املاجشون، وروى أبوداود عن أمحد أنه 
ُكل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء وال غريه(( َ ِ ُ ٍ َكل أمر غلب عليه الصائم ((: ، ويف لفظ))ُّ ِ ُ

. وهذا يدل عىل إسقاط القضاء والكفارة مع اإلكراه والنسيان. ))فليس عليه قضاء وال كفارة
ن، وجماهد والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ ألنه ، وهذا قول احلس]قاله أبو اخلطاب[

ًمعنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكرها، أو ناسيا، مل يفسد كاألكل ً . 
وكان مالك، واألوزاعي، والليث يوجبون القضاء دون الكفارة؛ ألن الكفارة لرفع اإلثم، وهو 

أن عليه القضاء والكفارة حتى ّورجح ابن قدامة يف املغني الرواية األوىل، و. حمطوط عن الناس
 ً.ولو كان ناسيا

: rوالصواب أنه ال قضاء عليه وال كفارة، وهي الرواية الثانية عن اإلمام أمحد كام تقدم؛ لقول النبي 
، ٢٠٤٤ابن ماجه، برقم . [))إن اهللا جتاوز يل عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه((

َربنا ال تؤاخذنا إن نسينا  [: وقد قال اهللا تعاىل] ٢/١٧٨وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه، ُ َِ َِّ َِ ْ َ َ َّ َ
َأو أخطأنا ْ َ ْ َ ، ]متفق عليه، وتقدم خترجيه. [))قد فعلت((: ٍ ويف لفظ قال))نعم((:  قال اهللا تعاىل] َْ

ًمن أفطر يف رمضان ناسيا فال قضاء عليه وال ((: r قال رسول اهللا : ، قالtوعن أيب هريرة 
، ووافقه الذهبي، ))هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم((: ، وقال١/٤٣٠احلاكم، . [))كفارة
 يف حاشيته عىل نسخته من وقال شيخنا ابن باز]. ٢/١٩٥التلخيص احلبري البن حجر، : وانظر

ولفظ . ))وهو صحيح((: ، مراجعة عبد العزيز القاسم٤١١، ص ٦٣٩بلوغ املرام، احلديث رقم 
: ٢٥/٢٢٦وقال شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى، . احلديث عام يف اإلفطار باجلامع وغريه

أحدها ال : ت عنهُواملجامع النايس فيه ثالثة أقوال يف مذهب أمحد وغريه، ويذكر ثالث روايا((
قضاء عليه وال كفارة، وهو قول الشافعي وأيب حنيفة واألكثرين، والثانية عليه القضاء بال 
= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٤
. ، وهو املشهور عن أمحد]أي القضاء والكفارة[كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه األمران 

ًواألول أظهر أن من فعل حمظورا خمطئا أو ناسيا مل يؤاخذه اهللا بذلك، وح ً ينئذ يكون بمنزلة من مل ً
ًيفعله، فال يكون عليه إثم، و من ال إثم عليه مل يكن عاصيا وال مرتكبا ملا هني عنه ً(( . 

املرأة كالرجل إذا كانت راضية باجلامع موافقة عليه، فإنه يفسد صومها، وعليها : املسألة اخلامسة
 عن أمحد، وهو اختيار أيب بكر القضاء والكفارة، والتوبة، واإلمساك بقية اليوم، وهذا رواية

وقول للشافعي، وقول مالك وأيب حنيفة، وأيب ثور، وابن املنذر؛ ألهنا هتكت صوم رمضان 
 .باجلامع، فوجب عليها القضاء والكفارة كالرجل، وهذا هو الصواب

 rبي والرواية الثانية عن أمحد، ال كفارة عليها، وهو قول احلسن، والقول الثاين للشافعي؛ ألن الن
أمر الواطئ يف رمضان بالعتق و مل يأمر املرأة بيشء، مع علمه بوجود ذلك منها، والصواب أهنا 

 . كالرجل يف القضاء والكفارة، إذا كانت مطاوعة
ُإذا أكرهت املرأة عىل اجلامع، فال كفارة عليها رواية واحدة عند أمحد وعليها : املسألة السادسة

 ذلك قول الثوري، واألوزاعي، وأصحاب الرأي، وعىل القضاء، وهذا قول احلسن، ونحو
إن كان : قياس ذلك إذا وطئها نائمة، وهبذا قال الشافعي، وأبو ثور وابن املنذر، لكن قالوا

ًاإلكراه بوعيد، أما إذا كان إجلاء أو نائمة مل تفطر، وقال اإلمام مالك ً املكرهة عليها القضاء : ٍ
 .  بال كفارةوالكفارة، والنائمة عليها القضاء

ُكل أمر غلب عليه الصائم، فليس عليه ((: وقد نقل أمحد بن القاسم عن اإلمام أمحد، أنه قال ٍ
وهذا يدل عىل إسقاط القضاء والكفارة، مع اإلكراه : قال أبو اخلطاب. ))قضاء وال كفارة

وجد منها والنسيان، وهو قول احلسن، وجماهد، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ ألهنا مل ي
َّفعل فلم تفطر، كام لو صب يف حلقها ماء بغري اختيارها، و هذا القول هو الصواب، وهو أن  ُ
املكرهة عىل اجلامع باإلجلاء ال قضاء عليها وال كفارة؛ ألدلة كثرية، تقدم ذكرها يف مجاع النايس يف 

 . عاىل أعلم واهللا ت))اإلكراه((املسألة الرابعة، وكذلك يف األعذار املبيحة للفطر 
إذا طلع الفجر وهو جيامع فاستدام اجلامع فعليه القضاء والكفارة، وهبذا قال اإلمام : املسألة السابعة

أمحد واإلمام مالك والشافعي؛ ألنه ترك صوم رمضان بجامع أثم به حلرمة الصوم، فوجب به 
ً صوما صحيحا، ُجيب القضاء دون الكفارة؛ ألن وطأه مل يصادف: الكفارة، وقال أبو حنيفة ً

 . والصواب القول األول واهللا أعلم 
ّإذا جامع يظن أن الفجر مل يطلع فتبني أنه كان قد طلع فعليه القضاء والكفارة؛ ألن : املسألة الثامنة َّ ُّ ُ

= 
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١٧٥ 
ان ذلك بتقبيل، أو  سواء كإنزال المني باختياره،: النوع الثاني

ملس، أو استمناء، أو بتكرير النظر بقصد التلذذ واإلنزال، أو غري ذلك 
؛ ألن هذا من الشهوة التي ال يكون الصوم إالباجتناهبا؛ )١(من األسباب

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍ أمر املجامع بالتكفري من غري تفريق وال تفصيل؛ وألنه أفسد صوم يوم من رمضان تام، rالنبي 

ال كفارة : ّبني له أنه قد أفسد صوم من رمضان، وقال أصحاب الشافعيكام لو علم؛ وألنه ت
ًعليه، ولو علم يف أثناء الوطء فاستدام فال كفارة عليه أيضا؛ ألنه إذا مل يعلم مل يأثم، فال جيب 

 . كفارة كوطء النايس، وإن علم فاستدام فقد حصل الوطء الذي يأثم به يف غري صوم
أن عليه الكفارة والقضاء؛ ملا تقدم، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن والصواب القول األول، وهو 

 ] .١٥/٢٩٠جمموع الفتاوى له، [ّباز رمحه اهللا، فبني أن الصواب أن عليه القضاء والكفارة 
إذا جامع يف يوم من رمضان، مرات، فعليه كفارة واحدة، ما مل يكفر عن اجلامع الذي : املسألة التاسعة

- ٤/٣٨٥املغني البن قدامة، [َّيوم ثم كفر، ثم جامع فعليه كفارة أخرى قبله، فإن جامع يف 
 ] .١٠/٢٢١، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ٣٨٦

أن من جامع يف غري رمضان يف صوم واجب كقضاء رمضان، أو صيام نذر أو : املسألة العارشة
 . فسده، وال كفارة عليهكفارة، فعليه التوبة واالستغفار، وقضاء اليوم الذي أ

فال قضاء عليه وال كفارة، وإذا أراد أن يقيض فال . أن من جامع يف صوم تطوع: املسألة احلادية عرشة
 . بأس، ولكن ال جيب عليه

، واملقنع والرشح الكبري ٣٩٠-٤/٢٧٢مجيع هذه املسائل، يف املغني البن قدامة، : انظر[
، وجمموع فتاوى اللجنة ٣١٠- ١٥/٢٨٨ن باز،، وجمموع فتاوى اب٤٧٤-٧/٤٤٢واإلنصاف، 

 ]  .٢٢٨- ٢٥/٢٢٥، وجمموع فتاوى ابن تيمية، ]٣٣٠- ١٠/٣٠١الدائمة، 
 : ِّال خيلو املقبل من ثالثة أحوال )١(

: أن ال ينزل، فال يفسد صومه بذلك بغري خالف عند أهل العلم؛ لقول عائشة : احلال األول
البخاري، برقم : متفق عليه [))ْويبارش وهو صائم، وكان أملككم إلربهِّ يقبل rكان النبي ((

 ) .١١٠٦(- ٦٥، ومسلم، برقم ١٩٢٧
أن يمني، فيفطر بذلك ويفسد صومه، بغري خالف عند أهل العلم؛ ملا تقدم من األدلة؛ : احلال الثاين

= 
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١٧٦ 
كل عمل ابن آدم يضاعف ((:  قالr عن النبي tحلديث أيب هريرة 

إال الصوم؛ فإنه ((: ، قال اهللا تعاىلاحلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف
:  ولفظ البخاري)).يل وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجيل 

، يرتك شهوته، وطعامه، ورشابه من أجيل، الصيام يل وأنا أجزي به((
 .)١())واحلسنة بعرش أمثاهلا

ُفأما التقبيل واللمس بدون إنزال فال يفطر؛ حلديث عائشة  ْ َّ  
ِ يقبل ويبارش وهو صائم، وكان أملككم إلربهrكان النبي ((: قالت ِ ْ ُ ُِّ َ(()٢( ،

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  إنزال بمبارشة فأشبه اإلنزال باجلامع دون الفرجوألنه

فقيل يفطر بذلك عند : هل يفطر أو ال؟ عىل قولني: أن يمذي، فاختلف العلامء يف ذلك: احلال الثالث
وروي ذلك عن احلسن . ال يفطر  بذلك: اإلمام أمحد ومالك، وقال اإلمام أبو حنيفة والشافعي

. واللمس بشهوة كالقبلة يف هذا. يوجب الغسل أشبه البولوالشعبي واألوزاعي؛ ألنه خارج ال 
القول الثاين، وأن املذي ال يفطر، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن : والصواب

 . مفلح، واختاره املرداوي يف اإلنصاف، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رمحه اهللا
، وكتاب ٤١٩ -٧/٤١٦رشح الكبري واإلنصاف، ، واملقنع وال٣٦٤  - ٤/٣٦٠املغني، : انظر[

 ]. ١٦٠، واملختارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص٥/١٠الفروع البن مفلح، 
 ١٩٠٤: ، وأطرافه بأرقام١٨٩٤البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، برقم : متفق عليه )١(

) ١١٥١  (-  ١٦٤ ، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، برقم٧٥٣٨ ،٧٤٩٢ ،٥٩٢٧،
. 

ٌمأرب((:قال ابن عباس: ْإربه )٢( األمحق ال ]: ٣١:النور [] غري أويل اإلربة [:ُ،قال طاوسحاجة:َ
 ]. ١٩٢٧البخاري، كتاب الصوم، باب املبارشة للصائم، برقم [حاجة له يف النساء 

َأربه  ّغالبا هلواه، وأكثر املحدثني يروونه بفتح حاجته، تعني أنه كان : - بفتح اهلمزة والراء -َ ً
ْإربه((اهلمزة والراء يعنون احلاجة، وبعضهم يرويه بكرس اهلمزة وسكون الراء  : ، وله تأويالن))ِ

= 
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١٧٧ 
ِّ ليقبل بعض أزواجه وهو rإن كان رسول اهللا ((: ويف لفظ للبخاري
 ، أن عائشة t، ويف لفظ ملسلم عن عروة بن الزبري ))صائم، ثم ضحكت

أم املؤمنني    أخربته، أن رسول اهللا r كان يقبلها ُ ِّ  ))وهو صائمَُ
ِّ يقبل يف شهر الصومrكان رسول اهللا ((: ويف لفظ كان النبي (( ويف لفظ ))َُ
rيقبل يف رمضان وهو صائم ِّ ُ(()١(. 

وعن حفصة أم املؤمنني   رسول اهللا كان ((: ، قالتr يقبل 
: r أنه سأل رسول اهللا t، وعن عمرو بن أيب سلمة )٢())وهو صائم

ِّأيقبل الصائم؟ فقال له رسول اهللا  َُr :))ألم سلمة، فأخربته))سل هذه  :
ك ما قد غفر اهللا ل! يا رسول اهللا:  يصنع ذلك، فقالrأن رسول اهللا 

أما واهللا إين ألتقاكم هللا ((:rتقدم من ذنبك وما تأخر،فقال له رسول اهللا 
 .)٣())وأخشاكم له

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُاألرب، واإلرب، واإلربة: أحدمها أنه احلاجة، يقال فيها َ ْ ْ َِ ِ أرادت به العضو، وعنت به : والثاين... َ
وقال ابن ] ١/٣٦هاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري، الن: [من األعضاء الذكر خاصة

 بكرس اهلمزة وسكون -املالمسة واملداعبة ومقدمات اجلامع، وإلربه : أراد هبا: املبارشة((: األثري
َاألرب احلاجة، : ، وهو اإلرب املخصوص، ويعني الذكر، ويروى بفتح اهلمزة والراء-الراء 

 ]. ٦/٢٩٨امع األصول، ج[، ))وأرادت به حاجة اجلامع
، وباب القبلة للصائم، ١٩٢٧البخاري، كتاب الصوم، باب املبارشة للصائم، برقم : متفق عليه )١(

، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة عىل من مل حترك ١٩٢٨برقم 
 .١١٠٦شهوته، برقم 

 . ١١٠٧لصوم ليست حمرمة عىل من مل حترك شهوته،برقم مسلم،كتاب الصيام،باب بيان أن القبلة يف ا )٢(
 .١١٠٨مسلم،كتاب الصوم،باب بيان أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة عىل من مل حترك شهوته،برقم  )٣(
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١٧٨ 
ْهششت: ، قالtو عن عمر بن اخلطاب  َ ، َّ فقبلت وأنا صائم)١(َ

ُيوم أمرا عظيام، قبلت وأنا صائم، قالصنعت ال! يارسول اهللا: فقلت ْ َّ ً ً :
َأرأيت لو مضمضت من املاء وأنت(( ْ َْ : ال بأس به، قال:  قلت))؟صائم َ
ْفمه؟(( َ َ(()٣( )٢( . 

لكن إن كان الصائم خيشى عىل نفسه من اإلنزال بالتقبيل أو نحوه من 
خيشى من التدرج بذلك إىل اجلامع؛ لعدم قوته عىل اللمس وغريه، أو 

كبح شهوته؛ لضعف إيامنه وضعف حمبته هللا تعاىل، وضعف خوفه منه، 
ًأو غريذلك، فإن التقبيل ونحوه حيرم حينئذ سدا للذريعة، وصونا  ً َّ

 وعن وقوعه يف معصية اهللا تعاىل وإهالك نفسه )٤(لصيامه عن الفساد
ً شابا سأله عن املبارشة rىل أعلم هنى النبي وإحراقها؛ وهلذا واهللا تعا

ٍللصائم، وأذن لشيخ كبري بالقبلة، فعن أيب هريرة  َ ِ َt : ًأن رجال سأل
، وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه، فإذا ّ عن املبارشة للصائم فرخص لهrالنبي 

 الصائم r؛ وهلذا هنى النبي )٥())هناه شابّالذي رخص له شيخ، والذي 
النهاية يف .[إذا فرح به واستبرش وارتاح وخف: هش هلذا األمر هيش هشاشة: يقال: هششت )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ] .٥/٢٦٤غريب احلديث واألثر البن األثري، 
 . ٦/٣٠٠فامذا عليه، واهلاء للسكت، وجيوز أن يكون مه، بمعنى اسكت، جامع األصول، : فمه )٢(
، وصححه األلباين يف صحيح سنن ٢٣٨٥أبو داود، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، برقم  )٣(

 . ٢/٦٥أيب داود، 
 . ١٦٠جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص  )٤(
، وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٣٨٧لصوم، كراهيته للشاب، برقم،أبو داود، كتاب ا )٥(

= 
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١٧٩ 
ِعن املبالغة يف االستنشاق خوفا من ترسب املاء إىل جوفه فيفسد  ْ ًُ ّ 

 . ، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب)١(صومه
َّوأما اإلنزال باالحتالم للنائم، أو بالتفكري املجرد عن العمل 

صائم، وأما التفكري والقصد، فال يفطر؛ ألن االحتالم بغري اختيار ال
ٌّاملجرد عن العمل والقصد فمعفو عنه إن اهللا تعاىل ((: r؛ لقول النبي )٢(َّ
 ويف لفظ )) ما مل تعمل أو تتكلم بهّجتاوز ألمتي عام حدثت به أنفسها

 صدورها ما مل تعمل إن اهللا جتاوز يل عن أمتي ما وسوست به((: البخاري
 .)٣())أو تتكلم

 فيفطر بذلك بداللة الكتاب األكل أو الشرب،: النوع الثالث
 . والسنة، واإلمجاع 
َوكلوا وارشبوا حتى يتبني ل [:  فقول اهللا تعاىلأما الكتاب، َُ َّ ََ َ ُ َ ََ َّ ُْ ْ ُكم الَْ ُخيط ـُْ ْ َ
َاألبيض من ال ِْ ُ َ َخيط األسود من الفجر ثم أمتوا الصيامـَْ َ َّ ْ ِّْ ْ َ َْ ُُّ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ِ إىل الليلَ ْ َّ َ ِ [ )٤((( 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ))حسن صحيح((: ٢/٦٥

، وابن ١/٨٧، والنسائي، ٧٨٨، والرتمذي، برقم ٢٣٦٦، وأبوداود، برقم ٤/٣٢مسند أمحد،  )١(
، واإلرواء، ٢/٩١، وحديث لقيط صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٤٠٧ماجه، برقم 

 .، ويأيت خترجيه إن شاء اهللا تعاىل٩٠برقم 
 . ٤/٣٦٤، واملغني البن قدامة، ١٦٠جمالس شهر رمضان البن عثيمني، ص: انظر )٢(
، ومسلم، كتاب اإليامن، باب بيان ٢٥٢٨البخاري، كتاب العتق، باب اخلطأ والنسيان، برقم  )٣(

 . ١٢٧الوسوسة يف اإليامن، برقم 
 . ١٨٧: سورة البقرة، اآلية )٤(
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١٨٠ 
 .)١(َّفقد مد األكل والرشب إىل تبني الفجر، ثم أمر بالصيام عنهام

يرتك شهوته،  ... ((:  يف احلديث القديسr فقول النبي وأما السنة،
، واحلسنة بعرش ابه من أجيل، الصيام يل وأنا أجزي بهوطعامه، ورش

 .)٢())أمثاهلا
َّ فأمجع العلامء عىل الفطر باألكل والرشب ملا يتغذى به، وأما اإلمجاع، ُ

َّفأما ما ال يتغذى به فعامة أهل العلم عىل أن الفطر حي َ َ   .)٣(صل بهُ
ٍ يف األنف، ودخول املاء معه بقصد، كاألكل والرشب؛ )٤(والسعوط

قلت يا رسول أخربين عن الوضوء؟ :  قالtحلديث لقيط بن صربة 
 إال أن أسبغ الوضوء، وخلل بني األصابع، وبالغ يف االستنشاق((: قال

 ، فتبني هبذا أن األنف منفذ إىل املعدة )٥( ))ًئامتكون صا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/٣٤٩املغني البن قدامة،  )١(
 . ، وتقدم خترجيه ١١٥١، ومسلم، برقم ١٨٦٤البخاري، برقم : متفق عليه )٢(
 . ٣٥٠- ٤/٣٤٩املغني،  )٣(
 . ما يصل إىل اجلوف عن طريق األنف : السعوط )٤(
 ، وأبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه املاء من العطش ويبالغ٢١١ ،٤/٣٢أمحد،  )٥(

، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف كراهية مبالغة ٢٣٦٦يف االستنشاق، برقم 
، والنسائي، كتاب الطهارة، باب املبالغة يف االستنشاق، برقم ٧٨٨االستنشاق للصائم، برقم 

 ، واحلاكم، ٤٠٧، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب املبالغة يف االستنشاق واالستنثار، برقم ٨٧
، ويف ٢/٩١ححه ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ، وص١/١٤٧

 .٩٠إرواء الغليل، برقم 
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١٨١ 
ٌ، فأما شم الروائح فال يفطر؛ألنه ليس للرائحة جرم يدخل إىل )١(واجلوف ْ ُُّ
، إال أن البخور له أجزاء هلا جرم وهو الدخان املتصاعد؛فليجتنبه )٢(اجلوف
 . )٣(واهللا تعاىل أعلم .الصائم

، ))أما القطرة يف األنف فال جتوز؛ ألن األنف منفذ((: ، وقال١٥/٢٦١جمموع فتاوى ابن باز،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ثم بني أن من فعل ))ًوبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائام((: واستدل بحديث لقيط بن صربة

 . ذلك فوجد طعمه يف حلقه فعليه القضاء
إنزال املاء من األنف يفطر ((: ٢٥/٢٢٠وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى، 

 . ))الصائم وهو قول مجاهري العلامء
 . ١٦٠جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص )٢(
َّوأمجع العلامء عىل الفطر باألكل والرشب ملا يتغذى به، فأما ما ال ((: ابن قدامة رمحه اهللا يف املغنيقال  )٣(

يتغذى به فعامة أهل العلم عىل أن الفطر حيصل به، وقال احلسن بن صالح ال يفطر بام ليس بطعام وال 
ليس بطعام وال : ولأنه كان يأكل الربد يف الصوم، ويق: ُرشاب، وحكي عن أيب طلحة األنصاري

رشاب، ولعل من ذهب إىل ذلك حيتج بأن الكتاب والسنة إنام حرما األكل والرشب فام عدامها يبقى 
ولنا داللة الكتاب والسنة عىل حتريم األكل والرشب ((: قال اإلمام ابن قدامة. ))عىل أصل اإلباحة

الـمغني،  [))ًأيب طلحة فال يعد خالفاعىل العموم، فيدخل فيه حمل النزاع، ومل يثبت عندنا ما نقل عن 
وسواء يف ذلك مجيع املأكوالت ((: ١/٣٨٤وقال شيخ اإلسالم يف رشح العمدة، ]. ٤/٣٥٠

وسواء يف ذلك الطعام والرشاب . الثلج، والربد: من األغذية، واألدوية، وغريها مثل: واملرشوبات
 . ))ًترابا أو ابتلع حصاة أفطراملعتادان اللذان حيصل هبام االقتيات وغريمها، ولو استف 

: ٢٠/٥٢٨واختلف كالمه رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى عن كالمه هنا، فقال يف جمموع الفتاوى، 
واألظهر أنه ال يفطر بالكحل، وال بالتقطري يف اإلحليل، وال بابتالع ما ال يغذي كاحلصاة، ((

، وذكر العالمة ابن ))ًن تكون صائاموبالغ يف االستنشاق إال أ((: rولكن يفطر بالسعوط؛ لقوله 
أن إدخال اليشء إىل املعدة يشمل ما ينفع وما يرض، وما ال نفع فيه وال رضر : عثيمني رمحه اهللا

. الطعام، والرشاب، واحلشيش، واخلمر، واخلرز، أو رشب الدم،أو الدخان، أو غري ذلك: من
َّإن ما ال يغذي ال فطر بأكله، وبناء عىل هذا فإن بلع اخلرزة، أو ((: وقال بعض أهل العلم: قال ِّ ُ

= 
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١٨٢ 
 : لشرب وهما شيئانما كان بمعنى األكل أو ا:النوع الرابع

أن يصاب بنزيف وحيتاج إىل : ، مثلحقن الدم يف الصائم: األول
ٌإمداده بالدم فيحقن به دم؛ فإنه يفطر؛ ألن الدم هو غاية الغذاء بالطعام  ُ
والرشاب، وقد حصل له ذلك بحقن الدم فيه، فاجلسد قائم عىل الدم، 

 والرشاب، فيكون ّولو فقد الدم ملات اإلنسان، والدم متولد عن الطعام
هبذا بمثابة الطعام والرشاب، فإذا فقد الطعام والرشاب يضعف البدن، 

 .ًوربام يموت صاحبه إذا فقده متاما، فكذلك الدم
َاإلبر املغذية التي يكتفى هبا عن األكل والرشب، : الثاين َ ْ ُ فإذا تناوهلا ِّ

ِّاإلنسان أو حقن هبا أفطر، وهي تسمى اآلن باملغذي،  َّ َ ُ َ فيفطر هبا الصائم ُِ
ًوإن مل تكن أكال ورشبا؛ فإهنا بمعنى األكل والرشب، فثبت هلا حكمهام ً . 
: ِّوأما اإلبر غري املغذية التي يعالج هبا اإلنسان فهي غري مفطرة، سواء

تناوهلا عن طريق العضالت، أو عن طريق العروق، والوريد، حتى ولو 
ِّوجد حرارهتا يف حلقه؛ فإهنا ال تفطر ُ َ َ ً الصائم؛ ألهنا ليست أكال وال َ

  .)١(ًرشبا، وال بمعنى األكل والرشب فال يثبت هلا حكمهام
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأن كل ما ابتلعه ] أي يفطر األكل والرشب[احلصاة، أو ما شاهبهام ال يفطر، والصحيح أنه عام 
رشح املمتع، ال. [))ِّاإلنسان من نافع أو ضار، أو ما ال نفع فيه وال رضر، فإنه يفطر إلطالق اآلية

 ] .٧/٤١٠، والرشح الكبري واملقنع واإلنصاف، ٤/٣٥٠املغني :  وانظر٣٧٩- ٦/٣٧٨
، وانظر ٢٥٨- ٥/٢٥٧، جمموع  فتاوى ابن باز، ١٦٢ - ١٦١جمالس شهر رمضان، ص: انظر )١(

، ١٧٥، وحتفة اإلخوان البن باز، ص٤/١٨٩فتاوى ورسائل  الشيخ حممد بن إبراهيم، : للفائدة
 . ٢/٤٨٩ -، ٢/٤٨٦، و ٢/٤٨٥ضان ألرشف عبد املقصود، وفتاوى رم
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١٨٣ 
وأما قطرة العني، واألذن، والكحل، فال تفطر الصائم يف أصح * 

؛ ألهنا ليست غذاء، وال بمعنى الغذاء، وليست العني، )١(قويل العلامء
 قطرة العني :واألذن من منافذ الطعام وال الرشاب، ولكن استعامل

ًوقطرة األذن، والكحل يف الليل أفضل خروجا من اخلالف، وال جيب 
 . واهللا تعاىل أعلم )٣( ولكن هذا هو األحوط )٢(ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه ابن ماجه، كتاب  [))  وهو صائمrاكتحل رسول اهللا ((:  قالتعن عائشة  )١(

، وصححه األلباين يف صحيح ١٦٧٨الصيام، باب ما جاء يف السواك والكحل للصائم، برقم 
أخرجه . [))أنه كان يكتحل وهو صائم(( t، وثبت عن أنس بن مالك ]٦٨/ ٢بن ماجه، سنن ا

، وحسنه األلباين ٢٣٧٨أبو داود،  كتاب الصوم، باب يف الكحل عند النوم للصائم، برقم 
ن أصحابنا ًما رأيت أحدا م: وعن األعمش قال]. ٢/٦٣ًموقوفا، يف صحيح سنن أيب داود، 

ِّيكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصرب أخرجه أبو داود، .  [))ُ
  . ))حسن((: ٢/٦٣، وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٣٧٩برقم 

قطرة العني، واألذن ال يفطر هبام الصائم، يف ((: ، وقال٢٦٤  -١٥/٢٥٧جمموع فتاوى ابن باز،  )٢(
 العلامء، فإن وجد طعم القطور يف حلقه، فالقضاء أحوط وال جيب ؛ ألهنام ليسا أصح قويل

جمموع الفتاوى له، . [))...منفذين للطعام والرشاب، أما قطرة األنف فال جتوز؛ ألن األنف منفذ
إن وصلت إىل ((: ، وقيد ذلك بقوله١٩/٢٠٦فتاوى ابن عثيمني، : وانظر] ٢٦١ -١٥/٢٦٠

وقد بحث ذلك ابن تيمية رمحه اهللا . ٢/٨١، ١٠لة املجمع الفقهي، العدد، جم: وانظر. ))املعدة
 . ٢٤٤  - ٢٥/٢٣٣ًبحثا ال مزيد عليه يف جمموع الفتاوى، 

 :اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف إفطار الصائم بام يدخل إىل اجلوف )٣(
ٍفمذهب اإلمام أمحد أنه يفطر بكل ما أدخله إىل جوفه أو جموف يف جس ده، كدماغه وحلقه  َّ

ونحو ذلك مما ينفذ إىل معدته إذا وصل باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه، سواء وصل من 
وهو ما يصب [واللدود ] الدواء يصب يف احللق[الفم عىل العادة، أو غري العادة، كالوجور 

ذن إىل أو من األنف كالسعوط، أو ما يدخل من األ] باملسعط من الدواء يف أحد شقي الفم
الدماغ، أو ما يدخل من العني إىل احللق، كالكحل، أو ما يدخل من الدبر باحلقنة، أو ما يصل 
= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٤
وهي التي تصل إىل [إىل جوفه، أو من دواء املأمومة ] اجلراحة تصل للجوف[من مداواة اجلائفة 

فأشبه إىل دماغه، فهذا كله يفطر؛ ألنه يصل إىل جوفه باختياره ] الدماغ وهي أشد الشجاج
قال اإلمام أمحد : األكل فوصل إىل جوفه، وسواء استقر يف جوفه أو عاد فخرج منه، وهبذا كله

 . والشافعي
ال يفطر بالسعوط إال أن ينزل إىل حلقه، وال يفطر إذا داوى املأمومة واجلائفة، : وأما مالك فقال

به ما مل يصل إىل الدماغ وال واختلف عنه يف احلقنة، واحتج له بأنه مل يصل إىل احللق منه يشء أش
 املقنع، والرشح الكبري واإلنصاف، : ، وانظر٣٥٣  - ٤/٣٥٢املغني، البن قدامة، . ))اجلوف

، ٤/٣٥٣أما يف املغني، . ))وهبذا كله قال الشافعي إال يف الكحل((: ، ولكن قال٤١٢ -٧/٤١١
 .  ومل يستثن الكحل ))وهبذا كله قال الشافعي((: فقال

وأما الكحل، واحلقنة،وما ((: ٢٥/٢٣٣: سالم ابن تيمية رمحه اهللا يف جمموع الفتاوىقال شيخ اإل
 : يقطر يف إحليله،ومداواة املأمومة،واجلائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم

فمنهم من مل يفطر بيشء من ذلك،ومنهم من فطر باجلميع إال بالكحل،ومنهم من فطر باجلميع إال 
 .  ذلك يفطر بالكحل وال بالتقطري ويفطر بام سوىبالتقطري،ومنهم من مل

واألظهر أنه ال يفطر بيشء من ذلك، فإن الصيام من دين املسلمني الذي حيتاج إىل معرفته اخلاص 
والعام، فلو كانت هذه األمور مما حرمه اهللا ورسوله يف الصيام، ويفسد الصوم هبا لكان هذا مما 

َّر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه األمة، كام بلغوا سائر بيانه، ولو ذك ] r[جيب عىل الرسول  َّ
ً يف ذلك حديثا صحيحاrرشعه، فلام مل ينقل أحد من أهل العلم عن النبي  علم أنه مل يذكر ...ً

إن : والذين قالوا((:  ٢٥/٢٣٥وقال، . ))...ًشيئا من ذلك، واحلديث املروي يف الكحل ضعيف 
، وإنام r املأمومة، واجلائفة مل يكن معهم حجة عن النبي هذه األمور تفطر، كاحلقنة، ومداواة

وبالغ يف االستنشاق إال أن ((]: r[ذكروا ذلك بام رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله 
إذا كان بفعله، وعىل فدل ذلك عىل أن ما وصل إىل الدماغ يفطر الصائم :   قالوا))ًتكون صائام

القياس كل ما وصل إىل جوفه بفعله من حقنة وغريها، سواء كان ذلك يف موضع الطعام 
فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كام ... ((: ٢٥/٢٤١وقال يف . ))...والغذاء أو غريه 

، كام بني rبي ّتعم بالدهن، واالغتسال، والبخور، والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه الن
اإلفطار بغريه، فلام مل يبني ذلك، علم أنه من جنس الطيب والبخور، والدهن، والبخور قد 
ًيتصاعد إىل األنف ويدخل يف الدماغ، وينعقد أجساما، والدهن يرشبه البدن ويدخل إىل داخله، 
= 
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١٨٥ 
وأما بخاخ الربو، فال يفطر؛ ألنه ال يشبه األكل والرشب فأشبه * 

سحب الدم للتحليل واإلبر غري املغذية، فحكمه للصائم اإلباحة إذا 
َوقد فصل لكم ما حرم  [:  إىل ذلك؛ لقول اهللا تعاىلاضطر الصائم َّ ََّ َّ َُ َ َ َ َْ

ِعليكم إال ما اضطررتم إليه ْ ْ ْ َ ْ َْ َِ ُِ ِ ُ ْ َّ ُ ، فال بأس باستخدام الصائم هلذا )٢( )١( ] َ
ليس : الغاز؛ ألنه عبارة عن غاز ال يثبت وال يبقى؛ فهو ال يفطر؛ألنه

ًأكال، وال رشبا، وال بمعنى األكل والرشب؛ و ألن هذا البخاخ ال يصل ً

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ دل عىل جواز َويتقوى به اإلنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلام مل ينه الصائم عن ذلك

 جيرح أحدهم إما يف rوقد كان املسلمون يف عهده . تطييبه وتبخريه، وادهانه، وكذلك اكتحاله
َمأمومة، وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبني هلم ذلك، فلام مل ينه الصائم عن : اجلهاد وإما يف غريه

 ما يقتيض أن املفطر الذي ليس يف األدلة((: ٢٥/٢٤٢وقال يف . ))... ًذلك علم أنه مل جيعله مفطرا
ٍجعله اهللا ورسوله مفطرا هو ما كان واصال إىل دماغٍ، أو بدن، أو ما كان داخال من منفذ، أو  ً ًٍ ً
ٍواصال إىل جوف، ونحو ذلك من املعاين التي جيعلها أصحاب هذه األقاويل هي مناط احلكم  ً

 ورسوله للحكم هبذا الوصف دليل وإذا مل يكن عىل تعليق اهللا((: ثم قال. ))...عند اهللا ورسوله 
ًإن اهللا ورسوله إنام جعال هذا مفطرا هلذا قوال بال علم: كان قول القائل  ثم قـــال فـي . ))...ً

باألكل، والرشب، واجلامع، واحليض، : ومعلوم أن النص واإلمجاع أثبتا الفطر((: ٢٥/٢٤٤
ًكان صائام، وقياسهم عىل االستنشاق  قد هنى املتوضئ عن املبالغة يف االستنشاق إذا rوالنبي 

أقوى حججهم كام تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك أن من استنشق املاء بمنخريه ينزل املاء إىل 
حلقه وإىل جوفه، فحصل له بذلك ماحيصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك املاء ويزول 

 وهي مفردة يف رسالة ،٢٥٨  -٢٥/٢١٩جمموع الفتاوى له، : وانظر بالتفصيل. ))...العطش 
 . حقيقة الصيام لشيخ االسالم ابن تيمية، مأخوذة من هذا املوضع من الفتاوى: بعنوان

 . ١١٩: سورة اإلنعام، األية )١(
 . ١٨١، وحتفة اإلخوان له، ص ١٥/٢٦٤، و ١٥/٢٦٥جمموع فتاوى ابن باز،  )٢(
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١٨٦ 
 .)٣(.)٢( واهللا تعاىل أعلم)١(إىل املعدة، وإنام يصل إىل القصبات اهلوائية

ى اللجنة الدائمة للبحوث فتاو: ، وانظر٢١٠، ٢٠٩، ١٩/٢١١جمموع فتاوى ابن عثيمني،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ] . ٢/١٣١فتاوى إسالمية، [العلمية واإلفتاء، 

 : أن عالج الربو عىل نوعني: ذكر العالمة حممد بن صالح العثيمني رمحه اهللا )٢(
بخاخ غاز ليس فيه إال هواء يفتح مسام الرشايني حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة، : النوع األول

 . م، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيحفهذا ال يفطر وال يفسد الصو
نوع من أنواع احلبوب، وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق، وهلا آلة تضغط ثم تنفجر يف : النوع الثاين

نفس الفم، وخيتلط هذا الدقيق بالريق، فهذا ال جيوز استعامله يف الصيام الواجب ؛ ألنه إذا 
ًطرا، فإن كان اإلنسان مضطرا إىل استعامله فإنه اختلط بالريق وصل إىل املعدة، وحينئذ يكون مف ً

ِّيفطر ويقيض بعد ذلك، فإن كان مضطرا إليه يف مجيع الوقت فإنه يفطر ويغذي فيطعم عن كل  ُ ً
جمموع فتاوى ابن :[ًيوم مسكينا، فيكون كالشيخ الكبري، واملريض الذي ال يرجى برؤ مرضه

 ].  ٥٣٢  - ٢/٥٣١ف عبد املقصود ، وانظر فتاوى رمضان ألرش٢١٣، ١٩/٢١٠عثيمني، 
 : وإليك باإلجياز بعض املسائل املختلف فيها هل تفطر أو ال؟ عىل النحو اآليت) ٣(
 ، وجمموع فتاوى ابن عثيمني،١٥/٢٦٥جمموع فتاوى ابن باز، : انظر. بخاخ الربو، وتقدم-١

لبحوث ، وفتاوى اللجنة الدائمة ل٤٩، وفتاوى الصيام البن جربين، ص١٢- ١٩/٢٠٩ 
، ٢/٣٨١،٣٨٧، ج ١٠، وجملة املجمع الفقهي، العدد ٢/١٣١] فتاوى إسالمية[العلمية، 

 . ١٧-١٥ومفطرات الصيام املعارصة، للدكتور أمحد بن حممد اخلليل، ص
 أقراص توضع حتت اللسان لعالج بعض األزمات القلبية، وهي متتص مبارشة بعد وضعها -٢

 فتوقف أزماته املفاجئة، وال يدخل إىل اجلوف يشء من بوقت قصري، وحيملها الدم إىل القلب
هذه األقراص ال تفطر، فإذا كان األمر كذلك، وأهنا ال  تصل إىل : هذه األقراص، وقالوا
، ومفطرات الصيام املعارصة ٩٦ ص ٢، ج١٠جملة جممع الفقه، العدد . [اجلوف، فهو كام قالوا

 .١٧للدكتور أمحد بن اخلليل، ص
أن كل ما دخل إىل اجلوف يفطر به : دة، واإلفطار به مبني عىل قول عامة أهل العلم منظار املع-٣

واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ال . ٍّالصائم، ولو كان غري مغذ، كاحلجر واحلديد وغري ذلك
ًيفطر ما دخل إىل املعدة إال إذا كان طعاما أو رشابا وتقدم ]. ٢٠/٥٢٨جمموع الفتاوى له، . [ً

= 
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 . يف ذلكالبحث
جهاز طبي يدخل عرب الفم إىل البلعوم ثم إىل املريء، ثم املعدة ؛ لتصوير ما يف املعدة؛ : واملنظار

ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو الستئصال قطعة صغرية لفحصها أو لغري ذلك من 
 . األغراض الطبية، واإلفطار باملنظار عىل هذه الصفة مسألة اختلف فيها

الصحيح أنه ال يفطر إال أن يكون يف هذا املنظار دهن يصل ((: ابن عثيمني رمحه اهللاقال العالمة 
ًإىل املعدة بواسطة هذا املنظار، فإنه يكون بذلك مفطرا وال جيوز استعامله يف الصوم الواجب إال 

وانظر مفطرات الصيام املعارصة فقد استوىف ]. ٣٨٤ -٦/٣٨٣الرشح املمتع، . [))للرضورة
 . ٢١- ١٨البحث ص 

القطرة يف األنف، سبق أن الصواب أهنا تفطر الصائم إذا استعط هبا؛ ألن األنف  من املداخل التي -٤
فتاوى ابن باز، . [ وتقدم))ًوبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائام((: rتنفذ إىل املعدة ؛ لقوله 

َّ، وقيد ١٩/٢٠٦ك إذا وجد طعمها يف حلقه، وجمموع فتاوى بن عثيمني، ، وقيد ذل١٥/٢٦١ َ
  . ٢٢مفطرات الصيام املعارصة، ص: وانظر. ))إذا وصلت إىل املعدة((: ذلك بقوله

ِّوهواء يعطى لبعض املرىض وال حيتوي عىل مواد عالقة أو مغذية، ويذهب معظمة إىل :  غاز األكسجني-٥ ُ
 ]. ٣٣املفطرات املعارصة،ص:انظر.[ً مفطرااجلهاز التنفيس،فال يعترب

جمموع فتاوى ابن . [بخاخ األنف غري مفطر عند الرضورة وإن أمكن تأجيله إىل الليل فهو أحوط-٦
 . ، وهو مثل بخاخ الربو يف الفم كام تقدم ]١٥/٢٦٤باز، 

الشم، وقد ختدير كيل، وختدير موضعي، وقد يكون عن طريق : وهو عىل نوعني) البنج( التخدير -٧
، ]إدخال إبرة مصمتة جافة إىل مراكز اإلحساس حتت اجللد[يكون عن طريق اإلدخال اجلاف 

وهذا ال يؤثر عىل الصيام؛ ألن [وهو يف الغالب ختدير موضعي ال يدخل يشء منه إىل البدن، 
ًإال أن يغمى عليه ويستغرق النهار كامال، ف] الشم ال يؤثر، وإدخال اإلبرة اجلافة كذلك حكمه ُ

قضاء : قضاء الصيام، النوع الثالث عرش: ُحكم املغمى عليه، وسيأيت يف املبحث التاسع عرش
ًموضعيا، وقد يكون كليا، فإذا كان مع املخدر : ، والتخدير باحلقن، وقد يكون]املغمى عليه ً

َّباحلقن إبرة للتغذية فطر، وإذا كان التخدير الكيل يستغرق النهار كامال فطر عىل الصح يح، وهو ً
قول مجهور أهل العلم، أما إذا انتبه أثناء النهار فصومه صحيح إذا كان قد نوى الصوم قبل 

 جمموع فتاوى ابن باز، : وانظر. [الفجر، وهذا كاملغمى عليه وحكمه سيأيت إن شاء اهللا تعاىل
 . ٢٦ -٢٤، واملفطرات املعارصة، ص ١٥/٢٥٩

= 
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، ٢٦٤- ٢٥٧ /١٥جمموع فتاوى ابن باز، . [ تفطر قطرة األذن، وغسول األذن تقدم أهنا ال-٨

 ]. ٢٠٦ /١٩وجمموع فتاوى ابن عثيمني، 
 جمموع فتاوى ابن باز، .[ قطرة العني، والكحل تقدم أن الصواب إهنا ال تفطر-٩

 . وتقدم ] ١٩/٢٠٦، وجمموع فتاوى ابن عثيمني، ٢٦٤- ١٥/٢٥٧
. ٍة، التي ليس فيها مغذ، ال تفطر، وتقدم ذكرها احلقنة العالجية اجللدية أو الوريدية أو العضلي-١٠

وجمموع . ))لو قىض من باب االحتياط لكان أحسن((: ، وقال١٥/٢٥٧جمموع فتاوى ابن باز، 
ً، ال تفطر ألن هذه اإلبر ليست أكال وال رشبا وال بمعنى ٢٢١  -١٩/٢٢٠فتاوى ابن عثيمني،  ً

 . األكل والرشب 
. لصواب أهنا تفطر الصائم كام تقدم، وهو قول السعدي، وابن عثيمني احلقنة الوريدية املغذية، ا-١١

، ألهنا تقوم مقام ١٥/٢٥٨، وابن باز يف جمموع الفتاوى، ١٩/٢١٩،٢٢٠جمموع الفتاوى [
 ].األكل والرشب

 جمموع فتاوى ابن باز، [ الدهانات واملراهم، واللصقات العالجية، التفطر -١٢
، ٢، ج١٠، وجملة املجمع الفقهي، العدد ٣٣املعارصة صمفطرات الصيام : ، وانظر١٥/٢٦٠
 ]. ٢٨٩ص

يف الرشايني للتصوير أو العالج أو غري ذلك، ال تفطر؛ ألهنا ] أنبوب دقيق[إدخال القنطرة -١٣
ًليست أكال وال رشبا وال بمعنامها، وال يدخل إىل املعدة، فهو أوىل بعدم التفطري من اإلبر  ً

 ]. ٣٣مفطرات الصيام املعارصة، ص[ا ما أخذ به املجمع الفقهي الوريدية غري املغذية، وهذ
 منظار البطن، وهو عبارة عن إدخال منظار من خالل فتحة صغرية يف جدار البطن إىل -١٤

التجويف البطني؛ إلجراء عملية جراحية، كاستئصال  املرارة، أو الزائدة، أو لتشخيص بعض 
، أو ألخذ عينات، ]طفل األنبوب[لقيح الصناعي األمراض، أو لسحب البيضات يف عملية الت

أو نحو ذلك، وقد علم من هذا التعريف أنه ال عالقة له باملعدة، فهو ال يصل إليها وال إىل 
 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، ]. [وقد رجح شيخ اإلسالم أن مثل هذا ال يفطر. [داخلها
 .٣٥- ٣٤مفطرات الصيام املعارصة، ص: ، وانظر]٢٣٤- ٢٥/٢٣٣

 :  الغسيل الكلوي، هناك طريقتان للغسيل الكلوي نسأل اهللا العافية-١٥
 حيث يتم سحب الدم إىل ))الكلية الصناعية((َّيتم غسيل الكىل بواسطة آلة تسمى : الطريقة األوىل

هذا اجلهاز ويقوم بتصفيته من املواد الضارة ثم يعود إىل اجلسم عن طريق الوريد، وقد حيتاج إىل 
= 
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 . غذية تعطى عن طريق الوريدسوائل م
تتم عن طريق الغشاء الربيتواين يف البطن حيث يدخل أنبوب عرب فتحة صغرية يف : الطريقة الثانية

جدار البطن فوق الرسة، ثم يدخل عادة لرتان من السوائل التي حتتوي عىل نسبة عالية من سكر 
م تسحب مرة أخرى، وتكرر الغلوكوز إىل داخل جوف البطن، وتبقى يف جوف البطن لفرتة ث

هذه العملية عدة مرات يف اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر، واألمالح 
املوجودة يف الدم عرب الربيتوان، ومن الثابت علميا أن كمية سكر الغلوكوز املوجود يف هذه 

 . السوائل تدخل إىل دم الصائم عرب الغشاء الربيتواين 
لعلامء يف غسيل الكلية عىل قولني أصحهام أنه يفطر الصائم؛ ألن غسيل الكلية و قد اختلف ا

يزود اجلسم بالدم النقي، وقد يزود مع ذلك بامدة أخرى مغذية، وهو مفطر آخر، فاجتمع له 
 واختار هذا القول بأنه يفطر، العالمة شيخنا ابن باز رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى، . مفطران

 . ٣٧٨، ص٢، ج١٠الدكتور وهبة الزحييل يف جملة املجمع الفقهي، عدد ، و٢٧٥ – ١٥/٢٧٤
، وأفتت ١٨٢، وحتفة اإلخوان البن باز، ص٣٦- ٣٥مفطرات الصيام املعارصة، ص: وانظر

الصفة املذكورة يفسد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بأن الغسيل للكىل عىل 
عبد اهللا بن غديان، والعالمة عبد الرازق ،بعضوية العالمة ٩٩٤٤الفتوى رقم .الصوم

عفيفي،وبرئاسة العالمة عبد العزيز ابن باز رمحه اهللا، ونقلت هذه الفتوى يف فتاوى رمضان،مجع 
 . ٤٧٨- ٢/٤٧٧أرشف بن عبد املقصود،

 الغسول املهبيل، وهو تقطري املرأة يف فرجها، وكذلك التحاميل يف فرجها، فاحلنابلة، واملالكية -١٦
ًأن املرأة ال تفطر بذلك؛ ألن فرج املرأة ليس متصال باجلوف، وذهب األحناف والشافعية : نيرو

مفطرات الصيام : ، وانظر١/٤٨٩رشح منتهى اإلرادات، . [إىل أنه يفطر، والراجع أنه اليفطر
 ].٣٧املعارصة، ص

 شدة حرارة  احلقنة الرشجية،وهي إدخال األدوية عن طريق الدبر، وكذلك التحاميل من أجل-١٧
احلمى التي جتعل يف الدبر، ومن ذلك ما يدخل يف الدبر من أجل العلم بحرارة املريض، اختلف 
العلامء رمحهم اهللا يف تفطري هذه األمور للصائم، واختار القول بعدم التفطري، شيخ اإلسالم ابن 

 رمحه اهللا، فقال يف تيمية رمحه اهللا كام تقدم، ومن املعارصين سامحة شيخنا عبد العزيز ابن باز
حكمها عدم احلرج يف ذلك إذا احتاج إليها املريض يف أصح قويل العلامء، ((: حكمها للصائم

وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، ومجع كثري من أهل العلم، لعدم مشاهبتها لألكل 
= 



  ت الصوممفسدا: المفطرات

 

١٩٠ 
 حلديث إخراج الدم بالحجامة يفِْطر به الصائم؛:النوع الخامس

 أتى عىل رجل بالبقيع وهو حيتجم، r، أن رسول اهللا tشداد بن أوس 
أفطر احلاجم ((: ، لثامن عرشة خلت من رمضان فقالَوهو آخذ بيدي

أفطر احلاجم ((:  قالr، عن النبي t؛ وحلديث ثوبان )١())واملحجوم
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ى رمضان، ونقله أرشف بن عبد املقصود يف فتاو]. ١٨٢حتفة اإلخوان، ص. [))والرشب
واختار ذلك العالمة ابن عثيمني، يف فتاوى احلرم، وأنه ال يفطر إال إذا كان فيه عذاء، . ٢/٤٨٥

 .ً اختار عدم التفطري مطلقا٣٨١- ٦/٣٧٩ويف الرشح املمتع، 
  .٤٠- ٣٨مفطرات الصيام املعارصة، ص: وانظر خالف العلامء يف ذلك بالتفصيل

الطبي، فقد يدخل الطبيب املنظار من فتحة الرشج؛ ليكشف  املنظار الرشجي، وأصبع الفحص -١٨
عىل األمعاء أو غريها، وقد سبق الكالم عىل منظار املعدة، وهو ينطبق عىل املنظار الرشجي 
وأصبع الفحص الطبي، والقول بعدم التفطري يف املنظار الرشجي وأصبع الفحص الطبي أوىل 

 ] .٤٠مفطرات الصيام املعارصة، ص. [عدةوأقوى من القول بعدم التفطري يف منظار امل
ًفإن قطر يف إحليله دهنا مل : إدخال دواء مع جمرى البول، أو إدخال املنظار، وعرب الفقهاء بقوهلم-١٩

اختلف العلامء يف ذلك، ومذهب احلنابلة واألحناف . يفطر به سواء وصل إىل املثانة أم مل يصل
مفطرات : وهو الصحيح وانظر. ، وانترص له٤/٣٦٠، أنه ال يفطر، ورجحه ابن قدامة يف املغني

 . ٤١الصيام املعارصة، ص
 : املفطرات اخلارجة من بدن الصائم، نوعان-٢٠

التربع بالدم، وهذا يقال فيه ما يقال يف احلجامة، وستأيت إن شاء اهللا، وأن الصواب أن : النوع األول
 . احلجامة تفطر الصائم 

 . للتحليل، وتقدم أن الصواب أنه ال يفطر األخذ من الدم: النوع الثاين
،وابن ماجه،كتاب الصوم،باب ما جاء ٢٣٦٩أبو داود،كتاب الصوم،باب يف الصائم حيتجم،برقم  )١(

، ٥/٢٨٣،وأمحد يف املسند، ٣١٤٤،والنسائي يف الكربى،برقم ١٦٨١يف احلجامة للصائم،برقم 
 . ٢/٦٨حيح سنن أيب دا ود، وغريهم،وصححه مجع من أهل العلم،وصححه األلباين يف ص



  مفسدات الصوم: المفطرات

 

١٩١ 
أفطر ((: r، قال رسول اهللا t؛ وحلديث أيب هريرة )١())واملحجوم

:  قالr عن النبي tديث رافع بن خديج ؛ وحل)٢())احلاجم واملحجوم
ذكر الرتمذي رمحه اهللا أن حديث ، وقد )٣())أفطر احلاجم واملحجوم((
، )٤ً( أحد عرش صحابياr رواه عن النبي ))أفطر احلاجم املحجوم((

 .)٥(ر فقهاء احلديثمذهب اإلمام أمحد، وأكث:واإلفطار باجلحامة
، وصححه ٢٣٧١، ٢٣٧٠، ٢٣٦٧أبو داود، كتاب الصوم، باب يف الصائم حيتجم، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٢- ٢/٦١األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
، وصححه األلباين يف ١٦٧٩ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء يف احلجامة للصائم، برقم  )٢(

 . ٤/٦٥ يف إرواء الغليل، ، و٢/٦٨صحيح سنن ابن ماجه، 
: ، قال اإلمام الرتمذي٧٧٤الرتمذي، كتاب الصوم، باب كراهية احلجامة للصائم، برقم  )٣(

ّأصح يشء يف : حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وذكر عن أمحد بن حنبل أنه قال((
أصح ((:  قالوذكر عن عيل بن عبد اهللا أنه((: ًوقال أيضا. ))هذا الباب حديث رافع بن خديج

قال ]. ٧٧٤سنن الرتمذي، احلديث رقم  [))يشء يف هذا الباب حديث ثوبان، وشداد بن أوس
 يف العلل الكبري، [وقال الرتمذي ((: ٢٥/٢٥٥شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى، 

ليس يف هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث : سألت البخاري، فقال]: ١/٣٦٢
كالمها عندي صحيح؛ ألن حييى بن سعيد روى : وما فيه من االضطراب ؟ فقال: قلتف. ثوبان

، واحلديث ))ًعن أيب قالبة، عن أيب أسامء عن ثوبان، عن أيب األشعث، عن شداد احلديثني مجيعا
  . ١/٤٠٩صححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 

عن سعد، وعيل، وشداد بن :  البابويف((: ، قال رمحه اهللا٧٧٤سنن الرتمذي، احلديث رقم  )٤(
أوس، وثوبان، وأسامة بن زيد،وعائشة،ومعقل بن يسار ويقال معقل بن سنان، وأيب هريرة، 

 . y فهؤالء عرشة، واحلادي عرش ما ذكر عن رافع بن خديج ))وابن عباس، وأيب موسى
 بأن احلجامة تفطر والقول((: ، قال رمحه اهللا٢٥/٢٥٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،  )٥(

كأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، وابن املنذر، : مذهب أكثر فقهاء احلديث
= 



  ت الصوممفسدا: المفطرات

 

١٩٢ 
 ، والقول بإفطار الصائم )١(وهو الراجح من أقوال أهل العلم

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ))rوغريهم، وأهل احلديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع حممد 

 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف احلجامة للصائم عىل النحو اآليت )١(
إن احلجامة يفطر هبا احلاجم واملحجوم، وهو مذهب اإلمام أمحد، وبه قال إسحاق، : القول األول

وابن املنذر، وحممد بن إسحاق، وابن خزيمة، وهو قول عطاء وعبدالرمحن بن مهدي، وكان 
احلسن ومرسوق، وابن سريين ال يرون للصائم أن حيتجم، وكان مجاعة من الصحابة حيتجمون 

انظر بعض هذه . [yبن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وأنس بن مالك ا: ًليال يف الصوم، منهم
صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم، قبل احلديث رقم : اآلثار يف
، واملقنع والرشح ٤/٣٥٠املغني البن قدامة، ]. [ أثر ابن عمر، وأيب موسى: ، ومنها١٩٣٨

 ]. ٤٢٣– ٧/٤١٩الكبري واإلنصاف، 
إن احلجامة ال تفطر الصائم، وجيوز للصائم أن حيتجم، وهبذا قال اإلمام الشافعي، وأبو :  الثاينالقول

حنيفة،ومالك،والثوري،ورخص فيها أبو سعيد اخلدري، وابن مسعود، وأم سلمة، وحسني بن 
 احتجم وهو rأن النبي ((: عيل، وعروة، وسعيد بن جبري؛ ملا روى البخاري عن ابن عباس

، هنى عن rأن النبي : rوبام رواه رجل من أصحاب النبي ]. ١٩٣٩البخاري، برقم . [))صائم
يا رسول اهللا إنك تواصل إىل : احلجامة واملواصلة، ومل حيرمها، إبقاء عىل أصحابه، فقيل له

، ٢٣٧٤أبو داود، برقم [، ))إنى أواصل إىل السحر وريب يطعمني ويسقني((: السحر؟ فقال
 ].٦٣/ ٢وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 

، ٢٣٧٥أبو داود، برقم . [))ما كنا ندع احلجامة للصائم إال كراهية اجلهد((: tوقال أنس 
 ]. ٦٣/ ٢اين يف صحيح سنن أيب داود، وصححه األلب

ولنا قول ((: ّوقد رد أصحاب القول األول عىل أصحاب القول الثاين، فقال ابن قدامة رمحه اهللا
حديث : أمحد: ً أحد عرش نفسا، قالr، رواه عن النبي ))أفطر احلاجم واملحجوم((: rالنبي 

: يروى يف هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد، وقالشداد بن أوس أصح حديث 
أصح يشء يف هذا الباب حديث : حديث شداد وثوبان صحيحان، وعن عيل بن املديني أنه قال

منسوخ بحديثنا، بدليل ما روى ابن عباس ] أي أصحاب القول الثاين[شداد وثوبان، وحديثهم 
ً، فوجد لذلك ضعفا شديدا ٍ وناب وهو حمرم صائمٍ بالقاحة بقرنrاحتجم رسول اهللا ((: أنه قال ً

= 



  مفسدات الصوم: المفطرات

 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٣
ورواه أبو ]. ٣٤٤، ١/٢٤٤أخرجه أمحد يف املسند، .[))أن حيتجم الصائم:rفنهى رسول اهللا 

َاملرتجم(إسحاق اجلوزجاين يف  صائم فضعف، ثم  وهو rاحتجم رسول اهللا : وعن احلكم قال) ُ
َكرهت احلجامة للصائم، وكان ابن عباس راوي حديثهم يعد احلجام واملحاجم فإذا غابت  َ ُِ َ ََّ ُّ ِ
الشمس احتجم بالليل، كذلك رواه اجلوزجاين، وهذا يدل عىل أنه علم نسخ احلديث الذي 

الكبري ، واملقنع والرشح ٣٥٢ - ٤/٣٥١املغني، [، )) احتجم فأفطرrرواه، وحيتمل أن النبي 
 ].٤٢٣- ٧/٤١٩واإلنصاف، 

واألحاديث ... ((: وقد رد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا عىل أصحاب القول الثاين، فقال
 كثرية، قد بينها األئمة احلفاظ، وقد كره ))أفطر احلاجم واملحجوم((:  يف قولهrالواردة عن النبي 

ة احلجامة للصائم،وكان منهم من الحيتجم إال بالليل، وكان أهل البرصة غري واحد من الصحاب
َّإذا دخل رمضان أغلقوا حوانيت احلجامني، والقول بأن احلجامة تفطر، مذهب أكثر فقهاء 

كأمحد بن حنبل،وإسحاق بن راهويه، وابن خزيمة، وابن املنذر، وغريهم، وأهل :احلديث
 يف rثم ذكر إحرامات النبي . )) ... rخص الناس باتباع حممد احلديث الفقهاء فيه العاملون به أ

ِعمره األربع وكلها يف ذي القعدة وآخرها عمرته يف حجه، فاحتجامه  ِّ ُِ َr وهو حمرم صائم مل يبني 
ِّيف تلك اإلحرامات، والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله َ أفطر ((: ُ

 فإنه كان عام الفتح بال ريب، هكذا يف أجود األحاديث، ثم ذكر رمحه اهللا ))احلاجم واملحجوم
الرتمذي سألت البخاري : وقال((:  ثم قال))أفطر احلاجم واملحجوم((تصحيح البخاري حلديث 

] أي الرتمذي[ليس يف هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس، وحديث ثوبان، قلت : فقال
كالمها عندي صحيح؛ ألن حييى بن سعيد روى عن أيب قالبة، : وما فيه من االضطراب ؟ فقال

وهذا الذي ]: أي ابن تيمية[قلت . ًعن أيب أسامء، عن ثوبان، عن أيب األشعث احلديثني مجيعا
: - إىل أن قال -ذكره البخاري من أظهر األدلة عىل صحة كال احلديثني اللذين روامها أبو قالبة 

ّأن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا : ِّمما يقوي أن الناسخ هو الفطر باحلجامةو
ًيبارشونه حرضا وسفرا، ويطلعون عىل باطن أمره، مثل أسامة وثوبان : بالل، وعائشة، ومثل: ً

ثم . ))...رافع بن خديج، وشداد بن أوس : مولياه، ورواه عنه األنصار الذين هم بطانته، مثل
وقد بينا أن الفطر باحلجامة عىل وفق األصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم ... ((: قال

وأما احلاجم ؛ فإنه جيتذب اهلواء الذي يف ((:  ثم بني رمحه اهللا إفطار احلاجم، فقال))...احليض
القارورة بامتصاصه، واهلواء جيتذب ما فيها من الدم، فربام صعد مع اهلواء يشء من الدم ودخل 
= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٤
: - إىل أن قال-َّ حلقه، وهو اليشعر، واحلكمة إذا كانت خفية أو منترشة علق احلكم باملظنة، يف
ِّوأما الشارط فليس بحاجم، وهذا املعنى منتف فيه فال يفطر الشارط، وكذلك لو قدر حاجم (( ُ ٍ

جمموع فتاوى ابن . [))اليمص القارورة بل يمتص غريها، أو يأخذ الدم بطريق أخرى مل يفطر
ورجح ابن تيمية ]. [٤٥٦- ١/٤٥٦،٤٠٦ بترصف ورشح العمدة له، ٢٥٨-٢٥/٢٥٢تيمية، 

فذكر أنه يفطر . ٤٥٣-١/٤٠٦الصيام من رشح العمدة، :الفطر باحلجامة كذلك يف كتابه
 : احلاجم مع املحجوم؛ ألن الداللة عىل فطرمها داللة واحدة، ويلوح فيه أشياء

من اثنني جاز أن جيعل الرشع فعل أحدمها الذي ال يتم فطر اآلخر أن احلجامة ملا مل متكن إال : أحدها
ًإال به فطرا، وأن جيعل تفطري الصائم فطرا  ًمن فطر صائام فله مثل أجره من غري ((: rوقد قال .. ً

، والرتمذي، والنسائي، ٥/١٩٢، و ١١٦- ٤/١١٤أخرجه أمحد، . [))أن ينقص من أجره يشء
 ].وابن ماجه، وتقدم خترجيه

إذا كان املعني عىل صومه بعشائه بمنزلة الصائم، جاز أن يكون املفسد لصومه بمنزلة املفطر، ف
: متفق عليه. [))ً من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه يف أهله بخري فقد غزا((: rوكذلك قوله 

وضد ذلك من صد عن ]. ١٥٠٧، ومسلم يف اإلمارة، برقم ١٠٤٥م البخاري يف اجلهاد، برق
من حالت شفاعته ((: rسبيل اهللا بالتثبيط عن اجلهاد؛ فإنه بمنزلة املحارب هللا ولرسوله، كام قال 

ّدون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا ن خاصم يف باطل وهو يعلمه مل يزل يف سخط ، وم]يف أمره [ٍّ
. ))اهللا حتى ينزع عنه، ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه أسكنه اهللا ردغة اخلبال حتى خيرج مما قال

، وما بني املعقوفني من لفظ أمحد، وصححه األلباين يف ٢/٧٠، وأمحد، ٣٥٩٧أبو داود، برقم [
 ]. ٢/٣٩٦صحيح سنن أيب داود، 

ّ احلاجم إذا امتص املحجم بعد رشط العضو جاز أن يسبق يشء من الدم إىل ومنها أن((: وقال
 ].٤٥٥- ١/٤٠٦رشح العمدة، [وتقدم . ))...حلقه 

وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رمحه اهللا يقول أثناء تقريره عىل منتقى األخبار، احلديث رقم 
أما حديث ((: قال] ١٩٣٨البخاري، برقم  [ ))احتجم وهو حمرم واحتجم وهو صائم((: ٢١٣٢

ال يتم االستدالل هبذا : ابن عباس فمحمول عىل أنه كان قبل ذلك، قال ابن القيم رمحه اهللا
 : احلديث إال بأربعة أمور

 .أن يكون هذا بعد النهي عن احلجامة للصائم و السبيل إىل ذلك -١
 .بيل إىل ذلكًأن يكون الصوم فرضا و الس -٢

= 
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١٩٥ 
، )١(باحلجامة قال به املحققون، كشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أن يكون ذلك يف احلرض ال يف السفر -٣
أول ما كرهت :وهو قوله[أما حديث أنس .أن يكون ذلك يف حال الصحة ال يف املرض -٤

أفطر ((:،فقالrاحلجامة للصائم أن جعفر بن أيب طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي 
 فهو من ))صائم،وكان أنس حيتجم وهو صائمُ بعد يف احلجامة للr،ثم رخص النبي ))هذان

 .انتهى كالمه رمحه اهللا. ))، والصواب أن احلجامة تفطر الصائم فينبغي اجتناهباtاجتهاده 
: ًوقال شيخنا ابن باز أيضا يف تعليقه عىل بلوغ املرام عىل نسخته اخلاصة عىل حديث ابن عباس

وأخرجه ((: قال رمحه اهللا] ١٩٣٨البخاري، برقم  [ ))احتجم وهو حمرم واحتجم وهو صائم((
والقاحة موضع :  قال)) احتجم بالقاحة، وهو صائمrأنه : بإسناد جيد، بلفظ] ١/٣٤٤[ أمحد، 

ه كان يف حال السفر، واملسافر عىل ثالث مراحل من املدينة، وهذه الرواية رصحية يف أن احتجام
، نسخة تعليق ابن باز عىل ٦٣٥بلوغ املرام، احلديث رقم . [))له أن يفطر باحلجامة وغريها
 ]. ٤١٠نسخته، وهي مطبوعة، ص

  )) وهو حمرمrاحتجم النبي ((: وقد تتبعت ألفاظ حديث ابن عباس عند البخاري: قلت
، ]١٩٣٨برقم .[))رم واحتجم وهو صائماحتجم وهو حم((:،ويف لفظ]١٨٣٥البخاري،برقم،[

برقم  [))احتجم يف رأسه((: ، و يف لفظ]١٩٣٩برقم  [)) وهو صائمrاحتجم النبي ((: ويف لفظ
 يف رأسه وهو حمرم من وجع كان به، بامء يقال له حلي rاحتجم النبي ((: ، ويف لفظ]٥٦٩٩
برقم  [))احتجم وهو حمرم يف رأسه من شقيقة كانت به((: ، ويف لفظ]٥٧٠٠برقم . [))مجل

 )) وسط رأسهاحتجم بلحي مجل من طريق مكة وهو حمرم يف((: ، ويف حديث ابن بحينة]٥٧٠١
 )) بلحي مجلrاحتجم النبي ((: ٥/١٥قال ياقوت احلموي يف معجم البلدان، ]. ٥٦٩٨برقم [

وقال ابن . ))يا موضع بني مكة واملدينة، هي عقبة اجلحفة عىل سبعة أميال من السق))حلي مجل((
 موضع بني مكة واملدينة، وقيل عقبة، ))حلي مجل((: ٤/٢٤٣األثري يف النهاية يف غريب احلديث 

 وهو صائم كان يف السفر واملسافر له أن يفطر باحلجامة rوهذا يؤيد أن احتجامه . ))ماء: وقيل
 . وغريها، واهللا تعاىل أعلم 

، واختيارات ٤٥٦– ١/٤٠٦،ورشح العمدة له،٢٥٨- ٢٥/٢٥٢جمموع الفتاوى البن تيمية، )١(
 . ١٦٠ابن تيمية، ص
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١٩٦ 
ومن  )٢(، وفقهاء املحدثني)١(وتلميذه العالمة ابن القيم رمحه اهللا
 بن صالح مد ،والعالمة حم)٣(املعارصين شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا

 .)٥(، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )٤(العثيمني رمحه اهللا

إخراجه بالفصد ونحوه، مما يؤثر : ويف معنى إخراج الدم باحلجامة
عىل البدن تأثري احلجامة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أثناء ذكره 

الرابع وهو الصواب و.... ((: ألقوال أهل العلم يف الفطر باحلجامة
أنه يفطر : واختاره أبو املظفر ابن هبرية الوزير العامل العادل، وغريه

باحلجامة والفصاد ونحومها، وذلك؛ ألن املعنى املوجود يف احلجامة 
ًموجود يف الفصاد رشعا وطبعا ً، وعىل هذا فال جيوز للصائم صوما )٦())ً

َّواجبا أن يتربع بإخراج دمه، إال أن يوجد م ُضطر له ال تدفع رضورته إال ً
به، وال رضر عىل الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للرضورة، ويفطر به 

وأما خروج الدم بالرعاف، أو . ًالصائم املتربع ويقيض يوما مكانه 
السعال، أو الباسور، أو قلع السن، أو شق اجلرح، أو غرز اإلبرة، أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢/٦٠زاد املعاد يف هدي خري العباد، )١(
 . ٢٥٢- ٢٥٠/ ٢٥فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية،  )٢(
 . ١٥/٢٧١جمموع فتاوى ابن باز،  )٣(
 . ٣٩٦- ٦/٣٩١، والرشح املمتع، ٢٥١ - ١٩/٢٣٩جمموع فتاوى ابن عثيمني،  )٤(
 . ٢٦٥ -١٠/٢٦١ع فتاوى اللجنة الدائمة، جممو )٥(
 . ٢٥٦/ ٢٥جمموع فتاوى ابن تيمية،  )٦(
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١٩٧ 
نه ليس بحجامة، وال سحب بعض الدم للتحليل، ونحوها، فال يفطر؛ أل

 .)١(بمعناها؛ ألنه ال يؤثر يف البدن كتأثري احلجامة، واهللا تعاىل أعلم
ًفالتقيؤ عمدا يفطر به الصائم؛  االستقاء عمداً،: النوع السادس

 فال قضاء )٢(من ذرعه القيء((: ، قالr عن النبي tحلديث أيب هريرة 
:  وهذا لفظ ابن ماجه، ولفظ الرتمذي))عليه، ومن استقاء فعليه القضاء

ِمن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، و من استقى عمدا فليقض(( ، ولفظ ))ً
ء، وإن استقاء من ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضا((: أيب داود
 وأمجعوا عىل أنه ال يشء عىل ((: قال ابن املنذر رمحه اهللا. )٣())ِفليقض

وأمجعوا عىل إبطال صوم من استقى ((: ، وقال))الصائم إذا ذرعه القيء
ًتقيأ مستدعيا للقيء، : تقاءمعنى اس((: ، وقال اإلمام ابن قدامة)٤())ًعامدا
خرج من غري اختيار منه، فمن استقاء فعليه القضاء؛ ألن صومه : وذرعه

، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ١٦٣جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص: انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٧٤ -٢٧٢ /١٥، وجمموع فتاوى ابن باز، ٢٦٥- ١/٢٦١العلمية واإلفتاء، 

 .  يف اخلروج أي غلبه، وسبقه: من ذرعه القيء )٢(
، والرتمذي، كتاب الصوم، ٢٣٨٠ًأبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عامدا، برقم  )٣(

، وابن ماجه، كتاب الصوم، باب ما جاء يف الصائم ٧٢٠ًباب ما جاء فيمن استقاء عمدا، برقم 
بي، ، واحلاكم وصححه عىل رشط الشيخني، ووافقه الذه٢/٤٩٨، وأمحد، ١٦٧٦يقيء، برقم 

، وصححه األلباين، يف صحيح سنن أيب داود، ويف صحيح سنن الرتمذي، ويف صحيح ١/٤٢٧
 . ٩٢٣سنن ابن ماجه، ويف إرواء الغليل، برقم 

 . ٥٩اإلمجاع، البن املنذر، ص  )٤(
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١٩٨ 
يفسد به، ومن ذرعه القيء فال يشء عليه، وهذا قول عامة أهل العلم، 

ويفطر إذا تعمد . )٢())ً اختالفا)١(ال أعلم بني أهل العلم فيه: قال اخلطايب
أن يشم : أو غمز حلقه، أو بالشم، مثلإما بالفعل، كعرص بطنه، : القيء

َّكأن يتعمد النظر إىل يشء يقيء به، فيفطر : ًشيئا؛ ليقيء به، أو بالنظر
 . بذلك كله، وعليه القضاء 

أما إذا حصل القيء منه بدون سبب منه؛ فإنه ال يرضه، وإذا راجت 
ُمعدته مل يلزمه منع القيء؛ ألن ذلك يرضه ولكن يرتكه، فال حياول الق يء ُ

 .)٣(وال منعه، وال قضاء عليه إن غلبه
 إذا خرج من حلقه ثم عاد بغري اختياره، ال يفطر، )٤(وهكذا القلس

ٍوإذا ابتلعه عمدا، فإنه يفطره، أما إذا خرج إىل احللق بغري قصد منه، فإنه  ً
 .)٥(ّيلفظه ببزقه له، وال يرضه، وهللا احلمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . rّ، ولكن ال يعتد به مع حديث رسول اهللا ٤/٣٦٨هناك خالف ذكره ابن قدامة يف املغني،  )١(
 . ٧/٤١٤، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٤/٣٦٨بن قدامة، املغني، ال )٢(
 . ١٦٣جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص )٣(
هو أن يبلغ : وقيل. أقالس: هو ما خيرج من الطعام أو الرشاب إىل احللق، واجلمع: القلس) ٤(

لسان العرب : انظر. [الطعام أو الرشاب إىل احللق، ملء احللق أو دونه، ثم يرجع إىل اجلوف
 ].البن منظور

والقلس يف الغالب خيرج : قلت. [٤٧٧/ ١كتاب الصيام من رشح العمدة البن تيمية، : انظر) ٥(
 ].من أقىص حلق الشبعان
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١٩٩ 
 رأت املرأة دم  فإذاخروج دم الحيض والنفاس،: النوع السابع

احليض، أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت، سواء يف أول النهار، أو 
 عن tآخره، و لو قبل الغروب بلحظة؛ حلديث أيب سعيد اخلدري 

َأليس إذا حاضت مل تصل ومل ت((:  قالrالنبي  ْصمِّ  .)١( ))؟ُ
أو أمله،ولكنه مل خيرج ومل يربز إال بعد وإن أحست احلائض بانتقال الدم 

 .)٢(غروب الشمس فصومها صحيح

واحلائض والنفساء تقيض الصوم وال تقيض الصالة؛ حلديث عائشة 
ُكنَّا نحيض عىل عهد رسول اهللا ((: قالتr فنؤمر بقضاء الصوم،

،وعن معاذة أهنا قالت لعائشة )٣())وال نؤمر بقضاء الصالة   :
؟ قد كنا )٤(أحرورية أنت: أجتزئ إحدانا صالهتا إذا طهرت؟ فقالت

وهذا لفظ .))فال نفعله:  فال يأمرنا به، أو قالتrنحيض مع النبي 
عن معاذة قالت سألت عائشة :البخاري، ويف لفظ ملسلم   ،

: ما بال احلائض تقيض الصوم وال تقيض الصالة ؟ فقالت: فقلت
،  وتقدم خترجيه برواية مسلم عن عبد اهللا بن )٨٠(١٣٢، ومسلم، برقم ٣٠٤البخاري، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٧٩(٣٢عمر يف األعذار املبيحة للفطر ، برقم 
 . ١٥/١٩٢، وفتاوى ابن باز، ١٦٤جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص )٢(
 . ، وتقدم خترجيه يف األعذار املبيحة للفطر ٣٣٥، ومسلم، برقم ٣٢١البخاري، برقم : متفق عليه )٣(
وبعض اخلوارج ((نسبة إىل حروراء، قرية بقرب الكوفة، وكان أول اجتامع اخلوارج هبا،  )٤(

 ] .النووي. [))احلائض قضاء الصالة الفائتة يوجبون عىل 
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٢٠٠ 
كان يصيبنا : لست بحرورية،ولكني أسأل، فقالت: ؟ قلتأحرورية أنت

  )))١( ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة
 فمن نوى اإلفطار فقد أفطر؛ ألن النية نية اإلفطار،: النوع الثامن

أحد ركني الصيام، فإذا نوى الفطر فسد صومه؛ ألنه قطع النية؛ لقوله 
r :))تصحب النية يف الصوم فهو فام دام يس)٢())إنام األعامل بالنيات

صائم، وإذا نوى اإلفطار فقد قطع النية فأفطر بذلك، كام لو نوى قطع 
 . )٤( واهللا تعاىل اعلم.)٣(الصالة؛ فإهنا تنقطع الصالة

 وهذا يف صوم الفرض، فأما صوم النافلة،فإنه كذلك إن نوى الفطر
، قال البخاري ٣٢١البخاري، كتاب احليض، باب ال تقيض احلائض الصالة، برقم : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومسلم، كتاب احليض،باب . ))دع الصالة: rوقال جابر، وأبو سعيد عن النبي ((: يف هذا الباب
 . ٣٣٥وجوب قضاء الصوم عىل احلائض دون الصالة، برقم 

 .،وتقدم خترجيه يف أركان الصوم ١٩٠٧،ومسلم،برقم ١البخاري،برقم :متفق عليه )٢(
 . ٦/٣٧٦، والرشح املمتع، البن عثيمني، ٤/٣٧٠املغني، البن قدامة، : انظر )٣(
هذا هو ظاهر مذهب اإلمام أمحد، وهو قول الشافعي، وأيب ثور، وأصحاب الرأي إال أن  )٤(

عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه، بناء عىل أصلهم أن الصوم إن : أصحاب الرأي قالوا
جيزئ بنية من النهار، وحكي عن ابن حامد أن الصوم ال يفسد بذلك؛ ألهنا عبادة يلزم امليض يف 

ولنا أهنا عبادة ((: فاسدها فلم تفسد بنية اخلروج منها كاحلج، ولكن يرد عليه كام قال ابن قدامة
دت بنية اخلروج منها، كالصالة؛وألن األصل اعتبار النية يف مجيع أجزاء من رشطها النية ففس

العبادة؛ ولكن ملا شق اعتبار حقيقتها اعترب بقاء حكمها، وهو أن ال ينوي قطعها فإذا نواه زالت 
حقيقة حكمها ففسد الصوم بزوال رشطه، وما رواه ابن حامد ال يطرد يف غري رمضان، وال 

املغني  [))فافرتقا...  فإنه يصح بالنية املطلقة واملبهمة، وبالنية عن غريهيصح القياس عىل احلج؛
 ].٧/٤٠١، والرشح الكبري ٤/٣٧٠البن قدامة، 



  مفسدات الصوم: المفطرات

 

٢٠١ 
يام؛ ٍأفطر وإن عاد فنوى الصوم صح صومه، كام لو أصبح غريناو للص

ثم نوى الصيام؛ ألن نية الفطر إنام أبطلت الفرض؛ ملا فيه من قطع النية 
ِّ، وخلو بعض أجزاء النهار عنها)١(ًاملشرتطة يف مجيع النهار حكام ُ)٢( ، 

ولكن تقدم أن املنصوص عن اإلمام أمحد أن ثواب صوم التطوع يبدأ من 
  . )٤(ل يكون بنية جازمةَّوينبغي للصائم أن ال يرتدد يف نية الصوم ب،)٣(النية

ِأي صار كمن مل ينو، ال : من نوى اإلفطار أفطر: معنى قوهلم: تنبيه((: قال املرداوي رمحه اهللا )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍ، وكذا لو كان عن نذر، أو كفارة، أو ٍكمن أكل، فلو كان يف نفل ثم عاد ونواه جاز، نص عليه ٍ

ٍقضاء، فقطع نيته ثم نوى نفال جاز، ولو قلب نية نذر وقضاء إىل نفل كان حكمه حكم من انتقل  ٍ ٍٍ ً
 ] . ٧/٤٠١اإلنصاف، . [))من فرض صالة إىل نفلها عىل ما تقدم يف باب نية الصالة

يف زمن ال يشرتط وجود نية الصوم والنفل خمالف للفرض يف ذلك فلم متنع صحته نية الفطر  )٢(
فيه؛وألن نية الفطر ال تزيد عىل عدم النية يف ذلك الوقت؛وعدمها ال يمنع صحة الصوم إذا نوى 
بعد ذلك،فكذلك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعده، بخالف الواجب فإنه ال يصح بنية من 

الفطر فلم يفطر حتى بدا له،ثم ًإذا أصبح صائام ثم عزم عىل :النهار،وقد روي عن أمحد أنه قال
ًال،بل أتم صومي من الواجب،مل جيزئه حتى يكون عازما عىل الصوم يومه كله،ولو كان :قال ّ

 rوظاهر هذا موافق ملا ذكرناه،وقد دل عىل صحته،أن النبي :قال ابن قدامة.))ًتطوعا كان أسهل
مسلم، برقم . [))فإين إذن صائم((:ال،قال: قالوا فإن))هل عندكم يشء؟((:كان يسأل أهله

 . ٧/٤٠١،والرشح الكبري، ٤/٣٧٠املغني البن قدامة،].، وتقدم خترجيه يف النية١١٥٤
تقدم خالف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف مسألة نية التطوع أثناء النهار، وأن الراجح أن الثواب  )٣(

عىل هذا فمن نوى اإلفطار من صيام التطوع ثم عاد يبدأ من حني النية؛ ألن األعامل بالنيات، ف
، ٦/٣٧٧الرشح املمتع، [ًونوى الصيام قبل أن يأكل شيئا، فصيامه صحيح من النية الثانية 

وانظر مراجع ]. الركن األول من أركان الصيام[وانظر ما تقدم يف أحكام النية يف صيام التطوع 
، ٤٠٧ -٧/٤٠٥ع والرشح الكبري واإلنصاف، ، واملقن٤/٣٤٢املغني البن قدامة، : املوضوع

 . ٣٧٤- ٦/٣٧٣، والرشح املمتع البن عثيمني، ١٩٤- ١/١٩٣ورشح العمدة البن تيمية، 
َّهو كنية الفطر يف وقته، وإن تردد يف الفطر فعىل : إن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى فقال ابن عقيل )٤(

= 



  ت الصوممفسدا: المفطرات

 

٢٠٢ 
ٍفمن ارتد عن اإلسالم بقول أو  الردة عن اإلسالم،: النوع التاسع َّ

ٍفعل، أو اعتقاد، أو شك، أو أتى بناقض من نواقض اإلسالم، فقد أبطل  ٍّ ٍ ٍ
َ لئن أرشكت [: Uصومه، بل أبطل مجيع أعامله الصاحلة؛ لقول اهللا  ْ َ ْ َ ْ ِ َ

َليحبطن عملك ُ ََ ََ َّ َ ال نعلم بني أهل ((: ، قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا )١( ] َْ

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جيزم بالنية، وقيل ال يبطل؛ ألن األصل وجهني، كام ذكر يف الصالة، قيل يبطل صومه؛ ألنه مل

:  أنه ال جيزئه عن الصوم الواجب، وقال٧/٤٠٣ورجح املرداوي يف اإلنصاف، . بقاء النية
فقال يف ] ُّالرتدد يف النية[، وذكر ابن عثيمني خالف العلامء يف املسألة ))وهذا هو الصواب((

ُّطل؛ ألن الرتدد ينايف العزم، ومنهم من َّإن صومه يب: منهم من قال((: ١٩/١٨٨جمموع الفتاوى، 
وهذا هو ((: ، ثم قال))إنه ال يبطل؛ ألن األصل بقاء النية حتى يعزم عىل قطعها وإزالتها : قال

 .))الراجح عندي؛ لقوته واهللا أعلم 
ًأنني إن وجدت طعاما أفطرت وإن مل أجد أمتمت صومي، فعىل وجهني يف مذهب : وإن نوى

 : أمحد
ّطر؛ ألنه مل يبق جازما بنية الصوم، وكذلك ال يصح ابتداء النية بمثل هذايف: أحدمها ً َ . 
ِال يفطر؛ ألنه مل ينو الفطر نية صحيحة،فإن النية ال يصلح تعليقها عىل رشط؛ولذلك ال : الثاين

 ].٤/٣٧١املغني، .[ينعقد الصوم بمثل هذه النية
ًوجدت طعاما أكلت وإال أمتمت، إن : أو قال... ((، ٧/٤٠٣قال املرداوي يف اإلنصاف، 
يبطل ألنه مل جيزم بالنية، نقل األثرم ال جيزئه عن الواجب حتى : فكاخلالف يف الصالة ؛ قيل

وقيل ال يبطل؛ ألنه . وهذا الصواب]: القائل املرداوي[ًيكون عازما عىل الصوم يومه كله، قلت
 . ))...مل جيزم بنية الفطر، والنية ال يصح تعليقها 

ًإن وجدت ماء : أما لو قال... ((/ ١٨٢/ ١٩العالمة ابن عثيمني يف جمموع الفتاوى، وقال 
رشبت وإال فأنا عىل صومي، ومل جيد املاء فهذا صومه صحيح؛ ألنه مل يقطع النية، ولكنه علق 

 .))الفطر عىل وجود اليشء، ومل جيد اليشء، فيبقى عىل نيته األوىل 
 . ٦٥: سورة الزمر، اآلية )١(



  مفسدات الصوم: المفطرات

 

٢٠٣ 
َّالعلم خالفا يف أن من ارتد عن اإلسالم يف أثناء الصوم أنه يفسد صومه  َّ ً

، وذلك؛ ألن الصوم عبادة من رشطها النية، فأبطلتها الردة،كالصالة ...
ُ واملرتد يستت)١())واحلج؛ وألنه عبادة حمضة فنافاها الكفر، كالصالة اب ُّ

 .فإن تاب وإال قتله احلاكم
# # # 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣٧٠ -٤/٣٦٩املغني البن قدامة،  )١(



  شروط المفطرات

 

٢٠٤ 
 شروط المفطرات: المبحث الثالث عشر

يشرتط للمفطرات ما عدا احليض والنفاس ثالثة رشوط؛ فإذا مل توجد 
فال تفطر هذه املفطرات،قال العالمة حممد بن مفلح املقديس رمحه اهللا بعد أن 

ًذا فعله عامدا، ذاكرا وإنام يفطر بجميع ما سبق إ...((: ذكر مجلة من املفطرات ً َُ ََ
 : ،والرشوط باختصار عىل النحو اآليت)١())ًلصومه، خمتارا

 يف غير متعمدأن يكون الصائم عالماً بالحكم : الشرط األول
لغة نقيض اجلهل، وهو إدراك اليشء عىل ما هو عليه : املخالفة، والعلم

ًإدراكا جازما، وقال الشوكاين رمحه اهللا ة ينكشف هبا هو صف: العلم((: ً
ًاملطلوب انكشافا تاما َ ربنا ال [: ً فإن كان جاهال مل يفطر؛ لقول اهللا تعاىل))ً َ َّ َ

َتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا َّ َْ َ ْ َ َُ َْ ِ ِِ ْ ، وقال اهللا )٢())قد فعلت ((:  قال اهللا تعاىل] َ
َّوليس عليكم جناح فيام أخطأتم به ولكن ما  [: تعاىل ْ ْ ِْ ِ َِ َ ََ ٌ ُ َ َ َِ ُ ْ َْ َ َ َ ْتعمدت قلوبكم ُ َُّ ُ َُ ُ ْ َ َ

َوكان  َ ً غفورا رحياماهللاَ ِ َّ ً ُ َ [ )٣(. 
ًفإن كان ناسيا فصيامه صحيح، ، أن يكون ذاكراً: الشرط الثاني

من نيس ((: rقال رسول اهللا :  قالtوال قضاء عليه؛ حلديث أيب هريرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧/٤٢٣،والرشح الكبري،٤/٣٦٤املغني البن قدامة،:،وانظر٥/١٢الفروع البن مفلح، )١(
، ١٢٥، من حديث ابن عباس، ورواه مسلم من حديث أيب هريرة، برقم ١٢٦مسلم، برقم  )٢(

 . وتقدم خترجيهام، يف تيسري اهللا تعاىل يف الصيام
 ٥: آليةسورة األحزاب، ا )٣(



   شروط المفطرات

 

٢٠٥ 
ْ، فأمر )١())َّوهو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه فإنام أطعمه اهللا وسقاه َ َ

ْ بإمتامه صومه دليل عىل صحته، ونسبة إطعام النايس وسقيه إىل rالنبي  َ
 .)٢(اهللا، دليل عىل عدم املؤاخذة عليه

إن استنثر فدخل املاء يف حلقه ال بأس :وقال عطاء((:قال البخاري رمحه اهللا
،وقال احلسن إن دخل حلقه الذباب فال يشء عليه:ملك،وقال احلسنبه إن مل ي
،وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا )٣())ًإن جامع ناسيا فال يشء عليه: وجماهد
 .)٤())لو نيس فجامع فال يشء عليه عىل الصحيح((:يقول
ُكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يمسك، ويلفظ ما يف فمه إن ل ِّ ُ

 . ٍكان فيه يشء؛ لزوال عذره حينئذ
: ؛ لقول اهللا تعاىل)٥(ًوجيب عىل من رأى صائام يأكل أو يرشب أن ينبهه

َوتعاونوا عىل الرب والتقوى [ َ َ َ َ َْ َّْ َِّ ْ َ ُ [ )٦(. 
اختياره وإرادته،  فيتناول املفطر ب،أن يكون مختاراً: الشرط الثالث

، ١٩٣٣ًالبخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو رشب ناسيا، برقم : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١١٥٥ومسلم، بلفظه، يف كتاب الصيام، باب أكل النايس، ورشبه، ومجاعه ال يفطر، برقم 

 . ١٧٢جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص )٢(
 . ١٩٣٣و رشب، قبل احلديث رقم البخاري، كتاب الصوم، باب الصيام إذا أكل أ )٣(
 . ١٩٣٣سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم  )٤(
 .١٧٢جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص )٥(
  .٢: سورة املائدة، اآلية )٦(



  شروط المفطرات

 

٢٠٦ 
ًفإن كان مكرها فصيامه صحيح وال قضاء عليه وال كفارة؛ ألن اهللا تعاىل  ُ

ٌّرفع احلكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن باإليامن، فقال تعاىل ُ َمن  [: ًُ
َّكفر باهللا من بعد إيامنه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليامن ولـكن م َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ٌّ ُ ُ َ َ ْ ْ َِ َ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ َّ ِ ن َ

َرشح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا ٌ َ َ َِّ ْ ْ ًَ َ ِ َ َْ َْ ِ ِْ ُ ِهم عذاب عظيمـََول َ َ ٌ ََ ْ  وإذا )١( ] ُ
إن ((: rُرفع اهللا حكم الكفر عمن أكره عليه فام دونه أوىل؛ ولقول النبي 

 .)٢( ))اهللا جتاوز يل عن أمتي اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه
َفلو أكره الصائم عىل اإلفطار فأفطر، أو أكره الرجل زوجته عىل  ُ
الوطء وهي صائمة وأجلأها إىل ذلك بالقوة، فصيامها صحيح وال قضاء 

 .عليها وال كفارة كام تقدم
ولو طار إىل جوف الصائم غبار، أو دخل يف حلقه أو جوفه يشء بغري 

ره، أو متضمض أو استنشق فنزل إىل جوفه يشء من املاء بغري اختيا
، أو احتلم الصائم أثناء نومه )٣(اختياره، فصيامه صحيح وال قضاء عليه

 . فأنزل أو مل ينزل فال قضاء عليه وال كفارة؛ ألن ذلك بغري اختياره
# # # 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠٦:سورة النحل، اآلية )١(
رجيه يف ، وتقدم خت٢/١٧٨، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه، ٢٠٤٣ابن ماجه، برقم  )٢(

 .األعذار املبيحة للفطر 
 . ١٧٣ -١٧٢جمالس شهر رمضان، البن عثيمني ، ص )٣(



  آداب الصيام الواجبة

 

٢٠٧ 
 آداب الصيام الواجبة: المبحث الرابع عشر

ه ويستحق العقاب تاركه، والصيام له ُ هو ما يثاب فاعل:الواجب
َّآداب واجبة، ال بد للصائم من املحافظة عليها سواء كانت من العبادات 
القولية أو الفعلية، فيجب عىل الصائم أن يلتزم بجميع الواجبات يف 
ًالصيام وغريه، ويف احلرض والسفر، وال يرتك واجبا أوجبه اهللا تعاىل، 

ت بعد الشهادتني الصالة املفروضة، وهي وأعظم الواجبات وأهم املهام
وإن كانت واجبة يف الصيام ويف غريه من األوقات إال أن بعض 

 . الصائمني يتساهل هبا ويظن أن ذلك ال يؤثر عىل دينه وصيامه
ِّوبعض الصائمني ينام عن الصالة متعمدا وال يصليها إذا استيقظ  ُ ً

 خاصة يف ليايل شهر لتهاونه بشأهنا، وبعضهم يسهر األوقات الطويلة
َرمضان، فإذا مل يبق من طلوع الفجر إال الوقت القليل نام عن صالة 
الفجر، وربام ال يستيقظ إال بعد غروب الشمس عند اإلفطار، ثم ينشغل 

 . باإلفطار ويرتك املغرب والعشاء كذلك
 . وبعض الصائمني يصيل، ولكنه ال يصيل مع مجاعة املسلمني

ًمطلقا متهاونا بشأهنا فجميع أعامله مردودة فأما من ترك الصالة  ً 
 ًغري مقبولة؛ ألنه عىل الصحيح برتكه للصالة متعمدا يكفر بذلك، 

َولو أرشكوا حلبط   [: ُوال يقبل منه صيام وال غريه؛ لقول اهللا تعاىل ِ ََ ْ ُْ َ َ ْ ََ 
ُعنهم ما كانوا يعملون َ َ َّْ َْ ُ َ َلئن أرشكت [: ، ولقوله تعاىل)١( ] ُْ ْ َ ْ َ ْ ِ َّ ليحبطن َ َ َْ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٨٨: سورة األنعام، اآلية )١(
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٢٠٨ 
َعملك ُ َ ً، وتارك الصالة كاملرشك كام سيأيت يف األدلة اآلتية قريبا؛ )١( ] َ

ًوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا [: لقوله تعاىل َّ َ َ ُْ َ ََ َ ُ َ َ َ ْ َ ََ َْ ُ ٍَ ِ ِ ِِ [ )٢(. 
ًوأما ترك صالة اجلامعة، فهو ذنب عظيم؛ ألنه ترك واجبا أوجبه اهللا 

 .يهتعاىل عل
وسأقترص يف هذا املبحث عىل حكم من ترك الصالة، وحكم صالة 

 :  عىل النحو اآليتyاجلامعة باألدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
 حكم تارك الصالة: أوالً

ًترك الصالة املفروضة كفر، فمن تركها جاحدا لوجوهبا كفر كفرا أكرب  ً
ّالصالة بالكلية،وهو يعتقد ،أما من ترك )٣(َّبإمجاع أهل العلم،ولو صىل ّ

وجوهبا وال جيحدها،فإنه يكفر،والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره 
 :ُأكرب خيرج من اإلسالم؛ألدلة كثرية منها عىل سبيل االختصار ما يأيت

َيوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال  [:  قال اهللا تعاىل-١ ِ ُ ْ َ َ َ ُّْ ُ َ ُ َ ََ ِ َ ْ ٍ ُ َ ْ
َيستطيعون ُ ِ َ ْ َاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إىل َ خ *َ َِّ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َْ َ ْ َُ ْ ْ ْ ُُ َ ٌ ُ ًِ ُِ َ

َالسجود وهم ساملون ُِ َِ ْ ُُّ َ ، وهذا يدل عىل أن تارك الصالة مع الكفار )٤(] ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦٥: سورة الزمر، اآلية )١(
 ٢٣: سورة الفرقان، اآلية )٢(
حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم،لسامحة العالمة عبدالعزيز بن عبداهللا ابن : انظر)٣(

 ٧٣باز، ص
 .٤٣ -٤٢: سورة القلم، اآليتان) ٤(
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٢٠٩ 
واملنافقني الذين تبقى ظهورهم إذا سجد املسلمون قائمة، ولو كانوا من 

َاملسلمني ألذن هلم بالسجود كام أذن ل َِ ُِ  .لمسلمنيُ
ٌكل نفس بام كسبت رهينة [: I  وقال -٢ َ ْ َ ُِ َ ََ َ ِ ٍ ْ َ ِ إال أصحاب اليمني *ُّ ِ َ ْ َ َ ْ َ ِ يف  *ِ

َجنات يتساء َ ََ ٍَّ َلونَ ْ عن ال *ُ ِ َمجرمنيـَ ِ ِ ْ َ ما سلككم يف سقر *ُ َ ْ َ ََ ِ ُ َ ُ قالوا مل نك *َ َ ْ َ ُ َ
ْمن ال َ َمصلنيـِ ِّ َ َ ومل نك نطعم املسكني *ُ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُ َُ ْ َ َّ وكنا  *َ ُ ْنخوض مع الَ َ َ ُ َخائضنيـَُ ِ ِ َ*  

ِوكنا نكذب بيوم الدين ِّ َّ ُِ ْ ُ ََ ِ ِّ َ فتارك الصالة من املجرمني السالكني يف . )١(] ُ
ْإن ال [: سقر، وقد قال اهللا تعاىل َّ ٍمجرمني يف ضالل وسعرـِ ُِ َ ُْ ٍُ َ ِ َ َ يوم  *ِ َْ

َيسحبون يف النار عىل وجوههم ذوقوا مس سقر َ َ ْ ْ َُ َُّ ُ ُ َ ُ َُ َِ ِ ِ َّ ِ َ [ )٢(. 
ِفإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف  [:  U وقال اهللا -٣ ْ ُُ ُ ََ ُ َ َّ َ ُْ َ َّ َ َِ َِ ْ ْ َ ْ ََ َ َ

َالدين ونفصل اآليات لقوم يعلمون ُ َ ََ ُْ ْ ِّ ٍَ َ ِ ِ َ ُ ِ َّفعلق أخوهتم للمؤمنني بفعل . )٣( ] ِّ ّ
 .الصالة

بني الرجل وبني :  يقولrسمعت رسول اهللا :  قالt عن جابر -٤
 .)٤(لرشك والكفر ترك الصالةا
العهد الذي r :  قال رسول اهللا:،قالtوعن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه -٥

 .)٥(بيننا وبينهم الصالة،فمن تركها فقد كفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦ -٣٨: سورة املدثر، اآليات) ١(
 .٤٨ -٤٧: سورة القمر، اآليتان) ٢(
 .١١: سورة التوبة، اآلية) ٣(
 .٧٦،برقم ١/٨٦مسلم،كتاب اإليامن،باب بيان إطالق اسم الكفر عىل من ترك الصالة،) ٤(
، ٢٦٢١،برقم ١/١٤ يف ترك الصالة، أخرجه الرتمذي،كتاب اإليامن،باب ما جاء) ٥(

= 
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٢١٠ 
ً ال يرون شيئا rكان أصحاب حممد : قالtهللا بن شقيق  وعن عبد ا-٦

  .)١(من األعامل تركه كفر غري الصالة
 وقد حكى إمجاع الصحابة عىل كفر تارك الصالة غري واحد من أهل -٧

 .)٢(العلم
 .)٣( تارك الصالة يكفر الكفر األكرب لعرشة وجوهوذكر اإلمام ابن تيمية أن-٨
ً أكثر من اثنني وعرشين دليال عىل - رمحه اهللا - وأورد اإلمام ابن القيم -٩

 .)٤(كفر تارك الصالة الكفر األكرب
ًوالصواب الذي ال شك فيه، أن تارك الصالة مطلقا كافر هلذه األدلة 

 .)٥(الرصحية
ّوقد دل عىل كفر تارك : -ه اهللا  رمح- قال اإلمام ابن القيم -١٠

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،وابن ماجه،كتاب اإلقامة،باب ١/٢٣١والنسائي،كتاب الصالة،باب احلكم يف تارك الصالة، 

 .٧، ١/٦،واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١٠٧٩ما جاء فيمن ترك الصالة،برقم 
 .٢٦٢٢، برقم ١/١٤الرتمذي، كتاب اإليامن، باب ما جاء يف ترك الصالة، ) ١(
، والرشح املمتع ٢٦، وكتاب الصالة البن القيم، ص٢٤٣، ٢/٢٤٢املحىل البن حزم، : انظر) ٢(

 .٢/٢٨عىل زاد املستقنع، البن عثيمني، 
 .٩٤-٢/٨١رشح العمدة، البن تيمية : انظر) ٣(
ًفقد ذكر عرشة أدلة من القرآن واثني عرش دليال . ٢٦-١٧كتاب الصالة البن القيم ص: انظر) ٤(

 .اع الصحابةمن السنة وإمج
ِّسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز قدس اهللا روحه وغفر له يكفر تارك الصالة ) ٥( ُ

حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق : وانظر. ولو تركها يف بعض األوقات، ولو مل جيحد وجوهبا
 .٧٢بأركان اإلسالم، له رمحه اهللا ص
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 .)١(الكتاب والسنة، وإمجاع الصحابة: الصالة

ًوهذا كله يبني أن تارك الصالة متعمدا متهاونا يكفر، وال يقبل منه  ً ُ
 .صيام وال غريه من العبادات، نعوذ باهللا من غضبه

 :حكم صالة الجماعة: ثانياً
ًني القادرين، حرضا وسفرا، َّصالة اجلامعة فرض عني عىل الرجال املكلف ً

؛ ألدلة رصحية كثرية من الكتاب والسنة الصحيحة، )٢(للصلوات اخلمس
 .١٧كتاب الصالة، ص ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فق علامء اإلسالم عىل أن إقامة الصلوات اخلمس يف املساجد هي من أعظم العبادات، وأجل ات)  ٢(
القربات، ولكن تنازع العلامء بعد ذلك يف كوهنا، واجبة عىل األعيان، أو عىل الكفاية، أو سنة 

 :مؤكدة عىل النحو اآليت
 .ء احلديث فرض عني،وهذا املنصوص عن اإلمام أمحد وغريه من أئمة السلف وفقها-١
 . فرض كفاية،وهذا املرجح يف مذهب الشافعي،وقول بعض أصحاب مالك،وقول يف مذهب أمحد-٢
 سنة مؤكدة، وهذا هو املعروف عن أصحاب أيب حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثري من -٣

 .أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أمحد
 أصحاب أمحد وطائفة من  فرض عني ورشط يف صحة الصالة، وهو قول طائفة من قدماء-٤

السلف، واختاره ابن حزم وغريه، ويذكر عن شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أحد قوليه كام يف 
 ٨٧-٨٢، وعن تلميذه ابن القيم كام يف كتاب الصالة له، ص١٠٣االختيارات الفقهية له، ص

 .والقول الصواب هو األول واهللا أعلم
 ، واملغني البن قدامة، ٤/٨٧، لإلمام النووي، كتاب املجموع رشح املهذب للشريازي: انظر
، واإلنصاف يف معرفة الراجح من ٢٥٤ -٢٣/٢٢٥، وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ٣/٥

، ٢/٣٤٠، ونيل األوطار للشوكاين، ٤/٢٦٥اخلالف، للمرداوي، مع املقنع والرشح الكبري، 
،وكتاب الصالة ١٠٣تيمية،صواألخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن 

-٦١، وصالة اجلامعة، لألستاذ الدكتور صالح بن غانم السدالن، ص٨٦-٦٩البن القيم، ص 
= 
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٢١٢ 
 :واآلثار، ومنها ما يأيت

ْوإذا كنت فيهم  [: فقال أمر اهللا تعاىل حال اخلوف بالصالة مجاعة -١ ِ ِ َ ُ َ ِ َ
ْفأقمت هلم الصالة فلتقم طآئفة منهم معك ول َْ َ ََّ َّ ِّ ْ ُ ُْ ْ َ ٌَ ُ َ َ ََ ِ َ َ َ َُ ْيأخذوا أسلحتهمَ ْ َُ َ َُ ِ َ ْ ُ َفإذا  ْ ِ َ

ْسجدوا فليكونوا من ورآئكم ولتأت طآئفة أخرى مل يصلوا فليصلوا  َ ْ ٌ ْ َ ُّْ ْ ُّ ْ َْ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ُُ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ
ْمعك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ْ ْ َ َ َُ َ َُ َ ُ َ َِ َِ ْ ُْ ْ ْ  أمر بالصالة يف U، فاهللا )١(] َ

سبحانه مرة ثانية يف حق اجلامعة يف شدة اخلوف، ثم أعاد هذا األمر 
ُالطائفة الثانية، فلو كانت اجلامعة سنَّة لكان أوىل األعذار بسقوطها عذر 
اخلوف، ولو كانت فرض كفاية ألسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية 

 .ّبفعل األوىل، فدل ذلك عىل أن اجلامعة فرض عىل األعيان
ِوأقي [:  فقال بالصالة مع املصلنيU أمر اهللا -٢ َ َموا الصالة وآتوا الزكاة َ ََ َّ ُْ َْ ََّ ُ

َواركعوا مع الراكعني ِ ِ َّ َ َْ ُ َْ  بالصالة مع مجاعة املصلني، U، فقد أمر اهللا )٢(] َ
 .واألمر يقتيض الوجوب

 بأن حال بينهم وبني ُ عاقب اهللا من مل جيب املؤذن فيصيل مع اجلامعة-٣
َيوم يكشف عن سا [: Uالسجود يوم القيامة، قال  ُ َ ََ ُْ َ َق ويدعون إىل ْ ِ َ ْ َ َْ ُ ٍ

َالسجود فال يستطيعون ُ ُِ َِ ْ َ ُ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا  *َُّ َ ْ َ ََ ٌ ُ ًَ َ ُ َ ْ ََّ ِ ِْ ْ ْ ُُ َ
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفتاوى اإلمام ابن باز، ١١٠-٤١، وأمهية صالة اجلامعة، لألستاذ الدكتور فضل إهلي، ص٧٢
ام، البن ، واإلحكام رشح أصول األحك٤/٢٠٤، والرشح املمتع، للعالمة ابن عثيمني، ١٢/٧

 .١/٢٣٩قاسم، 
 .١٠٢: سورة النساء، اآلية) ١(
 ٤٣: سورة البقرة، اآلية) ٢(
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٢١٣ 
َيدعون إىل السجود وهم ساملون َُِ َِ ْ ُّ ُُ َ ُ ْ ََ ِ فقد عاقب سبحانه من مل جيب . )١(] ْ

مة، الداعي إىل الصالة مع اجلامعة بأن حال بينه وبني السجود يوم القيا
يكشف ربنا : يقولrسمعت النبي :  قالtوعن أيب سعيد اخلدري 

، ويبقى من كان يسجد يف الدنيا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة
ًرياء وسمعة،فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ً ً.ويف لفظ : ..

قى من كان يسجد هللا من تلقاء نفسه إال أذن اهللا ُفيكشف عن ساق فال يب
ًله بالسجود، وال يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إال جعل اهللا ظهره  ً

 .)٢(..َّطبقة واحدة كلام أراد أن يسجد خر عىل قفاه
ًوهذا فيه عقوبة للمنافقني وأن ظهورهم يوم القيامة تكون طبقا واحدا ً :

 .)٣(قارة الواحدة،فال يقدرون عىل السجودأي فقار الظهر كله يكون كالف
:  قالtفعن مالك بن احلويرث  بالصالة مع اجلامعة، r أمر النبي -٤

ً وكان رحيام – يف نفر من قومي، فأقمنا عنده عرشين ليلة rأتيت النبي 
ِّارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، :  فلام رأى شوقنا إىل أهالينا قال-ًرفيقا

 .)٤(، وليؤمكم أكربكمت الصالة فليؤذن لكم أحدكمُّوصلوا، فإذا حرض
 .٤٣-٤٢: سورة القلم، اآليتان) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِن والقلم [البخاري، كتاب التفسري، تفسري سورة : متفق عليه)  ٢( َ َ ْ  ))يوم يكشف عن ساق((، باب ] َ
ُوجو [: ، وكتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل٤٩١٩برقم  ٌه يومئذ نارضةُ َ ِ ٍ َِّ َ َْ ٌ إىل رهبا ناظرة *ٌ َ َ ِّ َِ َ َ ِ [ ،
 .١٨٢، ومسلم، كتاب اإليامن، باب إثبات رؤية املؤمنني رهبم يف اآلخرة، برقم ٧٤٣٩برقم 

 .٣/١١٤النهاية يف غريب احلديث البن األثري، : انظر)  ٣(
، ٦٢٨ذن واحد، برقم البخاري، كتاب األذان، باب من قال يؤذن يف السفر مؤ: متفق عليه)  ٤(

= 
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٢١٤ 
 . أمر بصالة اجلامعة، واألمر يقتيض الوجوبrفالنبي 

؛ فعن  بتحريق البيوت عىل املتخلفني عن صالة اجلامعةrّ هم النبي -٥
لقد : ً فقد ناسا يف بعض الصلوات فقالrأن رسول اهللا  tأيب هريرة 

ًمهمت أن آمر رجال يصيل بالناس َ، ثم أخالفُ ِ َّ إىل رجال يتخلفون عنها )١(ُ ٍ
َفآمر هبم فيحرقوا عليهم بحزم احلطب بيوهتم، ولو علم أحدهم أنه جيد  ِ َ

ًعظام سمينا لشهدها ً.وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري  : والذي نفيس
ّبيده لقد مهمت أن آمر بحطب ليحطب، ثم آمر بالصالة فيؤذن هلا، ثم  ُ

ِّ فيؤم الناس، ثم أخالف إىل رجال فأحرق عليهمًآمر رجال  بيوهتم، ٍُّ
ًوالذي نفيس بيده لو يعلم أحدهم أنه جيد عرقا سمينا ً ْ ، أو مرماتني )٢(َ

إن أثقل صالة عىل املنافقني : ويف لفظ ملسلم.  لشهد العشاء)٣(حسنتني
، )٤(ًصالة العشاء وصالة الفجر، ولو يعلمون ما فيهام ألتومها ولو حبوا

ُولقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام، ثم آمر رج ًال فيصيل بالناس، ثم ُ
ٍأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال يشهدون الصالة، 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٧٤ومسلم، كتاب املساجد، باب من أحق باإلمامة، برقم 

 .٥/١٦٠أي أذهب إليهم، رشح النووي عىل صحيح مسلم، : أخالف إىل رجال)  ١(
جامع األصول البن . العظم بام عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم: العرق: َعرقا)  ٢(

 .٥/٥٦٨األثري، 
جامع األصول البن : انظر. سهامن يرمي هبام الرجل: هو ما بني ظلفي الشاة، وقيل: قيل: ماةاملر)  ٣(

 .٥/٥٦٨األثري، 
 .٥/١٦٠احلبو حبو الصبي الصغري عىل يديه ورجليه، رشح النووي عىل صحيح مسلم، : ًحبوا)  ٤(
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٢١٥ 
ويف هذا احلديث داللة عىل أن صالة . )١(فأحرق عليهم بيوهتم بالنار

 .)٢(اجلامعة فرض عني
؛ فعن  لألعمى بعيد الدار يف التخلف عن اجلامعةrّ مل يرخص النبي -٦

يا رسول اهللا إنه ليس :  رجل أعمى فقالrأتى النبي :  قالtأيب هريرة 
 أن يرخص له؛ فيصيل يف rيل قائد يقودين إىل املسجد، فسأل رسول اهللا 

:  فقال؟هل تسمع النداء بالصالة: َّبيته، فرخص له، فلام وىل دعاه فقال
 .)٣(فأجب: نعم، قال

يا رسول اهللا، إين رجل رضير :  فقالrلنبي  أنه سأل اtوعن ابن أم مكتوم 
البرص، شاسع الدار، ويل قائد ال يالئمني، فهل يل رخصة أن أصيل يف بيتي؟ 

ويف لفظ . )٤(ال أجد لك رخصة: نعم، قال:  قالهل تسمع النداء؟: قال
: rيا رسول اهللا، إن املدينة كثرية اهلوام والسباع، فقال النبي : أنه قال

َّع حي عىل الصالة، حي عىل الفالح؟ فحي هالأتسم َّ)٥()٦(. 
مسلم، كتاب ، و٦٤٤البخاري، كتاب األذان، باب وجوب صالة اجلامعة، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٥١الصالة، باب فضل صالة اجلامعة وبيان التشديد يف التخلف عنها، برقم 
 .٥/١٦١رشح النووي عىل صحيح مسلم، : انظر)  ٢(
 .٦٥٣مسلم، كتاب املساجد، باب جيب إتيان املسجد عىل من سمع النداء، برقم )  ٣(
، وقال العالمة األلباين يف ٥٥٢رقم أبو داود، كتاب الصالة، باب التشديد يف ترك اجلامعة، ب)  ٤(

 .١/١١٠، ))حسن صحيح((: صحيح سنن أيب داود
ّ بمعنى عجل وأرسع))هال((َّ أي هلم، وكلمة ))َّحي(() ٥(  ].٥/٥٦٦جامع األصول البن األثري، . َ
، وصححه األلباين يف صحيح ٥٥٣أبو داود، كتاب الصالة، باب التشديد يف ترك اجلامعة، برقم )  ٦(

 .١/١١٠أيب داود، سنن 
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٢١٦ 
ِّرصُوهذا ي  بأنه ال رخصة للمسلم يف التخلف عن صالة rح فيه النبي َ

َاجلامعة إذا سمع النداء،ولو كان خم ًا بني أن يصيل وحده أو مجاعة، لكان َّريُ
كونه : س هبذا التخيري هذا األعمى الذي قد اجتمع له ستة أعذارأوىل النا

أعمى البرص،وبعيد الدار،واملدينة كثرية اهلوام والسباع، وليس له قائد 
 .)١(يالئمه،وكبري السن،وكثرة النخل والشجر بينه وبني املسجد

فعن ابن عباس  أن من سمع النداء فلم يأته فال صالة له؛ rَّ بني النبي -٧
 عن النبيrأنه قال  : َمن سمع النداء فلم يأته فال صالة له إال

ٍمن عذر ُ)وهذا يدل عىل أن صالة اجلامعة فرض عني، وسمعت . )٢
نى مع:  يقول- رمحه اهللا-شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز 

 .)٣(...أي ال صالة كاملة بل ناقصة،واجلمهور عىل اإلجزاء:ال صالة له
لقول ُ ترك صالة اجلامعة من عالمات املنافقني ومن أسباب الضالل؛ -٨

َّلقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إال منافق قد t :عبد اهللا بن مسعود  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٣، وصحيح الرتغيب والرتهيب، لأللباين ص٧٦كتاب الصالة البن القيم ص: انظر)  ١(
، ٧٩٣ابن ماجه، كتاب املساجد واجلامعات، باب التغليظ يف التخلف عن اجلامعة، برقم )  ٢(

، ٢٠٦٤ برقم ٥/٤١٥، ))اإلحسان((، وابن حبان ٤، برقم ١/٤٢٠والدارقطني يف سننه، 
، وأخرجه أبو داود، كتاب ١/٢٤٥اكم وصححه عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي، واحل

، ٧٦، وصححه ابن القيم يف كتاب الصالة، ص٥٥١الصالة،باب التشديد يف ترك اجلامعة، برقم 
، ويف إرواء ١/١١٠، وصحيح سنن أيب داود، ١/١٣٢واأللباين يف صحيح سنن ابن ماجه، 

 من بلوغ املرام ٤٢٧ ابن باز أثناء تقريره عىل احلديث رقم ، وسمعت اإلمام٢/٣٢٧الغليل، 
وإسناده عىل ((: ، وهذا كام قال احلافظ ابن حجر يف البلوغ))ال بأس به عىل رشط مسلم((: يقول

 .))رشط مسلم
 .٤٢٧سمعته من سامحته أثناء تقريره عىل بلوغ املرام، احلديث رقم )  ٣(
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٢١٧ 
ِعلم نفاقه، أو مريض ، إن كان املريض ليميش بني الرجلني حتى يأيت ُ

َّ علمنا سنن اهلدى، وإنrإن النبي : الصالة، وقال ُ من سنن اهلدى ُ
من : أن عبد اهللا قال: ويف رواية. الصالة يف املسجد الذي يؤذن فيه
ًرسه أن يلقى اهللا تعاىل غدا مسلام فل ً ُ، حيث يحافظ عىل هؤالء الصلواتَّ

َّينادى هبن؛ فإن  َ َّ،وإهنن من سنن اهلدى، ولو )١(اهللا رشع لنبيكم سنن اهلدىُِ
أنكم صليتم يف بيوتكم كام يصيل هذا املتخلف يف بيته لرتكتم سنة 

، وما من رجل يتطهر فيحسن )٢(سنة نبيكم لضللتمنبيكم،ولو تركتم 
ٍالطهور ثم يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خطوة 

ُويرفعه هبا درجة،وحيط عنه هبا سيئة،ولقد رأيتنا وما  خيطوها حسنة،
ُيتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق،ولقد كان الرجل يؤتى به هيادى بني 

 .)٤(يقام يف الصف حتى )٣(الرجلني
وهذا يدل عىل أن التخلف عن اجلامعة من عالمات املنافقني املعلوم 
نفاقهم،وعالمات النفاق ال تكون برتك مستحب،وال بفعل مكروه، 
 أو ومعلوم أن من استقرأ عالمات النفاق يف السنة وجدها إما برتك فريضة،

. ها، ومها بمعنى متقارب، أي طرائق اهلدى والصوابسنن اهلدى، روي بضم السني وفتح)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/١٦٢رشح النووي عىل صحيح مسلم، 

قال األلباين يف صحيح سنن  . ))ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم(( ٥٥٠ويف رواية أيب داود برقم )  ٢(
 .١/١١٠، وهو املحفوظ، )) لضللتم((: أيب داود

يه يعتمد عليهام، رشح النووي عىل صحيح مسلم، أي يمسكه رجالن من جانبيه بعضد: َهيادى)  ٣(
٥/١٦٢. 

 .٦٥٤  مسلم،كتاب املساجد ومواضع الصالة،باب صالة اجلامعة من سنن اهلدى،برقم )٤(
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٢١٨ 
 ضورها،حشقة يف ،ويف هذا كله تأكيد أمر اجلامعة،وحتمل امل)١(فعل حمرم

 .)٢(وأنه إذا أمكن املريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها
َإن للمنافقني عالمات يعرفون :  قالr عن النبي tوعن أيب هريرة  ُ

ُحتيتهم لعنة، وطعامهم هنبة: هبا ل، وال يقربون املساجد إال ، وغنيمتهم غلوٌ
ًهجرا ْ ً، وال يأتون الصالة إال دبرا)٣(َ ْ ُ مستكربين، ال يألفون وال يؤلفون، )٤(َ
ٌخشب ُ ٌ بالليل، صخب بالنهار)٥(ُ ُُ)ويف لفظ. )٦ :ٌسخب بالنهار ُ ُ)٧(. 

وعن عبد اهللا بن عمر  قال: كنا إذا فقدنا الرجل يف صالة العشاء
كنا إذا فقدنا الرجل يف t: ويف رواية عنه .)٨(الفجر أسأنا به الظنوصالة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٧كتاب الصالة، البن القيم، ص: انظر)  ١(
 .٥/١٦٢رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ٢(
رشح املسند، ألمحد : ملساجد بل هيجروهنا، انظريعني ال يقربون ا: ًال يقربون املساجد إال هجرا)  ٣(

 .١٥/٥١شاكر، 
ًدبرا)  ٤( ْ  .١٥/٦١رشح املسند، ألمحد شاكر، . ًأي آخرا، حني كاد اإلمام أن يفرغ: َ
ًأي ينامون الليل ال يصلون، شبههم يف متددهم نياما باخلشب املطرحة، رشح : خشب بالليل)  ٥(

 .١٥/٥١املسند ألمحد شاكر، 
ًالضجة واضطراب األصوات للخصام عىل الدنيا شحا وحرصا: سخب وصخب: صخب)  ٦( ً ّ .

 .١٥/٥١رشح املسند، ألمحد شاكر، : انظر
-١٥/٥٠،وحسن إسناده العالمة أمحد حممد شاكر،يف رشحه للمسند،٢/٢٩٣أمحد يف املسند،)  ٧(

 .٧٩١٣، برقم ٥١
 العشاء والفجر، وفضل حضورمها، ابن أيب شيبة يف املصنف، كتاب الصلوات، يف التخلف يف )  ٨(

خمترص زوائد [، والبزار ١٣٠٨٥، برقم ١٢/٢٧١، ورواه الطرباين يف املعجم الكبري، ١/٣٣٢
، قال اهليثمي يف ]٣٠١، برقم ١/٢٢٨مسند البزار عىل الكتب الستة ومسند أمحد البن حجر، 

 .))طرباين موثوقونرواه الطرباين يف الكبري والبزار، ورجال ال((: ١/٤٠جممع الزوائد، 
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٢١٩ 
 .)١(صالة الغداة أسأنا به الظن

 ابن عباس وابن عمر حلديث تارك صالة اجلامعة متوعد باخلتم عىل قلبه؛-٩
y أهنام سمعا النبي r ٢(يقول عىل أعواده( :ٌلينتهني أقوام عن ودعهم َّ)٣( 

وهذا . )٤(َّ، ثم ليكونن من الغافلنيَّاجلامعات أو ليختمن اهللا عىل قلوهبم
 .التهديد ال يكون إال عىل ترك واجب عظيم

حلديث أيب عىل قوم ال تقام فيهم اجلامعة؛  استحواذ الشيطان -١٠
ما من ثالثة يف قرية، وال :  يقولrسمعت رسول اهللا :  قالtالدرداء 

يك ، فعل)٦( إال قد استحوذ عليهم الشيطان)٥(ٍبدو ال تقام فيهم الصالة
قال : قال زائدة. )٧(باجلامعة، فإنام يأكل الذئب من الغنم القاصية

 r، فقد أخرب النبي )٨(الصالة يف اجلامعة: يعني باجلامعة: السائب
وهذا ((: ، وقال ابن حجر]٣٠٢، برقم ١/٢٢٨خمترص زوائد مسند البزار، البن حجر، [البزار )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .))رواه البزار ورجاله ثقات((: ١/٤٠، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، ))إسناد صحيح
 .١/٤٣٦ ابن ماجه، رشح السندي عىل سنن. أي عىل املنرب الذي اختذه من األعواد: عىل أعواده)  ٢(
 .١/٤٣٦رشح السندي عىل سنن ابن ماجه، . أي تركهم: عن ودعهم اجلامعات)  ٣(
، ٧٩٤ابن ماجه، كتاب املساجد واجلامعات، باب التغليظ يف التخلف عن اجلامعة، برقم )  ٤(

، واحلديث أخرجه مسلم، برقم ١/١٣٢وصححه العالمة األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه، 
ُاجلمعات((: ه بلفظ، لكن٨٦٥ ُ((. 

 .٢/٢٥١عون املعبود رشح سنن أيب داود،للعظيم آبادي، .أي مجاعة:  ال تقام فيهم الصالة)٥(
 .٢/٢٥١أي غلبهم وحوهلم إليه، عون املعبود رشح سنن أيب داود، : استحوذ عليهم الشيطان)  ٦(
عون : انظر.  اخلارج عن اجلامعةفإنام يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي إن الشيطان يتسلط عىل)  ٧(

 .٢/٢٥١املعبود، 
، والنسائي، كتاب اإلمامة، باب ٥٤٧  أبو داود، كتاب الصالة، باب التشديد يف ترك اجلامعة، برقم )٨(

 ، واحلاكم وصححه ووافقه الذهبي، ٦/٤٤٦، وأمحد، ٨٤٧التشديد يف ترك اجلامعة، برقم 
= 
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٢٢٠ 
باستحواذ الشيطان عليهم برتك اجلامعة التي شعارها األذان، وإقامة 

استحوذ ًالصالة، ولو كانت اجلامعة ندبا خيري الرجل بني فعلها وتركها ملا 
 .)١(الشيطان عىل تاركها وتارك شعارها

  حتريم اخلروج من املسجد بعد األذان حتى يصيل صالة اجلامعة؛-١١
َّ فأذن tًكنا قعودا يف املسجد مع أيب هريرة : حلديث أيب الشعثاء قال ََ

 فأتبعه أبو هريرة برصه حتى خرج املؤذن، فقام رجل من املسجد يميش
. )٢(rا هذا فقد عىص أبا القاسم َّأمt :من املسجد، فقال أبو هريرة 

 بخروجه بعد األذان؛ rً عاصيا لرسول اهللا tفقد جعله أبو هريرة 
 .)٣(لرتكه الصالة مجاعة

فيه كراهة اخلروج من : - رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام النووي 
وقد جاء . )٤(املسجد بعد األذان حتى يصيل املكتوبة إال لعذر واهللا أعلم

إذا كنتم يف r :أمرنا رسول اهللا :  قالtًالنهي رصحيا، فعن أيب هريرة 
:  قالtوعنه . )٥(املسجد فنودي بالصالة فال خيرج أحدكم حتى يصيل

يف مسجدي هذا ثم خيرج منه إال ال يسمع النداء r :قال رسول اهللا 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١/١٨٢،ويف صحيح سنن النسائي،١/١٠٩اود، وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب د١/٢٤٦
 .٨٠كتاب الصالة، البن القيم، ص: انظر)  ١(
 .٦٥٥  مسلم،كتاب املساجد ومواضع الصالة،باب النهي عن اخلروج من املسجد إذا أذن املؤذن،برقم )٢(
 .٨١كتاب الصالة البن القيم، ص: انظر)  ٣(
 .٥/١٦٣رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ٤(
رواه أمحد ورجاله ((: ٢/٥، قال اهليثمي يف جممع الزوائد، ٢/٥٣٧خرجه أمحد يف املسند، أ)  ٥(

 .))رجال الصحيح
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٢٢١ 
 .)١(حلاجة، ثم ال يرجع إليه إال منافق

 يذكر - رمحه اهللا-وسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز 
كأن يريد الوضوء أو :ن فيه،إال لعذرُِّذأنه ال جيوز اخلروج من املسجد الذي أ

 .يصيل يف مسجد آخر
وعىل هذا العمل عند أهل العلم : - رمحه اهللا-قال الرتمذي : قلت

، ومن بعدهم، أن ال خيرج أحد من املسجد بعد rمن أصحاب النبي 
 .)٢(ٌاألذان إال من عذر، أو يكون عىل غري وضوء، أو أمر ال بد منه

أن احلديث يدل عىل أنه ال جيوز : - رمحه اهللا-وذكر املباركفوري 
ً للرضورة، كمن كان جنبا، أو ن فيه، إالِّذُاخلروج من املسجد، بعدما أ

عليه حدث أصغر، أو الذي حصل له رعاف، أو احلاقن، ونحوهم، 
 .)٣(ًوكذا من يكون إماما ملسجد آخر، ومن يف معناه

 للجامعة يف املسجد يدل عىل وجوب صالة اجلامعة؛ r تفقد النبي -١٢
: ً يوما الصبح، فقالrصىل بنا رسول اهللا :  قالt بن كعب ّيبُحلديث أ

أشاهد فالن؟ال، قال:  قالوا :أشاهد فالن؟ال، قال:  قالوا : إن
 أثقل الصلوات عىل املنافقني، ولو تعلمون ما فيهام، )٤(هاتني الصالتني

، وقال اهليثمي يف جممع ]٦٤٣، برقم ٢/٢٢جممع البحرين، [أخرجه الطرباين يف األوسط )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .))رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح((: ٢/٥الزوائد، 

ي،كتاب الصالة، باب النهي عن اخلروج من املسجد إذا أذن املؤذن،بعد احلديث سنن الرتمذ)  ٢(
 .٢٠٤رقم 

 .٢/٦٠٧حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، للمباركفوري، : انظر)  ٣(
 .أي صالة العشاء والفجر، كام تقدم: إن هاتني الصالتني)  ٤(
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٢٢٢ 
، وإن الصف األول عىل مثل صف ًألتيتموها ولو حبوا عىل الركب

املالئكة، ولو علمتم ما فضيلته البتدرمتوه، وإن صالة الرجل مع الرجل 
أزكى من صالته وحده، وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع 

 .)١(هللا تعاىلالرجل وما كثر فهو أحب إىل ا
 فقد ذكر اإلمام ابن  عىل وجوب صالة اجلامعة؛y إمجاع الصحابة -١٣

 إمجاع الصحابة عىل وجوب صالة اجلامعة، - رمحه اهللا تعاىل-القيم 
: فهذه نصوص الصحابة كام تراها: وذكر نصوصهم يف ذلك، ثم قال

ًصحة، وشهرة، وانتشارا، ومل جيئ عن صحايب واحد خالف ذلك،  وكل ًً
من هذه اآلثار دليل مستقل يف املسألة، لو كان وحده، فكيف إذا 

 .)٢(تعاضدت وتظافرت، وباهللا التوفيق
وقد روي عن غري واحد من أصحاب : - رمحه اهللا-وقال الرتمذي 

وقال . )٣(من سمع النداء فلم جيب فال صالة له:  أهنم قالواrالنبي 
لتشديد وال رخصة ألحد يف ترك هذا عىل التغليظ وا: بعض أهل العلم

 .)٤(اجلامعة إال من عذر
وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل،وال :وقال جماهد

، واللفظ له، والنسائي، ٥٥٤قمسنن أيب داود، كتاب الصالة، باب فضل صالة اجلامعة، بر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ٨٤٣كتاب اإلمامة، باب اجلامعة إذا كانوا اثنني، برقم 

 .١/١٨٣، ويف صحيح سنن النسائي، ١١٠/،١
 .٨٢-٨١كتاب الصالة، ص)  ٢(
 .٢١٧ رقم سنن الرتمذي،كتاب الصالة،باب ما جاء فيمن يسمع النداء فال جييب،بعد احلديث)  ٣(
 .٢١٧سنن الرتمذي،كتاب الصالة،باب ما جاء فيمن يسمع النداء فال جييب،بعد احلديث رقم )  ٤(
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٢٢٣ 
 .)١(هو يف النار:يشهد مجعة وال مجاعة؟قال

أن ال يشهد اجلامعة : ومعنى احلديث: - رمحه اهللا-رتمذي قال ال
ًواجلمعة رغبة عنها، واستخفافا بحقها، وهتاونا هبا ً)٢(. 

ومن الصائمني من ينام عن الصالة يف وقتها، وهذا من أعظم 
ًاملنكرات، وأشد اإلضاعة للصلوات، وخاصة إذا كان متعمدا، حتى 

ر الصالة عن وقتها بدون عذر رشعي مل ّإن من أخ((: قال كثري من العلامء
ًمن عمل عمال ((: r؛ لقول النبي )٣( ))تقبل منه ولو صىل مائة صالة 

، والصالة بعد خروج وقتها ليس عليها أمر )٤( )) ّليس عليه أمرنا فهو رد
 .)٥(، فتكون مردودة غري مقبولةrنبي ال

# # # 
 

، قال العالمة ٢١٨سنن الرتمذي،كتاب الصالة،باب ما جاء فيمن يسمع النداء فال جييب، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا احلديث وهذا إسناد صحيح، وهذ((: ١/٤٢٤أمحد حممد شاكر يف حاشيته عىل سنن الرتمذي، 

ًوإن كان موقوفا ظاهرا عىل ابن عباس إال أنه مرفوع حكام؛ ألن مثل هذا مما ال يعلم بالرأي ً ً...((. 
 .١/٤٢٤سنن الرتمذي، يف الباب السابق، )  ٢(
 .١١٤،وجمالس شهر رمضان البن عثيمني،ص ٧٣ -٦٧الصالة وحكم تاركها البن القيم،ص : انظر)٣(
، ٢٦٩٧الصلح،باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح مردود،برقم البخاري،كتاب : متفق عليه)٤(

 .، واللفظ ملسلم١٧١٨ّومسلم،كتاب األقضية،باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور،برقم 
 .١١٥جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص ) ٥(
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٢٢٤ 
 الصيام في بالد يطول فيها النهار: المبحث الخامس عشر

ْمن عندهم ليل وهنار يف ظرف أربع وعرشين ساعة فإهنم يصومون  َ
ًهناره سواء كان قصريا أو طويال، ويكفيهم ذلك واحلمد هللا، ولو كان  ً

والليل أكثر من ذلك كستة أما من طال النهار عندهم . ًالنهار قصريا
ِّأشهر، فإهنم يقدرون للصيام وللصالة قدرمها كام أمر النبي  ُr بذلك يف 

يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر 
 .)١(للصالة قدرها يف ذلك

وقد نظر جملس هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية يف هذه 
 :هـ،ونصه ما ييل١٣٩٨/ ٤/ ١٢ وتاريخ ٦١لقرار رقم املسألة،وأصدر ا

 :احلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه وبعد
ُفقد عرض عىل جملس هيئة كبار العلامء يف الدورة الثانية عرشة 

هـ ١٣٩٨املنعقدة بالرياض يف األيام األوىل من شهر ربيع اآلخر عام 
 ٥٥٥عامل اإلسالمي بمكة املكرمة رقم كتاب معايل األمني العام لرابطة ال

هـ املتضمن ما جاء يف خطاب رئيس رابطة ١٦/١/١٣٩٨وتاريخ 
بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول ) ماملو(اجلمعيات اإلسالمية يف مدينة 

 وأبحاث هيئة كبار ،١٦٤، وحتفة اإلخوان،البن باز، ص ٢٩٣/ ١٥جمموع فتاوى ابن باز، :  انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،وجمموع فتاوى الشيخ ١٦٣/ ٢،وتفسري املنار، ٤٦٤ -٤٣٥/ ٤العلامء يف اململكة العربية السعودية 

، وجمموع فتاوى ابن ١٢٦/ ٢، وفتاوى إسالمية، ١٦١/ ٤،و١٥٨ -١٥٧/ ٤حممد بن إبراهيم، 
 .٣٢٦ -٣٠٧/ ١٩عثيمني، 



  م في بالد يطول فيها النهارالصيا

 

٢٢٥ 
ًاإلسكندنافية يطول فيها النهار يف الصيف ويقرص يف الشتاء نظرا 

ة منها ال تغيب عنها الشمس لوضعها اجلغرايف، كام أن املناطق الشاملي
ًإطالقا يف الصيف، وعكسه يف الشتاء، ويسأل املسلمون عن كيفية 
َّاإلفطار واإلمساك يف رمضان؟ وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات 

 .هـ.ا.ويرجو معاليه إصدار فتوى يف ذلك ليزودهم هبا. يف هذه البلدان؟
ًوعرض عىل املجلس أيضا ما أعدته اللجنة الدائمة  للبحوث العلمية ُ

واإلفتاء، ونقول أخرى للفقهاء يف املوضوع، وبعد االطالع والدراسة 
 :واملناقشة قرر املجلس ما ييل

 من كان يقيم يف بالد يتاميز فيها الليل من النهار بطلوع فجر ً:أوال
ًوغروب شمس إال أن هنارها يطول جدا يف الصيف، ويقرص يف الشتاء، 

ًات اخلمس يف أوقاهتا املعروفة رشعا؛ لعموم وجب عليه أن يصيل الصلو
َّأقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر إن  [: قوله تعاىل َِ ِِ ْ َ ََّ ْ َّ َ ُْ ْ َ ُْ ِ ِِ َ َّ َِ ِ ُِ َ ِ َ

ًقرآن الفجر كان مشهودا ُْ ْ َ َْ ََ ِ َ ْ َإن الصالة كانت عىل  [: ؛ وقوله تعاىل)١( ]  ُ َ َّْ ََ ََ َّ ِ
ًمؤمنني كتاباـْال َ ِ ِ َِ ْ ً موقوتاُ ُ ْ ً أن رجال rعن النبي t؛وملا ثبت عن بريدة )٢( ] َّ

َصل معنا هذين((: سأله عن وقت الصالة، فقال له َ  يعني اليومني، فلام )) ِّ
 العرص ًزالت الشمس أمر بالال فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام

والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام املغرب حني غابت الشمس، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨: سورة اإلرساء، اآلية) ١(
 .١٠٣: يةسورة النساء، اآل) ٢(



  الصيام في بالد يطول فيها النهار

 

٢٢٦ 
ثم أمره فأقام العشاء حني غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حني طلع 
َالفجر، فلام أن كان اليوم الثاين أمره فأبرد بالظهر، فأبرد هبا فأنعم أن يربد  َ ََ َ ْْ َ َ َِ

 فوق الذي كان، وصىل ّهبا، وصىل العرص والشمس مرتفعة أخرها
املغرب قبل أن يغيب الشفق، وصىل العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، 

، )) ؟أين السائل عن وقت الصالة((: وصىل الفجر فأسفر هبا، ثم قال
. )١( )) وقت صالتكم بني ما رأيتم((: قال. أنا يا رسول اهللا: فقال الرجل
 .ري ومسلمرواه البخا

وقت ((:  قالrوعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا 
، الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيرض العرص

ووقت العرص ما مل تصفر الشمس، ووقت صالة املغرب ما مل يغب 
فق، ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط، ووقت صالة الش

الصبح من طلوع الفجر ما مل تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، 
أخرجه مسلم يف . )٢( ))فأمسك عن الصالة؛ فإهنا تطلع بني قرين شيطان

إىل غري ذلك من األحاديث التي وردت يف حتديد أوقات . صحيحه
ًالصلوات اخلمس قوال وفعال،  ْومل تفرق بني طول النهار وقرصه، وطول ً ِّ

الليل وقرصه ما دامت أوقات الصلوات متاميزة بالعالمات التي بينها 
 .rرسول اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦١٣رواه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة،باب أوقات الصلوات،برقم ) ١(
 .٦١٢رواه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة،باب أوقات الصلوات،برقم ) ٢(
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٢٢٧ 
هذا بالنسبة لتحديد أوقات صالهتم، وأما بالنسبة لتحديد أوقات 
صيامهم شهر رمضان فعىل املكلفني أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام 

ات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس يف والرشاب وسائر املفطر
ًبالدهم ما دام النهار يتاميز يف بالدهم من الليل، وكان جمموع زماهنام أربعا 

واجلامع ونحوها يف ليلهم وحيل هلم الطعام والرشاب . وعرشين ساعة
ًفقط،وإن كان قصريا، فإن رشيعة اإلسالم عامة للناس يف مجيع البالد،وقد 

ُكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم الَو[:قال اهللا تعاىل َّ َُ َ َُ َ َ ُ ََ َّ ُْ ْ َخيط األبيض من الـَْْ ِْ ُ َ َْ ُ ِخيط ـَْ ْ َ
ِاألسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىل الليل ْ َ َ َّ َّْ َ ِْ ِّ ْ َ َْ ُُّ ِ ِ َِ ِ َ ، ومن عجز عن إمتام صوم )١(]َ

 باألمارات والتجربة، أو إخبار طبيب أمني حاذق، أو يوم لطوله، أو علم
ًنه أن الصوم يفيض إىل إهالكه أو مرضه مرضا شديدا، أو غلب عىل ظ ً

التي أفطرها يف أي يفيض إىل زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقيض األيام 
َفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان  [: قال تعاىل. شهر متكن فيه من القضاء َ ََ ْ َ َ ُ ََ ُ ُ ْ َ َ َْ َّ ُ ِ ِ

ْمريضا أو عىل سفر فعدة من َ ِّْ َ ٌَ ًَّ ِ َ ٍ َِ َ َ أيام أخرَ ََّ ُ ًال يكلف اهللا نفسا  [: ، وقال اهللا تعاىل)٢( ]ٍَ ُْ َ ُ َِّ َ
َإال وسعها َ ُْ َّ ٍ [:، وقال)٣( ] ِ َوما جعل عليكم يف الدين من حرج ْ ْ ََ ْ َ َ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ َ [ )٤(. 
ً من كان يقيم يف بالد ال تغيب عنها الشمس صيفا، وال تطلع :ًثانيا

 .١٨٧: سورة البقرة، االية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٥: سورة البقرة، االية) ٢(
 .٢٨٦: سورة البقرة، اآلية) ٣(
 .٧٨: اآليةسورة احلج، ) ٤(



  الصيام في بالد يطول فيها النهار

 

٢٢٨ 
رها إىل ستة أشهر،ويستمر ليلها فيها الشمس شتاء،أو يف بالد يستمر هنا

ًستة أشهر مثال،وجب عليهم أن يصلوا الصلوات اخلمس يف كل أربع 
وعرشين ساعة، وأن يقدروا هلا أوقاهتا،وحيددوها معتمدين يف ذلك عىل 
ٍأقرب بالد إليهم تتاميز فيها أوقات الصلوات املفروضة بعضها عن 

 اهللا تعاىل فرض عىل بعض؛ ما ثبت يف حديث اإلرساء واملعراج من أن
َّ يسأل ربه rهذه األمة مخسني صالة كل يوم وليلة،فلم يزل النبي 

يا حممد إهنن مخس صلوات كل يوم وليلة لكل ((:التخفيف حتى قال
ا ثبت من حديث  إىل آخره؛ومل)١())...صالة عرش فذلك مخسون صالة

 من أهل نجد ثائر rجاء رجل إىل رسول اهللا : قالtطلحة بن عبيد اهللا 
 rالرأس،نسمع دوي صوته وال نفقه ما يقول،حتى دنا من رسول اهللا 

مخس صلوات يف اليوم ((:rفإذا هو يسأل عن اإلسالم، فقال رسول اهللا 
َّال،إال أن تطوع((:فقال.َّعيل غريهنهل :،فقال)) والليلة  .احلديث. )٢()) ...ّ

ُهنينا أن نسأل رسول ((:  قالtوملا ثبت من حديث أنس بن مالك 
 فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل البادية العاقل  عن يشءrاهللا 

يا حممد أتانا : ية فقالفيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل الباد
:  إىل أن قال)) صدق((: رسولك فزعم أنك تزعم أن اهللا أرسلك؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٢، برقم rرواه مسلم يف كتاب اإليامن، باب اإلرساء برسول اهللا ) ١(
، ومسلم يف كتاب اإليامن، باب ٤٦رواه البخاري يف كتاب اإليامن، باب الزكاة يف اإلسالم، برقم ) ٢(

 .١١بيان أن الصلوات التي هي أحد أركان اإلسالم، برقم 
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٢٢٩ 
، )) صدق((: وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا؟ قال

 .)١( ))... نعم((: آهللا أمرك هبذا؟ قال. فبالذي أرسلك: قال
ما لبثه :ّ حدث أصحابه عن املسيح الدجال، فقالواrوثبت أن النبي 
يوم كسنة، ويوم كشهر،ويوم كجمعة، :ًأربعون يوما((:يف األرض؟قال

اليوم الذي كسنة أيكفينا ! يا رسول اهللا: ، فقيل)) وسائر أيامه كأيامكم
، فلم يعترب اليوم الذي )٢( )) ال، اقدروا له قدره((: فيه صالة يوم ؟ قال

ًكسنة يوما واحدا يكفي فيه مخس صلوات، بل أوجب فيه مخس صلوات  ً
ًيف كل أربع وعرشين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها عىل أوقاهتا اعتبارا  
باألبعاد الزمنية التي بني أوقاهتا يف اليوم العادي يف بالدهم، فيجب عىل 

قات الصالة فيها أن حيددوا املسلمني يف البالد املسؤول عن حتديد أو
ٍأوقات صالهتم معتمدين يف ذلك عىل أقرب بالد إليهم يتاميز فيها الليل 
ُمن النهار، وتعرف فيها أوقات الصلوات اخلمس بعالماهتا الرشعية يف 

 .كل أربع وعرشين ساعة
وكذلك جيب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم، 

ن وهنايته، وبدء اإلمساك واإلفطار يف كل يوم منه فيحددوا بدء شهر رمضا
ببدء الشهر وهنايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه يف أقرب البالد 
ًإليهم يتميز فيها الليل من النهار،ويكون جمموعهام أربعا وعرشين ساعة؛ملا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢ب السؤال عن أركان اإلسالم، برقم رواه مسلم يف كتاب اإليامن، با) ١(
 .٢٩٣٧رواه مسلم يف كتاب الفتن وأرشاط الساعة، باب ذكر املسيح الدجال وصفته، برقم ) ٢(
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٢٣٠ 
 عن املسيح الدجال،وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية rتقدم يف حديث النبي 

واهللا . قات الصلوات فيه؛إذ ال فارق يف ذلك بني الصوم والصالةحتديد أو
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه.ويل التوفيق

 .)١(هيئة كبار العلامء
 رئيس الدورة  
 عبد العزيز بن صالح  

 عبد العزيز بن باز عبداهللا بن حميد عبد اهللا خياط
 فيفيعبد الرزاق ع محمد الحركان عبد المجيد حسن
 سليمان بن عبيد إبراهيم بن محمد آل الشيخ محمد بن جبير

 راشد بن خنين صالح بن غصون عبد اهللا بن غديان
 صالح بن لحيدان عبد اهللا بن منيع عبد اهللا بن قعود

# # # 

وألمهيتها نقلها اإلمام . ٤٦٤ -٤٣٥/ ٤أبحاث هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّابن باز فضمنها كتاب حتفة اإلخوان بنصها، ص  َ  ، ويف جمموع الفتاوى له، ١٦٩ -١٦٤َ

٣٠٠ -٢٩٣/ ١٥. 
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٢٣١ 
 محرمات الصيام : المبحث السادس عشر

ُهو ما يستحق العقاب فاعله، ويثاب تاركه:المحرم ُ. 
واملحرمات ، rًرم عليه أن يفعل شيئا حرمه اهللا ورسوله والصائم حي

  :عىل الصائم نوعان
ُ التي ذكرت، وأهنا تفطر الصائمأنواع املفطرات،: النوع األول ِ من : ُ

األكل، والرشب، واجلامع، وإنزال املني باختياره، واحلجامة، والتقيؤ 
 الفرض بدون ًعمدا، وتناول ما يقوم مقام الغذاء، ونية اإلفطار يف صيام

: عذر رشعي، وغريها من املفطرات، فيحرم عىل الصائم صيام الفرض
ًكصوم رمضان، والكفارات، والنذور، أن يتناول شيئا من هذه 

ٍالفطر؛ألن من تلبس بواجب لزمه املفطرات، إال أن يكون له عذر يبيح  َّ
ًإمتامه إال لعذر رشعي صحيح،ثم إن كان يف شهر رمضان وفعل شيئا من 

ًذه املفطرات بدون عذر أثم إثام عظيام ويلزمه وجيب عليه اإلمساك بقية ه ً
اليوم،والقضاء،وعليه أن يتوب ويستغفر اهللا،وعليه الكفارة إذا كان ما أفطر 

صيام :رمضان،فإن كان صيام الفرض غري رمضانعليه هو اجلامع يف هنار 
ضاء دون القالكفارات، أو قضاء رمضان، أو صيام النذر؛ فإنه يلزمه 

ألن من تناول املفطر بدون اإلمساك،وعليه التوبة إىل اهللا تعاىل واالستغفار؛ 
 قال ،t الفرض قد ورد فيه الوعيد الشديد،فعن أيب أمامة عذر يف صيام

 )١(َّبينا أنا نائم أتاين رجالن فأخذا بضبعي ((:  يقولrسمعت رسول اهللا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْالضبع )١(  ]. ابن األثري يف النهاية . [وسط العضد: ِ
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٢٣٢ 
ًفأتيا يب جبال وعرا فقاال ِّإنا سنسهله : إين ال أطيقه، فقاال:اصعد، فقلت: ً

ٍ إذا بأصوات شديدة، )١(لك،فصعدت حتى إذا كنت يف سواء اجلبل ٍ
هذا عواء أهل النار،ثم انطلقا يب فإذا أنا :ما هذه األصوات؛قالوا:فقلت

: ًأشداقهم دما، قال تسيل )٣(َّ مشققة أشداقهم )٢(َّبقوم معلقني بعراقيبهم
ِهؤالء الذين يفطرون قبل حتلة صومهم: من هؤالء؟ قال: قلت َِّ َ)٤(...(( 

ٌوهذا وعيد شديد ملن أفطر يف رمضان بغري عذر. )٥(احلديث ٌ . 
 فيجب عىل الصائم أن مجيع املحرمات يف رمضان وغريه،: النوع الثاين

 وحيرم عليه أن يفعل َّجيتنب مجيع ما حرم اهللا عليه من األقوال واألفعال،
ًشيئا من ذلك، سواء كان يف أثناء الصيام أو يف غريه، واملحرمات كثرية 

يف رمضان ويف غريه، ولكن الصائم إذا : جيب اجتناهبا يف مجيع األوقات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وسطه : سواء اجلبل )١(
 ].الصحاح. [ العرقوب العصب املوتر الغليظ فوق عقب اإلنسان: عراقيبهم )٢(
 ]. ابن األثري يف النهاية[ جوانب الفم : أشداقهم )٣(
 ] .٢/٣٨املنذري يف الرتغيب والرتهيب، . [معناه يفطرون قبل وقت اإلفطار: ة صومهمَّقبل حتل )٤(
أخرجه، ابن خزيمة، كتاب الصيام، باب ذكر تعليق املفطرين قبل وقت اإلفطار بعراقيبهم،  )٥(

، والبيهقي يف الصوم، باب التغليظ ٩٨٦وتعذيبهم يف اآلخرة بفطرهم قبل حتلة صومهم، برقم 
، وصححه عىل رشط مسلم، ١/٤٣٠، واحلاكم، ٤/١٦ قبل غروب الشمس، عىل من أفطر

، والطرباين يف املعجم الكبري، ٧٤٩١، برقم ١٦/٥٣٦ووافقه الذهبي، وابن حبان يف صحيحه، 
، وصححه األلباين يف ٣٢٧٣، برقم ٣/٣٦٠، والنسائي يف الكربى ٧٦٦٤، برقم ٨/١٥٤

 ، و يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٣/٢٣٧، ١٩٨٦تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة، برقم 
١/٥٨٨. 
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٢٣٣ 
َّفعلها دل ذلك عىل فساد قلبه وضعف عقله؛ ألنه مل يستطع تركها حتى 

يف كل وقت ويف كل حلظة، َّوهو صائم، وإال فاملحرمات جيب اجتناهبا 
ًطاعة هللا تعاىل، ورغبة يف ثوابه، وخوفا من عقابه، و من هذه املحرمات  ً ً

 : عىل سبيل اإلجياز ما يأيت
 وهو اإلخبار عن اليشء بخالف ما هو عمدت ذلك أم:  الكذب-١

  .)١(جهلته، لكن ال يأثم يف اجلهل والسهو وإنام يأثم يف العمد
 : ، قال اهللا تعاىلrذب عىل اهللا ورسوله وأعظم الكذب وأقبحه الك

ُومن أظلم ممن افرتى عىل اهللا كذبا أو كذب بآياته إنه ال يفلح  [ ُ َ ْ ً َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ََ َّ ِ ِ َّ َ ََ ََ ََ َ ْ ِ َّ ْ
َ وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب [:  وقال سبحانه)))٢( ] ُمونـَِّالظال َِ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ ُُ ُ َ َ ََ َ َْ ُ

َهـذا حالل وهـذا ح َ َ َ ََ ٌَ َرام لتفرتوا عىل اهللا الكذب إن الذين يفرتون عىل اهللا َ َّ ْ َ َِّ َ َ ََ َُّ َُ َْ َْ ٌ َِ ِِ َ ْ َ
ُالكذب ال يفلحون َِ ِْ ُ َ َ َقل إنام حرم ريب الفواحش ما  [: ، وقال تعاىل)))٣( ] ْ َ َ ََّ َِّ َ ِّ ََ ْ َْ َ ِ ُ

ِظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغري ال ْ َ َ َ ََ ِْ َ َ َ َ َ َْ ْ ِ َ ََ َْ ِحق وأن ترشـِْ ْ ُ َ َ ْكوا باهللا ما مل ينزل َِّ ِّ َ ُُ َْ َ ِ ْ
ُبه سلطانا وأن تقولوا عىل اهللا ما ال تعلمون َ َُ َ ُ ْْ َ ََ ََ ْ ُ َ ً َ ِ ، واآليات يف حتريم )٤( ] ِ

  .)٥(الكذب عىل اهللا ورسوله كثرية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٢٦، واألذكار للنووي، ص١/٦٩رشح النووي عىل صحيح مسلم،  )١(
 .٢١: سورة األنعام، اآلية )٢(
 . ١١٧ -١١٦سورة النحل، اآليتان،  )٣(
 . ٣٣: سورة األعراف، اآلية )٤(
  . ٧٢- ٦٣آفات اللسان للمؤلف، ص : انظر )٥(
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٢٣٤ 
 :ًوأما األحاديث فكثرية جدا أقترص عىل حديثني منها

ً كذبا إن((:  يقولrسمعت رسول اهللا : قالtفعن املغرية بن شعبة 
َعيل ليس ككذب عىل أحد، فمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من  ْ َّ ً ِّ َّ ٍَّ

 .)١())النار
من (( :rويف األثر املشهور عن رسول اهللا : قال اإلمام مسلم رمحه اهللا

 .)٢()) ُي بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبنيَّحدث عن
 فاحشة عظيمة وذنب كبري، وموبقة rوالكذب عىل اهللا ورسوله 

 .)٣(كبرية
ًوالكذب عموما عىل غري اهللا ورسوله قد تظاهرت نصوص الكتاب 

 من قبائح الذنوب، وفواحش والسنة عىل حتريمه يف اجلملة ، وهو
، )٤(العيوب، وإمجاع األمة منعقد عىل حتريمه مع النصوص املتظاهرة

إذا : آية املنافق ثالث((: r قول النبي )٥(ويكفي يف حتريمه والتنفري منه
، ومسلم، ١٢٩١ري، كتاب اجلنائز، باب ما يكره من النياحة عىل امليت، برقم البخا: متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤، برقم rاملقدمة، باب تغليظ الكذب عىل رسول اهللا 
مسلم يف املقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني والتحذير من الكذب عىل  )٢(

 . باب  وهو الباب األول، قبل األثر األخري يف الrرسول اهللا 
 .١/٦٩رشح النووي عىل صحيح مسلم ،  )٣(
  .٢٣٢األذكار للنووي، ص  )٤(
 .٣٢٣املرجع السابق، ص )٥(
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٢٣٥ 
َحدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ِ ُ ْ ، وقد قال اهللا )١())َّ

َثم نبتهل فنجعل لعنة [: تعاىل َ َُ َ َْ َ ْ َّْ ْ ِ َ ِ اهللا عىل الكاذبنيَّ ِ َ ْ َ َ [ )٢(. 
إن الصدق هيدي إىل ((:  قالr عن النبي tوعن عبد اهللا بن مسعود 

ًالرب وإن الرب هيدي إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا ِّ ،
وإن الكذب هيدي إىل الفجور وإن الفجور هيدي إىل النار، وإن الرجل 

ًليكذب حتى يكتب عند اهللا كذابا َّ عليكم بالصدق؛ ((: ، ويف رواية ملسلم))ُ
، وما يزال الرجل جلنةفإن الصدق هيدي إىل الرب وإن الرب هيدي إىل ا

ًيصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهللا صديقا، وإياكم والكذب؛  ِّ ُ َّ
فإن الكذب هيدي إىل الفجور، وإن الفجور هيدي إىل النار، وما يزال 

ً اهللا كذاباَّالرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند َّ(()٣(. 
 :  وال جيوز الكذب إال يف ثالث حاالت 

ْاحلرب خـَدعة((: ؛ حلديثيف احلرب: احلالة األوىل ُ(()٤(. 
، ومسلم كتاب اإليامن ، ٣٣البخاري ، كتاب اإليامن ، باب عالمات املنافق ، برقم : متفق عليه  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . t، عن أيب هريرة ٥٩باب خصال املنافق ، برقم 
 .٦١: يةسورة آل عمران ، اآل )٢(
ْيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا  [: البخاري، كتاب األدب، باب قول اهللا تعاىل: متفق عليه  )٣( ْ ُ ْ َُّ ُ َّ َُ ََ َِ َ ُّ َ

ِمع الصادقني ِ َّ َ ، ومسلم، كتاب الرب والصلة، باب قبح الكذب ٦٠٩٤، برقم ]١١٩: التوبة []َ
 . ٢٦٠٧وحسن الصدق وفضله، برقم 

، ومسلم، كتاب اجلهاد، ٣٠٣٠البخاري، كتاب اجلهاد، باب احلرب خدعة، برقم : متفق عليه  )٤(
 . ١٧٤١باب جواز اخلداع يف احلرب، برقم 
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٢٣٦ 
َّليس الكذاب الذي يصلح بني ((: rلقوله اإلصالح بني الناس؛:احلالة الثانية

ًالناس فينمي خريا أو يقول خريا ً َِ ْ َ (()١(. 
 عند زوجها وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة: احلالة الثالثة

املصلحة، وقد دل عىل هذه اخلصال الثالث، حديث أم كلثوم بنت عقبة 
 ِليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينم((:  يف رواية مسلم ْ َ َ ي َّ

ًخريا أو يقول خريا َّومل أسمع يرخص يف يشء مما ((:  قال ابن شهاب))ً ُ
، وحديث احلرب، واإلصالح بني الناس: ٍيقول الناس إال يف ثالث

ًويف رواية ملسلم أيضا قالت أم . ))الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها
ُومل أسمعه يرخص يف يشء مما يقول الناس إال يف ثالث((: كلثوم ، بمثل ِّ

 . )٢())ما جعله يونس من قول ابن شهاب
: والزور كلمة عامة يدخل فيه قول الزور وشهادة الزور، -٢

الكذب، والباطل، والتهمة، وشهادة الزور، واألصل يف الزور حتسني 
َّاليشء ووصفه بخالف صفته حتى خييل إىل من يسمعه أو يراه أنه  ُ

فإن كان ذلك كذلك ... ((: خالف ما هو به، قال اإلمام الطربي رمحه اهللا
: إن الزور كل باطل سواء كان ذلك: أن يقال...ل بالصواب فأوىل األقوا

، ٢٦٩٢البخاري، كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس، برقم : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، من حديث أم ٢٦٠٥ومسلم، كتاب الربو الصلة، باب حتريم الكذب وبيان ما يباح منه، برقم 

 . كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط
 . وأصل احلديث متفق عليه كام تقدم ) ٢٦٠٥ ( -١٠١مسلم ، برقم  )٢(
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٢٣٧ 
ًرشكا، أو غناء، أو كذبا، أو غريه، وكل ما لزمه َّالزور؛ ألن اهللا عم يف : ًً

ّوصفه عباد الرمحن أهنم اليشهدون الزور، فال ينبغي أن خيص من ذلك 
 .)١())ًشيئا إال بحجة

ِوالذ [: قال اهللا تعاىل يف صفات عباد الرمحن َّ َين ال يشهدون الزور َ َُّ َُ َ ْ َ َ
ًوإذا مروا باللغو مروا كراما َ ُّ َ ُّ َِ ِ ِْ َّ َِ َفاجتنبوا الرجس من  [: ، وقال تعاىل)٢( ] َ َ ْ ُ ِْ ِِّ َ َ
ُّاألوثان واجتنبوا قول الزور ََ ْ ُ ْ َ َْ َِ ِ َ [ )٣(. 

فيجب عىل الصائم أن جيتنب قول الزور وشهادة الزور، واجلهل 
:  قالtًل شيئا من ذلك، فعن أيب هريرة والعمل به، وحيرم عليه أن يفع

فليس هللا ] واجلهل[من مل يدع قول الزور والعمل به ((: rقال رسول اهللا 
 . )٤())أن يدع طعامه ورشابه] يف[ٌحاجة 

َل،والسفه، والعمل بهالكذب، واجله:واملراد بالزور  . )٥(أي بمقتضاه: َّ
ّوقد عرفها   الغيبة، وهو ذكرك أخاك بما يكره في غَيبته،-٣

النهاية يف غريب احلديث واألثر البن :  ، بترصف ، وانظر١٩/٣١جامع البيان ، للطربي ،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١١٧  -٤/١١٦، وفتح الباري البن حجر ، ٢/٣١٨األثري، 

 ٧٢: فرقان، اآلية سورة ال )٢(
 .                                        ٣٠: سورة احلج اآلية )٣(
،ويف ١٩٠٣البخاري، كتاب الصوم، باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم، برقم ) ٤(

ُّ واجتنبوا قول الزور[:كتاب األدب،باب قول اهللا تعاىل ََ ْ ُ ْ ََ   . ٦٠٥٧، برقم ]٣٠:احلج [] ِ
 . ٤/١١٧فتح الباري البن حجر ،  )٥(
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٢٣٨ 
ذكر املرء بام : الغيبة((:  بذلك ، قال اإلمام النووي رمحه اهللاrالنبي 

بدن الشخص، أو دينه، أو دنياه، أو نفسه، أو : يكرهه، سواء كان ذلك يف
ِخلقه، أو خلقه، أو ما ُِ ُْ له، أو ولده، أو زوجه، أو خادمه، أو ثوبه، أو َ

حركته، أو طالقته، أو عبوسته أو غري ذلك، مما يتعلق به، سواء ذكرته 
باللفظ أو باإلشارة والرمز، ومن ذلك قول كثري من الفقهاء يف 

َّقال بعض من يدعي العلم أو بعض من ينسب إىل الصالح : التصانيف
اهللا يعافينا، اهللا :ومنه قوهلم عند ذكره ...ممن يفهم السامع املراد منه...

 .)١())يتوب علينا،نسأل اهللا السالمة،فكل ذلك من الغيبة
 والغيبة حمرمة بإمجاع املسلمني، وقد تظاهر عىل حتريمها الدالئل 

 .  عىل الصائم وغريه)٢(الرصحية من الكتاب، والسنة، وإمجاع األمة
َوال  [: قال اهللا تعاىل ْيغتب بعَ َّ َ ْ َضكم بعضا أحيب أحدكم أن يأكل َ ُ ُ ُْ َ َْ َ ََ ُّ ْ َِ ُ ً ُُ

ِحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيمـَل ِ َِّ ُ ْ َ ٌَ َّ َ ُ ْ َْ َّ ُ ًَّ ِ ُ َِ َ َ [ )٣(. 
 )) ؟أتدرون ما الغيبة((: قالr،أن رسول اهللا tوعن أيب هريرة 

أفرأيت  إن كان : قيل))رك أخاك بام يكرهذك((:اهللا ورسوله أعلم،قال:قالوا
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته،وإن مل يكن فيه ما ((:يف أخي ما أقول؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠/٤٦٩فتح الباري البن حجر ، :  بترصف، وانظر٢٩٠ -٢٨٨األذكار للنووي، ص )١(
 . ١٠/٤٧٣فتح الباري ، البن حجر ، : ، وانظر٢٨٩األذكار للنووي ، ص )٢(
 .٢: سورة احلجرات، اآلية )٣(
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٢٣٩ 
،و قد جاءت اآليات الكثرية،واألحاديث العديدة يف )١())تقول فقد هبته

،فيجب عىل الصائم أن يبتعد عن الغيبة )٢(حتريم الغيبة ، والرتهيب منها
 .)٣())أكثر خطايا ابن آدم يف لسانه((للسان؛فإن وغريها من آفات ا

 : وتباح الغيبة لغرض رشعي لستة أسباب
َّ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان، أو ،التظلم: السبب األول

 .القايض، ويقول فالن فعل يب كذا وكذا
االستعانة عىل تغيري املنكر ورد العايص إىل الصواب، :السبب الثاين

 . عمل كذا فأزجره عنه فالن ي: فيقول
ظلمني فالن، أو أيب أو :  كأن يقول للمفتي،االستفتاء: السبب الثالث

: أن يقول: غريه، فهل له ذلك؟ وما طريقتي يف اخلالص منه؟ واألفضل
 . يف رجل أو زوج أو ولد؟

كجرح املجروحني، : حتذير املسلمني من الرش: السبب الرابع
والنصيحة للمسلمني وحتذيرهم من واإلخبار بالعيب عند املشاورة، 

 . أهل البدع، وحتذير السلطان من تولية الفسقة والظلمة عىل املسلمني 
 فيجوز ذكره بام ًأن يكون جماهرا، بفسقه، أو بدعته: السبب اخلامس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٥٨٩مسلم ، كتاب الرب والصلة ، باب حتريم الغيبة ، برقم  )١(
ًذكرت يف كتايب آفات اللسان أكثر من عرشين حديثا جاءت يف الغيبة، و من القرآن أكثر من  )٢(

 . ، للمؤلف٤٩– ١٣خسمة مواضع، فراجع آفات اللسان، ص
  . ١٢٠١صحيح اجلامع لأللباين، احلديث رقم : انظر  )٣(
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٢٤٠ 
 . جياهر به، وال جيوز بغريه إال بسبب آخر

ً فإذا كان معروفا بلقب، كاألعمش، التعريف،: السبب السادس
ًعرج، والقصري، وغري ذلك جاز ذكره بذلك، وحيرم ذكره به تنقصا، واأل

  .)١(ولو أمكن التعريف بغريه كان أوىل، واهللا أعلم
 : وقد مجع بعضهم هذه األسباب الستة يف قوله 

ِمتظلم،ومعرف، وحمذر  القدح ليس بغيبة يف ستة ِّ ُ ٍ ِّ ٍ ِّ 
ٍوجماهر فسقا ومستفت  )٢( منكرومن طلب اإلعانة يف إزالة  ً

وهي نقل كالم الناس بعضهم إىل بعض عىل جهة  النميمة، -٤
 .)٣(اإلفساد بينهم

ٌوهي من كبائر الذنوب، وحمرمة بإمجاع املسلمني، وقد تظاهر عىل  َّ
 .)٤(حتريمها الدالئل الرصحية من الكتاب والسنة واإلمجاع

والنميمة تفسد بني الرجل وزوجه، وبني الرجل وأخيه، وهي تفسد 
: أكثر مما يفسد السحر، وقد روى ابن عبد الرب عن حييى بن أيب كثري قال

،فظهر )٥())يفسد النامم والكذاب يف ساعة ما ال يفسد الساحر يف سنة((
 . ٢٩٢، واألذكار للنووي، ص١٦/١٤٢رشح النووي عىل صحيح مسلم، : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٩،وآفات اللسان للمؤلف،ص٢٣رشح العقيدة الطحاوية،بتحقيق األلباين،ص )٢(
 . ٢/١١٢رشح النووي عىل صحيح مسلم،  )٣(
 . ٢٨٩األذكار للنووي ، ص )٤(
 . ٣٢٥فتح املجيد رشح كتاب التوحيد ، ص )٥(



   محرمات الصيام

 

٢٤١ 
بذلك أهنا من أنواع السحر؛ألهنا تشارك السحر يف التفريق بني الناس 

َوال  [: الَّوتغيري قلوب املتحابني،وتلقيح الرشور؛وهلذا حذر اهللا منها فق َ
ِتطع كل حالف مهني َّ ٍ َِّ َ َّْ ُ ِمهاز مشاء بنميم* ُ َ ِ َّ َّ ٍَّ ِمناع للخري معتد أثيم * َ ٍَ َ َ َّْ ُ ْ َِ ْ ِّ ٍ [ )١(. 

ال ((: ، ويف لفظ))ّال يدخل اجلنة نامم((:  فقالrَّوحذر منها النبي 
، والنميمة جاءت فيها األحاديث الكثرية عن النبي )٢())يدخل اجلنة قتات

r )وينبغي أن يعمل من نقلت إليه نميمة بستة أمور)٣ ،  : 
َّأن ال يصدق النامم؛ ألنه فاسق: األمر األول ُ. 
 . أن ينهاه عن ذلك وينصحه، ويقبح له فعله:األمر الثاين

  .أن يبغضه يف اهللا تعاىل: األمر الثالث
 .ال يظن بأخيه الغائب السوء أن : األمر الرابع
 .ُأن ال حيمله ما حكي له عىل التجسس والبحث عن ذلك:األمر اخلامس
ال يرىض لنفسه ما هنى عنه النامم، فال حيكي نميمة عنه : األمر السادس

ًفالن حكى كذا وكذا فيصري به نامما، ويكون آتيا ما هنى عنه: فيقول ً)٤(.  
من بيع ، وإجارة، وصناعة، : ت يتجنب الغش، يف مجيع املعامال-٥

 . ١١: سورة القلم ، اآلية  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، كتاب ٦٠٥٦ا يكره من النميمة، برقم البخاري، كتاب األدب، باب م:  متفق عليه )٢(

 .١٠٥اإليامن، باب غلظ حتريم النميمة، برقم 
 . ٦٠ -٥٢آفات اللسان للمؤلف ، ص: انظر  )٣(
، واألذكار ١٠/٤٧٣،وفتح الباري البن حجر، ٢/١١١٣رشح النووي عىل صحيح مسلم، )٤(

 . ٢٩٩للنووي، ص
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٢٤٢ 
ورهن، ويف مجيع األعامل واألقوال، ويف مجيع املناصحات واملشاورات؛ 

َفإن الغش من كبائر الذنوب، وقد تربأ النبي  َّrمن ((:  من فاعله فقال
من ((: ، ويف لفظ)١())محل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس منا

 .)٢())غش فليس مني
 خديعة وخيانة، وضياع لألمانة، وفقد للثقة بني الناس، :والغش

ًوكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث، حرام ال يزيد صاحبه إال بعدا  ُ
 .)٣(من اهللا تعاىل

ت فإن املعازف هي آال يتجنب املعازف وآالت اللهو والطرب؛ -٦
كالعود، والربابة، وغريها من األفالم، وما : اللهو بجميع أنواعها

ِومن الناس من يشرتي ل [: يعرض به الصور اخلليعة، قال اهللا تعاىل َ ْ َ َ ِ َّ َ َهو ـََِ ْ
َحديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها هزوا أولئك لـْال ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُّ ً ُ َ َ َ َُ ََّ َ ْ َ ٍُ ِ َ ِ ْهم ـَِِ ُ

ِعذاب مهني ُّ ٌ ََ [ )٤( . 
واهللا ((: ُ ، أنه سئل عن هذه اآلية فقالtوقد صح عن ابن مسعود 

 .)٥())الذي ال إله غريه هو الغناء
 . t عن أيب هريرة ١٠١، برقم ))من غشنا فليس منا(( :rمسلم، كتاب اإليامن، باب قول النبي  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٢مسلم ، كتاب اإليامن ، الباب  السابق ، برقم  )٢(
 . ١١٨ -١١٧جمالس شهر رمضان، للعثيمني، ص )٣(
 . ٦: سورة لقامن، اآلية  )٤(
 . ٢١/٦٢أخرجه ابن جرير الطربي،  )٥(
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٢٤٣ 
ًوصح أيضا عن ابن عباس، وابن عمر، وذكره ابن كثري عن جابر، 

اآلية نزلت هذه ((: ، وقال احلسن)١(وعكرمة، وسعيد بن جبري، وجماهد
 .)٢()) يف الغناء واملزامري

َّليكونن من ((: r من املعازف، وقرهنا بالزنا، فقال rوقد حذر النبي  َ
َأمتي أقوام يستحلون احلر، واحلرير، واخلمر، واملعازف ٌِ ُواحلر. )٣()) ... ِّ ِ :

ِّأي يفعلوهنا فعل املستحل هلا : ُّالفرج، واملراد به الزنا، ومعنى يستحلون
بدون مباالة، وقد وقع يف زمننا فكان من الناس من يستعمل هذه 
املعازف أو يستمعها كأهنا يشء حالل، فاحذر يا عبد اهللا من نواقض 

  . )٤(الصوم ونواقصه
َتنب الصائم مجيع ما حرم اهللا تعاىل يف كل حال جي-٧  فال يتم التقرب :َّ

من الطعام والرشاب، وسائر املفطرات : إىل اهللا تعاىل برتك الشهوات
املباحة يف غري حالة الصيام إال بعد التقرب إليه برتك ما حرمه يف كل 

دمائهم، وأمواهلم، : من الكذب، والظلم، والعدوان عىل الناس يف: حال
، لعبد اهللا ))أحاديث ذم الغناء واملعازف يف امليزان((: هذه اآلثار والكالم عليها يف كتاب: انظر  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥٤ -١٤٨يوسف اجلديع، ص
 . ٣٤١ - ١/٣٣٨إغاثة اللهفان، البن القيم، : الكالم عن هذه اآلية: انظر  )٢(
، ٥٥٩٠ُّالبخاري، كتاب األرشبة، باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر و يسميه بغري اسمه، برقم  )٣(

 . tعري من حديث أيب مالك األش
 . ١١٩جمالس شهر رمضان، البن عثيمني،  )٤(
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٢٤٤ 
ٍوأعراضهم، وترك اللغو، والرفث، وقول كل باطل؛ وهلذا جاء يف 

ليس الصيام من ((: rقال رسول اهللا : ، قالtاحلديث عن أيب هريرة 
َّاألكل والرشب إنام الصيام من اللغو والرفث ٌ، فإن سابك أحد أو )١(ِ َّ

 .)٢())إين صائم ، إين صائم: عليك، فلتقلجهل 
َّرب((: rقال رسول اهللا :  ، قالtوعن أيب هريرة  ّ صائم حظه من ُ ٍ

ّصيامه اجلوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر ٍ َّ ، وهذا لفظ ))ُ
ٍكم من صائم ليس له من صيامه إال ((: ، ولفظ اإلمام أمحدابن خزيمة

 .)٣())ٍاجلوع، وكم قائم ليس له من قيامه إال السهر
 وإذا كان يوم صوم ...((:  يرفعهtويف حديث أيب هريرة 
 َّ؛ فإن سابه أحد )٤( يصخبأحدكم فال يرفث، وال

الكالم الفاحش، وهو يطلق عىل هذا وعىل اجلامع، وعىل مقدماته، وعىل ذكره من : الرفث )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٤/١٠٤فتح الباري البن حجر، . [أي ذكره مع النساء وغريهن: ًالنساء، أو مطلقا

لصيام،والدليل عن اإلمساك عن اللغو ابن خزيمة، كتاب الصيام،باب النهي عن اللغو يف ا )٢(
،وصححه عىل رشط مسلم، ١/٤٣٠،واحلاكم،٣/٢٤٢، ١٩٩٦والرفث من متام الصوم،برقم 

 . ))إسناده صحيح((: ٣/٢٤٢ووافقه الذهبي، وقال األلباين يف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة،  
طعام والرشاب مع ابن خزيمة، يف كتاب الصيام، باب نفي ثواب الصوم عن املمسك عن ال )٣(

، ١/٤٣١، وابن ماجه، ٢/٤٤١، وأمحد، ١٩٩٧ارتكابه ما زجر عنه غري األكل والرشب، برقم 
: ٣/٢٤٢،وقال األلباين يف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة،٥/١٩٩وحسنه العراقي يف اإلحياء ، 

، وله شاهد من ))حسن صحيح((:  ٢/٧١، وقال يف صحيح سنن ابن ماجه، ))إسناده صحيح((
 . ١٢/٣٨٢الطرباين يف الكبري، حديث ابن عمر 

تأكيده حالة الصوم، : اخلصام، والصياح، واملراد بالنهي هنا: الصخب والسخب: و ال يصخب )٤(
= 
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٢٤٥ 
ٌإين امرؤ صائم : فليقل)١(أو قاتله ُ...(()٢(. 

،وقال )٣())ترك الطعام، والرشاب:أهون الصيام((:قال بعض السلف
إذا صمت فليصم سمعك، وبرصك، ولسانك، عن الكذب، ((:tجابر 

، ودع أذى اجلار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، وال واملحارم
 :، وقد أحسن القائل حني قال)٤())جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء

  ٌإذا مل يكن يف السمع مني تصاون
ُويف برصي غض ويف منطقي صمت  َ ٌّ 

ُفحظي إذا من صومي اجلوع والظمأ ً ِّ  
 )٥(ُيومي فام صمتفإن قلت إين صمت  

ّورس هذا أن التقرب إىل اهللا تعاىل برتك ((: قال ابن رجب رمحه اهللا ُّ
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤/١١٨فتح الباري البن حجر، : ًو إال فغري الصائم منهي عن ذلك أيضا
ّإين صائم أمكن أن يكف عنه، فإن : ؛ فإنه إذا قالأي هتيأ لقتاله: أي شتمه، أو قاتله: ّسابه أحد )١(

 . ٤/١٠٥ّأرص دفعه باألخف، كالصائل، فتح الباري، البن حجر، 
، وتقدم خترجيه يف ١١٥١، ومسلم، برقم ١٩٠٤، ورقم ، ١٨٩٤البخاري، برقم : متفق عليه )٢(

 . فضائل الصيام
 . ٢٩٢ب، صلطائف املعارف فيام ملواسم العام من الوظائف، البن رج )٣(
 . ٢٩٢املرجع السابق، ص )٤(
 . ٢٩٢لطائف املعارف؛ البن رجب، ص )٥(
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٢٤٦ 
املباحات اليكمل إال بعد التقرب إليه برتك املحرمات،فمن ارتكب 
ّاملحرمات ثم تقرب برتك املباحات كان بمثابة من يرتك الفرائض ويتقرب  ّ ّ

يث اليؤمر بإعادته؛ألن ًبالنوافل،وإن كان صومه جمزئا عند اجلمهور بح
ُالعمل إنام يبطل بارتكاب ما هني عنه فيه خلصوصه دون ارتكاب ما هني 

  .)١())ُعنه لغري معنى خيتص به، هذا هو أصل مجهور العلامء
# # # 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٩٢املرجع السابق، ص  )١(
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٢٤٧ 
 آداب الصيام المستحبة: المبحث السابع عشر

 .  هو ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه:المستحب والمسنون
ب مستحبة، يستحب للصائم املحافظة عليها، والعمل والصوم له آدا

هبا؛ ليحصل عىل الثواب األكمل واألجر األعظم يف صيامه، وهذه 
 : اآلداب عىل النحو اآليت 

 : السحور ومشروعيته على النحو اآلتي: أوالً
ُما يتسحر به، ]: بفتح السني[َّالسحور :  مفهومه -١ ََّ وبضم [ُ
ُالسحور] السني َ، وسمي بذلك؛ ألنه يقع يف السحر)١(نفسهالفعل : ُّ َّ ِّ ُ)٢( ،

َّكل طعام أو رشاب يتغذى به آخر الليل يف السحر من : وهو يف احلقيقة َ َ َ ٍ ٍ
 . )٣(أراد الصيام

ُوهو آخر الليل قبيل الصبح، :  يبدأ من السحر: وقت السحور-٢
َومجع السحر َُّ ْ َالسحر من ثلث الليل اآلخر إىل ط: أسحار، وقيل: َ لوع َّ

 فعىل هذا يكون وقت السحور من بداية ثلث الليل اآلخر إىل )٤(الفجر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦/٣٦٢، البن األثري ، rجامع األصول يف أحاديث الرسول  )١(
 . ١٢٣جمالس شهر رمضان للعثيمني، ص )٢(
ُ يتسحر به من الطعام الفتح اسم ماوهو ب...َّالسحور...((: ٢/٣٤٧قال ابن األثري يف جامع األصول، )٣( َُّ

إن الصواب بالضم؛ : ُوالرشاب، وبالضم مصدر، والفعل نفسه، وأكثر ما يرى بالفتح، وقيل
 . ))والربكة، واألجر، والثواب يف الفعل ال يف الطعام. ألنه بالفتح الطعام

 . ٤/٣٥٠لسان العرب، البن منظور،  )٤(
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٢٤٨ 
ْطلوع الفجر الثاين واألفضل تأخريه إىل قبيل الفجر الثاين كام سيأيت َ ُ. 

 يكون من طلوع  اإلمساك عن السحور وجميع المفطرات-٣
فجر صادق، وفجر كاذب، فالفجر : الفجر الثاين؛ فإن الفجر فجران

هو العمودي من : ملستطيل يف األفق، والفجر الكاذبهو ا: الصادق
جهة األرض إىل جهة السامء، وهو كذنب الذئب، والفجر األول هو 

هو : َّالذي اليتبني فيه اخليط األبيض من اخليط األسود، واخليط األبيض
 : هو سواد الليل ، كام قال اهللا تعاىل: بياض النهار، واخليط األسود

َوكلوا وارش [ ْ َْ َُ ُبوا حتى يتبني لكم الُ َّ َُ َ َ َ َ َُ َّ َخيط األبيض من الـْْ ِْ ُ َ َْ ُ َخيط األسود من ـَْ َِ ِ ِْ َْ َ
ِالفجر ْ َ إنام ذلك ((:  اخليط األبيض واألسود  فقالr، وقد فرس النبي )١( ] ْ

 .)٢()) سواد الليل وبياض النهار
 وكان يؤذن قبل tملؤذن األول بالل ا:  مؤذنان rوقد كان للنبي 

، وكان tِّطلوع الفجر الثاين بوقت يسري، واملؤذن الثاين ابن أم مكتوم 
يؤذن بعد طلوع الفجر الثاين، فأذان بالل إليقاظ النائم؛ ولريجع القائم 
ِّوينتهي من صالة الليل، وأذان ابن أم مكتوم لتنبيه الناس بدخول الفجر 

أن : طعام والرشاب، فعن عبد اهللا بن عمر الثاين فيمسكوا عن ال
ِّأم ًإن بالال يؤذن بليل فكلوا وارشبوا حتى ينادي ابن ((:  قالrرسول اهللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٨٧: سورة البقرة، اآلية )١(
، وتقدم خترجيه يف الركن الثاين من ١٠٩٠، ومسلم، برقم ١٩١٦البخاري، برقم : متفق عليه )٢(

 . مع مجلة من األحاديث يف بيان وقت اإلمساك، فلرتاجع هناك. اإلمساك: أركان الصيام
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٢٤٩ 
،ويف ))أصبحت أصبحت:،وكان رجال أعمى،ال ينادي حتى يقال له))وممكت
،ويف رواية ))أصبحت أصبحت:حتى يقول له الناس((:ة للبخاريرواي
 .)١())ومل يكن بينهام إال أن ينزل هذا ويرقى هذا((:ملسلم

َاليمنعن أحدكم((:  قالr عن النبي tوعن عبد اهللا بن مسعود  َّ - 
من سحوره؛ فإنه ] نداء بالل: أو قال  [أذان بالل - ًأحدا منكم: أو قال 
ِّ بليل؛ لريجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول -أو ينادي  - يؤذن

 - و قال بأصابعه ورفعها إىل فوق، وطأطأ إىل أسفل - الفجر أو الصبح
َّ، وقال زهري بسبابتيه إحدامها فوق األخرى ثم مدمها ))حتى يقول هكذا َّ
َّثم أظهر يزيد يديه ثم مد ((: ، ويف رواية البخاري))هعن يمينه وشامل

لريجع قائمكم ويوقظ ...((: ، ويف لفظ مسلم))إحدامها من األخرى
 -َّ وصوب يده ورفعها - ليس أن يقول هكذا وهكذا((: ، وقال))نائمكم

إن ((: ًسلم أيضا قال، ويف رواية مل)) َّحتى يقول هكذا وفرج بني أصبعيه
َّ ووضع املسبحة عىل املسبحة ومد يديه- الفجر ليس الذي يقول هكذا ِّ ِّ(( ،

يعني الفجر، وهو املعرتض : ولكن يقول هكذا((: ًويف رواية ملسلم أيضا
 .)٢())وليس باملستطيل

، ١٠٩٢، ومسلم، برقم ٧٢٢٨، ٢٦٥٦، ١٩١٨، ٦٢٣، ٦٢٠، ٦١٧البخاري،برقم :متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلمساك عن مجيع املفطرات من طلوع الفجر إىل : ركان الصوم، يف الركن الثاينوتقدم خترجيه يف أ
 .غروب الشمس

، وتقدم خترجيه يف ١٠٩٣، ومسلم، برقم ٧٢٤٧، ٥٢٩٨، و٦٢١متفق عليه البخاري، برقم  )٢(
اإلمساك عن مجيع املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب : أركان الصيام، يف الركن الثاين

= 
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٢٥٠ 
َّ يغرنكم من ال(( : rقال رسول اهللا : وعن سمرة بن جندب، قال

يل هكذا حتى يستطري سحوركم أذان بالل وال بياض األفق املستط
ال ((: ًيعني معرتضا، ويف لفظ: ، وحكاه محاد بن زيد بيديه، قال))هكذا

 )١(حتى يستطري-العمودي الصبح-َّيغرنكم أذان بالل وال هذا البياض
ل وال َّال يمنعنكم من سحوركم أذان بال((: ، ولفظ الرتمذي)٢())هكذا

: ، ويف لفظ أيب داود)٣())الفجر املستطيل، ولكن الفجر املستطري يف األفق
 - الذي هكذا -ال يمنعنكم من سحوركم أذان بالل، وال بياض األفق ((

اليغرنكم أذان بالل و ال هذا ((:ويف رواية النسائي،)٤())حتى يستطري
،قال أبو ))ً يعني معرتضا-، وهكذا ))البياض حتى ينفجر الفجر هكذا

ًوبسط يديه يمينا وشامال:)٥(داود ً(()٦( . 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلوا ((: rً أن بالال كان يؤذن بليل فقال النبي هناك حديث عائشة الشمس، وذكرت 
ومل يكن بني : ل القاسم، قا))؛ فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجروارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم

 ]. ١٠٩٢، ومسلم، برقم ١٩١٩متفق عليه، البخاري، برقم [، ))أذاهنام إال أن يرقى ذا وينزل ذا
 ] .٦/٣٧٠جامع األصول البن األثري،[استطار ضوء الفجر إذا انبسط يف األفق وانترش،:يقال:يستطري )١(
 ].اإلمساك[، وتقدم خترجيه، يف أركان الصوم ١٠٩٤مسلم، برقم  )٢(
، وصححه األلباين يف صحيح ٧٠٦الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف بيان الفجر، برقم  )٣(

 . ، وأصله يف صحيح مسلم كام تقدم ٢/٣٧٨الرتمذي، 
أللباين يف صحيح ، وصححه ا٢٣٤٦سنن أيب داود، كتاب الصوم، باب وقت السحور، برقم  )٤(

 . ، وأصله يف صحيح مسلم كام تقدم ٢/٥٦سنن أيب داود، 
 . ٦/٣٧٠أبو داود يعنى الطياليس، قاله ابن األثري يف جامع األصول،  )٥(
 . ،وأصله يف صحيح مسلم كام تقدم ٢١٧١النسائي،كتاب الصوم،باب كيف الفجر،برقم  )٦(
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٢٥١ 
كلوا وارشبوا، وال (( : rقال رسول اهللا :،قالtوعن طلق بن عيل 

ِ الساطع املصعد)١(ّهيدينكم ْ  .)٢())،فكلوا وارشبوا حتى يعرتض لكم األمحرُ
فجر حيرم : الفجر فجران((: قالr،أن رسول اهللا وعن ابن عباس 

 .)٣())ُّة وحيل فيه الطعام،وفجر حترم فيه الصالُّفيه الطعام وحتل فيه الصالة
فأما الفجر : الفجر فجران((: rقال رسول اهللا : قال tوعن جابر 

 وال حيرم الطعام، وأما ُّالذي يكون كذنب الرسحان فال حتل الصالة فيه
، واهللا )٤())ُّفإنه حيل الصالة وحيرم الطعامًالذي يذهب مستطيال يف األفق 

َّال تنزعجن للفجر املستطيل؛ فإنه الصبح :  يقولُهدت اليشء إذا حركته، وأقلقته،: هيدينكم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ ِ َ ْ َ
 ]. ٣٧١/ ٦جامع األصول، البن األثري، . [الكذاب فال متتنعوا به عن األكل والرشب

، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما ٢٣٤٨أبو داود ، كتاب الصوم ، باب وقت السحور، برقم  )٢(
، ويف صحيح ٢/٥٦صحيح سنن أيب داود، ، قال األلباين يف ٧٠٥جاء يف بيان الفجر، برقم 

 .))حسن صحيح((: ١/٣٧٨الرتمذي، 
والعمل عىل هذا عند أهل العلم، أنه ال حيرم عىل الصائم ((: قال الرتمذي عقب هذا احلديث

 :  rقوله . ))وبه يقول عامة أهل العلم. األكل والرشب حتى يكون الفجر األمحر املعرتض
:  الفجر األمحر املعرتض، واملراد به الصبح الصادق، وقوله  أي))حتى يعرتض لكم األمحر ((
أن : ًارتفاعه مصعدا قبل أن يعرتض، ومعنى األمحر هنا: ، وسطوعه))املصعد : الساطع((

 ]. ٣/٣٨حتفة األحوذي، للمباركفوري ، . [يستبطن البياض املعرتض أوائل محرة
هذا حديث ((: ، وقال١/٩١ واللفظ له، ، واحلاكم١٩٢٧، ورقم ٣٥٦، برقم ١/١٨٤ابن خزيمة،  )٣(

، ٤١٥٥، برقم ٤/١٠٦، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، ))صحيح عىل رشط الشيخني
 ]. اإلمساك[، وتقدم يف أركان الصيام ٦٩٣، برقم ٢/٣١٤ويف األحاديث الصحيحة، 

إسناده جيد ((: ٢٠٠٢، برقم ٥/٨،قال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، ١/٩١احلاكم،  )٤(
 ].اإلمساك[، وهو شاهد حلديث ابن عباس املتقدم، وتقدم خترجيه يف أركان الصيام ))ورجاله ثقات
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٢٥٢ 
  .)١(تعاىل أعلم

فيه حكم عظيمة منها خمالفة أهل  الحكمة من السحور، -٤
 ، أن رسول tالكتاب؛ فإهنم ال يتسحرون؛ حلديث عمرو بن العاص 

ُفصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة ال((:  قالrاهللا  ََ َُ َسحرْ َّ(()٢(.  
ِّالفارق واملميز ما بني : معناه((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل 

ُّصيامنا وصيامهم السحور؛ فإهنم ال يتسحرون ونحن يستحب لنا 
 .)٤())هي السحور: ر السح)٣(ُالسحور، وأكلة

 : له فضائل عىل النحو اآليتالسحور .  فضل السحور-٥
: rقال النبي : ، قالt عن أنس بن مالك  السحور بركة؛-أ 

َّتسحروا فإن يف السحور بر((  .)٥())كةَّ
الركن الثاين [ما تقدم من األحاديث والكالم عليها ورشح بعض املعاين يف أركان الصيام : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]. اإلمساك من طلوع الفجر الثاين إىل الغروب
 . ١٠٩٦لصيام، باب فضل السحور، وتأكيد استحبابه واستحباب تأخريه، برقم مسلم، كتاب ا )٢(
قيل بفتح اهلمزة وهو ضبط اجلمهور، وهي عبارة عن املرة الواحدة من األكل، :أكلة السحر )٣(

رشح النووي عىل . [فهي اللقمة: ُكالغدوة والعشوة، وإن كثر املأكول فيها، وأما األكلة بالضم
 ] .٧/٢١٤صحيح مسلم، 

 . ٢١٥- ٧/٢١٤رشح النووي عىل صحيح مسلم ،  )٤(
، ومسلم، ١٩٢٣البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحو من غري إجياب، برقم : متفق عليه )٥(

، وقد روى متن هذا احلديث ١٠٩٥كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، برقم 
 رواه t،وعبد اهللا بن مسعود ٤/١٤١ائي، ، فأبو هريرة رواه عند النسrعدد من أصحاب النبي 

 . ١٤١، ٤/١٤٠عندالنسائي ، 
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٢٥٣ 
دخلت : ، قالrعن رجل من أصحاب النبي وعن عبد اهللا بن احلارث 

 َّإهنا بركة أعطاكم اهللا إياها فال ((: َّ، وهو يتسحر، فقالrعىل النبي 
 .)١())تدعوه

 إىل السحور rدعاين رسول اهللا : ، قالtوعن العرباض بن سارية 
َّهلم إىل الغدا((: يف رمضان فقال ُ  .)٢())ء املباركَ

َوعن املقدام بن معديكرب عن النبي  َ ِْ ِ َrعليكم بغداء ((: ، قال
 .)٣())السحور؛ فإنه هو الغداء املبارك

َّ؛ وألن املتسحر يتقوى بهrوبركة السحور؛ ألنه سنة النبي   عىل ِّ
طاعة اهللا تعاىل؛ وألن من قام للسحور يكون يف السحر وهو وقت من 
ًأوقات اإلجابة؛ وألن فيه خمالفة ألهل الكتاب؛ وألن من تسحر يف آخر 
الليل قبل الفجر يعينه ذلك عىل حضور صالة الفجر مع اجلامعة؛ وألن 

 ألمر ًاهللا تعاىل ومالئكته يصلون عىل املتسحرين؛ وألن من تسحر امتثاال
ً واقتداء بفعله يكون عبادة هللا تعاىل؛ وكذلك إذا نوى بالسحور rالنبي 

التقوي عىل عبادة اهللا كان السحور عبادة هللا للصائم املتسحر له به أجر، 
، وصححه األلباين يف صحيح ٢١٦٢النسائي،كتاب الصيام، باب فضل السحور، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/١٠٧النسائي، 
، والنسائي، كتاب ٢٣٤٤أبو داود، كتاب الصوم، باب من سمى  السحور الغداء، برقم  )٢(

 . ٢/٥٥ ، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢١٦٢ر، برقم الصيام، باب دعوة السحو
، وصحح إسناده األلباين يف ٢١٦٣النسائي، كتاب الصيام، باب تسمية السحور غداء، برقم  )٣(

 . ٢/١٠٨صحيح سنن النسائي، 
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٢٥٤ 
 .وغري ذلك من أنواع الربكات

؛ حلديث أيب سعيد اخلدري  ومالئكته يصلون عىل املتسحرينU اهللا -ب
tقال رسول اهللا : قالr:))لسحور أكله بركة فال تدعوه،ولو أن جيرع ا

ًأحدكم جرعة من ماء  .)١())  ومالئكته يصلون عىل املتسحرينU؛ فإن اهللا ُ
 عن النبي tحلديث أيب هريرة  أفضل طعام السحور التمر؛ -٦
rُنعم سحور املؤمن((:   قال َ ْ  .)٢())ُ التمرِ

، وليس بواجب، قال اإلمام سنة مؤكدة:  حكم السحور-٧
 rباب بركة السحور من غري إجياب؛ألن النبي ((: البخاري رمحه اهللا

 ، وعن عبد اهللا بن عمر )٣(وأصحابه واصلوا ومل يذكر السحور
إنك : َّس، فشق عليهم، فنهاهم، قالوا واصل فواصل الناrأن النبي 

َلست كهيئتكم، إين أظل أطعم وأسقى((:تواصل،قال ُ ُ َُ َ ْ َُّ ُ(()٤(. 
 . )٥(اإلمجاع عىل ندب السحور واستحبابه:وقد نقل احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

، وحسنه ))إسناده قوي((: ، وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب٤٤ ،٣/١٢أمحد يف املسند،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠٧٠، برقم ١/٦٢١أللباين  لغريه، يف صحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري، ا

، وصححه األلباين يف ٢٣٤٥أبوداود، كتاب الصوم، باب من سمى السحور الغداء، برقم  )٢(
 . ٢/٥٥صحيح سنن أيب داود، 

 . ١٩٢٢البخاري، كتاب الصوم، باب بركة الصوم من غري إجياب، قبل احلديث رقم  )٣(
، ثم رقم ١٩٢٢البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غري إجياب، برقم : تفق عليهم )٤(

 . ١١٠٢، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال، برقم ١٩٦٢
 . ٤/١٣٩فتح الباري، البن حجر،  )٥(
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٢٥٥ 
 وحيصل باملاء ام، يحصل السحور ولو بالماء عند عدم الطع-٨

ُّالسحور كله بركة ((: r عن النبي tاألجر كذلك؛ حلديث أيب سعيد 
 .)١())... ُفال تدعوه، ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماء

 t أن زيد بن ثابت t حلديث أنس تأخير السحور أفضل؛: ثانياً
: كم بينهام؟ قال: ،ثم قاموا إىل الصالة،قلتrَّأهنم تسحروا مع النبي ((ثه َّحد

ُقدر مخسني أو ستني،يعني آية ْ ،ويف رواية للبخاري،عن قتادة عن أنس بن ))َ
َّ وزيد بن ثابت تسحرا فلام فرغا من سحورمها قام نبي اهللا rأن النبي ((مالك 

كم كان بني فراغهام من : قلت ألنس:] قال قتادة[، ))إىل الصالة فصليا
َ قدر ما يقرأ الرجل مخسني آية:سحورمها ودخوهلام يف الصالة؟ قال ْ َ(()٣( )٢(. 

 . ، وتقدم خترجيه قبل حديث واحد٣/٤٤، ٣/١٢أمحد ،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وكتاب ٥٧٦،ورقم ٥٧٥ة ،باب وقت الفجر،برقم البخاري،كتاب الصال:متفق عليه )٢(

،وكتاب الصوم،باب قدر كم ١١٣٤التسحر،باب من تسحر فلم ينم حتى صالة الصبح،برقم 
،ومسلم،كتاب الصيام،باب فضل السحور،وتأكيد ١٩٢١بني السحور وصالة الفجر؟،برقم 

 . ١٠٩٧استحبابه،واستحباب تأخريه وتعجيل الفطر، برقم 
إذا سمع أحدكم النداء واإلناء عىل يده فال يضعه حتى ((: rقال رسول اهللا :  ، قالtيرة وعن أيب هر )٣(

إذا سمع أحدكم األذان واإلناء عىل يده ((: ، وهذا لفظ أيب داود، ولفظ اإلمام أمحد))يقيض حاجته منه
أبوداود، كتاب الصوم، باب يف الرجل يسمع النداء واإلناء عىل [، ))دعه حتى يقيض حاجته منهفال ي

،برقم ١٥/١٢٨٤ً،وهو يف املسند أيضا يف ١٠٢٩، برقم ١٦/٣٦٨، وأمحد يف املسند، ٢٣٥٠يده، برقم 
 . ، وغريهم ١/٢٠٣، واحلاكم، ))حتى يقيض منه ... ((:  بلفظ، لكن٩٤٧٤

، وحسنه حمققو ))حسن صحيح((: ٢/٥٧واحلديث قال عنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
ًمسند اإلمام أمحد يف املوضعني املشار إليهام آنفا، وقال عبد القادر األرنوؤط يف حتقيقه جلامع 

 ، والطربي يف تفسريه ، ٤/٢١٨، وأخرجه البيهقي، ))إسناده صحيح((: ٦/٣٧١األصول ، 
= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٦
حدثنا روح ، حدثنا محاد ، ((: ١٠٦٣٠، برقم ١٦/٣٦٨وقال اإلمام أمحد يف مسنده، . ٢/١٧٥

وكان املؤذن يؤذن إذا بزغ ((: وزاد فيه ...  مثله rعن عامر بن أيب عامر، عن أيب هريرة عن النبي 
 ، كام قال احلاكم ووافقه الذهبي، ))صحيح عىل رشط مسلمإسناده ((: ، قال حمققو املسند))الفجر

: عن أبيه(( ٢٥٧ - ٢٥٦، و١٢٤  -١/١٢٣ولكن قال ابن أيب حاتم يف العلل، . ١/٢٠٣
املؤذن ((: ، أن قوله٦/٢٣٢، وذكر ابن حزم يف املحىل، ))حديث عامر عن أيب هريرة موقوف

 . هو من قول عامر بن أيب عامر))يؤذن إذا بزع الفجر
 . ١٦/٣٦٨ ، ٢٨٥  -١٥/٢٨٤كالم حمققي مسند اإلمام أمحد، : وانظر
، قال ))إذا سمع أحدكم املؤذن واإلناء عىل يده فال يضعه حتى يقيض حاجته منه((: rقوله 

ًإن بالال يؤذن بليل فكلوا وارشبوا ((: ذا عىل قولهه: قلت((: ٣/٢٣٣اخلطايب يف معامل السنن، 
أن يسمع األذان وهو يشك يف الصبح، مثل أن تكون : ، أو يكون معناه))حتى يؤذن ابن أم مكتوم

علمه أن دالئل الفجر معه معدومة، السامء معتمة، فال يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع، ل
ًولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا، فأما إذا علم انفجار الصبح فال حاحة به إىل أذان الصارخ؛ 
ألنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والرشاب إذا تبني له اخليط األبيض من اخليط األسود من 

 .انتهى كالمه رمحه اهللا. ))الفجر
، ومع عون املعبود ٣/٢٣٣محه اهللا تعاىل يف هتذيب السنن مع معامل السنن، وقال اإلمام ابن القيم ر
ألن :هذا احلديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك يف اتصاله، قال((:٦/٤٧٦رشح سنن أيب داود، 

أنبأنا عبد األعىل بن محاد،أظنه عن محاد عن حممد بن عمرو عن أيب هريرة فذكره،وقد :أباداود قال
هو النهار إال أن ((: قال:rأي ساعة تسحرت مع رسول اهللا :قلنا حلذيفة((:ٍّ  زر قالروى النسائي عن
 ]. ٢/١٠٤،وحسن إسناده األلباين يف صحيح النسائي، ٢١٥٢النسائي،برقم . [))الشمس مل تطلع

لو ال ((:  املسألة، فروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع األعمش يقولوقد اختلف يف هذه
، ثم ذكر إسحاق عن أيب بكر الصديق، وعيل، وحذيفة ))الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت

. وهؤالء مل يروا فرقا ًبني األكل وبني الصالة املكتوبة، هذا آخر كالم إسحاق: نحو هذا، ثم قال
ًسعود أيضا، وذهب اجلمهور إىل امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو ُوقد حكي ذلك عن ابن م

واحتج األولون . قول األئمة األربعة، وعامة فقهاء األمصار،وروي معناه عن عمر وابن عباس
، ))بعد طلوع الفجر ومل يكن يؤذن إال فكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم((: rبقول النبي 

أصبحت : ًوكان رجال أعمى ال يؤذن حتى يقال له((: كذا يف البخاري، ويف بعض الروايات
= 
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٢٥٧ 
وتأخري السحور  أرفق بالصائم وأسلم له من النوم عن صالة الفجر، 
َّوللصائم أن يأكل ويرشب ولو بعد السحور ونية الصيام، حتى يتبني  ّ

ُوكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم الـْخيط  [: طلوع الفجر؛ لقول اهللا تعاىل  ْ ُ َّ ََ َ َّ ُُ َ َُ َ َ ُ َ ََ ْ
ِاألبيض من الـْخيط األسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىل الليل ْ َ َ َّ ْ ْ ََّ َ ِْ ِّ ْ َ َ َ ُّْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ َ َ َْ َْ ُ[ )١(. 

وحيكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته يف األفق، أو بخرب موثوق به 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وإن النهار إنام هو من طلوع الشمس: ، قالوا))أصبحت
خيط َ و[: واحتج اجلمهور بقوله تعاىل خيط األبيض من الـْ ِكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم الـْ ِْ َ ْ ُ َّ ََ َ َ َّ َُ ْ َ َ ُ َُ َُ ْ ُ َ ْ َُ َ

ِاألسود من الفجر  ْ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ ، )) كلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم((:r،وبقول النبي ]١٨٧:البقرة [ ]ْ
ول فإنه ال حيرم الطعام وال حيل الصالة،وأما الثاين فإنه حيرم فأما األ: الفجر فجران((: وبقوله

وأما حديث حذيفة فمعلول، وعلته : قالوا. رواه البيهقي يف سننه. ))الطعام، وحيل الصالة
انتهى كالم ابن القيم رمحه اهللا . ))ًالوقف، وأن زرا هو الذي تسحر مع حذيفة، ذكره النسائي

وقد تعقب أمحد : قلت. [٢٣٤  -٣/٢٣٣ع مع معامل السنن ، تعاىل من هتذيب السنن املطبو
حممدشاكر كالم ابن القطان، وأنكر تضعيف احلديث، ثم ذكر أسانيد احلديث عند اإلمام أمحد، 

معامل السنن للخطايب، بتحقيق أمحد حممد ... فهذه أسانيد ثالثة متصلة ((: وأيب داود، ثم قال
اهللا تعاىل أعلم، وقد سمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا و]. ٣/٢٣٣شاكر، وحممد حامد الفقي، 

عن عائشة  ((: ، ولفظ احلديث ١٩١٩، ١٩١٨أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم 
 )) ًأن بالال يؤذن بليل، فقال رسول اهللاr  :)) كلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛

. ))ومل يكن بني أذاهنام إال أن يرقى هذا وينزل هذا: ، قال القاسم))فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر
وهذا يبني أن العمدة عىل طوع الفجر وليس عىل األذان فإذا ((: ًقال شيخنا يف تقريره املذكور آنفا

 يطلع فصومه صحيح، وإذا كان املؤذن يؤذن عىل التقويم أكل أو رشب بعد األذان والفجر مل
فالتقويم تقريبي فلو أكل أو رشب أثناء األذان فال بأس؛ ألنه ظني، ولكن األحوط للمؤمن 

 . يعني رمحه اهللا إذا أذن املؤذن عىل التقويم. ))اإلمساك
 . ١٨٧: سورة البقرة ، اآلية )١(
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٢٥٨ 
َّبأذان أو غريه، فإذا طلع الفجر أمسك، وينوي بقلبه، وال يتلفظ بالنية؛ 

  .)١(ُّألن التلفظ هبا بدعة
فالسنة إفطار الصائم بعد الغروب وعدم املواصلة؛ اإلفطار، : ثالثاً

إذا أقبل الليل من ها ((:rقال رسول اهللا :،قالtحلديث عمر بن اخلطاب 
  .)٣( )٢())هنا، وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

 . ١٢٥صجمالس شهر رمضان ، البن عثيمني ،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي أنه صار يف حكم املفطر وإن مل ))فقد أفطر الصائم((:  قال ابن األثري))فقد أفطر الصائم(( )٢(

: أصبح الرجل: أنه دخل وقت الفطر وجاز له أن يفطر، كام قيل: معناه: يأكل، ومل يرشب، وقيل
 ]. ٦/٣٧٢جامع األصول البن األثري،  [))إذا دخل يف وقت الصبح، وكذلك أمسى، وأظهر

معناه انقىض صومه وتم وال يوصف اآلن بأنه صائم، ((: فقد أفطر الصائم((: وقال اإلمام النووي
أقبل الليل ((:  فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس حمال للصوم، وقوله

كل واحد من هذه الثالثة يتضمن اآلخرين، :  قال العلامء))وأدبر النهار، وغربت الشمس
يالزمهام وإنام مجع بينهام؛ ألنه قد يكون يف واد ونحوه، بحيث ال يشاهد غروب الشمس فيعتمد و

 ].٢١٨- ٧/٢١٦رشح النووي عىل صحيح مسلم، [إقبال الظالم وإدبار الضياء واهللا أعلم 
أنجد إذا أقام :  أي دخل يف وقت الفطر، كام يقال))فقد أفطر الصائم((: وقال احلافظ ابن حجر

ًوأهتم إذا أقام بتهامة، وحيتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا يف احلكم؛ لكون الليل ليس بنجد، 
َّظرفا للصيام الرشعي، وقد رد ابن خزيمة هذا االحتامل وأومأ إىل ترجيح األول، فقال : قوله((: ً

ار أي فليفطر الصائم، ولو كان املراد فقد ص: األمر:  لفظ خرب، ومعناه))فقد أفطر الصائم((
ًمفطرا كان فطر مجيع الصوام واحدا، ومل يكن للرتغيب يف تعجيل اإلفطار معنى ، ثم قال ابن ))ً

ًوقد جياب بأن املراد فعل اإلفطار حسا؛ ليوافق األمر الرشعي، وال شك أن األول ((: حجر
ً، ولو كان الثاين معتمدا لكان من حلف أن ال يفطر فصام ]أي دخل يف وقت الفطر[أرجح 
ًوير جح األول أيضا رواية شعبة أيضا بلفظ...ًالليل حنث بمجرد دخوله، ولو مل يتناول شيئافدخل  فقد ((:ً

 ] . ٤/١٩٧فتح الباري، .[))...،وكذا أخرجه أبو عوانة))حل اإلفطار
، ومسلم،كتاب ١٩٥٤البخاري، كتاب الصوم، باب متى حيل فطر الصائم، برقم : متفق عليه )٣(

= 
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٢٥٩ 
وعن عبد اهللا بن أيب أوىف   كنا مع رسول اهللا : ، قالr يف 

يا : ، قال)١())انزل فاجدح لنا((: سفر، فلام غربت الشمس قال لرجل
لو : ويف رواية[، ]ًإن عليك هنارا: ويف رواية[رسول اهللا الشمس 

: لو انتظرت حتى متيس؟ قال: ، قال))ل فاجدح لناانز((: قال] أمسيت
إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر ((: ، ثم قال))انزل فاجدح لنا((

َ، وأشار بأصبعه قبل املرشق))الصائم  rكنا مع رسول اهللا : ولفظ مسلم. ِ
، ))جدح لنايا فالن انزل فا((: يف شهر رمضان فلام غابت الشمس قال 

فنزل : ، قال))انزل فاجدح لنا((: ًيا رسول اهللا، إن عليك هنارا، قال: قال
إذا غابت الشمس من ((:  ثم قال بيدهrفجدح، فأتاه به فرشب النبي 

  .)٢())هاهنا، وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم
 بن  حلديث سهلتعجيل اإلفطار بعد تحقق غروب الشمس؛: رابعاً

، )٣())ال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر((: قالr رسول اهللا ،أنtسعد 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٠٠انقضاء الصوم وخروج النهار،برقم الصيام،باب بيان وقت 
 هو خلط اليشء بغريه، واملراد هنا خلط السويق باملاء، وحتريكه حتى ))فاجدح لنا((: قوله  )١(

. ِيستوي، واملجدح بكرس امليم عود جمنح الرأس؛ ليساط به األرشبة، وقد يكون له ثالث شعب
، ٢/١٩٧لباري، البن حجر، فتح ا: وانظر]. [٧/٢١٧رشح النووي عىل صحيح مسلم، [

 ].١/٢٤٣، والنهاية يف غريب احلديث أليب السعادات، ٦/٣٧٤وجامع األصول، البن األثري، 
، وتقدم خترجيه يف أنواع الصيام يف ١١٠١، ومسلم، برقم ١٩٥٥البخاري، برقم : متفق عليه )٢(

 . التخيري بني اإلفطار والصوم: السفر، يف النوع الثاين
، ومسلم ، كتاب الصيام، ١٩٥٧البخاري،كتاب الصوم،باب تعجيل اإلفطار،برقم :متفق عليه )٣(

= 
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٢٦٠ 
إذا أقبل الليل من املرشق وأدبر النهار إىل : واملقصود بتعجيل اإلفطار

 . املغرب وغربت الشمس أفطر الصائم
ًال يزال الدين ظاهرا ((: قالr،عن النبي tوعن أيب هريرة  َّما عجل الناس ُ

 . )١())الفطر؛ألن اليهود والنصارى يؤخرون
: ، فقلنادخلت أنا ومرسوق عىل عائشة : وعن أيب عطية، قال

ِّ أحدمها يعجل اإلفrيا أم املؤمنني رجالن من أصحاب حممد  طار ُ
ُّأهيام الذي :، واآلخر يؤخر اإلفطار ويؤخر الصالة،قالتويعجل الصالة

 بن يعني عبد اهللا-عبد اهللا:قلنا:يعجل اإلفطار ويعجل الصالة؟قال
رجالن ((: ، ويف لفظ))rكذلك كان يصنع رسول اهللا ((: قالت -مسعود 

أحدمها يعجل : )٢( كالمها ال يألون عن اخلريrمن أصحاب حممد 
  .)٣(احلديث. )) ...املغرب واإلفطار، واآلخر يؤخر املغرب واإلفطار

ُإنا معارش األنبياء أمرنا أن ((:  قالr عن النبي وعن ابن عباس 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٠٩٨باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخريه، وتعجيل الفطر، برقم 

، وحسنه األلباين يف ٢٣٥٣أبو داود، كتاب الصوم، باب ما يستحب من تعجيل الفطر، برقم  )١(
 . ٢/٥٨صحيح سنن أيب داود، 

 . ٦/٣٧٦جامع األصول البن األثري، . أي ال يقرصون: ال يألون عن اخلري )٢(
مسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخريه، وتعجيل  )٣(

 . ١٠٩٩الفطر، برقم 
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٢٦١ 
ِّنعجل اإلفطار ِّ،وأن نؤخر السحور،وأن نرضب بأيامننا عىل شامئلناُ ُ(()١( ،

تعجيل فطرنا، وتأخري سحورنا، ُإنا معرش األنبياء أمرنا ب((: ويف لفظ
 .)٢())ووضع أيامننا عىل شامئلنا يف الصالة

تعجيل : ثالث من أخالق النبوة((:  رفعهtوعن أيب الدرداء 
 .)٣())، ووضع اليمني عىل الشامل يف الصالةاإلفطار، وتأخري السحور

َّأحب عبادي إيل ((: Uقال اهللا ((:  قالr عن النبي tيرة وعن أيب هر ُّ
َّإن أحب عبادي إيل ((: ، وهذا لفظ الرتمذي، ولفظ أمحد)) ًأعجلهم فطرا َّ
 .)٤())ًأعجلهم فطرا

ورجاله ((: ٢/١٠٥، قال يف جممع الزوائد، ١٠٨٥، برقم ١١/٧الطرباين يف املعجم الكبري،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١٣٢رواه الطرباين يف األوسط، ((: ٣/١٥٥ً، وقال يف جممع الزوائد أيضا، ))الصحيحرجال 

 . ، وسيأيت الكالم عليه يف الذي بعده))جممع البحرين، ورجاله رجال الصحيح
، والطرباين يف األوسط، ٨٨٥،وابن حبان،برقم ١١٤٨٥،برقم ١١/١٩٩الطرباين يف املعجم الكبري،  )٢(

، ٣٩٣ ، وأبو داود الطياليس، برقم ٦٣/١٠/١٢ين،والضياء يف املختارة، ،جممع البحر١٣٢برقم 
، وقال محدي عبد املجيد السلفي يف حتقيقه للمعجم ٤/٢٣٨،والبيهقي،١/٢٨٤والدار قطني، 

 . ّ، واستدل به األلباين يف صفة الصالة، وخرجه )) صحيح وله شواهدوهو((: ١١/١٩٩الكبري، 
ً، وعزاه للطرباين يف الكبري مرفوعا، وموقوفا عىل أيب ٢/١٠٥زوائد، ذكره اهليثمي يف جممع ال )٣( ً

، وصححه ))واملوقوف صحيح، واملرفوع يف رجاله من مل أجد من ترمجه((: الدرداء، قال اهليثمي
وهو يف ((: ، وقال يف حاشية صحيح اجلامع٣٠٣٤، برقم ٣/٦٥األلباين يف صحيح اجلامع، 

 . ))د مرفوع من حديث ابن عباس خمرج يف صفة الصالةحكم املرفوع، ال سيام وله شاه
حديث حسن ((: ، وقال٧٠٠الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف تعجيل اإلفطار، برقم ) ٤(

، قال شيخنا ابن باز رمحه اهللا يف حاشيته عىل بلوغ ٨٣٦٠، برقم ٩٨/ ١٤، وأمحد، ))غريب 
ّعندمها من رواية األوزاعي،عن قرة بن وسنده عندمها حسن،وهو ((:٦٢٩،برقم ٤٠٥املرام،ص 

= 
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٢٦٢ 
 فإن عدم ن عِدم فتمر،السنة اإلفطار على رطب،فإ:خامساً

ِّ يفطر قبل أن يصيل rكان النبي ((: ، قالtفامء؛حلديث أنس بن مالك  ُ
، فإن مل تكن رطبات فعىل مترات، فإن مل تكن مترات عىل رطبات

 .)١())حساحسوات من ماء
ًفإن مل جيد رطبا،وال مترا،وال ماء ً ر عىل ما تيرس من طعام أو رشاب أفط:ً

 . )٢(ًحالل،فإن مل جيد شيئا نوى اإلفطار بقلبه
 فإن دعوة أن يدعو عند اإلفطار، وأثناء الصيام؛: سادساً

قال :  ، قالtّالصائم ال ترد حتى يفطر، وحني يفطر؛ حلديث أيب هريرة 
، تى يفطراإلمام العادل، والصائم ح: ُّثالثة ال ترد دعوهتمr :رسول اهللا 

ُ ودعوة املظلوم يرفعها اهللا فوق الغامم ويفتح هلا ] حني يفطر:ويف رواية[
 .)٣( وعزيت ألنرصنك و لو بعد حني: ُّأبواب السامء، ويقول الرب
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّعبد الرمحن عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، وكلهم أئمة ثقات سوى قرة فهو 
واحلديث ضعفه األلباين يف ضعيف ] ٥٥٧٦برقم [))صدوق، لكن له مناكري كام يف التقريب 

ًد مر آنفا، من أجل قرة، وق٨٣٦٠، وحمققو املسند، برقم ٧٠٠سنن الرتمذي، برقم  حتسني : ّ
 .شيخنا ابن باز رمحه اهللا

، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما ٢٣٥٦أبو داود ، كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، برقم  )١(
، ٢/٥٩، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٦٩٦جاء ما يستحب عليه اإلفطار، برقم 

 .٣/١٦٤يف املسند،ً، وقد أ خرجه أمحد أيضا ١/٣٧٥ويف صحيح الرتمذي، 
 .١٢٦جمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ص  )٢(
، والرتمذي، كتاب ١٧٥٢ دعوته، برقم ُّيف الصائم ال ترد: ٌ كتاب الصيام، باب،ابن ماجه) ٣(

، و أمحد ٢٥٢٦ برقم ً اجلنة مطوالة، وكتاب صف٣٥٩٨الدعوات، باب سبق املفردون، برقم 
= 
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٢٦٣ 
 بن  بن عمروسمعت عبد اهللا:ُوملا روي عن عبد اهللا بن أيب مليكة،قال

ًإن للصائم عند فطره لدعوة r :اهللا  قال رسول: يقولالعاص 
ُّما ترد ُل إذا وسمعت عبد اهللا بن عمرو يق: ،قال ابن أيب مليكة
 ،)١(َّاللهم إين أسألك برمحتك التي وسعت كل يشء أن تغفر يل :أفطر
ثالثة ال : قد جاء يف لفظ بعض نسخ الرتمذي للحديث الذي قبل هذاو

 ،)٢(اإلمام العادل، والصائم حني يفطر، ودعوة املظلوم: ترد دعوهتم
ِّكل فطر إن هللا عند r : عن النبي tيب أمامة  أويعضد ذلك حديث

 .)٣(عتقاء
وعن عبد اهللا بن عمر  كان رسول اهللا ((:  قالr إذا أفطر 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصححه األلباين يف ٨٠٤٣، برقم ١٣/٤١٠ ًالخرجه أمحد مطوأ، و١٥/٤٦٣، ٩٧٤٣برقم 

طبعة  إال يف سنن الرتمذي ))...والصائم حتى يفطر((: ، وكلهم بلفظ٢/٨٦صحيح ابن ماجه، 
 أما يف النسخة ،))  يفطرنيح...((:  ٣٥٩٨، ورقم ٢٥٢٦رقم : دار السالم فقال يف موضعني

 ويف حديث رقم ،))  يفطرحني (( :٢٥٢٦كر، فلفظها يف حديث رقم االتي حققها أمحد ش
  .)) حتى يفطر(( ٣٥٩٨

،و قد ١/٤٢٢،واحلاكم،١٧٥٣ دعوته،برقم ُّ ال ترد،باب يف الصائمابن ماجه،كتاب الصيام) ١(
، ٤٥٥٤باين يف صحيح اجلامع برقم ل،وحسنه األ٤/٣٤٢فتوحات الربانية،لحسنه ابن حجر يف ا

، ويف ضعيف سنن ٩٢١ليل برقم غء ال، ولكنه ضعفه يف إروا١٩٩٣ويف مشكاة املصابيح برقم 
 . ١٣٧ابن ماجه ص 

  .ه مع الذي قبله خترجيدمقت و٣٥٩٨، ورقم ٢٥٢٦الرتمذي برقم ) ٢(
 .)) صحيح لغريه ((: ٣٦/٥٣٩، قال حمققو املسند، ٢٢٢٠٢مسند أمحد، برقم ) ٣(
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٢٦٤ 
 .)١())َّذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا((: قال

لو كانوا  وحتى تفطير الصائمين فيه األجر الكبير: سابعاً
أغنياء، ولو عىل يشء يسري من التمر أو املاء أو اللبن؛  حلديث زيد بن 

ًمن فطر صائام كان له مثل r :قال رسول اهللا :  ، قالtخالد اجلهني  َّ
 .)٢(ًأجره، غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئا

فإذا كان وال بد،جاز ترك الوصال،فالسنة عدم الوصال،: ثامناً
 ًالوصال إىل السحر،ولكن السنة واألفضل اإلفطار مطلقا؛حلديث 

عبد اهللا بن عمر    أن النبي ،rفواصل الناس فشق )٣( واصل 
ُّلست كهيئتكم إين أظل ((: إنك تواصل، قال: عليهم، فنهاهم قالوا ُأطعم َ ُ

َوأسقى ُإين لست مثلكم، إين أطعم وأسقى((:،ويف لفظ للبخاري)٤())ُ ُ(()١(. 
يف صحيح سنن ، وحسنه األلباين ٢٣٥٧أبو داود، كتاب الصوم، باب القول عند اإلفطار، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩/ ٢أيب داود، 
،وابن ماجه،كتاب الصيام،باب ٨٠٧،برقم ًجاء يف فضل من فطر صائام  الرتمذي،كتاب الصوم،باب ما)٢(

 . ١/٤٢٤،وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ١٧٤٦،برقم ًيف ثواب من فطر صائام
جامع األصول، البن [ يفطر فيها وهو أن يصوم يومني أو ثالثة، ال: املواصلة يف الصوم: الوصال )٣(

 ]. ٦/٣٨٠األثري ، 
ُإين أطعم وأسقى )٤( َّأي أعان عىل الصوم وأقوى عليه، فيكون ذلك بمنزلة الطعام : قال ابن األثري: ُ ُ ُ

 ].٦/٣٨٠جامع األصول، . [والرشاب لكم
: أحدمها: وقد اختلف الناس يف هذا الطعام والرشاب املذكورين عىل قولني((: وقال ابن القيم

 .وهذه حقيقة اللفظ، وال موجب للعدول عنها: أنه طعام ورشاب حيس للفم، قالوا
َّأن املراد به ما يغذيه اهللا به من معارفه، وما يفيض عىل قلبه من لذة مناجاته، وقرة عينه بقربه، : والثاين ِّ ُ

= 
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٢٦٥ 
:  قالوا))ال تواصلوا((:  قالr، عن النبي tوعن أنس بن مالك 

ُلست كأحد منكم إين أطعم وأسقى((: إنك تواصل، قال(( إين ((، أو ))ُ
ُأبيت أطعم وأسقى  آخر rواصل النبي ((: ، ويف رواية للبخاري))ُ

َّالشهر، وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي  ٌ ُrَّلو مد يب الشهر ((:  فقال ُ
ًلواصلت وصاال يدع املتعمقون تعمقهم ُّ، إين لست مثلكم، إين أظل )٢(ُ َ

 .)٣())يطعمني ريب ويسقيني
،  عن الوصال رمحة هلمrهنى رسول اهللا ((: ، قالتوعن عائشة 

 ُإين لست كهيئتكم، إين يطعمني ريب ((: إنك تواصل، قال: فقالوا

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعيم األرواح، وتنعمه بحبه، والشوق إليه، وتوابع ذلك من األحوال التي هي غذاء القلوب، و

ًوقرة العني، وهبجة النفوس، والروح، والقلب، بام هو أعظم غذاء وأجوده، وأنفعه، وقد يقوى 
ومن له أدنى جتربة وشوق، يعلم ... هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء األجسام مدة من الزمان 

 . ))...استغناء اجلسم بغذاء القلب والروح عن كثري من الغذاء احليواين 
 ].٤٤-٢/٣٣زاد املعاد، [ إىل ترجيح هذا القول الثاين وانترص له، ثم مال

، ١٩٦٦وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم 
 .))هو ما جيد من لذة العبادة: rوالصواب أن الطعام والرشاب الذي يعطاه النبي ((: ١٩٦٧

، وتقدم خترجيه يف ١١٠٢، ومسلم، برقم ١٩٦٢، ورقم ١٩٢٢البخاري، برقم : متفق عليه )١(
 .حكم السحور

 ].٦/٣٨٠جامع األصول البن األثري، . [املبالغ فيه واملجاوز للحد: املتعمق يف األمر: املتعمقون )٢(
، وكتاب التمني، باب ما جيوز ١٩٦١البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، برقم : متفق عليه )٣(

 . ١١٠٤، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال، برقم ٧٢٤١من اللو، برقم 
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٢٦٦ 
 .)١())ويسقيني

،  عن الوصال يف الصومrهنى رسول اهللا :  ، قالtوعن أيب هريرة 
أيكم مثيل؛ ((: إنك تواصل يارسول اهللا، قال: فقال له رجل من املسلمني

، فلام أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل ))إين أبيت يطعمني ريب ويسقيني
ًهبم يوما، ثم يوما، ثم رأو اهلالك، فقال  )٢( كالتنكيل))لو تأخر لزدتكم((: ً

 مرتني ، ))إياكم والوصال((: ،ويف رواية للبخاري))هلم حني أبوا أن ينتهوا
 .)٤()) من العمل ما تطيقون)٣(فاكلفوا((: احلديث، وفيه

ال ((: يقولr، أنه سمع رسول اهللا t وعن أيب سعيد اخلدري 
فإنك : قالوا)) فأيكم أراد ان يواصل،فليواصل حتى السحرتواصلوا

لست كهيئتكم إين أبيت يل مطعم يطعمني ((: تواصل يارسول اهللا، قال
ِوساق يسقني ٍ(()٥(. 

، ومسلم، كتاب الصيام، باب ١٩٦٤البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، برقم : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٠٥النهي عن الوصال، برقم 

 ، جامع األصول البن األثري. [هو العقوبة: ًإذا جعله عربة لغريه، وقيل: نكل به: كالتنكيل )٢(
 ]. ٤/٢٠٦فتح الباري، البن حجر ، : وانظر. ٦/٣٨٢

 فتح الباري البن حجر، . [كلفت بكذا إذا ولعت به: أي امحلوا املشقة يف ذلك، يقال: اكلفوا )٣(
٤/٢٠٨.[ 

، ومسلم، ١٩٦٥البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل ملن أكثر الوصال، برقم : متفق عليه )٤(
 . ١١٠٣عن الوصال، برقم كتاب الصيام، باب عن النهي 

 . ١٩٦٧،ويف باب الوصال إىل السحر، برقم ١٩٦٣البخاري،كتاب الصوم، باب الوصال،برقم  )٥(
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٢٦٧ 
 هذه ((:  وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رمحه اهللا يقول

األحاديث املتقدمة كلها تدل عىل كراهة الوصال،فال ينبغي التكلف، 
ًأن يصل يوما بيوم، أو يومني، هذا هو الوصال : والوصال معناه

ىل السحر فال بأس، يعني جيعل عشاءه املكروه،لكن إذا أراد أن يواصل إ
أكلة واحدة يف آخر الليل، لكن األفضل أن يفطر من أول الليل، والوصال 

 .)١())إىل السحر جائز
 والسنة أن يفطر الصائم إذا غربت الشمس،وال يواصل،هذا هو األفضل، 

واهللا تعاىل اهلادي إىل . )٢(فإن واصل إىل السحر فال بأس لكنه خالف األفضل
 . )٣(واء السبيلس

 . ١٩٦٧، ١٩٦٦سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، يقول١٩٦١سمعت شيخنا ابن باز، أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم  )٢(

ًب أن الوصال يكره جدا، لكن لو واصل إىل السحر فجعل سحوره فطورا فال بأس، الصوا(( ً
 . ))ولكن األفضل أن يفطر إذا غربت الشمس

 : وذكر ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أن الناس اختلفوا يف مسألة الوصال عىل ثالثة أقوال )٣(
 .لزبري وغريه من السلفأنه جائز إن قدر عليه،وهو مروي عن عبد اهللا بن ا:القول األول 

الوصال حمرم ال جيوز، وقد ذكر عن اإلمام مالك، وأيب حنيفة، والشافعي، والثوري، : القول الثاين
 ...، والنهي يقتيض التحريمrواحتجوا بنهي النبي 

الوصال جيوز من السحر إىل السحر، وهو أعدل األقوال، وهذا هو املحفوظ عن : القول الثالث
، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل ال تواصلوا((:  وفيهtديث أيب سعيد اخلدري أمحد، وإسحاق؛ حل

وهوم أعدل الوصال وأسهله عىل الصائم، ]. ، وتقدم خترجيه١٩٦٣البخاري، برقم . [))إىل السحر
 ]. بترصف٣٨ – ٢/٣٥زاد املعاد، البن القيم، ... [وهو يف احلقيقة بمنزلة عشائه إال أنه تأخر، 

= 
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 والصدقة، كثرة القراءة والذكر،والدعاء، والصالة،:تاسعاً

والعمرة، فيستحب للصائم أن يكثر من تالوة القرآن الكريم، ويذكر اهللا 
تعاىل عىل كل أحيانه، وحيافظ عىل أذكار الصباح واملساء واألذكار يف 
هللا مواطنها، ويكثر من صالة التطوع وخاصة صالة الليل، ويدعو ا

تعاىل؛ فإن الصائم ال ترد دعوته حتى يفطر، ويكثر من الصدقة وأبواب 
اخلري؛ حلديث ابن عباس   كان رسول اهللا ((:  قالr أجود 

اه ، حني يلقاه جربيل، وكان يلقالناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان
 أجود باخلري من rُيف كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، فلرسول اهللا 

 أجود rفإذا لقيه جربيل كان رسول اهللا ((: ، ويف لفظ))الريح املرسلة
 .)١())باخلري من الريح املرسلة

 القرآن كل عام rكان يعرض عىل النبي :  قالtو عن أيب هريرة 
، وكان يعتكف يف كل ِبض فيهُمرة، فعرض عليه مرتني يف العام الذي ق

 .)٢())ًعام عرشا فاعتكف عرشين يف العام الذي قبض فيه 
من بذل العلم، والنفس، :  جيمع أنواع اجلود كلهاrوكان جوده 

ية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل  يف إظهار دينه، وهداUواملال هللا 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  وعدم الوصال أفضل: وهذا القول هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز ويقول
، ورقم ٤٩٩٧، ورقم٦البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي،برقم : متفق عليه )١(

 .٢٣٠٨، برقم r،  ومسلم ، كتاب الفضائل،  باب جوده ١٩٠٢
، ٢٠٤٤عرش األوسط من رمضان، برقم البخاري، كتاب االعتكاف، باب االعتكاف يف ال )٢(

 . العرش األوسط واألواخر : ، وهي ٤٩٩٨وبرقم 
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طريق، من تعليم جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وإطعام جائعهم، وكان 
جوده يتضاعف يف رمضان؛ لرشف وقته، ومضاعفة  أجره، وإعانة 
العابدين فيه عىل عبادهتم، واجلمع بني الصيام وإطعام الطعام من 

 .)١(أسباب دخول اجلنة
،وإن تيرس له عمرة يف رمضان rسول اهللا فاملسلم ينبغي له أن يقتدي بر

، )٢(،كام أخرب بذلك عليه الصالة والسالمrكانت كحجة مع النبي 
ّ، فيستحب للمسلم أن خيص رمضان من )٣(وكذلك مجيع أنواع اخلري

ّالعبادة بام ال خيص غريه به من الشهور، وهذا ال يكون إال بحفظ الوقت 
 واللهو، فالليل عند كثري من وترك فضول النوم، وجتنب جمالس اللغو،

 . الناس سهر، والنهار نوم
 ألنه استحضار نعمة اهللا عليه بتوفيقه له بالصيام؛:عاشراً

َّتعاىل وفقه له، ويرسه عليه، حتى أتم يومه، وبلغه شهر رمضان، وأكمل  َّ َّ َّ
ِشهره؛ فإن كثريا من الناس حرموا الصيام ُ إما بموهتم قبل بلوغه، أو : ً

 صيامه، أو بضالهلم و إعراضهم عن القيام به، فليحمد بعجزهم عن
َّالصائم، ربه عىل نعمة الصيام، التي هي سبب ملغفرة الذنوب، وتكفري 

  . ١٠٢٨صحيح مسلم، برقم : انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وتقدم خترخيه يف فضائل ١٢٥٦، ومسلم، برقم ١٨٦٣، ورقم ٧٨٢البخاري، برقم : متفق عليه )٢(

 . شهر رمضان وخصائصه
 . ٣٠٦،ولطائف املعارف البن رجب، ص١٢٨انظر جمالس شهر رمضان،البن عثيمني،ص  )٣(
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  .  )١(السيئات، ورفعة الدرجات يف دار النعيم، نسأل اهللا التوفيق والسداد

ِّيستحب السواك يف مجيع األوقات للصائم :السواك:الحادي عشر ُّ ُ
 ؛حلديث عائشة )٢(سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده:ئموغري الصا

َّ مرضاة للرِّ للفمٌواك مطهرةِّالسe :قال رسول اهللا : قالت  .)٣(ِّبٌ
 :ِّويتأكد استحباب السواك يف عدة أحوال

 eكان النبي :  قالtحذيفة  عند االنتباه من النَّوم؛ حلديث :األول
ِّإذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك َُ ُ ُ َّ)٤(. 

:  أنه قالe ،عن النبي t عند كل وضوء؛ حلديث أيب هريرة :الثاين
ِّلوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل وضوء ِّ ُ َّ)٥(. 

 . ٢٩انظر جمالس رمضان، البن عثيمني، ص  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُويذكر ((: ١٩٣٠قال اإلمام البخاري يف كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم قبل احلديث رقم ) ٢(

وآخره، وقال ابن يستاك أول النهار : ، وقال ابن عمر)) أنه استاك وهو صائم: rعن النبي 
واملاء له طعم وانت تتمضمض به، ومل : ٌطعم؟ قال:  قيل له)) ال بأس بالسواك الرطب: سريين

ًير أنس، واحلسن، وإبراهيم، بالكحل للصائم بأسا  ، وقال البخاري يف كتاب الصوم، باب ))َ
: ُويذكر عن عامر بن ربيعة قال((: ١٩٣٤سواك الرطب واليابس للصائم قبل احلديث رقم 

 .))ُّ يستاك وهو صائم ما ال أحيص وال أعدrرأيت النبي ((
ً،والبخاري معلقا جمزوما به يف ٥  أخرجه النسائي يف كتاب الطهارة،باب الرتغيب يف السواك،برقم )٣( ً

، وصححه األلباين يف ١٩٣٤ب السواك الرطب واليابس للصائم،قبل احلديث رقم كتاب الصوم،با
 .١/٤، ويف صحيح النسائي، ٦٦اإلرواء، برقم 

، ومسلم يف كتاب الطهارة، باب ٢٤٥ أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب السواك، برقم  )٤(
 .٢٢٥السواك، برقم 

ً أخرجه البخاري معلقا جمزوما به يف كتاب )٥(   الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم، ً
= 
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:  قالe ، أن رسول اهللا t عند كل صالة؛ حلديث أيب هريرة :الثالث

ّلوال أن أشق عىل أمتي أو عىل الناس ألمرهتم بالسواك مع كل صالة ِّ َّ)١(. 
 كان eأن النبي  : عند دخول املنزل؛ حلديث عائشة :الرابع

ِّإذا دخل بيته بدأ بالسواك َ َ َ)٢(. 
ُّ عند تغري رائحة الفم أو طعمه، أو اصفرار لون األسنان من :اخلامس َ َ
َاب؛ ملا روي يف ذلكطعام أو رش ِ؛ وألن السواك إنام رشع لتطييب الفم )٣(ُ ُ َّ َّ

َّوتطهريه وتنظيفه، فإذا تغري فقد حتقق السبب املقتيض له، فكان أوىل منه 
 .)٤(عند االستيقاظ من النوم

قال رسول اهللا : ، قالtِ عند قراءة القرآن الكريم، حلديث عيل :السادس
e :ُام يصيل قام امللك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو َّإن العبد إذا تسوك ثم ق
حتى يضع فاه عىل فيه فام خيرج من فيه يشء من القرآن ، أو كلمة نحوها منه

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومالك يف املوطأ يف كتاب ١٩٣٠، قبل احلديث رقم ] البخاري مع فتح الباري١٥٨/ ٤[

، برشح أمحد ٤٦٠ و٤٠٠، برقم ٢/٤٣٣، وأمحد،١١٥الطهارة، باب ما جاء يف السواك، برقم 
 .شاكر، وصححه ابن خزيمة

، ومسلم يف كتاب ٨٨٧ باب السواك يوم اجلمعة، برقم  أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة، )١(
 .٢٥٢الطهارة، باب السواك، برقم 

 .٢٥٣ أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة، باب السواك، برقم  )٢(
: وقال أبو هريرة: ١/٢٢٦، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، ١/٢١٤مسند اإلمام أمحد، :  انظر )٣(

أستيقظ، وقبل أن آكل وبعدما آكل حني سمعت رسول اهللا لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما 
eرواه أمحد، ورجاله ثقات.  يقول ما قال. 

 .٢١٨-٢١٧البن تيمية، ص) كتاب الطهارة(رشح العمدة يف الفقه، :  انظر )٤(
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 . )١(ِّإال صار يف جوف امللك، فطهروا أفواهكم للقرآن

قبل اخلروج من البيت إىل الصالة؛ حلديث زيد بن خالد : بعالسا
ٍ خيرج من بيته ليشء من الصالة eما كان رسول اهللا :  قالtاجلهني 

 .)٢(حتى يستاك
ِّويستحب االستياك عىل اللسان؛ ألن أبا موسى قال سول اهللا أتينا ر: ُ

e فرأيته يستاك عىل لسانه)٣( . 
ِّويستحب التيامن يف السواك؛ألن النبي  ُe ن يعجبه التيمن يف كا

 . )٤(تنعله،وترجله،وطهوره،ويف شأنه كله
ُويستحب أن يستاك بيده اليرسى؛ ألنه إماطة أذى يفعل بإحدى اليدين، ً ُُ 

 
رواه البزار بإسناد جيد ال بأس به، وحسنه األلباين يف صحيح :  قال املنذري يف الرتغيب )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسناده جيد، ((: ١٢١٣ برقم ٣/٢١٤، وقال يف سلسة األحاديث الصحيحة، ١/٩١الرتغيب، 
 .))رجاله رجال البخاري

حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب، رواه الطرباين بإسناد ال بأس به، و:  قال املنذري يف الرتغيب )٢(
١/٩٠. 

، ومسلم يف كتاب الطهارة، باب ٢٤٤ أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب السواك، برقم  )٣(
 .٢٥٤السواك، برقم 

، ومسلم يف ١٦٨ أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء، باب التيمن يف الوضوء والغسل، برقم  )٤(
: لبسه نعله، وترجله: ، ومعنى تنعله٢٦٨ وغريه، برقم كتاب الطهارة، باب التيمن يف الطهور
وهذا عام خمصوص؛ ألن دخول اخلالء، واخلروج من . ترجيل شعره، وهو ترسحيه ودهنه
 .١/٢٧٠فتح الباري، : انظر. املسجد، ونحومها يبدأ فيهام باليسار
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 .)٢(، واهللا املوفق)١(فكان باليرسى كاالستنجاء

 والسمع، الكالم،:كفُّ الجوارح،عن فضول:الثاني عشر
 واملنام، وعن كل ما يشغله عن طاعة اهللا تعاىل، وهذا يف األمور والنظر،

َّيف ذلك تركها يعني عىل الطاعة؛ فإن ترك التي ال إثم فيها، فالفضول 
النظر، والكالم، واالستامع، واملخالطة، واألكل، والنوم، من : فضول

أسباب رشح الصدر، ونعيم القلب، وزوال مهه وغمه، وإعانة من ترك 
 .)٣(ذلك هللا عىل الطاعات

 وهذا من آداب صالة التراويح مع الجماعة،: الثالث عشر
إنه من قام مع اإلمام حتى ينرصف ((: rقول النبي الصائم املستحبة؛ ل
، وقد قال النبي )٤())كتب له قيام  ليلة((: ، ويف لفظ))كتب اهللا له قيام ليلة

r :))ًمن قام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ً(()٥(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٤رشح العمدة يف الفقه، البن تيمية، ص  )١(
 أن يستاك باليرسى، نص عليه اإلمام أمحد يف رواية ابن منصور األفضل((: قال ابن تيمية )٢(

جمموع الفتاوى، :انظر. ))ًالكوسج، ذكره يف مسائله، وما علمنا أحدا من األئمة خالف يف ذلك
 .١/١٢٧، والرشح املمتع،١٠،واالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص ٢١/١٠٨

 .  للمؤلف،وأصل هذا من كالم ابن القيم رمحه اهللا ١١٨الدعاء والعالج بالرقى،ص:انظر )٣(
، وابن ٨٠٦، والرتمذي، برقم ١٦٠٥، والنسائي، برقم ١٣٧٥، وأبوداود، برقم ٥/١٥٩أمحد،  )٤(

، ويف غريه، وتقدم خترجيه يف ١/٣٥٣، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ١٣٣٧ماجه، برقم 
 . فضائل شهر رمضان وخصائصه

 . ،وتقدم خترجيه يف فضائل شهر رمضان وخصائصه٧٥٩،ومسلم،برقم ٢٠٠٩بخاري،برقم ال:متفق عليه )٥(
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 يف فضله، rًفإذا قام املسلم رمضان تصديقا بام أخرب به رسول اهللا 

ًواحتسابا للثواب يرجو اهللا خملصا له القيام ابتغاء مرضاته، وغفرانه  ً
 . )١(حصل له الثواب العظيم

 يعمل ويتَّصف بصفات السلف الصالح الكرام: الرابع عشر
 :بعمل طبقات الصائمني األبرار؛ ألن الصائمني عىل طبقتني

من ترك طعامه، ورشابه، وشهوته هللا تعاىل يرجو عنده :الطبقة األوىل
ُعوض ذلك يف اجلنة، فهذا قد تاجر مع اهللا وعامله، واهللا تعاىل ال يضيع  َ ِ

َإنا ال نضيع أجر م [: ًأجر من أحسن عمال، كام قال تعاىل َ ْ َُ ِ ُ ََّ َن أحسن ِ ْ َْ َ 
ًعمال َ  .)٣(، وال خييب معه من عامله، بل يربح أعظم الربح)٢( ] َ

أتينا عىل رجل من أهل البادية، فقال : وعن أيب قتادة وأيب الدمهاء قاال
َّ فجعل يعلمني مما علمه اهللا، وقالrأخذ بيدي رسول اهللا : ُّالبدوي ِّ ُ :

إنك ((: ، ويف لفظ))ًخريا منهًإنك لن تدع شيئا اتقاء اهللا إال أعطاك اهللا ((
َّلن تدع شيئا هللا إال بدلك اهللا به ما هو خري لك منه ، فهذا الصائم )٤())ً

 : عام، ورشاب، ونساء، قال اهللا تعاىلُيعطى يف اجلنة ما شاء اهللا من ط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦/٢٨٦رشح النووي عىل صحيح مسلم،  )١(
 . ٣٠:سورة الكهف، اآلية )٢(
 . ٢٩٥الطائف املعارف البن رجب، ص )٣(
، ٢٣٠٧٤، برقم ٣٨/١٧٠، و٢٠٧٤٦، ورقم ٢٠٣٩، برقم ٣٤٩ ، ٢٤/٣٤٢أمحد يف املسند،  )٤(

 . ))إسناده صحيح((:  حمققو املسند يف هذه املواضعوقال



  آداب الصيام المستحبة 

 

٢٧٥ 
ِكلوا وارشبوا هنيئا بام أسلفتم يف األ [ ْ ُْ ً ُْ َ َُ َ َِ ِ َ ُ ِيام الَْ َخاليةـَّْ ِ َ [ )١( . 

َّيا قوم أال خاطب يف هذا الشهر إىل الرمحن، أال راغب فيام أعده اهللا  ٌ ِ َ
ليس للطائعني يف اجلنان، أال طالب ملا أخرب به من النعيم املقيم، مع أنه 

 : اخلرب كالعيان
ْفليدع عنه التواين  ُمن يرد ملك اجلنان َ 
ْوليقم يف ظلمة الليل  إىل نور القرآن  ُ
ٍوليصل صوما بصوم ً ْ ِإن هذا العيش فان  ِ ّ 
 ِيف دار األمان  إنام العيش جوار اهللا
من يصوم يف الدنيا عام سوى اهللا، : الطبقة الثانية من الصائمني

أس وما حوى، وحيفظ البطن وما وعى، ويذكر املوت والبىل، فيحفظ الر
ُويريد اآلخرة فيرتك زينة احلياة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه، 

 . )٢(وفرحه برؤيته
ُأهل اخلصوص من الصوام صومهم ُُ َّ   ِِصون اللسان عن البهتان والكذب   ّ

ُوالعارفون وأهل األنس صومهم  ِغيار واحلــجبصون القـلوب عن األ   ُُ ُ ُ ِ  
ٌالعارفون ال يسليهم عن رؤية موالهم قرص، وال يروهيم دون   ْ َ ِّ ُ

ّمشاهدته هنر، مهمهم أجل من ذلك ُ ُ َ ٌِ . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٤:سورة احلاقة، اآلية )١(
 . ٢٩٩ – ٢٩٥لطائف املعارف البن رجب، ص: انظر )٢(



  آداب الصيام المستحبة

 

٢٧٦ 
ًمن صام عن شهواته يف الدنيا أدركها غدا يف اجلنة، ومن صام عام سوى 

َمن كان يرجو لقاء اهللا فإن أجل اهللا [اهللا فعيده يوم لقائه  َ َُ َّ َِ َ َ ِ ْ َ  .)٢)(١( ] ٍ آلتََ
يا معرش التائبني صوموا اليوم عن شهوات اهلوى؛ لتدركوا عيد 
َّالفطر يوم اللقاء، ال يطولن عليكم األمد باستبطاء األجل؛ فإن معظم  ِّ

 . )٣(هنار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقرتب
 أن  أو سابهيستحب للصائم إذا شتمه أحد: الخامس عشر

وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال ((: rقوله إين صائم؛ ل: يقول
 .)٤())ٌإين امرؤ صائم: َّ، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقليصخب

# # # 
 

 .٥:  سورة العنكبوت، اآلية )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠٠  -٢٩٩لطائف املعارف، البن رجب، ص  )٢(
 ٣٠٠ - ٢٩٩لطائف املعارف، البن رجب، ص )٣(
، وتقدم خترجيه يف فضائل الصيام ١١٥١، ومسلم، برقم ١٩٠٤ي، برقم البخار: متفق عليه )٤(

 . وخصائصه



  مكروهات الصيام 

 

٢٧٧ 
 مكروهات الصيام: المبحث الثامن عشر

 وهو الذي هنى هو ما يثاب تاركه وال يعاقب فاعله،: المكروه
  .)١(الرشع ال عىل وجه اإللزام بالرتكعنه 

ويكره يف حق الصائم بعض األمور التي قد تؤدي إىل نقص كامل 
 : األجر، ومنها األمور اآلتية

وذلك خشية أن  المبالغة في المضمضة واالستنشاق؛ -١
... ((: ، للقيط بن صربةrيذهب املاء إىل جوف الصائم؛ لقول النبي 

 .)٢())ًن تكون صائاموبالغ يف االستنشاق إال أ
 وخيشى  القُبلة، تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك،-٢

، وقال العالمة ابن ٦/٤٢٤،والرشح املمتع البن عثيمني،٢٠منهج السالكني للسعدي،ص:انظر )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنه يثاب تاركه وال يعاقب فاعله،وهبذا يظهر :أما حكمه((:٤٢٤/ ٦عثيمني يف الرشح املمتع،

املكروه ((: وقال))...حلرام،فاحلرام إذا فعله اإلنسان استحق العقوبة أما هذا فالالفرق بينه وبني ا
عند الفقهاء هو الذي هنى عنه الرشع ال عىل وجه اإللزام؛ألنه إن هنى عنه عىل وجه اإللزام بالرتك 

، وأما يف لسان الرشع؛فإن املكروه يطلق عىل احلرام،بل قد يكون من أعظم ))ًصار حراما
ُّكل  [: َّحني هنى عن منهيات عظيمة قال] ٢٨: آية[ت، قال اهللا تعاىل يف سورة اإلرساء املحرما ُ

ًذلك كان سيئه عند ربك مكروها ِّ ُُ َ َ ِّ َْ َ ََ ْ ُ َِ َِ ّإن اهللا حرم عليكم حقوق ((: r، ويف احلديث عن النبي ] َ
. ))قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال: ، وكره لكماألمهات، ووأدالبنات، ومنع وهات

 ].١٧١٥، ومسلم، برقم ٢٤٠٨البخاري، برقم : متفق عليه[
، ٨٧، والنسائي ، برقم ٧٨٨، والرتمذي، برقم ٢٣٦٦، وأبو داود، برقم ٢١١، ٤/٣٢أمحد،  )٢(

، ويف غريه ، وتقدم ٢/٩١ أيب داود، ، وصححه األلباين يف صحيح سنن٤٠٧وابن ماجه، برقم 
 . خترجيه يف املفطرات، النوع الثالث



  مكروهات الصيام

 

٢٧٨ 
إما باجلامع يف هنار رمضان، أو اإلنزال، : عىل نفسه من الوقوع يف احلرام

أما من ال خيشى منه ذلك، ويأمن عىل نفسه؛ لقوته، وملكه إلربه، فال 
ُحقه إذا أمن الوقوع يف ما يفسد صومه؛ ألن النبي كراهة يف  َ ِ َr كان يقبل ِّ َُ

 يقبل يف رمضان rكان النبي ((:  قالتوهو صائم، فعن عائشة 
 .)٢(، وقد ثبت يف ذلك أحاديث كثرية)١())وهو صائم

ن تتحرك شهوته، وخيشى الوقوع يف ُومما يستدل به عىل كراهة القبلة مل
 عن rً، أن رجال سأل النبي tما يبطل صيامه، حديث أيب هريرة 

ّ، وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه، فإذا الذي رخص َّاملبارشة للصائم فرخص له
 .)٣())له شيخ، والذي هناه شاب

تقبيل الرجل امرأته ومداعبته هلا، ((: باز رمحه اهللاقال شيخنا ابن 
ومبارشته هلا بغري مجاع وهو صائم كل ذلك جائز وال حرج فيه؛ ألن 

 كان يقبل وهو صائم، ويبارش وهو صائم، لكن إن خيش rالنبي 
 .)٤())... الوقوع فيام حرم اهللا عليه؛ لكونه رسيع الشهوة كره له ذلك 

، وتقدم خترجيه بألفاظه ١١٠٦، ومسلم، برقم١٩٢٨، ورقم ١٩٢٧البخاري، برقم : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].إنزال املني[يف املفطرات، النوع الثاين 

 . تقدم ذكر األحاديث، يف النوع الثاين من املفطرات  )٢(
، ))حسن صحيح((: ٢/٦٥، وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٣٨٧داود، برقم أبو  )٣(

 . وتقدم خترجيه يف النوع الثاين من أنواع املفطرات 
 . ١٥/٣١٥جمموع فتاوى ابن باز ،  )٤(



  مكروهات الصيام 

 

٢٧٩ 
 كاللمس، :عانقة، ودواعي الوطءالمباشرة باللمس، والم-٣

وتكرار النظر بالتلذذ، حكمها حكم القبلة كام تقدم عند مجهور الفقهاء؛ 
كان ((:  ، ويف حديث عائشة )١(فام يقال يف التقبيل يقال يف املبارشة

، فحكم ))أملككم ألربه، وكان )٢(يقبل ويبارش وهو صائم: rالنبي 
 . ًاملبارشة حكم القبلة جوازا و إباحة وكراهة، واهللا أعلم

وفيها رضر عىل الصائم وغري  بلع النخامة؛ ألنها مستقذرة، -٤
بلع ((: الصائم،والصائم أوىل،قال العالمة حممدبن عثيمني رمحه اهللا

بام النخامة حرام عىل الصائم وغري الصائم، وذلك ألهنا مستقذرة، ور
، وقال اإلمام شيخنا ابن باز رمحه )٣())ًحتمل أمراضا خرجت من البدن

اللعاب اليرض الصوم؛ ألنه من الريق، فإن بلع فال بأس وإن بصق ((: اهللا
ًالحرج يف بلع الريق وال أعلم يف ذلك خالفا بني ((: ، وقال))فال بأس

بلغم فيجب أما النخامة وال((، ))أهل العلم، ملشقة أو تعذر التحرز منه
لفظهام إذا وصلتا إىل الفم، وال جيوز للصائم بلعهام؛ إلمكان التحرز 

أما النخامة وهي ما خيرج من الصدر أو ((: ، و قال يف موضع آخر))منهام
من األنف، ويقال هلا النخاعة، وهي البلغم الغليظ الذي حيصل لإلنسان 

واملرأة بصقه تارة من الصدر، وتارة من الرأس، فهذه جيب عىل الرجل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٨/٦٩املوسوعة الفقهية ،  )١(
 . جيه،وتقدم ختر١١٠٦،ومسلم،برقم ١٩٢٨،ورقم ١٩٢٧البخاري،برقم :متفق عليه )٢(
 . ٦/٤٢٨الرشح املمتع ،  )٣(



  مكروهات الصيام

 

٢٨٠ 
وإخراجه وعدم ابتالعه، أما اللعاب العادي الذي هو الريق، فهذا 

 .)٢(، واهللا أعلم)١())ًال رجال، وال امرأة: الحرج فيه، وال يرض الصائم
ًفإن كان حمتاجا لذلك، كأن يكون   ذوق الطعام لغير حاجة،-٥

ًطباخا حيتاج لذوق ملحه، أو حالوته، أو ما أشبه ذلك، ثم يبص قه فال َّ
  . )٣(بأس للحاجة مع احلذر من وصول يشء من ذلك إىل حلقه

ُ يتحلل، يكره وال مضغ العلك القوي الشديد الذي ال يتفتت -٦
للصائم؛ ألنه جيمع الريق، وحيلب الفم، ويورث العطش، وجيلب 
البلغم، وربام ترسب إىل البطن يشء منه، وكذلك مضغه أمام الناس 

 .)٤( فال ينبغي ذلكجيعلهم يسيئون به الظن،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥/٣١٣جمموع فتاوى ابن باز ،  )١(
ذكر العالمة ابن عثيمني أن الصواب يف مجع الريق وابتالعه، أنه الحرج يف ذلك، وليس بمكروه،  )٢(

أما النخامة فذكر رمحه اهللا أنه حيرم ابتالعها؛ ملرضهتا، واستقذارها، وذكر قولني يف اإلفطار 
تفطر، وقيل ال تفطر، والقوالن يف مذهب اإلمام أمحد، ثم قال يف القول بأهنا ال : ، فقيلبالنخامة
ًوهذا القول الراجح؛ ألهنا مل خترج من الفم وال يعد بلعها أكال و ال رشبا، ولكن ملا قلنا ((: تفطر ً
: وانظر] [٦/٤٢٩الرشح املمتع ، .[ ))إن ابتالعها حمرم؛ ملا فيها من االستقذار والرضر: ًأوال

 ].٧/٤٧٧الرشح الكبري واإلنصاف، 
واألوىل للصائم أن اليتعمد مجع الريق والتكلف يف مجعه ثم ابتالعه أو إخراجه، وإنام : قلت

ًإذا مجع ريقه وابتلعه قصدا ((: وقال املرداوي يف اإلنصاف. ًجيعل األمر عاديا، وال يشغل نفسه به
 ].٧/٤٧٥ف مع الرشح الكبري واملقنع، اإلنصا. [))كره، وال يفطر به عىل الصحيح

 . ٧/٤٧٩الرشح الكبري مع املمتع واإلنصاف،  )٣(
وممن ((:قال. ٤٨١– ٧/٤٨٠الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف،:،وانظر٦/٤٣٠الرشح املمتع، )٤(

= 



  مكروهات الصيام 

 

٢٨١ 
وحيرم مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء، وهو الذي ليس بصلب، 
فهو حرام عىل الصائم؛ ألنه إذا مضغه ال بد أن ينزل منه يشء، وما كان 
ًوسيلة إىل فساد الصوم؛ فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا، ويفسد  ً

 . )١ً(الصوم إذابلع منه شيئا
 والثالثة وهو أن يواصل اليومينالوصال في الصيام،-٧
 طعام وال رشاب يف الليل، وهذا هو الوصال املكروه، أما الوصال بدون

اجلائز، فهو أن يواصل الصوم بدون إفطار إىل السحر، فيجعل فطوره 
 .)٢(ًسحورا، ولكن األفضل أن يفطر إذا غربت الشمس

# # # 
 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ))كرهه الشعبي،والنخعي،وحممد بن عيل،والشافعي،وأصحاب الرأي

 ، والرشح املمتع البن عثيمني ، ٤٨٢ – ٧/٤٨٠ واإلنصاف ، الرشح الكبري مع املقنع: انظر  )١(
٦/٤٣١ . 

تقدم الكالم عىل الوصال يف آداب الصيام املستحبة، األدب الثامن ، وذكرت األحاديث هناك  )٢(
 . وكالم العلامء يف حكم الوصال



  الصياممباحات 

 

٢٨٢ 
 مباحات الصيام : المبحث التاسع عشر

 .لذي ال يثاب فاعله وال يعاقب تاركه هو ا:المباح
 : يباح للصائم األمور اآلتية

حلديث عائشة وأم سلمة الصائم يصبح جنباً؛-١   :)) أن
 كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل rرسول اهللا 

ً يدركه الفجر جنبا يف رمضان من غري rكان النبي ((: ، ويف لفظ))ويصوم
ٍحلم فيغتسل ويصوم ُ أشهد عىل رسول ((: ، ويف لفظ عن عائشة قالت))ُ

، وقالت أم سلمة )) إن كان ليصبح من مجاع غري احتالم ثم يصومrاهللا 
 .)١(مثل ذلك

يا رسول اهللا : ، فقالrًأن رجال جاء إىل النبي : وعن عائشة 
وأنا تدركني ((: r؟ فقال رسول اهللا ٌتدركني الصالة وأنا جنب أفأصوم

واهللا ((: لست مثلنا يا رسول اهللا، فقال: ، فقال))الصالة وأنا جنب فأصوم
 .)٢())إين ألرجو أن أكون أخشاكم هللا، وأعلمكم بام أتقي

 أو نفاسها الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها-٢
من الليل، ويشرتط أن ينقطع قبل طلوع الفجر، ولكن ليس هلا تأخري 

باب ، و١٩٢٦، ١٩٢٥ًالبخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنبا، برقم : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، كتاب الصيام، باب صحة صوم من ١٩٣٢، ١٩٣١، ١٩٣٠اغتسال الصائم، برقم 

 . ١١٠٩طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم 
 .١١١٠مسلم،كتاب الصيام،باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب،برقم  )٢(



  مباحات الصيام 

 

٢٨٣ 
الغسل إىل طلوع الشمس، بل جيب عليها أن تغتسل وتصيل قبل طلوع 

 .)١(الشمس
بدون  والغسل المضمضة واالستنشاق للصائم في الوضوء-٣
أسبغ الوضوء، وخلل بني ((:  للقيط ابن صربةr؛ لقول النبي مبالغة

 .)٢())ً إال أن تكون صائاماألصابع، وبالغ يف االستنشاق
   مناغتسال الصائم،وصب الماء البارد على الرأس-٤

باب اغتسال الصائم، ((: العطش أو احلر، قال اإلمام البخاري رمحه اهللا
ً ثوبا فألقاه عليه وهو صائم،ودخل الشعبي احلامم َّوبل ابن عمر 

  .)٣()) .. ال بأس باملضمضة والتربد للصائم: وهو صائم، وقال احلسن
اهللا لقد رأيت رسول ((:قال rوعن أيب بكرة عن بعض أصحاب النبي 

r٤())ُّ بالعرج يصب عىل رأسه املاء وهو صائم من العطش أو من احلر(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٥/٢٧٧، وجمموع فتاوى ابن باز، ٤/٣٩٣املغني البن قدامة،  )١(
، ٨٧، والنسائي، برقم ٧٨٨، والرتمذي، برقم ٢٣٦٦، وأبو داود، برقم ٢١١، ٤/٣٢أمحد،  )٢(

، ويف غريه، وتقدم ٢/٩١، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٤٠٧وابن ماجه، برقم 
 . خترجيه يف النوع الثالث من أنواع املفطرات 

، وانظر الكالم عىل ١٩٣٠البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، قبل احلديث رقم  )٣(
 . ١٥٤ -٤/١٥٣فتح الباري، البن حجر، : وصل اآلثار

 ، ٢٣٦٥، برقم ..أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه املاء من العطش )٤(
، وتقدم خترجيه يف األعذار املبيحة للفطر، يف ٢/٦١وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 

 . الصوم يف السفر



  الصياممباحات 

 

٢٨٤ 
:  البخاريوقال اإلمام تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك،-٥

 هذا لفظ )١())طعم القدر أو اليشءال بأس أن ت((:قال ابن عباس 
ال بأس أن ((: قالالبخاري، ولفظ ابن أيب شيبة، عن ابن عباس 

ال بأس ((:  لفظ، ويف))َّيذوق اخلل أو اليشء ما مل يدخل حلقه وهو صائم
ًأنه كان ال يرى بأسا أن ((: ، وعن احلسن)٢())أن يتطاعم الصائم عن القدر

ُ، ثم يمجهالعسل، والسمن، ونحوه: يتطاعم الصائم ُّ ،وجاء عن )٣())َُ
 .)٤())ً أنه ذاق عسال وهو صائمtعروة بن الزبري 

ًوأما إذا ذاق طعاما ولفظه، ((: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
ّأو وضع يف فيه عسال وجمه فال بأس به، للحاجة كاملضمضة  ً

 .)٥())واالستنشاق
يف  الوقوع القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه وأمن-٦

اهللا تعاىل؛ حلديث عائشة ما حرم   كان النبي ((:  قالتr يقبل 
، قال ١٩٣٠، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، يف ترمجة الباب، قبل احلديث رقم البخاري )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ))وصله ابن أيب شيبة((: ٤/١٥٤احلافظ يف الفتح، 
 . ٣/٤٧ابن أيب شيبة يف مصنفه،  )٢(
 . ٤/٢٦١،والبيهقي،٤/٢٠٧مصنف عبد الرزاق،:،وانظر٣/٤٧املرجع السابق،  )٣(
 . ٣/٤٧ابن أيب شيبة،  )٤(
جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، : ، وانظر١٦٠ختيارات الفقهية، صاال )٥(

١٠/٣٣٢. 



  مباحات الصيام 

 

٢٨٥ 
ِّ، وإذا مل حترك القبلة شهوته، )١())ويبارش وهو صائم، وكان أملككم إلربه

يف وأمن من الوقوع يف إفساد صومه، فال بأس بالقبلة لألحاديث الكثرية 
  . )٢(ذلك
 إال أنه ال يستنشق شم الروائح الطيبة ال بأس به للصائم،-٧

 .)٣(دخان البخور؛ ألن له أجزاء
 وال كفارة؛إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً،فال قضاء عليه -٨

من نيس وهو صائم فأكل أو ((:  قالr، عن النبي tحلديث أيب هريرة 
، وتقدم خترجيه يف النوع الثاين ١١٠٦، ومسلم، برقم ١٩٢٨، ١٩٢٧البخاري، برقم : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من املفطرات 
وال شك أن القبلة تنقسم إىل ثالثة تقدم ذكر أحاديث القبلة يف النوع الثاين من أنواع املفطرات، )٢(

 : أقسام 
ًال يصحبها شهوة مطلقا، مثل تقبيل اإلنسان أوالده الصغار،أو القادم من السفر بني : القسم األول

 . عينيه أو رأسه،أو معانقته،أو زوجته،وما أشبه ذلك،فهذه ال تؤثر وال حكم هلا؛ألن األصل احلل
 يأمن من إفساد صومه باإلنزال،فهذه القبلة التي حترك الشهوة ُأن حترك الشهوة،ولكنه:القسم الثاين
 . تكره

أن خيشى من فساد الصوم باإلنزال، أو خيشى من الوقوع يف اجلامع املحرم يف هنار : القسم الثالث
رمضان، فهذه حترم، كأن يكون رسيع الشهوة، شديد املحبة ألهله، فمثل هذا حيرم عليه التقبيل؛ 

ثم ] ٤٣٤  -٦/٤٣٢الرشح املمتع، البن عثيمني، . [للهالك، وصومه للفسادألنه يعرض نفسه 
قسم جائز، وقسم مكروه، وقسم حمرم، والصحيح أهنام : ًإذا القبلة تنقسم إىل ثالثة أقسام((: قال

أن ال حترك القبلة : الصورة األوىل: قسم جائز، وقسم حمرم، فالقسم اجلائز صورتان: قسامن فقط
 .))أن حترك شهوته ولكن يأمن عىل نفسه:  الصورة الثانيةًشهوته إطالقا،

 . ٢٥/٢٤٢، وجمموع الفتاوى له، ١٦٠االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص: انظر  )٣(



  الصياممباحات 

 

٢٨٦ 
 .)١())اهَّرشب فليتم صومه، فإنام أطعمه اهللا وسق

كمن استنثر فدخل املاء يف   ما يعرض للصائم بغير اختياره،-٩
حلقه من غري قصد أو دخل حلقه ذباب، أو حصل له جراح أو جرح، 

ال حرج أو رعاف، أو قيء، أو دخل ماء أو بنزين، أو غبار بغري اختياره ف
  . )٣(، واهللا أعلم)٢(يف ذلك
 وال يقصد  تحليل الدم،وضرب اإلبرالتي ليس فيها غذاء-١٠

ّ التغذية، وله أن يدهن، لكن تأخري رضب اإلبر والتحليل إىل الليل هبا
دع ما يربيك إىل ما ال ((: rأوىل وأحوط إذا تيرس ذلك؛ لقول النبي 

 .)٥())من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه((:r؛ولقوله )٤())يريبك
 بهال بأس  البخ في الفم أو األنف ألصحاب مرض الربو،-١١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، وتقدم خترجيه يف رشوط املفطرات١١٥٥، ومسلم، برقم ١٩٣٣البخاري، برقم : متفق عليه )١(
إن ((: ًصوم، باب الصائم إذا أكل أو رشب ناسيا، قال عطاءانظر صحيح البخاري، كتاب ال )٢(

إن دخل حلقه الذباب فال ((: وقال احلسن. ))استنثر فدخل املاء يف حلقه ال بأس إن مل يملك
، ١٩٣٣قبل احلديث رقم . ))ًإن جامع ناسيا فال يشء عليه((: سن وجماهد، وقال احل))يشء عليه
 . ٤/١٥٥البخاري مع الفتح، : وانظر

 ]. ٢٨رسالتان البن باز يف الزكاة والصيام، ص: [انظر )٣(
، ٢٥١٨برقم حدثنا أبو حفص عمرو بن عيل،:أخرجه الرتمذي،كتاب صفة القيامة،باب )٤(

 .٢٠٧٤،ورقم ١٢،ويف إرواء الغليل،برقم ٦١١/ ٢وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي،
، ومسلم، كتاب ٥٢البخاري، كتاب اإليامن، باب فضل من استربأ لدينه، برقم : متفق عليه )٥(

 .١٥٩٩املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات، برقم 



  مباحات الصيام 

 

٢٨٧ 
 .بالبخاخ املعروف الذي حيتوي عىل األكسجني أو غريه من أنواع اهلواء

لمعجون؛فإنه ال يفطر الصائم ال بأس بتنظيف األسنان با-١٢
كالسواك، ولكن عىل الصائم التحرز من ذهاب يشء منه إىل جوفه، فإن 

 . )١(غلبه يشء من ذلك بدون قصد فال قضاء عليه
# # # 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٠/ ١٥جمموع فتاوى ابن باز، : انظر) ١(



  قضاء الصيام

 

٢٨٨ 
 قضاء الصيام : المبحث العشرون

 :قضاء الصيام ملن يلزمه القضاء أنواع عىل النحو اآليت
 أفطر في الصوم الواجب؛كل من لزمه القضاء ممن :النوع األول

ٍفعدة من أيام  [: فإنه يلزمه القضاء بعدد األيام التي أفطر؛ لقول اهللا تعاىل َّ َِّ ْ ٌ َّ ِ َ
َأخر َ ،فإن أفطر مجيع شهر رمضان لزمه قضاء مجيع أيامه، فإن كان )١( ] ُ

ًالشهر ثالثني يوما؛ فإنه يلزمه أن يقيض ثالثني يوما، وإن كان الشهر  ً
ًا؛ فإنه يقيض تسعة وعرشين يوما فقط، أما إن كان تسعة وعرشين يوم ً

  . )٢(أفطر بعض الشهر؛ فإنه يلزمه أن يقيض بعدد األيام التي أفطر فقط
بغير  من أفطر يوماً أو أكثر من شهر رمضان: النوع الثاني 

َّعذر، وجب عليه أن يتوب إىل اهللا تعاىل، ويستغفره؛ ألن إفطار يوم من 
ِّرمضان بغري عذر يرخ جرم عظيم، وذنب كبري، هيلك : ص له يف اإلفطارُ

صاحبه، وجيب عليه مع التوبة واالستغفار أن يقيض بعدد األيام التي 
أفطرها، ووجوب القضاء هنا، عىل الفور عىل الصحيح من أقوال أهل 

ِّالعلم؛ ألنه غري مرخص له الفطر، واألصل أن يؤديه يف وقته ُ َّ ؛ حلديث )٣(ُ
: ُة املجامع يف هنار رمضان، وفيه من رواية أيب داود يف قصtأيب هريرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٥: سورة البقرة، اآلية )١(
 . ٩٧جمالس شهر رمضان البن عثيمني، ص )٢(
، ٩٦، و جمالس شهر رمضان، ص٥/٢٨٩اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن، : انظر )٣(

 . ٣٣٦ - ١٥/٣٣١وجمموع فتاوى ابن باز، 



  قضاء الصيام 

 

٢٨٩ 
 .)١()) ...واستغفر اهللا] أي مكانه [ًوصم يوما... ((

وإذا كان اإلفطار باجلامع يف هنار رمضان،وجب عليه،مع التوبة، واالستغفار، 
ّالكفارة املغلظة كام تقدم يف كفار: والقضاء  .)٢(ة اجلامع يف هنار رمضانّ

 لقول اهللا يجوز التفريق في قضاء رمضان؛: النوع الثالث
َفعدة من أيام أخر  [: تعاىل َّ َِّ َُّ ٍَ ْ ٌ ِ  ، ولكن )٤(، وهذا مطلق يتناول املتفرق)٣( ] َ

 : أي اليفطر بني أيام صوم القضاء؛ لألمور اآلتية: يستحب التتابع
 ألن األداء رب إىل مشاهبة األداء؛ًالصيام متتابعا أق: األمر األول

 . أي صيام رمضان متتابع: متتابع
ّأرسع يف إبراء الذمة؛ ويكون بذلك من: األمر الثاين  املسارعة إىل ِّ

 . اخلريات، واملسابقة إليها 
 يدري ما حيدث ًالصيام متتابعا أحوط؛ ألن اإلنسان ال: األمر الثالث

ًله، فقد يكون اليوم صحيحا وغدا مري ًضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ً ً ًَّ
ًميتا؛ وهلذا كان األفضل أن يكون القضاء متتابعا ً ِّ)٥( . 

، وأصل احلديث ٢/٦٧،وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٣٩٣أبو داود، برقم  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . متفق عليه، وتقدم خترجيه يف املفطرات

 . ،وتقدم خترجيه يف املفطرات١١١١،ومسلم،برقم ١٩٣٦البخاري،برقم :متفق عليه )٢(
 . ١٨٥: سورة البقرة، اآلية )٣(
 . ٥/٢٨٩، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن، ٢/٢٥١الكايف البن قدامة، : انظر )٤(
 . ٦/٤٤٦ح املمتع؛ البن عثيمني، الرش )٥(



  قضاء الصيام

 

٢٩٠ 
 ولكن ال الصيام في القضاء على الفور أفضل،: النوع الرابع

جيب، وإنام يكون أفضل؛ ألن هذا أرسع يف إبراء الذمة، وأحوط؛ ألن 
اء رمضان بعد اإلنسان ال يدري ما حيدث له، كام تقدم، فإذا بادر بقض

، فعىل )١(يوم العيد يكون ذلك من املسارعة إىل اخلريات واملسابقة إليها
ًهذا يستحب القضاء عىل الفور متتابعا وال جيب ُ)٢(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦/٤٤٦الرشح املمتع البن عثيمني ، : انظر )١(
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف تتابع صيام القضاء عىل قولني )٢(

ٍمن مرض أو سفر، : يستحب التتابع يف قضاء رمضان و ال جيب، وذلك ملن أفطر بعذر: القول األول ٍ
قال البخاري قبل احلديث .[فست، أو غري ذلك، وبه قال ابن عباسأو املرأة التي حاضت أو ن

و أنس بن مالك، وأبو هريرة، وأبو قالبة، ]. وقال ابن عباس ال بأس أن يفرق:١٩٥٠رقم 
. وجماهد، وأهل املدينة، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري، واألوزاعي، والشافعي، وأمحد، وغريهم

َ فعدة من أيام أخر[: الصواب؛ لقول اهللا تعاىلوهذا هو  َّ َِّ ٌ َُّ ٍَ ْ ِ ّوهذا غري مقيد ]. ١٨٥: البقرة [] َ
 .  ملا يأيت بالتتابع، وكذلك فعل عائشة 

َجيب التتابع يف صيام القضاء، وذكر هذا القول عن عيل، وابن عمر، والنخعي، والشعبي، وقال : لقول الثاينا ِ ُ َ
، واستدلوا بأدلة منها، ما جاء عن ابن عمر ٦/٣٩٥ال يشرتط، ونقل عن ابن حزم يف املحىل، جيب و: داود

 ، ]موطأ اإلمام مالك. [))ًيصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر((: أنه كان يقول
زرقاين ، قال ال))إسناده صحيح((: ٦/٤١٥، قال عبد القادر األرنؤوط يف حتقيقه جلامع األصول، ١/٣٠٤

ُفمذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء،  وكذ روي عن عيل، واحلسن، ((: ٢/٢٤٩يف رشحه عىل املوطأ، 
والشعبي، وبه قال أهل الظاهر، وذهب اجلمهور ومنهم األئمة األربعة إىل استحبابه فقط، وبه قال مجع من 

ًتعجيال لرباءة الذمة، ولكن مل جيب ًالصحابة، وإن كان القياس التتابع إحلاقا لصفة القضاء بصفة األداء و
َفعدة من أيام أخر[إلطالق اآلية  َّ َِّ ٌ َُّ ٍَ ْ ِ ُوالصواب أن التتابع عىل الفورية يستحب وال جيب؛ ملا تقدم؛ ولفعل . ))]َ

 ، والكايف البن ٤٩٧- ٧/٤٩٥الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، : انظر[، كام سيأيت عائشة 
- ٥/٢٨٥، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن ، ٤٠٣- ٤/٣٩٨، واملغني، ٢/٢٥١قدامة، 
 ، وجمالس شهر رمضان، البن عثيمني، ٢٨٢- ١/٢٦٧ ، ورشح عمدة األحكام البن تيمية، ٢٩٠

= 
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٢٩١ 
 يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان: النوع الخامس

اآلخر، مع وجوب العزم عىل فعل القضاء، وكذلك القول يف واجب 
َّموسع إنام جيو ز تأخريه برشط العزم عىل فعله، حتى لو أخره بال عزم ُ

  .)١(عىص عىل الصحيح عند املحققني من الفقهاء  واألصوليني
فعن عائشة  َّكان يكون عيل الصوم من رمضان فام ((: ، قالت

،  )٢( rالشغل من النبي : قال حييى. ))أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان
 فام تقدر rإن كانت إحدانا لتفطر يف زمان رسول اهللا ((: ويف رواية ملسلم

 .)٣()) حتى يأيت شعبانrعىل أن تقضيه مع رسول اهللا 
 ال يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان:النوع السادس

بغري عذر،وهو قول األئمة األربعة ومجهور السلف واخللف  آخر
القائلني بأن القضاء عىل الرتاخي،وأنه ال يشرتط املبادرة به يف أول 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٦٣-٥/٦٢والفروع البن مفلح، . ٨/٢٧٠ورشح النووي عىل صحيح مسلم، ]. ٩٧- ٩٥ص

، والرشح الكبري مع املقنع ٥/٢٨٩ األحكام، البن امللقن، اإلعالم بفوائد عمدة: انظر )١(
 . ٦٣ - ٥/٦٢، والفروع البن مفلح، ]٧/٤٩٧وهو يف اإلنصاف، [، ٧/٤٩٧واإلنصاف، 

بالسند املذكور إليه ، أي الراوي املذكور ))حييى((: ٤/١٩١قال احلافظ ابن حجر يف الفتح، : حييى )٢(
،هو خرب مبتدأ حمذوف تقديره املانع هلا الشغل،أو هو rلنبي فهو موصول،قوله الشغل من النبي أو با

 . ))الشغل هو املانع هلا:مبتدأ حمذوف اخلرب،تقديره
، ومسلم، ١٩٥٠ُمتى يقىض قضاء رمضان،برقم :ٌالبخاري، كتاب الصوم، باب: متفق عليه )٣(

ذر مرض، كتاب الصيام، باب جواز تأخري قضاء رمضان ما مل جيئ رمضان آخر، ملن أفطر بع
 . ١١٤٦وسفر، وحيض، ونحو ذلك، برقم 
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٢٩٢ 
؛حلديث عائشة )١(اإلمكان  َّكان يكون عيل الصوم من ((:، قالت

،فال جيوز تأخري قضاء )٢())أن أقضيه إال يف شعبانرمضان فام أستطيع 
رمضان إىل رمضان آخر بغري عذر؛ ألن عائشة    مل تؤخره إىل،

ذلك،ولو أمكنها ألخرته؛وألن الصوم عبادة متكررة فلم جيز تأخري 
، فإن أخر القضاء إىل رمضان )٣(لثانية،كالصلوات املفروضةاألوىل عن ا

آخر بغري عذر، فعليه القضاء، وإطعام مسكني لكل يوم؛ ملا ثبت عن ابن 
  .)٦( y )٥( وأيب هريرة)٤(عباس

 . ٥/٢٨٧اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن،  )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ،وتقدم خترجيه يف الذي قبله ١١٤٦،ومسلم،برقم ١٩٥٠البخاري،برقم :متفق عليه )٢(
 ، ٥/٦٤،وكتاب الفروع البن مفلح،٧/٤٩٩الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف،  )٣(
َّمن فرط يف صيام شهر ((: عن ابن عباس قال((:  بلفظ ٢/١٩٧لدار قطني يف سننه ، أخرجه ا )٤(

، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مع كل يوم رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه
هقي، يف الصيام، باب املفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان ، وأخرجه البي))ًمسكينا

رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن ((: ٥/٦٤، وقال ابن مفلح يف كتاب الفروع، ٤/٢٥٣آخر، 
قال البخاري يف صحيحه قبل احلديث . ٦/٣٦٤، وصحح إسناده النووي يف املجموع، ))عباس

 . ))...عن ابن عباس أنه يطعم ًويذكر عن أيب هريرة مرسال، و((: ١٩٥٠رقم 
يف الرجل يمرض فال يصوم ((:  ، بلفظه عن أيب هريرة٢/١٩٧أخرجه الدار قطني يف سننه ،  )٥(

يصوم الذي حرضه ويصوم اآلخر ويطعم : ًحتى يبدأ أوال يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال
عن : ٢/١٩٧ار قطني، ، و يف لفظ للد))إسناده صحيح((: قال الدار قطني. ))ًكل ليلة مسكينا

يصوم هذا مع الناس، ((: َّفيمن فرط يف قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، قال((: أيب هريرة
 .))إسناده صحيح موقوف((: قال الدار قطني. ))ًويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا

 . ٤/٢٥٣، والبيهقي، ٧٢٢١، ٧٢٢٠، برقم ٤/٢٣٤ًوأخرجه أيضا عبد الرزاق ، 
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل فيمن فرط يف قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، عىل ثالثة أقوال )٦(

= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٣
إن عليه القضاء وإطعام مسكني عن كل يوم، يروى ذلك عن ابن عباس، وأيب هريرة، : القول األول
هد، وسعيد بن جبري، وبه قال اإلمام أمحد، ومالك، والثوري، واألوزاعي، والشافعي، وجما

 . وإسحاق 
ّإن من أخر قضاء رمضان إىل رمضان آخر، فعليه القضاء دون اإلطعام؛ ألنه صوم : القول الثاين

 البخاري[واجب فلم جيب عليه يف تأخريه كفارة، كاألداء والنذر، وبه قال  احلسن، والنخعي 
ولنا أنه قول من ((: قال ابن قدامة رمحه اهللا. ، وأبو حنيفة]١٩٥٠يف صحيحه، قبل احلديث رقم 

َسمينا من الصحابة، و مل يرو عن غريهم خالفهم  الرشح الكبري، مع املقنع واإلنصاف، . [))... ُ
ُولكنه ذكر مع الصحابة ابن عمر فأ سقطته؛ ألن ابن عمر يذكر عنه أنه يقول ]. ٧/٤٩٩
 . إلطعام دون القضاءبا

ورجح شيخنا ابن باز رمحه اهللا القول األول، وهو أن من أخر قضاء رمضان بغري عذر إىل 
ًرمضان آخر فعليه القضاء واإلطعام لكل يوم مسكينا، سواء مىض عليه رمضان أو رمضانات، 

 ].٣٤٧-١٥/٣٤٥جمموع فتاوى ابن باز، [، ))أفتى بذلك مجاعة من الصحابة((: وقال
ٍوإن أخره بعد رمضان ثان فأكثر مل يلزمه لكل سنة ((: ٦٥/ ٥ل ابن مفلح رمحه اهللا يف الفروع، قا َّ

 . ))ِفدية؛ ألنه لزمه لتأخريه عن وقته وقول الصحابة 
ُوهذا الذي يفتي به شيخنا ابن باز رمحه اهللا كام تقدم، وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

 .٣٤٩ -٣٤٨/ ١٠اوى هلا، واإلفتاء كام يف جمموع الفت
 أما العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا فرجح القول الثاين مذهب احلنفية، فقال يف الرشح املمتع، 

 .))ّالصحيح أنه ال يلزمه أكثر من الصيام إال أنه يأثم بالتأخري... ((: ٤٥١/ ٦
ين، وجب عليه اإلطعام ذهب بعض أهل العلم إىل أنه إذا أخره إىل ما بعد رمضان الثا: القول الثالث

ًفقط، وال يصح منه الصيام، بناء عىل أنه عمل عمال ليس عليه أمر اهللا ورسوله، فيكون عمله  ً
ًباطال؛ ألن القضاء عىل غري وقته، كام لو صىل الصالة بغري وقتها؛ فإهنا ال تقبل منه إذا مل يكن 

َوممن ذكر عنه ذلك من الصحابة ع. ))هناك عذر يبيح تأخريها ِ بد اهللا بن عمر ُ  أنه ،
ًمن أدركه رمضان ومل يكن صام رمضان اخلايل فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من ((: قال ًّ ُ

، وقال ٧٦٢٣، وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه، برقم ٢/١٩٦أخرجه الدار قطني، . [))حنطة
  العمري وفيه ضعف عن و ذكر الطحاوي من رواية عبد اهللا((: ٥/٧٤ابن مفلح يف الفروع، 

 ، وكتاب الفروع البن مفلح، ٦/٤٥١الرشح املمتع، : انظر. [))يطعم بال قضاء: عبد اهللا بن عمر
= 
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٢٩٤ 
َّفإن أخر الصيام بغري عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر مل يكن عليه 

ثرة التأخري ال يزداد هبا أكثر من إطعام مسكني لكل يوم مع القضاء؛ألن ك
 .)١(الواجب،كام لو أخر احلج الواجب سنني مل يكن عليه أكثر من فعله

 : تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذٍر: النوع السابع
ّال يشء عىل من أخر القضاء  إىل إدراك رمضان اآلخر؛لعذر ، قال 

ِم يقض ثم ومن دام عذره بني الرمضانني فل((:العالمة ابن مفلح رمحه اهللا
َّزال صام الشهر الذي أدركه ثم قىض ما فاته و ال يطعم،نص عليه ُ(()٢( . 

ّومن أفطر يف رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم 
ُحتى مات فال صوم عليه، وال يصام عنه وال يطعم عنه ، قال ابن )٣(ُ

: اممن مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصي((: قدامة رمحه اهللا
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤٠٠، واملغني البن قدامة، ]٥/٦٤
هو القول األول، قول اجلامهري من أهل العلم إن من آخر قضاء رمضان حتى جاء :والصحيح

ًة، والقضاء، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، نصف عليه رمضان آخر بدون عذر فعليه التوب
جاء عن مجاعة : صاع من قوت البلد، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رمحه اهللا كام تقدم، وقال

 .من الصحابة
وقال ((: ، قال٣/١٧٧ويؤيد قول شيخنا ابن باز قول الشوكاين يف نيل األوطار، : قلت

 . ))ًن ستة من الصحابة ال أعلم هلم خمالفاوجدته ع: الطحاوي عن حييى بن أكتم، قال
 . ٧/٤٩٩، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٤/٤٠١املغني البن قدامة ،  )١(
 . ٣٤٥- ١٥/٣٤٣جمموع فتاوى بن باز،:،وانظر٥/٦٥كتاب الفروع البن مفلح ، )٢(
 . ٥/٢٩٠اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ، البن امللقن،  )٣(
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٢٩٥ 
ٍمرض، أو سفر، أو عجز عن الصوم فال : ٍإما لضيق الوقت، أو لعذر من ٍ ٍ

حق هللا وجب بالرشع فامت ] ألنه...[يشء عليه يف قول أكثر أهل العلم 
 .)١())...ٍمن جيب عليه قبل إمكان فعله فسقط إىل غري بدل كاحلج

َّ فإذا أخر املسلم قضاء الصيام عن الميت،: النوع الثامن
م الواجب عليه، من رمضان أو غريه بغري عذر حتى مات، قضاء الصو

؛ حلديث عائشة )٢(ِوقد أمكنه القضاء ومل يقض صام عنه وليه  ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧٢  -١٥/٣٦٦جمموع فتاوى ابن باز، :،وانظر٧/٥٠٠ مع املقنع واإلنصاف،الرشح الكبري )١(
َاختلف العلامء رمحهم اهللا يف قضاء الصيام عن امليت الذي أخر القضاء بغري عذر حتى مات عىل  )٢( َّ

 : ثالثة أقوال
ِإذا مات من عليه قضاء من رمضان، وقد أمكنه القضاء أطعم عنه لكل يوم م: القول األول سكني، ُ

أما النذر فيصام عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عائشة، وابن عمر، وابن 
عباس، وبه قال مالك، والليث، واألوزاعي، والثوري، والشافعي، وأمحد، وابن علية، وأبو عبيد 

إذا مرض الرجل يف رمضان ((:  قاليف الصحيح عنهم، واستدلوا بحديث ابن عباس 
أبو داود، . [))، وإن كان عليه نذر قىض عنه وليهُثم مات ومل يصم أطعم عنه، ومل يكن عليه قضاء

وبام ]. ٢/٦٩، وصححه األلباين من قول ابن عباس، يف صحيح سنن أيب داود، ٢٤٠١برقم 
، وكام قال ابن ]٧١٨برقم [ً بن عمر مرفوعا بسند ضعيف كام قال الرتمذي جاء عن عبد اهللا
من ((:  بلفظ))والصحيح عن ابن عمر موقوف((: ، وقال الرتمذي]٦٦/ ٥[مفلح يف الفروع 

وقالوا عن ] ٧١٨الرتمذي،برقم [، ))ًمات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا
حديث عائشة    :)) الذي قال فيه النبيr :))من مات وعليه صيام صام عنه وليه(( ،

انظر [، ))هذا يف النذر وهو قول أمحد بن حنبل((: هذا يف النذر، فقال أبو داود]: متفق عليه[
 ]. ٧/٥٠١الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، [، ]٢/٦٨نن أيب داود، صحيح س

. يصام عن امليت قضاء رمضان، ومجيع الصوم الواجب من نذر وغريه، وبه قال أبو ثور: القول الثاين 
]: ٣/١٧٩يف نيل األوطار، [قال الشوكاين ]. ٧/٥٠١الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، [

= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٦
، ومجاعة من حمدثي الشافعية وأبو ثور،  ونقل البيهقي عن الشافعي وبه قال أصحاب احلديث((

من ((: يعني حديث عائشة . ))احلديث، أنه علق القول به عىل صحة احلديث، وقد صح
قوله صام ((: ٣/١٨٠، قال الشوكاين يف النيل، ]متفق عليه. [))مات وعليه صوم صام عنه وليه

، ))وإسناده حسن((: ، قال يف جممع الزوائد))فليصم عنه وليه إن شاء((:  لفظ البزار))عنه وليه
ُفاجلمهور عىل أن الصوم عن امليت ليس بواجب وإنام هو مستحب، فإن مل يصم أحد عنه أطعم 
عنه لكل يوم مسكني، وهذا القول الثاين هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رمحه اهللا، وهو أن 

سواء كان رمضان، أو النذر، أو : ًوليه يف الصوم الواجب مطلقاالصيام عمل امليت يصوم عنه 
متفق عليه من حديث [، ))من مات وعليه صيام صام عنه وليه((: rالكفارة؛ لعموم قول النبي 

 كالم النبي فال جيوز ختصيص]. ١١٤٧، ومسلم، برقم ١٩٥٢، البخاري، برقم عائشة 
r إال بدليل؛ ألن حديث النبي r عام يف الصيام عن امليت، يعم رمضان، والنذر، وصوم 

:  فقالتrالكفارات، والويل هو القريب، وإن صام غري الويل أجزأ ذلك، فقد  سألت امرأة النبي 
، ))نهأريت لوكان عليها دين أكنت تقضي((: َّيارسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، قال

ْفدين اهللا أحق بالق((: نعم ، قال: قالت َ  مسلم، برقم [أن السائل رجل، : ، ويف لفظ))ضاءَ
 أن امرأة ويف مسند أمحد بإسناد صحيح عن ابن عباس ((: قال شيخنا ابن باز] ١١٤٨
أرأيتك لو ((:  قالّيا رسول اهللا، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها؟: قالت

مسند أمحد، [، ))ُ أحق أن يقىضUفدين اهللا ((: نعم، قال: ، قالت))كان عليها دين كنت تقضينه؟
فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام، ]. ٣٤٢٠، برقم ٥/٣٩٤، واملسند املحقق، ١/٣٦٢

واألحاديث كثرية دالة عىل قضاء رمضان وغريه؛ وأنه ال وجه لتخصيص النذر؛ بل هو قول 
 ٣٧٤- ١٥/٣٧٣جمموع فتاوى ابن باز، . [))... والصواب العموم . مرجوح ضعيف

 ]. بترصف
وصحح العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا القول بأن احلديث عام يف صيام رمضان، والنذر، 

 ].٤٥٨- ٦/٤٥٥الرشح املمتع البن عثيمني، ... [والكفارات 
والصواب أنه ال جيب عىل الويل الصوم عن امليت، وإنام يستحب؛ ألنه جاء يف رواية حلديث 

، ))وإسناده حسن((: ، قال اهليثمي يف جممع الزوائد))ه إن شاءفليصم عنه ولي((: عائشة عند البزار
 ]. ٣/١٧٩نيل األوطار للشوكاين، [

َوال تزر وازرة وزر أخرى [: وكذلك قال اهللا تعاىل َ َ ُْ ْ ٌ َُ ِ ِ َ َِ ِّفعىل هذا يستحب لوليه ]. ١٦٤: األنعام [] َ
= 
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٢٩٧ 
 .)١())من مات وعليه صيام صام عنه وليه((:  rقال رسول اهللا : قالت

: ، فقالrجاء رجل إىل النبي : ،قالوعن عبد اهللا بن عباس 
، ))نعم((:قالّيا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟

للنبي قالت امرأة ،: ، ويف رواية عن ابن عباس))ُفدين اهللا أحق أن يقىض((
r : إن أختي ماتت، ويف رواية عن ابن عباس قالت امرأة للنبيr : إن

، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر: rأمي ماتت،  ويف رواية، قالت للنبي 
ماتت أمي وعليها صوم مخسة عرش : rويف رواية، قالت امرأة للنبي 

، ولفظ مسلم عن ن ابن عباس  هذه روايات البخاري ع،))ًيوما
ابن عباس   أن امرأة أتت رسول اهللا rإن أمي ماتت :  فقالت

 ))؟أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه((: ، فقالوعليها صوم شهر
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً. عن كل يوم مسكينا]أي امليت[أن يقضيه عنه و ال جيب، فإن مل يفعل أطعم عنه من تركته 
 ].٦/٤٥٥الرشح املمتع البن عثيمني، [

ال يصيل ((: ًال يصام عن امليت مطلقا، ال رمضان وال غريه؛ لقول ابن عباس : القول الثالث
: ، قال الشوكاين ٢٩١٨النسائي يف الكربى، برقم [، ))أحد عن أحد، وال يصوم أحد عن أحد

، ونقل هذا القول عن مالك، وأيب حنيفة، ]١٧٩/ ٣[ألوطار ، نيل ا))بإسناد صحيح((
الرشح الكبري، مع املقنع : انظر. [والشافعي يف اجلديد، والراجح والصحيح القول الثاين كام تقدم

،ونيل األوطار ٥/٧٠٦٤، وكتاب الفروع البن مفلح، ٥٠٣  -٧/٥٠١واإلنصاف، 
، والرشح املمتع البن ٣٧٦- ١٥/٣٢٩، وجمموع فتاوى ابن باز، ١٨١- ٣/١٧٨للشوكاين،
 عثيمني،

 ٤٥٨- ٦/٤٥٣ .[ 
، ومسلم، كتاب ١٩٥٢البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم : متفق عليه )١(

 . ١١٤٧الصيام، باب قضاء الصوم عن امليت، برقم 



  قضاء الصيام

 

٢٩٨ 
 .)١())فدين اهللا أحق بالقضاء((: نعم، قال: قالت

 إذ أتته امرأة rبينا أنا جالس عند رسول اهللا :  قالtوعن بريدة 
وجب ((: الفق: ، وإهنا ماتت، قالإين تصدقت عىل أمي بجارية: فقالت

يا رسول اهللا إنه كان عليها صوم : ، قالت))أجرك وردها عليك املرياث
إهنا مل حتج قط، أفأحج : ، قالت))صومي عنها((: شهر أفأصوم عنها؟ قال

  .)٢())حجي عنها((: عنها؟ قال
وهذا ((: )٣(وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول عن هذه األحاديث

اب ، ومسلم، كت١٩٥٣البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم : متفق عليه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وفيه األلفاظ التي عند البخاري، وقد ذكر ١١٤٨الصيام، باب قضاء الصوم عن امليت، برقم 

النووي أن تعدد الروايات لتعدد القصة، فإن السائل خمتلف، فمرة امرأة، ومرة رجل، وتارة عن 
رة فسأل تارة رجل، وتا...فال تعارض ((: شهر، وتارة عن نذر، وتارة عن شهرين، فقال رمحه اهللا

ويف هذه األحاديث جواز صوم الويل عن : قال... امرأة، وتارة عن شهر، وتارة عن شهرين، 
من : اختلف العلامء رمحهم اهللا فيمن مات وعليه صوم واجب((: قال النووي رمحه اهللا. امليت

ُرمضان أو قضاء، أو نذر، أو غريه هل يقىض عنه، وللشافعي يف املسألة قوالن مشهوران، 
ًال يصام عنه، وال يصح عن ميت صوم أصال، والثاين يستحب لوليه أن يصوم عنه، أشهرمها  ُ

ويصح صومه عنه، ويربأ به امليت، وال حيتاج إىل إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح املختار 
الذي نعتقده، وهو الذي صححه حمققو أصحابنا، اجلامعون بني الفقه واحلديث؛ هلذه األحاديث 

من مات وعليه صيام أطعم عنه فليس بثابت، ولو : ة، وأما احلديث الواردالصحيحة الرصحي
ثبت أمكن اجلمع بينه وبني هذه األحاديث بأن حيمل عىل جواز األمرين؛ فإن من يقول بالصيام 

رشح . [))...جيوز عنده اإلطعام، فثبت أن الصواب املتعني جتويز اإلطعام، والويل خمري بينهام 
 ].٢٧٤  -٨/٢٧٢سلم، النووي عىل صحيح م

 .١١٤٩مسلم ، كتاب الصيام ، باب قضاء الصوم عن امليت، برقم  )٢(
 .١٩٥٣ ، ١٩٥٢سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري ، احلديث رقم ) ٣(
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٢٩٩ 
َكله يدلنا عىل أن الصوم الواجب يقىض عن امليت، سواء كان قضاء  ُ ّ

والقضاء عن ((: ، ثم قال))...رمضان، أو غريه من الصيام الواجب، كالنذر
َ وال تزر وازرة وزر أخرى[:ُامليت ال جيب بل يستحب؛ألن اهللا يقول َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌ ِ َ َِ َ [ )١( ،

َّعليه من الصيام الذي فرط يف قضائه فإذا مل يصم ويل امليت عنه ما وجب 
ًحتى مات أطعم عنه عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد،  ُ

 .)٣(، واهللا تعاىل أعلم)٢(ًومقداره كيلو ونصف تقريبا،ويكون ذلك من تركته
والبأس أن يصوم عن امليت مجاعة عدد أيامه التي عليه يف يوم واحد إذا 

ًكان عليه ثالثون يوما من رمضان جاز أن يصوم مل يشرتط فيها التتابع، فلو 
قال ((: ًعنه ثالثون رجال يف يوم واحد؛ وهلذا قال البخاري رمحه اهللا

ًإن صام عنه ثالثون رجال يوما واحدا جاز:احلسن ً  .)٥(،واهللا أعلم)٤())ً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٤: سورة األنعام، اآلية )١(
  .٣٧٦  - ١٥/٣٦٥فتاوى ابن باز، : انظر )٢(
ويقول يف إطعام املسكني عن تأخري قضاء رمضان إىل وكان شيخنا ابن باز رمحه اهللا يفتي،  )٣(

، أي إذا كثرت ))...ًأن يعطي اجلميع واحدا من الفقراء((: رمضان اآلخر أو إىل املوت بدون عذر
ًاأليام فعىل املفرط أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، أما امليت املفرط فيكفي القضاء عنه،  ّ

ً وجيوز أن يعطيها كلها فقريا واحداًأو اإلطعام عن كل يوم مسكينا، جمموع فتاوى ابن باز، . [ً
١٥/٣٦٥.[ 

 .١٩٥٢البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، قبل احلديث رقم  )٤(
 أي جواز صوم مجاعة عنه يف [وحكى أمحد عن طاوس اجلواز ((... : قال العالمة ابن مفلح) ٥(

هو أظهر، واختاره صاحب رشح املهذب، من ، وحكاه البخاري عن احلسن، و]يوم واحد
مل يذكر املسألة أصحاهبم، واختاره صاحب املحرر، ومحل ما سبق عىل صوم : الشافعية، وقال

= 
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٣٠٠ 
كالم احلسن هذا يف قضاء ((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

َّفيه التتابع فال بد من التتابع،كالكفارات إال يف رمضان، أما ما يشرتط  ُ
 .)١())كفارة اليمني عىل الصحيح

ُوكان شيخنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز رمحه اهللا يسأل عن من 
َّمات وقد فرط يف صيام رمضان سنة فأكثر فيفتي بأنه يكفي أن يصوم 

ً مسكينا، وحتى ُّعنه وليه بال إطعام، فإن مل يصم عنه أطعم عن كل يوم
  . )٣(، واهللا تعاىل أعلم)٢(لو فرط امليت يف صيام رمضانات

ٌصوم، أو حج، أو اعتكاف فعله عنه وليه؛ : ٌنذر: ومن مات وعليه ٌ ٌ
 r استفتى رسول اهللا t أن سعد بن عبادة حلديث ابن عباس 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٥/٧٤الفروع. [))... رشطه التتابع 

 .١٩٥٢سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري،عىل كالم احلسن،قبل احلديث رقم )١(
 .٣٧٦- ١٥/٣٦٥از ،جمموع فتاوى ابن ب: انظر) ٢(
فإن مات املفرط بعد أن أدركه ((: ٧/٥٠٣قال ابن قدامة يف الرشح الكبري مع اإلنصاف واملقنع، ) ٣(

وذلك؛ألنه بإخراج ... رمضان آخر مل جيب عليه أكثر من إطعام مسكني لكل يوم،نص عليه أمحد
يطعم : ل أبو اخلطابكفارة واحدة زال تفريطه بالتأخري،فصار كام لو مات من غري تفريط، وقا

عنه كل يوم مسكينان؛ ألن املوت بعد التفريط بدون التأخري عن رمضان آخر يوجب كفارة ، 
 . ))والتأخري بدون املوت يوجب كفارة، فإذا اجتمعتا وجب كفارتان كام لو فرط يف يومني

املنصوص : ً، ومل يذكروا ترجيحا إال أهنم قالوا٥/٧١كتاب الفروع البن مفلح، : ًوانظر أيضا
وهذا هو الذي يفتي به شيخنا ابن باز . عن أمحد تكفي كفارة واحدة، ولو فرط أكثر من رمضان

جمموع فتاوى ابن عثيمني، : ًوانظر أيضا. ٦/٤٥٢الرشح املمتع البن عثيمني ،: كام تقدم؛ وانظر
٣٩٥ /١٩. 
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٣٠١ 
، وهذا احلديث )١())اقضه عنها((: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: فقال

 .)٢(عام يف مجيع النذور
َّ شبهه بالدين وال جيب rوال جيب عىل الويل فعل النذر؛ ألن النبي 

ِّعىل الويل قضاء دين امليت إذا مل خيلف تركة، كذلك هذا، لكن يستحب  ُ
ِّله أن يؤدي النذر عنه؛ لتفريغ ذمته، وكذلك يستحب له قضاء الدين 

، وقضاء النذور عن البخاري، كتاب الوصايا، باب ما يستحب ملن تويف فجأة أن يتصدق عنه )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٧٦١امليت، برقم 

 : وإن كانت عليه صالة منذورة فعىل روايتني((: حتى يف الصالة، قال ابن قدامة يف املقنع: قيل )٢(
ًإحدامها حكمها حكم الصوم فيام ذكرنا قياسا عليه فتفعل عنه، قال املرداوي يف تصحيح 

، واختارها ١٣/٦٥٥مه يف املغني، و هي الصحيحة، وعليه األكثر، وقد((: ٥/٨٠الفروع، 
وأمر ابن عمر امرأة جعلت ((: اخلرقي وغريه، رواه أمحد عن ابن عباس، وذكره البخاري فقال

البخاري، كتاب [، ))ِّصل عنها، وقال ابن عباس نحوه: ، فقالأمها عىل نفسها صالة بقباء
وصله مالك، : ، قال احلافظ٦٦٩٨أليامن والنذور، باب من مات وعليه نذر، قبل احلديث رقم ا

وأخرجه ابن أيب شيبة بسند صحيح، وذكر فيه اعتكاف عرشة أيام، قال : وساق سنده، وقال
: وجاء عن ابن عمر وابن عباس خالف ذلك((: ١١/٥٨٤احلافظ ابن حجر يف الفتح، 

، قال ٢٩١٨النسائي يف الكربى،برقم [، ))يصوم أحد عن أحداليصيل أحد عن أحد وال ((
 قال ابن حجر يف فتح الباري، ]. ٣/١٧٩،))بإسناد صحيح((:الشوكاين يف نيل األوطار

، قال ابن ))ويمكن اجلمع بحمل اإلثبات يف حق من مات، والنفي يف حق احلي((: ١١/٥٨٤
وحيث جاز فعل غري الصوم فال كفارة مع فعله؛ لظاهر النصوص؛ ((: ٥/٨١فلح يف الفروع، م

 . )).. .ًوألنه قائم مقام فعله رشعا، فكأنه أداه بنفسه، وإال أخرج عنه كفارة يمني؛ لرتك النذر 
 فال الجيزئ عنه فعل الويل؛ ألهنا عبادة بدنية حمضة ال يدخل املال يف جرباهنا بحال،: والثانية

. يصح قياسها عىل الصوم، فعىل هذا يكفر عنه كفارة يمني؛ لرتكه املنذور، واهللا تعاىل أعلم
 ]. ٥/٨٠، وكتاب الفروع البن مفلح، ٥١٢- ٧/٥١١الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، [
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٣٠٢ 
 .)١(أجزأ... ّعنه، وال خيتص ذلك بالويل، بل كل من قىض عنه 

 : قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع: النوع التاسع
: ، قالtالفرائض أحب إىل اهللا تعاىل من النوافل، فعن أيب هريرة 

ًمن عادى يل وليا فقد آذنته ((: تعاىل قالإن اهللا ((: rقال رسول اهللا  َّ
ُ، وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضته عليه، وما يزال باحلرب ّ َّ َّّ ٍ َّ

َّعبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه   .)٢(احلديث. )) ... َّ
ّديس يدل عىل أن الفرائض هي أحب إىل اهللا تعاىل وهذا احلديث الق

من النوافل، فظاهره أن حمبة اهللا للعبد تقع بمالزمة العبد للفرائض 
، )٣(واملحافظة عليها، ودوامه والتزامه التقرب بالنوافل بعد الفرائض

من رمضان أو غريه أن يبدأ به قبل : ٍفالواجب عىل من عليه صيام فرض
لفرض من الديون الواجبة هللا تعاىل، وهو يف الذمة يف صوم النافلة؛ فإن ا

َاحلياة وبعد املامت حتى يقضيه اإلنسان يف حياته، أو يقىض عنه بعد مماته،  ُ
 .)٤(فعىل هذا جيب أن يقدم عىل النافلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٠٨- ٧/٥٠٧الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف،  )١(
 .٦٥٠٢ برقم البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، )٢(
 . ١١/٣٤٣انظر فتح الباري البن حجر،  )٣(
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا يف جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض عىل قولني )٤(

جيوز التطوع بالصيام ملن عليه قضاء رمضان؛ ألهنا عبادة تتعلق بوقت موسع، : القول األول
 . واية عن أمحد رمحه اهللا تعاىلفجاز التطوع هبا يف وقتها قبل فعلها، وهذا ر

= 
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٣٠٣ 
وقال سعيد بن املسيب يف صوم ((: قال اإلمام البخاري رمحه اهللا

 .)١())ال يصلح حتى يبدأ برمضان: العرش
هذا يشري إىل أنه رمحه اهللا يرشد إىل االبتداء بقضاء رمضان قبل و

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال جيوز ملن عليه صوم فرض أن يتطوع حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه : القول الثاين

نذر صامه كذلك؛ ألهنا عبادة يدخل فيها جربان املال، فلم جيز التطوع هبا قبل أداء فرضها 
ب عىل الفور بخالف الصيام، واألول أصح؛ ألن احلج جي((: كاحلج، قال ابن قدامة يف الكايف

 .وهو رواية عن اإلمام أمحد
جمموع الفتاوى البن : انظر[وشيخنا ابن باز رمحه اهللا خيتار أن الواجب أن يبدأ بالفرض ثم النفل 

 ].٣٩٤، ٣٩٢، ١٥/٣٨٨باز ، 
والشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يرى بأن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرض، هو القول األظهر 

األقرب إىل الصواب، وأن صومه صحيح، وال يأثم؛ لكن األوىل أن يبدأ بالقضاء، حتى ولو مر و
. عليه عرش ذي احلجة، أو يوم عرفة، فإنه يبدأ بالقضاء؛ ألن القضاء أفضل من تقديم النفل

 ] . ٤٤٨- ٦/٤٤٧الرشح املمتع، [
، قال احلافظ ١٩٥٠رقم البخاري،كتاب الصوم، باب متى يقىض قضاء رمضان، قبل احلديث  )١(

ال بأس ((: وصله ابن أيب شيبة عنه نحوه، ولفظه((: ٤/١٨٩ابن حجر رمحه اهللا يف فتح الباري، 
، وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم ملن عليه دين من رمضان إال أن ))أن يقيض رمضان يف العرش

اإلرشاد إىل البداءة باألهم ، فإنه ظاهر يف ))ال يصلح((: ًاألوىل له أن يصوم الدين أوال؛ لقوله
ًإن عيل أياما من رمضان، أفأصوم : ًواآلكد، وقد روى عبد الرزاق عن أيب هريرة أن رجال قال له َّ

، وعن عائشة نحوه، وروى ابن املنذر ))ال، ابدأ بحق اهللا ثم تطوع ما شئت((: ًالعرش تطوعا؟ قال
َعن عيل أنه هنى عن قضاء رمضان يف عرش ذي احلجة، وإ وروي بإسناد : سناده ضعيف، قالَ

صحيح نحوه عن احلسن والزهري، وليس مع أحد منهم حجة عىل ذلك، وروى ابن أيب شيبة 
فتح ]. [أي يستحب قضاء رمضان يف العرش[بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك 

 ] .٤/١٨٩الباري، 
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٣٠٤ 
  .)١(صيام التطوع يف العرش

ِّوأما صيام الست من شوال قبل القضاء من رمضان فال يقدم صومها  ُ
َّعىل صيام رمضان؛ فإنه لو قدم صيامها مل حيصل عىل ثواهبا الذي قال عنه 

 من شوال كان كصيام ًمن صام رمضان ثم أتبعه ستا ((: rالرسول 
 ، ومن كان ))من صام رمضان(( وذلك؛ ألن يف احلديث )٢())الدهر

عليه قضاء فإنه ال يصدق عليه أنه صام رمضان، فال ستة إال بعد قضاء 
  .)٣(رمضان

وع تقديم والصواب أن املرش... ((: وقال شيخنا ابن باز رمحه اهللا
من ((: rّالقضاء عىل صوم الست وغريها من صيام النفل؛ لقول النبي 

سعيد بن املسيب والشافعي : ول يف القضاء يف عرش ذي احلجة، فروي أنه ال يكره، وهو قاختلف )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتقدم أن [أنه كان يستحب قضاء رمضان يف العرش : tوإسحاق؛ ملا روي عن عمر بن اخلطاب 

ألهنا أيام عبادة فال يكره : ، قالوا]رواه ابن أيب شيبة بإسناد صحيح: احلافظ قال عن أثر عمر هذا
 .القضاء فيها، كعرش املحرم

ستحباب إخالئها للتطوع؛ لينال فضيلتها وجيعل القضاء يف يكره القضاء يف العرش؛ ال: وقيل
عن عيل وضعفه، وعن احلسن والزهري بإسناد : غريها، وقد تقدم ذكر ابن حجر لآلثار يف ذلك

الحجة هلم يف ذلك، وهاتان الروايتان مبنيتان عىل الروايتني يف إباحة التطوع قبل : صحيح، وقال
، والرشح الكبري مع املقنع ٤٠٣ - ٤/٤٠٢قدامة، املغني البن . [صوم الفرض وحتريمه

، وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث ٣/٢٥٣، والكايف البن قدامة، ٧/٥٠٥واإلنصاف، 
 ]. ١٠/٣٨٢العلمية واإلفتاء، 

 .١١٦٤ًمسلم،كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة من شوال إتباعا لرمضان، برقم  )٢(
 . ٦/٤٤٩، الرشح املمتع، البن عثيمني )٣(



  قضاء الصيام 

 

٣٠٥ 
ًصام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ، ومن قدم )١())ّ

 الست عىل القضاء مل يتبعها رمضان، وإنام أتبعها بعض رمضان؛ وألن
، )٢())القضاء فرض وصيام الست تطوع،والفرض أوىل باالهتامم والعناية

الواجب ((: وكذلك قال رمحه اهللا يف من عليه صيام شهرين متتابعني
البدار بصوم الكفارة، فال جيوز تقديم الست عليها؛ ألهنا نفل والكفارة 
فرض، وهي واجبة عىل الفور، فوجب تقديمها عىل صوم الست 

 .)٣())وم النافلةوغريها من ص
 :قضاء من أكل أو شرب يظنه ليالً فبان نهاراً: النوع العاشر

ُّوإن أكل يظن أن الفجر مل يطلع وقد كان ((: قال اإلمام اخلرقي رمحه اهللا
، )٤())طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ومل تغب فعليه القضاء

ًأنه ليل فبان هنارا ًوإن أكل معتقدا ((: وقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا ٌ
ُّوإن أكل يظن أو ((: ، وقال العالمة ابن مفلح رمحه اهللا)٥())فعليه القضاء

ًيعتقد أنه ليل فبان هنارا يف أوله أو آخره فعليه القضاء؛ ألن اهللا أمر بإمتام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، وتقدم ١١٦٤مسلم، برقم  )١(
 . ١٥/٣٩٢جمموع فتاوى ابن باز،  )٢(
 . ١٥/٣٩٤فتاوى ابن باز،  )٣(
 . ٤/٣٨٩خمترص اخلرقي املطبوع مع املغني البن قدامة،  )٤(
 . ٧/٤٣٩املقنع مع الرشح الكبري واإلنصاف،  )٥(
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٣٠٦ 
وهذا قول ((: ، قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا)١())...ّالصيام ومل يتمه، 
  .)٢())... الفقهاء وغريهم أكثر أهل العلم من

 : وهذه املسألة هلا صورتان((: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 . ًإحدامها أن يأكل معتقدا بقاء الليل فتبني له أنه أكل بعد طلوع الفجر 

ِأن يأكل معتقدا غروب الشمس؛ لتغيم السامء ونحو ذلك، : والثانية ًُّ
ًكال املوضعني يكون مفطرا، سواء يف فتبني أنه أكل قبل مغيبها، ويف  ِ

صوم رمضان، وغريه، لكن إن كان يف رمضان لزمه أن يصوم بقية : ذلك
ّحتى لو جامع فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء هذا نصه يف غري [يومه 

ً وذلك؛ ألنه أكل خمتارا، ذاكرا للصوم، فأفطر، كام لو )٣(]موضع ومذهبه ً
ت الصيام فلم يعذر به، كاجلهل بأول أكل يوم الشك؛ وألنه جهل بوق

ُّرمضان؛ وألنه يمكن التحرز منه، فأشبه أكل العامد، وفارق النَّايس؛ 
، وقد روى اإلمام البخاري رمحه اهللا بسنده )٤(فإنه ال يمكن التحرز منه

 عن أسامء بنت أيب بكر )٥(عن هشام بن عروة، عن فاطمة    ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥/٣٨كتاب الفروع البن مفلح،  )١(
 . ٤/٣٨٩ة، املغني البن قدام )٢(
 . ١/٤٩٠رشح العمدة البن تيمية،  )٣(
 . ٤/٣٩٠املغني البن قدامة،  )٤(
ًفاطمة بنت املنذر، وهي زوجة هشام، وابنة عمه، وأسامء جدهتام مجيعا، فتح الباري البن حجر ،  )٥(

٤/٢٠٠ . 
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٣٠٧ 
ٍ يوم غيم ثم طلعت الشمسr رسول اهللا أفطرنا عىل عهد((: قالت  قيل ))َ
ٌّبد:  قالُفأمروا بالقضاء؟: هلشام  . )٢()) من قضاء)١(ُ

: وسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز رمحه اهللا يقول
لصواب أنه البد من القضاء كام قال اجلمهور؛ ألنه فاهتم جزء من وا((

دخول [النهار، ولكن ال إثم عليهم، ويقضون كالذي مل يثبت عنده 
إال بعد أن أصبح؛ فإهنم يمسكون ويقضون فكذلك من أفطر ] الشهر

قبل غروب الشمس عليه القضاء، وكذلك من أكل بعد طلوع الفجر 
 .)٣())عليه القضاء]  تبني له أنه قد طلعًظنا منه عدم الطلوع ثم[

وقد كان يفتي رمحه اهللا بذلك من يسأله عن األكل والرشب واجلامع 
ًظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان له هنارا، فيقول ً ّ :

الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن اجلامع، عند مجهور أهل ((
دائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تفتي، ، وقد كانت اللجنة ال)٤())...العلم 

هو هشام بن : وهشام املذكور((: بأنه جيب عليه اإلمساك والقضاء، قالوا
 .)٦(،واهللا تعاىل أعلم)٥())عروة بن الزبري،وهو من ثقات التابعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٢٠٠واملعنى ال بد من قضاء، فتح الباري، البن حجر، : بد من قضاء )١(
 .١٩٥٩،كتاب الصوم، باب إذا أفطر يف رمضان ثم طلعت الشمس، برقم  البخاري)٢(
 .١٩٥٩سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم ) ٣(
 .١٥/٢٩٠جمموع فتاوى ابن باز، ) ٤(
 .٢٩٤  -١٠/٢٨٢،و١٠/٢٩٠ جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،)٥(
 تعاىل، فيمن أكل أو رشب يظن الشمس قد غربت وهي مل تغرب، أو اختلف العلامء رمحهم اهللا )٦(

= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٨
 : أن الفجر مل يطلع، وهو قد طلع عىل قولني

ِإن عليه القضاء بذلك األكل أو الرشب، وإن كان اإلفطار باجلامع فعليه القضاء : القول األول ِ
من تبني طلوع الفجر الثاين إىل والكفارة؛ ألن اهللا أمر بإمتام الصيام ومل يتمه، والصيام يكون إمتامه 

 :غروب الشمس؛ وهبذا قال مجهور أهل العلم من السلف، واخللف، واستدلوا بقول اهللا تعاىل
ُفاآلن بارشوهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم ال [  َّ َ ْ َُ ُ َُ ْ ْ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ ُ ََ َّ ُ َ َ ََ ُ ِ َخيط األبيض من ـَْ ِْ ُ َ َْ ُ َ
ْخيـْال ِط األسود من الفجر ثم أمتوا الصيام إىل الليلَ ْ َ َ َّ َّْ َ ْ ُ ِْ ِّ ْ َ َُّ ِ ِ ِ َِ ِ َ ، وهذا أكل بعد أن تبني ]١٨٧: البقرة [] َ

ً، وبحديث أسامء املذكور آنفا وقول ))بياض النهار من سواد الليل، أو مل يتم صومه إىل الليل
س يف شهر رمضان أفطروا فلام  أن الناt، وبام جاء عن عمر بن اخلطاب ))بد من قضاء((: عروة

 أو أغنانا اهللا –أعاذنا اهللا ((:، فقاليا أمري املؤمنني هذه الشمس بادية: غابت الشمس، فقال رجل
ً من رشك ما بعثناك راعيا للشمس- عبد [، ))ًمن أفطر منكم فليصم يوما مكانه((: ، ثم قال))ّ

ويف لفظ عن برش بن قيس قال ] ٤/٢١٧،والبيهقي٢/٢٨٦، وابن أيب شيبة، ٤/١٧٨الرزاق، 
: طاب يف عشية رمضان، وكان يوم غيم فجاءنا سويق فرشب وقال يلكنا عند عمر بن اخل

ًال واهللا ما نبايل أن نقيض يوما ((: أترشب؟ فرشبت، فأبرصنا بعد ذلك الشمس، فقال عمر
وقد قال [، ]٤/٢١٧، والبيهقي ، ٢/٢٨٦، وابن أيب شيبة ، ٤/١٧٨عبد الرزاق، [، ))مكانه

روايتان إحدامها القضاء واألمر به، والثانية ال ... صح عن عمر ((: العالمة ابن مفلح يف الفروع
 ].٥/٣٩الفروع البن مفلح،[، ))قد كنا جاهلني((: ٍنقيض ما جتانفنا إلثم، وقال

أنه وتقدم أن القول بالقضاء يف األكل قبل غروب الشمس، أو األكل بعد طلوع الفجر ثم بان له 
ال يزال يف النهار، أنه قول اجلمهور، ورجحه شيخنا ابن باز رمحه اهللا تعاىل، واللجنة الدائمة 

 . للبحوث العلمية واإلفتاء
 ُحكي عن عروة، وجماهد، واحلسن، وإسحاق؛ وملا روي : أنه ال قضاء عليه:  القول الثاين

 ، ًنقيض يوما مكانه: ون يف يوم غيم، فجعل الناس يقولtأن الناس أفطروا يف عهد عمر 
خطب يسري ((: ، ويف لفظ عن زيد بن أسلم قال عمر))واهللا ال نقضيه، ما جتانفنا إلثم: فقال عمر

 ، والبيهقي يف الكربى، ١/٣٠٣، ومالك يف املوطأ، ٣/٢٤ابن أيب شيبة، [، ))قد كنا جاهلني
٤/٢١٧ .[ 

، وقال شيخ اإلسالم ابن ))صح عن عمر((: ٥/٣٩وقد قال ابن مفلح يف الفروع كام تقدم، 
، وروي ))ال نقيض فإنا مل نتجانف إلثم((: وثبت عن عمر أنه أفطر، ثم تبني النهار فقال((: تيمية

= 



  قضاء الصيام 

 

٣٠٩ 
 قضاء من أكل شاكّاً في غروب الشمس،: النوع الحادي عشر

ًال إن أكل شاكا يف طلوع الفجر ّ: 
 : لنوع مسألتان يف هذا ا

ًأن يأكل أو يرشب شاكا يف غروب: املسألة األوىل ُّ الشمس ودام شكه ّ
ومل يتبني فعليه القضاء؛ ألن األصل بقاء النهار، قال املرداوي يف 

ًوهذا إمجاع وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إمجاعا، فلو بان ((: اإلنصاف ُّ
ِليال فيهام مل يقض وعبارة بعضهم  .))صح صومه: ً

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، فتأول ))اخلطب يسري((: ، ولكن إسناد األول أثبت، وصح عنه أنه قال))نقيض((: لعنه أنه قا

جمموع فتاوى ابن تيمية، [، ))ذلك من تأوله عىل خفة أمر القضاء، لكن اللفظ ال يدل عىل ذلك
٥٧٣، ٢٠/٥٧٢.[ 

اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ ألنه من باب اخلطأ، واخلطأ معفو عنه؛ وألن : واختار هذا القول
 يف اخليط األبيض tُّأباح األكل والرشب إىل تبني طلوع الفجر كام يف اآلية؛ وحلديث عدي 

 ٢٠/٥٧٢، و ٢٦٤ ، ٢٦٣،  ٢٦٠،و٢٥/٢٥٩جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم،:انظر[واألسود،
وهو إحدى الروايتني عن أمحد، :  ، قال١٦١، واالختيارات الفقهية البن تيمية، ص٥٧٣ -

ومن جتدد له صوم بسبب كام إذا قامت البينة بالرؤية ((: ١٥٩ يف االختيارات، صوقال رمحه اهللا
 . ))يف أثناء النهار، فإنه يتم بقية يومه وال يلزمه قضاء وإن كان قد أكل

ًوممن يرجح أن من أكل يظنه أو يعتقده ليال فبان هنارا أنه ال قضاء عليه وال كفارة، العالمة  ً
 ].٦/٤١١انظر الرشح املمتع، [ رمحه اهللا، الشيخ حممد بن صالح عثيمني

 ، والكايف البن قدامة، ٧/٤٣٩، املقنع والرشح الكبري، ٤/٣٨٩املغني البن قدامة، : وانظر
، وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم ١/٤٩٠، وكتاب الصيام، رشح العمدة، البن تيمية، ٢/٢٤٥

، وكتاب ٦/٤٢٠ثري، ، وجامع األصول، البن األ٢٧٣- ٢٠/٥٧٢، و٢٥/٢٥٩ابن تيمية، 
، ٢٩٤- ١٠/٢٨٢، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ٤١ -٥/٣٧الفروع البن مفلح، 

 . ٥٧٨- ٢/٥٦٥، وفتاوى رمضان، ألرشف عبد املقصود، ٢٩٠- ١٥/٢٨٩وفتاوى ابن باز، 
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٣١٠ 
َّوإن أكل حني األكل ظانا أن الشمس قد غربت، ثم شك بعد األكل  ً
ّودام شكه ومل يتبني، فال قضاء عليه؛ ألنه مل يوجد يقني أزال ذلك الظن 
َّالذي بنى عليه، فأشبه ما لو صىل باالجتهاد ثم شك يف اإلصابة بعد 

 .)١(الصالة
، ودام شكه ومل الفجر ًأن يأكل أو يرشب شاكا يف طلوع: املسألة الثانية

يتبني له طلوعه، فال قضاء عليه، وله األكل حتى يتيقن طلوع الفجر، نص 
  .)٢(عليه اإلمام أمحد

ًوإن أكل حني األكل ظانا أن الفجر مل يطلع،ثم شك بعد األكل ومل يتبني 
كام ... فال قضاء عليه؛ألنه مل يوجد يقني أزال ذلك الظن الذي بنى عليه 

 .)٤( ،واهللا تعاىل أعلم)٣(اء الليل فيكون زمان الشك منهتقدم؛وألن األصل بق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥/٣٧،وكتاب الفروع البن مفلح، ٧/٤٣٨اإلنصاف،مع الرشح الكبري واملقنع، )١(
  .٣٨- ٥/٣٧، والفروع البن مفلح، ٤/٣٩١، واملغني، ٧/٤٣٨لكبري مع املقنع واإلنصاف،  الرشح ا)٢(
، وكتاب الفروع ٧/٣٣٧، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٤/٣٩١املغني، البن قدامة، )٣(

 .٥/٣٨البن مفلح، 
تبني له طلوعه ًاختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل، فيمن أكل أو رشب شاكا يف طلوع الفجر ومل ي)٤(

 : عىل قولني
أنه ال قضاء عليه، وهو املنصوص عن اإلمام أمحد، وهو قول ابن عباس : القول األول

:  أنه قالtواألوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وروي عن ابن عمر، وورد عن أيب بكر 
 رواه عبد الرزاق، وعن ابن ))إذا نظر الرجالن إىل الفجر فشك أحدمها فليأكال حتى يتبني هلام((

، رواه البيهقي، وصححه احلافظ ابن ))كل ما شككت حتى يتبني لك((:  قالعباس 
ُوك [: ، واستدلوا بقول اهللا تعاىل٤/١٣٥حجر يف الفتح،  ُلوا وارشبوا حتى يتبني لكم الَ َّ َُ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ ََ َّ ُخيط ـَْ ْ َ

= 
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٣١١ 
 : من دخل في قضاِء فرٍض حرم قطعه: النوع الثاني عشر

كقضاء رمضان، أو نذر معني أو : إذا دخل املسلم يف صوم واجب
مطلق، أو صيام كفارة مل جيز له اخلروج منه بغري عذر؛ ألن املتعني وجب 

َّتعني بدخوله فيه، قال اإلمام ابن قدامة رمحه ِّالدخول فيه، وغري املتعني 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َاألبيض من ال ِْ ُ َ ِخيط األسود من الفجرـَْ ْ َ ََ ْ ِ ِ ِْ َْ َّ، فقد مد اهللا األكل إىل غاية التبني، وقد ]١٨٧: البقرة [ ] َ
 : rًيكون شاكا قبل التبني، فلو لزمه القضاء حلرم عليه األكل، وقال النبي 

ً، وكان رجال أعمى ال يؤذن حتى يقال )) وا حتى يؤذن ابن أم مكتومفكلوا وارشب... ((
؛ وألن ]١٠٩٢، ومسلم، برقم ٦١٧البخاري، برقم : متفق عليه[أصبحت، أصبحت :له

فإن األصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما مل يعلم يقني زواله، بخالف غروب الشمس 
 . األصل بقاء النهار فبني عليه 

جيب القضاء؛ ألن األصل بقاء الصوم يف الذمة، فال يسقط بالشك؛ وألنه أكل : القول الثاين
ًشاكا يف النهار والليل،فلزمه القضاء، كام لو أكل شاكا يف غروب الشمس ً . 

مل يتبني لألدلة ًوالراجح القول األول، وأنه ال قضاء عىل من أكل شاكا يف طلوع الفجر ما 
من أكل ((: املذكورة؛ وألن األصل بقاء الليل، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رمحه اهللا، قال

ًأو رشب شاكا يف طلوع الفجر فال يشء عليه، وصومه صحيح ما مل يتبني له أنه أكل أو رشب 
قبل وقت الشك بعد طلوع الفجر؛ ألن األصل بقاء الليل، واملرشوع للمؤمن أن يتناول السحور 

ًاحتياطا لدينه وحرصا عىل كامل صيامه، أما من أكل أورشب شاكا يف غروب الشمس فقد أخطأ  ً ً
وعليه القضاء؛ ألن األصل بقاء النهار، و الجيوز للمسلم أن يفطر إال بعد التأكد من غروب 

 ].١٥/٢٩١جمموع فتاوى ابن باز، [، ))الشمس، أو غلبه الظن بغروهبا  واهللا ويل التوفيق
 ،واملغني البن قدامة، ٢٩٤ - ١٠/٢٨٢جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية،:وانظر

 ، والفروع البن مفلح، ٤٣٨- ٧/٤٣٧،والرشح الكبري،مع املقنع واإلنصاف،٣٩١- ٤/٣٩٠
، وكتاب الصيام رشح العمدة، البن ٤١٢ -٦/٢٠٨ ، والرشح املمتع البن عثيمني، ٣٨ -٥/٣٧

، ٢٥/٢٦٤و ٢٥/٢٥٩ فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ، وجمموع٥٠٠- ١/٤٩٥تيمية، 
 .٦/٤٢٠وجامع األصول البن األثري، 
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٣١٢ 
، فإن خرج منه مل يلزمه أكثر مما )١())وهذا ال خالف فيه بحمد اهللا((: اهللا

ولكنه يأثم بقطعه للفريضة، وال يلزمه كفارة، وإنام يقيض . )٢(كان عليه
 .ما كان عليه مع التوبة واالستغفار

 وهكذا كل ،)٣(بيح كاملرضوجيوز اإلفطار للصائم يف السفر لقيام امل
ٍمن دخل يف فرض موسع حرم قطعه، وال يلزم يف النفل، وال قضاء 
فاسده إال احلج والعمرة؛ فإنه جيب عىل من دخل يف فعلهام اإلمتام ولو 
ًكان نفال، وجيب قضاء فاسدمها ولو كانا نفال؛ ألن اهللا تعاىل يقول ً : 

ْوأمتوا ال [ ُّ ِ َ َحج والعمرة هللاـَْ َ ْ ُ َ َّ َْ [ )٤(. 
 يقطعه، ولكن لو قطعه واألفضل للمسلم أن يتم النفل إذا دخل فيه،وال

 وإنام خالف األفضل،فال يقطع النافلة إال )٥(أو أفسده فال يلزمه قضاء
ُوال تبطلوا أعاملكم [: ،وقد قال اهللا تعاىل)٦())لغرض صحيح َ َُ ْ ْ ََ ِ ُ َ [ )٧(. 

 :قضاء المغمى عليه: النوع الثالث عشر
الصيام قبل طلوع الفجر الثاين، ثم حصل له جنون، أو من نوى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٢/ ٥، والفروع البن مفلح، ٥٥٠/ ٧الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ) ١(
 .٢٧١/ ٢الكايف البن قدامة، ) ٢(
 .١٢٢/ ٥كتاب الفروع البن مفلح، ) ٣(
 .١٩٦: سورة البقرة، االية) ٤(
 .١١٤/ ٥كتاب الفروع البن مفلح، : انظر) ٥(
 .٤٨٧/ ٦الرشح املمتع، البن عثيمني، ) ٦(
 .٣٣: سورة حممد، اآلية) ٧(
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٣١٣ 
َّأغمي عليه مجيع النهار مل يصح صومه، وإن أفاق جزءا من النهار صح  ًَّ ُ
صومه، وإن نام مجيع النهار صح صومه، ويلزم املغمى عليه القضاء دون 

 .املجنون
 :فحصل من هذا ثالث مسائل

َّ فإذا جن اإلنسان:اجلنون: املسألة األوىل  مجيع النهار يف رمضان وقد ُ
ًنوى الصيام من الليل مل يصح صومه؛ ألنه ليس أهال للعبادة؛ ألن من  َّ
رشوط الوجوب العقل، وعىل هذا فصومه غري صحيح، وال يلزمه 
ًالقضاء؛ ألنه ليس أهال للوجوب، لكن لو أفاق املجنون أثناء النهار لزمه 

م وهو عاقل بنية اإلمساك بقية يومه وصح صومه؛ ألنه نوى الصو
 .صحيحة

 فلو نوى الصوم وتسحر من الليل، فنام مجيع النائم،: املسألة الثانية
النهار ومل يستيقظ إال بعد غروب الشمس، فصومه صحيح وال قضاء 

وإن نام مجيع النهار صح صومه، ال نعلم ((: عليه، قال اإلمام ابن قدامة
 .)١())كليةًفيه خالفا؛ ألنه عادة، وال يزيل اإلحساس بال

ــة ــسألة الثالث ــه،:امل ــم أغمــي املغمــى علي ــل ث ــوى الــصوم مــن اللي ــإذا ن ُف
ــصح صــومه؛  ــار مل ي ــع النه ــامء مجي ــتمر اإلغ ــه بحــادث أو مرض،واس علي
ــرشاب مــن أجــل  ــام وال ــرك الطع ــة وت ــع الني ــساك م ــصوم هــو اإلم ألن ال

ـــاىل،فال يـــضاف الـــصيام للمغمـــى عليه؛حلـــديث أيب  t هريـــرة اهللا تع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٨/ ٧الرشح الكبري، مع املقنع واإلنصاف، ) ١(
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٣١٤ 
ــي  ــن النب ــن آدم ((: ال قــrع ــل عمــل اب ــضاعف لــهك ــسنة بعــرش :ي احل

ــــا إىل ســــبعامئة ضــــعف ــــا :U،قال اهللا أمثاهل ــــه يل وأن ــــصوم؛ فإن  إال ال
يـــرتك ((: ، ويف لفـــظ)) أجـــزي بـــه، يـــدع شـــهوته، وطعامـــه مـــن أجـــيل

صيام يل وأنــــا أجــــزي بــــه، طعامه،ورشابه،وشــــهوته مــــن أجيل،الــــ
ــا ــه جــزءا مــن النهــار )١())واحلــسنة بعــرش أمثاهل ــى علي ــاق املغم ــإن أف ً، ف

صـــح صـــومه، ســـواء كـــان يف أول النهـــار،أو يف آخـــره قبـــل غـــروب 
وإن اســــتمر معــــه اإلغــــامء مجيــــع النهــــار حتــــى غربــــت . الــــشمس

ومتـــى ((: قـــال اإلمـــام ابـــن قدامـــة رمحـــه اهللا. الـــشمس لزمـــه القـــضاء
بــه فعــىل املغمــى عليــه القــضاء بغــري خــالف علمنــاه؛ ألن فــسد الــصوم 

ــه  ــزل ب ــم ي ــة عــىل صــاحبه فل ــا، وال تثبــت الوالي ــه ال تتطــاول غالب ُمدت ً
 .)٣(، واهللا تعاىل أعلم)٢())التكليف وقضاء العبادات

# # # 
 

، وتقدم خترجيه يف فضائل ١١٥١، ومسلم، برقم ١٩٠٤،  ١٨٩٤البخاري، برقم : متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الصيام وخصائصه

 .٣٤٤/ ٤ املغني البن قدامة، )٢(
ونقل . ٣٨٨ -٣٨٦/ ٧، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٣٤٣/ ٤املغني البن قدامة، :  انظر)٣(

، ١٦٨ -١٦٧/ ١٩العالمة ابن عثيمني عن أهل املذاهب مسألة املغمى عليه يف جمموع الفتاوى له، 
موع فتاوى رمضان التي مجع فيها ، ونقل الشيخ أرشف يف جم٣٦٥/ ٦الرشح املمتع له، : وانظر

، ولعلها ٢٤٠/ ٣ فتوى عن شيخنا ابن باز ونسبها إىل فتاوى ابن باز، ٦٠٥/ ٢فتاوى العلامء، 
، وحدد ))وأما إذا طالت املدة فهو كاملعتوه ال قضاء عليه((: الطبعة القديمة، قال سامحته رمحه اهللا

 ].٦٠٥/ ٢اوى رمضان، مجع أرشف عبد املقصود، جمموع فت: انظر. [طول املدة بأكثر من ثالثة أيام
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٣١٥ 
 صالة التراويح: المبحث الحادي والعشرون

 يسرتحيون ألهنم كانوا؛سميت بذلك:  مفهوم صالة التروايح:أوالً
 .)١(بعد كل أربع ركعات

الرتوحية يف شهر :  هي قيام رمضان أول الليل، ويقال:والرتاويح
ً ألهنم كانوا يسرتحيون بني كل تسليمتني، بناء عىل حديث ؛رمضان
 يف رمضان؟ rكيف كانت صالة رسول اهللا : ُ سئلتاأهن ر عائشة
ضان وال يف غريه عىل إحدى  يزيد يف رمrما كان رسول اهللا  :قالت

َّيصيل أربعا فال تسأل عن حسنهن: عرشة ركعة ُ ً ثم يصيل أربعا ،َّ وطوهلنً
ّفال تسأل عن حسنهن وطوهلن، ر ودل قوهلا. )٢(...ً ثالثاِّ ثم يصيلَّ 

 :أربعاِّيصيلثم  ... ًربعا أَّيصيل ً ... عىل أن هناك فصال بني األربع ً
األوىل واألربع الثانية، والثالث األخرية، ويسلم يف األربع من كل 

 يصيل من rكان رسول اهللا : قالت ر  حلديث عائشة؛)٣(ركعتني
يسلم بني كل : ويف لفظ. الليل إحدى عرشة ركعة يوتر منها بواحدة

 يسلم من r احلديث األول ، وأنه ِّفرسُوهذا ي. )٤(ركعتني ويوتر بواحدة

، ولسان العرب البن منظور، باب ٢٨٢القاموس املحيط، باب احلاء، فصل الراء، ص: انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٦٢،احلاء، فصل الراء

، ١١٤٧ بالليل يف رمضان وغريه، برقم rالبخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي : متفق عليه) ٢(
 .٧٣٨، برقم rسافرين، باب صالة الليل وعدد ركعات النبي ومسلم، كتاب صالة امل

 .٤/٦٦،الرشح املمتع للعالمة ابن عثيمني: انظر) ٣(
 .٧٣٦ ،برقم rمسلم،كتاب صالة املسافرين،باب صالة الليل وعدد ركعات النبي ) ٤(
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٣١٦ 
 . )١(صالة الليل مثنى مثنىr :كل ركعتني، وقد قال 

 بقوله، rنَّها رسول اهللا  صالة التراويح سنة مؤكدة، س:ثانياً
ِّرغبهم يف قيام رمضان ُ يrكان رسول اهللا :  قالt  فعن أيب هريرةوفعله،

ًمن قام رمضان إيامنا واحتسابا  :من غري أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول ً
َّغفر له ما تقدم من  ِ اتفق  :- رمحه اهللا -  قال اإلمام النووي،)٢(ذنبهُ
ال شك أن صالة الرتاويح سنة مؤكدة أول ، و )٣(العلامء عىل استحباهبا

  .)٤(rمن سنها بقوله وفعله رسول اهللا 
من حديث أيب  r ثبت من قول النبي ،فضل صالة التراويح: ثالثاً
ُمن قام رمضان إيامنا واحتسابا غف : أنه قالt هريرة ً ر له ما تقدم من ً
ٌّفإذا قام املسلم رمضان تصديقا بأنه حق. )٥(هذنب ً رشعه اهللا وتصديقا بام ً

ً وما جاء به، واحتسابا للثواب يرجو اهللا خملصا له rقاله رسول اهللا  ً
 .)٦(ا الثواب العظيمالقيام ابتغاء مرضاته وغفرانه حصل له هذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٤٩، ومسلم، برقم ٩٩٠البخاري، برقم : متفق عليه) ١(
، ٣٧تطوع قيام رمضان من اإليامن، برقم : إليامن، بابالبخاري، كتاب ا: متفق عليه )٢(

ومسلم، واللفظ له، كتاب صالة املسافرين، باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح، 
 .٧٥٩برقم 

 .٦/٢٨٦،رشح النووي عىل صحيح مسلم) ٣(
 .٢/٦٠١،املغني البن قدامة: انظر) ٤(
 .، وتقدم خترجيه٧٥٩برقم ، ومسلم، ٣٧البخاري بلفظه، برقم : متفق عليه) ٥(
، ونيل ١/٩٢ ،، وفتح الباري البن حجر٦/٢٨٦ ،رشح النووي عىل صحيح مسلم: انظر) ٦(

 .٢٣٣/ ٢ ،األوطار للشوكاين
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٣١٧ 
مشروعية الجماعة في صالة التراويح وقيام رمضان : رابعاً

صمنا مع رسول :  قالt حلديث أيب ذر ؛ اإلمام حتى ينرصفومالزمة
 بنا حتى ، فقام يف رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهرrاهللا 

ذهب ثلث الليل، ثم مل يقم بنا يف السادسة، وقام بنا يف اخلامسة حتى 
 :َّيا رسول اهللا، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: ذهب شطر الليل، فقلنا

إنه من قام مع اإلمام حتى ينرصف، كتب اهللا له قيام ليلة،ويف لفظ : 
ِكت  كانت الرابعة مل يقم، فلام كانت الثالثة مجع أهله، ،فلامَب له قيام ليلةُ

ما : ونساءه، والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفالح، قال، قلت
   عائشة وحلديث؛)١(رشهالسحور، ثم مل يقم بنا بقية ال: الفالح؟ قال

ر   أن رسول اهللاrيف املسجد، َّ خرج ليلة من جوف الليل فصىل 
َّ، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر  بصالتهٌ رجالَّفصىل

وا بصالته، فأصبح ُّيلة الثانية فصل يف اللrمنهم، فخرج إليهم رسول اهللا 
الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل املسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا 
بصالته، فلام كانت الليلة الرابعة عجز املسجد عن أهله فلم خيرج إليهم 

، فلم خيرج إليهم َالصالة:  رجال منهم يقولون)٢(، فطفقrرسول اهللا 
، ١٣٧٥، وأبو داود، كتاب شهر رمضان، باب يف قيام شهر رمضان برقم ٥/١٥٩أمحد، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والرتمذي، ١٦٠٥رمضان، برقم والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب قيام شهر 
، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة ٨٠٦كتاب الصوم، باب ما جاء يف قيام شهر رمضان، برقم 

، وصححه األلباين يف صحيح سنن ١٣٢٧والسنة فيها، باب ما جاء يف قيام شهر رمضان، برقم 
 . ويف غريه،١/٣٥٣ ،النسائي

 .أي جعل: طفق) ٢(
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فجر، فلام قىض الفجر أقبل عىل  حتى خرج لصالة الrرسول اهللا 

َّأما بعد،فإنه مل خيف عيل شأنكم، ولكني خشيت :َّالناس،ثم تشهد،فقال
 . )١( وذلك يف رمضان،ُأن تفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنها

خرجت مع عمر بن : ّ القاري أنه قالٍد الرمحن بن عبدوعن عب
 فإذا الناس أوزاع متفرقون، ، يف رمضان إىل املسجدً ليلةt اخلطاب
 : بصالته الرهط، فقال عمرِّ الرجل لنفسه، ويصيل الرجل فيصيلِّيصيل

إين أرى لو مجعت هؤالء عىل قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم 
ٍفجمعهم عىل أيب بن كعب ، ثم خرج معه ليلة أخرى والناس يصلون ُ
ُنعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من  :بصالة قارئهم، قال عمر

 .)٢(وكان الناس يقومون أوله - يريد آخر الليل - التي يقومون
صالة الرتاويح وقيام رمضان ّوهذه األحاديث تدل عىل مرشوعية 

ُوأن من الزم اإلمام حتى ينرصف كتب له قيام ليلة  مجاعة باملسجد،
 .كاملة

  فهذا يعني به يف اللغة، فمراده نعم البدعة هذهt : وأما قول عمر
t أن هذا الفعل مل يكن عىل هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له 

 :أصول من الرشيعة يرجع إليها، منها
َّ كان حيث عىل قيام رمضان، ورغrأن النبي  -١  وقد صىل ب فيه،ّ

،ومسلم ٩٢٤اخلطبة بعد الثناء أما بعد،برقم  تاب اجلمعة،باب من قال يفالبخاري،ك:متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٦١واللفظ له،يف كتاب صالة املسافرين،باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح،برقم 

 .٢٠١٠البخاري، كتاب صالة الرتاويح، باب فضل من قام رمضان، برقم ) ٢(



  صالة التراويح
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ًال بأنه خيش أن ِّعلُبأصحابه يف رمضان غري ليلة ثم امتنع من ذلك م

َيكتب عليهم فيعجزوا عن القيام، وهذا قد أمن من بعده  ِ ُr. 
 وهذا قد صار من سنة خلفائه  باتباع خلفائه الراشدين،r أمر النبي -٢

 .)١(y الراشدين
يقول  - رمحه اهللا - وسمعت اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز

البدعة هنا يعني من حيث : ))نعم البدعة هذه (( :t  عمر قولعن
اللغة، واملعنى أهنم أحدثوها عىل غري مثال سابق باملداومة عليها يف 

 .)٢( ليايلr وإال فهي سنة فعلها t ُرمضان كله، وهذا وجه قول عمر
 حلديث أيب ؛االجتهاد في قيام عشر شهر رمضان األواخر: ساًخام

ِمن صام رمضان إيامنا واحتسابا، غفر له ما  : قالr عن النبي t هريرة ُ ً ً
َ، ومن قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدتقدم من ذنبه ُ ً م من ً

 .)٣(ذنبه
ر وعن عائشة   قالت:  كان النبيrى إذا دخل العرش أحي 

َّوجد، وشد املئزر الليل، وأيقظ أهله، َّ)٥( )))٤( . 
 .٢/١٢٩ ،جامع العلوم واحلكم، البن رجب: انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠١٠سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم ) ٢(
كتاب صالة  ، ومسلم،٢٠١٤البخاري،كتاب فضل ليلة القدر،باب فضل ليلة القدر،برقم :متفق عليه )٣(

 .٧٦٠برقم  لرتاويح،ا رمضان وهو  قياماملسافرين وقرصها،باب الرتغيب يف
 .كناية عن اعتزال النساء: ادات، وقيلمعناه التشمري يف العب: ّشد املئزر) ٤(
، ٢٠٢٤برقم ،البخاري،كتاب ليلة القدر،باب العمل يف العرش األواخر من رمضان:متفق عليه )٥(

= 
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هد يف العرش األواخر  جيتrكان رسول اهللا  : قالت-  روعنها

 .)١(ما ال جيتهد يف غريه
 ليلة ثالث rقمنا مع رسول اهللا  : قالt وعن النعامن بن بشري

، ثم قمنا معه ليلة مخس وعرشين إىل نصف وعرشين إىل ثلث الليل األول
وكانوا . الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعرشين حتى ظننا أن ال ندرك الفالح

 ملا كانت ليلة سبع rأن النبي t : ويف حديث أيب ذر. )٢(ونه السحورُّمَسُي
 .)٣(وعرشين مجع أهله ونساءه والناس فقام هبم

 بعد صالة العشاء مع سنتها الراتبة،:وقت صالة التراويح:سادساً
 .)٤(ثم تصىل صالة الرتاويح بعد ذلك

وإنام  ليس له تحديد ال يجوز غيره،: التراويح صالةعدد: سابعاً
َ، فإذا خيش أحدكم الصبح صىل صالة الليل مثنى مثنىr: قال النبي 

فلو صىل عرشين ركعة وأوتر . )٥(ّ له ما قد صىلُِروتُركعة واحدة ت
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٧٤ومسلم واللفظ له،كتاب االعتكاف،باب االجتهاد يف العرش األواخر من شهر رمضان،برقم 
 .١١٧٥ر من شهر رمضان،برقم مسلم،كتاب االعتكاف،باب االجتهاد يف العرش األواخ) ١(
، وصححه ١٦٠٦النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب قيام شهر رمضان، برقم ) ٢(

 . قبل يسريt ،وتقدم حديث أيب ذر١/٣٥٤،األلباين يف صحيح النسائي
، وابن ٨٠٦، والرتمذي، برقم ١٦٠٥، والنسائي، برقم ١٣٧٥، وأبو داود، برقم ٥/١٥٩أمحد، ) ٣(

 . ، وتقدم خترجيه١٣٢٧، برقم ماجه
 .٤/٨٢ ،الرشح املمتع للعالمة ابن عثيمني: انظر) ٤(
 .، وتقدم خترجيه٧٤٩، ومسلم، برقم ٩٩٠ برقم ،البخاري: متفق عليه) ٥(



  صالة التراويح

 

٣٢١ 
ًبثالث، أو صىل ستا وثالثني وأوتر بثالث، أو صىل إحدى وأربعني فال 

 وهو ثالث عرشة ركعة، r، ولكن األفضل ما فعله رسول اهللا )١(حرج
 بن عباسأو إحدى عرشة ركعة، حلديث ا  قال :  كان رسول

 ر وحلديث عائشة؛)٢( يصيل من الليل ثالث عرشة ركعةrاهللا   
 يزيد يف رمضان وال يف غريه عىل إحدى rما كان رسول اهللا  :قالت

، ولو صىل )٤(، فهذا هو األفضل واألكمل يف الثواب)٣(عرشة ركعة
صالة الليل مثنى منثى، فإذا خيش r: بأكثر من ذلك فال حرج لقوله 

واألمر واسع . )٥( ما قد صىلأحدكم الصبح صىل ركعة واحدة توتر له
 .)٦(، واهللا املوفق سبحانه ركعةيف ذلك ، لكن األفضل إحدى عرشة

 
# # # 

 

-٢٣/١١٢ ،، وفتاوى ابن تيمية٢/٦٠٤ ،، واملغني البن قدامة٣/١٦١ ،سنن الرتمذي: انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣-٣/٢٠ ،، وسبل السالم للصنعاين١١٣

 .، وتقدم خترجيه٧٦٤مسلم، برقم ) ٢(
 . ، وتقدم خترجيه٧٣٨، ومسلم، برقم ١١٤٧البخاري، برقم : متفق عليه) ٣(
 .٤/٧٢ ،الرشح املمتع البن عثيمني: انظر) ٤(
 .، وتقدم خترجيه٧٤٩، ومسلم، برقم ٩٩٠البخاري، برقم ) ٥(
 .٣٢٤-١١/٣٢٠ ،فتاوى اإلمام ابن باز: انظر) ٦(



  أخطاء بعض الصائمين

 

٣٢٢ 
 أخطاء بعض الصائمين: المبحث الثاني والعشرون

يقع بعض الصائمني يف أخطاء ربام تؤثر عىل نقص ثواهبم، وتؤثر عىل 
فضل للمسلم الذي يريد كامل صومهم، أو خيالفون هبا األوىل واأل

 :الثواب األكمل، واألجر األعظم عند اهللا تعاىل، ومنها ما يأيت
فيقع يف اخلطأ لعدم عدم التفقه في أحكام الصيام والقيام،:أوالً

من يرد اهللا ((: rالفقه،فينبغي للمسلم أن يتفقه يف الدين؛ وهلذا قال النبي 
،فينبغي للمسلم أن يتفقه يف العبادة قبل )١())ًبه خريا يفقهه يف الدين

أحكامه،ورشوطه،وأركانه، :ّالرشوع فيها،ومن ذلك الصيام،فيتعلم
وواجباته،ومفسدات الصوم،ومن يعذر يف الصوم، ومستحباته، وآدابه، 

 .وغري ذلك من األحكام، حتى يعبد اهللا تعاىل هبذه العبادة عىل بصرية
 بن حلديث عبد اهللاعدم االستحياء من اهللا حق الحياء؛:ياًثان

:  قال))استحيوا من اهللا حق احلياء((: rقال رسول اهللا :  ، قالtمسعود 
ليس ذاك، ولكن ((: يا رسول اهللا إنا نستحي واحلمد هللا، قال: قلنا

، والبطن وما رأس وما وعىأن حتفظ ال: االستحياء من اهللا حق احلياء
ِحوى، وتذكر املوت والبىل، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل 

 .)٢())ذلك فقد استحيا من اهللا حق احلياء
، ومسلم، ٧١، برقم ًالبخاري، كتاب العلم، باب من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين: يهمتفق عل) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٣٧كتاب الزكاة، باب النهي يف املسألة، برقم 
 يف ، وحسنه األلباين٢٤٥٨حدثنا حييى بن موسى، برقم : ٌالرتمذي، كتاب صفة القيامة، باب) ٢(

= 
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٣٢٣ 
ظ مجيع وهذا احلديث فيه أن االستحياء من اهللا حق احلياء هو حف

 :اجلوارح عام ال يريض اهللا تعاىل
 أي عن استعامله يف غري طاعة اهللا تعاىل، بأن ))أن حتفظ الرأس((: rفقوله 

ًال تسجد لغري اهللا،وال تصيل للرياء،وال ختضع لغري اهللا،وال ترفعه تكربا ِّ ُ. 
من اللسان، والعينني، :  أي ما مجعه الرأس ))وما وعى((: وقوله

 :ظ هذه اجلوارح عام ال حيل استعاملهواألذنني، فيحف
ُفحفظ اللسان -١ ْ  والكذب، والبهتان، صيامه عن الغيبة،والنميمة،:َِ

من يضمن يل ((: rوقول الزور، واللغو، والرفث؛ وهلذا قال النبي 
ُ حينام سئل r، وقال )١())َما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة

، ))تقوى اهللا وحسن اخللق((: عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة قال
 .)٢( ))الفم والفرج((: وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال

:  النظر إىل ما حرم اهللا تعاىل، قال سبحانهصيامه عن: وحفظ البرص -٢
َقل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى [ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِّْ ُ ْ َ ُُ ََ َ َ ْ ُْ ُُ َ ْ َ ُِّ ُ ْ
ُهم إن اهللا خبري بام يصنعونـَل َْ ََ َْ ٌِ ِ َّ ِ ْوقل للمؤمنات يغضضن من  * ُ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ َُ ْ ْ ِّ ُ

َّأبصارهن وحيفظن فروجهن َ َ َ َّ َ ُْ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ ِ َ [ )٣(. 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩٠/ ٢صحيح سنن الرتمذي، 
 .٦٤٧٤البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، برقم ) ١(
ّ، وحسن إسناده األلباين يف ٢٠٠٤الرتمذي، كتاب الرب، باب ما جاء يف حسن اخللق، برقم ) ٢(

 .٣٧٩/ ٢صحيح الرتمذي، 
 .٣١ -٣٠: سورة النور، اآليتان) ٣(
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٣٢٤ 
ِّكالربا، وأكل أموال :  أي عن أكل احلرام ))وحتفظ البطن((: rوقوله  -٣

ّالناس بالباطل، وغري ذلك من أكل يشء حرمه اهللا، فال يدخل فيه  ٍ
 . إال احلالل

من الفرج، :  أي ما اتصل اجتامعه بالبطن)) وما حوى((: قوله
 :)١(والرجلني، واليدين، والقلب

من الزنا، واللواط، واالستمناء، :  اهللا تعاىلَّفيحفظ الفرج عام حرم -٤
 .وغريها مما حرم اهللا تعاىل

وحيفظ الرجلني فال يميش هبام إىل ما حرم اهللا تعاىل، وال يفعل هبام  -٥
 .Uًشيئا حرمه اهللا 

ًوحيفظ اليدين فال يبطش هبام فيام حرم اهللا، وال يكتب بيده شيئا حرمه  -٦
 .اهللا تعاىل

ْملحرم،وعن احلقد،والكرباحلسد ا:وحيفظ القلب عن -٧ وهذه اجلوارح .ِ
، Uالسبع هي مراكب العطب ملن استخدمها يف معصية اهللا 

كام ذكر ابن القيم ومراكب النجاة ملن استخدمها فيام يريض اهللا تعاىل،
 .رمحه اهللا

، )٢( ))ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب((: وال شك أنه
: فأما املهلكات((:  احلديث، ثم قال)) ثالث مهلكات((: rوقد قال النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٥/ ٧رتمذي، للمباركفوري، حتفة األحوذي رشح سنن ال: انظر) ١(
 .، ويأيت خترجيه يف منكرات العيد٩١مسلم، برقم ) ٢(
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٣٢٥ 
 .)١())فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه

 .ً أي تذكر صريورتك يف القرب عظاما بالية))وتذكر املوت والبىل((:rوقوله 
؛ فإهنام ال جيتمعان عىل ))خرة ترك زينة الدنياومن أراد اآل((: rوقوله 

وجه الكامل، حتى لألقوياء؛ ألهنام رضتان فمتى أرضيت إحدامها 
 .أغضبت األخرى

 أي مجيع ))فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهللا حق احلياء((: rوقوله 
فكثري من الصائمني ال يستحيون من اهللا تعاىل حق احلياء، . )٢ً(ما ذكر آنفا

ُوقليل من عبادي الشكور [: Uعىل ذلك قول اهللا ويدل  ُ َّ َ َ ْ َِ ِ ِ ٌِ َ[ )٣(. 
جتاوز احلد يف كل : اإلرساف، والرسف: اإلسراف والتبذير: ثالثاً

فاإلرساف . )٤(فعل يفعله اإلنسان، وإن كان ذلك يف اإلنفاق أشهر
يف جتاوز احلد يف اإلنفاق، وتضييع األموال يف غري فائدة، قال اهللا : يكون

ًوالذين إذا أنفقوا مل يرسفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما [: اىلتع ْ َ ْ َُ َ َ َ َ ََ ْ ُ َُ ِ َِ َ ََّ َ َ ُ ُ ْ َْ َِ َ َ ِ [ )٥(. 
: تارة يف القدر، وتارة يف الكيفية؛ وهلذا قال سفيان: ويكون اإلرساف

، وحسنه األلباين يف ]١٥٦/ ١جممع البحرين يف زوائد املعجمني، [املعجم األوسط للطرباين ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ويأيت خترجيه يف منكرات العيد آخر ١٨٠٢، برقم ٤١٦/ ٤سلسلة األحاديث الصحيحة، 

 .الكتاب
 .١٥٥/ ٧ األحوذي رشح سنن الرتمذي للمباركفوري، حتفة) ٢(
 .١٣ :  اآلية،سورة سبأ) ٣(
 .٤٠٧مفردات ألفاظ القرآن لألصبهاين، ص ) ٤(
 .٦٧: سورة الفرقان، اآلية) ٥(
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٣٢٦ 
ُوال ترسفوا إنه  [:ما أنفقت يف غري طاعة اهللا فهو رسف، قال اهللا تعاىل(( ََّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ

ُّحيب الَال  ِ ِمرسفنيـُْ ِ ْ ُ [ )١(. 
يف الكبائر من الذنوب، :ويكون اإلرساف يف جتاوز احلد يف األمور

َّوأن[:وغريها،قال اهللا تعاىل َ َّمرسفني هم أصحاب النارـْال َ ُ َ ْ َُ ْ ْ َُ ِ ،وقال )٢( ]ِ
َّقل يا عبادي الذين أرسفوا عىل أنفسهم ال تقنطوا من ر[:تعاىل ْ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ُ َُ ِ ُ َ ََ َّ َْ َ َ ِمحة اهللاََ َ ْ[ )٣( ،

 .فاإلرساف يتناول الزيادة يف احلد من املال وغريه
إلقاء البذر وطرحه، فاستعري لكل : فهو التفريق، وأصله: وأما التبذير

ُمضيع ملاله؛ فتبذير البذر تضييع يف الظاهر ممن مل يعرف مآل ما يلقيه، قال 
ًوال تبذر تبذيرا [: اهللا تعاىل ِْ ْ َ ََ ُِّ َّإن ال * َ َمبذرين كانوا إخوان الشياطني وكان ـِْ ََ ْ ََ َ َ َِ ِ َ َُّ ُِ ْ ِ ِّ

ًالشيطان لربه كفورا َ ُْ َ ِ ِِّ ُ َ َّ  [ )٤(. 
فكثري من الناس يف رمضان خاصة يرسفون ويبذرون يف األطعمة 
ُواألرشبة، ويلقون ما زاد وما فاض يف املزابل، والطرقات، ويزيدون  ْ ُ

ِيا بني  [: Uم؛ لقول اهللا ويتجاوزون احلد يف ذلك، وهذا ال جيوز للمسل َ َ
ُّآدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وارشبوا وال ترسفوا إنه ال حيب  ُ َ ُ َ َِ ٍ ُِ َ ََّ ُِ ْ ُ ْ ْ ْ ِْ ْ ْ َ ْ َُ ُ ُ َ َ َ َُ ُ ِِّ ِ ُ

ِمرسفنيـْال ِ ْ ُ  [ )٥(. 
 .١٤١: سورة األنعام، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٣: سورة غافر، اآلية) ٢(
 .٥٣: سورة الزمر، اآلية) ٣(
 .٢٨ -٢٦: سورة اإلرساء، اآليات) ٤(
 .٣١: سورة األعراف، اآلية) ٥(
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٣٢٧ 
ًوروى البخاري يف صحيحه معلقا جمزوما به، فقال : rوقال النبي : ً

 .)١()) ٍ غري إرساف وال خميلةكلوا ، وارشبوا، والبسوا، وتصدقوا يف((
وقال ابن عباس    :)) كل ما شئت، والبس ما شئت ما 

 .)٢())رسف أو خميلة: أخطأتك اثنتان
كلوا، وارشبوا، ((: rقال رسول اهللا : عبد اهللا بن عمرو، قالوعن 

 .)٣()) وتصدقوا، والبسوا، ما مل خيالطه إرساف أو خميلة
كلوا، وارشبوا، وتصدقوا، والبسوا يف غري خميلة ((: ٍويف لفظ ألمحد
 .)٤())ُ حيب أن ترى نعمته عىل عبدهٍوال رسف إن اهللا

 .)٥())َّإن اهللا حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده((:ًولفظ الرتمذي خمترصا
اف مذموم حتى يف الطهارة من احلدث أو  إزالة النجاسة؛ واإلرس

:  يقولrوهلذا ثبت من حديث عبد اهللا بن معقل، أنه سمع النبي 
ِقل من حرم زينة اهللا التي أخرج لعباده   [: البخاري، كتاب اللباس، باب قول اهللا تعاىل) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َّ َْ ََ َِّ َ ْ  قبل ]  ُ

 .٥٧٨٣احلديث رقم 
َقل من حرم زينة اهللا التي   [: البخاري، كتاب اللباس، باب قول اهللا تعاىل) ٢( َ َّ َِ َّ َ ْ َُ ِ َ ِ أخرج لعبادهْ ِ ِ َِ َ َ ْ  قبل ]  َ

 .٥٧٨٣احلديث رقم 
، وأمحد يف ٣٦٠٥ابن ماجه، كتاب اللباس، باب البس ما شئت ما أخطأك رسف أو خميلة، برقم ) ٣(

وحسنه األلباين يف . ))إسناده حسن((: ، وقال حمققو مسند أمحد٦٦٥٩، برقم ٢٩٤/ ١١املسند، 
 .٢٠٠/ ٣صحيح ابن ماجه، 

 .))إسناده حسن((: ، وقال حمققو مسند اإلمام أمحد٦٧٠٨، برقم ١٣١٢/ ١أمحد، ) ٤(
، ٢٨١٩الرتمذي،كتاب األدب،باب ما جاء أن اهللا تعاىل حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده، برقم ) ٥(

 .))حسن صحيح((: ١٢٤/ ٣وقال األلباين يف صحيح الرتمذي، 
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٣٢٨ 
 .)١( ))سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء((

قال : ،قالtملال، فعن أيب هريرة واهللا تعاىل يكره اإلرساف وإضاعة ا
ًإن اهللا يرىض لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا،فريىض لكم((:rرسول اهللا  ً أن :َّ

، )٣(تفرقوا،وال )٢ً(،وأن تعتصموا بحبل اهللا مجيعاًتعبدوه وال ترشكوا به شيئا
 .)٧()))٦(، وإضاعة املال)٥(، وكثرة السؤال)٤(قيل وقال: ويكره لكم

 حرم Uإن اهللا ((:  قالr عن رسول اهللا tوعن املغرية بن شعبة 
، وكره لكم )١٠(ً، ومنعا وهات)٩(، ووأد البنات)٨(عليكم عقوق األمهات

، وصححه األلباين يف صحيح ٩٦، برقم أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب اإلرساف يف املاء) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧١/ ١، ويف إرواء الغليل، ٢١/ ١سنن أيب داود، 

 ...التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه، والتأدب بآدابه: االعتصام بحبل اهللا) ٢(
 .ًوهو أمر بلزوم مجاعة املسلمني وإمامهم، وتألف بعضهم بعضا، وهذه إحدى قواعد اإلسالم:  وال تفرقوا)٣(
 .اخلوض يف أخبار الناس وحكاية ما ال يعني من أحواهلم وترصفاهتم: قيل وقال) ٤(
قيل املراد به التنطع يف املسائل واإلكثار من السؤال عام ال يقع،وال تدعو إليه :كثرة السؤال) ٥(

املراد به سؤال الناس أمواهلم :وقيل.حاجة، وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك
: حيتمل أن املراد: وقيل. م، وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلكوما يف أيدهي

كثرة سؤال اإلنسان عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل يف ذلك سؤاله عام ال يعنيه، ويتضمن ذلك 
 ...حصول احلرج يف حق املسؤول فإنه قد ال يؤثر إخباره بأحواله، فإن أخربه شق عليه

 . غري وجوهه الرشعية، وتعريضه للتلفرصفه يف: إضاعة املال) ٦(
 .١٧١٥مسلم، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة، برقم ) ٧(
 .حرام من كبائر الذنوب، وكذلك عقوق اآلباء: عقوق األمهات) ٨(
 .دفنهن يف حياهتن أحياء حتت الرتاب، وهذه من عادات اجلاهلية: وأد البنات) ٩(
 . فال يمنع ما وجب عليه من احلقوق، وال يطلب ما ال يستحقه: ِتًومنعا وها) ١٠(
 .٢٥٤ -٢٥١/ ١٢وكل هذه التعليقات السابقة من رشح النووي عىل صحيح مسلم، 
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 .)١())قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال: ًثالثا

وكل هذه النصوص املذكورة تدل عىل حتريم اإلرساف، والتبذير، 
ًوإضاعة املال، فال جيوز للمسلم أن يفعل شيئا من ذلك متعمدا، وقد  ًِّ

فرتى أنواع : رأى كثري من الناس إرساف أكثر اخللق يف رمضان خاصة
أنواع األرشبة،وأنواع الفواكه واخلرضاوات، ثم بعد الفراغ األطعمة، و

 .ُمن األكل تلقى يف الزبايل مع القاذورات
سيكون رجال من ((: rقال رسول اهللا :  قالtوقد روى أبو أمامة 

، ويلبسون ألوان يأكلون ألوان الطعام، ويرشبون ألوان الرشاب: أمتي
 .)٢())َّاللباس، ويتشدقون يف الكالم، فأولئك رشار أمتي

ِوقد نظم اإلسالم أكل املسلم ورشبه، فعن املقدام بن معديكرب  َ ِ َّ َt 
ٍما مأل آدمي وعاء رشا من بطن، ((:  يقولrسمعت رسول اهللا : قال ً ً َ ِ ٌّ

ُبحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه َ ُ َْ ْ ُِ ٌ ٌفثلث لطعامه، : َ، فإن كان ال حمالةُ ُ َُ
ِوثلث لرشابه، وثلث لنفسه ِ َ َ ٌ ُ ٌُ(()٣(. 
ِمسلم، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة، والنهي عن منعٍ وهات، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩٣ يستحقه، برقم ٍوهو االمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما ال
، وقد ذكر ٢٥٣٦،ويف األوسط،برقم ٧٥١٣، ٧٥١٢،برقم ١٠٧/ ٨ الطرباين،يف املعجم الكبري،)٢(

. ، ثم حسنه بمجموع طرقه٥١٥ -٥١٢/ ٤العالمة األلباين طرقه يف سلسلة األحاديث الصحيحة، 
 ، ٣٥٥٧، وصحيح اجلامع الصغري، برقم ١٨٩١سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم : وانظر
 .))حسن((: ، وقال٣١٦/ ٣

، وابن ماجه، كتاب ٢٣٨٠الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء يف كراهية كثرة األكل، برقم ) ٣(
، وصححه األلباين يف صحيح ٣٣٤٩األطعمة، باب االقتصاد يف األكل، وكراهية الشبع، برقم 

= 
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٣٣٠ 
وال شك أن فضول الطعام وزيادته عىل القدر املطلوب من مفسدات 

 .القلب واجلسم
سواء كان ذلك من اإلمام يف دعاء ، االعتداء في الدعاء: رابعاً

القنوت، أو من غريه يف دعائه لنفسه، فينبغي للداعي أن خيتار جوامع 
الدعاء ويرتك التفصيل؛ فإن التفصيل يف الدعاء من االعتداء، فعن ابن 

اللهم إين أسألك : سمعني أيب وأنا أقول: أنه قالtسعد بن أيب وقاص 
يا بني إين سمعت رسول اهللا : ،وكذا،وكذا، فقالاجلنة،ونعيمها،وهبجتها

rإنك : ، فإياك أن تكون منهم))سيكون قوم يعتدون يف الدعاء((:  يقول
ِإن اعطيت اجلنة أعطيتها وما فيها من اخلري، وإن أعذت من ُ ُ ِ النار أعذت ُ ُ

أن ((: ويف لفظ ألمحد. ، وهذا لفظ أيب داود))منها، وما فيها من الرش
ًسعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول ، اللهم إين أسألك اجلنة، ونعيمها: ً

 من النار، وسالسلها، وأغالهلا، ًوإستربقها، ونحوا من ذلك، وأعوذ بك
ٍلقد سألت اهللا خريا كثريا، وتعوذت باهللا من رش كثري، وإين : فقال ٍّ ً ً

 وقرأ ))إنه سيكون قوم يعتدون يف الدعاء((:  يقولrسمعت رسول اهللا 
ِادعوا ربكم ترضعا وخفية إ [: هذه اآلية ً َْ ْ َْ ُ ََ ً َّ ُ ُّْ َ ُّنه ال حيب الُ ُِ ُ َ ِمعتدينـَّْ َ ْ ُ [ )٢( )١( ،

ّاللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول ((: َّوإن حسبك أن تقول
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٧/ ٣،ويف صحيح ابن ماجه، ٥٥٥/ ٢الرتمذي، 
 .٥٥: يةسورة األعراف، اال) ١(
 هذا من قول سعد ))ًادعوا ربكم ترضعا وخفية ((: ال أدري قوله((: قال شعبة أحد رواة احلديث) ٢(

 ].١٥٨٤، برقم ١٤٧/ ٣مسند أمحد، . [rأو قول النبي 
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 .)١())] وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل[أو عمل 

فينبغي للمسلم أن يتقي اهللا تعاىل يف دعائه، وخاصة األئمة عليهم 
اخلري، : من القرآن والسنة، ففيهام: ة املأثورةبجوامع الدعاء، واألدعي

 .والربكة
 وهذا :تكليف األهل بصنع كثير من األطعمة واألشربة: خامساً

ِأن الزوج أو صاحب البيت حيرم زوجته أو : فيه ْ خدمه من كثري من َ
ّاخلري؛ فإن كثريا من النساء تطبخ من بعد صالة الظهر، وتعد أنواع  ً

 صالة املغرب، ثم بعد االنتهاء من الطعام تقوم األرشبة واألطعمة، إىل
ٍبتنظيف األواين إىل وقت متأخر من الليل، وربام فاتتها أو فات اخلدم 
واخلادمات أداء الصالة يف وقتها، ثم بعد ذلك االستعداد لوجبة 
ُالسحور، فيكون أهل البيت عند كثري من الناس قد حرموا صالة  ِ ُ ٍ

 .ة الفريضةَّالرتاويح، أو فرطوا يف صال
 النوم وقت السحر،فيخسر غذاء روحه وهو االستغفار،:سادساً

ُوباألسحار هم يستغفرون [: قال اهللا تعاىل ْ َ ْ ِْ ْ َ ُ َ َِ َ ، قال طاوس بن كيسان )٢( ] ِ
ّما كنت أظن أحدا من أمة حممد ((: اليامين ً ُّrينام وقت السحر ((. 

 الثواب، ِوقد ألف الصاحلون إحياء سحرهم باالستغفار رغبة يف
، ١٤٦/ ٣، و١٤٨٣، برقم ٧٨/ ٣،وأمحد، ١٤٨٠أبو داود،كتاب الصالة،باب الدعاء، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقال حمققو ))حسن صحيح ((: ٤٠٧/ ١صحيح سنن أيب داود، ، وقال األلباين يف ١٥٨٤برقم 
 .))حسن لغريه((: ١٤٧/ ٧، و٨٠/ ٧مسند أمحد، 

 .١٨:  سورة الذاريات، اآلية) ٢(
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ًوطمعا يف اجلنة، وعمال بالسنة، واستجابة ألمر اهللا تعاىل قبل ذلك كله ً. 

ُّومع خسارة غذاء الروح خيرس كذلك غذاء البدن، إذ من السنة  ْ
السحور، وهو األكل يف السحر، آخر الليل إىل طلوع الفجر الثاين؛ وهلذا 

فصل ما بني ((: r، ويقول )١( )) َّتسحروا فإن يف السحور بركة((: rيقول 
َصيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ، وهذا يدل عىل أن ترك )٢( )) َّ

: rُالسحور تشبه بأهل الكتاب، وقد أمرنا بمخالفتهم، ويقول 
؛ فإن وه ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماءالسحور كله بركة فال تدع((

؛ فلامذا حيرم العاقل نفسه )٣()) ومالئكته يصلون عىل املتسحرينUاهللا 
 .هذا الفضل وهو صالة اهللا، ومالئكته، مع املنافع األخرى

  عنها، أو صالتها قبلعدم صالة الفجر، إما بالنوم: سابعاً
وقتها، أو صالهتا بنوم، أو عدم إكامهلا أو صالهتا يف املنزل، وصاحب 
َّهذا العمل نخشى أن يكون حظه من صومه اجلوع والعطش، وصالة 
الفجر من أعظم الصلوات، بل هي ميزان املؤمن، وعالمة استقامته 

رهنا بعرش ذي وصالحه، أقسم اهللا تعاىل هبا وقرهنا بأفضل األوقات، إذ ق
ِاحلجة، وبالشفع والوتر، وبالليل إذا يرس، وهي حفظ للعبد يف ليله إذ 

، وتقدم خترجيه يف املبحث السادس ١٠٩٥، ومسلم، برقم ١٩٢٣البخاري، برقم : متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مستحبات الصيام: عرش

 .مستحبات الصيام:  خترجيه يف املبحث السادس عرش، وتقدم١٠٩٦مسلم، برقم ) ٢(
، ٦٢١/ ١،وحسنه األلباين لغريه يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٤٤، ١٢/ ٣أمحد يف املسند، ) ٣(

 .مستحبات الصيام: وتقدم خترجيه يف املبحث السادس عرش
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من صىل العشاء يف مجاعة فكأنام قام نصف الليل، ومن صىل  ((: rيقول 

: r، وحفظ للعبد هناره، يقول )١())الصبح يف مجاعة فكأنام صىل الليل كله
ُ، وفضائلها ال حتىص، فمن )٣( )٢()) من صىل الصبح فهو يف ذمة اهللا((

ًمؤمنا،قويا،نورانيا،مباركا،منترصا عىل نفسه، عظيام،ً : ّصالها مجاعة كان ً ً ً ًّ ّ
ّوعىل شيطانه، حافظا لوقته،مستثمرا حياته،ومن ضيعها ضاع لب عمر ُ ً ه، ً

ّوقلت بركته، واتصف بصفة املنافقني، والواجب عىل املسلم أن جيتهد 
 .ًلالستيقاظ للفجر، ويبذل كل جهده، أخذا باألسباب املعينة له عىل ذلك

 وهذا العمل خمالفة لسنة اهللا، إذ جعل النوم معظم النهار،: ثامناً
ًالليل لباسا والنهار معاشا، وفيه تفويت اخلري عىل النفس، إذ  العمل يف ً

الصيام أفضل من العمل يف غريه؛ لرشف الزمان، وفيه ضياع الوقت 
وخسارة العمر، وفيه إظهار التضجر من العبادات والسآمة من 
الصاحلات، والكآبة من الطاعات، وفيه تصوير مشقة التكاليف، وفيه 
الدعوة إىل الكسل، واهتام اإلسالم بأنه دين الكسل واخلمول، وكم من 

يف ذلك، وأحسن نوم النهار هو القيلولة إلراحة اجلسد املفاسد 
 .وإلعانته عىل قيام الليل

 ضياع األوقات ما بين نوم، وقيل وقال، وكثرة سؤال: تاسعاً
فيام ال فائدة فيه،وأخبار ال مصلحة من ورائها، ومصاحبة أرشار ومتشيات، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٥٦مسلم، كتاب املساجد، باب فضل صالة العشاء والصبح، برقم ) ١(
 .٦٥٧اب املساجد، باب فضل صالة العشاء والصبح، برقم مسلم، كت) ٢(
 .عهد اهللا تعاىل وحفظه، وأمانه: ذمة اهللا) ٣(
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٣٣٤ 
وما شابه ذلك، ووقت املسلم نفيس، وهو يف رمضان أنفس؛ لرشف 

 .زمان ورشف املكانال
 :والوقت يتميز بأمور، منها

أن ما مىض منه ال يعود، ومنها رسعة انقضائه، ومنها أنه أغىل من 
 .الذهب والفضة، ومنها أنه غنيمة، وأنه نعمة، وأنه عظيم أقسم اهللا به

 إهمال قراءة القرآن واالنشغال عنه وحرمان أجره،: عاشراً
كثرة اللهو، وكثرة اللعب، والغفلة والصارف عن ذلك هو كثرة النوم، و

بالدنيا، واالقرتان بأهل السوء، وظلمة القلوب، وضيق الصدور، 
 .وتسلط الشيطان، وكثرة العصيان، وقلة اإليامن

ًوالقرآن هو كالم اهللا الذي لو أنزله عىل جبل لرأيته خاشعا متصدعا  ً
ب، وسرت به من خشية اهللا، وهو الذي فتح اهللا به القلوب، وغفر به الذنو

 .العيوب، ونال به العبد املطلوب، ونجا من املرهوب
ورمضان هو شهر القرآن، إذ أنزل اهللا القرآن يف رمضان، وكان 

 بالقرآن يف رمضان، وكان السلف يرتكون كل rجربيل يعارض النبي 
يشء يف رمضان ويتوجهون للقرآن، وسيأيت الكالم عنه يف املبحث 

 .اهللالثامن والعرشين إن شاء 
 ترك الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصوم،: الحادي عشر

ّوالدعاء هو العبادة، والداعي يظهر ذله هللا وخضوعه له، وحاجته إليه،  ُ
دعوة : فيبقى دائم الصلة به، وقد جعل اهللا للدعاء أوقات إجابة، منها
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٣٣٥ 
 اإلمام العادل، والصائم حتى: ُّثالثة ال ترد دعوهتم((: rالصائم؛ لقوله 

اإلمام العادل، : ثالثة ال ترد دعوهتم((: ، ويف لفظ))يفطر، ودعوة املظلوم
 .)١( ))والصائم حني يفطر، ودعوة املظلوم

ذهب الظمأ وابتلت العروق، ((:  إذا أفطر أن يقولrوكان من هديه 
 .)٢())وثبت األجر إن شاء اهللا

 ترك صالة المغرب في المسجد، واالنشغال: الثاني عشر
 الصالة َإذا حرض العشاء وأقيمت((: باإلفطار والتعلل بمثل حديث

ال صالة بحرضة طعام، وال وهو ((: ، وبمثل حديث)٣( )) َفابدؤوا بالعشاء
 .)٤())يدافعه األخبثان

ٍ أنه يفطر عىل رطبات، أو مترات، أوrوقد كان من هديه  ٍ حسوات ٍ
ِّمن ماء، ثم يصيل وال يشغله الطعام عن الصالة، فينبغي للمسلم  ُ

 .االقتداء بالسنة يف اإلفطار عىل مترات، ثم صالة اجلامعة
وال  ترك صالة التراويح ال مع اإلمام بعد العشاء: الثالث عشر

، ٩٧٤٣، برقم ٤٦٣/ ١٥،وأمحد،١٧٥٢،وابن ماجه،برقم ٢٥٢٦،ورقم ٣٥٩٨الرتمذي،برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وتقدم خترجيه يف ٨٦/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه، ٤١٠/ ١٣، و ٨٠٤٣ورقم 

 .الصومفضائل 
، وحسنه األلباين يف صحيح أيب ٣٢٥٧القول عند اإلفطار، برقم : أبو داود، كتاب الصوم، باب) ٢(

 .٥٩/ ٢داود، 
 .٥٥٧كراهة الصالة بحرضة طعام، برقم : مسلم، كتاب املساجد، باب) ٣(
هة كراهة الصالة بحرضة الطعام الذي يريد أكله يف احلال، وكرا: مسلم، كتاب املساجد، باب) ٤(

 .٥٦٠الصالة معه مع مدافعة احلدث، برقم 
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٣٣٦ 
يف البيت وحده، وصالته مع اإلمام أفضل من صالته وحده؛ ألن السنة 

ٍ  صىل بأصحابه ثالث ليال ومل خيرج الرابعة rن النبي وردت بذلك؛ أل َّ
خشية فرضها عليهم، وعدم استطاعتهم هلا، ومجع عمر املسلمني عىل صالة 

ّالرتاويح خلف أيب بن كعب  ُy ويف حديث أيب ذر ،t أن رسول اهللا r 
، ويف )١( ))إنه من قام مع اإلمام حتى ينرصف كتب له قيام ليلة((: قال

ِمن قام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذن((: احلديث ُ ً وقد . )٢( ))بهً
ًمدح اهللا أهل القيام وجعل من صفات أهل اجلنة أهنم كانوا قليال من الل َ َ يل َ

َّإن ال [: ما هيجعون، يقول تعاىل ُمتقني يف جنات وعيونـِْ ُُ َ ٍَ َِّ َِّ ْآخذين ما آتاهم  * َ َُ ََ ِ ِ
ِرهبم إهنم كانوا قبل ذلك حمسنني ِ ِْ ُ َ َ َ ْ ََّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُّ ُكانوا قليال من الليل ما هيجعون * َِ َ َْ َ َ ْ ِِّ َّ ً ُِ َ َ * 

ُوباألسحار هم يستغفرون ْ َ ْ ِْ ْ َ ُ َ َِ َ ًيل يضيع عىل اإلنسان أجرا ، وعدم قيام الل)٣( ] ِ ِّ
ًعظيام، ويدعو العبد إىل الغفلة وإىل استحواذ الشيطان، فعىل العاقل اللبيب 
أن ال يضيع هذه الغنيمة اجلليلة، وأن ال خيرس هذا الربح العظيم، ففي 

عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصاحلني قبلكم، ((:  قالrاحلديث أن النبي 
ٌ، ومنهاة عن اإلثم، وتكفري للسيئات، ومطردة ىل اهللاوإن قيام الليل قربة إ

 .)٤( ))للداء عن اجلسد
، وابن ماجه، ١٦٠٥، والنسائي، برقم ١٦٠٥، وأبو داود، برقم ٨٠٦، والرتمذي، برقم ١٥٩/ ٥أمحد، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، ويف غريه٣٥٣/ ١، وتقدم خترجيه يف صالة الرتاويح، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ١٣٢٧برقم 
 .،وتقدم خترجيه يف فضائل رمضان٧٤٩ومسلم،برقم ،٩٩٠البخاري،برقم : متفق عليه)٢(
 .١٨ -١٥: سورة الذاريات، اآليات) ٣(
 ، واحلاكم، ٣٥٤٩الرتمذي، كتاب الدعوات، باب من فتح له منكم باب الدعاء، برقم ) ٤(

= 
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٣٣٧ 
، السهر الطويل إما كل الليل وإما معظم الليل: الرابع عشر

َّوالسهر مرض عضال نخر القلوب، وفوت اخلريات َ َ َ ٌ َ ّ، ونوع السيئات، ُ
َّوزهد يف الصاحلات، حيصل به مفاسد عظيمة، وأرضار جسيمة، وخماطر 

َوبيلة، منها ِ َ: 
ٌإذ سنته أن الليل لباس والنهار معاش،  خمالفة سنة اهللا تعاىل، -١ ٌ

فالليل للسكن والراحة والنوم، والنهار للحركة واملعاش واليقظة؛ ولذا 
 .ًر مبرصا للتحركًكان الليل مظلام للسكون، والنها

إذ كان يكره النوم قبل العشاء، ، r خمالفة هدي الرسول -٢
، أي احلديث املباح، وأما املحرم فهو حمرم عىل )١(واحلديث بعدها

الدوام، وكان ينام أول الليل ويستيقظ بعد منتصف الليل إىل آخره، 
 .rفيصيل إحدى عرشة ركعة، أو ثالث عرشة ركعة 

ألن من حق النفس النوم، وحرماهنا من ذلك   اإلرضار بالنفس؛-٣
َوال تلقوا بأيديكم إىل  [: إرضار هبا، واإلرضار هبا حرام، قال تعاىل ِْ ْ ُْ ِ َ ِ ْ ُ ُ َ َ

ِالتهلكة َ ُ ْ : r، وقال )٣( ))ًوإن لنفسك عليك حقا((: r، ويقول )٢( ] َّ
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩٩/ ٢، واللفظ للرتمذي، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، ٥٠٢/ ٢، والبيهقي، ٣٠٨/ ١
 .٤٦٠/ ٣، ويف صحيح الرتمذي

، ومسلم، كتاب ٥٤٧البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب وقت العرص، برقم : متفق عليه) ١(
 .٦٤٧املساجد، باب استحباب التبكري بالصبح، برقم 

 .١٩٥: سورة البقرة، اآلية) ٢(
 .،ويأيت خترجيه يف صيام التطوع١١٥٩،ومسلم،برقم ٩٧٥البخاري،برقم : متفق عليه)٣(
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٣٣٨ 
اء، فمن رغب عن لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج النس((

 .)١( ))سنتي فليس مني
إذ يزعج غريه بأصواته وصياحه ولعبه وهلوه،  اإلرضار بالغري، -٤

َوالذين يؤذون ال [: واإلرضار باملسلم حرام، قال تعاىل ُْ َُّ َ َمؤمنني ـَِْ ِ ِ ْ ُ
ًؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإثام مبيناُمـَْوال َ َ َ ْ َِ ُِّ ْ ُ َ َ َ ًْ ْ َ َِ َ ْ ًُ َُ ِ ِ ِِ ؛ وحلديث )٢( ] ْ

املسلم من سلم املسلمون من ((: rقال رسول اهللا :  قالtأيب هريرة 
ُ، واملؤمن من أمنـه الناس عىل دمائهم لسانه ويده َ ِ ، ولفظ )٣()) وأمواهلمَ

البخاري عن عبد اهللا بن عمرو  عن النبيr :)) املسلم من سلم
 .)٤( )) املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما هنى اهللا عنه

ً حرمه فقد حرم خريا كثريا،وقد كان ومن حرمان قيام الليل،-٥ ً َ َِ ُِ ُ
 .ًالسلف يرون حرمانه أثرا من آثار الذنوب

وحرمان إجابة الدعاء، وحرمان إعطاء  حرمان مغفرة الذنوب، -٦
، مسلم، كتاب النكاح، باب ٥٠٦٣الرتغيب يف النكاح، برقم : كتاب النكاح، بابالبخاري، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٠١استحباب النكاح، برقم 
 .٥٨: سورة األحزاب، اآلية) ٢(
برقم ، الرتمذي، كتاب اإليامن، باب ما جاء يف أن املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده) ٣(

، وقال األلباين يف صحيح ٤٩٩٨، والنسائي، كتاب اإليامن، باب صفة املؤمن، برقم ٢٦٢٧
 .))حسن صحيح((: ٤٧/ ٣الرتمذي، 

، ومسلم كتاب اإليامن، باب جامع أوصاف ١٠البخاري، كتاب اإليامن، برقم : متفق عليه) ٤(
 .٤٠اإلسالم، برقم 
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٣٣٩ 
ينزل ربنا تبارك وتعاىل ((: قالr أن رسول اهللا tالسؤال، فعن أيب هريرة 

َمن يدعوين : فيقولكل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر
َفأستجيب له،من يسألني فأعطيه،من يستغفرين فأغفر له َ َ َ َ (( )١(. 

وصالة الفجر هي سمة املؤمنني، والثقيلة  حرمان صالة الفجر، -٧
ُياطني، فضائلها ال تعد وال حتىص، عىل املنافقني، واحلرب عىل الش ُّ ُ

َوأرضار السهر كثرية، وما ذكر هنا منها إال القليل ِ ُ)٢(. 
 األكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصالة الفجر،:الخامس عشر

ِّحتى ينتهي املؤذن، والواجب اإلمساك عند بدء األذان، إذا كان املؤذن 
ع الفجر الثاين الذي يؤذن عىل الوقت؛ ألن األذان للفجر إعالم بطلو

ُوكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم ال [: قال اهللا تعاىل فيه َّ َُ َ َُ َ َ ُ َ ََ َّ ُْ ْ َخيط األبيض من ـَْْ ِْ ُ َ َْ ُ َ
ِخيط األسود من الفجرـْال ْ َ ََ ْ ِ ِ ِْ َْ َ [ )٣(. 

 التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل والنهار؛: السادس عشر
له بصالة الرتاويح، فقد مجع بني فإن املؤمن إذا صام هنار رمضان، وقام لي

جهادين عظيمني من جهاد النفس؛ وهلذا قال اإلمام احلافظ ابن رجب 
 :واعلم أن املؤمن جيتمع له يف شهر رمضان جهادان((: رمحه اهللا

 .جهاد لنفسه بالنهار عىل الصيام -١
، ومسلم، ١١٤٥، ورقم ٦٣٢١الليل، برقم البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥٨كتاب صالة املسافرين، باب الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل واإلجابة فيه، برقم 
  .٧٩ -٧٠تذكري األنام بدروس الصيام،للشيخ سعد احلجري،ص :انظر) ٢(
 .١٨٧: سورة البقرة، اآلية) ٣(
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٣٤٠ 
َّجهاد بالليل عىل القيام،فمن مجع بني هذين اجلهادين ووىف  -٢

َام ويف أجره بغري حساب،وقال الفضيلبحقوقهام،وصرب عليه ِّ إذا مل :ُ
تقدر عىل قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك حمروم قد قيدتك 

 .))خطيئتك
 .))أقعدتكم ذنوبكم((:ما نستطيع قيام الليل؟قال:tوقيل البن مسعود 

 :نقر صالة التراويح: السابع عشر
 املصلني،وخاصة األئمة الذين من األخطاء الظاهرة عند بعض

َّيصلون بالناس؛فإن بعضهم قد اعتاد التخفيف الذي يتعدى حده حتى 
حيصل اإلخالل باألركان،والواجبات،فيرتكون الطمأنينة يف الركوع 
والسجود، ويدجمون حروف تالوة كتاب اهللا تعاىل،وكل ذلك من الرغبة 

يح،أو أنه يريد الرياء إما ألنه يريد التخلص من صالة الرتاو:يف العجلة
ًوالعياذ باهللا؛ بحيث جيذب كثريا من اجلهلة الذين يرغبون أن يصلوا 
صالة الرتاويح يف دقائق معدودة،وهذا من مكائد الشيطان ألهل 
اإليامن؛ليبطل العامل عمله،بل كثري ممن أطاعوا الشيطان صالهتم أقرب 

 الصالة أن يقيم إىل اللعب منها للطاعة،فيجب عىل املصيل إذا دخل يف
من القراءة، والقيام، والركوع، والسجود، :الصالة بصورهتا الظاهرة

من اخلشوع،وحضور القلب،وكامل اإلخالص، :ونحو ذلك، والباطنة
 .)١(والتدبر والتفهم ملعاين كتاب اهللا تعاىل،ونحو ذلك

وكثري من األئمة يف البلدان يفعل يف صالة الرتاويح فعل أهل 
 .٨٦ -٨٥ل الدين القاسمي، ص إصالح املساجد، للعالمة حممد مجا: انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٣٤١ 
لون صالة ال يعقلوهنا، واملطلوب يف الصالة حضور اجلاهلية، ويص

ِالقلب بني يدي اهللا تعاىل، واتعاظه وتدبره لكالم اهللا  ِ ُّ َ َU وأما إذا حدث ،
فرقة بني اإلمام واجلامعة، وصار هواهم التخفيف ومل يوافقوه عىل فعل 
السنة، فالذي ينبغي له احلرص عىل الطمأنينة، وال يستعجل عجلة ختل 

ِّنة، فعليه أن يقرص القراءة مع اخلشوع يف الركوع والسجود، بالطمأني
وكذلك عرش ركعات مع الوتر أفضل من عرشين ركعة مع الوتر مع 
ّالعجلة املكروهة؛ ألن لب الصالة وروحها هو إقبال القلب عىل اهللا  ُ َّ

ٍفيها، ورب قليل خري من كثري ٌ ٍ َّ ُ)١(. 
# # # 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .،من كالم الشيخ عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا١٨٧ -١٧٦/ ٤الدرر السنية،:انظر) ١(
خمالفات رمضان، للدكتور عبد العزيز بن حممد : وانظر خمالفات مل تذكر يف هذا البحث كتاب 

 .ًالسدحان، فقد ذكر خمالفات كثرية جزاه اهللا خريا



  تطوعصيام ال

 

٣٤٢ 
 طوعصيام الت: المبحث الثالث والعشرون

ٍالنافلة،وكل متنفل خري متطوع:  التطوع:مفهوم التطوع: أوالً ِّ)١( ،
َّفمن تطوع خريا فهو خري له [: قال اهللا تعاىل ٌ ًْ ْ ََ َ ََ َ َُّ َ ََ [ )٢( . 
  .)٣(ما تربع به املسلم من ذات نفسه، مما ال يلزمه فرضه: والتطوع
 :فضائل صيام التطوع: ثانياً

 : يمة،منها الفضائل اآلتيةصيام التطوع له فضائل كثرية عظ
َّ صيام التطوع تكمل به فريضة الصيام يوم القيامة؛ حلديث متيم -١ ُ

َّأول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته، فإن ((: ً مرفوعاtالداري 
انظروا هل :  ملالئكتهU، وإن مل يكن أمتها قال اهللا ُكان أمتها كتبت له تامة

ِّجتدون لعبدي من تطوع فتكملون هبا فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم 
 .)٤())تؤخذ األعامل عىل حسب ذلك

َّإن أول ما ((:  يقولrسمعت رسول اهللا :  ، قالtوعن أيب هريرة 
 U، قال يقول ربنا الصالة: حياسب الناس به يوم القيامة من أعامهلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٦٢قاموس املحيط، للفريوز آبادي، باب العني، فصل الطاء، صال)  ١(
 .١٨٤: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
 .٢٤٣/ ٨لسان العرب، البن منظور، باب العني، فصل الطاء، )  ٣(
ُّكل صالة ال يتمها صاحبها تتم من تطوعه((: rأبو داود، كتاب الصالة، باب قول النبي )  ٤( َ ُ(( ،

 ، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٥/٣٧٧، و ١٠٣، ٤/٦٥، وأمحد، ٨٦٦برقم 
 .٢/٣٥٣، ويف صحيح اجلامع، ١/٢٤٥



  صيام التطوع

 

٣٤٣ 
انظروا يف صالة عبدي أمتها أم نقصها، فإن : - وهو أعلم -ملالئكته 

انظروا هل : ًكانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال
ريضته من ُّأمتوا لعبدي ف: لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال

ّتطوعه، ثم تؤخذ األعامل عىل ذاكم َّإن أول ما ((: ، ولفظ الرتمذي))ُ
، فإن صلحت فقد أفلح حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته

وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخرس، فإن انتقص من فريضته يشء 
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل هبا ما انتقص من : Uب قال الر

فإن ... ((: ، ويف لفظ ابن ماجه))الفريضة ثم يكون سائر عمله عىل ذلك
ُكان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر األعامل 

َّأول ما حياسب به العبد يوم ((: ٍ، ويف لفظ ألمحد))املفروضة مثل ذلك
فإن أمتها وإال زيد ((: ، وقال يزيد مرة))... فإن صلحتالقيامة صالته، 

، ويف لفظ ))ُفيها من تطوعه، ثم يفعل بسائر األعامل املفروضة كذلك
َّانظروا هل جتدون لعبدي من تطوع فأكملوا ما ضيع .. ((: ًألمحد أيضا

 .)١())زكاة، ثم تؤخذ األعامل عىل حسب ذلكمن فريضته، ثم ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُكل صالة ال يتمها صاحبها تتم من تطوعه((: rأبو داود، كتاب الصالة، باب قول النبي ) ١( ُّ(( ،
،والرتمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء أن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة ٨٦٤برقم 

،وابن ماجه،كتاب إقامة الصلوات،باب ما جاء يف أول ما حياسب به العبد ٤١٣الصالة،برقم 
 ،٧٩٠٢،برقم ١٣/٢٧٨،واملسند املحقق، ٢/٤٢٥،وأمحد يف املسند، ١٤٢٥الصالة،برقم 

،برقم ٢٧/١٦٠ يف أمحد، r،وعن رجل من أصحاب النبي ٩٢٩٤،برقم ١٥/٢٩٩و 
 ، واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٠٦٩٢،برقم ٣٤/٢٩٣، و١٦٦١٤

، ١٥/٢٤، وأمحد شاكر يف ترتيبه للمسند، ١/٢٣٧، ويف صحيح سنن الرتمذي، ١/٢٤٥
= 



  تطوعصيام ال

 

٣٤٤ 
ٌ صيام التطوع جنة يقي صاحبه من النار؛ -٢ ُّ كعب بن عجرة حلديث ُ
t وفيه أن النبي ، rعجرة الصالة برهان، يا كعب بن..((:  قال له 

ٌوالصوم جنة حصينة ٌ ّ :  أنه قالr عن النبي t جابر ؛ وحلديث)١())...ُ
َّالصيام جنة: Uقال ربنا (( ، وهو يل وأنا  يستجن هبا العبد من النار)٢(ُ

 أنه سمعه r عن النبي t؛ وحلديث عثامن بن أيب العاص )٣())أجزي به
  .)٤())دكم من القتالالصيام جنة من النار كجنة أح((: يقول
 r، عن النبي tحلديث أيب هريرة  الصيام حصن حصني من النار؛-٣
 .)٥())الصيام جنة وحصن حصني من النار((: قال

ّصيام التطوع جنة من الشهوات؛-٤ ، tمسعود ن حلديث عبد اهللا بُ
يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة ((: rقال رسول اهللا : قال

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ًفا، وحمققو املسند، يف املواضع املذكورة آن٧٨٨٩برقم

 ، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ١٤٤٤١، وأمحد، برقم ٦١٤الرتمذي، برقم )  ١(
 .فضائل الصيام وخصائصه: ، وتقدم خترجيه يف املبحث الثاين١/٣٣٦

 ]. ١/٣٠٨النهاية البن األثري،:[أي يقي صاحبه من النار،واجلنة الوقاية:الصوم جنة) ٢(
وصحح إسناده حمققو املسند، وتقدم خترجيه يف فصائل الصيام ، ٩٢٢٥، برقم ١٥/١٢٣أمحد، )  ٣(

 .وخصائصه يف املبحث الثاين
، وصحح إسناده حمققو مسند اإلمام أمحد، وتقدم خترجيه يف ٦٢٧٣، برقم ٢٦/٢٠٢أمحد، )  ٤(

 .املبحث الثاين يف فضائل الصيام وخصائصه
ققو املسند، وحسنه املنذري، وقال ، وصححه إسناده حم٩٢٢٥ برقم ١٥/١٢٣أمحد يف املسند، )  ٥(

، وتقدم خترجيه يف املبحث ))حسن لغريه((: ١/٥٧٨األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 
 .الثاين يف فضائل الصيام



  صيام التطوع

 

٣٤٥ 
، ومن مل يستطع فعليه فليتزوج؛ فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج

 .)١())بالصوم فإنه له وجاء
 هللا يباعد اهللا النار عن وجه صاحبه سبعني صيام يوم يف سبيل ا-٥

ًمن صام يوما يف سبيل ((:  أنه قالr عن النبي tسنة؛ حلديث أيب سعيد 
ًاهللا بعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفا ّ(()٢(.  

ْ، وال عدr الصوم وصية النبي -٦  حلديث أيب ل له، وال مثل له؛ِ
: ، ويف لفظ))ُيا رسول اهللا مرين بأمر ينفعني اهللا به: قلت((: ، قالtأمامة 

َعليك بالصوم فإنه ال مثل له((: أي العمل أفضل؟ قال(( : ٍ، ويف لفظ))ِ
  .)٣())هِعليك بالصوم فإنه ال عدل ل((

ّ الصيام ينادى صاحبه لدخول اجلنة يوم القيامة-٧ َ ؛ من باب الريان ُ
من أنفق زوجني يف سبيل ((:  قالr أن رسول اهللا tحلديث أيب هريرة 

َاهللا نودي من أبواب اجلنة ، فمن كان من أهل الصالة يا عبد اهللا هذا خري: ُ
ُدعي من باب الصالة، ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد،  ُ
ُومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وتقدم خترجيه يف املبحث الثاين يف ١٤٠٠، ومسلم، برقم ١٩٠٥البخاري، برقم : متفق عليه)  ١(

 .فضائل الصيام
، وتقدم خترجيه يف فضائل الصيام يف ١١٥٣، ومسلم، برقم ٢٨٤٠خاري، برقم الب: متفق عليه)  ٢(

 .املبحث الثاين
، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٣٤٢٥، وابن حبان، برقم ٢٢٢٣ـ٢٢٢٠النسائي، برقم )  ٣(

 .، وتقدم خترجيه يف فضائل الصيام يف املبحث الثاين٢/١٢٢



  تطوعصيام ال

 

٣٤٦ 
بأيب أنت وأمي يا : t، فقال أبو بكر ))ُالصدقة دعي من باب الصدقة

ُواب من رضورة، فهل يدعى ُرسول اهللا ما عىل من دعي من تلك األب
  .)١())نعم، وأرجو أن تكون منهم((: ِّأحد من تلك األبواب كلها؟ قال

 t حلديث أيب هريرة َّ الصيام من أول اخلصال التي تدخل اجلنة؛-٨
:  قال أبو بكر))؟ًمن أصبح منكم اليوم صائام((: rقال رسول اهللا : قال
فمن ((: أنا، قال: ، قال أبو بكر))؟فمن اتبع منكم اليوم جنازة((: قالأنا، 

فمن عاد منكم ((: أنا، قال: ، قال أبو بكر))ً؟أطعم منكم اليوم مسكينا
ما اجتمعن يف ((: rأنا، فقال رسول اهللا : ، قال أبو بكر))ً؟اليوم مريضا

ما اجتمعت ((: ، ويف لفظ للبخاري يف األدب املفرد))امرئ إال دخل اجلنة
  .)٢())هذه اخلصال يف رجل يف يوم إال دخل اجلنة

: r، عن النبي t حلديث حذيفة  صيام التطوع كفارة للذنوب؛-٩
الصالة، والصوم، : فتنة الرجل يف أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفرها((

واألمر باملعروف والنهي عن ((:، ويف لفظ))، واألمر، والنهيوالصدقة
 .)٣())املنكر

؛  الصوم يزيل األحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور-١٠
صوم شهر ((:  أنه قالr عن النبي yحلديث ابن عباس واألعرايب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .،وتقدم خترجيه يف فضائل الصيام١٠٢٧لم،برقم ،ومس١٨٩٦البخاري،برقم :متفق عليه)  ١(
 .، وتقدم خترجيه يف املبحث الثاين٥١٥، واألدب املفرد للبخاري، برقم ١٠٢٨مسلم، برقم )  ٢(
 .،وتقدم خترجيه يف املبحث الثاين١٤٤،ومسلم،برقم ٥٢٥البخاري،برقم :متفق عليه)  ٣(



  صيام التطوع

 

٣٤٧ 
َيذهبن وحر: الصرب، وثالثة أيام من كل شهر َُ َ ْ ِ  .)٢())  الصدر)١(ْ

 التطوع َّ أعد اهللا الغرف العاليات يف اجلنة ملن صام صيام-١١
:  أنه قالr، عن النبي tاملرشوع وتابعه؛ حلديث أيب مالك األشعري 

ُإن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعده(( ا ً
َ، وأالن الكالم وتابع الصيام، وأفشى السالم، اهللا تعاىل ملن أطعم الطعام َ
  .)٣())ّوصىل بالليل والناس نيام

 tعود حلديث عامر بن مس صيام التطوع من الغنائم العظيمة؛-١٢
 .)٤())الغنيمة الباردة الصوم يف الشتاء((: قالrعن النبي 
؛ حلديث عبداهللا بن عمرو الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة-١٣

 أن رسول اهللا rالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة((:  قال ،
ْأي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، : يقول الصيام ِِّّ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٥/١٦٠ريب احلديث، البن األثري،النهاية يف غ.[غشه، وحقده، ووساوسه: وحر الصدر)  ١(
، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب ١٠٥٧أما حديث  ابن عباس، فأخرجه البزار، برقم )  ٢(

 ، وأما حديث األعرايب الصحايب، فأخرجه أمحد، ))حسن صحيح((: ١/٥٩٩والرتهيب، 
: د، وقال حمققو املسن٢٠٧٣٧، برقم ٣٤/٢٤٠، و ٢٣٠٧٧، ورقم ٣٠٧٠، برقم، ٣٨/١٦٨

 .، وتقدم خترجيه يف املبحث الثاين))إسناده صحيح رجاله رجال الشيخني، غري صحابيه((
، وحسنه األلباين يف ٢٥٢٧، والرتمذي، برقم ٦٤١، برقم ]موارد[، وابن حبان ٥/٣٤٣أمحد، )  ٣(

 .٣/٧صحيح سنن الرتمذي، 
لباين يف صحيح سنن ، وصححه األ٧٩٧الرتمذي، كتاب الصوم، باب الصوم يف الشتاء، برقم )  ٤(

 .١٩٢٢، ويف األحاديث الصحيحة، برقم ٤١٨/ ١الرتمذي، 



  تطوعصيام ال

 

٣٤٨ 
ِمنعته النوم بالليل فشفعني فيه: ويقول القرآن ْ ِّ َ(()١(. 

؛ حلديث اجلنة اهللا ُ من ختم له بصيام يوم يريد به وجه اهللا أدخله-١٤
من قال ال إله إال ((: قال إىل صدري، فrُ، قال أسندت النبي tحذيفة 

َاهللا ابتغاء وجه اهللا ختم له هبا دخل اجلنة ِ ً، ومن صام يوما ابتغاء وجه اهللا ُ
َ دخل اجلنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه اهللا ختم له هبا )٢(ُختم له هبا ِ ُ
 .)٣())دخل اجلنة
، r عن النبي t حلديث أيب هريرة  للصائم فرحتان يفرحهام؛-١٥
 إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه: وللصائم فرحتان يفرحهام... ((: وفيه

  .)٤())فرح بصومه
 حلديث أيب ر؛ الصائم له دعوة ال ترد حتى يفطر، وحني يفط-١٦
اإلمام العادل، : ثالثة ال ترد دعوهتم((: rقال رسول اهللا : ، قالtهريرة 

 يرفعها اهللا فوق الغامم ويفتح هلا والصائم حتى يفطر، ودعوة املظلوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ١/٥٧٩، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١/٥٥٤، واحلاكم، ٢/١٧٤أمحد، )  ١(

 .))حسن صحيح((
 ، واملحقق، ٥/٣٩١ يف مجيع األصول التي اطلعت عليها، مسند أمحد، ))ختم له هبا((هكذا )  ٢(

 .٢٣٣٢٤، برقم ٣٨/٣٥٠
صحيح ((: ، وقال حمققو املسند٢٣٣٢٤، برقم ٣٨/٣٥٠، واملسند املحقق، ٥/٣٩١أمحد، )  ٣(

 .١/٥٧٩، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ))لغريه
 .، وتقدم خترجيه يف املبحث الثاين١١٥١، ومسلم، برقم ١٨٩٤البخاري، برقم : متفق عليه)  ٤(
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٣٤٩ 
، ويف )١()) ألنرصنك ولو بعد حنيوعزيت: ُّأبواب السامء، ويقول الرب

 .)٢())حني يفطر.. ((.: نسخة للرتمذي بلفظ
 فوائد صيام التطوع وِحكَمه: ثالثاً

 : ِصيام التطوع له فوائد ومنافع، وحكم منها ما يأيت
 لالمتناع عن احلالل الصوم وسيلة إىل التقوى؛ ألن النفس إذا انقادت -١

ًطمعا يف مرضاة اهللا، وخوفا من عقاب ه، فمن باب أوىل أن تنقاد ً
 .ًلالمتناع عن احلرام، فكان الصوم سببا من أسباب التقوى

 عن األكل والرشب، َّالصوم وسيلة إىل شكر النعم؛ ألن كف النفس -٢
ًوسائر املفطرات من أجل النعم؛ ألن االمتناع عن هذه النعم زمنا  ِّ

ُمعتربا يعرف قدرها؛ ألن النعم جمهولة فإذا فقدت ع ْ َ ِ ُ ًِّ ْرفت، فيحمل ُ َ ِ
ًذلك عىل القيام بشكر اهللا تعاىل؛ وهلذا إذا أفطر الصائم وجد لذة 

 .عظيمة للطعام والرشاب البارد عىل الظمأ، فيشكر اهللا تعاىل
؛ألن النفس إذا شبعت رغبت ّالصوم يكرس النفس وحيد من الشهوة -٣

ّيف الشهوات؛ وألن الشبع، والري، ومبارشة النساء حتمل النفس عىل  ّ ّ
 .األرش والبطر، والغفلة، وإذا جاعت امتنعت عام هتوى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، برقم ١٥/٤٦٣، وأمحد، ٢٥٢٦، ورقم ٣٥٩٨، والرتمذي، برقم ١٧٥٢ابن ماجه، برقم )  ١(

 ، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه، ٨٠٤٣، برقم ١٣/٤١٠ً، وأمحد مطوال، ٩٧٤٣
 .))والصائم حني يفطر((: ، وكلهم بلفظ٢/٨٦

، والنسخة التي حققها أمحد ٣٥٩٨، ورقم ٢٥٢٦سنن الرتمذي، طبعه دار السالم، برقم )  ٢(
 .، وتقدم التفصيل يف املبحث الثاين ))حني يفطر((: ، يف هذه النسخ بلفظ٢٥٢٦، برقم شاكر
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٣٥٠ 
 ألن تناول  الشهوات ّالصوم جيعل القلب يتخىل للذكر والفكر؛ -٤

ِّيسبب الغفلة، وربام يقيس القلب، ويعمي عن احلق، وحتول بني  ُ
ّالعبد وبني الذكر والفكر، وتستدعي الغفلة، وخلو البطن من الطعام 

 .  رقته، ويزيل قسوتهِّوالرشاب ينور القلب، ويوجب
ِالصوم يعرف الغني قدر نعمة اهللا عليه، وقد حرمها -٥ ُ  كثري من اخللق؛ ِّ

ألن الصائم إذا ذاق أمل اجلوع يف بعض األوقات ذكر من هذا حاله يف 
مجيع األوقات، وغالبها، فتسارع إىل قلبه الرمحة هلؤالء املساكني، 

 . الغني الكريمفيحسن إليهم، فيحصل عىل الثواب العظيم من اهللا
ِّالصوم يضبط النفس،ويقلل من كربيائها؛ -٦ َ وهلذا يضبط الصائم ُ

 .ِّنفسه،ويسيطر عليها،ويقودها ملا فيه سعادهتا، ويمرهنا عىل الطاعة
ِّالصوم يضيق جماري الدم،فتضيق جماري الشيطان،فيقهر -٧  . بذلك الشيطانَُ
 . الثواب الكبريمن تعاىلالصوم عبادة هللا يظهر هبا من له الرغبة فيام عند اهللا  -٨
َّالصوم يرتتب عليه فوائد صحية حتصل بسبب تقليل -٩ ِ  الطعام، َّ

ًوإراحة جهاز اهلضم فيدفع اهللا بذلك كثريا من األمراض اخلطرية 
  .)١(عىل اإلنسان

 :مطلق ومقيد: أقسام صوم التطوع: رابعاً
 :صوم التطوع ينقسم إىل قسمني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .األدلة عىل هذه الفوائد املبحث الثالث من هذا الكتاب: انظر)  ١(
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و ما جاء يف النصوص غري وه:صوم التطوع المطلق:القسم األول

ٍمقيد بوقت أو زمن معني ٍ. 
وهو ما جاء يف النصوص مقيد :صوم التطوع المعين:القسم الثاني

ّبزمن معني أو وقت معني، كصوم الست  من شوال، ويوم اإلثنني ّ
واخلميس، وأيام البيض، ويوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة، وصوم شهر 

 ذلك، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل شعبان، وصوم شهر اهللا املحرم، وغري
َّالتفصيل يف الصوم املعني ُ. 
 فقد جاءت األحاديث الكثرية يف الرتغيب فيه، وأما الصوم املطلق

 :ومنها ما يأيت
 يفطر من الشهر rكان رسول اهللا ((: ، قالtحديث أنس بن مالك  -١

ً، ويصوم حتى نظن أنه ال يفطر منه شيئا، حتى نظن أنه ال يصوم منه
ًوكان ال تشاء تراه من الليل مصليا إال رأيته، وال نائام إال رأيته  (( ، 

ًما كنت أحب أن أراه من الشهر صائام إال ((: ويف لفظ للبخاري
ً، وال من الليل قائام إال رأيته، وال نائام ًرأيته، وال مفطرا إال رأيته ًّ 

ًإال رأيته، وال مسست خزة  ْ َألني من ] )٢(ًوال ديباجا [ً وال حريرة )١(َِ
ً، وال شممت عبريا أطيب رائحة من رائحة rِّكف رسول اهللا  ً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. معمول من الصوف واإلبريسم: اخلز معمول من اإلبريسم نوع من احلرير، وقيل: خزة)  ١(

  ]. ٢/٢٨ري، النهاية يف غريب احلديث، البن األث[
 فتح الباري البن حجر، . [الديباج نوع من احلرير، وهو من عطف اخلاص عىل العام: ًديباجا)  ٢(

٦/٥٧٦ .[ 
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٣٥٢ 
 قط )١ً(رفاًوال شممت رحيا قط، أو ع((: ، ويف لفظ))rرسول اهللا 

 .)٢())rِأطيب من ريح أو عرف النبي 
حديث عبد اهللا بن عباس  -٢  ما صام النبي ((: ، قالr شهرا ً

، ال واهللا ال يفطر: ًكامال قط غري رمضان، ويصوم حتى يقول القائل
  .)٣())ال واهللا ال يصوم: ويفطر حتى يقول القائل

حديث عائشة  -٣   قال عبد اهللا بن شقيق، قلت لعائشة ، 
 : هل كان رسول اهللاr يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ ً ً
ًواهللا إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مىض : قالت ً 

ما علمته صام ((: ، ويف لفظ)) منهلوجهه، وال أفطره حتى يصيب
ًشهرا كله إال رمضان، وال أفطره كله حتى يصيب منه حتى مىض 

قد صام قد صام، : كان يصوم حتى نقول((: ، ويف لفظ))لسبيله
ًقد أفطر قد أفطر، وما رأيته صام شهرا كامال منذ : ويفطر حتى نقول ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٦/٥٧٦فتح الباري، البن حجر، . [العرف الريح الطيب: ًعرفا)  ١(
ل،  من نومه، وما نسخ من قيام الليrالبخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي : متفق عليه)  ٢(

، ورقم ١٩٧٢ وإفطاره، برقم r، وكتاب الصيام، باب ما يذكر من صوم النبي ١١٤١برقم 
، ومسلم، كتاب الصيام، باب صيام ٣٥٦١، برقم r، وكتاب املناقب، باب صفة النبي ١٩٧٣

 .١١٥٨ يف غري رمضان، واستحباب أن ال خيىل شهر من صوم، برقم rالنبي 
، ١٩٧١، وإفطاره، برقم rوم، باب ما يذكر من صوم النبي البخاري، كتاب الص: متفق عليه)  ٣(

 يف غري رمضان واستحباب أن ال خيىل شهر من rومسلم، كتاب الصيام، باب صيام النبي 
  .١١٥٧صوم، برقم 
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 .)١())قدم املدينة إال أن يكون رمضان

 )٢(، كان يرسد الصومrأن رسول اهللا ((، tحديث أسامة بن زيد  -٤
، قال احلافظ ابن حجر )٣())ال يصوم: ال يفطر، ويفطر، فيقال: فيقال

 ما حيب أن rرمحه اهللا تعاىل عىل ما جاء يف األحاديث السابقة من أنه 
ًيراه أحد صائام إال رآه صائام، وال مفطرا إال رآه مفطرا قال ً ً يعني ((: ً

ان تارة يقوم من أن حاله يف التطوع بالصيام والقيام كان خيتلف، فك
أول الليل، وتارة يف وسطه، وتارة من آخره، كام كان يصوم تارة من 
أول الشهر، وتارة من وسطه، وتارة من آخره، فكان من أراد أن يراه 
ًيف وقت من أوقات الليل قائام، أو يف وقت من أوقات الشهر صائام  ً

 وفق ما أراد فراقبه املرة بعد املرة فال بد أن يصادفه قام أو صام عىل
أن يراه، هذا معنى اخلرب، وليس املراد أنه كان يرسد الصوم، وال أنه 

 .)٤())ًكان يستوعب الليل قياما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٥٦، برقم ...يف غري رمضان rمسلم، كتاب الصيام، باب صيام النبي )  ١(
واألحاديث : ًابعت بعضه بعضا من غري انقطاع،وقلتفرسد الصوم إذا ت:يرسد:يقال:رسد الصوم)  ٢(

ًيفرس بعضها بعضا،واملراد اإلكثار من الصيام ورسده أحيانا،إال أنه مل يثبت عنه  ًr أنه صام شهرا ً
 ].٦/٣٠٤جامع األصول،البن األثري، :انظر.[ًكامال إال رمضان،أو ما كان منه يف شعبان

 ، وقال األلباين يف صحيح النسائي، ٢٣٥٨، برقم rبي النسائي، كتاب الصيام، باب صوم الن)  ٣(
 .))حسن صحيح((: ٢/١٥٤

، فقد ٨/٢٨٥رشح النووي عىل صحيح مسلم، : ، وانظر٤/٢١٦فتح الباري البن حجر، )  ٤(
ًتكلم كالما نفيسا ً. 
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والرس يف هذا واهللا : قال العلامء((:وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

َّ إذا كثرت املشاغل أخر الصيام واشتغل باجلهاد،والنظر يف حل rأعلم أنه 
إن الصوم يضعفه عن ذلك،فإذا جاء الفراغ وقلة املشاغل رسد املشكالت،ف

َّالصوم،فيتعوض برسد الصوم عن رسد اإلفطار، ويتحرى األوقات املناسبة  َ ََّ
 .)١())...لإلفطار،وهكذا ينبغي للمسلم

 :أنواع:صوم التطوع المقيد: خامساً
 كالصالة؛ فإن  أفضل من صوم التطوع املطلقصوم التطوع املقيد

، وصوم التطوع املقيد )٢(ع املقيد منها أفضل من التطوع املطلقالتطو
 : أنواع عىل النحو اآليت

 لـحديث أيب أيوب صيام ستة أيام من شوال؛: النوع األول
ًمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من ((:  قالr، أن رسول اهللا tاألنصاري  ّ

 عن r؛ وحلديث ثوبان موىل رسول اهللا )٣())شوال كان كصيام الدهر
من صام ستة أيام بعد الفطر كان متام السنة، من ((:  أنه قالrرسول اهللا 

: ام النووي رمحه اهللا، قال اإلم)٤()) جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا
ّواألفضل أن تصام الستة متوالية، عقب يوم الفطر، فإن فرقها، أو (( َ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٠١سمعته منه أثناء تقريره عىل بلوغ املرام، احلديث رقم ) ١(
 .٦/٤٦٢، الرشح املمتع البن عثيمني)  ٢(
 . ١٤٦٤ًمسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، برقم )  ٣(
، وصححه األلباين يف ١٧١٨ابن ماجه، كتاب الصوم، باب صيام ستة أيام من شوال، برقم )  ٤(

 . ٤/١٠٤، ويف إرواء الغليل، ٢/٧٧صحيح ابن ماجه، 
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أخرها عن أوائل شوال إىل أواخره حصلت فضيلة املتابعة؛ ألنه يصدق 

وإنام كان ذلك كصيام الدهر؛ ألن : ًأنه أتبعه ستا من شوال، قال العلامء
، وال )١())...والستة بشهريناحلسنة بعرش أمثاهلا، فرمضان بعرشة أشهر، 

تصام الست من شوال قبل القضاء من رمضان ملن كان عليه قضاء؛ ألن 
من صام الست قبل القضاء ال يصدق عليه أنه صام رمضان، فال حيصل 

َّ إال بعد إكامل رمضان؛ وألن من قدم صيام rَّعىل ثواهبا الذي بينه النبي 
 أتبعها بعض رمضان؛ وألن الست عىل القضاء مل يتبعها رمضان، وإنام

  .)٢(القضاء فرض وصيام الست تطوع، والفرض أوىل باالهتامم والعناية
أن صيام الست حيصل : واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

وسواء صامها عقيب الفطر، أو فصل ((: ثوابه بالتتابع، والتفريق، فقال
  .)٣())بينهام، وسواء تابعها أو فرقها

 r النبي صيام تسع ذي احلجة؛ حلديث بعض أزواج: لثاينالنوع ا
 من كل ًكان يصوم تسعا من ذي احلجة، ويوم عاشوراء، وثالثة أيام((

  .)٤())أول إثنني من الشهر، ومخيسني: ٍشهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠٤/ ٨رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ١(
 .٦/٤٤٩ ، والرشح املمتع البن عثيمني، ٣٩٤-٣٩٢/ ١٥جمموع فتاوى ابن باز، : انظر)  ٢(
 .٢/٥٥٩رشح كتاب الصيام من العمدة، )  ٣(
، وباب صوم ٢٤١٦النسائي، كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر، برقم )  ٤(

، بلفظه، وأخرجه أبو داود، كتاب ٢٣٧١، برقم  ، وباب صوم النبي ٢٤١٦، برقم rالنبي 
، ١٥٦/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٢٤٣٧الصوم، باب يف صوم العرش، برقم 

= 



  تطوعصيام ال

 

٣٥٦ 
وعن ابن عباس    عن النبي rما من أيام العمل ((: ل قا

يا رسول اهللا :  فقالوا))الصالح فيهن أحب إىل اهللا من هذه األيام العرش
وال اجلهاد يف سبيل اهللا، ((: rرسول اهللا : وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ فقال
، وال شك أن )١())لم يرجع من ذلك بيشءإال رجل خرج بنفسه وماله ف

الصيام من مجلة األعامل الصاحلة، بل الصيام ال عدل له وال مثل له، 
 عليها يف أيام rوهو يدخل يف أعظم األعامل الصاحلة التي حث النبي 

 .عرش ذي احلجة، كام يف هذا احلديث الصحيح
ً صائام يف r اهللا ما رأيت رسول((: من قوهلاوأما حديث عائشة 

فيتأول ... ((:،فقال اإلمام النووي رمحه اهللا عن هذا احلديث)٢())العرش قط
ٍأنه مل يصمه لعارض مرض أو سفر،أو غريمها،أو أهنا :مل يصم العرش:قوهلا ِ

  .)٣())مرًمل تره صائام فيه،وال يلزم من ذلك عدم صيامه يف نفس األ

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا أثناء تقريره عىل ٧٨/ ٢ ، ويف صحيح سنن أيب داود، ١٧٠

 .))ظاهر هذا اإلسناد أنه ال بأس به((: ٢٣٧٢سنن النسائي، احلديث رقم 
، واللفظ للرتمذي، ٩٦٩البخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل يف أيام الترشيق، برقم )  ١(

 .٧٥٧برقم 
 .١١٧٦مسلم، كتاب االعتكاف، باب صوم عرش ذي احلجة، برقم )  ٢(
كان رسول :  قالتrويدل عىل هذا التأويل حديث بعض أزواج النبي ((: قال اإلمام النووي)  ٣(

أول إثنني من :  من ذي احلجة ويوم عاشوراء، وثالثة أيام من كل شهرً يصوم تسعاrاهللا 
، ))ومخيسني((:  رواه أبو داود، وهذا لفظه، وأمحد والنسائي، ويف روايتهام.))الشهر، واخلميس

 ] .٨/٣٢٠وي عىل صحيح مسلم، رشح النو. [واهللا أعلم



  صيام التطوع

 

٣٥٧ 
فليس يف صوم هذه التسعة كراهة بل ..((:وقال اإلمام النووي رمحه اهللا

ًهي مستحبة استحبابا شديدا،ال سيام التاسع منها وهو يوم عرفة ً ..(()١(.  
،وفيه أن tحلديث أيب قتادة صيام يوم عرفة لغري احلاج؛:النوع الثالث

ِّهللا أن يكفر السنة التي صيام يوم عرفة أحتسب عىل ا...((: قالrرسول اهللا  ُ
،وهذا احلديث فيه البيان والرتغيب يف صوم )٢())...هقبله والسنة التي بعد

 .)٣(يوم عرفة لغري احلاج، وأن من صامه يكفر ذنوبه يف السنتني
ًأما احلاج فاملرشوع له، أن يكون مفطرا يوم عرفة بعرفة؛ ألن النبي 

r أفطر يف ذلك اليوم والناس ينظرون إليه؛ وألنه أقوى للحاج عىل 
ًأن ناسا ((: العبادة والدعاء يف ذلك اليوم العظيم؛ حلديث أم الفضل

هو صائم، : ، فقال بعضهمrعندها يوم عرفة يف صوم النبي ) ٤(متاروا
ٍوقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف عىل  ْ

  .)٥())بعريه فرشبه
وعن ميمونة    أن الناس شكوا يف صيام النبي َّr يوم عرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨/٣٢٠رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ١(
مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة، واإلثنني، )  ٢(

 .، وهو جزء من حديث طويل١١٦٢واخلميس، برقم 
 .٨/٢٩٩انظر رشح النووي، )  ٣(
 ].٤/٢٣٧باري، البن حجر، فتح ال. [أي اختلفوا: متاروا)  ٤(
، ومسلم، كتاب ١٩٨٨البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، برقم : متفق عليه)  ٥(

 .١١٢٣باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة، برقم : الصيام



  تطوعصيام ال

 

٣٥٨ 
ٍفأرسلت إليه بحالب  وهو واقف يف املوقف، فرشب منه والناس )١(ُ

، وهذان احلديثان يدالن عىل أن املرشوع للحاج أن يكون )٢())ينظرون
وحيتمل التعدد يف كون كل واحدة . ًمفطرا يف يوم عرفة يف عرفات

؛ ً، وحيتمل أهنام معا أرسلتا فنسب ذلك إىل كل منهامrأرسلت إىل النبي 
 أم الفضل بنت احلارث، وميمونة بنت احلارث، )٣())ألهنام كانتا أختني

 . ً كان مفطرا يوم عرفة يف عرفةrواخلالصة أن النبي 
قال : قال، t؛ حلديث أيب هريرةصيام شهر اهللا املحرم: النوع الرابع

،وأفضل الصالة أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا املحرم((: rرسول اهللا 
 .)٤())بعد الفريضة صالة الليل

يف هذا احلديث الترصيح بأن شهر اهللا املحرم أفضل الشهور للصوم، 
 إنام r يكثر من الصيام يف شعبان دون املحرم، ولعله rوقد كان النبي 

 :علم فضل صيام املحرم يف آخر حياته، أو لعله كان يعرض له فيه أعذار
 .)٥(من سفر، أو مرض، أو غريمها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهاية يف غريب احلديث البن األثري، . [اإلناء الذي حيلب فيه اللبن: احلالب واملحلب: بحالب)  ١(

٤٢١/ ١.[ 
، ومسلم كتاب الصوم، ١٩٨٩البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، برقم : متفق عليه)  ٢(

 .١١٢٤باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة، برقم 
 .٤/٢٣٧فتح الباري، البن حجر، )  ٣(
 .١١٦٣مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم املحرم، برقم )  ٤(
  .٣٠٤ -٨/٣٠٣ صحيح مسلم، قاله النووي يف رشح)  ٥(
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٣٥٩ 
وهذا يف أفضل الصيام ملن ((:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

َيصوم شهرا واحدا واألوىل ُ ً ً من أفضل الصيام ملن يصوم صوما دائام)١(ً ً(()٢(. 
 :صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده: النوع اخلامس

 مؤكدة، وصوم يوم  اليوم العارش من شهر اهللا املحرم سنةصوم
 يف اجلاهلية rِّعاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، وقد صامه النبي 

ًواإلسالم، وحث عىل صيامه ورغب فيه، وصامه موسى شكرا هللا تعاىل 
َّعىل أن نجاه وقومه فيه من الغرق، وأغرق عدوه فرعون وقومه، والسنة  َّ

لتاسع صام معه احلادي ُأن يصام اليوم التاسع مع العارش، فإن مل يصم ا
ًعرش، وإن صام يوما قبله ويوما بعده كان أكمل وأعظم يف األجر، وقد  ً
ثبتت األحاديث الكثرية يف مرشوعية صوم يوم عاشوراء، ومنها 

 :األحاديث اآلتية
حديث عائشة  -١  ٌكانت قريش تصوم عاشوراء يف :،قالت ُ

، فلام هاجر إىل ]اهليةيف اجل[ يصومه rاجلاهلية،وكان رسول اهللا 
َاملدينة صامه وأمر بصيامه، فلام فرض شهر رمضان، قال ِ من شاء ((: ُ

 .)٣())صامه، ومن شاء تركه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًأن شهر اهللا املحرم صيامه أفضل الصيام بعد رمضان ملن يصوم شهرا : املعنى واهللا أعلم: واألوىل)  ١(
ًواحدا، أما من يصوم صوما دائام فاألفضل املسألة األوىل وهي صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ً ً ًً .

 ].٢/٥٤٨كتاب الصيام من رشح العمدة، : انظر[
 .٢/٥٤٨رشح العمدة، كتاب الصيام، )  ٢(
، ١٥٩٢، ورقم ٢٠٠٢البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، برقم : متفق عليه)  ٣(

= 



  تطوعصيام ال

 

٣٦٠ 
أن أهل اجلاهلية كانوا يصومون يوم :حديث عبد اهللا بن عمر  -٢

 أن يفرتض  صامه واملسلمون قبلrعاشوراء، وأن رسول اهللا 
ٌإن عاشوراء يوم من ((:rرمضان،فلام افرتض رمضان قال رسول اهللا 

 .)١())أيام اهللا،فمن شاء صامه ومن شاء تركه
حديث معاوية بن أيب سفيان  -٣  وقد خطب الناس يف املدينة ،

يا أهل املدينة ((: العام الذي حج فيه قال عىل املنربٍيف قدمة قدمها يف 
ُهذا يوم عاشوراء ومل ((:  يقولrُأين علامؤكم؟ سمعت رسول اهللا 

، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء يكتب اهللا عليكم صيامه
 .)٢())فليفطر

حديث عبد اهللا بن عباس  -٤  قال قدم النبي ،r املدينة فرأى 
اليوم الذي [ما هذا ((: اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال

أنجى اهللا فيه موسى [صالح ] عظيم[هذا يوم : قالوا] ؟تصومونه
ًوقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا هللا فنحن  َّ

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وما بني املعقوفني من ١١٢٥ومسلم بلفظه، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، برقم 

 .صحيح البخاري
، وباب صوم ١٨٩٢جوب صوم رمضان، برقم البخاري، كتاب الصوم، باب و: متفق عليه)  ١(

، ومسلم بلفظه يف كتاب الصيام، باب صوم يوم ٤٥٠١، ثم برقم ٢٠٠٠يوم عاشوراء، برقم 
 .١١٢٦عاشوراء، برقم 

، ومسلم، كتاب ٢٠٠٣البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، برقم : متفق عليه)  ٢(
 .١١٢٩الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، برقم 
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٣٦١ 
 ))فنحن أحق وأوىل بموسى منكم((: r اهللا نصومه، فقال رسول
 .)١())]فصامه وأمر بصيامه

ٍ يتحرى صيام يوم rما رأيت النبي ((: ، قالحديث ابن عباس  -٥ َّ
، وهذا الشهر، يعني شهر َّفضله عىل غريه إال هذا اليوم، يوم عاشوراء

 .)٢( ))رمضان
حديث ابن عباس  -٦  حني صام رسول اهللا ((: ، قالr يوم 

ِّيا رسول اهللا إنه يوم تعظمه اليهود : عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا ُ
فإذا كان العام املقبل ـ إن شاء اهللا ((: rوالنصارى، فقال رسول اهللا 

ّ، فلم يأت العام املقبل حتى تويف رسول اهللا ))ـ صمنا اليوم التاسع ِ
r((ويف رواية ، :))واملعنى )٣())َّلئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع ،

 : يعني مع العارش، ويفرسه قول ابن عباس اآليت
صوموا التاسع ((:  أنه كان يقولما ثبت من قول ابن عباس  -٧

 .)٤())والعارش، وخالفوا اليهود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب ٢٠٠٤البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، برقم : متفق عليه)  ١(
 .، وما بني املعقوفات، من ألفاظ مسلم١١٣٠الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، برقم 

، ومسلم، كتاب ٢٠٠٦البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، برقم : متفق عليه)  ٢(
 .١١٣٢شوراء، برقم الصيام، باب صوم يوم عا

 .١١٣٤مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، برقم )  ٣(
، قال العالمة ٧٨/ ٢، والطحاوي، ١٨٣٩، وعبد الرزاق يف املصنف، برقم ٢٨٧/ ٤البيهقي، )  ٤(

عن ابن عباس ((: ٢٠٩٥، عىل احلديث رقم ٢٩٠/ ٣األلباين يف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة، 
= 



  تطوعصيام ال

 

٣٦٢ 
ِّيوما تعظمه اليهود [كان يوم عاشوراء ((: ، قالtحديث أيب موسى  -٨ ً

 .)١())فصوموه أنتم((: rفقال رسول اهللا ] ًتتخذه عيدا
وصيام يوم عاشوراء ...((: قالr،وفيه أن النبي tحديث أيب قتادة  -٩

 .)٢())أحتسب عىل اهللا أن يكفر السنة التي قبله
واحلاصل من جمموع األحاديث أن ((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، برقم ٥٢/ ٤وقال حمققو مسند اإلمام أمحد، .))حيح عند الطحاوي والبيهقيًموقوفا،وسنده ص

 .))ًإسناده صحيح موقوفا((:  حينام ذكروا خترجيه عند عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي٢١٥٤
ًصوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده ((: وأما املرفوع بلفظ 

، ٢٩٠/ ٣، وابن خزيمة، ٢٨٧/ ٤، والبيهقي، ٢١٥٤، برقم ٥٢/ ٤أمحد، ، فقد رواه ))ًيوما
، لسوء حفظ ابن أيب ٢٩٠/ ٣،  وضعفه األلباين يف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة، ٢٠٩٥برقم 

، للعلة املذكورة، واملوقوف الصحيح عن ابن ٢١٥٤، برقم ٥٢/ ٤ليىل، وضعفه حمققو املسند، 
ًوصححه أيضا موقوفا باللفظ ، ، وتقدم))عارش وخالفوا اليهودصوموا التاسع وال((: عباس بلفظ ً

 .٢/٦٩شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط يف حتقيقهام لزاد املعاد، : هذا وبنفس الطريق
يهود، صوموا صوموا عاشوراء وخالفوا فيه ال((: ًوجاء احلديث عن ابن عباس مرفوعا بلفظ 

ًيوما قبله ويوما بعده ، ثم عزاه إىل أمحد ١٨٨/ ٣ ذكره اهليثمي هبذا اللفظ يف جممع الزوائد، ))ً
) و: (أنه قالوهو احلديث السابق نفسه، إال . [))فيه حممد بن أيب ليىل وفيه كالم((: والبزار، وقال

 )].أو(ًبدال من 
، ومسلم، كتاب ٢٠٠٥البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، برقم : متفق عليه)  ١(

 .١١٣١الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، برقم 
صيام يوم عرفة، وهوحديث : ، وتقدم خترجيه يف النوع الثالث)١١٦٢ (١٩٦مسلم، برقم )  ٢(

 صوم يوم وإفطار -٣ً صيام يومني ويفطر يوما، -٢ن صيام الدهر،  النهي ع-١: طويل، ذكر فيه
 صيام ثالثة أيام من كل شهر ورمضان إىل رمضان فهذا -٥ صوم يوم وإفطار يومني، -٤يوم، 

 . صيام يوم عاشوراء-٧ صيام يوم عرفة، -٦صيام الدهر كله، 
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٣٦٣ 
يوم عاشوراء كانت اجلاهلية من كفار قريش وغريهم، واليهود 
ًيصومونه، وجاء اإلسالم بصيامه متأكدا، ثم بقي صومه أخف من ذلك 

وذهب مجاهري العلامء من السلف واخللف ((: ، وقال))التأكد واهللا أعلم
قال ((:وقال رمحه اهللا ،)) هو اليوم العارش من املحرمإىل أن عاشوراء

يستحب صوم التاسع :الشافعي،وأصحابه،وأمحد، وإسحاق،وآخرون
 .)١()) صام العارش ونوى صيام التاسعrًوالعارش مجيعا،ألن النبي 

 : مراتب صوم يوم عاشوراء ثالثة-١٠
ُ أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يومً:أوال ٌ ُ. 
 .صام التاسع والعارش وعليه أكثر األحاديثُأن ي:ًثانيا
، واهللا )٢(]قاله ابن القيم رمحه اهللا. [ إفراد العارش وحده بالصوم:ًثالثا

 .)٣(تعاىل أعلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًومل يكن واجبا ((: ٢٦١/ ٨، وقال يف ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٦/ ٨رشح النووي عىل صحيح مسلم، ) ١(
 .))كام سبق يف أول الباب، وإنام كان سنة متأكدة

 -٢٠٠٠وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم  
: ًثم ملا قدم املدينة صامه وأمر بصيامه، فكان صيامه واجبا، فلام فرض رمضان قال... ((: ٢٠٠٧

ً، فكان سنة، واألفضل أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، أو ))اء أفطرمن شاء صام ومن ش(( ً
ًيصوم يوما قبله ويوما بعده ً((. 

 .٧٦/ ٢زاد املعاد، )  ٢(
 ٢٠٠٧ -٢٠٠٠سمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، األحاديث )  ٣(

ًن صيام يوم عاشوراء وحده يكره، فالسنة أن يصوم يوما قبله أو بعده، الظاهر أ((: يقول
وقال .، فاهللا تعاىل أعلم))واألفضل ملن مل يصم قبله أو بعده أن ال يصومه حتى ال يوافق اليهود

 .))أما صومه وحده فيكره((: ١٥/٤٠٤ًرمحه اهللا أيضا يف جمموع الفتاوى،
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٣٦٤ 
اليوم التاسع، : وهي صيام ثالثة أيام: وإذا عمل املسلم باملرتبة األوىل

 : والعارش واحلادي عرش، حصل عىل فوائد، منها
ًم عاشوراء يقينا ال شك فيه، ألن شهر ذي  أدرك صيام يوً:أوال

َاحلجة قد يكون تسعة وعرشين وقد يكون ثالثني، فإذا مل ير اهلالل فقد  ُ
ًإما رؤية اهلالل أو إكامل ذي احلجة ثالثني يوما، وقد : عمل باليقني

ٍخيطئ، فحينئذ حيصل بصيام الثالثة عىل إدراك يوم عاشوراء الذي يكفر 
 .به ذنوب سنة ماضية

 . حصل عىل صيام ثالثة أيام من الشهر فيكتب له صيام شهر كاملً:انياث
أفضل ((: r صام ثالثة أيام من شهر اهللا املحرم الذي قال فيه النبي ً:ثالثا

 .)١())شهر اهللا املحرم: الصيام بعد رمضان
 يفرد عاشوراء بالصيام، بل  خالف اليهود يف صيامهم فلم:ًرابعا

 .)٢(صام معه غريه، واهللا تعاىل أعلم 
 صوم شهر شعبان : النوع السادس

من الصيام املستحب صيام شهر شعبان وقد جاء يف فضل صيامه 
 :أحاديث كثرية منها األحاديث اآلتية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . النوع الرابع، وتقدم خترجيه يف١١٦٣مسلم، برقم )  ١(
النية ذكر حديث الربيع بنت معوذ، وفيه : أركان الصيام يف الركن األول: سبق يف املبحث التاسع)  ٢(

ًالداللة عىل أن صوم يوم عاشوراء كان متأكدا يف أول اإلسالم حتى فرض رمضان، فلام فرض 
 وحديث ،١١٣٦، ومسلم، برقم ١٩٦٠البخاري، برقم . [رمضان صار صوم عاشوراء سنة

 ].١١٣٥سلمة بن األكوع كذلك يف صحيح مسلم، برقم 
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٣٦٥ 
:  يصوم حتى نقولrكان رسول اهللا ((:  قالتحديث عائشة  -١

 استكمل r، وما رأيت النبي ال يصوم: طر حتى نقولال يفطر، ويف
ًصيام شهر إال رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه يف شعبان ، ويف ))ٍ

ً يصوم شهرا أكثر من شعبان، rمل يكن النبي ((: ٍلفظ للبخاري
خذوا من العمل ما ((: وكان يقول] عبان كلهفإنه كان يصوم ش[

ُّتطيقون؛ فإن اهللا ال يمل حتى متلوا  ما r،وأحب الصالة إىل النبي ))ُّ
ّدووم عليه،وإن قلت،وكان إذا صىل صالة داوم عليها : ،ويف لفظ))ُ

أدومها وإن ((: أحب إىل اهللا؟قالأي األعامل :rُسئل النبي ((
ومل ... ((: ، ويف لفظ ملسلم))اكلفوا من األعامل ما تطيقون((:،وقال))قل

، كان يصوم شعبان امه من شعبانًأره صائام من شهر قط أكثر من صي
 .)١())ًكله، كان يصوم شعبان إال قليال

حديث أم سلمة  -٢ ما رأيت النبي ((: ، قالتr يصوم شهرين 
، وهذا لفظ الرتمذي، ولفظ أيب ))متتابعني إال شعبان ورمضان

ًأنه مل يكن يصوم من السنة شهرا تاما إال شعبان يصله ((: داود ً َّ
ُ يصل شعبان rكان رسول اهللا ((: ، ولفظ ابن ماجه))برمضان ِ َ
ًأنه مل يكن يصوم من السنة شهرا تاما ((: ، ولفظ النسائي))برمضان ً َّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ثم برقم ١٩٧٠، ورقم ١٩٦٩البخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، برقم : متفق عليه)  ١(

 يف غري رمضان واستحباب أن ال خيىل شهر r، ومسلم، كتاب الصيام، باب صيام النبي ٦٤٦٥
 ).١١٥٦ (١٧٦من صوم، برقم 
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٣٦٦ 
ِإال شعبان ويصل به رمضان ِ ُ ِ َ َ(()١(. 

 َيا رسول اهللا مل أرك تصوم: قلت:  ، قالtحديث أسامة بن زيد  -٣
ُذلك شهر يغفل ((: ًشهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال ُ

ِّ، وهو شهر ترفع فيه األعامل إىل رب الناس عنه بني رجب ورمضان ُ ٌ
ُالعاملني، فأحب أن يرفع عميل وأنا صائم ُ(()٢(. 

وما ... (( عائشة وذكر شيخنا ابن باز رمحه اهللا اجلمع بني حديث
، وما رأيته يف شهر ً استكمل شهرا قط إال رمضانrرأيت رسول اهللا 

 وبني حديث أم سلمة ))ًأكثر منه صياما يف شعبان   :)) ما رأيت
: ، قال شيخنا)) يصوم شهرين متتابعني إال شعبان ورمضانrرسول اهللا 

ْما ذكرته يف هذه الرواية هو األغلب وهو إفطاره بعض شعبان، ويف  َ َ
وكام دل عىل ... بعض األحيان يتمه، كام قالت عائشة يف رواية النسائي

 .)٣(ذلك حديث أم سلمة املذكور، واهللا ويل التوفيق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،وأبو داود،كتاب ٧٣٦اب الصيام،باب ما جاء يف وصال شعبان برمضان،برقم الرتمذي، كت)  ١(
،والنسائي،كتاب الصيام،باب صوم النبي ٢٣٣٦الصوم،باب فيمن يصل شعبان برمضان،برقم 

r وابن ماجه،كتاب الصيام،باب ما جاء يف وصال شعبان ٢١٧٤،وبرقم ٢٣٥٣، ٢٣٥١،برقم،
،ويف مجيع املواطن ٥٣/ ٢يح سنن أيب داود، ،وصححه األلباين يف صح١٦٤٩برمضان،برقم 

 .٤٢٠السابقة يف صحيح السنن،وصحح إسناده شيخنا ابن باز يف تعليقه عىل بلوغ املرام،ص 
، وحسنه األلباين يف صحيح ٢٣٥٧، برقم rالنسائي، كتاب الصيام، باب صوم النبي )  ٢(

 عبد القادر األرنؤوط ، وحسنه٥٩٥/ ١، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١٥٣/ ٢النسائي، 
 .٣١٩/ ٦يف حتقيقه جلامع األصول، البن األثري، 

 .، وهو مطبوع٤٢٠تعليق ابن باز عىل نسخته من بلوغ املرام، ص )  ٣(
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 :صوم اإلثنين والخميس:  السابعالنوع

َّاملستحب الذي ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات،  من الصيام َ ُ ُ
 :صيام اإلثنني واخلميس من كل أسبوع، لألحاديث اآلتية

حديث عائشة  -١  كان النبي : ، قالتr يتحرى صوم اإلثنني َّ
 .)١())واخلميس

إنك تصوم حتى : اهللا قلت يا رسول:،قالحديث أسامة بن زيد  -٢
 إن دخال يف ال تكاد تفطر،وتفطر حتى ال تكاد تصوم إال يومني

يوم اإلثنني : قلت))نيّأي يوم((:صيامك وإال صمتهم؟، قال
ُذانك يومان تعرض فيهام األعامل عىل رب ((:، قال))واخلميس َ ْ ُ
ّ،فأحب أن يعرض عميل وأنا صائمالعاملني ُ(()٢(. 

يصوم ثالثة أيام : rكان رسول اهللا ((: ، قالتحديث حفصة  -٣
 .)٣())اإلثنني واخلميس،واإلثنني من اجلمعة األخرى:من الشهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والنسائي، ٧٤٥الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف صوم يوم اإلثنني واخلميس، برقم )  ١(

، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ٢٣٦٣ -٢٣٥٩، برقم rكتاب الصيام، باب صوم النبي 
، ويف إرواء ١٥٤/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٧٣٩صيام يوم اإلثنني واخلميس 

 .، وغريمها١٠٥/ ٤الغليل، 
،وأبو داود،كتاب الصوم،باب يف صوم يوم ٢٣٥٧،برقم rالنسائي،كتاب الصيام،باب صوم النبي )  ٢(

،وقال يف صحيح ٧٨/ ٢ األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ،وصححه٢٤٣٦اإلثنني واخلميس،برقم 
 .))حسن صحيح((:١٥٤/ ٢سنن النسائي،

، والنسائي، كتاب ٢٤٥١أبو داود، كتاب الصوم، باب من قال يوم اإلثنني واخلميس، برقم )  ٣(
 ،  وحسنه األلباين يف صحيح النسائي، ٢٣٦٦، ٢٣٦٥، برقم rالصوم، باب صوم النبي 

= 
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٣٦٨ 
حديث أم سلمة  -٤  كان رسول اهللا :،قالتr يصوم من كل 

،من هذه اجلمعة،واإلثنني من اإلثنني واخلميس:شهر ثالثة أيام
 .)١())املقبلة

،  سئل عن صوم يوم اإلثننيrأن النبي : ، وفيهtحديث أيب قتادة  -٥
 .)٢())ذلك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأنزل عيل فيه((: فقال

تفتح أبواب اجلنة يوم اإلثنني ((:  قالr أن النبي tحديث أيب هريرة  -٦
ً إال رجال كانت ًويوم اخلميس،فيغفر لكل مسلم ال يرشك باهللا شيئا

أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا :ُ أخيه شحناء،فيقالبينه وبني
، ويف ))هذين حتى يصطلحا،أنظروا،هذين حتى يصطلحا

ُتعرض األعامل يف كل يوم مخيس وإثنني فيغفر اهللا ((:رواية َ ْ ُU يف 
ً إال امرأ كانت بينه وبني ًذلك اليوم لكل امرئ ال يرشك باهللا شيئا

 حتى يصطلحا، أركوا هذين )٣(أركوا هذين: ُأخيه شحناء، فيقال

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٢٣/ ٦، واألرناؤوط يف جامع األصول، ٨٢/ ٢صحيح سنن أيب داود، ، ويف ١٥٥/ ٢

،  وحسنه األلباين يف صحيح النسائي، ٢٣٦٤، برقم rالنسائي،كتاب الصيام،باب صوم النبي )  ١(
١٥٥/ ٢. 

مسلم،كتاب الصيام،باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة، وعاشوراء، )  ٢(
 ).١١٦٢ (-١٩٧س، برقم واإلثنني، واخلمي

ُأي أخروا، يقال: أركوا هذين)  ٣(  رشح النووي عىل صحيح مسلم، . َّركاه،يركوه، إذا أخره:ِّ
٣٥٨/ ١٦. 
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 .)١()) حتى يصطلحا

 .وأيام البيض أفضل:صيام ثالثة أيام من كل شهر:النوع الثامن
وهي وردت األحاديث يف الرتغيب يف صيام ثالثة أيام من كل شهر، 

مع رمضان تعدل صيام الدهر، واألحاديث يف صيام ثالثة أيام من كل 
 :شهر جاءت عىل قسمني

 :صيام ثالثة أيام من كل شهر بدون تعيني:القسم األول
ال أدعهن [ بثالث rأوصاين خلييل ((: ، قالtحديث أيب هريرة  -١

، وركعتي الضحى، وأن صيام ثالثة أيام من كل شهر] حتى أموت
 .)٢())أوتر قبل أن أنام

 بثالث لن أدعهن rأوصاين حبيبي ((: ، قالtحديث أيب الدرداء  -٢
الة الضحى، وبأن ال ، وصما عشت، بصيام ثالثة أيام من كل شهر

 .)٣())أنام حتى أوتر
صيام ثالثة ((:  قالr وفيه عن النبي tحديث أيب قتادة األنصاري  -٣

 .)٤())ُمن كل شهر، ورمضان إىل رمضان صوم الدهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٦٥مسلم، كتاب الرب والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، برقم )  ١(
عرشة ومخس ثالث عرشة وأربع : البخاري، كتاب الصوم، باب صيام البيض: متفق عليه)  ٢(

 .٧٢١، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب صالة الضحى، برقم ١٩٨١عرشة، برقم 
 .٧٢٢مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب استحباب صالة الضحى، برقم )  ٣(
 ).١١٦٢ (-١٩٧مسلم، برقم )  ٤(
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٣٧٠ 
حديث عائشة  -٤   فعن معاذة العدوية ،   أهنا سألت 

 يصوم من كل شهر ثالثة rأكان رسول اهللا : rعائشة زوج النبي 
من أي أيام الشهر كان يصوم؟ : ، فقلت هلا))نعم((: أيام؟ قالت

 .)١())مل يكن يبايل من أي أيام الشهر يصوم: قالت
من صام (( : rقال رسول اهللا : ، قالtلغفاري حديث أيب ذر ا -٥

صدق اهللا يف ((: ، ثم قال))ثالثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله
ِمن جاء بال [: كتابه َ َ ْ َِحسنة فله عرش أمثاهلاـَْ َِ ْ َْ ََ ُ َ ُ ََ َ [)٣()) )٢(. 

شهر ((:  يقولrمعت رسول اهللا س: ، قالtحديث أيب هريرة  -٦
 .)٤())صوم الدهر: الصرب وثالثة أيام من كل شهر

، قال سمعت رسول اهللا tحديث عثامن بن أيب العاص  -٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء )  ١(

 .١١٦٠وعرفة، واإلثنني واخلميس، برقم 
 .١٦٠ : اآلية،سورة األنعام) ٢(
النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر االختالف يف حديث أيب هريرة يف صيام ثالثة أيام من كل )  ٣(

، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف صيام ثالثة أيام من كل شهر، ٢٤٠٨شهر، برقم 
، ٤٠٢/ ١، ويف صحيح الرتمذي، ١٦٨/ ٢ يف صحيح النسائي، ، وصححه األلباين٧٦٢برقم 

 .١٠٢/ ٤ويف اإلرواء، 
النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر االختالف عىل أيب عثامن يف حديث أيب هريرة يف صيام ثالثة )  ٤(

، ويف إرواء ١٦٨/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٢٤٠٧أيام من كل شهر، برقم 
 .٩٩/ ٤الغليل، 
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٣٧١ 
rٌصيام حسن((:يقول ََ  . )١())ثالثة أيام من كل شهر:ٌ

 كان يصوم ثالثة أيام rأن رسول اهللا (( حديث عبد اهللا بن عمر  -٨
،واخلميس الذي يليه،ثم َّيوم اإلثنني من أول الشهر:من كل شهر

 .)٢())اخلميس الذي يليه
زاعي، قال دخلت عىل أم املؤمنني أم سلمة فسمعتها حديث هنيدة اخل -٩

  يصوم ثالثة أيام من كل rكان رسول اهللا : تقول
، ثم اخلميس الذي يوم اإلثنني من أول الشهر، ثم اخلميس: شهر
 .)٣())يليه

حديث حفصة  -١٠ كان رسول اهللا :  قالتrثالثة من  يصوم 
 .)٤())اإلثنني واخلميس، واإلثنني من اجلمعة األخرى: الشهر

 يصوم من كل شهر rكان رسول اهللا ((:  قالتحديث أم سلمة  -١١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر االختالف عىل أيب هريرة يف صيام ثالثة أيام من كل شهر، )  ١(
 .١٦٩/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٢٤٠٧برقم 

،  وصححه ٢٤١٣النسائي، كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر، برقم )  ٢(
 .١٦٩/ ٢األلباين يف صحيح النسائي، 

، وأبو داود، ٢٤١٤ النسائي، كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر، برقم ) ٣(
، وصححه األلباين يف صحيح ٢٤٥٢كتاب الصوم، باب من قال اإلثنني واخلميس، برقم 

 .١٦٩/ ٢النسائي، 
 ، وحسنه األلباين، وتقدم يف صوم يوم٢٣٦٦، ٢٣٦٥، والنسائي، برقم ٢٤٥١أبو داود، برقم )  ٤(

 .اإلثنني واخلميس
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٣٧٢ 
 .)١())اإلثنني واخلميس من هذه اجلمعة، واإلثنني من املقبلة: ثالثة أيام

ً كان يصوم تسعا rأن رسول اهللا (( rحديث بعض أزواج النبي  -١٢
أول اثنني : من كل شهرمن ذي احلجة، ويوم عاشوراء، وثالثة أيام

 .)٢())من الشهر، ومخيسني
ِأخرب رسول اهللا : ،قال اهللا بن عمرو بن العاص حديث عبد -١٣ ُ

rَّواهللا ألصومن النهار وألقومن الليل ما عشت؟:ِّ أين أقول  فقلت َّ
لك،فصم فإنك ال تستطيع ذ((:قد قلته بأيب أنت وأمي،قال:له

،فإن احلسنة بعرش ُوأفطر، وقم ونم،وصم من الشهر ثالثة أيام
 .)٣(احلديث. ))...أمثاهلا وذلك مثل صيام الدهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وحسنه األلباين، وتقدم خترجيه يف صوم اإلثنني واخلميس٢٣٦٤النسائي، برقم )  ١(
، وصححه األلباين، ٢٤٣٧، وأبو داود، برقم ١٣٧١، ورقم ٢٤١٧، و٢٤١٦النسائي، برقم )  ٢(

 .وتقدم خترجيه يف صيام عرش ذي احلجة
، وأخرجه البخاري يف ١٩٧٦ الدهر، برقم البخاري، كتاب الصوم، باب صوم: متفق عليه)  ٣(

، ومسلم، كتاب الصيام، ١١٣١ًثامنية عرش موضعا من صحيحه،انظر أطرافها مع احلديث رقم 
 :، ويف احلديث فوائد فلرتاجع هناك، ومنها١١٥٩باب النهي عن صوم الدهر، برقم 

 ...حتديد أفضل زمن يف ختم القرآن -١
 ...حتديد أفضل الصيام وأقله وأكثره -٢
 ...البيان بأنه سيطول به العمر وقد طال -٣
 ...متني عبد اهللا لو أنه قبل ثالثة أيام  -٤
ًفإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، وجلسدك عليك حقا، قال((: قوله -٥ ً فشددت : ً

 . ))فشدد عيل 
= 
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٣٧٣ 
رجل : rقيل للنبي :،قالrحديث رجل من أصحاب النبي  -١٤

فثلثيه؟ : ، قالوا))َيطعم الدهروددت أنه مل ((:يصوم الدهر؟ قال
أال أخربكم بام ((:، ثم قال))أكثر((: فنصفه؟ قال: ، قالوا))أكثر((:قال

َيذهب وحر الصدر؟ صوم ثالثة أيام من كل شهر َُ ُ ِ ْ(()١(. 
 :  رجل فقالrأتى رسول اهللا :  عمرو بن رشحبيل، قالحديث -١٥

: rيا رسول اهللا،ما تقول يف رجل صام الدهر كله؟ فقال رسول اهللا 
 :، قال))أكثر((: فثلثيه؟ قال: ، قال))ًوددت أنه مل يطعم الدهر شيئا((

َام يذهب وحر أفال أخربكم ب((: : قال))أكثر((: فنصفه؟ قال َُ ُ ِ ْ
 .)٢())صيام ثالثة أيام من كل شهر((: بىل، قال: قالوا))الصدر؟

 عن rحديث أيب عقرب البكري الكناين قال سألت رسول اهللا  -١٦
 .)٣())صم ثالثة أيام من كل شهر((: قال: احلديث وفيه... الصوم

 يصوم rكان رسول اهللا ((:  قالtحديث عبد اهللا بن مسعود  -١٧

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك جاءت فوائد يف . ٢٣٤ -٣٢٩/ ٦وانظر متام الروايات يف جامع األصول البن األثري، 

 .فلرتاجع) ١١٦٢(-١٩٧ قتادة يف صحيح مسلم، حديث أيب
، وصححه األلباين يف صحيح ٢٣٨٤النسائي، كتاب الصيام، باب صوم ثلثي الدهر، برقم )  ١(

 .١٦٠/ ٢النسائي، 
، وصححه األلباين يف صحيح ٢٣٨٥النسائي، كتاب الصيام، باب صوم ثلثي الدهر، برقم )  ٢(

 .١٦٠/ ٢النسائي، 
، وقال األلباين يف ٢٤٣٣، ورقم ٢٤٣٢ الصيام، باب صوم ثلثي الدهر، برقم النسائي، كتاب)  ٣(

 .))صحيح اإلسناد((: ١٧٢ -١٧١/ ٢صحيح النسائي، 
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٣٧٤ 
 .)٣()) )٢( كل شهر وقلام يفطر يوم اجلمعة)١(ثالثة أيام من غرة

 يض بأيام الب:صيام ثالثة أيام من كل شهر معينة:القسم الثاني
 :قد جاء يف ذلك أحاديث، منها األحاديث اآلتية

، يأمرنا أن rكان رسول اهللا ((:  ، قالtحديث ملحان القييس  -١
: ، قال))ثالث عرشة، وأربع عرشة، ومخس عرشة: نصوم البيض

: أيام البيض((: ، قال اإلمام ابن األثري)٤()) الدهرَّهن كهيئة((: وقال
ثالث عرش، ورابع عرش، وخامس : األيام البيض من كل شهر

ًعرش، وسميت بيضا؛ ألن لياليها بيض؛ لطلوع القمر فيها من أوهلا  ُ
 .)٥())أيام الليايل البيض:إىل آخرها،والبد من حذف مضاف،تقديره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٣٤٢/ ٦جامع األصول، البن األثري،.[غرر:أوله،ويقال للثالثة األيام من أول الشهر:غرة كل شهر)  ١(
أي يصومه مع يوم ((: ٢٠٤/ ٤يته عىل النسائي،  قال السندي يف حاش))وقلام يفطر يوم اجلمعة (()  ٢(

ًاخلميس، ال أنه يصومه وحده، فال ينايف ما جاء من النهي عنه؛ لكونه حمموال عىل صوم يوم 
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف كتاب الصيام من . ))اجلمعة وحدها، واهللا تعاىل أعلم

 .))يس فيصله باجلمعةألنه كان يصوم اخلم((: ٦٥٣/ ٢رشح العمدة، 
، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما ٢٣٦٧، برقم rالنسائي، كتاب الصيام، باب صوم النبي )  ٣(

، وأبو داود، كتاب الصوم، باب صوم الثالث من كل ٧٤٢جاء يف صوم يوم اجلمعة، برقم 
 ، وصحيح الرتمذي، ١٥٥/ ٢، وحسنه األلباين يف صحيح النسائي، ٢٤٥٠شهر، برقم 

 .، وغريه٣٩٣/ ١
، والنسائي، كتاب ٢٤٤٩أبو داود، كتاب الصيام، باب يف صوم الثالثة من كل شهر، برقم )  ٤(

، ٢٤٣٠الصوم،باب ذكر االختالف عىل موسى بن طلحة يف صيام ثالثة أيام من كل شهر، برقم 
 .٨١/ ٢وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، 

 .٣٢٦/ ٦جامع األصول، البن األثري، )  ٥(
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٣٧٥ 
ٍيا أبا ذر إذا صمت من ((: rرسول اهللا : ،قال قالt ذر حديث أيب -٢

، ))ثالث عرشة، وأربع عرشة، ومخس عرشة: الشهر ثالثة أيام، فصم
ة  أن نصوم من الشهر ثالثrأمرنا رسول اهللا ((: ويف لفظ النسائي

 .)١())ثالث عرشة،وأربع عرشة، ومخس عرشة: أيام البيض
صيام ثالثة أيام من ((:  قالr عن النبي tحديث جرير بن عبد اهللا  -٣

صبيحة ثالث عرشة، وأربع : كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض
 .)٢())عرشة، ومخس عرشة

وهذه األحاديث تدل عىل أن صيام أيام الليايل البيض أفضل إن 
تيرس، وإن مل يتيرس كفى صيام ثالثة أيام من الشهر يف أي وقت منه، 

اإلثنني واخلميس كان : وإن تيرس أن تكون هذه الثالثة من أيام
 ثالثة أيام من كل أفضل، وإال فإنه حيصل عىل صيام الدهر كله بصيام

 .شهر واحلمد هللا
هذه األحاديث تتعلق ((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

بصيام ثالثة أيام من كل شهر، وإن تيرس صيام هذه الثالثة أيام البيض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والنسائي، ٧٦١الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف صيام ثالثة أيام من كل شهر، برقم )  ١(
كتاب الصوم، باب ذكر االختالف عىل موسى بن طلحة يف صيام ثالثة أيام من كل شهر، برقم 

، ويف صحيح ))حسن صحيح ((: ٤٠٢/ ١، وقال األلباين يف صحيح الرتمذي، ٢٤٢٥ -٢٤٢١
 .))حسن صحيح((:  قال١٧١ -١٧٠/ ٢النسائي، 

، وحسنه األلباين ٢٤١٩النسائي، كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر، برقم )  ٢(
 .١٧٠/ ٢يف صحيح النسائي، 
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٣٧٦ 
كان ذلك أفضل، وليست سنة مستقلة، بل إن صام هذه الثالثة البيض، 

َّوإال صام ثالثة أيام مطلقا من أي أيام  . )١()) الشهرً
 كان - كام تقدم -وإن صام يوم اإلثنني واخلميس من كل أسبوع 

ٍأفضل من ذلك كله؛ ألنه هبذا الصيام صام أكثر من ثالثة أيام مضاعفة،  ِّ
 .فكان ثوابه أعظم
 صيام داود أفضل الصيام:صيام يوم وإفطار يوم:النوع التاسع

 الزيادة عىل صيام من كان له رغبة عظيمة يف الصيام وبه قوة، وأراد
صيام ست من شوال، ويوم عرفة وتسع ذي : األنواع السابقة وهي

ٍاحلجة، وعاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده، أو يوم قبله ويوم بعده،  ٍ ٍ ٍ
وشهر اهللا املحرم، وصوم شهر شعبان، واإلثنني واخلميس، وثالثة أيام 

ىل ذلك فإنه من كل شهر واألفضل أن تكون البيض، من أراد الزيادة ع
ًيصوم يوما ويفطر يوما وال يصم أكثر من ذلك؛ ألن هذا هو أعىل  ً
درجات صيام التطوع ملن قدر عليه وله نفس قوية وقدرة عىل ذلك؛ 

:  قال لهr، أن رسول اهللا حلديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
،  صيام داود، وأحب الصيام إىل اهللاuأحب الصالة إىل اهللا صالة داود ((

ًوكان ينام نصــف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر 
ْيا عبد اهللا أمل أخرب أنك تصوم ((: ٍ، ويف لفظ ))...ُّوال يفر إذا القى[ًيوما  َ ْ ُ

فال تفعل، صم ((: قال! بىل يا رسول اهللا: ، فقلت))؟ليلالنهار وتقوم ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٤٧ -٢٢٤٤، األحاديث رقم rسمعته أثناء تقريره عىل املنتقى من أخبار املصطفى ) ١(
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٣٧٧ 
ًوأفطر، وقم ونم؛ فإن جلسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا ّ ً ، وإن ّ

ًا  وإن لزورك عليك حقا، ّلزوجك عليك حق وإن لنفسك : [ٍويف لفظً
ًوأهلك عليك حظا ، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام، فإن ]ّ

َ، فشددت فشدد ))لك بكل حسنة عرش أمثاهلا، فإن ذلك صيام الدهر كله ِّ ُ َ
إين أطيق أفضل : قلت: ويف لفظ[يا رسول اهللا إين أجد قوة : َّعيل، قلت

إين أطيق أفضل من : ، قلت))ًفصم يوما وأفطر يومني(( :من ذلك، قال 
ًصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود ((: ذلك، قال ًu وهو أفضل ،
ال أفضل من (( :rإين أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي :  فقلت،))الصيام
اقرأ ((: ويف رواية[ مرتني، ))ال صام من صام األبد((: ٍويف لفظ[، ))ذلك

يف ((: إين أطيق أكثر من ذلك، فام زال حتى قال:  قال)):القرآن يف كل شهر
سول يا ر: ، قلت))؟أما يكفيك من كل شهر ثالثة أيام((: ٍ، ويف لفظ))ٍثالث
يا رسول : ، قلت))ًسبعا((: قال! يا رسول اهللا: ، قلت))ًمخسا((: قال! اهللا
، ثم قال ))إحدى عرشة((: قال! يا رسول اهللا: ، قلت))ًتسعا((: قال! اهللا

: ، ويف لفظ))... شطر الدهرuصوم فوق صوم داود ال ((: rالنبي 
، )) كل شهرواقرأ القرآن يف ... ((: كل ليلة، قال: ، قال))؟وكيف ختتم((

صم أفضــل الصوم صوم ((: إين أطــيق أكثر من ذلك، قــال: قــــلت
، فليتني ))، واقرأ القرآن يف كل سبع ليال مرةداود، صيام يوم وإفطار يوم
قرأ ، وذاك أين كـــربت وضــــعفت، فكان يrقبلــت رخــصة رسول اهللا 

ُّعىل بعض أهله الســــبع من القرآن بالنــــــهار، والذي قرأه يعرضه 
ًبالنهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحىص  َّ َّ



  تطوعصيام ال

 

٣٧٨ 
ًوصام مثلهـن كراهية أن يرتك شيئا فارق النبي  َّr عليه، قال البخاري 

َّرمحه اهللا يف مدة ختم القرآن  ثالث أو يف سبع، وقال بعضهم يف((: ُ
، ويف ))فاقرأه يف سبع وال تزد عىل ذلك((: ٍويف لفظ. وأكثرهم عىل سبع

، وهذه ألفاظ البخاري رمحه ))وإنك عسى أن يطول بك عمر... ((: ٍلفظ
كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، : قال عبد اهللا: اهللا ويف لفظ ملسلم

أمل أخـــرب أنك ((: َّ، وإما أرسل إيل فأتيته فقال يلrُإما ذكرت للنبي ف
بىل يا نبي اهللا، ومل أرد بذلك : ، فقلت))؟تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة

يا : ت، قل))فإن حسبك أن تصوم من كل شهر ثالثة أيام((: إال اخلري، قال
ًفإن لزوجك عليك حقا، ((: إين أطيق أفضل من ذلك، قال: نبي اهللا

ًولزورك عليك حقا، ولـجســدك عليك حقا فصم صوم داود ((: ، قال))ً
ٍ، ويف لفظ لـمســلم أن عبد اهللا ))...  فإنه كان أعــبد الناس؛rنبي اهللا 

ّحب إيل من  أrألن أكون قبلت الثالثة األيام التي قال رسول اهللا ((: قال
كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، : ٍ ويف لفظ ملسلم،))أهيل ومايل

يا : ، قلت)) واقرأ القــــرآن يف كل شـــهر ... ((:  قال لهrوفيه أن النبي 
يا : ، قلت))فاقرأه يف كل عرشين((: نبي اهللا إين أطيق أفضل من ذلك، قال
يا : ، قلت))فاقرأه يف كل عرش((: نبي اهللا إين أطيق أفضل من ذلك، قال
فاقرأه يف كل سبع وال تزد عىل ((: نبي اهللا إين أطيق أفضل من ذلك، قال

وإن لولدك ... ((: ِ، ويف لفظ ملسلم))...ًذلك، فإن لزوجك عليك حقا
َّ، فشددت فشدد عيل، وقال يل النبي ))ًعليك حقا َ ِّْ َُّ ََ َُr :)) إنك ال تدري

ٌلعلك يطول بك عمر ُ ، فلام كربت rفرصت إىل الذي قال النبي : ال، ق))ُ
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 .))rوددت أين كنت قبلت رخصة نبي اهللا 

، ال ال صام من صام األبد، ال صام من صام األبد((: ٍويف لفظ ملسلم
إين : ، قال))اقرأه يف سبع... ((: ، ويف لفظ أيب داود)١())صام من صام األبد
، ويف لفظ أليب ))ال يفقه من قرأه يف أقل من ثالث((: أقوى من ذلك، قال

ّإن يب قوة، قال: ، قال))اقرأ القرآن يف شهر((: داود ُ ، )٢())اقرأه يف ثالث((: َّ
وإن لصديقك ... ًوإن لضيفك عليك حقا، ... ((: ويف لفظ للنسائي

 .)٣())...ًعليك حقا
 : ا دوِوم عليه وعدم الشِّدة في التطوعأحب التطوع إلى اهللا م:سادساً

  حلديث عائشة؛ّأحب األعامل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل
َّكانت عندي امرأة من بني أسد،فدخل عيل رسول اهللا :  قالتr 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وذكر ثامنية عرش ١١٣١د، باب من نام عند السحر، برقم البخاري،  كتاب التهج: متفق عليه)  ١(

، ١٩٧٥، ١١٣١:ًطرفا من أطراف احلديث، أخذت بعض األلفاظ من تسعة أطراف، هي
، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي ٦١٣٤، ٥٠٥٤، ٥٠٥٢، ١٩٨٠، ١٩٧٨، ١٩٧٧، ١٩٧٦

 – ١٨٢،و)١١٥٩ (١٨١،وألفاظه من )١١٥٩ (-١٨١عن صوم الدهر ملن  ترضر به، برقم 
 ).١١٥٩ (١٨٦، و)١١٥٩(– ١٨٣

، قال األلباين يف الرواية ١٣٩١، ١٣٩٠أبو داود، كتاب الصالة، باب يف كم يقرأ القرآن، برقم ) ٢(
: الثانية، ويف الرواية ))صحيح ((: ))ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث((): ١٣٩٠: (األوىل

 .٣٨٥/ ١صحيح سنن أيب داود، : انظر. ))حسن صحيح ((: ))اقرأه يف ثالث ((
، وصححه األلباين يف صحيح ٢٣٩٠النسائي، كتاب الصيام، باب صوم ثلثي الدهر، برقم ) ٣(

 .١٦٢/ ٢النسائي، 
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٣٨٠ 
  :فالنة، ال تنام الليل، تذكر من صالهتا،فقال: قلت ه؟من هذ: فقال

 ُّفإن اهللا ال يمل حتى متلوا؛يقون من األعامل عليكم ما تط،مه ّ . 
 t وحلديث أنس؛ )١(]وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه [
ما هذا  :ممدود بني ساريتني فقال املسجد فإذا حبل rدخل النبي : قال

ت أمسكت به، فقال:  قالوااحلبل؟ َ ْلزينب تصيل فإذا كسلت أو فرت َ: 
ْصل أحدكم نشاطه، فإذا فرت فليقُ لي،وهّلُح، ال : وقال مرسوق. )٢(ْدُعِّ

سألت عائشة   :ّأحب إىل رسول اهللا  كاني العمل أr؟ قالت :
 ؛)٣(الصارخكان يقوم إذا سمع : متى كان يقوم؟ قالت: الدائم، قلت

عائشة وحلديث    وفيه، ترفعه: ؛خذوا من األعامل ما تطيقون 
َ ما دووم عليه r الصالة إىل النبي ُّوأحب. واُّ حتى متلُّفإن اهللا ال يمل ِ ُ

 عن t وحلديث أيب هريرة؛)٤(َّوإن قلت،وكان إذا صىل صالة داوم عليها
 ٤٣ ، ورقم١١٥١البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد يف العبادة، : متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من كتاب اإليامن، باب أحب الدين إىل اهللا أدومه، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضيلة 
 .٧٨٥العمل الدائم من قيام الليل وغريه، برقم 

، ١١٥٠البخاري، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد يف العبادة، برقم : متفق عليه) ٢(
عمل الدائم من قيام الليل وغريه واألمر ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضيلة ال

 .٧٨٤باالقتصاد يف العبادة، برقم 
، وكتاب الرقاق، ١١٣٢البخاري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر، برقم : متفق عليه) ٣(

، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب ٦٤٦٢، ٦٤٦١باب القصد واملداومة عىل العمل، برقم 
 .الديك: ، والصارخ٧٤١، برقم rالنبي صالة الليل وعدد ركعات 

، ويف كتاب الرقاق، باب ١٩٧٠البخاري، كتاب الصوم، باب صوم شعبان، برقم : متفق عليه) ٤(
 .٧٨٢،برقم r،ومسلم،كتاب الصيام،باب صيام النبي ٦٤٦٥القصد واملداومة عىل العمل برقم 
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 ،دواِّ إال غلبه،فسدٌ أحدَ الدينّإن الدين يرس، ولن يشاد: قالrالنبي 
ّا، وأبرشوا، واستعينوا بالغدوة والروحة، ويشء من الدجلةوقاربو َّ . ويف
ُلن يدخل أحدا عمل: رواية ً  :وال أنت يا رسول اهللا؟ قال:  قالواه اجلنةُ

َال، وال أنا إال أن يتغمدين َّ اهللا بفضل ورمحة، فسددوا وقاربوا، وال يتمنى َّ ِّ ٍ
ِ املوت، إما حمسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتأحدكم ً . بً

ّددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيئا من الدجلة، س :ويف رواية ًِّ
َوالقصد القصد تبلغوا َ)وحلديث عائشة؛ )١  وفيه :... وأن أحب

 ؛دوا وقاربوا، وأبرشواِّسد :ويف رواية. َّاألعامل إىل اهللا أدومها وإن قل
َ أحدا اجلنةُلِدخُفإنه ال ي وال : وال أنت يا رسول اهللا؟ قال:  قالواهُ عملً

  وحلديث عائشة؛)٢(أنا إال أن يتغمدين اهللا بمغفرة ورمحة   أهنا
ِسئلت كيف كان عمل النبي  ُrقالت ؟: وأيكم ،كان عمله ديمة 

 .)٣(؟ يستطيعrيستطيع ما كان النبي 
 ّ عىل املداومة عىل العمل وإن قل،ُّويف هذه األحاديث احلث

واجتناب التعمق والتشدد،وأن أحب األعامل إىل ، واالقتصاد يف العبادة
وكتاب املرىض، باب متني املريض ،٣٩البخاري،كتاب اإليامن،باب الدين يرس،برقم :متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، ٦٤٦٣، وكتاب الرقاق، باب القصد واملداومة عىل العمل، برقم ٥٦٧٣املوت، برقم 
 .٢٨١٦كتاب صفات املنافقني، باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل برمحة اهللا تعاىل، برقم 

، ٦٤٦٧، ٦٤٦٤مل، برقم البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة عىل الع: متفق عليه) ٢(
 .٢٨١٨ومسلم، كتاب صفات املنافقني، باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله، برقم 

، ومسلم، ٦٤٦٦البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة عىل العمل، برقم : متفق عليه) ٣(
 .٧٨٣كتاب صالة املسافرين، باب فضيلة العمل الدائم، برقم 
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٣٨٢ 
 . )١(َّلاهللا أدومها وإن ق

 هذا امللل ال يشابه ملل واُّ حتى متلُّفإن اهللا ال يملr :وقوله 
 وسمعت، U  وليس فيه نقص وال عيب، بل كام يليق باهللا،املخلوقني

هذا مثل بقية  : يقول-رمحه اهللا-اإلمام عبد العزيز ابن بازشيخنا 
 .)٢( اب حتى تقطعوا العملالصفات، ومن مقتضاه أنه ال يقطع الثو

، rٍجاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي :  قالtوعن أنس 
ُّ فلام أخربوا كأهنم تقالوها، فقالواrيسألون عن عبادة النبي  وأين نحن : ُ

أما : ؟ قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهمrمن النبي 
 أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال :ًأنا فأنا أصيل الليل أبدا، وقال آخر

أنتم ((: ، فقالrًأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا، فجاء رسول اهللا : آخر
: ، ولكنيالذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهللا إين ألخشاكم هللا، وأتقاكم له

يل وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي ُأصوم وأفطر، وأص
 سألوا أزواج rًأن نفرا من أصحاب النبي ((: ، ولفظ مسلم))فليس مني

ال أتزوج النساء، وقال :  عن عمله يف الرس، فقال بعضهمrالنبي 
ال أنام عىل فراش، فحمد اهللا، : ال آكل اللحم، وقال بعضهم: بعضهم

ّأصيل وأنام، :  قالوا كذا وكذا، لكنيما بال أقوام((: وأثنى عليه فقال
 .)٣())وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

 .٦/٣١٦حيح مسلم، رشح النووي عىل ص: انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٧٠سمعته من سامحته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم ) ٢(
، ومسلم، كتاب ٥٠٦٣البخاري، كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح، برقم : متفق عليه)  ٣(

= 
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، r حممد َّأن أخشى الناس وأتقاهم هللا هو: ويف احلديث من الفوائد

ِّفهو مع كونه يبالغ يف العبادة أخشى هللا وأتقى من الذين يشددون، وإنام 
كان كذلك؛ ألن املشدد ال يأمن من امللل، بخالف املقتصد، فإنه أمكن 

ًاملنبت ال أرضا ((الستمراره، وخري العمل ما داوم عليه صاحبه؛ فإن  َّ
الطريقة ال التي تقابل الفرض، : ، واملراد بالسنة))ًقطع وال ظهرا أبقى

من ترك طريقتي : والرغبة عن اليشء اإلعراض عنه إىل غريه، واملراد
وأخذ بطريقة غريي فليس مني، وفيه إشارة إىل طريقة الرهبانية؛ فإهنم 

: ، فهي احلنيفية السمحةrالذين ابتدعوا التشديد، أما طريقة النبي 
ر ليتقوى عىل الصوم، وينام ليتقوى عىل القيام، ويتزوج النساء فيفط

لتكثري النسل، وإعفاف النساء والنفس؛ ولكرس الشهوة، ويؤخذ منه أن 
األخذ بالشدة يف العبادة يفيض إىل امللل القاطع ألصلها، ومالزمة 
ّاالقتصار عىل الفرائض مثال، وترك التنفل يفيض إىل البطالة وإيثارها،  ً

إشارة إىل أن :  النشاط إىل العبادة، وخري األمور الوسط، وفيهوعدم
ًالعلم باهللا ومعرفة ما جيب من حقه والعمل به أعظم قدرا من جمرد 

 إن كانت بنوع rالعبادة البدنية، وفيه البيان بأن الرغبة عن سنة النبي 
 أي عىل طريقتي، ))فليس مني((من التأويل يعذر صاحبه فيه، فإن معنى 

ً يلزم أن خيرج عن امللة، وإن كانت إعراضا عنها وتنطعا يفيض إىل وال ً
 أي ليس ))فليس مني((، فمعنى rاعتقاد أفضلية عمله عىل عمل النبي 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٠١النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، برقم 



  تطوعصيام ال

 

٣٨٤ 
 .)١(عىل ملتي؛ ألن اعتقاد ذلك نوع من الكفر

 وقت نية صوم التطوع، وجواز إفطار المتطوع: سابعاً
النهار، قبل الزوال الصائم املتطوع جيوز له أن ينوي الصيام من 

ًوبعده عىل الصحيح، إذا مل يأكل أو يرشب أو يأخذ شيئا من املفطرات 
بعد الفجر، وللصائم املتطوع أن يفطر إذا أراد أثناء النهار، وأما صيام 
قضاء رمضان، أو النذر، أو الكفارات فال جيوز للمسلم أن يفطر؛ ألن 

ه أمري نفسه، ويف ذلك هذه األنواع من الفرائض، بخالف املتطوع؛ فإن
 : أحاديث كثرية، منها، األحاديث اآلتية

 ذات يوم rَّدخل عيل النبي :أهنا قالت:، وفيهحديث عائشة  -١
، ثم ))فإين إذن صائم((: ال، قال: فقلت،))؟هل عندكم يشء((: فقال

ٌيا رسول اهللا أهدي لنا حيس: آخر، فقلناأتانا يوم  َ أرنيه، ((: ، فقال)٢(ُ
 .)٣(، فأكل))ًفلقد أصبحت صائام

 دخل عليها فدعا برشاب r أن رسول اهللا ّوحديث أم هانئ  -٢
سول اهللا، أما إين كنت يا ر: ، فقالتفرشب، ثم ناولـها فرشبت

الصائم الـمتـــطوع أمني نفسـه، إن شاء صام وإن ((: صائمة، فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ورشح النووي عىل صحيح ١٦٣/ ١، و١٠٦ -١٠٥/ ٩جر، فتح الباري، البن ح: انظر)  ١(
 .١٨٦/ ٩مسلم، 

 .متر، وسمن، وأقط: دقيق، وسمن، ومتر خملوط، وقيل: احليس: ٌحيس)  ٢(
 .النية: ، وتقدم خترجيه يف أركان الصوم، الركن األول١١٥٤مسلم، برقم )  ٣(



  صيام التطوع

 

٣٨٥ 
ِأمن قضاء كنت ت... ((: ٍ، ويف لفظ للرتمذي))شاء أفطر ٍ َِ َ ْ ، ))؟قضينهَ

، ))ً؟أكنت تقضني شيئا((: ٍ، ويف لفظ))فال يرضك((: ال، قال: قالت
: ، ويف لفظ للحاكم))ًفال يرضك إن كان تطوعا(( :ال، قال: قالت

، ويف لفظ ))الصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر((
 .)١())إن شاء صام وإن شاء أفطر: املتطوع باخليار((: له

 أن الثواب من حني :واملنصوص عن اإلمام أمحد، وبعض الشافعية
َنية الصوم، فمن نوى التطوع من النهار كتب له صيام بقية يومه فقط،  ِ ُ
َومن نوى من قبل الفجر كتب له صيام يوم كامل، وهذا يؤكد عىل  ِ ُ

أن يلحظ أن صيام ثالثة أيام من الشهر واإلثنني واخلميس، : الصائم
ُ يكتب له والست من شوال، وعاشوراء وغريها من الصيام املعني ال َُ ْ

ًالصيام كامال إال إذا نوى من الليل؛ ألن ثواب الصيام يف التطوع من 
 .)٢(حني نية الصوم، واهللا تعاىل أعلم

 :آداب الصائم المتطوع: ثامناً
 :صيام التطوع له آداب كثرية منها، اآلداب اآلتية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصححه األلباين ٤٣٩/ ١ ، واحلاكم،٧٣٢ -٧٣١، والرتمذي، برقم ٢٤٥٦أبو داود، برقم )  ١(

، وتقدم خترجيه يف الركن ٣٨٩/ ١، ويف صحيح الرتمذي، ٨٣/ ٢يف صحيح سنن أيب داود، 
 .النية: األول من أركان الصيام

، ٢٥٢/ ١٥، وجمموع فتاوى ابن باز، ٤٠٣/ ٧، والرشح الكبري، ٣٤٠/ ٤املغني، البن قدامة، : انظر)  ٢(
، ١١٩/ ٢٥، وفتاوى شيخ اإلسالم،١٩٤ -١٨٦/ ١تيمية،وكتاب الصيام من رشح العمدة البن 

 .٣٧٤ -٣٧٣/ ٦، والرشح املمتع البن عثيمني،١٢٠



  تطوعصيام ال

 

٣٨٦ 
فال يقبل اهللا الصيام وال غريه من  ،rـ اإلخالص هللا ومتابعة النبي ١

ًألعامل، إال إذا كان خالصا يبتغي به العبد وجه اهللا والدار اآلخرة، ا
ُومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه [: Uويكون عىل السنة، وهلذا قال اهللا  ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ ْ َ ََ َ ََّ ِّ ً ِ

ٌهللا وهو حمسن َ ُ َِ ْ ُ[ )١(. 
 .إخالص القصد والعمل هللا: فإسالم الوجه هللا
 .)٢( وسنته فيهrمتابعة رسول اهللا : واإلحسان فيه

لصني له  [: قال اهللا تعاىل يف اإلخالص ُ ُوما أمروا إال ليعبدوا اهللا خم ُ ْ ََ َْ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََّ ِ ُ
َالدين ، وإنام لكل امرئ ما إنام األعامل بالنيات((: r، وقال النبي )٣( ] ِّ
 .ميزان لألعامل الباطنة:  هذاt، وحديث عمر )٤())نوى

ان األعامل الظاهرة فيدل عليه حديث عائشة وأما ميز   عن 
، فمن )٥())ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد((: ، أنه قالrالنبي 

ًأخلص صيامه هللا متبعا يف ذلك رسول اهللا  ِ َّ ُr فهذا الذي عمله مقبول؛ 
ْومن  [: تابعة، وهو داخل يف قوله تعاىلألنه مجع بني اإلخالص وامل ََ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٥: سورة النساء، اآلية)  ١(
 .٩٠/ ٢مدارج السالكني، البن القيم، )  ٢(
 .٥: سورة البينة، اآلية)  ٣(
 . الصيام، وتقدم خترجيه يف أركان٩٠٧،ومسلم، برقم ١البخاري،برقم :متفق عليه) ٤(
، ٢٦٩٧البخاري،كتاب الصلح،باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح مردود، برقم :متفق عليه)  ٥(

، ويف رواية ١٧١٨ومسلم،كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة،ورد حمدثات األمور برقم 
 .))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((: ملسلم
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٣٨٧ 
ٌأحسن دينا ممن أسلم وجهه هللا وهو حمسن َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ِْ ِْ ُ َّ َِّ َ ْ ََ َ ًَ [ )١(. 

، أو أحدمها، فعمله rومن فقد اإلخالص هللا، واملتابعة لرسول اهللا 
َوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلنا [: مردود، داخل يف قوله تعاىل َْ ُ ََ َ َ ْ َ ََ ٍَ َ َ ِْ ِ ُه ِِ

ًهباء منثورا َُّ َ َ [ )٢(. 
لقول  وجوب االبتعاد عن الرياء والسمعة؛ فإن األعامل تبطل بذلك؛-٢

ًفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال  [: اهللا تعاىل َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ِّ ُْ ْ َ َ َِ ِ َ ْحا وال يرشك ـَِصالَ ِ ْ ُ َ َ ً
ًبعبادة ربه أحدا َ ِّ َ ََ ِ ِ َِ أنا أغنى ((: ، فيام يرويه عن ربه تعاىلr، وقال النبي )٣( ]ِ

، )٤())ً من عمل عمال أرشك معي فيه غريي تركته ورشكهالرشكاء عن الرشك
َّمن سمع سمع اهللا به،ومن يرائي يرائي اهللا به((:rوقال  َّ(()٥(. 

إذا مجع اهللا األولني واآلخرين ليوم ((: أنه قالrوثبت عن النبي 
ً من كان أرشك يف عمل عمله هللا أحدا ٍالقيامة، ليوم ال ريب فيه،نادى مناد

 .)٦())فليطلب ثوابه من عند غري اهللا، فإن اهللا أغنى الرشكاء عن الرشك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٢: سورة النساء، اآلية)  ١(
 .٢٣:  سورة الفرقان، اآلية)  ٢(
 .١١٠: سورة الكهف، اآلية)  ٣(
 .٢٩٨٥مسلم، كتاب الزهد، باب من أرشك يف عمله غري اهللا، برقم )  ٤(
الزهد، ، ومسلم، كتاب ٦٤٩٩البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، برقم : متفق عليه)  ٥(

 .٢٩٨٦باب من أرشك يف عمله غري اهللا، برقم 
،وابن ماجه، كتاب الزهد،باب الرياء ٣١٥٤ومن سورة الكهف،برقم :ٌالرتمذي،كتاب التفسري،باب)  ٦(

 ،وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي،٤٢٠٣والسمعة،من حديث أيب سعد بن أيب فضالة،برقم 
= 



  تطوعصيام ال

 

٣٨٨ 
إن أخوف ما أخاف ((: r يرفعه إىل النبي tحممد بن لبيد وعن 

: وما الرشك األصغر يا رسول اهللا؟ قال: ، قالوا))عليكم الرشك األصغر
اذهبوا إىل الذين كنتم :  هلم إذا جزى الناس بأعامهلمUالرياء يقول اهللا ((

 .)١())هل جتدون عندهم جزاءتراؤون يف الدنيا فانظروا 
فيجب عىل املسلم أن جيعل صيامه هللا يرجو ثوابه وخيشى عقابه، 

 .ويطمع يف رضاه
حلديث   إفطار الصائم املتطوع،إلكرام الضيف،إذا شق عليه صيامه؛-٣

 بني سلامن وأيب الدرداء،فزار سلامن أبا rآخى النبي : أيب جحيفة قال
ِّ،فرأى أم الدرداء متبذلةالدرداء َ َ أخوك أبو : ، فقال هلا ما شأنك؟ قالت)٢(ُّ

:  لهًالدرداء ليس له حاجة يف الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال
ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل، فلام كان الليل : كل فإين صائم، قال

نم، فلام كان :نم،فنام،ثم ذهب يقوم فقال: الدرداء يقوم، فقالذهب أبو
إن لربك عليك :َّقم اآلن،فصليا،فقال له سلامن:من آخر الليل قال سلامن

ّحقا،ولنفسك عليك حقا،وألهلك عليك حقا،فأعط كل ذي حق حقه،  ِ ً ً ً
َفأتى النبي  ًr فذكر ذلك له، فقال النبي r :))٣())صدق سلامن(. 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨/ ١، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٧٤/ ٣

 .٤٥/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، ٤٢٨/ ٥أمحد، يف املسند، )  ١(
ِّمتبذلة)  ٢( َ َ ْأي البسة ثياب البذلة، وهي املهنة، واملراد أهنا تاركة للبس ثياب الزينة: ُ فتح الباري، . [ِ

 ].٢١٠/ ٤البن حجر، 
َمل ير عليه قضاء إذا كان البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم عىل أخيه ليفطر يف التطوع و)  ٣(

= 
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٣٨٩ 
يا عبد ((:  قال لهr أن النبي ويف حديث عبد اهللا بن عمرو 

بىل يا رسول : فقلت:  قال،))؟اهللا أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل
ًا وإن صم وأفطر،وقم ونم؛فإن جلسدك عليك حق:فال تفعل((:اهللا،قال

ًلعينيك عليك حقا،وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك وأهلك عليك [ً
ًوإن لزورك عليك حقا،وإن بحسبك أن تصوم من الشهر ثالثة ] حظا

 .)١())...أيام،فإن لك بكل حسنة عرش أمثاهلا،فإن ذلك صيام الدهر كله
وإن لصديقك ... ًوإن لضيفك عليك حقا ... ((: ويف لفظ للنسائي

 .)٢())ًعليك حقا
 أفطرإين صائم ويدعو،وإذا شق عليهم :ُ جييب الدعوة ويقول-٤

ُإذا دعي أحدكم إىل ((: ، قالr عن النبي tمعهم؛ حلديث أيب هريرة 
إذا دعي ((: ولفظ أيب داود. )٣())طعام وهو صائم، فليقل إين صائم

ّفإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائام فليصلأحدكم فليجب،  ً ، قال ))ً
إذا دعي أحدكم إىل ((: ، ولفظ الرتمذي)٤())والصالة الدعاء((: هشام

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦١٣٩، وكتاب األدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف، برقم ١٩٦٨أوفق له، برقم 

، ١١٥٩، مع بقية األطراف يف البخاري، ومسلم، برقم ١١٣١البخاري، برقم : متفق عليه)  ١(
 .صيام يوم وإفطار يوم: وتقدم خترجيه يف النوع التاسع

 .صيام يوم وإفطار يوم:  وتقدم خترجيه يف النوع الثاين.٢٣٩٠النسائي، برقم )  ٢(
 .١١٥١مسلم،كتاب الصيام،باب الصائم يدعى إىل طعام، فليقل إين صائم، برقم )  ٣(
، وصححه األلباين يف ٢٤٦٠أبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يدعى إىل وليمة، برقم )  ٤(

 .٨٤/ ٢صحيح أيب داود، 



  تطوعصيام ال

 

٣٩٠ 
ِّطعام فليجب،فإن كان صائام فيصل  .)١(،يعني الدعاء))ً

ٍ عىل أم سليم، فأتته بتمر وسمن، rدخل النبي :  قالtوعن أنس  ْ َ ُ ٍِّ ٍ ْ َ
 .)٢())أعيدوا سمنكم يف سقائه، ومتركم يف وعائه؛ فإين صائم((: قال

  حممول عىل أن ))فليقل إين صائم((: صائم فيام إذا دعي وهو rوقوله 
ًيقوله اعتذارا، وإعالما بحاله، فإن سمح له ومل يطالبه باحلضور سقط عنه  ً
احلضور، وإن مل يسمح له، وطالبه باحلضور لزمه احلضور، وليس الصوم 
ًعذرا يف إجابة الدعوة، ولكن إذا حرض ال يلزمه األكل، ويكون الصوم 

بخالف املفطر، فإنه يلزمه األكل عىل الوجهني عند ًعذرا يف ترك األكل، 
ٍالشافعية إال أن يمنعه مانع من مرض أو محية، واألفضل للصائم إذا كان 
َّيشق عىل صاحب الطعام صومه أن يفطر وإذا مل يشق عىل صاحبه الطعام 
ًصومه فال بأس بإمتام الصيام هذا إذا كان صوم تطوع فإن كان صوما  ٍ ُ

َء، أو كفارة، أو نذر، حرم الفطر، ويف احلديثمن قضا: ًواجبا ُ َ ٍ ٍ أنه ال بأس : ٍ
بإظهار نوافل العبادة من الصوم وغريه إذا دعت إليه حاجة، واملستحب 

 .)٣(إخفاؤها إن مل تكن حاجة
 لـحديث أيب  ال تصوم الـمرأة صوم التطوع إال بإذن زوجها؛-٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وصححه األلباين ٧٨٠، باب ما جاء يف إجابة الصائم الدعوة، برقم الرتمذي، كتاب الصوم)  ١(

 .٤١٢/ ١يف صحيح الرتمذي، 
 .١٩٨٢ًالبخاري، كتاب الصوم، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، برقم ) ٢(
 .٢٧٦/ ٨رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ٣(



  صيام التطوع

 

٣٩١ 
ا شاهد إال بإذنه ال تصوم املرأة وزوجه((:  قالr، عن النبي tهريرة 

ّ وما أنفقت من نفقة عن غري أمره، فإنه يؤدى وال تأذن يف بيته إال بإذنه
ال تصم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه، وال ((: ، ولفظ مسلم))إليه شطره

، وما أنفقت من كسبه من غري أمره، فإن تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه
إذا أنفقت املرأة من كسب زوجها ((:،ويف لفظ للبخاري))نصف أجره له

ال تصوم املرأة ((: ، ولفظ أيب داود)١())عن غري أمره فلها نصف أجره
، وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال وبعلها شاهد إال بإذنه غري رمضان

ًال تصوم املرأة وزوجها شاهد يوما من شهر ((: ، ولفظ الرتمذي)٢())بإذنه
 .)٣())رمضان إال بإذنه

اتفق العلامء عىل أن املرأة ال حيل هلا صوم ((: قال ابن امللقن رمحه اهللا
 . )٤())التطوع وزوجها حارض إال بإذنه

، قال اإلمام ))ال تصم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه((: rوقوله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يت زوجها ألحد إال بإذنه، برقم البخاري، كتاب النكاح، باب ال تأذن املرأة يف ب: متفق عليه)  ١(
، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق ٥٣٦٠، ٥١٩٢، ٢٠٦٦، والروايات األخرى برقم ٥١٩٥

 .١٠٢٦العبد من مال مواله، برقم  
، وصححه األلباين يف ٢٤٥٨أبو داود، كتاب الصوم، باب املرأة تصوم بغري إذن زوجها، برقم )  ٢(

 .٨٣/ ٢صحيح سنن أيب داود، 
، ٧٨٢الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف كراهية صوم املرأة إال بإذن زوجها، برقم )  ٣(

 .٤١٢/ ١وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، 
 .٥/٢٨٩اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، )  ٤(



  تطوعصيام ال

 

٣٩٢ 
وهذا حممول عىل صوم التطوع، واملندوب الذي ليس ((: النووي رمحه اهللا

نهي للتحريم، رصح به أصحابنا، و سببه أن له زمن معني، وهذا ال
للزوج حق االستمتاع هبا يف كل األيام، وحقه فيه واجب عىل الفور، فال 

ٍيفوته بتطوع وال بواجب عىل الرتاخي، فإن قيل ٍ فينبغي أن جيوز هلا : ُّ
فإن أراد االستمتاع هبا كان له ذلك ويفسد صومها، : الصوم بغري إذنه

نعه من االستمتاع يف العادة؛ ألنه هياب انتهاك أن صومها يم: فاجلواب
 أي مقيم يف البلد، أما إذا ))وزوجها شاهد((: rالصوم باإلفساد، وقوله 

 .)١())ًكان مسافرا فلها الصوم؛ ألنه ال يتأتى منه االستمتاع إذا مل تكن معه
: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول أثناء تقريره عىل صحيح البخاري

الكفارات، والنذر فال يلزمها : ًتصوم تطوعا إال بإذنه، أما صيام الفرضال ((
  .)٢())استئذانه، ولكن تستأذن يف قضاء رمضان، أو تؤخره إىل شعبان

# # # 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٩٦/ ٩فتح الباري البن حجر،:،وانظر١٢٠/ ٧رشح النووي عىل صحيح مسلم،)  ١(
 .٥١٩٢ه عىل صحيح البخاري، احلديث رقم سمعته أثناء تقرير)  ٢(



  الصيام المحرم والمكروه

 

٣٩٣ 
 الصيام المحرم والمكروه: المبحث الرابع والعشرون

 :الصيام المحرم أنواع: أوالً
 :يث اآلتيةلألحادحتريم صوم الفطر واألضحى؛:النوع األول

: ُ، فعن أيب عبيد موىل ابن أزهر، قالtحديث عمر بن اخلطاب  -١
هذان يومان هنى ((:  فقالtشهدت العيد مع عمر بن اخلطاب 

، واليوم اآلخر يوم فطركم من صيامكم:  عن صيامهامrرسول اهللا 
أنه شهد العيد يوم : ويف لفظ للبخاري. )١()) من نسككمتأكلون فيه

، فصىل قبل اخلطبة، ثم خطب tاألضحى مع عمر بن اخلطاب 
 قد هناكم عن صيام rيا أهيا الناس إن رسول اهللا ((: الناس فقال

أما أحدمها فيوم فطركم من صيامكم، وأما اآلخر : هذين العيدين
ُفيوم تأكلون من نسككم  ِ ُ ٌُ(( )٢(. 

 عن صوم يوم الفطر rهنى رسول اهللا:،قالtيث أيب سعيد حد -٢
 الرجل يف الثوب الواحد )٤( وأن حيتبي)٣(والنحر، وعن الصامء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٧/ ٦جامع األصول البن األثري، .الذبيحة،يراد هبا الضحية:النسك هاهنا:النسك) ١(
، وكتاب األضاحي، ١٩٩٠البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، برقم : متفق عليه) ٢(

م، كتاب الصيام، باب ، ومسل٥٥٧١باب ما يؤكل من حلوم األضاحي وما يتزود منها، برقم 
 .١١٣٧حتريم صوم يومي العيدين، برقم 

. لباس حيتوي عىل اجلسد كله وليس ليديه منفذ، فلو أراد إخراج يديه فربام تبدو عورته: الصامء) ٣(
فتح : ، وانظر١٩٩١سمعته من شيخنا ابن باز أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم [

 ].٤٧٧/ ١، و٢٣٩/ ٤الباري البن حجر، 
احلبوة،وليس بني : ًأن يقعد عىل أليتيه وينصب ساقيه،ويلف عليه ثوبا،ويقال له:االحتباء: حيتبي) ٤(

= 
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٣٩٤ 
ال يصلح الصيام يف ((: ، ولفظ مسلم]ليس عىل فرجه منه يشء[

 .)١())انيوم األضحى ويوم الفطر من رمض: يومني
ِينهى عن صيامني وبيعتني((: ، قالtحديث أيب هريرة  -٣ ِْ ْ ْ َ َ َُ َْ َ َ ْ َِ ِ الفطر :َ ْ ِ ْ

ْوالنحر، وال َ ْ َِ ِمالمسة واملنابذةـَّ َِ َ ََ ُ َ َ  أن tيب هريرة ، ولفظ مسلم،عن أ))َُ
 .)٢())يوم األضحى ويوم الفطر:هنى عن صيام يومني((:rرسول اهللا 

حديث عبد اهللا بن عمرو  -٤  :َرجل نذر: ٌجل إليه فقالجاء ر َ َ 
ًأن يصوم يوما،  َْ َ ُ َ ْ َأظنُّه قال[َ َ ُُ ْيوم اإلثنَني: َ ْ َ، فواف]ِ ٍق ذلك يوم عيدََ ِ َ ْ َ َ .
َفقال ابن عمر َ ُ ُ ْ َ َ ُّأمر اهللا بوفاء النَّذر، وهنى النَّبي : َ َ َ َِ َِ َ َِ ْ َِ َr عن صوم هذا َ َ ِ ْ َ ْ َ

ِاليوم ْ َ ٌجاء رجل إىل ابن عمر ف((: ، ولفظ مسلم))ْ ُ ْإين نذرت أن : قالَ ََ ُ ِّْ َ
َأصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر،فقال ابن عمر  َ َ َُ ُْ ْ ْ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ًٍ ِ َ َ َ : أمر

ُاهللا تعاىل بوفاء النَّذر، وهنى رسول اهللا  َ ََ ْ ِ َrعن صوم هذا اليوم ِ َ(()٣(. 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمعته من شيخنا ابن باز أثناء . [عورته وبني السامء يشء،ولو وقف عليه أحد رأى عورته
  ،٢٤٠/ ٤فتح الباري البن حجر،:، وانظر١٩٩١تقريره عىل صحيح البخاري،احلديث رقم 

 ].٣٤٤/ ٦،وجامع األصول، ٤٧٧/ ١و
، وكتاب الصيام،باب صوم ٣٦٧البخاري كتاب الصالة، باب ما يسرت من العورة، برقم :  متفق عليه)١(

 من حديث أيب هريرة،ومسلم،كتاب ٥٨١٩،و ٥٨٤،ورقم ٢٩٩٥،ورقم ١٩٩١يوم الفطر،برقم 
 .٨٢٧الصيام،باب حتريم صوم يومي العيدين،برقم 

، ومسلم، كتاب ١٩٩٣ البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، برقم :متفق عليه) ٢(
 .١١٣٨الصيام، باب حتريم صوم يومي العيدين، برقم 

، ومسلم، كتاب ١٩٩٤البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، برقم : متفق عليه) ٣(
 .١١٣٩الصيام، باب حتريم صوم يومي العيدين، برقم 
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٣٩٥ 
َهنى رسول اهللا ((: ، قالتحديث عائشة  -٥ َrعن صوم يومني ْ َ ِ ْ َ ْ َ :

َيوم الفطر ويوم األضحى ْ َ ْْ َ َ َِ ْ ِ ْ(()١(. 
ء عىل حتريم صوم هذين وقد أمجع العلام((: قال النووي رمحه اهللا -٦

ٍسواء صامهام عن نذر: اليومني بكل حال ْ ٍ، أو تطوع، أو كفارة، )٢(َ ّ ٍ َّ
َينهى عن ((: وسمعت شيخنا ابن باز يقول. )٣( ))... أو غري ذلك ُ

 .)٤())صيام هذين اليومني بإمجاع املسلمني
حديث عيل وعثامن  -٧  شهدت عليا((: ،عن أيب عبيد قال ِ َ ُ ْ ِ َ وعثامن َ َْ ُ َ

   ،ىف يوم الفطر والنَّحر يصليان ثم ينْرصفان،فيذكران النَّاس َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َِّّ َ َ َ ُ ِْ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ
ِفسمعتهام يقوالن  َ ُ ََ ُ َْ َُ ُهنى رسول اهللا ِ ُ َ َ َrعن صوم هذين اليومني ِ ْ َ َ ْْ َ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ(()٥(. 

 : اآلتية حتريم صوم أيام الترشيق الثالثة؛ لألحاديث: النوع الثاين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٤٠م، باب حتريم صوم يومي العيدين، برقم مسلم، كتاب الصيا) ١(
ال ينعقد نذره،وال : ًولو نذر صومهام متعمدا لعينهام،قال الشافعي واجلمهور((: قال النووي رمحه اهللا)٢(

ينعقد،ويلزمه قضاؤمها،فإن صامهام أجزأه وخالف الناس كلهم يف :يلزمه قضاؤمها،وقال أبو حنيفة
 ].٢٦٣/ ٨لم، رشح النووي عىل صحيح مس.[))ذلك

: ١٩٩٤وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول أثناء تقريره عىل صحيح البخاري،احلديث رقم  
ًال جيوز الوفاء بصوم نذر يوم العيد وعليه كفارة يمني،إال إذا نذر أن يصوم يوما معينا،مثل يوم (( ً

 .))لعيدًاخلميس فوافق العيد، فإنه يفطر ويقيض يوما مكانه؛ألنه ال يقصد يوم ا
 .٢٦٣/ ٨رشح النووي عىل صحيح مسلم، ) ٣(
 .١٩٩٣سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم ) ٤(
، والنسائي يف الكربى، برقم ٥١٠، ورقم ٤٣٥، ورقم ٤٢٧، برقم ٤٨٤/ ١أمحد يف املسند، ) ٥(

 .))حإسناده صحي((: ٤٨٥/ ١، وقال حمققو املسند، ٥٦٣٦، وعبد الرزاق، برقم ٢٧٨٨
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٣٩٦ 
َحديث أيب مرة،موىل أم هانئ أنه دخل مع عبد اهللا بن عمرو عىل أبيه   -١ َ َ ٍَ ْ ِّ َّ ُْ ْ َ َُ َ َّ ََ

ِعمرو بن العاص  َ ْْ ِ ِ ْ َ  فقرب إليهام طعاما، فقال َ ََ َ ًَ ََّ ِْ كل، : ِ
َإين ص:فقال ِّ ٌائم، فقال عمروِ ْ ٌَ َ َ َ ِكل هذه األيام التي :ِ ِ َِّ ْ َْ َّ َ َ ُكان رسول اهللا ُ ُ َ َ َr 

َيأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها َِ َِ َ ُ ُ َْ َ َ ََ َْ ِ ِ وهي أيام :،قال مالكْ
ٍعن أيب مرة موىل أم هانئ قال:، ولفظ مالك)١())الترشيق ِ َ ِّ َ َّ ُُ ََ ْ َْ ِ أخربين ((: َ

ِعبد اهللا بن عمرو بن العاص أنه دخل عىل أبيه يف أيام الترشيق  ِ ِ َ ََ َ َ ََ َْ َ ُ َ ْ ُ ْ َّْ ِ ِ ِ ْ
َفوجده يأكل، قال َُ َُ ْ َ ُ َ ُفدعاين فقلت له:ََ َ ُْ َُ َ َِ ٌال آكل، إين صائم: َ ِ َ ِّ َفقال. ِ َ ْكل؛ : َ ُ
َّفإن هذه األيام ال َّ َ ِ ِ ُكان رسول اهللا ِتي َ ُ َr يأمرنا بإفطارها وينهانا عن ْ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ

ِصيامها َِ(()٢( . 
ُحديث نبيشة اهلذيل، قال -٢ َ َ ْ َ ٍأيام الترشيق أيام أكل ((: rقال رسول اهللا : ُ ْ ََّ َُ َّ ُ َِّ ِ ْ

ٍورشب ْ ُ ْوذكر اهللا: يةويف روا[،  َ ِ ْوذكر هللا: ويف نسخة[، ]َ ِ َ[(()٣(. 
ِ بعثه وأوس بن احلدثان أيام r أن رسول اهللا tحديث كعب بن مالك  -٣

 .)٤())مؤمن،وأيام منى أكل ورشبأنه ال يدخل اجلنة إال ((:الترشيق،فنادى
ِّثالثة أيام بعد يوم عيد النحر، سميت بذلك؛ ألهنم كانوا يرشقون فيها حلوم : أيام الترشيق) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٣٤٨/ ٦جامع األصول، البن األثري، . [األضاحي يف الشمس
،وموطأ اإلمام مالك،كتاب احلج، باب ٢٤١٨ أبو داود،كتاب الصوم،باب يف صوم العيدين،برقم )٢(

 .٧٣/ ٢،وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٣٧٧ -٣٧٦/ ١نى،ما جاء يف صيام أيام م
، Uمسلم، كتاب الصيام، باب حتريم صوم أيام الترشيق، وبيان أهنا أيام أكل ورشب وذكر اهللا ) ٣(

 .١١٤١برقم 
، Uمسلم، كتاب الصيام، باب حتريم صوم أيام الترشيق، وبيان أهنا أيام أكل ورشب وذكر اهللا ) ٤(

 .١١٤٢برقم 
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٣٩٧ 
حديث عائشة وعبد اهللا بن عمر  -٤  َّمل يرخص يف أيام ((: قاال ُ

َالترشيق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي َ َ ُْ َ ِ ِ ْ ْ(()١(. 
َالصيام ملن متتع بالعمرة إىل الـْحج إىل ((:  قالوقول ابن عمر  -٥ َِ ِِّ َ ُ َ ْ َ ِِّ َِ ْ َ ُْ َِ َّ َ

ِيوم عرفة، فإن مل جيد هديا ومل يصم صام أيام منًى َ َ ْ ََّ َ ُ َ ً ْ ََ ْ َْ َْ َْ ِ َ ََ َ ، وعن عائشة ))ِ
٢( مثله(. 

َّحديث برش بن سحيم، أن النبي  -٦ ُrأمره أن ينادي أيام الترشيق َ ُأنه ((: َ َّ
ْال يدخل اجلنة إال مؤمن، وهي أيام أكل ورشب ُ ِ(()٣(. 

َ أمره أن ينادي يف أيام r أن النبي tحديث عبد اهللا بن حذافة  -٧
ْأهنا أيام أكل ورشب: الترشيق ُ َّ(()٤(. 

َّأن يف احلديث الذي رواه مسلم ((:وذكر اإلمام النووي رمحه اهللا
ال يصح صوم أيام الترشيق بحال، :دليل ملن قال] يثوغريه من األحاد[

وهو أظهر القولني يف مذهب الشافعي،وبه قال أبو حنيفة،وابن املنذر 
 .١٩٩٨، ١٩٩٧البخاري، كتاب الصوم، باب صيام أيام الترشيق، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩٩البخاري، كتاب الصوم، باب صيام أيام الترشيق، برقم ) ٢(
ُقالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا  [: Uالنسائي، كتاب اإليامن ورشائعه، باب تأويل قوله ) ٣( ُ َِّ ِْ ْ َّ ُ َ ََ َُ ْ َ 

ْولكن قولوا أسلم َْ ُ ُ ََ ِ  ، وصححه ٤٩٩٣، برقم ]١٤: سورة احلجرات، اآلية ]] َناَ
 ، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، ٣٤٢/ ٣األلباين يف صحيح النسائي، 

 .١٢٨٢برقم 
: ٣٤٩/ ٦، وقال عبد القادر األرناؤوط يف حتقيقه جلامع األصول، ٤٥١ -٤٥٠/ ٣أمحد، ) ٤(

 .))إسناده صحيح((



  الصيام المحرم والمكروه

 

٣٩٨ 
 .)١())وغريمها

: وسمعت سامحة شيخنا اإلمام عبد العزيز ابن باز رمحه اهللا يقول
َهذه األحاديث تدل عىل أن أيام الترشيق ال تصام إال ملن مل جيد اهلدي، (( ُ
ًوأما يوم عرفة فيكون مفطرا اقتداء ...األفضل له أن يصوم قبل ذلكو ً

 .)٢())... يف أيام الترشيق...ً، وال يصوم صياما غري صيام اهلديrبالنبي 
َقال رسول اهللا : ، قالt حديث عقبة بن عامر -٨ ُ َr :)) ُيوم عرفة، ويوم َ َ ُ َْ َ َ َْ َ

ْالنحر، وأيام الترشيق عيدنا أه َ َْ ََ ُ َّ َِّ ِ ِ ْ ُ َّ ِل اإلسالمِ َ ْ ِ ٍ ،وهي أيام أكل َ ْ َ َُ َّ َ َ 
ٍورشب ْ ُ وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول عن يوم .)٣())َ
ُالسنَّة أن يصام لغري احلاج وال يصومه احلاج((:عرفة  عيد ، فهو)٤( ))ُّ

 . )٥(ألهل املوقف بعرفة
 .٢٦٤/ ٨مام مسلم، رشح النووي عىل صحيح اإل: انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩٩ -١٩٩٧سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، األحاديث رقم ) ٢(
، والرتمذي،كتاب الصوم، باب ٢٤١٩أبو داود، كتاب الصوم، باب صيام أيام الترشيق، برقم ) ٣(

، والنسائي، كتاب املناسك،باب النهي عن ٧٧٣ما جاء يف كراهية الصوم أيام الترشيق، برقم 
، ويف إرواء ٣٤٢/ ٢، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي، ٣٠٠٤يوم عرفة، برقم صوم 

ً، وصححه أيضا ٣٤٨/ ٦، وحسنه عبد القادر يف حتقيقه جلامع األصول، ١٣٠/ ٤الغليل، 
 .٧٨/ ٢شعيب األرناؤوط وعبد القادر يف حتقيقهام لزاد املعاد، 

 .٣٠٠٤يف سنن النسائي، عىل احلديث رقم سمعته أثناء تقريره عىل حديث عقبة بن عامر ) ٤(
يف احلديث دليل عىل أن ((: ٤٨١/ ٣قال املباركفوري يف حتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي، ) ٥(

يوم عرفة وأيام الترشيق أيام عيد، كام أن يوم النحر يوم عيد، وكل هذه األيام اخلمسة أيام أكل 
 .))ورشب

= 
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٣٩٩ 
ْأن يوم عرفة  :وذكر ابن القيم رمحه اهللا عن شيخ اإلسالم ابن تيمية َ َّ َ

َيوم عيد ألهل عرفة الجتامعهم فيه، كاجتامع النّاس يوم العيد، وهذا  َ ََ َْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ِ ِ ِ ََ ْ َ َِ َ ِ َ
تص بمن بعرفة دون أهل اآلفاق ِاالجتامع خيْ َ َ َ َْ ِ ْ َ ُ َ ْ ّ ُ َْ َ َِ ِ َ َ ِ ثم ذكر حديث عقبة . ، ِ

َومعلوم أن كونه عيدا هو ألهل ذلك ((: ًاملشار إليه آنفا، ثم قال ِ ِ َِ ِّ ْ َُ َ ُ ْ ْ ًَ َ َ َ ٌ َُ

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واعلم أن ظاهر حديث أيب قتادة ((: ١٨٥/ ٣يل األوطار، وقال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا يف ن 

 مسلم، برقم ))صيام يوم عرفة أحتسب عىل اهللا أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده(([
يوم عرفة، ويوم (([وظاهر حديث عقبة بن عامر . ًأنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقا] ١١٦٢

ًأنه يكره صومه مطلقا؛ جلعله قريبا يف الذكر ليوم ] ))النحر، وأيام الترشيق عيدنا أهل اإلسالم ً
النحر وأيام الترشيق، وتعليل ذلك بأهنا عيد، وأهنا أيام أكل ورشب، وظاهر حديث أيب هريرة 

، ١٧٣٢، وابن ماجه، برقم ٤٤٦/ ٢أمحد، )) عن صوم يوم عرفة بعرفاتrهنى رسول اهللا (([
، ٢١٠١، وابن خزيمة، برقم ٢٨٣٠ى، برقم ، والنسائي يف الكرب٢٤٤٠وأبو داود، برقم 

وغريهم، ويف إسناده مهدي العبدي اهلجري، وهو جمهول، وضعفه أهل العلم، ومنهم األلباين يف 
، ويف ضعيف سنن أيب داود وغريه،ولكن قال ابن حجر يف ٢٩٢/ ٣تعليقه عىل ابن خزيمة، 

سناده جيد، وال وجه الستنكار وإ: ، وقال ابن باز))واستنكره العقييل((:٤٣٥بلوغ املرام،ص 
، ثم قال ))أنه ال جيوز صومه بعرفات] ٤٣٥ بلوغ املرام، ص ))العقييل، فتنبه واهللا املوفق 

فيجمع بني األحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد، مكروه ملن كان ((: الشوكاين
ًبعرفات حاجا، واحلكمة يف ذلك أنه ربام كان مؤديا إىل الضعف عن الد عاء والذكر يوم عرفة ً

نيل  [))...أنه يوم عيد ألهل املوقف؛ الجتامعهم فيه : احلكمة: هناك، والقيام بأعامل احلج، وقيل
 ].١٨٥/ ٣األوطار، 

أما احلاج فال جيوز ((: ٤٠٦، ٤٠٥/ ١٥وقال سامحة الشيخ ابن باز رمحه اهللا يف جمموع الفتاوى،  
وإن صام ... ((: ، وقال))يف ذلك اليوم وهو مفطر وقف rله أن يصوم يوم عرفة ؛ ألن النبي 

هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ومل يصم، فاحلاج ال يصوم، وإن : rخيشى عليه اإلثم؛ ألن النبي 
 .))تعمد الصيام وهو يعلم النهي خيشى عليه اإلثم؛ ألن األصل يف النهي هو التحريم
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ُاجلمع؛الجتامعهم فيه واهللا أعلم ْ َ ْ ََ ْْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ  .)٢(،واهللا تعاىل أعلم)١())ِ

 وهو يوم الثالثني من شعبان؛:صوم يوم الشك:النوع الثالث
 :لألحاديث اآلتية

َ،فعن صلة بن زفر،قالtعامر حديث  -١ َكنَّا عنْد عامر بن يارس، فأيت :ُ َ ِْ ُ َِ ٍ ِ ِِ َّ َ َ ُ
َبشاة مصلية، فقال َ َ ٍ ٍَّ ِْ َ َ َكلوا، فتنَحى بعض القوم، فقال: ِ َ َ َِ ْ ْ َ َّْ ُُ َ ٌإين صائم، : ُ ِ َ ِّ ِ

ٌفقال عامر َّ َ َ َ ِمن صام يوم الشك فقد عىص أبا القاسم ((:َ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ََ ْ ِّ َّr(()٣(. 
ُهنى رسول اهللا ((: ، قالtحديث أيب هريرة  -٢ ُ َ َrعن تعجيل صوم يوم ٍ ِْ َ ْ َ ِْ ِ َ َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٨/ ٢زاد املعاد البن القيم رمحه اهللا، ) ١(
 :اختلف أهل العلم يف صوم أيام الترشيق عىل ثالثة أقوال) ٢(
 .ًاملنع مطلقا: القول األول 
 .ًجواز صيامها مطلقا: القول الثاين 
حيرم صيامها،وال جيوز إال للمتمتع والقارن ملن مل جيد اهلدي،وهذا هو القول :القول الثالث 

فتح الباري البن : انظر. [ترشيقالصواب؛لألدلة الصحيحة الرصحية يف النهي عن صيام أيام ال
 .٢١٩/ ٣، ونيل األوطار للشوكاين، ٢٤٢/ ٤حجر، 

،عن عائشة ١٩٩٦وأما ما جاء يف صحيح البخاري،برقم    :)) أهنا كانت تصوم أيام
أنه كان يف بعض وأما حديث عائشة فمحمول عىل ...((: ،فسمعت شيخنا ابن باز يقول))منى

 ].١٩٩٦سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري،احلديث رقم.[))ًحجاهتا التي مل جتد فيها هديا
، والرتمذي، كتاب الصوم، ٢٣٣٤أبو داود، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، برقم ) ٣(

الشك، ، والنسائي، كتاب الصيام، باب صيام يوم ٦٨٦باب كراهية صوم يوم الشك، برقم 
، وعلقه ١٦٤٥، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء يف صوم يوم الشك، برقم ٢١٨٧برقم 

إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا ((: rالبخاري بصيغة اجلزم، يف كتاب الصوم، باب قول النبي 
 ، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ١٩٠٦ رقم ، قبل احلديث))رأيتموه فأفطروا

 .، ويف بقية السنن٥٢/ ٢
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َقبل الرؤية ْْ ُّ َ َ(()١(. 

ِدخلت عىل عكرمة يف : ، فعن سامك، قالحديث ابن عباس  -٣ َ َ ِ ْ ِ َ َ ُ ْ َ َ
ْيوم قد أشكل من ْ َِ َِ ْ ُ ْ َ ً رمضان هو أم من شعبان،وهو يأكل خبزا وبقال ٍ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ًَ َُ ُ ُ َْ ُ ُِ ْ َ ََ
ِولبنًا،فقال يل َ ََ َ َ ُهلم، فقلت:َ ْ ُُ َ َّ ِإين صائم،قال وحلف باهللا :َ َ َ ََ َ ََ ٌ ِ ِّ ِ
ُلتفطرن،قلت ْ َُ َّ َْ ِ َسبحان اهللا: ُ َ ْ ِ مرتني –! ُ ْ َّ ِ فلام رأيته حيلف ال يستثني -ََ ْ ََ ُْ ْ َ ََّ ُ َْ َُ ِ َ َ

ْتقدم َّ ُت،قلتََ ُْ َهات اآلن ما عنْدك،قال:ُ َْ ََ َ ِ َِ ُسمعت ابن عباس يقول:َ ُ َ َّ َ ْ ٍْ َ ُ ِ َقال :َ َ
ُرسول اهللا  ُ َr :)) ُصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،فإن حال بينكم وبينه َ َ َ َ َ َُ َْ ْ ْ َ ُ ُ َ ُ ُُ ْ َْ ْ ِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ

َسحابة أو ظلمة،فأكملوا العدة َّ ِْ ِْ ُ َْ َ ٌ ٌَ َُ ْ َ َعدة شعبان،وال تستقبلوا الشهر :ََ ْْ َّ ُ ِ ْ ََ َ ََّ َ َ َْ َ ِ
َاستقباال،وال تصلوا رمضان بيوم من شعبان ََ ْ ْ ْ َ ََ ِْ ِ ٍِ َ َ َ ِْ َ ُ َ َ ً(()٢(. 

ِ، أو قال أبو القاسم rنبي قال ال:  قالtحديث أيب هريرة  -٤ َ َِ ْ َُ َْr : 
ِصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته(( ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ ُْ ْْ َ َ َ، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة ُ َّ ِْ ُِ ََ ْ ْ َُ َ ِّ ُ ْ ِ َ

َشعبان ثالثني ِ َ َ ََ ْ(()٣(. 
ي عن صوم يوم وهذه األحاديث الصحيحة الرصحية فيها النه

َالشك، وهو يوم الثالثني من شعبان ما مل ير اهلالل، وفيها األمر بإكامل ُ 
، وصححه األلباين يف ١٦٤٦ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء يف صيام يوم الشك، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩/ ٢صحيح ابن ماجه، 
 ، وصححه األلباين يف صحيح٢١٨٨النسائي، كتاب الصوم، باب صيام يوم الشك، برقم ) ٢(

 .١٩١٧، ويف األحاديث الصحيحة، برقم ١١٥/ ٢النسائي، 
، وتقدم خترجيه بألفاظه يف ثبوت ١٠٨١، ومسلم، برقم ١٩٠٩البخاري، برقم : متفق عليه) ٣(

 .دخول شهر رمضان وخروجه، يف املبحث السادس
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ًشعبان ثالثني يوما إال إذا رأوا اهلالل، واألمر يقتيض الوجوب ما مل 

 .يرصفه صارف
ال جيوز صوم يوم الشك، ولو كانت السامء ((: قال شيخنا رمحه اهللا

ٍز أن خيالف النص لقول أحد وال جيو... ِّمغيمة، هذا هو الصواب َ َ ُ 
ّ، وذكر األدلة عىل ذلك رمحه اهللا، ورد عىل من خالف ))...من الناس

 .)٢(، واحلمد هللا)١(ذلك
 

 .٤٠٩ -٤٠٨/ ١٥جمموع فتاوى ابن باز، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عىص ((:  قال الرتمذي رمحه اهللا عىل حديث عامر)٢( َ ُ ْ َْ ََّ َ َّ ِْ ِ ُِّ ُ َ َ َ َ

ِأبا القاسم  ِ َ ْ َ َr ((،)) ... ِوالعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب َ ْ ْ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ْ ْ َ َ ُ ِْ ِ ْ َ ْ َ ِّالنبي َ ِ َّr ومن بعدهم ْ َُ ْ َ ْ ََ
ُمن التابعني، وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد اهللا بن املبارك، والشافعي، وأمحد،  ُ ََّ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُّ ْ َ َْ َ َ ُِّ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ ٍ ُ َّ ُُ ْ ُ ِ َِ

َوإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأ ََ ُ َ َ َّ َ َ َْ ْ ُ ُ ُ َ َِ ِ ُِّ َ َّ ْ ُ ُْ ِ َ ْى أكثرهمِ ُُ َ ْ ِإن صامه فكان من شهر : َ ْ َ َْ ُ َِ َ َْ َ ِ
ُرمضان أن يقيض يوما مكانه َْ َ َ ً َ َ َ ََ ِ ْ ْ ََ وسمعت شيخنا ابن باز ]. ٦٨٦الرتمذي، عىل احلديث رقم . [))َ

 .))وهذا هواحلق ((: يقول أثناء تقريره عىل سنن الرتمذي عىل كالم الرتمذي هذا قال
ُّ، كتاب الصيام، باب صيام اليوم الذي يشك فيه٣٠٩/ ١وقال اإلمام مالك يف املوطأ،   َ ُ :

ُّسمعت أهل العلم ينهون عن صوم اليوم الذي يشك فيه(( َ ُِ َْ َ َ ْ َإنه من شعبان ، أو من رمضان؟ إذا : َ ِ َِ َ ُ َّ
ُنوي به الفرض، ويرون أن عىل من صامه عىل غري رؤية، ثم جاء الثبت  َ ُ ََّ َ َّ َ ُ ُأنه ] أي احلجة والبينة[ُِ َّ َ

ً القضاء، وال يرون يف صيامه تطوعا بأسا-ضان رم ْ ُ((. 
 األقوال يف صوم يوم ))ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه((:وقد سبق يف املبحث السادس 

ًالشك،وأن الراجح القول بالتحريم،ملن مل يكن له صيام يصومه عادة له ال احتياطا لرمضان، وأن 
الرشح املمتع :وانظر.[ول الشهر، فال ينازعالناس عىل الصحيح تبع لإلمام إذا ثبت عنده دخ

، وكتاب ٤٠٩ -٤٠٨/ ٥، وجمموع فتاوى ابن باز، ٤٨٠/ ٦،و٣١٨ -٣١٥/ ٦البن عثيمني،
 .٦٤٧ -٦٤٤/ ٢الصيام من رشح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، 
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٤٠٣ 
 :الصيام المكروه أنواع: ثانياً

 :؛ لألحاديث اآلتيةصوم الدهر مكروه: النوع األول
حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص  -١  َقال: ، وفيه قال  يل َ

ُرسول اهللا  ُ َr :))َإنك تصوم الدهر، وتقوم الليل َّْ ُ َ ُُ َ َّ ََ ْ ُ َ َّ ُقلت. ))؟ِ ْ َنعم قال: ُ َ ْ َ َ :
ُإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العني(( ْ ََ ُ َ َ َْ َ َ ْ َْ ََ َِ َ ِ ُ، ونفهت له النفس)١(َِّ ُ َْ َّ َْ َ ِ َ، ال )٢(َ

ْصام من  ََ ِصام الدهر، صم ثالثة أيام من الشهر صوم الدهر َ ِْ ْ َ َ ُ ْ ََّ َُّ َّ ْ َ َْ َّ َِ ٍ َ َ َ ِكلهَ ِّ ُ(( .
ُقال فقلت ْ َُ َ َفإين أطيق أكثر من ذلك؟ قال:َ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُُ ِّ َفصم صوم داود ((: ِ ُ َ ْ َ َُ ْ َu 

َكان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى َ ََ ِ ُّ َ ً َ ُ ُ ً َ ُ َِ َِ ْ َ ْ ُْ َ ْأخرب أمل ((:ٍ،ويف لفظ))َ َ ْ ُ
َأنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ ّ ُ َ ُ فال ((: بىل يارسول اهللا،قال:، فقلت))ّ

ِّصم صيام نبي اهللا داود ((:، وفيه))ْتفعل َ ِْ ُuويف لفظ)) وال تزد عليه،ٍ :
 .)٣( مرتني))ال صام من صام األبد((

: ُ سئل عن صيام الدهر؛ فقالrأن النبي : ، وفيهtحديث أيب قتادة  -٢
مل يصم، ((: ، ويف لفظ))ما صام وما أفطر((: ، أو))ال صام وال أفطر((

 .)٤())ومل يفطر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ].٣٣٤/ ٦جامع األصول،.[هجوم العني غورها،ودخوهلا يف مكاهنا من الضعف:هجمت له العني) ١(
 .٣٣٤/ ٦جامع األصول البن األثري، . أعيت وسئمت: نفهت له النفس) ٢(
، وتقدم خترجيه ١١٥٩، ومسلم، برقم ١٩٧٩، و١٩٧٧، و١٩٧٥البخاري، برقم : متفق عليه) ٣(

 .يف صيام يوم وإفطار يوم يف النوع التاسع من أنواع التطوع
من صيام التطوع، صيام يوم عرفة، ، وتقدم خترجيه يف النوع الثالث )١١٦٢(-١٩٧مسلم، برقم ) ٤(

 .وفيه أنواع كثرية من أنواع الصيام
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٤٠٤ 
ْمن صام الدهر ضيقت ((:  قالr عن النبي tحديث أيب موسى  -٣ ََّ ِّ َ َ َُ ْ َ ْ

َعليه جهنم هكذا َ َ َ َُ َّْ َ ِ  .)١(، وقبض كفه))َ
ُوظاهره أهنا تضيق عليه حرصا له ((: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا َ ْ ُ ََ ًَ َْ َّ ُِ َ ُ ِ َِ َ َ

ِفيها؛ لتشديده عىل نفسه، ومحله عليها، ورغبته عن سنَّة نبيه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ْ َ َ َ ْ َ َِ َ َ َُ ََ َ ْ َ َْ َ ِ ْ َ ْr، 
ُواعتقاده أن غري سنَّ َْ َ َّ ََ ِ ِ ِ ْ ِته أفضل منْها، وهذا يقتيض الوعيد الشديد َ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َْ َُ ْ َ َْ َ َ

ًفيكون حراما َ َ َُ ْوإىل الكراهة مطلقا ذهب ابن العريب من ((: ، ثم قال))َ ِّ َ ْ َ َِ ِِ َ ُ َْ َ َْ ََ ً ْ َ َ ِ
َاملالكية، فقال ََ َ ِ ِ ْقوله((: َِّ َال صام من صام األبد: َ َ َ ْ ََ ْ ََ َ َإن كان معنَاه الدعاء : َ ُّ ُ ْ َ َ َْ ِ

َفيا ّ ويح من أصابه دعاء النَّبي َ ُ َِ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ََr وإن كان معنَاه اخلرب فيا ويح من ،ْ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ََ َ ْْ َ ِ
ّأخرب عنْه النَّبي  َ َِ ُ َ ْ َr أنه مل يصم، وإذا مل يصم رشعا مل يكتب له ُ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َُ َ َ ََ َّْ ْ ْ ًْ ْ َ ْ َْ ِ َ

ِالثواب؛ لوجوب صدق قوله  ِ ِْ ُ ُ ُ ََ َِّ ْ ِ ِrَّ؛ ألنه نفى عنْه الص ُ َُ َ َ َّ َ َوم، وقد نفى ِ ََ ْ َ َْ
َعنْه الفضل كام تقدم ََّ ََ ََ َ ْْ وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول . )٢())َُ

هذا حيتمل أنه دعاء عىل من : ))ال صام من صام األبد((: rعىل قوله 
صام األبد، وحيتمل أنه إخبار بأنه ال صوم له، وأنه ليس بصوم 

 .)٣())رشعي

وهو يف حكم ... موقوف صحيح((: ، قال حمققو املسند١٩٧١٣، برقم ٤٨٤/ ٣٢أمحد، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه أمحد، والنسائي، ((: ٢٢٢/ ٤، وقال ابن حجر يف الفتح، ٤٨٤/ ٣٢ املسند، ))...املرفوع

، وقال األلباين يف تعليقه ٢١٥٤دته عند ابن خزيمة، برقم ثم وج. ))وابن خزيمة، وابن حبان
 .، ومل يذكر الوقف، فثبت عنده الرفع))إسناده صحيح((: ٣١٣/ ٣عىل صحيح ابن خزيمة، 

 .ً، وقد ذكر أقواال كثرية يف صيام الدهر، فراجعها هناك٢٢٢/ ٤فتح الباري، البن حجر، ) ٢(
 .١٩٧٧، احلديث رقم سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري) ٣(
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٤٠٥ 
ًإن فالنا ال يفطر هنارا، ! ول اهللايا رس: قيل: ، قالtحديث عمران  -٤ ً

 .)١())ال صام وال أفطر((: الدهر، قال
ٌ وذكر عنده رجل rِّحديث عبد اهللا بن الشخري، أنه سمع رسول اهللا  -٥ ُ َ َ ِ ُ

قال َيصوم الدهر؟ َ َ َ ُْ َّ ُ َال صام وال أفطر((: َ ََ ْ َ َ ََ َ(()٢(. 
 يا :ٍ، فمررنا برجل فقالواrُكنَّا مع رسول اهللا : قالtحديث عمر  -٦

َنبي اهللا هذا ال يفطر منذ كذا وكذا؟ قال َ ُ َال صام وال أفطر((: َُّ ََ ْ َ َ ََ َ(()٣(. 
ّ رجال يصوم الدهر، فأتاه فعاله بالدرة، وجعل يقولtرضب عمر  -٧ ّ ُ ََ ًَ :

ْكل يا دهري(( صيام يوم ((: ، وسمعت شيخنا ابن باز يقول)٤())ُ
 ، واهللا )٥())وز صيام الدهروإفطار يوم أفضل الصيام، وال جي

 .)٦(أعلم
 صوم أواخر شعبان مكروه ما مل يكن له عادة؛: النوع الثاين

، وصححه األلباين يف صحيح ٢٣٧٨النسائي، كتاب الصيام، باب النهي عن صيام الدهر، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٨/ ٢سنن النسائي، 

، وصححه األلباين يف صحيح ٢٣٧٩النسائي، كتاب الصيام، باب النهي عن صيام الدهر، برقم ) ٢(
 .١٥٨/ ٢سنن النسائي، 

، وصححه األلباين يف صحيح ٢٣٨٢ باب النهي عن صيام الدهر، برقم النسائي، كتاب الصيام،) ٣(
 .١٥٩/ ٢سنن النسائي، 

 .))بإسناد صحيح((: ، وعزاه إىل ابن أيب شيبة، وقال٢٢٢/ ٤ذكره ابن حجر يف فتح الباري، ) ٤(
 .٢٢٤٨، احلديث رقم rسمعته أثناء تقريره عىل املنتقى من أخبار املصطفى ) ٥(
 .٢٢٤ -٤/٢٢١فتح الباري،البن حجر،:بحث واألقوال يف صيام الدهر انظر متام ال)٦(
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٤٠٦ 
 :لألحاديث اآلتية

َإذا انتصف شعبان فال ((: قالr أن رسول اهللا tحديث أيب هريرة  -١ َ َُ َ ْ ََ َْ َ ِ
ُتصوموا ُ ٌإذا بقي نصف من شعبان فال (( :، ولفظ الرتمذي)) َ ْ َِ َِ
َإذا كان النصف من شعبان فال ((: ، ولفظ ابن ماجه))تصوموا َُ ََ ََ ْ ْ ِْ ِّ َ َ ِ

ُتصوموا حتى جييء رمضان َ ََ َ َ ِ َّ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه . )١())َ
ال يستحب الصوم بعد منتصف شعبان :وقال بعض أصحابنا((:اهللا

: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول.)٢())إال ملن قد صام قبله
] بالصيام[وهذا حديث صحيح،واملعنى أنه ال يبتدئ بعد النصف ((

بتدئ بعد النصف؛ ألنه فال يتقدم رمضان بيوم أو يومني، وال ي
واملراد به النهي عن ابتداء ((: وقال رمحه اهللا. )٣())متهم بالزيادة 

الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر، أو الشهر كله فقد 
ومعنى احلديث ((: وقال اإلمام الرتمذي رمحه اهللا. )٤())أصاب السنة

من شعبان ًعند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي 
، والرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء ٢٣٣٧أبو داود، كتاب الصيام، باب كراهية ذلك، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابن ماجه، كتاب ٧٣٨يف كراهية الصوم يف النصف الثاين من شعبان حلال رمضان، برقم 
، ١٦٥١ًيقدم رمضان بصوم إال من صام صوما فوافقه، برقم الصيام، باب ما جاء يف النهي أن 

، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٤٤٢/ ٢، وأمحد، ١٧٢/ ٢والنسائي يف الكربى، 
 .٦١/ ٢، وصحيح ابن ماجه، ٣٩٢/ ١، ويف صحيح الرتمذي، ٥٣/ ٢

 .٦٤٨/ ٢كتاب الصيام من رشح العمدة، ) ٢(
 .٧٣٨ن الرتمذي، احلديث رقم سمعته أثناء تقريره عىل سن) ٣(
 .٣٨٥/ ١٥جمموع فتاوى ابن باز، ) ٤(
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٤٠٧ 
 .)١())يشء أخذ يف الصوم حلال رمضان

ْال يتقدمن أحدكم ((:  أنه قالr عن النبي tحديث أيب هريرة  -٢ َ َُ ُ َّ ََ ََّ َ َ
ِرمضان ب َ َ َ ُصوم يوم أو يومني إال أن يكون رجل كان يصوم صومه َ ْ َ ُ ُ ْ ْ ْ ْ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َْ ٌ ُ َ ََّ ِ ِ ٍ ِ

َليصم ذلك اليومَف َ ْ َْ ُْ َ َْ َال تقدموا رمضان بصوم ي((: ، ولفظ مسلم))ِ َ َ ُِ ْ َ ِ َ َ َّ ََ ٍوم َ ْ
ُوال يومني إال رجل كان يصوم صوما فليصمه ُ ْ َ ُ ُ ْ َْ َ ً ُ َ َ ْ َ َْ ٌَ َ َ َّ َِ ِ(()٢(. 

َّعمد فدل هذا احلديث وما يف معناه عىل أن الكراهية عىل من يت
الصيام؛ الستقبال رمضان عىل نية االحتياط لرمضان، أما من كان له 
ًصوم يصومه، كمن يصوم اإلثنني واخلميس، أو يصوم يوما ويفطر 

 .)٣(ًيوما، فال حرج يف ذلك
 حديث عمران بن حصني -٣   : أن النبيr قال له،أو  قال َ َ

ٍلرجل وهو يسمع ُ َ ٍيا أبا فالن ((: ِ َ ُ َ َ ِأما صمت رسر هذا الشهرَ ْ َّ َ َ َُ َ ْ ََ َ ، ويف )) ؟َ
َمن رسر شعبان((: لفظ َ ْ َْ ِ َ َ ُ، قال الرجل))؟ ِ َُ َّ َال يا رسول اهللا: َ َُ َ : َقال. َ

ِفإذا أفطرت فصم يومني(( ْ َ َ ْ ْْ ُ َ ْ ََ َ َ َ ُيا فالن أم((: ، ولفظ مسلم))ِ َ ُ ْا َصمت من َ ُِ َ ْ
ِرسة هذا الشهر ْ َّ َ َ ِ َّ َ، قال))؟ ُ َال، قال: َ ِفإذا أفطرت فصم يومني((: ََ ْ َ َ ْ ْْ ُ َ ْ ََ َ َ َ ، ويف ))ِ

ٍرواية ملسلم عن عمران بن حصني  ْ َ َْ ُ ْ ِْ َ ِ َ : َأن رسول اهللا ُ َ َّ َr قال َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٣٨سنن الرتمذي، عىل احلديث رقم ) ١(
: ، وتقدم خترجيه يف املبحث السادس١٠٨٢، ومسلم، برقم ١٩١٤البخاري، برقم :  متفق عليه) ٢(

 .ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه
 .٢١٤/ ٣نيل األوطار للشوكاين، : انظر) ٣(
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٤٠٨ 
َله، أو آلخر َ ِ ْ َُ ِأصمت من رسر((: َ َ ُ ْْ ُِ َ َ شعبان)١(َ َ ْ َ، قال))؟َ َال، قال: َ َفإذا ((: ََ ِ َ

ِأفطرت فصم يومني ْ َ َ ْ ْْ ُ َ َْ َ َّأن النَّبي : ً، ويف رواية ملسلم أيضا))َ ِ َّ َr قال َ َ
ٍلرجل ُ َ ًهل صمت من رسر هذا الشهر شيئا((: ِ َْ ُ َْ ِ ْ َّ َ َ ْ ُ َِ َ ِ َ، قال)) ؟ْ َال، قال : َ ََ
ُرس ُفإذا أفطرت من رمضان فصم يومني مكانه((: rُول اهللا َ ْ ُ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ِْ َ ْ ََ َ ِ َ َ َ َ ِ(()٢(. 
آخره،وهو :أن رسار الشهر:املعروف عند اللغويني وغريهم:الرسر

حني يسترس اهلالل آخر الشهر،وعىل هذا املعنى فال معارضة بني هذا 
،إال أن ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني((:rاحلديث وبني قوله 

،فيحمل النهي عىل من مل تكن له ))ًيكون أحدكم يصوم صوما فليصمه
ِعادة بصوم يشء من شعبان، فيصومه؛ألجل رمضان،وأما من كانت له 

إال أن يكون ((:ديثعادة أن يصوم فليستمر عىل عادته،كام جاء يف آخر احل
 r هذا منه ))فصم يومني مكانه((:r،وقوله ))ًأحدكم يصوم صوما فليصمه

ٌّمحل عىل مالزمة عادة اخلري،حتى ال تنقطع،وفيه حض عىل أن ال يميض  ٌ
ًعىل املكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئا،فلام فاته صومه أمره أن يصوم 

 .)٣(َّفوته عىل نفسهٌمن شوال يومني ليحصل له أجر من اجلنس الذي 
. آخره، وهو املعروف عند اللغويني وغريهم: وسطه، وقيل: أوله، وقيل: قيل: ر الشهررس) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ورشح النووي عىل ٣٥٦/ ٦، وجامع األصول البن األثري، ٢٣٤/ ٣املفهم للقرطبي، [
 ].٢٣٠/ ٤،وفتح الباري البن حجر، ٢٩٧/ ٨صحيح مسلم،

، ومسلم،كتاب ١٩٨٣،برقم البخاري،كتاب الصوم،باب الصوم من آخر الشهر:متفق عليه) ٢(
، وباب صوم رسر )١١٦٠ (-١٩٤،برقم ...الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر

 ).١١٦٠ (-١٩٩شعبان، برقم 
 .٢٣٤/ ٣املفهم للقرطبي، ) ٣(
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ويف احلديث مرشوعية قضاء ((: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

ًالتطوع، وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق األوىل خالفا ملن منع 
 .)١( ))ذلك

آخر الشهر، فإن : الرسر((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول
ميس، فال بأس أن َّكأيام البيض، أو اإلثنني واخل: كان له عادة يصومها

 .)٢())يصوم من آخر شعبان؛ ألن له عادة، وال يقصد االحتياط لرمضان
 لألحاديث صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه؛: النوع الثالث

 :اآلتية
َيوم عرفة، ((: rقال رسول اهللا : ، قالt  حديث عقبة بن عامر -١ َ َ ُ ََ ْ

ِويوم النحر، وأيام الترشيق عي ِ ِ ْ َّ َُّ َّ ُ ََ َ ْ ْ ِدنا أهل اإلسالمَِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ٍ وهي أيام أكل ُ ْ َ َُ َّ َ ِ َ
ٍورشب ْ ُ َ(()٣(. 

فعرفة عيد ألهل املوقف احلجاج بعرفات؛ الجتامعهم فيه كاجتامع 
 .)٤(الناس يوم العيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٠/ ٤فتح الباري البن حجر، ) ١(
 .١٩٨٣سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم ) ٢(
، وصححه األلباين يف ٣٠٠٤، والنسائي، برقم ٧٧٣، والرتمذي، برقم ٢٤١٩اود، برقم أبو د) ٣(

، ويف غريه، وتقدم خترجيه يف حتريم صيام يوم النحر والفطر وأيام ٧٣/ ٢صحيح سنن أيب داود، 
 .الترشيق

 .٧٨/ ٢زاد املعاد، : انظر) ٤(
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ْأن ناسا متاروا((: ، فيهل  حديث أم الفض-٢ َ َ ًَ ََّ َ عنْدها يوم عرفة )١(َ َ َ ََ ْ َ َ َ ِ

ِّيف صوم النَّبي  ِ ِ ْ َ ِrفقال بعضهم ْ ُ ْ َُ َ َ ٌهو صائم: َ ِ َ َ َ، وقُ ْال بعضهمَ ُ ْ َُ َليس : َ ْ َ
ُبصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف عىل بعريه فرشبه َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َْ َ َ ٍِ ِ ِ ِ ِِ َِ ٌِ ُ ٍ ََ َ ََ َ ْ(()٢(. 

 حديث ميمونة -٣  إن النَّاس شكوا يف صيام رسول اهللا،ِ ُ َ ِ َ َِ ِ ُّ َ َّ ِr يوم َ ْ َ
ٍعرفة،فأرسلت إليه بحالب َ َ َ َِ ِِ ْ َ َِ ْ ََ ْ ٌوهو واقف  )٣(ََ ِ َ َ ُيف املوقف فرشب منْه َُ َ ِْ ِ ِِ َ َ َ ِ

ِوالنَّاس ينْظرون إليه ْ َ ُ ََ ِ َ ُُ(()٤(. 
 حديث عبد اهللا بن عمر -٤  فقد سئل عن صوم يوم ع ،َ َِ ِْ َ ْ َ ْ َ ِ َرفة ُ َ َ

َبعرفة، فقال  َ َ َ َ َ َ ِّحججت مع النَّبي((: ِ َِ َ ْ َ َُ r فلم يصمه، ومع أيب بكر فلم ْ َ ْ َْ ََ ٍَ ْ َ َ َ ُ ُ َِ َ
ُيصمه، ومع عمر فلم يصمه ُ َ َ َ ُ ُ َْ ْ َ َ َ َْ َ ُ، ومع عثامن فلم يصمه، وأنا ال أصومه ُ ُ َ ُ ُ َ َ َُ ْ ْ َ ََ ََ ََ َ َ ْ ُ

ُوال آمر به، وال أهنى عنْه َ ََ َ ْ ُ َُ َ َِ ِ(()٥(. 
 أفطر بعرفة، وأرسلت إليه rأن النبي ((،  حديث ابن عباس -٥

 .جتادلوا: متاروا) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وتقدم خترجيه يف حتريم صيام يوم ١١٢٣مسلم، برقم ، و١٩٨٨متفق عليه، البخاري، برقم ) ٢(

 .النحر والفطر وأيام الترشيق
 ].٣٥٨/ ٦جامع األصول،البن األثري،.[قدح حيلب فيه،بملء قدر احللبة:احلالب) ٣(
وقال األلباين يف . ٧٥١الرتمذي، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، برقم ) ٤(

 .))صحيح اإلسناد((: ٣٩٧/ ١صحيح سنن الرتمذي، 
وصححه األلباين يف . ٧٥٠الرتمذي، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، برقم ) ٥(

 .٣٩٦/ ١صحيح سنن الرتمذي، 
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٤١١ 
 .)١())أم الفضل بلبن فرشبه

أما احلاج فال جيوز له أن ((: وقال سامحة شيخنا ابن باز رمحه اهللا
وإن ...  وقف يف ذلك اليوم وهو مفطرrيصوم يوم عرفة؛ ألن النبي 

 .)٢())... صامه خيشى عليه اإلثم
 :  لألحاديث اآلتيةإفراد يوم اجلمعة بالصوم مكروه: النوع الرابع

ُال يصوم ((: يقولrل اهللا سمعت رسو: قالtحديث أيب هريرة  -١ َُ َ
ُأحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم قبله أو يصوم بعده ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ََ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ َْ َ ََ َ ْ َّ ُِ ، ويف وراية ))ِ

ُال ختصوا ليلة اجل((:ملسلم ََ َ َْ ُّ ُ َمعة بقيام من بني الليايل،وال ختصوا يوم َ َ َ ْ َ ُْ ُّ َ َ ْ َُ َ َ ِ َّ ِ ِ ِ ٍِ ِ
ٍاجلمعة بصيام َ ُِ ِِ َ ْ من بني األيام إال أن يكون يف صوُ َ َ ِْ َِ ُْ َ َّ َْ َّ ِْ ِ َ ْم يصومه أحدكمِ ُ َُ ُ َ ُ َُ ٍ(()٣(. 

 عن صوم يوم اجلمعة؟ rأهنى النبي : ُ، وأنه سئلtحديث جابر  -٢
، ولفظ ))يعني أن يفرد بصوم ((: ، زاد غري أيب عاصم))نعم((: قال

 سألت جابر بن عبد اهللا: مسلم عن حممد بن عباد بن جعفر، قال
  أهنى رسول اهللا : ، وهو يطوف بالبيتr عن صيام يوم 

وصححه األلباين يف . ٧٥٠الرتمذي، كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٦/ ١صحيح سنن الرتمذي، 

 .٤٠٦ -٤٠٥/ ٥ ابن باز، جمموع فتاوى) ٢(
ًالبخاري، كتاب الصيام، باب صوم يوم اجلمعة، وإذا أصبح صائام يوم اجلمعة فعليه : متفق عليه) ٣(

، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة إفراد يوم اجلمعة بصوم ال يوافق ١٩٨٥أن يفطر، برقم 
 .١١٤٤عادته، برقم 
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٤١٢ 
 .)١())نعم ورب هذا البيت((: اجلمعة؟ فقال

حديث جويرية  -٣  : أن النبيr دخل عليها يوم اجلمعة وهي 
تريدين أن ((: ال، قال: ، قالت))؟أصمت أمس((: صائمة، فقال
: ، ويف رواية عن أيوب))فأفطري((: ال، قال: ، قالت))؟ًتصومي غدا

 .)٢())أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت((
يوم ((:  يقولrسمعت رسول اهللا : ، قالtحديث أيب هريرة  -٤

 إال أن تصوموا اجلمعة يوم عيد فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم
 .)٣())قبله أو بعده

بله إذا صام ق((: وسمعت سامحة شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول
ًيوما أو بعده يوما زال املحذور، وصوم يوم اجلمعة قضاء عن  ً
ًرمضان ترك إفراده أحوط، أو يصوم يوما بعده أو قبله، أما صوم يوم 
عرفة يوم اجلمعة فهو مل يصم من أجل اجلمعة،وإنام صام من أجل 

 .)٤())يوم عرفة

ً يوم اجلمعة، وإذا أصبح صائام يوم اجلمعة فعليه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم: متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، كتاب الصيام، باب كراهة إفراد يوم اجلمعة بصوم ال يوافق ١٩٨٥أن يفطر، برقم 

 .١١٤٣عادته، برقم 
ًالبخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم اجلمعة، وإذا أصبح صائام يوم اجلمعة فعليه أن يفطر، ) ٢(

 .١٩٨٦برقم 
 .))إسناده حسن((: ٣٩٥/ ١٣، وقال حمققو املسند، ٣٩٥/ ١٣ املسند، أمحد يف) ٣(
 .١٩٨٦ -١٩٨٤سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم ) ٤(
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٤١٣ 
 :إفراد يوم السبت بالصيام: النوع اخلامس
فعن الصامء   أن النبي ،rَّال تصوموا يوم السبت إال ((:  قال َِ ِ ْ ْ َُّ َ َ ُ َ

ْفيام افرتض عليكم ُْ ََ َ ِ ُ ْ َ َ، وإن مل جيد أحدكم إال حلاءِ َ َِّ ِ ِْ ُ ُ َْ ََ ِ َ ْ َ ٍ عنبة أو عود شجرة )١(ْ ٍ َِ َ َ ُ ْ ََ َ َ
ُفليمضغه ْ ُ ْ َ ْ َ(()٢(. 

َّومعنَى كراهته ىف هذا أن خيُص ((: قال اإلمام الرتمذي رمحه اهللا ْ ََ ْ ََ َ َِ ِ ِ َ ََ
ِالرجل يوم السبت بصيام؛ ألن اليهود تعظم يوم السبت ِْ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َُّ َ ُ َّ َ َِّّ َُّ ْ َُ ٍ ِ ِ(()٤( )٣(. 

 ].٣٦١/ ٦جامع األصول، .[قرش الشجر،وأراد به قرش العنبة التي جيمع ماؤها:اللحاء:حلاء) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والرتمذي، ٢٤٢١وم السبت بصوم، برقم ّأبو داود، كتاب الصوم، باب النهي أن خيص ي) ٢(

، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما ٧٤٤كتاب الصوم، باب ما جاء يف صيام يوم السبت، برقم 
، عـن ١٧٦٨٦، برقم ٢٣٠/ ٢٩، وأمحد يف الـمسند، ١٧٢٦جاء يف صيام يوم السبت، برقم 

رس عن أخته الصامء،والنسائي ،عن عبد اهللا بن ب٢٧٠٧٥، برقم ٧/ ٤٥عبد اهللا بن برس املازين، و
،ويف ٧٤/ ٢، واحلديث صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود،٢٧٦٢يف الكربى،برقم 

،ويف اإلرواء،برقم ٨٠/ ٢، ويف صحيح سنن ابن ماجه، ٣٩٤/ ١صحيح سنن الرتمذي، 
َّهذا احلديث رجاله ثقات إال أنه أعل باالضطراب((: ٢٣٠/ ٢٩وقال حمققو املسند، . ٩٦٠ ِ ُ(( ،

 .))صحيح عىل رشط البخاري((: ٤٣٥/ ١وقال احلاكم، 
: ٣١٦/ ٣،وقال اإلمام ابن خزيمة رمحه اهللا يف صحيحه، ٧٤٤سنن الرتمذي،بعد احلديث رقم ) ٣(

 .))ًوأحسب أن النهي عن صيامه،إذ اليهود تعظمه وقد اختذته عيدا بدل اجلمعة((
: لسبت وحده؛ حلديث الصامء، فمنهم من صححه وقالاختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف صيام يوم ا) ٤(

إنه مضطرب؛ ألنه من رواية عبد اهللا بن : إنه جيد اإلسناد، ومنهم من قال بأنه منسوخ، ومنهم من قال
برس عن أخته الصامء، ورواه مرة بدون ذكر أخته الصامء، ومرة عن أبيه، ومرة عن الصامء عن عائشة، 

َّورد ذلك بأنه ال وجه لالضطراب؛ ألنه صحايب، وحيتمل أن يكون عن ، rومرة عن الصامء عن النبي  ُ
 .عبد اهللا عن أبيه

إنه : شاذ خمالف لألحاديث الصحيحة، ومنهم من قال: ضعيف، ومنهم من قال: ومنهم من قال 
= 
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 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٤
العالمة : كابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، واحلاكم، ومن املعارصين: صحيح ثابت

 .من حسنه كاإلمام الرتمذياأللباين، ومنهم 
وهو حديث جيد اإلسناد، فسمعته يقول أثناء :  ًوقد كان شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول سابقا 

وهو حديث جيد اإلسناد، والنهي عن ((: ٧١٠تقريره عىل بلوغ املرام البن حجر، احلديث رقم 
َّإفراده، أما إذا ضم إىل اجلمعة أو األحد فال كراهة محه اهللا يف آخر حياته سمعته مرات ، لكنه ر))ُ

: ٤٢٤بأنه حديث ضعيف مضطرب، فقال يف تعليقه عىل نسخته من بلوغ املرام، ص : يقول
ًهذا احلديث ضعيف الضطرابه، وشذوذه؛ لكونه خمالفا لألحاديث الصحيحة الدالة عىل جواز ((

 حرر يف ((: ثم قال.))صيام يوم السبت يف النفل، كام يصام يف الفرض، واهللا ويل التوفيق
 .))هـ ١٤١٠/ ١٠/ ١٦

وقد اختلف العلامء يف هذا ((: ٤٧٩/ ٦وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف الرشح املمتع،  
إنه شاذ، : إنه ضعيف، ومنهم من قال: إنه منسوخ، ومنهم من قال: فمنهم من قال: احلديث

 بدليل األحاديث األخرى من إنه إذا ضم ولكن احلديث ال بأس به إال أنه حيمل عىل إذا ما أفرده،
: قيل((: ٤٦٦ -٤٦٥/ ٦، وقال يف موضع آخر من الرشح املمتع، ))إليه يوم اجلمعة، فال بأس به

إنه جيوز لكن بدون إفراد، والصحيح أنه جيوز بدون إفراد، : إنه ال جيوز إال يف الفريضة، وقيل
 .))...  بأس إذا صمت معه األحد، أو صمت معه اجلمعة، فال: يعني

قد جيمع بني هذه األحاديث بأن النهي : قلت((: وقال املباركفوري بعد أن ذكر أقوال أهل العلم
 أذن ملن صام اجلمعة أن rمتوجه إىل اإلفراد، والصوم باعتبار انضامم ما قبله أو بعده، ويؤيده أنه 
ضطراب فيمكن أن تدفع يصوم السبت بعدها، واجلمع مهام أمكن أوىل من النسخ، وأما علة اال

إن هذا احلديث كذب فلم يتبني يل : يف التلخيص، وأما قول مالك] ابن حجر[بام ذكره احلافظ 
 ].٤٥٠/ ٣حتفة األحوذي للمباركفوري، . [))وجه كذبه، واهللا تعاىل أعلم

ري وقد مجع صاحب البدر املن((: ٢٠٣/ ٣وقال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا تعاىل يف نيل األوطار، 
النهي متوجه إىل اإلفراد، والصوم باعتبار انضامم ما قبله أو بعده إليه، : بني هذه األحاديث فقال

 ملن صام اجلمعة أن يصوم السبت بعدها، واجلمع مهام أمكن أوىل rويؤيد هذا ما تقدم من إذنه 
 .))من النسخ

ْوقد((: ٢٩٧/ ٣وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف هتذيب السنن،  َ َ أشكل هذا الـْحديث عىل َ َ َْ َ َِ َ َ َ
ًالناس قديام وحديثا  َِ َِ َ ً ً ثم تكلم كالما نفيسا إىل أن ذكر))... َّ أن طائفة عللت النهي عن صوم يوم : ً

= 
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٤١٥ 
وألنه يوم عيد ألهل ((: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

ًدون غريه يكون تعظيام له، فكره ذلك كام كره الكتاب فقصده بالصوم 
َّإفراد عاشوراء بالتعظيم ملا عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب ملا عظمه  َّّ ّ
املرشكون، وعلل ابن عقيل؛ ألنه يوم يمسك فيه اليهود وخيصونه 

وهو ترك العمل فيه، والصائم يف مظنة ترك العمل، فصار : باإلمساك
 .)١())ًصومه تشبها هبم

ًما صيام السبت مع اجلمعة، أو مع األحد فال كراهة مطلقا؛ ألن وأ
 قال ألم املؤمنني جويرية وقد دخل عليها يوم اجلمعة، وهي rالنبي 
 ))؟ًتريدين أن تصومي غدا((:ال،قال:، قالت))؟أصمت أمس((: صائمة
 .)٢( ))فأفطري((: ال، قال:قالت

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُالسبت أن اليهود يرتكون العمل فيه، والصوم مظنة ذلك، فإذا ضم إليه األحد زال اإلفراد 

 وزال عنها صورة التعظيم املكروه، بعدم املكروه، وحصلت املخالفة بصوم يوم فطرهم،
التخصيص املؤذن للتعظيم، فاتفقت  بحمد اهللا األحاديث وزال عنها االضطراب واالختالف، 

 ].٣٠١ -٢٩٦/ ٣هتذيب السنن، . [ًوتبني تصديق بعضها بعضا
ال يكره إفراد السبت بالصوم، فقال يف اإلنصاف مع الرشح : وعند شيخ اإلسالم ابن تيمية

ًأنه ال يكره صيامه مفردا، وأنه قول أكثر العلامء، :  واختار الشيخ تقي الدين((: ٥٣٢/ ٧بري، الك
وهذه طريقة قدماء ... وأنه الذي فهمه األثرم من روايته، وأن احلديث شاذ، أو منسوخ، 

كاألثرم و أيب داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كالم اإلمام : أصحاب اإلمام أمحد الذين صحبوه
، وقد انترص األلباين لصحة ١٠٤/ ٥الفروع البن مفلح، : وانظر. ))أمحد األخذ باحلديث

 ].١٢٥ -١١٨/ ٤إرواء الغليل، : انظر. [احلديث، فأجاد وأفاد رمحاهللا
 .١٠٤/ ٥،والفروع البن مفلح، ٦٦٥/ ٢ كتاب الصيام من رشح العمدة البن تيمية،)١(
 .حكم صيام يوم اجلمعة يف النوع الرابع من الصيام املكروه،وتقدم خترجيه يف ١٩٨٦ البخاري،برقم )٢(
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٤١٦ 
ّجه إىل إفراده، أما إذا ضم ما قبله أو فالنهي عن صوم يوم السبت متو ُ

 .)١(ما بعده إليه فال كراهة
َّومما يدل عىل أن صيام يوم السبت إذا ضم إليه ما بعده أو ما قبله، ما  ُ ُّ ّ

ّتقدم، وحديث أم سلمة  كان رسول اهللا ((:  قالتr يصوم يوم 
إهنام يوما عيد ((: السبت ويوم األحد أكثر مما يصوم من األيام، ويقول

 .)٢())املرشكني، فأنا أحب أن أخالفهم
ًواخلالصة أن األقرب عندي أن النهي عن صوم يوم السبت مفردا، 
ّأما إذا ضم إىل اجلمعة قبله أو األحد بعده فتزول الكراهة، واهللا تعاىل  ُ

 .أعلم
 :اد شهر رجب بالصيام مكروهإفر: النوع السادس

ُيكره ختصيص إفراد شهر رجب بالصيام؛ ألن ذلك من شعائر 
ِّاجلاهلية، فقد كانوا يعظمون شهر رجب، وإذا صام مع شهر رجب غريه  َ ُ

ٌوال يكره شهر غري ((: زالت الكراهة، قال العالمة ابن مفلح رمحه اهللا

 .٢٠٣/ ٣نيل األوطار، للشوكاين، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢٧٧٥، والنسائي يف الكربى، برقم ٢٦٧٥٠،  برقم ٣٣٠/ ٤٤أخرجه اإلمام أمحد بلفظه، ) ٢(

إسناده ((:٣١٨/ ٣،وقال األلباين عن إسناد ابن خزيمة، ٢١٦٧وصححه ابن خزيمة،برقم 
ّقد ذكره احلافظ ابن حجر يف البلوغ،ومل يذكر خترجيه عند اإلمام أمحد،وحسن إسناد ،و))ضعيف

،ثم ذكروا طرق التخريج ))إسناده حسن((:، فقالوا٤٤/٣٣١اإلمام أمحد حمققو املسند،
 .ً،جزاهم اهللا خريا٣٣١/ ٤٤هناك،
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٤١٧ 
 .)١())... ًال نعلم فيه خالفا: رجب، قال صاحب املحرر

ّرأيت عمر يرضب  أكف الناس ((: ِّوقد روى خرشة بن احلر قال
ِّكلوا فإنام هو شهر كان يعظمه أهل : حتى يضعوها يف اجلفان ويقول َ ُ

 .)٢())اجلاهلية
وكان ابن عمر    إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ُّ 

 .)٣(ذلك
ًوإذا أفطر من رجب ولو يوما زالت الكراهة، أو يصوم شهرا آخر  ً

 .)٤(معه، فتزول الكراهة كذلك
# # # 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٩/ ٥كتاب الفروع البن مفلح، ) ١(
وهذا سند ((: ١١٢/ ٤،قال األلباين يف إرواء الغليل،٣/١٠٢أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، ) ٢(

 .٣١٠/ ٨، وأخرجه الطرباين يف األوسط، ))صحيح 
وهذا سند ((: ٤/١١٤،قال األلباين يف إرواء الغليل،٣/١٠٢أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، ) ٣(

 .))صحيح عىل رشط الشيخني
، والرشح ٥٢٩/ ٧ الرشح الكبري،،اإلنصاف للمرداوي مع٩٩/ ٥الفروع الين مفلح،: انظر)٤(

 .٤٧٦/ ٦املمتع البن عثيمني، 
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٤١٨ 
 ليلة القدر : المبحث الخامس والعشرون

 :لغة وشرعاً: مفهوم ليلة القدر: أوالً
 : ليلة القدر ترتكب من لفظني:لغة

 من غروب الشمس إىل طلوع ليلة، وهي يف اللغة: اللفظ األول
 .الفجر الثاين، وال خيرج املعنى االصطالحي له عن املعنى اللغوي

ٍالقدر، وهلا معان يف اللغة: اللفظ الثاين َ: 
الترشيف :هناالرشف،والوقار،والعظمة،فاملراد بالقدر :املعنى األول

ِوما قدروا اهللا حق قدر [:والتعظيم،ومن ذلك قول اهللا تعاىل ْ ََ ْ ََّ َ َُ  فهي )١( ] ِهَ
ٍليلة ذات قدر ورشف؛ لنزول القرآن فيها  ْ فإنه نزل فيها مجلة إىل السامء [َ

ًالدنيا، ثم نزل منجام يف ثالث وعرشين سنة عىل رسول اهللا  َّr [)؛ أوملا )٢
ِيقع فيها من تنَزل املالئكة؛ أو ملا ينزل فيها من ُّ َ  الربكة والرمحة، واملغفرة، أو ِ

ٍري ذا قدر ورشفُأن الذي حيييها يص َ َ ٍ ْ ، أو ألنه ينزل فيها من فضل اهللا، )٣(َ
ًوخزائن منَنه وجوده وكرمه ما ال يقدر قدره، أو ألن للطاعات فيها قدرا  َ َُ َُ َّ ُ ِ ِ ِ
ٍجزيال، أو ألن اهللا أنزل فيها كتابا ذا قدر عىل رسول ذي قدر عىل أمة  ٍ ٍٍ ً ً

ٍذات قدر، أو ألن األرض تضيق باملالئكة فيها؛ لقول َ ومن [: اهللا تعاىلِ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧: سورة الزمر، اآلية)  ١(
 .٤/٤٤٨املغني البن قدامة، )  ٢(
، ٥/٣٩٢، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن، ٤/٢٥٥فتح الباري، البن حجر، )  ٣(

 .٣٥/٣٦٠واملوسوعة الفقهية الكويتية، 
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٤١٩ 
ُقدر عليه رزقه َُ ُْ ِ ِ ِْ ، أو معنى التضييق فيها )٢(وهذا معنى التضييق فيها، )١( ]ََ

، وليلة خري من ألف شهر قدرها عظيم ال )٣(إخفاؤها عن العلم بتعيينها
ْوما أدراك ما ليلة القدر [:  كام قال تعاىل)٤(شك يف ذلك َ ُْ َ َْ َ َ ََ ْ ِليلة القدر  * ََ ْ َ ُْ َ َْ

ٌخري ْ ْ من ألف شهرَ َ ِ ْ َ ْ العمل فيها خري من العمل يف ألف : معناه: قيل )٥( ] ِّ
شهر ليس فيها ليلة القدر، فهو خري من العمل يف ثالث وثامنني سنة 

ًمن قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا (( :r، وقد قال النبي )٦(وأربعة أشهر ً
 .)٧())غفر له ما تقدم من ذنبه

ِّالقدر الذي هو مؤاخي القضاء،واملعنى أن اهللا يقدر فيها :املعنى الثاين ُ
من :ُأحكام تلك السنة،فسميت ليلة القدر؛ ملا يكتب للمالئكة فيها
َّإنا [:األقدار،واألرزاق،واآلجال التي تكون يف تلك السنة؛لقول اهللا تعاىل ِ

َأنزلن َْ ِاه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرينَ ِ ٍ ٍُ َ ُّ َّْ ُ ََّ ِ َ َُ َ ِفيها يفرق كل أمر حكيم*ِ َِ ٍ ْ َ َُ ُّ ُ ُ ْ ُيفرق )٨( ] َ َْ ُ :
ُأي يفصل ويبني كل أمر حكيم، وأمر اهللا كله حكيم َّ َ ُ َ ُُ   : ، وقول اهللا تعاىل)٩(ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧: سورة الطالق اآلية)  ١(
 .٥/٣٩٢اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، )  ٢(
 .٣٥/٣٦١املوسوعة الفقهية )  ٣(
 .٦/٤٩٥الرشح املمتع، ) ٤(
 .٣-١: سورة القدر، اآليات)  ٥(
 .٤/٤٤٧املغني البن قدامة، )  ٦(
 .، وتقدم خترجيه يف فضائل شهر رمضان٧٥٩،ومسلم، برقم ٢٠٠٩البخاري،برقم :متفق عليه)  ٧(
 .٤-٣: لدخان، اآليتانسورة ا)  ٨(
 .٦/٤٩٥الرشح املمتع، )  ٩(
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٤٢٠ 
ُتنزل ال [ َّ َ َمالئكة والروح فيهاـَْ ِ ُِ َُّ َُ َ ُ بإذن رهبم من كَ ِّ ِّ َِ ِ ْ ِ ْل أمرِ َ ، ومعناه يظهر )١( ] ِّ

للمالئكة ما سيكون فيها، ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم، وكل 
ابن حجر رمحه اهللا ، قال احلافظ )٢(ذلك مما سبق علم اهللا به، وتقديره له

وهو أن اهللا يقدر يف ليلة القدر أحكام تلك :عن هذا املعنى الثاين
فرسين بأسانيد صحيحة،عن جماهد ورواه عبد الرزاق وغريه من امل((:السنة

إنام جاء القدر بسكون الدال، :وعكرمة، وقتادة،وغريهم،وقال التوربشتي
وإن كان الشائع يف القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال، ليعلم أنه مل 
يرد به ذلك، وإنام أريد به تفصيل ما جرى به القضاء، وإظهاره وحتديده يف 

 .)٣())ًقى إليهم فيها مقدارا بمقدارُتلك السنة؛ لتحصيل ما يل
هي ليلة رشيفة، : ليلة القدر... ((: وقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا

َّمباركة، معظمة، مفضلة إنام سميت ليلة : وقيل... ((: ، ثم قال))...َّ
من خري، ومصيبة، ورزق، : القدر؛ ألنه يقدر فيها ما يكون يف تلك السنة

 .)٤())وبركة
ليلة من ليايل العرش األخرية من رمضان :  قيلً:اصطالحاليلة القدر 

تنزل فيها مقادير اخلالئق إىل سامء الدنيا، ويستجيب اهللا فيها الدعاء، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤: سورة القدر، اآلية)  ١(
 .٨/٣٠٦رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ٢(
 .٤/٢٥٥فتح الباري، )  ٣(
 .٤٤٨-٤/٤٧٧املغني، )  ٤(
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٤٢١ 
  .)١(وهي الليلة التي نزل فيها القرآن العظيم

 .)٢(ُهي التي تقدر فيها األرزاق وتقىض:ليلة القدر:وقيل
ا القرآن الكريم من شهر ُالليلة التي أنزل فيه: ليلة القدر: وقيل
ْإنا أنزلناه يف ليلة القدر [ : ؛ لقوله تعاىل)٣(رمضان َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ِ ُ َ َّ ِ [ )٤(. 

ليلة القدر ليلة مباركة من ليايل العرش :[أن يقال:والتعريف املختار
األواخر من شهر رمضان،أنزل اهللا فيها القرآن العظيم،فيها يفصل ما يكون 

 عمل فيها خري من العمل يف ألف شهر ليس فيها ال)٥(يف السنة من املقادير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٦ّمعجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص)  ١(
 .٥/٧٤لسان العرب البن منظور، )  ٢(
 .٢٩٥ً لغة واصطالحا، لسعدي أبو جيب، ص:القاموس الفقهي)  ٣(
 .١: سورة القدر، اآلية)  ٤(
التقدير الشامل جلميع املخلوقات، بمعنى أن اهللا : األول: اإليامن باملقادير يدخل فيه مخسة تقادير)  ٥(

 . علمها، وكتبها، وشاءها، وخلقها
َوإذ أخ [: كتابة امليثاق حني قال اهللا تعاىل: التقدير الثاين َ ْ ِ ْذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم َ َّ ِّ ْ َ َُ َُ ُ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َُّ

َوأشهدهم عىل أنفسهم ألست بربكم قالوا بىل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا  َ ْ َ ْ َ ِّ َ ُ ََّ ُ َ ْ َ ََّ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ ْ ْْ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ َ َ َِ ِِ ُ َ
ِغافلني ِ  ]. ١٧٢: سورة األعراف، اآلية []َ

تقدير رزق العبد،وأجله،وعمله، وشقي أو سعيد وهو يف بطن :ُتقدير العمريال: التقدير الثالث
 ]. ٤/٢٠٣٦مسلم .[tأمه عند نفخ الروح كام يف حديث عبد اهللا بن مسعود 

ِفيها يفرق كل أمر حكيم [: التقدير السنوي يف ليلة القدر، كام قال تعاىل: التقدير الرابع َِ ٍ ْ َ َُ ُّ ُُ ْ َ [ 
يكتب من أم الكتاب يف ليلة القدر ما هو كائن يف :  ابن عباس ، قال]٤: الدخان اآلية[

 . من اخلري، والرش، واألرزاق: السنة
َّكل [: كام قال اهللا تعاىل: التقدير اليومي: التقدير اخلامس ْ يوم هو يف شأنُ َِ َ ُ ٍْ سورة الرمحن،  [] َ

ًكل يوم يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويرفع قوما ويضع آخرين، وهذا : ، فاهللا تعاىل]٢٩:  اآلية ً ً
= 
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٤٢٢ 
 ] .ليلة القدر
 ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة،ال شك وال ريب في ذلك،:ثانياً

ّأمجع من يعتد به من العلامء عىل دوام ((: قال اإلمام ابن امللقن رمحه اهللا
ة بن ،ومما يدل عىل أهنا باقية حديث عباد)١())...ليلة القدر إىل آخر الدهر

 )٢( ليخربنا بليلة القدر فتالحىrخرج النبي :  ، قالtالصامت 
خرجت ألخربكم بليلة القدر فتالحى فالن (( :رجالن من املسلمني فقال

ْوفالن فرفعت َ ِ ُ ، وعسى أن يكون خري لكم فالتمسوها يف التاسعة، )٣(َ
فآخر احلديث يفرس أوله وأن ليلة القدر باقية ، )٤())ابعة، واخلامسةوالس

، ))...فالتمسوها(( :قال ))فرفعت(( : بعد أن قالrإىل قيام الساعة، فإنه 
فالتمسوها يف التاسعة، والسابعة، ((: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

  فتكونٍ حيتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلة من العرش األخري))واخلامسة
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوق املقادير إىل املواقيت التي قدرت هلا فيام سبق، وهذا التقدير اخلامس  التقدير اخلامس وهو
قدر، واحلويل تفصيل من التقدير العمري عند نفخ اليومي تفصيل من التقدير احلويل يف ليلة ال

الروح يف اجلنني يف بطن أمه، والعمري تفصيل من التقدير العمري األول يوم امليثاق، والتقدير 
معارج القبول : انظر. [ّالعمري يوم امليثاق تفصيل من التقدير الذي خطه القلم يف اإلمام املبني

 ].٣٤٧-٢/٣٤٥حلافظ احلكمي، 
 .٥/٣٩٧عالم بفوائد عمدة األحكام، اإل)  ١(
 .٤/٢٦٨فتح الباري، . املخاصمة، واملنازعة، واملشامتة، فوقعت بينهام مالحاة: املالحاة)  ٢(
املعنى فرفعت : أي رفعت من قلبي فنسيت تعيينها، لالشتغال باملتخاصمني، وقيل: فرفعت)  ٣(

هو علم تعيينها تلك : أن الذي ارتفع: رفعت معرفتها، واخلالصة: بركتها يف تلك السنة، وقيل
 ].٤/٢٦٨فتح الباري البن حجر، . [السنة

 .٢٠٢٣البخاري،كتاب فضل ليلة القدر،باب رفع معرفة ليلة القدر لتالحي الناس،برقم )  ٤(
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٤٢٣ 
ٍليلة تسع وعرشين، وحيتمل أن يراد هبا تاسع ليلة تبقى فتكون ليلة 

،ثم قال رمحه )) أو اثنني،بحسب متام الشهر ونقصانه)١(]وعرشين[إحدى 
أي : التمسوها يف التسع،والسبع، واخلمس((:قوله...ويرجح األول((:اهللا

 .)٢())، وسبع وعرشين، ومخس وعرشينيف تسع وعرشين
ما :ّوقد فرس ذلك أبو سعيد راوي احلديث حينام سئل،فقيل له: قلت

إذا مضت واحدة وعرشون فالتي ((: التاسعة،والسابعة،واخلامسة؟ فقال
،فإذا مضت ثالث وعرشون فالتي تليها تليها ثنتان وعرشون وهي التاسعة

 .)٣())السابعة، فإذا مىض مخس وعرشون فالتي تليها اخلامسة
وهذا يبني أن التالحي قد ((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

ًيسبب رشا عىل املتالحني وغري املتالحني، وهكذا التشاحن، والتهاجر،  ّ َ
ق الرشعية التي تكون بعيدة عن الشحناء فينبغي للمؤمن أن يسلك الطر

 . )٤())والتالحي
 :  لقول اهللا تعاىلليلة القدر في رمضان ال شك في ذلك،: ثالثاً

ُشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن [ َْ َ َ ُُ َْ َِّ ِ َِ ِ ُ َ َ  ُفالقرآن أنزل يف شهر، )٥( ] ْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أضفتها بني معقوفني ليتم املعنى) ١(
 .٢٦٩ -٤/٢٦٨فتح الباري، )  ٢(
 ).١١٦٧ (-٢١٧مسلم، برقم )٣(
 .٢٠٢٣ثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم سمعته أ)  ٤(
 .١٨٥: سورة البقرة، اآلية)  ٥(
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٤٢٤ 
ْإنا أنزلناه يف ليلة القدر[:رمضان،وقال َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ِ ُ َ َّ َّذا ضمت اآليتان بعضهام فإ، )١( ]ِ ُ

ٍإىل بعض تعني أن تكون ليلة القدر يف رمضان بيقني ال شك فيه َ ِ ، وقد )٢(ّ
ِّ ما يبني ذلك،فعن أيب هريرة rثبت من قول النبي  ُtقال رسول :،قال

 عليكم صيامه، تفتح Uأتاكم رمضان شهر مبارك فرض اهللا (( :rاهللا 
ُّ،وتغلق فيه أبواب اجلحيم، وتغل فيه مردة الشياطني،هللا فيه أبواب السامء

ِفيه ليلة خري من ألف شهر، من حرم خريها فقد حرم ُِ َُ : ، ويف لفظ أمحد))ٌَ
  .)٣( ))أبواب السامء(( ًبدال من ))تفتح فيه أبواب اجلنة... ((

إن هذا (( :rل رمضان فقال رسول اهللا دخ: ، قالtوعن أنس 
َالشهر قد حرضكم وفيه ليلة خري من ألف شهر، من حرمها فقد حرم ِ ُِ ُ 

ُاخلري كله، وال حيرم خريها إال حمروم َّ ُ(()٤( . 
 ر من رمضان بال شك؛ليلة القدر في العشر األواخ: رابعاً

 :لألحاديث اآلتية
 ليلة القدر يف )٥(ُّحتروا((:rقال رسول اهللا : قالتـ حديث عائشة ١

 rكان رسول اهللا :،ويف رواية للبخاري))العرش األواخر من رمضان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١: سورة القدر، اآلية)  ١(
 .٦/٤٩١، والرشح املمتع البن عثيمني، ٥/٣٩٩اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن، :  انظر)٢(
ل شهر رمضان، واحلديث ، وتقدم خترجيه يف فضائ٧١٤٨،وأمحد،برقم ٢١٠٨النسائي،برقم )  ٣(

 .))حسن صحيح((: ٢/٤٥٦قال األلباين عنه يف صحيح ابن ماجه، 
 .))حسن صحيح((: ٢/١٥٩، وقال األلباين يف صحيح ابن ماجه، ١٦٤٤ابن ماجه، برقم )  ٤(
 ].٩/٢٤٥جامع األصول، . [القصد واالجتهاد يف طلب الغرض: ِّالتحري: َّحتروا)  ٥(
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٤٢٥ 
ُجياور ُّحتروا ليلة القدر يف ((: رمضان ويقول يف العرش األواخر من)١(ُ

 .)٢())...التمسوا(( :ويف رواية للبخاري،))العرش األواخر من رمضان
ُأريت ليلة القدر ثم (( : قالrأن رسول اهللا : tـ حديث أيب هريرة ٢ ُ

َأيقظني بعض أهيل فنسيتها فالتمسوها ُ ُِّ ، وقال )٣()) يف العرش الغوابرَ
ُفنسيتها(( :حرملة أحد رواة احلديث َِ َ(()٤(. 

ـ حديث عائشة ٣  كان رسول اهللا (( :، قالتr جيتهد يف العرش 
 . )٥())األواخر ما ال جيتهد يف غريه

َّوال شك أن هذا االجتهاد يف العبادة يتحرى فيه ليلة القدر يف العرش  ّ
 .األواخر من رمضان

ـ حديثها ٤  كان رسول اهللا ((: قالتr إذا دخل العرش أحيى 
َّالليل،وأيقظ أهله،وجد،وشد املئ  .) ٧) (٦())زرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٩/٢٥٠جامع األصول، [ هنا االعتكاف، املجاورة ها: ُجياور)  ١(
البخاري،كتاب فضل ليلة القدر،باب حتري ليلة القدر يف الوتر من العرش اآلواخر،برقم :متفق عليه)  ٢(

 .١١٩٦،ومسلم،كتاب الصيام،باب فضل ليلة القدر،برقم ٢٠٢٠
 ].٩/٢٤٦جامع األصول البن األثري، . [البواقي: الغوابر)  ٣(
 .١١٦٦ الصيام، باب فضل ليلة القدر، برقم مسلم، كتاب)  ٤(
 .، وتقدم خترجيه يف فضائل شهر رمضان١١٧٥مسلم، برقم )  ٥(
كناية عن اعتزال النساء؛ للتفرغ ألنواع : أي شمر واجتهد يف العبادات، وقيل: َّشد املئزر)  ٦(

 .العبادات يف العرش األواخر
 .،وتقدم خترجيه يف فضائل شهر رمضان١١٧٤،ومسلم،برقم ٢٠٢٤البخاري،برقم :متفق عليه)  ٧(
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٤٢٦ 
هذا يدل عىل احلزم، ((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

 مع أن اهللا قد غفر له ما تقدم من ،rوفعل اخلري، وعىل حرص النبي 
 . )١())همذنبه وما تأخر، والعظامء أرسع إىل اخلري من غري

 :ليلة القدر في السبع األواخر أرجى العشر األواخر: خامساً
حديث عبد اهللا بن عمر  -١  : ًأن رجاال من أصحاب النبيr 

ُأروا ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر، فقال رسول اهللا  ُr: 
ا ِّ يف السبع األواخر فمن كان متحرهي)٢(ُأرى رؤياكم قد تواطأت ((

ُأن أناسا أروا : ويف لفظ للبخاري، ))َّفليتحرها يف السبع األواخر ًُ
 ليلة القدر يف السبع األواخر، وأن

ُأناسا أروها يف العرش األواخر، فقال النبي  -٢ ًُr :))السبع التمسوها يف 
 .)٣( ))األواخر

ِحديث عبد الرمحن بن عسيلة الصنَابحي  -٣ ُّtهل سمعت :  ، قيل له
 أهنا يف((: rنعم، أخربين بالل مؤذن النبي : ًيف ليلة القدر شيئا؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٢٤سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )  ١(
املوافقة، واملامألة، كأن كل واحد منهام قد وطئ أثر اآلخر : ًتوافقت، واملواطأة مهموزا: تواطأت)  ٢(

 .٩/٢٤٥] جامع األصول[
ر، باب التامس ليلة القدر يف السبع األواخر، برقم البخاري، كتاب فضل ليلة القد: متفق عليه)  ٣(

 يف ١١٥٨، وله طرف برقم ٦٩٩١، ويف كتاب التعبري، باب التواطئ عىل الرؤيا، برقم ٢٠١٥
صحيح البخاري، وأخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر واحلث عىل طلبها، 

 .١١٦٥وبيان حملها وأرجى أوقات طلبها،برقم 



  ليلة القدر 

 

٤٢٧ 
  .)١())السبع يف العرش األواخر

ليلة القدر في أوتار العشر األواخر آكد من أشفاعها؛ :سادساً
 :لألحاديث اآلتية

حديث عائشة  -١  : أن رسول اهللاrُّحتروا ليلة القدر يف ((: قال
 .)٢())الوتر من العرش األواخر من رمضان

اعتكف العرش : rأن النبي : ، وفيهt حديث أيب سعيد اخلدري -٢
: ُاألول من رمضان، ثم اعتكف العرش األوسط، ثم أويت وقيل له

فمن أحب منكم أن يعتكف (( :إهنا يف العرش األواخر، قال
ٍوإين أريتها ليلة وتر، وأين (( :فاعتكف الناس معه، قال ))فليعكتف ُ

فأصبح من ليلة إحدى وعرشين ، ))ا يف طني وماءأسجد صبيحته
 يسجد rفرأيت رسول اهللا [، وقد قام إىل الصبح فمطرت السامء

وإذا هي ليلة ] [يف املاء والطني حتى رأيت أثر الطني يف جبهته
إين ((: ويف لفظ للبخاري، ))]إحدى وعرشين من العرش األواخر

ِّأريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها يف العرش األواخر  ُ ْ ُ ُ
 .)٣())... ريف الوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٤٧٠ٌحدثنا أصبح، برقم : ٌي، كتاب املغازي، بابالبخار)  ١(
، واللفظ للبخاري من هذا الطرف، ١١٦٩، ومسلم، برقم ٢٠٧١البخاري، برقم : متفق عليه)  ٢(

 .وتقدم خترجيه يف ليلة القدر من العرش األواخر من رمضان
لسبع األواخر، برقم البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب التامس ليلة القدر يف ا: متفق عليه)  ٣(

، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر واحلث عليها وبيان حملها وأرجى أوقات ٢٠١٦
= 



  ليلة القدر

 

٤٢٨ 
ُأريت ليلة القدر ((: قالrأن رسول اهللا :tُحديث عبد اهللا بن أنيس  -٣

فمطرنا ليلة : قال،))ُثم أنسيتها،وأراين صبحها أسجد يف ماء وطني
،فانرصف وإن أثر املاء عىل rل اهللا ّثالث وعرشين فصىل بنا رسو

، )١(ثالث وعرشين:ُوكان عبد اهللا بن أنيس يقول.))جبهته وأنفه
يا رسول : قلت: ُولفظ أيب داود عن عبد اهللا بن أنيس اجلهني، قال

ِإن يل بادية أكون فيها، وأنا أصيل فيها بحمد اهللا، فمرين بليلة : اهللا ْ ُ َ ًُ
، فقلت ))أنزل ليلة ثالث وعرشين((: أنزهلا إىل هذا املسجد، فقال

كان يدخل املسجد إذا صىل : كيف كان أبوك يصنع؟ قال: البنه
ّالعرص، فال خيرج منه حلاجة حتى يصيل الصبح، فإذا صىل الصبح  ِّ

 .)٢(وجد دابته عىل باب املسجد فجلس عليها فلحق بباديته
ُ، فعن زر بن حبيش قالtُحديث أيب بن كعب  -٤ ٍّ  كعب َّسألت أيب بن: ِ

tمن يقم احلول يصب ليلة : إن أخاك ابن مسعود يقول:  ، فقلت
ُرمحه اهللا أراد أن ال يتكل الناس، أما إنه قد علم أهنا يف : ، فقالالقدر َّ َ َ

رمضان، وأهنا يف العرش األواخر، وأهنا ليلة سبع وعرشين، ثم 
بأي يشء تقول :ٍأهنا ليلة سبع وعرشين،فقلت:  ال يستثنيحلف

بالعالمة أو باآلية التي أخربنا رسول اهللا : ، قال!ذلك، يا أبا املنذر
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٦٧طلبها، برقم 
 .١١٦٨برقم ... مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر)  ١(
 يب داود، ، وقال األلباين يف صحيح أ١٣٨٠أبو داود، كتاب الصالة، باب يف ليلة القدر، برقم )  ٢(

 .))حسن صحيح((: ١/٣٨١



  ليلة القدر 

 

٤٢٩ 
r: ))ُإهنا تطلع يومئذ ال شعاع هل  املنذر ياأبا((: ولفظ أيب داود،)١())اٍ

قلت ، rباآلية التي أخربنا رسول اهللا :َّأنى علمت ذلك؟قال
تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل ((:ما اآلية؟قال:لزر

أخربنا ((: ، ولفظ الرتمذي)٣()) ليس هلا شعاع حتى ترتفع)٢(الطست
، ٌ أهنا ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس هلا شعاعr رسول اهللا

فعددنا وحفظنا، واهللا لقد علم ابن مسعود أهنا يف رمضان، وأهنا 
 . )٤())ليلة سبع وعرشين، ولكن كره أن خيربكم فتتكلوا

ليلة القدر ((:  يف ليلة القدر، قال ،tحديث معاوية بن أيب سفيان  -٥
 .)٥())ليلة سبع وعرشين

 ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر األواخر؛: سابعاً
 :لألحاديث اآلتية

 .)٦())التمسوا يف أربع وعرشين((: قالحديث ابن عباس  -١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٦٢مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، برقم )  ١(
 ].تاج العروس، ولسان العرب. [ٍإناء من نحاس لغسل اليد: الطست)  ٢(
، قال األلباين يف صحيح سنن أيب ١٣٧٨سنن أيب داود، كتاب الصالة، باب يف ليلة القدر، برقم )  ٣(

 .))سن صحيحح((: ١/٣٨٠داود 
، وصححه األلباين يف صحيح ٧٩٣الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف ليلة القدر، برقم )  ٤(

 .١/٤١٧الرتمذي، 
، وصححه األلباين يف ١٣٨٦سبع وعرشون، برقم : أبو داود، كتاب الصالة، باب من قال)  ٥(

 .١/٣٨٣صحيح سنن أيب داود، 
 .٢٠٢٢ القدر يف الوتر من العرش األواخر،برقم البخاري،كتاب الصوم،باب حتري ليلة)  ٦(
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٤٣٠ 
كنت يف جملس بني سلمة وأنا :  ، قالtُيث عبد اهللا بن أنيس حد -٢

  عن ليلة القدر؟rمن يسأل لنا رسول اهللا : أصغرهم، فقالوا
وذلك يف صبيحة إحدى وعرشين من رمضان، فخرجت فوافيت 

 :َّ صالة املغرب ثم قمت بباب بيته، فمر يب فقالrل اهللا مع رسو
َّفدخلت، فأيت بعشائه، فرآين أكف عنه من قلته، فلام فرغ  ))ادخل(( ِ ُّ ُ

، ))َّكأن لك حاجة؟(( :فقام وقمت معه، فقال ))ناولني نعيل(( :قال
ٌأجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة : قلت

هي (( :اثنتان وعرشون، قال: قلت ف))الليلة؟كم (( :القدر؟ فقال
 .)١(يريد ليلة ثالث وعرشين ))أو القابلة(( :ثم رجع فقال، ))الليلة

ِ ، فقد ذكرت ليلة القدر عنده فقالtحديث أيب بكرة  -٣ ِْ َ ما أنا ((: ُ
 إال يف العرش األواخر، فإين rملتمسها ليشء سمعته من رسول اهللا 

ٍسع يبقني، أو يف سبع يبقني، أو يف التمسوها يف ت((: سمعته يقول ٍ
 . )٢())، أو ثالث، أو آخر ليلةٍمخس يبقني

حممول عىل الليلة الثانية والعرشين، : قيل ))ٍيف تسع يبقني(( :rقوله 
 ))يف مخس يبقني(( رشين،أو حممول عىل الليلة الرابعة والع))ٍيف سبع يبقني((و

 حممول عىل الليلة ))يف ثالث(( حممول عىل الليلة السادسة والعرشين،أو
 ، وقال األلباين يف سنن أيب داود ١٣٧٩ٌأبو داود، كتاب الصالة، باب يف ليلة القدر، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .))حسن صحيح((:  ١/٣٨١
، وصححه األلباين يف صحيح ٧٩٤الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف ليلة القدر، برقم ) ٢(

 .١/٤١٧سنن الرتمذي، 



  ليلة القدر 

 

٤٣١ 
حممول عىل الليلة التاسعة والعرشين،  ))آخر ليلة(( الثامنة والعرشين،أو

ًعىل الثالثني إذا كان الشهر ثالثني يوما،وأما إذا كان تسعا وعرشين، :وقيل ً
ة والعرشين،والثانية عىل الثالثة والعرشين، فاألوىل حممولة عىل احلادي

 .)١(والثالثة عىل اخلامسة والعرشين،والرابعة عىل السابعة والعرشين
حديث ابن عباس  -٤  قال رسول اهللا : ، قالr: )) هي يف

ٍالعرش األواخر، هي يف تسع يمضني، أو يف سبع يبق يعني ليلة  ))نيٍ
التمسوها يف العرش األواخر من (( :ًالقدر، ويف رواية للبخاري أيضا

ٍ، ليلة القدر يف تاسعة تبقى، يف سابعة تبقى، يف خامسة رمضان
 .)٣) (٢())تبقى

  األواخر من رمضان،ثامناً ليلة القدر متنقلة في كل سنة في العشر
ُّوأمجع من يعتد به عىل وجودها ((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل

: ودوامها إىل آخر الدهر؛ لألحاديث الصحيحة، املشهورة، قال القايض
يف سنة يف ليلة، ويف سنة : هي متنقلة: ِّواختلفوا يف حملها، فقال مجاعة

ُني األحاديث، ويقال كل ُأخرى يف ليلة أخرى، وهكذا، وهبذا جيمع ب
 :ونحو هذا قول: حديث جاء بأحد أوقاهتا، وال تعارض فيها، قال

 رشح النووي عىل صحيح مسلم، : ، وانظر٣/٥٠٨حتفة األحوذي للمباركفوري، : انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٢٦٢، وفتح الباري بن حجر، ٨/٣١٢

، ٢٠٢١البخاري، كتاب الصوم، باب حتري ليلة القدر يف الوتر من العرش األواخر، برقم )  ٢(
٢٠٢٢. 

 .٥/٤٠٠قن، اإلعالم بفوائده عمدة األحكام، البن املل: انظر)  ٣(
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٤٣٢ 
إنام تنتقل : مالك، والثوري، وأمحد، وإسحاق، وأبو ثور وغريهم، قالوا

 .)١())...يف العرش األواخر من رمضان
ًوذكر احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف ليلة القدر ستة وأربعني قوال 

ٍوأرجحها كلها أهنا يف وتر من العرش األواخر، ((: م قالألهل العلم، ث
 .)٢())... وأهنا تنتقل كام يفهم من أحاديث الباب، وأرجاها أوتار العرش

والصواب يف ليلة القدر ((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول
أهنا متنقلة يف العرش األواخر، واألوتار أقرب، وإذا اختلفت املطالع فهي 

وأخفى اهللا ليلة ((:  وقال)٣()) كل بلد، ال خترج عن العرش األواخريف عرش
ِّالقدر رمحة بعباده حتى جيتهدوا يف العرش كلها، فيحصل هلم الثواب، 
واألجر العظيم، فلو علموا هبا الجتهدوا يف ليلتها ثم يكسلون بعد 

 .)٥(، واهللا تعاىل أعلم)٤())ذلك
 : يأتيعالمات ليلة القدر، منها ما : تاسعاً

ِ وفيه ذكر عالمة ليلة القدر، عندما سئلtٍّحديث أيب بن كعب -١ بأي : ُ
ِيشء يعرف ليلة القدر؟ فقال ْ َ  بالعالمة، أو باآلية التي أخربنا: ٍ

اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن، : ، وانظر٨/٣٠٦رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٩٨/ ٥. 

 .٢٦٧ -٤/٢٦٠، واألقوال، ٤/٢٦٦فتح الباري، البن حجر، )  ٢(
 .٢٠١٦ -٢٠١٥سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )  ٣(
 .٢٠٢٣يح البخاري، احلديث رقم سمعته أثناء تقريره عىل صح)  ٤(
 .٦/٤٩٤الرشح املمتع البن عثيمني، : انظر)  ٥(
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٤٣٣ 
: ، ولفظ أيب داود)١())ٍأهنا تطلع يومئذ ال شعاع هلا(( :rرسول اهللا 

: rباآلية التي أخربنا رسول اهللا : لمت ذلك؟ قالّيا أبا املنذر أنى ع
تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل ((: ما اآلية؟ قال: ٍّفقيل لزر

أخربنا رسول ((:،ولفظ الرتمذي)٢())حتى ترتفعالطست ال شعاع هلا 
 .)٣())...ة صبيحتها تطلع الشمس ليس هلا شعاع أهنا ليلrاهللا 

ُإين كنت أريت ليلة القدر ثم ((:rقال رسول اهللا : ،قالtحديث جابر  -٢
ٌنسيتها،وهي يف العرش األواخر، وهي ليلة طلقة بلجة ِّ ،ال حارة وال )٤(ُ

َباردة،كأن فيها قمرا يفضح كواكبها ال خيرج شيطاهنا حتى ييضء  ً
 .)٥())فجرها

حديث ابن عباس  -٣  عن النبي rليلة طلقة((:  يف ليلة القدر :
 .)٦())ضعيفةال حارة وال باردة، تصبح الشمس يومها محراء 

ليلة القدر ليلة السابعة ((:rقال رسول اهللا :،قالtحديث أيب هريرة  -٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وتقدم خترجيه يف أن ليلة القدر يف السبع األواخر أرجى العرش األواخر١٧٦٢مسلم، برقم )  ١(
 .، وتقدم خترجيه١/٣٨٠، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ١٣٧٨أبو داود، برقم )  ٢(
 .، وتقدم خترجيه١/٤١٧، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ٧٩٣ذي، برقم الرتم)  ٣(
 .مرشقة ال برد فيها وال حر: بلجة)  ٤(
 ، وصححه األلباين يف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة، ٢١٩٠، برقم ٣/٣٣٠ابن خزيمة، )  ٥(

ب ، وصححه شعي٣٦٨٨، برقم ٨/٤٤٣؛ لشواهده، ورواه ابن حبان يف صحيحه، ٣/٣٣٠
 .األرنؤوط يف حتقيقه لصحيح ابن حبان؛ لشواهده

،وصححه األلباين يف تعليقه عىل صحيح ابن خزيمة، ٢١٩٢،برقم ٣/٣٣٢صحيح ابن خزيمة،)  ٦(
 .٥٣٥١؛ لشواهده،وصححه يف صحيح اجلامع،برقم ٣/٣٣٢
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٤٣٤ 
أو التاسعة والعرشين،وإن املالئكة، تلك الليلة أكثر من عدد 

 .)١())احلىص
 :rوقال رسول اهللا :... الطويل،وفيهtحديث عبادة بن الصامت  -٥

ًأهنا صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، : إن أمارة ليلة القدر(( ً َّ
ُ، ال برد فيها وال حر، وال حيل لكوكب أن يرمى به ساكنة ساجية ُّ

ًفيها حتى يصبح، وإن أمارهتا أن الشمس صبيحتها خترج مستوية  َ َ
ليس هلا شعاع، مثل القمر ليلة البدر، ال حيل لشيطان أن خيرج معها 

 .)٣) (٢())ٍيومئذ
 ، وحسن إسناده األلباين يف تعليقه عىل صحيح٢١٩٤، برقم ٣/٢٣٢ابن خزيمة يف صحيحه، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٠٥، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة،برقم ٣/٢٣٢ابن خزيمة، 
، ويشهد له حديث أيب بن كعب، وحديث جابر، ٢٢٧٦٥، برقم ٣٧/٤٢٥مسند اإلمام أمحد، )  ٢(

 .٣٧/٤٢٥كالم حمققي مسند اإلمام أمحد، : وحديث ابن عباس، املتقدمة، وانظر
، عىل النحو ٤/٢٦٠بن حجر يف فتح الباري،وجمموع ما ذكر من عالمات ليلة القدركام ذكر ا)  ٣(

أن :  ثم ذكرها،))وقد ورد لليلة القدر عالمات أكثرها ال تظهر إال بعد أن متيض((: قال: اآليت
الشمس تطلع صبيحتها ال شعاع هلا، صافية، مثل الطست، وتصبح الشمس يومها محراء 

بها وال خيرج شيطاهنا حتى ضعيفة، وهي ليلة صافية بلجة، ال حارة وال باردة، تتضح كواك
ييضء فجرها، واملالئكة يف تلك الليلة أكثر من عدد احلىص، ال يرسل فيها شيطان، وال حيدث 
فيها داء، يقبل اهللا فيها التوبة من كل تائب، تفتح فيها أبواب السامء، وهي من غروب الشمس 

َّحتى  [: جر، كام يف قوله تعاىلهكذا قال ابن حجر، وظاهر األدلة أهنا إىل طلوع الف[إىل طلوعها،  َ
ْمطلعِ الفجر َ ْ َ ْ أن : وذكر من عالماهتا. ٤/٢٦٠فتح الباري، :  ثم ذكر عالمات أخر، انظرها يف] َ

]. ٧٦ -٣/٧٥ابن أيب شيبة،  . [الشمس تطلع كل يوم بني قرين شيطان إال يف صبيحة ليلة القدر
، واملوسوعة الفقهية الكويتية، ٢٦٠/ ٤فتح الباري البن حجر، : وانظر يف عالمات ليلة القدر

، والرشح املمتع البن ٥/٤٠٦، واإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن، ٣٦٧/ ٣٥
= 
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٤٣٥ 
 :الدعاء ليلة القدر: عاشراً

َء وخاصة يف الليلة التي ترجى فيها ُيستحب للعبد أن يكثر من الدعا ُ
، ويدعو باآليات rَليلة القدر، واألفضل أن يدعو باملأثور عن النبي 

التي فيها الدعاء؛ ألن الدعاء يف ليلة القدر مستجاب، وليلة خري من 
ُألف شهر حري أن يستجاب فيها الدعاء، واألفضل أن يكثر ويكرر يف  ٌّ

ُنك عفو حتب العفو فاعف عني؛ حلديث اللهم إ: خلوته وبينه وبني نفسه
ُيا رسول اهللا أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة : قلت:  قالتعائشة  ُّ ُ

ُّقويل اللهم إنك عفو كريم حتب العفو فاعف (( :القدر ما أقول فيها؟ قال ٌٌّ
 ما ((: rقال رسول اهللا :  قالtيرة ، وعن أيب هر)١())عني

اللهم إين أسألك املعافاة يف الدنيا : ٍمن دعوة يدعو هبا العبد أفضل من
 .)٢())واآلخرة

َ حني قبض النبي -وعن أيب بكر ِ ُrقام رسول اهللا: ، يقول r يف مقامي 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تذاكرنا ليلة القدر عند :  ، قالt، ويف حديث عند مسلم عن أيب هريرة ٦/٤٩٨عثيمني، 
، ١١٧٠ مسلم، برقم .))أيكم يذكر حني طلع القمر وهو مثل شق جفنة((:  فقالrرسول اهللا 

وفيه إشارة إىل أن ليلة القدر تكون يف أواخر الشهر؛ألن القمر يكون كذلك عند طلوعه يف أواخر 
 ].٨/٣١٤رشح النووي . [الشهر

عاء، باب ، وابن ماجه، كتاب الد٣٥١٣: الرتمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا قتيبة، برقم)  ١(
، ٣/٣٤٦، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ٣٨٥٠الدعاء بالعفو والعافية، برقم 

 .ويف غريه
، وصححه األلباين يف ٣٨٥١ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية ،برقم )  ٢(

 .٣/٢٥٩صحيح سنن ابن ماجه، 
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٤٣٦ 
عليكم بالصدق فإنه مع الرب ((: هذا، عام األول، ثم بكى أبو بكر، ثم قال

، ومها يف النار، وسلوا اهللا ومها يف اجلنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور
ًد بعد اليقني خريا من املعافاةَاملعافاة؛ فإنه مل يؤت أح ٌ...(()١(. 

:  وكرر سؤالهr أنه سأل النبي tوعن العباس بن عبد املطلب 
 يا عباس، ياعم رسول اهللا سل اهللا العافية(( :ًعلمني شيئا أسأل اهللا، فقال

 .)٢())يف الدنيا واآلخرة
 :ص وفضائل ليلة القدرخصائ: الحادي عشر

 :ليلة القدر هلا فضائل وخصائص كثرية عظيمة، منها ما يأيت
أنزل اهللا فيها القرآن العظيم، الذي به هداية اجلن واإلنس  -١

ِ إنا أنزلناه يف ليلة [ :وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة، قال اهللا تعاىل َ َ ْْ ِ ُ َ َ َ َّ ِ
ْالقدر َ ْ [ )٣(. 

َّإنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا  [ : تعاىلليلة القدر ليلة مباركة قال اهللا -٢ ُ َ َ ََّ َِّ ٍِ ٍَ ُّ َْ َُ َ ِْ َ
ِمنذرين ِ ُ*  

ِفيها يفرق كل أمر حكيم  -٣ َِ ٍ ْ َ َُ ُّ ُ ُ ْ ِأمرا من عندنا إنا كنا مرسلني * َ ِ ِ ِْ ُ ِّ ً َّْ ُ َّ َِ ْ ِّرمحة من * َ ًَ َ ْ

، وصححه األلباين يف ٣٨٥١لعافية، برقم ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو وا)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٢٥٩صحيح سنن ابن ماجه، 

، وصححه األلباين يف صحيح ٣٥١٤الرتمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا قتيبة، برقم )  ٢(
 .٣/٤٤٦الرتمذي، 

 . ١: سورة القدر، االية)  ٣(
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٤٣٧ 
ِربك إنه هو السميع العليم َِ ُ َ ُ ُ ِّْ َّ ََّّ ِ ُفيفصل فيها من اللو،)١( ]َ َ ح املحفوظ ما ُْ

 .من األرزاق واآلجال،واخلري والرش:هو كائن يف السنة
 :ليلة القدر العمل فيها خري من العمل يف ألف شهر، كام قال اهللا تعاىل -٤

ْليلة القدر خري من ألف شهر[ َ َ ُِ ْ ْ َ ََ ْ ِّ ْ ٌْ َ يعني يف الفضل والرشف،  )٢( ]ِْ
ً القدر إيامنا من قام ليلة((: rوكثرة الثواب واألجر، وهلذا قال النبي 

ُواحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب  أن t، ويف حديث أيب هريرة )٣())هً
َفيه ليلة خري من ألف شهر من حرم ... ((: قال يف رمضانrالنبي  ِ ُ

ِحرمخريها فقد  دخل رمضان :  ، قالtويف حديث أنس .)٤())ُ
إن هذا الشهر قد حرضكم، وفيه ليلة خري من (( :rفقال رسول اهللا 

ُ، من حرمها فقد حألف شهر َرم اخلري كله، وال حيرم خريها إال ُ ِ
 .)٥())حمروم

ّتعظيم ليلة القدر عند اهللا تعاىل، وقد دل عليه االستفهام يف قوله  -٥
ْوما أدراك ما ليلة القدر [ :تعاىل َ ُْ َ َْ َ َ ََ ْ ؛ فإن ذلك يدل عىل التفخيم ] ََ

 فقد ))وما أدراك((ما كان يف القرآن ((: والتعظيم، قال ابن عيينة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨ -٣سورة الدخان، اآليات )  ١(
 .٢سورة القدر، اآلية )  ٢(
 .، وتقدم خترجيه يف فضائل رمضان٧٦٠، ومسلم، برقم ١٩٠١البخاري، برقم : همتفق علي)  ٣(
 ، وغريمها، وصححه، األلباين يف صحيح ابن ماجه، ٧١٤٨، وأمحد، برقم ٢١٠٨النسائي، برقم )  ٤(

 .، وتقدم خترجيه يف فضائل شهر رمضان٢/٤٥٦
 .))حسن صحيح((: ٢/١٥٩، وقال األلباين يف صحيح ابن ماجه، ١٦٤٤ابن ماجه، برقم )  ٥(



  ليلة القدر

 

٤٣٨ 
 .)١(فإنه مل يعلم ))وما يدريك(( :ا قالأعلمه، وم

تنزل املالئكة وجربيل يف ليلة القدر وهم ال ينزلون إال باخلري،  -٦
ُتنزل ال [ :والربكة والرمحة، قال اهللا تعاىل َّ َ ِمالئكة والروح فيها بإذن ـَْ ْ ِ ِ َ ِ ُِ َُّ َُ َ َ

ْرهبم من كل أمر ِّ ِّ ََ ِّ ُ  يف وإن املالئكة... (( :وقد جاء يف احلديث )٢( ] ِ
 .)٣())تلك الليلة أكثر من عدد احلىص

ليلة القدر سالم، لكثرة السالمة فيها من العقاب، والعذاب، بام يقوم  -٧
ِسالم هي حتى مطلع  [ :، قال اهللا تعاىلUبه العبد من طاعة اهللا  َ ْ َ َ ٌ ََّ َ ِ َ

ْالفجر َ ْ [ )٤(. 
 [ :عاىل يف ليلة القدر سورة تتىل إىل يوم القيامة، فقال تعاىلأنزل اهللا ت -٨

ْإنا أنزلناه يف ليلة القدر َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ِ ُ َ َّ ْوما أدراك ما ليلة القدر * ِ َ ُْ َ َْ َ َ ََ ْ ٌليلة القدر خري  * ََ ْ َْ ِْ َ ُْ َ َ
ْمن ألف شهر َ ِ ْ َ ْ ُتنزل ال * ِّ َّ َ ِّمالئكة والروح فيها بإذن رهبم مـَْ ِّ َ ُّ َِ ِ ْ ِ ِ َ ِ ُِ َ ُ َ ْن كل أمرَ َ ِّ ُ 

ْسالم هي حتى مطلع الفجر*  ََ ْ َِ ْ َ َ ٌ ََّ ِ َ [ )٥( . 
ًمن قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه -٩  كام تقدم يف ً

 .)٦(احلديث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠١٤البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، قبل احلديث رقم )  ١(
 .٢سورة القدر، اآلية )  ٢(
 .،وحسن إسناده األلباين،وتقدم خترجيه يف عالمات ليلة القدر٢١٩٤ابن خزيمة،برقم )  ٣(
 .٥:  سورة القدر، اآلية) ٤(
 .٥-١سورة القدر، اآليات )  ٥(
 .، وتقدم خترجيه٧٦٠: ، ومسلم برقم١٩٠١بخاري، برقمال: متفق عليه)  ٦(
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٤٣٩ 
ُمن حرم خريها فقد حرم اخلري كله،وال حيرم خ -١٠ ُ  .)١(ريها إال حمرومُ
ليلة القدر أفضل ليايل السنة؛ ألن العمل الصالح فيها خري من  -١١

أي العمل يف ليلة القدر خري من العمل يف : العمل يف ألف شهر
ثالث وثامنني سنة وأربعة أشهر، وهذا فضل عظيم، وثواب كبري، 
أما ليلة اجلمعة فهي أفضل ليايل األسبوع، وأفضل أيام السنة يوم 

ر ويوم عرفة، وأيام عرش ذي احلجة أفضل من أيام عرش النح
رمضان األخرية، وأما الليايل، فليايل عرش رمضان أفضل من ليايل 

 :عرش ذي احلجة؛ فإن أيام عرش ذي احلجة هي
ْوالفجر [: األيام التي أقسم اهللا تعاىل هبا يف كتابه بقوله*  ََ ٍوليال  * ْ َ َ َ 

ٍعرش ْ كام قاله ابن عباس، وابن الزبري،   وهي عرش ذي احلجة )٢( ] َ
 .)٣(وجماهد، وابن كثري، وابن القيم، وغري واحد من السلف واخللف

وهي األيام التي يكون العمل فيها أفضل من اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل؛ * 
حلديث ابن عباس   قال رسول اهللا : ، قالr  :)) ما من أيام

يا :  قالوا))هللا من هذه األيام العرشالعمل الصالح فيهن أحب إىل ا
وال اجلهاد يف ((:rوال اجلهاد يف سبيل اهللا؟فقال رسول اهللا !رسول اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وصححه األلباين، وتقدم خترجيه يف الفقرة رقم أربعة١٦٤٤ابن ماجه، برقم )  ١(
 .٢، ١: سورة الفجر، اآليتان  )٢(
 .١/٥٦، وزاد املعاد، ٤/١٠٦تفسري ابن كثري،  ) ٣(
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٤٤٠ 
 .)١())اهللا، إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بيشء سبيل

اهللا واألعامل فيها أحب إليه فيهن؛ حلديث وهي أيام عظيمة عند * 
ما من أيام أعظم عنداهللا ((:  قالr عن النبي عبداهللا بن عمر 

: ، فأكثروا فيهنوال أحب إليه من العمل فيهن من هذه األيام العرش
 .)٢())التهليل، والتكبري، والتحميدمن 

ٌوهي أيام أفضل من أيام عرش رمضان األخرية؛ فإن اإلمام ابن القيم * 
ليايل العرش األخري من رمضان أفضل من ...((: رمحه اهللا تعاىل قال

ليايل عرش ذي احلجة، وأيام عرش ذي احلجة أفضل من أيام عرش 
 أن ليايل العرش من رمضان ُّرمضان؛ وهبذا يزول االشتباه، ويدل عليه

ِّإنام فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليايل، وعرش ذي احلجة  ُ
ِّفضلت باعتبار أيامه؛ إذ فيه يوم النحر، ويوم عرفة، ويوم : ُ

 .)٣())الرتوية
يوم النحر ويوم : َّوهي األيام التي فيهن يومان مها أفضل أيام العام* 

ٍعرفة؛ حلديث عبداهللا بن قرط ْ  إن أعظم((:  قالr عن النبي tَّ الثاميل ُ

،والرتمذي، كتاب الصوم، ٩٦٩،برقم البخاري،كتاب العيدين،باب فضل العمل يف أيام العرش ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .واللفظ للرتمذي.٧٥٧باب ما جاء يف العمل يف أيام العرش، برقم 

 .٧/٤٤، وصححه أمحد شاكر يف رشحه للمسند، ٦١٥٤، ٥٤٤٦أمحد، برقم  ) ٢(
 .٢٨٧/ ٢٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، : وانظر. ١/٥٧زاد املعاد،  ) ٣(



  ليلة القدر 

 

٤٤١ 
ِّويوم القر هو .  )١( ))ِّيوم النحر، ثم يوم القر:  األيام عند اهللا تعاىل

ُّحادي عرش ذي احلجة؛ ألن الناس يقرون فيه بمنى؛ ألهنم قد فرغوا 
 .ُّ اإلفاضة، والنحر، واسرتاحوا وقروامن طواف: يف الغالب

وأما يوم عرفة؛ فلحديث عائشة   إن رسول اهللا : ، قالتr 
ًما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ((: قال

: rوقال . )٢())ما أراد هؤالء؟: ، فيقولوإنه ليدنو ثم يباهي هبم املالئكة
أحتسب صيام يوم عرفة ((: rوقال . )٣( ))...خري الدعاء دعاء يوم عرفة((

وهذا لغري احلاج، . )٤( ))...ِّعىل اهللا أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده
ًأما احلاج فالسنة يف حقه اإلفطار ليتقوى عىل الدعاء والذكر اقتداء برسول  َُّّ ِّ

خري ((: يف يوم اجلمعةrوأما قول النبي .ً؛ فإنه كان مفطرا يوم عرفةrاهللا 
فقال اإلمام ابن القيم رمحه . )٥( ))...شمس يوم اجلمعةٍيوم طلعت عليه ال

والصواب أن يوم اجلمعة أفضل أيام األسبوع، ويوم عرفة ((: اهللا تعاىل

 ، وأمحد، ١٧٦٥ملناسك، باب يف اهلدي إذا عطب قبل أن يبلغ، برقم أبو داود، يف كتاب ا ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ووافقه ٤/٢٢١، وأخرجه احلاكم، ١/٤٩٤، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، ٤/٣٥٠

 .الذهبي
 .١٣٤٨مسلم، كتاب احلج، باب فضل يوم عرفة، برقم  ) ٢(
نه األلباين يف صحيح الرتمذي، كتاب الدعوات، باب يف دعاء يوم عرفة، ومالك، وحس ) ٣(

 .٣/٤٧٢الرتمذي، 
 .، وتقدم خترجيه يف صيام يوم عرفة١١٦٢مسلم، برقم  ) ٤(
 .٨٥٤مسلم، كتاب اجلمعة، باب فضل يوم اجلمعة، برقم  ) ٥(



  ليلة القدر

 

٤٤٢ 
أي . )١( ))...ويوم النحر أفضل أيام العام،وكذلك ليلة القدر،وليلة اجلمعة

 .  ليايل األسبوعنة، وليلة اجلمعة أفضلليلة القدر أفضل ليايل الس
َّوصوب ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أن يوم احلج األكرب هو يوم النحر، 
وكذلك صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا؛ألن احلديث الدال 

ِوأذان من اهللا ورسوله  [:عىل ذلك ال يعارضه يشء يقاومه،قال اهللا تعاىل ِ ُ َ َِّ َ ٌَ َ َ
ِإىل الناس َّ َ َ يوم الِ َحج األكرب أن اهللا بريء من الـَْْ َ َ ِّ َِّ ٌ ِ َّ َ ِ ْ ُمرشكني ورسولهـَْ َُ ُ َ َُ ِ ِ ْ [ )٢( .

َّأن أبا بكر وعليا أذنا بذلك يوم النحر، ال يوم : وثبت يف الصحيحني ً
 .)٤())يوم احلج األكرب يوم النحر((: أنه قالrوثبت عن النبي . )٣(عرفة

مقدمة ليوم : ويوم عرفة((: وقال رمحه اهللا. )٥(قال ابن القيم بأصح إسناد
ُّالنحر بني يديه؛ فإن فيه يكون الوقوف، والترضع، والتوبة، واالبتهال، 
ِّواالستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة؛ وهلذا سمي طوافه  ُ

ِّطواف الزيارة؛ ألهنم قد طهروا من ذنوهبم يوم عرفة، َ ثم أذن هلم رهبم ُ ِ َ

 .١/٦٠زاد املعاد،  ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣: سورة التوبة، اآلية ) ٢(
 ، وطرفه ٤٣٦٣ البخاري،كتاب املغازي، باب حج أيب بكر بالناس سنة تسع، برقم ) ٣(

 ، ومسلم، كتاب احلج، باب ال حيج البيت مرشك وال يطوف بالبيت عريان، ب٣٦٩برقم 
 .١٣٤٧رقم 

ً، وأخرجه البخاري معلقا، وصحح ٩٤٥أبو داود، كتاب املناسك، باب يوم احلج األكرب، برقم  ) ٤(
 .٥٤٦/ ١،وصححه األلباين يف صحيح أيب داود،١/٥٥إسناده ابن القيم يف زاد املعاد، 

 ).١/٥٥(زاد املعاد  ) ٥(



  ليلة القدر 

 

٤٤٣ 
 .)٢(واهللا تعاىل أعلم. )١())يوم النحر يف زيارته، والدخول عليه إىل بيته

 : كتمان ليلة القدر: الثاني عشر
ُليلة القدر ليس برشط أن ترى، ولكن إذا اجتهد املسلم يف طلبها يف 
مجيع ليال عرش رمضان األخرية فقد أدركها، وحصل عىل الفضل الذي 

، ولكن إذا رآها العبد؛ فإن األفضل أن يكتمها وال خيرب هبا، r َّبينه النبي
أن احلكمة من : ًوقد ذكر احلافظ ابن حجر رمحه اهللا نقال عن احلاوي

أهنا كرامة،والكرامة ينبغي كتامهنا بال خالف :استحباب كتامن ليلة القدر
بني أهل الطريق من جهة رؤية النفس،فال يأمن السلب،ومن جهة أنه ال 

من الرياء، ومن جهة األدب فال يتشاغل عن الشكر هللا بالنظر إليها، يأ
ْوذكرها للناس،ومن جهة أنه ال يأمن احلسد،فيوقع غريه يف املحذور، ِ 

 .١/٥٥زاد املعاد،  ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد استفاد اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل من شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحهام اهللا؛ فإن ) ٢(

شيخ اإلسالم اختار أن أيام عرش ذي احلجة أفضل من أيام عرش رمضان األخرية، وليايل عرش 
ذي احلجة؛ لوجود ليلة القدر يف ليايل عرش رمضان األخرية، رمضان أفضل من ليايل عرش 

، ))وقال بعضهم يوم عرفة، واألول هو الصحيح((: ورجح أن أفضل أيام العام يوم النحر، قال
أفضل أيام ((: يوم ا جلمعة أفضل أيام األسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام، وقال((: ثم قال

 وليلة ،r، واختار أن ليلة اإلرساء أفضل يف حق النبي ))ءاألسبوع يوم اجلمعة باتفاق العلام
ّ الذي اختص به ليلة املعراج منها أكمل من حظه rالقدر أفضل بالنسبة إىل األمة، فحظ النبي 

من ليلة القدر، وحظ األمة من ليلة القدر أكمل من حظهم من ليلة املعراج، وإن كان هلم فيها 
َالرتبة العليا إنام حصلت فيها ملن أرسي به أعظم حظ، لكن الفضل، والرشف، و ُr] . جمموع

، واإلعالم ١٣١ -٥/١٢٨كتاب الفروع البن مفلح، : وانظر]. ٢٨٩ -٢٥/٢٨٦الفتاوى، 
 .٥/٤٠٧بفوائد عمدة األحكام البن امللقن، 



  ليلة القدر

 

٤٤٤ 
َيا بني ال تقصص رؤياك عىل [:uويستأنس له بقول يعقوب : قال َ ْ ُ َُ َ ُ َّ َْ ْ َ ََ

ِإخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان ل ِ َِ ََّ ْ ْ ََّ ِ ًِ َ ُ َْ ََ ْ َ ِإلنسان عدو مبنيَ ُّ ٌَّ َُ ِ فاألفضل ) ١( ] ِ
ُأن تكتم وال خيْرب هبا من رآها، ويسأل اهللا القبول  ِ  . واهللا تعاىل أعلم)٢(ُ

# # # 

 .٥: سورة يوسف، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥/٣٦٨ية الكويتية، ، واملوسوعة الفقه٦/٤٦١، واملجموع للنووي، ٤/٢٦٨فتح الباري، )  ٢(



  االعتكاف

 

٤٤٥ 
 االعتكاف: المبحث السادس والعشرون

 :لغة، وشرعاً: مفهوم االعتكاف: أوالً
لزوم اليشء،واإلقامة عليه،أوفيه، واإلقبال عليه، :االعتكاف لغة

لنفس عليه، واملواظبة عليه،ال يرصف عنه وجهه عىل سبيل وحبس ا
ًالتعظم، خريا كان أو رشا ِعكف عىل اليشء،يعكف، ويعكف :ُيقال . )١(ً ْ ْ َُ َُ َ َ

ًعكفا،وعكوفا ًُ ُْ أقام، ومنه : ًأقبل عليه مواظبا ال يرصف عنه وجهه،وقيل: َ
ٍيعكفون عىل أصنام ل [ :قوله تعاىل َ ْ َ َْ َ َ ُ ُ ْهمـََّ : قيمون، ومنه قوله تعاىلأي ي )٢( ] ُ

ًظلت عليه عاكفا [ ِ َِ َْ َ َْ ًسواء  [: ًأي مقيام، وقوله تعاىل )٣( ] َ َ ِ العاكف فيه َ ِ ُِ َ ْ
ِوالباد َ ِوأنتم عاكفون يف ال [: وقوله، )٤( ] َْ َ ُ ِ َ َْ ُ ِمساجدـَْ ِ َ  :،وقوله)٥( ] َ
ًهدي معكوفاـَْوال[ ُ ْ ََ ْ ًأي حمبوسا ممنوعا، وقال تعاىل) ٦( ]َ َفنظ [:ً َ َها ـَُّل لَ

ِعاكفني ِ : قد تكرر يف احلديث((:  قال اإلمام ابن األثري رمحه اهللا)٧( ] َ
، وخمتار ٢/٤٢٤، واملصباح املنري، للفيومي، ٩/٢٥٥لسان العرب، البن منظور، : انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، واإلعالم بفوائد ٥٧٩، ومفردات ألفاظ القرآن، لألصبهاين، ص١٨٨الصحاح للرازي، ص
 ٣/٢٤٠، واملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ٥/٤٢٧عمدة األحكام، 

 .٣/٣الزركيش عىل خمترص اخلرقي، ورشح 
 .١٣٨: سورة األعراف، اآلية)  ٢(
 .٩٧: سورة طه، اآلية)  ٣(
 .٢٥: سورة احلج، اآلية)  ٤(
 .١٨٧: سورة البقرة، اآلية)  ٥(
 .٢٥: سورة الفتح، اآلية)  ٦(
 .٧١: سورة الشعراء، اآلية)  ٧(



  االعتكاف

 

٤٤٦ 
: اإلقامة عىل اليشء واملكان ولزومهام، يقال: االعتكاف والعكوف، وهو

ًعكف يعكف، ويعكف عكوفا فهو عاكف، واعتكف يعتكف اعتكافا ًُ ِ ُِ َُ َ :
عاكف، :  العبادة فيهملن الزم املسجد وأقام عىل: ِفهو معتكف، ومنه قيل

ًعكف عىل اليشء عكوفا، وعكفا من بايب: ُ، ويقال)١())ومعتكف قعد، : ً
ِالزمه وواظب عليه، وعكفت عىل اليشء، أعكفه وأعكفه : ورضب ُ ُ ُ

حبسته، ومنه االعتكاف، وهو افتعال؛ ألنه حبس النفس عن الترصفات 
فه، حبسه، ووق: وعكفه، )٢(منعته: العادية، وعكفته عن حاجته

ُ، واملعتكف)٤(املقام واالحتباس:،واالعتكاف)٣(رضب،ونرص:وبابه َ َ ْ ُ :
  . )٦(احلبس واملكث واللزم: ، واالعتكاف يف اللغة)٥(موضع االعتكاف

لزوم اليشء، واإلقامة عليه، أو فيه، واإلقبال : والتعريف املختار لغة
ًا كان عليه، وحبس النفس عليه، واملواظبة عليه، عىل سبيل التعظيم خري

ًأو رشا، ال يرصف عنه وجهه ّ. 
 :جاء فيه عدة تعريفات عىل النحو اآليت:االعتكاف شرعاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٢٨٤النهاية يف غريب احلديث واألثر، )  ١(
 .٢/٤٢٤ح املنري، للفيومي، املصبا)  ٢(
 .١٨٨خمتار الصحاح، للرازي، ص)  ٣(
 .٥٣التعريفات للجرجاين، ص)  ٤(
 .٢٦٠ًالقاموس الفقهي، لغة واصطالحا، لسعدي أبو جيب، ص)  ٥(
 .٨/٣١٥رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ٦(



  االعتكاف

 

٤٤٧ 
 .)١(اإلقامة يف املسجد عىل صفة خمصوصة: قيل -١
 .)٢(لزوم املسجد لطاعة اهللا تعاىل : وقيل -٢
لزوم املسجد لطاعة اهللا تعاىل عىل صفة خمصوصة، من مسلم، : وقيل -٣

 .)٣ً(طاهر مما يوجب غسال
 .)٤(لبث صائم يف مسجد مجاعة، بنية: يلوق -٤
 .)٥(لزوم املسجد بصفة خمصوصة: وقيل -٥
 .)٦(اإلقامة يف املسجد،ال خيرج منه إال حلاجة اإلنسان :وقيل -٦
 .)٧(املكث يف املسجد بنية القربة: وقيل -٧
ًلزوم مسلم عاقل، ولو مميز ال غسل عليه مسجدا ولو ساعة : وقيل -٨

)٨(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤٥٥املغني، البن قدامة، )  ١(
 .٧/٥٦١الرشح الكبري، مع املقنع واإلنصاف، )  ٢(
 .٧/٥٦١اإلنصاف للمرداوي املطبوع مع املقنع والرشح الكبري، )  ٣(
 .٥٣التعريفات للجرجاين، ص) ٤(
 .٥/١٣٢كتاب الفروع البن مفلح، )  ٥(
ًعكف يعكف ويعكف عكفا وعكوفا لزم املكان، والعكوف: ، قال٩/٢٥٥لسان العرب، )  ٦( ًَ ْ ُِ َ :

ِ تبارشوهن وأنتم عاكفون يف الَ وال: (اإلقامة يف املسجد، قال اهللا تعاىل َ ُ ِ َِ َ َّ ُ َْ ُ ُْ َ ِمساجدـُْ ِ َ قال املفرسون ) َ
 عاكفون مقيمون يف املساجد ال خيرجون منها إال حلاجة اإلنسان، ((: وغريهم من أهل اللغة

لسان  [))..عاكف ومعتكف: يصيل فيه ويقرأ القرآن، ويقال ملن لزم املسجد وأقام عىل العبادة
 ].٩/٢٥٥العرب، 

 .٥٦ّمعجم لغة الفقهاء، للرواس، ص)  ٧(
 .٤/٤١٤الروض املربع، حتقيق الطيار وجمموعته، )  ٨(



  االعتكاف

 

٤٤٨ 
 .)١(ة خمصوصة بنيةاللبث يف مسجد عىل صف:وقيل -٩

  برشوط Uلزوم املسجد واملكث فيه لطاعة اهللا : وقيل -١٠
 .)٢(خمصوصة

الـمقام يف الـمسجد من شخص خمصوص عىل صفة : وقيل -١١
 .)٣(خمصوصة

 .)٤(لزوم املسجد لطاعة اهللا فيه: وقيل -١٢
 .)٥(لزوم املسجد لعبادة اهللا فيه: وقيل -١٣
ٍ مسلم عاقل لزوم املسجد لطاعة اهللا عىل صفة خمصوصة من: وقيل -١٤

ًولو مميز طاهر مما يوجب غسال وأقله ساعة ٍ ّ)٦(. 
ًإقامة خمصوص، ويسمى جوارا: وقيل -١٥ َّ)٧(. 
ًاللبث يف املسجد للعبادة معزوما عىل دوامه يوما وليلة،أو يوما :وقيل -١٦ ً ً

 .)٨(وبعض الليل مما ييل آخره فأكثر 
ًلزوم مسلم مميز مسجدا مباحا،بصوم،كافا عن اجلامع :وقيل -١٧ ّ ً ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٢٠٦املوسوعة الفقهية الكويتية، )  ١(
 .١٩٢الصحيح املسند من أحكام الصيام، ملحمد بن أمحد احلدائي السلفي، ص)  ٢(
 .٤/٢٧١فتح الباري البن حجر، )  ٣(
 . ٢/٢٧٥الكايف البن قدامة، )  ٤(
 .٧٠٨-٢/٧٠٧كتاب الصيام من رشح العمدة، البن تيمية، )  ٥(
 .١/٥١٥اإلقناع لطالب االنتفاع للحجاوي، )  ٦(
 .٥/٤٢٧اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن، )  ٧(
 .٢٦٠ًلغة واصطالحا، لسعدي أبو جيب، ص: القاموس الفقهي)  ٨(



  االعتكاف

 

٤٤٩ 
 .)١(ًمقدماته يوما وليلة،فأكثر للعبادة بنيةو

ً ساعة فام فوقها ليال Uاإلقامة يف املسجد بنية التقرب إىل اهللا : وقيل -١٨
 .)٢(ًأو هنارا

املكث يف املسجد،من شخص خمصوص، بصفة خمصوصة، :وقيل -١٩
. )٣(كام جاء يف األحاديث الصحيحة.ًويسمى االعتكاف جوارا

ٌ يصغي إيل رأسه وهو جماور rان النبي ك((: قالت عائشة  َِّ َ ُ ُ
 .)٤())ّيف املسجد فأرجله وأنا حائض

ٍمالزمة طاعة خمصوصة، عىل رشط خمصوص، يف موضع : وقيل -٢٠ ٍ ٍ ٍ
 .)٥(خمصوص

ٍل، طاهر  مما يوجب لزوم املسجد للطاعة، من مسلم، عاق: وقيل -٢١ ٍ
ٍغسال، وأقله أدنى لبث إن مل يشرتط الصوم ً)٦(. 

وبالتأمل يف هذه التعريفات أرى أن التعريف املختار الذي يكون 
ًجامعا مانعا إن شاء اهللا تعاىل هو ً: 

ٍمسجد مجاعة، بنية لعبادة اهللا فيه، من  لزوم :االعتكاف شرعاً ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ية، ونسبه إىل املالك٢٦٠املرجع السابق، ص)  ١(
 .، ونسبه إىل الظاهرية٢٦٠القاموس الفقهي، ص)  ٢(
 .٨/٣١٥رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ٣(
 .٢٠٢٨البخاري، كتاب االعتكاف، باب احلائض ترجل رأس املعتكف، برقم )  ٤(
 .٣/٢٤٠املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، )  ٥(
 .٣/٣بن عبد اهللا الزركيش، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، ملحمد )  ٦(



  االعتكاف

 

٤٥٠ 
وصة، يف زمن شخص خمصوص، برشوط خمصوصة، عىل صفة خمص

 .خمصوص
 شروط االعتكاف: ثانياً

ُّاالعتكاف يف املساجد عبادة هللا تعاىل هلا رشوط ال تصح إال هبا، 
 :وهي عىل النحو اآليت
، وضده الكفر، فالكافر ال يصح منه اإلسالم: الشرط األول

َوقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجع [ :االعتكاف؛ لقول اهللا تعاىل َ َ ْ َ ََ ٍَ َ َ ِْ ِ ُِ َ ِ ُلناه َ َ ْ
ًهباء منثورا َُّ َ َّوما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال  [ :وقوله سبحانه )١( ] َ ِ ْ ْ ْ َ َُ ُ ْ ُ ََ َْ َ ُ ُِ َ َ َ ََ

ِأهنم كفروا باهللا ْ ُ ْ َُ َ َّ ِوبرسوله َ ُ َ ِ َ [ )٢(. 
وضده اجلنون، واملجنون مرفوع عنه القلم  العقل،: الشرط الثاني

ُرفع القلم عن (( :r حتى يفيق، فال يصح منه االعتكاف؛ لقول النبي
، وعن النائم حتى ُعن املجنون املغلوب عىل عقله حتى يفيق: ثالثة

 .)٣())يستيقظ، وعن الصبي حتى حيتلم
وضده الصغر، وحد التمييز سبع سنني،  التمييز،: الشرط الثالث
 . من الصبي غري املميزفال يصح االعتكاف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣: سورة الفرقان، اآلية)  ١(
 .٥٤: سورة التوبة، اآلية)  ٢(
، وصححه األلباين يف ٢٠٤١، وابن ماجه، برقم ٤٢٣، والرتمذي، برقم ٤٤٠١أبو داود، برقم )  ٣(

 .، ويف غريه، وتقدم خترجيه٣/٥٦صحيح سنن أيب داود، 



  االعتكاف

 

٤٥١ 
أما البلوغ والذكورية فال يشرتطان لصحة االعتكاف، فإنه يصح 

 .ًاالعتكاف من غري البالغ إذا كان مميزا، وكذلك يصح من األنثى
فينوي ، )١())إنام األعامل بالنيات(( :rلقوله  النية،: الشرط الرابع

 .)٢( Uًدا هللا املعتكف لزوم املسجد تعب
 لقول اهللا ؛أن يكون االعتكاف في مسجد: الشرط الخامس

ِوأنتم عاكفون يف ال [ :تعاىل َ ُ ِ َ َْ ُ ِمساجدـَْ ِ َ  حيث كان يعتكف rولفعله ؛)٣( ] َ
 .)٥)(٤( أنه اعتكف يف غريهrيف املسجد،ومل ينقل عنه 

 أن يكون االعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة،:الشرط السادس
 كانت مدة االعتكاف تتخللها صالة مفروضة، وكان املعتكف وذلك إذا

ٍممن جتب عليه اجلامعة؛ ألن االعتكاف يف مسجد ال تقام فيه اجلامعة 
يقتيض ترك صالة اجلامعة، وهي واجبة عليه، أو يقتيض تكرار خروج 
املعتكف من معتكفه كل وقت صالة، وهذا ينايف املقصود من 

اعتكافها يف كل مسجد سواء أقيمت فيه االعتكاف، أما املرأة فيصح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وتقدم خترجيه يف أركان الصيام١٩٠٧م، برقم، ومسل١البخاري، برقم: متفق عليه)  ١(
 .٥/١٣٣كتاب الفروع، البن مفلح، )  ٢(
 .١٨٧: سورة البقرة، اآلية)  ٣(
 . مل يعتكف إال يف املسجدrستأيت األحاديث إن شاء اهللا تعاىل التي تذكر أن النبي )  ٤(
ليست من : ملسجد، وقيلإهنا من ا: قيل: رحبة املسجد، ذكر فيها روايتان عن اإلمام أمحد) ٥(

ّإن كانت حموطة عن الطريق وعليها أبواب فهي تابعة للمسجد، : املسجد،وقال القايض عياض
كتاب : انظر. [وهذا هو الراجح إن شاء اهللا، وهو أهنا من املسجد إذا كان عليها سور له أبواب

 ].٧٢٣ -٧٢٢/ ٢الصيام من رشح العمدة، البن تيمية، 



  االعتكاف

 

٤٥٢ 
هذا إذا مل ] ّإال مسجدها يف بيتها فال يصح االعتكاف فيه[اجلامعة أم ال، 

ْيرتتب عىل اعتكافها فتنة، فإن ترتب عىل ذلك فتنة منعت َ ِ ُ. 
ُواألفضل أن يكون املسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صالة اجلمعة  ُ ُ

املعتكف إذا خرج مرة واحدة يف ًلكن ذلك ليس رشطا لالعتكاف؛ ألن 
األسبوع ال يؤثر هذا اخلروج عىل صحة اعتكافه؛ ألن صالة اجلمعة عليه 

ًفرض عني، واخلروج إىل هذه الفريضة ال يستغرق وقتا طويال ً)١(. 
احليض، والنفاس، : الطهارة من الحدث األكبر: الشرط السابع

م املسجد لعبادة اهللا لزو:  فقالَّواجلنابة؛ وهلذا عرف بعضهم االعتكاف،
ًمن مسلم،عاقل،طاهر مما يوجب غسال،فال يصح اعتكاف اجلنب وال  ٍ ٍ
احلائض، وال النفساء؛لعدم جواز مكث هؤالء يف املسجد،أما اجلنب؛ 

َيا أهيا الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى [:فلقول اهللا تعاىل َ ُ ْ َ َ ََّ ُ َ َُ َ َّ ُ ََ ََ ََ ْ ْ َْ ِ َّ َ ُّ
ْتعلموا ُ َ ْ ْ ما تقولون وال جنبا إال عابري سبيل حتى تغتسلواَ ُُ ُِ َ َ َّ ُ َْ َ َ ََ َ ً ُ ٍَ ِ ِ ِ َّ َِ وحلديث ؛)٢( ]َ
عائشة    ترفعه إىل النبي r :)) َّوجهوا هذه البيوت عن املسجد؛

 أما مرور اجلنب واجتيازه ،)٣())نبُّفإين ال أحل املسجد حلائض وال ج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/١٣٧روع البن مفلح، كتاب الف: انظر)  ١(
 .٤٣: سورة النساء، اآلية)  ٢(
، قال ابن حجر يف التلخيص ٢٣٢ٌأبو داود، كتاب الطهارة، باب يف اجلنب يدخل املسجد، برقم )  ٣(

ًما أرى به بأسا، وقد صححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان، وسمعت : قال أمحد: احلبري
، وحسنه ))سنده ال بأس به((:  يقول١٣٢ملرام احلديث رقم شيخنا ابن باز أثناء تقريره عىل بلوغ ا
 .١١/٢٠٥األرنؤوط يف حتقيقه جلامع األصول، 



  االعتكاف

 

٤٥٣ 
َوال جنبا إال عابري سبيل حتى  [ :املسجد فال حرج فيه لنص اآلية ََّ َُ َ ً ُ ٍَ ِ ِ ِ َّ َِ

ْتغتسلوا ُ ِ َ َْ [. 
وأما الدليل عىل عدم صحة اعتكاف احلائض والنفساء،وأن الطهارة 

 املذكور االعتكاف؛ فحديث عائشة من ذلك من رشوط صحة 
وأما املرور إذا ،))فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب...((: ًآنفا

َّإال  [:َحتفظت ومل ختش تلويث املسجد فال حرج فيه؛ لعموم قوله تعاىل ِ
ٍعابري سبيل ِ ِ َِ ؛ وحلديث عائشة )١( ] َ إن حيضتك ليست ((:  وفيه

 .)٢())يف يدك
ٍوأما الصيام فالصواب أنه ليس برشط يف االعتكاف، ملا ثبت عن ابن 

عمر   يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن ((:  أن عمر قال
فلو كان الصوم ، )٣())ِأوف بنذرك(( :، فقالأعتكف ليلة يف املسجد احلرام

ًرشطا ملا صح اعتكافه يف الليل؛ ألنه ال صيام فيه؛ وألهنام عبادتان 
 .)٥(، واهللا تعاىل أعلم)٤(منفصلتان، فال يشرتط ألحدمها وجود األخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٣: سورة النساء، اآلية)  ١(
 .٢٩٩، برقم ...مسلم، كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها)  ٢(
 . يف حكم االعتكاف، ويأيت خترجيه١١٧٢، ومسلم، برقم٢٠٢٠: البخاري، برقم: متفق عليه)  ٣(
 .،إعداد وزارة الشؤون اإلسالمية١٦٨الفقه امليرس يف ضوء الكتاب والسنة،ص:انظر)  ٤(
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف اشرتاط الصوم للمعتكف عىل قولني)  ٥(

إن الصوم رشط يف صحة االعتكاف، فال يصح إال بصوم، وهو رواية عن اإلمام : القول األول
ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال الزهري، وأبو حنيفة، ومالك، : ويروى ذلك عنأمحد، 

ٍّوالثوري، واحلسن بن حي؛ لقول عائشة  َ :))ًأن ال يعود مريضا، : السنة عىل املعتكف
= 



  االعتكاف

 

٤٥٤ 
 أن الصوم ليس والصواب((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ، وال يبارشها، وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد منه، وال اعتكاف وال يشهد جنازة، وال يمس امرأة ُ ٍ

، وقال األلباين يف صحيح ٢٤٧٣أبو داود، برقم[، ))إال بصوم، وال اعتكاف إال يف مسجد جامع
؛ ألنه مل ٢/٨٧، ورجح هذا القول ابن القيم يف زاد املعاد، ))حسن صحيح((: ٢/٨٧أيب داود، 

: ً أنه اعتكف مفطرا قط، ومل يذكر اهللا االعتكاف إال مع الصوم، ثم قالrل عن النبي ينق
فالقول الراجح يف الدليل الذي عليه مجهور السلف أن الصوم رشط يف صحة االعتكاف، وهو ((

 ].٢/٨٨زاد املعاد، . [))الذي كان يرجحه شيخ اإلسالم أبو العباس بن تيمية
 يصح بدون صوم، وليس الصوم برشط يف ذلك، وهو رواية عن إن االعتكاف: القول الثاين

اإلمام أمحد، وظاهر مذهبه، ويروى ذلك عن عيل، وابن مسعود، وسعيد بن املسيب، وعمر بن 
، tعبد العزيز، واحلسن، وعطاء، وطاوس، والشافعي، وإسحاق؛ حلديث عمر بن اخلطاب 

: rم، فقال ًأن أعتكف ليلة يف املسجد احلرايا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية : قلت: أنه قال
 ].١١٧٢، ومسلم، برقم ٢٠٢٠البخاري، برقم [، ))ِأوف بنذرك((

؛ وألنه عبادة تصح يف الليل ًولو كان الصوم رشطا ملا صح االعتكاف يف الليل؛ ألنه ال صيام  فيه
فلم يشرتط  له الصيام، كالصالة وسائر العبادات؛ وألن إجياب الصوم حكم ال يثبت إال 
بالرشع، ومل يصح فيه نص وال إمجاع؛ فإن أحاديث من قال باشرتاط الصوم ال تصح، وأما 

 قدامة رمحه اهللا يف  فهو موقوف، ومن رفعه فقد وهم كام قال اإلمام ابنحديث عائشة 
، وقال ))ثم لو صح فاملراد به االستحباب؛ فإن الصوم فيه أفضل((: ، قال٧/٥٦٨الرشح الكبري، 

ٌوقياسهم ينقلب عليهم؛ فإنه لبث يف مكان خمصوص فلم ((: عن قياس أصحاب القول األول
نسبة، إذا ثبت يشرتط له الصوم، كالوقوف، ثم نقول بموجبه؛ فإنه ال يكون قربة بمجرده بل بال

 كان يعتكف وهو صائم؛ وألن املعتكف يستحب له rهذا، فإنه يستحب أن يصوم؛ ألن النبي 
التشاغل بالعبادات، والقرب، والصوم من أفضلها، ويتفرغ به مما يشغله عن العبادات، وخيرج 

 ].٥٦٩-٧/٥٦٧الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، : انظر. [))به من اخلالف
هذا ... ((: ٢/٨٦ ابن باز رمحه اهللا يقول أثناء تقريره عىل زاد املعاد البن القيم، وسمعت شيخنا

وإن ذكره املؤلف عن شيخ اإلسالم فهو ضعيف، والصواب أن ] أي القول باشرتاط الصوم[القول 
 .))ًالصوم ليس رشطا يف االعتكاف، فإن صام املعتكف فهو أكمل، وإن مل يصم فاعتكافه صحيح



  االعتكاف

 

٤٥٥ 
ًرشطا يف االعتكاف،فإن صام املعتكف فهو أكمل وإن مل يصم فاعتكافه 

 .)١())صحيح
 سنة ال يجب إال بالنذر واالعتكاف قربة: حكم االعتكاف: ثالثاً

هللا تعاىل وطاعة، واالعتكاف مرشوع مسنون، بالكتاب، والسنة، 
 : واإلمجاع

 وعىل نبينا أفضل الصالة فلقول اهللا تعاىل إلبراهيم عليهأما الكتاب؛
ُأن طهرا بيتي للطائفني والعاكفني والركع السجود[:والسالم َ َ َ َُّ ُّ َ ْ َِ َّ َ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ وهذه ،)٢( ] َ

؛ ولقول اهللا )٣(اآلية دليل عىل مرشوعية االعتكاف حتى يف األمم السابقة
ِوال تبارشوهن وأنتم عاكفون يف ال [ :تعاىل َ ُ ِ َِ َ َّ ُ َ َْ ُ َُ ُ ِمساجدـَْ ِ َ َ [ )٤( . 

 :فلألحاديث الكثرية، ومنها ما يأيتوأما السنة؛ 
 يعتكف rكان رسول اهللا (( :، قالحديث عبد اهللا بن عمر  -١

 .)٥())العرش األواخر من رمضان
حديث عائشة  -٢   زوج النبي r أن النبي ،r: )) كان يعتكف

َّ، حتى توفاه اهللا تعاىل، ثم اعتكف العرش األواخر من رمضان
 .٨٦ أثناء تقريره عىل زاد املعاد البن القيم، صسمعته)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٥: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
 .٥٠٦/ ٦الرشح املمتع البن عثيمني، )  ٣(
 .١٨٧: سورة البقرة، اآلية)  ٤(
، ٢٠٢٥البخاري، كتاب االعتكاف، باب االعتكاف يف العرش األواخر، برقم : متفق عليه)  ٥(

 .١١٧١عتكاف يف العرش األواخر من رمضان، برقم ومسلم، كتاب االعتكاف، باب اال



  االعتكاف

 

٤٥٦ 
 .)١())أزواجه من بعده

 اعتكف العرش rإن رسول اهللا :،قالtحديث أيب سعيد اخلدري  -٣
َّاألول من رمضان،ثم اعتكف العرش األوسط يف قبة تركية َُّ  عىل )٢(َ

َّسدهتا حصري، قال َّفأخذ احلصري بيده فنحاها يف ناحية القبة، ثم : ُ
َّأطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال ََ إين أعتكف العرش ((: ْ

ُاألول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العرش األوسط ُ، ثم أتيت َّ ُ َّ ُ
َّإهنا يف العرش األواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف، : فقيل يل
ُوإين أريتها ليلة وتر، وإين (( :فاعتكف الناس معه، قال، ))فليعتكف

فأصبح من ليلة إحدى  ))أسجد يف صبيحتها يف طني وماء
) ٣(وعرشين، وقد قام إىل الصبح فمطرت السامء، فوكف املسجد

فأبرصت الطني واملاء، فخرج حني فرغ من صالة الصبح وجبينه 
فيهام الطني واملاء، وإذا هي ليلة إحدى وعرشين من )٤ (وروثة أنفه

 .)٥())العرش األواخر
البخاري، كتاب االعتكاف، باب االعتكاف يف العرش األواخر من رمضان، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم، كتاب االعتكاف، باب اعتكاف العرش األواخر من رمضان، برقم ٢٠٢٦
١١٧٢ (-٥.( 

 ].٣١١/ ٨ووي عىل صحيح مسلم، رشح الن[أي قبة صغرية، من لبود، : قبة تركية)  ٢(
 ].٨/٣١٠رشح النووي عىل صحيح مسلم، [أي قطر ماء املطر من سقفه :وكف املسجد)  ٣(
رشح النووي عىل :[أرنبة األنف كام جاء يف الرواية األخرى: هي طرفه، ويقال هلا: روثة أنفه)  ٤(

 ].٨/٣١١صحيح مسلم، 
واللفظ ملسلم، وتقدم ) ١١٦٧ (-٢١٥رقم ، ومسلم ب٢٠١٦البخاري، برقم : متفق عليه)  ٥(

= 



  االعتكاف

 

٤٥٧ 
ِّ يعتكف يف كل رمضان rكان النبي (( :، قالtحديث أيب هريرة  -٤

ًعرشة أيام فلام كان العام الذي قبض فيه اعتكف عرشين يوما ُ َّ(( ،
القرآن كل عام مرة،  r عىل النبي )١(كان يعرض((: ويف لفظ

ِّفعرض عليه مرتني يف العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف يف كل 
ًعام عرشا،فاعتكف عرشين يف العام الذي قبض فيه ٍ(()٢(. 

ـية االعتكاف َّوغري ذلك من األحاديث الكثرية التي تدل عىل سنـِّ ُ. 
فأمجع أهل العلم عىل أن االعتكاف ال جيب عىل الناس :وأما اإلمجاع

ًرضا إال أن يوجب املرء عىل نفسه االعتكاف نذرا فيجب عليهف ، وقال )٣(ً
االعتكاف سنة باإلمجاع، وال جيب إال ((: اإلمام النووي رمحه اهللا تعاىل

وأمجع ((: ، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا)٤())بالنذر باإلمجاع
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خترجيه يف ليلة القدر يف السبع األواخر
كان النبي ((:    ، قالأي جربيل، كام جاء يف حديث ابن عباس : rيعرض عىل النبي )  ١(

rٍ؛ ألن جربيل كان يلقاه يف كل ليلة يف  أجود الناس باخلري، وأجود ما يكون يف شهر رمضان
 القرآن، فإذا لقيه جربيل كان أجود باخلري rشهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول اهللا 

، وحديث عائشة عن فاطمة ]٤٩٩٧البخاري، برقم  [))من الريح املرسلة  قالت ، :
ّأرس إيل النبي  َّr :))وإنه عارضني العام مرتني، وال ن جربيل كان يعارضني القرآن كل سنةأ ،

 ].٤٩٩٧البخاري، مسلم احلديث رقم  [))أراه إال حرض أجيل 
، ٢٠٤٤م البخاري، كتاب االعتكاف، باب االعتكاف يف العرش األوسط من رمضان، برق)  ٢(

 .٤٩٩٨، برقم rوكتاب فضائل القرآن، باب كان جربيل يعرض القرآن عىل النبي 
 .٦٠، واإلمجاع البن املنذر ص٤/٤٥٦املغني البن قدامة، : انظر)  ٣(
 .٦/٤٠٧املجموع لإلمام النووي، )  ٤(



  االعتكاف

 

٤٥٨ 
حاديث ، والذي يظهر من األ)١())املسلمون عىل أنه قربة وعمل صالح

السابقة أن اعتكاف العرش األواخر من رمضان سنة مؤكدة؛ ألن النبي 
r فعل ذلك،وداوم عليه وقضاه ملا فاته،واعتكف أزواجه من بعده،وكل ما َّ

 . )٢( كان من السنن املؤكدة، كقيام الليلrواظب عليه النبي 
 .بالنذر ال بالشرع: االعتكاف الواجب: رابعاً

،وعن )٣(باإلمجاعالرشع، إنام جيب بالنذر االعتكاف ليس بواجب ب
من نذر أن يطيع اهللا فليطعه،ومن نذر ((: أنه قالr عن النبي عائشة 

 ،rأن عمر سأل النبي : وعن ابن عمر  ، )٤())أن يعصيه فال يعصه
، فقاله له ت نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرامكن: قال

َّيا رسول اهللا إنه كان عيل : ويف لفظ، )٥()) ِأوف بنذرك((: rرسول اهللا 
: قال عبد اهللا بن عمر ((: ، ويف لفظ)٦())اعتكاف يوم يف اجلاهلية

ٍملا قفلنا من حنني سأل عمر النبي (( َّrعن نذر كان نذره يف اجلاهلية ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٧١١كتاب الصيام من رشح العمدة، )  ١(
 .٢/٧١٥املرجع السابق، )  ٢(
 .٢/٣١٧ام من رشح العمدة، البن تيمية، كتاب الصي)  ٣(
ٍوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر (البخاري، كتاب األيامن والنذور، باب النذر يف الطاعة، )  ٤( َ َْ ََ َ َ ْْ ْ ْ َِ ٍ ِْ ْ ْ َُ َُ َْ َ

ُفإن اهللاََّ يعلمه ُْ ََ ََّ  ].٢٧٠البقرة، ) [ِ
 ٦٦٩٧، ومن الطرف رقم ٢٠٣٢ًالبخاري، كتاب االعتكاف، باب االعتكاف ليال، برقم )  ٥(

، ومسلم، كتاب األيامن باب نذر ٢٠٤٣وباب إذا نذر يف اجلاهلية أن يعتكف ثم أسلم، برقم 
 .١٦٥٦الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، برقم 

 .٣١٤٤من الطرف رقم )  ٦(



  االعتكاف

 

٤٥٩ 
 .)١()) بوفائه rٍاعتكاف فأمره النبي 

َفعلم من هذا أن اهللا ت ِ ُ عاىل مل يوجب االعتكاف برشعه للناس، وإنام َ
 .اإلنسان الذي يوجبه عىل نفسه بالنذر

 :عبادة اهللا تعالى واإلقبال إليه:حكمة االعتكاف: خامساً
نفسه، وروحه، وقلبه، وجسده بالكلية : االعتكاف فيه تسليم املعتكف

ت عنده ًإىل عبادة اهللا تعاىل، طلبا لرضاه، والفوز بجنته، وارتفاع الدرجا
تعاىل، وإبعاد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عام يطلبه العبد من 

استغراق املعتكف أوقاته يف الصالة، : ، ويف االعتكافUالتقرب إىل اهللا 
ًإما حقيقة أو حكام؛ ألن املعتكف إن مل يكن يف الصالة حقيقة فهو يف 

طاعة اهللا تعاىل، انتظار الصالة بعد الصالة، فهو يف صالة ويف رباط يف 
َّواملعتكف قد فرغ قلبه، ووقته لذكر اهللا، وقراءة القرآن، ونومه، ويقظته 

 .)٢(ِّعبادة هللا إن قصد بذلك التقوي عىل طاعته
 ُملا كان صالح القلب، واستقامته،((: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

ِعىل طريق سريه إىل اهللا تعاىل، متوقفا عىل مجعيته عىل اهللا َّ ِّ، ومل شعثه بإقباله ً
ُبالكلية عىل اهللا تعاىل؛ فإن شعث القلب ال يلمه إال اإلقبال عىل اهللا  ُّ
ُتعاىل، وكان فضول الطعام والرشاب، وفضول خمالطة األنام، وفضول  ُ
ٍالكالم، وفضول املنام مما يزيده شعثا، ويشتته يف كل واد، ويقطعه عن  ِّ ُ َِّ ً َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٤٣٢٠من الطرف رقم )  ١(
 .٥/٢٠٧املوسوعة الفقهية الكويتية، : انظر)  ٢(



  االعتكاف

 

٤٦٠ 
اقتضت رمحة العزيز : فه، أو يعوقه، ويوقفهسريه إىل اهللا تعاىل، أو يضع

الرحيم بعباده أن رشع هلم من الصوم ما يذهب فضول الطعام 
ِّوالرشاب، ويستفرغ من القلب أخالط الشهوات املعوقة له عن سريه إىل 
اهللا تعاىل، ورشعه بقدر املصلحة بحيث ينتفع به العبد يف دنياه وأخراه، 

ه العاجلة واآلجلة، ورشع هلم ُّوال يرضه، وال يقطعه من مصاحل
ُاالعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب عىل اهللا تعاىل، ومجعيته  َّ
عليه، واخللوة به، واالنقطاع عن االشتغال باخللق واالشتغال به وحده 
ِّسبحانه، بحيث يصري ذكره، وحبه، واإلقبال عليه، يف حمل مهوم القلب 

ُّري اهلم كله به، واخلطرات كلها وخطراته، فيستويل عليه بدهلا، ويص ُّ ُ
ُبذكره، والتفكر يف حتصيل مراضيه، وما يقرب منه، فيصري أنسه باهللا  ِّ
ُبدال من أنسه باخللق، فيعده بذلك ألنسه به يوم الوحشة يف القبور حني  ِ ِ َِ ْ ُ ً

 . )١())ال أنيس له وال ما يفرح به سواه، فهذا مقصود االعتكاف األعظم
َّمدة االعتكاف اللبث واملكث يف  :عتكاف ووقتهزمن اال: سادساً ُ

، فلو مل يقع )٢(َّاملسجد مدة من الزمن بنية العبادة هللا هو ركن االعتكاف
اللبث يف املسجد بنية العبادة مل ينعقد االعتكاف، ويف أقل مدة االعتكاف 
ٌّخالف بني أهل العلم، والصواب أن وقت االعتكاف ليس ألقله حد،  ِّ

َّتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، ولو حلظة أو ساعةّفيصح االع ً)٣( ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٧زاد املعاد، )  ١(
 .٢/٧٥١كتاب الصيام من رشح العمدة البن تيمية، )  ٢(
املوسوعة الفقهية [الساعة يف عرف الفقهاء جزء من الزمن، ال جزء من أربع وعرشين ساعة )  ٣(

= 



  االعتكاف

 

٤٦١ 
ِوأنتم عاكفون يف ال [: لقول اهللا تعاىل َ ُ ِ َ َْ ُ ِمساجدـَْ ِ َ وهذا اللفظ عام ، )١( ] َ

: يشمل القليل والكثري، وسمعت شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا يقول
ِّوالصواب يف االعتكاف أنه ال حد ألكثره وال ألقله، وليس((  له حد َّ

حمدود، فلو دخل املسجد ونوى االعتكاف ساعة أو ساعتني فهو 
  .)٣(، واهللا تعاىل أعلم)٢())اعتكاف

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٥/٢١٣املوسوعة املذكورة، : ، انظر٢/٤٤٤الكويتية، ونسبه البن عابدين مع الدر املختار، 

 .١٨٧: سورة البقرة، اآلية)  ١(
 .  ٢٠٢٧ -٢٠٢٥: سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، األحاديث)  ٢(
: القول األول: اختلف الفقهاء يف مقدار اللبث املجزئ يف االعتكاف عىل أقوال عىل النحو اآليت)  ٣(

ًما يسمى به معتكفا البثا، قال املرداوي يف اإلنصاف، : مذهب احلنابلة، واحلنفية فعىل ((: ٧/٥٦٦ً
ًب أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا البثااملذه ً ً ً ً ، قال ابن مفلح يف الفروع، ))َّ
ًفظاهره ولو حلظة وفاقا لألصح عند الشافعية، وأقله عندهم مكث يزيد عىل طمأنينة ((: ٥/١٤٣

ًوال يكفي عبوره خالفا لبعض الشافعية... الركوع أدنى زيادة ُ : ٧/٥٦٦قال يف اإلنصاف، . ))ُ
 . ))أقله ساعة ال حلظة: ويف كالم مجاعة من األصحاب((

تكفي حلظة، لكن البد من اللبث يف املسجد، : مذهب الشافعية يف األصح عندهم: القول الثاين
 rًفيكفي الرتدد فيه ال املرور بال لبث، ويندب عندهم أن يكون يوما؛ ألنه مل يرد أن النبي 

 . اعتكف أقل من يوم
 . أقل االعتكاف يوم وليلة، واملستحب أن ال ينقص عن عرشة أيام:مذهب املالكية:الثالقول الث

ِوأنتم عاكفون يف ال [: قوله تعاىل: أقله ساعة: ودليل من قال َ ُ ِ َ َْ ُ ِمساجدـَْ ِ َ : سورة البقرة، اآلية[] َ
:  قال يف نذر عمروبعض ألفاظ حديث ابن عمر ،،وهذا يشمل القليل والكثري]١٨٧

البخاري، . [)) بوفائهrٍ عن نذر كان نذره يف اجلاهلية اعتكاف، فأمر النبي rسأل عمر النبي 
 . وهذا يشمل االعتكاف القليل والكثري، واهللا أعلم]. ٤٣٢٠برقم 

يوم وليلة؛ حديث عبد اهللا بن عمر : عتكافأقل اال: ودليل من قال   : أن عمر بن
= 



  االعتكاف

 

٤٦٢ 
واألفضل أن ال ينقص االعتكاف عن يوم وليلة يف غري رمضان، 
وأما يف رمضان يف العرش األواخر فاألفضل أن ال ينقص عن العرش 

عتكاف يف رمضان ُّاألواخر من رمضان؛ ألن هذا أقل ما ورد يف اال
ًوغريه، واهللا تعاىل أعلم؛ فإن اعتكف زمنا يسمى به معتكفا ولو ساعة  ًَّ

  .)١(ّمن هنار أو ليل مع نية التعبد هللا تعاىل صح اعتكافه، واحلمد هللا
 :العشر األواخر من رمضان: أفضل أوقات االعتكاف: سابعاً

 ال شك أن أفضل أوقات االعتكاف العرش األواخر من شهر
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كنت نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام؟ : ، قالrاخلطاب سأل رسول اهللا 
يا رسول اهللا إنه : ، ويف رواية أنه نذر اعتكاف يوم فقال))أوف بنذرك((: rفقال له رسول اهللا 

يا رسول اهللا إين نذرت : ، ويف لفظ ملسلم))فأمره أن يفي به((َّكان عيل اعتكاف يوم يف اجلاهلية؟ 
متفق  [))ًاذهب فاعتكف يوما((:ًيف اجلاهلية أن أعتكف يوما يف املسجد احلرام، فكيف ترى؟ قال

ورقم )١٦٥٦ (-٢٧،ومسلم برقم ٦٦٩٧، ٤٣٢٠، ٣١٤٤، ٢٠٤٣، ٢٠٣٢البخاري، :عليه
١٦٥٦ (-٢٨.[( 

اذهب ((: ألفاظ هذا احلديث مرصحة بأنه نذر اعتكاف ليلة إال هذه الرواية: قال ابن حبان
 اليوم، حتى ال يكون بني فيشبه أن يكون أراد باليوم مع ليلته، وبالليلة مع... ))ًفاعتكف يوما
إن العرب ((: ٣/٣٤٨، وقال ابن خزيمة، ]٤/٢٧٤فتح الباري البن حجر، . [اخلربين تضاد
 أي - أنه قال  لكن روى ابن عمر ،))تريد بيومها: ليلة: تريد بليلته، وتقول: ًتقول يوما

 ِأوف بنذرك((: rام، فقال النبي يا رسول اهللا إين نذرت أن أعتكف ليلة يف املسجد احلر: -عمر 
 وهذا رصيح يف أنه إنام ،))هذا إسناد ثابت((: ، وقال٢/١٩٩، رواه الدار قطني، ))فاعتكف ليلة

 كتاب الفروع البن مفلح، : انظر. [يوم أو ليلة: نذر اعتكاف ليلة، وعىل هذا فأقل ما ورد
 ، واملوسوعة الفقهية الكويتية، ٥٦٧ -٧/٥٦٦صاف، ، واملقنع والرشح الكبري واإلن٥/١٤٣
٢١٣ -٥/٢١٢.[ 

 .٧٦٦ -٢/٧٦٥كتاب الصيام من رشح العمدة، البن تيمية، : انظر)  ١(



  االعتكاف

 

٤٦٣ 
 :ضان، وأنه سنة مؤكدة لألمور اآلتيةرم

 من  عىل االعتكاف يف العرش األواخرrمواظبة النبي : األمر األول
رمضان، كام ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة الكثرية، ومنها حديث 

عائشة   : أن النبيr ))كان يعتكف العرش األواخر من رمضان 
 .)١())حتى توفاه اهللا، ثم اعتكف أزواجه من بعده

؛ حلديث  اعتكاف العرش األواخر إذا فاتهrقضاء النبي :األمر الثاين
عائشة   كان النبي (( : قالتr يعتكف يف العرش األواخر من 
 يف املسجد، فلام رأى rه ذكر اعتكاف أزواجه احلديث، وفي ))...رمضان

َالرب يردن؟(( :أخبيتهن قد رضبت يف املسجد، قال ْ ِ ِّفأمر بخبائه فقوض ، ))ُ
  .)٢())ًوترك االعتكاف ذلك الشهر حتى اعتكف عرشا من شوال

 يعتكف يف العرش األواخر من rكان النبي (( : قالtوعن أنس 
وهذا ، )) فلام كان العام املقبل اعتكف عرشينًرمضان، فلم يعتكف عاما

 إذا rكان النبي (( : فقالtلفظ الرتمذي، أما لفظ اإلمام أمحد عن أنس 
ًكان مقيام اعتكف العرش األواخر من رمضان، وإذا سافر اعتكف من 

  . )٣())العام املقبل عرشين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وتقدم خترجيه يف حكم االعتكاف١١٧١، ومسلم، برقم ٢٠٢٦البخاري، برقم : متفق عليه)  ١(
، وسيأيت خترجيه إن شاء اهللا يف ١١٧٣، ومسلم، برقم ٢٠٣٣البخاري، برقم : متفق عليه)  ٢(

 .اعتكاف النساء
 ٣/١٠٤، وأمحد، ٨٠٣الرتمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء يف االعتكاف إذا خرج منه، برقم )  ٣(

 .١/٤٢٠، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ))هذا حديث حسن صحيح((: وقال الرتمذي



  االعتكاف

 

٤٦٤ 
ّن أيب بن كعب أن النبي وع ُr )) كان يعتكف العرش األواخر من
ً، فلم يعتكف عاما، فلام كان يف العام املقبل اعتكف عرشين رمضان

 كان يعتكف((: ، وهذا لفظ أيب داود، وأما لفظ ابن ماجه، فقال))ليلة
 فلام كان من العام املقبل اعتكف ًالعرش األواخر من رمضان فسافر عاما،

 .)١())ًعرشين يوما
 :  عىل اعتكاف العرش األواخر من غري إجيابrُّحث النبي :األمر الثالث

 عىل االعتكاف بفعله يف مواظبته عىل االعتكاف يف rَّحث النبي 
ًالعرش األواخر من رمضان كام جاء ذلك يف األحاديث املذكورة آنفا، 

ِّوهو أسوة كل  ٌ َ ْ ِ لقد كان لكم يف رسول اهللا[: مسلم كام قال اهللا تعاىلُ ُ َ ِْ ُ َ ََ َ ْ َ 
ٌأسوة حسنة َ َ َْ ٌَ إين ((: وكذلك حث بقوله من غري إجياب فقال، )٢( ] ُ

َّاعتكفت العرش األول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العرش األوسط، 
ُثم أوتيت فقيل يل ِ تكف َّإهنا يف العرش األواخر، فمن أحب منكم أن يع: ُ

 .)٣())فاعتكف الناس معه(( :t قال أبو سعيد اخلدري ،))فليعتكف
 ، والعبادة فيها خريوقوع ليلة القدر يف العرش األواخر: األمر الرابع

، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء ٢٤٦٣أبو داود، كتاب الصوم، باب االعتكاف، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ويف صحيح ٢/٨٥، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ١٧٧٠يف االعتكاف، برقم 

 .٢/٩٠سنن ابن ماجه، 
 .٢١: سورة األحزاب، اآلية)  ٢(
،وتقدم خترجيه، يف ليلة ١١٦٧، ومسلم واللفظ له، برقم ٢٠١٦البخاري، برقم : متفق عليه)  ٣(

 .يف أوتار العرش األواخر آكد من أشفاعهاالقدر 



  االعتكاف

 

٤٦٥ 
من العبادة يف ألف شهر، وألف شهر تقدر بأفضل من ثالث وثامنني سنة 

فيه ليلة خري من ... (( :مضان يف شهر رrوأربعة أشهر؛ وهلذا قال النبي 
 .)١())ألف شهر من حرم خريها فقد حرم

، واعتكاف  من بعدهrاعتكاف أزواج النبي : األمر اخلامس
أصحابه، والعلامء واألخيار يف القرون املفضلة ومن بعدهم يؤكد 

 . من رمضانّأفضلية اعتكاف العرش األواخر 
أنه يستحب أن ال يدع أحد ((:وقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية

 داوم عليه rاالعتكاف يف العرش األواخر من شهر رمضان؛ ألن النبي 
ُّ كان من السنن rّوقضاه ملا فاته،وكل ما واظب عليه رسول اهللا 

 .)٢())املؤكدة،كقيام الليل
 : اجاعتكاف النساء في المسجد بإذن األزو:ثامناً

ُّاملرأة ال يصح اعتكافها إال يف املسجد املتخذ للصلوات الذي حيرم 
ٌوهو مكان : مقام اجلنب فيه، ويتناوله أحكام املساجد، فأما مسجد بيتها

من البيت يتخذه الرجل أو املرأة للصالة فيه مع بقاء حكم امللك عليه 
َّفال يصح االعتكاف فيه؛ ألن هذا ليس مسجدا، وال يسم َ ُ ى يف الرشع ًُّ

ًمسجدا بدليل جواز مكث احلائض فيه، واالعتكاف إنام يكون يف 

، وغريمها، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه، ٤١٤٨، وأمحد، برقم ٢١٠٨النسائي، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وتقدم خترجيه يف فضائل شهر رمضان٢/٤٥٦

 .٢/٧١٥كتاب الصيام، من رشح العمدة، البن تيمية، )  ٢(



  االعتكاف

 

٤٦٦ 
، بل اعتكفن )١( اعتكفن يف املسجد بعدهrأزواج النبي  املساجد؛ وألن

معه؛ حلديث عائشة   كان النبي ((:  قالتr يعتكف يف العرش 
ًاألواخر من رمضان، فكنت أرضب له خباء فيصيل الصبح ثم يدخله، ) ٢(ُ

ًفاستأذنت حفصة عائشة أن ترضب خباء فأذنت هلا فرضبت خباء آخر،  ً
َفأخرب،فقال النبي ))ما هذا؟(( : رأى األخبية فقالrفلام أصبح النبي  ِ ُr: 

َّالرب ترون هبن؟(( ًفرتك االعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عرشا من  ))َّ
 أراد أن يعتكف فلام انرصف rأن النبي (( :، ويف لفظ للبخاري))شوال

، وخباء خباء عائشة: إىل املكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا األخبية
، ثم انرصف فلم يعتكف ))؟َّالرب تقولون هبن((:وخباء زينب،فقالحفصة، 

فاستأذنته ((:،ويف لفظ للبخاري وفيه))ًحتى اعتكف عرشا من شوال
،فسمعت هبا حفصة )٣(عائشة أن تعتكف فأذن هلا فرضبت فيه قبة

،ويف لفظ للبخاري ))فرضبت قبة، وسمعت زينب هبا فرضبت فيه أخرى
 : إذا صىل انرصف إىل نسائه، فأبرص األبنية فقالrوكان رسول اهللا ...((
 :rُبناء عائشة، وحفصة، وزينب، فقال رسول اهللا : قالوا ))ما هذا؟((
ًفرجع فلام أفطر اعتكف عرشا من ، )) ما أنا بمعتكفّالرب أردن هبذا؟((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٧٣٧ة كتاب الصيام من رشح العمدة البن تيمي)  ١(
جامع . [اخلباء من وبر أو صوف، وهو عىل عمودين أو ثالثة، وما فوق ذلك فهو بيت: خباء)  ٢(

 ].١/٣٣٧األصول، 
 ].١/٣٣٧جامع األصول،.[بيت صغري:القبة من أبنية ذوات اجلدران،ومن اخليام:قبة)  ٣(



  االعتكاف

 

٤٦٧ 
ِّفأمر بخبائه فقوض((: ملسلمٍ، ويف لفظ))شوال ،وترك االعتكاف يف )١(ُ

 .)٢())ِشهر رمضان حتى اعتكف العرش األول من شوال
َ أذن لبعض نسائه باالعتكاف، rَّوقد دل هذا احلديث عىل أن النبي  ِ َ

: مرشوعية االعتكاف للنساء يف املساجد بإذن األزواج، وفيهفدل عىل 
ًأنه لو كان اعتكافهن يف غري املسجد العام ممكنا الستغنني بذلك عن 
َّرضب األخبية يف املسجد، كام استغنني بالصالة يف بيوهتن عن اجلامعة يف 

أن املرأة يصح : ، وقد ذكر العلامء)٣( بذلكrاملساجد، وألمرهن النبي 
كافها يف كل مسجد ولو مل يكن فيه مجاعة، وال يصح اعتكافها يف اعت

مسجد بيتها، أما الرجل فال يصح منه إال يف مسجد فيه مجاعة، واألفضل 
أن يكون فيه مجعة، فإن مل يكن فيه مجعة فال حرج وخيرج هلا يف وقتها، 

 .)٤(واهللا تعاىل أعلم
 :دخول المعتكف والخروج منه: تاسعاً

ًملسلم أن يعتكف العرش األواخر من رمضان تطوعا، فإنه إذا أراد ا
يدخل معتكفه عند مجهور أهل العلم قبل غروب شمس يوم عرشين؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٣١٨/ ٨رشح النووي عىل صحيح مسلم، [أي أزيل، : فقوض)  ١(
، وباب ٢٠٢٩البخاري، كتاب االعتكاف، باب ال يدخل البيت إال حلاجة، برقم : يهمتفق عل)  ٢(

، وباب االعتكاف يف ٢٠٣٤، وباب األخبية يف املسجد، برقم ٢٠٣٣اعتكاف النساء، برقم 
، ومسلم، كتاب ٢٠٤٥، وباب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن خيرج، برقم ٢٠١٤شوال، برقم 

 ).١١٧٣ (-٦ن أراد االعتكاف معتكفه، برقم االعتكاف، باب متى يدخل م
 .٧٤٠ -٢/٧٣٧كتاب الصيام، رشح العمدة، البن تيمية، : انظر)  ٣(
 .٢/٧٥٠، و٢/٧٢٠املرجع السابق، : انظر)  ٤(



  االعتكاف

 

٤٦٨ 
 ليستقبل ليلة إحدى وعرشين وهو يف معتكفه، وهو رواية عن اإلمام

 العرش األوسط rاعتكفنا مع النبي :  ، قالtأمحد؛ حلديث أيب سعيد 
ُإين أريت ليلة القدر (( :خطبنا وقالمن رمضان فخرج صبيحة عرشين ف

ِّثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها يف العرش األواخر يف الوتر ُ ، وإين رأيت ُ
، ))...أين أسجد يف ماء وطني، فمن كان اعتكف معي فلريجع فرجعنا

 فأصبح من ليلة إحدى وعرشين وقد قام إىل الصبح... (( :ولفظ مسلم
 .)١())...فمطرت السامء

َّفقد بني أن من ((: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذا احلديث
 .)٢())ناعتكف العرش األواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى وعرشي

ويف رواية عن اإلمام أحـمد أنه يدخل بعد صالة الفجر من اليوم 
الـحادي والعرشين، وبه قال األوزاعي، والليث، وإسحاق، وابن 

 إذا أراد أن rكان رسول اهللا  ((: ، قالتالـمنذر، لـحديث عائشة 
، ولكن حـمل الـجمهور هذا )٣())َّيعتكف صىل الفجر ثم دخل معتكفه

َّ دخل الـمعتكف وانقطع فيه، وتـخىل بنفسه بعد rعىل أنه ((الـحديث 
َّصالة الصبح، ال أن ذلك وقت ابتداء االعتكاف، بل كان من قبل 

َّالـمغرب معتكفا البثا يف جـملة الـمسجد فلام صىل الصبح انفر ً  )٤())دً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،وتقدم خترجيه يف ليلة القدر يف السبع األواخر١١٦٧،ومسلم،برقم ٢٠١٦البخاري،برقم :متفق عليه)  ١(
 .٢/٧٧٩ح عمدة األحكام، كتاب الصيام من رش)  ٢(
 .، وتقدم خترجيه يف اعتكاف النساء١١٧٣، ومسلم، برقم ٢٠٤١البخاري، برقم : متفق عليه)  ٣(
 .٣١٨ -٨/٣١٧رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ٤(



  االعتكاف

 

٤٦٩ 
 .)١(واهللا أعلم

وأما وقت خروجه من املعتكف، فيجوز عند مجهور أهل العلم من 
بعد غروب شمس ليلة العيد، ورأى بعض أهل العلم أن األفضل له أن 
يمكث يف معتكفه إىل أن خيرج إىل صالة العيد، واألمر يف ذلك مبني عىل 

يل عرش رمضان التيسري، واحلمد هللا؛ ألن املقصود قد حصل باستكامل ليا
 .)٢(األخرية، واالعتكاف سنة، إال أن يوجبه اإلنسان عىل نفسه بالنذر

ّ فإن من نذر اعتكاف يوم، أو أيام مسامة، أو أراد أما اعتكاف النذر، ُ
يبدأ االعتكاف : َّاحتج به من يقول((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا عىل حديث عائشة )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النهار، وبه قال األوزاعي، والثوري، والليث يف أحد قوليه، وقال مالك، وأبو حنيفة، من أول
يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر، أو اعتكاف عرش، : والشافعي، وأمحد

َّوأولوا احلديث عىل أنه دخل املعتكف وانقطع فيه، وختىل بنفسه بعد صالة الصبح، ال أن ذلك  َّ
ًاالعتكاف، بل كان من قبل الغروب معتكفا البثا يف مجلة املسجد فلام صىل الصبح وقت ابتداء  ً

: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية] ٣١٨ -٨/٣١٧رشح النووي عىل صحيح مسلم، . [))انفرد
 إنام أراد أن يعتكف األيام ال الليايل، ويشبه واهللا أعلم أن rقد أجيب عن ذلك بأن النبي ... ((

تكفه صبيحة العرشين قبل الليلة احلادية والعرشين؛ فإنه ليس يف حديث عائشة يكون دخوله مع
، وإنام ذكرت أنه كان يدخل املعتكف بعد صالة أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعرشين

 العرش األواخر، والعرش صفة  ثم أراد االعتكاف يف))إنه أمر بخباء فرضب((: الفجر، مع قوله
ٌلليايل ال لأليام، فمحال أن يريد االعتكاف يف الليايل العرش وقد مىض ليلة منها، وإنام يكون ذلك 
ًإذا استقبلها باالعتكاف، وقد ذكرت أنه اعتكف عرشا، قضاء للعرش التي تركها، وإنام يقيض  ً

ًعرشا من كان يريد أن يعتكف عرشا  -٢/٧٧٨ن رشح العمدة، البن تيمية، كتاب الصيام م [.))ً
 -٧/٥٩١، والرشح الكبري واإلنصاف، ٥/١٥٨كتاب الفروع البن مفلح، : وانظر] ٧٧٩
 ].٤٩٠ -٤/٤٨٩، واملغني ٥٩٢

، واملغني البن ٥٩٣ -٧/٥٩٢،والرشح الكبري واإلنصاف،٥/١٥٩كتاب الفروع البن مفلح،:انظر)  ٢(
 .٤/٥٩٠قدامة، 



  االعتكاف

 

٤٧٠ 
 ًذلك تطوعا، فإنه يدخل قبل أن يتبني له طلوع الفجر، وخيرج إذا غاب

، ومن نذر مجيع قرص الشمس، سواء كان ذلك يف رمضان أو يف غريه
ًاعتكاف ليلة أو ليايل مسامة، أو أراد ذلك تطوعا، فإنه يدخل قبل أن يتم  ّ ُ
َّغروب مجيع قرص الشمس، وخيرج إذا تبني له طلوع الفجر؛ ألن مبدأ 
الليل إثر غروب الشمس، ومتامه بطلوع الفجر، ومبدأ اليوم بطلوع 

 .)١(لتزمالفجر، ومتامه بغروب الشمس كلها، وليس عىل أحد إال ما ا
 إال من نذر االعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره: عاشراً
 :الثالثة

ٍمن نذر االعتكاف أو الصالة يف مسجد فله فعل ذلك يف غريه من 
 :t يف حديث أيب هريرة rاملساجد، إال املساجد الثالثة؛ لقول النبي 

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيام سواه إال الـمسجد ((
 صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة ((: ، ولفظ مسلم))ـحرامال

:  قالr  ،أن رسول اهللاt،وعن جابر )٢())فيام سواه إال الـمسجد الـحرام
صالة يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيام سواه إال الـمسجد ((

، وصالة يف الـمسجد الـحرام أفضل من مائة ألف صالة فيام الـحرام
، والصواب أن الصالة يف املسجد احلرام تضاعف داخل حدود )٣())سواه

، والفروع البن مفلح، ٤٩٣ -٤/٤٩١، واملغني البن قدامة، ٥/٢٩٢زم، املحىل البن ح: انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٨٦ -٢/٧٨٠، وكتاب الصيام من رشح العمدة البن تيمية، ١٦٤ -٥/١٦٠

، ومسلم، ١١٩٠مكة واملدينة، برقم : البخاري،كتاب فضل الصالة يف مسجدي:متفق عليه)  ٢(
 .١٣٩٤قم مكة واملدينة، بر: كتاب احلج، باب فضل الصالة بمسجدي

ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف فضل الصالة يف املسجد احلرام )  ٣(
= 



  االعتكاف

 

٤٧١ 
 .)١(ِّكله حلرما

 .)٢())والصالة يف بيت املقدس بخمسامئة صالة((: وقد جاء
ٍأما إذا نذر االعتكاف أو الصالة يف مسجد معني غري هذا الثالثة مل 

ِّيلزمه، وأجزأه يف أي مسجد بدون شد الرحال؛ حلديث أيب هريرة  ِّtأن  
ُّال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد(( :ل أنه قاrالنبي  املسجد احلرام، : ُ

 .)٣())، ومسجد األقىصrومسجد الرسول 
وأما إذا نذر االعتكاف أو الصالة يف املسجد احلرام، فإنه يلزمه 

ّفضل املساجد الثالثة التي جيوز شد الرحال والسفر إليها؛ ذلك؛ ألنه أ
 ً.للحديث املشار إليه آنفا

وأما إذا نذره يف مسجد املدينة؛ فإن له فعله يف املسجد احلرام؛ ملا 
تقدم، فإن فعله يف مسجد املدينة فله ذلك، وأما إذا نذره يف املسجد 

املسجد املدين، وإن فعله األقىص، فإن له أن يويف به يف املسجد احلرام أو 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه، ٣/٣٤٣، وأمحد، ١٤٠٦، برقم rومسجد النبي 
 .٤/٣٤١، ويف إرواء الغليل، ١/٢٣٦

 .١٢/٢٣٠جمموع فتاوى ابن باز، : انظر)  ١(
ن حديث أيب الدرداء عند البزار، وابن عبد الرب، والبيهقي يف الشعب، وحسنه البزار، جاء م)  ٢(

، ومل يتعقبه بيشء، ومل يتضح لأللباين فتوقف عنه يف إرواء ٣/٦٧ونقله ابن حجر يف فتح الباري، 
 التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل، للشيخ صالح بن : ، وانظر٤/٣٤٢الغليل، 

 .٤٨آل الشيخ، صعبد العزيز 
البخاري، كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، باب فضل الصالة يف مسجد : متفق عليه)  ٣(

 .١٣٩٧، ومسلم، كتاب احلج، باب فضل املساجد الثالثة، برقم ١١٨٩مكة واملدينة، برقم 



  االعتكاف

 

٤٧٢ 
يف املسجد األقىص فله ذلك؛ ألنه من املساجد الثالثة التي جيوز شد 

يا رسول : ًأن رجال قام يوم الفتح فقال: tالرحال إليها؛ وحلديث جابر 
 ُإن فتح اهللا عليك مكة أن أصيل يف بيت املقدس: اهللا إين نذرت هللا

، ثم ))ِّصل ها هنا((: ثم أعاد عليه، فقال، ))ِّصل ها هنا(( :ركعتني، قال
 .)٢(، واهللا تعاىل أعلم)١())شأنك إذن(( :أعاد عليه فقال

 :مستحبات االعتكاف: الحادي عشر
َّأن يتفرغ لعبادة اهللا تعاىل، فيكثر من الصالة يف : فيستحب للمعتك

، والدعاء،وقراءة القرآن بالتدبر، Uغري أوقات النهي،ويكثر من ذكر اهللا 
من :واالستغفار،والتوبة، ونحو ذلك من الطاعات،وجيتنب ما ال يعنيه

 األقوال، واألفعال؛ألن من كثر كالمه كثرت أخطاؤه، وكثر سقطه،ويف
من حسن إسالم املرء ((:rقال رسول اهللا :،قالt هريرة احلديث عن أيب
من اجلدال، واملراء، والسباب، : ، فيجتنب ما ال يعنيه )٣())تركه ما ال يعنيه

 .)٤(والفحش؛ ألن هذا مكروه ومنهي عنه يف غري االعتكاف ففيه أوىل
، وصححه ٣٣٠٥م ِّأبو داود، كتاب األيامن والنذور، باب من نذر أن يصيل يف بيت املقدس، برق)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٩٧، ويف إرواء الغليل، برقم ٢/٣٢٦األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
،واملقنع، والرشح الكبري، ٧٧٦ -٢/٧٦٧كتاب الصيام من رشح العمدة،البن تيمية،:انظر)  ٢(

 .٤٩٦ -٤/٤٩٤،واملغني البن قدامة،٥٩٠ -٧/٥٨٣واإلنصاف، 
، وابن ماجه، ٢٣١٧كلمة يضحك هبا الناس، برقم الرتمذي، كتاب الزهد، باب فيمن تكلم ب)  ٣(

، وصححه األلباين يف صحيح سنن ٣٩٧٦كتاب الفتن، باب كف اللسان يف الفتنة، برقم 
 .، ويف غريه٢/٥٣١الرتمذي، 

، وكتاب الصيام من رشح العمدة، البن ٧/٦٢٨الرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، : انظر)  ٤(
= 



  االعتكاف

 

٤٧٣ 
فليس بمرشوع يف دين اإلسالم، بل وأما الصمت عن مجيع الكالم 

َ عىل امرأة من أمحس tدخل أبو بكر ... ((: هو من عمل اجلاهلية، وقد َ ْ َ
: ما هلا ال تكلم؟ قالوا: ، فقالَّيقال هلا زينب بنت املهاجر فرآها ال تتكلم

ًحجت مصمتة، قال هلا َ ِ ُّتكلمي؛ فإن هذا ال حيل، هذا من عمل : ُ ّ
، وحتى لو نذر الصمت يف اعتكافه ال حيل له )١())...اجلاهلية، فتكلمت

الوفاء به؛ حلديث ابن عباس  بينا النبي :  قالrا هو  خيطب إذ
 أبو إرسائيل نذر أن يقوم وال يقعد، وال: برجل قائم فسأل عنه فقالوا

ْمره فليتكلم، ويستظل، (( :rيستظل، وال يتكلم، ويصوم، فقال النبي  ُ
حفظت عن :  قالt، وعن عيل بن أيب طالب  )٢())َّوليقعد، وليتم صومه

ٍال يتم بعد احتالم وال صامت يوم إىل الليل(( :r رسول اهللا َ ُ ُ(()٣(. 
ًوكذلك ال جيوز أن يستعمل القرآن بدال من الكالم؛ ألنه استعامل له يف 

َجئت عىل قدر يا  [: ًغري ما هو له، كأن يرى رجال قد جاء يف وقته فيقول ٍ َ َ َْ َ َ ِ
 .)٥( ونحو ذلك)٤( ] َوسىُم

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٧٩٣ -٢/٧٨٧تيمية، 

 . ٣٨٣٤خاري، كتاب مناقب األنصار، باب أيام اجلاهلية، برقم الب)  ١(
 .٦٧٠٤البخاري،كتاب األيامن والنذور،باب النذر فيام ال يملك ويف معصية،برقم )  ٢(
، وصححه األلباين يف ٢٨٧٣أبو دود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، برقم )  ٣(

 .٢٠٨/ ٢صحيح سنن أيب داود، 
 .٤:  طه، اآليةسورة)  ٤(
 .٢/٧٩٦،وكتاب الصيام من رشح العمدة،البن تيمية،٧/٦٣٢الرشح الكبري،:انظر)  ٥(



  االعتكاف

 

٤٧٤ 
 :مباحات االعتكاف: الثاني عشر

 :يباح للمعتكف وجيوز له أمور،منها عىل سبيل املثال األمور اآلتية
ًطبعا، :  يباح للمعتكف اخلروج من املسجد لكل أمر البد له منه-١

من البول والغائط،واخلروج لألكل :كقضاء حاجة اإلنسان. ًأو رشعا
له من حيرض ذلك يف املسجد،واخلروج للوضوء من والرشب إذا مل يكن 

احلدث، واالغتسال من اجلنابة،واخلروج لصالة اجلمعة، والشهادة 
أو ] تقع له يف نفسه،أو أهله،أو ولده،أو ماله[الواجبة،واخلوف من فتنة 

مرض،وخروج احلائض والنفساء، وخروج املرأة التي لزمتها عدة 
 .)١(الوفاة

ويف معنى ذلك كل ما حيتاج ((: تيمية رمحه اهللاقال شيخ اإلسالم ابن 
ًإىل اخلروج له، وهو ما خياف من تركه رضرا يف دينه أو دنياه، فيدخل يف 
ذلك اخلروج لفعل واجب وترك حمرم، وإزالة رضر، مثل احليض 
ّوالنفاس، وغسل اجلنابة، وأداء شهادة تعينت عليه، وإطفاء حريق، 

ّتنة وقعت، وجهاد تعني، وشهود ومرض شديد، وخوف عىل نفسه من ف
ْمجعة، وسلطان أحرضه، وحضور جملس حكم،  وغري ذلك؛ فإنه ... ُ

جيوز له اخلروج ألجله وال يبطل اعتكافه،لكن منه ما يكون يف حكم 
وهو : املعتكف إذا خرج بحيث حيسب له من مدة االعتكاف وال يقضيه

 ، واملغني، البن قدامة، ٢/٢٨٧، والكايف ٧/٥٩٨الرشح الكبري واملقنع واإلنصاف، : انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٦٩ -٤/٤٦٥. 



  االعتكاف

 

٤٧٥ 
 .)١())...مانهوهو ما يطول ز: ما ال يطول زمانه، ومنه ما ليس كذلك

وعن عائشة    يف وصف اعتكاف النبي ،rوكان ال ...((:  وفيه
أن عائشة :،ويف لفظ ملسلم))يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان   زوج 

سأل عنه إن كنت ألدخل البيت للحاجة واملريض فيه فام أ((:  قالتrالنبي 
َّ ليدخل عيل رأسه وهو يف املسجد r، وإن كان رسول اهللا ةّإال وأنا مار ِ ْ ُ َ

ً حلاجة إذا كان معتكفاّفأرجله، وكان ال يدخل البيت إال ٍ(()٢(. 
  .)٣(واخلالصــة أنــه جيــوز للمعتكــف أن خيــرج يف كــل أمــر البــد لــه منــه

  البن مفلح، الفروع: ، وانظر٨٤٢ -٢/٨٠٢كتاب الصيام من رشح العمدة، البن تيمية، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٧٦ -٥/١٦٨. 

، ٢٠٢٨البخاري، كتاب االعتكاف، باب احلائض ترجل رأس املعتكف، برقم : متفق عليه)  ٢(
، وباب املعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، برقم ٢٠٣١، ٢٠٣٠وباب غسل املعتكف، برقم 

 ، ومسلم واللفظ له، كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها، برقم ٢٠٤٦
 ).٢٩٧ (-٧و) ٢٩٧( -٦

لعيادة املريض، وشهود اجلنازة مع عدم : اختلفت الرواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا يف اخلروج)  ٣(
ليس له فعله، ذكره : فروي عنه] أي ال جيوز ذلك إال ملن اشرتطه يف بداية االعتكاف[الرشط 

حاب الرأي؛ لقول اخلرقي وهو قول عطاء، وعروة وجماهد والزهري، ومالك، والشافعي، وأص
عائشة    :)) إن كنت ألدخل البيت للحاجة واملريض فيه فام أسأل عنه إال وأنا

، )]٢٩٧ (-٧، ورقم )٢٩٧ (-٦، ومسلم بلفظه، برقم ٢٠٢٨البخاري،برقم [.))...مارة
ًالسنة عىل املعتكف أن ال يعود مريضا، وال يشهد جنازة، وال يمس امرأة، وال ((: اآلخرولقوهلا 

ِيبارشها، وال خيرج حلاجة إال ملا ال بد منه، وال اعتكاف إال بصوم، وال اعتكاف إال يف مسجد  ٍ
حسن ((: ٢/٨٧، قال األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٤٧٣أبو داود، برقم  [.))جامع
والرواية الثانية عن اإلمام . ال خيرج هلذه األمور إال أن يشرتط: عىل هذه الرواية قالوا، ف))صحيح
أن املعتكف له عيادة املريض، وشهود اجلنازة ثم يعود إىل معتكفه، نقلها عنه األثرم، : أمحد

،  ، وبه قال سعيد بن جبري، والنخعيtوحممد بن احلكم، وهو قول عيل بن أيب طالب 
= 



  االعتكاف

 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٦
، إذا اعتكف الرجل فليشهد اجلمعة، وليعد املريض، وليشهد اجلنازة((: tل عيل واحلسن؛ لقو

، ٨٨ -٣/٨٧وهذا لفظ ابن أيب شيبه يف املصنف، [، ))ِوليأت أهله وليأمرهم باحلاجة وهو قائم
من اعتكف فال يرفث يف احلديث، وال ((: ٨٠٤٩، برقم ٤/٣٥٦ولفظ عبدالرزاق يف مصنفه، 

، وعزاه ابن مفلح ))، وليوص أهله إذا كانت له حاجة وهو قائمُيساب، ويشهد اجلمعة، واجلنازة
، قال ابن مفلح يف ))ازة، ويشهد اجلمعةاملعتكف يعود املريض، ويشهد اجلن((: إىل أمحد بلفظ

، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ))عاصم حجة: إسناده صحيح، قال أمحد((: ٥/١٧٥الفروع، 
وعلل من قال ] ))عاصم بن ضمرة عندي حجة((: ٢/٨٠٥كتاب الصيام من رشح العمدة، 

أي الواجب [ألن هذا ليس بواجب فال جيوز ترك االعتكاف الواجب : اية األوىل فقالوابالرو
له، كامليش يف حاجة أخيه؛ ليقضيها، فإن تعينت عليه صالة اجلنازة فأمكنه فعلها يف ] بالنذر

املسجد مل خيرج إليها، وإن مل يمكنه ذلك فله اخلروج إليها، وإن تعني عليه دفن امليت أو تغسيله 
.  تكفينه أو الصالة عليه، أو محله فله اخلروج لذلك، ويقدم عىل االعتكاف كصالة اجلمعةأو

جاز ألن كل ... ًفأما إن كان تطوعا فأحب اخلروج منه لعيادة املريض أو شهود جنازة: قالوا
واحد منهام تطوع، فال يتحتم واحد منهام، لكن األفضل املقام عىل اعتكافه، فإن رشط  ذلك يف 

ًتكاف فله فعله واجبا كان االعتكاف أو تطوعااالع  .هذا كله عىل الرواية األوىل. ً
 الرشح الكبري واإلنصاف مع املقنع، :انظر. [أما الرواية الثانية فال حيتاج إىل يشء من ذلك

، ٨٠٩ -٢/٨٠٤،و ٢/٧٥٠،وكتاب الصيام من رشح العمدة البن تيمية،٦١١ -٧/٦٠٩
 ].٤٧١ -٤/٤٦٩واملغني البن قدامة،[،]١٧٦ -٥/١٧٥َو ٥/١٣٧وكتاب الفروع البن مفلح،

 وهو من اخللفاء الراشدين الذين أمرنا رسول tٌّوالذي يرجح الرواية الثانية، أنه قال هبا عيل 
 .  باتباعهمrاهللا 

وعىل القول بالرواية األوىل فهل االشرتاط له دليل؟ قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف الرشح 
ًليس هناك دليل واضح يف املسألة إال قياسا عىل حديث ضباعة بنت الزبري بن ((:٦/٥٢٤املمتع، 

حجي ((:إهنا تريد احلج وهي شاكية،فقال هلا:rعبد املطلب،حيث جاءت تقول لرسول اهللا 
ِّلبيك اللهم لبيك وحميل من :قويل((:،ولفظ النسائي))اللهم حميل حيث حبستني:واشرتطي،قويل

 ،ومسلم،برقم٥٠٨٩البخاري،برقم [،))األرض حيث حبستني؛فإن لك عىل ربك ما استثنيت
ام من رشح العمدة، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب الصي] ٢٧٦٥،والنسائي،برقم ١٢٠٧

فإذا كان اإلحرام الذي هو ألزم العبادات بالرشوع جيوز خمالفة موجبه بالرشط ((: ٢/٨٠٩
= 



  االعتكاف

 

٤٧٧ 
 .)١(واهللا تعاىل أعلم 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقد جاء آثار يف االشرتاط عن السلف ذكر بعضها الرتمذي إثر حديث رقم ))فاالعتكاف أوىل

، ]٣٥٨ -٤/٣٥٦، وعبد الرزاق يف املصنف، ٨٨ -٣/٨٧، وابن أيب شيبة يف املصنف، ٨٠٥
كانوا ((: حدثنا هيثم عن مغرية، عن إبراهيم، قال: ومن هذه اآلثار ما أخرجه ابن أيب شيبة، قال

عيادة املريض، وأن يتبع : حيبون للمعتكف أن يشرتط هذه اخلصال، وهي له وإن مل يشرتط
وسعيد بن منصور يف سننه كام [، ]٣/٨٨مصنف ابن أيب شيبة، [، ))...اجلنازة، ويشهد اجلمعة

وقال الشيخ زائد بن أمحد النثريي يف حتقيقه لكتاب الصيام ]. ٥/١٧٦الفروع، البن مفلح، يف 
، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه ))إسناده صحيح((: ٢/٨٠٧من رشح العمدة البن تيمية، 

فإن هذا خروج حلاجة ال تتكرر ... ((: اهللا يف كالمه عىل عيادة املريض، واتباع اجلنازة للمعتكف
ً الغالب، فلم خيرج به عن كونه معتكفا كالواجبات، وذلك أن عيادة املريض من احلقوق التي يف

وإن تعني عليه الصالة عىل اجلنازة وأمكنه فعلها يف املسجد مل جيز ... جتب للمسلم عىل املسلم
ذا اخلروج إليها، وإن مل يمكنه فله اخلروج إليها، وكذلك خيرج لتغسيل امليت، ومحله، ودفنه إ

كتاب الصيام من رشح [، ))...تعني عليه، وأما إذا رشط ذلك فيجوز يف املنصوص املشهور
 ].٨٠٩ -٢/٨٠٨العمدة، البن تيمية، 

 :))وقسموا اخلروج ثالثة أقسام((: قال شيخ اإلسالم)  ١(
من قضاء : ما جيوز بالرشط ودونه وال يبطل االعتكاف،وهو اخلروج ملا البد منه:القسم األول

والوضوء الواجب، والغسل الواجب جلنابة أو غريها، واألكل والرشب، فهذا [جة،واملرض احلا
 .جائز إن مل يمكن فعله يف املسجد، فإن أمكن فعله، فال

وهو عيادة املريض، وزيارة الوالد، واتباع : ما ال جيوز اخلروج إليه إال برشط: القسم الثاين
يه، فال يفعله إال أن يشرتط ذلك يف ابتداء اعتكافه، وهو اخلروج ألمر طاعة ال جتب عل[اجلنازة 

 ].فال بأس به
ما ال جيوز اخلروج إليه ال برشط وال بغري رشط، ومتى خرج إليه بطل اعتكافه : القسم الثالث

]. كاخلروج للبيع والرشاء يف األسواق، واخلروج جلامع أهله، فال يفعله ال برشط وال بغري رشط[
، وجمالس شهر رمضان، البن ٢/٨١٠ن رشح العمدة، البن تيمية، كتاب الصيام م: انظر[

 ].٢٤٦ -٢٤٥عثيمني، ص



  االعتكاف

 

٤٧٨ 
 يباح له الوضوء يف مكان يف املسجد؛ حلديث أيب العالية عن -٢

 توضأ rحفظت لك أن رسول اهللا ((:  قالrرجل من أصحاب النبي 
 يف rتوضأ النبي ((: وهذا لفظ أمحد أما البيهقي فبلفظ، )) املسجديف

ًاملسجد وضوءا خفيفا ً(()١(. 
ٍ يتخذ خيمة صغرية يف مكان يف املسجد، وله النوم فيها؛ حلديث -٣

عائشة   كان النبي : ، قالتrتكف العرش األواخر من  يع
فيصيل الصبح ثم يدخله، فاستأذنت  رمضان، فكنت أرضب له خباء

حفصة عائشة أن ترضب خباء فأذنت هلا، فرضبت خباء، فلام رأته زينب 
عائشة أن : ، ويف لفظ للبخاري))...ًبنت جحش رضبت خباء آخر

، فسمعت هبا حفصة ))فأذن هلا فرضبت فيه قبة(( rاستأذنت النبي 
، وقد ثبت من )٢())، وسمعت زينب هبا فرضبت قبة أخرى فرضبت قبة

ل من رمضان ثم َّ اعتكف العرش األوr ، أن النبي tحديث أيب سعيد 
 .)٣())ٍاعتكف العرش األوسط يف قبة تركية

ً ال بأس أن يلزم املعتكف مكانا من املسجد؛ حلديث عبد اهللا بن عمر -٤
 أن رسول اهللا r :))زاد ))واخر من رمضانكان يعتكف العرش األ ،

 : قال العوايشة يف املوسوعة الفقهية امليرسة٤/٣٢٢، والبيهقي، ٥/٣٦٤أمحد يف املسند، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .))ًأخرجه البيهقي بسند جيد، وأمحد خمترصا بسند صحيح((: ٣/٣٦٠ 

 .، وتقدم خترجيه يف اعتكاف النساء١١٧٣، ومسلم، برقم ٢٠٣٣البخاري، برقم : متفق عليه)  ٢(
وتقدم خترجيه يف ليلة ) ١١٦٧ (-٢١٥، ومسلم بلفظه، برقم ٢٠١٦البخاري، برقم : متفق عليه)  ٣(

 .القدر يف السبع األواخر



  االعتكاف

 

٤٧٩ 
قال نافع وقد أراين عبد اهللا بن عمر املكان ((: مسلم، وأبو داود، وابن ماجه

 .)١()) من املسجدrالذي يعتكف فيه رسول اهللا 
 حمادثة الرجل أهله وزيارهتم له، وخروجه معهم يقلبهم إىل -٥

أهنا جاءت إىل : rبيتهم عند احلاجة لذلك؛ حلديث صفية زوج النبي 
 تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف العرش األواخر من rرسول اهللا 

 معها rَّ فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي رمضان،
ّيقلبها حتى إذا بلغت باب املسجد عند باب أم سلمة مر رجالن من  ِّ

عىل رسلكام إنام (( :r، فقال هلام النبي rَّاألنصار فسلام عىل رسول اهللا 
َسبحان اهللا يا رسول اهللا، وكرب عليهام فقال : فقاال، ))هي صفية بنت حيي ُ َ

، وإين خشيت أن إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم(( :rالنبي 
إن الشيطان جيري من ((: ، ويف لفظ للبخاري))ًيقذف يف قلوبكام شيئا
: ويف رواية، ))ًأن ذلك كان ليال((: ، ويف رواية))...اإلنسان جمرى الدم

فتحدثت عنده ((: ، ويف رواية))وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد((
إن الشيطان جيري من ابن ((: ، ويف لفظ))...ساعة من العشاء ثم قامت

ملا رأيا ((: ، وفيه))ًفأتيته أزوره ليال((: ، ويف رواية ملسلم))آدم جمرى الدم
وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكام ((: ، ويف رواية ملسلم)) أرسعاrالنبي 

، وتقدم خترجيه يف حكم االعتكاف، ١١٧١، ومسلم، برقم ٢٠٢٥البخاري، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢٤٦٥ادة، فهي يف سنن أيب داود، كتاب الصوم، باب أين يكون االعتكاف، برقم وأما الزي

، وصححه ١٧٧٣ًوابن ماجه، كتاب الصيام، باب يف املعتكف يلزم مكانا من املسجد، برقم 
 .٢/٩١، ويف صحيح ابن ماجه، ٢/٨٦األلباين يف صحيح أيب داود، 



  االعتكاف

 

٤٨٠ 
 .)١())ًشيئا(( :أو قال، ))ًرشا

جواز : ويف احلديث من الفوائد((: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا
 من تشييع زائره، والقيام معه، واحلديث :اشتغال املعتكف باألمور املباحة

 .)٢())مع غريه، وإباحة خلوة املعتكف بالزوجة، وزيارة املرأة للمعتكف
 يباح للمرأة املستحاضة أن تعتكف يف املسجد، حلديث عائشة -٦

  : أن النبيr اعتكفت معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى 
َّالدم،فربام وضعت الطست  حتتها م اعتكفت مع ((: ، ويف لفظ))ن الدمُ

 امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست rرسول اهللا 
َّفكانت ترى احلمرة، والصفرة، فربام وضعنا .. ((: ، ويف لفظ))حتتها ُ

، ولكن البد من املحافظة عىل نظافة )٣())الطست حتتها وهي تصيل
ِّاملسجد، فتتحفظ املرأة املستحاضة حتى ال تلوث املسجد َُ َّ َُ َّ. 

ء  األكل والرشب يف املسجد؛ حلديث عبد اهللا بن احلارث بن جز-٧
 اخلبز:  يف املسجدrُكنّا نأكل عىل عهد رسول اهللا ((: ُّالزبيدي قال

 خيرج املعتكف إىل حوائجه إىل باب املسجد؟ ُالبخاري، كتاب االعتكاف، باب هل: متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وباب زيارة املرأة زوجها يف اعتكافه، وباب هل يدرأ املعتكف عن نفسه؟ ويف ٢٠٣٥برقم 

، ومسلم، كتاب السالم، باب بيان أنه ٧١٧١، ٦٢١٩، ٣٢٨١َ، و ٣١٠١األطراف رقم 
ًيستحب ملن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو حمرما له أن يقول ذه فالنة؛ لدفع ظن السوء، ه: ً

 .٢١٧٥، ورقم ٢١٧٤برقم 
 .٤/٢٨٠فتح الباري، البن حجر، )  ٢(
، وكتاب ٣١٠، ورقم ٣٠٩البخاري، كتاب احليض، باب اعتكاف املستحاضة، برقم )  ٣(

 . ٢٠٣٧االعتكاف، باب اعتكاف املستحاضة، برقم 



  االعتكاف

 

٤٨١ 
 .ِّ، وعليه أن يضع سفرة حتت الطعام؛ لئال يلوث املسجد)١())واللحم
َ املعتكف له أن يغسل رأسه ويرجله، ولزوجته أن تغسل رأسه -٨ ِّ َُ

َترجله؛ حلديث عائشة و ِّ َ ُكان النبي ((: ، قالتr يصغي إيل رأسه َّ
ٌ يف املسجد، فأرجله وأنا حائض)٢(ٌوهو جماور ُ ِّ َ : ، ويف لفظ للبخاري))ُ

 ، ويف ))كف فأغسله وأنا حائضَّوكان خيرج رأسه إيل وهو معت((
وكان خيرج رأسه من املسجد وهو معتكف وأغسله ((: ًالبخاري أيضا
 حائض وهو  وهيrِّأهنا كانت ترجل النبي ((: ٍ، ويف لفظ))وأنا حائض

ٍ، ويف لفظ ملسلم ))، وهي يف حجرهتا يناوهلا رأسهمعتكف يف املسجد
ُإن كنْت ألدخل البيت للحاجة واملريض فيه، فام أسأل عنه إال ((: قالت ُ ْ

ٌوأنا مارة َّ ليدخل عيل رأسه وهو يف املسجد r، وإن كان رسول اهللا َّ ُ َِ ْ ُ
ًفأرجله، وكان ال يدخل البيت إال حلاجة إذا كان معتكفا ٍ : ، ويف لفظ له))ِّ

 .)٣ ())وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان... ((
 مبطالت االعتكاف: الثالث عشر

، وصححه األلباين يف صحيح ٣٣٠٠ابن ماجه، كتاب األطعمة، باب األكل يف املسجد، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٢٦سنن ابن ماجه، 

 .معتكف: ٌجماور)  ٢(
، ٢٩٥البخاري، كتاب احليض، باب غسل احلائض رأس زوجها وترجيله، برقم : متفق عليه)  ٣(

، وكتاب االعتكاف، باب احلائض ترجل رأس املعتكف، ٣٠١وباب مبارشة احلائض، برقم 
، وباب املعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، ٢٠٣١م ، وباب غسل املعتكف، برق٢٠٢٨برقم 
 ، ومسلم، كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله، ٢٠٣٦برقم 

 ).٢٩٧ (-٧، ورقم)٢٩٧ (-٦



  االعتكاف

 

٤٨٢ 
 :يبطل االعتكاف باملبطالت اآلتية

حلديث عائشة ً اخلروج من املسجد لغري حاجة عمدا؛ -١  ،
وكان ال يدخل البيت إال حلاجة إذا كان ... ((:  وفيهrعن النبي 

 .)١())وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان... ((: ، ويف لفظ))ًمعتكفا
واتفقوا عىل أن من خرج من معتكفه ((: قال اإلمام ابن حزم رمحه اهللا

َّيف املسجد لغري حاجة، وال رضورة، وبر أمر به وندب إليه، فإن اعتكافه  ِ ِ ٍُ َ ٍُّ
ِّ؛ وألن اخلروج من غري حاجة، وال رضورة يفوت املكث يف )٢())قد بطل ُ

 .)٣(عتكف يف املسجد وهو ركن االعتكافامل
ًولو كان ذلك ليال، أو كان خارج املسجد؛ لقول اهللا  اجلامع، -٢
ِوال تبارشوهن وأنتم عاكفون يف ال [ :تعاىل َ ُ ِ َِ َ َّ ُ َ َْ ُ َُ ُ َمساجد تلك حدود اهللا فال ـَْ َ ُ ُُ َ ْ ِ ِ ِ َ َ

َتقربوها ُ َ ْ كف بطل اعتكافه إذا جامع املعت((:قال ابن عباس ،)٤( ] َ
وأمجعوا عىل أن من جامع ((:،وقال ابن املنذر رمحه اهللا)٥())واستأنف

، وتقدم خترجيه، ٢٩٧، ومسلم بلفظه، برقم ٢٠٢٨، ٣٠١، ٢٩٥البخاري، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .قفيام يباح للمعتكف، وهو احلديث الساب

 .٧٤مراتب اإلمجاع البن حزم، ص )  ٢(
، والكايف، البن قدامة، ٧/٦١٩، والرشح الكبري واإلنصاف، ٤/٤٧٢املغني البن قدامة، : انظر)  ٣(

 .٥/٢٢٠، واملوسوعة الكويتية، ١٧٠، والفقه امليرس، لوزارة الشؤون اإلسالمية، ص٢/٢٨٦
 .١٨٧: سورة البقرة، اآلية)  ٤(
، وعبد الرزاق، قال الشيخ، حسني العوايشة يف املوسوعة الفقهية امليرسة، ٣/٩٢ابن أيب شيبة، )  ٥(

 .))بسند صحيح((: ٥/٣٦٤



  االعتكاف

 

٤٨٣ 
 .)١())ًامرأته وهو معتكف عامدا لذلك يف فرجها أنه مفسد العتكافه

ِّوكذلك إذا بارش فيام دون الفرج بشهوة فأنزل، فإن اعتكافه يبطل 
أن تغسل : لبذلك، أما إذا كانت املبارشة لغري شهوة، فال بأس هبا مث

ِّرأسه، أو ترجله؛ ألن النبي  َ ُr كان يدين رأسه من عائشة وهو معتكف ُ
جله، وتغسله ُ ِّفرت أما إذا كانت املبارشة بشهوة ومل ينزل فهي حمرمة؛ ألنه . َ

؛ )٢ً(ال يأمن اإلنزال فيفسد اعتكافه؛ وألن ما أفىض إىل احلرام كان حراما
َّوال تبارشوهن [: لقوله تعاىل ُ َ َُ ِ ُ ِ وأنتم عاكفون يف الَ َ ُ ِ َ َْ ُ ِمساجدـَْ ِ َ َ [ )٣(. 

والصواب أنه ال كفارة عىل من جامع يف االعتكاف، أو بارش بشهوة 
فأنزل، إال أن يكون يف هنار رمضان، فعليه كفارة اجلامع إذا جامع يف هنار 

 .)٤(رمضان كام تقدم
ْ السكر-٣ فسد  كرهوإن رشب ما أس((: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا: ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/١٨٢الفروع البن مفلح، : ، وانظر٦٠اإلمجاع، البن املنذر، ص)  ١(
، وقال ابن ٥/١٨٦،والفروع،٧/٦٢٦، والرشح الكبري واإلنصاف،٤/٤٧٥املغني البن قدامة،)  ٢(

وإن مل ينزل مل يفسد، وهبذا قال أبو حنيفة، ((: ي يف املبارشة بشهوة بدون إنزالقدامة يف املغن
وهو قول مالك؛ ] أي أنزل أو مل ينزل[يفسد يف احلالني : والشافعي يف أحد قوليه، وقال يف اآلخر

ًأهنا مبارشة ال تفسد صوما وال : ولنا. ألهنا مبارشة حمرمة، فأفسدت االعتكاف، كام لو أنزل
 فلم تفسد االعتكاف كاملبارشة لغري شهوة، وفارقت التي أنزل هبا؛ ألهنا أفسدت ًحجا،
، وقد ذكر صاحب اإلنصاف أن املبارشة بشهوة مع ]٤/٤٧٥املغني البن قدامة، [، ))الصوم

ًاحتامال بعدم الفساد ... اإلنزال تفسد االعتكاف بال نزاع إال ما حكى الزركيش عن ابن عبدوس
 ].٧/٦٢٦نصاف مع الرشح الكبري، اإل. [مع اإلنزال

 .١٨٧: سورة البقرة اآلية)  ٣(
 .٥/١٨٣، والفروع، ٤/٤٧٤، واملغني، البن قدامة، ٧/٦٢٣الرشح الكبري، : انظر)  ٤(



  االعتكاف

 

٤٨٤ 
 .)٢()) منه )١(اعتكافه؛ خلروجه عن كونه من أهل املسجد فصار كاخلارج

َّلئن أرشكت ليحبطن  [:  لقول اهللا تعاىل الردة عن اإلسالم؛-٤ َ ْ َْ َ َ ََ ْ َ ْ َ ِ
َعملك ولتكونن من ال َّ َ َِ َ ُ َ َ َُ ِخارسينـَْ ِ ؛ وألنه خرج بالردة عن كونه من )٣( ] َ

ُّ، وكل من قطع اال)٤(أهل االعتكاف عتكاف وهو تطوع فإنه ال يلزمه ُ
كل عمل لك أن ((: القضاء إذا شاء؛ وهلذا قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا

َال تدخل فيه فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقيض إال  ِ ْ َ
ٍ، ومل يقع اإلمجاع عىل لزوم نافلة بالرشوع فيها سوى ))احلج والعمرة
لبيك اللهم (( :عند اإلحرام فقال، ولكن إذا اشرتط )٥(احلج والعمرة

َلبيك، فإن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني ، فال يشء عليه إذا ))ٌِّ
ِحبسه حابس ومنعه عن إمتام حجه أو عمرته النافلتني  .واهللا تعاىل أعلم: ِ

# # # 
 

 ، والرشح الكبري مع املقنع واإلنصاف، ٢/٢٨٩، والكايف، ٤/٤٧٦املغني، البن قدامة، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧/٦٢٨. 

 باحلرام مفسد لالعتكاف، وعليه املالكية والشافعية إذا كان بسبب إىل أن السكر: ذهب احلنابلة)  ٢(
ًحرام، ومل يره احلنفية مفسدا إن وقع ليال أما إن كان يف النهار فإنه يبطل الصوم فيبطل  ً

 ].٥/٢٢٥املوسوعة الفقهية الكويتية، . [االعتكاف
 .٦٠: سورة الزمر، اآلية)  ٣(
ًسكر يف اعتكافه فسد ولو كان ليال، ولو رشب ومل يسكر، أو لو ((: قال املرداوي يف اإلنصاف)  ٤(

، ))ظاهر كالم القايض ال يفسد، واقترص هو وصاحب ا لفروع عليه: أتى كبرية فقال املجد
 ].٢/٢٨٩، والكايف، ٤/٤٢٦، واملغني البن قدامة، ٧/٦٢٧اإلنصاف مع الرشح الكبري، [

 .٢/٢٨٧، ، والكايف٧/٥٦٤الرشح الكبري مع اإلنصاف، )  ٥(



  فضائل وخصائص العشر األواخر من رمضان

 

٤٨٥ 
 ضائل وخصائص العشر األواخرمن رمضانف: المبحث السابع والعشرون

العرش األواخر من شهر رمضان املبارك هلا فضائلها وخصائصها 
 :كثرية وعظيمة، وجليلة، ومنها ما يأيت

يف  يجتهد فيها بالعمل الصالح ما ال يجتهد rكان النبي : أوالً
  جيتهد يف العرشrكان رسول اهللا ((: ، قالتغريها، فعن عائشة 

 .)١())األواخر ما ال جيتهد يف غريه
وعنها   كان رسول اهللا ((:  قالتr إذا دخل العرش أحيى 

َّالليل، وأيقظ أهله، وجد، وشد املئزر َّ(()٢(. 
ِّاختلف العلامء رمحهم اهللا يف معنى شد ((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا

: شددت هلذا األمر مئزري: هو االجتهاد يف العبادات، يقال: املئزر، فقيل
َّأي تشمرت له وتفرغت، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء لالشتغال : َّ

 أي استغرقه بالسهر يف الصالة وغريها، ))أحيا الليل(( :بالعبادات، وقوهلا
ّأي أيقظهم للصالة يف الليل،وجد يف العبادة زيادة :))وأيقظ أهله((:وقوهلا

أنه يستحب أن يزاد من العبادات يف العرش :عىل العادة، ففي هذا احلديث
األواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات،وأما قول 

كره قيام الليل كله، فمعناه عىل الدوام،ومل يقولوا بكراهة ليلة ي:أصحابنا
 .)٣())أو ليلتني، والعرش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وتقدم خترجيه يف فضائل شهر رمضان١١٧٥مسلم، برقم )  ١(
 .،وتقدم خترجيه يف فضائل شهر رمضان١١٧٤،ومسلم،برقم ٢٠٢٤البخاري،برقم :متفق عليه)  ٢(
 .٣٢٠ -٨/٣١٩رشح النووي عىل صحيح مسلم، )  ٣(



  شر األواخر من رمضانفضائل وخصائص الع

 

٤٨٦ 
ففي هذين احلديثني دليل عىل فضيلة هذه العرش املباركة؛ ألن النبي 

r كان جيتهد فيها أكثر مما جيتهد يف غريها، وهذا شامل لالجتهاد يف مجيع 
 rة،وغريها؛وألن النبي ٍمن صالة،وقرآن،وذكر،وصدق: أنواع العبادة

بقلبه،ولسانه، وجوارحه؛لرشف :ُكان حييي ليله بالقيام،والقراءة،والذكر
 حييي الليل rًهذه الليايل،وطلبا لليلة القدر، وظاهر احلديث أنه كان 

من الذكر،والقراءة،والصالة،واالستعداد لذلك : كله،يف عبادة ربه
ني ما يف حديث عائشة بالسحور، وغري ذلك،وهبذا حيصل اجلمع بينه وب

وال أعلم أن النبي ..((.:  اآلخر،قالتr ،قرأ القرآن كله يف ليلة 
؛ألن إحياء الليل الثابت يف العرش يكون )١())... وال صىل ليلة إىل الصبح

أنواع العبادات،والذي نفت عائشة بالقيام وغريه من    إحياء 
 .الليل بالقرآن فقط، واهللا أعلم

 كان rأن النبي : ومما يدل عىل فضيلة هذه العرش من هذا احلديث
ًيوقظ أهله فيه للصالة، والذكر، حرصا عىل اغتنام هذه الليايل املباركة، 

 وغنيمة ملن وفقه اهللا بام هي جديرة به من العبادة؛ وألهنا فرصة العمر،
ِّتعاىل، فال ينبغي للمؤمن أن يفوت هذه الفرصة العظيمة الثمينة عىل  ُ
ًنفسه وأهله، فام هي إال ليال معدودة وربام يدرك فيها اإلنسان نفحة من  ٍ

 .)٢(ًنفحات املوىل فتكون سعادة له يف الدنيا واآلخرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٤٦مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب جامع صالة الليل، برقم )  ١(
 .٢٤١ -٢٤٠جمالس شهر رمضان البن عثيمني، ص :  انظر) ٢(



  فضائل وخصائص العشر األواخر من رمضان

 

٤٨٧ 
أن  :من خصائص وفضائل العشر األواخر من رمضان: ثانياً

كان يعتكف العرش ((:  كان يعتكف فيها كام قالت عائشة rالنبي 
؛ )١()) حتى توفاه اهللا ثم اعتكف أزواجه من بعدهاألواخر من رمضان

ًوحلرصه العظيم عىل اخلري اعتكف يف العام الذي تويف فيه عرشين يوما، 
 يعتكف يف كل رمضان عرشة أيام rكان النبي ((:  قالt فعن أيب هريرة

ًفلام كان العام الذي قبض فيه اعتكف عرشين يوما ، وكذلك جاء يف ))ُ
 جربيل كل عام  كان يعرض القرآن عىلrرواية هلذا احلديث أن النبي 

مرة، فلام كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتني، ولفظ هذه 
 القرآن كل عام مرة، فعرض عليه r عىل النبي )٢(كان يعرض((: الرواية

ِ الذي قبض فيه، وكان يعتكف يفمرتني يف العام ً كل عام عرشا، ُ
َفاعتكف عرشين يف العام الذي قبض فيه ِ ُ(()٣(. 
هذا يدل عىل أن املؤمن كلام ((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

 .)٤())زاد يف العمر زاد يف العمل الصالح
أن فيها ليلة :من خصائص وفضائل العشر األواخر:ثالثاً
 فيها أفضل من  التي هي خري من ألف شهر،فالعمل الصالحالقدر،

ُالعمل يف ثالث وثامنني سنة وأربعة أشهر،فمن حرم خري هذه الليلة فقد ٍ 
 .،وتقدم خترجيه يف حكم االعتكاف١١٧٢،ومسلم،برقم،٢٠٢٦البخاري،برقم : متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أي جربيل)  ٢(
 .، وتقدم خترجيه، يف حكم االعتكاف٤٩٩٨، ورقم ٢٠٤٤البخاري، برقم )  ٣(
، وأثناء تقريره عىل زاد املعاد ٢٠٤٤ رقم سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث)  ٤(

 .٢/٨٩البن القيم، 



  شر األواخر من رمضانفضائل وخصائص الع

 

٤٨٨ 
ُحرم اخلري كله،وال حيرمها إال حمروم، ومن وفق لقيام هذه الليلة غفر له  ِّ ُ ُُ

 .ما تقدم من ذنبه،وهذه فضائل عظيمة
أن  :من فضائل وخصائص العشر األواخر من رمضان: رابعاً

ْ أمر أمrالنبي  َ ِّر استحباب بتحري ليلة القدر فيها، فقالَ ُّحتروا ليلة ((: ٍَ
 .)١())القدر يف العرش األواخر من رمضان

 أن :من أعظم خصائص وفضائل العشر األواخر: خامساً
ِإنا أنزلناه يف  [: اهللا تعاىل أنزل القرآن فيها يف ليلة القدر، كام قال تعاىل ُ َ َْ َ َّ ِ

ْليلة القدر َ ْ َ َِ ٍإنا أنزلناه يف ليلة مباركة [: ، وقال تعاىل)٢( ] ْ ٍَ َ ََ ُّ َْ َُ َ ِْ َ َّ ِ [ )٣(.  
أن اهللا أخفى ليلة :من خصائص وفضائل هذه العشر:سادساً

َ يف هذه العرش رمحة بعباده؛ليكثر عملهم يف طلبها يف هذه الليايل القدر ُ ًْ َ
ًالذكر، والدعاء، فيزدادوا قربة من اهللا وثوابا، وأخفاها العرش،بالصالة،و ً ُ

ًاختبارا هلم أيضا؛ ليتبني بذلك من كان جادا يف طلبها، حريصا عليها،   ً ًَ َّ َ ََ ِ
َّممن كان كسالن متهاونا؛ فإن من حرص عىل يشء جد يف طلبه،وهان  َ ٍ َّ ً

 .)٤(نعليه التعب يف سبيل الوصول إليه، والظفر به، واهللاُ املستعا
 

، وتقدم خترجيه يف ليلة القدر يف العرش ١١٦٩، ومسلم، برقم ٢٠٢٠البخاري، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .األواخر من رمضان

 .١: سورة القدر، اآلية)  ٢(
 .٨-٣: سورة الدخان، اآليتان)  ٣(
 .٢٥٥ني، صجمالس شهر رمضان، البن عثيم)  ٤(
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٤٨٩ 
 فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره وآدابها وأثرها:المبحث الثامن والعشرون

َشهر رمضان  [ :Uالقرآن أنزله اهللا تعاىل يف شهر رمضان، كام قال  َ َ َ ُ ْ َ
َالذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ال َ َ ُ َِّ ِّ ٍْ ِ ِ َِ َّ ًِ ِّ ْ َُّ ُ َ ِ ِهدى والفرقانـُْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ [ )١( 

وكان هذا اإلنزال يف ليلة القدر يف العرش األواخر من رمضان كام قال 
ْإنا أنزلناه يف ليلة القدر [ :سبحانه وتعاىل َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ِ ُ َ َّ ِإنا أنزلناه يف  [: U، وقال )٢( ] ِ ُ َ َْ َ َّ ِ

ِليلة مباركة إنا كنا منذرين ِ ٍ ٍُ َ ُّ َّْ ُ ََّ ِ َ َ َ [ )٣(. 
 يف رمضان وغريه، فقد كان وألمهية هذا القرآن العظيم واالهتامم به

 يعرضه عىل جربيل يف كل عام مرة يف شهر رمضان، وعرضه يف rالنبي 
 وهذا يؤكد األمهية العظمى بالقرآن يف )٤(العام الذي تويف فيه مرتني

ًرمضان ويف غريه، وسأذكر مجال خمترصة يف هذا املبحث تدل عىل أمهية 
 :رواح، عىل النحو اآليتهذا الكتاب املبني، وأثره عىل النفوس، واأل

 :مفهوم القرآن العظيم: أوالً
 بدأ وإليه حروفه، ومعانيه، منزل غري خملوق، منه: القرآن  كالم اهللا

ّيعود، وهو املعجزة العظمى، املتعبد بتالوته، املبدوء يف املصحف بفاحتة  ُ
الكتاب املختوم بسورة الناس، تكلم اهللا به، وسمعه جربيل من اهللا 

 من جربيل، وسمعه الصحابة من rسمعه حممد رسول اهللا تعاىل، و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٥:سورة البقرة، اآلية)  ١(
 .١: سورة القدر، اآلية)  ٢(
 .٣: سورة الدخان، اآلية) ٣(
 . ، وتقدم خترجيه٤٤٩٨، ورقم ٤٤٩٧البخاري، برقم )  ٤(
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٤٩٠ 
َوإنه لتنزيل رب العال [ : قال اهللا تعاىلrحممد  ِّ ُ َْ ُ ََ ِ َ َّ ُنزل به الروح  * ِمنيـَِ ُّ ِ ِ َ َ َ
ِاألمني َعىل قلبك لتكون من ال * َ َِ َِ ُ َ َ ِ ْ ِمنذرينـََْ ِ ِبلسان عريب مبني *ُ ُِّ َ ٍَّ ِ َ ٍ ِ [ )١(. 

 :صفات القرآن الكريم: ثانياً
 :له صفات عظيمة يعجز البرش عن حرصها،ولكن من هذه الصفات اآلتية

َتبارك الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون  [: كتاب عام للعاملني -١ َُ ََ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ََّ ُ َ َّ ََ
ًللعاملني نذيرا ِ ِ َِ َ َ َ ْ [ )٢(. 

أو َّاملعجزة العظمى،الذي حتدى اهللا به اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثله، -٢
من مثله أو بسورة واحدة،فعجزوا جمتمعني ومتفرقني عن بعرش سور 

َلئن اجتمعت اإلنس والُقل  [:Uاإلتيان بيشء من ذلك،قال اهللا  ُ َ ِْ ِ َِ َ ِ ُّجن ـَّْ ِ
ٍعىل أن يأتوا بمثل هـذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض  ِْ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ُ َ ََ ُ َُ ْ َْ ُ ْ ِْ ِْ ِ َْ َ َ

ًظهريا ِ ُأم يقولون تقوله بل ال يؤمنون [:ىلوقوله تعا، )٣( ]َ َِ ْ َُ َ َّْ َ ُ ََّ َُ ُ ُفليأتوا  *َ ْ َ ْ َ
ِبحديث مثله إن كانوا صادقني ِ ِ ِ ٍ َِ َُ َ ِ ْ ِّ ّوبعد هذا التحدي عجزوا أن ،)٤( ] ِ

َّيأتوا بمثله،فمد هلم يف احلبل وحتداهم بعرش سور مثله َأم يقولون  [: َّ ُ ُ َ ْ َ
ٍافرتاه قل فأتوا بعرش سور َ َ ُُ ِ ْ ْ َ ُ ِْ ُ ْ ْ َ ِ مثله مفرتيات وادعوا من استطعتم من دون َ ُ ْ ُ ْ َِّ ْ َ َ ُ ُِّ ََ ِ ْ ٍْ ِ َِ َ ْ

ِإن كنتم صادقني اهللا ِ َ ْ ُ ُ َّفعجزوا،فأرخى هلم يف احلبل، وحتداهم  )٥( ] ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..١٩٥-١٩٢: سورة الشعراء، اآليات)  ١(
 . ١: سورة الفرقان، اآلية)  ٢(
 .٨٨: سورة اإلرساء، اآلية)  ٣(
 .٣٤، ٣٣: ، اآليتانسورة الطور)  ٤(
 .١٣: سورة هود، اآلية)  ٥(
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٤٩١ 
ِأم يقولون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله [:بسورة مثله، قال اهللا تعاىل ِ ٍْ ْ َ ُ ْ ُِّ َ ُ َ ِْ ُ ْ ْ ُُ َ َ َ َ

ِّوادعوا من استطعتم م ْ َُ َْ ُ ْ ََ ِ ِن دون اهللا إن كنتم صادقنيْ ِ َ ُْ ُ ُ ِ ِ[ )١(. 
ِّوقد سمع هذا التحدي من سمع القرآن وعرفه اخلاص والعام،ومل 

 )٢(  إىل هذا اليومrيتقدم أحد عىل أن يأيت بسورة مثله من حني بعث النبي 
وإىل قيام الساعة، والقرآن يشتمل عىل آالف املعجزات؛ ألنه مائة وأربع 

التحدي بسورة واحدة، وأقرص سورة يف القرآن عرشة سورة، وقد وقع 
سورة الكوثر، وهي ثالث آيات قصار، والقرآن يزيد باالتفاق عىل ستة 
آالف آية ومائتي آية، ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة عىل 
ترتيب كلامهتا له حكم السورة الواحدة،ويقع بذلك التحدي واإلعجاز؛ 

ِّن مجيع املعجزات احلسية واملعنوية؛ ملن كان له ُوهلذا كان القرآن يغني ع
اإلعجاز : قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وإعجازه يف وجوه كثرية

البالغي والبياين كام تقدم واإلخبار عن الغيوب بأنواعها، واإلعجاز 
ما من ((: rالترشيعي، واإلعجاز العلمي احلديث؛ وهلذا قال النبي 

، وإنام كان الذي  اآليات عىل ما مثله آمن البرشُاألنبياء نبي إال أعطي من
ًأتيته وحيا أوحاه اهللا إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ًَّ ُ(()٣( . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٨: سورة يونس، اآلية)  ١(
، والبداية والنهاية البن ٧٧ -٤/٧١اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية، : انظر)  ٢(

 .٦/٩٥كثري، 
، ومسلم، ٤٩٨١البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، برقم : متفق عليه)  ٣(

 .١٥٢ إىل مجيع الناس، برقم rاب اإليامن، باب وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد كت



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٤٩٢ 
ِّذلك الكتاب ال ريب فيه هدى ل * امل[:هدى للمتقني -٣ ْ ًَ َُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ِلمتقنيَ َّ ُ ْ [ )١( . 
ِشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس  [ً:هدى للناس مجيعا -٤ َّ ًِّ ْ َُّ َُ َْ َ َ ُُ َِ ِ َِ ِ ُ َ ْ

َوبينات من ال َ َِّ ٍِّ ِهدى والفرقانـَْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ [ )٢(. 
ُإن هـذا القرآن هيدي للتي هي أقوم ويبرش  [: هيدي للتي هي أقوم -٥ ِّْ ْ َُ َ َ َُ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ََّ ِ

ِمؤمـْال ْ َّنني الذين يعملون الصاحلات أن لُ ََ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َُ ََّ َ ًهم أجرا كبرياـََ ِ َ ً ْْ َ َّوأن  * ُ َ
َالذين ال يؤمنون باآلخرة أعتدنا ل ْ َ ُْ ََ ِ ِ ِ َِ ُِ َ ْ َ ًهم عذابا أليامـََّ ِ َ ً ََ ْ ُ [ )٣(. 

ٌروح وحياة -٦ َوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما [: ٌ َ ْ ِّ ُ ْ ِْ ْ َ َ ُ َ ََ ِ َ َْ ً َ ْ ََ ََ ِ ِ َ 
ُالكتاب وال اإليامن َ ِ َ َ ُ َ ِ ْ [ )٤(. 

ْولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من [: هيدي به اهللا من يشاء من عباده: نور -٧ ْ َّ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ َُ ْ ًِ َ ْ َ
َعبادنا ِ ًيا أهيا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا  [ ، )٥( ]َِ ْ ْ ْ َّ ِّ ْ َُ ُ َُ ِْ َ َ ُ ْ ََّ ََ ِّ َ ُ َ ٌُ َ َ ُّ
ًمبينا ِ َفأ َ   * ُّ ٍما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به فسيدخلهم يف رمحة منه وفضل َ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َْ ْ َ ُِّ َ ْ ُ َ ُ َ ٍَّ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ َِّ ِ

ًوهيدهيم إليه رصاطا مستقيام َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُّ ْ ًْ َ ِ ِ َ [ )٦(. 
ًتبارك الذي نزل الفرقان عىل عبده ليكون للعاملني نذيرا[:فرقان -٨ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ََّ َ َ ُ َ َّ ََ[ )٧(. 
ْيا أهيا الناس قد  [: شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني -٩ ََّ ُ َ ُّ َ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢ -١: سورة البقرة، اآلية)  ١(
 .١٨٥: سورة البقرة، اآلية)  ٢(
 .١٠ -٩: سورة اإلرساء، اآليتان)  ٣(
 .٥٢: سورة الشورى، اآلية)  ٤(
 .٥٢: سورة الشورى، اآلية)  ٥(
 .١٧٥ -١٧٤: سورة النساء اآليتان)  ٦(
 .١: سورة الفرقان، اآلية)  ٧(
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٤٩٣ 
ٌجاءتكم موعظة من ربكم وشفاء َ ِ َِ ِّ ْ َْ َّ ِّ َُّ ٌُ َ ٌام يف الصدور وهدى ورمحة ـِّ لْ َ ْ َ َ ُ َ ًُّ ُِ ِ َ

ِللمؤمنني ِ ْ ُ ْ َوننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني [، )١( ] ِّ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْْ ِّ ٌْ َُ ْ َ َ ُ َ ََ ِ ُ ِّ َ ُ 
ًوال يزيد الظاملني إال خسارا َ ََ َُّ ََ َ ِِ َّ ِ ًقل هو للذين آمنوا هدى  [ ، )٢( ] َ ُُ َ َ َُ ِ َِّ ْ ُ

َوشفاء والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقر وهو عليهم عمى أولئك  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َُ ً ْ ْ ٌ ْ ُِ ْ ِ ِ َ ُْ َ َ
ِينادون من مكان بعيد َِ ْ ٍَ َ َّ َُ َ [ )٣(. 

َّونز [: ٌالقرآن تبيان لكل يشء -١٠ َ ٍلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء َ ِ ِْ َ ِّ ِّ ْ َ ُْ ً َ ْْ َ ََ ََ
ِوهدى ورمحة وبرشى للمسلمني ِ ِْ ُ َْ َ ْ ًُ َ َ ُ ََ ْ ً [ )٤(. 

ِوإنه لكتاب عزيز[:ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه -١١ َ ٌ ُ ََ ِ َ َّ َال  * ِ
َيأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من ح ْ ْ َ َ َِّ ْ َ ْ ٌَ ْ ُ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِكيم محيدْ َِ ٍ [ )٥(. 

ُإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ل [: َّتكفل اهللا بحفظه -١٢ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ ُحافظونـََِّّ ِ َ [ )٦(. 
ٌكتاب واضح مبني -١٣ ِقد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني[:ٌ ُّ ٌ ٌِّ َ َ ََ ُ ِْ ُ ِهيدي  * َ ْ َ

ِّبه اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم م َّ ُ َُ ُ َ ُ ُ َ َ َِ ِْ ُ ِ َْ ََ ِ َّ ِ ِن الظلامت إىل النور ِ ُّ َ ُِ ِ َ ُّ ِ
ِبإذنه وهيدهيم إىل رصاط مستقيم ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُّ َْ ْ ََ ِْ ِِ َ ِ [ )٧(. 

ْأحكمت آياته -١٤ َ ِ ْ ٍالر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم  [: ُ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ْ ٌْ ُ ْ ُ ْ ََّ َ َُ َُّ َ َ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧: سورة يونس، اآلية)  ١(
 .٨٢:سورة اإلرساء، اآلية)  ٢(
 .٤٤: سورة فصلت، اآلية)  ٣(
 .٨٩: سورة النحل، اآلية)  ٤(
 .١: سورة فصلت، اآلية)  ٥(
 .٩: سورة احلجر، اآلية)  ٦(
 .١٦: سورة املائدة، اآلية)  ٧(
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٤٩٤ 
ِخبري َ [ )١(. 

ِّفصلت آياته -١٥ َ كتاب فصلت آياته قرآنا عربي [: ُ ْ َِ َ ُ ِّ ًٌ ُ ُُ ْ ََ ُا لقوم يعلمونِ ََ ِّْ ٍْ ًبشريا ونذيرا  * َ ِ َِ َ ًَ
ُفأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون ُ َْ ْ َ ْ ْ ُ ََ ُ َ َ َْ َ َ َ [ )٢(. 

َما أنزلنا عليك القرآن لتشقى [: ٌتذكرة ملن خيشى -١٦ ُْ َ َ َِ َ ْ ْ َْ َ َْ َ َِّإال تذكرة ملن  * َ ًَّ َ ِ ْ َ ِ
َخيشى ْ َتنزيال ممن خلق األرض والسم * َ َّ َْ َْ ًَ َ َّ َِّ َ َوات العىلَِ ُْ َِ [ )٣(. 

َّما تنزلت به الشياطني -١٧ َ ِوما تنزلت به الشياطني[:َ َِ ََّ ِ ْ َّ َ ََ ِوما ينبغي ل * َ َ ََ ْهم ـََ ُ
ُوما يستطيعون َِ َ ْ َ ِإهنم عن السمع ل * َ ْ َّ ْ ُِ َ َّ ُمعزولونـَِ ُ ْ َ [ )٤(. 

ٌآيات بينات يف صدور أهل العلم -١٨ ِبل هو آيات بينات يف صدور  [: ٌِّ ُ ٌ َ ٌُ َ َ ُ َِ ِّ َ ْ
ُالذين أوت ُ َ ِ َوا العلمَّ ْ ِْ [ )٥(. 

ٌذكر وقرآن مبني -١٩ ٌ ْ ِإن هو إال ذكر وقرآن مبني [: ِ ُّ ْ ٌٌ ُْ َ َ ُْ ِ َّ ِ َ لينذر من كان حيا  * ِ َ َُ َ َ ِ ِ
ِوحيق القول عىل الكافرين ِ َِ ْ َ َْ ْ َُ َ َّ َ [ )٦(. 

َاهللا نزل أحسن ال [: أحسن احلديث -٢٠ َْ َ َ َّ ُّحديث كتابا متشاهبا مثاين تقشعر ـَْ َ َّ ً ُِّ ِ ِ َِ َْ ََ َ َِ ِ ً َ
ِنه جلود الذين خيشون رهبم ثم تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهللا ِم ْ َ ِْ ِ َِ ُ ُ َّ ُِ ْ ُ ُ ْ َّ ْ ُ َّ َُ َُ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُُ َ َ ْ َ

َذلك هدى اهللا هيدي به من يشاء ومن يضلل اهللا فام له من هاد ْ ُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ََ ْ ُ َ َ ََ ِ َ َ [ )٧(. 
 .١: سورة هود، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤ -٢: فصلت، اآليات)  ٢(
 .٤ -٢: سورة طه، اآليات)  ٣(
 .٢١٢ -٢٠٩: سورة الشعراء، اآليات)  ٤(
 .٤٩: سورة العنكبوت، اآلية)  ٥(
 .٧٠-٦٩: سورة يس، اآليتان)  ٦(
 .٢٣: سورة الزمر، اآلية)  ٧(



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٤٩٥ 
ٌّوإنه يف أم الكتاب لدينا لعيل [:ٌّعيل حكيم -٢١ ِ َ ُ ََ َ َْ َ َْ ِِّ ِ ُ ِ َّ ِحكيمِ َ [ )١(. 
ُهذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون[:ُبصائر للناس -٢٢ ً َِّ ِ ُِ َ ُِ ْ َ ُ َ َ َ ََ ٌِّ َ ْ ِ َ[ )٢(. 
ٌقرآن جميد -٢٣ ِوالقرآن ال [: ٌ ْ ُ ْ ِمجيدـَْ َ [ )٣)ِ. 
ٌقرآن كريم -٢٤ ِإنه لقرآن كريم [:ٌ َ ٌ ْ ُ َ ُ َّ ُيف كتاب مكنون*ِ َْ َّ ٍ ِ َّال يمسه إال  * ِ َِّ ُ ُّ َ َ

ُمطهرونـْال َُّ ٌتنزيل *َ ِ ِمن رب العاملنيَ َ َ ِّْ َّ ِّ [ )٤(. 
ْلو  [: َّلو أنزله اهللا عىل اجلبال خلشعت، وتصدعت من خشيته تعاىل -٢٥ َ

ِأنزلنا هذا القرآن عىل جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهللا  َِ ِّ ُّ ْ َ ْْ َ ِّ َ َ َ َ َْ ً َ ً ُ َ َ َ ََ ََّ َ ْ ٍْ َ ُ َ
َّوتلك األمثال نرضهبا للناس لعلهم يتفك ََ َ ََّ ْ َ ُ ُْ َّ َ َْ َِ ِ ِِ ْ ُ َ َ  .)٥( ] ُرونَ

ٌهيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم، ومصدق ملا بني يديه -٢٦ ِّ ٍ َقالوا يا  [: ِّ ُ َ
ًقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ل َِّ َ َ ََ ْ َ ً ْ ُْ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُ َّ ِام بني يديه هيدي ـِِّ ِْ َ َْ َ َْ َ َ

َإىل ال ِحق وإىل طريق مستقيمـِْ َ ْ ُّ ٍ ِ َ َ ِ َ َِّ [ )٦(. 
ًإنا سمعنا قرآنا عجبا[:شدُّهيدي إىل الر -٢٧ َ َ ًْ َّْ َُ َ ِ ِهيدي إىل الرشد فآمنا به*ِ ِ ِِ َّ َ َُّ ْ َ ِ ْ َ[ )٧(. 
ٍ حمفوظ -٢٨ ِبل هو قرآن جميد [:يف لوح َّ ٌ ْ ُ َ ُ ٍ حمفوظ * َْ ُيف لوح ْ َّ ْ َ ِ[ )٨(. 
 فقد أوىص به يف عدة أحاديث منها، rَّالقرآن وصية رسول اهللا  -٢٩

 .٤: سورة الزخرف، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٢٠: سورة اجلاثية، اآلية)  ٢(
 .٢: ةسورة ق، اآلي)  ٣(
 .٨٠ -٧٧: سورة الواقعة، اآليات)  ٤(
 .٢١: احلرش: سورة احلرش، اآلية)  ٥(
 .٣٠: سورة األحقاف، اآلية)  ٦(
 .٢-١: سورة اجلن، اآليتان)  ٧(
 .٢٢ -٢١: سورة الربوج، اآليتان)  ٨(
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٤٩٦ 
 :األحاديث اآلتية

هل أوىص : ُ،فقد سئلtبن أيب أوىف حديث عبد اهللا :احلديث األول
 . )١()) Uأوىص بكتاب اهللا ((:؛قالrرسول هللا 

ّحفظه حسا ومعنى، فيكرم، ويصان،ويتبع :واملراد بالوصية بكتاب اهللا ُ ُ ُ ً ًَّ ِ
ُّما فيه، فيعمل بأوامره،وجيتنب نواهيه، ويدوام عىل تالوته، وتعلمه،  ُ َ

 .)٢(كوتعليمه، ونحو ذل
، وفيه أن النبي r يف صفة حجة النبي tحديث جابر:احلديث الثاين

rُّوقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن ...((: قال يف خطبته يف عرفات
: قالوا ))ُكتاب اهللا،وأنتم تسألون عني فامذا أنتم قائلون؟:اعتصمتم به

نشهد أنك قد بلغت،وأديت ونصحت،فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل 
 .)٣())...اللهم اشهد،اللهم اشهد،اللهم اشهد((:السامء وينكتها إىل الناس

حديث ابن عباس :احلديث الثالث  : أن رسول اهللاr خطب 
إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن (( :قالالناس يف حجة الوداع ف

 مما حتاقرون من أعاملكم فاحذروا، إين قد ُريض أن يطاع فيام سوى ذلك
ًتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا  .)٤())...كتاب اهللا وسنة نبيه: ُّ

، ومسلم، كتاب الوصية، ٢٧٤٠البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٣٤ب ترك الوصية ملن ليس له يشء يويص فيه، برقم با

 .٩/٦٧فتح الباري، البن حجر، )  ٢(
 .١٢١٨، برقم rمسلم، كتاب احلج، باب حجة النبي )  ٣(
 ، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب،١/٩٣احلاكم، )  ٤(

= 
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٤٩٧ 
 قال هلم يف غدير r أن النبي t حديث زيد بن أرقم :احلديث الرابع

أوهلام كتاب : وأنا تارك فيكم ثقلني((... : ، وفيه)١(]بني مكة واملدينة[خم 
، ومن تركه هو حبل اهللا من اتبعه كان عىل اهلدى[اهللا فيه اهلدى والنور 

، فحث عىل كتاب ))فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به] كان عىل الضاللة
 . )٢())...َّاهللا، ورغب فيه

يا رسول اهللا : قلت:  ، قالtحديث أيب ذر : احلديث اخلامس
يا : قلت(، ))ِّأوصيك بتقوى اهللا؛ فإنه رأس األمر كله((: أوصني قال

ٌعليك بتالوة القرآن وذكر اهللا؛ فإنه نور لك ((: رسول اهللا زدين، قال
  .)٣()) ٌيف األرض وذخر لك يف السامء

 أوىص rىل أن رسول اهللا فقد جاءت هذه األحاديث تدل ع
ِبكتاب اهللا تعاىل يف عدة مواقف يف خطبة عرفات، ويف خطبة أيام : َِّ

، وهذا rمنى، ويف خطبته يف غدير خم بني مكة واملدينة، وعند موته 
 .Uيدل عىل أمهية كتاب اهللا 

ّمن ابتغى اهلدى من غريه أضله اهللا:  والقرآن العظيم-٣٠ ، وهو حبل اهللا ُ
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٧٢، ويف األحاديث الصحيحة، برقم ١/١٢٤ 
رشح النووي عىل صحيح . [غدير خم: اسم لفيضة عىل ثالثة أميال من اجلحفة، غدير يقال له)  ١(

 ].مسلم
 .٢٤٠٨ ، برقم t ، باب من فضائل عيل بن أيب طالب yمسلم، كتاب فضائل الصحابة )  ٢(
، وحسنه األلباين لغريه يف صحيح الرتغيب ٢/٧٨، ٣٦١ًابن حبان يف صحيحه مطوال، برقم )  ٣(

 .١٤٢٢، برقم ٢/١٦٤هيب، والرت
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٤٩٨ 
ره املبني، والذكر احلكيم، وهو الرصاط املستقيم،وهو املتني، ونو

َّالذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس به األلسنة، وال تتشعب معه 
ّاآلراء، وال يشبع منه العلامء، وال يمله األتقياء، وال خيلق عىل كثرة 
ِالرد، وال تنقيض عجائبه، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق،  َ ِّ

َ، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إىل ومن حكم به عدل ِ ُ ِ ُ
 .)١(رصاط مستقيم 

 :تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع:ثالثاً
 تأثري القرآن يف القلوب والنفوس كام جاء يف القرآن الكريم:النوع األول

ِّالقرآن العظيم مؤثر يف القلوب والنفوس واألرواح؛ ألنه كالم  ُ
بام يصلح هذه القلوب والنفوس يف الدنيا واآلخرة، ومن العليم اخلبري 

 :هذا التأثري ما يأيت
 :، قال اهللا تعاىلتأثريه عىل علامء أهل الكتاب وغريهم من أهل العقول -١

َّوإذا سمعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما  [ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ ُ َّ َ ََّ َ َ ََ ْ ُ َُ ُ َ ُِ َ َِ َِ ِ ْ
َعرفوا من ال َِ ْ ُ ِق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدينَحـَْ ِ َّ َ ْ ََّ َ َ ََ ُ ْ َّ ََ َُ ُ ِّ [ )٢(. 

ِقل آمنوا به  [ : قال اهللا تعاىلَّ الذين أوتوا العلم من قبله يتأثرون به، -٢ ِِ ْ ُُ ْ
َأو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتىل عليهم خيرون  َّ ُّْ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ْ ْ ََّ ْ َ ْْ ُ ُ ُِ َِ ْ ُْ ََ

ًألذقان سجداِل َّ ُ ِ َ ْ ُويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال * َ ِّ ْ َ ِّ َ ْ َْ ََ َ ُ َ ََ َ ُ ََ َ َِ ُ ُ * 
ِ، وكل ما جاء يف هذه الصفات فمعناه صحيح حتى ولو مل يأت يف ٢٩٠٦الرتمذي، برقم : انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حديث، لكن املعنى تدل عليه عموم األدلة من الكتاب والسنة
 .٨٣: سورة املائدة، اآلية)  ٢(
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٤٩٩ 
ًوخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ُ َ ْ َُ ُُ ُْ َ َ ُِّ ََ َِ َ ْ ِ ِ َ [ )١(. 

ًالذين أنعم اهللا عليهم إذا تتىل عليهم آيات الرمحن خروا سجدا  -٣ َّ ُ ُّ
ُوبكيا ّ ِ ِأولئ [ :قال تعاىل: ُ َ ْ ِك الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني من ذرية ُ ِ َِّ ِّ ِّ ِّ ْ َُ َ ََّ ِ َّ َ َ َ َِ ْ َ َ

ٍ ومن ذرية إبراهيم وإرسائيل وممن هدينا  َآدم وممن محلنا مع نوح َ َْ ْ َ َ َّ ِّ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ِ ِ ُ َ َ
ِواجتبينا إذا تتىل عليهم آيات الرمحن خروا سجدا وبك ُ َ َّ َ َ ْ ًَ َ ُ ْ ُ َ َُ ُّ َّ َ ْ ْ َْ ْ ِ َ َ َ  .)٢( ]  ياِ

َإنام  [: ، قال تعاىلمن عالمات اإليامن التأثر بالقرآن وزيادة اإليامن -٤ َّ ِ
ُمؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته ـْال َ َ َ َُ ْ ُ ْ َُ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ ُِ َ َ ُ َ ُ َ َِّ ِ ِ ِِ ُِ ِ َ ْ

ُزادهتم إيامنا وعىل رهبم يتوكلون ََّ َ ْ ََ َ َ ََ ْ ِّ َ ِْ ً َ ُِ [ )٣(. 

ُّالصادقون يف إيامهنم، اخلائفون من رهبم، تقشعر جلودهم ُاملؤمنون  -٥ ِ َ
َاهللا نزل أحسن ال [: قال سبحانهعند قراءة القرآن،  َْ َ َ َّ ًحديث كتابا ـَْ ََ ِ ِ ِ

ْمتشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم ثم تلني جلودهم  َّ ْ ُ َّ َ ُّ َ َّ ً ُُّ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُُ َّ ُُ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ ْ ََ َ َ َْ َ ِ ِ
ِوقلوهبم إ ْ ُ ُ ُ ُ ْىل ذكر اهللا ذلك هدى اهللا هيدي به من يشاء ومن يضلل اهللا َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ ْ َُ ِ ِْ َ َ َْ

َفام له من هاد ْ ُِ َ َ َ [ )٤(. 
َأمل يأن للذين  [ :Uقال الصادقون مع اهللا ختشع قلوهبم لذكر اهللا،  -٦ ِ َِّ ِ ْ َ ْ َ َ

َآمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا وما نزل من ال َ َِ ِ َِ َ ْ َُ ََ ْ ُ ُ َِ ُ ُ ْ َ ِّحق ـَْ ُوال يكونوا َ ُ َ َ َ
ْكالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوهبم  ُ ُ َ َ ُ ُْ َ ُ ْ َُّ َ َ َ َْ ُ َ ُ ََ ِ َ ْ َ ََ َ ِ ِ ُِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٩ -١٠٧: سورة اإلرساء، اآليات)  ١(
 .٥٨ :سورة مريم، اآلية)  ٢(
 .٣ -٢: سورة األنفال، اآليتان)  ٣(
 .٢٣: سورة الزمر، اآلية)  ٤(
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٥٠٠ 
ُوكثري منهم فاسقون َِ ِْ ُِّ ْ ٌَ فعن عامر بن عبد اهللا بن الزبري أن أباه .  )١( ] َ

أخربه أنه مل يكن بني إسالمهم وبني أن أنزلت هذه اآلية يعاتبهم اهللا 
 .)٢( أربع سننيهبا إال

 ذلك يف سنة تأثري القرآن يف القلوب والنفوس كام جاء: النوع الثاين
  : rالنبي 

ُّ وتأثره بقراءة القرآن rوجاءت األحاديث تدل عىل خشوع النبي 
 :الكريم ومن ذلك

، t أن يقرأ عليه القرآن فبكى،فعن عبد اهللا بن مسعود rأمر النبي  -١
يا رسول اهللا :فقلت:قال،))َّأ عيل القرآناقر((:rقال يل رسول اهللا :قال

، ))إين أشتهي أن أسمعه من غريي(( :أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال
فقرأت عليه ، ))فإين أحب أن أسمعه من غريي(( :ويف لفظ للبخاري

َ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك [ :ا بلغتالنساء حتى إذ ِ َِ ْ ُ َ ِْ َِ ٍ ٍ ِِ َ َ ََّ ِّْ َ ِ َ
ًعىل هـؤالء شهيدا ِ َ ُ َ ، ))فقال حسبك اآلن((: ويف لفظ للبخاري، )٣( ] ََ

، ))رأيس، فرأيت دموعه تسيل ٌفرفعت رأيس، أو غمزين رجل فرفعت
 .)٤())فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان((: ويف لفظ للبخاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦: سورة احلديد، اآلية)  ١(
، وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ٤١٩٢ابن ماجه، كتاب الزهد، باب احلزن والبكاء، برقم )  ٢(

 .٣/٣٦٩ماجه، 
 .٤١: سورة النساء اآلية)  ٣(
َفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عىل  [لتفسري، باب البخاري، كتاب ا: متفق عليه)  ٤( ِّ ََ ََ ِ َِ ْ ُ َ ِْ ٍِ ٍ ِِ َ َ ََّ َْ ِ

= 
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٥٠١ 
إن اهللا ((: ّ قال أليب بن كعبrأن رسول اهللا :tوعن أنس بن مالك  -٢

Uَّاهللا سامك يل(( :َّآهللا سامين لك؟ قال: قال، )) أمرين أن أقرأ عليك(( ،
ّقال فجعل أيب يبكي ْ مل [: إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك((: ويف رواية، ))ُ َ

َيكن الذين ِ َّ ِ ُ ُ كفرواَ َ  .)٢(فبكى: قال ))نعم(( :َّوسامين لك؟ قال: قال )١( ] َ
وعن عائشة  -٣   يف حديث طويل ذكرت فيه صالة النبي r 

فجاء بالل يؤذنه بالصالة فلام رآه ((:بالليل وأنه بكى مرات،قالت
يا رسول اهللا مل تبكي وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك :يبكي،قال

َّأفال أكون عبدا شكورا؛لقد نزلت عيل الليلة آية ويل ((:وما تأخر؟قال ً ً
ِإن يف خلق السموات واألرض [ ملن قرأها ومل يتفكر فيها ْ َ ََّ َ َِ ِ ْ َ ِ َّ ِ ... [ )٣( 

 .)٤(اآلية كلها

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًهـؤالء شهيدا ِ َ ُ ، وكتاب فضائل القرآن، باب من أحب أن يسمع القرآن من غريه، ٤٥٨٢، برقم ]َ

، وباب البكاء عند قراءة القرآن، ٥٠٥٠حسبك، برقم : ، وباب قول املقرئ للقارئ٥٠٤٩برقم 
، مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل استامع القرآن، وطلب ٥٠٥٦، ورقم ٥٠٥٥م برق

 .٨٠٠القراءة من حافظه لالستامع، والبكاء عند القراءة والتدبر، برقم 
 .١: سورة البينة، اآلية)  ١(
َّمسلم،كتاب صالة املسافرين،باب استحباب قراءة القرآن عىل أهل الفضل واحلذاق فيه وإن )  ٢( كان ُ

 ).٧٩٩ (-٢٤٦و) ٧٩٩ (-٢٤٥القارئ أفضل من املقروء عليه، برقم 
 .١٩٠سورة آل عمران، اآلية )  ٣(
: ، وقال شعيب األرنؤوط يف حتقيقه لصحيح ابن حبان٦٢٠ابن حبان يف صحيحه، برقم )  ٤(

: ٨٦، وقال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم ))إسناده صحيح عىل رشط مسلم((
 .))ا إ سناد جيدوهذ((
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٥٠٢ 
وعن عبد اهللا بن عمرو  -٤   : أن النبيr تال قول اهللا U يف 

ِرب إهنن أضللن كثريا من الناس[:إبراهيم َّ ََ َ َّ َّ ِِّّ ُ ًَ ِ ْ َ ْ َ ِّ فمن تبعني فإنه منيِ َِ ُِ ََّ ِ َ َِ َ[ )١ (

ْإن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر ل [: u عيسى اآلية، وقال ْ ُ ْ ُ ِْ ِْ َ ُِ ِ َِ ُ َ َّ ََ ْهم ـََِّ ُ
ُفإنك أنت العزيز ال َِ َ ْ َ َ َّ ِ ِحكيمـَْ اللهم أمتي ((: فرفع يديه وقال.  اآلية)٢( ] َ

ُّيا جربيل اذهب إىل حممد وربك أعلم ((: U، وبكى فقال اهللا ))أمتي
 بام r فسأله، فأخربه رسول اهللا uفأتاه جربيل فسله ما يبكيك؟ 

إنا : اذهب إىل حممد فقل! يا جربيل: قال وهو أعلم، فقال اهللا
 .)٣())سنرضيك يف أمتك وال نسوؤك

ِإن [: ، واآليةِّ بآية حتى أصبح يرددهاrقام النبي :  ، قالtوعن أيب ذر  -٥
ُتعذهب ْ ِّ َ ْم فإهنم عبادك وإن تغفر لُ ْ ُ ِْ ِْ َ ِ َِ ُ َ ََّ ُهم فإنك أنت العزيز الـََ َِ َ ْ َ َ َّ ِ َ ْ ِحكيمـُْ َ[ )٥) (٤( ،

ً قهقهة،  يبكي بشهيق ورفع صوت،كام مل يكن ضحكهrومل يكن النبي 
ولكن كانت تدمع عيناه حتى  هتمالن، ويسمع لصدره أزيز، وكان 

َّتارة رمحة للميت، وتارة خوفا عىل أم: بكاؤه ِته وشفقة عليها، وتارة ً ِ
ٍخشية هللا تعاىل، وتارة عند سامع القرآن، وهو بكاء اشتياق وحمبة  ٍ ُ ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦: سورة إبراهيم، اآلية)  ١(
 .١١٨: سورة املائدة، اآلية)  ٢(
 .٢٠٢ ألمته، وبكائه شفقة عليهم، برقم rمسلم، كتاب اإليامن، باب دعاء النبي )  ٣(
 .١١٨: سورة املائدة، اآلية)  ٤(
اجه، كتاب إقامة ، وابن م١٠١٠النسائي، كتاب االفتتاح، باب ترديد اآلية، برقم : أخرجه)  ٥(

، وصححه ١/٢٤١، وأمحد، ١٣٥٠الصلوات، باب ما جاء يف القراءة يف صالة الليل، برقم 
 .١/٤٠١، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه، ١/٢٤٢البوصريي يف مصباح الزجاجة، 



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٥٠٣ 
 .)٢( )١(ٍوإجالل

 تأثير القرآن الكريم على القلوب واألرواح: النوع الثالث
 :والنفوس كام جاء يف اآلثار عن السلف الصالح

غرب  يقرأ يف املrسمعت النبي :أنه قال:tثبت عن جبري بن مطعم  -١
ُأم خلقوا من غري يشء أم هم ال [: َّ، فلام بلغ هذه اآليةُّبالطور ْ ْ ُْ َْ ٍَ ِ ِْ َ ُِ َ ُخالقونـُْ ِ َ *

ُأم خلقوا السموات واألرض بل ال يوقنون َِ ُِ ْ َ َّ َّْ َ َ ََ َ ُ َ ْأم عندهم خزائن ربك أم  * َ َ ْ َْ ََ ِّ ُ ُِ َِ َ َ
ُهم ال ِمصيطـُْ ْ أول ما وقر اإليامن يف ] وذلك[ كاد قلبي أن يطري )٣( ] ُرونَُ
 .وهذا من أعظم الرباهني عىل تأثري القرآن يف القلوب.)٤( ))قلبي

ِذكر عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  -٢ ُt أنه صىل باجلامعة صالة 
 حتى سالت دموعه عىل ترقوته، الصبح، فقرأ سورة يوسف فبكى

أنه كان يف صالة العشاء، فيدل عىل تكريره منه، ويف رواية : ويف رواية
 .)٥(أنه بكى حتى سمع بكاؤه من وراء الصفوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٨٣زاد املعاد البن القيم، )  ١(
، ٩٣ -٨٢رمحة للعاملني للمؤلف، ص يف كتاب rوانظر املواضيع التي بكى فيها رسول اهللا )  ٢(

 .ً ستة عرش موضعا وغريها كثريrفقد مجعت مما صح من بكائه 
 .٣٧ -٣٥: سورة الطور، اآليات)  ٣(
حدثنا عبد اهللا بن يوسف، برقم : ٌالبخاري، كتاب التفسري، سورة الطور، باب: متفق عليه)  ٤(

ملغازي، وأخرجه مسلم، بنحوه،  من كتاب ا٤٠٢٣، وما بني املعقوفني من الطرف رقم ٤٨٥٤
 .٤٦٣كتاب الصالة باب القراءة يف الصبح، برقم 

 .٦٩ذكره النووي يف التبيان يف آداب محلة القرآن، ص)  ٥(
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٥٠٤ 
ُوذكر أنه قدم أناس من أهل اليمن عىل أيب بكر الصديق  -٣ ِ ُt فجعلوا ،

 .)١())هكذا كنَّا((: t فقال أبو بكر الصديق نيقرؤون القرآن ويبكو
َوذكر عن أيب رجاء قال -٤ ِ  )٢(رأيت ابن عباس وحتت عينيه مثل الرشاك: ُ

 .)٣(البايل من الدموع
 يبكي من خشية اهللا تعاىل،هو علمه باهللا تعاىل، rوالذي جعل النبي 

وأسامئه،وصفاته،وعظمته،وعلمه بام أخرب اهللا به من أمور اآلخرة؛وهلذا 
لو تعلمون ما أعلم ((:rقال رسول اهللا :يقول tكان أبو هريرة 

ًلضحكتم قليال ولبكيتم كثريا : rقال أبو القاسم :قال:،ويف لفظ))ً
ًوالذي نفيس بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال(( ً(()٤( . 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم ((: rقال النبي :  قالtوعن أنس 
ًقليال ولبكيتم كثريا ً(()٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٩املرجع السابق، ص)  ١(
 ].١٦٨التبيان للنووي، ص[هو السري الرقيق الذي يكون يف النعل عىل ظهر القدم، : الرشاك)  ٢(
 .٦٩لنووي التبيان يف آداب محلة القرآن، صذكره اإلمام ا)  ٣(
ًلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا((: rالبخاري، كتاب الرقاق، باب قوله )  ٤( ً(( ،

 . ٦٤٨٥برقم 
 لو تعلمون ما أعلم، ((: rالبخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي : متفق عليه)  ٥(

ًلضحكتم قليال ولبكيتم كثريا   ذكرت هناك، ٩٣، وأطرافه يف البخاري، ٦٤٨٦، برقم ))ً
  وترك إكثار سؤاله عام ال رضورة إليه، rومسلم كتاب الفضائل، باب توقريه، 

 .١٣٣٧برقم 
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٥٠٥ 
... ((: r وفيه قوله r يف حديث طويل عن النبي tوعن أيب ذر 

ًواهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا ،وما تلذذتم ً
ِبالنساء عىل الفرشات، وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا ُ ُّ ُ ُ...(()١( . 

علمهم باهللا تعاىل وبام أخرب :  وأتباعهم بإحسانyوهكذا أصحابه 
 .Uبه عن الدار اآلخرة جعلهم خيشون اهللا تعاىل ويتأثرون بكالمه 

 : عالج لجميع أمراض القلوب واألرواح: تدبر القرآن العظيم: رابعاً
ُّال شك أن تدبر القرآن الكريم هو العالج األعظم للقلوب، 

 :ث عىل التدبر جاء عىل أنواعواحل
 :حض القرآن الكريم عىل التدبر: النوع األول

ِأفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا  [: قال اهللا تعاىل -١ ْ ْ ُ ََ ِ ِ ِْ ْ َ ََّ َ ََ َ ََ ُْ ََ َ
ًلوجدوا فيه اختالفا كثريا ِ ِ ِ َِ ْ ًُ َْ َ َ ، فقد أمر اهللا تعاىل بتدبر كتابه، وهو )٢( ] َ

يه، وحتديد الفكر فيه، ويف مبادئه وعواقبه، ولوازم ُّالتأمل يف معان
ُذلك؛ فإن تدبر كتاب اهللا مفتاح للعلوم واملعارف، وبه يستنتج كل  ٌ
ُخري، وتستخرج كل العلوم، وبه يزداد اإليامن يف القلب، وترسخ 
َّشجرته؛ فإنه يعرف بالرب املعبود وماله من صفات الكامل، وما ينزه  ِّ ُ

ِّ ويعرف الطريق املوصل إليه، وصفة أهلها، عنه من صفات النقص، ُ
، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ٤١٩٠اب الزهد، باب احلزن والبكاء، برقم ابن ماجه، كت)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٢٢، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ٣/٣٦٨ماجه، 
 .٨٢: سورة النساء، اآلية)  ٢(
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ِّوما هلم عند القدوم عليه، ويعرف العدو الذي هو العدو عىل احلقيقة 
والطريق املوصلة إىل العذاب، وصفة أهلها، وما هلم عند وجود 

ًعلام، وعمال: ًأسباب العقاب، وكلام ازداد العبد تأمال فيه ازداد ً ،
 .)١(وبصرية 

ُكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا  [ :قال اهللا تعاىل -٢ ِّ َ ْْ َ َّ َ ُ ٌُ ََ َ َ ُ َ َ ُ َّْ َ َّ َ َ ََ ٌِ ِ ِ َِ ِ
َاأللباب ْ ْ، فهذا الكتاب فيه خري كثري، وعلم غزير، فيه كل هدى )٢( ] َ ِ ٌ ٌ

ُمن ضاللة، وشفاء من كل داء، ونور يستضاء به يف الظلامت، وكل 
ه من بركته واحلكمة من إنزاله؛ َّحكم حيتاج إليه املكلفون، وهذا كل
ُّاحلث عىل تدبر القرآن،وأنه من :ليتدبر الناس آياته، ويف هذه اآلية
أن الصرب يصل به إىل درجة : أفضل األعامل، ومن فضائل التدبر

 .)٣(اليقني
َأفال يتدبرون القرآن أم عىل قلوب أقفال[:قال اهللا تعاىل -٣ ْ ُ ُ ََ َ ٍَ ُ َ َْ َّْ ْ ُ ََ َ َ َ َّال َ، فه)٤( ] َهاـَُ

ُّيتدبر هؤالء املعرضون لكتاب اهللا ويتأملونه حق التأمل؛ فإهنم لو  َّ
َّتدبروه لدهلم عىل كل خري وحلذرهم من كل رش، وملأل قلوهبم من  َّ َّ َ َ
اإليامن، وأفئدهتم من اإليقان؛ وألوصلهم إىل املطالب العالية، 

َ أم عىل قلوب أقفال[... واملواهب الغالية ْ َُ ٍَ ُ َ َ َ قد أغلق عىل ما  أي] َهاـُْ ِ ْ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٠ -١٨٩تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي، ص)  ١(
 .٢٩: سورة ص، اآلية)  ٢(
 .٧١٢َو ص١٩٠الرمحن للسعدي، صتيسري الكريم )  ٣(
 .٢٦ -٢٤: سورة حممد، اآلية)  ٤(
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 .)١(... ًفيها من الرش، وأقفلت فال يدخلها خري أبدا، هذا هو الواقع

 : عىل تدبر القرآنrحض النبي : النوع الثاين
 من ترغيب يف القرآن، وبيان فضائله، وبيان rما ثبت عن النبي 

وقد جاء تدبر . فضائل حافظ القرآن، يستفاد منه احلث عىل تدبر القرآن
 :ً أيضا يف أحاديث كثرية ومنهاr من فعله القرآن

 ذات ليلة فافتتح rصليت مع النبي : ، قالtحديث حذيفة  -١
ِّيصيل هبا يف : ، ثم مىض يصيل، فقلتيركع عند املائة: البقرة، فقلت ُ

م افتتح النساء فقرأها،ثم افتتح آل يركع هبا،ث: َركعة، فمىض، فقلت
ٍعمران فقرأها،يقرأ مرتسال،إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال  َّ َّ َِّّ ً

ّسأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ّ َّ...(()٢(. 
 ليلة فقرأ rقمت مع رسول اهللا :،قالtحديث عوف بن مالك  -٢

ُّسورة البقرة، ال يمر بآية رمحة إال وقف فسأل ُ ،وال يمر بآية عذاب َ
 .)٣( ))...إال وقف وتعوذ

: يا رسول اهللا نراك قد شبت قال: قالوا: ، قالtعن أيب جحيفة  -٣
قال :  قال، وعن ابن عباس )٤())َّقد شيبتني هود وأخواهتا((

 .٧٨٨تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص: انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٧٢مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل، برقم)  ٢(
، واللفظ له، ٨٧٣وده،برقم أبو داود،كتاب الصالة،باب ما يقول الرجل يف ركوعه وسج)  ٣(

، وصححه األلباين يف ١٠٤٨والنسائي،كتاب التطبيق،باب نوع آخر من الذكر يف الركوع،برقم 
 .١/٣٤٢،ويف صحيح النسائي، ١/٢٤٧صحيح أيب داود،

 .٤٠، وصححه األلباين يف خمترص الشامئل، ص٣٥الرتمذي، يف خمترص الشامئل املحمدية، برقم )  ٤(
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هود، والواقعة، : َّشيبتني((: يا رسول اهللا قد شبت قال: أبو بكر

 .)١())ِّ، وإذا الشمس كورتواملرسالت، وعم يتساءلون
 . للقرآن حق التدبرrوهذا يدل عىل كامل تدبره 

 :عىل تدبر القرآن tحث الصحابة : النوع الثالث
ْلو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كالم ((: tقال أمري املؤمنني عثامن  -١ َ ُ َ

 .)٢())ربكم
 .)٣())من أحب القرآن فهو حيب اهللا ورسوله((:tوقال عبد اهللا بن مسعود  -٢
ِّخباب بن األرت وقال  -٣ َّt:)) ْتقرب إىل اهللا ما استطعت واعلم أنك َّ

 .)٤())ّلن تتقرب بيشء أحب إليه من كالمه

من أراد العلم، فليقرأ القرآن؛ فإن فيه ((: tوقال عبد اهللا بن مسعود  -٤
 . )٥())اآلخرينّعلم األولني و

وقال احلسن بن عيل  -٥   :)) َّإن من كان قبلكم رأوا القرآن
 .)٦())َّويتفقدوهنا يف النهار َّرسائل من رهبم، فكانوا يتدبروهنا بالليل،

 .٤٠، وصححه األلباين يف خمترص الشامئل، ص٣٤ خمترص الشامئل املحمدية، برقم الرتمذي، يف)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٨رواه اإلمام أمحد يف زوائد الزهد، ص)  ٢(
 .))رجاله ثقات((: ٧/١٦٥،وقال اهليثمي يف جممع الزوائد،٨٦٥٨رواه الطرباين يف املعجم الكبري،برقم )  ٣(
 .٢/٤٤١رواه احلاكم، وصححه ووافقه الذهبي، )  ٤(
، وشعب اإليامن للبيهقي، ١٣٦/ ٩، واملعجم الكبري للطرباين، ٤٨٥/ ١٠مصنف بن أيب شيبة، ) ٥(

٣٣٢/ ٢. 
 .٢٨التبيان للنووي، ص ) ٦(
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 :حث العلامء عىل تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: النوع الرابع

ّال شك أن من أحب القرآن تدبره، وأقبل عىل التلذذ بتالوته، وهذا  َّ َّ
ال ((:ِّدليل عىل حمبته للمتكلم به سبحانه؛ وهلذا قال أبو عبيد رمحه اهللا

ٌيسأل عبد نفسه إال بالقرآن، فإن كان حيب القرآن فهو حيب اهللا 
 .)١())ورسوله

وقد تكلم العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف احلث عىل تدبر القرآن العظيم، 
ومن أبرز من حث عىل ذلك من األئمة ابن القيم رمحه اهللا يف كتبه، فقد 

ءته هو املقصود ّأن تدبر القرآن مع اخلشوع عند قرا: ذكر رمحه اهللا
إذا ((:  قال رمحه اهللاواملطلوب، فبه تنرشح الصدور، وتستنري القلوب،

ِأردت االنتفاع بالقرآن فامجع قلبك عند تالوته، وسامعه، وألق سمعك، 
ُواحرض حضور من خياطبه به من تكلم به، منه إليه، فتامم التأثري موقوف ْ 

ٍمؤثر مقتض، وحمل قابل، ورشط حلصول ا: عىل ٍ ٍ  ألثر، وانتفاء املانع الذيٍ
َإن يف ذلك لذكرى ملن كان  [ :يمنع منه، وقد تضمن ذلك كله قوله تعاىل ََّ َِْ ِ َِ َ ََ ِ ِ

ِله قلب أو ألقى السمع وهو شهيد َ َ ََ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ ْ ْ ََ َ [(()٢(. 
َإن يف ذلك لذكرى [: فقوله ْ ِ َِ ََ ِ َّ  إشارة إىل ما تقدم من أول السورة إىل ] ِ

 .ؤثرها هنا، وهذا هو امل
ٌملن كان له قلب[: وقوله ُْ ََ َ َ  القلب احلي، وهذا هو املحل القابل،كام قال ] َِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٥٦مسند ابن اجلعد، برقم ) ١(
 .٣٧: سورة ق، اآلية)  ٢(
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َ لينذر من كان حيا [: اهللا تعاىل َ َُ َ َ ِ َأو ألقى السمع[: وقوله تعاىل. )١( ] ِ ْْ َّ َ ْ َ  أي ] َ

 .ّوجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إىل ما يقال له، وهذا رشط التأثر بالكالم
َوهو[: وقوله تعاىل ُ ِ شهيدَ  أي شاهد القلب حارض غري غائب، ] َ

ٍواستمع كتاب اهللا،وشاهد القلب والفهم ليس بغافل وال ساه،وهذا إشارة 
إىل املانع من حصول التأثري، وهو سهو القلب وغيبته عام يقال له،والنظر 

 .فيه، وتأمله
وهو القلب احلي، :وهو القرآن،واملحل القابل:فإذا حصل املؤثر

وهو اشتغال القلب وذهوله : هو اإلصغاء،وانتفى املانعو:ووجد الرشط
: عن معنى اخلطاب وانرصافه عنه إىل يشء آخر حصل األثر، وهو

 .)٢(االنتفاع، والتذكر
 .ّفال بد من تدبر القرآن،وتعقله،والتفكر يف معانيه وقد أمر اهللا بذلك

ا يف القرآن حياة القلوب، وشفاء مل((: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
فبا جلملة فال يشء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر، ... الصدور
وهذا الذي يورث املحبة، والشوق، واخلوف، والرجاء، ... والتفكر

واإلنابة، والتوكل، والرضا، والتفويض، والشكر، والصرب، وسائر 
وكذلك يزجر عن مجيع الصفات . األحوال التي هبا حياة القلب وكامله

ال املذمومة التي هبا فساد القلب وهالكه فلو علم الناس ما يف قراءة واألفع
 .٧٠: سورة يس، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فوائد يف تدبر القرآن، يف تفسري : ، وانظر١٥٦، ص٦، ص٥الفوائد البن القيم، ص: انظر)  ٢(
 .٧/٧٠َو ٢/١١٢السعدي، 
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، فإن العبد إذا قرأه بالتدبر ))القرآن بالتدبر الشتغلوا هبا عن كل ما سواها

َّحتى مر بآية وهو حمتاج إليها يف شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة، ولو ليلة، 
، وأنفع  تدبر وتفهمٍفقراءة آية بتفكر وتفهم خري من قراءة ختمة بغري

للقلب، وأدعى إىل حصول اإليامن، وذوق حالوة اإليامن والقرآن، وهذه 
ِّكانت عادة السلف يردد أحدهم اآلية إىل الصباح، وقد تقدم أنه ثبت عن 

ُ أنه قام بآية يرددها إىل الصباح وهي قوله تعاىلrالنبي  ِّ ْإن تعذهبم  [: ُ ُ ْ ِّ َ ُ ِ
ِفإهنم عبادك وإ َِ ُ َ ََّ ِ ْ ُ ْن تغفر لَ ِ ْ ُهم فإنك أنت العزيز الـََ َِ َ ْ َ َ َّ ِ َ ْ ِحكيمـُْ َ [ )١(. 

أن أهل العلم هم الذين ينتفعون : وقد أخرب اهللا تعاىل يف القرآن
َّوتلك األمثال نرضهبا للناس وما يعقلها إال  [: بالقرآن، فقال تعاىل ِ َ ُ ِْ ِ ِْ َ ََ َ َ ُ ِْ َّ ِ ْ َ ُ َ َ َ

َالعال ،وقد كان )٣(ًعة وأربعون مثال  ويف القرآن الكريم بض)٢( ] ُمونـِْ
ٍإذا مر بمثل من أمثال القرآن ومل :بعض السلف الصالح،وهو عمرو بن مرة َ َ َِّ

،والبد ملن تدبر القرآن أن )٤())لست من العاملني((:يفهمه يبكي ويقول
ال ((: بن أيب كثريجياهد بقلبه وفكره؛لينال هذا العلم العظيم،وقد قال حييى

هبجر اللذات وتطليق ،وال ينال العلم إال )٥())سمُينال العلم براحة اجل

 .١١٨: ، واآلية من سورة املائدة، آية٥٥٤ -١/٥٥٣مفتاح دار السعادة، : انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٣: سورة العنكبوت، اآلية)  ٢(
، مجع رمحه اهللا مجيع األمثال يف القرآن هناك، ٢١١ -١/١٦٣أعالم املوقعني، البن القيم، )  ٣(

 .١/٢٢٦فتاح دار السعادة البن القيم، م: وانظر
 .١/٢٢٦مفتاح دار السعادة، البن القيم، )  ٤(
 )..٦١٢ (-١٧٥صحيح مسلم، برقم )  ٥(



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٥١٢ 
، وال شك أن التأمل يف )١(الراحة،وال ينال درجة وراثة النبوة مع الراحة

حتديد ناظر القلب إىل معانيه ومجع الفكر عىل تبرصه، وتعقله، :القرآن هو
ٌكتاب [:  فهم،قال اهللا تعاىلوهو املقصود بإنزاله، ال جمرد تالوته بال َ ِ

َأنز َلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلبابَ ْ َ َّ َ ُْ ُ ِّ َ َْ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َّْ َ َّ ََ ٌِ ِ ِ َ : ،وقال تعاىل)٢( ]ِ
ُإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون [ َّ َّ ِْ ْ َ َ ُ َ ََ َْ  َ ُْ ً َِّ ُ ِ [ )٣(.  

وينبغي لإلنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب اخلمسة التي حتول 
التمنِّي، وخلطة : ول بينه وبني كل خري، وهيبينه وبني التدبر، وحت

الناس، والتعلق بغري اهللا تعاىل، وكثرة الطعام أو املحرمات، وكثرة النوم؛ 
 .)٤(فإهنا مفسدات للقلوب

 .والتدبر للقرآن والعمل به هو املقصود من إنزاله
: ذهاب اإلسالم عىل يدي أربعة أصناف من الناس: وهلذا قيل

 يعلمون، وصنف يعملون بام ال يعلمون، وصنف صنف ال يعملون بام
 .)٥(ال يعملون وال يعلمون، وصنف يمنعون الناس من التعلم

 :ُوليحذر املسلم من هجر القرآن؛فإن هجره مخسة أنواع
 . واإليامن به واإلصغاء إليههجر سامعه: النوع األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١/٤٤٦ابن القيم، يف مفتاح دار السعادة، )  ١(
 . ٢٩: سورة ص، اآلية)  ٢(
 .٣: سورة الزخرف، اآلية)  ٣(
 .٤٥٩ -١/٤٥١مدارج السالكني البن القيم، : انظر)  ٤(
 .١/٤٩٠مفتاح دار السعادة، البن القيم، )  ٥(
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٥١٣ 
  والوقوف عند حالله وحرامه، وإن قرأههجر العمل به: النوع الثاين

 .وآمن به
 . والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعههجر حتكيمه: النوع الثالث
 .ّ وتفهمه، ومعرفة ما أراد املتكلم به منهُّهجر تدبره: النوع الرابع

 به من مجيع أمراض هجر االستشفاء به والتداوي: النوع اخلامس
َّوقال الر [: وكل هذا داخل يف قوله تعاىل... القلوب، واألجساد َ َ ُسول َ ُ

ًيا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا َ ْ َ َُ َ ْ ِّْ َ َُّ َْ َ ُ َ َّ ِ ، وإن كان بعض اهلجر )١( ] ِ
 . )٢(أهون من بعض

 :فضل تالوة القرآن اللفظية: خامساً
 :  تالوة كتاب اهللا تعاىل عىل نوعني

وهي تصديق أخباره، وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره، : تالوة حكمية
 ، )٣(هي العمل بالقرآنواجتناب نواهيه، و
 :وهي قراءته،وجاء يف فضل هذا النوع فضائل كثرية، منها: وتالوة لفظية

َإنام أمرت أن أعبد  [ : بتالوة القرآنrأمر اهللا النبي  -١ ُُ ْ َ َ ُْ ْ ِ َ َّ ِ 
ٍرب هذه البلدة الذي حرمها وله كل يشء ِ ِ ِ ِْ َ ُّ َ َّ ْ ُْ َُ َ َ َ َ ََّ َ َّ َوأمرت أن أكون من َ َِ َِ ُْ َُ َ ُْ 

  
 .٣٠: سورة الفرقان، اآلية)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٨٠، و ٢/١١٢، وتفسري السعدي، ١٥٦، ص٦، ص٥الفوائد البن القيم، ص: انظر)  ٢(
 .سيأيت احلديث عن التالوة احلكمية يف مبحث العمل بالقرآن) ٣(
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٥١٤ 
ِسلمنيُمـْال ِ َوأن أتلو القرآن * ْ ْْ ُ ْ َُ َْ َ َ [ )١(. 
، tحلديث عبد اهللا بن مسعود ًمن قرأ حرفا فله به عرش حسنات؛  -٢

ًمن قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة ((: rقال رسول اهللا : قال
ألف حرف، :حرف، ولكن) امل: ( أقول، الواحلسنة بعرش أمثاهلا

 .)٢())والم حرف ،وميم حرف
َّوقد عد بعض العلامء أحرف القرآن املوجودة يف املصحف يف القراءة 

ًثالثامئة ألف حرف وأحد عرش ألفا ((املوجودة، فكان عدد حروفه 
، فانظر كم ملن قرأ هذه )٣()))٣١١٢٥١(ًومئتان ومخسون حرفا، وحرف 

 . العظيم، والثواب الكثرياألحرف من األجر
وحياج عنهم يوم القيامة؛ حلديث أيب  القرآن يشفع ألصحابه -٣

اقرؤوا القرآن؛فإنه يأيت يوم ((:  يقولr، قال سمعت رسول اهللا tأمامة 
البقرة وآل عمران؛فإهنام تأتيان :)٤(ًالقيامة شفيعا ألصحابه، اقرؤوا الزهراوين

 من طري )٦(ٍ أو كأهنام غيايتان،أو كأهنام فرقان)٥(يوم القيامة كأهنام غاممتان
 .٩٢، ٩١: سورة النمل، اآليتان)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من األجر، برقم الرت)  ٢(
 .٣/١٦٤، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٢٩١٠

 .٢٣، ص٦٧١التذكار يف أفضل األذكار،لإلمام حممد بن أمحد بن فرح القرطبي األندليس،املتوىف سنة )  ٣(
 .٢/٣٢١يف غريب احلديث، البن األثري، النهاية . املنريتان: الزهراوان)  ٤(
النهاية يف غريب .[كل يشء أظل اإلنسان فوق رأسه، كالسحابة وغريها: الغاممة، والغياية)  ٥(

 ].٦/٩٠، ورشح النووي عىل صحيح مسلم، ٣/٤٠٣احلديث البن األثري، 
 ].١/٣٧٨، و ٣/٤٤النهاية [حزقان، قطعان : فرقان)  ٦(
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٥١٥ 
َّ حتاجان عن أصحاهبام،اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة )١(صواف ُ

 .)٣( )٢())وتركها حرسة، وال تستطيعها البطلة
عىل حسب ما يعمل به من القرآن   درجات صاحب القرآن يف اجلنة-٤

قال رسول : ، قالويقرؤه؛ حلديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
ِّاقرأ وارتق،ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا:ُيقال لصاحب القرآن((:rاهللا  ُ ِّ َِ ْ 

 .)٤( ))ُزلتك عند آخر آية تقرأهافإن من
حلديث عبد اهللا بن عمرو ؛الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة-٥

   أن رسول اهللا،rالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم ((: قال
ِّأي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني :،يقول الصيامالقيامة

 .)٥())فيشفعان((:، قال))منعته النوم بالليل فشفعني فيه:فيه،ويقول القرآن
 :فضل قراءة القرآن في الصالة: سادساً

 حلديث أيب هريرة  قراءة آية واحدة يف الصالة خري من محر النعم؛-١
tهللا قال رسول ا:، قالr:)) ْأحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد فيه ُ ُ َ ُّ ِ ُ

 ].٣/٣٨النهاية، [ها يف الطريان، باسطات أجنحت: صواف)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].١/١٣٦النهاية، [السحرة، : البطلة)  ٢(
 .٨٠٤مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة،برقم )  ٣(
،والرتمذي، كتاب فضائل ١٤٦٤أبو داود،كتاب الصالة،باب استحباب الرتتيل يف القراءة،برقم )  ٤(

،وقال ٨٠٥٦الرتتيل،برقم والنسائي يف الكربى،كتاب فضائل القرآن،باب ،٢٩١٤القرآن،باب،برقم 
 .))حسن صحيح((:١/٤٠٣األلباين يف صحيح سنن أيب داود،

 ، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١/٥٥٤، واحلاكم، ٢/١٧٤أمحد يف املسند، )  ٥(
 .))حسن صحيح((: ١/٥٧٩
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٥١٦ 
ٍثالث خلفات َِ َ ٍ عظام سامن؟)١(َ َّثالث آيات يقرأ هبن ((:قال.نعم:،قلنا))ٍ ُ

ٍأحدكم يف صالته خري له من ثالث خلفات عظام سامن ٍ ِ(( )٢(. 
وقد ذكر العلامء عدد آيات القرآن الكريم يف املصحف املوجود 

، وقد ذكروا )٣()٦٢٠١(ستة آالف آية، ومئتا آية، وآية : املقروء باأللسنة
 .)٤(االتفاق عىل أن القرآن يزيد عىل ستة آالف ومائتي آية

حلديث أيب  من قرأ يف صالته يف ليلة مائة آية كتب من القانتني؛ -٢
من حافظ عىل هؤالء الصلوات ((: rقال رسول اهللا : ، قالtهريرة 

ْاملكتوبات مل يكتب من الغافلني َ َ، ومن قرأ يف ليلة مائة آية مل يكتُ ب من ُ
 .)٥())ُالغافلني أو كتب من القانتني

ومن قام بألف آية  ومن قام بعرش آيات مل يكتب من الغافلني، -٣
كتب من املقنطرين؛ حلديث عبد هللا بن عمرو   عن رسول اهللا ،

 من النوق إىل أن يميض عليها نصف أمدها، ثم هي وهي احلامل: الواحدة خلفة: خلفات)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ورشح النووي عىل ٢/٦٨النهاية يف غريب احلديث، [عرشاء، وهي من أعز أموال العرب 

 ].٦/٨٨صحيح مسلم، 
 .٨٠٢مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة القرآن يف الصالة، برقم )  ٢(
 .٢٣بن أمحد القرطبي، األندليس، صالتذكار يف أفضل األذكار، لإلمام حممد )  ٣(
 ، وفتح الباري، البن حجر، ١٠٠استخراج اجلدال من القرآن الكريم، البن نجم ص: انظر)  ٤(

 .٢٣٢، ١/٢٣١، ١/٣٣٦، ومناهل العرفان للزرقاين، ٦/٥٨٢
، وقال بغري ))صحيح عىل رشط الشيخني((: ، وقال١/١٠٨، واحلاكم، ٢/١٨٠ابن خزيمة، )  ٥(

وصححه . ١٦٤،  وابن نرص يف قيام الليل، ص))ليلة مائة آية كتب من القانتنييف ((: شك
، ويف تعليقه عىل صحيح ابن ٦٥٧، ورقم ٦٤٣األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم 

 . ٢/١٨٠خزيمة، 
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٥١٧ 
rمن قام بعرش آيات مل يكتب من الغافلني، ومن قام بامئة آية ((:  أنه قال

َ، ومن قام بألف آية كتب من املقنطرينكتب من القانتني ِ ُ(()١) (٢(. 
ٍ من قرأ بامئة آية يف ليلة كتب له قنوت ليلة-٤ ، t  حلديث متيم الداري؛ُ
 .)٣())ُمن قرأ بامئة آية يف ليلة كتب له قنوت ليلة((: rسول اهللا قال ر: قال

حلديث عبد اهللا بن عمرو  ال غبطة أعظم وأكمل إال يف اثنتني؛-٥
 عن النبي rرجل آتاه اهللا القرآن فهو :  اثنتنيّ إال يف)٤(ال حسد((: ، قال

ً، ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل )٥(يقوم به آناء الليل وآناء النهار
 .)٦())وآناء النهار

 حلديث ُ من نام عن حزبه فقرأه قبل صالة الظهر كتب له من الليل؛-٦
و يشء منه من نام عن حزبه أ((:rقال رسول اهللا : قالtعمر بن اخلطاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١١٣ًأعطي قنطارا من األجر، النهاية يف غريب احلديث، : املقنطرين)  ١(
، وصححه األلباين يف صحيح سنن ١٣٩٨لصالة، باب حتزيب القرآن، برقم أبو داود، كتاب ا)  ٢(

 .١/٣٨٧أيب داود، 
، والطرباين يف ٤/١٠٣،وأمحد، ٢/٥٥٦،والدارمي،٧١٧النسائي،يف عمل اليوم والليلة،برقم )  ٣(

، ٦٤٤، وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ١٢٥٢، برقم ٢/٥٠الكبري، 
 .٦٤٦٨: ع برقمويف صحيح اجلام

متني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام، وأما احلسد املذكور يف هذا : احلسد: ال حسد)  ٤(
رشح [فهو الغبطة، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغريه من غري أن يزول عنه : احلديث

 ].١/٢٠٠، وفتح الباري البن حجر، ٦/٩٦النووي، 
 .اعات الليل، وساعات النهارس: آناء الليل، وآناء النهار)  ٥(
، ومسلم، ٥٠٢٥البخاري، كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن، برقم : متفق عليه)  ٦(

 .، واللفظ له٨١٥كتاب صالة املسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، برقم 
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٥١٨ 
 .)١()) من الليلُفقرأه فيام بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأنام قرأه

 : فضل تعلُّم القرآن وتعليمه، ومدارسته: سابعاً
ِناقتني عظيمتني،ٌ قراءة آيتني أو تعلم آيتني خري من -١  ومن ِ

 rخرج رسول اهللا : ، قالtّأعدادهن من اإلبل؛ حلديث عقبة بن عامر 
ِونحن يف الصفة َّ ُأيكم حيب أن يغدو كل يوم إىل بطحان((:  فقال)٢(ُّ َ  أو )٣(ُّ

ٍ وال قطيعة رحمٍ يف غري إثم)٤(ِإىل العقيق فيأيت منه بناقتني كوماوين  ،))؟ِ
ُّيا رسول اهللا نحب ذلك: فقلنا أفال يغدو أحدكم إىل املسجد ((:قال. ُ

ٌ، وثالث خري له  خري له من ناقتنيUفيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اهللا 
ٌثالث، وأربع خري َّ له من أربع، ومن أعدادهن من ا إلبلٍ ِ ٍ(()٥(. 

ّ خري الناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه؛ -٢ حلديث عثامن بن َّ
، ويف ))خريكم من تعلم القرآن وعلمه((: ، قالr، عن النبي tعفان 
 .)٦())إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه((: لفظ
ٍ أربع نعم عظيمة ملن وفقه اهللا ملدارسة القرآن يف املساجد؛ -٣ َ حلديث ُِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٤٧مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب جامع صالة الليل، برقم ) ١(
هم فقراء املهاجرين، ومن مل يكن له منزل يسكنه، فكانوا يأوون إىل موضع مظلل : ل الصفةأه)  ٢(

 ].٣/٣٧النهاية، . [يف مسجد املدينة، يسكنونه
 ].٣/٢٧٨، و١/١٣٥النهاية، : [من أودية املدينة: بطحان، والعقيق)  ٣(
النهاية يف غريب احلديث،  [.وهي الناقة العظيمة، مرشفة السنام عاليته: مثنى كوماء: كوماوين)  ٤(

٤/٢١١.[ 
 ٠٨٠٣: مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة القرآن يف الصالة، برقم)  ٥(
   ٠٥٠٢٨ورقم .٠٥٠٢٧،برقم  البخاري،كتاب فضائل القرآن،باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه)٦(
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٥١٩ 
وما اجتمع قوم ... ((:  يف حديث طويل وفيهr، عن النبي tأيب هريرة 

يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم 
، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده، السكينة، وغشيتهم الرمحة

 ). ٢) (١())َّومن بطأ به عمله مل يرسع به نسبه
ٍ أربع فضائل ملن وفقه اهللا للقعود مع قوم يذكرون اهللا تعاىل؛ -٤ ُ
يث أيب هريرة وأيب سعيد حلد  أن النبي ،rال يقعد قوم ((:  قال

، ونزلت عليهم َّ إال حفتهم املالئكة، وغشيتهم الرمحةUيذكرون اهللا 
 .)٣())السكينة، وذكرهم اهللا فيمن عنده

حلديث عمران بن ؛ Uُّراءة القرآن وتعلمه هللا  وجوب إخالص ق-٥
ُأنه مر عىل قاص يقرأ ثم سأل، فاسرتجع، ثم قال: tحصني  ٍّ سمعت : َّ

ٌمن قرأ القرآن فليسأل اهللا به، فإنه سيجيء أقوام ((:  يقولrرسول اهللا  َ َُ ِ
 .)٤())َّيقرؤون القرآن، يسألون به الناس

 :فضل حافظ القرآن العامل به: ثامناً
َّ التايل لكتاب اهللا العامل به يوىف أجره ويزيده اهللا من فضله؛ لقوله -١ ُ

َّأي من أخره عمله السيئ وتفريطه يف العمل الصالح مل ينفعه : ع به نسبهمن بطأ به عمله مل يرس)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ
 ].١/١٣٤النهاية يف غريب احلديث، . [يف اآلخرة رشف النسب

 .٢٦٩٩مسلم،كتاب الذكر والدعاء،باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن، وعىل الذكر، برقم )  ٢(
 .٢٧٠٠ عىل تالوة القرآن، وعىل الذكر، برقم، مسلم،كتاب الذكر والدعاء،باب فضل االجتامع)  ٣(
،وحسنه األلباين يف صحيح سنن ٢٩١٧الرتمذي،كتاب ثواب القرآن،باب حدثنا حممود بن غيالن،برقم )  ٤(

 .٠٢٥٧،ويف سلسلة األحاديث الصحيحة،برقم ٣/٦٦الرتمذي،
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٥٢٠ 
ْإن الذين يتلون كتاب اهللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزق [: تعاىل ُ ََ َ َْ ُ ََّ ِ ِ َِ َ ََ َّ َ َ ََ َ َ َُّ َّ ْناهم ِ ُ َ

ُرسا وعالنية يرجون جتارة لن تبور ُ َ ََ َّ ً َ ْ َ ََ ِ ِ َِ ً َ ِّليوفيهم أجورهم ويزيدهم من  *   َ ْ َ ْ َ ُُ َ ُ ُ ََ ِ ُ ُ ِّ ِ
ُفضله إنه غفور شكور ََّ ٌَ ُ َ ُ ِ ِ ِ ْ [ )١(. 

حلديث أيب موسى ّ مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة؛ -٢
لذي يقرأ القرآن مثل املؤمن ا((: rقال رسول اهللا : ، قالtاألشعري 

، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ ُمثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب
ُالقرآن مثل التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ 

ل املنافق الذي ال يقرأ ّالقرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومث
 .)٣())ّ ليس هلا ريح وطعمها مر)٢(القرآن مثل احلنظلة

حلديث عائشة  املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة؛ -٣  
 )٤(املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة((: rقال رسول اهللا : قالت

، ولفظ ))أجرانوالذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 
 .٣٠ -٢٩: سورة فاطر، اآليتان)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاج : انظر. [معروف شديد املرارة، له فوائد طبية عديدةواحد احلنظل، وهو نبات :  احلنظلة)  ٢(
 ].حنظل((العروس، مادة 

، ٥٠٢٠البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن عىل سائر الكالم، برقم : متفق عليه) ٣(
 .٠٧٩٧ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضيلة حافظ القرآن، بلفظه، برقم 

الرسل؛ : الرسول، والسفرة: مجع سافر، ككاتب وكتبة، والسافر: السفرة: السفرة الكرام الربرة)  ٤(
املطيعون، من الرب، : الكتبة، والربرة: السفرة: ألهنم يسفرون إىل الناس برساالت اهللا، وقيل

رشح . [احلذق الكامل احلفظ، الذي ال يتوقف وال يشق عليه القراءة جلودة حفظه: واملاهر
 ].٢/٣٧١النهاية ). [هم املالئكة: السفرة: (وقيل] ٦/٣٣٢النووي عىل صحيح مسلم، 
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٥٢١ 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام (( :البخاري
 .)١())ذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد له أجران، ومثل الالربرة

َّفهو الذي يرتدد فيه :واملاهر أجره أكثر،وأفضل،وأما الذي يتتعتع فيه
 .)٢())أجر بالقراءة،وأجر بتعتعته يف قراءته ومشقته:لضعف حفظه،فله أجران

 حلديث عبد اهللا بن عمرو  درجات حافظ القرآن يف اجلنة؛-٤
  قال رسول اهللا :  قالr: ))ِاقرأ وارتق : ُيقال لصاحب القرآن

ِّورتل كام كنت ترتل يف الدنيا ُ  .)٣())ُ؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأهاِّ
َّ حيىل صاحب القرآن بتاج وحلة الكرامة ويرىض اهللا-٥ َُّ حلديث  عنه؛ ُ

ُجييء القرآن يوم القيامة فيقول(( : قالr عن النبي tأيب هريرة  ِ يا رب : َ
ُحله فيلبس تاج الكرامة ّيا رب زده فيلبس حلة الكرامة، ثم : ، ثم يقولِّ ُ ِّ

َيا رب ارض عنه فريىض ع: يقول ُاقرأ وارق وتزاد بكل آية : نه، فيقالّ َ
 .)٤())حسنة

، ومسلم، كتاب صالة ٤٩٣٧البخاري، كتاب التفسري، باب سورة عبس، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٩٨املسافرين، باب فضل املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، برقم 

ً يف اآلخرة منازل يكون فيها رفيقا حيتمل أن يكون معنى كونه مع املالئكة أن له((: قال القايض)  ٢(
أنه عامل : للمالئكة السفرة ال تصافه بصفتهم من محل كتاب اهللا تعاىل، وحيتمل أن يراد

 ].٦/٣٣٢رشح النووي، .[))بعملهم،وسالك مسلكهم
 ، وقال األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٩١٤، والرتمذي، برقم ١٤٦٤أبو داود، برقم )  ٣(

 .))حيححسن ص((: ١/٤٠٣
 ًالرتمذي، كتاب ثواب القرآن، باب فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من األجر، برقم )  ٤(

،وحسنه األلباين يف صحيح سنن ))هذا حديث حسن صحيح((: ، وقال الرتمذي٢٩١٥
= 



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٥٢٢ 
من إجالل اهللا  إكرام حامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه؛ -٦

َّإن من إجالل (( :rقال رسول اهللا :  قالtحلديث أيب موسى األشعري 
، اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه

 .)١())وإكرام ذي السلطان املقسط
 بن حلديث أنس حافظ القرآن العامل به من أولياء اهللا املختصني به؛ -٧

يا : قالوا، ))َّإن هللا أهلني من الناس((: rقال رسول اهللا : ، قالtمالك 
  .)٣()) أهل اهللا وخاصته)٢(هم أهل القرآن(( :من هم؟ قال: رسول اهللا

َ حامل القرآن يعطى امللك بيمينه، واخللد بشامله، -٨ َويوضع عىل ُ ُ
َرأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتني ال تقوم هلام الدنيا وما فيهام؛  ُ َ

ُجييء القرآن يوم القيامة ((: r قال رسول اهللا: ، قالtحلديث أيب هريرة  ِ َ
 أنا الذي كنت أسهر هل تعرفني؟: كالرجل الشاحب يقول لصاحبه

ّليلك وأظمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء جتارته، وأنا لك اليوم من  َّ
َوراء كل تاجر، فيعطى املل ُ َك بيمينه، واخللد بشامله، ويوضع عىل رأسه َ ُ

: ُتاج الوقار، ويكسى والداه حلتان ال تقوم هلام الدنيا وما فيهام، فيقوالن
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٦٥الرتمذي، 
يف صحيح ، وحسنه األلباين ٤٨٤٣أبو داود، كتاب األدب، باب يف تنزيل الناس منازهلم، برقم )  ١(

 .٣/١٨٩سنن أيب داود، 
 .أهل اهللا وخاصته؛ أي أولياؤه املختصون به)  ٢(
، وصححه األلباين يف ٢١٥ابن ماجه، يف املقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، برقم )  ٣(

 .٢/١٦٨، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١/٩٠صحيح ابن ماجه، 



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٥٢٣ 
ُيا رب أنى لنا هذا؟ فيقال هلام َّ  .)١())بتعليم ولدكام القرآن: ِّ

حلديث  القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة،ويدخل الرسور عليه؛-٩
جييء القرآن يوم القيامة ((:rال رسول اهللا ق:،قالtبريدة عن أبيه 
 .)٣())أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت هنارك:،فيقول)٢(كالرجل الشاحب

ن كأنه جييء عىل هذه اهليئة؛ ليكو((: أن القرآن: ذكر السندي رمحه اهللا
َّأشبه بصاحبه يف الدنيا، أو للتنبيه له عىل أنه كام تغري لونه يف الدنيا؛ ألجل 
القيام بالقرآن كذلك القرآن؛ ألجله يف السعي يوم القيامة حتى ينال 

 .)٤())صاحبه الغاية القصوى يف اآلخرة
، ]٣٤٦٩، برقم ٦/١١٦ع البحرين بزوائد املعجمني، جمم[أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخرجه الدارمي : ، قلت١٠/٤٩٢وذكر طرقه األلباين، وشاهد عن بريدة بتاممة عند ابن أيب شيبة، 
ًأيضا مطوال عن بريدة،  ، قال  األلباين عن حديث أيب هريرة يف سلسلة ٣٣٩٤، برقم ٢/٣٢٤ً

ًن أو صحيح؛ ألن له شاهدا من حديث بريدة بن احلديث حس((: ٢٨٢٩األحاديث الصحيحة، برقم 
من قرأ القرآن وتعلمه وعمل ((: rقال رسول اهللا : وعن بريدة، قال [.))..ًاحلصيب مرفوعا بتاممة

ًبه ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس َ ويكسى والداه حلتني ال يقوم هبام الدنيا، ُ َّ ُ ُ
، وحسنه األلباين لغريه يف ١/١٥٦٨احلاكم، . [))َفيقوالن بم كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكام القرآن

الذكر والدعاء : وانظر لزيادة الفائدة يف التخريج: قلت]. ٢/١٦٩صحيح الرتغيب والرتهيب
 .٣١ -١/٣٠ والعالج بالرقى للمؤلف،

ٍمن سفر، أو مرض، أو نحومها: ِّمتغري اللون، واجلسم العارض: الشاحب) ٢( النهاية يف غريب . [ٍ
 ].٤٤٨/ ٢احلديث، 

، ٣/٢٣٩ابن ماجه، كتاب األدب، باب ثواب القرآن، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه، )  ٣(
حسن ((: ٢/١٦٩لرتهيب وقال األلباين يف صحيح الرتغيب وا. ، وصححه٥٥٦/ ١واحلاكم، 

 .))لغريه
 .، املطبوع مع سنن ابن ماجه٢٣٨/ ٤رشح السندي عىل سنن ابن ماجه، ) ٤(
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٥٢٤ 
ويضع به من أعرض عنه؛ فعن يرفع اهللا بالقرآن العاملني به، -١٠

 أنه لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله عىل مكة، نافع بن عبد احلارث
ومن ابن : ابن أبزى قال: من استعملت عىل أهل الوادي؟ فقال: فقال

إنه : فاستخلفت عليهم موىل؟ قال: ًموىل من موالينا، قال: أبزى؟ قال
 قد rَّأما إن نبيكم : ٌ ، وإنه عامل بالفرائض، قال عمرUقارئ لكتاب اهللا 

 .)١())ًيرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرينإن اهللا ((: قال
 :فضائل سور معينة مخصصة: تاسعاً

 : وردت السنة بفضائل سور معينة خمصصة من القرآن الكريم، ومنها ما يأيت
 : فضائل سورة الفاتحة-١

 :منها األحاديث اآلتيةثبت يف فضائل سورة الفاحتة أحاديث، 
حلديث أيب سعيد بن أعظم سورة يف القرآن العظيم؛ : الفضل األول

َّاملعىل  ُtِّكنت أصيل يف املسجد فدعاين رسول اهللا :  قال ُr ،فلم أجبه 
َيا  [: أمل يقل اهللا(( :ُيا رسول اهللا إين كنت أصيل يف املسجد، فقال: فقلت

ِأهيا الذين آمنوا استج َ ُْ َْ َ ِ َّ َ ُّ ُيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم َ َ َ َ َُ ِ ِ ُ َّ ِ :  ثم قال)٢( ]ْ
َّألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد(( َ ِّ(( ،

َألعلمنك سورة هي ((: أمل تقل: ثم أخذ بيدي فلام أراد أن خيرج قلت له َّ َ ِّ َ ُ
 هي السبع املثاين ))احلمد هللا رب العاملني(( :قال؛ ))أعظم سورة يف القرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨١٧مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، برقم )  ١(
 .٢٤: سورة األنفال، اآلية)  ٢(
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٥٢٥ 
َألعلمنك أعظم سورة يف (( :ويف لفظ ))والقرآن العظيم الذي أوتيته َّ َ ِّ َ ُ

 .)١())أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن؟((: ، ويف لفظ))القرآن
وهذا يدل عىل ال تصح الصالة إال بفاحتة الكتاب، : الفضل الثاين

، tعظيم فضلها، فهي ركن من أركان الصالة فعن عبادة بن الصامت 
 .)٢())ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب(( :rقال النبي : قال

فهي ًمن صىل صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب : الفضل الثالث
ًخداج، وسامها اهللا صالة؛ حلديث أيب هريرة  ّ ٌt عن النبي rمن (( : قال
غري متام، فقيل أليب ًثالثا،  ))َّصىل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج

اقرأ هبا يف نفسك فإين سمعت : إنا نكون وراء اإلمام، فقال: هريرة
قسمت الصالة بيني وبني عبدي (( :قال اهللا تعاىل((:  يقولrرسول اهللا 

، قال ))احلمد هللا رب العاملني(( : فإذا قال العبد))نصفني ولعبدي ما سأل
ِمحدين عبدي((: اهللا تعاىل َ ِ : ، قال اهللا))مالك يوم الدين((: ، فإذا قال))َ

َّفوض إيل عبدي((: ، وقال مرة))َّجمدين عبدي(( إياك نعبد ((: فإذا قال))َّ
: هذا بيني وبني عبدي، ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: ، قال))وإياك نستعني

ملستقيم رصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب اهدنا الرصاط ا((

، ٤٧٠٣، ورقم ٤٦٤٧، ٤٤٧٤كتاب، برقم البخاري، كتاب التفسري، باب ما جاء يف فاحتة ال)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٠٠٦ويف كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاحتة الكتاب، برقم 

البخاري، كتاب اآلذان، باب وجوب القراءة، لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها، : متفق عليه)  ٢(
 .٣٩٤: ، ومسلم كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، برقم٧٥٦برقم 
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٥٢٦ 
 .)١())هذا لعبدي ولعبدي ما سأل:، قال))عليهم وال الضالني
؛ حلديث أيب سورة الفاحتة هي الشافية بإذن اهللا تعاىل: الفضل الرابع

ٍ يف سفرة rانطلق نفر من أصحاب النبي : ، قالtسعيد اخلدري 
 فاستضافوهم فأبوا أن لعربٍّسافروها،حتى نزلوا عىل حي من أحياء ا

ِّيضيفوهم،فلدغ سيد ذلك احلي فسعوا له بكل يشء،ال ينفعه يشء،فقال  َُ ِ ُ
ُلو أتيتم هؤالء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم : بعضهم ََّ َ

ِيا أهيا الرهط إن سيدنا لدغ،وسعينا له بكل يشء ال :م فقالوايشء؟ فأتوه ُ
نعم،واهللا إين ألرقي :ِينفعه،فهل عند أحد منكم من يشء؛فقال بعضهم

ٍولكن واهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا،فام أنا براق لكم حتى جتعلوا  ِّ
ًلنا جعال،فصاحلوهم عىل قطيع من الغنم،فانطلق يتفل عليه ويقرأ ُ: 

ِحمد هللا رب العاملنيـْ ال[ َ َ ِّ َْ َ ٍفكأنام نشط من عقال، فانطلق يميش وما به  ] ُْ
َفأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه، فقال بعضهم:،قال)٢(ٌقلبة ْ ُ :

 فنذكر له الذي كان rال تفعلوا حتى نأيت النبي :اقسموا،فقال الذي رقى
وما يدريك ((: فذكروا له فقالrفننظر ماذا يأمرنا،فقدموا عىل رسول اهللا 

، ))ًقد أصبتم اقسموا وارضبوا يل معكم سهام(( :ثم قال ،))أهنا رقية؟
ويف لفظ للبخاري،أنه قرأ ،))فتبسم((:ويف لفظ ملسلم،))rفضحك النبي 

،ويف لفظ للبخاري ))ًفأمر لنا بثالثني شاة،وسقانا لبنا((:بأم الكتاب،وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٥مسلم، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، برقم )  ١(
َقلبة)  ٢(  )].قلب(النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة. [أي أمل وعلة: َ
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٥٢٧ 
ويف ،)١())ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا((:من حديث ابن عباس

 .)٢())فجعل يقرأ أم القرآن وجيمع بزاقه ويتفل فربأ الرجل((:لفظ ملسلم
 : فضل سورة البقرة وآل عمران-٢

 :جاء يف فضل سورة البقرة وآل عمران أحاديث عىل النحو اآليت
عن أصحاهبام؛ ّسورة البقرة وآل عمران حتاجان : ولالفضل األ

البقرة وآل عمران؛ فإهنام : اقرؤوا الزهراوين(( : وفيهtحلديث أيب أمامة 
 أو كأهنام فرقان من ، أو كأهنام غيايتانتأتيان يوم القيامة، كأهنام غاممتان

طري صواف حتاجان عن أصحاهبام، اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة 
 .)٣())وتركها حرسة وال تستطيعها البطلة

سورة البقرة؛ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه : الفضل الثاين
ال جتعلوا بيوتكم مقابر، (( : قالr، أن رسول اهللا tحلديث أيب هريرة 

 .)٤())ُيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرةإن الش
،وهي تعاىل يف سورة البقرة أعظم آية يف كتاب اهللا: الفضل الثالث

ّآية الكريس؛حلديث أيب بن كعب  ُtقال رسول اهللا :،قالr:))ا املنذر يا أب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧٣٧برقم ) ١(
ُالبخاري، كتاب اإلجارة، باب ما يعطى يف الرقية عىل أحياء العرب بفاحتة الكتاب، : متفق عليه)  ٢(

، وكتاب الطب، باب ٥٠٧وكتاب فضائل القرآن، باب فضل فاحتة الكتاب، برقم ، ٢٢٧٦برقم 
، ومسلم، ٥٧٤٩،وباب النفث يف الرقية،برقم ٥٧٣٧الرشوط بالرقية بفاحتة الكتاب،برقم 

 .٢٢٠١كتاب السالم، باب جواز أخذ األجرة عىل الرقية بالقرآن واألذكار، برقم 
 .فضل تالوة القرآن اللفظية، وتقدم خترجيه يف ٨٠٤مسلم، برقم )  ٣(
 .٧٨٠مسلم،كتاب صالة املسافرين،باب استحباب صالة النافلة يف بيته،وجوازها يف املسجد،برقم )  ٤(
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٥٢٨ 
اهللا ورسوله : قلت:  قال،))ُّأتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟

 ))ُّيا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟((: أعلم، قال
َ ال إله إال هو الاهللا((:قلت:قال ُ ََّ ِ ُحي القيومـَِْ ُّ َُّ ْ فرضب يف صدري :  قال)١())َ
َاهللا ليهنك العلم و((: وقال ِ  .)٣()) أبا املنذر)٢(َِ

 عندما يأوي إىل آية الكريس من قرأها عند النوم: الفضل الرابع
لن يزال عليه من اهللا حافظ وال يقربه شيطان حتى ((: فراشه يف الليل

: rبي ، كام ثبت ذلك يف قصة أيب هريرة مع الشيطان، وقال الن))يصبح
 .)٤())ٌأما إنه صدقك هو كذوب... ((

، من قرأمها آخرها اآليتان من: خواتيم سورة البقرة: الفضل اخلامس
اآليتان ((: rقال رسول اهللا : ، قالtيف ليلة كفتاه؛ حلديث أيب مسعود 

 .)٦) (٥())من آخر سورة البقرة، من قرأمها يف ليلة كفتاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٥: سورة البقرة، اآلية)  ١(
 تعليق حممد فؤاد عبد الباقي عىل صحيح مسلم، . [ًأي ليكن العلم هنئا لك: ليهنك العلم)  ٢(

١/٥٥٦.[ 
 .٨١٠ صالة املسافرين وقرصها، باب فضل سورة الكهف وآية الكريس، برقم مسلم، كتاب)  ٣(
ِّالبخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجال فرتك الوكيل شيئا فأجازه املوكل فهو جائز، وإن ) ٤( ً ً ّ ٌ

، ويف كتاب بدء اخللق، باب صفة إبليس وجنوده، ٢٣١١أقرضه إىل أجل مسمى جاز، برقم 
 .٠٥٠١٠ب فضائل القرآن، باب سورة البقرة، برقم ، ويف كتا٣٢٧٥برقم 

من اآلفات، والرش واملكروه : من الشيطان، وقيل: كفتاه من قيام الليل، وقيل: قيل: كفتاه)  ٥(
 ].٦/٣٤٠رشح النووي . [وحيتمل من اجلميع

 مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة، واحلث عىل)  ٦(
 .٨٠٧قراءة اآليتني من آخر سورة البقرة، برقم 
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٥٢٩ 
 والفاحتة من قرأ بحرف من خواتيم البقرة،: الفضل السادس

 rبينام جربيل قاعد عند النبي :  قالُأعطيه؛ حلديث ابن عباس 
ِهذا باب من السامء فتح ((:  من فوقه فرفع رأسه، فقال)١ً(سمع نقيضا ُ
هذا ملك نزل إىل :  فقالُّفتح قط إال اليوم، فنزل منه ملكُاليوم مل ي

ّاألرض مل ينزل قط إال اليوم، فسلم وقال ّ َأبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام : ِ ُ
 ٍتقرأ بحرف منهام إالفاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن : ُّنبي قبلك
 .)٢())ُأعطيته

... (( : يف حديث طويل وفيهtوقد ثبت من حديث أيب هريرة 
َال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما  [ :Uفأنزل اهللا  ْ َ َ ْ ً َُ ََ َِّ َ َ َ ُْ َ ََ َّ َِ ْ َ ُ َ
ْاكتسبت َ َْ َ ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناَ َّ َْ َ ْ َ ُ ََ َْ َِّ ِِ ْ َ َ ْربنا وال حتمل  ))نعم: قال((: َ ِ ْ َ َ َ ََّ َ

َعلينا إرصا كام محلته عىل الذين من قبلنا َ َ َِ ِ ِْ َ َ ُ ََ َّ َ ْ ََ َ َ ً ْ ِ َربنا وال حتملنا  ))نعم: قال(( ْ َْ ِّ ََ ُ َ َ َما ال َّ َ
ِطاقة لنا به ِ َ َ َ َ َواعف عنا واغفر لنا وارمحنآ أنت موالنا فانرصنا  ))نعم: قال(( َ َ ُْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َْ َ َ ََّ ْ َ َ ِ ْ

ِعىل القوم الكافرين ِ َ ْ ْ َِ ْ  .)٣())نعم: قال(( ] ََ
 .)٤( ))قد فعلت:قال((: يف هذه املواضيعويف حديث ابن عباس 

ٍبيت ثالث لياليف اآليتان من آخر سورة البقرة ال تقرآن :ل السابعالفض ٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ًأي صوتا كصوت الباب إذا فتح: ًنقيضا)  ١(
 .٨٠٦،برقم ..مسلم،كتاب صالة املسافرين،باب فضل الفاحتة وخواتيم سورة البقرة)  ٢(
تيسري اهللا تعاىل يف :  وتقدم خترجيه يف املبحث العارش من مباحث الصيام١٢٥مسلم، برقم )  ٣(

 .امالصي
 .تيسري اهللا تعاىل:،وتقدم خترجيه يف املبحث العارش من مباحث الصيام١٢٦مسلم،برقم )  ٤(
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٥٣٠ 
إن اهللا كتب ((: قالr عن النبي tفيقربه شيطان؛حلديث النعامن بن بشري 

 هبام ،أنزل منه آيتني ختمًكتابا قبل أن خيلق السموات واألرض بألفي عام
ٍسورة البقرة ال يقرآن يف دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان ٍ(()١(. 

 من قرأها يف بيته الآية الكريس من سورة البقرة : الفضل الثامن
أنه كان له سهوة فيها : tيقربه شيطان؛ حلديث أيب أيوب األنصاري 

، فأخذها ليذهب هبا إىل رسول اهللا ٌمتر، فكانت جتيء الغول فتأخذ منه
r فحلفت أن ال تعود، فرتكها وأخرب النبي ،rال تعود، : ، بأهنا قالت

ثم عادت ثالث مرات،  ،))كذبت وهي معاودة للكذب((: rفقال النبي 
إين ذاكرة ((:  يف املرة اآلخرة، فقالتrفجزم أن يذهب هبا إىل رسول اهللا 

، ))ًئا، آية الكريس اقرأها يف بيتك، فال يقربك شيطان وال غريهلك شي
 :فأخربه بام قالت، قال ،))ما فعل أسريك؟((: ، فقالrفجاء إىل النبي 

  .)٢())صدقت وهي كذوب((
يف الصباح من قرأ آية الكريس من سورة البقرة : الفضل التاسع

، أنه كان له جرين متر tّيب بن كعب ُواملساء أجري من اجلن؛ حلديث أ
 فسلم عليه فكان جيده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغالم املحتلم

 أرين: بل جني، فقال: أجني أم أنيس؟ فقال: َّفرد عليه السالم، فقال
، وصححه األلباين ٢٨٨٢الرتمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء يف آخر سورة البقر، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٥٤يف صحيح الرتمذي، 
، ٢٨٨٠بقرة، وآية الكريس، برقمالرتمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء يف فضل سورة ال)  ٢(

 .٣/١٥٣وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 
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٥٣١ 
: هكذا خلق اجلن؟ فقال:  فإذا يد كلب وشعر كلب، فقاليدك؟ فأراه،

َّلقد علمت اجلن أنه ليس فيهم رجل أشد مني، قال : ما جاء بك؟ قال: ّ
ما ينجينا : ُأنبئنا أنك حتب الصدقة، فجئنا نصيب من طعامك، قال

إذا : نعم، قال: تقرأ آية الكريس من سورة البقرة ؟ قال: منكم؟ قال
، وإذا قرأهتا حني متيس أجرت منا نا حتى متيسُقرأهتا غدوة أجرت م

صدق (( : فأخربته بذلك، فقالrحتى تصبح، فغدوت إىل رسول اهللا 
 .)١())اخلبيث

من سورة يس قد ثبت يف احلديث أن من قرأ آية الكر: الفضل العارش
 .)٢(البقرة دبر كل صالة مل يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت

  فضل سورة الكهف-٣
 :جاء يف فضل سورة الكهف أحاديث عىل النحو اآليت

ِمن حفظ عرش آيات من سورة الكهف عصم من:األولالفضل  ُ 
من حفظ عرش آيات من ((: قالr  أن النبيtالدجال؛حلديث أيب الدرداء 

َ،وذكر يف رواية ))ُالكهف عصم من الدجالأول سورة   .)٣())من آخر الكهف((ُ
 من النور مامن قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له : الفضل الثاين

، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب ١/٥٦٢احلاكم، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .))إسناد الطرباين جيد((: ، وعزاه إىل النسائي، والطرباين، وقال١/٢٧٣والرتهيب، 

، وصححه األلباين يف ١٢١، وابن السني، برقم ١٠٠لليلة برقم النسائي يف عمل اليوم وا)  ٢(
 .٢/٦٩٧، ٩٧٢،ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ٥/٣٣٩صحيح اجلامع،

 .٨٠٩مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل سورة الكهف وآية الكريس، برقم )  ٣(
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٥٣٢ 
من قرأ (( : قالr أن النبي tبني اجلمعتني؛ حلديث أيب سعيد اخلدري 

 .)١())م اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وبني اجلمعتنيسورة الكهف يو
حلديث الرباء نزول السكينة بقراءة سورة الكهف؛ : الفضل الثالث

t٢(كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنني: ، قال( 
، وجعل فرسه ينفر منها، فلام أصبح ابة فجعلت تدور وتدنوفتغشاه سح

، )٤())ّ تنزلت للقرآن)٣(تلك السكينة((: ، فذكر ذلك له، فقالrأتى النبي 
املراد بالسكينة خلق ((: يقول:  اإلمام ابن باز رمحه اهللاوسمعت شيخنا

 .)٥())من خلق اهللا،من جنس املالئكة وهم نوع من املالئكة، وطائفة منهم
، r عن النبي tحلديث عمر بن اخلطاب  فضل سورة الفتح؛-٤
َّلقد أنزل عيل الليلة سورة هلي أحب إيل مما طلعت عليه (( :وفيه َُّّ َ َ ِ َ ُ

 األلباين يف إرواء الغليل،، وصححه ٣/٣٤٩، وصحح إسناده، والبيهقي، ٢/٣٦٨احلاكم، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٠٩، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٦٢٦، برقم ٣/٩٣ 

 .تثنية شطن، وهو احلبل الطويل، وإنام ربطه بشطنني؛ لقوته، وشدته: شطنني)  ٢(
قد قيل يف معنى السكينة هنا أشياء، املختار منها أهنا يشء من خملوقات اهللا تعاىل فيه : السكينة)  ٣(

: ، قلت]٦/٣٣٠رشح النووي عىل صحيح مسلم، . [رمحة ومعه املالئكة، واهللا أعلمطمأنينة و
ويف حديث أسيد بن حضري حينام كان يقرأ سورة البقرة من الليل، فجالت فرسه، ورأى مثل 

البخاري . [))تلك املالئكة كانت تستمع لك((: rالظلة فيها أمثال الرسج، فقال رسول اهللا 
السكينة نوع من أنواع : وسمعت شيخنا ابن باز يقول] ٧٩٦ ومسلم، برقم ٥٠١٨برقم 

 .املالئكة، وطائفة منهم
، ٤٨٣٩، ورقم ٥٠١١البخاري، كتاب فضائل القرآن باب فضل الكهف، برقم : متفق عليه)  ٤(

 .٧٩٥ القرآن، برقم ، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب نزول السكينة لقراءة٣٦١٤: ورقم
 .هـ٣٠/١٠/١٤١٧، بتاريخ، ٥٠١١سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )  ٥(
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٥٣٣ 
ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا [ :ثم قرأ، ))الشمس ْ َ َِ ُّ ً َْ ََ َ َّ ِ [ )١(. 
 : فضل سورة الملك-٥

 :جاء يف فضلها أحاديث منها ما يأيت
، tحلديث أيب هريرة ُتشفع لصاحبها حتى يغفر له؛ : الفضل األول

إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى (( : قالrعن النبي 
ِغفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده امللك ُ(()٢(. 

، )) أمل تنزيل(( كان ال ينام حتى يقرأ r، أن النبي tوعن جابر 
 .)٣())لذي بيده امللكتبارك ا((و

 حلديث ؛ سورة تبارك هي املانعة من عذاب القرب: الفضل الثاين
هذا لفظ أيب ، ))سورة تبارك هي املانعة من عذاب القرب((:tعبد اهللا 

، ولفظ الرتمذي من حديث ابن عباس )٤(الشيخ يف طبقات األصبهانيني
٥())هي املانعة، هي املنجية من عذاب القرب(( : وفيه(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١٧٧، ٥٠١٢البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الفتح، برقم )  ١(
، واللفظ له، ٢٨٩١الرتمذي،كتاب ثواب القرآن،باب ما جاء يف فضل سورة امللك،برقم ) ٢(

هذا حديث ((:، وصحح إسناده،ووافقه الذهبي، وقال اإلمام الرتمذي٤٩٨/ ٢م، واحلاك
 .١٥٧/ ٣،وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي،))حسن

، وصححه األلباين ٢٨٩٢ جاء يف فضل سورة امللك،برقم الرتمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما) ٣(
 .١٥٧/ ٣يف صحيح سنن الرتمذي،

 .١١٤٠ سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم كام ذكره األلباين يف) ٤(
، وحسنه األلباين يف ٢٨٩٠ الرتمذي،كتاب ثواب القرآن،باب ما جاء يف فضل سورة امللك،برقم )٥(

: ، وانظر١٩٣/ ٢، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١١٤٠سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم 
= 
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٥٣٤ 
  تعدل ربع القرآن؛))قُْل يا َأيها الْكَاِفرون((فضل سورة -٦

ومن قرأ ...(( :، وفيهr يرفعه إىل النبي tحلديث أنس بن مالك 
ُقل يا أهيا الكافرو(( َِ َ ْ َْ ُّ َ ِ عدلت له بربع القرآن))َنُ َقل هو اهللا((، ومن قرأ ُ ُ ْ ٌ أحدُ َ َ(( 

ِعدلت له بثلث القرآن ُ(()١(. 
وحلديث ابن عباس    عن النبي rَقل هو اهللاو... ((:،وفيه ُ ْ ُ 

ٌأحد َ َقل يا أهيا الكافرون((، ون تعدل ثلث القرآ))َ ُ َِ َ ْ َْ ُّ َ  .)٢()) تعدل ربع القرآن))ُ
 :] قُْل هو اهللا َأحد [ فضل سورة -٧

 تعدل ثلث :ثبت يف فضل سورة اإلخالص أحاديث تدل عىل أهنا
 :القرآن؛ منها ما يأيت 

َقل هو  [  :ً سمع رجال يقرأً أن رجالtحديث أيب سعيد اخلدري  ُ ْ ُ
َاهللا أحد   فذكر له ذلك،فقالrِّيرددها،فلام أصبح جاء إىل رسول اهللا  ] َ

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عن عبد اهللا بن مسعود ٤٩٨/ ٢، ورواه احلاكم يف املستدرك، ١٥٦/ ٣صحيح سنن الرتمذي،

tموقوفا عليه، بلفظ وفيه ٍ صحيح ((: ، وقال احلاكم))... ،فهي املانعة متنع من عذاب القرب((: ً
 أثناء كالمه ١٣١/ ٣، ووافقه الذهبي، قال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، ))اإلسناد 

 أي ))...ويشهد له حديث ابن عباس((: ، ثم قال))وهو يف حكم املرفوع ((: ١١٤٠عىل احلديث 
سبق خترجيه يف الرتمذي، . [))هي املانعة، هي املنجية من عذاب القرب((: ًاملذكور آنفا يف املتن بلفظ

 ].٢٨٩٠برقم 
، وحسنه األلباين يف صحيح ٢٨٩٣جاء يف إذا زلزلت،برقم الرتمذي،كتاب ثواب القرآن،باب ما ) ١(

 .١٥٨/ ٣سنن الرتمذي،
،وصححه األلباين يف صحيح ٢٨٩٤ الرتمذي،كتاب ثواب القرآن،باب ما جاء يف إذا زلزلت،برقم )٢(

 .١٩٥/ ٢،ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١٥٨/ ٣سنن الرتمذي،
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٥٣٥ 
ويف لفظ ،))والذي نفيس بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن(( :rرسول اهللا
َقل هو اهللا  [السحر  يقرأ من rًأن رجال قام يف زمن النبي ((:للبخاري ُ ْ ُ

َأحد  .)١(احلديث)).r ال يزيد عليها فلام أصبح أتى الرجل النبي ] َ
أيعجز أحدكم أن يقرأ يف (( : قالrوحديث أيب الدرداء عن النبي 

قل هو اهللا ((: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال:  قالوا))ليلة ثلث القرآن؟
 .)٢())أحد تعدل ثلث القرآن

 :  فضل المعوذات-٨
 :ثبت يف فضل املعوذات أحاديث، منها ما يأيت

حلديث عائشة املعوذات شفاء ويستشفى هبا؛ : الفضل األول 
 : أن رسول اهللاrتكى يقرأ عىل نفسه باملعوذات، وينفث،  كان إذا اش

  .)٣())، وأمسح بيديه رجاء بركتهافلام اشتد وجعه كنت أقرأ عليه
 حلديث عائشة يتحصن هبا املسلم عند النوم؛ : الفضل الثاين

،  إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه ثم نفث فيهامrكان النبي : قالت
َقل هو اهللا أحد [فقرأ فيهام  َ َُ ْ َ قل أعوذ برب الفلق[ و،] ُ ْ ُ َْ ِّ َُ ِ َ ُقل أعوذ  [، و ] ُ ُْ َ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َل هو اهللا أحدُق [البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل )  ١( َ َُ  .٥٠١٥، ٥٠١٤، ٥٠١٣ برقم ،] ْ
َقل هو اهللا أحد [مسلم، كتاب صالة املسافرين، باب فضل قراءة )  ٢( َ َُ ْ ، وجاء يف ٨١١، برقم ] ُ

ًكان أمريا (( ، وقصة الذي t من حديث أيب هريرة ٨١٢ًصحيح مسلم أيضا معنى ذلك، برقم 
َقل هو اهللا أح [عىل رسية، وكان يقرأ  َ َُ ْ ألهنا صفة الرمحن فأنا أحب : ، وقال)) وخيتم هبا صالته] دُ
 .٨١٣، مسلم، برقم ))أخربوه أن اهللا حيبه((: rأن أقرأ هبا، فقال النبي 

، ومسلم، كتاب ٥٠١٦ املعوذات، برقم البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل: متفق عليه)  ٣(
 .٢١٩٢السالم، باب رقية املريض باملعوذات والنفث، برقم 



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٥٣٦ 
َّبرب الناس ِّ َ ح هبا ما استطاع من جسده يبدأ هبام عىل رأسه ثم يمس ] ِ

 .)١())ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات
بقراءهتا دبر كل  rمما يدل عىل فضلها أمر النبي  : الفضل الثالث

 أن أقرأ rأمرين رسول اهللا (( : ، قالtصالة؛ حلديث عقبة بن عامر 
 . )٢())باملعوذات دبر كل صالة

من قرأها يف الصباح واملساء كفته من كل يشء؛ : الفضل الرابع
خرجنا يف ليلة مطرية وظلمة شديدة :  قالtحلديث عبد اهللا بن خبيب 

ِّ يصيل لناrنطلب رسول اهللا  ًفلم أقل شيئا، ، ))قل(( :فأدركته فقال: ، قالُ
ْقل  [: ما أقول؟ قال: ، فقلت))قل ((: ً، فلم أقل شيئا، قال))قل((: ثم قال ُ

َهو اهللا أحد َ  -  ثالث مرات-ِّ واملعوذتني حني متيس، وحني تصبح ] َُ
 .)٣())تكفيك من كل يشء

باب فضل ((:وهذه األحاديث الثالثة وترمجة البخاري رمحه اهللا بقوله
  تدل عىل أنه يطلق اسم املعوذات عىل سورة اإلخالص))املعوذات

 .٥٠١٧البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل املعوذات، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 واللفظ له، والنسائي، كتاب السهو، ١٥٢٣يف االستغفار، برقم : أبو داود، كتاب الصالة، باب)  ٢(

، والرتمذي، كتاب فضائل ١٣٣٦املعوذات بعد التسليم من الصالة، برقم باب األمر بقراءة 
 ، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٢٩٠٣القرآن، باب ما جاء يف املعوذتني، برقم 

 .، ويف غريه١/٤١٧
، والرتمذي، كتاب الدعوات، ٥٠٨٢أبو داود، كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح، برقم )  ٣(

، وحسنه األلباين يف ٥٤٤٣، واللفظ له، والنسائي يف االستعاذة، باب، برقم ٣٥٧٥ باب، برقم
 .٣/٤٦٨، ويف صحيح سنن الرتمذي، ٣/٢٤٩صحيح سنن أيب داود، 
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٥٣٧ 
 .)١(واملعوذتني،كام أشار احلافظ ابن حجر رمحه اهللا إىل ذلك يف فتح الباري

 :  فضل المعوذتين-٩
 :عوذتني أحاديث منها ما يأيتجاء يف فضل امل
َاملعوذتان مل ير مثلهن؛ : الفضل األول  ، tحلديث عقبة بن عامر ُ

َأمل تر آيات أنزلت الليلة مل ير مثلهن قط((: rقال رسول اهللا : قال ُ ْقل  [ :ُ ُ
َأعوذ برب الفلق ْ َُ ِّ َُ ِ َقل أ [ و ،] َ ْ َّعوذ برب الناسُ ِّ َُ ِ ُ [ )٢(. 
:  ، قالtحلديث أيب سعيد  يتعوذ هبن؛ rكان النبي : الفضل الثاين

 يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان، حتى نزلت املعوذتان rكان رسول اهللا 
 .)٣())أخذ هبام وترك ما سوامها: فلام نزلتا

ٌما تعوذ متعوذ بمثلهام؛:الفضل الثالث ِّ َ  ، t بن عامر حلديث عقبةَُّ
 بني اجلحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح rبينا أنا أسري مع رسول اهللا : قال

َقل أعوذ برب الفلق [ :ّ يتعوذrوظلمة شديدة، فجعل رسول اهللا  ْ ُ َْ ِّ َُ ِ َ ُ [ ، 
َّقل أعوذ برب الناس [: و ِّ َُ ِ ُ َْ ّيا عقبة تعوذ هبام فام تعوذ متعوذ ((: ، ويقول] ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩/٦٢فتح الباري، البن حجر، )  ١(
 .٨١٤مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل قراءة املعوذتني، برقم )  ٢(
، وابن ماجه، كتاب ٢٠٥٨الطب، باب ما جاء يف الرقية باملعوذتني، برقم الرتمذي، كتاب )  ٣(

، والنسائي، كتاب االستعاذة، باب االستعاذة ٣٥١١: الطب، باب من  اسرتقى من العني، برقم
، ويف صحيح ٣/٤٧٢، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٥٥٠٩من عني اجلان، برقم 

 .، ويف غريمها٢/٤٠٥الرتمذي، 
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٥٣٨ 
 .)٢) (١(ُّته يؤمنا هبام يف الصالةوسمع: ، وقال)) بمثلهام

 وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله: عاشراً
ٌكتاب  [ :Uالعمل بالقرآن هو الغاية الكربى من إنزاله؛ لقول اهللا  َ ِ
َأنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا األلباب ْ َ َّ َ ُْ ُ ِّ َ َْ ُ ََ َ َ ُ َ َ ُ َّْ َ َّ َ ََ ٌِ ِ ِ َ ، وهذا )٣( ] ِ

 .)٤(وة احلكمية للقرآنهو التال: العمل
بفعل مجيع ما : هو تصديق أخباره، واتباع أحكامه: فالعمل بالقرآن

ًابتغاء  مرضاة اهللا، وخوفا من : أمر اهللا به فيه، وترك مجيع ما هنى اهللا عنه
فكانوا . yًعقابه، وطمعا يف ثوابه؛ وهلذا سار السلف الصالح عىل ذلك 

 اره، بجميع ما جاء فيه، ويطبقونيتعلمون القرآن، ويصدقون به، وبأخب
، وصححه األلباين يف صحيح ١٤٦٣، ١٤٦٢بو داود، كتاب الصالة، باب يف املعوذتني، برقم أ)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠٣سنن أيب داود، 
 :وقد جاء فضل بعض السور غري ما تقدم، ومن ذلك ما يأيت)  ٢(
 )) ال ينام عىل فراشه حتى يقرأ بني إرسائيل والزمرrكان النبي ((:  قالتعن عائشة  -١

، ويف سلسلة ٣/١٦٧، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٢٩٢٠ي، برقم الرتمذ[
 ].٦٤١األحاديث الصحيحة، برقم 

من رسه أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي ((: rقال رسول اهللا :  قالعن ابن عمر  -٢
 ] وإذا السامء انشقت [، و ] إذا السامء انفطرت [ و ،]إذا الشمس كورت [: العني فليقرأ

 .١٤٧٦، برقم ٢/١٩٤الرتمذي واحلاكم، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 
 .٢٩: سورة ص، اآلية)  ٣(
 :تقدم أن تالوة كتاب اهللا عىل نوعني) ٤(

 . وتقدمت يف أوائل هذا املبحثتالوة لفظية،: النوع األول
 .تالوة حكمية، وهي تصديق أخباره، واتباع أحكامه، وهو هذا: النوع الثاين
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٥٣٩ 
ٍأحكامه تطبيقا، عن عقيدة راسخة ٍ ً. 

ُحدثنا الذين كانوا يقرئوننا ((: ُّقال أبو عبد الرمحن السلمي رمحه اهللا
عثامن بن عفان، وعبد اهللا بن مسعود : القرآن  أهنم :  وغريمها

  حتى يتعلموها عرش آيات مل يتجاوزوهاrَّكانوا إذا تعلموا من النبي 
 .)١())ًالقرآن والعمل مجيعا: فتعلمنا: وا وما فيها من العلم والعمل، قال

 : وهذا النوع هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، قال اهللا تعاىل
َفمن اتبع هداي فال [ َ ََ ُ َ ََ َّ ِ َ يضل وال يشقىَ ْ َ ََ َ ُّ ُومن أعرض عن ذكري فإن له  * ِ َ ْ ْ ََ َّ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ََ

َمعيشة ضنكا ونحرشه يوم القيامة أعمى َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِْ ُ ُ ًَ ً َقال رب مل حرشتني أعمى  * ََ َْ َ َِّ ِ َ ْ َ ََ ِ َ
ًوقد كنت بصريا ِ َ َُ ُ ْ َقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم  * َ َ َْ َْ َ َ َِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ ََ َتنسىَ ُ * 

ُّوكذلك نجزي من أرسف ومل يؤمن بآيات ربه ولعذاب اآلخرة أشد  َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َُ َ َ ِّ َ ْ ْ ََ ََ ِ ِْ ْ َ َ َ َ
َوأبقى ْ َكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق  [: ، وقال اهللا تعاىل)٢( ] ََ َ َ ْ َ َُّ َ ْْ ََ َُ ِ َِ ََ َ َ

ًوقد آتيناك من لدنا ذكرا ْْ ُ َ َ ِْ َِّ َّ َ َ ُمن أعرض عنه * َ َ ْ ْْ َ َ ً فإنه حيمل يوم القيامة وزراََ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ َ َّ ِ َ * 
ًخالدين فيه وساء هلم يوم القيامة محال ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َْ ْ َ ََُ َ [ )٣ (. 

 :يكثر أن يقول ألصحابه... rكان رسول اهللا :  قالtوعن سمرة 
َّفيقص عليه ما شاء اهللا أن يقص، : قال ،))؟هل رأى أحد منكم رؤيا(( ُ ُّ َُ َ

: إنه أتاين الليلة آتيان وإهنام ابتعثاين وإهنام قاال يل((: وإنه قال ذات غداة
: ، وقال الشيخ أمحد شاكر]طبعة أمحد شاكر [١/٨٠رواه ابن جرير يف تفسريه، : أثر صحيح)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .))هذا إسناد صحيح متصل((
 .١٢٧ -١٢٣: سورة طه، اآليات)  ٢(
 .١٠١ -٩٩: ياتسورة طه، اآل)  ٣(
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٥٤٠ 
فانطلقنا حتى أتينا ... ((، احلديث وفيه ))...انطلق، وإين انطلقت معهام

 صخرة ٍعىل رجل مضطجع عىل قفاه ورجل قائم عىل رأسه بفهر أو
وإذا هو هيوي ((: ، ويف رواية))فيشدخ به رأسه، فإذا رضبه تدهده احلجر

بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده احلجر ها هنا فيتبع احلجر فيأخذه 
فال يرجع إليه حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كام هو، ثم يعود عليه فيفعل 

قاال :  هذان؟ قالسبحان اهللا ما: به مثل ما فعل مرة األوىل، قال قلت هلام
أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ ... (( احلديث ويف آخره ،))...انطلق: يل

رأسه باحلجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فريفضه وينام عن الصالة 
ُوالذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه اهللا القرآن ((: ، ويف لفظ))املكتوبة َ َّ

 .)١())...فنام عنه بالليل ومل يعمل فيه بالنهار
ٌالقرآن مشفع، وماحل(( : قالr عن النبي tوعن جابر  ٌ ، َّ مصدق)٢(َّ

 من جعله إمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إىل 
 .)٣())النار

، ويف كتاب الفتن، باب ٣٨٦حدثنا موسى بن إسامعيل، برقم : ٌالبخاري، كتاب اجلنائز، باب)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وألفاظه من املوضعني٧٠٤٧تعبري الرؤيا بعد صالة الصبح، برقم 

 ].))حمل ((النهاية يف غريب احلديث، مادة . [ٌخصم جمادل: ِماحل) ٢(
 ، جممع الزوائد، ))جاله ثقات ر((: ، وقال اهليثمي١٢٤، برقم ٣٣١/ ١ابن حبان يف صحيحه، ) ٣(

، ))إسناده جيد ((: ٣٣٢/ ١، وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه لصحيح ابن حبان، ١٧١/ ١
ّالقرأن شافع مشفع، وماحل مصدق،من جعله أمامه قاده إىل اجلنة،ومن ((: tوقال ابن مسعود  ٌ ٌّ ِ

، وقال ٦٠١٠، وعبد الرزاق، برقم ٨٦٥٥،الطرباين يف الكبري، برقم )) جعله خلفه ساقه إىل النار
 .))وإسناده صحيح((: ٢٧/ ٢شعيب األرنؤوط يف حتقيقه جلامع العلوم واحلكم، 
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٥٤١ 
والقرآن حجة لك أو ...((: وفيهr عن النبي tوعن أيب مالك األشعري 

 .فيجب العمل بالقرآن،)١())عليك
 :األمر بتعاهد القرآن ومراجعته: الحادي عشر

 :جاءت األحاديث الصحيحة تأمر بتعاهد القرآن،ومنها األحاديث اآلتية
إنام مثل (( : قالr، أن رسول اهللا حديث عبد اهللا بن عمر  -١

ِعقلةُصاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل امل َ َّ ، إن عاهد عليها َ
وإذا قام صاحب ((: ٍ، ويف لفظ ملسلم))أمسكها وإن أطلقها ذهبت

 .)٢())القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ مل يقم به نسيه
تعاهدوا هذا القرآن ((: قالr،عن النبي tحديث أيب موسى األشعري  -٢

ًفو الذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها ُّ(()٣(. 
بئسام ألحدهم أن (( :rال النبي ق:  قالtحديث عبد اهللا بن مسعود  -٣

َنسيت آية كيت وكيت؛ بل نيس: يقول ِّ ، واستذكروا القرآن فإنه ُ
ًأشد تفصيا من صدور الرجال من النعم  ِّ  ويف لفظ، )٤())]ُبعقلها[ُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٣ضل الوضوء، برقم مسلم، كتاب الطهارة، باب ف)  ١(
، ٥٠٣١البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، برقم : متفق عليه)  ٢(

 .٧٨٩ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب األمر بتعاهد القرآن، برقم 
، ٥٠٣٣البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذكار القرآن وتعاهده، برقم : متفق عليه)  ٣(

 .، واللفظ ملسلم٧٩١ كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب األمر بتعاهد القرآن، برقم ومسلم،
أصلها اإلبل، والبقر، والغنم، واملراد هنا اإلبل خاصة؛ ألهنا التي : النعم: من النعم بعقلها: قوله)  ٤(

 ].٦/٣٢٥رشح النووي، . [تعقل
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٥٤٢ 
 وكيت، أو نسيت سورة كيت: بئسام للرجل أن يقول(( :ملسلم

َنسيت آية كيت وكيت، بل هو نيس ِّ ُ(()١(. 
: ً سمع رجال يقرأ من الليل فقالr أن النبي حديث عائشة  -٤

ورة كذا آية كنت أسقطتها من س. يرمحه اهللا، لقد أذكرين كذا وكذا((
 يستمع قراءة رجل يف املسجد، rكان النبي ((: ، ويف لفظ))وكذا
 .)٢())ُرمحه اهللا لقد أذكرين آية كنت أنسيتها((: فقال

ً أتقنوا القرآن؛ ملراجعتهم له كثريا، وقراءهتم له يف yوالصحابة 
 rالصالة، وأكتفي بمثالني يدالن عىل عظيم عناية أصحاب النبي 

 : بالقرآن عىل النحو اآليت
واهللا الذي ال إله غريه ما ((:tقال عبد اهللا بن مسعود :املثال األول

ُ، وال أنزلت آية من كتاب اهللا إال أنا أعلم أين أنزلتُأنزلت سورة من 
َكتاب اهللا إال أنا أعلم فيام أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم منِّي بكتاب اهللا  ًُ ُ

 .)٣())تبلغه اإلبل لركبت إليه
ر معاذ بن جبل وأبو موسى األشعري تذاك:املثال الثاين  فقال، 

، ٥٠٣٢كار القرآن وتعاهده، برقم البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب استذ: متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ما بني ٧٩٠ومسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب األمر بتعاهد القرآن، برقم 

 .املعقوفني من صحيح مسلم
 .٧٨٨مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب األمر بتعاهد القرآن، برقم )  ٢(
َّالبخاري،كتاب فضائل القرآن،باب القراء من أص)  ٣(  .٥٠٠٢، برقم rحاب النبي ُ



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٥٤٣ 
ًأتفوقه تفوقا: كيف تقرأ القرآن؟ قال)١(يا عبد اهللا:معاذ ُّ فكيف تقرأ : قال)٢(ّ

ا أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم،فأقرأ م:أنت يا معاذ؟ قال
،ويف رواية، فقال معاذ ))كتب اهللا يل،فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي

ًقائام، وقاعدا،: كيف تقرأ القرآن؟ قال((:أليب موسى َّ وعىل راحلتي،وأتفوقه ً
ًتفوقا  .)٣())َّأما أنا فأقوم وأنام، فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي((:،قال))َّ

 آداب تالوة القرآن العظيم: الثاني عشر
 :آداب تالوة القرآن كثرية من أمهها اآلداب اآلتية

 ،Uمعرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛ فإنه كالم اهللا : األدب األول
وهو حبله املتني، ورصاطه املستقيم، والذكر املبارك، والنور املبني، وهو 

َّحروفه، ومعانيه، تكل: كالم اهللا َ ّم به عىل الوصف الالئق بجالله، َ
 من جربيل حينام نزل به عىل قلبه rوسمعه جربيل، وسمعه حممد 

، rليكون من املنذرين بلسان عريب مبني،وسمعه الصحابة من النبي
ٌمنَزل من اهللا تعاىل غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كتاب عام  َّ ُ

ً، هدى للناس مجيعا، وهو للثقلني إىل يوم الدين، وهو املعجزة العظمى ً
 روح وحياة، وشفاء ملا يف الصدور، وهدى ورمحة للعاملني، وتبيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اسمه عبد اهللا بن قيس: أبو موسى األشعري)  ١(
ًليال وهنارا،شيئا بعد يشء،وحينا بعد حني،مأخوذ من فواق الناقة:أي أالزم قراءته:ًتفوقا)  ٢( ً ً وهو :ً

 ].٨/٦٢فتح الباري البن حجر، :انظر.[ًأن حتلب ثم ترتك ساعة حتى تدر ثم حتلب،هكذا دائام
البخاري، واللفظ له، كتاب املغازي، باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل : ق عليهمتف)  ٣(

ٌ، ومسلم، كتاب اجلهاد، باب يف األمر ٤٣٤٥و ٤٣٤٤، و٤٣٤٢، ٤٣٤١حجة الوداع، برقم 
 .١٧٣٣بالتيسري وترك التعسري، برقم 
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٥٤٤ 
لكل يشء، كتاب واضح مبني، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 
َّتنزيل من حكيم محيد، تكفل اهللا بحفظه وأحكم آياته، وفصلها، تذكرة  ّ

ٌملن خيشى، أحسن احلديث، ذكر وقرآن مبني ، هيدي للتي هي أقوم ويبرش ٌ
ِّاملؤمنني باألجر العظيم، وحيذر الكافرين من العذاب األليم، هيدي إىل  ُ
ٌّاحلق وإىل الرشد، وهو القرآن الكريم املجيد العظيم، ويف أم الكتاب عيل 
ٌحكيم،وما تنَزلت به الشياطني،وهو يف لوح حمفوظ،وهو مصدق ملا بني  ِّ َ ُ َّ

ليها،لو أنزله اهللا عىل اجلبال لتصدعت من يديه من الكتب ومهيمن ع
،وغري ذلك من أوصاف هذا rخشية اهللا تعاىل، وهو وصية رسول اهللا 

الكتاب املبارك،وهذه األوصاف وغريها مما مل يذكر تدل عىل وجوب 
تعظيم هذا القرآن،والتأدب عند تالوته،واالبتعاد عند قراءته عن 

 .)١(اللعب،والغفلة
، Uهللا   النية هللا تعالى؛ألن تالوة القرآن من أعظم العباداتإخالص:األدب الثاني

لصا له الدين[: Uوقد قال اهللا  ُ ِّفاعبد اهللا خم ُ ً ُ َّْ ِْ ِ ويف ذلك أحاديث منها ، )٢( ]َ
 : األحاديث اآلتية

 املسجد فإذا فيه قوم يقرؤون rدخل النبي :  ، قالtعن جابر  -١
 ، من قبل أن Uه اهللا اقرؤوا القرآن وابتغوا به وج((: القرآن، قال

ويف ، )٢())َّ، وال يتأجلونه)١(َّ يتعجلونه)٣(يأيت قوم يقيمونه إقامة القدح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ما تقدم يف صفات القرآن العظيم يف أول املبحث: انظر)  ١(
 .٢: لزمر، اآليةسورة ا)  ٢(
أي يصلحون ألفاظه وكلامته، ويتكلفون يف مراعاة خمارجه وصفاته كام : يقيمونه إقامة القدح)  ٣(

= 
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٥٤٥ 
، rخرج علينا رسول اهللا :tقال جابر :لفظ ألمحد وأيب داود

 : فاستمع فقال)٣(األعرايب والعجميُونحن نقرأ القرآن وفينا 
ٌاقرؤوا فكل حسن(( ُ، وسيجيء أقوام يقيمونه كام يقام القدح )٤(َ ُ ٌ

ويف هذا احلديث رفع احلرج، وبناء ، )٥())َّيتعجلونه وال يتأجلونه
ِّاألمر عىل التيسري يف الظاهر، وحتري احلسبة واإلخالص يف 

 .)٦(القراءة، والتفكر يف معاين القرآن والغوص يف عجائب أمره
 rخرج علينا رسول اهللا :  ، قالtحديث سهل بن سعد الساعدي  -٢

ُيوما ونحن نقرتئ، فقال ِ احلمد هللا، كتاب اهللا واحد، وفيكم (( :ً
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي يبالغون يف عمل وإصالح القراءة كامل املبالغة؛ ألجل الرياء : وهو السهم: يقام القدح
 ].٣/٥٩عون املعبود رشح سنن أيب داود، [والسمعة، واملباهاة والشهرة، 

أي يتعجلون ثوابه يف الدنيا فيطلبون به أجر الدنيا، ويسألون به الناس، : يتعجلونه وال يتأجلونه)  ١(
ُ بطلب األجر يف اآلجل يف اآلخرة العقبى، بل يؤثرون العاجلة عىل اآلجلة، ))وال يتأجلونه((

 ].٣/٥٩عون املعبود رشح سنن أيب داود، . [َّويتواكلون وال يتوكلون
 .١٤٨٥٥، برقم ٢٣/١٤٤، ويف املحقق، ٣/٣٥٧املسند، أمحد يف )  ٢(
 .كسلامن، وصهيب، وبالل، قاله الطيبي: أي غري العريب من الفارس، والرومي، واحلبيش:العجمي)  ٣(
أي اقرؤوا كلكم فكل واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة الثواب إذا آثرتم : اقرؤوا فكل حسن)  ٤(

 تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل أن يراش اآلجلة عىل العاجلة، وال عليكم أن ال
 ].٣/٥٩عون املعبود، [

،وأبو داود، كتاب الصالة، باب ما جيزئ األمي واألعجمي من ١٥٢٧٣،برقم ٢٣/٤١٥أمحد، )  ٥(
 ، وقال حمققو املسند، ١/٢٣٤، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، ٨٣٠القراءة، برقم 

 .))إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني((:١٥٢٧٣،ورقم ١٤٨٥٥،برقم ٤١٦، ٢٣/١٤٤
 .٣/٥٩عون املعبود رشح سنن أيب داود، )  ٦(
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٥٤٦ 
ٌ، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام األمحر، وفيكم األبيض، وفيكم األسود

ُيقيمونه كام يقوم السهم، يتعجل أجره و ال يتأجله َّ َ ُ ْ َّ َ َُّ ُُ ُ ُ ُ َّ ُ َُ َ ْ(()١(. 
ُ،أنه مر عىل قاص يقرأ ثم سأل، فاسرتجع tث عمران بن حصني حدي -٣ ٍّ ّ

من قرأ القرآن فليسأل اهللا به؛فإنه ((: يقولrسمعت رسول اهللا :ثم قال
 .)٢())سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس

ًوإن من رش الناس رجال ... (( :، وفيهtديث أيب سعيد اخلدري ح -٤ ِّ
ًفاجرا جريئا يقرأ كتاب اهللا وال يرعوي : ، ويف لفظ)) إىل يشء منه)٣(ً

َثم يكون خلف يقرؤون القرآن ال يعدو تراقيهم، ويقرؤوا ... (( َ
ِّ، وفرس))مؤمن، ومنافق، وفاجر: لقرآن ثالثةا املنافق كافر به، : ُ

 .)٤(والفاجر يتآكل به، واملؤمن يؤمن به
 : يقولr،قال سمعت رسول اهللا tحديث عبد الرمحن بن شبل  -٥

 ، )٧( وال تأكلوا به،)٦(وال جتفوا عنه، )٥(اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه((
، وقال األلباين ٨٣١أبو داود، كتاب الصالة، باب ما جيزئ األمي واألعجمي من القراءة، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .))حسن صحيح((: ١/٢٣٤يف صحيح سنن النسائي، 
،وتقدم يف فضل تعلم ٣/٦٦حسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي،،و٢٩١٧الرتمذي، برقم )  ٢(

 .t،عن أيب سعيد ١٢٤٨٤مسند أمحد،برقم :القرآن وتعليمه،وانظر
 ].النهاية: انظر. [ال ينكف وال ينزجر إىل يشء من ذلك: ال يرعوي)  ٣(
، برقم ١٨/١٠٧، و ١١٣٧٤، ورقم ١١٣٤٠، ورقم ١١٣١٩، برقم ١٧/٤٢١أمحد، )  ٤(

 . وحسنه حمققو املسند يف هذه املواضع كلها؛ لكثرة طرقه،١١٥٤٩
 .من الغلو وهو التجاوز عن احلد: ال تغلوا فيه)  ٥(
 .أال تبعدوا عن تالوته، فال إفراط وال تفريط: وال جتفوا عنه)  ٦(
 .أي بالقرآن: وال تأكلوا به)  ٧(
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٥٤٧ 
 .)٢) (١(وال تستكثروا به

ّ يف الثالثة الذين أول من تسعر هبم r عن النبي tحديث أيب هريرة  -٦ ُّ
ُورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فأيت به ...(( :النار وفيه َّ َّ

تعلمت العلم : فام عملت فيها؟ قال: ، قالّفعرفه نعمه فعرفها
كذبت ولكنك تعلمت العلم، : وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال
ُليقال عامل، وقرأت القرآن ليقال ُهو قارئ فقد قيل، ثم أمر به : ُ

 .)٣())فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار
به، ومن ّمن سمع سمع اهللا (( : أنه قالr عن النبي tحديث جندب  -٧

 .)٤())يرائي يرائي اهللا به
قال اهللا تبارك (( :rقال رسول اهللا : ، قالtحديث أيب هريرة  -٨

ً، من عمل عمال أرشك معي أنا أغنى الرشكاء عن الرشك: وتعاىل
 .)٥())فيه غريي تركته ورشكه

 أن يقرأ بقلب حاضر،وبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه،:األدب الثالث
 َّويتخشع عند ذلك قلبه، ويستحرض بأن اهللا تعاىل خياطبه يف هذا القرآن؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أي ال تستكثروا به املال: وال تستكثروا به)  ١(
حديث صحيح، وهذا إسناد ((: ، قال حمققو املسند١٥٥٢٩، برقم ٢٤/٢٨٨ املسند، أمحد يف)  ٢(

 .))وسنده قوي((: ٩/١٠١، وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح، ))قوي، ورجاله ثقات
 .١٩٠٥مسلم، كتاب اإلمارة، باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، برقم )  ٣(
، ومسلم، كتاب الزهد، ٦٤٩٩ باب الرياء والسمعة، برقم البخاري، كتاب الرقاق،: متفق عليه)  ٤(

 .٢٩٨٦باب من أرشك يف عمله غري اهللا، برقم 
 .٢٩٨٥مسلم، كتاب الزهد، باب من أرشك يف عمله غري اهللا، برقم )  ٥(
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٥٤٨ 
َأفال  [ :قال اهللا تعاىل يف األمر واحلث عىل التدبر. Uألن القرآن كالم اهللا  َ َ

ٍيتدبرون القرآن أم عىل قلوب ُ َ ُْ َُ َّْ ْ ُ ََ َ َ َ َ أقفالَ ْ ، وجيعل فكره مع القرآن، )١( ] َهاـَُ
يفرح إذا تال آيات الرتغيب، : ويمنعه من الرشود، واملتأثر بالقرآن

ويبكي وحيزن عند تالوة آيات العذاب واإلنذار، ويقف؛ ليعرف ما 
َاملراد مما يقرأ، ويطهر أدوات التالوة مما علق هبا من الذنوب بالتوبة ِ َ ِّ :

. ، واللسان، والقلب من الشهوات، والشبهاتوهي السمع، والبرص
 .وقد تقدم الكالم عن التدبر

 تعاىل،أن يقرأ على طهارة؛ألن هذا من تعظيم كالم اهللا :األدب الرابع
فاملستحب لقارئ القرآن أن يقرأه عىل طهارة من احلدث األصغر؛ ألنه 

فال جيوز له القراءة عن ظهر قلب يف احلدث األصغر، أما احلدث األكرب 
ُ يقرئنا rكان رسول اهللا ((:  قالtوال آية؛ حلديث عيل بن أيب طالب 
كان خيرج من اخلالء ((: ، ويف لفظ))ًالقرآن عىل كل حال ما مل يكن جنبا

 حيجزه - أو قال - فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ومل يكن حيجبه
 هكذا:  ، أنه توضأ ثم قالt؛ وحلديثه )٢())عن القرآن يشء سوى اجلنابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤: سورة حممد، اآلية)  ١(
ً مل يكن جنبا، برقم الرتمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الرجل يقرأ القرآن عىل كل حال ما)  ٢(

، والنساء، كتاب ٢٢٩، وأبو داود،كتاب الطهارة، باب يف اجلنب يقرأ القرآن، برقم ١٤٦
، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ٢٦٥الطهارة، باب حجب اجلنب من قراءة القرآن، برقم 

قال ، وغريهم، و١/١٨٤، وأمحد، ٥٩٤باب ما جاء يف قراءة القرآن عىل غري طهارة، برقم 
، ))صححه ابن السكن، وعبد احلق، والبغوي((: ١/١٣٩احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري، 

حديث حسن وله ((:  يقول١٢٤وسمعت ابن باز أثناء رشحه لبلوغ املرام، احلديث رقم 
= 
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٥٤٩ 
هذا ملن ليس ((: ً توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قالrرأيت رسول اهللا 

وإذا قرأ من عليه حدث أصغر فال . )١())بجنب فأما اجلنب فال، وال آية
 يمس القرآن، وإنام يقرأ عن ظهر قلب؛ حلديث عمرو بن حزم، 

وأما ، )٢())ال يمس القرآن إال طاهر(( :yوحكيم بن حزام، وابن عمر 
أنه جيوز : الصواب من قويل أهل العلمقراءة القرآن للحائض والنفساء ف

ٍّللحائض والنفساء أن تقرأ القرآن بدون مس للمصحف؛ ألن احلديث 
؛ وألن قياس احلائض والنفساء عىل )٣(يف منعها من قراءة القرآن ضعيف

ليس بظاهر؛وألن اجلنب وقته قصري،وبإمكانه أن يغتسل يف اجلنب 
َّ تيمم، وصىل وقرأ،أما احلائض احلال؛ألن مدته ال تطول،وإن عجز عن املاء َّ

والنفساء فيحتاج ذلك إىل وقت طويل ربام نسيت فيه ما حفظت من القرآن، 
  قال لعائشة rوربام احتاجت إىل تدريس القرآن للنساء؛ وألن النبي 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وانظر فتح الباري البن ٤/٣٠٤، وحسنه األرناؤوط يف حتقيقه جلامع األصول، ))شواهد
 .١/٣٨٦) الطهارة(مدة الفقه البن تيمية ، ورشح ع١/٣٤٨حجر، 

، وصحح إسناده هنا أمحد شاكر، وقال العالمة ابن باز رمحه اهللا يف ٨٨٢أمحد يف املسند، برقم )  ١(
 .١/٢٢٢ًالفتاوى اإلسالمية أيضا، : ، وانظر))إسناده جيد((: ١/٢٣٩الفتاوى اإلسالمية، 

، والدارقطني يف ١وضوء ملن مس القرآن،برقم كتاب القرآن،باب األمر بال:مالك يف املوطأ)  ٢(
، ١/٣٩٧،واحلاكم،٤٣٣، ٤٣١سننه،كتاب الطهارة،باب يف هني املحدث عن مس القرآن،برقم 

 .١/١٥٨وصححه األلباين بشواهده، يف إرواء الغليل، 
 ، وابن ماجه١٣١، الرتمذي، برقم ))ًال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن((: وهو قوله)  ٣(

، وضعفه ابن باز يف الفتاوى ١٩٢، برقم ١/٢٠٦، وضعفه األلباين يف إرواء الغليل، ٥٩٥برقم 
 .، ويف غريها١/٢٣٩اإلسالمية، 
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٥٥٠ 
: ))ومن ،))افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري

ال تقرئي القرآن،وقد أباح هلا :أفضل أعامل احلج قراءة القرآن،ومل يقل هلا
أعامل احلاج كلها،فدل ذلك كله عىل أن الصواب جواز قراءة احلائض 

 .)١(والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس للمصحف
: قال ،t لحديث علي يستاك عند قراءة القرآن؛: األدب الخامس

َّإن العبد إذا تسوك ثم قام يصيل قام امللك خلفه ((: rقال رسول اهللا 
 حتى يضع فاه عىل فيه، - أو كلمة نحوها - فيستمع لقراءته، فيدنو منه

ِّقرآن إال صار يف جوف امللك، فطهروا فام خيرج من فيه يشء من ال
إن أفواهكم طرق القرآن ((:  قالt، وعن عيل )٢())أفواهكم للقرآن
 .)٣())ِّفطيبوها بالسواك
ٍجممع ال  أو يف ال يقرأ القرآن في األماكن المستقذرة،: األدب السادس َ ْ َ

ألن قراءته يف مثل ذلك إهانة للقرآن وهو كالم اهللا ُينصت فيه للقراءة؛ 
U وال جيوز أن يقرأ القرآن يف بيت اخلالء، ونحوه مما أعد للتبول، أو ،ُّ َّ ِ ُ

 .ُّالتغوط؛ ألنه ال يليق بالقرآن الكريم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩ لأللباين، ص r، وحجة النبي ١/٢٣٩الفتاوى اإلسالمية وما رجحه ابن باز فيها، : انظر)  ١(
: قلت((: ذا اإلسناد، قال األلباينال نعلمه عن عيل بأصح من ه:  وقال٦٠أخرجه البزار، ص)  ٢(

وإسناده جيد، رجاله رجال البخاري، ويف الفضل كالم ال يرض، وقال املنذري يف الرتغييب 
 رواه البزار بإسناد جيد ال بأس به، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، : والرتهيب

 .١٢١٣، برقم ٣/٣١٤سلسلة األحاديث الصحيحة، : ، وانظر١/٩١
، وصححه األلباين يف صحيح ابن ٢٩١ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب السواك، برقم )  ٣(

 .١٢١٣، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ١/٥٣ماجه، 
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٥٥١ 
 التالوة؛ يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم عند إرادة:األدب السابع
ْفإذا قرأ [:لقول اهللا تعاىل َ َ ََ ِت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان ِ َ ْ ْ َّْ َ ِ ِِ ْ َ ََ َُ ْ 

ِالرجيم َّ [ )١(. 
فإن كان ابتدأ قراءته من أثناء السورة اكتفى : وأما البسملة

باالستعاذة بدون بسملة، وإن كان من أول السورة فيبسمل يف بداية كل 
 .سورة إال سورة التوبة؛ فإنه ليس يف أوهلا بسملة

 ن صوته بقراءة القرآن الكريم، ويترنَّم به،يحس: األدب الثامن
 :لألحاديث اآلتية

َما أذن(( : قالr عن النبي tـ حديث أيب هريرة ١ ِ ٍ اهللا ليشء ما )٢(َ
َّأذن لنبي أن يتغنى ِّ َ َما أذن اهللا(( :ولفظ مسلم، )) بالقرآن)٣(ِ َ ليشء ما أذن ِ ِ

ّلنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن َ ٍما أذن اهللا ليشء (( :ويف لفظ ملسلم، ))َِّ َِ
َّما أذن لنبي يتغنى بالقرآن جيهر به ٍّ َ ِ(()٤(. 

يا ((:  أنه قال لهr، عن النبي t حديث أيب موسى األشعري -٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٨: سورة النحل، اآلية)  ١(
رشح النووي عىل صحيح مسلم، . [ما استمع اهللا ليشء ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن: ما أذن اهللا)  ٢(

 ].٢/٤٨٥، وجامع األصول البن األثري، ٦/٣٢٥
قال احلافظ ابن حجر يف ]. ٦/٣٢٦رشح النووي، .[حيسن صوته به،جيهر به:يتغنى بالقرآن)  ٣(

 .))أن التغني الرتجيع بالصوت: واملعروف عند العرب((:٧/٧١الفتح، 
، ومسلم، ٥٠٥٣برقم َّالبخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من مل يتغن بالقرآن، : متفق عليه)  ٤(

 .٧٩٢كتاب صالة املسافرين وقرصها، برقم 
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٥٥٢ 
لو ((: ٍ، ويف لفظ ملسلم)) آل داود)١(ًأبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامري

 من مزامري آل ًرأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا
 .)٢())داود
 حديث الرباء بن عازب -٣  قال رسول اهللا : ، قالr: 

 .)٣())ّزينوا القرآن بأصواتكم((
أمجع العلامء عىل : قال القايض((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا

واألحاديث : استحباب حتسني الصوت بالقراءة، وترتيلها، قال أبو عبيد
 .)٥) (٤())يف ذلك حممولة عىل التحزين والتشويق

الصوت احلسن، وأصل الزمر الغناء، وآل : املراد باملزمار هنا((: قال النووي رمحه اهللا: مزمار)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشح . [))ًهو داود نفسه، وآل فالن قد يطلق عىل نفسه، وكان داود حسن الصوت جدا: داود

 ].٦/٣٢٨النووي عىل صحيح مسلم، 
، ٥٠٤٨البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقرآن للقرآن، برقم : متفق عليه)  ٢(

 . ٧٩٣ومسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، برقم 
،والنسائي،كتاب ١٤٦٨أخرجه أبو داود،كتاب الصالة،باب استحباب الرتتيل يف القراءة،برقم )  ٣(

 .١/٤٠٤،وصححه األلباين يف صحيح أيب داود،١٠١٦ الصالة،باب تزيني القرآن بالصوت،برقم
فكرهها مالك واجلمهور؛ خلروجها عام جاء القرآن له : واختلفوا يف القراءة باألحلان... ((: قال)  ٤(

من اخلشوع، والتفهم، وأباحها أبو حنيفة ومجاعة من السلف؛ لألحاديث؛ وألن ذلك سبب للرقة 
أكره : قال الشافعي يف موضع] القائل النووي[استامعه، قلت وإثارة اخلشية، وإقبال النفوس عىل 
ليس له فيها خالف وإنام هو اختالف : ال أكرهها، قال أصحابنا: القراءة باألحلان، وقال يف موضع

َّأراد إذا مطط وأخرج الكالم عن موضعه، أو مد غري ممدود، وإدغام ما ال : فحيث كرهها: حالني َّ
. ))إذا مل يكن فيها تغيري ملوضوع الكالم، واهللا أعلم: وحيث أباحهاجيوز إدغامه، ونحو ذلك، 

 .٧٢/ ٧فتح الباري البن حجر، : وانظر] ٦/٣٢٨رشح النووي عىل صحيح مسلم، [
 .٦/٣٢٨رشح النووي، )  ٥(
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٥٥٣ 
ليس (( :rقال رسول اهللا :  قالt حديث سعد بن أيب وقاص -٤

 .)١())نآَّمنا من مل يتغن بالقر
ليس منا من (( : يقولr حديث أيب لبابة، قال سمعت رسول اهللا -٥

يا أبا حممد أرأيت إذا مل يكن : فقيل البن أيب مليكة، ))مل يتغن بالقرآن
 .) ٢(ِّحيسن ما استطاع: حسن الصوت؟ قال
: والتغني بالقرآن((:ا اإلمام ابن باز رمحه اهللا يقولوسمعت شيخن

ّوحيسنجيهر به   به صوته حتى يستفيد هو ويستفيد الناس،فاملؤمن جياهد ُ
ِّنفسه خيشع وخيشع من حوله، ل وهذا يد،))آنَّليس منا من مل يتغن بالقر((ُ

 ))ّمن غشنا فليس منا((:rعىل الوعيد ملن مل يتغن بالقرآن،وهو مثل قوله 
َّفيه الوعيد الشديد ملن مل يتغن بالقرآن؛ألن اهللا أنزل القرآن للتدبر 

ليقرؤوا، فقليل بتدبر خري من كثري بال :ومل يقل ]ّليدبروا آياته [ والعمل
 .)٣())تدبر
اء بن عازب  حديث الرب-٦  سمعت رسول اهللا :  قالr 
ُوالتني والزيتون [: يقرأ َّ ِّْ َ ً، وما سمعت أحدا أحسن صوتا يف العشاء ] َِ ً

ِّسمعت الرباء حيدث عن ال: ، ويف لفظ عن عدي، قال))ًمنه، أو قراءة  نبيُ
، وصححه األلباين يف ١٤٦٩أبو داود، كتاب الصالة، باب استحباب الرتتيل يف القراءة، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠٤اود، صحيح أيب د
، وقال األلباين يف ١٤٧١أبو داود، كتاب الصالة، باب استحباب الرتتيل يف القراءة، برقم )  ٢(

 .))حسن صحيح((: ١/٤٠٥صحيح سنن أيب داود، 
 .٥٠٢٣سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )  ٣(
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٥٥٤ 
rأنه كان يف سفر فصىل العشاء اآلخرة فقرأ يف إحدى الركعتني َّ : 
ُوالتني والزيتون [ َّ ِّْ َ َِ [(()٢( )١(. 

َورتل القرآن  [: لقول اهللا تعاىل ؛يرتِّل القرآن ترتيالً: األدب التاسع ْ َُ ْ ِ ِّ َ
ِترت ْ  .)٣( ]ً يالَ

 .أحسن تأليفه: ّوالرتتيل مصدر رتل الكالم
ٍ قراءة القرآن عىل مكث وتفهم من غري عجلة، :وهو يف االصطالح ٍٍ ّ ُ
 .وهو الذي نزل به القرآن

ٍبتلبث يف قراءته، ومتهل فيها، ويفصل احلرف عن : فيقرأ القرآن ّ ُِّ ِ ٍ َ َ ِ
ِاحلرف الذي بعده، ويف ذلك عون عىل تدبر القرآن و ِتفهمه، ومرتبة ُّ ِ ُّ

 .الرتتيل أفضل مراتب القراءة
 سألت أنس بن مالك عن :  ، قال قتادةtوعن أنس 

ِبسم اهللا  [ :ثم قرأ: ُّ كان يمد مدا:  فقالrقراءة النبي  ْ ِ 
ِالرمحـَن الرحيم َّ َِّ   ويمد بالرمحن، ويمد، ))بسم اهللا((ّ يمد ] ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١: سورة التني، اآلية)  ١(
، ويف باب القراءة يف ٧٦٧ألذان، باب اجلهر يف العشاء، برقم البخاري، كتاب ا: متفق عليه) ٢(

، ويف كتاب التوحيد، ٤٩٥٢، ويف كتاب التفسري، باب حدثنا حجاج، برقم ٧٦٩العشاء، برقم 
، برقم ))املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، وزينوا لقرآن بأصواتكم((: rباب قول النبي 

 .٤٦٤، ومسلم، كتاب الصالة، باب القراءة يف العشاء برقم ٧٥٤٦
 .٤٠سورة املزمل، اآلية )  ٣(
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٥٥٥ 
 .٢)()١(بالرحيم

وعن أم سلمة    أهنا ذكرت قراءة رسول اهللا r )) ِبسم اهللا ْ ِ
ِالرمحـَن الرحيم َّ َِّ ِحمد هللا رب العاملنيـْال  * ْ َ َ ِّ َْ َ ِالرمحـن الرح * ُْ َّ َِّ ِمـلك  * يمْ ِ َ

ِّيوم الدين ِ ْ ِّيقطع قراءته آية آية. َ : سمعت أمحد يقول((: قال أبو داود. ُ
ِّحمد هللا رب ـْال(( :، ولفظ الرتمذي))القراءة القديمة مالك يوم الدين(( ََ ُْ

ِالعاملني َ َ ِالرمحـن الرحيم(( ثم يقف ،))ْ َّ َِّ  .)٣())...ثم يقف ))ْ
 يوم فتح مكة r رسول اهللا رأيت:  قالtوعن عبد اهللا بن مغفل 

ِّعىل ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع  لوال أن جيتمع الناس: ، وقال)٤())ُ
أصيل وهو إشباع احلرف : ّاملد عند القراءة عىل رضبني((: ٩/٩١قال ابن حجر يف فتح الباري، )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أصيل، وهو ما إذا أعقب احلرف الذي هذه صفته مهزةألف، أو واو، أو ياء، وغري : الذي بعده
وهو متصل ومنفصل، فاملتصل ما كان من نفس الكلمة، واملنفصل ما كان بكلمة أخرى، 

باأللف، والواو، والياء ممكنات من غري زيادة، والثاين يزاد يف متكني األلف : فاألول يؤتى فيه
النطق هبا إال به من غري إرساف، واملذهب األعدل والواو، والياء، زيادة عىل املد الذي ال يمكن 

ًأنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمد أوال، وقد يزاد عىل ذلك قليال، وما فرط فيه فهو غري  ً َّ
املد الطبيعي األصيل ضابطه : الرضب األول: قلت. ))حممود، واملراد من الرتمجة الرضب األول
بض اإلصبع أو بسطها، والرضب الثاين املد غري األصيل يف املد يمد حركتني كل حركة بمقدار ق

يمد أربع حركات كذلك وجيوز قرصه فيمد : متصل يمد أربع حركات ومنفصل: وهو نوعان
 .حركتني

 .٥٠٤٦، ٥٠٤٥ّالبخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، برقم )  ٢(
ي، كتاب القراءة عن رسول اهللا ، والرتمذ٤٠٠١أبو داود، كتاب احلروف والقراءات، برقم )  ٣(

r وصححه األلباين يف صحيح سنن ٦/٣٠٢، وأمحد، ٢٩٢٧، باب يف فاحتة الكتاب، برقم ،
 .٣/١٦٩، وصحيح سنن الرتمذي، ١/٤٩٣أيب داود، 

هو تقارب رضوب احلركات يف القراءة، وأصله الرتديد، وترجيع الصوت ترديده يف : الرتجيع)  ٤(
= 
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٥٥٦ 
َّحويل لرجعت كام رجع  يقرأ وهو rرأيت النبي ((: ، ويف لفظ للبخاري))َّ

 أو من سورة وهي تسري به وهو يقرأ سورة الفتحعىل ناقته أو مجله، 
بن [ثم قرأ معاوية ... ((: ، ويف رواية))ّالفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع

لوال أن جيتمع الناس عليكم، : حيكي قراءة ابن مغفل، وقال] قرة
، فقلت ملعاوية كيف كان rعت كام رجع ابن مغفل حيكي النبي َّلرج

 r، ويف احلديث مالزمة النبي )١())آ آ آ ثالث مرات: ترجيعه؟ قال
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هبمزة مفتوحة بعدها ألف ((: قال احلافظ يف الفتح) ْآ ا أ(عاوية بن قرة احللق، وقد فرسه، لفظ م
حيتمل أنه أشبع املد يف : حيتمل أن هذا حصل من هز الناقة، وقيل: ، وقيل))ساكنة ثم مهزة أخرى
وقد ثبت الرتجيع يف غري هذا املوضع فأخرج ((: قال احلافظ ابن حجر. موضعه فحدث ذلك
: لنسائي، وابن ماجه، وابن أيب داود واللفظ له من حديث أم هانئ قالتالرتمذي يف الشامئل، وا

،والذي يظهر أن يف ))ِّ وهو يقرأ وأنا نائمة عىل فرايش يرجع القرآنrكنت أسمع صوت النبي 
ًالرتجيع قدرا زائدا عىل الرتتيل ُّبت ((:،فعند ابن أيب داود من طريق أيب إسحاق عن علقمة قالً

 ال يرفع صوته مع عبد اهللا بن مسعود، فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل يف مسجد حيه
معنى الرتجيع حتسني التالوة ال ترجيع الغناء؛ ألن ((:،وقيل))ويسمع من حوله ويرتل وال يرجع

 فتح الباري البن حجر، [))القراءة برتجيع الغناء تنايف اخلشوع الذي هو مقصود التالوة
٩/٩٢.[ 

أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من بعض ) ْآاآ(ولكن رأى شيخنا ابن باز يف قول معاوية بن قرة 
ألحرف ال تدل عىل معنى،واملقصود من ترديد القراءة الفائدة الرواة يف تفسري الرتجيع؛ألن هذه ا

أي ترديد : معنى ترجيع القراءة((: ، وقال رمحه اهللا))هو ترديد القراءة: واخلشوع، فالرتجيع
ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا [القراءة   ْ َ َِ ُّ ً َْ َ ََ َّ ًإنا فتحنا لك فتحا مبينا. ِ ْ َ َِ ُّ ً َْ َ ََ َّ َإنا فتحنا لك. ِ َ ََ َْ َّ ً فتحا مبيناِ ِْ ُّ ً  للخشوع ] َ

 يرسد القراءة إال يف بعض األحوال، وقد rوالتدبر وهذا هو معنى الرتجيع يف القراءة، وكان 
ُإن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز ال [: قام ليلة بآية َ َ ُِ َ َ ُ َ َّ َْ َ ََ َ َّ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ ُ َُْ ِ َِ ِحكيمـِّْ  فالرتجيع سنة ] َ
 ].٤٢٨١سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم . [))فقطعند احلاجة 

، ٤٢٨١ الراية يوم الفتح، برقم rالبخاري، كتاب املغازي، باب ركز النبي : متفق عليه)  ١(
= 
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٥٥٧ 
للعبادة؛ ألنه حالة ركوبه الناقة وهو يسري مل يرتك العبادة بالتالوة، ويف 
جهره بذلك إرشاد إىل أن اجلهر بالعبادة قد يكون يف بعض املواضع 

 .)١(ن اإلرسار، وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلكأفضل م
ً أن رجال قرأ املفصل يف ركعة، فقال tوعن عبد اهللا بن مسعود 

ّهذا كهذ الشعر؟((: له ً  يقرن r لقد عرفت النظائر التي كان رسول اهللا ّ
 كل سورتني من آل حم يف:بينهن، فذكر عرشين سورة من املفصل

، ))  يقرأهن اثنتني اثنتني يف كل ركعةrكان النبي ((: ، ويف لفظ)٢(ركعة
عرشون سورة من أول املفصل عىل تأليف ابن مسعود آخرهن (( :وقال

: ،ويف لفظ ملسلم)٣())عم يتساءلون(( الدخان،و))حم((من احلواميم 
، ويف )٤()) يف عرش ركعات من املفصل يف تأليف عبد اهللاعرشون سورة((

ًهذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن ال جياوز ... ((: لفظ ملسلم ً
: َّ، ولكن إذا وقع يف القلب فرسخ فيه نفع، وإن أفضل الصالةتراقيهم

  يقرنrوالسجود، إين ألعلم النظائر التي كان رسول اهللا الركوع 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب صالة ٧٥٤٠، ورقم ٥٠٤٧وكتاب فضائل القرآن، باب الرتجيع، برقم 
 . ٧٩٤ الفتح يوم فتح مكة، برقم  سورةrاملسافرين، باب ذكر قراءة النبي 

 .٩/٩٢فتح الباري البن حجر، )  ١(
البخاري، كتاب اآلذان، باب اجلمع بني السورتني يف ركعة والقراءة باخلواتيم، : متفق عليه)  ٢(

، ومسلم، كتاب صالة املسافرين، باب ترتيل ٧٧٥وبسورة قبل سورة، وبأول سورة، برقم 
 ).٧٢٢ (-٢٧٥ ِّالقرآن واجتناب اهلذ، برقم

 .٥٠٥٣، ورقم ٤٩٩٦البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، برقم )  ٣(
 .، وتقدم)٧٢٢ (-٢٧٦مسلم، برقم )  ٤(
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٥٥٨ 
  .)١())بينهن

فيستحب للقارئ التايل لكتاب اهللا تعاىل أن يرتل وهذا هو األفضل أن 
بإسقاط بعض :ِّيرتل،وال بأس بالرسعة التي ليس فيها إخالل باللفظ

وهو إدراج :احلروف،أو إدغام ما ال يصح إدغامه،وهذه قراءة احلدر
ّءة ورسعتها،والبد فيه من مراعاة أحكام التجويد،ومن املد القرا

 .والتشديد،والقطع،والوصل؛وليحذر فيه من برت حرف املد وذهاب الغنة
 .)٢(فإن حصل إخالل باللفظ يف هذه القراءة فهي حرام؛ألهنا تغيري للقرآن

 وإذا مر بآية ،إذا مر القارئ بآية رحمة سأل اهللا من فضله: األدب العاشر
ّعذاب استعاذ باهللا تعاىل، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل؛ حلديث حذيفة 

t قال صليت مع النبي ،r ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند 
ع هبا، يرك: يصيل هبا يف ركعة، فمىض فقلت: ، ثم مىض يصيل، فقلتاملائة

َّثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مرتسال، إذا مر  ً
ّبآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ّ َّ...(()٣(. 

 ،يقرأ القرآن على ترتيب المصحف،فيقرأ الفاتحة:األدب الحادي عشر
 إال فيام ورد الرشع ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم ما بعدها عىل الرتتيب،

 باستثنائه، كصالة الصبح يوم اجلمعة؛ فإن األفضل أن يقرأ يف األوىل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وتقدم) ٧٢٢ (-٢٧٥مسلم، برقم)  ١(
 .١٥٣جمالس شهر رمضان،للعثيمني، ص: انظر)  ٢(
 .، وتقدم خترجيه يف التدبر للقرآن٧٧٢مسلم، برقم )  ٣(
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٥٥٩ 
 يف األوىل: سورة السجدة، ويف الثانية سورة اإلنسان، ويف صالة العيد

ُاقرتبت الساعة(، والثانية )ق( َْ ََّ ِ َ َقل يا (: ، وركعتي سنة الفجر، يف األوىل)َ ْ ُ
َأهيا الكافرون ُ ِ َ ْ َ ُّ َقل هو اهللا ( الثانية، ويف) َ ُ ْ َ أحدُ ، وكذلك من السنة قراءة )َ

هاتني السورتني يف ركعتي الطواف، ويف السنة الراتبة لصالة املغرب 
ِ اسم ربك األعىل(: يف األوىل: بعدها، وكذلك ركعات الوتر َسبح ْ ِّ َِّ ْ َ َ َ ْ ، ويف )َ

َقل يا أهيا الكافرون(: الثانية ُ َِ َ ْ َْ ُّ َ ْقل(:، ويف الثالثة )ُ َ هو اُ ٌ أحدهللاُ َ ، ولو خالف )َ
الرتتيب فقرأ سورة ال تيل األوىل،أو قرأ سورة قبلها جاز، ولكن األفضل 

 .القراءة عىل ترتيب املصحف
ًوأما قراءة السورة من آخرها إىل أوهلا فممنوع منعا مؤكدا؛ فإنه  ً

 .يذهب بعض رضوب اإلعجاز، ويزيل حكمة ترتيب اآليات
أنه : وروى ابن أيب داود عن احلسن((:  اهللاقال اإلمام النووي رمحه

كان يكره خمالفة ترتيب املصحف، وبإسناد صحيح عن عبد اهللا بن 
ًإن فالنا يقرأ القرآن منكوسا؟ فقال((: ، أنه قيل لهtمسعود  ذلك ((: ً

 .)١())منكوس القلب
م الصبيان من آخر املصحف إىل أوله فحسن ليس من هذا وأما تعلي

الباب؛فإن ذلك قراءة متفاصلة يف أيام متعددة،مع ما فيه من تسهيل احلفظ 
 .)٢(عليهم،واهللا أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٩تبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، صال)  ١(
 .٧٩املرجع السابق، ص: انظر)  ٢(
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٥٦٠ 
 :يجهر بالقرآن ما لم يتأذَّ أحد بصوته: األدب الثاني عشر

دلت األحاديث يف حتسني الصوت بالقرآن، ويف الرتتيل والرتنيم 
آن، والتغني به عىل استحباب رفع الصوت واجلهر بالقرآن، كام بالقر

دلت أحاديث أخرى عىل احلث عىل اإلرسار بالقرآن؛ فكانت األحاديث 
 :يف ذلك عىل نوعني

 :استحباب اجلهر برفع الصوت بالقرآن: النوع األول
ًجاء يف هذا النوع من األحاديث املذكورة آنفا يف األمر بتزيني 

ما أذن اهللا ليشء ما أذن لنبي (( :r وحتسينه، كقوله الصوت بالقرآن
:  أليب موسىr، وقول النبي )١ ())حسن الصوت يتغنى بالقرآن جيهر به

ًلقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامري ((
وغري ذلك مما تقدم يف .)٣())زينوا القرآن بأصواتكم((:rوقوله ،)٢())ودآل دا

قال رسول :،قالtالرتغيب يف حتسني الصوت بالقراءة،وعن أيب موسى 
 ُف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن حني يدخلون بالليلإين ألعر((:rاهللا 

 وسمعت شيخنا ابن باز.  )٤())... َوإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا بالنهار
حتسني : ، وتقدم يف األدب الثامن٧٩٢، ومسلم، برقم ٥٠٥٣البخاري، برقم : متفق عليه)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الصوت بالقرآن
 .وتقدم يف األدب الثامن. ٧٩٣، ومسلم، برقم ٥٠٤٨البخاري برقم : متفق عليه)  ٢(
، ١/٤٠٤، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود، ١٠١٦، والنسائي، برقم ٤٦٨، برقم أبو داود)  ٣(

 .وتقدم يف األدب الثامن
، ومسلم، كتاب فضائل ٤٢٣٢البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، برقم : متفق عليه)  ٤(

 .٢٤٩٩، برقم yالصحابة، باب من فضائل األشعريني 
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٥٦١ 
 .)١())yكان هلم أصوات حسنة بالقرآن ((:رمحه اهللا يقول

 ليلة بعد rُأبطأت عىل عهد رسول اهللا :  قالتوعن عائشة 
كنت أستمع قراءة رجل :  قلت،))ِأين كنت؟((: ُالعشاء، ثم جئت فقال

فقام وقمت : ٍمن أصحابك مل أسمع مثل قراءته وصوته من أحد، قالت
هذا سامل موىل أيب حذيفة، (( :َّه حتى استمع له، ثم التفت إيل فقالمع

 . )٢())احلمد هللا الذي جعل يف أمتي مثل هذا
إن من أحسن الناس (( :rقال رسول اهللا : ، قالtوعن جابر 

 .)٣())ه يقرأ حسبتموه خيشى اهللاًصوتا بالقرآن الذي إذا سمعتمو
 .ويف إثبات اجلهر بالقرآن أحاديث كثرية

 :اجلهر بالقراءة وإخفاؤها: النوع الثاين
:  قالtجاء يف ذلك أحاديث منها حديث عقبة بن عامر اجلهني 

اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة، واملرس بالقرآن (( :rقال رسول اهللا 
 .)٤())كاملرس بالصدقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٢٣٢ح البخاري، احلديث رقم سمعته أثناء تقريره عىل صحي)  ١(
، وصححه ١٣٣٨ٌابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب يف حسن الصوت بالقرآن، برقم )  ٢(

 . ١/٣٩٨األلباين يف صحيح ابن ماجه، 
، وصححه ١٣٣٩ٌابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، باب يف حسن الصوت بالقرآن، برقم )  ٣(

 .١/٣٩٨األلباين، يف صحيح ابن ماجه، 
، والرتمذي، ١٣٣٣أبو داود، كتاب الصالة، باب يف رفع الصوت بالقراءة يف صالة الليل، برقم )  ٤(

، والنسائي،كتاب الزكاة،باب ٢٩١٩كتاب ثواب القرآن،باب حدثنا حممود بن غيالن،برقم 
،ويف صحيح ١/٣٦٥،وصححه األلباين، يف صحيح سنن أيب داود، ٢٥٦١املرس بالصدقة،برقم 

= 
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٥٦٢ 
 يف املسجد فسمعهم rاعتكف رسول اهللا : ، قالtوعن أيب سعيد 

ٍ (( :جيهرون بالقراءة، فكشف السرت وقال َّأال إن كلكم مناج َّربه فال يؤذين ُ َّ
يف ((:، أو قال))ًبعضكم بعضا وال يرفع بعضكم عىل بعض يف القراءة

 .)١())الصالة
فجاءت األحاديث يف النوع : فعىل هذا دلت األحاديث عىل النوعني

اب رفع الصوت بالقراءة، واآلثار يف ذلك عن الصحابة األول باستحب
ُمن أقواهلم، وأفعاهلم فأكثر من أن حترص، وأشهر من أن تذكر: والتابعني ُ)٢(. 

وجاء يف النوع الثاين أحاديث وآثار تدل عىل استحباب اإلرسار 
 .وخفض الصوت بالقراءة

سمعة،أو واجلمع بني هذين النوعني أن القارئ إذا خاف الرياء، أو ال
َّيتأذى مصلون، أو نيام بجهره، أو خاف إعجابا، أو يلبس عىل من يقرأ  ً َّ

 .أو غري ذلك من أنواع القبائح فاإلرسار بالقراءة واإلخفاء هبا أفضل
ًأما من مل خيف شيئا من ذلك فاجلهر بالقراءة له أفضل، ويستحب له  ْ

سامعني؛ وألنه َّذلك؛ ألن العمل يف اجلهر أكثر؛ وألن فائدته تتعدى لل
يوقظ قلب القارئ، وجيمع مهه إىل الفكر، ويرصف سمعه إىل التدبر، 
 ويطرد النوم ويزيد يف النشاط، ويطرد الشيطان، فإن كانت القراءة

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .،ويف غريمها٣/١٦٦سنن الرتمذي،

 .١٣٣٢أبو داود،كتاب الصالة،باب يف رفع الصوت بالقراءة يف صالة الليل،برقم )  ١(
 .٨٦التبيان لإلمام النووي، ص: انظر)  ٢(
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٥٦٣ 
 .)١(بحضور من يستمع إليه، تأكد استحباب اجلهر

ويدل عىل هذا اجلمع حديث عبد اهللا بن أيب قيس رمحه اهللا عن : قلت
 أنه سأهلا يف حديث طويل، وفيه أنه سأهلا عن قراءة النبي عائشة 
rأكان يرس بالقراءة أم جيهر؟ : كيف كانت قراءته: فقلت: ... ، فقال

: ، قال))قد كان ربام أرس، وربام جهر: كل ذلك قد كان يفعل((: قالت
 .)٢())... ً الذي جعل يف األمر سعةاحلمد هللا: فقلت

يا أبا بكر مررت بك (( : قال أليب بكرr، أن النبي tوعن أيب قتادة 
ُقد أسمعت من ناجيت يا رسول : ، قال))ّوأنت تصيل ختفض صوتك؟

ًنت تصيل رافعا مررت بك وأ((: ، وقال لعمر))ًارفع قليال((: ، قال!اهللا ِّ
: قال! ، وأطرد الشيطان)٣(ُيا رسول اهللا أوقظ الوسنان: ، قال))صوتك؟

 .)٤())ًاخفض قليال((
، وآداب تالوة القرآن وتأليفه للحافظ ٨٧ -٢التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، ص: انظر)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، املطبوع مع أخالق محلة  القرآن ملحمد بن احلسني هـ٩١١جالل الدين السيوطي املتوىف 
 .١١٠هـ، ص٣٦٠اآلجري، املتوىف، 

، ويف كتاب ثواب القرآن، باب ٤٤٩الرتمذي، كتاب الصالة، باب ما جاء يف قراءة الليل، برقم )  ٢(
، وأبو داود، كتاب الصالة، باب يف وتر النبي ٢٩٢٤، برقم rما جاء كيف كانت قراءة النبي 

rوصححه ١٦٦٢، والنسائي، صالة الليل، باب كيف القراءة بالليل، برقم ١٤٣٧قم ، بر ،
. ، ويف غريمها٣/١٦٨، ويف صحيح سنن الرتمذي، ١/٣٩٥األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 

 .١٣٣٣ -١٣٢٧صحيح سنن أيب داود، برقم : أحاديث يف الباب: وانظر
 ].٥/١٨٦النهاية، . [النائم الذي ليس بمستغرق يف نومه: الوسنان)  ٣(
، والرتمذي كتاب ١٣٢٩أبو داود، كتاب الصالة، باب رفع الصوت بالقراءة يف الصالة، برقم )  ٤(

 ، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٤٤٧الصالة، باب ما جاء يف القراءة بالليل، برقم 
= 
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٥٦٤ 
 يستحب للقارئ في غير الصالة استقبال القبلة؛: األدب الثالث عشر

ًإن لكل يشء سيدا، وإن (( :rقال رسول اهللا : ، قالtحلديث أيب هريرة 
  .)١())سيد املجالس قبالة القبلة

ًولو قرأ قائام، أو جالسا، أو راكبا، أو مضطجعا، أو يف فراشه جاز له  ً ً ً
َإن يف خلق السم [ :، قال اهللا تعاىل)٢(ذلك وال حرج َّ ِ ْ َ ِ َّ ِوات واألرض ِ ْ َ َ َِ

ِواختالف الليل والنهار آليات ألويل ْ َ َُ ِِّ ٍ ِ َِ َْ َّ ِْ َّ َ األلبابَ ًالذين يذكرون اهللا قياما  * ْ َ ُ َِ َِ ُ ْ َ َّ
ِوقعودا وعىل جنوهبم ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ْ َ َّ ُ َ َْ َ َ َ ُ َ َ ً ُ َِ ِ ْ ََ َ ُِ َ َّ َ ِ ِ َ ُ... [ 

 .)٣(اآليات 
كان ((:  يقرأ القرآن يف حجر عائشة، قالت rوقد كان النبي 
  .)٥())رآن وأنا حائض، ثم يقرأ الق)٤(يتكئ يف حجري

  أنه كانr يذكر اهللا عىل كل أحيانه، وثبت عنه rوقد كان النبي 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٦٤، ويف صحيح سنن أيب داود، ١/٢٥٤
، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، ]٣٠٦٢، برقم ٥/٢٧٨البحرين، جممع [الطرباين يف األوسط، )  ١(

 .))رواه الطرباين يف األوسط، وإسناده حسن((: ٨/٥٩
 .٦٣التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي، ص: انظر)  ٢(
 .١٩١ -١٩٠: سورة آل عمران، اآليات)  ٣(
ُالثوب واحلضن، وحجر اإلنسان وحجره : احلجر: حجري)  ٤( ْ ْ َِ ُحضنه: -بالفتح والكرس  –ِْ ُ ْ ِ ..

 ].١٦٦/ ٤، ولسان العرب، ٣٤٢/ ١النهاية يف غريب احلديث، [
البخاري، كتاب احليض، باب قراءة الرجل يف حجر امرأته وهي حائض، برقم : متفق عليه)  ٥(

، ومسلم، كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها ٧٥٤٩٢، وبرقم ٢٩٧
 .٣٠١التكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه، برقم وترجيله، وطهارة سؤرها وا
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٥٦٥ 
رأيت رسول :  قالtيقرأ القرآن عىل راحلته؛ حلديث عبد اهللا بن مغفل 

ِّ يوم فتح مكة عىل ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجعrاهللا  لوال : ، وقالُ
ِّأن جيتمع الناس حويل لرجعت كام يرجع َّ(()١(.  

ًقائام، : كيف تقرأ القرآن؟ قال((:  أليب موسىtوقد قال معاذ 
ًتفوقه تفوقاًوقاعدا، وعىل راحلتي، وأ َّ ّ(()٢(. 

وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول يف تقريره عىل حديث عبد اهللا بن 
 عىل أن وهذا يدل((:  سورة الفتح عىل راحلته، قالrمغفل يف قراءة النبي 
فيقرأ عىل دابته، وعىل سيارته، : ينام كان إال يف احلامماملسلم يقرأ القرآن أ

 .)٣())ويف فراشه
ينبغي  حسن االستماع من المستمع للقرآن،: األدب الرابع عشر

ِأن ينْصت، وحيسن االستامع: للمستمع لتالوة القرآن من غريه سواء : ُ
َّكان ذلك من القارئ الـمشاهد، أو من اإلذاعة، أو غري ذلك، ويتأدب َ َ ُ 
: ُكذلك باآلداب السابقة، وقد نقل عن الليث بن سعد رمحه اهللا، أنه قال

ٍما الرحـمة إىل أحد بأرسع منها إىل مستمع القرآن؛ لقول اهللا : يقال((
ِوإذا قر [ :تعاىل ُ َ ِ ُ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحونَئَ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َّ َ َ َْ َ ُ ُْ ْ َ ُِ َِ ُ [ )٤( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وتقدم خترجيه٧٩٤، ومسلم، برقم ٤٢٨١البخاري، برقم : متفق عليه)  ١(
 .، وتقدم خترجيه١٧٣٣،ومسلم،برقم ٤٣٤٥ -٤٣٤١البخاري،برقم :متفق عليه)  ٢(
 .٥٠٣٤سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم )  ٣(
 .٢٠٤: اف، اآليةسورة األعر)  ٤(



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٥٦٦ 
 .)١())َّولعل من اهللا واجبة

 .)٢(فإذا كان هذا الثواب ملستمع القرآن،فكيف بتاليه؟
 :سجود تالوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع: األدب الخامس عشر

قال :  قالt حلديث أيب هريرة ؛ فضل سجود التالوة عظيم-١
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ((: rرسول اهللا 

مر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة، ُأ]  يا وييلويف رواية[ يا ويله: يقول
، وهذا احلديث فيه احلث عىل )٣())مرت بالسجود فأبيت فيل النارُوأ

 .سجود التالوة والرتغيب فيه
 ؛)٤(سجود التالوة سنة مؤكدة عىل الصحيح للتايل واملستمع -٢

التذكار يف أفضل : ،دار الكتب العربية بدمشق،وانظر٥٢الرعاية،ملكي بن أيب طالب القييس،ص)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٦هـ،ص٦٧١األذكار،للعالمة حممد بن أمحد القرطبي،املتوىف 

 .١٢٦املرجع السابق، ص: انظر)  ٢(
 .٨١برقم مسلم، كتاب اإليامن، باب إطالق اسم الكفر عىل من ترك الصالة، ) ٣(
فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إىل : اختلف العلامء رمحهم اهللا يف حكم سجود التالوة) ٤(

َفام ل [: أن سجود التالوة واجب؛ لقول اهللا تعاىل َهم ال يؤمنونـََ ُْ ِ ُ ْ ُ وإذا قرئ عليهم القرآن ال  *ُ ْ ُ ُْ ْ َ ُِ َ ََ ِ َ ِ
َيسجدون ُ ُ ْ هذا ذم وال يذم عىل ترك واجب؛ :  وقالوا،]٢١، ٢٠: سورة االنشقاق، اآليتان [] َ

ًوألنه سجود يفعل يف الصالة فكان واجبا كسجود الصالة، واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن 
اإلنصاف مع املقنع : هو رواية عن اإلمام أمحد، انظر:  وقيل١٦٢-٢٣/١٥٢تيمية يف الفتاوى، 

 .٤/٢١٠والرشح الكبري، 
الك، واإلمام الشافعي، وهو قول عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا وذهب اإلمام أمحد، واإلمام م

رشح النووي عىل صحيح : انظر.  إىل أن سجود التالوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة
وسمعت اإلمام عـبد العـــزيز بن . ٣/٣٦٤، واملغني البن قدامة، ٥/٧٨، و٢/٤٣١مسلم، 

= 
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٥٦٧ 
 النجم بمكة فسجد هبا rقرأ النبي :  قالt حلديث عبد اهللا بن مسعود

ً، غري شيخ أخذ كفا من حىص أو تراب فام بقي أحد من القوم إال سجد َّ
َذلك قتل وقال يكفيني هذا، فرأيته بعد ] فسجد عليه[ورفعه إىل جبهته  ِ ُ

 أول سورة أنزلت فيها سجدة((:  ويف رواية،]وهو أمية بن خلف[ًكافرا 
ِوالنجم  [ ْ  .)١( احلديث))... وسجد من خلفهrفسجد رسول اهللا ، ]ََّ

 وعن ابن عباس   جد النبي س((: قالr] وسجد ،]بالنجم 
 .)٢()) واملرشكون، واجلن، واإلنس،معه املسلمون

 يقرأ علينا السورة rكان النبي ((:  قال وعن عبد اهللا بن عمر
، فنزدحم حتى ما جيد أحدنا جلبهته فيها السجدة فيسجد ونسجد معه

 كان يقرأ القرآن، فيقرأ rأن النبي ((:  ولفظ مسلم))ًموضعا يسجد عليه
 .)٣(احلديث))...سورة فيها سجدة ونسجد معه

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو سنة ... : ، يقول٣٦٢بلوغ املرام، عىل احلديث رقم عبد اهللا ابن باز أثناء تقريره عىل 

 .r مؤكدة لفعله 
كتاب سجود القرآن، باب ما جاء يف سجود القرآن . البخاري واللفظ له: متفق عليه) ١(

 وأصحابه r،ويف كتاب مناقب األنصار،باب ما لقي النبي ١٠٧٠،وبرقم ١٠٦٧وسنتها،برقم 
، وكتاب التفسري ٣٩٧٢واملغازي، باب قتل أيب جهل، برقم ، ٣٨٥٣من املرشكني بمكة، برقم 

ُ فاسجدوا هللا واعبدوا [ سورة والنجم، باب ُُ ْ َ ُ ْ واأللفاظ مجعت بينها من بعض  ،٤٨٦٣ برقم ،]َ
 .٥٧٦ برقم ،وأخرجه مسلم، يف كتاب املساجد، باب سجود التالوة. هذه الروايات

،وكتاب ١٠٧١ سجود القرآن وسنتها، برقم كتاب سجود القرآن، باب ما جاء يف البخاري،) ٢(
ُ فاسجدوا هللا واعبدوا [التفسري،سورة النجم، باب  ُُ ْ َ ُ ْ  .٤٨٦٢ برقم ،]َ

، وباب ١٠٧٥البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ، برقم: متفق عليه) ٣(
= 
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٥٦٨ 
ُإذا السامء[  يفrسجدنا مع النبي : قالt وعن أيب هريرة َ َّ َ ْ انشقتِ َّ َ[، 

َاقرأ باسم ربك [ و ِّ َ ْ َِ ِ ْ ْ [)١(. 
وهذه األحاديث تدل عىل أمهية سجود التالوة ومرشوعيته املؤكدة 

 به، ولكن دلت األدلة األخرى عىل عدم الوجوب، فقد rعناية النبي و
 قرأ يوم اجلمعة عىل املنرب بسورة النحل حتى t ثبت أن عمر بن اخلطاب

تى إذا كانت اجلمعة  وسجد الناس، حإذا جاء السجدة نزل فسجد
يا أهيا الناس إنام نمر بالسجود ((: القابلة قرأ هبا حتى إذا جاء السجدة قال

 t  ومل يسجد عمر))فمن سجد فقد أصاب، ومن مل يسجد فال إثم عليه
 .)٢())يفرض علينا السجود إال أن نشاءإن اهللا مل ((: ويف لفظ

ومن أوضح األدلة عىل أن سجود التالوة سنة مؤكدة وليس بواجب 
ِوالنجم  [ rقرأت عىل النبي ((:  قالt حديث زيد بن ثابت ْ  فلم ]ََّ

 .)٣())يسجد فيها
 رمحهم اهللا - ح اإلمام النووي واحلافظ ابن حجر، وابن قدامةّورج

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للسجود مع اإلمام ً، وباب من مل جيد موضعا ١٠٧٦ازدحام الناس إذا قرأ اإلمام السجدة، برقم 

 .٥٧٥برقم  ومسلم، كتاب املساجد، باب سجود التالوة، ،١٠٧٩مع الزحام، برقم 
 ).٥٧٨( -١٠٨مسلم، كتاب املساجد، باب سجود التالوة، برقم ) ١(
 .١٠٧٧مل يوجب السجود،برقم  Uالبخاري،كتاب سجود القرآن،باب من رأى أن اهللا  )٢(
، ١٠٧٢ القرآن، باب من قرأ السجدة ومل يسجد، برقم البخاري، كتاب سجود: متفق عليه) ٣(

 .٥٧٧ ومسلم، كتاب املساجد، باب سجود التالوة، برقم ١٠٧٣
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٥٦٩ 
 أن حديث زيد بن ثابت هذا حممول عىل بيان جواز عدم السجود، وأنه -

ً ألنه لو كان واجبا ألمره بالسجود ولو بعد ؛سنة مؤكدة وليس بواجب
في الوجوب وأقوى األدلة عىل ن((: ، وقال احلافظ ابن حجر)١(ذلك

 بن بازا، وتعقبه اإلمام عبد العزيز )٢())حديث عمر املذكور يف هذا الباب
أن أقوى منه وأوضح يف الداللة عىل عدم وجوب (( فبني- رمحه اهللا -

 سورة النجم فلم يسجد rقراءة زيد بن ثابت عىل النبي : سجود التالوة
 .)٣())ره بهً بالسجود، ولو كان واجبا ألمr ومل يأمره النبي ،فيها
 ؛سجود املستمع إذا سجد القارئ، وإذا مل يسجد مل يسجد -٣

 حلديث ابن عمر   كان النبي ((: قالr يقرأ علينا السورة فيها 
ً موضعا  فنزدحم حتى ما جيد أحدنا جلبهتهالسجدة فيسجد ونسجد معه

ْ لتميم بن حذملt ، وقال ابن مسعود)٤())يسجد عليه  - وهو غالم - َ
، فاملستمع الذي )٥())سجد فأنت إمامنا فيهاا((: قرأ عليه سجدة فقالف

ينصت للقارئ ويتابعه يف االستامع يسجد مع القارئ إذا سجد وإذا مل 

، وفتح الباري ٢/٣٦٥ ،، واملغني البن قدامة٥/٨١ ،رشح النووي عىل صحيح مسلم: انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٥٥ ،البن حجر

 .٢/٥٥٨ ،فتح الباري) ٢(
 .٢/٥٥٨ ،د اهللا ابن باز عىل فتح الباري البن حجرحاشية اإلمام عبد العزيز بن عب) ٣(
 .، وتقدم خترجيه٥٧٥م ومسلم، برق ،١٠٧٥البخاري، برقم : متفق عليه) ٤(
، قبل احلديث ٨البخاري، كتاب سجود القرآن، باب من سجد لسجود القارئ، رقم الباب ) ٥(

 .))ن منصوروصله سعيد ب((: ٢/٥٥٦،، قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري ١٠٧٥رقم
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٥٧٠ 
 .)١(يسجد فال

 فسمع القراءة َّ ال يقصد سامع القرآن وإنام مرأما السامع الذي
: t وسجد القارئ، فإنه ال يلزمه السجود، قيل لعمران بن حصني

 كأنه ال ))أرأيت لو قعد هلا((: الرجل يسمع السجدة ومل جيلس هلا، قال
 ، وقال عثامن)٣())ما هلذا غدونا((: t وقال سلامن الفاريس. )٢(يوجبه عليه

t :))فقال ابن ٍ، وأما املستمع بقصد)٤())إنام السجدة عىل من استمعها 
 .)٥())وأمجعوا عىل أن القارئ إذا سجد لزم املستمع أن يسجد((: بطال

 .)٦(ثارَّفقد فرق بعض العلامء بني السامع واملستمع بام دلت عليه هذه اآل
 والرشح املمتع البن ،٢/٣٦٦، واملغني البن قدامة، ٢/٥٥٨ ،فتح الباري البن حجر: انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٣١ ،عثيمني
 مل يوجب السجود، قبل احلديث رقم U البخاري،كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن اهللا) ٢(

 ثم صحح إسناده ،عناه، وذكر احلافظ ابن حجر يف فتح الباري أنه وصله ابن أيب شيبة بم١٠٨٧
 .٢/٥٥٨، ابن حجر يف الفتح

أخرجه البخاري يف الكتاب والباب السابقني، وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله ) ٣(
  ليس هلذا  : السجدة فسجدوا، فقيل له فقالفقرؤواَّمر سلامن عىل قوم قعود : عبدالرزاق قال

 .  صحيحهوإسناد : ٢/٥٥٨ ، يف الفتحقال احلافظ،  غدونا
 أن عبد الرزاق وصله، ٥٥٨/ ٢البخاري، يف الكتاب والباب السابقني، وذكر احلافظ يف الفتح، ) ٤(

 .والطريقان صحيحان: وابن أيب شيبة قال
 .٢/٣٠٩ ،نيل األوطار للشوكاين: ،وانظر٢/٥٥٦ ،البن حجر فتح الباري،) ٥(
 يف حكم سجود - رمحه اهللا -  وقال اإلمام النووي،٢/٥٥٨ ،بن حجرفتح الباري، ال: انظر) ٦(

ًوهو سنة للقارئ واملستمع له، ويستحب أيضا للسامع الذي ال يسمع لكن ال  : التالوة للسامع
 .٥/٧٨ ، رشح النووي عىل صحيح مسلم،  املستمع املصغي تأكده يف حقيتأكد يف حقه
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٥٧١ 
 يف )١(مخس عرشة سجدة  عدد سجدات القرآن ومواضعها،-٤

 :املواضع اآلتية
َوله يسجدون[:عند قوله تعاىلآخر سورة األعراف،:املوضع األول ُ ُ ُ َْ َ َ[)٢(. 
ِوظالل[: عند قوله تعاىليف الرعد:املوضع الثاين ِهم بالغدو واآلصالـَُ َ َ ِّ ُ ُ ْ ِ ُ[)٣(. 
َويفعلون ما يؤمرون [: ه تعاىل عند قوليف النحل: املوضع الثالث ْ َُ َ ُ َ َُ َ َْ [)٤(. 
ًويزيدهم خشوعا [:  عند قوله تعاىليف اإلرساء: املوضع الرابع ُ َُ ُ ُْ َِ [)٥(. 

ُ خروا سجدا وبكيا [: عند قولهيف سورة مريم: املوضع اخلامس ُِّ ُ َ ًَّ َ [)٦(. 
ُإن اهللا يفعل [: عند قوله تعاىليف سورة احلج:املوضع السادس َ ْ َ َّ ُما يشاءِ َ َ َ[)٧(. 

مخس عرشة سجدة، وهو رواية عن اإلمام أمحد : فقيل: تالوةاختلف العلامء يف عدد سجدات ال) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب

أربع عرشة سجدة وهو املشهور يف مذهب اإلمام أمحد، وهو رواية عن الشافعي وأيب : وقيل
: نابلة أسقطوا سجدة ص، واألحناف أسقطوا السجدة الثانية من احلج، وقيلحنيفة، لكن احل

 .سجدة، وهو رواية عن اإلمام مالك ومن تبعهإحدى عرشة 
، واملقنع والرشح ٢/٣٥٢ ،، واملغني البن قدامة٥/٨١، صحيح مسلم رشح النووي عىل: انظر

 .٤/١٣٤ ،، والرشح املمتع، البن عثيمني٤/٢٢٠ ،الكبري ومعهام اإلنصاف
 .٢٠٦: اآلية سورة األعراف،) ٢(
 .١٥: اآلية سورة الرعد،) ٣(
 .٥٠: ل، اآليةسورة النح) ٤(
 .١٠٩: سورة اإلرساء، اآلية) ٥(
 .٥٨: سورة مريم، اآلية) ٦(
 .١٨: سورة احلج، اآلية) ٧(
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٥٧٢ 
ُوافعلوا ال [:  عند قوله تعاىليف سورة احلج: املوضع السابع َ ْخري لعلكم ـَْْ ُْ َّ ََ َ َ
َتفلحون ُ ِ ْ ُ [)١(. 
ًوزادهم نفورا [:  عند قوله تعاىليف سورة الفرقان: املوضع الثامن ُْ ُ ُ َ ََ [)٢(. 
َرب العرش الع[:عند قوله تعاىليف سورة النمل،:املوضع التاسع َ ُّْ ِْ ْ ِظيمَ ِ[)٣(. 
ْوهم ال  [:  عند قوله تعاىل السجدة،] امل [يف سورة : املوضع العارش ُ َ
َيستكربون ُ ِ ْ َ ْ َ [)٤(. 

َوخر راكعا وأناب[:عند قولهيف سورة ص،:ملوضع احلادي عرشا َ ً ََ َ ِ َ َّ َ[)٥(. 
َوهم ال يسأمون[:عند قوله تعاىليف سورة فصلت،:املوضع الثاين عرش ُ ْ َ َْ ُ َ[)٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٧سورة احلج، اآلية، ) ١(
 .٦٠: سورة الفرقان، اآلية) ٢(
 .٢٦: سورة النمل، اآلية-٣
 .١٥: سورة السجدة، اآلية) ٤(
) ص( ليس((: قال  باس، وسجدة ص ثبت هبا احلديث عن ابن ع٢٤:سورة ص اآلية) ٥(

صحيح البخاري، كتاب سجود  [،)) يسجد فيهاrمن عزائم السجود، وقد رأيت النبي 
َ واذكر عبدنا داوود[ ، وكتاب أحاديث األنبياء، باب١٠٦١القرآن، باب سجدة ص، برقم  ُ َ ْ َ ََ َ ُْ َ ذا ْ

ٌاأليد إنه أواب َّ َُ َّ ِ ِ ْ أي ما وردت العزيمة ((: ومعنى ص ليس من عزائم السجود] ٣٤٢٢ برقم ،] َ
ناء عىل أن بعض املندوبات آكد من بعض عند من ال يقول بًعىل فعله كصيغة األمر مثال، 

-بن بازاوسمعت اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا .٢/٥٥٢ ، فتح الباري البن حجر،))بالوجوب
هذا احلديث يدل عىل ثبوت : يقول٣٦٣ احلديث رقم ، أثناء تقريره عىل بلوغ املرام-رمحه اهللا
أما ما قاله ابن عباس ،ُوالصواب أنه يسجد هبا يف الصالة وخارجها،))ص(( سجدة  

 .  وكفىr فعل النبي ))ص((وقد دل عىل سجدة ،فهو من اجتهاده
 .٣٨: سورة فصلت ،اآلية) ٦(
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٥٧٣ 
 - رمحه اهللا - مهور من العلامء، وقال اإلمام مالكوهذا قول اجل

َإن كنتم إياه تعبدون [:وطائفة من السلف، بل عند قوله تعاىل ُ َ ُ ُُ ْ ُ َّ ِْ ِ [)١(. 
ُفاسجدوا  [ : عند قوله تعاىليف آخر سورة النجم،: املوضع الثالث عرش ُ ْ َ

ُهللا واعبدوا  ُ ْ َ[)٢(. 
َوإذا قرئ  [ :وله تعاىل عند قيف سورة االنشقاق: املوضع الرابع عرش ِ ُ َ ِ َ

َعليهم القرآن ال يسجدون ُُ ُ َْ َ ْ ُ ُْ ْ َِ [)٣(. 
ْواسجد  [ : عند قوله تعاىليف آخر سورة العلق: املوضع اخلامس عرش ُ َْ

ْواقرتب َِ َ  نا سورة احلج جاء فيهام خرب خالد بن معدتاوسجد .)٤(] ْ
tوجاء يف خرب عقبة بن)٥())فضلت سورة احلج بسجدتني((:  قال ، 

 .)٦())فمن مل يسجدمها فال يقرأمها((: عامر، وزاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧: سورة فصلت، اآلية) ١(
 .٦٢: سورة النجم، اآلية) ٢(
 .٢١: سورة االنشقاق، اآلية) ٣(
 .١٩: سورة العلق، اآلية) ٤(
حة العالمة امعزاه إىل أيب داود يف املراسيل، وسمعت سو ،٣٦٦ برقم ،ذكره احلافظ يف بلوغ املرام) ٥(

 وأيد ذلك ،ال بأس بإسناده عند أيب داود :خلرب يقول أثناء تقريره عىل هذا ا- رمحه اهللا - ابن باز
 . ما بعده

ليس : ، قال الرتمذي٥٧٨الرتمذي، كتاب اجلمعة، باب ما جاء يف السجدة يف احلج، برقم ) ٦(
وأخرجه أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب تفريع أبواب السجود، برقم . إسناده بذاك القوي

 ، ويف صحيح الرتمذي، ٣٨٨/ ١حيح سنن أيب داود،  واحلديث حسنه األلباين يف ص،١٤٠٢
رمحه  - إسناده يف البلوغ، وسمعت اإلمام عبد العزيز ابن باز  وضعف احلافظ ابن حجر١/٣١٩
 ، ألن ابن هليعة رصح بالسامع؛ وابن كثري أنكر تضعيفه،ُيعضد باملرسل قبله : يقول- اهللا

= 
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٥٧٤ 
 أنه t  حلديث أيب هريرة؛ سجود التالوة يف الصالة اجلهرية ثابت-٥

ُإذا السامء [ :صىل بأصحابه صالة العشاء فقرأ َ َّ َ ْ انشقتِ َّ  فسجد، فقيل ] َ
، فال أزال أسجد rسجدت فيها خلف أيب القاسم ((: ما هذه؟ قال: له

 .)١())هفيها حتى ألقا
من قرأ آية سجدة أو كان يستمع هلا،فإنه صفة سجود التالوة،-٦

يستحب له أن يستقبل القبلة ويكرب،ويسجد ثم يقول دعاء السجود،ثم 
 بن حلديث عبد اهللا؛)٢(يرفع من السجود بدون تكبري،وال تشهد،وال سالم

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكن يعضد حديثه مرسل أيب داود، فريفع ًواملعروف عند العلامء ضعف ابن هليعة مطلقا، 

:  عدد السجدات مخس عرشة سجدة :وقال.  احلديث إىل درجة احلسن املقبول الذي حيتج به
النجم واالنشقاق، والعلق، وسجدتان يف احلج، وعرش جممع عليها، : ثالث يف املفصل

وغ املرام، احلديث رقم ، سمعت ذلك من سامحته أثناء تقريره عىل بل والصواب سنية اجلميع
٣٦٧، ٣٦٦. 

، وباب القراءة يف العشاء ٧٦٦باب اجلهر يف العشاء، برقم  البخاري، كتاب األذان،: متفق عليه) ١(
 .٥٧٨، ومسلم، كتاب املساجد، باب سجود التالوة، برقم ٦٧٨بالسجدة، برقم 

ن احلدث ممن الطهارة : اختلف أهل العلم هل يشرتط لسجود التالوة ما يشرتط لصالة النفل) ٢(
والنجس، وسرت العورة، واستقبال القبلة أم ال يشرتط ذلك؟ رجح اإلمام النووي أنه يشرتط 

صحيح [ذلك، ورجح اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ذلك ال يشرتط كام كان ابن عمر يفعل، 
 :، لكن قال]٥ البخاري يف كتاب سجود القرآن، باب سجود املرشكني مع املسلمني رقم الباب

هي برشوط الصالة أفضل وال ينبغي أن خيل بذلك إال بعذر ،رشح النووي عىل صحيح :انظر
 ورجح عدم االشرتاط ابن ١٧٠-٢٣/١٦٥ ،، وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية٥/٨٢،مسلم

 - رمحه اهللا - ، وسمعت سامحة اإلمام عبد العزيز ابن باز٥٦-١/٥٣،القيم يف هتذيب السنن
 الطهارة لسجود التالوة ال جتب وإن كان ذلك خالف ما عليه اجلمهور، ألهنا مستحبة يرجح أن

ألسباب تقع يف القراءة، والقراءة ال جتب هلا الطهارة، فام كان من توابع القراءة فكذلك وقول 
= 
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٥٧٥ 
 عمر   كان رسول اهللا ((: قالrمر  يقرأ علينا القرآن، فإذا َّ

 وإذا كان سجود التالوة يف .)١())َّبالسجدة كرب وسجد وسجدنا معه
 r ألن النبي ؛الصالة، فإنه يكرب حني يسجد وحني ينهض من السجود

صلوا كام ((: r، وقد قال )٢(كان يكرب يف الصالة يف كل خفض ورفع
، وإذا قرأ السجدة يف الصالة يف آخر السورة، فإن شاء )٣())رأيتموين أصيل

ًوإن شاء سجد ثم قام فقرأ شيئا من القرآن ثم ركع، وإن شاء  ركع،

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أثناء تقريره - رمحه اهللا - سمعته من سامحته. اجلمهور ليس بحجة فال تلزم موافقتهم بغري دليل

 عندما سئل هل تشرتط الطهارة لسجود التالوة؟ وانظر ٣٦٩ بلوغ املرام، احلديث رقم عىل
، ٢/٣١٣،، ونيل األوطار للشوكاين٢/٣٥٨، املغني البن قدامة: للفائدة يف معرفة اخلالف

 ، ، وفتح الباري البن حجرًأما سرت العورة واالستقبال فقيل إنه معترب اتفاقا :وقال
، ٤/١٢٦ ،، والرشح املمتع البن عثيمني٢/٣٧٩،  السالم للصنعاين، وسبل٥٥٤-٢/٥٥٣

 .٤١٥-١١/٤٠٦، وفتاوى ابن باز
أبو داود،كتاب سجود القرآن،باب يف الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو يف غري صالة،برقم ) ١(

،برقم ،وضعفه األلباين يف إرواء الغليلإسناده لني:،وقال احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام١٤١٣
 ، وقال صحيح عىل رشط الشيخني،١/٢٢٢ُ، وأخرجه احلاكم يف املستدرك عن عبيد اهللا، ٤٧٢

ووافقه الذهبي، ولكن احلاكم مل يذكر التكبري يف النسخة املوجودة عندي، وسمعت اإلمام عبد العزيز 
لتكبرية عند السجود  يتقوى احلديث برواية احلاكم، فتكون ا:  يقول– رمحه اهللا –بن عبد اهللا ابن باز 

 عىل – رمحه اهللا –، سمعته أثناء تقريره فقط إال إذا كان يف الصالة فإنه يكرب مع كل خفض ورفع 
 ، وهكذا الشوكاين يف نيل األوطار، رأى ثبوته عن عبيد اهللا املصغر،٣٦٩بلوغ املرام، احلديث رقم 

 .٢/٣٨٦، والصنعاين يف سبل السالم، ٢/٣١١ 
: ، وانظر٤١٠-١١/٤٠٦ه اإلمام ابن باز يف جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة،رجح هذا كل) ٢(

 .٤٩ ص،املختارات اجللية من املسائل الفقهية للسعدي
 .، وتقدم خترجيه٥٩٥البخاري، برقم ) ٣(
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٥٧٦ 
 .)١())سجد ثم قام فركع من غري قراءة

سجود الصالة،  يدعو بمثل دعائه يف الدعاء يف سجود التالوة، -٧
 وقد ثبت عن عائشة   كان رسول اهللا : أهنا قالتr يقول يف 
سجد وجهي للذي ((: )٢(]ًيقول يف السجدة مرارا[سجود القرآن بالليل 

فتبارك اهللا أحسن [ بحوله وقوته ه،َه وبرصَ سمعَّوشق )٣(]رهَّوصو[خلقه 
 .)٥()))٤(]اخلالقني

 وعن ابن عباس   جاء رجل إىل النبي : قالrيا :  فقال
 ،رسول اهللا، إين رأيت البارحة فيام يرى النائم كأين أصيل إىل أصل شجرة

 لسجودي، فسمعتها ُ الشجرةِتَدَجَ، فسُتْفقرأت السجدة فسجد
ًاللهم اكتب يل هبا عندك أجرا، وضع عني هبا وزرا،((: تقول  واجعلها يل ً

 قال ابن عباس. ))]تها من عبدك داودْلَّها مني كام تقبْلَّوتقب[ًعندك ذخرا، 
   :))ت النبي فرأيr قرأ سجدة ثم سجد، فسمعته يقول يف 

 .٢/٣٦٩، نقله ابن قدامة يف املغني) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤١٤من سنن أيب داود، برقم) ٢(
 .٢/٣٢٥ ،من سنن البيهقي) ٣(
 .١/٢٢٠ ،ستدرك للحاكممن امل) ٤(
، والرتمذي، كتاب اجلمعة، ١٤١٤أبو داود، كتاب سجود القرآن، باب ما يقول إذا سجد، برقم ) ٥(

 ،، والنسائي، كتاب التطبيق، باب نوع آخر٥٨٠باب ما جاء ما يقول يف سجود القرآن، برقم 
 .١/٢٦٥ ،، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود٦/٢١٧ ،، وأمحد١١٢٩برقم 
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٥٧٧ 
 .)١())سجوده مثل ما أخربه الرجل عن قول الشجرة

 . )٢(ويرشع يف سجود التالوة ما يرشع يف سجود الصالة
وز يف األوقات املنهي عن الصالة والصواب أن سجود التالوة جي

 .)٣( ألنه من ذوات األسباب؛فيها
 : معرفة االبتداء والوقف: األدب السادس عشر

ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف عىل غري آخرها أن 
يبتدئ من أول الكالم املرتبط بعضه ببعض وأن يقف عىل الكالم املرتبط 

 فإهنا قد تكون يف وسط الكالم املرتبط ؛زاءد باألعشار واألجَّوال يتقي
ِمحصنات من النساءـَْوال [: كاجلزء الذي يف قوله تعاىل َِ ُِّ ُ ََ َ ، ويف قوله )٤( ] ْ

ِوما أبرئ نفيس[: تعاىل ْ َ ُ ِّ ََ ِفام كان جواب قومه[:ويف قوله تعاىل، )٥( ]َُ ِ ْ َ َ ََ ََ َ َ[ )٦(، 
، وابن ماجه، كتاب ٥٧٩الرتمذي، كتاب اجلمعة، باب ما جاء ما يقول يف سجود القرآن، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللهم ((ًبدال من ) اللهم احطط(، وعنده ١٠٥٣إقامة الصالة، باب سجود القرآن، برقم 
 ،١/١٨٠،وفني من سنن الرتمذي،وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذيقما بني املع،))اكتب

 .١/١٧٣ ،سنن ابن ماجهوصحيح 
  ،الرشح املمتع: ، وانظر١١/٤٠٧ ،جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، لإلمام عبد العزيز بن باز) ٢(

٤/١٤٤. 
، وجمموع فتاوى ٢/٣١٣ ،، ونيل األوطار للشوكاين٥/٨٢ ،رشح النووي عىل صحيح مسلم) ٣(

 .١١/٢٩١، ابن باز
 .٢٤ : اآلية،سورة النساء) ٤(
 .٥٣ :آلية ا،سورة يوسف) ٥(
 .٦٥: سورة النمل، االية) ٦(
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٥٧٨ 
َومن يقنت منكن هللا ور [: وقوله تعاىل َ ََ َّ َُ ِ ْ ُ ِسولهْ ِ َوما  [: ، ويف قوله تعاىل)١( ] ُ َ

َأنزلنا عىل قومه من بعده من جند من السامء  َّ َِّ ُ ْ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َْ َ  : ، ويف قوله تعاىل)٢( ]َ
ِإليه يرد علم الساعة [ ِ َِ َُّّ ُ َ ُ ْْ َ َوبدا ل [: ، ويف قوله تعاىل)٣( ] ِ َ ُهم سيئاتـََ َ ِّ َ ْ َ ما ُ

ُعملوا ِ َ قال [: ، ويف قوله)٤( ] َ َفام خطبكم أهيا الَ ُّ ََ ْ ُ ُ ْ َ ُمرسلونـَْ َ ْ ، كقوله )٥( ] ُ
ٍواذكروا اهللا يف أيام معدودات [: تعاىل َ ْ َُ َُّ َّ ٍُ َ ِ ْ ُقل أؤنبئكم  [: ، وقوله تعاىل)٦( ] ْ َ ُُ ِّ َ ْ ُ

ْبخري من ذلكم ِّ ُْ ِ َ ٍ َ ؛ فكل هذا وشبهه ينبغي أن ال يبتدأ به وال يوقف )٧( ] ِ
َّرتن بكثرة الغافلني له من القراء الذين ال عليه؛فإنه متعلق بام قبله، وال يغ

يراعون هذه اآلداب، وال يفكرون يف هذه املعاين، وليمتثل ما روى 
ال ((: قالtاحلاكم أبو عبد اهللا بإسناده عن الفضيل بن عياض 

َّتستوحش طرق اهلدى لقلة أهلها، وال تغرتن بكثرة اهلالكني، وال يرضك 
قراءة سورة قصرية بكاملها : قال العلامء؛ وهلذا املعنى ))قلة السالكني

أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصرية؛ فإنه قد خيفى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١: سورة األحزاب، اآلية) ١(
 .٢٨: سورة يس، اآلية) ٢(
 .٤٧: سورة فصلت، اآلية) ٣(
َوبدا ل [، ٤٨: وسورة الزمر، اآلية: ، قلت٣٣: سورة اجلاثية، اآلية) ٤( َ ُهم سيئات ما كسبوا ـََ َ َ ِّ َ َْ ُ َ ُ [. 
 .٥٧: احلجر، اآلية، وكذلك ٣١: سورة الذاريات، اآلية) ٥(
 .٢٠٣: سورة البقرة، اآلية) ٦(
 .١٥: سورة آل عمران، اآلية) ٧(
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٥٧٩ 
وقد روى ابن أيب داود . االرتباط عىل بعض الناس يف بعض األحوال

كانوا :  قالtبإسناده عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل التابعي املعروف 
 .)١( ))ايكرهون أن يقرؤوا بعض اآلية ويرتكوا بعضه

 إلزام النفس باآلداب الجميلة: األدب السابع عشر
 كام ذكرنا، وأن يأخذ نفسه Uفأول ذلك أن خيلص يف طلبه هللا 

بقراءة القرآن يف ليله وهناره، يف الصالة وغريها، وينبغي له أن يكون 
ًحامدا هللا، ولنعمه شاكرا، وله ذاكرا، وعليه متوكال، وبه مستعينا،  ً ً ًً

ً، وبه معتصام، وللموت ذاكرا، وله مستعدا، وينبغي له أن ًوإليه راغبا ً ً
ًيكون خائفا من ذنبه، راجيا عفو ربه، ويكون اخلوف يف صحته أغلب  ً
عليه، إذ ال يعلم بام خيتم له، ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى 

ال يموتن ((: rيف نفسه حلسن الظن باهللا تعاىل، قال رسول اهللا 
ُأحدكم إال وهو حي  .، أي أنه يرمحه ويغفر له)٢()) سن الظن باهللا تعاىلّ

ًوينبغي له أن يكون عاملا بأهل زمانه، متحفظا من سلطانه، ساعيا يف  ً ً
ً، مقدما بني يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه، ]ونجاته[خالص نفسه، 

 .ك ما استطاعًجماهدا لنفسه يف ذل
الورع يف دينه، واستعامل تقوى اهللا :وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده

 .٩٣ -٩٢التبيان يف آداب محلة القرآن، للنووي، ص) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .tمن حديث جابر . ٢٨٧٧مسلم، كتاب اجلنة، باب األمر بحسن الظن باهللا تعاىل، برقم ) ٢(
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٥٨٠ 
ينبغي لقارئ القرآن ((:تعاىل ومراقبته فيام أمر به وهناه عنه، وقال ابن مسعود

ُأن يعرف بليله إذا الناس نائمون،وبنهاره إذا الناس مفطرون،وببكائه إذا 
ضون، وبخشوعه إذا الناس الناس يضحكون،وبصمته إذا الناس خيو

 . )١())خيتالون،وبحزنه إذا الناس يفرحون
ال ينبغي حلامل القرآن أن خيوض مع من ((:وقال عبد اهللا بن عمرو

خيوض،وال جيهل مع من جهل،ولكن يعفو ويصفح حلق القرآن؛ألن يف 
 .)٢())جوفه كالم اهللا تعاىل

يقل وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتصاون عن طرق الشبهات، و
الضحك والكالم يف جمالس القرآن وغريها بام ال فائدة فيه، ويأخذ نفسه 

 .باحللم والوقار
وينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكرب واإلعجاب، ويتجاىف 
عن الدنيا وأبنائها إن خاف عىل نفسه الفتنة، ويرتك اجلدال واملراء، 

 .ويأخذ نفسه بالرفق واألدب
ٌممن يؤمن رشه، ويرجى خريه، ويسلم من رضه، وينبغي له أن يكون  ُ

َّوأن ال يسمع ممن نم عنده، ويصاحب من يعاونه عىل اخلري، ويدله عىل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٩٥قي يف شعب اإليامن، برقم ، والبيه٣٠٥/ ٨رواه ابن أيب شيبة يف املصنف، ) ١(
 .٢١/ ١ذكره القرطبي يف مقدمة تفسريه،) ٢(
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٥٨١ 
 .)١(الصدق ومكارم األخالق، ويزينه وال يشينه

 مدة ختم القرآن: األدب الثامن عشر
ُختم القرآن نعمة عظيمة كربى ملن ابتغى بذلك وجه اهللا تعاىل؛ ألن 

من ((: rف الواحد بحسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا؛ لقول النبي قراءة احلر
) امل: (، ال أقولًقرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا

 .)٢())حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف
امء حروف القرآن املوجودة يف املصنف يف القراءة َّوقد عد بعض العل

ثالثامئة ألف حرف وأحد عرش ألف ((: املوجودة، فبلغ عدد حروفه
، فإذا كان عىل كل حرف )٣()))٣١١٢٥١(ًومئتان ومخسون حرفا وحرف 

واحد حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلا فكم يكون لتايل القرآن من احلسنات؟ 
ُّأيكم حيب ((:  ألصحابهr وقد قال النبي وهذا فضل اهللا يؤتيه من يشاء

 كوماوين يف َأن يغدو كل يوم إىل بطحان أو إىل العقيق فيأيت منه بناقتني
، !يا رسول اهللا نحب ذلك:  فقال أصحابه،))؟ٍغري إثم وال قطيعة رحم

 Uفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اهللا أ((: قال
، وثالث خري له من ثالث، وأربع خري له من أربع ومن خري له من ناقتني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٥ -٨٤التذكار يف أفضل األذكار، للقرطبي، : انظر) ١(
، وتقدم خترجيه يف ٢/٣٢١، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٢٩١٠: الرتمذي، برقم)  ٢(

 .فضل تالوة القرآن الكريم
 .٢٣،لإلمام حممد بن أمحد بن فرح القرطبي األندليس، صالتذكار يف أفضل األذكار)  ٣(
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٥٨٢ 
  .)١())أعدادهن من اإلبل

 أهل العلم عىل أن القرآن املوجود بيننا يزيد عىل ُوقد ذكر االتفاق بني
 .)٢(ستة آالف آية ومئتي آية

وقد ذكر بعض علامء أهل اإلسالم عدد آيات القرآن الكريم يف 
  )٣(أهنا ستة آالف آية ومئتي آية وآية: املصحف املوجود املقروء باأللسنة

كم يكون ، فإذا كانت القراءة لكل آية خري من ناقة عظيمة، ف)٦٢٠١(
ْلتايل القرآن كله من األجر العظيم؟ وال شك أن اإلبل هي محر النعم، 
التي هي أغىل األموال عند العرب وقد ثبت عندي أن هناك من اجلامل ما 

ًوبلغني أن هناك أيضا ] أي اثنا عرش ألف ألف[يسام باثني عرش مليون 
وقراءة ] أي سبعة عرش ألف ألف[من اإلبل ما سيم بسبعة عرش مليون 

آية واحدة خري من واحدة من هذه اإلبل العظيمة وذلك فضل اهللا يؤتيه 
 .من يشاء

ُوقد جاءت األحاديث الصحيحة تبني أكثر وقت خيتم فيه القرآن،  ٍ
  لعبد اهللا بن عمرو rُوأقل وقت خيتم فيه كذلك، فحدد النبي 

َعندما سأله يف كم خيتم القرآن؛ وكان كل ما حدد ً له وقتا وزمنا قالَّ يا : ً
إين أطيق أكثر من : رسول اهللا إين أقوى من ذلك، ويف بعض األلفاظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وتقدم خترجيه يف فضل تعلم القرآن وتعليمه٨٠٣: مسلم، برقم)  ١(
، ٦/٥٨٢، وفتح الباري البن حجر، ١٠٠استخراج اجلدال من القرآن الكريم، البن نجم، ص)  ٢(

 .٢٣٢، ١/٢٣١، و١/٣٣٦ومناهل العرفان للزرقاين، 
 .٢٣أفضل األذكار، صالتذكار ب)  ٣(
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٥٨٣ 
اقرأ القرآن يف كل ((: ذلك، ففي صحيح البخاري ومسلم أنه قال له

 حتى قال rإين أطيق أكثر من ذلك، فام زال يراجع النبي : ، قال))شهر
، ))اقرأه يف سبع وال تزد عىل ذلك((: ، ويف بعض األلفاظ))يف ثالث((: له

، ثم ))اقرأ القرآن يف كل شهر((: هذا من ألفاظ البخاري، ويف لفظ ملسلم
يا نبي اهللا إين أطيق أفضل من ذلك، :،قال)) فاقرأه يف عرش((: راجعه فقال

، قال عبد اهللا بن عمرو ))...فاقرأه يف كل سبع وال تزد عىل ذلك((: قال
t :)) بعد ذلك فليتني قبلت رخصة رسول اهللاr وذاك أين كربت ،

ُّسني،فكان يقرأ عىل بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي قرأه 
 .)١())يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل

يف كم : rوثبت يف سنن أيب داود أن عبد اهللا بن عمرو سأل النبي 
: ، ثم قال))يف شهر((: ، ثم قال))ًمايف أربعني يو((: يقرأ القرآن؟ قال

يف ((: ، ثم قال))ٍيف عرش((: ، ثم قال))يف مخس عرشة((: ، ثم قال))عرشين((
ال يفقه من قرأ ((: إين أقوى من ذلك؟ قال: ٍ، ويف لفظ أليب داود)٢())سبع

 .)٣())إقرأه يف ثالث((: ً، ويف لفظ أليب داود أيضا))القرآن يف أقل من ثالث
، ١٩٧رقم : ً، يف ثامنية عرش موضعا منها١١٣١: البخاري، برقم: متفق عىل هذه األلفاظ)  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ومسلم، برقم ٦١٣٤، ٥٠٥٤ -٥٠٥٢، ١٩٨٠، ١٩٧٨، ١٩٧٧، ١٩٧٦، ١٩٧٥
 .، وتقدم خترجيها يف صيام التطوع)١١٥٩ (-٨٦ورقم ) ١١٥٩ (-٨٣ -)١١٥٩ (-٨١

، وصححه األلباين يف صحيح سنن ١٣٩٥صالة، باب حتزيب القرآن، برقم أبو داود، كتاب ال)  ٢(
 .١/٣٨٦أيب داود، 

، وصححهام ١٣٩١، ورقم ١٣٩٠أبو داود، كتاب الصالة، باب يف كم يقرأ القرآن، برقم )  ٣(
 .١/٣٨٥األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
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٥٨٤ 
فهذه الروايات تدل املسلم عىل أنه ال ينبغي له أن يرتك ختم القرآن 

، وال خيتم يف ))شهر((: ًأكثر من أربعني يوما، ويف ألفاظ البخاري ومسلم
ال يفقه من قرأ ((:  قالr، هذا هو األفضل؛ ألن النبي ))أقل من ثالث

ٌ، وكونه خيتم يف كل أسبوع ختمة خري كثري ))لقرآن يف أقل من ثالثا
، فإن yٌوثواب عظيم مع التدبر ملا يقرأ وهذا هو أغلب فعل الصحابة 

، واهللا تعاىل املعني منزل )١(قوي، وازدادت رغبته ختم يف كل ثالثة أيام
 : وب من يشاء من عباده، وقد قال اهللا تعاىلالرغبة للخري يف قل

ٌلقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ل [ ََ َ َْ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ ِ ُ َ َمن كان يرجو اهللا واليوم ـََِّ َ ْ َ َْ َ ُْ َ َ
ًاآلخر وذكر اهللا كثريا ِ َِ ََ ََ َوما آتاكم الرسول فخذوه وما  [:،وقال تعاىل)٢( ] َ ُ َّ ُ ََ ُ َُ ُ ُ ََ ُ

ُهناكم عنه فانتهو َ ْ َُ ُ َ َْ  . )٤) (٣( ] اَ
، وصححهام ١٣٩١، ورقم ١٣٩٠أبو داود، كتاب الصالة، باب يف كم يقرأ القرآن، برقم )  ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٣٨٥األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
 .٢١:  سورة األحزاب، اآلية)  ٢(
 .٧:  سورة احلرش، اآلية)  ٣(
 :وقد ذكر اإلمام النووي رمحه اهللا وغريه من األئمة أن عادة السلف يف ختم القرآن عىل النحو اآليت)  ٤(

 .كان بعضهم خيتم يف كل شهرين ختمة -١
 .عض يف كل شهر ختمةوالب -٢
 .والبعض يف عرش ليال ختمة -٣
 .وعن بعضهم يف كل ثامن -٤
 .ٍوعن األكثرين يف كل سبع ليال -٥
 .وبعضهم يف كل ستة -٦
 .وعن بعضهم يف كل مخس -٧
 .وعن بعضهم يف كل أربع -٨

= 
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٥٨٥ 
أنه كان إذا ختم القرآن مجع أهله : tوقد ثبت عن أنس بن مالك 

 .  )١(ودعا
 :أخالق العامل هللا بالقرآن: الثالث عشر

حامل القرآن ينبغي له أن يستعمل تقوى اهللا يف الرس والعالنية، 
ً وملبسه ومسكنه، بصريا بزمانه باستعامل الورع يف مطعمه ومرشبه

ًوفساد أهله، فهو حيذرهم عىل دينه، مقبال عىل شأنه، مهموما بإصالح ما  ً
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وعن بعضهم يف كل ثالث ليال ختمة -٩
 .وعن بعضهم يف كل ليلتني -١٠
 .وختم بعضهم يف كل يوم وليلة ختمة -١١
 .ان خيتم يف كل يوم وليلة ختمتنيومنهم من ك -١٢
 .ًومنهم من كان خيتم يف كل يوم وليلة ثالثا -١٣
ًوختم بعضهم ثامن ختامت أربعا بالليل وأربعا بالنهار، ثم ذكر رمحه اهللا أمثلة من أسامء  -١٤ ً ِ

. من يفعل ذلك من الصحابة أو التابعني أو من بعدهم يف كل نوع من هذه األنواع
قلت واألفضل أن ال خيتم القرآن ]. ٥٠ -٤٦لقرآن، للنووي صالتبيان يف آداب محلة ا[

 .يف أقل من ثالثة أيام كم تقدم
روى ابن أيب داود بإسنادين صحيحني عن قتادة التابعي اجلليل، صاحب ((: قال اإلمام النووي رمحه اهللا)  ١(

وروى بأسانيده : ، قال)) إذا ختم القرآن مجع أهله ودعاtكان أنس بن مالك ((: ، قالtأنس 
ْأرسل إيل جماهد، وعبدة بن لبابة فقاال: الصحيحة عن احلكم بن عتيبة التابعي اجلليل، قال َ إنا أرسلنا : ّ

إليك؛ ألنا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن، ويف بعض الروايات الصحيحة 
كانوا جيتمعون : الرمحة تنزل عند خامتة القرآن وروى بإسناده الصحيح عن جماهد، قال: نه كان يقالأ

 ].١٢٦التبيان يف آداب محلة القرآن ص. [))عند ختم القرآن، ويقولون تنزل الرمحة
فينبغي أن ال ينكر عىل من فعل ذلك بعد هذه اآلثار،وقد سمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يذكر :قلت

 . وبعض السلف،وذكر أنه ال بأس بذلكtأن ذلك ثبت عن أنس 



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٥٨٦ 
ٍفسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكالمه ، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى  ً ًَّ َّ
ًالكالم صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، قليل  ً

اف من لسانه أشد مما خياف عدوه، حيبس لسانه اخلوض فيام ال يعنيه، خي
كحبسه لعدوه؛ ليأمن رشه ورش عاقبته، قليل الضحك مما يضحك منه 
َّالناس لسوء عاقبة الضحك، إن رس بيشء مما يوافق احلق تبسم، يكره  ُ
ًاملزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه، طيب الكالم،  ً

 بام ليس فيه؟ حيذر نفسه أن تغلبه عىل ما ال يمدح نفسه بام فيه، فكيف
ًهتوى مما يسخط مواله، ال يغتاب أحدا، وال حيقر أحدا، وال يسب  ً
ُأحدا، وال يشمت بمصيبته، وال يبغي عىل أحد، وال حيسده، وال ييسء  َ ْ َ ً
ٍالظن بأحد إال ملن يستحق، حيسد بعلم، ويظن بعلم، ويتكلم بام يف  ٍ

ٍكت عن حقيقة ما فيه بعلم، وقد جعل ٍاإلنسان من عيب بعلم، ويس
ًالقرآن والسنة والفقه دليله إىل كل خلق حسن مجيل، حافظا جلميع 
ٍجوارحه عام هني عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، جيتهد 
َليسلم الناس من لسانه ويده، ال جيهل؛ فإن جهل عليه حلم، ال يظلم،  ِ َ َُ ِ

ُوإن ظلم عفا، ال يبغي، وإن ب َ ِ َغي عليه صرب، يكظم غيظه لرييض ربه ُ ِ
ويغيظ عدوه، متواضع يف نفسه، إذا قيل له احلق قبله من صغري أو كبري، 
ًيطلب الرفعة من اهللا، ال من املخلوقني، ماقتا للكرب، خائفا عىل نفسه  ً
منه، ال يتآكل بالقرآن، وال حيب أن يقيض به احلوائج، وال يسعى به إىل 

الس به األغنياء ليكرموه، إن كسب الناس من الدنيا أبناء امللوك، وال جي
الكثري بال فقه وال بصرية، كسب هو القليل بفقه وعلم، إن لبس الناس 
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٥٨٧ 
ِّاللني الفاخر، لبس هو من احلالل ما يسرت به عورته، إن وسع عليه  ُِّ
َوسع، وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، وحيذر عىل نفسه  ِ ْ ُ

َّ يطغيه، يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، من الدنيا ما
ويرشب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، وجيامع أهله بعلم، ويصطحب 
ِّاإلخوان بعلم، ويزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم  ُ

فيخفض هلام جناحه، : َّبعلم، وجياور جاره بعلم، يلزم نفسه بر والديه
 صوته، ويبذل هلام ماله، وينظر إليهام بعني الوقار وخيفض لصوهتام

والرمحة، يدعو هلام بالبقاء ، ويشكر هلام عند الكرب، ال يضجر هبام، وال 
حيقرمها، إن استعانا به عىل طاعة أعاهنام، وإن استعانا به عىل معصية مل 
يعنهام عليها، ورفق هبام يف معصيته إيامها بحسن األدب؛ لريجعا عن 

ما أرادا مما ال حيسن هبام فعله، يصل الرحم، ويكره القطيعة، من قبيح 
قطعه مل يقطعه، ومن عىص اهللا فيه أطاع اهللا فيه، يصحب املؤمنني بعلم، 
َّوجيالسهم بعلم، من صحبه، نفعه حسن املجالسة ملن جالس، إن علم 
ِّغريه رفق به، ال يعنِّف من أخطأ وال خيجله، رفيق يف أموره، صبور عىل ُ 
ًتعليم اخلري، يأنس به املتعلم، ويفرح به املجالس، جمالسته تفيد خريا، 
مؤدب ملن جالسه بأدب القرآن والسنة، وإذا أصيب بمصيبة، فالقرآن 
ِّوالسنة له مؤدبان ؛ حيزن بعلم، ويبكي بعلم، ويصرب بعلم، يتطهر بعلم، 
، ويصيل بعلم، ويزكي بعلم ويتصدق بعلم، ويصوم بعلم، وحيج بعلم

وجياهد بعلم، ويكتسب بعلم، وينفق بعلم، وينبسط يف األمور بعلم، 
ِّوينقبض عنها بعلم، قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن؛ ليؤدب به  ََّ ُ ُ
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٥٨٨ 
نفسه، ال يرىض من نفسه أن يؤدي ما فرض اهللا عليه بجهل، قد جعل 

 .العلم والفقه دليله إىل كل خري
:  مهته إيقاع الفهم ملا ألزمه اهللاإذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل،

من اتباع ما أمر، واالنتهاء عام هنى، ليس مهته متى أختم السورة؟ مهته متى 
أستغني باهللا عن غريه؟ متى أكون من املتقني؟ متى أكون من املحسنني؟ 
متى أكون من املتوكلني؟ متى أكون من اخلاشعني؟ متى أكون من 

؟ متى أكون من اخلائفني؟ متى أكون الصابرين؟ متى أكون من الصادقني
من الراجني؟ متى أزهد يف الدنيا؟ متى أرغب يف اآلخرة متى أتوب من 
الذنوب؟ متى أعرف النعم املتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن اهللا 
اخلطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلب نفيس عىل ما هتوى؟ متى أجاهد يف 

لساين؟ متى أغض طريف؟ متى أحفظ فرجي؟ اهللا حق اجلهاد؟ متى أحفظ 
متى أستحي من اهللا حق احلياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد 
من أمري؟ متى أحاسب نفيس؟ متى أتزود ليوم معادي؟ متى أكون عن 
اهللا راضيا؟ متى أكون باهللا واثقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ متى 

ى أحب ما أحب؟ متى أبغض ما أكون بذكره عن ذكر غريه مشتغال؟ مت
أبغض؟ متى أنصح هللا؟ متى أخلص له عميل؟ متى أقرص أميل؟ متى 
أتأهب ليوم مويت وقد غيب عني أجيل؟ متى أعمر قربي، متى أفكر يف 
املوقف وشدته؟ متى أفكر يف خلويت مع ريب؟ متى أفكر يف املنقلب؟ متى 

القرآن استعرض القرآن، فاملؤمن العاقل إذا تال . أحذر مما حذرين منه ريب
َّفكان كاملرآة، يرى هبا ما حسن من فعله، وما قبح منه، فام حذره مواله 
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٥٨٩ 
َّحذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مواله رغب فيه ورجاه،  َّ ََ ِ
فمن كانت هذه صفته، أو ما قارب هذه الصفة، فقد تاله حق تالوته، 

ً شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ومن ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن ً ً ً
كان هذا وصفه، نفع نفسه ونفع أهله، وعاد عىل والديه، وعىل ولده كل 

 .)١(خري يف الدنيا ويف اآلخرة
 :أخالق العامل للدنيا بالقرآن: الرابع عشر

ً من قرأ القرآن للدنيا وألبناء الدنيا، فإن من أخالقه أن يكون حافظا
 عىل غريه، قد ًاِّ يف نفسه، متكربًامِّحلدوده، متعظًاعِّحلروف القرآن، مضي

م أبناء ِّعظُ ي،اختذ القرآن بضاعة، يتآكل به األغنياء، ويستقيض به احلوائج
 يف دنياه، وإن علم ًم الغني رفق به طمعاَّالدنيا وحيقر الفقراء، إن عل

ء، ويتيه فه؛ ألنه ال دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراالفقري زجره وعنَّ
 ِّبه عىل األغنياء، إن كان حسن الصوت، أحب أن يقرأ للملوك، ويصيل

 يف دنياهم، وإن سأله الفقراء الصالة هبم، ثقل ذلك عليه؛ ًهبم؛ طمعا
لقلة الدنيا يف أيدهيم، إنام طلبه الدنيا حيث كانت، ربض عندها، يفخر 

 معه من عىل الناس بالقرآن، وحيتج عىل من دونه يف احلفظ بفضل ما
ب من القراءات، التي لو عقل لعلم أنه ائالقراءات، وزيادة املعرفة بالغر

، كثري الكالم بغري متييز، يعيب ًاِّ متكربً فرتاه تائها،جيب عليه أن ال يقرأ هبا
أخالق محلة القرآن، للحافظ أيب بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري املتوىف، : انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠ -٣٦هـ، ص ٣٦٠
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ً كل من مل حيفظ كحفظه، ومن علم أنه حيفظ كحفظه طلب عيبه متكربا

لخشوع يف قلبه موضع، كثري  يف تعليمه لغريه، ليس لًيف جلسته، متعاظام
الضحك واخلوض فيام ال يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من 
جالسه، هو إىل استامع حديث جليسه أصغى منه إىل استامع من جيب 

، ال Uعليه أن يستمع له، فهو إىل كالم الناس أشهى منه إىل كالم الرب 
خذ نفسه بالفكر خيشع عند استامع القرآن وال يبكي، وال حيزن، وال يأ

فيام يتىل عليه، وقد ندب إىل ذلك،راغب يف الدنيا وما قرب منها، هلا 
 يف َّرصَقُأهل القرآن ال ي: رجل يف حقه،قالَّيغضب ويرىض،إن قرص
 حوائجهم، يستقيض من الناس حق نفسه، َقىضُحقوقهم، وأهل القرآن ت

، وال وال يستقيض من نفسه ما هللا عليها، يغضب عىل غريه، زعم هللا
يغضب عىل نفسه هللا ال يبايل من أين اكتسب، من حرام أو من حالل، قد 
عظمت الدنيا يف قلبه، إن فاته منها يشء ال حيل له أخذه، حزن عىل فوته 

 غافل ٍال يتأدب بأدب القرآن، وال يزجر نفسه عن الوعد والوعيد، اله
 ساءه ذلك؛ عام يتلو أو يتىل عليه، مهته حفظ احلروف، إن أخطأ يف حرف

ً لئال ينقص جاهه عند املخلوقني، فتنقص رتبته عندهم، فرتاه حمزونا
 بذلك،وما قد ضيعه فيام بينه وبني اهللا مما أمر به القرآن أو هنى ًمغموما

 به،أخالقه يف كثري من أموره أخالق اجلهال، الذين ال ٍعنه،غري مكرتث
 Uن إذ سمع اهللا يعلمون، ال يأخذ نفسه بالعمل بام أوجب عليه القرآ

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا  [ :قال َ ْ ُ ُ ُ ََ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ، فكان من )١( ]ُ
 .٧: سورة احلرش، اآلية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 rالواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم ملعرفة ما هنى عنه الرسول 

فينتهي عنه، قليل النظر يف العلم الذي هو واجب عليه فيام بينه وبني اهللا 
Uالعلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، ، كثري النظر يف 

قليل املعرفة باحلالل واحلرام الذي ندبه اهللا إليه، ثم رسوله ليأخذ احلالل 
بعلم،ويرتك احلرام بعلم، ال يرغب بمعرفة علم النعم،وال يف علم شكر 
املنعم،تالوته للقرآن تدل عىل كربه يف نفسه، وتزين عند السامعني منه، 

 له خشوع، فيظهر عىل جوارحه، إذا درس القرآن، أو درسه عليه ليس
 مهته متى يقطع، ليس مهته متى يفهم، ال يتفكر عند التالوة ،غريه

برضوب أمثال القرآن، وال يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا 
املخلوقني، وال يبايل بسخط رب العاملني، حيب أن يعرف بكثرة الدرس، 

لقرآن ليحظى عندهم، قد فتنه حسن ثناء من جهله يفرح ويظهر ختمه ل
بمدح الباطل،وأعامله أعامل أهل اجلهل، يتبع هواه فيام حتب نفسه،غري 

ه القرآن عنه، إن كان ممن يقرئ، غضب عىل من قرأ عىل زجرح ملا ِّمتصف
 إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصالح كره ذلك، وإن ذكر ،غريه

ذلك، يسخر بمن دونه، وهيمز بمن فوقه يتتبع عيوب عنده بمكروه رسه 
أهل القرآن؛ ليضع منهم، ويرفع من نفسه،يتمنى أن خيطئ غريه ويكون 

 ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مواله الكريم، ،هو املصيب
ن أظهر عىل نفسه شعار الصاحلني بتالوة القرآن، وقد أوأعظم من ذلك، 

ركب ما هناه عنه مواله، كل ذلك بحب ضيع يف الباطن ما جيب هللا، و
الرياسة وامليل إىل الدنيا قد فتنه العجب بحفظ القرآن، واإلشارة إليه 
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باألصابع، إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها، فسأله أن خيتم عليه 
سارع إليه ورس بذلك، وإن مرض الفقري املستور، فسأله أن خيتم عليه 

ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثري من ثقل ذلك عليه حيفظ القرآن 
أحكامه، أخالقه أخالق اجلهال، إن أكل فبغري علم، وإن رشب فبغري 
علم، وإن لبس فبغري علم، وإن جامع أهله فبغري علم، وإن نام فبغري 

 أو زارهم، أو سلم عليهم، أو استأذن عليهم، ًعلم، وإن صحب أقواما
 من ً،وغريه ممن حيفظ جزءاٍنة أو سٍفجميع ذلك جيري بغري علم من كتاب

 واجتناب ،القرآن مطالب لنفسه بام أوجب اهللا عليه من علم أداء فرائضه
قال حممد بن ،وإن كان ال يؤبه له وال يشار إليه باألصابع حمارمه،
فمن كانت هذه أخالقه صار فتنة لكل مفتون؛ ألنه إذا عمل (( :احلسني

: اجلهال، فإذا عيب اجلاهل، قالباألخالق التي ال حتسن بمثله،اقتدى به 
 ومن كانت هذه ،فالن احلامل لكتاب اهللا فعل هذا، فنحن أوىل أن نفعله

حاله، فقد تعرض لعظيم، وثبتت عليه احلجة، وال عذر له إال أن يتوب، 
 من قبيح هذه األخالق؛نصيحة مني ألهل ُنتَّوإنام حداين عىل ما بي

 ويتجانبوا األخالق الدنيئة، واهللا قوا باألخالق الرشيفة،َّالقرآن ليتخل
 .)١(يوفقنا وإياهم للرشاد
 :أخالق معلم القرآن: الخامس عشر

ينبغي ملن علمه اهللا كتابه، فأحب أن جيلس يف املسجد، أو يف غريه من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦ -٤٣أخالق محلة القرآن، لآلجري، : انظر) ١(
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خريكم من «: rاألماكن الطاهرة، يقرئ القرآن هللا، يغتنم قول النبي 

، فينبغي له أن يستعمل من األخالق الرشيفة ما )١(»تعلم القرآن وعلمه
يدل عىل فضله وصدقه، وهو أن يتواضع يف نفسه إذا جلس يف جملسه، 

 .وال يتعاظم يف نفسه، واألفضل أن يستقبل القبلة يف جملسه
ًويتواضع ملن يلقنه القرآن، ويقبل عليه إقباال مجيال ً. 

إنسان يلقنه ما يصلح ملثله، إذا كان وينبغي له أن يستعمل مع كل 
يتلقن عليه الصغري والكبري واحلدث، والغني والفقري، فينبغي له أن يويف 

فال : كل ذي حق حقه، ويعتقد اإلنصاف إن كان يريد اهللا بتلقينه القرآن
ينبغي له أن يقرب الغني ويبعد الفقري، فإن فعل هذا فقد جار يف فعله، 

 ثم ينبغي له أن حيذر عىل نفسه التواضع للغني فحكمه أن يعدل بينهام،
ًوالتكرب عىل الفقري، بل يكون متواضعا للفقري، مقربا ملجلسه متعطفا  ً ً

 .عليه، يتحبب إىل اهللا بذلك
َواصرب نفسك مع الذين  [ :rوقد قال اهللا تعاىل للنبي الكريم حممد  َ ْ َِ َّ َ ََ ْ َ ْ ِ

ِّيدعون رهبم بالغداة والعيش ِ َِ َ ُْ َْ َْ ِ ُ َّ َ ُ يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد ََ ُ ْ َ ُ َ ُِ ِْ ْ ُُ ََ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ
َزينة ال َ َحياة الدنياـِْ َْ ُّ ِ  rأحق الناس باستعامل هذا بعد رسول اهللا و ،)٢( ] َ

  .Uأهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به اهللا 
أ عليه، رئ عليه أن حيسن االستامع إىل من يقرُن إذا قِّقَلُ ملن يينبغيو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وتقدم خترجيه يف فضل تعلم القرآن٥٠٢٨، ٥٠٢٧البخاري، برقم ) ١(
 .٢٨: سورة الكهف، اآلية) ٢(
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٥٩٤ 
وال يشتغل عنه بحديث وال غريه، فباحلري أن ينتفع به من يقرأ عليه، 

، ويتدبر ما يسمع من غريه، وربام كان سامعه ًوكذلك ينتفع هو أيضا
  :Uللقرآن من غريه له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتناول قول اهللا 

ِوإذا قر [ ُ َ ِ ُ القرآن فاستمعوا له وأنصتَئَ َِ َِ َ ُ َُ ْْ َ ُْ ُوا لعلكم ترمحونُْ َ ْ ُْ ُ َّ ََ  فإذا مل ،)١( ] ْ
يتحدث مع غريه وأنصت إليه أدركته الرمحة من اهللا، وكان أنفع للقارئ 

 .عليه
فه وأن عنُِّوينبغي ملن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلط، أن ال ي

 .يرفق به، وال جيفو عليه، ويصرب عليه
ينبغي ملن كان يقرئ و ،فمن كانت هذه أخالقه انتفع به من يقرأ عليه

القرآن هللا أن يصون نفسه عن استقضاء احلوائج ممن يقرأ عليه القرآن،وأن 
 له إذا عرضت له حاجة فضلاألال يستخدمه وال يكلفه حاجة يقوم هبا،و

 أن يقىض له به احلوائج،فإن نأن يكلفها ملن ال يقرأ عليه ويصون القرآن ع
ها،فإذا ابتدأه أحد من إخوانه عرضت له حاجة سأل مواله الكريم قضاء

من غري مسألة منه فقضاها،شكر اهللا؛إذ صانه عن املسألة والتذلل ألهل 
ل اهللا له قضاءها،ثم يشكر من أجرى ذلك عىل يديه؛فإن هذا ّالدنيا،وإذ سه
 .واجب عليه

 لئال يبطل سعيهم، إن هم طلبوا به ؛ نصيحة ألهل القرآنههذو
 يف ً، إذ يتلونه ألهل الدنيا طمعارشف الدنيا حرموا رشف اآلخرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٤: سورة األعراف، اآلية) ١(



  فضائل تالوة القرآن الكريم في رمضان وغيره، وآدابها وأثرها

 

٥٩٥ 
دنياهم، أعاذ اهللا محلة القرآن من ذلك، فينبغي ملن جيلس يقرئ املسلمني 

، يستغني بالقرآن عن كل Uأن يتأدب بأدب القرآن يقتيض ثوابه من اهللا 
 .)١( عند اهللاًأحد من اخللق،متواضع يف نفسه ليكون رفيعا

# # # 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٦-٥٥أخالق محلة القرآن لآلجري، : انظر) ١(



  نزكاة الفطر من رمضا

 

٥٩٦ 
  الفطر من رمضانزكاة: المبحث التاسع والعشرون

 :مفهوم زكاة الفطر: أوالًَ
: زكى الزرع: النامء، والزيادة، والطهارة، والربكة، يقال :لزكاة لغةا

 .)١(إذا نام وزاد
ًأفطر الصائم، يفطر إفطارا؛ ألن :  اسم مصدر، من قولك:الفطر

، وهذه يراد هبا الصدقة عن البدن، والنفس، وإضافة اإلفطار: املصدر منه
إىل الفطر، من إضافة اليشء إىل سببه؛ ألن الفطر من رمضان سبب الزكاة 

 .زكاة الفطر: وجوهبا، فأضيفت إليه؛ لوجوهبا به، فيقال
َفطرة ا [: اخللقة، قال اهللا تعاىل: ٌ فطرة؛ ألن الفطرة:وقيل هلا َ ْ ِ التي هللاِ َّ

َفطر الناس عليها ْ ََ َ َ َّ َ وهذه يراد هبا عليها، أي جبلته التي جبل الناس . )٢( ] َ
: ، ويقال)٣(البدن، والنفس، كام كانت األوىل صدقة عن املال: الصدقة عن

َزكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمخرج وهي اصطالحية ، فطرة: ُْ
 .)٤(أي زكاة اخللقة: للفقهاء، كأهنا من الفطرة التي هي اخللقة

، ٢/٣٠٧ ،))زكا((النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، باب الزاي مع الكاف، مادة : انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١٤/٣٥٨ ،))زكا((و والياء من املعتل، فصل الزاي، مادة ولسان العرب، البن منظور، باب الوا

، والتعريفات، للجرجاين، ص ١٦٦٧ ص ،))زكا((والقاموس املحيط، باب الواو والياء، مادة 
١٥٢. 

 .٣٠: سورة الروم، اآلية) ٢(
 .٤/٢٨٢، واملغني، البن قدامة، ١/١٨٤غريب احلديث، البن قتيبة، : انظر) ٣(
 فتح القدير للشوكاين، [، فرضت زكاة الفطر يف السنة الثانية للهجرة ٦/٤٨املجموع للنووي، ) ٤(

٥/٤٢٥.[ 



  زكاة الفطر من رمضان 

 

٥٩٧ 
رمضان، هي الصدقة جتب بالفطر من  :زكاة الفطر في االصطالح

 .)١( من اللغو، والرفث: طهرة للصائم
ُإنفاق مقدار معلوم، عن كل فرد مسلم يعيله، قبل صالة عيد : وقيل

 .)٢(الفطر، يف مصارف خمصوصة
ًصدقة واجبة بالفطر من رمضان، وتسمى فرضا، ومرصفها  :وقيل
 .)٣(ٍكزكاة

زكاة :  يقالأن: ُّواحلد الذي يشمل التعريفات املتقدمة كلها، وهو
صدقة معلومة بمقدار معلوم، من شخص خمصوص، برشوط : الفطر

خمصوصة، عن طائفة خمصوصة، لطائفة خمصوصة، جتب بالفطر من 
، واهللا من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكني: رمضان، طهرة للصائم

 .تعاىل أعلم
 :عموم الكتاب وصريح السنة واإلجماع:األصل في وجوب زكاة الفطر:ثانياً

َّقد أفلح من تزكى [: قول اهللا تعاىل: فقيلأما عموم الكتاب،  َ َ َْ َ َ ْ ََ * 
َّوذكر اسم ربه فصىل ََ ِّ ََ ِ َ َ ْ َ ُوما آتاكم  [:وعموم قول اهللا تعاىل. )٥)(٤( ]  َ َُ َ َ

،ومنتهى اإلرادات،ملحمد بن ١/٤٤٩اإلقناع لطالب االنتفاع،ملوسى بن أمحد احلجاوي احلنبيل،) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣/٢٦٩، وحاشية الروض املربع البن قاسم، ١/٤٩٦أمحد الفتوحي، 

 .))زكاة((، مادة ٢٠٨س، ص معجم لغة الفقهاء، ملحمد روا) ٢(
، ونيل املآرب برشح دليل الطالب، لعبدالقادر بن عمر ١/٤٩٦منتهى اإلرادات، للفتوحي، ) ٣(

 .١/٢٥٥التغلبي، 
 .١٥، ١٤: سورة األعىل، اآليتان) ٤(
ما يفيد ذلك، وذكره عبدالرزاق يف :  عن أيب العالية٢٤/٣٧٤ذكر اإلمام الطربي يف تفسريه، ) ٥(

= 



  نزكاة الفطر من رمضا

 

٥٩٨ 
ُالرسول فخذوه  ُ ُ َ ُ ُ َّ[)١(. 
 فألحاديث كثرية،ومنها حديث عبداهللا بن عمروأما السنة؛   ،

 زكاة الفطر من رمضان عىل كل نفس من rفرض رسول اهللا : وفيه
 .)٢(...املسلمني

عىل أن صدقة الفطر فرض، قال :  فأمجع أهل العلموأما اإلمجاع،
أمجعوا وأمجعوا عىل أن صدقة الفطر فرض، و: اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا

عىل أن صدقة الفطر جتب عىل املرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأوالده 
األطفال، الذين ال أموال هلم، وأمجعوا عىل أن عىل املرء أداء زكاة الفطر 

 .)٣())عن مملوكه احلارض
 :شروط وجوب زكاة الفطر ثالثة شروط: ثالثاً

ٍعبد، أو رجل ٍّحر أو :  اإلسالم، فتجب عىل كل مسلم:الشرط األول
ٍأو امرأة، صغري أو كبري؛ حلديث ابن عمر  ٍ  وفيه ، : فرض

 عن سعيد بن املسيب، وذكر ابن كثري يف تفسريه أن عمر بن عبدالعزيز كان ٥٧٩٥م مصنفه برق = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والزركيش ٤/٢٨٢يتلو هذه اآلية عندما يأمر الناس بزكاة الفطر، وذكر ابن قدامة يف املغني، 

قد أفلح من : (عىل خمترص اخلرقي، أن سعيد بن املسيب وعمر بن عبدالعزيز قاال يف هذه اآلية
 . واهللا تعاىل أعلم)) زكاة الفطرهو (()تزكى

 .٧: سورة احلرش، اآلية) ١(
 .، وسيأيت خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥٠٣البخاري، برقم : متفق عليه) ٢(
، والرشح الكبري مع املغني ٤/٢٨٠املغني البن قدامة، : ، وانظر٥٥اإلمجاع البن املنذر، ص ) ٣(

 .٧/٧٩واإلنصاف، 



  زكاة الفطر من رمضان 

 

٥٩٩ 
ٍّحر أو :  زكاة الفطر من رمضان، عىل كل نفس من املسلمنيrرسول اهللا 

ٍعبد، أو رجل أو امرأة، صغري أو كبري ٍ ٍ ٍٍ)قال اإلمام ابن قدامة رمحه . )١
ومجلته أن زكاة الفطر جتب عىل كل مسلم، مع الصغر والكرب، : اهللا

وخيرج ، يف قول أهل العلم عامة، وجتب عىل اليتيم، والذكورية واألنوثية
 .)٢(عنه وليه من ماله، وعىل الرقيق

 الغنى، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع، :الشرط الثاني
 .)٣(زائد عن قوته وقوت عياله، وحوائجه األصلية

 دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة :الشرط الثالث
الفطر؛ لقول ابن عمر    : فرض رسول اهللاr زكاة الفطر من 

م من أيام شهر رمضان،  وذلك يكون بغروب الشمس، من آخر يو)٤(رمضان
َفمن أسلم أو تزوج، أو ولد له ولد، أو مات قبل الغروب مل تلزمه فطرهتم، وإن  ِ ُ
غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرهتم؛ ألهنا جتب يف الذمة، فلم تسقط 

 .)٥(باملوت ككفارة الظهار
 :الحكمة من وجوب زكاة الفطر: رابعاً

كم كثرية من أبرزها وأمهها ِال شك أن مرشوعية زكاة الفطر هلا ح
 .، وسيأيت خترجيه إن شاء اهللا تعاىل٩٨٤برقم ، ، ومسلم١٥٠٣م البخاري، برق: متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٨٣املغني، البن قدامة، ) ٢(
 .٦/١٥٣، والرشح املمتع، ٢/١٦٨الكايف، البن قدامة، ) ٣(
 .، وسيأيت خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥٠٣البخاري، برقم : متفق عليه) ٤(
 .٢/١٧٠الكايف، البن قدامة، ) ٥(



  نزكاة الفطر من رمضا

 

٦٠٠ 
 :احلكم اآلتية

ٌ طهرة للصائم، من اللغو والرفث، فرتفع- ١ خلل الصوم، فيكون  ُ
 .بذلك متام الرسور

 يف يوم العيد،  ٌ طعمة للمساكني، وإغناء هلم عن السؤال- ٢
وإدخال الرسور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح ورسور جلميع فئات 

 .املجتمع
اجلميع ذلك اليوم، فيتفرغ  أغنيائهم، وفقرائهم: لمنيٌ مواساة للمس- ٣

لعبادة اهللا تعاىل، والرسور واالغتباط بنعمه سبحانه وتعاىل، وهذه 
األمور تدخل يف حديث ابن عباس     فرض 

، وطعمة  زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفثrرسول اهللا 
 .)١( ...للمساكني

 وقتها لمستحقيها في  حصول الثواب واألجر العظيم بدفعها- ٤
َّفمن أداها قبل الصالة : ً يف حديث ابن عباس املشار إليه آنفاrاملحدد؛ لقوله 

 .)٢(َّلة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقاتفهي صدقة مقبو
ً زكاة للبدن حيث أبقاه اهللا تعاىل عاما من- ٥   وأنعم ،األعوام ٌ

عليه سبحانه بالبقاء؛ وألجله استوى فيه الكبري والصغري، والذكر 
، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود،برقم ١٨٢٧،وابن ماجه،برقم ١٦٠٩م أبو داود،برق) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،ويأيت خترجيه إن شاء اهللا١٨٥٤ - ٤٩٢،ويف صحيح ابن ماجه،برقم ١٦٠٩
 .،وهو جزء من احلديث الذي قبله١٨٢٧،وابن ماجه،برقم ١٦٠٩أبو داود،برقم ) ٢(



  زكاة الفطر من رمضان 

 

٦٠١ 
 مقدار واألنثى، والغني والفقري، واحلر والعبد، والكامل والناقص يف

 . الصاعوهو: الواجب
 وهللا حكم، ،الصيام  شكر نعم اهللا تعاىل عىل الصائمني بإمتام- ٦

 .)١(وأرسار ال تصل إليها عقول العاملني
 عنده يوم العيدزكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضل : خامساً
 صاع من طعام، عن قوته وقوت أهل بيته الذين جتب نفقتهم وليلته

 زكاة rفرض رسول اهللا :  قالاهللا بن عمر عليه؛ حلديث عبد
ٍحر أو عبد، رجل أو امرأة، : ٍالفطر يف رمضان عىل كل نفس من املسلمني ٍٍ ٍّ

ًصغري، أو كبري، صاعا من متر، أو صاعا من شعري ً ٍ ٍم يف  وهذا لفظ مسل
ًصاعا من متر، :  زكاة الفطرrفرض رسول اهللا : ولفظ البخاري، رواية

، والذكر، واألنثى، والصغري، ًأو صاعا من شعري، عىل العبد، واحلر
. قبل خروج الناس إىل الصالةوالكبري من املسلمني، وأمر هبا أن تؤدى 
 صدقة الفطر rفرض النبي : ٍويف لفظ للبخاري عن نافع عن ابن عمر

ًصاعا من : الذكر، واألنثى، واحلر، واململوك  عىل-رمضان :  أو قال-
ٍّمتر، أو صاعا من شعري، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن  ً

ًفأعوز أهل املدينة من التمر فأعطى شعريا، فكان ابن ، عمر يعطي التمر
َّعمر يعطي عن الصغري والكبري، حتى إن كان يعطي بني، وكان ابن عمر 

  ذين يقبلوهنا، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو  يعطيها لل
ق، وأيرس األسباب للعالمة عبدالرمحن إرشاد أويل البصائر واأللباب، لنيل الفقه بأقرب الطر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٤السعدي، ص 



  نزكاة الفطر من رمضا

 

٦٠٢ 
 .)١(يومني

 .)٢(tويستحب إخراج زكاة الفطر عن احلمل؛ لفعل عثامن 
قال : ، قالtوخترج عن اململوك خيرجها سيده عنه؛ حلديث أيب هريرة 

 يف عبده صدقة إال صدقة ليس عىل املسلم يف فرسه، والr :رسول اهللا 
 .)٣(الفطر

 :وقت إخراج زكاة الفطر: سادساً
 وقت إخراج زكاة الفطر يف حديث ابن عمر السابق rَّوقت النبي 

وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل r :بقول ابن عمر عن النبي 
وكانوا  :ويف رواية عن ابن عمر . أي صالة العيد. )٤(ةالصال

، وباب صدقة الفطر ١٥٠٣البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم : متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر عىل املسلمني، برقم ١٥١١عىل احلر واململوك، برقم 

٩٨٤ (- ١٦.( 
: ، عن محيد وقتادة)٦٤٤(، وأخرجه عبداهللا بن أمحد يف مسألة ٣/٤١٩أخرجه ابن أيب شيبة، ) ٢(

 وأخرج ابن أيب شيبة، . ))أن عثامن كان يعطي صدقة الفطر عن الصغري والكبري واحلمل((
ا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا كانو((: عن أيب قالبة قال، ٧٨٨، وعبدالرزاق برقم ٣/٤١٩

: ، وانظر٧/٩٦الرشح الكبري، . أن زكاة الفطر عن احلمل جتب: ، ويف رواية ألمحد))عن احلبل
، ٤/٢١٦، واملغني البن قدامة، ٣٦٧، ٩/٣٦٦فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،

 .١٤/٢٠١ع فتاوى ابن باز، وجممو
، وأخرجه ابن ٩٨٢أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ال زكاة عىل املسلم يف عبده وفرسه، برقم ) ٣(

باب الدليل عىل أن صدقة الفطر عن اململوك واجبة عىل مالكه، ال ((: خزيمة يف صحيحه، فقال
 .٤/٨٢، ))عىل اململوك كام توهم بعض الناس

 .، وتقدم خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥٠٣برقم ، اريمتفق عليه، البخ) ٤(
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٦٠٣ 
؛ ولكن األفضل أن خترج يوم العيد )١(يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني
قراء يوم العيد، وإغنائهم يوم العيد عن قبل الصالة؛ لسد حاجة الف

 .املسألة
وال جيوز تأخريها بعد الصالة؛ حلديث ابن عباس   قال  :

 فرض رسول اهللاrمن اللغو، والرفث: ً زكاة الفطر طهرة للصائم ،
، ومن أداها فمن أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولةوطعمة للمساكني، 

 .)٢(بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات
: ولكن زكاة الفطر ال جتب إال بغروب شمس آخر يوم من رمضان

ٌفمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو ولد له ولد، أو مات قبل الغروب  َ ُِ
 .)٣(لزم فطرهتممل ت

 
 .، وتقدم خترجيه٩٨٤برقم ، ، ومسلم١٥١١برقم ، البخاري) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة ١٦٠٩كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ،أبو داود) ٢(
ابن ماجه، ، وصحيح ١٦٠٩، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود، برقم ١٨٢٧الفطر، برقم 

 .٨٤٣، وإرواء الغليل، برقم ١٨٥٤برقم 
 ))من رمضان: قوله((: ، والروض املربع، وقال اإلمام النووي١/١٧٠الكايف البن قدامة، : انظر) ٣(

فالصحيح من قول الشافعي أهنا جتب بغروب : إشارة إىل وقت وجوهبا وفيه خالف للعلامء
 .الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر

ًجتب بالغروب والطلوع معا، فإن ولد بعد : لثاين جتب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابناوا 
كالقولني، وعند أيب حنيفة جتب : الغروب أو مات قبل الطلوع مل جتب، وعن مالك روايتان

املقنع والرشح الكبري مع : ، وانظر٧/٦٣ رشح النووي عىل صحيح مسلم، ))بطلوع الفجر
 .٧/١١٣اإلنصاف، 
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٦٠٤ 
 :درجات إخراج زكاة الفطر على النحو اآلتي: سابعاً

جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني؛ : الدرجة األوىل
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو ... : ، وفيهحلديث ابن عمر 

أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر :  ويف لفظ لإلمام مالك،)١(يومني
قالت اللجنة الدائمة . )٢(إىل الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة

زيز بن عبداهللا ابن باز للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة اإلمام عبدالع
ووقتها ليلة عيد الفطر إىل ما قبل صالة العيد؛ وجيوز تقديمها : رمحه اهللا

وال : وقال شيخنا اإلمام عبدالعزيز ابن باز رمحه اهللا. )٣(يومني أو ثالثة
أو ثالثة، ولكن التؤجل بعد ، مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومني

 .)٥)(٤(العيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وتقدم خترجيه٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥١١البخاري، برقم : متفق عليه) ١(
 .٥٥موطأ اإلمام مالك،كتاب الزكاة، باب وقت إرسال زكاة الفطر، برقم ) ٢(
 .٩/٣٦٩فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ) ٣(
 .١٤/٢١٦فتاوى ابن باز، ) ٤(
 : يف حتديد أول وقت جلواز دفع زكاة الفطر، عىل أقوالاختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل) ٥(
وهذا القول هو ، ))ثالثة((جيوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومني، وجاء يف املوطأ : القول األول 

 ))وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني(( كام يف حديث ابن عمر ، الذي عليه الدليل
 ].٤/٣٠١املغني، [ًمتفق عليه، وهذا فيه إشارة إىل مجيع الصحابة فكان إمجاعا 

جيوز تعجيلها من بعد : وقال بعض أصحابنا((: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا: القول الثاين 
 املغني،  [))نصف الشهر كام جيوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل

 ].٧/١١٦، والرشح الكبري، ٤/٣٠٠
= 
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٦٠٥ 
هو غروب الشمس من آخر يوم من :  وقت الوجوب:نيةالدرجة الثا

رمضان؛ فإهنا جتب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوج، أو 
ِملك عبدا، أو ولد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة،  ُ ً
وإن كان ذلك بعد الغروب مل تلزمه، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة 

نص عليه اإلمام أمحد، وبه قال الثوري، الفطر فعليه صدقة الفطر، 
 . )١(وإسحاق، ومالك يف إحدى الروايتني عنه، والشافعي يف أحد قوليه

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف أول وقت 
إنام يبدأ من غروب شمس آخر يوم من : الوجوب لزكاة الفطر

ة العيد؛ ألن النبيرمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصال
rأمر بإخراجها قبل الصالة)٣)(٢(. 

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جيوز تعجيلها من أول احلول؛ ألهنا زكاة، فأشبهت زكاة املال، : وقال أبو حنيفة: القول الثالث 

 ].٤/٣٠٠املغني، [
والفطر ، الصوم: جيوز من أول شهر رمضان؛ ألن سبب الصدقة: وقال الشافعي: القول الرابع 

]. ٤/٣٠٠املغني، [از تعجيلها كزكاة املال بعد ملك النصاب، عنه، فإذا وجد أحد السببني ج
والقول األول هو الصحيح، لثبوته يف حديث ابن عمر   ؛ وألن سبب وجوهبا الفطر

 ].٤/٣٠٠املغني، [بدليل إضافتها إليه؛ وألن العبادات توقيفية، 
 .٧/١١٣واإلنصاف، ، والرشح الكبري مع املقنع ٤/٢٩٨املغني، البن قدامة، ) ١(
 .٩/٣٧٣فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ) ٢(
جتب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك، : وقال الليث وأبو ثور، وأصحاب الرأي) ٣(

أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر : والصواب الذي دلت عليه األحاديث الصحيحة
 .٤/٢٩٨املغني البن قدامة، : وانظر. ا بيوم أو يومني أو ثالثةيوم من رمضان، وجيوز تقديمه
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٦٠٦ 
 املستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صالة :الدرجة الثالثة
، َّ أمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل صالة العيدrالعيد؛ ألن النبي 

فمن  ، وكام قال ابن عباس )١(حديث ابن عمر كام يف 
َّ، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة

 .)٢(من الصدقات
ل الصحيح،  ال جيوز تأخريها بعد صالة العيد عىل القو:الدرجة الرابعة

َّفمن أخرها بعد الصالة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن خيرجها عىل 
ويف الكراهة بعدها وجهان، : الفور، قال العالمة ابن مفلح رمحه اهللا
حترم بعد الصالة، وذكر صاحب : والقول هبا أظهر؛ ملخالفة األمر، وقيل

وجزم به ابن ًأومأ إليه،وتكون قضاء، :املحرر أن أمحد رمحه اهللا
: وقال اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا.)٣(اجلوزي

إخراجها قبل صالة العيد، وال جيوز تأخريها إىل ما بعد صالة ... الواجب
 .)٤(العيد

وقال العالمة حممد بن صالح العثيمني، رمحه اهللا، يف تعمد إخراجها 
يف هذا الوقت حمرم، وأهنا ال والصحيح أن إخراجها :بعد صالة العيد

 .، وتقدم خترجيه٩٨٤برقم ، ، ومسلم١٥١١برقم ، البخاري: متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وتقدم خترجيه١٨٢٧، وابن ماجه، برقم ١٦٠٩أبو داود، برقم ) ٢(
 .٤/٢٢٧كتاب الفروع، البن مفلح، ) ٣(
 .١٤/٢٠١جمموع فتاوى ابن باز، ) ٤(
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٦٠٧ 
أمر هبا ] أن النبي: [جتزئ، والدليل عىل ذلك حديث ابن عمر 
 فإذا أخرها حتى خيرج الناس )١(َّأن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

ًمن الصالة، فقد عمل عمال ليس عليه أمر اهللا ورسوله، فهو مردود؛ 
 بل إن حديث ابن )٢(س عليه أمرنا فهو ردًمن عمل عمال ليr :لقوله 

َّمن أداها قبل الصالة فهي :  رصيح يف هذا، حيث قالعباس 
. )٣(َّزكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث . )٤(...وهذا نص يف أهنا ال جتزئ
العلمية واإلفتاء عندما سئلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إىل 

فمن أخرها عن وقتها فقد ... :آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا
وهذا اختيار . )٥(توب من تأخريه، وأن خيرجها للفقراءأثم، وعليه أن ي

 .)٧)(٦(شيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم رمحهام اهللا تعاىل
 .، وتقدم٩٨٤، ومسلم، برقم ١٥١١البخاري، برقم : متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، ويأيت خترجيه إن شاء اهللا١٧١٨،ومسلم، برقم ٢٦٩٧البخاري،برقم :متفق عليه) ٢(
 .، وتقدم خترجيه١٨٢٧، وابن ماجه، ١٦٠٩أبو داود، برقم ) ٣(
 .١٧٢ - ٦/١٧١الرشح املمتع، البن عثيمني، ) ٤(
 .٩/٣٧٣ة، فتاوى اللجنة الدائم) ٥(
 .٢/٢١، وزاد املعاد، ٧/١١٨، واإلنصاف، ٣/٨٢حاشية ابن قاسم عىل الروض، : انظر) ٦(
ومال إىل هذا القول ... فإن أخرها عن الصالة ترك األفضل((: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا) ٧(

ي وحك... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء... وأصحاب الرأي... عطاء، ومالك
 املغني . ))واتباع السنة أوىل... الرخصة يف تأخريها عن يوم العيد: عن ابن سريين والنخعي

والصواب أنه ال جيوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صالة العيد، كام دلت عىل : ، قلت٤/٢٩٨
= 
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٦٠٨ 
 :مقدار زكاة الفطر وأنواعها: ثامناً

هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، وقد ثبت يف حديث ابن 
 زكاة الفطر rسول اهللا فرض ر: ً الذي ذكرته آنفا أنه قالعمر 

ًمن رمضان صاعا من متر، أو صاعا من شعري ً... . وعن أيب سعيد
ًصاعا من طعام، أو : كنا نخرج زكاة الفطر:  أنه كان يقولtاخلدري 

ًصاعا من شعري، أو صاعا من متر ً، أو صاعا من أقط، أو صاعا من ً ً
ويف لفظ . r...كنا نعطيها يف زمان النبي : ويف لفظ للبخاري. زبيب
عن كل صغري، : زكاة الفطرrكنا نخرج إذ كان فينا رسول اهللا : ملسلم
ًصاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من : ٍّ، حر أو مملوكوكبري ً ً

ًشعري،أو صاعا من متر،أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم  ً
ًعلينا معاوية بن أيب سفيان حاجا أو معتمرا َّفكلم الناس عىل املنرب فكان ، 

ًإين أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا :َّ كلم به الناس أن قالفيام
فأما أنا فال أزال أخرجه كام : من متر،فأخذ الناس بذلك،قال أبو سعيد

 .)١(ًكنت أخرجه أبدا ما عشت
ال أزال أخرجه كام كنت أخرجه : ويف لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد

ويف حديث أيب سعيد زيادات مل . )٢(ًأبدا ما عشتrعىل عهد رسول اهللا 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ذلك األدلة املذكورة يف املتن

، وباب ١٥٠٦ن طعام، برقم البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع م: متفق عليه) ١(
 .٩٨٥،ومسلم، كتاب الزكاة،باب زكاة الفطر عىل املسلمني،برقم ١٥٠٨صاع من زبيب، برقم 

 .١٨٢٩ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم ) ٢(
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٦٠٩ 
 يف أن الرب يعدل املد منه t، أما رأي معاوية )١(ًأذكرها؛ ألن فيها نظرا

: املدين من غريه فيجزئ نصف صاع، فقال عنه احلافظ ابن حجر رمحه اهللا
ُنه مل يوافق عىل ذلك، وكذلك ابن عمر، فال حديث أيب سعيد دال عىل أ

ًإمجاع يف املسألة خالفا للطحاوي، وكأن األشياء التي ثبت ذكرها يف 
حديث أيب سعيد ملا كانت متساوية يف مقدار ما خيرج منها مع ما خيالفها يف 
القيمة دل عىل أن املراد إخراج هذا املقدار من أي جنس كان، وال فرق بني 

وأما من جعله نصف . ا، وهذه حجة الشافعي ومن تبعهاحلنطة وغريه
 .)٢(صاع منها بدل صاع من شعري فقد فعل ذلك باالجتهاد

عن معاوية أنه كلم الناس : قوله: وقد قال اإلمام النووي رمحه اهللا
ًإين أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من متر : عىل املنرب فقال

فأما أنا فال أزال أخرجها كام كنت : ، قال أبو سعيدفأخذ الناس بذلك
وهذا احلديث ، هي احلنطة: سمراء الشام: ، فقولهًأخرجها أبدا ما عشت

حنيفة وموافقوه يف جواز نصف صاع حنطة، هو الذي يعتمده أبو 
وقد خالفه أبو سعيد وغريه ممن ، بأنه قول صحايب:واجلمهور جييبون عنه

، وإذا اختلف الصحابة مل يكن rهو أطول صحبة، وأعلم بأحوال النبي 
: قال ابن خزيمة((: من ذلك احلنطة، قال احلافظ بعد ذكره لزيادة احلنطة عند احلاكم وابن خزيمة) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم نقل احلافظ أن أبا داود ))...حلنطة يف خرب أيب سعيد غري حمفوظ وال أدري ممن الوهمذكر ا
أشار إىل أن ذكر احلنطة يف خرب أيب سعيد غري حمفوظ، وذكر أن معاوية بن هشام روى يف هذا 

وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجالن عن عياض ، نصف صاع من بر، وهو وهم: احلديث
]: القائل ابن حجر[ وأهنم أنكروا عليه فرتكه، قال أبو داود ))ًصاعا من دقيقأو (( : فزاد فيه

 .٣/٣٧٣ فتح الباري، ))وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة((
 .٣/٣٧٤فتح الباري رشح صحيح البخاري، ) ٢(
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وجدنا ظاهر . قول بعضهم بأوىل من بعض، فنرجع إىل دليل آخر

لصاع من احلنطة كغريها، ًاألحاديث، والقياس متفقا عىل اشرتاط ا
ال أنه سمعه من النبي ، ٌفوجب اعتامده، وقد رصح معاوية بأنه رأي رآه

r ولو كان عند أحد من حارضي جملسه مع كثرهتم يف تلك اللحظة ،
 .)١( لذكرهrعلم يف موافقة معاوية عن النبي 

ن وسمعت شيخنا اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا يقول فيم
اجتهد معاوية فجعل عدله : ُجعل مدين من احلنطة تقوم مقام الصاع من غريها

أما أنا فال : ًمدين، والصواب أنه ال بد من صاع أخذا بالنص؛ وهلذا قال أبو سعيد
 .)٣(، واهللا تعاىل أعلم)٢())ًأخرج إال صاعا وهو الصواب كام تقدم

صاع النبي  مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو:تاسعاً
r وهو أربعة أمداد، واملد ملء كفي )٤(مخسة أرطال وثلث بالعراقي وهو ،

ًاإلنسان املعتدل إذا مألمها ومد يديه هبام، وبه سمي مدا، قال  ّ ّ
 .٧/٦٧رشح النووي عىل صحيح مسلم، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٠٨، ١٥٠٧سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم ) ٢(
ً خطيبا، فأمر بصدقة rقام رسول اهللا : عن ثعلبة بن صعري قال، ١٦٢٠برقم ، ويف سنن أيب داود) ٣(

نني، عن أو صاع بر أو قمح بني اث((: ويف زيادة. الفطر صاع متر، أو صاع شعري، عن كل رأس
،وذكر ١/٤٤٩وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، .))الكبري والصغري،واحلر والعبد

، التي جاءت يف أن نصف الصاع جيزئ،ثم ٣/١٠٢الشوكاين الروايات يف نيل األوطار، 
وهذه تنهض بمجموعها للتخصيص،ولكن سامحة شيخنا ابن باز رمحه اهللا يرى أن مجيع ((:قال

 .)) بصاعrم فيها يكون نصف صاع،أما زكاة الفطر فقد حددها النبي اإلطعا:الكفارات
 ))بإسناد جيد((: ، قال الشوكاين يف رواية البيهقي١٠/٢٧٨، والبيهقي، ٢/١٥١الدارقطني، ) ٤(

 .٤/٢٨٧املغني، البن قدامة، : ، وانظر٣/١٠٤نيل األوطار، 
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، والصاع أربع )١(ًوقد جربت ذلك فوجدته صحيحا: الفريوزآبادي

يس كل حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفني وال صغريمها، إذ ل
: قال الفريوزآبادي. )٢(، قاله الداووديrمكان يوجد فيه صاع النبي 

ًوجربت ذلك فوجدته صحيحا)٣(. 
ومقداره أربع : قال شيخنا ابن باز رمحه اهللا يف حتديد مقدارالصاع

حفنات بملء اليدين املعتدلتني من الطعام اليابس، كالتمر، واحلنطة، 
ًفمقداره أربعامئة وثامنون مثقاال، ونحو ذلك، أما من جهة الوزن 

ًوبالريال الفرنيس ثامنون رياال فرانسه؛ ألن زنة الريال الواحد ستة 
مائة واثنان وتسعون ] الفيض[مثاقيل، ومقداره بالريال العريب السعودي 

ًرياال، أما بالكيلو فيقارب ثالثة كيلو، وإذا أخرج املسلم من الطعام 
حلنطة اجليد، واألرز، والزبيب اليابس، كالتمر اليابس، وا: اليابس

 .)٤(واألقط بالكيل، فهو أحوط من الوزن
املقدار الواجب : وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

، ومقداره بالكيلو rيف زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي 
 .)٥(ًثالثة كيلو تقريبا

 .٤٠٧القاموس املحيط، ص ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٥٥املرجع السابق، ص ) ٢(
، وفتاوى اللجنة ١١/٥٩٧فتح الباري البن حجر، : ، وانظر٩٥٥القاموس املحيط، ص ) ٣(

 .٩/٣٦٥الدائمة، 
 .٢٠٥ - ١٤/٢٠٤جمموع فتاوى ابن باز، ) ٤(
 .٩/٣٧١فتاوى اللجنة الدائمة، ) ٥(
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 الفقراء والمساكين:تدفع لهمأهل زكاة الفطر الذين : عاشراً

تعطى صدقة الفطر ملن جيوز أن يعطى صدقة األموال؛ ألن : قيل
صدقة الفطر زكاة فكان مرصفها مرصف سائر الزكوات؛ وألهنا صدقة 

َإنام الصدقات للفقراء وال [: فتدخل يف عموم قوله تعاىل ََّ َ َُ ْ ِ ُ َ َ َّ ِمساكني ـِْ ِ َ َ
َوالعاملني عليها وال َ َ ََ َْ َ ِْ ِؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل ُمـِْ ِ َ ِّ ْ ُ ُِ َِ َ ََ ِ ِِ َ ْ ُ َِّ َ ُ َ  اهللاَ

َوابن السبيل فريضة من  ْ َِّ ًَّ ََ ِ ِِ ِ عليم حكيمهللاَ وااهللاِ َِ ٌَ[ )٢)(١(. 
ال جيوز دفع زكاة الفطر إال ملن يستحق الكفارة، فتجري جمرى :وقيل

ضان، وجمرى كفارة كفارة اليمني، والظهار، والقتل، واجلامع يف هنار رم
احلج، فتدفع هلؤالء اآلخذين حلاجة أنفسهم، وهم الفقراء واملساكني، 
ُوال يعطى املؤلفة قلوهبم، وال الرقاب وال غري ذلك، قال شيخ اإلسالم 

: وقال رمحه اهللا. )٣(وهذا القول أقوى يف الدليل: ابن تيمية رمحه اهللا
ق الكفارة،وهو من يأخذ حلاجته وال جيوز دفع زكاة الفطر إال ملن يستح

 .)٤(ال يف الرقاب، واملؤلفة قلوهبم وغري ذلك
 ختصيص املساكني rوكان من هديه : وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

يقسمها عىل األصناف الثامنية قبضة قبضة، وال أمر ومل يكن ، هبذه الصدقة
أنه : د القولني عندنابذلك، وال فعله أحد من أصحابه، وال من بعدهم، بل أح

 .٦٠: اآلية، سورة التوبة) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال ،شافعي، وأبو ثوروهبذا قال مالك،والليث،وال((:،قال٤/٣١٤املغني البن قدامة، :انظر) ٢(

 .))جيوز دفعها إىل من ال جيوز دفع زكاة املال إليه،وإىل الذمي: أبو حنيفة
 .٢٥/٧٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ) ٣(
 .١٥١االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص ) ٤(
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وهذا القول أرجح من القول ، ال جيوز إخراجها إال عىل املساكني خاصة

 .)١(بوجوب قسمتها عىل األصناف الثامنية
وقال الشوكاين رمحه اهللا عن حديث ابن عباس   وفيه  :

وطعمة للمساكني...)٢(. 
دون غريهم من وفيه دليل عىل أن الفطرة ترصف يف املساكني 

: وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف ذكر القولني. )٣(مصارف الزكاة
األول أهنا ترصف مرصف بقية الزكوات، : هناك قوالن ألهل العلم

والثاين أن زكاة الفطر مرصفها للفقراء ... حتى املؤلفة قلوهبم والغارمني
بن عبداهللا ابن باز رمحه وقال اإلمام عبدالعزيز . )٤(فقط، وهو الصحيح

ًزكاة الفطر رشعها اهللا مواساة للفقراء واملحاويج، وطعمة : اهللا
. )٦(ومرصفها الفقراء واملساكني: وقال يف موضع آخر. )٥(للمساكني

وجيوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كام جيوز 
 .)٧(توزيعها عىل عدة أشخاص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٢زاد املعاد يف هدي خري العباد، ) ١(
 .، وتقدم خترجيه١٨٢٧،  وابن ماجه،١٦٠٩برقم ، أبو داود) ٢(
 .٣/١٠٣نيل األوطار للشوكاين، ) ٣(
 .٧/١٣٧اإلنصاف مع الرشح الكبري، : ، وانظر٦/١٨٤الرشح املمتع، ) ٤(
 .١٤/٢١٥جمموع فتاوى ابن باز، ) ٥(
 .١٤/٢٠٢املرجع السابق، ) ٦(
، ٩/٣٧٧مية واإلفتاء، ،وجمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العل٤/٣١٦املغني البن قدامة،) ٧(

 .٤/٢٣٩وكتاب الفروع البن مفلح، 
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 :فع القيمة في زكاة الفطرحكم د: الحادي عشر

وال جتزئ القيمة؛ ألنه عدول عن : قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
وال جيوز : قال اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز رمحه اهللا. )٢)(١(املنصوص

ًإخراج القيمة عند مجهور أهل العلم، وهو أصح دليال، بل الواجب إخراجها من 
زكاة الفطر عبادة ... : وقال رمحه اهللا. )٣(y وأصحابه rالنبي الطعام، كام فعله 

بإمجاع املسلمني، والعبادات األصل فيها التوقيف، فال جيوز ألحد أن يتعبد بأي 
 .)٤(ِّعبادة إال بام ثبت عن املرشع احلكيم عليه صلوات اهللا وسالمه
جيوز إخراج وال : وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

ًزكاة الفطر نقودا؛ ألن األدلة الرشعية قد دلت عىل وجوب إخراجها 
. )٥(ًطعاما، وال جيوز العدول عن األدلة الرشعية؛ لقول أحد من الناس

: ويف رواية ملسلم. من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردr :قال 
ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)٦(. 

 .٤/٢٩٥، واملغني، ٢/١٧٦الكايف البن قدامة، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال جيوز دفع القيمة؛ ألنه مل يرد نص بذلك؛ وألن القيمة ) ٢(

ني حتى جيوز رضاه أو ٍيف حقوق الناس ال جتوز إال عن تراض منهم، وليس للصدقة مالك مع
 .إبراؤه

 ].٢٣/٣٤٤املوسوعة الفقهية، [وذهب احلنفية إىل أنه جيوز دفع القيمة يف صدقة الفطر 
 .١٤/٢٠٢جمموع فتاوى ابن باز، ) ٣(
 .١٤/٢٠٨املرجع السابق، ) ٤(
 .٩/٣٧٩جمموع فتاوى اللجنة الدائمة، ) ٥(
، ٢٦٩٧ا عىل صلح جور، برقم البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحو: متفق عليه) ٦(

 .١٧١٨ومسلم، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة، برقم 
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 :الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:الثاني عشر

ويلزمه أن خيرج عن نفسه وعن عياله، إذا كان : قال اإلمام اخلرقي رمحه اهللا
وأمجعوا : ، قال اإلمام ابن املنذر رمحه اهللا)١(ِعنده فضل عن قوت يومه وليلته

عىل أن صدقة الفطر جتب عىل املرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأوالده األطفال 
الذين ال أموال هلم، وأمجعوا عىل أن عىل املرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه 

يعوله، أي فظهر أن الفطرة تلزم اإلنسان القادر عن نفسه، وعن من . )٢(احلارض
؛ حلديث ابن )٣(يمونه، فتلزمه فطرهتم، كام تلزمه مؤنتهم، إذ وجد ما يؤدي عنهم

 بصدقة الفطر، عن الصغري، والكبري، واحلر، rأمر رسول اهللا  :عمر 
 .)٤(والعبد، ممن متونون

زكاة الفطر تلزم : قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
ِّاإلنسان عن نفسه،وعن كل من جتب عليه نفقته،ومنهم الزوجة؛ 

، ويبدأ بنفسه إذا مل جيد جلميع من ينفق عليهم.)٥(لوجوب نفقتها عليه
أ بنفسك ابد: ، وفيهt؛حلديث جابر )٦(ثم من يليه يف وجوب النفقة

 .٤/٣٠١خمترص اخلرقي مع املغني، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٥اإلمجاع البن املنذر، ص ) ٢(
 .٤/٣٠١املغني، البن قدامة، ) ٣(
 ة ، وأخرج نحوه من رواي٤/١٦١، والبيهقي، ١٢، ١١، برقم ٢/٢٤١أخرجه الدارقطني، ) ٤(

 واحلديث حسنه األلباين يف إرواء الغليل، ] ٢/٤١٣نصب الراية : انظر [tعيل بن أيب طالب 
 .٨٣٥، برقم ٣/٣٢٠

 .٩/٣٦٧جمموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ) ٥(
، ١/٢٥٨منار السبيل،: انظر. يبدأ بنفسه،فزوجته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب يف املرياث) ٦(

، وجمموع ٣٠٣ - ٤/٣٠١، واملغني البن قدامة، ٣/٢٧٦والروض املربع مع حاشية ابن قاسم، 
 .١٤/١٩٩فتاوى ابن باز، 



  نزكاة الفطر من رمضا

 

٦١٦ 
، فإن فضل عن أهلك يشء فتصدق عليها، فإن فضل يشء فألهلك

: يقول فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك يشء فهكذا وهكذا
 .)١(فبني يديك، وعن يمينك، وعن شاملك

دقة، أو أفضل الص:  قالrأن رسول اهللا : tوعن حكيم بن حزام 
، وابدأ بمن ًخري الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خري من اليد السفىل

 .)٢(تعول
يا رسول : قلت: حدثني أيب عن جدي قال: وعن هبز بن حكيم قال

: قلت:  قالأمك :ثم من؟ قال: قلت: قال أمك: ُّاهللا، من أبر؟ قال
ثم أباك ثم األقرب : ثم من؟ قال: قلت: قال أمك: ثم من؟ قال

يا رسول اهللا من أحق الناس : ، قالt؛ وحلديث أيب هريرة )٣(فاألقرب
، ثم أدناك أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك: بحسن صحابتي؟ قال

 .)٤(أدناك
 فقال رجل يا رسول اهللا تصدقواr :قال رسول اهللا :  قالtوعنه 

:  قال عندي آخر، قالتصدق به عىل نفسك: عندي دينار، فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩٧ مسلم،كتاب الزكاة،باب االبتداء يف النفقة بالنفس،ثم أهله، ثم القرابة،برقم )١(
، ومسلم، ١٤٢٧م ًالبخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، برق:متفق عليه) ٢(

واللفظ له، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفىل، وأن اليد العليا هي املنفقة، 
 .١٠٣٤وأن السفىل هي اآلخذة، برقم 

، ١٩٥٢٤، وأمحد، برقم ١٨٩٧الرتمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف بر الوالدين، برقم ) ٣(
 .٢/١٩٩لرتمذي، وحسنه األلباين يف صحيح ا

، ومسلم، ٥٩٧١البخاري، كتاب األدب، باب الرب والصلة، برقم : متفق عليه، واللفظ ملسلم) ٤(
 .٢٥٤٨كتاب الرب والصلة، واآلداب، باب بر الوالدين، برقم 
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٦١٧ 
تصدق به عىل زوجتكعندي آخر، قال:  قال :صدق به عىل ولدكت 

: عندي آخر؟ قال:  قالتصدق به عىل خادمك: قال: عندي آخر: قال
أنت أبرص به)١(. 

 :مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: الثالث عشر
فأعلمهم ... : ملعاذ حينام بعثه إىل اليمنrاألصل يف ذلك قول النبي

 .)٢(قرائهمأن اهللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد يف ف
والسنة توزيعها بني : قال اإلمام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز رمحه اهللا تعاىل

الفقراء يف بلد املزكي، وعدم نقلها إىل بلد آخر؛ إلغناء فقراء بلده وسد 
ال : وقال رمحه اهللا عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر. )٣( ...حاجتهم

يف أصح قويل العلامء، لكن إخراجها يف حملك وجيزئ إن شاءاهللا ، بأس بذلك
الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها ألهلك؛ ليخرجوها عىل الفقراء يف 

 .)٤(بلدك فال بأس
# # # 

 
، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب يف ٢٥٣٤، تفسري ذلك، برقم ٥٤النسائي، كتاب الزكاة، باب ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويف صحيح سنن أيب ٢/٢٠٦، وحسنه األلباين يف صحيح النسائي، ١٦٩١م صلة الرحم، برق
 .١/٤٦٩داود 

، وتقدم خترجيه يف منزلة الزكاة يف اإلسالم، ١٩، ومسلم برقم ١٣٩٥البخاري برقم : متفق عليه) ٢(
 .حكم الزكاة

 .١٤/٢١٣جمموع فتاوى ابن باز، ) ٣(
، واملوسوعة ٩/٢٨٤فتاوى اللجنة الدائمة، : ، وانظر٢١٥، ١٤/٢١٤جمموع فتاوى ابن باز، ) ٤(

 .٢٣/٣٣١، و٢٣/٣٤٥الفقهية، 
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٦١٨ 
 آداب العيد: المبحث الثالثون

ًرشع اهللا تعاىل لعباده يف ختام شهر رمضان عبادات تزيدهم قربا إىل  ُْ
هنم قوة، ويف موازين أعامهلم حسنات، وهي عىل اهللا تعاىل، وتزيد يف إيام

 :النحو اآليت
 : مسلم على كلrفقد فرضها رسول اهللا : زكاة الفطر:أوالً

ٍحر أو عبد، أو رجل، أو امرأة، أو صغري، أوكبري، وأمر النبي  ٍٍ ٍّr أن 
َّتؤدى إىل الفقراء واملساكني قبل خروج الناس إىل صالة العيد، فتدفع إىل 

ًا من متر، أو صاعا من شعري، أو صاعا من أي أنواع الطعام صاع: أهلها ً ً
الذي يأكله أهل البلد، ومن أداها قبل صالة العيد فهي صدقة مقبولة، 

 .َّومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات
ًوقد تقدم الكالم عن زكاة الفطر يف املبحث الذي قبل هذا تفصيال 

 .وهللا احلمد
  منيوم  إكمال العدة من غروب شمس آخرالتكبير عند:ثانياً

ْولتكملوا  [: رمضان ليلة عيد الفطر إىل صالة العيد؛ لقول اهللا تعاىل ُ ِ ِْ ُ َ
ْالعدة ولتكربوا  ُ ِّ ََ ُ َِّ َِ ُ عىل ما هداكم ولعلكم تشكروناهللاْ ْ ْ َُ ْ َُ ُ ََّ َ ََ َ َ َ [ )١(. 

واهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، ((: وصفة التكبري أن يقول
، وإن قال باألنواع األخرى الثابتة من أنواع )٢())اهللا أكرب، وهللا احلمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٥: سورة البقرة، اآلية) ١(
 أنه يكرب هبذا النوع من التكبري، قال العالمة t، عن عبد اهللا بن مسعود ١٦٨/ ٢ابن أيب شيبة، ) ٢(

= 
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٦١٩ 
ويستمر يف التكبري من . )١( فال بأسyالتكبري كام ثبت عن الصحابة 

 .)٢( يفرغ اإلمام من اخلطبةغروب شمس آخر يوم من رمضان إىل أن
 شرعها اهللا تعالى لعباده،وهي من تمام:صالة عيد الفطر:ثالثاً

 أمته، وهذه العبادة ينبغي أن rذكر اهللا تعاىل، وقد أمر هبا رسول اهللا 
 :ًيعلم املسلم فيها أمورا عىل النحو اآليت

 :والسنة، واإلمجاع الكتاب، :األصل يف صالة العيدين :األمر األول
ْفصل لربك وانحر[: فقول اهللا تعاىل أما الكتاب-١ ََ َ ِّ َْ َ ِ ِّ واملشهور يف . )٣(] َ

 .)٤(التفسري أن املراد بذلك صالة العيد
 صالة ِّصيلُ كان يr فثبت بالتواتر أن رسول اهللا وأما السنة، - ٢

شهدت العيد مع رسول اهللا :  قال، فعن ابن عباس )٥(العيدين
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف مكان آخر ولكن ذكره((: ، قال))وإسناده صحيح ((: ١٢٥/ ٣األلباين يف إرواء الغليل، 
 .١٦٥/ ٢وهو بتثليث التكبري يف مصنف ابن أيب شيبة، : ، قلت))بالسند نفسه بتثليث التكبري 

 .١٠٧ -٩٧أنواع التكبري الوارد عن الصحابة يف صالة العيدين،للمؤلف،ص :انظر) ١(
ته، فإذا َّ أنه كان خيرج يوم الفطر فيكرب حتى يأيت املصىل، وحتى يقيض صالrقد جاء عن النبي ) ٢(

، واملحاميل يف كتاب صالة ٢/١/٢ابن أيب شيبة يف املصنف، [قىض صالته قطع التكبري 
ًالعيدين، عن الزهري مرسال بإسناد صحيح،وقد ذكر له العالمة األلباين شواهد يتقوى هبا، ثم 

. ))ًوبذلك يصري احلديث صحيحا كام تقتضيه قواعد هذا العلم الرشيف ((: قال بعد ذكرها
 .١٧٠، برقم ١٢٠/ ١سلسلة األحاديث الصحيحة، : انظر

 .  ٢ :سورة الكوثر، اآلية) ٣(
 . ٣/٢٥٣املغني البن قدامة، ) ٤(
 . ٣/٢٥٣املرجع السابق، ) ٥(
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٦٢٠ 
r بكر، وعمر، وعثامن ، وأيبyفكلهم كانوا يصلون قبل اخلطبة ،)١( .

، وأبو بكر، وعمر rكان رسول اهللا :  قالوعن ابن عمر 
يصلون العيدين قبل اخلطبة )٢(. 
 .)٣(فأمجع املسلمون عىل صالة العيدين وأما اإلمجاع، - ٣

صالة العيد فرض كفاية، : قيل :حكم صالة العيدين: األمر الثاين
 :  لقول اهللا تعاىل؛)٤(والصواب أن صالة العيد فرض عني

َفصل لربك وانحر [ َ ِّ َْ َ َ ِ ِّ   تعني - أمرنا: ديث أم عطية قالت وحل؛)٥(]  َْ
 ، وذوات )٦(العواتق: خرج يف العيدينُ أن ن- rالنبي 

 . ٩٦٢ البخاري، كتاب العيدين، باب اخلطبة بعد العيد، برقم: متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٩٦٣لعيد، برقمالبخاري، كتاب العيدين، باب اخلطبة بعد ا: متفق عليه) ٢(
 . ٢/٢٥٣، املغني البن قدامة) ٣(
 : اختلف العلامء رمحهم اهللا يف حكم صالة العيد عىل ثالثة أقوال) ٤(

ظاهر مذهب اإلمام أمحد أن صالة العيد فرض كفاية إذا قام هبا من يكفي سقطت :  القول األول
 .عن الباقني
 . إلمام أمحد أن صالة العيد فرض عنيمذهب اإلمام أيب حنيفة و رواية عن ا:القول الثاين

إهنا سنة مؤكدة غري واجبة، وبه قال اإلمام مالك، : قيل: وقال ابن أيب موسى: القول الثالث
هل :  لألعرايب حني ذكر مخس صلوات، قالr لقول رسول اهللا ؛وأكثر أصحاب اإلمام الشافعي

 ].١١ ، ومسلم، برقم٢٦٧٨البخاري، برقم ) [ال، إال أن تطوع: (ّعيل غريهن؟ قال
، وحاشية ابن قاسم عىل ٥/٣١٦، ، والرشح الكبري٢٥٤-٣/٢٥٣املغني البن قدامة، : انظر

، ورشح ٤/١٩٤ ،واإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن امللقن ،٢/٤٩٣ ،الروض املربع
 .٦/٤٢٨النووي عىل صحيح مسلم، 

 . ٢ :سورة الكوثر، اآلية) ٥(
هي ما بني أن تبلغ : التي قاربت البلوغ، وقيل: مجع عاتق، وهي اجلارية البالغة، وقيل: العواتق) ٦(

= 
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٦٢١ 
، ومما يؤكد )٢(ض أن يعتزلن مصىل املسلمنيَّي، وأمر احل)١(اخلدور

 واظب عليها، وقد rأن النبي : فرضيتها، وأهنا واجبة عىل األعيان
 يوم عيد الفطر يف rصالها رسول اهللا ِّاشتهر يف السري أن أول صالة 

السنة الثانية للهجرة، ومل يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا، صلوات 
، وهي من أعالم rاهللا وسالمه عليه، وواظب عليها اخللفاء بعد النبي 
 .)٣(الدين وشعائره الظاهرة، وهذا كله يؤيد الوجوب

 صالة العيد فرض والصحيح أن :  قال العالمة السعدي رمحه اهللا
 أهنا عني، والدليل الذي استدلوا به عىل فرض الكفاية هو دليل عىل

ِّ كان حيرض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق r وألن النبي ؛فرض عني ُ
ض أن يعتزلن املصىل، ولوال رجحان َّوذوات اخلدور، وأمر احلي

ا، فدل ّ أمته هذا احلض عليهَّمصلحتها عىل كثري من الواجبات مل حيض
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إىل أن تعنس ما مل تتزوج، والتعنيس طول املقام يف بيت أبيها بال زوج حتى تطعن يف السن، 
نووي عىل رشح ال. ألهنا عتقت من امتهاهنا يف اخلدمة واخلروج يف احلوائج؛ ًسميت عاتقا :وقالوا

 .٦/٤٢٨صحيح مسلم، 
رشح  .سرت يكون يف ناحية البيت :اخلدر: وقيل البيوت، :واخلدور وهن األبكار، :ذوات اخلدور) ١(

 .٤/٢٥٠اإلعالم البن امللقن، :وانظر ،٦/٤٢٨ النووي عىل صحيح مسلم،
، ومسلم،، ٩٨٠البخاري، كتاب العيدين، باب إذا مل يكن هلا جلباب يف العيد، برقم: متفق عليه) ٢(

كتاب صالة العيدين، باب إباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصىل وشهود اخلطبة مفارقات 
 .٨٩٠للرجال، برقم

، والرشح ٢/٤٩٣، وحاشية ابن قاسم عىل الروض املربع، ٣/٢٥٤املغني البن قدامة، : انظر) ٣(
 .١٥٢-٥/١٥١املمتع البن عثيمني، 
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٦٢٢ 
 .)١(عىل أهنا من آكد فروض األعيان

صالة  :بن باز رمحه اهللا وقال شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا 
العيد فرض كفاية عند كثري من أهل العلم وجيوز التخلف من بعض 
األفراد عنها، لكن حضوره هلا ومشاركته إلخوانه املسلمني سنة مؤكدة 

وذهب بعض أهل العلم إىل أن صالة . رشعيينبغي تركها إال لعذر  ال
كصالة اجلمعة، فال جيوز ألي مكلف من الرجال : العيد فرض عني

األحرار املستوطنني أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر يف األدلة 
وأقرب إىل الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية باحلجاب 

 رمحه بن صالح العثيمني، وقال العالمة حممد )٢(بُّوالسرت، وعدم التطي
وهذا عندي أقرب ((: ن صالة العيد فرض عنيإ:  يف القولاهللا

، واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل القول بأن )٣(األقوال
وهلذا رجحنا أن صالة  …((: ، وقال رمحه اهللا)٤(صالة العيد فرض عني

هو أحد أقوال العيد واجبة عىل األعيان كقول أيب حنيفة وغريه، و
، واختاره تلميذه اإلمام ابن )٥(الشافعي وأحد القولني يف مذهب أمحد

  .٧٢سائل الفقهية، صاملختارات اجللية من امل) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥١٣،وقرره رمحه اهللا أثناء تقريره عىل بلوغ املرام،احلديث رقم ١٣/٧جمموع الفتاوى، ) ٢(
  .١٥٢-٥/١٥١الرشح املمتع، ) ٣(
  .١٢٣االختيارات العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص) ٤(
  .٢٣/١٦١جمموع الفتاوى البن تيمية، ) ٥(
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٦٢٣ 
 .)١(القيم رمحه اهللا

 :آداب صالة العيد عىل النحو اآليت: األمر الثالث
 ، فعن نافع أن y ثبت من فعل الصحابة الغسل يوم العيد، - ١
 .)٢(ملصىلعمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إىل ا بد اهللا بنـع

: وسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز رمحه اهللا يقول
، وقال العالمة حممد نارص rمل يرد يف ذلك حديث صحيح عن النبي ((

عىل استحباب االغتسال  به وأحسن ما يستدل((: الدين األلباين رمحه اهللا
سأل : قالللعيدين، ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان، 

ًرجل عليا عن الغسل؟ قال ال، :  فقالاغتسل كل يوم إن شئت((: َّ
، ويوم النحر، )٣(يوم اجلمعة، ويوم عرفة((: الغسل الذي هو الغسل؟ قال

: سنة الفطر ثالث((: وعن سعيد بن املسيب أنه قال. )٤(ويوم الفطر
 .)٥(اخلروج، واالغتسالامليش إىل املصىل، واألكل قبل 

يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، ((: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا
: ، وبه قالt ذلك عن عيل يورو وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر،

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية : ، وانظر١١تاب الصالة لإلمام ابن القيم، صك) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨/٢٨٤واإلفتاء، 

أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب العيدين، باب العمل يف غسل العيدين، والنداء فيهام واإلقامة، ) ٢(
  .٩٧ة، صًآثارا نقلت يف وقفات للصائمني، للشيخ سليامن بن فهد العود: ، وانظر٢برقم 

 .أي يوم عرفة للحاج) ٣(
 .t أي موقوف عىل عيل ))وسنده صحيح((: ١/١٧٧قال يف إرواء الغليل، ) ٤(
 .))رواه الفريايب وإسناده صحيح((: ٣/١٠٤قال األلباين يف إرواء الغليل، ) ٥(
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٦٢٤ 
علقمة، وعروة، وعطاء، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد، 

وروي ((: ًأيضا، وقال ابن قدامة )١(…ومالك، والشافعي، وابن املنذر
إن هذا يوم عيد جعله اهللا :  قال يف مجعة من اجلمعrًأيضا أن النبي 

 منه، َّ فليمسٌ، وإن كان طيبللمسلمني، فمن جاء إىل اجلمعة فليغتسل
 وألنه يوم ؛ً اجلمعة عيدا، فلعل هذه األشياء بكون)٢(وعليكم بالسواك

جيتمع الناس فيه للصالة فاستحب الغسل فيه كيوم اجلمعة، وإن اقترص 
 ألنه إذا مل جيب الغسل للجمعة مع األمر به فيها أجزأه؛عىل الوضوء 
 .)٣(فغريها أوىل

 ؛يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كام ذكر يف اجلمعة - ٢
 منه َّوإن كان طيب فليمس((: فيهًحلديث ابن عباس املذكور آنفا، و

 .)٤(وعليكم بالسواك
 حلديث ابن عمر ؛ يلبس أحسن ما جيد- ٣ أخذ عمر :  قال
:  فقالr تباع يف السوق، فأخذها فأتى رسول اهللا )٦(ستربقإ من )٥(جبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣/٢٥٦املغني البن قدامة، ) ١(
، من حديث ابن ١٠٩٨ يوم اجلمعة،برقم ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء يف الزينة) ٢(

  .١/٣٢٦،وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه،عباس 
  .١/٤٤٢زاد املعاد البن القيم، : ، وانظر٣/٢٥٧املغني البن قدامة، ) ٣(
  .٣/٢٥٧املغني البن قدامة، : احلديث تقدم خترجيه يف الذي قبله، وانظر) ٤(
ٌ جبب وجباب:ثوب مجعه: جبة) ٥(   .٨٣القاموس املحيط، ص. َ
هدي الساري . هي الثياب املتخذة من إبريسم: هو ما غلظ من الديباج، والديباج: إستربق) ٦(

  .١١٤، وص٧٨مقدمة فتح الباري البن حجر، ص



 آداب العيد

 

٦٢٥ 
: rل هبا للعيد والوفود، فقال له رسول اهللا َّيا رسول اهللا ابتع هذه فتجم

َإنام هذه لباس من ال خالق ، قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا )٢(له )١(َ
ُّوهذا يدل عىل أن التجمل عندهم يف هذه املواضع كان ((: تعاىل

الطيب والزينة يف سمعت أهل العلم يستحبون :  وقال مالك…ًمشهورا
وقال . )٣( ألنه املنظور إليه من بينهم؛كل عيد، واإلمام بذلك أحق

د صحيح اسنإروى ابن أيب الدنيا والبيهقي ب((: احلافظ ابن حجر رمحه اهللا
، وقال اإلمام ابن )٤(إىل ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه يف العيدين

له حلة  هام أمجل ثيابه، فكانوكان يلبس للخروج إلي((:القيم رمحه اهللا
ًردا ُ، ومرة ب)٥(ردين أخرضينُيلبسها للعيدين واجلمعة، ومرة كان يلبس ب

 كام يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك )٦ً(صمتاُأمحر، وليس هو أمحر م
ُمل يكن بردا،وإنام فيه خطوط محر كالربود اليمنية فس ي أمحر باعتبار ما ِّمً

 .)٧(…فيه من ذلك
 يستحب أن يأكل قبل خروجه إىل املصىل يف عيد الفطر مترات، - ٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٢تفسري غريب ما يف الصحيحني للحميدي، ص. النصيب: من ال خالق لـه، اخلالق) ١(
، ومسلم، ٩٤٨يف العيدين والتجمل فيه، برقم : ٌاري، كتاب العيدين، بابالبخ: متفق عليه) ٢(

  .٢٠٦٨كتاب اللباس، باب حتريم لبس احلرير وغري ذلك للرجال، برقم 
  .٢٥٨-٣/٢٥٧املغني البن قدامة، ) ٣(
  .٢/٤٣٩فتح الباري، ) ٤(
ُالربد) ٥(   .٣٤١ثوب خمطط، القاموس املحيط، ص: ُ
  .١٩٩القاموس املحيط، ص.هو الذي ال خيالط لونه لون:متالثوب املص: ًمصمتا) ٦(
  .١/٤٤١زاد املعاد، ) ٧(
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٦٢٦ 
ًواألفضل أن تكون وترا، أما عيد األضحى فاألفضل أن ال يأكل حتى 

كان رسول اهللا ((: قالt، فعن أنس )١(يرجع من املصىل، فيأكل من أضحيته
rال يغدو يوم الفطر حتى يأكل مترات،ويأكلهن وترا ً)٢(. 

 ال خيرج يوم الفطر حتى يطعم، rكان النبي ((:  قالtوعن بريدة 
احلكمة يف األكل قبل : ، وقد قيل)٣(وال يطعم يوم األضحى حتى يصيل

 يصيل العيد، فكأنه أرادال يظن ظان لزوم الصوم حتى أن : ة الفطرصال
 عقب وجوب الصوم ملا وقع وجوب الفطر: سد هذه الذريعة، وقيل

استحب تعجيل الفطر مبادرة إىل امتثال أمر اهللا تعاىل، ويشعر بذلك 
اقتصاره عىل القليل من ذلك، ولو كان لغري االمتثال ألكل قدر الشبع، 

ُلشيطان الذي حيبس يف رمضان ال يطلق إال بعد صالة ألن ا: وقيل
: ًدارا إىل السالمة من وسوسته، وقيلِالعيد، فاستحب تعجيل الفطر ب

صدقتهام  يف كل من العيدين يف الوقت املرشوع إلخراج rوقع أكله 
ِّصدقة الفطر قبل الغدو إىل املصىل، وإخراج صدقة اخلاصة هبام، فإخراج 
، وذكر )٤( فاجتمعا من جهة وافرتقا من جهة أخرىاألضحية بعد ذبحها،

 ألن يوم الفطر ؛ابن قدامة رمحه اهللا أن احلكمة من اإلفطار يوم الفطر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٤٤١زاد املعاد، ) ١(
  .٩٥٣البخاري، كتاب العيدين، باب األكل يوم الفطر قبل اخلروج، برقم ) ٢(
، ، وابن ماجه٥٤٢الرتمذي، كتاب اجلمعة، باب ما جاء يف األكل يوم الفطر قبل اخلروج، برقم) ٣(

، وصححه األلباين يف صحيح ١٧٥٦كتاب الصيام، باب يف األكل يوم الفطر قبل أن خيرج، برقم
 . ١/٣٠٢ ،الرتمذي

 . ٤٤٨، ٢/٤٤٧فتح الباري البن حجر، : نظر مجيع هذه احلكما) ٤(
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٦٢٧ 
 إلظهار املبادرة ؛حرم فيه الصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر

إىل طاعة اهللا تعاىل، وامتثال أمره يف الفطر عىل خالف العادة، واألضحى 
األضحى رشع األضحية، واألكل منها، فاستحب أن  وألن يف ؛بخالفه

 .)١( منهاءيكون فطره عىل يش
 قال اإلمام ابن ًخيرج إىل العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار، - ٥

عمر بن عبد العزيز، والنخعي، : وممن استحب امليش((: قدامة رمحه اهللا
 :  وقد جاء يف ذلك أخبار،)٢(والثوري، والشافعي وغريهم

ًكان خيرج إىل العيد ماشيا ويرجع ماشيا(( r سعد أن النبي فعن ً)٣.( 

ً خيرج إىل العيد ماشيا rكان رسول اهللا ((:  قالوعن ابن عمر 
 .)٤(ًويرجع ماشيا
قال اإلمام ، )٥(…ًمن السنة أن خترج إىل العيد ماشيا((: قالt وعن عيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٣/٢٥٩املغني البن قدامة، : نظرا) ١(
 . ٣/٢٦٢ ،املغني) ٢(
 ، وحسنه١٢٩٤ًا جاء يف اخلروج إىل العيد ماشيا، برقمابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب م) ٣(

 . ١/٣٨٨األلباين يف صحيح ابن ماجه، 
، وحسنه ١٢٩٥ًابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء يف اخلروج إىل العيد ماشيا، برقم ) ٤(

 . ١/٣٨٨األلباين يف صحيح ابن ماجه، 
، وابن ماجه، كتاب إقامة ٥٣٠يوم العيد، برقم الرتمذي، كتاب اجلمعة، باب ما جاء يف امليش  )٥(

، وحسنه األلباين يف صحيح ١٢٩٦ًالصلوات، باب ما جاء يف اخلروج إىل العيد ماشيا، برقم
، وقد حسنه الرتمذي، وذكر األلباين يف ١/٣٨٨، ويف صحيح ابن ماجه، ١/٢٩٦الرتمذي، 
يث سعد القرظي، وابن عمر، أن له شواهد كثرية أخرجها ابن ماجه من حد: ٣/١٠٣ ،اإلرواء

 .وأيب رافع، وقد ذكرهتا يف املتن
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: والعمل عىل هذا احلديث عند أكثر أهل العلم((: الرتمذي رمحه اهللا

ًيستحبون أن خيرج الرجل إىل العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن خيرج  ً
 .)١(، ويستحب أن ال يركب إال من عذرلصالة الفطر

 .)٢(ً كان يأيت العيد ماشياr أن رسول اهللا tوعن أيب رافع 
امليش إىل الصالة، : سنة الفطر ثالث((: وعن سعيد بن املسيب أنه قال
 .)٣(واألكل قبل اخلروج، واالغتسال

ُ وال يصىل يف املسجد إال  صالة العيدين يف املصىل،َّصىلُالسنة أن ت - ٦
 خيرج يوم rكان النبي ((:  قالt حلديث أيب سعيد اخلدري ؛حلاجة

، واملصىل )٤( يبدأ به الصالةءالفطر واألضحى إىل املصىل فأول يش
هو موضع باملدينة معروف ((: باملدينة قال عنه احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

بينه وبني باب املسجد ألف ذراع، قاله عمر بن شبة يف أخبار املدينة، عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٥٣٠الرتمذي، كتاب اجلمعة، باب ما جاء يف امليش يوم العيد، بعد احلديث رقم) ١(
، وحسنه ١٢٩٧ًابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء يف اخلروج إىل العيد ماشيا، برقم) ٢(

 .١/٣٨٩األلباين يف صحيح ابن ماجه، 
، وذكر ))وإسناده صحيح(( :، وعزاه إىل الفريايب، وقال٣/١٠٤ذكره األلباين يف إرواء الغليل، ) ٣(

 مل يركب يف جنازة rأن رسول اهللا (( :ًعن الزهري مرسال ٣/١٠٣ ًاأللباين أيضا يف اإلرواء
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ((:،ثم قال األلباين رمحه اهللا))قط،وال يف خروج أضحى وال فطر

 . ٣/١٠٤ إرواء الغليل،))ثقات ولكنه مرسل
، ومسلم، ٩٥٦البخاري، كتاب العيدين، باب اخلروج إىل املصىل بغري منرب، برقم : متفق عليه) ٤(

  .٨٨٩كتاب صالة العيدين، باب كتاب صالة العيدين، برقم 
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٦٢٩ 
 .)١(أيب غسان الكناين صاحب مالك

هذا دليل ملن ((: tرمحه اهللا عن حديث أيب سعيد وقال اإلمام النووي 
قال باستحباب اخلروج لصالة العيد إىل املصىل وأنه أفضل من فعلها يف 
املسجد، وعىل هذا عمل الناس يف معظم األمصار، وأما أهل مكة فال 

قال العالمة ابن احلاج . )٢(يصلوهنا إال يف املسجد من الزمن األول
 ألن النبي ؛اضية يف صالة العيدين أن تكون يف املصىلوالسنة امل((: املالكي
rقال :  صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيام سواه إال املسجد

، وقال )٤( وتركهr، ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج )٣(احلرام
َّالسنة أن يصىل(( :بن قدامة رمحه اهللا تعاىلاإلمام ا ، أمر َّ العيد يف املصىلُ

، واستحسنه األوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو قول ابن t بذلك عيل
ولنا أن (( :ذكر بعض األقوال املخالفةوقال رمحه اهللا بعد أن  ،)٥(املنذر
وال يرتك  ويدع مسجده،وكذلك اخللفاء بعده َّ كان خيرج إىل املصىلrالنبي 
 األفضل مع قربه،ويتكلف الناقص مع بعده، وال يرشع ألمته ترك rالنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٤٤٩فتح الباري، ) ١(
 .٦/٤٢٧رشح النووي عىل صحيح مسلم، ) ٢(
البخاري، كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة، باب فضل الصالة يف مسجد : متفق عليه) ٣(

، ومسلم، كتاب احلج، باب فضل الصالة بمسجدي مكة واملدينة، ١١٩٠مكة واملدينة، برقم 
 .١٣٩٤برقم 

عن أحكام العيدين يف السنة املطهرة، للشيخ عيل بن حسن عبد احلميد ً نقال ٢/٢٨٣املدخل، ) ٤(
 .احللبي األثري

 .٣/٢٦٠املغني، ) ٥(
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٦٣٠ 
واالقتداء به،وال جيوز أن يكون  ،rُوألننا قد أمرنا باتباع النبي ؛الفضائل

ّ أنه صىل rاملأمور به هو الناقص واملنهي عنه هو الكامل،ومل ينقل عن النبي 
 .)١(املسلمنيوألن هذا إمجاع ؛العيد بمسجده إال من عذر

من مطر، أو خوف،أو :  وإن حصل عذر يمنع اخلروج إىل املصىل
ضعف،أو مرض، أو غري ذلك صىل يف املسجد وال حرج عليه إن شاء 

فإذا أصاب ((:وسمعت شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا يقول.)٢(اهللا تعاىل
َّ،أما مكة فيصىل العيد يف املسجد وا يف املسجدّاألرض دحض صل ُ َ

 .)٣( صىل حتية املسجدًطلقا،ومن صىل يف املسجدم
 ؛من طريق آخر  من طريق ويرجعَّصىلُالسنة أن يذهب إىل امل - ٧

 .)٤( إذا كان يوم عيد خالف الطريقrكان النبي ((:  قالtحلديث جابر 
، وهـذه احلكمـة rعـة النبـي متاب: وأعظم احلكم التي يعتمدها املسلم

هذا أمر اهللا ورسوله، ودليـل ذلـك : قالُأن ي: أعىل حكمة يقنع هبا املؤمن
ٌلقد كان لكـم يف رسـول اهللا أسـوة حـسنة لـ [: )٥(قول اهللا تعاىل ََ َ َْ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ ِ ُ َ َمن كـان ـََِّ َ َ

ًيرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا ِ َِ ََ َ َ َ ْ ََ َْ ْ َ َومـا كـان  [: اىل، وقول اهللا تع)٦(] ُ َ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٦٠املرجع السابق، ) ١(
 .٣/٢٦١املغني البن قدامة، : انظر) ٢(
 .١٦٦٠سمعته أثناء تقريره عىل منتقى األخبار، احلديث رقم ) ٣(
 .٩٨٦ الطريق إذا رجع يوم العيد، برقم البخاري، كتاب العيدين، باب من خالف) ٤(
 .١٧١/ ٥الرشح املمتع للعالمة ابن عثيمني رمحه اهللا، : انظر) ٥(
 .٢١: سورة األحزاب، اآلية) ٦(
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٦٣١ 
َمؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهللا ورسوله أمرا أن يكـون لــِل ْ ُْ َ ً ْ ُ َ ُ َُ َ ُ َ َُ ََ َ ِ ٍ ِ َِ ُهم الــٍَ ْخرية مـن ـُْ ِ ُِ َ َ

ًأمرهم ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينـا ِْ ُِّ ُ َ َ َ ْ َْ ََّ ََ َ ُ َ ْ َِ ِ ، وقـول عائـشة )١(]َ
م وال تقـيض الـصالة؟ ملـاذا تقـيض احلـائض الـصو: ُ وقد سـئلت
ــت ــضاء ((: قال ــؤمر بق ــصوم وال ن ــضاء ال ــؤمر بق ــك فن ــصيبنا ذل ــان ي ك
  ألن املـؤمن لـسانه وحالـه؛، ومل تذكر سوى ذلك مـن احلكـم)٢( الصالة
 .)٣(سمعنا وأطعنا: يقول

ًفـإن اهللا تعـاىل ال يـرشع شـيئا إال  ؛وال مانع من وجود احلكم األخرى
وممـا قيـل يف حكمـة خمالفـة الطريـق يـوم . علمناهـا أو مل نعلمهـا: حلكمة
 : ، ما يأيتالعيد
 . ليشهد له الطريقان؛يفعل ذلك: قيل -١
 .ليشهد له سكاهنام من اجلن واإلنس: وقيل -٢
 .إلظهار شعار اإلسالم يف الطريقني: وقيل -٣
 .إلظهار ذكر اهللا تعاىل: وقيل -٤
 .ليغيظ أعداء اإلسالم: قيلو -٥
ليــدخل الــرسور عــىل أهــل الطــريقني، أو لينتفــع بــه أهــل : وقيــل -٦

ـــداء واالسرتشـــاد،أو  ـــتعلم واالقت الطـــريقني يف االســـتفتاء أو ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦: سورة األحزاب، اآلية) ١(
: ، وتقدم خترجيه يف مفسدات الصوم٣٣٥، ومسلم، برقم ٣٢١البخاري، برقم : متفق عليه) ٢(

 .احليض
 .٥/١٧١رشح املمتع، للعالمة ابن عثيمني، ال: انظر) ٣(
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٦٣٢ 
 .الصدقة والسالم عليهم

 .لزيارة األقرباء وصلة األرحام: وقيل -٧
 .ليتفاءل بتغيري احلال إىل املغفرة والرضا: وقيل -٨
 .زحاملتخفيف ال: وقيل -٩
، )١(ألن املالئكة تقف يف الطرقـات، فـأراد أن يـشهد لـه فريقـان مـنهم: وقيل -١٠

وقيـل ((: ًقال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا بعد أن ذكـر كثـريا مـن هـذه احلكـم
] r[إنـه لـذلك كلـه ولغـريه مـن احلكـم التـي ال خيلـو فعلـه : وهو األصح

 .)٢(عنها
، أما  بعد صالة الصبحيستحب للمأموم التبكري إىل مصىل العيد - ٨ 

 كان يفعل r ألن النبي ؛اإلمام فيستحب له أن يتأخر إىل وقت الصالة
 خيرج يوم الفطر rكان النبي ((:  قالtذلك، فعن أيب سعيد اخلدري 

، وألن اإلمام )٣(… يبدأ به الصالةءواألضحى إىل املصىل، فأول يش
َينتظر وال ينتظر، ولو جاء إىل املصىل وقعد يف مكان مسترت عن الناس فال  ُ

ة أن خيرج اإلمام من منزله قدر ما مضت السنّ: قال اإلمام مالك. بأس
ُّه، وقد حلت الصالة، فأما غريه فيستحب له التبكري، والدنوّيبلغ مصال ّ 

ِّر التبكري، وانتظار الصالة، والدنو من اإلمام أج: من اإلمام، ليحصل له
وقد اختلف يف ((: ، فقد ذكر هذه احلكم وغريها وقال٢/٤٧٣فتح الباري البن حجر، : انظر) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ثم ذكرها))...ذلك عىل أقوال كثرية اجتمع يل منها أكثر من عرشين
  .٣/٢٨٣املغني البن قدامة، : ، وانظر١/٤٤٩زاد املعاد يف هدي خري العباد ،) ٢(
 .، وتقدم خترجيه يف سنة اخلروج إىل املصىل٨٨٩، ومسلم، برقم ٩٥٦البخاري، برقم : متفق عليه) ٣(
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٦٣٣ 
كان :من غري ختطي رقاب الناس،وال أذى ألحد،قال عطاء بن السائب

عبدالرمحن بن أيب ليىل، وعبد اهللا بن معقل، يصليان الفجر يوم العيد 
ُوعليهام ثياهبام ثم يندفعان إىل اجلبانة أحدمها ي  .)١(لّلُ واآلخر هيّكربَّ

والدليل عىل سنية ((: ة حممد بن صالح العثيمني رمحه اهللا قال العالم
 :اخلروج بعد صالة الصبح ما ييل

 كان خيرج إىل املصىل إذا طلعت r ألن النبي ؛yعمل الصحابة  -أ 
 . الشمس وجيد الناس قد حرضوا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا

 .وألن ذلك أسبق إىل اخلري - ب
 . فإنه ال يزال يف صالة؛جد وانتظر الصالةوألنه إذا وصل املس - ج
 كل هذه العلل مقصودة ّوألنه إذا تقدم حيصل له الدنو من اإلمام، - د

 .)٢(يف الرشع
  :لقول اهللا تعاىل؛  العيد ويرفع صوته بالتكبريّصىلُ يف طريقه إىل مّكربُي - ٩
ْولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا [ ُْ ِّ َ ََ ُْ َّ ُِ ِ ِ َِ ْ َ عىل ماُ َ َ هداكم ولعلكم تشكرونَ ُ ْ ُْ ْ َُ ُ ََّ ََ َ ،وقد )٣(] َ

 حتى يأيت املصىل،وحتى يقيض ّ كان خيرج يوم الفطر فيكربrالنبي أن جاء 
ً عن ابن عمر موقوفا ّوقد صح.)٤(صالته فإذا قىض الصالة قطع التكبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠٣-٤/٣٠٢، ورشح السنة للبغوي، ٣/٢٦١املغني البن قدامة، ) ١(
  .١٦٤-٥/١٦٣الرشح املمتع، ) ٢(
  .١٨٥: سورة البقرة، اآلية) ٣(
 عن ٢/١٤٢/٢ واملحاميل يف كتاب صالة العيدين، ،٢/١/٢أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف، ) ٤(

ّالزهري مرسال بإسناد صحيح، وقد ذكر له العالمة األلباين شواهد يتقوى هبا ثم قال بعد  ً
= 
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٦٣٤ 
إذا غدا إىل املصىل حتى ] ويوم األضحى[كان جيهر بالتكبري يوم الفطر (( أنه

ويكرب يف ((: ، قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا)١(خيرج اإلمام فيكرب بتكبريه
هرين ظم :اخلرقيطريق العيد ويرفع صوته بالتكبري، وهو معنى قول 

ًيكرب جهرا إذا خرج من بيته حتى يأيت املصىل،روي ذلك : قال أمحد للتكبري
 ]كلثوم بن احلصني الصحايب[عن عيل، وابن عمر، وأيب أمامة، وأيب رهم 

،وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأبان بن rوناس من أصحاب رسول اهللا 
 النخعي،وسعيد بن جبري،وعبد الرمحن بن عثامن، وأيب بكر بن حممد، وفعله

 وأبو ثور،وابن املنذر ه قال احلكم، ومحاد، ومالك، وإسحاق،أيب ليىل،وب
يف رواية عن [ وقال القايض …وإذا ثبت هذا فإنه يكرب حتى يأيت املصىل

يكرب الناس يف (( :وقال ابن أيب موسى.حتى خيرج اإلمام] اإلمام أمحد
ًخروجهم من منازهلم لصاليت العيدين جهرا،حتى يأيت اإلمام املصىل، 

 .)٢(الناس بتكبري اإلمام يف خطبته،وينصتون فيام سوى ذلكويكرب 
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلسلة ))ًوبذلك يصري احلديث صحيحا كام تقتضيه قواعد هذا العلم الرشيف((: ذكرها
  .١/١٢٠، ١٧٠األحاديث الصحيحة، برقم 

: ١/١٢٠، ١٧٠أللباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة حتت احلديث رقم قال العالمة ا) ١(
  بسند صحيح، ورواه الدارقطني ((١٢٠/١أخرجه الفريايب يف كتاب أحكام العيدين، ق ((
 .)) وسنده جيد))ويوم األضحى((: وغريه بزيادة) ١٨٠(

ديث صحيح فاحل((: ثم قال األلباين عن حديث الزهري املرفوع، وحديث ابن عمر املوقوف
ًعندي مرفوعا وموقوفا ً((. 

، والرشح ٥/٣٦٧، وانظر اإلنصاف، ٢٥٦، ٣/٢٥٥، ٢٦٣-٣/٢٦٢املغني البن قدامة، ) ٢(
  .٥/٢١٠املمتع البن عثيمني، 
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٦٣٥ 
ويف احلديث دليل (( : وقال العالمة األلباين عن حديث الزهري وابن عمر

ًعىل مرشوعية ما جرى عليه عمل املسلمني من التكبري جهرا يف الطريق إىل 
ح املصىل،وإن كان كثري منهم بدأوا يتساهلون هبذه السنة حتى كادت أن تصب

وخجلهم من الصدع بالسنة  يف خرب كان،وذلك لضعف الوازع الديني منهم،
واجلهر هبا،ومن املؤسف أن فيهم من يتوىل إرشاد الناس وتعليمهم، فكان 

 احلاجة ّ بتعليم الناس ما يعلمون، وأما ما هم بأمسًااإلرشاد عندهم حمصور
 به هبذه املناسبة أن ومما حيسن التذكري …إىل معرفته فذلك مما ال يلتفتون إليه

اجلهر بالتكبري هنا ال يرشع فيه االجتامع بصوت واحد،كام يفعله 
البعض،وكذلك كل ذكر يرشع فيه رفع الصوت أو ال يرشع،فال يرشع فيه 

وخري ((:rًفلتكن عىل حذر من ذلك،ولتذكر دائام قوله  …االجتامع املذكور
 .)١(rاهلدي هدي حممد 

َّالسنة أن ال يصىل - ١٠  حلديث ابن ؛ قبل صالة العيد وال بعدهاُ
عباس    :)) أن النبيr خرج يوم الفطر فصىل ركعتني مل يصل ِّ

مل و((: ، قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا)٢(قبلها وال بعدها، ومعه بالل
ًيصلون إذا انتهوا إىل املصىل شيئا قبل الصالة  وال أصحابه ] r[يكن هو 

، وللشيخ محود ١٧٠، حتت احلديث رقم ١/١٢١سلسلة األحاديث الصحيحة بترصف يسري، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قاله الشيخ . [هذا التكبري اجلامعي، وهي مطبوعةالتوجيري رمحه اهللا رسالة مفردة يف إنكار 

 ].٢٨عيل بن حسن بن عبد احلميد يف أحكام العيدين، ص
، ٩٨٩متفق عليه، البخاري، كتاب العيدين، باب الصالة قبل العيد وبعدها، برقم ) ٢(

  .٨٨٤ومسلم،كتاب صالة العيدين،باب ترك الصالة قبل العيد وبعدها يف املصىل،برقم 



  آداب العيد

 

٦٣٦ 
واحلاصل أن (( :، وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل)١(وال بعدها

ًصالة العيد مل يثبت هلا سنة قبلها وال بعدها خالفا ملن قاسها عىل 
 .)٢(اجلمعة

 ال يصيل قبل العيد rكان النبي ((:t وأما حديث أيب سعيد اخلدري 
،فقال عنه العالمة األلباين رمحه )٣(ًشيئا فإذا رجع إىل منزله صىل ركعتني

والتوفيق بني هذا احلديث واألحاديث املتقدمة النافية للصالة بعد (( :اهللا
وقع عىل الصالة يف املصىل، كام أفاد احلافظ يف العيد بأن النفي إنام 

 .)٤(التلخيص
أو برد  وف، أو مطر،؛خل ولكن إذا احتاج الناس إىل الصالة يف املسجد

شديد،أو ريح شديدة،أو غري ذلك من األعذار فال جيلس املسلم حتى يصيل 
إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى يصيل r:ركعتني،لقول النبي 

 .)٥(ركعتني
 حلديث جابر بن ؛أنه ال أذان وال إقامة لصالة العيدين: السنة - ١١
 العيدين غري مرة وال مرتني rصليت مع رسول اهللا ((: ، قالtسمرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٤٤٣ املعاد، زاد) ١(
  .٢/٤٧٦فتح الباري، ) ٢(
، ١٢٩٣ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة، باب ما جاء يف الصالة قبل صالة العيد وبعدها، برقم ) ٣(

 وحسنه احلافظ ابن حجر يف بلوغ املرام، والبوصريي يف الزوائد، واأللباين يف إرواء الغليل، 
  .١/٣٨٨، ويف صحيح ابن ماجه، ٣/١٠٠

  .٣/١٠٠واء الغليل، إر) ٤(
 .،وتقدم خترجيه يف صالة التطوع٧١٤،ومسلم،برقم ٤٤البخاري،برقم :متفق عليه) ٥(
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٦٣٧ 
: ، قاالy وحلديث ابن عباس وجابر بن عبد اهللا ؛)١(بغري أذان وال إقامة

 وملسلم عن عطاء ؛)٢(مل يكن يؤذن يوم الفطر، وال يوم األضحى((
 أخربين جابر بن عبد اهللا األنصاري،أن ال أذان للصالة يوم الفطر:قال

حني خيرج اإلمام وال بعدما خيرج، وال إقامة،وال نداء،وال يشء،ال نداء 
 .)٣( وال إقامةٍيومئذ

 إذا انتهى إىل املصىل أخذ يف rوكان ((: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا
صالة جامعة، والسنة أن ال ال: إقامة، وال قول الصالة،من غري أذان،وال

 .)٤(ُيفعل يشء من ذلك
 وقال اإلمام الصنعاين رمحه اهللا يف تعليقه عىل أحاديث نفي األذان 

 يف صالة العيد اموهو دليل عىل عدم رشعيته(( :واإلقامة لصالة العيد
 .)٥(فإهنام بدعة

  حلديث ؛ال حيمل السالح يوم العيد إال حلاجة البد منها - ١٢
كنت مع ابن عمر حني أصابه سنان الرمح يف :  قالt بن جبري سعيد

 فبلغ - وذلك بمنى - ُبالركاب فنزلت فنزعتهاأمخص قدمه فلزقت قدمه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٨٧مسلم، كتاب صالة العيدين، باب كتاب صالة العيدين، برقم ) ١(
البخاري، كتاب العيدين، باب امليش والركوب إىل العيد والصالة قبل اخلطبة، وبغري : متفق عليه) ٢(

  .٨٨٦، ومسلم، كتاب صالة العيدين، باب كتاب صالة العيدين، برقم ٩٦٠قامة، برقم أذان وإ
  .٨٨٦مسلم، كتاب صالة العيدين، باب كتاب صالة العيدين، برقم ) ٣(
  .١/٤٤٢زاد املعاد، ) ٤(
  .٣/٢٢٩سبل السالم، ) ٥(
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٦٣٨ 
 فقال ابن لو نعلم من أصابك؟:احلجاج فجعل يعوده،فقال احلجاج

 السالح يف يوم مل يكن حيمل  محلت:قال وكيف؟: أنت أصبتني، قال:عمر
ويف  .)١(، وأدخلت السالح احلرم، ومل يكن السالح يدخل احلرمفيه

 :أبيه قالرواية إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن 
، صالح: كيف هو؟ فقال: دخل احلجاج عىل ابن عمر وأنا عنده فقال((

أصابني من أمر بحمل السالح يف يوم ال حيل : من أصابك؟ قال :فقال
 .)٢( يعني احلجاجفيه محله

إال أن خيافوا   السالح يوم عيدهنوا أن حيملوا(( : وقال احلسن
 .)٣(ًعدوا

 يف لعب احلبشة  وقد مجع احلافظ ابن حجر بني هذا النهي وبني
 دائرة بني اإلباحة والندب عىل ما دل بأن قصة احلبشة: املسجد باحلراب

يف يوم (( : لقول ابن عمر؛ة والتحريم وهذا دائر بني الكراه،عليه حديثها
، وجيمع بينهام بحمل األوىل عىل وقوعها ممن ال حيل فيه محل السالح

ومحل  محلها بالدربة وعهدت منه السالمة من إيذاء أحد من الناس هبا،
مل يتحفظ حال أو  ًوأرشا، ًبطرا، :احلالة الثانية عىل وقوعها ممن محلها

وال سيام عند املزامحة ويف  ًمحلها وجتريدها من إصابتها أحدا من الناس،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٦٦قمالبخاري،كتاب العيدين،باب ما يكره من محل السالم يف العيد واحلرم،بر) ١(
  .٩٦٧ البخاري،كتاب العيدين،باب ما يكره من محل السالح يف العيد واحلرم،برقم )٢(
  .٩ًالبخاري معلقا،كتاب العيدين،باب ما يكره من محل السالح يف العيد واحلرم،رقم الباب ) ٣(
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٦٣٩ 
وقد سبق أن ذكرت يف مبحث املساجد األمر  ،)١(املسالك الضيقة

حتريم محل السالح عىل  وبإمساك نصال السالح يف املساجد واألسواق،
 .املسلمني، واملزح به

بن باز رمحه اهللا يقول اد اهللا وسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عب
ال ينبغي أن حيمل السالح فيه إال أن (( :عن محل السالح يف يوم العيد

يكون هناك خوف، وهكذا يف احلرمني ال حيمل السالح إال إذا دعت 
 . يعني يوم الفتح)٢(rاحلاجة كام دخل النبي 

 ؛يدال بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب املباح يف يوم الع - ١٣
حلديث عائشة   ّدخل عيل رسول اهللا :  قالتr وعندي 

َّ فاضطجع عىل الفراش، وحول )٥(ُ بعاث)٤( تغنيان بغناء)٣(جاريتان  ً، وقد ذكر يف هذا املوضع آثارا كثرية عند عبد الرزاق، ٢/٤٥٥فتح الباري، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وغري ذلك تدل عىل النهي عن محل السالح يوم العيد، ويف ١٣١٤ابن ماجه، برقم ، و٣/٢٨٩

 .بعضها إال بحرضة العدو
  .١٦٤٧سمعته أثناء تقريره عىل منتقى األخبار للمجد ابن تيمية، احلديث رقم ) ٢(
َِاملفهم ملا . [اجلارية يف النساء كالغالم يف الرجال، ومها يقاالن عن من دون البلوغ منهام: جاريتان) ٣(

 ].٢/٥٣٣أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،
ترفعان أصواهتام بإنشاد شعر العرب،وهو إنشاد بصوت رقيق فيه متطيط وهو جيري :تغنيان) ٤(

  .٢/٥٣٣َِاملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،للقرطبي، .جمرى احلداء
هو اسم حصن : دينة عىل ليلتني، وقيلهو موضع من امل: أما بعاث، فقيل: ومعنى يوم بعاث) ٥(

هو موضع يف دار بني قريظة فيه أموال هلم، وكان موضع الوقعة يف مزرعة هلم : لألوس، وقيل
ويوم بعاث هو آخر وقعة وقعت بني األوس واخلزرج، وذلك قبل . هناك، وال تنايف بني القولني

 املعتمد وهو أصح من قول ابن وهو ((: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا. اهلجرة بثالث سنني
وقد كانت ] ٢/٤٤١فتح الباري،  [))يوم بعاث كان قبل اهلجرة بخمس سنني] إن... [عبد الرب

= 
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٦٤٠ 
  عند رسول اهللا)١( الشيطانةمزمار: وجهه، وجاء أبو بكر فانتهرين، وقال

r فأقبل عليه رسول اهللا ،rفقال : دعهام فلام غفل غمزهتام  
دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري : ويف رواية قالت. فخرجتا

وليستا : ، قالتُ يوم بعاث)٢(األنصار تغنيان مما تقاولت األنصار
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلرب قائمة بني األوس واخلزرج دامت مائة وعرشين سنة إىل اإلسالم، وقع فيها وقائع كثرية 
 وحرب حصني بن األسلت، يوم الرسارة، ويوم قارع، ويوم الفجار األول والثاين،: من أشهرها

، ٢/٤٤١فتح الباري البن حجر، . [وحرب حاطب بن قيس، إىل أن كان آخر ذلك يوم بعاث
 واملفهم ٤/٣٢٢، ورشح السنة للبغوي، ٦/٤٣٣وانظر رشح النووي عىل صحيح مسلم، 

 ].٥٣٧-٢/٥٣٣للقرطبي، 
 مشتق من الزمري، وهو الصوت يعني الغناء أو الدف؛ ألن املزمارة أو املزمار: ِمزمارة الشيطان) ١(

الذي له صفري، ويطلق عىل الصوت احلسن وعىل الغناء، وسميت به اآللة املعروفة التي يزمر هبا، 
: املزمور: وإضافتها إىل الشيطان من جهة أهنا تلهي، فقد تشغل القلب عن الذكر، وقيل

ًنه ملا سمع مستصحبا ملا الصوت، ونسبته إىل الشيطان ذم عىل ما ظهر أليب بكر، وهذا إنكار م
ًكان مقررا عنده من حتريم اللهو والغناء مجلة، حتى ظن أن هذا من قبيل ما ينكر فبادر إىل ذلك، 

 قررهن عىل ذلك بعد، وعند r عىل ما ظهر له، وكأنه ما كان تبني له أن النبي rًقياما عن النبي 
اإلباحة بأنه يوم عيد، يعني أنه يوم رسور وفرح رشعي  ثم علل ))دعهام((: rذلك قال له النبي 

أن مواضع الصاحلني : فال ينكر فيه مثل هذا، كام ال ينكر يف األعراس، ويؤخذ من إنكار أيب بكر
املفهم ملا أشكل من تلخيص . [وأهل الفضل تتنزه عن اهلوى واللغو ونحوه وإن مل يكن فيه إثم

، ورشح النووي عىل صحيح مسلم، ٢/٤٤٢ن حجر، ، وفتح الباري الب٢/٥٣٥كتاب مسلم، 
٦/٤٢٤.[ 

كان يف : أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء، وهذا الغناء: مما تقاولت به األنصار) ٢(
الشجاعة، والقتل، واحلذق يف القتال، ونحو ذلك مما ال مفسدة فيه، بخالف الغناء املشتمل عىل 

إنام كان غناؤمها بام : بطالة والقبح، قال القايض عياضما هييج النفوس عىل الرش، وحيملها عىل ال
هو من أشعار احلرب واملفاخرة بالشجاعة، والظهور، والغلبة، وهذا ال هييج اجلواري عىل رش، 

رشح النووي عىل [وال إنشادمها لذلك من الغناء املختلف فيه وإنام هو رفع الصوت باإلنشاد 
= 
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٦٤١ 
؟ rأبمزامري الشيطان يف بيت رسول اهللا :،فقال أبو بكر)١(بمغنيتني

ًيا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا r:وذلك يف يوم عيد، فقال رسول اهللا 
رضبان فانتهرمها أبو  أن ذلك يف منى وأهنام تدقان وت:ويف لفظ. عيدنا

 دعهام يا أبا بكر فإهنا أيام عيد: عن وجهه وقالrبكر فكشف النبي 
، )٢(جاريتان تلعبان بدف((: وتلك األيام أيام منى، ويف رواية ملسلم

 دخل عليها وعندها جاريتان ترضبان rأن رسول اهللا ((:ولفظ النسائي
 .)٣(ًدعهن فإن لكل قوم عيداr:فني، فانتهرمها أبو بكر،فقال النبي بد

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ].٢/٤٤١حجر، ، وفتح الباري البن ٦/٤٣٣صحيح مسلم، 

 أي ليستا ممن يعرف الغناء كام تعرفه املغنيات املعروفات بذلك، وهذا منها ))وليستا بمغنيتني(() ١(
حترز من الغناء املعتاد عند املشهورين به، الذي حيرك النفوس، ويبعثها عىل اهلوى، والغزل، 

عر فيه حماسن النساء، واملجون، الذي حيرك الساكن ويبعث الكامن، وهذا النوع إذا كان يف ش
املفهم . [وذكر اخلمور واملحرمات ال خيتلف يف حتريمه؛ ألنه اللهو واللعب املذموم باالتفاق

، وفتح الباري البن ٤٣٤-٦/٤٣٣، ورشح النووي عىل صحيح مسلم، ٢/٥٣٤للقرطبي، 
 ].٢/٤٤٢حجر، 

فيه وال صنوج، وهو الدف هو الذي يرضب به يف األعراس، وهو الذي ال حلق : تلعبان بدف) ٢(
ِالكربال، وهو الذي ال جالجل فيه، : ًبضم الدال عىل األشهر وقد تفتح، ويقال له أيضا

آلة من : ُّوالدف. اجلنب من كل يشء أو صفحته: َّوالدف. استعجال رضب الدف: والدقدقة
آلة : ويقال. آالت املوسيقى مستديرة كالغربال، ليس هلا جالجل، يشد اجللد من أحد طرفيها

هو مفتوح من جهة واجلهة األخرى ((: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول. طرب ينقر عليها
، وهدي الساري ٢/٢٤٠، وفتح الباري، ٢/٥٣٦املفهم للقرطبي، : انظر. ))مغطاة بجلد

، ١٠٤٧، والقاموس املحيط، ص٩/١٠٦، ولسان العرب، ١١٧مقدمة فتح الباري، ص(
  .١٨٦ّمعجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص، و١/٢٨٩واملعجم الوسيط، 

، وباب سنة ٩٤٩البخاري، كتاب العيدين، باب احلراب والدرق يوم العيد، برقم : متفق عليه) ٣(
= 
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٦٤٢ 
وكان الشعر الذي تغنيان يف وصف ((:  قال اإلمام البغوي رمحه اهللا

 احلرب، والشجاعة، ويف ذكره معونة يف أمر الدين، فأما الغناء بذكر
جاهرة باملنكر من القول فهو املحظور  وامل)١(ما باحلررالفواحش، واالبتها
أن جيري يشء من ذلك بحرضته عليه الصالة ] r[ من الغناء، وحاشاه

ًوالسالم، فيغفل النكري له، وكل من رفع صوته بيشء جاهرا به، 
وليستا ((: ًومرصحا باسمه ال يسرته وال يكني عنه فقد غنَّى، بدليل قوهلا

 وليستا بمغنيتني: وقوهلا((: ي رمحه اهللا، وقال اإلمام القرطب)٢(بمغنيتني
أي ليستا ممن يعرف الغناء كام تعرفه املغنيات املعروفات بذلك، وهذا 
ّمنها حترز من الغناء املعتاد عند املشهورين به الذي حيرك النفوس، 
ويبعثها عىل اهلوى والغزل، واملجون، الذي حيرك الساكن، ويبعث 

َّيف شعر يشبب فيه بذكر النساء ، ووصف الكامن، وهذا النوع إذا كان  َُ
 ألنه اللهو ؛ُحماسنهن، وذكر اخلمور، واملحرمات ال خيتلف يف حتريمه

واللعب املذموم باالتفاق، أما ما يسلم من تلك املحرمات فيجوز القليل 
كالعرس، والعيد، وعند التنشيط عىل األعامل : منه، ويف أوقات الفرح

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، ٩٨٧، وباب إذا فاته العيد صىل ركعتني، برقم ٩٥٢العيدين ألهل اإلسالم، برقم 

، ٨٩٢ة فيه يف أيام العيد، برقم كتاب صالة العيدين، باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصي
، وصححه األلباين ١٥٩٢والنسائي، كتاب صالة العيدين، باب رضب الدف يوم العيد، برقم 

  .١/٥١٦يف صحيح سنن النسائي، 
 .أي شهر هبا: من قولك ابتهر بفالنة. االشتهار: االبتهار) ١(
  .٣٢٣-٤/٣٢٢رشح السنة لإلمام البغوي، ) ٢(
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٦٤٣ 
ا النوع هذا احلديث وما يف معناه عىل ما يأيت الشاقة، ويدل عىل جواز هذ

ْما جاء يف الوليمة، ويف حفر اخلندق، ويف حدو احلبشة، : يف أبوابه، مثل َ
وسلمة بن األكوع، فأما ما أبدعه الصوفية اليوم من اإلدمان عىل سامع 

خيتلف يف حتريمه، لكن النفوس  املغاين باآلالت املطربة فمن قبيل ما ال
واألغراض الشيطانية قد غلبت عىل كثري ممن ينسب إىل الشهوانية، 

اخلري، وشهر بذكره حتى عموا عن حتريم ذلك، وعن فحشه، حتى قد 
َّظهرت من كثري منهم عورات املجان واملخانيث، والصبيان، فريقصون،  ُ
َّويزفنون بحركات مطابقة وتقطيعات متالحقة، كام يفعل أهل الس ِ ْ ه َفَ

إن تلك األمور : لتوقح بأقوام منهم إىل أن يقولواواملجون، وقد انتهى ا
من أبواب القرب وصاحلات األعامل، وأن ذلك يثمر صفاء األوقات، 
وسيئات األحوال، وهذا عىل التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل 
البطالة، واملخرقة، نعوذ باهللا من البدع، والفتن، ونسأله التوبة وامليش 

 .)١(عىل السنن
ويف هذا احلديث من الفوائد ((: افظ ابن حجر رمحه اهللاوقال احل

ِّيام األعياد بأنواع ما حيصل هلم بسط أمرشوعية التوسعة عىل العيال يف  ُ
النفس، وترويح البدن من كلف العبادة، وأن اإلعراض عن ذلك أوىل، 

 .)٢(وفيه أن إظهار الرسور يف األعياد من شعائر الدين
، ٢/٤٤٢فتح الباري، البن حجر، : وانظر. ٢/٥٣٤ل من تلخيص كتاب مسلم، املفهم ملا أشك) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٤٣٣ورشح النووي، 
، وقد كتب الشيخ عيل بن حسن عبد احلميد األثري رسالة ٢/٤٣٣فتح الباري البن حجر، ) ٢(

= 
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٦٤٤ 
 املدينة وهلم rقدم رسول اهللا :  قالtس ومما يؤيد ذلك حديث أن
كنا نلعب فيهام يف :  قالواما هذان اليومان؟: يومان يلعبون فيهام فقال

يوم : ًإن اهللا أبدلكم هبام خريا منهامr :اجلاهلية، فقال رسول اهللا 
كان ألهل اجلاهلية يومان يف كل ((:  ولفظ النسائيحى ويوم الفطراألض

كان لكم يومان تلعبون :  املدينة قالrسنة يلعبون فيهام، فلام قدم النبي 
 .)١(ضحىيوم الفطر، ويوم ال: ًفيهام، وقد أبدلكم اهللا هبام خريا منهام

: وسمعت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز رمحه اهللا يقول
هذا يدل عىل أن اهللا جعل يوم العيد يوم رسور،وجيوز فيه اللعب فيام ال ((

 .)٢(اجلواري،وفيه التعلم عىل اآلالت كام فعل احلبشةحمذور فيه للنساء و
 وعن عائشة   دخل رسول اهللا : ، قالتr وعندي جاريتان 

ُ بعاث، فاضطجع عىل الفراش، وحول وجهه، فدخل أبو ءتغنيان بغنا
، فأقبل عليه rمزمار الشيطان عند رسول اهللا : بكر فانتهرين، وقال

 فلام غفل غمزهتام فخرجتا، وكان يوم عيد عهامد : فقالrرسول اهللا 
 : وإما قالrب، فإما سألت رسول اهللا ا واحلر)٣(َّيلعب السودان بالدرق

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .))اجلواب السديد عىل من سأل عن حكم الدفوف واألناشيد(( : نرشت بعنوان

، والنسائي، كتاب صالة العيدين، ١١٣٤صالة، باب صالة العيدين، برقم أبو داود، كتاب ال) ١(
 ، وصحيح النسائي، ١/٣١١، وصححه األلباين يف صحيح أبو داود، ١٥٥٥، برقم ١باب 
١/٥٠٥.  

  .٥٢٣سمعته أثناء تقريره عىل بلوغ املرام، احلديث رقم ) ٢(
  .٢/٤٤٠فتح الباري البن حجر، . مجع درقة وهي الرتس: الدرق) ٣(
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٦٤٥ 
تشتهني تنظريننعم، فأقامني وراءه خدي عىل خده، وهو : ؟ فقلت

: ؟ قلتحسبك: حتى إذا مللت قال ،)١(دونكم يا بني أرفدة: يقول
 يف يوم عيد )٢(وننجاء احلبشة يزف((: ويف لفظ ملسلم. اذهبي:  قالنعم،

 .)٣(يف املسجد
ًوأما لعب احلبشة يف املسجد فكان لعبا ((: قال اإلمام القرطبي رمحه اهللا

ًباحلراب والدرق تواثبا، ورقصا هبام، وهو من باب التدريب  عىل احلرب ً
 rوالتمرين والتنشيط عليه، وهو من قبيل املندوب، ولذلك أباحه النبي 

 .)٤(يف املسجد
 إذ rبينام احلبشة يلعبون بحراهبم عند رسول اهللا ((:  قالtوعن أيب هريرة 

 :r هبا،فقال رسول اهللا دخل عمر بن اخلطاب فأهوى إىل احلصباء فحصبهم
دعهم يا عمر)٥(. 

ٌوإنكار عمر عليهم متسك منه بالصورة ((:  قال القرطبي رمحه اهللا
 من ألفاظ اإلغراء، ))دونكم((وهو لقب احلبشة، ولفظة :  يا بني أرفدة بفتح الفاء وكرسها والكرس أشهر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/٤٣٦رشح النووي عىل صحيح مسلم، . وحذف املغرى به تقديره عليكم هبذا اللعب الذي أنتم فيه
هم بحراهبم عىل قريب من معناه يرقصون، ومحله العلامء عىل التوثب بسالحهم ولعب: يزفنون) ٢(

هيئة الرقص؛ ألن معظم الروايات إنام فيه لعبهم بحراهبم فيؤول هذه اللفظة عىل موافقة سائر 
  .٦/٤٣٦رشح النووي عىل صحيح مسلم، . الروايات

، وتقدم )٨٩٢(-١٩، ومسلم، برقم ٩٥٠، ٩٤٩البخاري، برقم : متفق عليه، واللفظ ملسلم هنا) ٣(
 .املبحثخترجيه يف أول هذا 

  .٢/٥٣٦املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ) ٤(
 .، وتقدم خترجيه يف املساجد٨٩٣،ومسلم، برقم ٢٩٠١البخاري،برقم :متفق عليه) ٥(
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٦٤٦ 
 .)١(الظاهرة، كام قلنا يف حق أيب بكر 

ًللعب باحلراب ليس لعبا جمردا، وا((: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا ً
. )٢(بل فيه تدريب الشجعان عىل مواقع احلروب واالستعداد للعدو

واستدل به عىل جواز اللعب بالسالح ((: وقال رمحه اهللا يف موضع آخر
 .)٣(عىل طريق التواثب للتدريب عىل احلرب والتنشيط عليه
ديث الربيع  حل؛ويرشع لعب النساء بالدف يف العرس دون الرجال

ها جويريات علي َِينُ وجد عندها غداة بrأن النبي : بنت معوذ، وفيه
 من قتل من آبائي يوم بدر )٤(بنُيند((: ، قالت أم الربيعيرضبن بالدف

ال تقويل r :قال النبي وفينا نبي اهللا يعلم ما يف غد، ف: حتى قالت جارية
: وعن حممد بن حاطب اجلمحي، قال .)٥(هذا وقويل ما كنت تقولني

فصل ما بني احلالل واحلرام الدف والصوت يف r :قال رسول اهللا 
بن باز رمحه امعت شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد اهللا وس. )٦(النكاح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٥٣٦املفهم، ) ١(
  .١/٥٤٩فتح الباري، ) ٢(
  .٢/٤٤٥املرجع السابق، ) ٣(
النهاية يف غريب احلديث البن : نظرا. الندب أن يذكر امليت بأحسن أوصافه وأفعاله: ُيندبن) ٤(

  .٥/٣٤األثري، 
، وكتاب النكاح باب رضب الدف ٤٠٠١حدثني خليفة، برقم : ٌالبخاري، كتاب املغازي، باب) ٥(

  .٥١٤٧يف النكاح والوليمة، برقم 
، وابن ماجه، كتاب ١٠٨٨الرتمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء يف إعالن النكاح، برقم ) ٦(

،والنسائي،كتاب النكاح،باب إعالن النكاح،برقم ١٨٩٦عالن النكاح،برقم النكاح،باب إ
= 
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٦٤٧ 
الغناء : وهذا يدل عىل مرشوعية الدف والصوت للنساء(( :اهللا يقول

العادي، أما املزامري والغناء املحرم فال، والدف هو ذو الوجه الواحد، 
 .)١(ويقال له الطار

نصار، فقال نبي ت امرأة إىل رجل من األَّ أهنا زفوعن عائشة 
، )٢(؟يا عائشة ما كان معكم هلو، فإن األنصار يعجبهم اللهوr :اهللا 

بعثتم معها : ويف رواية رشيك، فقال((: بن حجر رمحه اهللاقال احلافظ 
 :ماذا؟ قال تقول: ؟ قلت تقولجارية ترضب بالدف وتغني

 تيناكم أتيناكمأ
 

 اكمَّانا وحيَّفحي 
 ولوال الذهب األمحر 

 
 ما حلت بواديكم 

 ولوال احلنطة السمراء 
 

 )٣(ما سمنت عذاريكم 
 : فظهر مما تقدم من األحاديث يف اللعب ما يأيت 

 أيام العيد برشط جواز اللعب للنساء واجلواري والرضب بالدف - ١
ًيكون شعرا حمرما أو شعرا بآالت الطرب املحرمةال أن  ً ً. 
مرشوعية الرضب بالدف يف النكاح ويكون ذلك للنساء خاصة  - ٢

 .برشط أن ال يقلن األلفاظ املحرمة كام تقدم
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وغريه١/٥٥٣،وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي،٣٣٦٩
  .٣٣٦٩سمعته أثناء تقريره عىل سنن النسائي، احلديث رقم ) ١(
  .٥١٦٢،برقمالبخاري،كتاب النكاح،باب النسوة الاليت هيدين املرأة إىل زوجها ودعائهن بالربكة) ٢(
  .٩/٢٢٦فتح الباري، ) ٣(
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٦٤٨ 
جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب عىل احلرب والقتال، وتعلم  - ٣
 . سبيل اهللا تعاىل يف اجلهاد يفّ والفرّالكر
ال جيوز لعب الرجال بالدف وال بغريه، أما اللعب الذي فيه  - ٤

 .تدريب عىل اجلهاد بدون دف فال بأس به كام تقدم
اإلذن يف ذلك للنساء فال يلحق هبن الرجال ((:  قال املباركفوري رمحه اهللا

لعموم النهي عن التشبه هبن، وكذلك الغناء املباح يف العرس خمتص 
 .)١(لنساء،فال جيوز للرجالبا

أما رضب الدف فهو (( :وسمعت شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا يقول
 .)٣( واهللا املوفق)٢(من باب إعالن النكاح للنساء خاصة

 ؛باتّخروج النساء إىل مصىل العيد متحجبات غري متطي - ١٤
حلديث أم عطية    قالت عن النبي rسمعته يقول :  خترج

، وليشهدن ّضالعواتق وذوات اخلدور، أو العواتق ذوات اخلدور، واحلي
أمرنا رسول (( :ويف لفظ. ض املصىلّاخلري ودعوة املؤمنني ويعتزل احلي

وات العواتق، واحليض، وذ:  أن نخرجهن يف الفطر واألضحىrاهللا 
اخلدور، فأما احليض فيعتزلن الصالة، ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤/٢١٠حتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي، ) ١(
  .٥١٤٧سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلدث رقم ) ٢(
-٤/٢١٠، وحتفة األحوذي، ١١/٤٣٩جامع األصول البن األثري، : يف اللعب وأنواعه: انظر) ٣(

، ونيل األوطار ٤٩-٩/٤٦سنة للبغوي،،ورشح ال٩/٢٠٢ و٢/٤٤٠، وفتح الباري، ٢١٣
  .٢/٢١١،ونيل املآرب رشح دليل الطالب، ٢٩٢-٤/٢٨٩للشوكاين،
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٦٤٩ 
ها ُها أختْلتلبس :إحدانا ال يكون هلا جلباب؟ قال: يا رسول اهللا: قلت

وصالة العيد ليست واجبة عىل املرأة ولكنها سنة يف . )١(من جلباهبا
، وسمعت )٢( بذلكr ألمر النبي ؛ىل مع املسلمنيحقها وتصليها يف املص

وخروج النساء يف صالة العيد ((: شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا يقول
 .)٣(سنة وليس بواجب

قال اإلمام املسلمني،   ليشهدوا دعوة؛خروج الصبيان إىل املصىل - ١٥
اق  ثم سباب خروج الصبيان إىل املصىل(( :البخاري رمحه اهللا تعاىل

حديث ابن عباس   خرجت مع النبي ((:  قالr يوم فطر أو 
، وذكرهن، أضحى فصىل العيد ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن

 .)٤(وأمرهن بالصدقة
له باب خروج الصبيان إىل قو(( : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

آثر املصنف يف : قال الزين بن املنري .وإن مل يصلوا  أي يف األعياد،املصىل
 ليعم من يتأتى منه ؛صالة العيد: إىل املصىل عىل قوله: الرتمجة قوله

ويف لفظ حلديث ابن عباس . )٥(الصالة ومن ال يتأتى   حينام 
البخاري، كتاب احليض، باب شهود احلائض العيدين، ودعوة املسلمني ويعتزلن : متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب العيدين، باب خروج النساء يف العيدين إىل املصىل وشهود ٣٢٤املصىل، برقم 
 ).٨٩٠(-١٢اخلطبة مفارقات للرجال، برقم 

  .٨/٢٨٤فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ) ٢(
  .١٦٤٩سمعته أثناء تقريره عىل منتقى األخبار للمجد، احلديث رقم ) ٣(
  .٩٧٥البخاري، كتاب العيدين، باب خروج الصبيان إىل املصىل، برقم ) ٤(
  .٢/٤٦٤فتح الباري، البن حجر، ) ٥(
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٦٥٠ 
نعم، ولوال مكاين من الصغر ما : ؟ قالrي أشهدت العيد مع النب: سئل

خروج : قال ابن بطال: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا. )١(…شهدته
الصبيان إىل املصىل إنام هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب 

ظ مما يفسدها، أال ترى إىل ضبط ابن عباس ويعقل الصالة ويتحف
 ألن مرشوعية إخراج الصبيان إىل ؛وفيه نظر]: قال احلافظ[ اهـ. القصة

املصىل إنام هو للتربك وإظهار شعار اإلسالم بكثرة من حيرض منهم، 
ال،  فهو شامل ملن تقع منهم الصالة أو ض كام سيأيت،َّولذلك رشع للحي

ون مع الصبيان من يضبطهم عام ذكر من وعىل هذا إنام حيتاج أن يك
اللعب ونحوه سواء صلوا أم ال، وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان 

 .)٢(لفرط ذكائه، واهللا أعلم
 قال احلافظ ابن حجر ،rالتهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي  - ١٦

ِّوروينا يف  :رمحه اهللا ُاملحاملياتالُ بإسناد حسن عن جبري بن نفري ق :
:  إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعضrكان أصحاب رسول اهللا ((

 .)٣(تقبل اهللا منَّا ومنك
 ونقل ابن قدامة رمحه اهللا عن ابن عقيل يف هتنئة العيد أن حممد بن زياد 

 فكانوا إذا r كنت مع أيب أمامة الباهيل وغريه من أصحاب النبي :قال
وقال . تقبل اهللا منا ومنك((: رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٧٧البخاري، كتاب العيدين، باب العلم الذي باملصىل، برقم ) ١(
  .٢/٤٦٦فتح الباري، ) ٢(
  .٢/٤٤٦فتح الباري برشح صحيح البخاري، ) ٣(
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٦٥١ 
سألت ((: يث أيب أمامة إسناد جيد، وقال عيل بن ثابتإسناد حد: أمحد

مل نزل نعرف هذا : مالك بن أنس منذ مخس وثالثني سنة وقال
بأس أن يقول الرجل للرجل يوم  وال: وقال أمحد رمحه اهللا((. )١(باملدينة
سئل أمحد عن قول الناس يف :  تقبل اهللا منا ومنك، وقال حرب:العيد

بأس به يرويه أهل الشام عن أيب  ال: َّتقبل اهللا منا ومنكم، قال: العيدين
نعم، قيل فال تكره أن يقال هذا : وواثلة بن األسقع؟ قال: أمامة، قيل

، ًال أبتدي به أحدا: وروي عن أمحد أنه قال((، )٢(ال :يوم العيد؟ قال
خ اإلسالم ابن تيمية عن التهنئة ي، وسئل ش)٣(وإن قاله أحد رددت عليه

أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه ((: يف العيد، فأجاب
تقبل اهللا منا ومنكم، وأحاله اهللا عليك، ونحو ذلك : بعد صالة العيد

 فيه فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أهنم كانوا يفعلونه، ورخص
فإن ابتدأين أحد  ًأنا ال أبتدئ أحدا،: األئمة كأمحد وغريه، لكن قال أمحد

أجبته، وذلك ألن جواب التحية واجب، وأما االبتداء بالتهنئة فليس 
ًسنة مأمورا هبا، وال هو أيضا مما هني عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه  ً

 .)٤(فله قدوة، واهللا أعلم
 قال اإلمام البخاري رمحه مام،من فاتته مع اإليقيض صالة العيد  - ١٧

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣/٢٩٤املغني البن قدامة، ) ١(
  .٣/٢٩٤فتح الباري البن حجر، ) ٢(
  .٣/٢٩٥املرجع السابق، ) ٣(
  .٢٤/٢٥٣جمموع الفتاوى، ) ٤(
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٦٥٢ 
وكذلك النساء ومن كان يف . ٌباب إذا فاتته العيد يصيل ركعتني(( :اهللا

،وأمر أنس بن هذا عيدنا أهل اإلسالمr:البيوت،والقرى،لقول النبي 
 صالة ه وصىل فجمع أهله وبني)١(مالك موالهم ابن أيب عتبة بالزاوية
 جيتمعون يف العيد )٢(أهل السواد: أهل املرص وتكبريهم، وقال عكرمة

إذا فاته العيد صىل : يصلون ركعتني كام يصنع اإلمام، وقال عطاء
: يف هذه الرتمجة حكامن((: ، قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا)٣(ركعتني

نت مرشوعية استدراك صالة العيد إذا فاتت مع اجلامعة سواء كا
 .)٥( )٤(باالضطرار أو باالختيار، وكوهنا تقىض ركعتني كأصلها

ًموضع عىل فرسخني من البرصة كان به ألنس قرص وأرض، وكان يقيم هناك كثريا، : الزاوية) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٤٧٥فتح الباري البن حجر، 

أي كأهنا األشخاص واملواضع العامرة بالناس : ما حول كل مدينة من القرى: أهل السواد) ٢(
 . ٢/٢٢٩مشارق األنوار للقايض عياض،.والنبات بخالف ما ال عامرة فيه

  .٩٨٧البخاري، كتاب العيدين، باب إذا فاتته العيد يصيل ركعتني، قبل احلديث ) ٣(
  .٢/٤٧٤فتح الباري، ) ٤(
اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل هل يسن أن تقىض صالة العيد إذا فاتت مع اإلمام أم ال؟ فقال ) ٥(

فتح الباري البن حجر، [والرتك ال تقىض، منهم املزين، وقال أبو حنيفة يتخري بني القضاء : مجاعة
، واختار هذا القول العالمة ابن عثيمني ونسبه لشيخ اإلسالم ابن تيمية، وأن من فاتته ]٢/٤٧٥

؛ وألهنا صالة ذات اجتامع معني rصالة العيد ال يسن له أن يقضيها؛ ألن ذلك مل يرد عن النبي 
، ٤لة وأجوبة صالة العيدين، ص، وأسئ٥/٢٠٨الرشح املمتع، [فال ترشع إال عىل هذا الوجه 

 ].٤اجلواب رقم 
: يسن أن تقىض فمن فاتته العيد مع اإلمام، فإنه يقيض، ثم اختلفوا كم يقيض: وقال مجاعة أخرى
 ً.ركعتني أم أربعا

أي يصيل ركعتني :  فذهب اإلمام البخاري إىل أن من فاتته صالة العيد قضاها ركعتني كأصلها- ١
= 
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٦٥٣ 
ومجلة القول أن من فاتته صالة العيد (( : قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًركعة األوىل ستا بعد تكبرية اإلحرام، ويف الثانية مخسا غري تكبرية فيكرب يف ال: بتكبريها ً ّ

نقل ذلك عن أمحد إسامعيل بن سعيد واختاره . االنتقال، وهذه رواية عن اإلمام أمحد
اجلوزجاين وهذا قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأيب ثور، وابن املنذر؛ ملا روي عن أنس 

م بالبرصة مجع أهله ومواليه ثم قام عبد اهللا بن أيب عتبة مواله أنه إذا مل يشهد العيد مع اإلما
فيصيل هبم ركعتني يكرب فيهام؛ وألنه قضاء صالة فكان عىل صفتها، كسائر الصلوات، وهو 

إن شاء : أين يصيل؟ قال: خمري إن شاء صالها وحده، وإن شاء يف مجاعة، قيل أليب عبد اهللا
 .مىض إىل املصىل وإن شاء حيث شاء

ً وذهب اإلمام أمحد يف رواية إىل أن من فاتته صالة العيد صالها أربعا، وهو قول الثوري، قال - ٢
ِّمن فاته العيد مع اإلمام فليصل ]: t[وهلام يف ذلك سلف قال ابن مسعود ((: احلافظ ابن حجر

 tوروي عن عيل ] ٢/٤٧٥فتح الباري، . [))سناد صحيحأخرجه سعيد بن منصور بإ. ًأربعا
ًإن أمرت رجال أن يصيل بضعفة الناس أمرته أن يصيل أربعا: أنه قال مصنف ابن [،رواه سعيد ً

املغني [ًة الناس أربعا ً، ويقوي ذلك حديث عيل أنه أمر رجال يصيل بضعف]٢/٢٨٤أيب شيبة، 
ألنه قضاء صالة ] ٥/٣٦٥، و٥/٣٣٧، والرشح الكبري، ٣/٢٨٤ و٣/٢٦٠البن قدامة، 

قال ]. ٣٦٦-٥/٣٦٥، والرشح الكبري، ٣/٣٨٤املغني، [ًعيد فكانت أربعا قضاء اجلمعة 
ويستحب لإلمام إذا خرج أن خيلف من يصيل بضعفة الناس يف ((: اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا

ًلو أمرت رجال يصيل : tقيل لعيل : ، فروى هزيل بن رشحبيل قالtسجد كام فعل عيل امل
ًإن أمرت رجال يصيل أمرته أن يصيل هبم أربعا، :  قالًبضعفة الناس هونا يف املسجد األكرب ً

، ٢٨٤، ٣/٢٦٠املغني، [ فصىل هبم يف املسجد وروي أنه استخلف أبا مسعود البدري
، ومصنف ابن ٣/٣١٠سنن البيهقي ،: ، وانظر٣٦٥، ٥/٣٣٧والرشح الكبري، واإلنصاف، 

 ].٢/٢٨٤أيب شيبة، 
 ويف رواية عن أمحد أنه خمري بني ركعتني وأربع، وهذا قول األوزاعي؛ ألهنا صالة تطوع - ٣

، وقال أبو حنيفة هبذا ]٣/٢٨٥واملغني، ، ٥/٣٦٦الرشح الكبري، [أشبهت صالة الضحى 
الكايف البن : ، وانظر]٢/٤٧٥فتح الباري، البن حجر، [أي خمري بني الثنتني واألربع : القول

  .٢/٥١٤، وحاشية الروض املربع البن قاسم، ١/٥١٥قدامة، 



  آداب العيد

 

٦٥٤ 
ثم يبني رمحه اهللا أنه إن أحب قضاءها استحب له أن  ،)١(فال قضاء عليه

 .)٢ً(يقضيها، ثم ذكر األقوال التي أشري إليها آنفا
وإن أدرك اإلمام يف التشهد جلس معه فإذا سلم (( :ل رمحه اهللا ثم قا

 ألنه أدرك بعض الصالة ؛اإلمام قام فصىل ركعتني يأيت فيهام بالتكبري
وإن . التي ليست مبدلة من أربع فقضاها عىل صفتها كسائر الصلوات

ألهنا إذا صليت ؛ فإن كان يف املسجد صىل حتية املسجد: أدركه يف اخلطبة
فأما إن  … العيد أوىل اجلمعة التي جيب اإلنصات هلا ففي خطبةةيف خطب

 فإنه جيلس فيستمع ثم إن أحب قىض صالة العيد عىل ؛مل يكن يف املسجد
 .)٣(ما ذكرناه
 : وجوب ترك منكرات العيد:عرابالمر األ

 يمكن املنكرات يف العيد التي يفعلها كثري من الناس كثرية ال
 :يتحرصها، ولكن منها ما يأ

  الرشك باهللا تعاىل بالتقرب ألصحاب القبور ودعائهم من دون اهللا- ١
َتدع من دون اهللا ما ال َ وال [: Uيف بعض األمصار والبلدان، وقد قال اهللا  َ ِ ُ ُِ ْ َ

َينفعك وال يرضك فإن فعلت فإنك إذا من الظاملني ِِ َّ َ َ َ ُِّ َ ًَ ِْ ِ َِ ََّ َ َ ََ َ ُّ ُ َ َوإن يمسسك اهللا  * َ ْ َ ْ َ ِ َ
َبرض ف ٍّ ُ َال كاشف له إال هو وإن يردك بخري فال رآد لفضله يصيب به من ِ ُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ َّ ْ َ َ ُ ُْ َ َ َ ََ ٍ َ ََ ِ َِّ َ

، واإلنصاف يف معرفة ٣٦٦-٥/٣٦٤الرشح الكبري، : ، وانظر٣/٢٨٤املغني البن قدامة، ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٦٦-٥/٣٦٤لراجح من اخلالف املطبوع مع الرشح الكبري، ا

  .٣/٢٨٤املغني، ) ٢(
  .٣/٢٨٥املغني، ) ٣(



 آداب العيد

 

٦٥٥ 
ُيشاء َ ُ من عباده وهو الغفور الرحيمَ َّ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ َ ِقل إن صاليت  [: وقال سبحانه. )١(] ْ َ َ َّ ِ ْ ُ

ِونسكي وحمياي وممايت  َ َ ْ ََ َ َ ََ ُِ َ رب العاملنيهللاُ ِ َ َ ِّْ َ ال رشيك،َ ِ َ ْ له وبذلك أمرت وأنا َ َ َ َُ َ ُُ ْ ِ َِ َ ِ َ
ُأول ال َّ َمسلمنيـَْ ِ ِ ْ أن  :وحد الرشك األكرب الذي جيمع أنواعه وأفراده. )٢(] ُ

ًيرصف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغري اهللا،  فكل اعتقاد أو ً
توحيد، :قول،أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فرصفه هللا وحده

رشك وكفر،وهذا ضابط للرشك :رصفه لغري اهللاوإيامن،وإخالص، و
كل وسيلة وذريعة :األكرب ال يشذ عنه يشء،وأما حد الرشك األصغر فهو

من اإلرادات،واألقوال،واألفعال التي مل :يتطرق منها إىل الرشك األكرب
 .)٣(تبلغ رتبة العبادة

 وغري ذلك من أنواع ألبـسة إسبال الثياب، واملشالح، والرساويل، - ٢
رجال التـي تنـزل حتـت الكعبـني، فكثـري مـن النـاس يـوم العيـد يلـبس ال

رع واألرصـفة، وقـد قـال ااملالبس وقد خطت عىل األرض تكنس الـشو
ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، r :النبي 

: قـال أبـو ذر -  ثـالث مـراتrفقرأهـا رسـول اهللا . وهلم عـذاب ألـيم
َخابوا وخرسوا، من هـم يـا رسـول اهللا؟ قـال : ،املـسبل إزاره، واملنـان

 .)٤(واملنفق سلعته باحللف الكاذب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٧-١٠٦: سورة يونس، اآليتان) ١(
 .١٦٣-١٦٢: سورة األنعام، اآليتان) ٢(
 .٥٤، ٣٢ ،٣١القول السديد يف مقاصد التوحيد،لعبد الرمحن بن نارص السعدي،ص )٣(
بالعطية، وتنفيق السلعة باحللف، وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم اهللا تعاىل يوم مسلم، كتاب املن ) ٤(

= 
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٦٥٦ 
ما أسفل من الكعبني من اإلزار :  قالr عن النبي tوعن أيب هريرة 

 .)١(يف النار
وعن عبد اهللا بن عمر عن أبيه   عن النبي ،rقال  : َّمن جر

 .)٢(ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة
ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل  : قالr أن رسول اهللا tوعن أيب هريرة 
ًمن جر إزاره بطرا َّ َ)٣(. 

بينام رجل :  قالrوعن سامل بن عبد اهللا أن أباه حدثه أن رسول اهللا 
 .)٤(ه فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامةبّجير إزاره خسف اهللا 

وعن ابن عمر  قال  : مررت عىل رسول اهللاr ويف إزاري 
دت، ز فزد:  فرفعته، ثم قاليا عبد اهللا، ارفع إزارك: اسرتخاء، فقال

إىل أنصاف : إىل أين؟ فقال: د، فقال بعض القومفام زلت أحتراها بع
 .)٥(الساقني

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٦القيامة وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم، برقم

 .٥٧٨٧البخاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبني فهو يف النار، برقم ) ١(
 ،٥٧٨٤يالء، برقم البخاري، كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غري خ: متفق عليه) ٢(

 . ٢٠٨٥ ومسلم،كتاب اللباس والزينة،باب حتريم جر الثوب خيالء، برقم
، ومسلم، ٥٧٨٨البخاري، كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من اخليالء، برقم : متفق عليه) ٣(

 .٢٠٨٧كتاب اللباس والزينة، باب حتريم جر الثوب خيالء، برقم 
 .٥٧٩٠ ثوبه من اخليالء، برقمالبخاري، كتاب اللباس، باب من جر) ٤(
 .٢٠٨٦مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب حتريم الثوب خيالء، برقم) ٥(
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٦٥٧ 
وارفع إزارك إىل نصف : ُ جابر بن سليم يرفعه وفيهٍّوعن أيب جري

لة،وإن ي، وإياك وإسبال اإلزار فإهنا من املخالساق فإن أبيت فإىل الكعبني
 .)١(لةيحيب املخاهللا ال 

سألت أبا سعيد اخلدري عن  :وعن عبد الرمحن بن احلالج، قال
إزرة املسلم إىل r :عىل اخلبري سقطت، قال رسول اهللا : اإلزار؟ فقال

، ما كان فيام بينه وبني الكعبني - ُأو ال جناح - نصف الساق وال حرج
 .)٢(َّأسفل من الكعبني فهو يف النار، من جر إزاره مل ينظر اهللا إليه

اإلسبال يف اإلزار، :  قالr عن النبي وعن عبد اهللا بن عمر 
ًوالعاممة، من جر منها شيئا خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم ، والقميص َّ
 .)٣(القيامة

وعن أم سلمة    زوج النبي r أهنا قالت لرسول اهللا r حني 
ًإذا :  قالت أم سلمةًترخي شربا: فاملرأة يا رسول اهللا؟ قال: ذكر اإلزار

 .)٤(ًفذراعا ال تزيد عليه: قال!  ينكشف عنها

، وصححه األلباين يف صحيح ٤٠٨٤أبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء يف إسبال اإلزار، برقم) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٠٨٤سنن أيب داود، برقم 

 .٤٠٩٣برقمأبو داود، كتاب اللباس، باب يف قدر موضع اإلزار، ) ٢(
 أيب داود، برقم  سننأبو داود، كتاب اللباس، باب موضع اإلزار، وصححه األلباين يف صحيح) ٣(

 .١١٩٤، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، برقم٤٠٩٣
 أيب  سنن، وصححه األلباين يف صحيح٤١١٧كتاب اللباس، باب يف قدر الذيل، برقم أبو داود،) ٤(

 .٤١١٧داود، برقم 
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٦٥٨ 
 ألمهات املؤمنني يف rَّرخص رسول اهللا :  قالtوعن ابن عمر 

ًالذيل شربا ثم استأذننه فزادهن شربا  َّ، فكن يرسلن إلينا فنذرع هلنً
 .)١(ًذراعا

وهذه األحاديث تدل عىل أن إسبال الثياب والعامئم، واملشالح، 
ًوأن املسبل من الرجال إن كان متكربا . والرساويل من كبائر الذنوب

ًالكرب، واإلسبال، وإن مل يكن متكربا فقد ارتكب : فقد ارتكب كبريتني
 .كبرية اإلسبال

 بحجزة سفيان بن ًا آخذrرأيت النبي :  قالtن املغرية بن شعبة  وع
يا سفيان بن أيب سهل ال تسبل إزارك فإن اهللا ال : أيب سهل وهو يقول

 .)٢(حيب املسبلني
، يتكرب عليهم بعض الناس أيام العيد حيتقر الناس و:الكرب – ٣

قال اهللا ، ويعجب بنفسه، وخيتال يف مشيته، وهذا حمرم يف مجيع األوقات
U: ] َوال متش يف األرض مرحا إنك لن خترق األرض ولن تبلغ ال َُ َ َْ َ ً ََ َّْ َ َ َْ ََ ِ ْ َ ََ ِ ِِ ِ ْ َجبال ـَْ َ ِ

ًطوال ْوال تصعر خدك للناس وال متش يف األر [ :وقال تعاىل .)٣(] ُ َْ ِ ِ ِْ َ َ ِّ َ ََّ َّ َ ُِ ِض َ
تال فخور ُ ٍمرحا إن اهللا ال حيب كل خم ُ َ َُ ٍ ْ َّ ُّ ًِ ُ َّ ِ َ َسأرصف عن آيايت  [: وقال تعاىل.)٤(] َ ِ ََ َْ َ ُ ِ ْ

  سنن، وصححه األلباين يف صحيح٤١١٩كتاب اللباس، باب يف قدر الذيل، برقم  أبو داود،) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١١٩أيب داود، برقم 

 .))إسناده جيد((:،وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول٤/٢٥٠، ٤/٢٤٦أخرجه أمحد، )٢(
 . ٣٧: سورة اإلرساء، اآلية) ٣(
 . ١٨: ورة لقامن، اآليةس) ٤(
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٦٥٩ 
ِالذين يتكربون يف األرض بغري ال َْ ْ ََ َِ ِ ِ َ ُ َّ ََ ِ ِّحقـَّْ َّثاين عطفه ليضل  [: وقال سبحانه .)١(] َ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ِ َ

ِعن سبيل اهللا له يف الدنيا خزي ونذ ُِ َْ ٌ ُ َْ َُّ َِ َ ِ َيقه يوم القيامة عذاب الِ َ ْ َُ ِ َِ َ َ َْ ِحريقـُْ ِ َ [)٢(.  
ُإن الذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها ال تفتح ل [: Uوقال  َ َ َ ُ ََّ ُ ْ َ َ ََ َ َ ْ ُْ ْ ْ َِ ِِ َّ َّ َّ ْهم ـَِ ُ

ِأبواب السامء َ َّ ُ َ ْ َ وال يدخلون الَ ُ ُ ْ َ َ َجنة حتى يلج الـَْ َ َِ َ َّ ِّجمل يف سم الـََّْ َ َِ ُ ِخياط ـَْ َِ
ِوكذل َ َ ِك نجزي الَ ْ َ َمجرمنيـَْ ِ ِ ْ ُ [)٣(. 

ْإنه ال حيب ال [: Uوقال  ُّ َمستكربينـُُ ُّإن اهللا ال حيب  [: Iوقال . )٤(] ُ ِ ُ َّ ِ
تال فخور ُ ٍكل خم ُ َ َُ ٍ ْ َتلك الدار اآلخرة نجعلها  [: وقال اهللا تعاىل. )٥( ] َّ ُ َْ ْ َ ُ َ ُِ َِّ َ

َللذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسا ْ َُ َ  ُ َِ َ ِ ُ ََّ ُ ِ ِ َدا والعاقبة للمتقنيِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ َ ً [)٦(. 
ٍبينام رجل يميش يف حلة :  أنه قالr عن النبي tوعن أيب هريرة  َّ ُ

َّتعجبه نفسه، مرجل مجته، إذ خسف اهللا به فهو يتجلجل إىل يوم  ُ ٌ ِّ
 .)٧(لقيامةا

ال يدخل اجلنة من :  قالr، عن النبي tوعن عبد اهللا بن مسعود 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤٦: آليةسورة األعراف، ا) ١(
 . ٩: سورة احلج، اآلية) ٢(
 . ٤٠: سورة األعراف، اآلية) ٣(
 . ٢٣ :اآلية سورة النحل،) ٤(
 . ٢٦ :سورة النساء، اآلية) ٥(
 . ٨٣: سورة القصص، اآلية) ٦(
 ، ومسلم،٥٧٨٩البخاري،يف كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من اخليالء، برقم :متفق عليه) ٧(

 .٢٠٨٨يم التبخرت يف امليش، مع إعجابه بثيابه، برقمكتاب اللباس، باب حتر
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٦٦٠ 
إن الرجل حيب أن يكون ثوبه :  قال رجلكان يف قلبه مثقال ذرة من كرب

بطر احلق، : امل، الكربإن اهللا مجيل حيب اجل: ًحسنا، ونعله حسنة، قال
 .)١(وغمط الناس

 rًأن رجال أكل عند رسول اهللا t وعن سلمة بن األكوع 
ال استطعت ما منعه : ال أستطيع،قال:،قالكل بيمينك:بشامله،فقال

 .)٢(فعها إىل فيهفام ر: ،قالإال الكرب
الكربياء U :، قال اهللا rقال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 

. )٣(ًردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهام قذفته يف النار
 .)٤(، فمن ينازعني عذبتهؤهياء رداّالعز إزاره، والكرب: ولفظ مسلم

إن اهللا تعاىل أوحى r :قال رسول اهللا :  قالtوعن عياض بن محار 
ن تواضعوا حتى ال يبغي أحد عىل أحد، وال يفخر أحد عىل  أَّإيل
 .)٥(أحد

ما نقصت صدقة من r :قال رسول اهللا : قالtوعن أيب هريرة 
ٍمال، وما زاد اهللا عبدا بعفو ً إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا ً ّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩١مسلم، كتاب اإليامن، باب حتريم الكرب وبيانه، برقم) ١(
 .٢٠٢١مسلم، كتاب األرشبة، باب آداب الطعام والرشاب وأحكامهام، برقم ) ٢(
 . أيب داود سننصححه األلباين يف صحيحو،٤٠٩٠أبو داود،كتاب اللباس،باب ما جاء يف الكرب،برقم  )٣(
 .٢٦٢٠مسلم، كتاب الرب والصلة، باب حتريم الكرب، برقم) ٤(
برقم ،عرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النارُمسلم، كتاب اجلنة ونعيمها، باب الصفات التي ي) ٥(

٢٨٦٥(-٦٤.( 



 آداب العيد

 

٦٦١ 
 .)١(تعاىل

 تسمى العضباء، وكانت ال rكانت ناقة النبي : قالtوعن أنس 
، فاشتد ذلك عىل املسلمني، ق، فجاء أعرايب عىل قعود له فسبقهاَبْسُت

ًإن حقا عىل اهللا أن ال يرفع r :ُسبقت العضباء، فقال رسول اهللا : لواوقا ّ
 .)٢(ًشيئا من الدنيا إال وضعه

 وعن ابن عمر  قال رسول اهللا : ، قالr :ثالث مهلكات ،
: فأما املهلكات: جيات، وثالث كفارات، وثالث درجاتوثالث من

فالعدل : فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه، وأما املنجيات
يف الغضب والرىض، والقصد يف الفقر والغنى، وخشية اهللا يف الرس 

فانتظار الصالة بعد الصالة، وإسباغ الوضوء  :والعالنية، وأما الكفارات
فإطعام : ألقدام إىل اجلامعات، وأما الدرجاتيف السربات، ونقل ا

 .)٣(الطعام، وإفشاء السالم، والصالة بالليل والناس نيام
م يف نفسه،أو اختال َّظعَمن ت:  قالr عن النبي وعن ابن عمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٨٨مسلم، كتاب الرب الصلة، باب استحباب العفو والتواضع، برقم) ١(
 .٦٥٠١ ئق، باب التواضع، برقمالبخاري كتاب الرقا) ٢(
، وله شاهد ]١٤٢، برقم١/١٥٦جممع البحرين يف زوائد املعجمني، [املعجم األوسط للطرباين، ) ٣(

وذكر األلباين أنه روي عن أنس بن . ١/١٥٥، ١٤١ برقم  نفسه،ملرجعامن حديث أنس يف 
 اهللا بن عمر، وذكرها ثم مالك، وعبد اهللا بن عباس، وأيب هريرة، وعبد اهللا بن أيب أوىف، وعبد

 .))وباجلملة فاحلديث بمجموع هذه الطرق حسن عىل أقل الدرجات إنشاء اهللا تعاىل(( :قال
 . ٣/٦٧، ، وحسنه يف صحيح اجلامع٤/٤١٦، ١٨٠٢  برقم،األحاديث الصحيحة
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٦٦٢ 
 .)١( وهو عليه غضبانUيف مشيته لقي اهللا 

حيرش r :وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،عن النبي 
املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال، يغشاهم الذل من كل 

َ يسمى بولس، تعلوهم نار األنيار، ، يساقون إىل سجن يف جهنممكان ُ
 .)٢(ويسقون من عصارة أهل النار، طينة اخلبال

عون أوقات العيد ِّضيُبعض الناس ي:زفاالغناء، واملزامري، واملع - ٤
 Uاملبارك يف االجتامع عىل مزامري الشيطان،وآالت اللهو املحرمة،قال اهللا 

َاذهب فمن تبعك منهم ف[ :للشيطان َْ َُ ْ َِ َ َ ْ َِ ًإن جهنم جزآؤكم جزاءْ َ ُ َ ََّ َ َْ َُ َ َّ ً موفوراِ َُّ ْ * 
َواستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك  َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ ْ َ َْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ ُ َ ِ ْ

ًوشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا ُ ْ ُ َ َ ْ ْ ُْ َّ ِ ُ َ َّ ُ َ ُ َ ْ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ َ َ ِِ ِ ُ َ [)٣(. 
 .)٤(فهم بذلكغأي استش:باللهو،والغناء:اهد يف تفسري الصوت هناقال جم

ِومن الناس من يشرتي ل [: Uوقال  َ ْ َ َ ِ َّ َ َهو الـََِ ِحديث ليضل عن سبيل اهللا ـْْ ِ َ َُ ََّ ِ ِ ِ ِ
ٌبغري علم ويتخذها هزوا أولئك هلم عذاب مهني ِ ُّ ْ َ ٌْ َ ً ُ َ ََ ََُ َ ِ ِ َِ ُْ ُ َّ ٍ ِ َ َ وإذا تتىل عليه آياتنا *ِ ُ ْ َُ ِْ َ َ ََ َّ وىل َِ َ

،ويف ٥٤٣ برقم ،،وصححه األلباين يف األحاديث الصحيحة٥٤٩ البخاري يف األدب املفرد،برقم) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من ((: بلفظ١/٦٠، ،ورواه احلاكم وصححه ووافقه الذهبي٢٠٧ص،صحيح األدب املفرد

 .))تعاظم يف نفسه واختال يف مشيته،لقي اهللا وهو عليه غضبان
هذا (( :، وقال٢٤٩٢ برقم ،، والرتمذي، كتاب صفة القيامة، باب حدثنا هناد٢/١١٨أمحد، ) ٢(

، وحسنه األلباين يف صحيح ٥٥٧برقم ، والبخاري يف األدب املفرد، ))حديث حسن صحيح
 .٢١٠،ويف صحيح األدب املفرد،ص٢/٦٠٢الرتمذي، 

 .٦٤-٦٢: سورة اإلرساء، اآليات) ٣(
 .٣/٥٠تفسري ابن كثري، ) ٤(
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٦٦٣ 
ٍمستكربا كأن مل يسمعها كأن يف أذنيه وقرا فبرشه بعذاب أليم ِ َِ ٍُ َ َ ُ َ َ ِْ ْ ِّ َ ًْ ْ َ ْ َ ْ َُ ُْ ِ َ ََّ َ َ ََ ْ َّ ً قال ابن  .)١(] ِ

 يرددها الغناء واهللا الذي ال إله إال هو:  يف تفسري ذلكtمسعود 
 yاهللا بن عباس، وجابر، وجماهد ثالث مرات، وتبع ابن مسعود عبد 

 .ورمحهم
َ أفمن هذا احلديث تعجبون [: Uوقال اهللا  ُ َ ْ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َوتضحكون وال تبكون * َ َُ ُْ َ َ ََ ََ ْ

َوأنتم سامدون *  ُ ُِ َ ْ َ : ، ويقالهو الغناء: قال ابن عباس يف السمود. )٢(]َ
وقال . اللهو عن اليشءالغفلة و: ًأي غني لنا، والسمد أيضا: اسمدي لنا

U :] ْالذين اختذوا دينهم ل ُ َ ِ ِْ ُ َ َّ َ ُهوا ولعبا وغرهتم الـََّ َُّ ْ َ َ ً َ ًِ َ َحياة الدنيا فاليوم ـْْ َ َ َْ َْ َ ْ ُّ ُ
َننساهم كام نسوا لقاء َ ِْ ُ ْ ََ ََ َ َ يومهم هـذا وما كانوا بآياتنا جيحدونُ ُ َ ََ َ َ ْْ َ ِ َِ َ ْ َِ ْ ُ َ واللهو . )٣(] ِ

 .للعب كل ما ال فائدة فيهكل ما أهلى عن طاعة اهللا، وا
ًوما كان صالهتم عند البيت إال مكاء [: Uوقال  َ َُ ْ ْ ََّ ِ ِ َِ َ َْ َ ُ َُ ً وتصديةَ َ ِ ْ ََ [)٤( .
 .التصفيق: التصفري، والتصدية: واملكاء

ليرشبن أناس من أمتي اخلمر :  يرفعهtوعن أيب مالك األشعري 
، خيسف ياتويسموهنا بغري اسمها، يعزف عىل رؤوسهم باملعازف واملغن

 : يرفعهtوعنه  .)٥(اهللا هبم األرض وجيعل منهم القردة واخلنازير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧-٦:  سورة لقامن، اآليتان) ١(
 . ٦١-٥٦: سورة النجم، اآليتان) ٢(
 . ٥١ :سورة األعراف، اآلية) ٣(
 . ٣٥ :سورة األنفال، اآلية) ٤(
 .٣/٣١٧،وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه،٤٠٢٠ابن ماجه،كتاب الفتن،باب العقوبات،برقم )٥(
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٦٦٤ 
َليكونن من أمتي أقوام يستحلون احلر واحلرير، واخلمر، واملعازف ِ)١( .

مزمار عند : ن ملعونان يف الدنيا واآلخرةصوتا: ًوعن أنس مرفوعا
 .)٢(نعمة، ورنة عند مصيبة

وعن ابن عباس   قال رسول اهللا :  قالr : َّإن اهللا حرم
 .)٤(امكل مسكر حر: وقال، )٣( والكوبة، وامليرس، اخلمر:عليكم

الغناء ينبت النفاق يف القلب كام ينبت املاء t :وجاء عن ابن مسعود 
 .لزرعا: ويف رواية .البقل

 . الفساقناإنام يفعله عند: رمحه اهللاوقال اإلمام مالك
بدؤها من الشيطان وعاقبتها  :وقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا

 .سخط الرمحن
 .الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب: وقال الضحاك رمحه اهللا
، ٥٥٩٠البخاري، كتاب األرشبة، باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر، ويسميه بغري اسمه، برقم ) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سد وكالم ابن حزم فا((: قال شيخنا ابن باز أثناء تقريره عىل صحيح البخاري عىل هذا احلديث
 .))ًأن هذا احلديث ليس متصاليرى حيث 

ذكره السيوطي يف اجلامع الصغري، وعزاه إىل البزار، والضياء املقديس يف املختارة، وعزاه األلباين ) ٢(
، وحسنه األلباين يف ٤/٤٠، ًإىل أيب بكر الشافعي يف الرباعيات، وذكر له شاهدا عند احلاكم

 .٤٢٨اديث الصحيحة، رقماألح: ، وانظر٣٦٩٥صحيح اجلامع، برقم 
 .٣٦٩٦  برقم،الطبل كام يف رواية أيب داود: الكوبة) ٣(
، وأبو داود، كتاب األرشبة، باب يف األوعية، ٢٨٩، ٢٧٨ ،٢٧٤، و١/٣٥٠أمحد بلفظه، ) ٤(

  الصحيحة األحاديث،ويف٢/٧٠٥ أيب داود، سنن،وصححه األلباين يف صحيح٣٦٩٦برقم
١٨٠٦. 
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٦٦٥ 
 .الغناء رائد الفجور:وقال الفضيل بن عياض رمحه اهللا
 .)١(الغناء داعية الزنا :ه اهللاوقال الوليد بن عبد امللك رمح

 لقول ؛ وهو حمرمحلق اللحى يكثر عند أمة من البرش يوم العيد، - ٥
ّخالفوا املرشكني وفروا اللحى وأحفوا الشواربr :النبي  ِّ .ويف لفظ :

أهنكوا الشوارب وأعفوا اللحى)٢(. 
 اللحى، خالفوا اُّجزوا الشوارب وأرخو:  يرفعهtوعن أيب هريرة 

من مل يأخذ من شاربه فليس : ويف حديث زيد بن أرقم. )٣(املجوس
 .)٤(منا

ً حقا rًفال جيوز ملسلم يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا 
 .ًبعد سامعه هلذه األحاديث أن يأخذ من حليته شيئا، واهللا املستعان

، وقد وقع مصافحة النساء من غري املحارم حمرمة يف كل وقت - ٦
َّبعض ضعفاء اإليامن يف هذا املحرم، وخاصة أيام األعياد واألفراح،  ومما ُ

 عن tن يسار بيؤكد حتريم مصافحة النساء األجنبيات حديث معقل 
 خري له دُن يطعن يف رأس أحدكم بمخيط من حديَأل:  أنه قالrالنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٩٩-١/٣٤٧اثة اللهفان البن القيم، إغ :انظر هذه األقوال) ١(
 ، ومسلم، برقم٥٨٩٣، ورقم ٥٨٩٢ ، البخاري برقمعمر  متفق عليه من حديث ابن) ٢(

 .سنن الفطرة: ، وتقدم خترجيه يف الطهارة٢٥٩
 .هارة، سنن الفطرةط، وتقدم خترجيه يف ال٢٦٠ مسلم، برقم) ٣(
 .،وصححه األلباين،وتقدم خترجيه يف الطهارة،سنن الفطرة١٣م ،والنسائي،برق٢٧٦١ الرتمذي،برقم )٤(
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٦٦٦ 
 وقد ذكرت عائشة. )١(ُّمن أن يمس امرأة ال حتل له  كيفية بيعة 

ن بذلك من ر إذا أقرrوكان رسول اهللا :  للنساء، ثم قالتrالنبي 
 وال واهللا ما مست انطلقن فقد بايعتكنr :قوهلن قال هلن رسول اهللا 

 .)٢( يد امرأة قط غري أنه يبايعهن بالكالمrيد رسول اهللا 
 سواء كان التشبه ر واملرشكني، يف املالبس وغريها،التشبه بالكفا - ٧

 ؛ فال جيوز ملسلم أن يتشبه بأعداء اهللا ورسوله،من الرجال أو النساء
حلديث عبد اهللا بن عمر  قال رسول اهللا : ، قالr : بعثت بني

ُ، وجعل رزقي ُيدي الساعة بالسيف حتى يعبد اهللا وحده ال رشيك له
ّحتت ظل رحمي، وجعل الذل والصغار عىل من خالف أمري، ومن تشبه  ُ

 .)٣(بقوم فهو منهم
 أو الزينة أو مما هو تشبه الرجال بالنساء يف املالبس أو احلركات، - ٨

يف من خصائص النساء، وتشبه النساء بالرجال كذلك، وهذا حيصل 
 : قال حلديث ابن عباس ؛األعياد ويف غريها، وهو حمرم ال جيوز

 لعن رسول اهللاr املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء 
 ،وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب،٤٨٧، ٤٨٦ ،برقم٢١٢-٢٠/٢١١الطرباين يف الكبري،) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسنه األلباين يف ،))رواه الطرباين والبيهقي،ورجال الطرباين ثقات رجال الصحيح(( :٢/٦٥٧
 .٢٢٦ برقم،يحة،واألحاديث الصح١٩٦ برقم،غاية املرام

 .١٨٦٦ كتاب اإلمارة، باب كيف بيعة النساء، برقم مسلم،) ٢(
 ، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، ٥/٣١٣، وابن أيب شيبة يف املصنف، ٩٢، ٢/٥٠أمحد، ) ٣(

٥/١٠٩. 
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٦٦٧ 
 من الرجال، واملرتجالت )١( املخنثنيrلعن النبي :  ويف لفظبالرجال
ً فالنا،وأخرج rفأخرج النبي أخرجوهم من بيوتكم: ، وقالمن النساء
 .)٢(ًعمر فالنا

، ومن خال بامرأة اخللوة بالنساء أيام األعياد، أو األفراح أو غري ذلك حمرمة - ٩
إياكم والدخول :  قالrأن رسول اهللا : tمر ا حلديث عقبة بن ع؛فالشيطان ثالثهام

ُاحلمو : َيا رسول اهللا، أفرأيت احلمو؟ قال:  فقال رجل من األنصارعىل النساء
َّون رجل بامرأة  خيلال:  قالrي ب عن النوحلديث ابن عباس  .)٤)(٣(املوت

 r وفيه أن النبي وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص . )٥(إال مع ذي حمرم
قال . )٦(ال يدخلن رجل بعد يومي هذا عىل مغيبة إال ومعه رجل أو اثنان: قال

عىل نحو ما روي عن : وإنام معنى كراهية الدخول عىل النساء: الرتمذي رمحه اهللا
ومعنى  .َّخيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان ال:  قالrالنبي 
 .)٧(لزوج،كأنه كره له أن خيلو هباهو أخو ا: يقالاحلمو:قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٣٢املتشبهات بالرجال،انظر فتح الباري البن حجر،:املتشبهني بالنساء،واملرتجالت:املخنثني )١(
البخاري، كتاب اللباس، باب املتشبهني بالنساء واملتشبهات بالرجال، وباب إخراج املتشبهني ) ٢(

 .٥٨٨٦، ورقم ٥٨٨٥ بالنساء من البيوت، برقم
البخاري،كتاب النكاح،باب ال خيلون رجل بامرأة إال مع ذي حمرم، والدخول عىل :متفق عليه) ٣(

 .٢١٧٢ يم اخللوة باألجنبية،برقم،ومسلم،كتاب السالم،باب حتر٥٢٣٢املغيبة،برقم
 .٢/٦٥٧الرتغيب والرتهيب للمنذري، . فليمت وال يفعلن ذلك: قريب الزوج،واملعنى:احلمو) ٤(
 .٥٢٣٣ كتاب النكاح، باب ال خيلون رجل بامرأة، برقم البخاري،) ٥(
 .٢١٧٣ مسلم، كتاب السالم، باب حتريم اخللوة باألجنبية، برقم) ٦(
 .لرتمذيا من كالم ١١٧١الرضاع،باب ما جاء يف كراهية الدخول عىل املغيبات،برقمالرتمذي،كتاب  )٧(
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٦٦٨ 
، يكثر أيام تربج النساء وخروجهن من البيوت إىل األسواق - ١٠

 لقول ؛، وهذا حرامUالعيد خروج النساء متربجات إال من عصم اهللا 
َوقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج ال [ :اهللا تعاىل َ َ ْ َ َ َّ ُ َُّ ََّ َ ُ ِ ُ ِْ َ َجاهلية األوىل وأقمنـَْ َ َْ َِّ ِ ِ َِ َ ُ 

ُالصالة وآتني الزكاة وأطعن اهللا ورسوله إنام يريد اهللا ليذهب عنكم  ُ ُ ُ َُ ََّ َ ُ َ َ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ َ َِّ َ ِ َ َ َ ََ
ًالرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ِ ْ ََ ُْ َ ُ ْ ِِّّ َ َ ْ َ ِْ ْ َ قال :  قالtوعن أيب هريرة  .)١(] َ

قوم معهم سياط كأذناب : صنفان من أهل النار مل أرمهاr :رسول اهللا 
مائالت،  )٣(مميالت )٢(، ونساء كاسيات عاريات، يرضبون هبا الناسالبقر

املائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن  )٤(رؤوسهن كأسنمة البخت
إن رحيها ليوجد من و: ويف لفظ. سرية كذا وكذامرحيها لتوجد من 
 .)٥(مسرية كذا وكذا

ُّوال ترسفوا إنه ال حيب  [: U يقول اهللا التبذير واإلرساف، - ١١ ُ َِ ُ َ ََّ ِ ْ ُ ِ ْ ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣ :سورة األحزاب، اآلية) ١(
تسرت بعض بدهنا : كاسيات من نعمة اهللا عاريات من شكرها، وقيل: قيل: كاسيات عاريات) ٢(

ًتلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدهنا: وتكشف بعضه، وقيل   مسلم، رشح النووي عىل صحيح. ً
ًمن تلبس ثوبا ضيقا يبني صورة عورهتا: ويدخل يف ذلك واهللا أعلم. ١٤/٣٥٦ ً. 

: يعلمن غريهن فعلهن املذموم، وقيل: مائالت عن طاعة اهللا مميالت: قيل: مميالت مائالت) ٣(
يمشطن املشطة املائلة مشطة : مائالت: يتثنني متبخرتات مميالت ألكتافهن، وقيل: مائالت
  .١٤/٣٥٧رشح النووي ،. يالت بمشطهن غريهن تلك املشطةالبغايا، مم

، رشح النووي. يكربهنا ويعظمنها بلف عاممة أو عصابة أو نحوها: رؤوسهن كأسنمة البخت) ٤(
١٤/٣٥٧. 

، وكتاب اجلنة والنار، باب ٢١٢٨برقم  مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات،) ٥(
 .٢١٢٨ النار يدخلها اجلبارون، برقم
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٦٦٩ 
َمرسفنيـْال ِ ِ ْ ًوال تبذر تبذيرا [: وقال اهللا تعاىل. )١(] ُ ِْ ْ َ ََ ُِّ َّ إن ال *َ ْمبذرين كانوا ـِْ ُ َ َ َِ ِّ ُ

ْإخوان الشياطني وكان الشي ََّ ََّ ََ َْ َِ ِ ًطان لربه كفوراِ َُ َ ِ ِِّ ُ كلوا r :وقال النبي  .)٢(] َ
وعن ابن .)٣(لةيوارشبوا والبسوا،وتصدقوا،يف غري إرساف وال خم

تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه  ال:  قالrمسعود عن النبي 
عن عمره فيام أفناه، وعن شبابه فيام أباله، وماله : حتى يسأل عن مخس

 .)٤(َمن أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيام علم
ال تزول قدما عبد r :قال رسول اهللا : وعن أيب برزة األسلمي، قال

ُيوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيام أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن 
َماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله َ)٥(. 

 أبناء األغنياء ُ ما يظهرًاعدم العناية بالفقراء واملساكني، وكثري - ١٢
الرسور والفرح، ويأكلون املأكوالت املتنوعة، يفعلون ذلك أمام الفقراء 

ال يؤمن r :وقد قال النبي وأبنائهم، دون رمحة أو شفقة، وال تعاون، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٤١: سورة األنعام، اآلية) ١(
 . ٢٧-٢٦: سورة اإلرساء، اآليتان) ٢(
ًالبخاري، معلقا، جمزوما به، كتاب اللباس، باب قول اهللا تعاىل) ٣( َقل من حرم زينة اهللا التي  [: ً َُ َّ َ

ِأخرج لعباده ِ  .٥٧٨٤ قبل احلديث رقم، ] َ
 صحيح سنن يف، وصححه األلباين ٢٤١٦، برقم الرتمذي، كتاب صفة القيامة، باب يف القيامة) ٤(

 .٩٤٦  برقم،، واألحاديث الصحيحة٢/٥٧٢الرتمذي، 
، وصححه األلباين يف صحيح ٢٤١٧الرتمذي، كتاب صفة القيامة، باب يف القيامة، برقم ) ٥(

  .٢/٥٧٢الرتمذي، 
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٦٧٠ 
 .)١(أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه

، أو زيارات أو  من مساعدات،هعدم صلة األرحام بام حيتاجون - ١٣
 حلديث أيب ؛إحسان، أو إدخال رسور، أو غري ذلك من أنواع اإلحسان

بسط له يف ُمن رسه أن ي: يقول: rول اهللا سمعت رس:  قالtهريرة 
بسط له ُمن أحب أن ي: ويف لفظ. نسأ له يف أثره فليصل رمحهُرزقه أو ي

 وحلديث جبري بن مطعم أنه ؛)٢(نسأ له يف أثره، فليصل رمحهُيف رزقه، وي
 t وحلديث أيب هريرة ؛)٣(ال يدخل اجلنة قاطع:  يقولrسمع النبي 
إن اهللا خلق اخللق حتى إذا فرغ من خلقه قالت :  قالrعن النبي 

نعم، أما ترضني أن أصل :  قالهذا مقام العائذ بك من القطيعة؟: الرحم
قال . فهو لك: بىل يا رب، قال: من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت

ِفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف  [: فاقرأوا إن شئتمr :رسول اهللا  ُ ُ ُ َ ُِ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََّ َْ َِ َ َ
ِألرض ا ْ ْوتقطعوا أرحامكمَ َ ُْ َ ُ ََ ِّ َ َ أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى  *ُ ْ َّ ُْ َ َ َ َ َْ ُُ َُ َ َ َ َّ َِ َِ

، ١٣لنفسه، برقم البخاري، كتاب اإليامن، باب من اإليامن أن حيب ألخيه ما حيب : متفق عليه) ١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومسلم، كتاب اإليامن، باب الدليل عىل أن من خصال اإليامن أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه من 

 .٤٥اخلري، برقم 
وكتاب  ،٢٠٦٧ البخاري،كتاب البيوع،باب من أحب أن يبسط له يف الرزق،برقم:متفق عليه )٢(

ومسلم،كتاب الرب  ،٥٩٨٦ ، ورقم٥٩٨٥األدب،باب من بسط له يف الرزق،لصلة الرحم،برقم 
 .٢٥٥٧والصلة،باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها،برقم 

، ومسلم، كتاب الرب والصلة ، ٥٩٨٤البخاري،كتاب األدب، باب إثم القاطع، برقم :متفق عليه) ٣(
 .٢٥٥٦باب صلة الرحم، برقم 
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٦٧١ 
ْأبصارهم َُ َ ْ َ أفال يتدبرون القرآن أم عىل قلوب أقفال *َ ْ ُ ُ ََ َ ٍَ ُ َ َْ َّْ ْ ُ ََ َ َ وعن أيب هريرة .)١(] َهاـَُ

tوأحسن إليهم يا رسول اهللا، إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين: ًأن رجال قال ،
َّويسيئون إيل، وأحلم عنهم وجيهلون عيل، لئن كنت كام قلت فكأنام : فقال َّ

 .)٢( ما دمت عىل ذلكّهم املل، وال يزال معك من اهللا ظهري عليهمّتسف
 ويل التوفيق، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله Iواهللا 

 .وأصحابه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
# # # 

 

كتاب ، ومسلم، ٥٩٨٧برقم  البخاري، كتاب األدب، باب من وصل وصله اهللا،:  متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤-٢٢، واآليات من سورة حممد ٢٥٥٤الرب والصلة، باب صلة الرحم، برقم 

 .٢٥٥٨مسلم، كتاب الرب والصلة، باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها، برقم ) ٢(



  الفهــــارس

 

٦٧٢ 
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٦٧٣ 


 
 الصفحة  الحديث أو األثر

 ٣٨٨................،  بني سلامن وأيب الدرداء،فزار سلامن أبا الدرداءrآخى النبي  -١
 ٥٢٨.......................، اآليتان من آخر سورة البقرة، من قرأمها يف ليلة كفتاه -٢
َإذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان: آية املنافق ثالث -٣ ِ ُ ْ َّ ،......٢٣٥ 
 ٣٦...........................................................، نيآمني، آمني، آم -٤
 ٦١٦ ........................،ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل يشء فألهلك -٥
ٍفدية طعام مسكني(( أنه قرأ ابن عمر  -٦ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ٌ  ٥٣ ............،هي منسوخة:  قال. ))ْ
 ٥٦١ ،))ِأين كنت؟((: ُ ليلة بعد العشاء، ثم جئت فقالrُأبطأت عىل عهد رسول اهللا  -٧
 ٤٢٤، م صيامه تفتح فيه أبواب السامء عليكUأتاكم رمضان شهر مبارك فرض اهللا  -٨
 ٣٣......................،  عليكم صيامهUأتاكم رمضان شهر مبارك، فرض اهللا  -٩
 ٢٣٨ ........................................................،أتدرون ما الغيبة ؟ -١٠
َّأتسمع حي عىل الصالة، حي عىل الفالح؟ فحي هال -١١ َّ ،.......................٢١٥ 
 ٦٣، ح...................................أتشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا؟ -١٢
 ١٤٧ ............................................،ِّ بطعام بمر الظهرانrُأيت النبي  -١٣
ُ أنس بن مالك يف رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب أتيت -١٤ ً

 ١٣٣،ح.................................سنة: السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له
 ٢٧٢.................................،  فرأيته يستاك عىل لسانهeأتينا رسول اهللا  -١٥
 ١٤١ .....، وضع عن املسافر شطر الصالةUاجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن اهللا  -١٦
 ٣٧٦......، ، وأحب الصيام إىل اهللا صيام داودuداود أحب الصالة إىل اهللا صالة  -١٧
ًأحب عبادي إيل أعجلهم فطرا -١٨ َّ ُّ ،............................................٢٦١ 
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٦٧٤ 
 ١٩٥، ح............... احتجم بلحي مجل من طريق مكة وهو حمرم يف وسط رأسه -١٩
ٍ بالقاحة بقرن وناب وهو حمرم صائمrاحتجم رسول اهللا  -٢٠  ١٩٢، ح................ ٍ
 ١٩٥، ح.............................................  بلحي مجلrاحتجم النبي  -٢١
 ١٩٥، ح رم من وجع كان به، بامء يقال له حلي مجل يف رأسه وهو حمrاحتجم النبي  -٢٢
 ١٩٥، ح........................... احتجم وهو حمرم يف رأسه من شقيقة كانت به -٢٣
 ١٩٥، ١٩٤، ح........................... احتجم وهو حمرم واحتجم وهو صائم -٢٤
 ٦١..................................................، أحصوا هالل شعبان لرمضان -٢٥
ِأخرب رسول اهللا  -٢٦ ُrَّواهللا ألصومن النهار وألقومن الليل ما عشت؟:ِّ أين أقول َّ ،٣٧٢ 
 ٤٣٣، ٤٢٩.، ٌ أهنا ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس هلا شعاعrا رسول اهللا أخربن -٢٧
 ٦٣٧............، أخربين جابر بن عبد اهللا األنصاري،أن ال أذان للصالة يوم الفطر -٢٨
َاختلف الناس يف آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي  -٢٩ ِ َr :٦٦، باهللا 
ْادن فكل -٣٠ ُ ُ ْ ،.................................................................١٤١ 
 ٣٨٢، ٣٦٥....................................................، أدومها وإن قل -٣١
 ٢٣..........، َّاللهم إين أسألك برمحتك التي وسعت كل يشء أن تغفر يل: إذا أفطر -٣٢
 ٢٥٨، ١١١ ،إذا أقبل الليل من ها هنا،وأدبر النهار من ها هنا،وغربت الشمس،فقد أفطر الصائم -٣٣
 ٣٩١............، إذا أنفقت املرأة من كسب زوجها عن غري أمره فلها نصف أجره -٣٤
 ٤٧٦،ح........املريض، وليشهد اجلنازةإذا اعتكف الرجل فليشهد اجلمعة، وليعد  -٣٥
ُإذا انتصف شعبان فال تصوموا -٣٦ ُ َ ْ ََ ََ َ َُ َ ْ َ ِ ،............................................٤٠٦ 
ٌإذا بقي نصف من شعبان فال تصوموا -٣٧ ْ َِ َِ ،.....................................٤٠٦ 
 ٣٨٧......، ٍإذا مجع اهللا األولني واآلخرين ليوم القيامة، ليوم ال ريب فيه،نادى مناد -٣٨
َإذا حرض العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء -٣٩ َ ،.........................٣٣٥ 
 ١٦١،ح...يفطران ويطعامن :افت احلامل واملرضع عىل ولدها يف رمضان،قالإذا خ -٤٠



   فهرس األحاديث واآلثار-١

 

٦٧٥ 
 ٦٣٦.....................، إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى يصيل ركعتني -٤١
ِّإذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب،فإن كان صائام فيصل -٤٢ ً ،....................٣٩٠ 
 ٣٨٩.....................، ُإذا دعي أحدكم إىل طعام وهو صائم، فليقل إين صائم -٤٣
ّ مفطرا فليطعم، وإن كان صائام فليصلإذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان -٤٤ ًً ،...٣٨٩ 
 ١٤٤............................، إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم -٤٥
 ٤٠٠، ح ٥٩.....................، إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا -٤٦
َّإذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم -٤٧ ُ ،.....٦١، ٦٠، ٥٩ 
 ٢٥٥،ح...ناء عىل يده فال يدعه حتى يقيض حاجته منهإذا سمع أحدكم األذان واإل -٤٨
 ٢٥٦، ح ٢٥٥،حإذا سمع أحدكم النداء واإلناء عىل يده فال يضعه حتى يقيض حاجته منه -٤٩
 ٢٤٥.......، إذا صمت فليصم سمعك، وبرصك، ولسانك، عن الكذب، واملحارم -٥٠
ُإذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر  الصائم -٥١ ُ ،........١٤٤ 
 ٥٦٦..........، يا ويله:  قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقولإذا -٥٢
ُإذا كان أول ليلة من رمضان -٥٣ ِّصفدت الشياطني ومردة  اجلن: ّ ُ ،.................٣٢ 
ُإذا كان النصف من شعبان فال تصوموا حتى جييء رمضان -٥٤ َ ََ ََ َ َ ِ َّ ِّ ََ َ ْ ْ َْ َُ َ ِ َ ِ ،.................٤٠٦ 
ْإذا مل جيمع الرجل الصوم من الليل فال يصم -٥٥ ُ ُ ،.................................٩٧ 
 ٢٩٥، حُإذا مرض الرجل يف رمضان ثم مات ومل يصم أطعم عنه، ومل يكن عليه قضاء -٥٦
ًإذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيام صحيحا -٥٧  ١٥٤،ح.........ً
 ٤٢٣........، إذا مضت واحدة وعرشون فالتي تليها ثنتني وعرشون وهي التاسعة -٥٨
 ٣١٠، ح...........بني هلامإذا نظر الرجالن إىل الفجر فشك أحدمها فليأكال حتى يت -٥٩
 ٤٦٢، ح.................................................... ًاذهب فاعتكف يوما -٦٠
ُّارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حرضت الصالة فليؤذن لكم أحدكم -٦١ ِّ،. ٢١٣ 
 ١٤٧....................................، ارحلوا لصاحبيكم، امحلوا لصاحبيكم -٦٢
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٦٧٦ 
 ٥٧٠.........................................................، أرأيت لو قعد هلا -٦٣
ِّأرأيت لو كان عىل أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ -٦٤ ِ ،.................٨٠ 
َضمضت من املاء وأنت صائم؟َأرأيت لو م -٦٥ ْ َْ،................................ ١٧٨ 
 ٢٢٩...، يوم كسنة، ويوم كشهر،ويوم كجمعة،وسائر أيامه كأيامكم:ًأربعون يوما -٦٦
 ١٣٩، ح........................................... rأرغبت عن سنة رسول اهللا  -٦٧
َّأرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر فمن كان متحرهيا فليتحرها يف السبع األواخر -٦٨ ِّ ُ،.... ٤٢٦ 
 ٢٩٦، ح................................... قضينهأريت لوكان عليها دين أكنت ت -٦٩
ُأريت ليلة القدر ثم أنسيتها،وأراين صبحها أسجد يف ماء وطني -٧٠ ُ ،.............٤٢٨ 
َأريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهيل فنسيتها فالتمسوها يف العرش الغوابر -٧١ ُ ُ ُِّ َ ُ،.. ٤٢٥ 
 ٦٥٧،  فيام بينه وبني الكعبني-ُ أو ال جناح -إزرة املسلم إىل نصف الساق وال حرج  -٧٢
ًزار،والقميص،والعاممة،من جر منها شيئا خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامةاإلسبال يف اإل -٧٣ َّ ،٦٥٧ 
 ٢٨٣، ١٨٠............، أسبغ الوضوء، وخلل بني األصابع، وبالغ يف االستنشاق -٧٤
 ٣٢٢................................................، استحيوا من اهللا حق احلياء -٧٥
 ٥٦٩...................................................، اسجد فأنت إمامنا فيها -٧٦
 ٤٥٧، ح...............ةأن جربيل كان يعارضني القرآن كل سن : rَّأرس إىل النبي  -٧٧
ًأسقوا مرسوقا سويقا وأكثروا حلواه -٧٨  ٧٦،  ح......................................ً
 ٢٨٢ .......، إن كان ليصبح من مجاع غري احتالم ثم يصومrأشهد عىل رسول اهللا  -٧٩
 ٦٥٠ ....،نعم، ولوال مكاين من الصغر ما شهدته: ؟ قالrأشهدت العيد مع النبي  -٨٠
 ٤١٥، ٤١٢....................................................، أصمت أمس؟ -٨١
 ١٧٢، ١٧٠......................................................، أطعمه أهلك -٨٢
ً من رشك ما بعثناك راعيا للشمس-هللا  أو أغنانا ا-أعاذنا اهللا  -٨٣  ٣٠٨، ح..............ّ
 ٤٨٠ ، امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست حتتهاrاعتكفت مع رسول اهللا  -٨٤
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٦٧٧ 
 ٣٩٠.....................، أعيدوا سمنكم يف سقائه، ومتركم يف وعائه؛ فإين صائم -٨٥
َأعيذك باهللا يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي -٨٦ ُ َُ َ ْ ُ َ ،....................١١ 
 ٦٢٣..................................................، م إن شئتاغتسل كل يو -٨٧
 ٥٥٠..................، افعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حتى تطهري -٨٨
 ٦١٦ .....،ًأفضل الصدقة، أو خري الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خري من اليد السفىل -٨٩
 ٣٦٤، ٣٥٨ ...........................،أفضل الصيام بعد رمضان شهر اهللا املحرم -٩٠
 ١٩٣، ١٩٢، ح١٩١، ١٩٠.............................، أفطر احلاجم واملحجوم -٩١
 ١٩٥، ح............................................................. أفطر هذان -٩٢
ٍ يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل هلشامrأفطرنا عىل عهد رسول اهللا  -٩٣  ٣٠٧ ........،ُفأمروا بالقضاء؟: َ
َأفال أخربكم بام يذهب وحر الصدر؟ -٩٤ َُ ُ ِ ْ ،......................................٣٧٣ 
َّأفال أكون عبدا شكورا؛ لقد نزلت عيل الليلة آية ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها -٩٥ ً ً ،٥٠١ 
 ٥٨١، ٥١٨ .، خري له من ناقتنيUيقرأ آيتني من كتاب اهللا أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم أو  -٩٦
 ٤٩.....................................، أفلح إن صدق، أو دخل اجلنة إن صدق -٩٧
 ٥٨٣...................................................، اقرأ القرآن يف كل شهر -٩٨
 ٥٢٧، البقرة وآل عمران؛ فإهنام تأتيان يوم القيامة، كأهنام غاممتان: اقرؤوا الزهراوين -٩٩
 ٥٤٤ ......، قوم يقيمونه إقامة القدح ، من قبل أن يأيتUاقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه اهللا  -١٠٠
 ٥٤٦................................، وال جتفوا عنه، اقرؤوا القرآن وال تغلوا فيه -١٠١
 ٥١٤......، ًاقرؤوا القرآن؛فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابه، اقرؤوا الزهراوين -١٠٢
َّاقرؤوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كام يقام القدح يتعجلونه -١٠٣ ٌُ ُ ٌ َ،........ ٥٤٥ 
 ٣٤٠.........................................................، أقعدتكم ذنوبكم -١٠٤
 ٣٧٠...........، ))نعم((:  يصوم من كل شهر ثالثة أيام؟ قالتrسول اهللا أكان ر -١٠٥
 ١٨٣، ح........................................  وهو صائمrاكتحل رسول اهللا  -١٠٦
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٦٧٨ 
 ٣٢٣ .....................،تقوى اهللا وحسن اخللق: أكثر ما يدخل الناس اجلنة قال -١٠٧
 ٣٦٥.............................................، اكلفوا من األعامل ما تطيقون -١٠٨
ًأكنت تقضني شيئا؟ -١٠٩ ِ ،......................................................١٠٣ 
َأال أخربكم بام يذهب وحر الصدر؟ صوم ثالثة  -١١٠ َُ ُ ِ  ٣٧٣...........، أيام من كل شهرْ
 ٢٠.......................................................، ُّأال أدلك أبواب اخلري -١١١
ًأال إن كلكم مناج ربه فال يؤذين بعضكم بعضا وال يرفع بعضكم عىل بعض يف القراءة -١١٢ ََّّ َّ ٍ ُ ،٥٦٢ 
 ٣٧٨ ...........................،أمل أخرب أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ -١١٣
َأمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ -١١٤ ّ ُ َ ُ ّ ْ َ ْ ُ ،...................................٤٠٣ 
َت أنزلت الليلة مل ير مثلهن قطأمل تر آيا -١١٥ ُ ُ: ،...................................٥٣٧ 
ُ يا أهيا الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم [: أمل يقل اهللا -١١٦ َ َُ َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ ِ ُ َّ ْ َ َِ ِِ َ ُّ َ[ ،........٥٢٤ 
 ١٩٩، ١٥٥.................................، ِأليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم -١١٧
 ٣٧..............................................، أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ -١١٨
ْأليست إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟ فذلك -١١٩ ُ َ  ٩٢.................،  من نقصان دينهاُِّ
 ٥٢٨................................................، ٌأما إنه صدقك هو كذوب -١٢٠
ُأما بعد،فإنه مل خيف عيل شأنكم،ولكني خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل -١٢١ ِّ َّ َ،٣١٨، ٤١ 
 ١٧٧.......................................، أما واهللا إين ألتقاكم هللا وأخشاكم له -١٢٢
 ٣٧٧........................................، أما يكفيك من كل شهر ثالثة أيام؟ -١٢٣
َّأمر اهللا بوفاء النذر، وهنى الن -١٢٤ ََّ َ ََ َ َِ ْ ِ َ ِ ُّبي َ ِrعن صوم هذا اليوم ِ ِْ َ ْ َ ْ ََ ْ َ ،......................٣٩٤ 
ُأمر اهللا تعاىل بوفاء النذر، وهنى رسول اهللا  -١٢٥ َْ َ َ َّ ِ َrعن صوم هذا اليوم ِ َ ،...........٣٩٤ 
 ٦١٥..،  بصدقة الفطر، عن الصغري، والكبري، واحلر، والعبد، ممن متونونrأمر رسول اهللا  -١٢٦
 ٦٢٠........................،  أن نخرج يف العيدين العواتقr النبي  تعني-أمرنا  -١٢٧
 ٥٣٦ ........................، أن أقرأ باملعوذات دبر كل صالةrأمرين رسول اهللا  -١٢٨
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 ٦١٦ ..........................،أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك -١٢٩
 ٣٨٥، ١٠٤..........................................، ٍأمن قضاء كنت تقضينه؟ -١٣٠
 ٦٠٤...، أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي جتمع عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة -١٣١
 ١٢٩، ح عتني ركعتني، ويفطران يف أربعة برد فام فوق ذلكأن ابن عمر وابن عباس كان يصليان رك -١٣٢
ًإن أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا -١٣٣ َّ َّ ،.........................................٢٦١ 
 ٥٢٧.....................................، ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا -١٣٤
 ٤٢٨ .................،من يقم احلول يصب ليلة القدر: إن أخاك ابن مسعود يقول -١٣٥
 ٣٨٨................................، إن أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر -١٣٦
 ٢٨٦، ح........................  يف حلقه ال بأس إن مل يملكإن استنثر فدخل املاء -١٣٧
ِ ثائر الرأس نسمع دوي صوتهrًأن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا  -١٣٨ ِ َّ،............... ٤٨ 
 ٤٤١ .......................،ِّيوم النحر، ثم يوم القر: إن أعظم األيام عند اهللا تعاىل -١٣٩
 ٥١٨ ........................................،إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه -١٤٠
 ٥٥٠.................................، ِّإن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك -١٤١
 ٦٦............................، بالشامل بنت احلارث بعثته إىل معاوية أن أم الفض -١٤٢
ًأهنا صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية: إن أمارة ليلة القدر -١٤٣ ً َّ ،..٤٣٤ 
 ٢٩٧، ٢٩٦ح ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر:  فقالتrأن امرأة أتت رسول اهللا  -١٤٤
ًإن أمرت رجال أن يصيل بضعفة الناس أمرته أن يصيل أربعا -١٤٥  ٦٥٣، ح.............. ً
 ٢٩٧، ٨٠.......................................، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر -١٤٦
 ٦٥ .........،أن ننسك للرؤية: rعهد إلينا رسول اهللا : أن أمري مكة خطب ثم قال -١٤٧
ً أطعم بعد ما كرب عاما أو عامني كل يوم مسكيناtأن أنس بن مالك  -١٤٨ ًخبزا وحلام وأفطر: ً ً،  ١٢٤ 
 ٣٤٢.................، الصالة: َّإن أول ما حياسب الناس به يوم القيامة من أعامهلم -١٤٩
 ٣٤٣.....................، َّإن أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته -١٥٠
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 ٢٥٦، ح ٢٤٩، ١٠٨، ًإن بالال يؤذن بليل فكلوا وارشبوا حتى ينادي ابن أم مكتوم -١٥١
 ٢٨٦، ح ٢٠٥......................................، ًإن جامع ناسيا فال يشء عليه -١٥٢
 ٤٤.........، ّأن جربيل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتني -١٥٣
 ٤١٢.........................................، حدثته فأمرها فأفطرتأن جويرية  -١٥٤
 ١٠٥، ح، ١٠٤............... أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام -١٥٥
ًإن حقا عىل اهللا أن ال يرفع شيئا من الدنيا إال وضعه -١٥٦ ً ّ ،........................٦٦١ 
 ٢٨٦، ح ٢٠٥...............................، إن دخل حلقه الذباب فال يشء عليه -١٥٧
ِّإن الدين يرس، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا -١٥٨ ٌ َ ّ ،......................٣٨١ 
 ٢٨٢ ....،ٌيا رسول اهللا تدركني الصالة وأنا جنب أفأصوم: ، فقالr جاء إىل النبي ًأن رجال -١٥٩
 ٢٧٨، ١٧٨..............، ّ عن املبارشة للصائم فرخص لهrًأن رجال سأل النبي  -١٦٠
 ٣٩ .،ُيا رسول اهللا؛ أرأيت إذا صليت املكتوبات:  فقالrأن رجال سأل رسول اهللا  -١٦١
َصل م: ًأن رجال سأله عن وقت الصالة، فقال له -١٦٢  ٢٢٥..................، َعنا هذينِّ
 ٦٧٠..................، يا رسول اهللا، إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين: ًأن رجال قال -١٦٣
َ قل هو اهللا أحد [ يقرأ من السحر rًأن رجال قام يف زمن النبي  -١٦٤ َ َُ ْ ُ[ ،...........٥٣٥ 
 ٤٧٢... ،ُإن فتح اهللا عليك مكة أن أصيل يف بيت املقدس: يا رسول اهللا إين نذرت هللا: ًأن رجال قام يوم الفتح فقال -١٦٥
 ١٩٠.........، َ أتى عىل رجل بالبقيع وهو حيتجم، وهو آخذ بيديrأن رسول اهللا  -١٦٦
َّ اعتكف العرش األول من رمضان،ثم اعتكف العرش األوسط يف قبة تركيةrإن رسول اهللا  -١٦٧ َُّ َ ،.٤٥٦ 
 ٣١٧، ٤١، َّ خرج ليلة من جوف الليل فصىل يف املسجد، فصىل رجال بصالتهrأن رسول اهللا  -١٦٨
 ١٣٨ ............................،من املدينة إىل مكة  فصام خرج rأن رسول اهللا  -١٦٩
 ٣٨٤........،  دخل عليها فدعا برشاب فرشب، ثم ناوهلا فرشبتrأن رسول اهللا  -١٧٠
 ٥٣٥.. ، كان إذا اشتكى يقرأ عىل نفسه باملعوذات، وينفث، فلام اشتد وجعه كنت أقرأ عليهrأن رسول اهللا  -١٧١
 ٦٢٨......................................، ً كان يأيت العيد ماشياrأن رسول اهللا  -١٧٢
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 ٢٨٢...، كه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم كان يدرrأن رسول اهللا  -١٧٣
 ٣٧١، َّيوم اإلثنني من أول الشهر: كان يصوم ثالثة أيام من كل شهرrأن رسول اهللا  -١٧٤
 ٦٢٨، ح....  مل يركب يف جنازة قط،وال يف خروج أضحى وال فطرrأن رسول اهللا  -١٧٥
 ١٤٠...............................، غزا غزوة الفتح يف رمضان: rأن رسول اهللا  -١٧٦
 ٣٥٣ .،ال يصوم: ال يفطر، ويفطر، فيقال: ن يرسد الصوم فيقال، كاrأن رسول اهللا  -١٧٧
 ٦٦.................،  يشهدون أهنم رأوا اهلالل باألمسrًأن ركبا جاءوا إىل النبي  -١٧٨
 ٣٠١. ،اقضه عنها: إن أمي ماتت وعليها نذر،فقال: فقالr استفتى رسول اهللا tأن سعد بن عبادة  -١٧٩
ًأن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول -١٨٠  ٣٣٠.....، ألك اجلنة، ونعيمهااللهم إين أس: ً
ِإن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك -١٨١ ُ، ٥٣٣ 
 ١٥٠، ١٤٢....................................، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر -١٨٢
 ٥٨....................................................، إن الشهر تسع وعرشون -١٨٣
 ٥٨.........................................، ًإن الشهر يكون تسعة وعرشين يوما -١٨٤
 ٤٩٦.، ى ذلكُإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن ريض أن يطاع فيام سو -١٨٥
 ٤٧٩.....................................، إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم -١٨٦
 ٤٧٩، ٣٠..............................، إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم -١٨٧
ًإن الصدق هيدي إىل الرب وإن الرب هيدي إىل اجلنة،وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا -١٨٨ ِّ ،٢٣٥ 
 ١٥٥، ح....................................................... أن الصوم أفضل -١٨٩
 ٤٧٨ ....،بة، فسمعت هبا حفصة فأذن هلا فرضبت فيه قrأن عائشة استأذنت النبي  -١٩٠
ً صىل بمنى أربعا، فقال عبد اهللا بن مسعود منكرا عليهtأن عثامن  -١٩١  ٧٧،  ح......... ً
ُإن العبد إذا تسوك ثم قام يصيل قام امللك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه -١٩٢ َّ ،...٢٧١ 
 ٥٥٠..، َّإن العبد إذا تسوك ثم قام يصيل قام امللك خلفه فيستمع لقراءته، فيدنو منه -١٩٣
 ٦٠٢، ح............  عثامن كان يعطي صدقة الفطر عن الصغري والكبري واحلملأن -١٩٤
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ًإن عظم اجلزاء مع عظم البالء و إن اهللا إذا أحب قوما ابتالهم -١٩٥ َ َ ِ ،..............١١٨ 
 ٥٦٨... ، قرأ يوم اجلمعة عىل املنرب بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجدtأن عمر بن اخلطاب  -١٩٦
 ٤٥٨.. ،جلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرامكنت نذرت يف ا:قال،rأن عمر سأل النبي  -١٩٧
 ٢٤٩، ١٠٩ .،إن الفجر ليس الذي يقول هكذا ومجع أصابعه ثم نكسها إىل األرض -١٩٨
ًإن فالنا يقرأ القرآن منكوسا؟ فقال -١٩٩  ٥٥٩..................، ذلك منكوس القلب: ً
ُإن يف اجلنة بابا يقال له -٢٠٠ ُ  ١٥..............، َّالريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة: ً
ُنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها،أعدها اهللا تعاىل ملن أطعم الطعامإن يف اجل -٢٠١ ً،٣٤٧ ،٢١ 
 ٦٥.........، rِّإن فيكم من هو أعلم باهللا ورسوله مني، وشهد هذا من رسول اهللا  -٢٠٢
 ٥٥........، ًإن قيس بن رصمة األنصاري كان صائام، فلام حرض اإلفطار أتى امرأته -٢٠٣
 ١٧٧.........، بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكتِّ ليقبل rإن كان رسول اهللا  -٢٠٤
 ٢٩١ ،r فام تقدر عىل أن تقضيه مع رسول اهللا rإن كانت إحدانا لتفطر يف زمان رسول اهللا  -٢٠٥
َإن كذبا عيل ليس ككذب عىل أحد، فمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار -٢٠٦ ْ َّ ً ًِّ َّ ٍَّ،... ٢٣٤ 
 ٤٨١، ٤٧٥ ...،ّ عنه إال وأنا مارةإن كنت ألدخل البيت للحاجة واملريض فيه فام أسأل -٢٠٧
ًإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وألهلك عليك حقا -٢٠٨ ّ ً ّ ً ّ ِّ ،............١٢٠ 
 ٥٦٤..........................، ، وإن سيد املجالس قبالة القبلةًاإن لكل يشء سيد -٢٠٩
ُّإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد -٢١٠ ُ ً ،...................................٢٦٣، ٢٢ 
َإن للمنافقني عالمات يعرفون هبا -٢١١ ُحتيتهم لعنة، وطعامهم هنبة: ُ ٌ ،..............٢١٨ 
 ٣٤...............................،  عند كل فطر عتقاء وذلك يف كل ليلةUإن هللا  -٢١٢
 ٥٢٢....................................................، َّإن هللا أهلني من الناس -٢١٣
 ٣٤....................................، إن هللا تبارك وتعاىل عتقاء يف كل يوم وليلة -٢١٤
ٌإن هللا عتقاء يف كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة -٢١٥ ٍ ،..................٣٤ 
 ٥٠١.............................................،  أمرين أن أقرأ عليكUإن اهللا  -٢١٦
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٦٨٣ 
 ٣٢٨ ..........،ًمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات حرم عليكم عقوق األUإن اهللا  -٢١٧
 ١٦١، ح،١٥٧ .. وضع عن املسافر شطر الصالة، وعن املسافر واحلامل واملرضع الصومUإن اهللا  -٢١٨
 ٦٤٤....................، يوم األضحى ويوم الفطر: ًإن اهللا أبدلكم هبام خريا منهام -٢١٩
 ١٦٣ ،تكرهوا عليهّإن اهللا جتاوز ألمتي عام توسس به صدورها،ما مل تعمل به أو تتكلم به، و ما اس -٢٢٠
 ٢٠٦، ١٧٣، ح، ١٦٢ إن اهللا جتاوز يل عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه -٢٢١
 ١٧٩ .......،إن اهللا جتاوز يل عن أمتي ما وسوست به صدورها ما مل تعمل أو تتكلم -٢٢٢
 ٦٦٠ ،َّإن اهللا تعاىل أوحى إيل أن تواضعوا حتى ال يبغي أحد عىل أحد، وال يفخر أحد عىل أحد -٢٢٣
 ١٧٩ ..............................،ّهللا تعاىل جتاوز ألمتي عام حدثت به أنفسهاإن ا -٢٢٤
ًمن عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب: إن اهللا تعاىل قال -٢٢٥ َّ،........................ ٣٠٢ 
 ١٤١.، إن اهللا تعاىل وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة، وعن احلامل أو املرضع الصوم -٢٢٦
 ١٥٤، ح..................... إن اهللا تعاىل وضع عن املسافر الصيام ونصف الصالة -٢٢٧
 ٦٦٠...................، بطر احلق، وغمط الناس: يل حيب اجلامل، الكربإن اهللا مج -٢٢٨
 ٢٧٧، ح........... ّإن اهللا حرم عليكم حقوق األمهات، ووأدالبنات، ومنع وهات -٢٢٩
 ٦٦٤.......، كل مسكر حرام: اخلمر، وامليرس، والكوبة، وقال: َّإن اهللا حرم عليكم -٢٣٠
 ٦٧٠ .،؟لقطيعةهذا مقام العائذ بك من ا: إن اهللا خلق اخللق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم -٢٣١
 ٦٧ .......................،ّإن اهللا قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة -٢٣٢
 ٥٣٠ ................،ًإن اهللا كتب كتابا قبل أن خيلق السموات واألرض بألفي عام -٢٣٣
 ٥٦٨.................................، إن اهللا مل يفرض علينا السجود إال أن نشاء -٢٣٤
ٍإن اهللا مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه -٢٣٥ َِ َّ ،.........................................٦٧ 
 ١٦٢..................، لنسيان و ما استكرهوا عليهإن اهللا وضع عن أمتي اخلطأ وا -٢٣٦
 ١٢٩............................................، إن اهللا وضع عن املسافر الصوم -٢٣٧
 ١٥٩، ح إن اهللا وضع عن املسافر شطر الصالة، وعن املسافر واحلامل واملرضع الصوم -٢٣٨
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٦٨٤ 
 ١٥٢، ١٥١ح .............. إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام جيب أن تؤتى عزائمه -٢٣٩
ُإن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كام يكره أن تؤتى معصيته -٢٤٠ َ  ١٥٤، ح١٥٢، ١٥١، ١٢٠ ،ُ
 ٣٢٧....................................، َّإن اهللا حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده -٢٤١
ًإن اهللا يرىض لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا،يرىض لكم -٢٤٢ ً  ٣٢٨ ...،ًأن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا:َّ
 ٥٢٤............................، ًإن اهللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين -٢٤٣
 ٥٢٢.، ل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنهَّإن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم، وحام -٢٤٤
 ٥٦١ .....،ًإن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه خيشى اهللا -٢٤٥
َّإن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رهبم، فكانوا يتدبروهنا بالليل، ويتفقدوهنا يف النهار -٢٤٦ َّ َّ، ٥٠٩ 
 ٣٠٨، ح ًنقيض يوما مكانه: غيم، فجعل الناس يقولون يف يوم tأن الناس أفطروا يف عهد عمر  -٢٤٧
ٍ يوم عرفة فأرسلت إليه بحالبrَّأن الناس شكوا يف صيام النبي  -٢٤٨ ُ ،....٤١٠، ٣٥٨ 
 ٣٠٨، ح... يا أمري املؤمنني هذه الشمس بادية: أن الناس يف شهر رمضان أفطروا فلام غابت الشمس، فقال رجل -٢٤٩
 ٤٦٦ ، املكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا األخبية أراد أن يعتكف فلام انرصف إىلrأن النبي  -٢٥٠
 ٤١١................،  أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فرشبهrأن النبي  -٢٥١
 ٥٧، ...ًحلف ال يدخل عىل بعض أهله شهرا:  آىل من نسائه،  ويف روايةrأن النبي  -٢٥٢
 ٦٠٦..............، َّ أمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل صالة العيدrأن النبي  -٢٥٣
 ١٩٢، ح........................................... احتجم وهو صائمrي أن النب -٢٥٤
ٍ اعتكف العرش األول من رمضان ثم اعتكف العرش األوسط يف قبة تركيةrأن النبي  -٢٥٥ َّ،. ٤٧٨ 
َّ اعتكفت معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم،فربام وضعت الطستrأن النبي  -٢٥٦ ُ ، .٤٨٠ 
للن [:  يف إبراهيمU تال قول اهللا rأن النبي  -٢٥٧ ْ َ رب إهنن أض َّ َّ ِّْ َ َ ُ ِكثريا من الناسَِ َّ ََ ِّ ً ِ [، ٥٠٢ 
 ٦٣٥ .....،ِّ خرج يوم الفطر فصىل ركعتني مل يصل قبلها وال بعدها، ومعه باللrأن النبي  -٢٥٨
 ٤١٢ ......،أصمت أمس؟:  دخل عليها يوم اجلمعة وهي صائمة، فقالrأن النبي  -٢٥٩
َ رقي املنرب فقالrأن النبي  -٢٦٠  ٣٦................................، آمني، آمني، آمني :َِ
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٦٨٥ 
 ٣٦٨.....................................، إلثنني سئل عن صوم يوم اrأن النبي  -٢٦١
 ١٣٦...........،  غزا غزوة الفتح يف رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديدrأن النبي  -٢٦٢
ِّ كان إذا دخل بيته بدأ بالسواكeأن النبي  -٢٦٣ َ َ َ ،.................................٢٧١ 
 ٦٣٣ .،ّ كان خيرج يوم الفطر فيكرب حتى يأيت املصىل،وحتى يقيض صالتهrأن النبي  -٢٦٤
 ٤٤.......، ه اهللا تعاىل كان يعتكف العرش األواخر من رمضان حتى توفاrأن النبي  -٢٦٥
 ٥٦٧...........،  كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معهrأن النبي  -٢٦٦
 ٣٢٠...،  ملا كانت ليلة سبع وعرشين مجع أهله ونساءه والناس فقام هبمrأن النبي  -٢٦٧
َ وجد عندها غداة بني عليها جويريات يرضبن بالدفrأن النبي  -٢٦٨ ِ ُ ،...........٦٤٦ 
 ٢٥٥ ......،ام فرغا من سحورمها قام نبي اهللا إىل الصالة فصلياَّ وزيد بن ثابت تسحرا فلrأن النبي  -٢٦٩
ِّأن ناسا متاروا عندها يوم عرفة يف صوم النبي  -٢٧٠ َ َ َ َ َ ًِ َّ َ ِْ َْ َ َ ْ َ ِْ َ َ ِ َ َّ َrفقال بعضهم ْ ُ ُ ْ َ َ َ ٌهو صائم: َ ِ َ َ ُ ،....٤١٠ 
 ٢٢٢ ،ً أثقل الصلوات عىل املنافقني، ولو تعلمون ما فيهام، ألتيتموها ولو حبواإن هاتني الصالتني -٢٧١
 ٨٧ ،إن هذا احلد بني الصغري والكبري،وكتب إىل عامله أن يفرضوا ملن بلغ مخس عرشة سنة -٢٧٢
َإن هذا الشهر قد حرضكم وفيه ليلة خري من ألف شهر من حرمها فقد حرم -٢٧٣ ِ ُِ ُ،.. ٤٢٤ 
 ٤٣٧، ٣٣ ...............،إن هذا الشهر قد حرضكم، وفيه ليلة خري من ألف شهر -٢٧٤
ٌإن هذا القرأن شافع مشفع،من جعله  -٢٧٥ ٌّ  ٥٤٠ ....................أمامه قاده إىل اجلنة،ِ
َّن هذا القرآن مشفع وماحل مصدقإ -٢٧٦ ٌ ٌ َّ ،......................................٥٤٠ 
 ٦٢٤ .........،إن هذا يوم عيد جعله اهللا للمسلمني، فمن جاء إىل اجلمعة فليغتسل -٢٧٧
 ١٠٧.......، ًإن وسادك إذا لعريض أن كان اخليط األبيض واألسود حتت وسادتك -٢٧٨
 ١٠٧.......................، إن وسادك لعريض إنام هو سواد الليل وبياض النهار -٢٧٩
 ٥٤٧، ٣٨٧.......................................، نا أغنى الرشكاء عن الرشكأ -٢٨٠
 ٧٢ح ،٥٧ .................إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب، الشهر هكذا وهكذا -٢٨١
ِّإنا معارش األنبياء أمرنا أن نعجل اإلفطار -٢٨٢ ُ ُ ،..................................٢٦١ 
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٦٨٦ 
ُاألنبياء،ثم األمثل فاألمثل، فيبتىل الرجل عىل حسب دينه،فإن كان يف دينه صلبا اشتد بالؤه -٢٨٣ َّ ً ،....١١٨ 
 ٦٣٨ .......، السالح يف يوم مل يكن حيمل فيهمحلت:  وكيف؟ قال:أنت أصبتني، قال -٢٨٤
 ٣٨٢...........، أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهللا إين ألخشاكم هللا، وأتقاكم له -٢٨٥
 ١٤١....................................................، انتظر الغداء يا أبا أمية -٢٨٦
 ٢٥٩، ١٤٤....................................................، انزل فاجدح لنا -٢٨٧
خيط األبي[ُأنزلت  -٢٨٨ َ وكلوا وارشبوا حتى يتبني لكم الـْ ْ ُ َّ َْ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ َّ ُُ َ ْ ْ ْ َُ خيط األسود َ ِض من الـْ ِ َِ َْ َْ َ ِمن الفجر: ، ومل ينزل]ُ ْ ََ ْ ِ،.. ١٠٧ 
 ٣١..........................،  يف أول ليلة من رمضانuُأنزلت صحف إبراهيم  -٢٨٩
ٍّ يف سفرة سافروها،حتى نزلوا عىل حيrانطلق نفر من أصحاب النبي  -٢٩٠ ٍ ،.....٥٢٦ 
 ٦٦٦......................................................، انطلقن فقد بايعتكن -٢٩١
َإنك تصوم الدهر، وتقوم الليل؟ -٢٩٢ َّ ُْ ُ َ َُ َّ ََ ْ ُ َ َّ ِ ،..........................................٤٠٣ 
ًإنك لن تدع شيئا اتقاء اهللا إال أعطاك اهللا خريا منه -٢٩٣ ً ،..........................٢٧٤ 
َّإنك لن تدع شيئا هللا إال بدلك اهللا به ما هو خري لك منه -٢٩٤ ً ،.....................٢٧٤ 
 ١٦٥، ١٤٣.......................، ِّإنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم -٢٩٥
ِّإنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا -٢٩٦ ِّ ،........................١٤٣ 
 ٩٤........................................................، إنام األعامل باخلواتيم -٢٩٧
 ٤٥١، ٣٨٦، ٢٠٠ ،١٠٦ ،١٠٥، ٩٤، ٩٣، ٩٠.............، إنام األعامل بالنيات -٢٩٨
 ٢٤٨، ١٠٧.................................، إنام ذلك سواد الليل وبياض النهار -٢٩٩
 ٥٧٠..............................................، إنام السجدة عىل من استمعها -٣٠٠
 ١٠٠، ح.................................................. إنام لكل امرئ ما نوى -٣٠١
ِإنام مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل املعقلة -٣٠٢ َ َّ َ ُ ،........................٥٤١ 
َإنام هذه لباس من ال خالق -٣٠٣  ٦٢٥.............................................، له َ
 ١٩٥، ح......................................  احتجم بالقاحة، وهو صائمrأنه  -٣٠٤
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٦٨٧ 
 ٢٧٠، ح................................................... أنه استاك وهو صائم -٣٠٥
 ٢٨٤.، العسل، والسمن، ونحوه: ًكان ال يرى بأسا أن يتطاعم الصائم] احلسن[أنه  -٣٠٦
 ٣٣٠.........................................، إنه سيكون قوم يعتدون يف الدعاء -٣٠٧
 ٥٠٤ ،ن، فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكوtُأنه قدم أناس من أهل اليمن عىل أيب بكر الصديق  -٣٠٨
 ٥٨٥.....................................، أنه كان إذا ختم القرآن مجع أهله ودعا -٣٠٩
 ٥٥٤...............، َّأنه كان يف سفر فصىل العشاء اآلخرة فقرأ يف إحدى الركعتني -٣١٠
 ٥٣٠....، أنه كان له جرين متر فكان جيده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغالم املحتلم -٣١١
 ٥٣٠....................، ٌأنه كان له سهوة فيها متر، فكانت جتيء الغول فتأخذ منه -٣١٢
 ٤٦٩، ح.......................... نه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعرشينأ -٣١٣
 ١٨٣، ح.............................................. أنه كان يكتحل وهو صائم -٣١٤
ْأنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن، وهي أيام أكل ورشب -٣١٥ ُ ِ ُ َّ ،........................٣٩٧ 
 ٣٩٦..........................، أنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن،وأيام منى أكل ورشب -٣١٦
ِأنه مل يكن يصوم من السنة شهرا تاما إال شعبان ويصل به رمضان -٣١٧ ِِ ُ ً ًَ ََّ ،....٣٦٦، ٣٦٥ 
 ١٥٠.....، ّإنه ليس من الرب الصوم يف السفر، وعليكم برخصة اهللا التي رخص لكم -٣١٨
 ٣٣٦، ٣١٧، ٢٧٣، ٤٢...، إنه من قام مع اإلمام حتى ينرصف كتب اهللا له قيام ليلة -٣١٩
ْأهنا أيام أكل ورشب -٣٢٠ ُ َّ ،......................................................٣٩٧ 
 ٢٥٣......................................، َّإهنا بركة أعطاكم اهللا إياها فال تدعوه -٣٢١
ُإهنا تطلع يومئذ ال شعاع هل -٣٢٢  ٤٣٣، ٤٢٩........................................، اٍ
 ٤٧٩ ، تزوره يف اعتكافه يف املسجد يف العرش األواخر من رمضانrأهنا جاءت إىل رسول اهللا  -٣٢٣
ِبسم اهللا الرمحـَن الرحيم  rأهنا ذكرت قراءة رسول اهللا  -٣٢٤ َّ َّ ِْ ْ ِ ِ،..................... ٥٥٥ 
 ٤٢٧............................................، أهنا يف السبع يف العرش األواخر -٣٢٥
 ٤٨١............، جد وهي حائض وهو معتكف يف املسrِّأهنا كانت ترجل النبي  -٣٢٦
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٦٨٨ 
 ٤٠٠، ح............................................... أهنا كانت تصوم أيام منى -٣٢٧
 ٦٦٥...........................................، أهنكوا الشوارب وأعفوا اللحى -٣٢٨
ُقدر مخسني أو ستني: كم بينهام؟ قال:، ثم قاموا إىل الصالة، قلتrَّأهنم تسحروا مع النبي  -٣٢٩ ْ َ، .٢٥٥ 
 ٦٣،  ح. ُّأهنم شكوا يف هالل رمضان مرة فأرادوا أن اليقوموا واليصوموا فجاء أعرايب من احلرة -٣٣٠
 ٥٣٩ ...، عرش آيات مل يتجاوزوها حتى يتعلموهاrَّأهنم كانوا إذا تعلموا من النبي  -٣٣١
 ٤١٦.............................، إهنام يوما عيد املرشكني، فأنا أحب أن أخالفهم -٣٣٢
 ٤١٢، ٤١١...................، ))نعم(( : عن صوم يوم اجلمعة؟ قالrأهنى النبي  -٣٣٣
 ٩٨، ح............................................................ ًإين إذا صائم -٣٣٤
 ٦٠٩...، أخذ الناس بذلكًإين أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من متر ف -٣٣٥
ِّإين أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها،فالتمسوها يف العرش األواخر يف الوتر -٣٣٦ ُ ْ ُ ُ،....... ٤٦٨، ٤٢٧ 
 ٥٠٠...........................................، إين أشتهي أن أسمعه من غريي -٣٣٧
ُإين أعتكف العرش األول التمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العرش األوسط -٣٣٨ َّ ،.....٤٥٦ 
 ١٩٢، ح............................ نيإنى أواصل إىل السحر وريب يطعمني ويسق -٣٣٩
ٌإين كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها،وهي يف العرش األواخر، وهي ليلة طلقة بلجة -٣٤٠ ِّ ُ ُ، ..٤٣٣ 
 ٥٦٠..........، ُإين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن حني يدخلون بالليل -٣٤١
 ٢٦٦..............................، ُإين لست كهيئتكم، إين يطعمني ريب ويسقيني -٣٤٢
ُإين لست مثلكم، إين أطعم وأسقى -٣٤٣ ُ ،........................................٢٦٤ 
 ١٢٤............................، ة مساكني لكل مسكني نصف صاعأو أطعم ست -٣٤٤
 ٣٦٩،  بثالث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثالثة أيام من كل شهرrأوصاين حبيبي  -٣٤٥
 ٤٩٦.....................................................، Uأوىص بكتاب اهللا  -٣٤٦
 ٤٩٧...................................، ِّأوصيك بتقوى اهللا؛ فإنه رأس األمر كله -٣٤٧
 ٤٦٢، ٤٥٨ ،٤٥٤ ح،٤٥٣........................................، ِأوف بنذرك -٣٤٨
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٦٨٩ 
ِوالنجم  [أول سورة أنزلت فيها سجدة  -٣٤٩ ْ  ٥٦٧...،  وسجد من خلفهrل اهللا ، فسجد رسو]ََّ
 ٣٤٣ ....................،َّأول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته، فإن صلحت -٣٥٠
ُأول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته، فإن كان أمتها كتبت له تامة -٣٥١ َّ ،......٣٤٢ 
 ١٥١، ح،  ١٤٦،١٥٠............................................ أولئك العصاة -٣٥٢
 ٢٥٦، ح لعهو النهار إال أن الشمس مل تط :قال:rأي ساعة تسحرت مع رسول اهللا  -٣٥٣
 ٦٦٧..................................................، إياكم والدخول عىل النساء -٣٥٤
 ٢٦٦..........................................................، إياكم والوصال -٣٥٥
ٍأيام الترشيق أيام أكل ورشب -٣٥٦ ِْ ُ َْ ٍ ْ ََّ َ ُِ َّ ُ َّ  ،............................................٣٩٦ 
ٍأحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن جيد فيه ثالث خلفات -٣٥٧ ِ َِ َ ُ َُ ْ َ ُّ ُ ،...................٥١٦ 
 ٥٣٥................................، أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ثلث القرآن؟ -٣٥٨
 ٢٦٦.................................،  ريب ويسقينيأيكم مثيل؛ إين أبيت يطعمني -٣٥٩
َأيكم حيب أن يغدو كل يوم إىل بطحان -٣٦٠ ُّ...............................٥٨١، ٦١٨ 
 ٤٣٥، ح.......................... أيكم يذكر حني طلع القمر وهو مثل شق جفنة -٣٦١
 ٢٢٦............................................، أين السائل عن وقت الصالة؟ -٣٦٢
َنسيت آية كيت وكيت؛ بل نيس: بئسام ألحدهم أن يقول -٣٦٣ ِّ ُ ،...................٥٤١ 
َكيت وكيت، بل هو نيسنسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية : بئسام للرجل أن يقول -٣٦٤ ِّ ُ ،٥٤٢ 
 ٥٥٦ ......،ُّبت مع عبد اهللا بن مسعود، فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل يف مسجد حيه -٣٦٥
 ٤٦٦...........................................................، ّالرب أردن هبذا؟ -٣٦٦
َّالرب ترون هبن؟ -٣٦٧ َّ ،...........................................................٤٦٦ 
 ٤٦٦.........................................................، َّالرب تقولون هبن؟ -٣٦٨
 ٦٦٦............، ُبعثت بني يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اهللا وحده ال رشيك له -٣٦٩
 ٦٤٧...................................، ا جارية ترضب بالدف وتغنيبعثتم معه -٣٧٠
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٦٩٠ 
ُبني اإلسالم عىل مخس -٣٧١  ٤٨، ٤٤......، ًشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا:ُ
 ٢٠٩................................، بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة -٣٧٢
 ٥٣٧  بني اجلحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة،rبينا أنا أسري مع رسول اهللا  -٣٧٣
 ٢٩٨ ...،إين تصدقت عىل أمي:  إذ أتته امرأة فقالتrهللا بينا أنا جالس عند رسول ا -٣٧٤
 ٢٣١، ٤٧................................، َّبينا أنا نائم أتاين رجالن فأخذا بضبعي -٣٧٥
 ٦٤٥.،  إذ دخل عمر بن اخلطاب فأهوى إىل احلصباء فحصبهمrبينام احلبشة يلعبون بحراهبم عند رسول اهللا  -٣٧٦
 ٦٥٦....، م القيامةّبينام رجل جير إزاره خسف اهللا به فهو يتجلجل يف األرض إىل يو -٣٧٧
َّبينام رجل يميش يف حلة تعجبه نفسه،مرجل مجته،إذ خسف اهللا به فهو يتجلجل -٣٧٨ ِّ ُُ ٌ ٍَّ،.... ٦٥٩ 
 ١٦٩...، يا رسول اهللا هلكت: ، إذ جاءه رجل فقالrبينام نحن جلوس عند النبي  -٣٧٩
 ٥٠،  يف املسجد دخل رجل عىل مجل فأناخه يف املسجدrبينام نحن جلوس مع النبي  -٣٨٠
 ٤٨٨، ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٦...........، ة القدر يف العرش األواخر من رمضانُّحتروا ليل -٣٨١
 ٤٢٧، ٤٦...............، َّحتروا ليلة القدر يف الوتر من العرش األواخر من رمضان -٣٨٢
 ٦٤٨..........، ّخترج العواتق وذوات اخلدور، أو العواتق ذوات اخلدور، واحليض -٣٨٣
 ٦٤ ....، أين رأيته،فصامه وأمر الناس بصيامهrالناس اهلالل،فأخربت رسول اهللا  َتراءى -٣٨٤
 ٦٥٧..............................................................، ًترخي شربا -٣٨٥
َّتسحروا فإن يف السحور بركة -٣٨٦ َّ،....................................... ٣٣٢، ٢٥٢ 
ّتصدق، تصدق -٣٨٧ ّ ،..........................................................١٧٠ 
 ٦١٦..................................................................، تصدقوا -٣٨٨
ًتعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها -٣٨٩ ُّ ،٥٤١ 
ُتعرض األعامل يف كل يوم مخيس وإثنني فيغفر اهللا  -٣٩٠ َ ْ ُU٣٦٨ .....، يف ذلك اليوم لكل 
 ٣٦٨ ..، أبواب اجلنة يوم اإلثنني ويوم اخلميس،فيغفر لكل مسلم ال يرشك باهللاتفتح -٣٩١
ًتفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة -٣٩٢ ًّ  ١٦٠، ح........................ ُ
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٦٩١ 
 ٥٣١ ،ناُإذا قرأهتا غدوة أجرت م: نعم، قال: تقرأ آية الكريس من سورة البقرة ؟ قال -٣٩٣
ْتقرب إىل اهللا ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب بيشء -٣٩٤  ٥٠٨.، ّ أحب إليه من كالمهَّ
ّتقووا لعدوكم -٣٩٥ ْ َّ ،.............................................................١٤٥ 
 ٣٢٣...................................................، تقوى اهللا وحسن اخللق -٣٩٦
ُّتكلمي؛ فإن هذا ال حيل، هذا من عمل اجلاهلية، فتكلمت -٣٩٧ ّ ،..................٤٧٣ 
 ٥٣٢...............................................، ّتلك السكينة تنزلت للقرآن -٣٩٨
 ٥٣٢، ح.......................................... تلك املالئكة كانت تستمع لك -٣٩٩
 ٤٢٩....................................................، التمسوا يف أربع وعرشين -٤٠٠
 ٤٦................................................. ،التمسوها يف أربع وعرشين -٤٠١
 ٤٢٣................، أي يف تسع وعرشين: التمسوها يف التسع،والسبع، واخلمس -٤٠٢
 ٤٢٦...............................................، التمسوها يف السبع األواخر -٤٠٣
 ٤٣١، ٤٦..............................، التمسوها يف العرش األواخر من رمضان -٤٠٤
 ٤٣٠.................، ٍالتمسوها يف تسعٍ يبقني، أو يف سبعٍ يبقني، أو يف مخس يبقني -٤٠٥
ً يف املسجد وضوءا خفيفاrتوضأ النبي  -٤٠٦ ً ،...................................٤٧٨ 
ٍ يقرأ هبن أحدكم يف صالته خري له من ثالث خلفات عظام سامنثالث آيات -٤٠٧ ٍ ِ َّ ُ،. ٥١٦ 
 ٢٦١..................، تعجيل اإلفطار، وتأخري السحور: ثالث من أخالق النبوة -٤٠٨
 ٦٦١، ٣٢٤....................................................، ثالث مهلكات -٤٠٩
 ٣٤٨، ٣٣٥، ٢٦٣، ٢٦٢ ٢٣،، ٢٢، اإلمام العادل، والصائم حتى يفطر: ُّثالثة ال ترد دعوهتم -٤١٠
 ٦٥٥ .....، القيامة، وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلم عذاب أليمثالثة ال يكلمهم اهللا يوم -٤١١
 ٦٣...............................، إين رأيت اهلالل:  فقالrجاء أعرايب إىل النبي  -٤١٢
 ٦٤٥..................................، يف يوم عيد يف املسجد جاء احلبشة يزفنون -٤١٣
ِّجاء رجل إىل النبى  -٤١٤ َِ َِّ َ ٌ ُ ََrفقال َ َ َهلكت يا رسول اهللا: َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ،............................٢٥ 
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٦٩٢ 
 ٨٠ ... ،سول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهريا ر:  فقالrجاء رجل إىل النبي  -٤١٥
 ١٧٠  ،يارسول اهللا احرتقت: يف املسجد يف رمضان فقالrجاء رجل إىل رسول اهللا  -٤١٦
 ٣٩.....، يا رسول اهللا؛أرأيت إن شهدت أن الإله إال اهللا: رجل من قضاعة،فقال لهrَجاء رسول اهللا  -٤١٧
 ٥٦١...........،  بالصدقةاجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة، واملرس بالقرآن كاملرس -٤١٨
 ٦٦٥..........................، ُّجزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا املجوس -٤١٩
 ١٦١، ح........................................ احلامل واملرضع تفطر وال تقيض -٤٢٠
ِّحججت مع النبي -٤٢١ َِ َّ َُ ْ َ َ rفلم يصمه،ومع أيب بكر فلم يصمه،ومع عمر فلم يصمه ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ ٍَ ْ ِ َ ،٤١٠ 
 ٤٧٦، ح......................... ستنيباللهم حميل حيث ح:حجي واشرتطي،قويل -٤٢٢
 ٥٣، ً ملا نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصومrحدثنا أصحاب حممد  -٤٢٣
َحدثني ابنا قريظة أهنم عرضوا عىل رسول اهللا  -٤٢٤ ْr٨٦..، ً يوم قريظة، فمن كان حمتلام 
ْاحلرب خـَدعة -٤٢٥ ُ ،............................................................٢٣٥ 
 ٤٧٨..............................،  توضأ يف املسجدrحفظت لك أن رسول اهللا  -٤٢٦
 ٥٤٦..،  واحد، وفيكم األمحر، وفيكم األبيض، وفيكم األسوداحلمد هللا، كتاب اهللا -٤٢٧
ّخالفوا املرشكني وفروا اللحى وأحفوا الشوارب -٤٢٨ ِّ ،...........................٦٦٥ 
ُّخذوا من األعامل ما تطيقون؛ فإن اهللا ال يمل حتى متلوا -٤٢٩ ُّ ،..............٣٨٠، ٣٦٥ 
 ٥٤٥.......، ُ،ونحن نقرأ القرآن وفينا األعرايب والعجميrخرج علينا رسول اهللا  -٤٣٠
ْبليلة القدر فتالحى فالن وفالن فرفعتخرجت ألخربكم  -٤٣١ َ ِ ُ َ ،.................٤٢٢ 
 ٦٤٩  ، يوم فطر أو أضحى فصىل العيد ثم خطب، ثم أتى النساءrخرجت مع النبي  -٤٣٢
َ قل هو اهللا أحد [ :rثم قال  ... خرجنا يف ليلة مطرية وظلمة شديدة -٤٣٣ َ َُ ْ ُ[،..... ٥٣٦ 
ِّ يصيل لناrخرجنا يف ليلة مطرية وظلمة شديدة نطلب رسول اهللا  -٤٣٤ ُ ،..........٥٣٦ 
َخرجنا للعمرة فلام نزلنا ببطن نخلة قال تراءينا اهلالل -٤٣٥ ْ ،........................٦٧ 
 ١٥٢، ح١٤٢، يف بعض أسفاره يف يوم حار حتى يضع الرجل يده عىل رأسهrخرجنا مع رسول اهللا  -٤٣٦
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 ١٤٢...............................، ... يف شهر رمضان rخرجنا مع رسول اهللا  -٤٣٧
 ٧٧،  ح............................................................. اخلالف رش -٤٣٨
 ٢٢٨، ٤٩........................................، مخس صلوات يف اليوم والليلة -٤٣٩
 ٤٤١................................................، دعاء دعاء يوم عرفةخري ال -٤٤٠
 ٤٤١..................................، ٍخري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة -٤٤١
 ٥٩٣، ٥١٨.....................................، خريكم من تعلم القرآن وعلمه -٤٤٢
َّ عىل امرأة من أمحس يقال هلا زينب بنت املهاجر فرآها ال تتكلمtدخل أبو بكر  -٤٤٣ َ َ ْ َ ،...٤٧٣ 
 ٦٤٠ ،اردخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري األنصار تغنيان مما تقاولت األنص -٤٤٤
 ٦٣٨........، صالح: كيف هو؟ فقال: دخل احلجاج عىل ابن عمر وأنا عنده فقال -٤٤٥
 ٣٨٤، ١٠٢................، هل عندكم يشء؟:  ذات يوم فقالrَّدخل عيل النبي  -٤٤٦
 ٦٣٩................، ُ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاثrّدخل عيل رسول اهللا  -٤٤٧
ن من أصحاب يا أم املؤمنني رجال: ، فقلنادخلت أنا ومرسوق عىل عائشة  -٤٤٨

ِّ أحدمها يعجل اإلفطار ويعجل الصالةrحممد  ُ ،............................٢٦٠ 
 ٢٨٦..............................................، دع ما يربيك إىل ما ال يريبك -٤٤٩
 ٦٤٠، ح .................................................................دعهم -٤٥٠
 ٦٤٥.............................................................، دعهم يا عمر -٤٥١
 ٦٤٤، ٦٤٠.............................................................، دعهام -٤٥٢
 ٦٤١..............................................، دعهام يا أبا بكر فإهنا أيام عيد -٤٥٣
 ٦٤١..................................................، ًدعهن فإن لكل قوم عيدا -٤٥٤
 ١١٣.، سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهمدعوين ما تركتكم؛ فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة  -٤٥٥
ُذانك يومان تعرض فيهام األعامل عىل رب العاملني -٤٥٦ َ ْ ُ ،..........................٣٦٧ 
ُذلك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان -٤٥٧ ُ ،............................٣٦٦ 
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٦٩٤ 
 ٣٦٨............................، ذلك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأنزل عيل فيه -٤٥٨
 ٣٣٥، ٢٦٤...............، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا -٤٥٩
 ١٤٦..............................................، ون اليوم باألجرذهب املفطر -٤٦٠
 ٥٠٤.................، رأيت ابن عباس وحتت عينيه مثل الرشاك البايل من الدموع -٤٦١
 ٢٧٠، ح................... ُّ يستاك وهو صائم ما ال أحيص وال أعدrرأيت النبي  -٤٦٢
 ٥٥٦ .....، يقرأ وهو عىل ناقته أو مجله، وهي تسري به وهو يقرأ سورة الفتحrرأيت النبي  -٤٦٣
ِّوهو يقرأ سورة الفتح يرجع يوم فتح مكة عىل ناقته rرأيت رسول اهللا  -٤٦٤ ُ،.... ٥٦٥، ٥٥٥ 
ّرب صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر -٤٦٥ ٍّ ٍَّ َُّ ُ ،٢٤٤ 
 ٢٦٠....................،  كالمها ال يألون عن اخلريrرجالن من أصحاب حممد  -٤٦٦
ً ألمهات املؤمنني يف الذيل شربا ثم استأذننه فزادهن شرباrَّرخص رسول اهللا  -٤٦٧ ً ،٦٥٨ 
ِرغم -٤٦٨ َّ أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عيلَ ِّ ،..................................٣٧ 
 ٩٠،٤٥٠، ٨٤....، ُعن املجنون املغلوب عىل عقله حتى يفيق: ُرفع القلم عن ثالثة -٤٦٩
 ١٣٤، ح................ركبت مع أيب برصة من الفسطاط إىل اإلسكندرية يف سفينة -٤٧٠
 ٥٦٠، ٥٥٢............................................، زينوا القرآن بأصواتكم -٤٧١
 ٢٢٣ ،هو يف النار: مجعة وال مجاعة؟قالسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل،وال يشهد -٤٧٢
 ٣٦٥...............، أدومها وإن قل: أي األعامل أحب إىل اهللا؟قال:rُسئل النبي  -٤٧٣
 ٤٦١، ح...  بوفائهrٍ عن نذر كان نذره يف اجلاهلية اعتكاف، فأمر النبي rسأل عمر النبي  -٤٧٤
 ٦٥١.، مل نزل نعرف هذا باملدينة: سألت مالك بن أنس منذ مخس وثالثني سنة وقال -٤٧٥
 ٩، ح.....................................................الصائمون : لسائحونا -٤٧٦
 ١٣٦، ح. َ إىل مكة يف رمضان، فصام وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بني عسفان وأمج أفطرrسار النبي  -٤٧٧
 ١٤٣..................، ً إىل مكة ونحن صيام،فنزلنا منزالrسافرنا مع رسول اهللا  -٤٧٨
 ١٤٤.................، ُ يف رمضان فصام حتى بلغ عسفانrسافرنا مع رسول اهللا  -٤٧٩
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٦٩٥ 
 ١٤٢........................، ؛فصام بعضنا وأفطر بعضناr سافرنا مع رسول اهللا -٤٨٠
 ٥٦٧، ، وسجد معه املسلمون، واملرشكون، واجلن، واإلنس]بالنجم [rسجد النبي  -٤٨١
َوشق سمعه وبرصه، () ]َّوصوره[سجد وجهي للذي خلقه  -٤٨٢ َ َّ.................٥٧٦ 
ْإذا السامء انشقت[ يف rسجدنا مع النبي  -٤٨٣ َّ ََ ُ َ َّ َ اقرأ باسم ربك [ و ،]ِ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ْ[ ،.........٥٦٨ 
ًه بركة فال تدعوه،ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماءالسحور أكل -٤٨٤ ُ ،...٣٣٢، ٢٥٥، ٢٥٤ 
 ١١٩............................................................، سل اهللا العافية -٤٨٥
 ١٧٧.................................................................، سل هذه -٤٨٦
ًسلوا اهللا العفو والعافية؛فإن أحدا مل يعط بعد اليقني خريا من العافية -٤٨٧ ًَ ُ ،.........١١٩ 
 ٥٠٣....................................، ُّ يقرأ يف املغرب بالطورrسمعت النبي  -٤٨٨
ِ والتني[:  يقرأrسمعت رسول اهللا  -٤٨٩ ِّ ُ والزيتون َ َّْ  ٥٥٣.................،  يف العشاء]َ
 ٣٣٠............، اللهم إين أسألك اجلنة،ونعيمها،وهبجتها: سمعني أيب وأنا أقول -٤٩٠
 ٦٢٨.......، امليش إىل الصالة، واألكل قبل اخلروج، واالغتسال: سنة الفطر ثالث -٤٩١
 ٤٥٤، ح..ًأن ال يعود مريضا، وال يشهد جنازة، وال يمس امرأة: السنة عىل املعتكف -٤٩٢
ٌالسواك مطهرة -٤٩٣ ِّ للفم مرضاة للربِّ ّ ٌِّ ،.........................................٢٧٠ 
 ٥٣٣....................................، سورة تبارك هي املانعة من عذاب القرب -٤٩٤
 ٣٢٩.....، يأكلون ألوان الطعام، ويرشبون ألوان الرشاب: سيكون رجال من أمتي -٤٩٥
 ٣٢٨.......................، سيكون يف هذه األمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء -٤٩٦
 ٣٣٠............................................، سيكون قوم يعتدون يف الدعاء -٤٩٧
 ٦٢٠...............، yيب بكر، وعمر، وعثامن ، وأrشهدت العيد مع رسول اهللا  -٤٩٨
 ٣٧٠..........................، صوم الدهر: شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر -٤٩٩
 ٥٦...................................................، الشهر تسع وعرشون ليلة -٥٠٠
 ٥٧، ٥٦.................................................، هكذا، وهكذا: الشهر -٥٠١
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٦٩٦ 
 ٥٨..........................، رمضان، وذو احلجة: شهران ال ينقصان، شهرا عيد -٥٠٢
 ٥٠٨.......................، هود، والواقعة، واملرسالت، وعم يتساءلون: َّشيبتني -٥٠٣
 ١٢٣.، ًة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما،فيطعامن مكان كل يوم مسكيناالشيخ الكبري واملرأ -٥٠٤
 ٣٨٥، ١٠٤...............، الصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر -٥٠٥
 ١٠٣.....................، ُالصائم املتطوع أمني نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر -٥٠٦
 ١٤٤ ...........، يف السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطرrصام رسول اهللا  -٥٠٧
 ٩، ح.............................................................م الصرب الصيا -٥٠٨
 ٣٨٨، ١٢١......................................................، صدق سلامن -٥٠٩
 ١٥٤، ح.............................. صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته -٥١٠
 ٥٣٠.....................................................، صدقت وهي كذوب -٥١١
 ٤٧٢...............................................................، ِّصل ها هنا -٥١٢
 ٣٢٠، ٣١٦.............................................، صالة الليل مثنى مثنى -٥١٣
 ٣٢١.، صالة الليل مثنى منثى، فإذا خيش أحدكم الصبح صىل ركعة واحدة توتر له -٥١٤
 ٤٧٠........، اه إال املسجد احلرامصالة يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيام سو -٥١٥
 ٦٢٩، ٤٧٠، صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيام سواه إال املسجد احلرام -٥١٦
 ٥٧٥..................................................، صلوا كام رأيتموين أصيل -٥١٧
ُالصلوات اخلمس،واجلمعة إىل اجلمعة،ورمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر -٥١٨ َّ ،.٣٥ 
 ٢٢١....................،  فالن؟أشاهد: ً يوما الصبح، فقالrصىل بنا رسول اهللا  -٥١٩
 ٥٥٨، ٥٠٧...،  ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند املائةrصليت مع النبي  -٥٢٠
 ٦٣٧.....،  العيدين غري مرة وال مرتني بغري أذان وال إقامةrصليت مع رسول اهللا  -٥٢١
 ٣٧٧.......................، صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم -٥٢٢
 ١٤٢.............................................، صم إن شئت وأفطر إن شئت -٥٢٣
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٦٩٧ 
 ٣٧٣...............................................، شهرصم ثالثة أيام من كل  -٥٢٤
ًصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود  -٥٢٥ ًu٣٧٧..........، ، وهو أفضل الصيام 
 ٣١٧.....،  يف رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهرrصمنا مع رسول اهللا  -٥٢٦
 ٦٦٨...، قوم معهم سياط كأذناب البقر، يرضبون هبا الناس: صنفان من أهل النار مل أرمها -٥٢٧
 ٦٦٤.......، ار عند نعمة، ورنة عند مصيبةمزم: صوتان ملعونان يف الدنيا واآلخرة -٥٢٨
 ٢٧، ٢٠، ١٠.......................................................، الصوم جنة -٥٢٩
 ٢٠......................، الصوم جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار -٥٣٠
 ٨ ..................،صوم شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر -٥٣١
ٍصوم شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر -٥٣٢  ٣٤٧، ٣٥، ١٩...، يذهبن وحر الصدر: ٍ
 ٧٦، ٧٤، ٧٢، ، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحونالصوم يوم تصومون -٥٣٣
 ٣٦٢، ح، ٣٦١.........................، صوموا التاسع والعارش وخالفوا اليهود -٥٣٤
ًصوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده -٥٣٥  ٣٦٢، ح....... ً
 ٧٢، ٧١، ح٧٠ح ، ٦٦ ............................صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته -٥٣٦
ِصوموا لرؤيته وأفطروا ل -٥٣٧ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُْ َ َ َرؤيته،فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة،فأكملوا العدةُْ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ٌ ْ ٌَ َ ََ َ ْ ْ ْ َ ُُ ْ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َْ ْ ِ ،.٤٠١ 
َصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم -٥٣٨ ِّ ُ ،......................٤٠١، ٥٩ 
ُّصوموا لرؤيته،وأفطروا لرؤيته،فإن غم عليكم فعدو ثالثني -٥٣٩ َّ ُ ،..................٦٠ 
 ٣٧٥. ،صبيحة ثالث عرشة، وأربع عرشة، ومخس عرشة: ر، وأيام البيضصيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الده -٥٤٠
 ٣٦٩.................، ُصيام ثالثة من كل شهر، ورمضان إىل رمضان صوم الدهر -٥٤١
ِالصيام جنة كجنة أحدكم من القتال -٥٤٢ َّ َُّ ٌُ ُ ،.........................................١١ 
 ١٧.....................................................، الصيام جنة ما مل خيرقها -٥٤٣
ِالصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال -٥٤٤ َّ َُّ ٌُ ،.........................٣٤٤، ١١ 
ٌم جنة وحصن حصني من النارالصيا -٥٤٥ ِ َِ ٌ ْ ٌُ َّ ،.................................٣٤٤، ١٢ 
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٦٩٨ 
ٌالصيام جنة، فال  يرفث، وال جيهل  وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل -٥٤٦ ُ َّ  ١٨..، إين صائم: ُ
ٌصيام حسن -٥٤٧ ََ  ٣٧١........................................، ثالثة أيام من كل شهر:ٌ
ْالصيام ملن متتع بالعمرة إىل الـْحج إىل يوم عرفة، فإن مل -٥٤٨ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ْ َ ُ ََ ْ ِّ َ ُ َ ْ ِِّ ِ ِ ِ ِِ َّ ً جيد هديا ومل يصم صام أيام منىَ ْ ِْ َ َّ َ ْ َ ًَ َِ ُ َْ َ َ،....... ٣٩٧ 
 ٥١٥، ٣٤٧، ١٩......................، ُالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة -٥٤٩
ِّصيام يوم عرفة أحتسب عىل اهللا أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده -٥٥٠ ُ،... ٤٤١، ٣٥٧ 
 ٣٦٠...................، ٌعاشوراء يوم من أيام اهللا،فمن شاء صامه ومن شاء تركه -٥٥١
َّجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري،وليس ذلك ألحد إال للمؤمنع -٥٥٢ ً ،...........١١٧ 
 ٨٦...........................، ُ يوم قريظة فكان من أنبت قتلrُعرضنا عىل النبي  -٥٥٣
 ٨٧ ...، يوم أحد يف القتال وأنا ابن أربع عرشة سنة فلم جيزينrعرضني رسول اهللا  -٥٥٤
 ٦٦٠...........................، ّالعز إزاره، والكربياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته -٥٥٥
 ٤٧٩.......................................،  إنام هي صفية بنت حييعىل رسلكام -٥٥٦
 ٣٤٥، ١٤........................................، عليك بالصوم فإنه ال عدل له -٥٥٧
َعليك بالصوم فإنه ال مثل له -٥٥٨ ْ ِ ،.........................................٣٤٥، ١٤ 
ٌعليك بتالوة القرآن وذكر اهللا؛ فإنه نور لك يف األرض وذخر لك يف السامء -٥٥٩ ٌ ،..٤٩٧ 
 ٤٣٦....، عليكم بالصدق فإنه مع الرب ومها يف اجلنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور -٥٦٠
 ٢٣٥.........، عليكم بالصدق؛ فإن الصدق هيدي إىل الرب وإن الرب هيدي إىل اجلنة -٥٦١
 ١٥٤، ح............................ عليكم برخصة اهللا التي رخص لكم فاقبلوها -٥٦٢
 ٢٥٣..............................، عليكم بغداء السحور؛ فإنه هو الغداء املبارك -٥٦٣
 ٣٣٦...، عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وإن قيام الليل قربة إىل اهللا -٥٦٤
 ٥٠٣،  أنه صىل باجلامعة صالة الصبح، فقرأ سورة يوسف فبكىtؤمنني عمر بن اخلطاب عن أمري امل -٥٦٥
 ٢٠٩........................، عهد الذي بيننا وبينهم الصالة،فمن تركها فقد كفر -٥٦٦
 ٨٦......................................، غسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم -٥٦٧
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٦٩٩ 
 ٦٦٣.............................................، الغناء واهللا الذي ال إله إال هو -٥٦٨
 ٦٦٤........................... ،الغناء ينبت النفاق يف القلب كام ينبت املاء البقل -٥٦٩
 ٣٤٧...........................................، الغنيمة الباردة الصوم يف الشتاء -٥٧٠
 ٣٨........................، ًفإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة -٥٧١
 ٣٦١.......................، فإذا كان العام املقبل ـ إن شاء اهللا ـ صمنا اليوم التاسع -٥٧٢
 ٣٨.....................، ٌفإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ فإن عمرة يف رمضان حجة -٥٧٣
 ٤٦٨، ٤٢٧..،  فمطرت السامءفأصبح من ليلة إحدى وعرشين وقد قام إىل الصبح -٥٧٤
 ٦٠٩...................، ًفأما أنا فال أزال أخرجها كام كنت أخرجها أبدا ما عشت -٥٧٥
ِفأمر بخبائه فقوض،وترك االعتكاف يف شهر رمضان حتى اعتكف العرش األول من شوال -٥٧٦ ِّ ُ،.٤٦٧ 
 ٣٨............................................، فإن عمرة يف رمضان تقيض حجة -٥٧٧
َ ال يكلف اهللا نفسا إال وسعه[: Uفأنزل اهللا  -٥٧٨ َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ ُ ْا هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبتَِّ َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ ََ ،٥٢٩ 
 ٣٧٢....، ُفإنك ال تستطيع ذلك،فصم وأفطر، وقم ونم،وصم من الشهر ثالثة أيام -٥٧٩
 ٤٥٣، ٤٥٢..............................، فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب -٥٨٠
 ٤٦٤......................................................، فاعتكف الناس معه -٥٨١
 ٣٧٨...........................................، فاقرأه يف سبع وال تزد عىل ذلك -٥٨٢
 ٦٥٧.....................................، ًرخي شربات: فاملرأة يا رسول اهللا؟ قال -٥٨٣
 ٣٤٦، ١٦.، الصالة، والصوم: ِّفتنة الرجل يف أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفرها -٥٨٤
ُيا حممد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن اهللا أرسلك: فجاء رجل من أهل البادية فقال -٥٨٥  ٤٩.. ،؟ُ
 ٢٥١، ١١٠..،ُّفأما الفجر الذي يكون كذنب الرسحان فال حتل الصالة فيه:الفجر فجران -٥٨٦
 ٢٥١، ١١٠................، ُّفجر حيرم فيه الطعام وحتل فيه الصالة: الفجر فجران -٥٨٧
 ٢٩٧، ٢٩٦، ح...................................... ُ أحق أن يقىضUفدين اهللا  -٥٨٨
 ٢٩٨، ٢٩٦............................................، فدين اهللا أحق بالقضاء -٥٨٩
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٧٠٠ 
 ٥٧٧.... ، قرأ سجدة ثم سجد، فسمعته يقول يف سجوده مثل ما أخربه الرجل عن قول الشجرةrفرأيت النبي  -٥٩٠
 ٦٠١..........، لذكر،واألنثى،واحلر، واململوك صدقة الفطر عىل اrفرض النبي  -٥٩١
 ٦٠٣..........، من اللغو، والرفث: ً زكاة الفطر طهرة للصائمrفرض رسول اهللا  -٥٩٢
 ٦٠١، ٥٩٩، ٥٩٨.،ٍ زكاة الفطر يف رمضان عىل كل نفس من املسلمنيrفرض رسول اهللا  -٥٩٣
ً زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر،أو صاعا من شعريrفرض رسول اهللا  -٥٩٤ ً٦٠٨، ٦٠١،٦١٠ 
 ٥٩٩................................،  زكاة الفطر من رمضانr رسول اهللا فرض -٥٩٥
 ٦٠٠....................................................................، فرض -٥٩٦
 ٦٤٦.....................، فصل ما بني احلالل واحلرام الدف والصوت يف النكاح -٥٩٧
َفصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر -٥٩٨ َّْ ُ َ َُ َ ،................٣٣٢، ٢٥٢ 
 ٣٧٧...................................................، ًفصم يوما وأفطر يومني -٥٩٩
 ٣٦٢.............................................................، فصوموه أنتم -٦٠٠
 ٧٣........................، ناسالفطر يوم يفطر الناس، واألضحى يوم يضحى ال -٦٠١
ًفكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزال آخر -٦٠٢ ً ،............١٦٥ 
 ٨٦........................، فكشفوا عانتي فوجدوها مل تنبت فجعلوين من السبي -٦٠٣
 ٢٥٦، ح فكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ومل يكن يؤذن إال بعد طلوع الفجر -٦٠٤
 ٣١١، ح ٢٥٦..........................، فكلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم -٦٠٥
 ٨٥ح  ِّعد ذلك نصومه،ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء اهللا، ونذهب إىل  املسجدفكنا ب -٦٠٦
ًفال تفعل،صم وأفطر،وقم ونم؛فإن جلسدك عليك حقا،وإن لعينيك عليك حقا -٦٠٧ ّ ً ّ ،...٣٧٧ 
 ٤٢٧....................................، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعكتف -٦٠٨
 ٦٠٦، ٦٠٣، ٦٠٠.....................، فمن أداها قبل الصالة فهي صدقة مقبولة -٦٠٩
 ٥٣٤، ح......................................... نع من عذاب القربفهي املانعة مت -٦١٠
 ٥٨٣............................................................، ًيف أربعني يوما -٦١١



   فهرس األحاديث واآلثار-١

 

٧٠١ 
َّيف اجلنة ثامنية أبواب،فيها باب يسمى الريان ال يدخله إال الصائمون -٦١٢ ُ ، ..........١٥ 
 ٦٣٨.............................................، يف يوم ال حيل فيه محل السالح -٦١٣
 ٤٦٥، ٤٣٧، ٣٣............، فيه ليلة خري من ألف شهر من حرم خريها فقد حرم -٦١٤
 ١٧، والصيام جنةلصيام؛فإنه يل وأنا أجزي به، ُّكل عمل ابن آدم له إال ا:قال اهللا تعاىل -٦١٥
ُالصيام جنة يستجن هبا العبد من النار،وهو يل وأنا أجزي به: Uقال ربنا  -٦١٦ ُّ ٌ ُ ،٣٤٤، ١٠ 
ُرغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له: uقال يل جربيل  -٦١٧ َ ٍَ ُِ ،............٣٦ 
 ٥٠٠......................................، َّاقرأ عيل القرآن: rقال يل رسول اهللا  -٦١٨
 ٥٢٩............................................................، قد فعلت:قال -٦١٩
 ٥٠٢.......................................، ِّ بآية حتى أصبح يرددهاrقام النبي  -٦٢٠
 ٦١٠، ح ً خطيبا، فأمر بصدقة الفطر صاع متر، أو صاع شعري، عن كل رأسrقام رسول اهللا  -٦٢١
 ٥٠..................................................................، قد أجبتك -٦٢٢
 ٥٠٧..................................................، َّقد شيبتني هود وأخواهتا -٦٢٣
 ١٥٣................،  وأفطر،فمن شاء صام ومن شاء أفطرrقد صام رسول اهللا  -٦٢٤
 ١١٣................................................................، قد فعلت -٦٢٥
 ٦٤٤ ...،ما هذان اليومان؟: دينة وهلم يومان يلعبون فيهام فقال املrقدم رسول اهللا  -٦٢٦
َّقدمت الشام واستهل عيل هالل رمضان وأنا بالشام فرأينا اهلالل ليلة اجلمعة -٦٢٧  ٦٨، ح َّ
 ٥٦٧ ..........، النجم بمكة فسجد هبا فام بقي أحد من القوم إال سجدrقرأ النبي  -٦٢٨
ِوالنجم  [ rقرأت عىل النبي  -٦٢٩ ْ  ٥٦٨...........................،  فلم يسجد فيها]ََّ
 ٥٢٥.....، قسمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد -٦٣٠
 ٣٦٧.، إنك تصوم حتى ال تكاد تفطر،وتفطر حتى ال تكاد تصوم إال يومني: قلت يا رسول اهللا -٦٣١
ُّ ليلة فقرأ سورة البقرة، ال يمر بآية رمحة إال وقف فسألrقمت مع رسول اهللا  -٦٣٢ ُ َ ،٥٠٧ 
 ٣٢٠.............،  ليلة ثالث وعرشين إىل ثلث الليل األولrقمنا مع رسول اهللا  -٦٣٣
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٧٠٢ 
ُاللهم إنك عفو كريم حتب العفو فاعف عني: قويل -٦٣٤ ٌ ٌّ ،....................٤٣٥، ٤٦ 
 ٤٧٦، ح ....ِّلبيك اللهم لبيك وحميل من األرض حيث حبستني؛فإن لك عىل ربك ما استثنيت:قويل -٦٣٥
 ١٠٤.، فإين صائم يومي هذا:ال،قال:عندكم طعام؟ فإن قلنا:كان أبو الدرداء يقول -٦٣٦
 ٦٥٠ ...،َّتقبل اهللا منا ومنك:  إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعضrكان أصحاب رسول اهللا  -٦٣٧
 ٥٥.....، ً إذا كان الرجل صائام فحرض اإلفطار فنام قبل أن يفطر مل يأكل ليلتهrكان أصحاب حممد  -٦٣٨
 ٢١٠......، ً ال يرون شيئا من األعامل تركه كفر غري الصالةrكان أصحاب حممد  -٦٣٩
َ قل هو اهللا أحد [عىل رسية، وكان يقرأ ًكان أمريا  -٦٤٠ َ َُ ْ  ٥٣٥، ح......  وخيتم هبا صالته]ُ
 ٥٨٥، ح.....................  إذا ختم القرآن مجع أهله ودعاtكان أنس بن مالك  -٦٤١
ٍيقرصان ويفطران يف أربعة برد yكان ابن عمر وابن عباس  -٦٤٢ ُ ُ ،...............١٢٩ 
 ٤٥٧، ح........  أجود الناس باخلري، وأجود ما يكون يف شهر رمضانrكان النبي  -٦٤٣
 ٥٣٥.............،  إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه ثم نفث فيهامrلنبي كان ا -٦٤٤
َّ إذا دخل العرش أحيى الليل، وأيقظ أهله، وجد، وشد املئزرrكان النبي  -٦٤٥ َّ ،....٣١٩ 
ِّ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواكeكان النبي  -٦٤٦ َُ ُ ُ َّ ،.........................٢٧٠ 
 ٦٣٠...............................،  إذا كان يوم عيد خالف الطريقrكان النبي  -٦٤٧
ِّ سفر فرأى رجال قد اجتمع الناس عليه، و قد ظلل عليه يفrكان النبي  -٦٤٨ ُ ،....١٤٧ 
 ٦٢٦ ...، ال خيرج يوم الفطر حتى يطعم، وال يطعم يوم األضحى حتى يصيلrكان النبي  -٦٤٩
 ٦٣٦ .......،ً ال يصيل قبل العيد شيئا فإذا رجع إىل منزله صىل ركعتنيrكان النبي  -٦٥٠
 ٣٦٧ ...............................،َّ يتحرى صوم اإلثنني واخلميسrكان النبي  -٦٥١
 ٦٣٢، ٦٢٨،  خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصىل فأول يشء يبدأ به الصالةr النبي كان -٦٥٢
ٍ يدركه الفجر جنبا يف رمضان من غري حلم فيغتسل ويصومrكان النبي  -٦٥٣ ُ ًُ ،....٢٨٢ 
 ٥٤٢.....، ُرمحه اهللا لقد أذكرين آية كنت أنسيتها:  يستمع قراءة رجل يف املسجد، فقالrكان النبي  -٦٥٤
ّإيل رأسه وهو جماور يف املسجد فأرجله وأنا حائضُ يصغي rكان النبي  -٦٥٥ ٌ ِ َ ُ َّ ،...٤٨١، ٤٤٩ 
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٧٠٣ 
 ٤٧٨ ،٤٦٦...، يعتكف العرش األواخر من رمضان، فكنت أرضب له خباءrكان النبي  -٦٥٦
 ٤٦٣........................،  يعتكف يف العرش األواخر من رمضانrكان النبي  -٦٥٧
ُ يعتكف يف كل رمضان عرشة أيام فلام كان العام الذي قبض فيهrكان النبي  -٦٥٨ ِّّ  ٤٨٧، ٤٥٧ ،٤٥.ً، اعتكف عرشين يوماَ
ِّ يفطر قبل أن يصيل عىل رطباتrكان النبي  -٦٥٩ ُ ،...............................٢٦٢ 
ِّ يقبل يف رمضان وهو صائمrكان النبي  -٦٦٠ ُ ،...........................٢٧٨، ١٧٧ 
 ٢٧٩....................................، يقبل ويبارش وهو صائم: rكان النبي  -٦٦١
ِ يقبل ويبارش وهو صائم، وكان أملككم إلربهrكان النبي  -٦٦٢ ِ ْ ُ ُِّ  ٢٨٥، ١٧٦، ١٧٥ح..، َ
 ٥٦٩، ٥٦٧....،  يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معهr كان النبي -٦٦٣
 ٥٥٧.............................،  يقرأهن اثنتني اثنتني يف كل ركعةrكان النبي  -٦٦٤
 ٥٣٢...، كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنني فتغشاه سحابة -٦٦٥
 ٤٦٨.........، َّ إذا أراد أن يعتكف صىل الفجر ثم دخل معتكفهrكان رسول اهللا   -٦٦٦
 ٢٦٨، ٤٣.......،  أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضانr كان رسول اهللا -٦٦٧
 ٤٨٥، ٤٢٥، ٤٥..، َّ إذا دخل العرش أحيى الليل،وأيقظ أهله،وجد،وشد املئزرrكان رسول اهللا  -٦٦٨
 ٦٢٦.......، ً ال يغدو يوم الفطر حتى يأكل مترات،ويأكلهن وتراrكان رسول اهللا  -٦٦٩
ُكان رسول اهللا  -٦٧٠ ُ َr يأمرنا بإفطارها وينهانا َ ََ َ ِ ِ َ ِعن صيامهاَ َِ ْ َ ،......................٣٩٦ 
َّ يتحفظ من شعبان ما ال يتحفظ من غريهrكان رسول اهللا  -٦٧١ َّ ،.........................٦١ 
 ٥٣٧...،  يتعوذ من اجلان وعني اإلنسان، حتى نزلت املعوذتان فلام نزلتاrكان رسول اهللا  -٦٧٢
 ٤٨٥، ٤٢٥، ٣٢٠، ٤٥ .، جيتهد يف العرش األواخر ما ال جيتهد يف غريهrكان رسول اهللا  -٦٧٣
ً خيرج إىل العيد ماشيا ويرجع ماشياrكان رسول اهللا  -٦٧٤ ً ،......................٦٢٧ 
 ١٥٧..،  يدركه الفجر يف رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصومrكان رسول اهللا  -٦٧٥
ُ يصل شعبان برمضانrكان رسول اهللا  -٦٧٦ ِ َ ،...................................٣٦٥ 
 ٣١٥.....،  يصيل من الليل إحدى عرشة ركعة يوتر منها بواحدةrكان رسول اهللا  -٦٧٧
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٧٠٤ 
 ٣٢١.......................، ثالث عرشة ركعة يصيل من الليل rكان رسول اهللا  -٦٧٨
 ٣٥٦، ح... ً يصوم تسعا من ذي احلجة ويوم عاشوراء، وثالثة أيام من كل شهرrكان رسول اهللا  -٦٧٩
 ٣٧٤..،  يصوم ثالثة أيام من غرة كل شهر وقلام يفطر يوم اجلمعةrكان رسول اهللا  -٦٨٠
 ٣٧١............................،  شهر يصوم ثالثة أيام من كلrكان رسول اهللا  -٦٨١
 ٣٦٥..، ال يصوم:  ال يفطر، ويفطر حتى نقول: يصوم حتى نقولrكان رسول اهللا  -٦٨٢
 ٣٧٢.، اإلثنني واخلميس من هذه اجلمعة، واإلثنني من املقبلة:  يصوم من كل شهر ثالثة أيامrكان رسول اهللا  -٦٨٣
 ٣٦٨..........، اإلثنني واخلميس: يصوم من كل شهر ثالثة أيامrكان رسول اهللا  -٦٨٤
 ٤٥٥......................،  يعتكف العرش األواخر من رمضانrكان رسول اهللا  -٦٨٥
 ٣٥١...............،  يفطر من الشهر حتى نظن أنه ال يصوم منهrان رسول اهللا ك -٦٨٦
ِّ يقبل يف شهر الصومrكان رسول اهللا  -٦٨٧ َ ُ ،....................................١٧٧ 
 ١٧٧........................................،  يقبل وهو صائمrكان رسول اهللا  -٦٨٨
َّ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كرب وسجد وسجدنا معهrكان رسول اهللا  -٦٨٩ َّ ،....٥٧٥ 
 ٥٤٨................، ًل حال ما مل يكن جنباُ يقرئنا القرآن عىل كrكان رسول اهللا  -٦٩٠
 ٥٧٦.....، ًيقول يف السجدة مرارا[ يقول يف سجود القرآن بالليل rكان رسول اهللا  -٦٩١
 ٥٣٩.....، هل رأى أحد منكم رؤيا: يكثر أن يقول ألصحابه... rكان رسول اهللا  -٦٩٢
 ٣٦٧ .،اإلثنني واخلميس،واالثنني من اجلمعة األخرى:يصوم ثالثة أيام من الشهر: rكان رسول اهللا  -٦٩٣
 ٦٢٠...،  يصلون العيدين قبل اخلطبة، وأبو بكر، وعمر rكان رسول اهللا  -٦٩٤
 ٣٧٤ .......،ثالث عرشة، وأربع عرشة، ومخس عرشة: ، يأمرنا أن نصوم البيضrكان رسول اهللا  -٦٩٥
 ٣٨١...................،  يستطيعrكان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي  -٦٩٦
 ٦٤٤، يوم الفطر، ويوم الضحى: ً هبام خريا منهامكان لكم يومان تلعبون فيهام، وقد أبدلكم اهللا -٦٩٧
 ٥٦٤..........................، كان يتكئ يف حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن -٦٩٨
ًكان خيرج إىل العيد ماشيا ويرجع ماشيا -٦٩٩ ً ،...................................٦٢٧ 
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 ٥٤٨.....، كان خيرج من اخلالء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ومل يكن حيجبه -٧٠٠
 ٤١،  ح..،ًثم يصيل أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلنًكان يصىل أربعا فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، -٧٠١
 ٣٧٢، ٣٥٥.........، ًكان يصوم تسعا من ذي احلجة، ويوم عاشوراء، وثالثة أيام -٧٠٢
 ٣٥٢.................، قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول: كان يصوم حتى نقول -٧٠٣
 ٦٣١، ٢٠٠، ٩٢..، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة -٧٠٤
 ٤٨٧، ٤٧٨، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٥٥، ٤٤...، واخر من رمضانكان يعتكف العرش األ -٧٠٥
 ٢٧٢.................، كان يعجبه التيمن يف تنعله،وترجله،وطهوره،ويف شأنه كله -٧٠٦
 ٤٨٧، ٢٦٨، ٤٥،  القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتنيrكان يعرض عىل النبي  -٧٠٧
 ٢٩٢، ٢٩١، َّكان يكون عيل الصوم من رمضان فام أستطيع أن أقضيه إال يف شعبان -٧٠٨
ِبسم اهللا الرمحـَن: ثم قرأ:   مداُّكان يمد -٧٠٩ ْ َّ ِْ ِ ،.....................................٥٥٤ 
ًكان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود تتخذه عيدا -٧١٠ ًِّ ،..........................٣٦٢ 
 ١٦٠، ح. كانت رخصة للشيخ الكبري واملرأة الكبرية، ومها يطيقان الصيام أن يفطرا -٧١١
َ تسمى العضباء، وكانت ال تسبق، فجاء أعرايب عىل قعود له فسrكانت ناقة النبي  -٧١٢ ْ  ٦٦١ ،بقهاُ
 ٦٠٢، ح........................ كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن احلبل -٧١٣
 ٦٦٠....، ًالكربياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهام قذفته يف النار -٧١٤
 ٢٦٠...........................................، rكذلك كان يصنع رسول اهللا  -٧١٥
 ٦٦٠..............................................................، كل بيمينك -٧١٦
 ٥٦٣.......................، قد كان ربام أرس، وربام جهر: كل ذلك قد كان يفعل -٧١٧
ُّصاحبها تتم من تطوعهكل صالة ال يتمها  -٧١٨ َ  ٣٤٣، ح ٣٤٢، ح..................... ُ
 ٣١٤، ١٧٦، ١٨، كل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف -٧١٩
 ٣٢٧............، رسف أو خميلة: كل ما شئت، والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان -٧٢٠
 ٣١٠، ح.......................................... كل ما شككت حتى يتبني لك -٧٢١
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٧٠٦ 
ْكل يا دهري -٧٢٢ ُ ،.............................................................٤٠٥ 
ًكله أنت وأهل بيتك وصم يوما  -٧٢٣ ْْ ُ ُ  ١٧٠..............................، واستغفر اهللاُ
 ٦٦٩، ٣٢٧.........، ٍكلوا ، وارشبوا، والبسوا، وتصدقوا يف غري إرساف وال خميلة -٧٢٤
 ٢٥٧، ٢٥٠، ١٠٨........................، كلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم -٧٢٥
 ١٠٨......، كلوا وارشبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر -٧٢٦
ِكلوا وارشبوا، وال هيدينكم الساطع املصعد -٧٢٧ ْ ُ ّ ،................................٢٥١ 
ُكلوا، وارشبوا، وتصدقوا، والبسوا يف غري خميلة وال رسف إن اهللا حيب أن ترى نعمته عىل عبده -٧٢٨ ٍ، ٣٢٧ 
 ٣٢٧............، كلوا، وارشبوا، وتصدقوا، والبسوا، ما مل خيالطه إرساف أو خميلة -٧٢٩
ٍكم من صائم ليس له من صيامه إال اجلوع، وكم قائم ليس له من قيامه إال السهر -٧٣٠ ٍ ،...٢٤٤ 
 ٢١٨.............، نا الرجل يف صالة العشاء وصالة الفجر أسأنا به الظنكنا إذا فقد -٧٣١
َّكنا يف رمضان عىل عهد رسول اهللا  -٧٣٢ ُr٥٢ ، من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكني 
َّ فأذن املؤذن، فقام رجل من املسجد يميشtًكنا قعودا يف املسجد مع أيب هريرة  -٧٣٣ َ َ ،....٢٢٠ 
َّكنا مع رسول اهللا  -٧٣٤ ُrّمنا الصائم ومنا املفطرف:  يف السفر ّ ،.....................١٤٦ 
َّكنا مع رسول اهللا  -٧٣٥ ُr١٤٤...........................،  يف سفر فلام غربت الشمس 
ّكنا نأكل عىل عهد رسول اهللا  -٧٣٦ ُr٤٨١..................، اخلبز واللحم:  يف املسجد 
َّكنا نحيض عىل عهد رسول اهللا  -٧٣٧ ُr١٩٩..، ،فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة 
 ٦٠٨.......، عن كل صغري، وكبري:اة الفطر زكrكنا نخرج إذ كان فينا رسول اهللا  -٧٣٨
ًصاعا من طعام، أو صاعا من شعري، أو صاعا من متر: كنا نخرج زكاة الفطر -٧٣٩ ً ً ،٦٠٨ 
َّكنا نسافر مع النبي  -٧٤٠ ُr١٤٣...، ُ فلم يعب الصائم عىل املفطر وال املفطر عىل الصائم 
َّكنا نسافر مع رسول  -٧٤١ ُr، ١٥٣..............................، فلم يعب يف رمضان 
 ٥٥٦، ح.. ِّوهو يقرأ وأنا نائمة عىل فرايش يرجع القرآن rكنت أسمع صوت النبي  -٧٤٢
 ٤٣٠... ،؟ عن ليلة القدرrمن يسأل لنا رسول اهللا : كنت يف جملس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا -٧٤٣
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٧٠٧ 
ٍ، فأويت برشاب، فرشب منه ثم ناولني فرشبت منهrكنت قاعدة عند النبي  -٧٤٤ ُ ،..١٠٣ 
 فكانوا إذا رجعوا من العيد rي كنت مع أيب أمامة الباهيل وغريه من أصحاب النب -٧٤٥

 ٦٥٠..................................، تقبل اهللا منا ومنك : يقول بعضهم لبعض
َ يف سفينة من الفسطاط يف رمضان فرفع ثم قرب غداهrكنت مع أيب برصة الغفاري صاحب النبي  -٧٤٦ ِ ُ  ١٣٣، ح َ
 ٦٣٧. ،ُبالركاب فنزلت فنزعتهاكنت مع ابن عمر حني أصابه سنان الرمح يف أمخص قدمه فلزقت قدمه  -٧٤٧
َكنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل -٧٤٨ ُِ ،.............٨٦ 
 ٤٦٢، ح وف بنذركأ: rكنت نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام؟ فقال له رسول اهللا  -٧٤٩
ًقائام أو قاعدا، وعىل راحلتي، وأتفوقه تفوقا: كيف تقرأ القرآن؟ قال -٧٥٠ ًَّ ّ ً ،........٥٦٥ 
ًقائام، وقاعدا، : كيف تقرأ القرآن؟ قال -٧٥١ ً......................................٥٤٣ 
َّألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد -٧٥٢ َ ِّ ،........٥٢٤ 
 ٣٦١.......................................، َّلئن بقيت إىل قابل ألصومن التاسع -٧٥٣
 ٥٠....................................................، َّلئن صدق ليدخلن اجلنة -٧٥٤
ّلئن كنت كام قلت فكأنام تسفهم املل، وال يزال معك من اهللا ظهري عليهم ما دمت عىل ذلك -٧٥٥ ّ ،..٦٧١ 
ُألن ي -٧٥٦  ٦٦٥..، ُّطعن يف رأس أحدكم بمخيط من حديد خري له من أن يمس امرأة ال حتل لهَ
 ٦٠٨......، ًأبدا ما عشتrال أزال أخرجه كام كنت أخرجه عىل عهد رسول اهللا  -٧٥٧
 ٢٨٤..........................................، ال بأس أن تطعم القدر أو اليشء -٧٥٨
 ٢٨٤......................................، ال بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر -٧٥٩
 ٢٨٤...............، حلقه وهو صائمَّال بأس أن يذوق اخلل أو اليشء ما مل يدخل  -٧٦٠
 ٢٩٠، ح........................................................ ال بأس أن يفرق -٧٦١
 ٢٧٠، ح................................................ ال بأس بالسواك الرطب -٧٦٢
 ٢٨٣.........................................، ال بأس باملضمضة والتربد للصائم -٧٦٣
 ٥٢٧، ُال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة -٧٦٤
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٧٠٨ 
ِال ختصوا ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل -٧٦٥ َّ َ َ ََ ْ َ ُ ِْ َ ْ َ ُِّ ِ ٍِ ِ ُ َُ ٍ،وال ختصوا يوم اجلمعة بصيامَ َ ُ َ َِ ِِ َ ْ ُّ َُ َُ َ ،.....٤١١ 
 ٦٦٩ عن عمره فيام أفناه،: ال تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن مخس -٧٦٦
 ٦٦٩...، ُال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيام أفناه، وعن علمه فيم فعل -٧٦٧
ُّال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد -٧٦٨  ٤٧١..، ، ومسجد األقىصrاملسجد احلرام، ومسجد الرسول : ُ
 ٣٩١....، ال تصم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه، وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه -٧٦٩
 ٣٩١..........................، ال تصوم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه غري رمضان -٧٧٠
 ٣٩١.............، ال تصوم املرأة وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه -٧٧١
 ٦١،  تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيايةال -٧٧٢
ْال تصوموا يوم السبت إال فيام افرتض عليكم -٧٧٣ ْ َّ َ َ ُُ ََ َ ْ ْ ُِ ُ ْ َ ِ َِّ َِ َ ،..............................٤١٣ 
ْال تعب عىل من صام و ال عىل من أفطر،قد صام رسول اهللا  -٧٧٤ ِ َr ،..............١٥٣ 
ٍال تقدموا الشهر بصوم يوم وال يومني، إال أن يك -٧٧٥  ٦٠.....، ون يشء يصومه أحدكمَّ
ٍال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني -٧٧٦ َّ ،........................٤٠٨، ٤٠٧، ٦٢ 
 ١٣٢، ح...... ال تقرص إىل عرفة وبطن نخلة، واقرص إىل عسفان، والطائف، وجدة -٧٧٧
 ٦٤٦........................................، ال تقويل هذا وقويل ما كنت تقولني -٧٧٨
 ٢٦٧، ح ٢٦٦، ٢٦٥...............................................، ال تواصلوا -٧٧٩
 ٥١٧.، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهاررجل آتاه اهللا القرآن :  اثنتنيّال حسد إال يف -٧٨٠
 ٣٧٩..............................، ال صام من صام األبد، ال صام من صام األبد -٧٨١
 ٣٣٥..........................، ال صالة بحرضة طعام، وال وهو يدافعه األخبثان -٧٨٢
 ٥٢٥..........................................، ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب -٧٨٣
 ٩٦..............................................، ال صيام ملن مل يفرضه من الليل -٧٨٤
 ١٢١........................................................، ال رضر وال رضار -٧٨٥
 ٣٠٨، ح...................................... ً نقيض يوما مكانهال واهللا ما نبايل أن -٧٨٦



   فهرس األحاديث واآلثار-١

 

٧٠٩ 
 ٦٦٩...........................، ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه -٧٨٧
ٍال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومني -٧٨٨ َّ ،........................٤٠٧، ٦٢ 
ٍال يتم بعد احتالم وال صامت يوم إىل الليل -٧٨٩ َ ُ ُ ،.................................٤٧٣ 
 ١٣٠...، ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حرمة -٧٩٠
 ٦٦٧...................................، َّال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان -٧٩١
 ٦٦٧.........................................، َّ خيلون رجل بامرأة إال مع ذي حمرمال -٧٩٢
 ٦٧٠......................................................، ال يدخل اجلنة قاطع -٧٩٣
 ٢٤١......................................................، ال يدخل اجلنة قتات -٧٩٤
 ٦٦٠، ٣٢٤....................، ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب -٧٩٥
 ٢٤١........................................................، ّال يدخل اجلنة نامم -٧٩٦
 ٦٦٧..................، ا عىل مغيبة إال ومعه رجل أو اثنانال يدخلن رجل بعد يومي هذ -٧٩٧
َّال يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛ألن اليهود والنصارى يؤخرون -٧٩٨ ًُ ،.....٢٦٠ 
 ٢٥٩.......................................، ال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر -٧٩٩
ُال يصوم أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم قبله أو يصوم بعده -٨٠٠ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َُ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ََ َ ََ َ ْ َّ ُ َِ ِ ،...............٤١١ 
 ٩٧.....................................،  يصوم إال من أمجع الصيام قبل الفجرال -٨٠١
 ٩٧.......................................، ال يصوم إال من أمجع الصيام من الليل -٨٠٢
 ١١٠،  حتى يستطري هكذا- العمودي الصبح-ال يغرنكم أذان بالل،وال هذا البياض  -٨٠٣
 ٢٥٠..............، ال يغرنكم من سحوركم أذان بالل وال بياض األفق املستطيل -٨٠٤
 ١٣٩، ح...................................... ال يفطر من سافر بعد دخول الشهر -٨٠٥
 ٥٨٤، ٥٨٣، ٣٧٩ح .....................،  يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالثال -٨٠٦
 ٥١٩...........، َّ إال حفتهم املالئكة، وغشيتهم الرمحةUال يقعد قوم يذكرون اهللا  -٨٠٧
 ٥٤٩..................................................، ال يمس القرآن إال طاهر -٨٠٨
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٧١٠ 
 ١٠٩...، ُنداء بالل من سحوره:أو قال[أذان بالل -ًأحدا منكم:أو قال-ال يمنعن أحدكم -٨٠٩
 ٢٥٠ ،١٠٨ ح .............................،لال يمنعنكم من سحوركم أذان بال -٨١٠
ُال يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا تعاىل -٨١١ ّ ،...........................٥٧٩ 
ًال ينظر اهللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا -٨١٢ َّ َ ،...............................٦٥٦ 
 ٦٢٠، ح........................................................ ال، إال أن تطوع -٨١٣
ْال، حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فرت فليقعد -٨١٤ ُ ُْ ِّ ُّ ،...........................٣٨٠ 
 ٦٠.......................، العدةَّالتقدموا الشهر حتى تروا اهلالل قبله، أو تكملوا  -٨١٥
 ١٣٠..........................، التقرص إىل عرفة، وبطن نخلة، واقرص إىل عسفان -٨١٦
 ٣٠١، ح........................... اليصيل أحد عن أحد وال يصوم أحد عن أحد -٨١٧
َاليمنعن أحدكم  -٨١٨  ٢٤٩........................،  أذان بالل-ًأحدا منكم :  أو قال -َّ
َلبيك اللهم لبيك، فإن حبسني حابس فمحيل حيث حبستني -٨١٩ ٌِّ،................ ٤٨٤ 
ُلتلبسها أختها من جلباهبا -٨٢٠ ْ ،.................................................٦٤٩ 
ِلست كهيئتكم إين أبيت يل مطعم يطعمني وساق يسقني -٨٢١ ٍ ،...................٢٦٦ 
َلست كهيئتكم إين أظل أطعم وأسقى -٨٢٢ ُُّ ُُ َ ،..............................٢٦٤، ٢٥٤ 
 ٦٦٧..................،  املخنثني من الرجال، واملرتجالت من النساءrلعن النبي  -٨٢٣
 ٦٦٦.،  املتشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجالrلعن رسول اهللا  -٨٢٤
َّلقد أنزل عيل -٨٢٥ َّ الليلة سورة هلي أحب إيل مما طلعت عليه الشمسُ ُّ َ َ ِ َ ،............٥٣٣ 
ْ بالعرجrلقد رأيت رسول اهللا  -٨٢٦ ِّ يصب عىل رأسه املاء وهو صائم من العطش أو من احلر َ ُّ ُ،......٢٨٣، ١٤٥ 
ِلقد رأيتنا وما يتخلف عن الصالة إال منافق قد علم نفاقه، أو مريض -٨٢٧ ُ َّ ُ ،........٢١٧ 
 ٥٦٠...، ًتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داودلقد رأيتني وأنا أستمع لقراء -٨٢٨
 ٢٧١، ح  يقول ما قالeلقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما أستيقظ، وقبل أن آكل وبعدما آكل حني سمعت رسول اهللا  -٨٢٩
ًلقد مهمت أن آمر رجال يصيل بالناس -٨٣٠ ُ ،.....................................٢١٤ 
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٧١١ 
 ٣٣٨، سنتي فليس منيلكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن  -٨٣١
َمل يرخص يف أيام الترشيق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي -٨٣٢ َ َْ ََّ ِ ِ ْ ُ ُْ ،.......................٣٩٧ 
 ٦٣٧.................................، مل يكن يؤذن يوم الفطر، وال يوم األضحى -٨٣٣
ِّ مر الظهران، فآذنا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أمجعونrملا بلغ النبي  -٨٣٤ َّ َّ ،١٤٥ 
ٍملا قفلنا من حنني سأل عمر الن -٨٣٥  ٤٥٨..........،  عن نذر كان نذره يف اجلاهليةrبي َّ
 ١٠٣، r، جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول اهللا - فتح مكة -ملا كان يوم الفتح  -٨٣٦
َّملا مضت تسع وعرشون ليلة أعدهن دخل عيل رسول اهللا  -٨٣٧ َّ ُ ُّr ،.................٥٨ 
ٍ وعىل الذين يطيقونه فدية طعام مسكني[: ّملا نزلت -٨٣٨ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ ُ َ َ ََ ٌ ُ َّ َْ َ [ ،........................٥٢ 
ُيدخل أحدا عمله اجلنةلن  -٨٣٩ ً ُ ،................................................٣٨١ 
 ٦١٨.............، اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، واهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد -٨٤٠
 ٧٨........................................، ّاهللا أكرب،اللهم أهله علينا باألمن واإليامن -٨٤١
 ٥٠٢..........................................................، اللهم أمتي أمتي -٨٤٢
ُاللهم أهله علينا باليمن واإليامن،والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا -٨٤٣ ّ ،...........٧٧ 
ًم اكتب يل هبا عندك أجرا، وضع عني هبا وزرا، الله -٨٤٤ ً.........................٥٧٦ 
ِّاللهم سلمهم وغنمهم -٨٤٥ ِّ ،......................................................١٤ 
ًلو أمرت رجال يصيل بضعفة الناس هونا يف املسجد األكرب -٨٤٦  ٦٥٣، ح............... ً
ًلو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا -٨٤٧ ً ،...................٥٠٥، ٥٠٤ 
 ٥٥٢ ......، مزامري آل داودًلو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزمارا من -٨٤٨
ْلو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كالم ربكم -٨٤٩ َ ُ َ ،...............................٥٠٨ 
ًلو مد يب الشهر لواصلت وصاال يدع املتعمقون تعمقهم -٨٥٠ ُ َّ ُ ،....................٢٦٥ 
ٍلو يعلم الناس ما يف الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده -٨٥١ ٌ ،..............١٢٧ 
ّلوال أن أشق عىل أمتي أو عىل الناس ألمرهتم بالسواك مع كل ص -٨٥٢ ِّ  ٢٧١........، الةَّ
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٧١٢ 
ِّلوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند كل وضوء -٨٥٣ ِّ ُ َّ ،....................٢٧٠ 
ِّلوال أن جيتمع الناس حويل لرجعت كام يرجع -٨٥٤ َّ ،.............................٥٦٥ 
 ٢٤٩، ١٠٩.....................................، لريجع قائمكم ويوقظ نائمكم -٨٥٥
 ٥٧٢، ح...........  يسجد فيهاrمن عزائم السجود، وقد رأيت النبي ) ص(ليس  -٨٥٦
 ١٤٧.............................................، ليس الرب أن تصوموا يف السفر -٨٥٧
َّ الصيام من األكل والرشب إنام الصيام من اللغو والرفثليس -٨٥٨ ِ ،..............٢٤٤ 
ًليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خريا أو يقول خريا -٨٥٩ ً ِ ْ َ َ َّ ،...............٢٣٦ 
 ٣٢٢...، أن حتفظ الرأس وما وعى: ليس ذاك، ولكن االستحياء من اهللا حق احلياء -٨٦٠
 ٦٠٢..............، ليس عىل املسلم يف فرسه، وال يف عبده صدقة إال صدقة الفطر -٨٦١
 ٥٧٠، ح........................................................ ليس هلذا غدونا -٨٦٢
َليس من أم بر ام صيام يف ام سفر -٨٦٣ ْ ُ ْ ِّ ،..........................................١٤٨ 
 ١٥٠، ١٤٧ .......................................،ليس من الرب الصوم يف السفر -٨٦٤
 ١٥٤، ١٥١، ح.................................... ليس من الرب الصوم يف السفر -٨٦٥
 ١٤٨، ١٤٧......................................، ليس من الرب الصيام يف السفر -٨٦٦
 ٥٥٣...............................................، ليس منا من مل يتغن بالقرآن -٨٦٧
 ٥٣،  ح.رأة الكبرية اليستطيعان أن يصوما فليطعامنليست بمنسوخة،هو الشيخ الكبري وامل -٨٦٨
 ٦٦٣ ،ليرشبن أناس من أمتي اخلمر ويسموهنا بغري اسمها، يعزف عىل رؤوسهم باملعازف واملغنيات -٨٦٩
َليكونن من أمتي أقوام يستحلون احلر، واحلرير، واخلمر، واملعازف -٨٧٠ ٌِ ِّ َّ َ ،.........٢٤٣ 
 ٤٣٤...، إن املالئكة، تلك الليلة أكثر من عدد احلىصليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعرشين،و -٨٧١
 ٤٢٩..............................................، ليلة القدر ليلة سبع وعرشين -٨٧٢
 ٤٣٣...........، ال حارة وال باردة، تصبح الشمس يومها محراء ضعيفة: ليلة طلقة -٨٧٣
َّلينتهني أقوام عن ودعهم اجلامعات أو ليختمن اهللا عىل قلوهبم -٨٧٤ ٌ َّ ،..............٢١٩ 
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٧١٣ 
ٌمأرب -٨٧٥  ١٧٦، ح........................................................... حاجة:َ
َما أذن اهللا ليشء ما -٨٧٦ ّ أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآنِ َ َِّ َ ِ ،...........٥٦٠، ٥٥١ 
َّما أذن اهللا ليشء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن -٨٧٧ ِّ َ َِ ٍ ِ َ ،..............................٥٥١ 
 ٦٥٦....................................، ما أسفل من الكعبني من اإلزار يف النار -٨٧٨
 ٣٨٢....، ّأصيل وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني -٨٧٩
 ٢٠٠.....، أحرورية أنت:  الصوم وال تقيض الصالة ؟ فقالتما بال احلائض تقيض -٨٨٠
 ١٥٤، ح..........ً بني أمرين إال اختار أيرسمها، ما مل يكن إثام،rما خري رسول اهللا  -٨٨١
َّ يتحرى صيام يوم فضله عىل غريه إال هذا اليوم، يوم عاشوراءrما رأيت النبي  -٨٨٢ ٍ َّ ،....٣٦١ 
 ٣٦٥...............، ان يصوم شهرين متتابعني إال شعبان ورمضrما رأيت النبي  -٨٨٣
 ٣٥٦..................................، ً صائام يف العرش قطrما رأيت رسول اهللا  -٨٨٤
 ٣٦٦ ..........، يصوم شهرين متتابعني إال شعبان ورمضانrما رأيت رسول اهللا  -٨٨٥
ً شهرا كامال قط غري رمضان، ويصوم حتى يقول القائلrما صام النبي  -٨٨٦  ٣٥٢.... ،ال واهللا ال يفطر: ً
 ٢٧٢...........،  يستاكٍ خيرج من بيته ليشء من الصالة حتىeما كان رسول اهللا  -٨٨٧
 ٣٢١، ٣١٥ ...، يزيد يف رمضان وال يف غريه عىل إحدى عرشة ركعةrما كان رسول اهللا  -٨٨٨
 ١٩٢، ح............................ ما كنا ندع احلجامة للصائم إال كراهية اجلهد -٨٨٩
ًما كنت أحب أن أراه من الشهر صائام إال رأيته، وال مفطرا إال رأيته -٨٩٠ ً ،........٣٥١ 
 ٥٧٠.............................................................، ما هلذا غدونا -٨٩١
ًما مأل آدمي وعاء رش -٨٩٢ َ ِ ُا من بطن، بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبهٌّ َ ُ َْ ًْ ُِ ٌ ُ ٍ ،........٣٢٩ 
 ٤٤٠.، ما من أيام أعظم عنداهللا وال أحب إليه من العمل فيهن من هذه األيام العرش -٨٩٣
 ٤٣٩، ٣٥٦....، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إىل اهللا من هذا األيام العرش -٨٩٤
 ٤٩١..............، ه آمن البرشُما من األنبياء نبي إال أعطي من اآليات عىل ما مثل -٨٩٥
 ٢١٩...، ٍما من ثالثة يف قرية، وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان -٨٩٦
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٧١٤ 
 ٤٣٥...، اللهم إين أسألك املعافاة يف الدنيا واآلخرة: ٍما من دعوة يدعو هبا العبد أفضل من -٨٩٧
ُما من مسلم يشاك شوكة فام فوقها إال كتب له هبا درجة، وحميت عنه هبا  -٨٩٨ ُ  ١١٧، خطيئةُ
ُّمن مرض فام سواه إال حط اهللا سيئاته كام حتط الشجرة ورقها:ًما من مسلم يصيبه أذى -٨٩٩ َّ َ ٍ، ١١٧ 
 ٤٤١، ًما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي هبم املالئكة -٩٠٠
 ٣٨ ..........................................،ما منعك أن تكوين حججتي معنا؟ -٩٠١
ًل، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا تعاىلما نقصت صدقة من ما -٩٠٢ ًّ ٍ، ٦٦١ 
 ٣٦٠............................................، اليوم الذي تصومونه؟[ما هذا  -٩٠٣
ٍما يصيب املسلم من نصب، وال وصب، وال هم، وال حزن -٩٠٤ ٍّ ٍ ٍ ،.................١١٧ 
 ١٦٩...................................................................، مالك؟ -٩٠٥
 ٥٢٠. ، وهو عليه شاق له أجراناملاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه -٩٠٦
 ٥٥٤، ح.......... املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة، وزينوا لقرآن بأصواتكم -٩٠٧
 ١٠٤.................................، املتطوع باخليار إن شاء صام وإن شاء أفطر -٩٠٨
 ٥٢١...............، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الربرة -٩٠٩
 ٥٢٠.......، يب وطعمها طيبُمثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها ط -٩١٠
َّمره فليتكلم، ويستظل، وليقعد، وليتم صومه -٩١١ ْ ُ ،..............................٤٧٣ 
 ٣٣٨...................................، املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده -٩١٢
 ٤٧٦، ح................... املعتكف يعود املريض، ويشهد اجلنازة، ويشهد اجلمعة -٩١٣
ُمن أحب أن يبسط له يف رزقه، وينسأ له يف أثره، فليصل رمحه -٩١٤ ُ ،...............٦٧٠ 
 ٥٠٨....................................، اهللا ورسولهمن أحب القرآن فهو حيب  -٩١٥
 ٦١٤، ٣٨٦.........................، من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد -٩١٦
َّمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات -٩١٧ َّ ،...٦٠٧ 
 ٥٠٨ ................،ّمن أراد العلم، فليقرأ القرآن؛ فإن فيه علم األولني واآلخرين -٩١٨
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٧١٥ 
 ١٦...............................................، ًمن أصبح اليوم منكم صائام؟ -٩١٩
ً أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائام فليصممن -٩٢٠ َّ  ٩٨، ح، ٨٤.........، ً
 ٣٤٦ ..............................................،ًمن أصبح منكم اليوم صائام؟ -٩٢١
 ١٧٣، ح...................... ًمن أفطر يف رمضان ناسيا فال قضاء عليه وال كفارة -٩٢٢
 ٣٠٨، ح....................................... ًمن أفطر منكم فليصم يوما مكانه -٩٢٣
ٍكل خزنة باب: من أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعاه خزنة اجلنة -٩٢٤ ِ َّي فل، هلمأ: ُّ ُ َ ُ ،...١٦ 
َمن أنفق زوجني يف سبيل اهللا نودي من أبواب اجلنة -٩٢٥  ٣٤٥، ١٥، يا عبد اهللا هذا خري: ُ
 ٢٨٦...............................، من اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه -٩٢٦
 ٤٧٦، ح... ُمن اعتكف فال يرفث يف احلديث، وال يساب، ويشهد اجلمعة، واجلنازة -٩٢٧
 ٦٢٧.............................................، ًمن السنة أن خترج إىل العيد ماشيا -٩٢٨
 ٣٩....................................................، من الصديقني والشهداء -٩٢٩
 ١٠٥، ح ١٠٤............................، من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم -٩٣٠
َّمن تعظم يف نفسه،أو اختال يف مشيته لقي اهللا  -٩٣١ َU٦٦٢.........،  وهو عليه غضبان 
 ٦٥٦..............................، َّمن جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة -٩٣٢
 ١٩٤، ح................. ًمن جهز غازيا فقد غزا و من خلفه يف أهله بخري فقد غزا -٩٣٣
ْمن حافظ عىل هؤالء الصلوات املكتوبات مل يكتب من الغافلني -٩٣٤ َ ُ ،............٥١٦ 
ّمن حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا فقد ضاد اهللا -٩٣٥  ١٩٤، ح................... ٍّ
ُمن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني -٩٣٦ َّ ،...................٢٣٤ 
 ٤٧٢.....................................، من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه -٩٣٧
 ٥٣١..............، ُ عصم من الدجالمن حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف -٩٣٨
 ٢٤٢......................، من محل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس منا -٩٣٩
ِمن ذرعه القيء فليس عليه قضاء، و من استقى عمدا فليقض -٩٤٠ ً ،..............١٩٧ 
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٧١٦ 
 ١٩٧..................، من ذرعه القيء فال قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء -٩٤١
 ١٩٧..........، ِمن ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض -٩٤٢
ُمن رسه أن يبسط له يف رزقه أو ينسأ له يف أثره فليصل رمحه -٩٤٣ ُ ،.................٦٧٠ 
ًمن رسه أن يلقى اهللا تعاىل غدا مسلام فليحافظ عىل هؤالء الصلوات -٩٤٤ ً َّ ،.........٢١٧ 
 ٥٣٨..، ح،]إذا الشمس كورت [:من رسه أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه رأي العني فليقرأ -٩٤٥
ٍمن عذرَمن سمع النداء فلم يأته فال صالة له إال  -٩٤٦ ُ ،...........................٢١٦ 
 ٥٤٧، ٣٨٧.......................، ّمن سمع سمع اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا به -٩٤٧
 ٣٦٣، ح ٥٢.......................................، من شاء صام ومن شاء أفطر -٩٤٨
 ٣٥٩............................................، من شاء صامه، ومن شاء تركه -٩٤٩
يقت عليه جهنم هكذا -٩٥٠ ُ َمن صام الدهر ض َ َ َ َ ْ َ ُْ ْ ِّ َ َ ََّ ْ ََّ ِ َ َ ،..................................٤٠٤ 
َمن صام اليوم الذي يشك فيه الناس فق -٩٥١ َّ َْ ُ ْ ََّ ِ ِ ُِّ ُ َ َ َ ِد عىص أبا القاسم َ ِ َ ْ َ ََ َ ْr ........٤٠٢، ح، ٦٢ 
 ٣٧٠..........................، من صام ثالثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله -٩٥٢
َمن صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه -٩٥٣ ِ ُ ً ً ،...............٣١٩، ٣٦ 
ًمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر -٩٥٤ ّ ،....٣٥٤، ٣٠٤، ٣٠٥ 
 ٣٥٤،  متام السنة، من جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلامن صام ستة أيام بعد الفطر كان -٩٥٥
ِمن صام يوم الشك فقد عىص أبا القاسم  -٩٥٦ َِّ َ ْ ََ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َْ َ ِّr ،......................... ٤٠٠، ٦٢ح 
ًمن صام يوما يف سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفا -٩٥٧ ًَ َّ َ ،........٣٤٥، ١٣ 
ًمن صام يوما يف سبيل اهللا جعل اهللا بينه وبني النار خندقا  -٩٥٨ ً  ١٣ ،كام بني السامء واألرضَ
 ٣٣٣.، من صىل العشاء يف مجاعة فكأنام قام نصف الليل، ومن صىل الصبح يف مجاعة فكأنام صىل الليل كله -٩٥٩
 ٥٢٥.............................، َّمن صىل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فيه خداج -٩٦٠
 ٦١٤، ٦٠٧، ٣٨٦، ٢٢٣.................، ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد -٩٦١
 ٢٤٢.......................................................، من غش فليس مني -٩٦٢
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 ٥٥٣.......................................................، ّشنا فليس منامن غ -٩٦٣
ًمن فاته العيد مع اإلمام فليصل أربعا -٩٦٤  ٦٥٣، ح.................................... ِّ
 ٢٩٢، ح َّمن فرط يف صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه -٩٦٥
ًمن فطر صائام كان له مثل أجره، غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئا -٩٦٦ ً َّ ،٢٦٤، ٢٣ 
َاهللا ختم له هبا دخل اجلنةمن قال ال إله إال اهللا ابتغاء وجه  -٩٦٧ ِ ُ ،..............٣٤٨، ٢٠ 
 ٥١٧.، من قام بعرش آيات مل يكتب من الغافلني، ومن قام بامئة آية كتب من القانتني -٩٦٨
ًمن قام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه -٩٦٩ ً ،....٣٣٦، ٣١٦، ٢٧٣، ٤٠ 
ًمن قام ليلة القدر إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه -٩٧٠ ً ،.......٤٣٨، ٤٣٧ ،٤١٩ 
َّمن قرأ القرآن فليسأل اهللا به،فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن،يسألون به الناس -٩٧١ ٌ َ َُ ِ،.٥٤٦، ٥١٩ 
ًمن قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس -٩٧٢  ٥٢٣، ح ...ُ
 ٥١٧ ..................................،ُمن قرأ بامئة آية يف ليلة كتب له قنوت ليلة -٩٧٣
 ٥٨١، ٥١٤ .........،تاب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعرش أمثاهلاًمن قرأ حرفا من ك -٩٧٤
 ٥٣٢ ....،من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بينه وبني اجلمعتني -٩٧٥
 ٩٨، ح............. من كان مل يصم فليصم، و من كان أكل فليتم صيامه إىل الليل -٩٧٦
 ٦٦٥ ............................................،من مل يأخذ من شاربه فليس منا -٩٧٧
 ٩٦ ....................................، صيام لهِّمن مل يبيت الصيام من الليل فال -٩٧٨
ِمن مل يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له -٩٧٩ ِّ ُ،................................... ٩٦ 
ْمن مل جيمع الصيام قبل طلوع الفجر فال يصوم -٩٨٠ ُ،.............................. ٩٦ 
 ٢٣٧، ٢٧، ٌمن مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه -٩٨١
 ٢٩٥، ح............. ًمن مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا -٩٨٢
 ٢٩٧ ٢٩٦، ٢٩٥ح .........................،من مات وعليه صيام صام عنه وليه -٩٨٣
 ٥١٨ ،ُمن نام عن حزبه أو يشء منه فقرأه فيام بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأنام قرأه -٩٨٤



   فهرس األحاديث واآلثار-١

 

٧١٨ 
 ٨٠................، من نذر أن يطيع اهللا فليطعه، و من نذر أن يعيص اهللا فال يعصه -٩٨٥
 ٤٥٨ ...................،من نذر أن يطيع اهللا فليطعه،ومن نذر أن يعصيه فال يعصه -٩٨٦
 ٢٨٦، ٢٠٥ ،َّمن نيس وهو صائم فأكل أو رشب فليتم صومه فإنام أطعمه اهللا وسقاه -٩٨٧
ْمن يرد اهللا به خريا يصب منه -٩٨٨ ِ ُ ً ،..............................................١١٨ 
 ٣٢٢.........................................، ًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين -٩٨٩
 ٣٢٣....................، َمن يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة -٩٩٠
ًاملنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى -٩٩١ ً ،........................................٣٨٣ 
ُّمه، عليكم ما تطيقون من األعامل؛فإن اهللا ال يمل حتى متلوا -٩٩٢ ّ ،................٣٨٠ 
 ٧٦،  ح........................... النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس -٩٩٣
 ٢٤٣.........................................، نزلت هذه اآلية يف الغناء واملزامري -٩٩٤
ُ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن :نسختها -٩٩٥ َْ َ َ ُُ ْ َِّ ِ َِ ِ ْ ُ َ ْ  ٥٢، ح..............................َ
 ٣١٨.................، ن عنها أفضل من التي يقومونُنعم البدعة هذه والتي ينامو -٩٩٦
ُنعم سحور املؤمن التمر -٩٩٧ ُ َ ْ ِ ،..................................................٢٥٤ 
 ٣٩........................................................................، نعم -٩٩٨
 ٨٠ ...............................................،نعم، فدين اهللا أحق أن يقىض -٩٩٩
 ٦٣٨ ..........................،ًهنوا أن حيملوا السالح يوم عيد إال أن خيافوا عدوا -١٠٠٠
 ٢٦٥ ....................................، عن الوصال رمحة هلمrهنى رسول اهللا  -١٠٠١
ُهنى رسول اهللا  -١٠٠٢ ُ َ َ َrعن صوم هذين اليومني ِ ْ َ َ ْْ َ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ ،.................................٣٩٥ 
َهنى رسول اهللا  -١٠٠٣ َrعن صوم يومني ْ َ ِ ْ َ ْ حى: َ ْ َيوم الفطر ويوم األض ْ َ َْ َ َ َ َِ ْ ِ ْ،............... ٣٩٥ 
 ٣٩٣ .................، عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصامءrهنى رسول اهللا -١٠٠٤
 ٢٦٦ ...................................، عن الوصال يف الصومrى رسول اهللا هن -١٠٠٥
 ٣٩٤ .............................،يوم األضحى ويوم الفطر:هنى عن صيام يومني -١٠٠٦
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 ٢٢٨، ٤٩ ..................................، عن يشءrهللا ُهنينا أن نسأل رسول ا -١٠٠٧
 ٤٩،  ح............................  عن يشءrهنينا يف القرآن أن نسأل رسول اهللا  -١٠٠٨
ُّهذا باب من السامء فتح اليوم مل يفتح قط إال اليوم، فنزل منه ملك -١٠٠٩ ُ ِ ُ،........... ٥٢٩ 
 ٥٦١ .............،هذا سامل موىل أيب حذيفة، احلمد هللا الذي جعل يف أمتي مثل هذا -١٠١٠
 ٦٥٢ ....................................................،هذا عيدنا أهل اإلسالم -١٠١١
ّهذا كهذ الش -١٠١٢  ٥٥٧ ..........................................................،عر؟ًّ
 ٥٤ .................................،هذا ملن ليس بجنب فأما اجلنب فال، وال آية -١٠١٣
 ٣٦٠ ..............................،ُهذا يوم عاشوراء ومل يكتب اهللا عليكم صيامه -١٠١٤
 ٣٩٣ .......،يوم فطركم من صيامكم:  عن صيامهامrهذان يومان هنى رسول اهللا  -١٠١٥
َّهششت فقبلت وأنا صائم -١٠١٦ َْ َ ،................................................١٧٨ 
 ٢١٥ ..................................................،هل تسمع النداء بالصالة -١٠١٧
َهل صمت من رسر ه -١٠١٨ ْ ُ َِ َ ُ ِْ َ ًذا الشهر شيئا؟ْ ْ َ ِ ْ َّ َ،...................................... ٤٠٨ 
 ٢٠١، ح...................................................... هل عندكم يشء؟ -١٠١٩
َّهلم إىل الغداء املبارك -١٠٢٠ ُ َ،..................................................... ٢٥٣ 
 ٣٧٤ ..........................................................،َّهن كهيئة الدهر -١٠٢١
 ٦٦٣................................................................، هو الغناء -١٠٢٢
 ٥٣٤، ح، ٥٣٣............................ هي املانعة، هي املنجية من عذاب القرب -١٠٢٣
 ١٥٣، ١٥١، ١٤٣ ،ُهي رخصة من اهللا فمن أخذ هبا فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه -١٠٢٤
 ٤٣١، ٤٦ ...........، يف العرش األواخر، هي يف تسع يمضني، أو يف سبع يبقنيهي -١٠٢٥
 ٥٤١ .........،وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ مل يقم به نسيه -١٠٢٦
 ٢٧٦ ..........................،وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب -١٠٢٧
 ٢٤٤ ........................................................،وإذا كان يوم صوم -١٠٢٨
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 ٣٠١، ح................... وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها عىل نفسها صالة بقباء -١٠٢٩
 ٦٠٢، ٦٠١ ......................،وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة -١٠٣٠
 ٣٨١....................................، أدومها وإن قلوأن أحب األعامل إىل اهللا  -١٠٣١
 ٢٠ .،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب -١٠٣٢
 ٢١..، فيسبق عليه الكتابوإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع  -١٠٣٣
 ٤٣٨ .............................،وإن املالئكة يف تلك الليلة أكثر من عدد احلىص -١٠٣٤
 ٦٢٤ ................................،َّوإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك -١٠٣٥
 ٣٣٧ ....................................................،ًوإن لنفسك عليك حقا -١٠٣٦
ً رجال فاجرا جريئا يقرأ كتاب اهللا وال يرعويالناسِّوإن من رش  -١٠٣٧ ً ً،............. ٥٤٦ 
 ٤٩٧ .،هو حبل اهللا من اتبعه كان عىل اهلدى[ اهلدى والنور أوهلام كتاب اهللا فيه: وأنا تارك فيكم ثقلني -١٠٣٨
 ٢٨٢ .....................................،وأنا تدركني الصالة وأنا جنب فأصوم -١٠٣٩
 ١٤٠ ...........................،ُاآلخر، فاآلخر: rوإنام يؤخذ من أمر رسول اهللا  -١٠٤٠
 ٤٥٦ ..................،ُوإين أريتها ليلة وتر، وإين أسجد يف صبيحتها يف طني وماء -١٠٤١
 ٦٥٧ .......................،وارفع إزارك إىل نصف الساق فإن أبيت فإىل الكعبني -١٠٤٢
 ٥٣٥ ...................................،والذي نفيس بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن -١٠٤٣
ًوالذي نفيس بيده لقد مهمت أن آمر بحطب ليحطب، ثم آمر بالصالة فيؤذن هلا، ثم آمر رجال -١٠٤٤ ّ ُ، ٢١٤ 
 ٩،  ح.................................................... الصائمون: والسائحون -١٠٤٥
 ١١٦ .............................................................،والصرب ضياء -١٠٤٦
 ٤٧١ ...................................،والصالة يف بيت املقدس بخمسامئة صالة -١٠٤٧
 ٥٤١ ................................................،والقرآن حجة لك أو عليك -١٠٤٨
ًواهللا إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مىض لوجهه، وال أفطره حتى يصيب منه -١٠٤٩ ً،..... ٣٥٢ 
 ٢٨٢ ....................،واهللا إين ألرجو أن أكون أخشاكم هللا، وأعلمكم بام أتقي -١٠٥٠
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 ٥٤٢ ...،ُواهللا الذي ال إله غريه ما أنزلت سورة من كتاب اهللا إال أنا أعلم أين أنزلت -١٠٥١
 ٢٤٢ ............................................،واهللا الذي ال إله غريه هو الغناء -١٠٥٢
 ٣٠٨، ح........................................... واهللا ال نقضيه، ما جتانفنا إلثم -١٠٥٣
 ٢٧٧، ١٨٧، ١٨٤، ح، ١٨١ح............ ًوبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائام -١٠٥٤
 ٢٩٨ .........................................،وجب أجرك وردها عليك املرياث -١٠٥٥
ُّوجهوا هذه البيوت عن املسجد؛ فإين ال أحل املسجد حلائض وال جنب -١٠٥٦ َّ،..... ٤٥٢ 
 ٣٧٣ ..................................................،َوددت أنه مل يطعم الدهر -١٠٥٧
ّلعلم وعلمه، وقرأ القرآن فأيت به فعرفه نعمه فعرفهاَّورجل تعلم ا -١٠٥٨ ُ َّ،........... ٥٤٧ 
 ٢٨٩ ........................................،واستغفر اهللا] أي مكانه[ًوصم يوما  -١٠٥٩
 ٣٦٢ .................،وصيام يوم عاشوراء أحتسب عىل اهللا أن يكفر السنة التي قبله -١٠٦٠
 ٧٢ .............................،وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون -١٠٦١
 ٢٢٦ ..، حيرض العرصوقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما مل -١٠٦٢
 ٤٧٩.،  من املسجدrوقد أراين عبد اهللا بن عمر املكان الذي يعتكف فيه رسول اهللا  -١٠٦٣
 ٤٩٦ ......،؟ُكتاب اهللا،وأنتم تسألون عني فامذا أنتم قائلون:ُّوقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به -١٠٦٤
ٌقل هو اهللا أحدو -١٠٦٥ َ َ َُ ْ  ٥٣٤ .........................................،تعدل ثلث القرآن ُ
 ٣٨٠ .................................،يه ما داوم عليه صاحبهوكان أحب الدين إل -١٠٦٦
 ٤١٧.............، ُّ إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهوكان ابن عمر  -١٠٦٧
 ٤٨٢، ٤٨١، ٤٧٥ .......................،وكان ال يدخل البيت إال حلاجة اإلنسان -١٠٦٨
 ٤٨١ .....................،َّوكان خيرج رأسه إيل وهو معتكف فأغسله وأنا حائض -١٠٦٩
 ٤٨١ .............،وكان خيرج رأسه من املسجد وهو معتكف وأغسله وأنا حائض -١٠٧٠
 ٦٠٤، ٦٠٣، ٦٠٢ ......................،وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني -١٠٧١
 ٤٨٦ ........، قرأ القرآن كله يف ليلة، وال صىل ليلة إىل الصبحrوال أعلم أن النبي  -١٠٧٢
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 ٤٣ ........، أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضانrولقد كان رسول اهللا  -١٠٧٣
 ٣٤٨ ،١٨......... ،إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه: وللصائم فرحتان يفرحهام -١٠٧٤
 ٣٦٥ ........................،ًومل أره صائام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان -١٠٧٥
ُومل أسمعه يرخص يف يشء مما يقول الناس إال يف ثالث -١٠٧٦ ِّ،...................... ٢٣٦ 
 ٨٧، ح.. ومل يرين بلغت، وعرضت عليه يوم اخلندق وانا ابن مخس عرشة سنة فأجازين ورآين بلغت -١٠٧٧
 ٢٥٠، ح، ١٠٨........................ ومل يكن بني أذاهنام إال أن يرقى ذا وينزل ذا -١٠٧٨
 ١٦٩............................................................، وما أهلكك؟ -١٠٧٩
 ٥١٩ ،وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة -١٠٨٠
 ٣٦٦.....................، ً استكمل شهرا قط إال رمضانrوما رأيت رسول اهللا  -١٠٨١
 ٥٢٦ .....................................................،وما يدريك أهنا رقية؟ -١٠٨٢
َقل يا أهيا الكافرون((ومن قرأ  -١٠٨٣ ُ َِ َ ْ ْ َُ ُّ  ٥٣٤ ........................،ِدلت له بربع القرآنُ ع))َ
ونضع هلم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة  -١٠٨٤

 ٩٨ ................................................،ُّتلهيهم، حتى يتموا صومهم
 ٨٥ ،ونضع هلم اللعبة من العهن فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة -١٠٨٥
 ٨٥ ...............................................،ويلك وصبياننا صيام فرضبه -١٠٨٦
 ٥٢٨ ........................،ُّأتدري أي آية من كتاب اهللا معك أعظم؟يا أبا املنذر  -١٠٨٧
 ٤٣٣ ..........،rباآلية التي أخربنا رسول اهللا : ّيا أبا املنذر أنى علمت ذلك؟ قال -١٠٨٨
 ٦٤١ .....................................،ًيا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا -١٠٨٩
 ٥٦٣ ..........................،ّيا أبا بكر مررت بك وأنت تصيل ختفض صوتك؟ -١٠٩٠
 ٣٧٥....،  عرشة، وأربع عرشة، ومخس عرشةثالث: ٍيا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثالثة أيام، فصم -١٠٩١
ِيا أبا فالن أما صمت رسر هذا الشهر؟ -١٠٩٢ ْ َّ َ ََ ُ ََ َ ْ َ ََ َ َ ٍَ ُ،..................................... ٤٠٧ 
 ٥٥٢ ..........................،ًيا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود -١٠٩٣
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 ٥٦٨ ...،يا أهيا الناس إنام نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن مل يسجد فال إثم عليه -١٠٩٤
 ٩٣، نوىالعمل بالنية وإنام لكل امرئ ما : بالنيات ويف روايةيا أهيا الناس إنام األعامل -١٠٩٥
 ٦٣........................................، ًيا بالل أذن يف الناس أن يصوموا غدا -١٠٩٦
 ٢٩٧................، ّيا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ -١٠٩٧
 ٤٥٤، ح، ٤٥٣ يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام -١٠٩٨
 ٦١٦..........................................، أمك: ُّبر؟ قاليا رسول اهللا، من أ -١٠٩٩
 ٦٥٨...............، يا سفيان بن أيب سهل ال تسبل إزارك فإن اهللا ال حيب املسبلني -١١٠٠
 ٦٤٧.....................، يا عائشة ما كان معكم هلو، فإن األنصار يعجبهم اللهو -١١٠١
 ١٠٢..............................................، هل عندكم يشء؟: يا عائشة -١١٠٢
 ٤٣٦، ١١٩...........................، يا عباس يا عم رسول اهللا، سل اهللا العافية -١١٠٣
 ٣٨٩، ٣٧٦...................، لنهار وتقوم الليل؟يا عبد اهللا أمل أخرب أنك تصوم ا -١١٠٤
ًأتفوقه تفوقا:يا عبد اهللا كيف تقرأ القرآن؟ قال -١١٠٥ ُّ ّ ،.............................٥٤٣ 
 ٦٥٦....................................................، يا عبد اهللا، ارفع إزارك -١١٠٦
 ١١......................، َّيا عثامن جتوز يف الصالة؛ فإن يف القوم الكبري وذا احلاجة -١١٠٧
 ٥٣٨....................................، ّيا عقبة تعوذ هبام فام تعوذ متعوذ بمثلهام -١١٠٨
ٌوالصوم جنة حصينة عجرة الصالة برهان، يا كعب بن -١١٠٩ ٌ ّ ُ ،.....................٣٤٤ 
 ٢٢٨..، يا حممد إهنن مخس صلوات كل يوم وليلة لكل صالة عرش فذلك مخسون صالة -١١١٠
 ٣٤٥، ٢٨، ١٢..................،  الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجيا معرش -١١١١
 ٤٢٩...........، rباآلية التي أخربنا رسول اهللا :َّياأبا املنذر أنى علمت ذلك؟قال -١١١٢
 ١٨٠، ١٧٦....، أجيل، الصيام يل وأنا أجزي بهيرتك شهوته، وطعامه، ورشابه من  -١١١٣
ُجييء القرآن يوم القيامة فيقول -١١١٤ ِ ُيا رب حله فيلبس تاج الكرامة: َ ِّ ،.............٥٢١ 
ُجييء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه -١١١٥ ِ  ٥٢٢.....، هل تعرفني؟: َ
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 ٥٢٣ ...،ركأنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت هنا:جييء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب،فيقول -١١١٦
 ٦٦٢، حيرش املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان -١١١٧
 ٥٤٢.....، آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. يرمحه اهللا، لقد أذكرين كذا وكذا -١١١٨
ّيرسا وال تعرسا -١١١٩  ١٥٤، ح......................................................... ّ
 ١١٤........................................................، يرسوا وال تعرسوا -١١٢٠
 ٢٩٢، ح..... ًكل يوم مسكينايصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرط فيه ويطعم ل -١١٢١
 ١٠٩.................، يغرنكم من سحوركم أذان بالل وال بياض األفق املستطيل -١١٢٢
ِّاقرأ وارتق،ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا:ُيقال لصاحب القرآن -١١٢٣ ُ ِّ َِ ْ ،......٥٢١، ٥١٥ 
 ٤٢١، ح.........من اخلري، والرش، واألرزاق: يكتب من أم الكتاب يف ليلة القدر ما هو كائن يف السنة -١١٢٤
 ٢١٣.........................، ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنةيكشف ربنا عن  -١١٢٥
 ٣٣٩..، ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول -١١٢٦
ِينهى عن صيامني وبيعتني -١١٢٧ ِْ ْ ْ َ َ َُ َْ َ َ ْ َِ ِالفطر والنحر، والـمالمسة واملنابذة: َ ِ َِ َ َ َ ْ ََ َُّ َ َ َُ ْ ِْ ِ ْ ،.............٣٩٤ 
 ٤١٢....................، وم عيدكم يوم صيامكميوم اجلمعة يوم عيد فال جتعلوا ي -١١٢٨
 ٤٤٢................................................، يوم احلج األكرب يوم النحر -١١٢٩
ِيوم عرفة، ويوم النحر، وأيام الترشيق عيدنا أهل اإلسالم -١١٣٠ ََ ْ ُ َّ ُ َ َ ُ َِ ِْ َ ْ َْ َ ْ ْ َ َ َْ ِ َُ َّ َِّ ِ َ، ...........٤٠٩ ،٣٩٨ 
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، تأليف الحافظ جالل الدين السيوطي المتوفى آداب تالوة القرآن -١
 لمحمد بن الحسين أخالق حملة  القرآن مع هـ، المطبوع٩١١

 دار -هـ ١٤٠٧هـ، الطبعة األولى ٣٦٠اآلجري، المتوفى، 
 .الكتاب العربي بيروت لبنان

 إعداد األمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العلماء، -٢
هـ، الرئاسة العامة للبحوث العلمية ١٤٢٦الطبعة الثالثة، 

 .واإلفتاء
 ألبي بكر بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة  اإلجماع، -٣

أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، . د: هـ، تحقيق) ٣١٨(
مكتبة الفرقان، عجمان، ومكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، الطبعة 

 .هـ١٤٢٠الثانية، 
، البن عبد البر، جمع فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب وعبد اإلجماع -٤

 .هريالوهاب الش
 لعبد اهللا يوسف الجديع، أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان، -٥

 .هـ مكتبة دار األخص الكويت١٤٠٦الطبعة األولى 
، للشيخ علي بن حسن عبد الحميد أحكام العيدين في السنة المطهرة -٦

 .الحلبي األثري
، لعبد الرحمن بن قاسم، الطبعة األولى، اإلحكام شرح أصول األحكام -٧

 .توزيع ونشر ورثة المؤلفهـ، ١٤٠٦
 .، لإلمام الغزالي، دار الندوة الجديدة، بيروتإحياء علوم الدين -٨
 .، لشيخ اإلسالم ابن تيميةاالختيارات العلمية من االختيارات الفقهية -٩
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 للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد اهللا أخالق حملة القرآن، -١٠

لكتاب  دار ا-هـ ١٤٠٧هـ، الطبعة ٣٦٠اآلجري المتوفى، 
 .العربي بيروت لبنان

، لإلمام أبي عبد اهللا محمد إسماعيل البخاري، تحقيق األدب المفرد -١١
هـ، دار البشائر ١٤٠٩محمود فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثالثة 

 .اإلسالمية
 الطبعة الثانية –، للنووي، تحقيق عبد القادر األرنلؤوط األذكار -١٢

ياض المملكة العربية  الر–هـ، دار الهدى للنشر والتوزيع ١٤٠٩
 .السعودية

إرشاد أولي األبصار واأللباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر  -١٣
، تحقيق محمد  للعالمة عبد الرحمن بن ناصر السعدياألسباب،

هـ، مكتبة أضواء ١٤٢٠أشرف عبد المقصود، الطبعة األولى 
 .السلف

ى  محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة األولإرواء الغليل، -١٤
 .هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت١٣٩٩

، البن نجم، تحقيق الدكتور استخراج الجدال من القرآن الكريم -١٥
هـ، الناشر ١٤٠١زاهر بن عواض األلمعي، الطبعة الثانية 

 .المحقق
 للعالمة محمد جمال الدين إصالح المساجد من البدع والعوائد، -١٦

 – دمشق هـ، المكتب اإلسالمي،١٣٩٩القاسمي، الطبعة الرابعة 
 .بيروت

 .، البن حجر العسقالنيأطراف المسند -١٧
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 البن القيم محمد بن أبي بكر بن أعالم الموقعين عن رب العالمين، -١٨

، تحقق محمد محيي الدين عبد الحميد، ٧٥١القيم الجوزية، ت 
 . بيروت-هـ، المكتبة العصرية، صيدا ١٤٠٧الطبعة األولى 

علي بن أحمد المعروف  لعمر بن اإلعالم بفوائد عمدة األحكام،  -١٩
بابن الملقن، تحقيق عبد العزيز بن أحمد المشيقح، الطبعة األولى، 

 .هـ دار العاصمة الرياض، الممكة العربية السعودية١٤١٢
 البن القيم، تحقيق محمد عفيفي، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، -٢٠

 .هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت٤٠٧الطبعة األولى 
 لموسى بن أحمد الحجاوي، تحقيق الدكتور النتفاع،اإلقناع لطالب ا -٢١

هـ، ١٤١٨عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الطبعة األولى 
 .للطباعة والتوزيع

 لعلي بن سليمان المرداوي اإلنصاف لمعرفة الراجح من الخالف، -٢٢
هـ، مطبوع مع المقنع والشرح الكبير، تحقيق الدكتور ٨٨٥: ت

 .تركي، دار هجر للطباعة والنشرعبد اهللا بن عبد المحسن ال
 . ابن عابدين مع الدر المختارأوائل الشور العربية، -٢٣
 لعالء الدين أبي بكر بن مسعود بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، -٢٤

 .م١٩٨٢الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
هـ، ٧٤٧: ، للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير، تالبداية والنهاية -٢٥

لدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث تحقيق ا
 .والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر

، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني مع حاشية بلوغ المرام -٢٦
سماحه الشيخ ابن باز رحمه اهللا، مراجعة عبد العزيز بن إبراهيم بن 

 .قاسم، الطبعة الثانية، دار االمتياز للنشر
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 للنووي، تحقيق عبد القادر يان في آداب حملة القرآن،التب -٢٧

 .هـ، مكتبة دار البيان١٤٠٣األرناؤوط، الطبعة األولى 
إشراف ومراجعة عبد الوهاب بن تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي، -٢٨

 .عبد اللطيف، نشر مكتبه ابن تيمية، القاهرة
عالمة  لسماحة التحفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان اإلسالم، -٢٩

هـ، جمع ١٤١٥عبد العزيز بن عبد اهللا ابن باز، الطبعة األولى، 
محمد بن شايع الشايع دار الفائزين، الرياض، المملكة العربية 

 .السعودية
، لإلمام محمد بن أحمد القرطبي، التذكار في أفضل األذكار -٣٠

هـ، ١٤٠٧األندلسي، تحقيق بشير محمد عيون، الطبعة الثالثة 
دمشق، ومكتبة المؤيد، الطائف، المملكة العربية مكتبة البيان، 

 .السعودية
 لإلمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ، ت الترغيب والترهيب، -٣١

 تحقيق محيي الدين ديب مستو، دار ابن كثير ودار الكلم ٦٥٦
 .الطيب، دمشق بيروت

، تحقيق ٨١٦ لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ت التعريفات، -٣٢
 .لرحمن عميرة، عالم الكتبالدكتور عبد ا

 .تعليق ابن باز على نسخته من بلوغ المرام -٣٣
 لإلمام الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، تفسير البغوي، -٣٤

هـ، تحقيق خالد بن عبد الرحمن ومروان سوار، الطبعة ٥١٦ت
 .األولى، دار المعرفة، بيروت، لبنان

، نانتفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم الم -٣٥
للعالمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، الطبعة األولى ت 
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هـ، تحقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة ١٣٧٦
 .الرسالة

تفسير القرآن العظيم، لإلمام إسماعيل بن عمر بن كثير ت  -٣٦
هـ، دار السالم للنشر والتوزيع، ١٤١٩هـ، الطبعة األولى ٧٤٧

 .الرياض، المملكة العربية السعودية
 أحمد بن علي بن حجر العسقالني،  تقديم ودراسة تقريب التهذيب،  -٣٧

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ١محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، ط
 للشيخ صالح بن التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، -٣٨

هـ، دار العاصمة، ١٤١٧عبدالعزيز آل الشيخ، الطبعة األولى، 
 .الرياض المملكة العربية السعودية

للحافظ أحمد بن  الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،التلخيص -٣٩
هـ، توزيع رياسة إدارات ٧٧٣علي بن محمد العسقالني، 

 .البحوث العلمية
، لإلمام أبي عمر يوسف بن عبد اهللا القرطبي ابن عبد البر، التمهيد -٤٠

 .هـ٤٦٥ت 
 البن القيم المطبوع مع معالم السنن للخطابي، بتحقيق تهذيب السنن، -٤١

مد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي بدون تاريخ ، دار المعرفة، أح
 .بيروت

، البن األثير المبارك بن محمد بن األثير الجزري، ت جامع األصول -٤٢
هـ، دار ١٤٠٣هـ، تحقيق عبد القادر األرنؤوط، الطبعة الثانية ٦٠٦

 .الفكر للطباعة والنشر، لبنان ، بيروت
بي جعفر محمد بن جرير  ، ألجامع البيان عن تأويل آي القرآن -٤٣

هـ، تحقيق محمود محمد شاكر، توزيع دار ٣١٠الطبري ت 
 .التربية والتراث، مكة المكرمة
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 تحقيق أحمدمحمد شاكر، وأتمه ،)سنن الترمذي(الجامع الصحيح  -٤٤

 .إبراهيم عطوة عوض، المكتبة اإلسالمية
، البن رجب، تحقيق شعيب األرناؤوط، الطبعة جامع العلوم والحكم -٤٥

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١١ولى األ
 ألبي عبد اهللا بن أحمد األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، -٤٦

 هـ، تحقيق الدكتور محمد بن إبراهيم ١٤١٤الطبعة األولى عام 
 .الحفناوي، نشر دار الحديث، القاهرة

 البن تيمية، تحقيق علي بن الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، -٤٧
هـ، دار العاصمة، ١٤١٤اصر، الطبعة األولى، حسن بن ن

 .الرياض، المملكة العربية السعودية
، الطبعة الثالثة، نشر ورثة حاشية ابن قاسم على الروض المربع -٤٨

 .المؤلف
، حاشية اإلمام عبد العزيز ابن باز على فتح الباري البن حجر -٤٩

 .المطبوع من فتح الباري، الطبعة سلفية
هـ، ١٤٠٦، الطبعة األولى سنة النسائيحاشية السندي على سنن  -٥٠

 .دار البشائر اإلسالمية
 .الدرر السنية في الجوبة النجدية -٥١
،لسعيد بن علي بن الذكر والدعاء والعالج بالرقى من الكتاب والسنة -٥٢

وهف القحطاني، مؤسسة الجريسي للتوزيع واإلعالن،الطبعة الثالثة، 
 .هـ١٤٢٢شعبان 

رح تنوير األبصار المعروفة رد المحتار على الدر المختار ش -٥٣
 محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ،)حاشية ابن عابدين(بـ

المشهور بابن عابدين، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 
 . هـ١٣٨٦
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٧٣١ 
هـ، ١٤٠٧ الطبعة الثالثة رسالتان البن باز في الزكاة والصيام، -٥٤

 .رشادتوزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإل
، دار الكتب العربية ٥٢، لمكي بن أبي طالب القيسي، صالرعاية -٥٥

 .بدمشق
عبد اهللا :  بحاشية وتعليق المشايخالروض المربع شرح زاد المستقنع -٥٦

 .الطيار، والغصن، والمشيقح
 تحقيق عبد اهللا الطيار، الطبعة الروض المربع شرح زاد المستقنع، -٥٧

 .مملكة العربية السعوديةهـ دار الوطن، الرياض، ال١٤٢٢الثانية، 
، مع حاشية عبد الرحمن بن الروض المربع شرح زاد المستنقع -٥٨

 .هـ، نشر ورثة المؤلف١٤٠٥قاسم، الطبعة الثالثة 
، لإلمام شمس الدين أبي عبد اهللا زاد المعاد، في هدي خير العباد -٥٩

محمد بن أبي بكر الدمشقي، ابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب 
قادر األرنؤوط، الطبعة األولى، مؤسسة األرناؤوط، وعبد ال
 .الرسالة، بيروت، لبنان

 لإلمام أحمد بن حنبل، مطبعة أم القرى بمكة المكرمة، عام الزهد، -٦٠
 .هـ١٣٥٧

، لإلمام محمد بن إسماعيل سبل السالم الموصل إلى بلوغ المرام -٦١
األمير الصنعاني، تحقيق محمد صبحي حسن حالق، الطبعة 

ار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية هـ، د١٤١٨األولى عام 
 .السعودية

 للشيخ محمد ناصر الدين األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، -٦٢
 .هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت١٤٩٨الطبعة الرابعة 

 للشيخ محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة سلسلة األحاديث الضعيفة، -٦٣
 .هـ، المكتب اإلسالمي بيروت١٤٩٨الرابعة 
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٧٣٢ 
هـ، دار السالم للنشر ١٤٢٠ الطبعة األولى عام ن أبي داود،سن -٦٤

 .والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية
 محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، الطبعة األولى سنن ابن ماجه، -٦٥

هـ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة ١٤٢٠عام 
 .العربية السعودية

 بن سورة، الطبعة األولى عام  محمد بن عيسىسنن الترمذي، -٦٦
هـ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية ١٤٢٠

 .السعودية
هـ، دار ٣٨٥ لإلمام علي بن عمر الدار قطني، ت سنن الدار قطني، -٦٧

 .المحاسن للطباعة، القاهرة
هـ، ٢٥٥ لإلمام عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي، ت سنن الدارمي، -٦٨

توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية . ، الباكستانهـ١٤٠٤الطبعة 
 .واإلفتاء

عبدالغفار . د: ، ألحمد بن شعيب النسائي، تحقيقالسنن الكبرى -٦٩
سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، 

 .هـ١٤١١، ١بيروت، ط
هـ، دار ٤٥٨، للبيهقي، أحمد بن الحسين، ت السنن الكبرى -٧٠

 .انالمعرفة، بيروت، لبن
 لإلمام أحمد بن شعيب النسائي، الطبعة األولى عام سنن النسائي، -٧١

هـ، دار السالم للنشر والتوزيع الرياض المملكة العربية ١٤٢٠
 .السعودية

، وبهامشه شرح الشيخ علي  شرح الخرشي على مختصر خليل -٧٢
 .العدوي، دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة
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٧٣٣ 
لدكتور عبد اهللا بن ، تحقيق اشرح الزركشي على مختصر الخرقي -٧٣

 .عبد الرحمن الجبرين
هـ، تحقيق ٥١٦ لإلمام الحسين بن مسعود البغوي ت شرح السنة، -٧٤

شعيب األرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، الطبعة األولى 
 .هـ، توزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاء١٣٩٠

 المطبوع مع سنن ابن ماجه، شرح السندي على سنن ابن ماجه، -٧٥
 .هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان١٤١٦ى، الطبعة األول

 لي عي العز علي بنأبن اب فيحنل ل،طحاويةالشرح العقيدة  -٧٦
، بيروت، المكتب ١ناصر الدين األلباني، ط: تحقيق ). هـ٧٩٢(

 .اإلسالمي
 البن تيمية، قسم كتاب الصيام، تحقيق زيد بن أحمد شرح العمدة، -٧٧

اري للنشر هـ، دار األنص١٤١٧النثيري، الطبعة األولى 
 .٥٥٨٦٢٤٥والتوزيع، ت 

، ألبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة الشرح الكبير -٧٨
هـ، مطبوع معه اإلنصاف والمقنع، تحقيق الدكتور ٦٨٢المقدسي 

 .عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر
 .مصر، ألحمد شاكر، الطبعة الثانية، دار المعارف بشرح المسند -٧٩
هـ، مؤسسة ١٤١٥الطبعة الثالثة، :  البن عثيمين الشرح الممتع، -٨٠

 .آسام للنشر، المملكة العربية السعودية
 مراجعة خليل الميس، دار القلم، شرح النووي على صحيح مسلم، -٨١

 .بيروت، لبنان
هـ، تحقيق ٣٢١، ألبي جعفر الطحاوي ت شرح معاني اآلثار -٨٢

هـ، دار الكتب ١٤٢٧إبراهيم شمس الدين، الطبعة الثانية 
 .العلمية، بيروت، لبنان
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٧٣٤ 
 بن ،لمنصور بن يونس بن صالح الدين بن حسنشرح منتهى اإلرادات -٨٣

 ).بدون تاريخ(إدريس البهوتي، دار الفكر، بيروت 
، للبيهقي، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول، شعب اإليمان -٨٤

 .هـ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان١٤١٠الطبعة األولى 
هـ، تحقيق شعيب ٧٣٠ ت حيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،ص -٨٥

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٢٤األرناؤوط، الطبعة الثانية 
هـ، ٣١١ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة، ت صحيح ابن خزيمة، -٨٦

تحقيق الدكتور محمد مصطفى األعظمي، الطبعة األولى 
 .هـ، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان١٣٩١

 للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف ه،صحيح ابن ماج -٨٧
 .الرياض، المملكة العربية السعودية. للنشر والتوزيع

، للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة صحيح األدب المفرد -٨٨
 .هـ، دار الصديق الجبيل المملكة العربية السعودية١٤١٥الثانية 

: حمد بن إسماعيل البخاري ت، لإلمام أبي عبد اهللا مصحيح البخاري -٨٩
هـ، مكتبة دار السالم، الرياض، ١٤١٩هـ، الطبعة الثانية ٢٥٦

 .المملكة العربية السعودية
، للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، صحيح الترغيب والترهيب -٩٠

هـ، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة ١٤١٢الطبعة األولى 
 .العربية السعودية

للعالمة محمد ناصر الدين األلباني ، الطبعة ، صحيح الجامع الصغير -٩١
 .هـ، المكتب اإلسالمي١٣٨٨األولى 

، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، لأللباني، مكتبة صحيح الكلم الطيب -٩٢
 .المعارف الرياض ، المملكة العربية السعودية
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٧٣٥ 
للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة ، صحيح سنن أبي داود -٩٣

 .الرياض، المملكة العربية السعودية. المعارف للنشر والتوزيع
للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة ، صحيح سنن الترمذي -٩٤

 .المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية
للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، مكتبة ، صحيح سنن النسائي -٩٥

 .ة السعوديةالرياض، المملكة العربي. المعارف للنشر والتوزيع
:  لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري تصحيح مسلم، -٩٦

هـ، مكتبة دار السالم، الرياض ١٤١٩هـ، الطبعة الثانية ٢٥٦
 .المملكة العربية السعودية

، البن القيم، مؤسسة مكة للطباعة واإلعالم، توزيع الجامعة الصالة -٩٧
 .اإلسالمية بالمدينة المنورة

للعالمة األلباني ناصر الدين، الطبعة األولى  غير،ضعيف الجامع الص -٩٨
 .هـ، المكتب اإلسالمي١٣٨٨

، للعالمة محمد ناصر الدين األلباني، نشر ضعيف سنن أبي داود -٩٩
 والمكتب اإلسالمي، -مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١ لبنان، ط–بيروت 
ناصر الدين األلباني،  للعالمة محمد ضعيف سنن ابن ماجه، -١٠٠

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١المكتب اإلسالمي، ط
 لعبد العزيز بن ناصر الرشيد، عدة الباحث في أحكام التوارث، -١٠١

 .للنشر والتوزيع، الرياض
. د:  أحمد بن شعيب النسائي، دراسة وتحقيقعمل اليوم والليلة، -١٠٢

هـ، ١٤٠٦فاروق حمادة، الرئاسة العامة لإلفتاء، الرياض، 
 .الثانية، مؤسسة الرسالة بيروتالطبعة 
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٧٣٦ 
، ألبي الطيب محمد شمس عون المعبود شرح سنن أبي داود -١٠٣

 .هـ، دار الفكر١٣٩٩الحق العظيم آبادي، الطبعة الثالثة 
جمع عبد العزيز المسند، الطبعة األولى فتاوى إسالمية،  -١٠٤

 .هـ، دار الوطن، الرياض المملكة العربية السعودية١٤١٥
 جمع أحمد بن عبد ة للبحوث العلمية واإلفتاء،فتاوى اللجنة الدائم -١٠٥

هـ، نشر إدارة البحوث ١٤١٩الرزاق الدويش، الطبعة األولى، 
 .العلمية واإلفتاء، المملكة العربية السعودية

، ١٣٩٩ الطبعة األولى، فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، -١٠٦
 ).وقف هللا تعالى(مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 

 للحافظ أحمد بن علي بن رح صحيح البخاري،فتح الباري بش -١٠٧
هـ، أشرف على مقابلة نسخه المطبوعة ٨٥٢حجر العسقالني 

والمخطوطة عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، نشر مكتبة الرياض 
 .الحديثة

 بن ،ألحمدالفتح الرباني ترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني -١٠٨
 .عبدالرحمن البنا، دار الشهاب، القاهرة

، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير -١٠٩
، ٢للشوكاني، مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي،  القاهرة، ط

 .هـ١٣٨٣
ـ، تحقيق الدكتور عبد اهللا بن ٧٦٣، لمحمد بن مفلح المقدسي، تالفروع -١١٠ ه

ـ،  مؤسسة الرسالة،  بيروت، ١٤٢٤عبدالمحسن التركي،  الطبعة األولى   ه
 .لبنان

 لسعيد بن علي بن وهف القحطاني، فقه الدعوة في صحيح البخاري، -١١١
هـ، توزيع مؤسسة الجريسي، الرياض، المملكة ١٤٢٠الطبعة األولى 
 .العربية السعودية
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٧٣٧ 
هـ، دار الكتاب ١٣٩٢ لسيد سابق، الطبعة الثانية فقه السنة، -١١٢

 .العربي، بيروت، لبنان
إعداد نخبة من العلماء، ، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة -١١٣

مجمع الملك فهد بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية، الطبعة 
 .هـ، مجمع الملك فهد١٤٢٤األولى، 

 .الفواكه الدواني -١١٤
 لسعدي أبو جيب، الطبعة لغة واصطالحاً،: القاموس الفقهي -١١٥

 .هـ، دار الفكر، دمشق، سورية١٤٠٢األولى، 
هـ، ٨١٧أبادي، ت لمحمد بن يعقوب الفيروزالقاموس المحيط، -١١٦

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٠٦الطبعة األولى، 
 . البن نصرقيام الليل، -١١٧
هـ ٦٢٠عبد اهللا بن أحمد بن محمد، ت :  البن قدامةالكافي، -١١٨

 .تحقيق الدكتور عبداهللا بن عبد المحسن التركي، دار هجر
، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن : البن األثيرالكامل في التاريخ، -١١٩

هـ، دار الكتاب ١٤٠٦هـ، الطبعة السادسة ٦٣٠بد الكريم، ت ع
 .العربي

جمال الدين محمد بن مكرم ابن :  البن منظورلسان العرب، -١٢٠
هـ، دار ١٤١٠منظور اإلفريقي المصري، الطبعة األولى، 

 .صادر، بيروت، لبنان
، البن رجب، تحقيق، يس محمد السواس، الطبعة لطائف المعارف -١٢١

 .دار ابن كثير دمشقهـ، ١٤١٦الثالثة، 
 للعالمة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه مجالس شهر رمضان، -١٢٢

هـ، ١٤١٦اهللا، تحقيق أشرف عبد المقصود، الطبعة األولى 
 .مكتبة أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية
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٧٣٨ 
 ٢/٣٨١،٣٨٧، ج ١٠ العدد مجلة المجمع الفقهي، -١٢٣
 . ٢٨٩، ص٢، ج١٠ العدد مجلة المجمع الفقهي، -١٢٤
، ٢، ج١٠الدكتور وهبة الزحيلي ، عدد مجلة المجمع الفقهي، -١٢٥

 . ٣٧٨ص
 للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، -١٢٦

هـ، منشورات دار ١٤٠٢هـ، الطبعة الثالثة ٨٠٧الهيثمي ت 
 . لبنان،الكتاب العربي، بيروت 

 الثانية  جمع الشويعر، الطبعةمجموع الفتاوى لإلمام ابن باز، -١٢٧
 .هـ، توزيع مكتب الدعوة واإلرشاد، الرياض١٤٢٣

 جمع وترتيب عبد مجموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، -١٢٨
الرحمن بن القاسم، أشرف على طباعته المكتب السعودي 

 .بالمغرب
 جمع عبد اهللا الطيار، وأحمد الباز، الطبعة مجموع فتاوى ابن باز، -١٢٩

ياض، المملكة العربية هـ، دار الوطن، الر١٤١٦األولى 
 .السعودية

، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -١٣٠
هـ، جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم ١٤٢٣الطبعة األولى 

 .السليمان، دار الثريا للنشر
 . ليحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربيالمجموع، -١٣١
 سعيد بن حزم د بن علي بن أحمد بنحملم ،حلى باآلثارالم -١٣٢

تحقيق أحمد شاكر ، مكتبة دار التراث، القاهرة، بدون ، سيلنداأل
 .تاريخ

 لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، إخراج مختار الصحاح، -١٣٣
 .م١٩٨٥دائرة المعارف في مكتبة لبنان، بيروت، 
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هـ، ١٣٧٦ للسعدي ت المختارات الجلية من المسائل الفقهية، -١٣٤

 .لرياض، المملكة العربية السعوديةالمؤسسة السعيدية با
 تحقيق عبد اهللا بن مختصر الخرقي المطبوع مع المغني، -١٣٥

هـ، دار هجر للطباعة ١٤١٠عبدالمحسن التركي، الطبعة األولى 
 .والنشر

 .، لأللبانيمختصر الشمائل المحمدية -١٣٦
 البن تيمية، تحقيق محمد بن حامد فقي، مختصر الفتاوى الكبرى، -١٣٧

 .سالمية، الباكستاندار نشر الكتب اإل
 البن قيم الجوزية، تحقيق محمد حامد الفقي، مدارج السالكين، -١٣٨

 .مكتبة السنة المحمدية ومكتبة ابن تيمية، القاهرة
 . البن بدرانالمدخل لفقه اإلمام أحمد، -١٣٩
 ألبي محمد مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، -١٤٠

، دار زاهد القدسي، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ٤٥٦ت . (الطبعة الثالثة

 ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا ن،ييححلصا ى علركتدمسال -١٤١
 .لبنان، روتبية، معرف الارد الحاكم، 

 .مسند البزار -١٤٢
  ألبي داود سليمان بن داود الطيالسي ي داود الطيالسي،بأمسند  -١٤٣

مد بن عبد المحسن التركي، طبع دار مح. د: ، تحقيق) هـ٢٠٤(
 . هـ١٤١٩هجر بالقاهرة، الطبعة األولى 

 علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري مسند ابن الجعد، -١٤٤
، تحقيق عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، ) هـ٢٣٠ت (
 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ١ط
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 النسخة المحققة، تحقيق مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، -١٤٥

موعة من أهل العلم أشرف على التحقيق الدكتور عبد اهللا بن مج
 . لبنان-عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت

 لمحمد بن عبد اهللا الخطيب التبريزي، تحقيق مشكاة المصابيح، -١٤٦
هـ، المكتب ١٤٠٥محمد ناصر الدين األلباني ، الطبعة الثالثة 

 .اإلسالمي، بيروت
وصيري لب اينلدشهاب ا، ل ابن ماجه في زوائداجةجالز باحصم -١٤٧

 .ـه١٤٠٦، بيروت، دار الجنان، ١،ط)هـ٨٤٠ت (
 تأليف أحمد بن المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، -١٤٨

 .محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان
 . توزيع إدارات البحوث العلمية واإلفتاءمصنف ابن أبي شيبة، -١٤٩
حبيب الرحمن : تحقيق بن همام الصنعاني، عبد الرزاق فنصم -١٥٠

هـ ، المكتب اإلسالمي،  ١٤٠٣نية األعظمي، الطبعة الثا
 .بيروت

 .معارج القبول، لحافظ الحكمي -١٥١
، المطبوع مع ) هـ٣٨٨(لحمد بن محمد الخطابي لسنن، ا ملاعم -١٥٢

مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري، تحقيق أحمد محمد شاكر 
 . المعرفة، بيروت، لبنانومحمد حامد الفقي، دار

 للطبراني، المجموع في مجمع البحرين في زوائد المعجم األوسط، -١٥٣
 .المعجمين، مكتبة الرشد، الرياض

م ١٩٩٥ لياقوت بن عبد اهللا الحموي، الطبعة الثانية معجم البلدان، -١٥٤
 .دار صادر صادر، بيروت
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 ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت المعجم الكبير، -١٥٥

 تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الجمهورية العراقية، هـ،٣٦٠
 .وزارة األوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث

 لمحمد فؤاد عبد الباقي،  المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، -١٥٦
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

 ،ول إستانب، مجمع اللغة العربية، المكتبة اإلسالمية الوسيط،عجمالم -١٥٧
 . ، تركيا

 لألستاذ الدكتور، محمد رواس الطبعة األولى معجم لغة الفقهاء، -١٥٨
 .هـ، دار النفائس، بيروت، لبنان١٤١٦

، تحقيق ٦٢٠لعبد اهللا أحمد بن محمد بن قدامة ت المغني،  -١٥٩
 .الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، هجر للطباعة، القاهرة

يق علي بن حسن الحلبي،  البن القيم، تحقمفتاح دار السعادة، -١٦٠
هـ، دار عفان الخبر المملكة العربية ١٤١٦الطبعة األولى، 

 .السعودية
 لألصفهاني، تحقيق عدنان داوودي، الطبعة مفردات ألفاظ القرآن، -١٦١

 .هـ، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت١٤١٢األولى 
 للدكتور أحمد بن محمد الخليل، مفطرات الصيام المعاصرة، -١٦٢

ت عن طريق مكتب الدعوة ودعوة الجاليات، بمدينة وزع
 .الدوادمي، المملكة العربية السعودية

 للقرطبي،  تحقيق محيي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، -١٦٣
هـ، ١٤١٧الدين ديب مستو ويوسف علي بدوي، الطبعة األولى 

 .دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، بيروت، لبنان
 تحقيق الدكتور عبد اهللا بن ، مع اإلنصافالمقنع والشرح الكبير -١٦٤

 .هـ، دار الهجر١٤١٦عبد المحسن التركي، الطبعة األولى  
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 تأليف إبراهيم محمد بن سالم بن ضويان، تحقيق منار السبيل، -١٦٥

هـ، المكتب اإلسالمي، ١٤٠٢زهير الشاويش، الطبعة الخامسة 
 .بيروت

الكتب العالبية ، للزرقاني، بدون تاريخ، دار إحياء مناهل العرفان -١٦٦
 .في علوم القرآن

 لمجد الدين أبي البركات عبد ،rالمنتقى من أخبار المصطفى  -١٦٧
هـ، الرئاسة ١٤٠٢السالم ابن تيمية، تصحيح محمد حامد الفقي، 

العامة إلدارات البحوث العلمية، الرياض، المملكة العربية 
 .السعودية

  ت  لمحمد بن أحمد الفتوحي، تقي الدينمنتهى اإلرادات، -١٦٨
هـ، مع حاشية المنتهى لعثمان أحمد سعيد النجدي، تحقيق ٩٧٢

 .الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة
، للسبكي، مكتبة المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود -١٦٩

 .طبرية، بدون تاريخ
 لعلي بن أبي بكر الهيثمي، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، -١٧٠

 .د عبدالرزاق حمزة، دار الكتب العلميةتحقيق محم
هـ، مطابع دار ١٤١٤الطبعة األولى الموسوعة الفقهية الكويتية،  -١٧١

صفوة للنشر والتوزيع، توزيع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 .بالكويت

هـ، ١٤٢٣ للعوائشة، الطبعة األولى الموسوعة الفقهية الميسرة، -١٧٢
 .المكتبة اإلسالمية، عمان، األردن

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء إلمام مالك،ل ،لموطأا -١٧٣
 .الكتب العربية

 .ألبي عبيد، الناسخ والمنسوخ -١٧٤
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٧٤٣ 
أبي السعادات :  البن األثيرالنهاية في غريب الحديث واألثر، -١٧٥

هـ، تحقيق محمود محمد الطناحي ٦٠٦المبارك بن محمد، ت 
 .وطاهر أحمد الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت

 للشوكاني، تحقيق أحمد محمد السيد ومحمود إبراهيم األوطار،نيل  -١٧٦
هـ، دار الكلم الطيب، دمشق، ١٤١٩الطبعة األولى بزال،  
 .بيروت

 لعبدالقادر بن عمر التغلبي، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، -١٧٧
 .هـ دار النفائس، عمان األردن١٤٢٠الطبعة الثانية 

ر، مكتبة الرياض  البن حجهدي الساري مقدمة فتح الباري، -١٧٨
 .الحديثة بدون تاريخ

 
 

# # # 
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 ٥١..........................................................................وأما اإلمجاع 
 ٥١..............................................:مراتب فرض الصيام وأطواره: ثانياً

َفرض أو:الرتبة األوىل ِ  ٥٢...........................ُال عىل وجه التخيري بينه وبني أن يطعم ُ



   فهرس الموضوعات-٣

 

٧٤٨ 
 ٥٤.............................................................حتتم الصيام : الرتبة الثانية
 ٥٤..............................حتتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاين : الرتبة الثالثة

.............................٥٦ 
 ٥٦................................................. يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين

 ٥٦...................................دل ٍرؤية هالل رمضان ولو من واحد ع:األمر األول
 ٥٦..............................................ًإمتام شهر شعبان ثالثني يوما: األمر الثاين

 ٥٦........................................................... ويثبت خروج شهر رمضان
 ٥٦.............................. وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهالله: أوالً
 ٦٣...........................:وجوب صوم رمضان بالشهادة،والشهادة نوعان:ثانياً

 ٦٣...........................................................شهادة الواحد : النوع األول
 ٦٥............................................................شهادة االثنني : النوع الثاين

 ٦٦............................... لمطالع بين البلدان في رؤية الهاللاختالف ا: ثالثاً
 ٧٢.................................................... الصوم والفطر باالجتهاد: رابعا

 ٧٧...................................السنة لكل من رأى الهالل أول كل شهر:خامساً
.........................................٧٩ 

 ٧٩.............................................:الصوم أربعة أنواع على النحو اآلتي
 ٧٩................................................. الصوم املفروض بالرشع: النوع األول
 ٧٩..................................:اجب يف الكفارات،وهو أقسامالصوم الو:النوع الثاين

 ٧٩..............فدية األذى للمحرم وهي صيام ثالثة أيام ملن مل يرد الذبح أو اإلطعام  -١
 ٧٩...................من مل جيد اهلدي صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله  -٢
  ٧٩....................كفارة قتل اخلطأ ملن مل جيد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعني  -٣
  ٧٩................يام ملن مل جيد اإلطعام أو الكسوة،أو الرقبة كفارة اليمني صيام ثالثة أ -٤
  ٨٠....................جزاء قتل الصيد يف اإلحرام ملن مل يرد املثل من النعم أو اإلطعام  -٥
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٧٤٩ 
 ٨٠.......................كفارة الظهار ملن مل جيد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعني  -٦
 ٨٠...........................كفارة اجلامع يف هنار رمضان ملن مل جيد إعتاق رقبة مؤمنة  -٧

 ٨٠.................................................. الواجب بالنذرالصوم : النوع الثالث
 ٨١............................................................ صوم التطوع: النوع الرابع

.....................................................٨٢ 
 ٨٢..............................................................ًالرشط لغة ، واصطالحا 

 ٨٢...............................................................اإلسالم : الرشط األول
 ٨٤.................................................................البلوغ : الرشط الثاين

 ٨٥.................... ٍوحيصل البلوغ بواحد من أمور ثالثة للذكر، واألنثى تزيد بأمر رابعٍ
 ٨٥..........................................و يف اليقظة إنزال املني باحتالم أ: األمر األول
 ٨٦............................................................: إنبات الشعر: األمر الثاين
 ٨٧...............................................بلوغ متام مخس عرشة سنة : األمر الثالث

 ٨٧.............ُوحيصل بلوغ األنثى بام حصل به بلوغ الذكر، وتزيد بأمر رابعٍ وهو احليض 
 ٨٩................................................................العقل : الرشط الثالث
 ٩١.....................................................القدرة عىل الصوم : الرشط الرابع

 ٩٢..............................................................اإلقامة : الرشط اخلامس
ُّاخللو من املوانع : دسالرشط السا ُ.....................................................٩٢ 

...................................................٩٣ 
 ٩٣............................................................................الركن لغة 

 ٩٣.....................................................................ًالركن اصطالحا 
 ٩٣................................................... :النية وهي نوعان: الركن األول
 ٩٣...........................................................نية املعمول له : النوع األول
 ٩٦..........................................متييز العبادات بعضها عن بعض : النوع الثاين



   فهرس الموضوعات-٣

 

٧٥٠ 
 ١٠٦.................. اإلمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر: الركن الثاني

................................١١٢ 
............١١٥ 

 ١١٥............................................................... املريض: النوع األول
 ١١٥................................................................مفهوم املرض : ًأوال
 ١١٥.......................................................جيب عىل املريض الصرب : ًثانيا
 ١١٩.................................................:املرض نوعان عىل النحو اآليت: ًثالثا

ِالذي يرجى برؤ مرضه: يضاملر: النوع األول ُ ُ ........................................١١٩ 
 ١١٩...........................................وللمريض يف شهر رمضان ثالث حاالت 

 ١١٩.......................................................................: احلالة األوىل
 ١٢٠........................................................................احلالة الثانية 
 ١٢٠........................................................................احلالة الثالثة 
ًاملريض العاجز عن الصيام عجزا مستمرا: النوع الثاين ً ................................١٢٢ 

ُوخيري العاجز عن الصيام، لكرب، أو مرض ال يرجى برؤه يف صفة اإلطعام  ٍ ٍ َّ  ١٢٣...بني أمرين ُ
ًيفرق طعاما عىل املساكني : األمر األول ِّ..............................................١٢٤ 
ًجيوز أن يصلح طعاما : األمر الثاين َ ُ..................................................١٢٤ 
 ١٢٦............................................ املسافر مسافة قرص الصالة: النوع الثالث

 ١٢٦.................................................... مفهوم السفر، والمسافر:أوالً
 ١٢٧............................................:أنواع السفر على النحو اآلتي: ثانياً
ٌ سفر حرام -١ ٌ.....................................................................١٢٧ 
 ١٢٧.................................................................... سفر واجب -٢
 ١٢٧.................................................................. سفر مستحب -٣
 ١٢٧...................................................................... سفر مباح -٤
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٧٥١ 
 ١٢٧.................................................................... سفر مكروه -٥

 ١٢٨............:هو ما تقصر فيه الصالة:السفر الذي يبيح الفطر في رمضان:ثالثاً
 ١٢٨................... للمسافر أن يفطر يف رمضان وغريه، بداللة الكتاب والسنة، اإلمجاع

 ١٢٩.........................................................................أما الكتاب 
 ١٢٩..........................................................................وأما السنة 

 ١٢٩........................................................................وأما اإلمجاع 
 ١٣٢..................ذا فارق عامر بيوت قريته، أو مدينته يفطر المسافر إ: رابعاً

 ١٣٤...................إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصالة : خامساً
 ١٣٨.....................................:إذا سافر سفراً شبه دائم في العام: سادساً
 ١٣٨ .................إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، أو نوى صيام يوٍم: سابعاً
 ١٤٠...........................................:ثالثة: أنواع الصيام في السفر: ثامناً

 ١٤٠.....................................ًإباحة اإلفطار مطلقا يف السفر :  األولالنوع
 ١٤٢...............................التخيري بني اإلفطار والصوم يف السفر : النوع الثاين
 ١٤٥......................األمر باإلفطار والرتغيب يف الفطر والرتهيب :النوع الثالث

 ١٤٩...................................:حكم صوم المسافر على ثالث حاالت: تاسعاً
 ١٤٩............................................ يظهر أن صيام املسافر عىل ثالث حاالت

 ١٤٩........................................................................احلال األوىل 
 ١٥٠........................................................................احلال الثانية 
 ١٥٠........................................................................احلال الثالثة 
 ١٥٥.....................................................:احلائض والنفساء: النوع الرابع

 ١٥٧.....................................................احلامل واملرضع : النوع اخلامس
 ١٥٨................................................. واحلامل واملرضع هلام ثالث حاالت

 ١٥٨........................................................................احلال األوىل 



   فهرس الموضوعات-٣

 

٧٥٢ 
 ١٥٨........................................................................احلال الثانية 
 ١٥٨........................................................................احلال الثالثة 

ًاملكره عىل الفطر إكراها ملجئا :النوع السادس ً.......................................١٦٢ 
 ١٦٣...................................من احتاج للفطر؛لدفع رضورة غريه :لنوع السابعا

 ١٦٤...............من غلبه اجلوع أو العطش الشديد الذي خياف معه اهلالك :النوع الثامن
 ١٦٥.............................من احتاج إىل الفطر للتقوي به عىل اجلهاد : النوع التاسع

..............................١٦٨ 
 ١٦٨........................ لى النحو اآلتيأنواع ع...المفطرات التي تفسد الصوم

 ١٦٨................................................................. اجلامع: النوع األول
 ١٦٨فاجلامع يف الفرج يف هنار رمضان حرام ومفسد للصيام،بداللة الكتاب والسنة،واإلمجاع 

 ١٦٨.........................................................................أما الكتاب 
 ١٦٩..........................................................................وأما السنة 

 ١٦٩........................................................................وأما اإلمجاع 
 ١٧٥..................................................... إنزال املني باختياره: النوع الثاين
 ١٧٩..................................................... األكل أو الرشب: النوع الثالث

 ١٨٢.............................. ما كان بمعنى األكل أو الرشب ومها شيئان:وع الرابعالن
 ١٨٢....................................................حقن الدم يف الصائم : األول
تفى هبا عن األكل والرشب : الثاين َاإلبر املغذية التي يكْ َِّ ُ...........................١٨٢ 

ِإخراج الدم باحلجامة يفطر به الصائم:النوع اخلامس ْ ُ .................................١٩٠ 
 ١٩٧...................................................... ًاالستقاء عمدا: النوع السادس
 ١٩٩............................................ ج دم احليض والنفاسخرو: النوع السابع
 ٢٠٠............................................................ نية اإلفطار: النوع الثامن
َّالردة عن اإلسالم: النوع التاسع ِّ .....................................................٢٠٢ 
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٧٥٣ 
.........................................٢٠٤ 

 ٢٠٤.............................. ًأن يكون الصائم عاملا باحلكم غري متعمد: الرشط األول
 ٢٠٤........................................................ ًأن يكون ذاكرا: الرشط الثاين
 ٢٠٥......................................................ً أن يكون خمتارا: الرشط الثالث

....................................٢٠٧ 
 ٢٠٨...........................................................حكم تارك الصالة: أوالً
 ٢١١.......................................................:حكم صالة الجماعة: ثانياً

 ٢١١.. األدلة رصحية كثرية عىل وجوب صالة اجلامعة من الكتاب والسنة الصحيحة، واآلثار
 ٢١٢........................................ أمر اهللا تعاىل حال اخلوف بالصالة مجاعة -١
 ٢١٢.................................................صلني  بالصالة مع املU أمر اهللا -٢
 ٢١٢...................................ُ عاقب اهللا من مل جيب املؤذن فيصيل مع اجلامعة -٣
 ٢١٣................................................ بالصالة مع اجلامعة r أمر النبي -٤
 ٢١٤..................... بتحريق البيوت عىل املتخلفني عن صالة اجلامعة rّ هم النبي -٥
 ٢١٥.................... لألعمى بعيد الدار يف التخلف عن اجلامعة rّ مل يرخص النبي -٦
 ٢١٦............................. ع النداء فلم يأته فال صالة له أن من سمrَّ بني النبي -٧
 ٢١٦.................... ُ ترك صالة اجلامعة من عالمات املنافقني ومن أسباب الضالل-٨
 ٢١٩.......................................  تارك صالة اجلامعة متوعد باخلتم عىل قلبه-٩

 ٢١٩................................  استحواذ الشيطان عىل قوم ال تقام فيهم اجلامعة-١٠
 ٢٢٠................. عة حتريم اخلروج من املسجد بعد األذان حتى يصيل صالة اجلام-١١
 ٢٢١...............  للجامعة يف املسجد يدل عىل وجوب صالة اجلامعةr تفقد النبي -١٢
 ٢٢٢..................................  عىل وجوب صالة اجلامعةy إمجاع الصحابة -١٣

....................٢٢٤ 
 ٢٢٥....................................ٍمن كان يقيم يف بالد يتاميز فيها الليل والنهار: ًأوال



   فهرس الموضوعات-٣

 

٧٥٤ 
 ٢٢٧...............................ً بالد ال تغيب عنها الشمس صيفا من كان يقيم يف: ًثانيا

.........................................٢٣١ 
 ٢٣١...................................................................تعريف المحرم 

 ٢٣١........................................................ أنواع املفطرات: النوع األول
 ٢٣٢........................................ مجيع املحرمات يف رمضان وغريه: النوع الثاين

 ٢٣٣............................ وهو اإلخبار عن الشيء بخالف ما هو:  الكذب-١
 ٢٣٥.......................................... :وال جيوز الكذب إال يف ثالث حاالت

 ٢٣٥....................................................يف احلرب : احلالة األوىل
 ٢٣٦...........................................اإلصالح بني الناس :احلالة الثانية
 ٢٣٦..................وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها : احلالة الثالثة

 ٢٣٦...................................................  قول الزور وشهادة الزور-٢
 ٢٣٧...............................  الغيبة، وهو ذكرك أخاك بما يكره في غَيبته-٣

 ٢٣٩............................................ :وتباح الغيبة لغرض رشعي لستة أسباب
 ٢٣٩..........................................................التظلم : ب األولالسب

 ٢٣٩.........................................االستعانة عىل تغيري املنكر :السبب الثاين
 ٢٣٩.......................................................االستفتاء : السبب الثالث
 ٢٣٩...............................االستعانة حتذير املسلمني من الرش : السبب الرابع

 ٢٣٩..............................ًأن يكون جماهرا، بفسقه، أو بدعته : السبب اخلامس
 ٢٤٠.....................................................التعريف : السبب السادس

 ٢٤٠...................................................................... النميمة -٤
 ٢٤١............................:من نقلت إليه النميمة بستة أمورينبغي أن يعمل 
 ٢٤١......................................ّأن ال يصدق النامم ألنه فاسق: األمر األول
 ٢٤١..............................أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله: األمر الثاين
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٧٥٥ 
 ٢٤١.............................................أن يبغضه يف اهللا تعاىل: األمر الثالث
 ٢٤١.....................................أن ال يظن بأخيه الغائب السوء: األمر الرابع

 ٢٤١.............................ه عىل التجسسأن ال حيمله نا حكي ل: األمر اخلامس
 ٢٤١.................................ال يرىض لنفسه ما هنى عنه النامم: األمر السادس

 ٢٤١.........................................  يتجنب الغش، في جميع المعامالت-٥
 ٢٤٢......................................  يتجنب المعازف وآالت اللهو والطرب-٦
 ٢٤٣.......................  يجتنب الصائم جميع ما حرم اهللا تعالى في كل حال-٧

.................................٢٤٧ 
 ٢٤٧................................................................. املسنوناملستحب و

 ٢٤٧...................................:السحور ومشروعيته على النحو اآلتي: أوالً
 ٢٤٧.................................................................... مفهومه -١
 ٢٤٧............................................................. وقت السحور -٢
 ٢٤٨...................................... اإلمساك عن السحور ومجيع املفطرات -٣
 ٢٥٢........................................................ احلكمة من السحور -٤
 ٢٥٢............................................................. فضل السحور  -٥

 ٢٥٢................................................................... السحور بركة -أ 
 ٢٥٤....................................... ومالئكته يصلون عىل املتسحرين U اهللا -ب

 ٢٥٤................................................. السحور التمر  أفضل طعام-٦
 ٢٥٤.................................................سنة مؤكدة :  حكم السحور-٧
 ٢٥٤................................... حيصل السحور ولو باملاء عند عدم الطعام -٨
 ٢٥٥...................................................... تأخير السحور أفضل: ثانياً
 ٢٥٨...................................................................... اإلفطار: ثالثاً
 ٢٥٩................................ تعجيل اإلفطار بعد تحقق غروب الشمس: رابعاً
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٧٥٦ 
 ٢٦٢................................. السنة اإلفطار على رطب،فإن عِدم فتمر:خامساً
 ٢٦٢................................... دعو عند اإلفطار، وأثناء الصيامأن ي: سادساً
 ٢٦٣........................................ تفطير الصائمين فيه األجر الكبير: سابعاً
 ٢٦٤........................................ ترك الوصال،فالسنة عدم الوصال: ثامناً
 ٢٦٨.................................. كثرة القراءة والذكر،والدعاء، والصالة:تاسعاً
 ٢٦٩........................... استحضار نعمة اهللا عليه بتوفيقه له بالصيام:عاشراً

 ٢٧٠............................................................. السواك:الحادي عشر
 ٢٧٠............................................. ِّكد استحباب السواك يف عدة أحوالويتأ

 ٢٧٠..................................................َّعند االنتباه من النوم : األول
 ٢٧٠........................................................عند كل وضوء : الثاين
 ٢٧١.......................................................عند كل صالة : الثالث
 ٢٧١.....................................................عند دخول املنزل : الرابع
ُّعند تغري رائحة الفم أو طعمه، أو اصفرار لون األسنان من طعام أو رشاب: اخلامس َ َ ..٢٧١ 
  ٢٧١............................................القرآن الكريم ِعند قراءة : السادس
 ٢٧٢.....................................قبل اخلروج من البيت إىل الصالة : السابع
 ٢٧٢.......................... الكالم، والسمع:كفُّ الجوارح،عن فضول:الثاني عشر
 ٢٧٣....................................... صالة التراويح مع الجماعة: الثالث عشر
 ٢٧٣............................ يتَّصف بصفات السلف الصالح الكرام: الرابع عشر

 ٢٧٤.............................................................. الصائمون عىل طبقتني
 ٢٧٤................................................................الطبقة األوىل 

 ٢٧٥.................................................................طبقة الثانية ال
 ٢٧٦......................... يستحب للصائم إذا شتمه أحد أو سابه: الخامس عشر
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٧٥٧ 
.........................................٢٧٧ 

 ٢٧٧................................................  املبالغة يف املضمضة واالستنشاق-١
 ٢٧٧........................................ُ القبلة، تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك -٢
 ٢٧٩....................................... املبارشة باللمس، واملعانقة، ودواعي الوطء-٣
 ٢٧٩.....................................................؛ ألهنا مستقذرة  بلع النخامة-٤
 ٢٨٠.........................................................  ذوق الطعام لغري حاجة-٥
 ٢٨٠......................................  مضغ العلك القوي الشديد الذي ال يتفتت-٦
 ٢٨١............................... الوصال يف الصيام،وهو أن يواصل اليومني والثالثة-٧

..........................................٢٨٢ 
 ٢٨٢..........................................................:يباح للصائم األمور اآلتية

ًالصائم يصبح جنبا -١ ُ.........................................................٢٨٢ 
 ٢٨٢...................فساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها احلائض والن-٢
 ٢٨٣..........................املضمضة واالستنشاق للصائم يف الوضوء والغسل -٣
 ٢٨٣............ّاغتسال الصائم،وصب املاء البارد عىل الرأس  من العطش أو احلر -٤
 ٢٨٤..................................... تذوق الطعام للصائم عند احلاجة لذلك -٥
 ٢٨٤.......................................القبله واملبارشة للصائم إذا وثق بنفسه -٦
 ٢٨٥..................... الروائح الطيبة ال بأس به للصائم،إال أنه ال يستنشق ُّ شم-٧
 ٢٨٥.....................ًإذا أكل الصائم أو رشب ناسيا،فال قضاء عليه وال كفارة -٨
 ٢٨٦............................................. ما يعرض للصائم بغري اختياره -٩

 ٢٨٦......... حتليل الدم،ورضب اإلبر التي ليس فيها غذاء وال يقصد هبا التغذية -١٠
 ٢٨٦..............................ب مرض الربو  البخ يف الفم أو األنف ألصحا-١١
 ٢٨٧...........ال بأس بتنظيف األسنان باملعجون؛فإنه ال يفطر الصائم كالسواك -١٢

.................................................٢٨٨ 



   فهرس الموضوعات-٣

 

٧٥٨ 
 ٢٨٨........................كل من لزمه القضاء ممن أفطر يف الصوم الواجب :النوع األول
 ٢٨٨........................ًمن أفطر يوما أو أكثر من شهر رمضان بغري عذر : النوع الثاين 
 ٢٨٩......................................... وز التفريق يف قضاء رمضانجي: النوع الثالث

 ٢٨٩.....................: أي اليفطر بني أيام صوم القضاء؛ لألمور اآلتية: يستحب التتابع
  ٢٨٩..............................ًالصيام متتابعا أقرب إىل مشاهبة األداء : األمر األول
ّأرسع يف إبراء الذمة : األمر الثاين ِّ................................................٢٨٩  
  ٢٨٩.............................................الصيام متتابع أحوط : األمر الثالث

 ٢٩٠.....................................  يف القضاء عىل الفور أفضلالصيام: النوع الرابع
 ٢٩١..................... جيوز تأخري القضاء إىل شعبان قبل رمضان اآلخر: النوع اخلامس
 ٢٩١................ال جيوز تأخري قضاء رمضان إىل رمضان آخر بغري عذر :النوع السادس
 ٢٩٤...................................:ٍتأخري القضاء إىل رمضان آخر لعذر: النوع السابع
 ٢٩٥................................................ قضاء الصيام عن امليت: النوع الثامن

 ٣٠٢................................:قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع: ع التاسعالنو
ًقضاء من أكل أو رشب يظنه ليال فبان هنارا : النوع العارش ً............................٣٠٥ 

ًقضاء من أكل شاكا يف غروب الشمس: النوع احلادي عرش ّ ..........................٣٠٩ 
  ٣٠٩............................................................... يف هذا النوع مسألتان
ًأن يأكل أو يرشب شاكا يف غروب الشمس : املسألة األوىل ّ.......................٣٠٩ 

 ٣١٠...........................ًأن يأكل أو يرشب شاكا يف طلوع الفجر :  الثانيةاملسألة
ُمن دخل يف قضاء فرض حرم قطعه: النوع الثاين عرش َ ٍ ِ:...............................٣١١ 
 ٣١٢...............................................:قضاء املغمى عليه: النوع الثالث عرش

 ٣١٣...................................................... :فحصل من هذا ثالث مسائل
 ٣١٣..........................................................اجلنون : املسألة األوىل
 ٣١٣............................................................النائم : املسألة الثانية



 الموضوعات  فهرس-٣

 

٧٥٩ 
 ٣١٣......................................................ليه املغمى ع:املسألة الثالثة

.....................................٣١٥ 
 ٣١٥......................................................  مفهوم صالة التروايح:أوالً
 ٣١٦...........  وفعله بقولهr صالة التراويح سنة مؤكدة، سنَّها رسول اهللا :ثانياً
 ٣١٦............................. r ثبت من قول النبي ،فضل صالة التراويح: ثالثاً
 ٣١٧.................. مشروعية الجماعة في صالة التراويح وقيام رمضان: رابعاً
َّ كان حيث عىل قيام رمضان، ورغrأن النبي  -١  ٣١٨.......................... ب فيهّ
 ٣١٩........................................  باتباع خلفائه الراشدينr أمر النبي -٢
 ٣١٩......................... االجتهاد في قيام عشر شهر رمضان األواخر: خامساً
 ٣٢٠.............. بعد صالة العشاء مع سنتها الراتبة:وقت صالة التراويح:سادساً
 ٣٢٠......................  ال يجوز غيرهليس له تحديد: التراويح صالةعدد: سابعاً

.............................٣٢٢ 
 ٣٢٢............................................ عدم التفقه يف أحكام الصيام والقيامً:أوال
 ٣٢٢.............................................. عدم االستحياء من اهللا حق احلياء:ًثانيا
 ٣٢٥............................................................. اإلرساف والتبذير: ًثالثا
 ٣٣٠........................................................... االعتداء يف الدعاء: ًرابعا
 ٣٣١............................. مة واألرشبةتكليف األهل بصنع كثري من األطع: ًخامسا
 ٣٣١....................... النوم وقت السحر،فيخرس غذاء روحه وهو االستغفار:ًسادسا
 ٣٣٢....................... عدم صالة الفجر، إما بالنوم عنها، أو صالهتا قبل وقتها: ًسابعا
 ٣٣٣............................................................ النوم معظم النهار: ًثامنا
 ٣٣٣........... ضياع األوقات ما بني نوم، وقيل وقال، وكثرة سؤال فيام ال فائدة فيه: ًتاسعا
 ٣٣٤............................. إمهال قراءة القرآن واالنشغال عنه وحرمان أجره: ًعارشا

 ٣٣٤.................................ترك الدعاء عند الفطر ويف أثناء الصوم : احلادي عرش



   فهرس الموضوعات-٣

 

٧٦٠ 
 ٣٣٥.......................ترك صالة املغرب يف املسجد، واالنشغال باإلفطار : الثاين عرش
 ٣٣٥............................ ترك صالة الرتاويح ال مع اإلمام بعد العشاء: الثالث عرش
 ٣٣٧............................  كل الليل وإما معظم الليلالسهر الطويل إما: الرابع عرش

 ٣٣٧........................................................ خمالفة سنة اهللا تعاىل -١
 ٣٣٧.................................................... r خمالفة هدي الرسول -٢
 ٣٣٧........................................................... اإلرضار بالنفس -٣
 ٣٣٨............................................................. اإلرضار بالغري -٤
 ٣٣٨.......................................................... حرمان قيام الليل -٥
 ٣٣٨...................................................... حرمان مغفرة الذنوب -٦
 ٣٣٩........................................................ حرمان صالة الفجر -٧

 ٣٣٩......................... الة الفجراألكل والرشب أثناء أذان املؤذن لص:اخلامس عرش
 ٣٣٩............................ التفريط يف اجلمع بني اجلهاد بالليل والنهار: السادس عرش
 ٣٤٠....................................................:نقر صالة الرتاويح: السابع عرش

......................................٣٤٢ 
 ٣٤٢.............................................................. مفهوم التطوع: أوالً
 ٣٤٢......................................................:فضائل صيام التطوع: ثانياً
َّ صيام التطوع تكمل به فريضة الصيام يوم القيامة-١ ُ ............................٣٤٢ 
ٌ صيام التطوع جنة يقي صاحبه من النار -٢ ُّ ُ.....................................٣٤٤ 
 ٣٤٤.............................................. الصيام حصن حصني من النار -٣
ّصيام التطوع جنة من الشهوات -٤ ُ.............................................٣٤٤ 
 ٣٤٥............ صيام يوم يف سبيل اهللا يباعد اهللا النار عن وجه صاحبه سبعني سنة -٥
ْ، وال عدل له، وال مثل له r الصوم وصية النبي -٦ ِ.............................٣٤٥ 
ّنادى صاحبه لدخول اجلنة يوم القيامة من باب الريان ُ الصيام ي-٧ َ...............٣٤٥ 



 الموضوعات  فهرس-٣

 

٧٦١ 
 ٣٤٦...................................َّ الصيام من أول اخلصال التي تدخل اجلنة -٨
 ٣٤٦................................................ صيام التطوع كفارة للذنوب -٩

 ٣٤٦................... الصوم يزيل األحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور -١٠
 ٣٤٧....................َّ أعد اهللا الغرف العاليات يف اجلنة ملن صام صيام التطوع -١١
 ٣٤٧......................................... صيام التطوع من الغنائم العظيمة -١٢
 ٣٤٧..........................................الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة -١٣
 ٣٤٨.....................ُ من ختم له بصيام يوم يريد به وجه اهللا أدخله اهللا اجلنة -١٤
 ٣٤٨.................................................. للصائم فرحتان يفرحهام -١٥
 ٣٤٨............................ الصائم له دعوة ال ترد حتى يفطر، وحني يفطر -١٦

 ٣٤٩................................................مهفوائد صيام التطوع وِحكَ: ثالثاً
 ٣٤٩................................................... الصوم وسيلة إىل التقوى -١
 ٣٤٩............................................... الصوم وسيلة إىل شكر النعم -٢
 ٣٤٩.......................................ّ الصوم يكرس النفس وحيد من الشهوة -٣
  ٣٥٠....................................ّ الصوم جيعل القلب يتخىل للذكر والفكر -٤
ِ الصوم يعرف الغني قدر نعمة اهللا عليه، وقد حرمها كثري من اخللق -٥ ُ ِّ...........٣٥٠ 
ِّقلل من كربيائها ُ الصوم يضبط النفس،وي-٦ َ....................................٣٥٠ 
ِّ الصوم يضيق جماري الدم،فتضيق جماري الشيطان -٧ َُ...........................٣٥٠ 
 ٣٥٠.... الصوم عبادة هللا يظهر هبا من له الرغبة فيام عند اهللا تعاىل من الثواب الكبري -٨
َّ الصوم يرتتب عليه فوائد صحية حتصل بسبب تقليل الطعام -٩ ِ َّ.................٣٥٠ 
 ٣٥٠.......................................: ومقيدمطلق: أقسام صوم التطوع: رابعاً

 ٣٥٠.....................................................:صوم التطوع ينقسم إىل قسمني
 ٣٥١..............................................صوم التطوع املطلق :القسم األول
 ٣٥١................................................َّصوم التطوع املعني :القسم الثاين



   فهرس الموضوعات-٣

 

٧٦٢ 
 ٣٥٤...............................................:أنواع:صوم التطوع المقيد:خامساً

 ٣٥٤..........................................صيام ستة أيام من شوال : النوع األول
 ٣٥٥................ rصيام تسع ذي احلجة؛ حلديث بعض أزواج النبي : النوع الثاين

 ٣٥٧........................................صيام يوم عرفة لغري احلاج :لنوع الثالثا
 ٣٥٨..............................................صيام شهر اهللا املحرم : النوع الرابع

 ٣٥٩...........................:صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده: النوع اخلامس
 ٣٦٣.................................................... :مراتب صوم يوم عاشوراء ثالثة

ُأكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم : ًأوال ٌ ُ.......................................٣٦٣ 
 ٣٦٣.............................أكثر األحاديث ُأن يصام التاسع والعارش وعليه :ًثانيا
 ٣٦٣...............................................إفراد العارش وحده بالصوم : ًثالثا

 ٣٦٤...............................................صوم شهر شعبان: النوع السادس
 ٣٦٧...........................................:صوم اإلثنني واخلميس: النوع السابع
 ٣٦٩....................وأيام البيض أفضل:صيام ثالثة أيام من كل شهر:النوع الثامن

 ٣٦٩........................صيام ثالثة أيام من كل شهر بدون تعيني :القسم األول
 ٣٧٤...................بأيام البيض:صيام ثالثة أيام من كل شهر معينة:القسم الثاين
 ٣٧٦....................صيام داود أفضل الصيام:صيام يوم وإفطار يوم:النوع التاسع

 ٣٧٩..........:أحب التطوع إلى اهللا ما دوِوم عليه وعدم الشِّدة في التطوع:سادساً
 ٣٨٤.........................وقت نية صوم التطوع، وجواز إفطار المتطوع: سابعاً
 ٣٨٥....................................................:عآداب الصائم المتطو: ثامناً

 ٣٨٥..................................... :صيام التطوع له آداب كثرية منها، اآلداب اآلتية
 ٣٨٦............................................... rـ اإلخالص هللا ومتابعة النبي ١
 ٣٨٧................وجوب االبتعاد عن الرياء والسمعة؛ فإن األعامل تبطل بذلك -٢
 ٣٨٨................... إفطار الصائم املتطوع،إلكرام الضيف،إذا شق عليه صيامه -٣



 الموضوعات  فهرس-٣

 

٧٦٣ 
 ٣٨٩...........ذا شق عليهم أفطر معهم إين صائم ويدعو،وإ:ُ جييب الدعوة ويقول-٤
 ٣٩٠................................. ال تصوم املرأة صوم التطوع إال بإذن زوجها -٥

.........................٣٩٣ 
 ٣٩٣......................................................:الصيام المحرم أنواع: أوالً

 ٣٩٣......................................حتريم صوم الفطر واألضحى :النوع األول
 ٣٩٥.....................................حتريم صوم أيام الترشيق الثالثة :النوع الثاين

 ٤٠٠......................وهو يوم الثالثني من شعبان :صوم يوم الشك:لثالثالنوع ا
 ٤٠٣.....................................................:الصيام المكروه أنواع: ثانياً

 ٤٠٣.............................:صوم الدهر مكروه؛ لألحاديث اآلتية: النوع األول
 ٤٠٥........................صوم أواخر شعبان مكروه ما مل يكن له عادة : النوع الثاين
 ٤٠٩..............................صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه : النوع الثالث
 ٤١١...................................إفراد يوم اجلمعة بالصوم مكروه :النوع الرابع

 ٤١٣.......................................:إفراد يوم السبت بالصيام: النوع اخلامس
 ٤١٦...............................:إفراد شهر رجب بالصيام مكروه: النوع السادس

.........................................٤١٨ 
 ٤١٨............................................:لغة وشرعاً: مفهوم ليلة القدر: أوالً

 ٤٢٠....................................................... ًليلة القدر اصطالحا
 ٤٢٢................ لى قيام الساعة،ال شك وال ريب في ذلكليلة القدر باقية إ:ثانياً
 ٤٢٣.................................... ليلة القدر في رمضان ال شك في ذلك: ثالثاً
 ٤٢٤....................... ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان بال شك: رابعاً

 ٤٢٦....................:ليلة القدر في السبع األواخر أرجى العشر األواخر: خامساً
 ٤٢٧................... عهاليلة القدر في أوتار العشر األواخر آكد من أشفا:سادساً



   فهرس الموضوعات-٣

 

٧٦٤ 
 ٤٢٩........................... ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر األواخر: سابعاً

 ٤٣١...........ثامناً ليلة القدر متنقلة في كل سنة في العشر األواخر من رمضان 
 ٤٣٢.......................................:عالمات ليلة القدر، منها ما يأتي: تاسعاً
 ٤٣٥.......................................................:الدعاء ليلة القدر: عاشراً

 ٤٣٦....................................:خصائص وفضائل ليلة القدر: الحادي عشر
 ٤٤٣..................................................:كتمان ليلة القدر: رالثاني عش

........................................٤٤٥ 
 ٤٤٥...........................................:لغة، وشرعاً: مفهوم االعتكاف: أوالً

 ٤٤٥......................................................................االعتكاف لغة 
 ٤٤٦...................................................................ًاالعتكاف رشعا 

 ٤٥٠............................................................شروط االعتكاف: ثانياً
 ٤٥٠.........................................................اإلسالم : الرشط األول
 ٤٥٠............................................................العقل : الرشط الثاين
 ٤٥٠.........................................................التمييز : الرشط الثالث
 ٤٥١.............................................................النية : الرشط الرابع

 ٤٥١.................................أن يكون االعتكاف يف مسجد : الرشط اخلامس
 ٤٥١..................أن يكون االعتكاف يف مسجد تقام فيه اجلامعة :الرشط السادس
 ٤٥٢.......................................الطهارة من احلدث األكرب : الرشط السابع

 ٤٥٥.سنة ال يجب إال بالنذر واالعتكاف قربة هللا تعالى وطاعة:حكم االعتكاف:ثالثاً
  ٤٥٥...........................................................ناالعتكاف مرشوع مسنو

 ٤٥٥.........................................................................أما بالكتاب
 ٤٥٥.........................................................................وأما بالسنة



 الموضوعات  فهرس-٣

 

٧٦٥ 
  ٤٥٥.......................................................................وأما باإلمجاع

 ٤٥٨......................................بالنذر ال بالشرع: االعتكاف الواجب: رابعاً
 ٤٥٩......................... عبادة اهللا تعالى واإلقبال إليه:حكمة االعتكاف: خامساً
 ٤٦٠................................................... زمن االعتكاف ووقته: سادساً
 ٤٦٢...................:العشر األواخر من رمضان: أفضل أوقات االعتكاف: سابعاً
 ٣٦٣................................................. تكاف سنة مؤكدة لألمور التاليةاالع

 ٣٦٣....... عىل االعتكاف يف العرش األواخر من رمضان rمواظبة النبي : األمر األول
 ٤٦٣...................... اعتكاف العرش األواخر إذا فاته rقضاء النبي :األمر الثاين
 ٤٦٤..........: عىل اعتكاف العرش األواخر من غري إجيابrُّحث النبي :األمر الثالث
 ٤٦٤.................................ليلة القدر يف العرش األواخر وقوع : األمر الرابع

 ٤٦٥................................ من بعده rاعتكاف أزواج النبي : األمر اخلامس
 ٤٦٥................................:اعتكاف النساء في المسجد بإذن األزواج:ثامناً
 ٤٦٧...........................................:دخول المعتكف والخروج منه: تاسعاً

 ٤٦٩................................................................... أما اعتكاف النذر
 ٤٧٠.......:من نذر االعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إال الثالثة: عاشراً

 ٤٧٢..............................................:مستحبات االعتكاف: الحادي عشر
 ٤٧٤.................................................:مباحات االعتكاف: الثاني عشر
 ٤٨١..................................................مبطالت االعتكاف: الثالث عشر

 ٤٨٢........................................ً اخلروج من املسجد لغري حاجة عمدا -١
 ٤٨٢...................................................................... اجلامع -٢
ر -٣  ٤٨٣.....................................................................ُّ السكْ
 ٤٨٤.......................................................... الردة عن اإلسالم -٤
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٧٦٦ 
.......٤٨٥ 

 ٤٨٥....................  يجتهد فيها بالعمل الصالح ما ال يجتهدrكان النبي : أوالً
 ٤٨٧...................... :من خصائص وفضائل العشر األواخر من رمضان: ثانياً
 ٤٨٧................. أن فيها ليلة القدر:من خصائص وفضائل العشر األواخر:ثالثاً
 ٤٨٨...................... من فضائل وخصائص العشر األواخر من رمضان: رابعاً

 ٤٨٨........................... ص وفضائل العشر األواخرمن أعظم خصائ: خامساً
 ٤٨٨............. أن اهللا أخفى ليلة القدر:من خصائص وفضائل هذه العشر:سادساً

٤٨٩ 
 ٤٨٩......................................................:مفهوم القرآن العظيم: أوالً
 ٤٩٠......................................................:صفات القرآن الكريم: ثانياً
 ٤٩٠.......................................................... كتاب عام للعاملني -١
 ٤٩٠..........َّ املعجزة العظمى،الذي حتدى اهللا به اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثله -٢
  ٤٩٢............................................................. هدى للمتقني - ٣
 ٤٩٢..........................................................ً هدى للناس مجيعا -٤
 ٤٩٢.......................................................:  هيدي للتي هي أقوم-٥
ٌ روح وحياة -٦ ٌ................................................................٤٩٢ 
 ٤٩٢.........................................هيدي به اهللا من يشاء من عباده :  نور-٧
 ٤٩٢...................................................................... فرقان -٨
 ٤٩٢.................................محة للمؤمنني  شفاء ملا يف الصدور وهدى ور-٩

 ٤٩٣....................................................ٌ القرآن تبيان لكل يشء -١٠
 ٤٩٣.................................. ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه -١١
 ٤٩٣.........................................................َّ تكفل اهللا بحفظه -١٢



 الموضوعات  فهرس-٣

 

٧٦٧ 
ٌ كتاب واضح مبني -١٣ ٌ........................................................٤٩٣ 
ْ أحكمت آياته -١٤ َ ِ ْ ُ............................................................٤٩٣ 
ِّ فصلت آياته -١٥ ُ..............................................................٤٩٤ 
 ٤٩٤..........................................................ٌ تذكرة ملن خيشى -١٦
َّ ما تنزلت به الشياطني -١٧ َ َ.....................................................٤٩٤ 
ٌ آيات بينات يف صدور أهل العلم -١٨ ٌِّ..........................................٤٩٤ 
ٌ ذكر وقرآن مبني -١٩ ٌ ْ ِ..........................................................٤٩٤ 
 ٤٩٤........................................................... أحسن احلديث -٢٠
 ٤٩٥...............................................................ٌّ عيل حكيم -٢١
 ٤٩٥.............................................................ُ بصائر للناس -٢٢
ٌ قرآن جميد -٢٣ ٌ................................................................٤٩٥ 
ٌ قرآن كريم -٢٤ ٌ...............................................................٤٩٥ 
 ٤٩٥..........................................َّ لو أنزله اهللا عىل اجلبال لتصدعت -٢٥
ٍ هيدي إىل احلق وإىل طريق مستق-٢٦ ٌيم، ومصدق ملا بني يديه ِّ ِّ....................٤٩٥ 
 ٤٩٥..........................................................ُّ هيدي إىل الرشد -٢٧
 ٤٩٥...........................................................ٍ يف لوح حمفوظ -٢٨
 ٤٩٥................................................ rَّ القرآن وصية رسول اهللا -٢٩
ّمن ابتغى اهلدى من غريه أضله اهللا :  والقرآن العظيم-٣٠ ُ.......................٤٩٧ 

 ٤٩٨.......................:تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع:ثالثاً
 ٤٩٨................ يف القلوب والنفوس كام جاء يف القرآن الكريمتأثري القرآن:النوع األول

 ٤٩٨....................... تأثريه عىل علامء أهل الكتاب وغريهم من أهل العقول -١
 ٤٩٨................................................َّ الذين أوتوا العلم يتأثرون به -٢
 ٤٩٩....................................................... الذين أنعم اهللا عليهم -٣



   فهرس الموضوعات-٣

 

٧٦٨ 
 ٤٩٩............................. من عالمات اإليامن التأثر بالقرآن وزيادة اإليامن -٤
ُّ املؤمنون تقشعر جلو-٥ ِ َ  ٤٩٩..................................دهم عند قراءة القرآن ُ
 ٤٩٩.................................... الصادقون مع اهللا ختشع قلوهبم لذكر اهللا -٦

 ٥٠٠........... rتأثري القرآن يف القلوب والنفوس كام جاء ذلك يف سنة النبي : النوع الثاين
 ٥٠٣.................... تأثري القرآن الكريم عىل القلوب واألرواح والنفوس: النوع الثالث

 ٥٠٥...................:أمراض القلوب واألرواحعالج جلميع : تدبر القرآن العظيم: ًرابعا
 ٥٠٥........................................:حض القرآن الكريم عىل التدبر: النوع األول
 ٥٠٧.........................................: عىل تدبر القرآنrحض النبي : النوع الثاين
 ٥٠٨....................................: عىل تدبر القرآنtحث الصحابة : النوع الثالث
 ٥٠٨..........................:حث العلامء عىل تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: النوع الرابع

 ٥١٢............................... ُإن هجره مخسة أنواعوليحذر املسلم من هجر القرآن؛ف
 ٥١٢.............................هجر سامعه واإليامن به واإلصغاء إليه : النوع األول
 ٥١٣.....هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه، وإن قرأه وآمن به : النوع الثاين
 ٥١٣...............هجر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه : النوع الثالث
ّهجر تدبره وتفهمه، وم: النوع الرابع  ٥١٣..................عرفة ما أراد املتكلم به منه ُّ

 ٥١٣.................هجر االستشفاء به والتداوي به من مجيع أمراض : النوع اخلامس
 ٥١٣.............................................:فضل تالوة القرآن اللفظية: خامساً

 ٥١٣..........................................................:تالوة كتاب اهللا عىل نوعني
 ٥١٣..................................................................تالوة حكمية 
 ٥١٣.................................................................... تالوة لفظية

 ٥١٣............................................... بتالوة القرآن r أمر اهللا النبي -١
 ٥١٤........................................... به عرش حسنات ً من قرأ حرفا فله-٢
 ٥١٤..................................................... القرآن يشفع ألصحابه -٣
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٧٦٩ 
 ٥١٥............................................ درجات صاحب القرآن يف اجلنة -٤
 ٥١٥....................................الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة -٥
 ٥١٥.........................................:فضل قراءة القرآن في الصالة: سادساً
 ٥١٥................................ قراءة آية واحدة يف الصالة خري من محر النعم -١
 ٥١٦...........................كتب من القانتني  من قرأ يف صالته يف ليلة مائة آية -٢
 ٥١٦................................... ومن قام بعرش آيات مل يكتب من الغافلني -٣
ٍ من قرأ بامئة آية يف ليلة كتب له قنوت ليلة -٤ ُ...................................٥١٧ 
 ٥١٧.......................................... ال غبطة أعظم وأكمل إال يف اثنتني -٥
 ٥١٧....................ُ من نام عن حزبه فقرأه قبل صالة الظهر كتب له من الليل -٦
 ٥١٨..................................:ومدارستهفضل تعلُّم القرآن وتعليمه، : سابعاً
ِ قراءة آيتني أو تعلم آيتني خري من ناقتني عظيمتني -١ ِ ٌ............................٥١٨ 
ّ خري الناس وأفضلهم من تعلم القرآن وعلمه -٢ َّ................................٥١٨ 
ٍ أربع نعم عظيمة ملن وفقه اهللا ملدارسة القرآن يف املساجد -٣ َ ُِ.....................٥١٨ 
ٍ أربع فضائل ملن وفقه اهللا للقعود مع قوم يذكرون اهللا تعاىل -٤ ُ...................٥١٩ 
 ٥١٩................................ Uُّ وجوب إخالص قراءة القرآن وتعلمه هللا -٥
 ٥١٩.............................................:فضل حافظ القرآن العامل به: ثامناً
َّ التايل لكتاب اهللا العامل به يوىف أجره ويزيده اهللا من فضله -١ ُ...................٥١٩ 
 ٥٢٠.................................ّ مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة -٢
 ٥٢٠...................................... املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة -٣
 ٥٢١..............................................درجات حافظ القرآن يف اجلنة  -٤
َّ حيىل صاحب القرآن بتاج وحلة الكرامة ويرىض اهللا عنه -٥ ُ َّ ُ......................٥٢١ 
 ٥٢٢.................من إجالل اهللا  إكرام حامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه -٦
 ٥٢٢........................... حافظ القرآن العامل به من أولياء اهللا املختصني به -٧
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٧٧٠ 
َ حامل القرآن يعطى امللك بيمينه، -٨  ٥٢٢.............................واخللد بشامله ُ
 ٥٢٣........................................... القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة -٩

 ٥٢٤......................يرفع اهللا بالقرآن العاملني به، ويضع به من أعرض عنه -١٠
 ٥٢٤............................................:فضائل سور معينة مخصصة: تاسعاً

 ٥٢٤...........................................................: فضائل سورة الفاحتة-١
 ٥٢٤....................................أعظم سورة يف القرآن العظيم : الفضل األول
 ٥٢٥................................بفاحتة الكتاب ال تصح الصالة إال : الفضل الثاين
 ٥٢٥........................ًمن صىل صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب : الفضل الثالث
 ٥٢٦...........................سورة الفاحتة هي الشافية بإذن اهللا تعاىل : الفضل الرابع

 ٥٢٧..................................................: فضل سورة البقرة وآل عمران-٢
 ٥٢٧...................ّسورة البقرة وآل عمران حتاجان عن أصحاهبام : الفضل األول
 ٥٢٧................ر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة الشيطان ينف: الفضل الثاين
 ٥٢٧....يف سورة البقرة أعظم آية يف كتاب اهللا تعاىل، وهي آية الكريس : الفضل الثالث
 ٥٢٨..................................آية الكريس من قرأها عند النوم : الفضل الرابع

 ٥٢٨........................اآليتان من آخرها : خواتيم سورة البقرة: الفضل اخلامس
 ٥٢٩..............ُاتيم البقرة، والفاحتة أعطيه من قرأ بحرف من خو: الفضل السادس

ٍاآليتان من آخر سورة البقرة ال تقرآن يف بيت ثالث ليال فيقربه شيطان:الفضل السابع ٍ ....٥٢٩ 
 ٥٣٠.....آية الكريس من سورة البقرة من قرأها يف بيته ال يقربه شيطان : الفضل الثامن
 ٥٣٠..... ملساء أجري من اجلنمن قرأ آية الكريس من سورة البقرة يف الصباح وا: الفضل التاسع
 ٥٣١.......قد ثبت يف احلديث أن من قرأ آية الكريس من سورة البقرة : الفضل العارش

 ٥٣١............................................................. فضل سورة الكهف-٣
ِمن حفظ عرش آيات من سورة الكهف عصم من الدجال :الفضل األول ُ..........٥٣١ 
 ٥٣١................من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة أضاء له من النور : الفضل الثاين
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٧٧١ 
 ٥٣٢..............................نزول السكينة بقراءة سورة الكهف : لثالفضل الثا

 ٥٣٢.............................................................. فضل سورة الفتح -٤
 ٥٣٣..............................................................: فضل سورة امللك-٥

 ٥٣٣.....................................ُتشفع لصاحبها حتى يغفر له : الفضل األول
 ٥٣٣...........................سورة تبارك هي املانعة من عذاب القرب : الفضل الثاين

َقل يا أهيا الكافرون [فضل سورة -٦ ُ َِ َ ْ ْ َُ ُّ  ٥٣٤............................  تعدل ربع القرآن] َ
َ قل هو اهللا أحد [فضل سورة  -٧ َ َُ ْ ُ[:................................................٥٣٤ 
 ٥٣٥................................................................: فضل املعوذات-٨

 ٥٣٥....................................املعوذات شفاء ويستشفى هبا : الفضل األول
 ٥٣٥......................................يتحصن هبا املسلم عند النوم : الفضل الثاين
 ٥٣٦........... بقراءهتا دبر كل صالة rمما يدل عىل فضلها أمر النبي  : الفضل الثالث
 ٥٣٦....................ملساء كفته من كل يشء من قرأها يف الصباح وا: الفضل الرابع

 ٥٣٧.................................................................:ّ فضل املعوذتني-٩
َاملعوذتان مل ير مثلهن : الفضل األول ُ............................................٥٣٧ 
 ٥٣٧........................................... يتعوذ هبن rكان النبي : الفضل الثاين
ٌما تعوذ متعوذ بمثلهام :الفضل الثالث ِّ َ َُّ...........................................٥٣٧ 

 ٥٣٨......................................فضلهبيان وجوب العمل بالقرآن و: عاشراً
 ٥٣٨.................................. تباع أحكامههو تصديق أخباره، وا: فالعمل بالقرآن
 ٥٤١..................................:األمر بتعاهد القرآن ومراجعته: الحادي عشر
 ٥٤٣..........................................آداب تالوة القرآن العظيم: الثاني عشر
 ٥٤٣.................... Uمعرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛فإنه كالم اهللا :األدب األول
 ٥٤٤...... Uإخالص النية هللا تعاىل؛ألن تالوة القرآن من أعظم العبادات هللا :األدب الثاين

 ٥٤٧....................ّأن يقرأ بقلب حارض،وبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه :ثالثاألدب ال
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٧٧٢ 
 ٥٤٨...................أن يقرأ عىل طهارة؛ألن هذا من تعظيم كالم اهللا تعاىل :األدب الرابع

 ٥٥٠............................ tيستاك عند قراءة القرآن؛ حلديث عيل : األدب اخلامس
 ٥٥٠................................ال يقرأ القرآن يف األماكن املستقذرة : األدب السادس
 ٥٥١..................... باهللا من الشيطان الرجيم عند إرادة التالوة يستعيذ:األدب السابع
َّحيسن صوته بقراءة القرآن الكريم،ويرتنم به :األدب الثامن ِّ ُ...........................٥٥١ 
ًيرتل القرآن ترتيال : األدب التاسع ِّ ُ...................................................٥٥٤ 
 ٥٥٨............................َّإذا مر القارئ بآية رمحة سأل اهللا من فضله : األدب العارش

 ٥٥٨...................ملصحف،فيقرأ الفاحتة يقرأ القرآن عىل ترتيب ا:األدب احلادي عرش
 ٥٦٠................................:َّجيهر بالقرآن ما مل يتأذ أحد بصوته:  عرشيناألدب الثا

 ٥٦٠.............................:استحباب اجلهر برفع الصوت بالقرآن: النوع األول
 ٥٦١.........................................:اإلرسار بالقراءة وإخفائها: النوع الثاين

 ٥٦٤...................ُيستحب للقارئ يف غري الصالة استقبال القبلة :األدب الثالث عرش
 ٥٦٥...............................حسن االستامع من املستمع للقرآن : ع عرشاألدب الراب

 ٥٦٦..................:سجود تالوة القرآن الكريم للقارئ واملستمع: عرشاخلامساألدب 
 ٥٦٦.................................................  فضل سجود التالوة عظيم-١
 ٥٦٦..................... سجود التالوة سنة مؤكدة عىل الصحيح للتايل واملستمع -٢
 ٥٦٩..................... سجود املستمع إذا سجد القارئ، وإذا مل يسجد مل يسجد -٣
 ٥٧١........................ مخس عرشة سجدة دد سجدات القرآن ومواضعها، ع-٤
 ٥٧٤......................................  سجود التالوة يف الصالة اجلهرية ثابت-٥
 ٥٧٤......................................................... صفة سجود التالوة-٦
 ٥٧٦.................................................... الدعاء يف سجود التالوة -٧

 ٥٧٧......................................:معرفة االبتداء والوقف:  عرشدساألدب السا
 ٥٧٩....................................إلزام النفس باآلداب اجلميلة:  عرشبعاسالاألدب 
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٧٧٣ 
 ٥٨١................................................. مدة ختم القرآن: عرشمناثاألدب ال

 ٥٨٥.........................................:أخالق العامل هللا بالقرآن: الثالث عشر
 ٥٨٩......................................:أخالق العامل للدنيا بالقرآن: الرابع عشر

 ٥٩٢.............................................:أخالق معلم القرآن: الخامس عشر
...........................٥٩٦ 

 ٥٩٦.........................................................:مفهوم زكاة الفطر: أوالًَ
 ٥٩٦......................................................................الزكاة لغة 

 ٥٩٧.......................................................ح زكاة الفطر يف االصطال
 ٥٩٧...:عموم الكتاب وصريح السنة واإلجماع:األصل في وجوب زكاة الفطر:ثانياً

 ٥٩٧..............................................................أما عموم الكتاب 
 ٥٩٨.....................................................................وأما السنة 

 ٥٩٨...................................................................وأما اإلمجاع 
 ٥٩٨..................................:شروط وجوب زكاة الفطر ثالثة شروط: ثالثاً

 ٥٩٨.........................................................اإلسالم : الرشط األول
 ٥٩٩............................................................الغنى : الرشط الثاين
 ٥٩٩..........................................وب دخول وقت الوج: الرشط الثالث

 ٥٩٩...........................................:الحكمة من وجوب زكاة الفطر: رابعاً
ٌ طهرة للصائم، من اللغو والرفث - ١ ُ...........................................٦٠٠ 
 ٦٠٠ٌ طعمة للمساكني، وإغناء هلم عن السؤال يف يوم العيد، وإدخال الرسور عليهم - ٢
 ٦٠٠..........................أغنيائهم، وفقرائهم ذلك اليوم : ٌ مواساة للمسلمني- ٣
 ٦٠٠...........عها ملستحقيها يف وقتها املحدد  حصول الثواب واألجر العظيم بدف- ٤
ً زكاة للبدن حيث أبقاه اهللا تعاىل عاما من األعوام - ٥ ٌ............................٦٠٠ 
 ٦٠١.............................. شكر نعم اهللا تعاىل عىل الصائمني بإمتام الصيام - ٦
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٧٧٤ 
 ٦٠١................ زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضل عنده يوم العيد: خامساً
 ٦٠٢................................................:وقت إخراج زكاة الفطر: سادساً
 ٦٠٤............................:ت إخراج زكاة الفطر على النحو اآلتيدرجا: سابعاً

 ٦٠٤.................جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومني : الدرجة األوىل
 ٦٠٥.....هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان : وقت الوجوب: الدرجة الثانية
 ٦٠٦...........املستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صالة العيد : الدرجة الثالثة
 ٦٠٦............ال جيوز تأخريها بعد صالة العيد عىل القول الصحيح : عةالدرجة الراب

 ٦٠٨..............................................:مقدار زكاة الفطر وأنواعها: ثامناً
 ٦١٠............. rمقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي :تاسعاً
 ٦١٢....................الفقراء والمساكين:أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: عاشراً

 ٦١٤.................................:فطرحكم دفع القيمة في زكاة ال: الحادي عشر
 ٦١٥:الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:الثاني عشر
 ٦١٧.....................................:مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: الثالث عشر

...................................................٦١٨ 
 ٦١٨.....................  على كل مسلمrفقد فرضها رسول اهللا : زكاة الفطر:أوالً
 ٦١٨......... آخر يوم من رمضانالتكبير عند إكمال العدة من غروب شمس :ثانياً
 ٦١٩. شرعها اهللا تعالى لعباده،وهي من تمام ذكر اهللا تعالى:صالة عيد الفطر:ثالثاً

 ٦١٩.................................... :ًينبغي أن يعلم املسلم فيها أمورا عىل النحو اآليت
 ٦١٩.............. :والسنة، واإلمجاع الكتاب، :األصل يف صالة العيدين :األمر األول

 ٦١٩..............................................................أما الكتاب 
 ٦١٩................................................................أما السنة 

 ٦٢٠.............................................................. اإلمجاع أما
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٧٧٥ 
 ٦٢٠............................................... حكم صالة العيدين: األمر الثاين
 ٦٢٣................................:آداب صالة العيد عىل النحو اآليت: األمر الثالث

 ٦٢٣.......................................................... الغسل يوم العيد - ١
 ٦٢٤.................. يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك، كام ذكر يف اجلمعة - ٢
 ٦٢٤........................................................  يلبس أحسن ما جيد- ٣
 ٦٢٥................  الفطر متراتيستحب أن يأكل قبل خروجه إىل املصىل يف عيد - ٤
 ٦٢٧................................ ًخيرج إىل العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار - ٥
 ٦٢٨.....................................  صالة العيدين يف املصىلَّصىلُالسنة أن ت - ٦
 ٦٣٢..................  من طريق ويرجع من طريق آخرَّصىلُالسنة أن يذهب إىل امل - ٧
 ٦٣٢.................. يستحب للمأموم التبكري إىل مصىل العيد بعد صالة الصبح - ٨
 ٦٣٣.........................  العيد ويرفع صوته بالتكبريّصىلُ طريقه إىل م يفّكربُي - ٩

َّالسنة أن ال يصىل قبل صالة العيد وال بعدها - ١٠ ُ ..............................٦٣٥ 
 ٦٣٦................................ أنه ال أذان وال إقامة لصالة العيدين: السنة - ١١
 ٦٣٧............................ ال حيمل السالح يوم العيد إال حلاجة البد منها - ١٢
 ٦٣٩............. باح يف يوم العيدال بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب امل - ١٣
 ٦٤٨.................... باتّخروج النساء إىل مصىل العيد متحجبات غري متطي - ١٤
 ٦٤٩.......................  ليشهدوا دعوة املسلمني؛خروج الصبيان إىل املصىل - ١٥
 ٦٥٠.................................. rالتهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي  - ١٦
 ٦٥١..................................... ماميقيض صالة العيد من فاتته مع اإل - ١٧

 ٦٥٤.......................................:ات العيدوجوب ترك منكر: األمر الرابع
 ٦٥٤...........  الرشك باهللا تعاىل بالتقرب ألصحاب القبور ودعائهم من دون اهللا- ١
 ٦٥٥....................................... إسبال الثياب، واملشالح، والرساويل - ٢
 ٦٥٨....................  بعض الناس أيام العيد حيتقر الناس ويتكرب عليهم:الكرب - ٣



   فهرس الموضوعات-٣

 

٧٧٦ 
 ٦٦٢................................................. زفاالغناء، واملزامري، واملع - ٤
 ٦٦٥............................... لبرش يوم العيدحلق اللحى يكثر عند أمة من ا - ٥
 ٦٦٥.......................... مصافحة النساء من غري املحارم حمرمة يف كل وقت - ٦
 ٦٦٦............................... التشبه بالكفار واملرشكني، يف املالبس وغريها - ٧
 ٦٦٦................................ تشبه الرجال بالنساء يف املالبس أو احلركات - ٨
 ٦٦٧................... اخللوة بالنساء أيام األعياد، أو األفراح أو غري ذلك حمرمة - ٩

 ٦٦٧.......................... نساء وخروجهن من البيوت إىل األسواقتربج ال - ١٠
 ٦٦٨....................................................... التبذير واإلرساف - ١١
 ٦٦٩............................................ عدم العناية بالفقراء واملساكني - ١٢
 ٦٧٠.................  من مساعدات، أو زياراتهعدم صلة األرحام بام حيتاجون - ١٣
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٧٢٥
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