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 الباب األول: تعريف الصيام وما يتعلق برؤية الهالل ودخول رمضان

ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل اهلل وحده حلمد هلل، وأشهد أن ال هلإ إال ا
 أما بعد:  ،صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم

بقوهل:   ما ذكره انليب مسلمةىلع لك مسلم وفمن الفرائض اليت أوجبها اهلل   
«ُ  «.ىلعُلكُمسلمُالعلمُفريضةُ ُطلب 

 بن اعبدينانقله عنه العاليم كما قال وقد أوضح العلماء املراد من هذا احلديث؛ ف
 :« م علم عل  ت   -ادلين واهلداية ه علم  م  بعد تعل  -فة ف ومكل فرض ىلع لك مكل

وعلم الزاكة ملن هل نصاب، واحلج ملن وجب عليه،  ،والصوم ،والصالة ،والغسل ،الوضوء
وابليوع ىلع اتلجار؛ يلحرتزوا عن الشبهات واملكروهات يف سائر املعامالت، وكذا أهل 

«يلمتنع عن احلرام فيه ؛كمهلمه وح  عليه ع   ض  فرت  من اشتغل بيشء ي   رف، ولكحل  ا
 (.1/42) حاشية ابن اعبدين

املعلومة بالرضورة من دين اإلسالم،  ،العظام ومبانيه اإلسالم، أعظم أراكنمن و 
؛ يلنالوا منافع متنوعة هلم يف لك اعم املسلمنيىلع  فرضها اهلل، اليت فريضة الصيام

رًة من دينهم ودني أن يتعلم من  مكلف  ىلع لك  فاكن الواجبم، العالل  احلكيماهم مقدل
 وجه الكمال واتلمام.ىلع  هحىت يؤدي ؛أحاكم هذا الركن العظيم ما حيتاج إيله

 مجع بع - احلمد واملنةهل- وقد يرس اهلل يل
لك، ذ عتاكف وحنواوما يتعلق به من تراويح وا الركن العظيم ض املسائل املتعلقة بهذ
سائل الصيام ملالشامل :فة يف أحاكم الصيام، ككتابمن بعض الكتب املؤلل 
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

مذكرة يف وكتاب  (1)،للشيخ الفقيه توفيق ابلعداين وفقه اهلل واالعتاكف ويللة القدر
حوثات والفتاوى ابلو العديد من الكتبو . للعالمة الوصايب أحاكم الصيام

وعومجملاوينغامل:ـك ةلماشلا ةيهقفلا بتكلا نمو يف الصيام،فة املؤلل 
وةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملاو راطوألا لين ويرابلا حتفو ديهماتل

 نيقباسلا ءاملعلل مومعلا ثيح نم ىواتفلا بتكو ىبقعلا ةريخذ و عتمملا حرشلا
 خريا. عيمجلازى اهلل ج ،نيرصاعملاو
، ذاكًرا حتت لك باب اعرشة بابًا رئيسي   عبرأتقسيم الرسالة إىل اهلل يل  وقد يرس           

 وهذه األبواب يه: (2)العديد من املسائل املتعلقة به، 
 .تعريف الصيام وما يتعلق برؤية اهلالل ودخول شهر رمضان -1
 .الصيامب ادآط وورشوواجبات  -2
 .بهما من أحاكم يتعلق وما فطارإلالسحور وا -3
 .ا من أحاكموما يتعلق به ممبطالت الصيا -4
 .ما يتعلق باجلماع يف نهار رمضان ومقدماته -5
 .أصحاب األعذار وما يتعلق بهم من أحاكم -6
 .القضاء والصوم عن امليت وما يتعلق بذلك من أحاكم -7
 .إرشاد األنام إىل ما يستحب صيامه من األيام -8

                                                           

م ل ةليلق يهول ائسملا ضعبهناك و ،مهل العلأا من الكم هرىل مصدإة دو لك فائز عىلع تصرح (1)
 هنم فاكتعالاب قلعتي اميفو ،كتابلا اذهمن  بلاغلا يف ةذوخأم انهأم ليعلف ؛هنيعبتاب ك ىلإها أعز

 وزعلا نع هيبنتلا اذهب تيفتكا دقو .هللا هقفو حقيشملا دلاخ روتكدلل  فاكتعالا هقف باتك نمو
 .قيفوتلا هللابو ،لئاسملا كلت قوس دنع  ملالشا باتكل
 .ته تتم الصاحلاتمعن اذلي بحلمد هللاو ،سألةم (510ائل )سملا هذه ددع غلب دقو (2)
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 الباب األول: تعريف الصيام وما يتعلق برؤية الهالل ودخول رمضان

 .يامه صيامه من األأو كر لرشعىه ان إحتاف األنام بما -9
 .لق ببعض مسائل االعتاكفيان ما يتعباإلنصاف ب -10
  .رشح الصدر بما يتعلق بالعرش األواخر ويللة القدر -11
 .الرتويح ببعض أحاكم صالة الرتاويح -12
 .شف السرت عن أحاكم صالة الوترك -13
 .مسائل متفرقة حول الصيام والقيام -14

ما ربو(3)ارة، ريقة، وأخلص إشأخرص طب، بجلواواوقد حاولت االقتصار ىلع السؤال 
من أحب اتلوسع فلريجع إىل الكتب و ،هاتيهمرا ألظن لئاسض املع بيف اذن هع تجرخ

 .غريها من كتب الفقهإىل املذكورة آنفا، و
 لوجهه الكريم. وأن جيعلها خالصةً  ذه الرسالة،سأل اهلل أن ينفع بهأُ

 

                                                           

ك املسألة، حسب ما فتوى أو الكم ألهل العلم يف تل بوصأ وأأشمل ىلع  انلقلترصا يف ( مق3)    
 أعلم بالصواب، وإيله املرجع واملآب.يل فيه يشء أعقبته بقويل: واهلل لم يتبني وما أعلم، 
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

ُنََذْرت ُُِ ِّنُ}إمنه قوهل تعاىل: و .الصوم يف اللغة: اإلمساك»:  نزاخلاقال : 1ج
  .(1/110) نزاخلا ريسفت«لالكمساك عن األنه إم ؛متاص أي {َُصْوًمال لرَّْْحَنُ 

قرتان وهو يف الرشع: اإلمساك عن املفطرات مع ا: » اكينوالش لقاف وأما رشاًع 
 .(1/207) ريدقلا حتف«ب الشمس غروإىلجر من طلوع الف ،انلية به

إىل  جرمن طلوع الف فطراتملا اك عناىل باإلمساتلعبد هلل تع»:  العثيمني لاقو
  .(6/359) عتمملا حرشلا«لشمسغروب ا

 اليت ورد فيها ةحيحالصاديث : يصح أن يقال رمضان دون إضافة لكمة شهر؛ لألح2ج
 .«... إذاُدخلُرمضانُفتحتُأبوابُاجلّنة»حديث كدون لكمة شهر، مضان ر رذك

فيه ديلل للمذهب الصحيح املختار اذلي » :ثياحلد اذقب هع  يووانل لاق 
غري ذكر الشهر بال يقال: رمضان، من  أنه جيوز أن ،واملحققون ذهب إيله ابلخاري  

 (4) .(7/781) سلميح محص حرش«كراهة

                                                           

 معرش يبأنه من طريق أل ؛ضعيف هوو رهة شملكدون  ناضل رموقن ع يهنلارد حديث يف و (4)
 .يفعضهو ودي السن
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 الباب األول: تعريف الصيام وما يتعلق برؤية الهالل ودخول رمضان

 عن أيب هريرة اينحه األبلالنسايئ وصح هأخرج امل ؛ناضمر لوخدب ةئنهتلا عرشت: 3ج
ُرمضان»:  قال: قال رسول اهلل  ُمباركُأتاكم ُوجلُُ،شهر ُعز ُاهلل فرض

ُوتغلقُفيهُأبوامَُعليكمُصيا ُتفتحُفيهُأبوابُالسماء، ُوتُ بُاجلحه، فيهُمردةُُل ُغَُيم،
ر مُخريهاُفُمن،ُيهُخريُمنُألفُشهرُلةُ هُيلالشياطني،ُهللُفي  «.مرُ قدُحُ ح 

بعضهم  أصل يف تهنئة انلاس ثاحلدي ماء: هذالعلبعض ال قا: » ن رجبقال اب
كيف ال يبرش املذنب  ،اجلنانكيف ال يبرش املؤمن بفتح أبواب  ،انرمضبشهر  اضبع

هذا  يشبهأين من  ،ال يبرش العاقل بوقت يغل فيه الشياطني يفك ،انبغلق أبواب انلري
 .(148 :ص) فراعملا فئاطل«!انمز الزمان

ا يف ًض م بعهضبعن ئوم اكنوا يهن  ف أنهلسال عن ورد: » منيالعثية ملعالاقال و
: شهر مبارك، أو بارك اهلل لك يف شهرك، رمضان وال حرج يف هذا، فيقول مثاًل  لدخو
ثل هذا، أو بمك : ولل مثاًل ه، فيقوب أههنل أ بمثل ما هنل عليه الم   رد  وي   ه ذلك،ما أشبأو 

 .ريهللقاء الشا«ملهنئر اخاط طييبل به تأو ما حيص .ارك عليهبم هويقول: و

أن  ستة أشهر  تعاىلعون اهللدياكنوا  :فضل بن القال معىل: » ابن رجبل قا :4ج
 م.منهبل هم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقلغيب

ضان، رم يل موسل  رمضان، إىل ل مين س مهللاكن من داعئهم: ا :وقال حيىي بن أيب كثري
 .(148 :ص) فف املعارئلطا«اًل قبل ه مين متوتسللم  
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

 نأو ،ريخلا مساوم نم ميظعلا مسوملا اذه كردأ ىتح هرمع يف دل م نأ هللا ركشي نأ :5ج
ُ} :ىلاعت لاق ،ةحلاصلا لامعألا نم دوزتلا يف همانتغال دعتسي َُوب رَْْحَت ه  ُاَّللَّ  ُب َفْضل  ْل

ق 
اََُيَْمع ون ُم مَّ َوَُخرْي  واُه  ب َذل َكُفَلَْيْفرَح 

 [58{ ]يونس: فَ
 من أقدره يامه نعمة عظيمة ىلعبلوغ شهر رمضان وص» :اضيأ بجر نبا ظفاحلا لاق 

 اثلالث ىلع تااثنان منهم، ثم م ليه حديث اثلالثة اذلين استشهدل عاهلل عليه، ويد
ماُسُبعدهيأل» :دهما، فرؤي يف املنام سابقاً هلما، فقال انليب فراشه بع

بعدُمماُبنيُبيده،ُإنُبينهماُألُاذليُنفيسفوفصامه،ُرمضانُُكذاُوكذاُصالة،ُوأدرك
  .(148: ص) فارعاملف ئلطا«وغريهد جه اإلمام أمحخرل «واألرضالسماءُ

أو إن اهلل تعبد عباده يف الصوم برؤية اهلالل لرمضان » :ابن عبد الربل اق :6ج
 (.2/39) داتلمهي«ثني يوماً باستكمال شعبان ثال

ال تكمباس وأالل، ؤية اهل: إما برم بأمرينعل  دخول الشهر ي  : »راين مع  لقال او
 الشافيعاإلمام  هبذيان يف مبلا «ءاالفقه فةل اكوًما، هذا قو يثنين ثالشعبا

(3/475). 
ل، أو الن جيب برؤية اهلواتفقوا ىلع أن صوم شهر رمضا: »هبرية  ال ابنقو

 (.1/285) ةعبرمة األئألاع امجإ«هلاللة ايرؤ عدم دوما عني ثنيان ثالل شعبإكما

ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه »:  ميةتي ابن مالسإلا خشيال ق: 7ج
ُأمةُ»نه قال: بت عنه يف الصحيحني أا ثكم ،ال جيوز االعتماد ىلع حساب انلجوم إنا
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 الباب األول: تعريف الصيام وما يتعلق برؤية الهالل ودخول رمضان

ُلرميةُالُنكأ ُلرؤيتبُوالُحنسبُصوموا احلساب يف  واملعتمد ىلع«تهؤيتهُوأفطروا
«احلساب وعلم العقل يفئ ين فهو خمطمبتدع يف ادل عةرشييف ال لاأنه ض كماهلالل ا

 .(25/207) ىواتموع الفجم
عن  خارج املنجمنيب مر وحساازل القالقائل باعتبار من» : صاصجلاقال و

ب ونص السنة تالكدلاللة ا ؛د فيهسوغ االجتهاا يل ممقواليس هذا يعة. ولرشلاحكم 
 .(1/245) نآرقلا ماكحأ«هفالمجاع الفقهاء خبوإ
ء أصال يثبت به بد ليكال يعترب احلساب الف» :(10/108) مةائادلنة اللج اءمقال علو

 .«اهلاللك رؤية  ذلترب يفاملع بلصيام شهر رمضان ونهايته، 

ل: قا ر ن ابن عم( ع2342ه أبو داود )أخرجملا  ة واحد عدل؛شهاديكيف  :8ج
 صيامه.أمر انلاس بم وصا رأيته؛ فينأ اهلل  لوست رربفأخالل؛ اهل اسنلاتراءى 

 .(10/28) راكذتسالا«هاءالفقل أكرث قو وهو: » لربد ان عباب قال
 ،وهلم فيه بال خالفق واملغفل فال يقبل قوأما( الاكفر والفاس): » يوونلقال او 

 .(6/277) عومجملا«بلهنق هرة فيمنة الظادالخالف يف اشرتاط الع وال

علق  ن انليب ألالل؛ ية اهلمن رؤ قور إذا حتققول اجلمهصيام ىلع لازمه : يل9ج
ُمووص»: ة ريب هرين أ عالصحيحنيكما يف   فقاللرؤية؛ بام الصيا لرؤيته،ُا
 .«هرواُلرؤيتوأفط
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

 وحده فلمان رمضالعلماء فيمن رأى هالل  تلفلم خي»:  الرب دعب نبال قا 
الف خاء ال وىلع هذا أكرث العلم ،ألنه متعبد بنفسه ال بغريه ؛هادته أنه يصومتقبل ش

   .(14/355) ديهمتلا«ل بهيف ذلك إال شذوذ ال يشتغ
أن عليه  هدوح ومصهالل ال من أبرص أن ىلع عواالعلماء أمج»:  دشر نباقال و

بداية «هه معؤية غريبر م إاليصوال ال: باح فإنه قء بن أيب رال عطاإ أن يصوم،
  .(2/48) جتهدامل
ىلع من رأى  طروالف وموب الصه ىلع وجب لل د  واست  : » رجحابن  ظفاحلا قالو

 يرابلا حتف«ة يف الصومربعاأل مةئألقول ا هوو ،قوهلت بيثبإن لم ول وحده اهلال
(4/123). 
ره،  أمن أن خييفحس  ت  سي  لمه، لكن بع عملأن يجيب »:  يعداولا انخيشقال و
 تارايتخالا«وىضس وحتصل فانلاشكك ي الأجل أن ره، من خييف صومه وفط نوأ
 .ةينميلا رايدلا ثدحمل ةيهقفلا

عن حه األبلاين وصحد رجه أمحا أخقل؛ ملىلع األ نالدع انهدشاط يشرت: 10ج
ال: قه نأ انليب  صحابعض أباب عن الرمحن بن زيد بن اخلطعبد

ثني،ُفإنُثالُاولمُ مُفأكعليكُمَُّغُ ُنإف (5)ا،ُواُهلكوانسُرؤيتهوأفطرواُلؤيتهُراُلصومو»
  «.اُوأفطرواموفصوشهدُشاهدانُمسلمانُ

                                                           

، فلك  من األاألضحي ة،  ككم، ويهاذحبوا نس :أي (5)  ،ة، واحلج  ضحي  أو املراد أداء النسك، وهو احلج 
 .(20/289)العقىب ةخريذ .جةمن رؤية هالل ذي احل د  هل بال
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 الباب األول: تعريف الصيام وما يتعلق برؤية الهالل ودخول رمضان

قال  ،روهشلا رئاس نود ناضمرب صاخ دحاو لدع دهاشب رهشلا لوخد يف ءافتكالاو
األهلة سوى رمضان، فال نعلم خالفا بني ئر وال وساهالل ش أما: »املاوردي

دة ل شهاقب أنه (6)ثورن أيب حيك ع ام إال ،اهدينشن م ه أقليقبل في أنه ال ماءلعلا
 خربه ال لط، ألنبادة، وهذا غبع هقتلعل نمضاىلع هالل ر اساقي  هالل شوالالواحد يف

 يف هوحنبو (3/412) ريبكلا يواحلا«د به اخلربما ورىن معيف وال  ،أثر وال يه،ف
 . يوونلا مامإلل (6/281) عومجامل

قبل فيه إال شهادة ال ين ه علم يف اإلفطار أولم خيتلف أهل ال» :قال الرتمذي
 .(3/65) يذلرتما عماج«رجلني

 ،خيفيهيفطر و :شافيعال قالر فلفط ااختلفوا يف: » رجحابن  ظفاحلاقال  :11ج
 .(4/123) يرابلا حتف«احتياطاا ئمر صايستم :وقال األكرث

رب ي عت   أن ل ىلعيلد فيه» :لاق مث«نورطفتُمويُرطفلا» :ثيدح الصنعاين ركذو
عيد بالرؤية جيب عليه موافقة د بمعرفة يوم ال املتفرأن  د املوافقة للناس، ويف ثبوت العي

كملزموي غريه،  .(2/72) مالسلا لبس«ر واألضحيةالصالة واإل فطاهم يف ه ح 
عالنية؛  فطر ي، الهالل شوالرؤية بد فراملن» :ةييمت ناب وقال شيخ اإل سالم

ر، وهل يفطر رسا ؟ ىلع فطر كمرض وسفالعذر يبيح  كون هل أن يإ ال ماء،علالباتفاق 
هما اً، وه قولني للعلماء أصح  «يف املشهور يف مذهبهماوأمحد مالك  ذهبو مال يفطر رس 

 .(25/204) اوىتالف عومجم
                                                           

 .يناكووالش زمحابن  كلذىلع  هفقووا (6)
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

ن لعلم: إل اهأل يقو» :هلوبق رطلفام دع يف ةالعل  نيميثعلا ةملعالا وبني
يثبت  ال الشوه جيب عليه أن يصوم، ألن هالل وال فإنه هالل شحدو أىر ذااإلنسان إ

 .(19/75) نيميثعلا ىواتف«إال بشاهدين  رشاعً دخوهل  

ع جام«مهتدل رؤيللك أهل ب أنلم الععند أهل عمل لا»:  رتمذيلا لاق: 12ج
 .(693) يذملرتا
ينقسم  دوتله والصوم مع ي أنب لك دولة  شعأرى ىلع»:  ألبلاينا خيشلاقال و

ملا  ؛رتخا أو تأ صيامهيف تغريها، تقدم  وبعضهم مع  اهم معهعضب ومنفسه، فيصىلع 
 .(398 :ص) ةنملا مامت«حدواشعب اليف ال فالاخل ةدائر يف ذلك من توسيع

طر فيها، ويفاليت هو  ادلولةيصوم مع  أن ملاملسىلع »:  زاب نبا خيشلاقال و 
ُواألضىح،ُنوطرلفطرُيومُتفمون،ُواتصويومُومُصال: » يبها؛ لقول انلمع

 (7) .(51/201) زاب نبا ىواتف«يومُتضحون

                                                           

 يلو عمو هتلود عم موصي بعش لك نأ ىلاعت هللا امهمحر زاب نباو ينابلألا نامامإلا هراتخا ام( 7)    
هل غري أعند  باخلرب متلزال  لرؤيةأن ا كعن مال نيوناملد روى» :هلوقب دشر نبا هركذ ،هرمأ

جشون ذلك، وبه قال ابن املا س ىلعان اإلمام حيمل انلالرؤية، إال أن يكو يهفذلي وقعت  ادلابل
 (.2/50) داية املجتهدب«اب مالكأصحن ة مغريملوا
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 الباب األول: تعريف الصيام وما يتعلق برؤية الهالل ودخول رمضان

ان، ابلدليما أخر من ف يةتراىع الرؤ النه وا أعأمج: » ربلا دبع نبا قال :13ج
 .(10/30) راكذتسالا«نلس من خراساألنداك
ندلس ألاك انلائيةابلدلان  يفىع ذلك يراأنه ال ا عومجأ: »رشد  نبا قالو

  (.2/50) ة املجتهدايبد«زجاواحل

مية الغري إس بدليف  دونوجوامل املسلمون» :(10/112) ادلائمةة نجالل ءامقال عل :14ج
 .«احلجة وذيال الل رمضان وشوه اتتتوىل إثب جلنة من املسلمنيا ويشكهلم أن جيوز 

ة ري إسالميغها اتومكح  ادلول اليت يفاملسلمني طلبةد الااحت» :(10/111) :أيضاا وقالو 
ول ادلك لتيف  عيشبالنسبة ملن ي ،لات اهلالة إثبمسأل يف إسالمية مةكويقوم مقام ح

 .«ملسلمنيمن ا
 غريها ول اليت حكومات يف أي من ادلمن يوجد من املسلمني» :(9/17) :اضيأ اولاقو

ت باإث ية يف مسألةالمإلسحلكومة اام اا يقوم مقفيه اليماإلسمية، فإن املركز إسال
 .«نيسلممن امل لةتلك ادلو يف نسبة ملن يعيشالل، بالهلا
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

لقول  ؛امً ثني يوذلك ىلع ثالهم ولو زاد طار  فإبا ورط  فأ: » زاب نبا خيشلاقال  :15ج
ُتفطرُ،نموتصوُوميُالصوم»: انليب  ُيوم  لمن لكن إ «ونواإلفطار

عن تسعة  ر ال ينقصألن الشه ؛م إكمال ذلكليكفع اوعرشين يومً عة تس الوكم  ت  
ُ.(15/156) زاب نبا ىواتف«اين يومً وعرش

ألنه يف   يوما؛ىلع ثالثنيلو زاد معهم و امئاص ىقبي: » منيالعثي ةمالعلا قالو
غيب من بدل ت اً مئصا ر، ويشبه هذا ما لو سافرطفال هل ل حيفال ه،في اهلالللم ير  ماكن
، فإنه ال يفطر ه إال الساعة السابعةيىل بدل ال تغيب فسة إدلساة الشمس الساعفيه ا

ُعاىل: }لقوهل ت ؛عةبلساة اعلساغيب الشمس يف احىت ت واْ ت م 
َ
ُأ ُإ َلُث مَّ َياَم ْلُ ُالص ّ «{ايلَّ

ُ.(19/70) نيميثعلا ىواتف

ما يوني ثالثد يكون ق يبر العرف أن الشهخال ال: » ربلا دبع نباقال  :16ج
 .(10/16) راكذتسالا«ينسعة وعرشيكون تو
 سعان تر العريب يكوعوا ىلع أن الشهأمج ماءعلفإن ال: » دشر نباقال و 

  .(2/46) دجتهاملداية ب«ن ويكون ثالثنيوعرشي
من دين دعأحد بر هشلل انليب  مكح دق: » اصصجلال قاو

أن خلرب يف هذا ا عىند متقااع وبىلع وجمة قت األواتفين، ة وعرشتسع وأ ثالثني
 نآرقلا ماكحأ«ين ذكرنالعددين الذلد اأح من أن يكون ىلع كال ينف الشهر

(1/252). 
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 الباب األول: تعريف الصيام وما يتعلق برؤية الهالل ودخول رمضان

 رسولعن  يحة املستفيضةالصح األحاديثت دل» : زاب نبا خيشلا قال: 17ج
حسان من بإ هلمبعني اعليه واتل هللىل اول صوإمجايل أصحاب الرس  اهلل

 نيا ثالثئمً ادصامه  فمن ،نيوعرش ان تسعً ويكو ثنيكون ثالر ين الشهالعلماء ىلع أ
 نلم يأذة بدع نيادلتدع يف ابو (8)،السنة واإلمجاعلف  نظر يف األهلة فقد خامن غري

 .(162-15/161) زاب نبا ىواتف«اهللا هب

ول عن رسة يضفالصحيحة املست ثت يف األحاديبث: » زاب نبا خيشلال قا: 18ج
وما، ومىت ثبت دخول شوال ن ييعرشة وتسع ص عنينق ر الأن الشه  اهلل
يكونوا فإنه يتعني أن  ا،ومين يوعرشثمانية  لمنياملس يامص دلرشعية بعا ةنيبابل

 هر ثمانيةيكون الش أنيمكن  ؛ ألنه الؤهضاعليهم قن فمضار مناألول  أفطروا ايلوم
 زاب نبا ىواتف«ثونالث وما أوون يعرشة وإنما الشهر تسعووعرشين يوما، 

(15/157-158). 

                                                           

 .هلل دمحلاو ،هذه لبق يتلا ةلأسملا يف عامجإلا لقن قبس( 8)   
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

منه  ميو وا لكل فني أن يمسككل ىلع امل» :(120-5/119) ئمةانة ادلاللج ءامقال عل: 19ج
 ،مدهاللشمس يف بوب ا غرمن طلوع الفجر إىل راتطملفر ااب وسائوالرش امطععن ال

 .ن ساعةأربعا وعرشينهما موع زماجم نواك ،لليلا نمم دهالب ما دام انلهار يتمايز يف
 أو إخبار طبيب ةأو اتلجرب اراتألمبا علم ، أوم صوم يوم لطوهلمن عجز عن إتماو

ا شديدا، أو مرض رضهو مهالكه أإىل إ يضيفأن الصوم  هغلب ىلع ظن ذق، أو حاأمني
ر  أي شهيف اهرطفأ يتويقيض األيام ال ،ه أفطربرئ طءب ة مرضه أوزيادإىل يفيض 

َدُم ْنكُ ُنُْمَُفَُ: }قال تعاىل ،ءالقضا نيه من فكمت ْهرََُشه  ُالشَّ ًضاُيرُ ََُكَنُمََُمنُُْوَُْمهُ ص ُيَُلُْفَُُم 
ُ ُىلَعَ ْو

َ
ُفَع دََُُّفرُ ُسَُأ ُة  ُم ْن

َ
خَُأ

 
ُأ ُ} :اىل{ وقال اهلل تعرَُيَّام  ُي كَُاَل ًُسُفُْنَُُاهللُ لِف  { اهَُعَُو سُُْالَُّإا

ُُمُْكُ يَُْوَماَُجَعَلَُعلَُوقال: } ُنُْمُ ُينُ الُُِف   .«{َُحَرج 
ين ساعة ربع وعرشيف أ نان اكن يف بدل فيه يلل ونهار يتعاقبم  »:  نيالعثيمقال و
أو  ر،رضملة خيىش منها المشقة غري حمت ن يشق عليهانلهار وإن طال، إال أصيام ه زمل

 نيميثعلا ىواتف«ريه انلها فن يقرصزم الصيام إىلر وتأخري فله الفط ،حدوث مرض
(19/309).ُ

 خالف. لسألة حمامل هذه: » نييمثعالقال  :20ج
ع القرى ميفجكة يه أم القرى، ات مكة، ألن مون ىلع أوققال بعض العلماء: يقدر

 تؤول إيلها.
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 الباب األول: تعريف الصيام وما يتعلق برؤية الهالل ودخول رمضان

 رشة عر اثنيتانلهن ادرولليل اثنيت عرشة ساعة، ويقا وندريق علماء:بعض ال الوق
 وانلهار.ل يف الليل ، ألن هذا هو الزمن املعتدةعسا

 ،تقيدون بهد إيلهم يلاًل ونهاراً فيبلالا ربن إىل أقينظرو مه: إنملهل العوقال بعض أ
 ىواتف«مأعل جح، واهلليف غريهما. وهذا القول أر وة أام أو يف الصالسواء يف الصي

 .(19/323) نيميثعلا

 كشف هلأن ال ين :اأحدهوال: حأبعة رأمن  ولال خي: » ةمادقن اب قال :21ج
 يف صىل لو امك فأجزأه،باجتهاده. ه رضى فه أدنأل وجيزئه؛ حيح،صومه ص احلال، فإن

 يفه جيزئه إنف، هعدالشهر أو ما ب وافق نهأكشف هل ين : أناّناثلباالجتهاد.  الغيم ومي
 ... هاءقالفول اعمة ق
 ..ء.اعمة الفقها  قولئه، يفزالشهر، فال جي لقب افق: وثاحلالُاثلال 
 امو ،أجزأه هو بعدان أمضر فما وافق ض،ون بعرمضان دق بعضه : أن يوافعرابلُالاحلا 

 .(168-3/167) ينغامل«جيزئه لم قبلهفق وا
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

اهلل  رسول امفص مجااع؛إة رجلهل يةانلسنة اثليف ا ض  ر  ف  : » حمفلقال ابن : 1ج 
  (4/405) عولفرا«إمجااًع تسع رمضانات. 

 بتك يفهو و- العلم فاق أهلت باتبث: » ةيميت نبا مالسإلا خيشقال  :2ج
قيم ملرمضان اكن اب جوا أ ملهللأن ا -فقهوال سريفاتلتب وكوغريها لصحاح ايث احلد

ني ينا. فاكن الواجب هو إطعام املسكيوم مسكلك م عأن يطم وبني ني الصوخمريا ب
ُال تعاىل: }من ذلك فقم أكرث ابحانه إىل إطعب سوند ُف ْديَةُ َوىلَعَ ونَه  يق  ُُُاذلَّ يَنُي ط  َطَعام 

ُفَُُني ُكُ ْسُمُ  ُفَُتََُمْن َُخرْيًا َع وََُطوَّ ُ}: الق{ ثم َل ُُرْيُ خَُُه 
َ
ُخَُنُْوَأ وا وم  مُْرْيُ ُتَص  ا نوما اك{ فلُلَك 

م أكرث من يو  لكيفيطعم ويليه أن  ،الها الصومث درجات: أعالىلع ثاكنوا ريين خم
لك الصوم بعد ذ ممسكني. ثم إن اهلل حت يقترص ىلع إطعام أدناها أنو ،مسكني

 .(13/052)ىواتلفا عومجم(9) «اثلالثة يف رييتلخأسقط او

                                                           

ُام نَُْدَُُشهُ َفَمنُْ} :قال تعاىلف( 9)     م  ْهَرُفَُلك  مُْلْيَُشَّ هذا إجياب حتم ىلع » :ثريقال ابن ك .{هص 
 موح يف بدنه أن يصيضان وهو صحدل حني دخل رمبليف ايًما مقن هر، أي: اكلشا استهالل من شهد

 .(1/503)ريثك نبا ريسفت«لةاال حم
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 واجبات وشروط وآداب الصيام الباب الثاني:

ئل الكتاب دالو ،مع عليهكنا وفرضا جمكون صوم رمضان ر: » يوونلقال ا :3ج
 .(6/252) عومجامل«هعلي ةتظاهرالسنة واإلمجاع مو
به الكتاب، والسنة، وجصوم رمضان واجب، واألصل يف و: » ةمادق نابقال و

 .(3/104) غينامل«عاواإلمج
ان فرض يف اجلملة، وهذا من العلم ضرم صيام» :تيميةابن  مالسإلا خيشل اقو 

«مجاعوالسنة واإللًفا عن سلف، وقد دل عليه الكتاب خ اذلي توارثته األمة العام
 (.1/26) ةدمعلا حرش

  

 ،هوماالعتقاد حبق فرضية ص :يماناملراد باإل»:  حجرن با ظافحلاقال  :4ج
  .(4/115) ابلاري حتف«طلب اثلواب من اهلل تعاىل :ابتسوباالح

ه بأن اهلل قد إيمان   هل ىلع الصوم هوأن يكون احلامل : » زاب نبا خيشلال اقو 
 .(15/16) زاب نبا ىواتف«يف ذلك هبند رألجر عا بهساتاحض عليه ذلك، وفر

 ربلا دبع نباقال  ،ناضمر رهش موص وهو ،عرشلا لصأب بجاو :لوألا ،نيمسق ىلإ :5ج
« :ديهماتل«شهر رمضانغري ال فرض يف الصوم  نالعلماء ىلع أ عأمج 

(22/148). 
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

 دادعإ هقفلا.ءاضقلاو تارافكلاو رذنلا موص وهو ،فكل ملا نم ببسب بجاو :يناثلا
  .دزاب ليملعا ملقسا

 مهو صوواع، ة أنوعأربروض الصيام املفأن عوا ىلع أمج: » يدادغبلا الق: 6ج
«ذرانلوصوم  ،صومه، وصوم الكفارةمه لزا م بعد رفطأ ائه ملنصوم قضو ،رمضان رهش
 .(75)ص:  خوسواملن خسانلا

و ك وهلن مستحال ذلرمضاإذا أفطر يف » :ة ين تيمالم ابساإل خشي قال :7ج
 رمضانره يف عن فط ا عوقباسقً تله، وإن اكن فهل وجب قمه استحالال اعلم بتحري

 .(25/265) ىواتفلا عومجم«مامإلا هاري ما بسحب
د بعيدة، ن ناشئاً يف بالوكيال أن ، إكفره يتضرر فأنكمن »:  منيالعثيقال و

فر، ة احلجة عليه كن أرص بعد إقامعرف بذلك، ثم إم فيال يعرف فيها أحاكم اإلسال
 يرى أنه اكفر مرتد،هل العلم ض أطر، فإن بعيته فهو ىلع خومن تركه تهاوناً بفرض

 طرخ نه ىلعق لكسافلان هو فاسق م مرتد، بلكافر ب ليسولكن الراجح أنه 
 .(19/12) نيميثعلا ىواتف«ظيمع
ن قرآلل ه مكذبألن ؛ارً ه يعترب اكفوجوب اذلي ينكر: » يعداولا انخيشقال و

 .(165 :ص) لئاسلا ةباجإ«الكريم
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 الباب الثاني: واجبات وشروط وآداب الصيام

 أراكنن من ك لركوتاركبري، ثم وإ مرتكب لكبرية»:  يعداولا انخيشل قا :8ج
 ض  معرل وأنه ، ريم من اخلر  ه ما حي  سب  وح  ، هريكفت ل ىلعديليرد لم  كنل الم؛سإلا
 .(165 :ص) لئاسلا ةباجإ«قوبة اهللعل

قيم ن ىلع الصحيح املنهار رمضا امصي ىلع أن قوااتف: » مزحقال ابن : 9ج
اتب رم«.. فرض  مه.ياص بجوو لغهبوقد ن مضالم أنه راذلي يع لغاالعاقل ابل

 .(39 :ص) مجاعاإل
ان ىلع لك مسلم هر رمضش صوم فرضتم اتفقوا ىلع أنه يتح»:  ةريبه نل اباقو

 ةمئألا فالتخا«مةقابرشط ابللوغ والعقل والطهارة والقدرة واإل ،ومسلمة
 .(1/227) ءاملعلا
يم، ادر، مققل، قاع ،غلاب (10)، مل ىلع لك مسءً االصيام جيب أد: » العثيمنيقال و 

  .(19/75) نيميثعلا ىواتف«فأوصاذه ستة فه ،عملوانمن ال خا

                                                           

 ، والهركف حال به لزمه ال ينوم أه الصعلي ال جيبنلا: و قىنعوم»:  لعثيمنيال قا( 10)    
 عن تعاىل قوهلل ،حال كفره تمن واجبا ا تركه مقب ىلعكنه يعاله، المعد إسه باؤيلزمه قض
ُُمُْاَُسلََككُ مَُ }ن عن املجرمنيلوساءمني وهم يتيلأصحاب ا َُُاَُْقَرُ*ُقَال وسَُُف  ُم نَُُمُْل َصل ُّنَك  ُلَمُْ*ُوَُنَيُُالْم 

ُن ْطُ ُعُ نَك  ُ*كُ ْسُالْمُ م  َُنُ َوكُ ُنَي ُنَّا ُاُوض  ََُمَع َُوكُ آئ ض ُل  *ُ ُنَُّنَي ب  ُن َكذ ّ ُاُا ُل ُّب َيْوم  *ُ ُين 
َ
ُأ ُايْلَُتََُحَّتَّ { نيُ قُ انَا

م وهلدخلك تأثرياً يف ذلأن  ىلعار، يدل انلم ن أسباب دخوهلم كنيإطعام املسو الصالة ترك ركفذ
 .(76-19/75) نيميثعلا ىواتف«انلار
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نَّهُ } :عاىلت هلوفلق مالسما اإلأ :تلق
َ
ُإ الُأ ْم َُنَفَقات ه  ْم نُت ْقَبَلُم ْنه 

َ
ُأ ْم َُمَنَعه  واَُْوَما ْمَُكَفر 

ُالصالةَُوَُُب اَّللَّ ُ ت وَن
ْ
ُيَأ َُوالَ ول   َسُُب رَس  ُك  ْم َُوه  ُإ ُوََُُلُاإ الَّ وَن ُي نف ق  ُالَ  لقا {ََكر ه ونََُُوه مُْالَّ

، ال إيمان هلم، وال ءؤالقبوهلا، اإليمان، فهط واألعمال لكها، رش» :السعدي
 «عمل صالح

ما ترك اء قض مهغري مك ف، وال يلزواملجنون » :قال ابن قدامةف لقعلا امأو 
القلمُُرفع»:  اهلل لورسوال نعلم يف ذلك خالفاً، وقد قال  جنونه،يف حال 

،ُوعنُاملعَّتُيستانلائمُحُنععنُثالثة:ُ بَّ «حَّتُيعقلُهتوقيظ،ُوعنُالصيبُحَّتُيَش 
 .(1/290) ينغامل

 مدع (6/253) عومجملا يف يوونلا لقنو ،قباسلا  ةشئاع ثيدحلف غولبلا امأو
 .كلذ يف فالخلا
ر يضًُُمَفَمنََُكَنُم نكُ } :ىلاعت هلوقلف ؛ةماقإلا طرشو صومالقدرة ىلع ال طرش امأو  اُمَّ
ُ
َ
ُفَعُ وُْأ َُسَفر  َخرَُدَُُّىلَعَ

 
ُأ يَّام 

َ
 { ة ُِمْنُأ

 نم نيحيحصلا يف امك  هلوقلف ؛حليض وانلفاساكاخللو من املوانع:  امأو 
  (11) «؟صمتُلمُويسُإذاُحاضتُلمُتصِلُأل» : يردخلا ديعس يبأ ثيدح

يها األوقات اليت يكون ففيف  ،تهعلدور مع ي كمحلا: » نيالعثيمقال  :10ج
عليه،  ال صوم اجمنونً  ايهف ونكليت يقات ام، ويف األويه الصوجيب عل اعقاًل  اصاحيً 

وم  ايلويف، صومال هلزميه ييصحو في اذلم وايل ، فيفاومً يق يويف ايومً  ن  فلو فرض أنه جي   
 .(19/88) نيميثعلا ىواتف«لصوميلزمه ا ه الحو فيصي ال اذلي

                                                           

ة  » :ال ابن بطالق (11) مل
 
 .(1/419) يراخبلا حرش«ىلع ذلك واأل
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 ل  ب  ض أو احلحليا اهنممات: الوغ عللبل» :(10/146) اللجنة ادلائمة اءمقال عل: 11ج
 ول املينها نزمن، وهنمرع منة سن عرشةمخس ون ك دذلإلناث، ولو حصل بالنسبة ل

 ةعرشقبل مخس لك منهم ن ذاك ث، ولوناإلاور وكلذلبالنسبة  بشهوةظة يق ما أوانم
را أم أنىث، ومن ذلك إنبات نة سواء اكن ذكبلغ اإلنسان مخس عرشة سي ها أننة، ومنس

 .«شنعانة اخللشعر ا

ن  عصحيحنيلا يفف ؛بدنلا ليبس ىلع قوهاطأ ذابالصوم إلمني سامل ان  صبي ريؤم  : 12ج
و  نصكنا اء: يام اعشورص ت يفها قالأن عوذ بنت م الربيع م صبياننا، ومه، ون ص 

 نحىت يكواه ذلك نأعطي لطعامم ىلع ابكى أحده ة من العهن، فإذالعبال موجنعل هل
  .عند اإلفطار

 يفأيت بشارب مخر   رن عميل أذاهل يبأ ن باهللبد ع عليقا عنخاري توروى ابل
 نا صيام؟ان  ن وصبيامضر هل: يف لاقفرمضان 

 ةاغي :نم اصخلم ىهتنا ه أمر ندب.يام إذا أطاقلص باالصيب ر: ويؤمرنذامل ال ابنوق
 .مامنا اإلخلشي مراامل

جل » :عيبرلا ثيدح نع ظ ابن حجرفااحل قال ة ىلع مرشوعية يف احلديث ح 
ديث؛ فهو حلا ذايف ه رلسن اذلي ذ كن اكن يف مثل ام ن  أل؛ ىلع الصيامن بياتمرين الص

 .(4/201) يرابلا حتف«تمرينم ذلك للهل عف، وإنما صنغري مك  
ة دون ابللوغ، واستحب  مجاعور ىلع أنه ال جيب ىلع من مهواجل» :يضاأقال و

يه رين علبه للتمن ومريؤ مشافيع أنهوقال به ال من السلف منهم ابن سريين والزهري
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ه إ سحاق باثنيتاكلصالة، و رشعوالبع سلاه به أصحاب  ا أطاقوه، وحد  إ ذ د   عرشة سنة، ح 
 .(4/200) يرابلا حتف« سننيوأمحد يف رواية بعرش

، ابللوغ ض إال عندفرائوال اتالعباد لماء أنه ال تلزمعلع اأمج: » لاطبقال ابن و
اء رجلعبادات لصيام وا اىلع بيانلصيدرب ا أن واحبء استكثريا من العلمان إال أ
 .(4/107) يراخبلا يححص حرش«ا لزمتهمذيهم إوتسهل عل دوهااعتيل، وهلم اهبركت

يفعلونه.  ابة لصحخالف ما اكن ا هذا()» : نيالعثيم قال: 13ج
رمحة  نة أقيقحلاهم، وليع ابهم، وإشفاقً  محةً ران لصبيء ان هؤالعويمنهم ن أنعويدل 

شك من ال فإن هذا ب يلفهم هلا.وتأ هاعليهم ويدتعو المسع اإلرهم برشائبأم الصبيان
س   ُراعُفُلرجلاو» :هل  قو عن انليب ثبت وقد الرتبية وتمام الراعية.  نح 

ُع ُومسؤول ُرأهله هم اهلل الل ن وة مللنسبور باماأل اءأويل ىلع واذلي ينبيغ« عيتهن
 ب وهمرن يأمفيهم، وأ عاىلقوا اهلل تيت نأ :صغارلااألهل ون عليهم م

 
وهم أمرين روا أم  ما أ

 .(19/84) نيميثعلا ىواتف«المرشائع اإلسبه من 

ة الصحاب ر به، واكنؤم  ي   فإنهقة مشدون ه يعطا اكن يستذإ» : يمنيالعثقال : 14ج
    بهايتلىه لعبعطونه الفي بيكم يلنهلصغري مإن احىت ، همد  الأو مونو  صي  ،

 .(19/83) نيميثعلا ىواتف«من ع منهفإنه ي  بت أن هذا يرضه ولكن إذا ث
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 يثاع للحدإلمجبا الاحل يف صومال همزيل ون الاملجن» : يوونلقال ا: 15ج
 .ل أو كرث اجلنون سواء قما فاته يف مه قضاءيلز ق الأفا اع وإذاإلمجلو

 عىلجنون فاملما العلماء، وأل اعمة والصيب فعىل قو فراكا الما مىض، أاء مقضم ال يلزمه
 ةيبق إمساكهلم  حبل جنونه. ويستحا صومأداء الا بطباخمه ليس ح؛ ألنالصحي لوقال

 .(6/254) عومجملا«قضاءه مهميلزال ، وموايل ذاك
حدث فيه  ايلوم اذلي ءضايلزمهما ق :حاألص لة يفبوقال احلنا: » يليحزلاقال و
«هرشوالعلم بال لوغابلو مم مستحق باإلسالم أن فرض الصولعالم. وبه يغ واإلسلوبلا

 .(2/24) رينملا ريسفتلا

ؤية اهلالل وجوبا ي رحتر :انيةلصيام ثمات اجباو: » يباصولا خيشلاقال : 16ج
 غروب ت حىتفطرايع املك عن مجمساإلوادق، لفجر الصاا ساك إذا طلعماإلوكفائيا، 

م ن ناسيا ثمضار يف رأفط نملفم ال يفا م، وإخراج منية الصوىلع  رتمراساالشمس، وال
ور ول الزوب ترك ق، وجامرقوع يف احلخيش الوجة إذا ن الزوع ادعتبالاو، رر أو ذ ك  ذكل ت  

ُ: }اىلتعل ، قاأنزل اهللا وم؛ ألنه مملصل ايع املحرمات، وأن يكون حمبومج
َ
مُْنََُّذل َكُب أ ُه 

ُُر ه واكَُ
َ
ُاَلُزَُنَُْماُأ ْحبَُهلل 

َ
َُفَأ ْعَمال

َ
 .( :ص) مايصلا ماكحأ يف ةركذم«{مُْهُ َطُأ
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هار ن يف املجامعارة وكف ،قضاؤهرمضان، و صوم» : يباصولا خيشلال اق :17ج
اإلعتاق،  نعن عجز هار مللظة افارم كوصور، انلذ ارةكف ذر، وصومانل وصوم مضان،ر

د وهو حمرم، أو يالص لقتكفارة  ألول، وصوما الثن اثلوصوم كفارة ايلمني إذا عجز ع
جيد تمتع ولم ن مل ،أهله جع إىلر اذإ عةسبأيام يف احلج و م ثالثةصوو م،ر احلن يفاك
و ه أحج يف جباترك وا منم رام، وصو اإلحرا يفحمظورتكب ا من م كفارةوصو دي،هلا

 .( :ص) مايصلا ماكحأ يف ةركذم«أن يهدي فيصوم عرشة أيام م يستطعته ولمرع

 ةيشاح«بل للصومان القزمام والاإلسال :وط صحتهرشو» :سويققال ادل: 18ج
 .(1/509) يقوسدلا
زو ل والطهارة بللوغ والعقاإلسالم وا :رشوط الصيام ويه ستة» :يقال ابن ج 

 .(77 :ص) ةيهقفلا نيناوقلا«والصحة واإلقامة ،من دم انلفاس واحليض
 ...(12)م،  يولكليل للمن ا يةانل يت  يبتلعقل، واإلسالم، وا: » يباصولا خيشلال قاو

 .(:ص) مايصلا ماكحأ يف ةركذم«سوانلفا ن احليضم لوهاأة خرامل  حقيف داويز
 قلعتي ام ىوس ،طورشال هذهىلع  األدلة بابلا اذه نم ةعساتلالة أسملا يفبق س :تلق
هل أ دم عنومن املعلف ،رةوالرضب مومعل طهذا الرشو ،موصلل لباقلا نامزلا طرشب

 نأ حيحصلا ىلع زوجي النه أ امك ،ضانمر غري يفضان مم رصو ال جيوز هنأ مالساإل
 وأ رفسل ناضمر يف رطفلا هل زاج نمل رذن وأ ءاضقك من الصيام هريغ رمضان يف ماصي

 .هوحن
                                                           

 .يناثلا رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ نم أدبي ضرفلا مايصل ةينلا تقوو (12)
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هذا  ه صائمأنن ضامر من ومي أولان ا نوى اإلنسذإ: » يمنيعثالقال  :19ج
سافر لو ا مكابع، اتلت نقطع بهي ذرصل علم حي ئه عن الشهر لكه، ماجيز ر لكه، فإنهشهال
؛ ألن حصاألا هو ذه ة.انلي ددن جيه أليع بجي مللصو ا اعدإذن، فإنه ناء رمضاأث يف

 ،رهآخ ىلإ شهرال الصوم من أول م: أنا ناو  منه ل لك واحدقال مسأتله يعا لواملسلمني مج
طع ل عدم قصاألألن  حكما؛لة حقيقة فيه واقعة يل انلية يف لك قعت ذا لمهذا فإ ىلعو

«هعلي إال مللعا اسنلا يسع وال ،فسإيله انلي تطمنئ ذلا قول هوال ذاهوية، انل
 .(6/365) عتمملا حرشلا

 ،إسحقو ةياور يفمالك وأمحد شهر هو قول واحدة جلميع ال يةن تكيف قلت: القول بأنه
م ابن الساإل خشي قالفقد  ؛ك سهلواألمر يف ذل ة للك يوم،نليا طاشرتىلع ا مهورجلاو

 ،هصوموى د صومه فقد نرين وهو يمن رمضا ان غدً م أن علم لك: »تيمية 
 .(25/215) ىواتجمموع الف«لصياما ينوي مهلك سلمنيمة املعل اعف   اذوه
ئم صاوأنه رمضان، من  ادغ نأ يللل اه يفمىت خطر بقلب: » ةمداقابن  قالو

 .(3/112) ملغينا«ىوفقد ن فيه،
ل طعامه و وقت السحر،من قام يف  ريب أن  الو» : نسح نب قيدص قالو تناو 

ل هل القصد  به يف غري أي ام الصوم؛ فقد ذلك الوقت من دون اعدة هلورشابه يف  حص 
 .(1/539) ةيدنلا ةضورلا«و عن ذلكأفعال العقالء ال ختل عترب، ألن  امل
عام الط عن كاك  رب نية، وإمسيعت ك للسحورام  قي» : يعداولا انخيشل اقو

 .ةيهقفلا تارايتخالا«نيةعترب اب يوالرش
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 صةفيث حدوحل ؛عملقبل الو ل؛ياللمن  البد أن تكون   يةانل نأل : ال جيزئه ذلك؛20ج
  .«ال صيام هلمن الليل فيام صت اليم يبمن ل» ا:يهلعوقوف ملا 

 ،مفطرينصبحوا شعبان فأإذا ثبت كون يوم اثلالثني من : » يوونلل ااق :21ج
 .(6/271) عومجملا«فخالؤه بال ضاق جبان ور كونه من رمضهاانلء ناأث فثبت يف

ة ابلين متقاه من شعبان، فقد أنمفطرا يعت أصبح إذا: » ةمادقن ل اباقو 
 .(3/145) ينغامل«اءقهالفة م قول اعضاء يفاإلمساك والق هزمبالرؤية، ل

 (1/263) نآرقلا ماكحأيف صاصجلا ءاضقلا بوجو يف فالخلا مدعو قافتالا لقنو
 (2/329) نآرقلا ماكحأيف يبطرقلاو (4/200) يرابلا حتفيف رحجابن  ظافحلاو
 (13) .(10/244) ةمئادلا ةنجللا ىوتف هيلعو

                                                           

ل قبأكل  قدلو اكن يه، وعلء اض قوال ومه،ية يبق كاإلمسا لزمهي :لاق نم ملعلا لهأ نمو( 13)    
ا سكوأمم عليه فرضا اكنني ر حها انليف اعشوراءغهم صوم لبين اذل ن الصحابة أل ذلك؛
 أنهم  أت  ولم ي ،رهاانلمن 

 
روا بالقضاء.أ  م 

  .نيحققامل من موغريه اكينوالشو مقيلابن حزم وان ا ذهب ابهذ ىلوإ:  اينألبلا خيشلا قال
 .واهلل أعلم، ةأ لذلمبرألة، ويادة اجللالعبه هلذ حوطأ روهمجلا لوق :قلت
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إن اكن فريضة كصيام رمضان يف أدائه أو قضائه، » :امةبن قدقال ا :22ج
أبو وقال  ،فيعشاوالمالك و نا،ماموالكفارة اشرتط أن ينويه من الليل عند إ ذروانل

 .(3/109)ينغملا«ضان ولك صوم متعني بنية من انلهاررم مفة: جيزئ صيانيح
ب واجب اذلي وجة فإن الصوم الأما تبييت انلي» :قال شيخ اإلسالم ابن تيميةو

لك ما تعني زمانه ل، سواء يف ذمن اللي نيةنلهار ال يصح إال بيه من أول ااإلمساك ف
 حرش«وانلذر املطلق كفارةلء واني اكلقضاتعلم ي عني، وماملا ذروانلن ضارم داءكأ

 .(1/176) ةدملعا

ق ط انلطيشرت وال ب،قلية، وحملها الإال بنالصوم  صح  ي ال» : وويقال انل: 23ج
 .(2/350) عومجملا«فخال بال

أن أحد  جيب ىلع مضان الر يف امصيال نية» : ةيمتيابن  مالسإلا خيش قالو
 .(22/219) ىواتفلا عومجم«ة قلبهفيه نيبل يك ،ةغدا. باتفاق األئمأنا صائم  يقول:

نليب ن ا، أب؛ حلديث عمر لالقا لهحمية انل» :(9/147) اللجنة ادلائمة اءمقال علو
  :قال«ُ م لصوة انيب ظفلاتلوهلذا فإن  ؛متفق عليه« بانلياتُمالألعاإنما

ام مإلب امذهط انلاس يف هذا ىلع غلد وق ،هال عليال ديل ةبدعة ية الصالن لهمثو
ه انلية، كما حررص واحد باتللفظ يف عنه ن  يوجدال فإنه ؛تعاىل ه اهللشافيع رمحال

 .«زاد املعادعاىل يف رمحه اهلل تالقيم  ابنم مااإل
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ة، اهرظحفظ اجلوارح ال :داب جيمعهاوم آلصول» :ياجلوزوقال ابن  :24ج
ة، عزيمة موافقو  أن يتلىق رمضان بتوبة صادقة،، فينبيغابلاطنةوحراسة اخلواطر 
فإنه ما  ،الالكم الفاحش والغيبةوال بد من مالزمة الصمت عن  ،... وينبيغ تقديم انلية

 .(2/74) ةرصبتلا«اماحلر ابلرص عن انلظر إىلاس، وكف ظل يأكل حلوم انلمن صام 

 ملقصود منهصيام رمضان ليس ا» :(158-9/157) ائمةنة ادلاللج ءامقال عل: 25ج
، ا حرم اهللرح عماجلوالرشاب فحسب، ولكنه صيام لك م والطعااك عن امسإلا

إيله،  ظرانل اهلل ما حروتصوم العني عميمة وقول الزور، عن الغيبة وانلم نالسصوم الفي
واُم ْنُ} تعاىل: ىل احلرام، وقد قال اهللاع إتمساالم األذن عن وصوت ض  ْؤم ن نَيَُيغ  ق ْلُل لْم 
بُْ
َ
واَيُْوََُُصار ه مُْأ ْزََكُلَه مُْوجَُف رُ َُفظ 

َ
ْمَُذل َكُأ  .«{ونَُعُ نَُاُيَْصُمَُب َُُُخب ريُ ُاهللَُإ نَُُّه 

ه عن اآلثام، مت جوارح  اصذلي ا هو: ئمصالا» : مالقي نبا مماإلال اق: 26ج
عن  هه عن الطعام والرشاب، وفرج  لزور، وبطن  قول اوالفحش وذب الكه عن ولسان  

، همسد صويفعل ما يف لمل فعن ، وإصومهم يتكم بما جيرح كلم لفإن ت الرفث.
د رع ال جمورشملام وصال وههذا  ،هلأعماذلك ، وكاصاحلً ا مه لكه نافعً رج الكخفي
لُوالعملُالزورُعُقوديمنُلمُ» :فيف احلديث الصحيح ،لرشابوا معالطا ك عنسامإلا

  .(26 :ص) بيصلا لباولا«مهُورشابهأنُيدعُطعاُبهُواجلهلُفليسُهللُحاجة
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 الباب الثاني: واجبات وشروط وآداب الصيام

اهرة الظ حرواجلب يف حفظ اجي عتأثري صوملل»:  مالقي ابنم ماإلاقال  :27ج
ت عليها ذا استولة اليت إالفاسد ادواملجلالب هلا ة، ومحيتها عن اتلخليط اطنابلا ىالقوو

 ىلع القلب م حيفظفالصو ؛من صحتها انعة هلاملا ئةالردي اغ املوادأفسدتها، واستفر
لعون ا كربمن أ فهو شهوات،أيدي ال نهاه ميد إيلها ما استلبتيع، واتهصحواجلوارح 

ي َهاُاذلَّ يَنُآَمنُ } :عاىلقال ت كما ،ىقوتلىلع ا
َ
ُأ ت َبُيَا ُك  ُاليُْلَُعَُوا م  َُكَماُكُ ُِصَيامُ ك  ت َبُىلَعَ

ُمُ  َُقْبل ُاذلَّ يَن ُكُ ْن ُتَُعَُلَُْم ْم ونَُلَّك  ُْومُ الصَُّ» : يبوقال انل [183ة: { ]ابلقرتَّق 
اء ه وجلعوج، يه بالصيامعلهل قدرة وال نلاكح ه شهوة اعليدت ، وأمر من اشت«ةُ نَُّجُ 

والفطر  ،السليمةالعقول ب دةهوا اكنت مشواملقصود: أن مصالح الصوم مل وة.هالش هذه
 دااد املعز«ةنل هلم وج   ومحيةً  ،مانًا إيلهسإحو بهم، باده رمحةً ة، رشعه اهلل لعاملستقيم

(2/28). 
ع الصيام: »ين لزرقاال قاو  الشيطان، هروق نلفس،ئد، أعظمها كرس الفوا رش 
 يف الروح ترده املالئكة.ن، واجلوع نهر ه الشيطاردي يف انلفس رع نهالشبف

منه كثرًيا من الفقراء،  الغين  يعرف قدر نعمة اَّللل عليه بإقداره ىلع ما منعومنها: أن 
خمصوص،  متناعه من ذلك يف وقتبا إنه، فاب، وانلاكحمن فضول الطعام، والرش

ر به ي ذلكهل ب ةوحصول املشق   ن   منتذك  ذلك شكر نعمة ، فيوجب قالطك ىلع اإللع ذم 
«أخيه املحتاج، ومواساته بما يمكن من ذلك َّللل عليه بالغىن، ويدعوه إىل رمحةا

 .(2/224) أطوملا حرش



  

34 

 

 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

 اقعة يفو ايصلرشور واملعا نرىكيف  :فإن قيل: » طيبقرلابو العباس أقال : ج
ف  ثريً كن رمضا أنها إنما تقل  عن  :فاجلواب يقع ذلك. دت الشياطني لما، فلو ص 

الشياطني،  د بعض  ه، أو املصفل داب  آ يتوع  ظ ىلع رشوطه، ور  الصائمني الصوم اذلي حوف  
أمر ا وهذفيه، ليل الرشور قصود تقعض الروايات، أو امليف ب، كما مهلك  م املردة، ال وه

يد مجيعهم أن ال يقع ال يلزم من تصفغريه، إذ   منل  أق ك فيهوع ذلقون حمسوس، فإ
، وال معصية؛ ألن ذللك أسبابًا غري الشياطني؛ اكنلفوس اخلبي لعادات القبيحة، وا ثة،رش 

 .(4/114) ابلاري حتف«والشياطني اإلنسي ة
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 الباب الثالث: السحور واإلفطار وما يتعلق بهما من أحكام

 ور،لسحا وتأخري، ورحسال تلمر يفور، واحالس: » يباصولا خيشلاقال : 1ج
لم  ت فإنرطبا ر ىلعلفطلفطر، واا يلجار، وتعطالسحور واإلف يف عامن الطتلقليل موا
 من رسما تيفعىل  لم فإنماء،  سا حسوات منحلم يكن  ، فإناتمرت ىلكن فعي

  .( :ص) مايصلا ماكحأ يف ةركذم«احلالل الطيب

قال:  انليب  نأ عن أنس  يف الصحيحني ااء؛ ملالعلمستحب بإمجاع م :2ج
  .«كةرُبرلسحوارواُفإنُفُحَُّتس»

إيله مستحب، وال إثم ىلع من  مندوبلك أمجعوا ىلع أن ذ: » رذنملاابن قال 
 .(3/120) فارشإلا«تركه

 ،علر به، وبالضم الف  تسحل ي   اتح مبالف حورالسل » :ابن دقيق العيد الق :ةدئاف 
 .(2/9) حاكماكم األحإ«رهذا هو األشه

دة، ويه: دعتت مهاحتصل جب وريف السح ة  كربال: » رجحابن  ظافحلال اق :3ج
ط، اشنال ، والزيادة يفالعبادة ىلع هب ويقواتل اتباع السنة، وخمالفة أهل الكتاب،

ذاك، أو إذ  ألمن يس بالصدقة ىلعوالتسبب  وع،ه اجليثرياذلي  لقاخل ومدافعة سوء
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ة الصوم نيرك تدا، وابةة اإلجنء وقت مظاعتسبب لذلكر وادلالل، وألك اىلعمعه مع جيت
 .(4/140) ابلاري حتف«ينام نأ قبلها ن أغفلمل

رُوحسُمَُعُْن ُ»: قال  ول اهللأن رس  ةهرير أيبداود عن ج أبو خرأ :4ج
 «.منُاتلمراملؤ

 هصصيوخت ة،بركلسحور ان يف نفس ذا الوقت؛ أله يف هما مدحنإ» :يب الطيقال 
 ةاكاملشرشح «يلكون املبدوء به واملنتىه إيله الربكة.. .كةبرمر بركة ىلع باتل

(5/1590). 

خري تأ استحباب ىلع (6/360) عومجملايف ا نقله انلوويمكالعلماء  تفق: ا5ج
 اًل : أن بالئشة ه الشيخان عن اعأخرج ما اهنمو ،كلذ ىلع ةلادلا ةلدألل ؛السحور

ُمكتوم،بنُأمُاُنؤذيحَّتُُلكواُوارشبوا»:  بليل، فقال رسول اهلل نذيؤ ناك
 ا، أن يرىق ذإال هماأذانبني  م يكن: وللقاسمقال ا «.يطلعُالفجرَُّتحُذنفإنهُالُيؤ

 .ذال ويزن

ُقال:  أن انليب وابن عمر  ساعب نبا نعيس وادلارقطين لرواه الطيا ام اهنمو
«ُ ُمعرش ُاألنبيإنا ُونَُلُنعجُُِأنُرناأماء ُوأُرَُؤخُِالفطور، ُالسحور، ُنضع ُىلعُاننَُماأين

 «.صالةلُاناُفئل ُماش
وتأخري إلفطار اأحاديث تعجيل  :الرببن عبد اقال »: ن حجربا ظفاحلاال ق
بن ميمون  عمرو يح عند صحانه بإسوغري زاقرلاد وعند عب .تواترةملسحور صحاح ا
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 الباب الثالث: السحور واإلفطار وما يتعلق بهما من أحكام

 إفطارً  سانلا ع  رسأ حممد  األودي قال: اكن أصحاب  
 
«اسحورً  مها وأبطأ

 .(4/199) يابلار حتف

ُحَُ: }لقوهل تعاىل ؛قفجر الصادال عطلو: ب6ج ب وا َُوارْشَ ُيََُوُك  وا ََُّتَّ َيُْاُمُ لَكُ ُتََبنيَّ
ْ
ُل ُط 

ُمُ ا ْبَيض 
َ
ُُنَُأْل

َ
ُاأْل َْيط 

ْ
  عن ابن عمرحنيصحيلوملا يف ا [.187رة: { ]ابلقَفْجرُ َنُالُْمُ ُدُ ْسوَُال

 «.موتكمُميؤذنُابنُأُحَّتُبوااُوارشوفلكُ،لنُبليذيؤُاًلُإنُبال»قال:  يب انلن أ 
جلمهور ب اإلمساك: فقال اجينه بتبي اذلي د احللف يفختوا: » ةيطع نبا قال 

ذلك ح: صحاال يثاألحادت به وورد عصارواألصار عليه األماس ومضت نلذ اأخ وبه
 هوو ،كمساق جيب اإليف األفطلوع أوهل ، فبويرسة ألفق يمنة اذ يفآلخض ارتاملع الفجر

وبنحوه يف  (1/258) زيجولا ررحملا«ندبج نوسمرة بمسعود  ناب ث حديمقتىض
 .(2/318) يبطرالق ريسفت

هل األكل  زوجيجر وع الفالشاك يف طل: » ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق :7ج
 ىواتفلا عومجم«ر الشكمتساا إذيه عل قضاءوال  ،تفاقباال واجلماعب رشلاو
(25/260). 
 ،الفجر بال خالف إىل طلوع ب واجلماعجيوز هل األكل والرش: » يوونلا قالو

 حىتجلماع وغريها بال خالف ولو شك يف طلوع الفجر جاز هل األكل والرشب وا
ُيَُ} :ةريمية الكلآل ؛حقق الفجريت َُبَُتََُحَّتَّ َيُْاُمُ لَكُ ُنيَّ

ْ
ُال بُْط 

َ
ُأْل صح عن ابن  اومل {َيض 
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(14)«ناد صحيحإسب بليهيقرواه ا «يتبني لك ككت حىتش ام لك»نه قال أ عباس 

 .(6/306) عومجملا
فيحتاط  ر،فجلاأنه طلع  ىلع ظنه لبأحيانا يغن لك: » نييمالعث قال :ةمتت 
 .مايصلا ةقيقح ةلاسر ىلع قيلعتلا«اإلمساكب

 :تاث ممزيول بثالاأل جرالف عن ينامزي الفجر اثلتي»:  نيميالعثقال  :8ج
ي أ اًل ون مستطير األول يكجوالف فق،يف األ اون معرتًض : أن الفجر اثلاين يكوىلألا

 وب.ناجلىل لشمال إو ممتد من افه اينر اثلالفج أما املغرب، ىلق إملرشا من اممتد  
 ،الشمسع طلو الزيادة حىت يفر ونلا رمت، بل يسهدبعلمة ال ظاين جر اثل: أن الفنيةااثل

 بعد أن يكون هل شعاع.م ظليفر األول وأما الفج
فق األني ينه وبفب لوجر األفالما ألفق، وأل بياضه باصين متثلا: أن الفجر اثلةااثل

به  رمحيال الفجر، وبه صالة حتل  رشع فال حكم يف الس هللي األوللفجر وا ظلمة،
 .(14-19/13) نيميثعلا ىواتف«اينثلر االفج م خبالفئلصا اام ىلعالطع

لليل، اد اوسو رهابياض انل :د فيما قال مجيع العلماءراامل: » ةيطع نباقال : 9ج
 زيجولا ررحملا«شهوريف حديثه امل تمحا بن ديلع  يبانل وهو نص قول

 .(1/258) زيزعلا باتكلا ريسفت يف

                                                           

 اسعبن اب ل إىلج: جاء رقال يب الضىححيح عن أاد صسنبإ( 2/287)ابن أيب شيبة  جرخأ (14)
 .« تشكالت حىت ككلك   ما ش»فقال:  ور؟حسىت أدع الهل: مل فقا 
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 الث: السحور واإلفطار وما يتعلق بهما من أحكامالباب الث

  كرة مااملن ابلدع نم: » حجرابن  ظافحلال اق: 10ج
 
 ث يف هذا الزمان منحد  أ

صابيح اليت طفاء املوإ، مضانيف رة ساع لثث وحبنر اثلاين قبل الفجان ألذع اايقإ
 ثه أنهحدممن أ امً ع، زىلع من يريد الصيام برشالوكل يم األرحمة تلعلت عالج
ا ال ارون صأ ىلقد جرلهم ذلك إانلاس، وإال آحاد  ذلكم ب يعلة، والادبعل االحتياط يفل

لوا جل عو !رطوالفا روزعموا، فأخل  وقتال كنيمتل غروب بدرجة  بعد النون إال يؤذ
 حتف«الرش، واهلل املستعان ميهف رث  ، وكريهم اخلفذللك قلل عن ؛لسنةوخالفوا ا !لسحورا
 .(4/199) اريبلا

إن مه، فم صوويت هظفيه طعام فليلف   جر ويفالفلع ط من: »ووي قال انل: 11س
عمر  وديلله حديث ابن يه،الف فال خ مه وهذاصو لطب رجعلمه بالف دابتلعه بع

اُووارشبفلكواُُ،بليلُذنيؤُاًلُإنُبال»قال:  هلل ول ارس أن ئشة اعو
ُأُنذُيؤحَّت ُابن «اديث بمعناهأح  الصحيحمسلم. وىفرواه ابلخاري و« توممكم

 .(312-6/311) عومجملا
 يه أنالفجر وجب عل أى يؤذن إال إذا رن املؤذن الاك إذا: » نيالعثيمقال و

«هذا واسعيف  رألمذن ىلع اتلقويم فاملؤذن يؤذا اكن اإ اوأم ...ني أن يسمع، من ح يمسك
 .حوتفملاب ابلا

«نيلماع املسس بإمجمب الشبغرو صوم ويتمينقيض ال» : يوونلقال ا :12ج
 .(6/304) عومجملا
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 ،مىض وقت الصوت الشمس فقد انقباغ ايف أنه إذف وال خال: » اصصجلاقال و
 نآرقلا ماكحأ«ه عليه الصومظرح مار ائع وسامب واجلكل والرشأللصائم ال وجاز

(1/293). 
غروب  ققاء ىلع أن حمل ذلك إذا حتالعلماتفق : » حجر ناب ظافاحلقال و 

 ريبلاح اتف«رجحوكذا عدل واحد يف األ .نيأو بإخبار عدل ،الرؤيةالشمس ب
(4/199). 
ت ُ}هل تعاىل: وقمجاع إلاند تمس :تلق

َ
ُأ ُالِصُمُ ث مَّ ُاَُيامَُوا  يفما [ و187{ ]ابلقرة: ليُْللَُّإ َل

ُا،اهننُهمُليلبلُالأقُإذا»قال:  أن انليب  طاب خلر بن ا عن عمنيحصحيال
  «.لصائمبتُالشمس،ُفقدُأفطرُانا،ُوغرهاهمنُارُهانلُأدبرو
فطر ملقد صار يف حكم اه أن معناه «لصائمرُافقدُأفط» :هلوق» :قال اخلطايب 

يل: ، كما قرأن يفط الفطر، وحان هل خل يف وقتدقد كل، وقيل: معناه أنه لم يأوإن 
 .(107-2/106) ننسلا ملاعم«، إذا دخل يف وقت الصبحح الرجلأصب

سهل ن ني عحيحصاليف  ؛ ملاسملشا وبرغ ققحتل الفطر عند يب تعج: يستح13ج
 .«فطرماُعجلواُالُنلاسُخبريالُاالُيز»ُل:اق نليب ا أن سعد  نب
 ىلع خبري ما داموا حمافظني ًما وهمظنتم ةماألأمر  ال يزالمعناه: » : وويل انلاق
  .«هيقعون في فساد   ة ىلعماكن ذلك عال ة، وإذا أخروهنل الس   ذهه

  يبانلب حاصلم من أأهل العه تاراخ اذلي وهو» : يذالرتمقال 
 .(3/73) يذمرتجامع ال«تعجيل الفطروا تحباسهم: وغري
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بيه ن أيلع عزيد بن  عنيلع( د بن يز)جمموع اإلمام لصيام من تاب اك يفاء : ج14ج
 ة أو من أخالقفطرال لاخص نم الث  ث ل:قاأنه لسالم ه اعلي جده عن يلععن 
يف  اليرسى  ىلعمىنايل يلدر، ووضع اافطحور، واتلعجيل باإلخري للستلأا ء:بيااألن

  .ةالصال

، الشمسمغيب الستيقان بد ابعيكون  تلعجيل إنماا: » ربلا دبعابن  لاق: 15ج
 ،قنيبي مزل ض إذاألن الفر ؛ال مأمس شلا بتهل اغ ،وهو شاك   ريفط أند حجيوز ألوال 

ت مُ }: يقول ز وجلع هللج عنه إال بيقني، وارخي لم
َ
ُأ ُالِصُث مَّ الليل  وأول   {ْيلُ لَُّالُإ َلُُمَُايَُوا

 .(98-21/97) دمهيتلا«نلاظرينفق عن أعني ايف األ هاس لكلشممغيب ا
ق حتقبعد  ن ذلكأن يكوطر: الف يلعجبت املراد: » يينعالر ابطاحلقال و
اهب وم«تفاقاالفطر ام عليه غروب حرذا شك يف اله إنأل فيه؛شك ال موعد غروبال

 .(2/397) ليلاجل

ُ: »قوهل : »ووي انل قال: 16ج ُُالليلأقبل ُوغربانلهوأدبر تُار
 ا، وإنمامزمهويالين اآلخر   ن هذه اثلالثة يتضمنم حداو لك :ماءعلقال ال« سلشما
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ل باإق فيعتمد ،مسالش وبغرهد يشا وه حبيث الوحن دوا يفد يكون ق نهألينها مجع ب
 .(7/209) ملسم حيحص حرش«الظالم وإدبار الضياء

وذلك  ،قرصها بكماهلتبار سقوط قال أصحابنا واالع: » يوونلا قال :17ج
مل الغروب إىل كاتد وال نظر بع :أبو حامد واألصحاب خشيالقال  ،حراءصظاهر يف ال

 .(3/29) وعجمملا«قائها مع ببل يدخل وقته ،اء شعاعهابق
وال عربة  ،طر الصائمفأص رقلا ب مجيعإذا اغ: »مية يتابن م الساإل خشي قالو

 .(25/215) ىواتجمموع الف«األفق شديدة ابلاقية يفلباحلمرة ا
ىت يقول: نبىق حس انلفبعض ا لقوي،ور اانل بقاءيرض  ال» : العثيمنيل قاو 

ىت رص مالق هذاىل انظر إ بلهذا، ة بعرب فال .يشءبعض الالظالم  دأص ويبب القريغي
 .(6/435) عتمملا حرشلا«الفطر نل س  و ،سمشلغربت اد فق، عالهب أاغ

س وإقبال لشموب اصائم غرلاقق حت إذا» :(10/287) ةئمادلة الجنال اءمعلل قا :18ج
ُ: }ل تعاىلفطر، قاال هل لل فقد حالليل 

َ
ُأ ُوت مُ ث مَّ ُإ َلُالا : ل ا{ وقلُ يُْلَُّالُِصَياَم

« ائمقدُأفطرُالصتُالشمسُفهنا،ُوغربُاهُهناُوأدبرُانلهارُمنُهاُيلُمنللاُإذاُأقبل»
ال كما أنه  يم،قاواتلن ك ملذ ما خالف ربت  عي   اله م أنعل  ي   ذلك. وبهىلع صحت تفقم

 .«مسوب الشحتقيق غر دعسماع األذان ب طيشرت
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لع واطل  لطائرةم يف ائصالان إذا اك» :(137-10/136) ةدلائما نةاللج اءمعلل قا :19ج
بسبب  سملشو يرى اوهه نم بةالقريار ابلدل إفطعن يفون واتلل عةسابواسطة ال

ُمَُّثُ }ل: تعاىل قا ن يفطر؛ ألن اهللأ هل ليسة فلطائرفاع اارت
َ
 ه{ وهذاللَّْيلُ َلُاَمُإ ُواُالِصيَُت مُ ُأ

هار يف هاء انلعد انتب دلبابلس. وأما إذا أفطر الشم م يرىداا ق يف حقه محقتت لمالغاية 
اليت  بلدلام حكمه حكن أل ا؛طرمر مفيست نهفإ شمسم رأى الرة ثئالطا حقه فأقلعت

 .«نلهار وهو فيهاا تىهان وقدمنها أقلع 

ت، ل الوقخدنه قد أل ن؛ذال األبقر فطاألحسن أن ي: » يعداولا انخيشقال : 20ج
ن أن يؤذ  بعدالإ وإن لم يفطر «الفطرماُعجلواُسُخبريُانلازالُيُال»يقول:   وانليب

 ةيهقفلا تارايتخالا«عمر واساألف

ة لصاليه الع وهلألن ق ؛رشوعةم طرنت تفذن وأإجابة املؤ» : العثيمنيل اق: 21ج
إال ما دل  ،حوالمن األحال لك  شملي« لفقولواُمثلماُيقوُذنمُاملؤإذاُسمعت» لسالم:او
 .(19/363) نيميثعلا ىواتف«ائهاستثن ل ىلعيلدلا
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يشء  ىلع يليصأن  بلق يفطر انليب ن اك: » العريبقال ابن : 22ج
، ال للصالةابليغ تفر، وفطارإلا د: تعجيلئث فواصالة، وفيه ثال يشغله عن الال يسري

 .(216-3/215)  يذوحاعرضة األ«العبادةوبادة لعا مانز ا بنيفصل مو

. صال وهو أن ال يفطر بني ايلومني بأكل  وال رشبالو» :قال ابن قدامة: 23ج
م محًة هلىت به را أوأما انليه فإنم -إىل أن قال  -م لعلرث أهل ال أكقو يفه  كرووهو م
 مياهار وقانل امن عمرو عن صيا نىه عبد اهلل بكمهم ة علياملشق منه بهم؛ ملا في ورفقاً 

 اعئشة: نىه رسول اهلل  آن يف أقل  من ثالث، قالتقرالليل، وعن قراءة ال
 نليبحريم، وهلذا لم يفهم منه أصحاب ااتل  يقتيضهذا الو، م هلمحةً عن الوصال ر
 واازجتحريم ملا اسلوا بعده، ولو فهموا منه اتلهم واصأنل تلحريم؛ بديلا 

 (15) .(3/671) ينغملا«فعله

خاري ملا يف ابل ؛كذل ىلع ادةالزيه ر  كي   وأ مر  وحي   إىل السحر، الوصالجيوز  :24ج
أنُُرادأُمكُ فأي ُ؛ُصلواالُتوا»قال:   أن انليب دري اخلد يسع يب( عن أ1963)

  «.رسحاللُفليواصلُحَّتُصيوا
                                                           

ر ىلع ح  السل  فوق سعيد ىلع ما ث أيب يف حديوانليه» :لاقف رجح نبا ظفاحلا امأو (15)
 .(209 /4) يرابلا حتف«يمكراهة اتلحر
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خزيمة ومجاعة بن انذر ون املباسحاق وإوذهب أمحد » :رجح نبا ظفاحلاقال 
ال ال الوصذا وه ،وركاملذ سعيد حلديث أيب ؛رل إىل السحاز الوصامن املالكية إىل جو

 ... يؤخرهه ائه إال أنبمزنلة عش احلقيقة إال أنه يف ، غريهىلع تبب عليه يشء مما يرتتيرت
 يرابلا حتف«ةبروإال فال يكون ق ،ئملصاما لم يشق ىلع ا وال خيىف أن حمل ذلك

(4/204).  

قال:  يب انل نأ ريرة ن أيب هعود او داه أبورا ادلاعء؛ مل للصائمتحب سي: 25ج
 .«طريفُئمُحَّت:ُالصامهنمر وذكُتهموعتردُدُةُالثالث»
 ،فاتعن املخال هحارالصوم اذلي صان مجيع جو اكمل   هادومر» :وينااملقال  

  .(3/300) رديفيض الق«هده بمخالفة هواة جسره لطهاؤفيجاب داع

 

ء داع كاهنليس ، وةبمستجاثبت أن للصائم دعوة : » يعداولا انخيشقال : 26ج
 .ةينميلا رايدلا ثدحمل ةيهقفلا تارايتخالا«يب عن انلت صوص ثابخم

ىلع  طرفي هلل ن رسول ااك»قال:   اود عن أنسد محد وأبوأ: أخرج 27ج
تمرات حسا  فإن لم تكن ،تفتمرا باتط  ر   كنيلم ، فإن صيلن يأ بات، قبلط  ر  

  اء.املمن الفم ملء  يه ةسوواحل «ءاممن  تحسوا

  ف.يف ذلك ضعي يث الواردألن احلد الث تمرات؛د بثيتلقب استح: ال ي28ج
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بلرص اي يقوو حله حلو، ولك باتلمر ألن ر  اإلفطا عرش    اإنم»:  يناكوشلا لقا :29ج
 لين«جه احلكمةان ووبي ،بةيف املناسل ما قي أحسنا هذم، والصوبعف ضي اذلي

 .(4/262) راطوألا

 عاماً نوىوال ط رخآ اباً ماء وال رشإن لم جيد : » نيميثعلا ةمالعلال قا: 30ج
 .(6/437) عتماملح الرش«لبه ويكيفالفطر بق

تقيض ذلك ايلوم، ف، تلوقا يؤذن ىلعذن ن املؤإذا اك: » يعداولا انخيشل قا: 31ج 
 ماءالس تملظأد إال وق ذنؤاملؤذن ال يبت الشمس ويض وقد غرجاءها احل ذاأما إ

 تعلقت كرام إىل مسائللا لفاضألاد اشرإ«ءقضايها اللوال جيب ع ح،حيصومها صف
 .قياموال امصيبال

 يفطر ىلع ق الصائم أن حاألكمل يف» :(33-9/32) اللجنة ادلائمة اءمقال عل: 32ج
فطر لا لتعجي ةسن نيبع م جيب؛ حىتغرد صالة املبع عام إىلالطول نات خرؤي ثمتمرات، 

  .«اء بانليب تدجلماعة؛ اقيف اا تهوقل وأيف  ربوصالة املغ
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ويف  رمضان يفا اإلفطار مجاعيأس بب ال» :(9/35) ادلائمةجنة الل ءاملقال ع: 33ج
مُْيَُُْعلََُسُلَيُْ: }عاىلت هلدة؛ لقوباع عامجتالا اهذلم يعتقد  غريه، ما نُُْحُ َناجُ ُك 

َ
كُ تَُُأ

ْ
ل واُأ

ُعًََُج ي
َ
ُأ ُا

َ
ُأ تلمزي  ،معةياء والسرلة انلافل اا يفف باإلفطار مجاعييإن خ ن، لك{ااتًُتَُشُْْو

 .«ذلكبم هله ر  ك   ،مريهغن الصائمني ع
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 اصداً ومه ق ذاكراً لصاعمداً يكون ن أإال برشط وال يفطر »:  ل ابن قاسماق :1ج
 .(3/398) عبرملا ضورلا ةيشاح«لللفع

 برشوط ثالثة ويه:ال تفسده إال  مفسدات الصوم»:  نيميثعلقال او
 العلم. -1
 اذلكر. -2
 القصد. -3

 سدات إال بهذه الرشوط اثلالثة:فمله اد صومه بهذفالصائم ال يفس
اكن جاهاًل باحلال أي بالوقت، فإن اً واعمل ،حلكم الرشيعاعملاً با األول: أن يكون

ُإ ْنُبَُّرَُ} : تعاىلل اهلللقو ؛فصيامه صحيح ،قتأو بالو يعباحلكم الرش ْذنَا ُت َؤاخ  ُاَل َنا
ُ
ْ
ْخَطأ

َ
ْوُأ

َ
يَناُأ  .«علتف قد»: عاىلاهلل تفقال  [286: { ]ابلقرةاننَس 

رشب ناسياً  ل أوو أكفليان، ر النسد اذلك، وضأن يكون ذاكراً  ا الرشط اثلاين: فهووأم
 .حيح وال قضاء عليهفإن صومه ص

هذا املفطر، فإن اكن غري فعل لاً اإلنسان خمتاروهو أن يكون  .قصدال الرشط اثلالث:
ىلع  عاىل يف املكرهت هلله، لقول اخمتار فإن صومه صحيح سواء اكن مكرهاً أم غري مكر  

ُب اَّللَّ ُُكََُمنُْ}الكفر:  ُإ يمَُُم ْنُبََُفَر َُوقَلُْإ ُُهُ ن ُاْعد  ْكر هَ
 
َُمْنُأ ُنالَّ ْطَمئ  ُم  ُب ه  يَمان  ْنُكُ َولَُُب اإْل 

ْفر َُصدُُْحََُمْنُرَشَُ ْمُب الْك  ُعََُغضًَُراَُفَعلَْيه  ْمَُعَذاب  َولَه   ُ ُم َنُاَّللَّ يمُ ب  فإذا  [106{ ]انلحل: ظ 
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 مالساإل راكنأى واتف«من باب أوىل اإلكراه فما دونهالكفر يغتفر بم حك اكن
 .راصتخاب (474-471 :ص)

 ذاوه» :هر يفطر الصائم وما الما يفط نيف بيا ابن تيمية ل شيخ اإلسالم اق: 2ج
 عومجم«ب واجلماعلرشاألكل وا :ووه ،نلص واإلمجاعطر بافيمنه ما واعن: ن
 .(25/219) ىواتفلا
تالع ابو ،رشبالو لكواأل ،ينملا اجوإخر ،اعماجل»:  يباصولا خيشلاقال و

ة ىلع امجواحل ،فاسوانل ،يضحلر عمدا، واوخابلء وواليق ،انادلخورشب  ،مةخاانل
ة ملغذية، وقطع نياإلبر ا ىلك، واستخدامالقول، وغسيل  كثري ىلعلم اب ادلوسح ،ولق
 وصوم، ةالصك الرتو ردة،والل، عقال ل، وزواليمن الل انليةصيام، وعدم تبييت لا
ل تعماسوا ،تقاالرياء، ومضغ وبه أو وجد اقاعت دمع هل أو معة هامع الكر ناضمر

 ماكحأ يف ةركذم«الريق لعإذا ابت لسكر بان املحىللبات، والار، واملخدواتلمبل ة،الشم
  .( :ص) مايصلا
 ءاضقلا بجويو موصلا لطبي ام :لوألا ،نيمسق ىلإ مسقنت مايصلا تالطبم :ةدئاف
 .سافنلاو ضيحلاك ،طقف
 .ناضمر راهن يف عامجلا وهو ،دحاو عون اذهو ةرافكلا بجويو موصلا لطبي ام :يناثلا

يف رمضان ون يصلمضان ور ونوميص ناذلي» :(10/140) ةمادلائ ةنلجال اءمقال عل: 3ج
يصح هلم  ال، فنا رمضإال يفاهلل  يعرفون الذلين ا مولق، فبئس اخمادعة هللفقط فهذا 
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ن لم أكرب، وإا كفرذلك ب ران، بل هم كفالصالة يف غري رمضا مركهم مع تصيا
ناُنييُباذلهدُعلا»: هل اء؛ لقوملعال قويل  أصحيفالصالة  جوبو دواجيح

لنسايئ او والرتمذي وأبو داودرواه اإلمام أمحد « رفكهاُفقدُكرنُتةُفمالوبينهمُالص
 .«سليماألدة يرعن ب صحيح بإسنادماجه  نباو

ول لق يه؛عل فال يشءر فطي لمو رطسيف نوى أنها إذ: » يندعلا خيشلال قا :4ج
 أما من «متلكأوُتُمُتعملماُلُانفسهبهُأتُماُحدثميتُوزُعنُأجتاُاهللُنإ»: انليب 
طر؛ الصوم فهذا مفمن  االج حخلرونوى ا :نوى أنه اآلن مفطر أي ىنر بمعافطإلنوى ا

 ،ريفط أن ياذلي ينو ق بنيرفها. لك ةدالعبا يفوجود انلية العبادة  صحةط من رش نأل
 ح خخخ .«رمفطآلن ا ناأ يقول: ياذلو

جيد ماًء رشبت وإال فأنا ىلع صويم. ولم  وجدت  ن إ: و قالل: » نيميعثالل قا: 5ج
يشء، ولم  وجود الىلع فطرلق الولكنه ع، يةانل يقطعه لم يح، ألنحصا صومه ذفه اء،امل

 .(19/183) يمنيلعثى اواتف «نيته األوىل فيبىق ىلع ،ءيوجد اليش



 

51 

 

 الباب الرابع: مبطالت الصيام وما يتعلق بها من أحكام

ية انل عيدن يوال يصح أ انقطع،ى قطعه ملا نو لرجلذا اه: » نيمثيعالل اق: 6ج
وم من ول ايلنواه من أإذا   إاليحاً صح يكون الواجب ال مصولاألن  ؛هارانلناء من أث
  (16) .(91/871) منييثى العواتف «طلوع الفجرقبل 

 :ماءلعلف بني اإذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خال: » نيميعثلال قا: 7ج
 .عزمال ينايفلرتدد ا نألطل؛ ن صومه يبل: إقا نممنهم 
ذا تلها. وهاز قطعها وإقاء انلية حىت يعزم ىلعب ألن األصل قال: إنه ال يبطل؛ م منومنه
 .(19/188) يمنيلعثى اواتف «مراجح عندي لقوته، واهلل أعلهو ال

 ال االصائم م إذا ابتلع :هللهم امحر ابصحفيع وااللشاقال ا: » يوونلقال ا: 8ج
 يطاخ أودا حديا أو أو نار و حشيشاأ ةحصا راب أوأو ت ركدرهم ودينا دةلعاؤلك يف اي

هري اداود ومجد وأمحلك ووما حنيفة وأب اله قوب ،نادنف عال خالك أفطر بذل غريأو 
 .(6/317) عومجامل«لفخلاو ء من السلفاالعلم

                                                           

 ه تصحناء ىلع أصلهم أنأ، بزهار أجانل افبل انتصإن اعد فنوى ق ا:قالوفأصحاب الرأي  لصفو (16)
 نلهار.انلية من ا
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؛ مادهحأ: نيالمن ح لخي لم ؛ماطع أسنانهني ب حبمن أص» : ةمادقن ابل قا :9ج
، منهحرز اتل مكنال ي؛ ألنه به ريفطال  هرده، فإنفازدفظه، ل نهكال يم ن يسرياأن يكو

 ثرياك ونيك أن اثلاين، (17)العلم.  هل ذلك أمجع ىلعذر: أملنن االريق، قال ابأشبه ف
 رثكأيف قول  مهصود سف، ادده اعمازدرن إوء عليه، فإن لفظه فال يشن لفظه، يمك
  .(3/126) ينغامل«(18)ملعلأهل ا

ج فمه وليس من خار نممعدته  إىلصل ألنه ير؛ طف يكنه ال، لكذل ره هلك: ي10ج
؛ مفطرا فيكون هعلد وابتلسانه وعليه ريق ثم اعلصائم أخرج اا إذ اخبالف م .دنبلا

 منه.اتلحرز اكنه إممع لفم، اعن صار خارجا  نه ابتلعه وقدأل
 عومجملا«رريق غريه أفط لعبتا اإذ هأن ىلع ءامالعل اتفق: »وي ونلاقال  :ةمتت
(6/318). 

  ه.الحرتاز منه ببصقنه ايمكنه وأل يق،بر ألنه أجنيب وليس ؛رفيفط إن تعمد ذلك :11ج

                                                           

مما  ريقال مع يجير ازدرده مميما ييشء ىلع الصائم ف ال أن ىلع وأمجعوا: » نذربن املال اق (17)
 .(49 :ص)عامجإلا«هع مننار ىلع االمتا ال يقدميه، فنانبني أس

 .ليصفت نود اقلطم رطفي ال هعلب نأب نيلئاقلا فانحألل افالخ (18)
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الطعام، فإ ن  فعل  يل  أن  جيتنب ذوقحب  إ  أأمحد: ل قا» :ةمادابن قل قا :12ج
 .(3/125) ينغامل«بأس بهال ه وم يرض  ل
 ال لكن ؛ةاجح طعام يكره لغريال قوذ: » تيميةالم ابن ساإل خيش لاقو

 .(267-25/266) ىواتفلع اجممو«ضمضةاكملفهو  اجةوأما للح يفطره.

 ىلع قولني الزوال دعب هيتهكرا يففوا اختل: » الم ابن تيميةساإل خشي لاق :13ج
مات نصوص موخيص ع نأصلح ي يعكراهيته ديلل رش ىلع قم. ولم ينريهومش

 .(25/266) ىواتع الفموجم«كالسوا
انلووي د السالم وعبيب شامة وابن اختيار أ ذاوه» :رجح نبا احلافظل قا

 (1/102) ريبحلا صياتللخ«زينملالعلماء وتبعهم ا قول أكرثل: إ ن ه وقا
اك عند لك  صالة، يف احلض  ىلع السو ل ةألدلعموم ا ؛وهو احلق  » :ينابلاأل قالو

 (1/107) ليلغلا ءاورإ«(127 /4) هحيحص خاري يفال ابلوبه ق ؛وءضوعند لك و
أن  رة  هرييبأعن حني يالصح يفا ماك والس يف  الرتغيبيفومات مالعمن  :تلق

 يهلع هلفقو. «صالةُلكُدواكُعنبالسُتهمرمأليتُىلعُأمشقُأُنُألوال»قال:   انليب
ُصالةنع»م: والسالالة الص ُلك صلوات اليت الك لذ ا يفمب واتالصل يشمل مجيع «د

 .عرصوالر لظهوال وهما االزد بعتكون 
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ه شبخأو نفصل من رطوبته فالو استاك بسواك رطب : » يوونلال اق: 14ج
 عومجملا«اين وغريهرصح به الفور ،خالف الب رطأف (19)وابتلعه  ءيشعب املتش

(6/318). 
 ألوىلكن ار؛ لاإلفطا د حإىل يصلما ه نأاذلي يظهر : » يعداولا انخيشقال و

 .ةينميلا رايدلا ثدحمل ةيهقفلا تارايتخالا«بط  لرل ب اهو اجتنا واألحوط

 أثناء ناسناأل نمعجو لاال بأس باستعم» :(9/199) ادلائمةجنة الل اءملقال ع :15ج
غري حلقه من إىل  يشء منه بإن ذهو فم،ال يف نهلل مما حتظ جيب لف   ولكن م،ياالص

 .«هيرضلم مد تع
 قوةملعجون من يف ا ؛ ملاهستعمل  ي ال، لكن األوىل أن وزجي: » نيالعثيمقال و 

 .(6/394) عتمملا حرشلا«لق احلإىلانلفوذ والزنول 
ن جيب أو ،انار رمضيف نه برتكه حصننان سنن األومعج: » يعداولا انخيشقال و
ُنإالُأُستنشاقاالُفُغل ُوبا»ل: قوي يب نلفا؛ ءيشه طنب ىلرسب إتي نأن ز متحري

 تارايتخالا«بطنه إىلب املاء يترس أن خىش  في   امً ائص ألنه إذا اكن« ائمًُاتكونُص
 .ةينميلا رايدلا ثدحمل ةيهقفلا

                                                           

 .ادماع ينعي (19)
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:  وويانلقال  ،اقفتباال تفطر احللق فالنزلت مبارشة من ادلماغ إىل  نإ: 16ج
 .(6/319) جموعملا«رض باالتفاقتم لم الفمن صل يف حد الظاهر انلخامة إن لم حت»

 الو ،ةلبناواحل ةيعفالشاد ا فيفسد صومه بذلك عنعها اعمدً بتلفا وإن نزلت إىل الفم
ري الفم غ العها يفألن ابت ؛محدية ورواية عن أكلاملا ندد ععتمملاحلنفية وا دنع رطيف

 .(2/117) ةنقه السف يححص :راجع .من خارج، فأشبه الريقل واص
ره ابتالعها فيك تفطر ال هاوىلع القول بأن ،الح لك ىلعها ظ  ها ولفتناب  جاىل وألا :تلق

  .رمحيقال ن م ملعلا لهأ نمو .لقذارتها

غري اختياره؛ إذا خرج ثم اعد ب سلقلا امأ: » ةابن تيمي مالساإل خيش لاق :17ج
 ىواتالفوع جمم«حنص عليه يف رواية صال .فإنه يفطرعمداً؛  ابتلعه وإذا ،رهيفطلم 

(1/477). 
 .فوجلا ىلإ عجري مث لقحلاأو الرشاب إىل رج من الطعام هو ما خيس: القل :ائدةف

ن اق فمرشواعالستنشأما املضمضة وا: » ةالم ابن تيميساإل خيش لاق :18ج
 وننشقيستمضمضون ووالصحابة يت لماء. واكن انليب ق العفااتب مللصائ

ُصائمُنأُإالُقستنشافُااللغُوبا» :ةن قال للقيط بن صربلك مع الصوم. «اتكون
 .(25/266) ىواتفال وعجمم«ستنشاقال عن االفنهاه عن املبالغة؛ 



  

56 

 

 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

ذلك،  قصدإن فه فإنه يفطر نفه فدخل جولو قطر يف أ: » منيعثيلا لقا: 19ج
ُااب: » نليبقول ال ُف ُإالستنشالغ ُصائماًُق ُتكون ُأن  ىواتف«ال
 .(19/205) نيملعثيا

ه طريق  حيصل به ندل ىلع أالسعوط ورد يف انلص ما ي: » منيعثيلاقال  :20ج
ُُلغبا» :ن صربةط بوهو حديث لقي ،الفطر ُاالستنشاق ُصائماًُُإالف ُتكون  «أن

 يفالاك تلعليق ىلعا«ملعدةا نه إىلطعام مبإيصال الجرت العادة ا ممالسعوط و
 .راصتخاب

 إىلا وصل ذإر طط يفوعلسان أ ىلاعت هللا همحر نيميثع نبا ةمالعلا هراتخا ام :تلق
 إىل لزنإال إذا  هر بيفطأنه ال ب نيلئاقلا ةيكلاملل افالخ (20) ،روهمجلا بهذم وهماغ ادل
  .مساق نبال (3/390) ضورلا ةيشاحو مايصلا بادآو ماكحأو هقف:عجار .لقاحل

                                                           

اغ  ادلمإىل إن وصللسعوط ا: » يوونلقال ا ،فنواء عن طريق األهو تناول ادل طوعالس (20)
 .(6/313) عومجامل«-ةيعفاشلا دنع ينعي- ف خالبالأفطر 
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ق املاء إ ىل يف الطهارة؛ فسب قأو استنشإن  تمضمض » :ةمادابن ققال  :21ج
 والشافيع يع وإسحاقاه، وبه قال األوزف، فال يشء عليرساإ   صد والغري ق منه حل ق

 س.عباابن عن  ذلك ويه ور  قويليف أحد 
كما لو  ،راً لصومه فأفطرجوفه؛ ذاك نه أوصل املاء إ ىلأل وقال مالك وأبو حنيفة: يفطر؛

ت طارصد، فأشبه ما لو من غري إرساف وال ق هإىل حلق ا أنه وصلنلو. تعم د رشبه
 .(3/123) ينغملا«تعمدا فارق املوبهذ قه،حل ذبابة إىل

ْذنَاُ} :د قال تعاىلقو ،صدق من غري نه نزلأل ؛رطيف نه الألصواب ا :تلق َربََّناُاَلُت َؤاخ 
َُ ُإ ْنُن

ْ
ْخَطأ

َ
ْوُأ

َ
يَناُأ  .{انس 

 هنع يهن ام بكترا هنأل ؛كلذب رطفي هنأ ىلإ -ةلبانحلل افالخ- ةيعفاشلا بهذ: 22ج
إن أرسف يف » :(9/193) ةمئادلا ةنجللا ىواتف يفو ،قاشنتسالا يف ةغلابملا نم

فدخل املاء إىل ستنشاق الالغ يف االوضوء، أو ب يف راتم فزاد ىلع ثالثاالستنشاق 
 نليه انليب ف؛ الاخل من جام خرووايلذلك  ن يقيضط أفاألحو ،جوفه
 .«ةاملضمضغة يف البعن امل

  .ملعأ هللاو ،باوصلا ىلإ برقألا وه ةمئادلا ةنجللا ءاملع هراتخا امو
م  لصل ل ان  ذاكرً الكم فيما إذا اك  لاوال خيىف أن حم  ل : » يعفلرااقال  :تمةت أما إذا  ،و 

 .(3/200) ريبكلا حرشلا«فال يفطر حبال، ن ناسياً اك
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 ىلع لمشتم املفلا يلغسمال ال بأس باستع» :(9/199) ادلائمةاللجنة  اءمقال عل: 23ج
  .«حلقه منه يشء متعمداوال يذهب إىل  هن يمجل برشط أ ،ويةداأل

ال تفعله إال إذا ن لعه، ولكا لم يبتالصوم إذطل ال يب: » نيمعثيلا لاق: 24ج
 نيميثالع ىواتف«همن ءلم يدخل جوفك يش اوال تفطر به إذ ،عت احلاجةد
(19/290). 

سبب ا بن مفطرأنه يكو خوربلق اشاستند ان من تعمأ ماء إىللعال هورذهب مج :25ج
 اره.ختيه وابفعل فهجو ىلل إسة، وقد وصوحمسأشياء ما وجح هل نألذلك؛ 

   جسم.م هلا والة ال حجألن الراحئفطر؛ يفال اقه شندون استقط خور فأما شم ابل

 العطرية  غريطرية ولقا عمطئح اورال» :(10/271) ة ادلائمةنجللا اءمعلل قا :26ج
 .«فالأو نريه فرضا غن ورمضا صوم يفالتفسد 

الطيب يف نهار رمضان  عاونمن أي نوع يب بأمن تط» :(272-10/271) :يضاأ واقالو
 قحوكس قواملسح والطيب رخوابلتنشق يس ال نهيفسد صومه، لكصائم لم  وهو
 .«كاملس
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باختيار  وفجلا ىله يدخل إصيام، ألنلل دفس مخنيدتلا ناء ىلع ألمالع ع: أمج27ج
ن ه حرام؛ ملا فيه مء  اورش هبيع   وداوهل  وت خانإىل أن رشب ادل، إضافة هتدإرام وصائال

  تنوعة.ة املريطخلا الكثرية رألرضااسد وااملف

عن  صنيختامل باءألطل انه بسؤاألوز؛ جي ال» :(9/190) ئمةااللجنة ادل اءمقال عل: 28ج
يبطل  وهذاادلم، وتصل إىل  تني،نليكوبا جلسماد تم هاوا بأنة أفادقيقة هذه اللزقح

 .«حدل واعوفدخني؛ ألن امله اتلليبط ماالصيام ك

اء بارة عن هوع هنأل؛ مللصو دهإفسازه وعدم ا جبولعرصء اامعلمن كثري أفىت  :29ج
نه لق؛ ألصل إىل احلال ي، وربما نيتئالرىل إ وإنما املعدةنه ال يصل إىل ألحجم، ويس هل ل
 .«طأحو لليل فهو ايله إىلتأج كنأموإن : » زاب نبا خيشلال قاتبخر ويزول، ي

 «تراطفترب من املعتال » :يمالساإل هالفق عمجم اءمعلل اق :30ج



  

60 

 

 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

يف هذا املنظار، دهن  أن يكون ال يفطر إال هالصحيح أن: » العثيمني قال: 31ج
طرا، وال جيوز فن بذلك مفإنه يكو ،أو حنوه يصل إىل املعدة بواسطة هذا املنظار

  .(1/355) متعاملح لرشا«ةوراجب إال للرض يف الصوم الوماهلاستع
املعدة فإنها تفطر أما  يستقر يفيمكن أن مادة دواء  إن اكن فيها: » ضايأ لاقو

 ا ينظر إىللة لن تبىق يف املعدة سوف تسحب ألنه بمجرد ملة فهذا اآلاكن جمرد آ إذا
ا تسهيل دخوهلادة دهنت بها لا ملة لكن إن اكن فيهآلا يطلع ااملعدة ويكشف عليه

  .الاكيف ىلع عليقتلا«را تفطإنهف

 ،به ابللوى حنوه مما تعمو معلوم أن الكحل»:  ةالم ابن تيميساإل خيش لاق :32ج
نه بليل عم بادلهن واالغتسال وابلخور والطيب، فلو اكن هذا مما يفطر ت كما

 يب جنس الط نم هنلك علم أني ذم يبريه، فلما لبنيل اإلفطار بغ اكم
ماغ، وينعقد أجساًما، نف، ويدخل ادلد يتصاعد إىل األخور قهن، وابلخور وادلوابل
اإلنسان، وكذلك يتقوى بالطيب ويتقوى به  هلويدخل إىل داخ نيرشبه ابلد هنوادل

دلهانه، وكذلك تطيبه وتبخره وا زاجو دلل ىلع لصائم عن ذلكقوة جيدة، فلما لم ينه ا
 .(242-25/241) ىواتفال عومجم«اكتحاهل

 ،فانحألاو ةفعياو قول الشه قالطمر طحل ال يفكال نأ المساإل خره شياختاما  :تلق
، أو علم وصوهل إىل حلقه نإ ةابلنة واحليكل املالاقو ،ةباحصلا نم عمج نع يورم وهو

 .الال فإ و ،رطفأ وجد طعمه فيه
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 نيعلا نألو ،مالسإلا خيش هرذك  حلقه؛ ملايف همعط لو وجدو رطنه ال يفأرب قاألو
 عمع املجمو باملهذ يف يزاريشلا هركذ امك بارشلاو ماعطلل ذفنمب تسيل
(6/348).  

 ةرطق نأ (10/250) ةمئادلا ةنجللا ءاملعو مالسإلا خيش هراتخاو فانحألا بهذ: 33ج
تأخري  حوطاألو ،بارشلاو ماعطللمنفذا  يستني ل؛ ألن العمصولاتفسد  ال نيعلا

ط  دخاست  نأ هقلح يف اهمعط دجو اذإ هلألحوط ف، وااخلال من جاروخيل للا إىلر ام الق 
 .ملعأ هللاو .ةلبانحلاو ةيكلاملا بهذم وه امك ،مويلا كلذ يضقي

ف الفيها خ ناك طر، وإنطرة ال تفقلالصحيح أن ا: »  زاب نبا خيشال لقا: 34ج
ل طعمها إىل احللق فإنها تفطر. والصحيح يث قال بعضهم: إنه إذا وصبني أهل العلم، ح

ن قىض احتياطا وخروجا ملعني ليست منفذا، لكن لو ألن ا طر مطلقا؛نها ال تفأ
 وإال فالصحيح أنها ال تفطر، أس،ب حللق فالالف من استعملها ووجد طعمها يف ااخل

 (.15/263) زوى ابن بافتا«نيف األذ مأ سواء اكنت يف العني
لق ت إىل احلر ولو وصلالقطرة يف العني أو يف األذن فال تفط: » العثيمني قالو

ت العني واألذن من رشب، وليساألكل والوال بمعىن  هذا ليس أكاًل وال رشباً  ألن
 عتادة يفملاء ستنشاق من األشياالصال اليشء إىل املعدة، لكن اإي يفملعتادة املنافذ ا

ُبالغُف»ن صربة: ل للقيط بقا أن انليب دليلل ىلع هذا: إيصال اليشء إىل املعدة، وا
ل من األنف اكذلي يدخل أن ما دخ ا يدل ىلعوهذ «صائماًُأنُتكونُُتنشاقُإالاالس

 .يالشهرلقاء لا«فرقال من الفم، هذا هو
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أيب د ليل، فال يفسد الصوم عناحل يف راإلقطاما أو: » يدنرقمالس قال :35ج
ل إىل اجلوف لو وص احلقيقة، ألنه س خبالف من حيثهذا ليو د،عندهما يفسحنيفة، و

 .(1/355) ءاهقفلا ةفحت«مجاعل ال يفسد باإليصيفسد باإلمجاع، ولو لم 
، (21) إحليلهيف قطرا ياحلقنة، ومحل والك اأمو» :م ابن تيمية الساإل خشي لقاو

طر بيشء من من لم يف هممنلم، فلعيه أهل اتنازع ف فهذا مما ،واجلائفة مومةاملأواة ومدا
ر باجلميع إال باتل جلميع إالمن فطر باذلك، ومنهم  م قطري، ومنهبالكحل، ومنهم من فطل

 ك.ذليفطر بما سوى قطري، واتلب وال لحك يفطر بالال نم
إىل ي حيتاج  اذلملسلمنيا دين منم الصيافإن  ؛لكن ذم ءيشفطر ب يأنه ال األظهرو

يفسد وم، ايصلا يف سوهلاهلل ور اا حرمهممألمور ذه اه نتاكفلو ، معرفته اخلاص والعام
وه غبلل وة صحابلاه ك لعلمكر ذلذو وله، ل بيانىلع الرسو بجي مماذا اكن ه، لالصوم بها

  يبم عن انللأهل العمن د أح ينقل ، فلما لمسائر رشعه ة كما بللغواماأل
 ائً ر شيذكي ه لمنم أل  وع   ،ساًل رم والا وال مسندً  اوال ضعيفً  اصحيحً  ايثً ال حد ،ذلكيف 

 .(25/234) ىواتفع الموجم«كذلمن 

طعمه يف وجد ن قدميه والو لطخ اإلنس علم:أهل الل اق: » نيالعثيم قال :36ج
ومثل هذا لو تدهن بدهن للعالج، أو لغري منفذاً، فطره ذلك، ألن ذلك ليس يلم قه حل

ل هذا الغاز اذلي يبخ ه ال يرضه، وكذلك لو اكن عنده ضيق تنفس فاستعمنإج فالعال

                                                           

 .(1/194) طيسولا مجعملا .رضعالالللنب من اثلدي و رجوخم ،لل( خمرج ابل  و  )اإلحلي (21)
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ة، فليس ملعدصل إىل ايذلك ال  ال يفطر، ألن إنهيف الفم ألجل تسهيل اتلنفس عليه ف
  .(19/206) نيميثعلا ىواتف«هلل أعلم، واوال رشباً  أكالً 

  ىلع ذلك.ق االتفاهم قد نقل بعضو :تلق

ه ما سم أو تكسباإلبر اليت يكون فيها تغذية للج»:  منيعثيلاقال  :37ج
 يث جيوز هلا للمريض، إال حماهلاستع زو جيوال، طرف، فهذه توةلقامن  الطعام يكسبه

بدل  ويفطر، ويقيض استعماهلا ز هلجيو ذاهفا نهاراً، هلامر إىل استعطيض الفطر، مثل أن
 مثل إبر ابلنسلني فهذه ال وأما اإلبر اليت ليست كذلك ، استعملها فيهايتاأليام ال

 ال األحوط ح لكىلع كنل ،عىنماً وال فظلال ، اً  رشابماً والألنها ليست طعا ؛تفطر
«بكريماُيريبكُإلُماُالُيُعد: »يب يام، لقول انلصلركها يف الإلنسان ت

 .(22-19/21) منيثيعلا ىواتف

واء سو ،ثريةو كة أقليل احلقنة نتسواء اكقال أصحابنا : » يوونلقال ا :38ج
 .(6/313) عومجامل«احال عندنبكل  ةفطر ميهف ،ال مأعدة إىل امل وصلت

 -ينابلألا ينعي- خناسألت شي» :ةشياوعلل (3/302) ةيهقفلا ةعوسوملا يفو 
ر إ ذا اكنت للتغذية من أي   غذية، وأنهالغري اتله يرى جوازها  أن  نيل نة؛ فبن احلقع تفط 

 «قطري
 بر إذادلل يف اجتع يتلا اميلحتلام ائستعمل الصال بأس أن ي: » نيميثلعاقال 

 إنمارع لشالرشب، وااومعىن األكل وال رشباً، وال ب أكالً ريضاً، ألن هذا ليس اكن م
ماً مقام األكل والرشب أعطي حكم األكل ن قائاك فما نا األكل أو الرشب،حرم علي
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 تب يثىن، فالمع والل والرشب لفظاً يدخل يف األك ال يس كذلك فإنهوالرشب، وما ل
 .(205-19/204) منيلعثيا ىواتف«معلأ واهلل الرشب،وكل األ حكمهل 
 ود واحلسن بنادوذهب  :لاق ورهمجلا ىلإ مهضعب هبسن ،قالطم رطفت اهنأب لوقلا :تلق

 .فطرت الول عند املالكية أنها قح وصال
 مالكايف نهو ال يو ،ةلأسملا هذه يف لاوقألا لدعأ وه ينابلألا خيشلا ليصفت لعلو
 وال رشبا الكأ تسليا هنأب بها ريطاتلف مدعلل علعثيمني ا نألثيمني عبن اة معالال

ا مو هو ،ةرطفنها مأاب والرش معاطال مت مقاماقا ذإ انهأه ومهمف ،مهمااقة ممئوال قا
 .ملعأ هللاو ،ينابلاأل خيشلا هب حرص

«يقنلام ه من ادلولد بي ز ماب اء بسبضقلا هزميل: » زاب نبا خيشلاقال : 39ج
 .(15/275) زاب نبا ىواتف

 ،ءرعه اليقإذا ذائم ء ىلع الصيش النه  أىلععوا وأمج: » ن املنذرابل اق: 40ج
خع :رصي، فقالد احلسن ابلوانفر

 
 صوم من لا ىلع إبطاووأمجع .ىرليه، ووافق يف أ

  .(49 :ص) اعمجاإل«مدااعء اتقسا
فطر من سبقه فال ي جلمهور إىل اتلفرقة بنيفذهب اء أما اليق: »وقال ابن حجر

(22)«ن الصوم بتعمد اليقء بطالىلع اعاإلمج ملنذراابن نقل فيفطر. و دهعموبني من ت

 .(4/174) يرابلا حتف

                                                           

 .عليه ل العلمعند أهالعمل ن أ الرتمذي ركوذ (22)
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قاء   انليب أن ء رداادل عن أيبد داو أبوه أمحد وخرجا أمور همجلا دنتسم :تلق
  .فأفطر. أي أفطر بسبب اليقء

 .صحيحد سناأ بإلك يف املوطام دعن بن عمر اتلفصيل عن ا اهذد روقد و

 اهب:احلجامة فان فيها ثالثة مذ أما: » دابن رشقال  :41ج
 ،زيع، واألود، وداودوأن االمساك عنها واجب، وبه قال: أمح أنها تفطر،م: قال قو 

 واسحق بن راهويه.
 .الشافيعمالك و وبه قالست تفطر، صائم، وليللة كروهانها مل قوم: وقا

 ةيادب«وأصحابه أبو حنيفة رة، وبه قالمفط والوهة، ركأنها غري موقال قوم: ب
 .(1/290)  دهتجملا
بها  رفطدم الىلع ع أيضا وأما احلجامة فاجلمهور: » حجرن با ظافحلاقال و
 ،جومحاحلاجم وامليفطر ور وأيب ث سحاقإد ووأمح وزايعألاو  وعطاءيلع عنو ،قاطلم

 .(4/174) يرابلا حتف«ضاأيرة افب الكفأوج وشذ عطاء ،ءاضقعليهما البوا وأوج
 .علمأواهلل  ،رهظيما يف بىل الصواإرب قو األهلشافيع ومالك بالكراهة اول ق :تلق

من اكن مكروهة يف حق ة جاماحل بأن :اديثحاألني ب عم  جي  : » يناكوشلقال ا
 ر، والطافا لإلببً ن سكوي حد  ىل بلغ إلضعف يان ذا اككراهة إد الاتزديضعف بها، و

 لين«ىلامة للصائم أوحلجب ان  لك حال جت  ا، وىلع بهعف يض الحق من اكن  يفه ر  كت  
  .(4/241) راطوألا



  

66 

 

 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

أو باإلبرة خذ ادلم ا كأأو اكن يسري ،وحم اكلراعف واجلرار الصائتياخغري ن باك ام :42ج
 .طر الصائمفي فال هعلد قس بعرضلا من ارجم اخلادل

 ىتأفة، وحلجاماب ريطفمسألة اتل ة ىلعذه املسألة مبنيفهختيار الصائم باكثريا اكن وما 
 اخلالف، وأخذً ا من اروجً خ ومايل يقيض ذلك بأنهة اله احل هذادلائمة يف ةاللجن اءلمع

 .ذلمته اءةً بر باالحتياط
ائم الص ره ال يفطأن ىلإفعية اشوذهب ال» :تيةالكويية فقهاملوسوعة ال باحصأ لاق 

املوسوعة «يهفف الخالفصد فال  اين: أماخلطيب الرشبيل احلجامة يقوو بالفصد أ
 .(17/16) الفقهية الكويتية

 (3/1733) هتلدأو يمالسإلا هقفال«اقً اتفا فصدبالر يفطوال » :يليحزلا لقاو

 : » زاب نبا خيشلال اق :43ج
 
 ح أنهصحيلا أو غريه ريد للتحليلالو منادلم  ذ  خ  أ

حوط األر فانلهاإىل الليل، فإن فعله يف تأجيله  األوىل فكرث ذاإ كنل ائم،صليفطر اال 
  .(15/212) زاب نبا ىواتف«ةماجحلباهل ها بيضاء تشقلا
 قياس،ل والوص وفق األباحلجامة ىلعطر الفد بينا أن قو» :قال شيخ اإلسالم 

بأي  وجه كذلك ف وباالستمناء، وإذا اكن اءدم احليض واالستقالفطر بمن جنس وأنه 
 .(25/257)ىواتفلا عومجم«رأفط د إخراج ادلمأرا

 .رطفت ال اهنأ باوصلا نأ قبسو ،رطفت ةماجحلا نأب لوقلا ىلع ءانب اذه :تلق
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ء نانه يف أثناالج أسج الصائم إىل عاحتاإذا » :(9/201) ةئمة ادلاناللج اءمعل لاق: 44ج
ار ثآو أ ةيودحلقه من األ ل يشء إىلام من وصوع اتلحفظ اتلم ،كذلب ال بأسالصيام ف

  .«يهعل حرج فال هياراخت ريبغه يشء إيل وصلوإن  ج،الالع

فإن  ؛لكء من ذفطر بيشاألظهر أنه ال ي: »الم ابن تيمية ساإل خشي قال: 45ج
 ألمورذه اهنت اك ولف، إىل معرفته اخلاص والعامتاج حي ي اذلملسلمنين ادي منم الصيا

ل سوىلع الر بجي اممذا اكن ه، لبهاوم الصيفسد وم، صيالا يف سوهلاهلل ور ا حرمهامم
ينقل  سائر رشعه، فلما لمة كما بللغوا ماألوه غة وبلل صحابله المعلك ذكر ذلو وله، بيان

وال  اوال ضعيفً  اصحيحً  ايثً ال حد ،ذلكيف  يبم عن انللأهل العأحد من 
 .(25/234) ىواتفع الجممو«كذلمن  ائً ر شييذك ه لمنأم ل  وع   ،مرساًل  الوا مسندً 

 مئاصلل طوحألاو ،هفالخ ىلع روهمجلاو ،ةيكلاملا لوق وه مالسإلا خيش هراتخا ام :تلق
 ام ابلاغو ،هناكم اموي يضقي نا راهنلا يف اذه هنم لصح نإو ،ليللا ىلإ كلذ رخؤي نأ
 .راطفإلاب صخرتال هل زوجي ،اضيرم فنصلا اذه نوكي

                                                           

 .اكبلطن وادلماغاليت تنفذ إىل اجلوف.  نة الطعيه :يه ةائفاجل (23)
 (317و 1/68) ةانلهاي.غادلما ليت جتمعلغت أم الرأس، ويه اجلدلة ابيت الالشجة  :يه ومةاملأمو 

 .ريثألا نبال
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ا قضاء هذ وعليه ،ر فقد أفطتناول علاكن م  » :(9/139) ئمةاادلة جنللا اءملعل قا: 46ج
 (24) .«فطرهي أم اذلايلو

 أو غري سن أو سرض لقلع هامستخدا نأمارملا ةياغ يف مامإلا انخيش ركذ: 47ج
مته، وسالوم لصا ةاء صحبق صلب، واأللرشاو لك األعىنم يفألنه ليس  ؛جائز لكذ

 .ربهاننه إال بحيكم ببطال فال
أما  .اليمساإل هالفق عمجم هررقكما  مال،انلهار اكخدير تلاإن لم يستغرق  ذاوه :تلق

 .هيلع ىمغملاك صومهح ال فال يصنلهار اكما رقستغاا إذ

ه موصف هارانلن م عليه مدة يمأغثم ا ئماح صأصبل ولليصيام من اإن نوى ال: 48ج
ة نليت ابيل  ور ولومهيصح صومه عند اجل فالال اكم رانلها يهلغيم عأ نا إيح، إمصح

 .مامإلا انخيشل مارملا ةياغ :عجار. (25)، وعليه القضاءمن الليل
يدعُطعاَمهُ»: القديس ثيديف احل هلقوه وديلل» :هللا هقفو حقيشملا قال

«لكيه ذعلق صد ي عليه الوالم غىم   م؛الصائفأضاف اإلمساك إىل « نُأجيلهُموشهوتَُ
 .ةرصاعملا تارطفملا

                                                           

 .ءيش هنمحلل تي نأب  ملعلا لهأ نم ريثك دنع دقيم اوهذ (24)
 .نلهار أجزأه الصيام، أفاق أو لم يفقا يع  مجعليه  أغيممن  نأ نيلئاقلا فانحألل افالخ(25)
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ال وبه ق ،دناومه عنل صولم يبطمه عىص صو اغتاب يف ول» : يوونلقال ا :49ج
 بيبة وجيالغوم بيبطل الص :لزايع فقاواأل إال اكفة ماءد والعلمحأة ونيفح وأبولك ما

ُلولمُيدعُقُنم» :لقا ل اهلل سورأن هريرة  ديث أيبواحتج حب ،قضاؤه
اب وأج ... خاريبلا هارو «ابهرشفُأنُيدعُطعامهُوُحاجةُالعملُبهُفليسُهللوُورالز

وبة إنما يكون طلملاه تلوفضي موصال الراد أن كمأن املبعن هذه األحاديث أصحابنا 
 .(6/356) عومجامل«بطل بهي ومن الصال أ ،ءيردم اللالكو والغالبصيانته عن 

 

 زمنال يف هلا شبيه اوبعضهوعة، تنثرية ومالطب ك يف يةرصعلا ستجدات: امل59ج
 :يفطر ا الممطر منها ا يفم ها مع بياننة ممجل هوهذبق، السا

 :الجيةالع تصقالالم واهراواملادلهانات  -1

ا ا مطر، وهذ تفها الوقال: إن ن تيمية م اباإلسالنها شيخ كلم عت 
ىلع عارصين املع امجإ م بعضهىكبل حيم، سالمع الفقه اإليله جمإ ذهب
 .ذلك

 الرشايني يفق يدخل ينبوب دقعن أ ارةعب :يهاليت  ينياقسطرة الرش -2
 .يروالعالج أو اتلصجل أل

 ابً  رشوال اًل ليست أك ألنها ؛ال تفطرنها أإىل  ساليماإل فقهذهب جممع ال
 عدة.املإىل خل دت وال ،يف معناهماوال 

 قتان:ريلكوي، وهل طاغسيل لا -3
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حب م سة( حيث يتيية الصناعكل)ا :سىمة آلة تاسطبول يسغل: اوىلاأل 
د ثم يعو ارة،الض دادلم من املوا صفيةتوم اجلهاز بقهاز، ويهذا اجل م إىلادل

سوائل تاج إىل د حيركة قء هذه احلأثنا ويف وريد.ق الين طرع جلسما ىلإ
ُريد.الون طريق طى عة تعمغذي

 ب  بول أندخ  بأن ي   ذلكو ن.طبلاين يف ايتوء الربشاعن طريق الغ :انيةثلا
ئل اان من السورتاعدة ل لدخ  م ي  ة، ثالرسوق ن فجدار ابلط صغري يف

 ، وتبىق يفبلطنااخل د إىل زكووجللالسكر امن  يلةاعتوي ىلع نسبة حت
يف ات عدة مر لعملذا اويكرر ه ،ىمرة أخر بسح  ثم ت   وف لفرتةاجل
أنه  ادلائمةنة لجال ىوتفعليه و،  ن بازابي ذهب إيله ذلوا م.وايل
 مادة غذائيةبد يزود قنليق، ودلم ابا دلمد االىلك يزو ن غسيل؛ ألطريف

 .ن؛ فاجتمع مفطراأخرى
غسيل  ل يفاحلاص لكن هذا ،يفطر ط فإنه الم فقة لدلقياتلن ردل جم: لو حصبيهنت 
 ري ذلك.غالح ومة واألائياد الغذاملوبعض ىلك إضافة ال

 :يلبلغسول املها ومثله: املرأة،فرج  قيطر نتخدم عسيت تيل الاماتلح -4
 طر. تفها النفإ اها مائعً ل  ب  ق   إذا قطرت يف ةاملرأ أنابلة: ة واحلنكيالاملعند  

 ف.واجلو ج املرأةني فرك اتصال بهنا سه ليأنلك بذ الووعلل 
 ك.لطر بذفترأة امل عية: أنلشافة وااين للحنفيلقول اثلا

 فرج.لاو ةناملثا ل بنياتصا ودوعلتهم وج
 ىلعف املرأة، ووجوبني  أة للمراتلناسيلز هااجلمنفذ بني  ل: بأنه القوحلديث يوالطب ا

 .شياءاأل كذا ال تفطر بتله
 ،يةراض طبلعدة أغ ستخدمادلبر. وتريق طعن  خذ تؤيتلال مياتلحا -5

 أنها ال ني من عثيباقول  ري،ابلواس آالمفيف حلرارة وختتلخفيف ا
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ذائية؛ غنها سوائل م ة، وليسة دوائيعالجي دوام حتتوي األنهفطر؛ ت
 (26) اهما.نع م يفوال ارشبً وال  كاًل أ يستفل

 الرشيج:ار املنظ  -6
 نفس هواتلفصيل فيمعاء، يلكشف ىلع األ رادلبة فتح يف ر  املنظاالطبيب  قد يدخل

 .دةاملعار تلفصيل يف منظا
 .اءدوول أو و حملمنظار أمن  رى اذلكرعرب جم ماجلس خل يفما يد -7

أن اتلقطري  :نابلةاحللكية واملافية واحلن فمذهب بق،ايف الزمن السم عنها العلماء تكل 
ر طن اذلل ك منفذ بني بااس هنلينه أل ؛نةاملثا وصل إىل يل ال يفطر، ولوحليف اإل ك 

 .واجلوف
 ف.اجلوملثانة وابني  ذفاك منن هنطر؛ أليفه : أنعيةصحح عند الشافملوا 

 .طرال يف هوعليضيم. اهل زويلة واجلهابني املسالك ابل عالقةال : احلديثالطب ويف 
يه بية، ولقبعض األزمات ال الجان لعضع حتت اللسوتاليت  اصاألقر -8

ة اليت ئجملفااوقف األزمة قلب فتتا ادلم إىل الهحيملو ارشةمب تصت م
 جلوف بلىل اها يشء إندخل مي نه الة؛ ألمفطر ستلي لب:القأصابت 

 م.لفص يف ات مت

 قسمني:  األذن ينقسم إىلغسول  -9
 يفطر. فال جودة:لة موت الطباكن إذا

من  لخصام نتىها .رياخل كثئل ادلاسنه يفطر؛ ألن الفإ خرق: الطبلة فيها تذا اكنإ
  .حمشيقلل املعارصةفطرات املرسالة: 

                                                           

 مالكلا دنع بابلا اذه يف ملعلا لهأ نم هريغو نيميثع نبا ةمالعلا مالك لقن ليلق لبق قبس( 26)    
 .هلل دمحلاو .ليماحتلا نع
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عليه  ولرساكن الد قو، س بهال بأز جائاتلربد للصائم : » يمنيعثالقال  :51ج
ابن  ناكو (27) ،صائم هوو طشعلا منن احلر، أو اء مامل سهسالم يصب ىلع رأوال ةلصالا

وبة ال طوالر (28) .أو العطش ،شدة احلرارةفيف تلخ ؛اءملابصائم  ووهه ثوب لبر يعم
ُُ.(481-480 :ص) مالسإلا ناكرأ ىواتف«املعدةل صيماء  ألنها ليست ؛تؤثر

أن انليب  ريرة يث أيب هن حدم نييححالص يفه؛ ملا يلء عيشوال  صومه تم: ي52ج
  .«ُوسقاههللهُاعمَُنماُأطليتمُصومه؛ُفإلُفأكُنُنيسُأومَُ» :لقا 

مه صو تمامإب مرهوأ ما،صائ  هللول اسره فسما: » مزحابن قال  
 (29) .(6/122) ىلحملا«ر السلفمجهو وليق هبو م.وصال حيحص هنح أك، فصلذ

 اإذوأصحاب الرأي: ، وأبو ثور، لشافيعاوك، مال القو» : ذرن املنبقال ا :53ج
 يه.لع ةكفار الويه القضاء، لأن ع ،فطر، فجامع اعمداقد أذلك أن  أكل ناسيا فظن

 .(3/127) فارشإلا«ولنق وبه

                                                           

 .حيحص دانسإب يب انل باحصأ ضعب نع (5/380) دمحأ هجرخأ  (27)
 .نسح دانسإب (2/380) ةبيش يبأ نبا هجرخأ  (28)
اض هذا عيقال  ،قضاءاليه ه وجيب علمبطل صولك يعن ماو» : حجرابن  ظافحلال قا (29)

قال و ،وانلفلض رلفا ا بنيرقولكن ف ،كمالأصحاب ومجيع  ةيعو قول شيخه ربوه هو املشهور عنه
 .(4/155) يرابلا حتف« ىلع رفع اإلثموهلأ أو ،ديثاحله لغم يبلاك لما لعل :ودياادل
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كم الظاهر، يف حوهو  ،مفلا يفها ألنلفظها؛ يلزمه أن ي: » نيثيمعالقال  :54ج
بتلعها ا ا لو، أمضمض لم يفسد صومههر، أن الصائم لو تمظالام ه يف حكويدل ىلع أن

جها لفسد خرأو ولحاو ولمه إخراجها، زلي مل دتهعمحنجرته و نيب ما وصلت حىت
 .(6/386) عتمامل حرشال«يقءتعمد النه أل مهصو

أكل، أو ي ان، أويرشب يف نهار رمضا مً مسل رأىمن : » زاب نبا خيشلاقال : 55ج
ر هاار ذلك يف نهظإن أل؛ يهعل ، وجب اإلنكارىخرألات ارمن املفط ائً شييتعاىط 

ار اس ىلع إظهال جيرتئ انل ، حىترمأليف نفس ا ارً وبه معذحصان ولو اكم منكر لصوا
 .(15/256) زاب نبا ىواتف«ناينسدعوى الار الصيام بات يف نهرفطامل من اهللرم حما

ر، نكامل من تغيريا هذ نأل ؛هر  ذك  أن ي   هليمن رآه فإنه جيب ع: » العثيمنيقال و
ُ،فبلسانهُيستطعُلمُفإن،ُهُبيدهيغريفلُاكرًُمنُمنكنُرأىُممَُ» : الق وقد

ه به حال صيامه من املنكر، ولكنرشو ئمصالال أك وال ريب أن« هقلبيستطعُفبُفإنُلم
ر كانإلك اعذر هل يف تر الآه فإنه أما من راخذة، م املؤان لعد عنه حال النسيىف  عي  

 .(468-467 :ص) مالسإلا ناكرأ ىواتف«عليه
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كر  »:  يناكوشلقال ا: 56ج
 
، صومه باق وال ر ىلع ادلفعدقي مول ،ارطفه ىلع اإلمن أ

ألن  ؛هب علير فذلك واجىلع ادلفع حىت ال يفطأما إذا بيق هل قدرة ، هء عليقضا
 .(286 :ص) راراجل ليسلا«نكارهجيب إ ركنمر اطىلع اإلف ههاإكر

إن ، أما قضاءه اليلبح فعبعد تبني الص م أنهإن عل» :ائمةدلا نةجللا اءمعلل قا: 57ج
 صلألن األ ه؛ليع ءه فال قضال  قبصبح أو تبني ال ورشبه بعدهل اكن أكله  ال يعلماكن 

 .(2/240) يةمالسإى واتف «يلللبقاء ا
ند صومه عيفسد  طلع لمم ير لفجنا أن الاظولو أكل » :يبويتإلا لاقو 

روى عبد الرز اق بإسناد  وقد بني.ية دل ت ىلع اإلباحة إىل أن حيصل اتلآلا نأل اجلمهور؛
والبن  «ب ما شككتك األكل والرشأحل  اَّللل ل» :لاق ،اس صحيح، عن ابن عب

ل ، قال: سأىحالض أيب قيشيبة من طرأيب كر وعمر حنوه. وروى ابن بة عن أيب بأيب شي
فقال ابن  ،تشك  ئه: لك حىت ال لسان جن السحور؟ فقال هل رجل مع باسرجل ابن ع

  شككت.شككت حىت ال عباس: إن هذا ال يقول شيًئا، لك ما
 العقىب ةريخذ «الك: يقيضماء. وقال مالقول صار أكرث العلنذر: وإىل هذا املن با لاق
(20/390).  
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 إىلر فذهب اجلمهو لةسأملاهذه  ف يفاختل: » رجح نبا ظفاحلاقال  :58ج
ل اق هبو ،نواحلس جماهد عنء اوجاء ترك القض ،...رمععن  فواختل القضاء ابإجي

  .(4/200) يرابلا حتف«خزيمة بنااره واخت ،ةرواييف د وأمحاق إسح
 قالت: أفطرنا  بكر نت أيبأسماء ب عن يراخبلا يف امب روهمجلا لدتسا :تلق  

مروا : فأالشمس، قيل هلشام عتطلثم  مغي يوم  اهللسول هد رع ىلع
 اء؟قضمن   بدقال: الء، ضالقاب
 ذإء، القضاب مهرمأي مل انليب  نأب ءاضقلا همزلي ال هنأب نولئاقلا لدتساو

ُنَّاُحَنُْإ ُ} :اىلع تلقول اهلل ؛إىل األمة نل قل م بهلو أمره فلما { ونَُف ظ ُاحَلََُُوإ نَّاَُل ُْكَرُاذلُُِنْلَانَزَُّن 
لم أنن ىلعل مع توافر ادلوايع قنلم ي :عجار .م بهلم يأمره يب نلا قله ع 
 .(473-472 :ص) مالسإلا ناكرأ ىواتف و (25/231) ىواتفلا عومجم

ع يظن  وهو أكل ن م  » :هلوقب مزح نبا هركذ رخآ رمأبو ذلك؛ ك أن ه يلل، أو جام 
مس لم تغرببطلا إ م-هار لك؛ فإ ذا به نكذ بأو رش ا بأن  الشل : فالكهما -وع الفجر، وإم 

د إ بطيتم ل  ه يف غري صيامم، وانلايس ظن  أن  ما ظن أنله يف غري صياهوالكومه، ال صعم 
ل ذاهو ... ،فرق السواء و وال فرق، فهما وانلايس  ىلحملا«فقول مجهور السل

(6/331). 
من  بد ال) :امهشل قو: » ةميزابن خل قاف ؛ءاضق نم دب :ماشه لوق امأو
 .(4/200) يرابلا حتف«ءاضق مهيلع نأ يدنع نيبتي ملو ،هدسنلم ي (اءضقلا
 مرواة: أعرويل هلشام بن فإ ن  قيل: فقد ق: »ةيميت نبا اإلسالم خيش لاقو

 يف احلديث،لك ذأيه، لم يرو ذلك برقال قيل: هشام  ء؟بد من القضا وأ ال:ق بالقضاء؟
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 :ماً قالشاه تسمع معمراً روى عنه قال: لم يكن عنده بذلك علم أن   ن ه أىلع ويدل  
ر هذا وهذا ع أقضوا أم ال؟دري ال أ ه فاطمة بنت دنه ابلخاري، واحلذك  يث رواه عن أم 

بالقضاء، وعروة أعلم  م يؤمرواة أنهم لعن أبيه عرو وقد نقل هشام أسماء. ر عناملنذ
 .(232-25/231) ىواتفلا عومجم«يهاهوهذا قول إ سحاق بن ر، وهمن ابن

  .بآملع واجيله املرإو ،باوصلاب معلأهلل او 
 اجلليلة، ط هلذه العبادةوحأ هنأ نهما ماكوي ىضقومهور ل اجلوخذ بقأمن ن أ ك شالو
 .ملعأ اهلل، ومةأ لذلربأو

، بالشواملبارشة ل وة،لشهأثارت الة إذا ب  الق  » : يباصولا خيشلاقال  :59ج
 ي الاللبان اذل غشاق، ومضتنساال وضمضة أ امليفة غلواملبا جة،لزوا اعمجكر يف تلفاو
ة خشي سباحةالو بلعه،م ق ثريال  حاجة، وجتميعغريل ماطعق التذول منه يشء، وحليت
، باحاملم اإلكثار من الالكو ة العني، واألذن،انلوم، وقطر ة، وكرثاجلوف ىلإ اءل املوصو

و أ انجيع هاس بأنانل ىلإ والتشيك ت،اوقع األياوضجة،  حاريلغ ساومن خمالطة انل
، طارشاق، وتأخري اإلفل مع ول يفاألسنان، وادلخ نيب رلسحواوبقاء أثر  عطشان،

املشارب، وعدم  املآلك وسع يفواتلوسم، اجل يفة هالكري ائحالروبقاء و السحور،ك وتر
دث حتلاو ح،يالصت باصوال عفور ،هدخان املطبخ وغرير وغباق الرتاز من استنشاحاال
 يتم يأكراث أو ابلقل، ثلا ووم أصل أو اثلابلم، وأكل نختلبا تفع الصو، ورءاسنلن اع
 مايصلا ماكحأ يف ةركذم«ةلكراعب  ليف اتع األوقياه، وضفي التاملسجد وال ز ىلإ
 .( :ص)
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 ،فيهم لعال ف بني أهلالماع ال خاجلذكور هو الرفث املو»:  صاصجلاقال  :1ج
 ماكحأ«ن اجلماعع  بهىنويك ،احشفال الالكمىلع جلماع و اىلع فث يقعواسم الر

 .(1/275) نآرقلا

 ،ئمالصا ر ىلعل وادلباع يف القبماجلريم ىلع حتة ماأل أمجعت» : يوونلل ااق: 2ج
ناف ه موألن ؛حةصحيال يثادحألوامة يلكرلآليات ا ؛ومهطل صيب وىلع أن اجلماع

 موملع ؛اعمجاإله يف احلالني بال فيبطل صوم مأ أنزلوسواء  ،ه اكألكلطلبللصوم فأ
 (30) .(6/132) عومجملا«نايفل املصووحل ،ثيحادواأل ةيآلا
فرج من جامع يف ال يف أن علم بني أهل العلم خالفاً ن ال: »ن قدامةاب قالو

ألخبار الصحيحة ايفسد صومه. وقد دلت  نهأ ،زلفأن لفرجو دون اأ ،م يزنلو لل أفأنز
 .(3/134) غينامل« ذلكىلع

                                                           

 ا.هريف دب رأةان املأو إتياط واللواكلزىن ،رم املح الوطء   -فانحألل افالخ- كلذبور همجلاأحلق و (30)
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 .(6/331) عومجامل« خالفباجلماع بال الكفارةب جت»:  يوونلل ااق :3ج
ال  كما هو احليرستيم ل ك أوعن ذل ن عجزرقبة، فإ تق  ع   يهف ةرفاكال يلصتفاما أو

 ا؛ ملا يفنيمسكني م ستذلك فيطععجز عن  ، فإننيمتتابع شهرين مصوفي ن؛اآل
جتدُُله» ان:مضر رانه يف امعجلمقال ل  يبنلأن ا ة رير هأيبالصحيحني عن 

ُفهلقال: ال، قال:  ؟نيبعمتتاتصومُشهرينُأنُُتستطيعُهلفُقال: ،: القالها؟ُةُتعتقرقب
 ث.حلديإلخ ا...  «نا؟سكيمُنيستإطعامُدُجت
 رة الوطء يف رمضانافك  عبد اهلل، أنمذهب أيب ناملشهور م: »ال ابن قدامةق 

ه انتقل إىل الصيام، نعفإن عجز  ه،كنإن أم قتلع، يلزمه ابيكفارة الظهار يف الرتتك
يقول اثلوري،  قول مجهور العلماء. وبه هذا. ويناسكم تنيم سجز انتقل إىل إطعافإن ع

 .(3/014) غينامل(31) «يوأصحاب الرأ ايع، والشافيع،األوزو

ة يمتيابن الم ساإل خشي هنع لاق ،ةرافكلا عم ءاضقلا باجيإ يف ثيدح درو: 4ج
« :غري  نم احلديثت هذا ثبد قو (32) ظ.فاحلن احد مغري وافه ضع ضعيف

ره أحد أمر ذكي مول ،ومن حديث اعئشة يرةره يبأ ديثمن ح حنيوجه يف الصحي

                                                           

 .رييختلا ىلع اهنأ ىري يذلا كلامل افالخ (31)
ث يف يحلدا لصأو ،ءاقضلابمر يف األ ةدايزت الوبث ىفري  ينابلألا خيشلاما أو (32)

 .علمأواهلل  ،اهوهنيا مم هذاو ، بدونهايحنيحالص
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وملا  ،نهيع جيب بياوهو حكم رش ،لكهم ءالهؤ ملا أهمله كله بذن أمرولو اك ،بالقضاء
 .(226-25/225) ىواتفع الجممو«منهال يبق مقبو لم ءاضقلىلع أن ال د بهيأمره  لم
 خيش هراتخا امك ،ةرافكلا عم اموي موصي نأ هيلع بجي الف ةدايزلا هذه فعض ىلعو
ىلع ء اهقفال روهب مججوأ: » لاطبل ابن اقف روهمجلا امأو ،مزح نباو مالسإلا
 (33) .(4/96) يراخبلا يححص حرش«ضاءرة والقكفاال مداملجامع اعا

ُبهذا»: قوهلب عق  يناكوشلال اق: 5ج  : إ ن  من قال ... به استدلل » :«تصدق
 لشافيع.ا ويلصح  من قأليع وهو اىلع الرجل فقط، وبه قال األوزاجتب  ارةالكف  

ة واملطف  بينهم يف احل  وقال اجلمهور: جتب ىلع املرأة ىلع اختال م 
 
ة واأل ة، عة والم كره  او  رل

  .(4/295) راطوألا لين«جلالر  عليها أو ىلعوهل يه
أن األصل تساوي ب ةعواطملا ةأرملا ىلع ةرافكلا بوجو ىلعور همجلا لدتساو :تلق
  .(402-6/401) عتمملا حرشلا عجار .ليلدلخصه ا ام م إالحاكاألاء يف نسالو رجالال

لكفارة جبت عليها اووألنها هتكت صوم رمضان باجلماع، ف» :ةامدقال ابن ق
 .(3/137) غينملا«لجلراك
 .بآملاو عجرملا هيلإو ،باوصلاب ملعأ هللاو

                                                           

حلرمة  كاهتنا ديزم ماعاجل  بعدثالمأكله يف ألن يومه؛ ية بقمسك ين أ يهوعل :ف بعضهماضأ (33)
 .عياذا باهلل ،هإثم كذلد بهر، فزيداالش
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أن  -احلنبيل ينعي-املذهب  نور مشهملا» : ليقخ عبد اهلل بن عالشيقال : 6ج
 .ايسهل، واذلاكر وانلاجلعالم واال فرق يف ذلك بني ال عليه الكفارة؛
بناه و تيمية  نبم اسالاإلشيخ اختيار وهو  .ة عليه: أن ال كفاروالقول اآلخر
 حتويلقصة ب كلذل بعد العلم. واستدل د  إاللعبن الرشائع ال ت لزم اأ هوىلع أصل؛ و

 .رةة مشهوقدس. والقصإىل بيت امل وهم يصلون أهل قباء اذلي أىت جللر، واقبلةال
 قيلع نبا ىواتف«أعلم واَّللل 

 ةييمابن تالم ساإل خشي لاق، ةروال كفا ء عليهال قضاه أن أهل العلمر بعض تااخ :7ج
« :لسنة، اب ولكتاا لةة ودالعيول الرشصبأ هال وأشبهاوقاألل أصح لقووهذا ا

طئ، واملخطئ، وهذا خم يسعن انلا اخذةاملؤع  رفهللافإن  ؛هريأمحد وغ لياس أصووهو ق
 د من الفجر،سويط األاخل األبيض من  اخليطىت يتبنيح وطءوال ألكلا اهللاح قد أبو
 رعذبال ىلأوهذا ط، فيفر مل أبيح هل،، وندب إيله ما لفعن وم   ،السحورري أخت بستحوا

 .(25/264) ىواتجمموع الف«مأعل اهللايس، ومن انل
 هللوا، فالاخلمن  جورخلايه وف ،وأبرأ لذلمة ،طوحأوم فهو ايلقىض ذلك  ولو قلت:

   .ملأع
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ح هو اذلي اكبانلة م املتعلقحاكع األيمج وحتصل بهرة ب الكفاجوي ياذل: اإليالج 8ج
  .فيه احلشفة يف الفرج تغيب

 :نيلاح نم كلذ لعاف ولخي ال: 9ج
 ةرافك الإ هيلع سيلف رفكي نأ لبق مويلا سفن يف ىرخأ ةرم عماجي نأ :ىلوألا
ارا يف مر يس ىلع من وطئل نأ ىلعا وعأمج: » ربلا دبع نبال اق ،اعامجإ ةدحاو

 .(10/110) راكذتسالا«ةإال كفارة واحد يوم واحد
ارة فكحد فعليه افري يف يوم وإن وطئ ثم وطئ قبل اتلك»:  ةماقد نبال اقو

 .(1/447) يفاكلا«فخالال واحدة ب
 الإ هيلع سيل اضيأ اذهو ،رفكي نأ دعب دحاو موي يف ىرخأ ةرم عماجي نأ :ةيناثلا

 ملع اثلاين ألن اجلام: » يزاريشلا لاق (34)،روهمجلا لوق ىلع ةدحاو ةرافك
 .(6/336) عومجملا عم بهذملا«ومايصادف ص

ع يف اجلماع وق ا دام أنتكرر مال ت هاأن ظهري يذلا: » يعداولا انخيش لقا: 10ج
 .ةينميلا رايدلا ثدحمل ةيهقفلا تارايتخالا«دواحوم ي

                                                           

 يفاكن  إن ... ثانية، امع، ثم جكفر اذإ هنته ألمجو: » ةمادق نباقال  ،ةلبانحلل افالخ (34)
 .(3/144) ينغامل«عليه أمحد صنة. انية ثفعليه كفار م واحديو
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 :من حالني كلذ فاعل ولخي ال: 11ج
 وم كفارةيلك ن ع هيلعف ،رفكير بعد أن خآم و ييفخرى أ مرة عماجي نإ :وىلاأل

، هنعر كففضان رم يفئ وطن م وا ىلع أنعأمج: » ربلا دبع نباال ق ،اعمجباإل
 .(10/110) راكذتسالا«رىرة أخه كفايأن عل ،آخر يومطئ يف م وث
 يوم يف ونكية، لم خيل من أن ني، ثم جامع ثارفذا كإ»:  ةمادق نباقال و

«هلمف نعالخ بغري رة ثانية،فعليه كفا مني،فإن اكن يف يو ني،يوميف و أ د،واح
 .(3/144) ينغامل

عن فارة ك ليهع اضيأهذا و ،رفكي نأ قبل دحاو موي يف ىرخأ ةرم عماجي نأ :ةيناثلا
 .قلةمست ةدباد عيعم  يوام لكيص ألن ؛اءمالعلهور مجد عن ،هم جامع فيولك ي
 م يكفر حىتلف انمن رمضيف يوم  وطئمن وا فيلفاخت: » ربلا دبع نباقال 

ر فل ك، رةاف يوم كعليه للك أمحد:ثور، و افيع، وأبو، والشالكل مفقا .يوم آخروطئ يف 
 .(10/110) راكذتسالا«رف  كلم ي   أو

 :من حالني ولة ال ختلأذه املسه :12ج
 يوونلامام إلااحلالة قال عنها  ههذو ،رجفلاعد طلوع ع بامجليم يف ادتسين أ :وىلألا
« :ل جماع فيبطتديما للر وهو جمامع فعلم طلوعه ثم مكث مسالفج طلعا إذ
 دامةفاستدام فهو اكالست راسيا ثم تذكولو جامع ن ،ءللعلما فيه خالفيعلم وال  ،صومه

 .(6/309) عومجامل«معلأتعاىل  واهلل ،عد العلم بالفجرب
  ،ةرافكلاو ءاضقلا هيلع نأ ىلإ ةلبانحلا بهذف ،رجفلا عولط دنع اروف عزني نأ :ةيناثلا
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 .«الجيباإل ذلتي الزنع كمبا ذتليألنه » :(2/325)  عانقلا فاشك يف يتوهبلا لاق
 وهو ،ةرافك الو هيلع ءاضق الف اروف عزن نإ هنأ ىلإ ةيعفاشلاو فانحألا بهذو
 .ملعأ هللاو ،حيحصلا
 امأ ،ىلاعت هللا همحر يعداولا انخيش كلذ ىلع هبن ،تقولا لوخدب طورشم هلك اذه :ةمتت
 الف قداصلا رجفلا لوخد لبق عماجملا عزنو تقولا لوخد لبق نذؤي نذؤملا ناك اذإ

 .قيفوتلا هللابو ،هيلع ءيش

 ا المدً قضاء رمضان اع يفع م  جان املأ ىلع واعمجأ: » ربلا دبع نابل اق: 13ج
  .(7/181) داتلمهي«دهوح تادةقشا حا ،فارة عليهك
رمضان  يف يوم من أيام قضاء ادمطر متعفأوأما من : » روشاعقال ابن و 

ن ة شهر رمضاحفظا حلرم رشعتارة فن الكأل ؛هلية عفاركال   أنهىلعفاجلمهور 
ادة بعال ضاءن ق أناء ىلعب ،ةفاركاله عليجتب  :ةتادل ققاو .القضاء حرمة ماألي يسول

 .(2/165) ينغامل«أصلهوي يسا

ه ارة عليالكف ني فاكنتاعصيا مرتر صا» : يةابن تيمم الساإل خيش لاق :14ج
فإنه ال  ،ال يكفر أحد أريعة إىلذ ارمثل هذا لصكفارة ىلع ال بم جتلو وألنه ل ؛أوكد

 ىلعهل  أعون ل ذلكب ،معام جيل ثأكن يه أكنأم ضان إالرم د أن جيامع يفحيشاء أ
فارة ك الف اعهامم جرأته ثهو وامى دتغوإذا  ،ةاركف هعلي داالغقبل  فيكون ،مقصوده
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ا ملك هأن يانواألد عقولاستقر يف ال دإنه قف. لهترد بمثع يف الرشيعة ال نيش وهذا ،عليه
  .(25/262) ىواتالفوع جمم«نب اكنت العقوبة أبلغعظم اذل

 اعإمج بعنيتابين متم شهرصوتئناف لزمه اسذر فيلغري ع عباتلتا: من قطع 15ج
 ق معهيطي ليه مرض الع ض أو حصلياحل جاءها عذر اكملرأة إذال هقطع ومنماء، لعلا
اختياره  حصل بغريع ابتتلل هن قطع  ؛ ألفائنتوال يلزمه االس بق،ا س ىلع مبينفي ؛املصيا

  ا إال وسعها.سفن هللف اادته، وال يكلوإر
 ،م شهرين متتابعنيوص يهان علاكا إذة املرأ ن ىلعأ أمجعوا ىلع: » املنذر ل ابناق

 .(50 :ص) عامجإلا«طهرت إذابين ت هانأ ،حاضت ضا، ثمامت بعفص

اء؛ لمالعند مجهور من جديد ع فتئنااالسة ويلزمه حلالع يف هذه اابتاتلطع : ينق16ج
هذه ن م نيخايل نير، باختيار شههذا اإلفطار اية عندبلن امحرز اتل همكننه يأل
ال يعلم و ال أن مثاضلعيد أو رمء اهال بميججا اكن اإذ اءعلمبعض الستثىن . واميااأل
  له.هجبر عذوي ينقطع اتلتابع ين فالالعيدم وص ةمرحب

ما اطعع : يصنانيةثلافارة، لكا ك املسكني  مل  ي   أن: األوىل ذلك، يف يقتانهل طر: 17ج
مالك بن نس لصحابة أنه من اع اهذ ثبتن وممه، نمم بعهويش نياكاملسه يلإ ويدعو
.   
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عام ة إطبن عجر عب كىلع نليب ا جبأو: » اصصجلا لاق: 18ج
صف ة الصوم بنيد أن تقدير فىلع يدلوهذا  ،ف صاع برني نص لك مسككنيسام ستة

د حاو لك دية يفم والفق بني الصوتعلقد  لص يف األخيريألن اتل ؛دنه باملصاع أوىل م
 ملا ؛ىلأو ألولوا .ديوم مابعني عن لك اتلمن  ومجاعة د روي عن ابن عمر. وقانهمم

ة بصحامن الرثين عددا األك ه قولضدع املو ؛يب نلا نع ناهروي
  .(912-1/218) نآرقلا ماكحأ(35)«من انلظر دل عليه امتلابعني، ووا
ره قدل ، وتنياملعتدل ممدود للرج اكيفملء  دوامل داد،أمعة اع يساوي أربالص :تلق

 كيلوكني مس لك عن جر  هذا خي  فعىل يبا، رتق وكيل ثةالثبة دلائملجنة اء العلما
  .امطعال من فنصو

فعل ا م، كمهني أو يعشيكاسأن يغدي املإما  ةراالكف» : العثيمنيل اق: 19ج
ا عل مع احلب مجين وينبيغ مع ذلك أ .. وإما أن يطعمهم حب ا ،بن مالك  أنس

 .(19/126) نيميثعلا ىواتف«علمهلل أا. واحنوهم أو دهن   أو حلم   ه مندم  يؤ
                                                           

اختلفوا يف قدر اإلطعام فقال اجلمهور للك » :منيايل ةن كفارع : حجرابن  ظافحلال قا (35)
وذهب الكوفيون إىل أن الواجب إطعام نصف  ،د الشارع صىل اهلل عليه وسلمإنسان مد من طعام بم

 اهلل عليه وسلم أمر يف كفارة املواقع يف رمضان بإطعام مد للك ول أنه صىلواحلجة لأل ،صاع
  .(4/146) ح ابلاريتف «مسكني

 .همن غري عصا فو نصأ ،د من برم :اوفقال ةبلانل احلصل فو :تلق
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د بع دجرملا بأكل ادلقيقله ئ أهجيزت نماكيف  إذا اكن: » يندعلا خيشلال قاو
 ؛ئزيت فال جيأو الرو اخلزبئا مع وا شييأكل س أنانلد ااعتما إذا اأئ، فهذا جمز خهطب

ساهم دا فيجمرا برأو رزا عطي ياس انلعض ام، فبطعإلباوتعاىل أمر  نهبحاهلل سألن ا
 ولم طعامإل ارك يفيكون قد شا إذن املكفر؛ فحىت ي عد وجبة تهاملسكني بمثل قيم

  .«عم املسكنييط

ُ» : قوهل: »ووي نلقال ا :20ج ا جة نلح فيه «ناسكيمُنيستتطعم
 ،نامسكيرتاط طعام ستني عصار املتأخرة وهو اش األيف اءعلمال هعلي أمجعو روللجمهو
يفة أبو حن وقال ،صاع عبو روه مسكني مد للكلوا قا نيتني سشرتطملور اثم مجه.. .
 .(292-7/822) ميح مسلحص حرش (36) «اعنصف ص كنيمس لكل يرثلواو

جز عن عدد العا: » ةمادق بنا لاق ،كىل ذلإعية الحاجة ادللرا ظن ؛كلذ هل: 21ج
جيد إال  ملن إف ،ةتم عرشحىت ت ميو يف لكهم ين منوجوديردد ىلع امل  لكهم، فإنهنياملساك

ا ، وىلع هذأيامهما مخسة علي درد نينثوجد ا نإو م،ياأ تتمة عرشة ليهاحدا، ردد عو
 .رث األصحابيار أكتهو اخو و هذا. قال اثلوري.وحن

                                                           

 .عاص فصنب  يبنلا اهيف مكح يتلا ىذألا ةيدف ىلع اسايق (36)
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 يع؛ ملاوالشاف مالك، ال العدد. وهو مذهبإال كمزئه  جيرى، الية أخارو، دمحأوعن 
ه عام عرشة؛ ألنم، يف معىن إطعرشة أيا يفم عاطإلا ديدتر أن ا،نلورة. حال القدذكرنا يف 

 يقوم اهواحدا، واليشء بمعن ومي طعم يف لكلو أفأشبه ما ام، ية أعرش اجة يفحلا فعيد
  .(9/544) ينغملا«اتعذره بصورته عندمقامه 

وال نفسه، ل كفارة ن ال يأكنسااإل نأ يف ال خالف: » ةمادقن اب قال: 22ج
  .(9/543) ينغملا«هئلت  ها اعم  ع  طي  
 :وهم لصوألا ة إىلفارالك يفم اإلطعا عوز دفال جي» :(9/222) ائمةادل اللجنة اءمل علاقو

 د مند األوالاألوالد وأوال :همو وعإىل الفر ألجداد واجلدات، والااألمهات واآلباء و
  .«اثإلنوا وركذلا

يب  ن أصحاب انلل العلم، مد أكرث أه هذا عنمل ىلعلعوا: »رتمذي  لاقال  :23ج
،  ي ي شك  اذل مايلوجل الركرهوا أن يصوم ...ني، بعااتلومن بعدهم من 

 .«يوًما ماكنه يقيضأن  هر رمضانش من رثهم إن صامه، واكنكى أورأفيه، 
يع افلشفة ومالك وانهم أبو حنيعلم مأهل الو قول أكرث وه: » ال ابن قدامهقو

 .«ومن تبعهم
ا كونه ال اًل. ال نفال أداًء واًء و يصح قضال»:  مإبراهي نبمد حم خيشلال اقو أمل

ا  ملإال   عضيق ال يتسملاضيق، وضان وقت مرم يامت ص؛ فألنل وقنفالً  ال وضاءً  قيصح  
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ُادََُُشهُ نَُْفمَُ}: -تعاىل-الع فيه، قرش م  ْمهلْيَُُفَُرَُهُْلشَُُّم ْنك  ال وب، فوجال تيضاألمر يقو {ص 
  .هاام سوأن يتلبلس بصيلمكلف  جيوز ل

 إالل ان من رمضا أن يكون ذهامه بصي و  ئم لم ي ن؛ فألنل الصاال يصح  أداءً  هنا كوأمل و
رمضان  وم منايلهذا يلزمه قضاء  ىلع ذلك فبناءً و ،هاارصح  اعتبي البح، فما أص بعد

 .(4/202) يمهابرإ نبد حمم ىواتف«مهذا العا
ت وبثان دون من شعب اثلالثني يوم ممن صا» :(10/117) :ةمائدلنة االلج علماء قالو
 نبفال جيزئه؛ لكونه لم يان وم أول دخول رمضيلاذلك مه صو الرشعية ووافق لرؤيةا

 يمشك، وقد دلت السنة الصحيحة ىلع حترلام وألنه يو، يعس رشاسصومه ىلع أ
 .«وعليه قضاؤه ،صومه

 هلا ناك نفإ ،تطقس نانسإلا عنها زجع اذإ الواجبات لك: » العثيمنيل قا: 24ج
ين  سالقياوت، سقط بدل هلا يكن لم وإن ا،دهلبب ىتأ بدل  ألن ؛يحصح ريغىلع ادلل
 عز هلل حق فيه ةراكفال وأما ه،نع لعجزاب يسقط ال يماآلد وحق آلديم، حق ينادلل 
ُلُِي كَُُاَلُ: }لافق انهسبح هاعن اعف دوق ،لجو ُ ُف  ًُُسافُْنَُُاَّللَّ  [286 :ةرقابل]{ َعَهاسُْوُ ُإ الَّ
  الصيام ةققيح ةسالىلع ر قيلعاتل«بها فكل م   غري نكويف يستطيع ال ذاهو

اختيار  وهو ،ةيعفاالش دنع لوقو ةنابلحلا بهذملا وه نيميثعلا ةمالعلا هراتخا ام :تلق
ي أخربه حباجته أمر اذل يب نلألن ا» : يخوناتلقال  ،زبا ناب خلشيا

 .(2/34) بدعملا«هعلي بجيوز أن يأكل ما جي الو ،أكلهاإيلها ب
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بل  عنه،ال تسقط أن الكفارة  إىل ةيعفاشلا دنع حيحصلا وهوء لماالعرث أك ما ذهبنيب
جيب  نه حق هلل تعاىلأل: »يزاريشلا لاق، ريسالدرة وا حني القىلته إيف ذمتبىق 

 (6/343) عومجملا عم بذهامل«كجزاء الصيد ،لعجزفلم يسقط با ،تهبسبب من جه
 .بآملاو عجرملا هيلإو ،باوصلاب لمأع واهلل

 رتاش  ويقول:كني املسولكل ذا إال إ جيزئ انلقود، ال: » يندعلا خيشلال قا :25ج
أخرى فهذا  راأموثاثا أو و أرتي بها مالبس أيشب يذهم ودراه يعطيهن أما أ ا طعاما،به
  .«امعطاإلب رأم اىلعن اهلل سبحانه وتئ؛ ألجيزال 

هذا هو  ،هليارة عوال كف رفطي الا فاسيع نموأما املجا» :ي ووقال انل :26ج
 .(7/225) مسليح محص حرش«لعلماءور اقال مجهوبه  ،الصحيح من مذهبنا

 ءاقض ال ... نينيفة واألكرثحقول الشافيع وأيب : »ية ن تيمبام الساإل خشي لاقو 
أو طئا خم اظورً حم من فعلسنة أن اب والة الكتثبت بداللقد فإنه  (37) ؛ارةكف واليه عل
   .(25/226) ىواتالفع جممو«كل بذه اهللذ  اخؤي لم اسيً نا

                                                           

 اوبجوأ نيذلا ةيكلامللو .لاحلا هذه يف ةرافكلاو ءاضقلا هيلع اوبجوأ نيذلا ةلبانحلل افالخ (37)
 .ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع
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إن ف همريت حتجهل :لن وقاضارم هاروطئ الصائم يف نا ذإ: » يوونلقال ا: 27ج
 حتريمهعلمت  :قال لوو ،تبوج إالكفارة وإسالمه وحنوه فال ب عليه لقرخيىف ممن  ناك

«رصألنه مق ؛ريم وغريهادلا ذكره ،ففارة لزمته الكفارة بال خالالكوجوب  وجهلت
 .(6/258) عومجامل

تلحريم باا ملاع اكنن مضاهار رع يف نجامي ذلالرجل ا نأ لاتلفصي اذه ىلع لدي :تلق
  . يبيعذره انل لمة؛ فرالكفااصيل  بتفالهاج

يض أن يق، وتلوبةليه اه؛ فيجب عمأفسد صو لكنه قد اعجلمارة امه كفلزت : ال28ج
   ه احتياطا.اكنم مايو

وته شهة بلحترك القة ال الشهوف عيض باشاأو كبريا  يخاك شلذ علافاكن ن إ :29ج
عن   أل انليبرجال س نأ يرة أيب هرداود عن  وبج أهل ذلك؛ فقد أخروز جفي

واذلي نهاه خ شي هلاذلي رخص  ذافإ ؛هفنها تاه آخر فسأهلأهل، وم فرخص ئاصارشة للاملب
 ب.شا
ل يف بيقاتل هل وزع فال جيمااجل وأ ينملول انزن م هفس نىلع اكن فاعل ذلك خيىش نوإ

 يعة.رلذلا حلالة سدهذه ا
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مما  ةط السالمشرت وهو يصائم إاللللقبلة يف ا صخأحدا ر ملعأ ال» :ربلا دبعابن ل اق
«هاب عليه اجتنابوجه مصوا ما يفسد منه هيلودل عأنه يت ن يعلمموأن  ،دل منهاتوي

 .(10/58) راكذتسالا
، وته شهها أن تثريأمن منن ال ية ملبل  ق  ال نه تكره أىلع اعوأمج»: ةبريه ناب الوق
 (.1/299) عةبرمة األئاأل عمجاإ«كذل ىشختلفوا فيمن ال خيا مث
ا إذ ب ىلع ظنه أنهيغل ثيذا شهوة مفرطة، حبن اكذا ل إاملقب  : » ةمادقن اب قالو

 .(3/127) ينغامل«كلألاك تم  فحر   ،مهلصودة بلة؛ ألنها مفسالق حتل هلأنزل، لم  قبل

 الف ل،زن  ي   أن ال :أحدها؛ لاحوأ من ثالثة ل  قب  امل لوال خي: » ةمادقن اب قال :39ج
ن اك» أن انليب  ةئشاع ت؛ ملا روفاال نعلم فيه خال ذلك،مه بيفسد صو

 .ومسلم اريخابل هاور «ربهكم إلملك  ن أ، واكمئل وهو صاب  قي  
نه وأل، ربينخلء اناه من إيماذكر ملا (38) مه؛نعلالف خ رير بغفيفطمين ين أ :اّنلُاثلاحلا

   .(3/127) ينغامل«اجلماع دون الفرجب أشبه اإلنزال، فرشةبمبازال إن

ز ال جيوم، ريه حرامضان وغ راء يفستمناال» :(10/256) ادلائمةة نجللا اءمقال عل: 31ج
ُ َوا} :تعاىللقوهل  ؛فعله ُذلَّ ْم ُه  وجُ ل ُيَن ر  ُف  ْم وحَُه  ُإ ُُ*ُنَُاف ظ  ُالَّ زُُْىلَعَ

َ
ُُه مُْجُ وَاُأ

َ
ُمَُوُْأ ْتُلَكََُُما

ُ
َ
مُْفَإ نَُُّمُْان هُ مَُيُْأ ُفََُمل َُُُغرْيُ ه  *ُ ُرَُوََُُتَغُبُْاَُمنُ وم نَي وُْاء

 
ُفَأ ُاَكَُل َُذل َك م  من فعل و {ونَُادُ عَُلُُْه 

                                                           

طر ولو أنزل، ن حزم أن ه ال يفاب وفيه نظر، فقد حىك !ذا قالك» :رجح نبا احلافظ قال (38)
 .(4/151) يرابلا حتف«هيلهب إ  ذوذلك، ى وقول 



  

92 

 

 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

 ،نغري رمضايف  هلفع جرما ممنا وأعظم شد إثمفهو أ ضانأيام رميوم من ذلك يف 
منه  نزل ن قدا اكي أفطره إذذلا يلومعن ا يوما ومويصار، غفستالوابة تلوعليه اوجتب 

 .«ينم

 ؛ااعمجفارة إوال ك قضاء عليه فأنزل، فال بقلبه رفكل إن : »ديملاورا لقا :23ج
ُ»يقول:   هللا ل، ورسوفسانل حديث فكر منألن ال (39) ُاهلل تعالُإن

ُُاوزُعنجت  اكنإن زل فأنف ظرإذا نما فأ «انفسههُأبتُحدثُوماُناسينلواأميتُالطأ
«النيحل اعليه يف ال قضاءو، مأث قدبه فذ وتذلإن كرر انلظر لم يأثم، و نظرةل أوب

 .(3/440) ريبكلا يواحلا
 ءيشال  :ملنذرن ااب قال» :قالثم ألة ملسه اال يف هذوقاأل ضعب  يوونلا كروذ

 .(6/322) عومجملا«نسحف ماقىض يواط فاحت ولو ،عليه
 يهعلور، وهماجلأو اتلفكري عند  نلظر باأمىن  منىلع ارةوال كف: » يليحزالقال و
 (.2/146) سري املنريفاتل«لةنابد احلرة عنفاكال
 .علمأاهلل و ،لةأذه املسيف هوال قعدل األأ رذا اختاره ابن املنم :لتق

 أن يمذي :ثالثلا ...،الحوأ من ثالثة ل  قب  خيلو امل ال: » ةمادق ناب قال: 33ج
احلسن،  ي ذلك عن. ورورفطي : الافيعة، والشفحني وبأ الإمامنا ومالك. وق فطر عنديف

                                                           

 .ءاضقلا هيلع اوبجوأو ةلبانحلا فلاخ دقإال ف، والشافعية إمجاع ادهلعل مر (39)
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رج ختلله نه خانلا أبلول. وأشبه ا سل،الغال يوجب  رجخا هنأل ؛ألوزايعوا عيب،والش
لمس لشهوة بلول بهذا، والا رق، وفاينملاك ،أفسد الصومة، فملبارشبا خرجالشهوة، 

  .(3/127) ينغامل«هذا يف اكلقبلة
 سيلو اع،و جنس باإلمجوه، ةهوالش كر يفاتلفب بج بسرخي سائل لزجاملذي  :تلق
 يذملا جرخي ىتح ةبعادملا يف لاسرتسالا نأ الإ ،موصلا دسفي هنأ ىلع ليلد كانه
ُهبارشوُهماعطُعدي» :يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هللا لوقل ؛رجألل اصقنم نوكي
 .«يلجأُنمُهتوهشو

ون د ابلول بدبع لغليظاللزج ا خروج املاء» :(10/280) مةدلائا ةناللج اءمقال عل: 34ج
ه ب منواجال وإنما ،سلب الغ  وال يوج صيامد الفس  ي   الو ،دي  و   كلذ ماوإن نياس ميل ةذل
 .«ضوءولاتنجاء وساال

 رمذا أن هأل ؛ءماعلإمجاع الء بيه يشار رمضان فليس علنهلم يف من احت :35ج
   ته.إراد نع جخار

 ناك  هللا رسولأن  سلمة  أمحني عن اعئشة ويحصلا يف امل مه؛ح صويص :36ج
 صوم.ويل تسيغ مث نبو جر وهلفجا هكيدر

ثرية ق كطر جاءا عنهما من ةلمس شة وأميث اعئدح» : حجرابن  ظافحلال قا
 .(4/146) ح ابلاريتف «رتح وتواص نهإ: لربا دعب بنال حىت ق، حدوا معىنً ا بجد
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مجااع إ ر ذلكذا احلديث. وصاعمل بهىلع ال ءاتفق الفقها» : ديعلا قيقدابن قال 
 .(2/11) ماكحألا ماكحإ«عامجإلاك أو



 

95 

 

 الباب السادس: أصحاب األعذار وما يتعلق بهم من أحكام

: اسن انلن لعرشة مر رمضاالفطر يف شه زاجو أمجعوا ىلع: » يدادغبلال اق :1ج
 رمةأة اهلراملم ووالشيخ اهلر رافملساونلفساء واملريض وا ضحلائوان ملجنووا الصيب

اليت  (عضرملاو) ،ها ىلع محلهاصوم منفت خا ذاامل إواحل ،لصياما يطيقان لذلان الا
 .(1/285)خوسواملن خاسنلا«اهيعبرضرضار إلبلنها وا ناا نقصف من صومهختا

 :مقساأمضان إىل ثالثة طر يف رح هلم الفبان ييم اذلقسن: يةدئاف
جزا وم ععن الصجز العا، وهو ةديب عليهم الفطر وجتيف الفخص هلم من ير: ولاأل

 .مستمرا
 .طضاء فقهم القعليب جيطر وخص هلم الفمن ير: ّناثلا

ض واملريواملسافر ، اءفسض وانلئاهذا اكحلو ،اءضقطر والالفب عليهم جيمن : اثلالث
 .ةديدش ةقشم ماصيهما الليعيشق ين الذل

هل أ مةعند اع زئاح والصوم جامب الفطر فيه، فالسفروأما » : يوغبلاقال  :2ج
 .(1/199) يوابلغ تفسري«علمال
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فطر لافله  معصية قرص وليسة الفمسا (40)ق فو فرهس ناك إن: » يوونلاقال و
  .(6/261) عومجامل«سنةاب والص الكتع نمجاع مإلاب نرمضايف 

الصالة  رصماء يف قعلالبعض ص رخ» :(10/203) مةادلائجنة الل اءملقال ع: 3ج
 سافةملااء ملعلهور اد مجوحد ،راسف ىملك ما يس رمضان ويف هارن يف رطوالفلرباعية ا
  .«ابً ري كيلو مرت تقنيناثمب

 ىتح مسافرا تربال يعداخل املدينة ف ارطاكن امل إذا: » يندعلا خيشلال قا: 4ج
 .«رفطالورص  القوهل يعترب مسافرافنة ملديارج اخ نإذا اكالطائرة، وتقلع 

ت وتغيب بي حىتسفره  يف أنه لو مىش عواد أمجقو: » ربلا دبع نباقال  :5ج 
ه زمللم ت -ر لسفك اض يف ذلانلهو عنق اعقه اعئم ل، ثكأف رص، فزنل،ملواالقرية 

 .(10/90) راكذتسالا«كفارة
 لم ثم ،رطفأف سيسافر أنه ىلع رااملط اصدً اق بدله من جرخ لو: » نييمثعالقال و

 هذا م؟صوال زمهلي أو فطره، ىلع ىقبي هل نافه ،بدللل فرجع الطائرة ركوب هل حيصل

                                                           

كتب لاعلم ا ةعبطويف  (نود) :ةدمتعملا ةعبطلا (6/261) عومجامل باتك نم عوبطملا يف (40)
 .قايسلل بسانملا وهو .رصفة القمسا وقف (1/13)
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 الباب السادس: أصحاب األعذار وما يتعلق بهم من أحكام

 ال أنه لصحيحاو ؟الصوم يلزمه هل ،امفطرً  مدق إذا رسافامل يف فالاخل ىلع بينني
 .مايصلا ةقيقح ةلاسر ىلع قيلعتلا«يلزمه

اكم  أحل فإنه هلأقف امأيإذا نوى إقامة أربعة »: ظه اهللحف وزانخ الفلشيا قال: 6ج
فأقل  معة أيامته إذا اكنت أربقاإ ألن ؛رص الصالةق هل وزر وجيإلفطا از هلجيو، فرملساا

أيام عة أرب نع يد نواها تزته اليتقامإ تناك إذا أما ،املسافرحكم  عن هخترجفإنها ال 
ة فيجب عليه إتمام الصال ؛رفأحاكم السع يف حقه قطتنو قيماملحكم  ذخيأا فهذ

 .نازوفلا ىواتف نم ىقتنملا«نيف رمضا وملصوا

 أن هل جيوز ال نهأن ضامر يف ء يف املسافرهاقفالق فتا: » ربلا دبعابن ل قا :7ج
ل معبال سافران ميكو إنماو ،نليةفرا باون مسان املسافر ال يكأل ؛طرلفا يتيب

 .(22/49) ديهمتلا«رهسف وانلهوض يف
يت أن يب هلز وال جي انمضيف ر افرىلع أن املسماء اتفق العل: » يبطقرالقال و
را فمسا كوني امنوإ ،ميقبانلية خبالف امل ارافمس نافر ال يكواملسألن  ؛رفطال
 .(2/278) يبطالقر ريسفت«وضنلهوا عمللبا

 جيوز هلانلهار ال  اءثنأ يف ثم سافر قيما صائماومن أصبح م: » يوغبلاقال : 8ج
 عيبالشل قو ووه ،رفطي أنهل  طائفة: التوق العلم،هل أ ند أكرثيلوم عا كلطر ذفأن ي
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 سريفت«باالتفاق فطرفيجوز هل أن ي د، أما املسافر إذا أصبح صائماأمحل ه قاوب
 .(1/200) يوابلغ

 انلهار اءثنأ يف فرم وهو مقيم ثم ساو نوى الصوا لفأم: » حجرابن  ظفاحلال اق 
 هارتخاواز واجلد وإسحاق بأمح وقال ،رهومنعه اجلم ؟رهاانل كل ذيفيفطر  هل أن فهل

  .(4/181) يرابلا حتف«(41)زينامل
ْمُمَََُُكنََُفَمْنُ} :عاىل توهلم قعمو لاحلا هذه يف رطفلا زاوج ىلع لدي :تلق وُْر يضًُم ْنك 

َ
ُاُأ

ُ ُفَُىلَعَ ُة ُع دََُّسَفر 
َ
ُيَُّم ْنُأ

 
ُأ  .ق ذلكأطلر وسفال طر بسببفالفأباح  [184قرة: ]ابل {رَُخَُام 

أن رسول اهلل  جابر  نع (1114) ملمس هجرخأ ام اضيأ زاوجلا ىلع لدي اممو
  فقيل هل ،م انلاس معهحىت بلغ كراع الغميم فصاخرج اعم الفتح فصام: 

د فداع بقدح من ماء بع ،ون ما فعلتينظرن انلاس إويهم الصيام قد شق علنلاس إن ا
 .فرشب وانلاس ينظرونلعرص ا

 .(3/33)ينغملا«ا خالفه مىلع جيعرال  ص رصيحوهذا ن»قال ابن قدامة: 

«رن أصبح صائًما، ثم أفط أنه اكث ظاهر يفاألحادي قسيا» :رجح نبا ظفاحلا لاقو
 .(4/182) يرابلا حتف

 ريظلقاب كع ند بعن حمممذي ه الرترجأخ املالعلماء جبواز ذلك؛  بعض ىتأف: 9ج
لبس ته وحلاررحلت هل قد وهو يريد سفًرا، وان رمضك يف لام بننس أأتيت »ل: اق
ل: قا ة؟سن لت هل:ق، فالشمس وبغرقبل  اية:ويف رو« كلأفم عافر فداع بطالساب ثي
 .«ثم ركب «سنة»

                                                           

 .حيحصلا وهو ،ىلاعرمحه اهلل ت ةابن تيمي المساإل خوهو اختيار شي (41)
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ق ب يقال أبو عيىس الرتمذ   إ ىل العلم، لوقد ذهب بعض أه» :ثيدحلا اذه ع 
ن خيرج، وليس هل أن يقرص ل أبته قطر يف بييفأن  للمسافر: لايث، وقا احلدهذ

 .(42) «مهيإ برا بن ، وهو قول: إ سحاقةنة أو القرياملديجدار  صالة، حىت خيرج منال
حيح يقتيض جواز الفطر مع أهبة ث أنس فصوأما حدي»: قال ابن العريب

 .(4/15) يذوحألا ةضراع«سفرال
أن يفطر قبل  فراسللم أنه جيوز ىلع نان يدالديثاحل انذوه: » يناكوشلقال او 

 فرصين( من السنة) :الصحايب ولق نأق واحل اذلي أراد السفر منه.ع ضووجه من املخر
سافر قبل طار للمن اإلفأبن ياابلصحن اذاوقد رصح ه ،رسول ال ةنس ىلإ

 .سنةال من تواوزة ابليجم
طر هل أن يف وزجي مئالصا نأ ةصالالولصوم بني اوالفرق »:  يعداولا انخيشقال 

 خيرج منىت ح رصيق أن الصالة فال جيوز هلف الخب للسفر، ابً بيته إذا اكن متأه نم
ر يف هالظ  اهللول رسقال: صىل  عن أنس  حنيصحيلا يف اءج ملا ؛قريته

ام الكر شاد األفاضلرإ«ركعتني ليفةاحل بذي رصالع وصىل ا،ربعً مسجده يف املدينة أ
 .القياميام وصلاعلق بتت ئلسام إىل

مع ذلك و ،زاوجلا اهيف حجر ةلأسملا هذه يف ةصاخ ةلاسر  ينابلألا مامإللو :قلت
روجا من ، خقريةت البيو زاويفطر حىت جي ن الهو ألة اجللي عبادةذه الهلاألحوط ف

  .علم أواهللماء، العل روهمج خالف

                                                           

 .(3/117) ينغامل«طاءعن وه عوي حنور» :م قالثن ساحلعن  : ةمادقابن  هقلنو (42)
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أفضل من  هليع م ملن قويالصو نصل أااحل: » رجحن اب ظافحلا قال :10ج
ن أو ،من الصول مأفض ةصول الرخعن قبأو أعرض صوم لا هيعلق ش ملنفطر وال ،الفطر

 .(4/183) يرابلا حتف«والفطر وملصني ان لم يتحقق املشقة خيري بم
ضل فأم صون الأ ىلإ ةيفحنيع وأبو لشافك واهم مالومن علماءال كرثأ هبذ» :اضيأ قالو

و قول وه ،ةرخصلابمال أفضل ع طرلفري منهم اال كثوق ،يهعلق لم يشو هليملن قوي ع
ما هيرسا ألهمال آخرون أفضخمري مطلقا وق ن هووقال آخرو ،حاقسأمحد وإ ويعازاألو

رُ } :تعاىللقوهل 
ُاي  ُ يد   نإقه وح ل يفأفض فهو هعليرس ير ألفطفإن اكن ا {اْلي ْسَُُمُ كُ ب َُُّللَّ

 هيف حق الصومذلك فد بعضاؤه ليه قيه حينئذ ويشق علع سهل كمن يأيرسام يصلاكن ا
 (43)،رتجح قول اجلمهورواذلي ي ،ذراملن بن هرواختاعزيز د العمر بن عب ولق وهو ،لضفأ

من ظن  ذلكوك (44) ،هب ررضوت لصومليه املن اشتد عل فضأالفطر د يكون ولكن ق
  .(4/183) يرابلا حتف«ةصول الرخبن قع ضعرابه اإل
كون أن يوم بصلوالصحيح أنه إن شق عليه ا» :ابن تيمية مالسإلا خيش وقال

يصري  لضعف عنه بالصوم، أوخياف اعدو   ديهني يأو بيه،  يقو  ءً ماشياً أو ال جيد عشا

                                                           

 رداءادل أيبحني عن يالصحيف  كما، رهاأسف بعض يف اهلل  ولعن رس ابتهو اثلن هذا أل (43)
ة قدرال ء عنددان األألو ؛عد ذلكأ هل بطري املسلم مافال يعلم ، ةمذلمن إبراء ا مالصو ا يفومل .

 م.أعلن القضاء. واهلل يرس وأفضل مأ يهلع
 سه من نفىش ىلعدة وخيشدي يشق عليه مشقة ومصلا ناك اذإ ارطفاإل عليه بجي دقل ب (44)
ن اك»: قال ر بن عبد اهلل ني عن جابحالصحي يف ملا ؛ينابل واألعايننالص كلذر كذكما  لرضر،ا
ليسُ» م؛ فقال:صائ :والذا؟ فقاما ه: لاقليه فل عل  ظ   ا ورجال قدامرأى زحسفر ف يف هلل سول ار

 .«فرالسيامُفُالصُالربُمن
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، غلواً اً وتعمقره هل الصوم، وكذلك إن صام و ذلك؛ كوحن خلقه، سوءو يائه، أالك  ىلع رفق
 .(1/237) ةدمعلا حرش«لكوحنو ذ نادلي   يفالفطر نقص  د أنتقيع حبيث

أداء  شق يلعل  امً ئبقيت صا إنول: يقعتمر ملهذا ا ناكا إذ» : يمنيالعثقال : 11ج
 سمشلب اورعد غا ب مإىل ل العمرةأداء أعمار ؤخأ ن: إما أنيرمأني أنا بفة مرلعا نسك

ن فضل أألا: وأبادر بالعمرة. فنقول هل رأن أفط اإمو كة،م وصويل إىل نيح ائمً بىق صاأو
هلل ا رسول عل  ف  هو ذا ن هأل ؛ةمك إىلصولك حني وة رعمأن تؤدي أعمال التفطر و
يف ومهم أن يصألا هصودقميس ول مرة،عتمر هو العمقصود املن ألو ؛ 

 .(138-19/137) نيميثعلا ىواتف«مكة

ء واس ،مةألا اقاتففر بسالمل طرالف جيوز: »مية تيابن الم ساإل خشي قال: 12ج
اكن  لو حبيث ،يشق لم وم ألصوعليه ا قش وسواء ،جزااكن قادرا ىلع الصيام أو اع

 ىواتالف موعجم«قرصوال طرلفا هل جاز دمهمن خي معهاء ولظل واملا يفا فرمسا
(25/210). 
فأكرث و يلك اننيلسفر تبلغ ثمسافة اا اكنت مذإ» :(9/139) اللجنة ادلائمة اءمقال علو 

ة ياروالسوالسفينة  رحية؛ اكلقطارميفطر ولو اكنت وسيلة السفر أن  فرساملل حباست
 .«ةدلعموم األ؛ لالطائرةو
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ع جلموا رصقم الفر عليهم فلهلسا كمم ينطبق حعن: » العثيمنيقال : 13ج
 ؛ءشتام الامون يف أيقلنا: يصو صل؟اائل: مىت يصومون وعملهم متول قاق ذاإف. طرفوال
 يهملع بوجي ،فراسملكم اس هلم حفلين داملاخل السائقون دا أم ،وباردة ةصريها قألن
 .(15/363) نيميثعلا ىواتف«صومال

من رمضان  هعلي أن من قىض ما العلم ىلعهل مجع أأو» : لاطببن قال ا :14ج
 .(4/95) يراخبلا حيحص حرش«رطمفغري فرضه ل ؤدم هأن ن بعدهعبا شىف
 عندهن اك ول ،ررمضان اآلخ ءل ميجيض قبيقأن جيب »:  يندعلا خيشلال قاو

يث حلد خر،ألايام العمل يلقيض األ نأن يتوقف ع بجيته من الرزق واملال فيكفا
فيدل  بان.شع ال يفيض إقأستطيع أن أرمضان، فما الصوم من  كون يلعاكن ي ة:ئشاع

 .«ان اآلخررمضول دخل قبء قضاوب الىلع وج
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هذا مذهب و (45) ،هفطر ال يلزمه اإلمساك بل يبىق ىلع هظهر أنفيه قوالن، واأل :51ج
من أكل »ل: قا أنه (9343) ةبيش يبأ نبا دنعوصحل عن ابن مسعود  ،الك ومشافيعال

  .«آخره أول انلهار فليأكل
 يه:و ةدفائهذا  ويتفرلع ىلع

ثناء يف أوهو مفطر، فوجد امرأته قد طهرت  -نامن رمض-ناء انلهار ثإذا قدم املسافر أ
فله أن جيامعها وال كفارة  ،رأت من مرض ويه مفطرةب انلهار من حيض أو نفاس، أو

 اصخلم ىهتان (1/184« )املدونة»، ومالك يف (2/62« )ألما»شافيع يف وهو قول ال ،عليه
 .(124-2/123) ةنسلا هقف حيحص:نم

ليشء وا، وممعل وا هكم اإلسالمأراكن ن من ام ركصيال»:  العثيمنيقال : 16ج
فر من اسن فمه، عن نفسيسقطه حيلة ل فعلأن ي ز لإلنسانو جيع الالرش واجب يفال

 نيه ألع ه، فيجبليع امً حرا لكذطر كالف ن، واكعليه احرامً فر السطر اكن أجل أن يف
صوم أن ي عليه جبو عجير م، فإن لره ويصومجع عن سف، وأن يروجل عز هللا ىلإ يتوب

 .(19/133) نيميثعلا ىواتف«ارً فاسو اكن مول

                                                           

فيها صوم  فال يكيفار انله مجيع   اهمل وقت  بادة يشوألن الصوم ع ؛كاسمإلال ىلع يلادل معدل (45)
 .هارنلا ضبع
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ُ»: قوهل  ليلدلوا؛ فطريسافر يلوز أن جي ال: » يندعلا خيشلا لقاو معُوالَُي 
م رحم واجبال طاسقإلل تلحاين اذإ «الصدقةُةشيعُخجمتمُقُبنيق،ُوالُي فرَُّفرمتبنيُ

 .«جيوز ال

ُمََُنُم نُْْنَُكََُفمَُ}: ىلاعتقوهل : » اصصجلا قال :17ج ْم ًُضاُر يك 
َ
ُأ ُىلَعَ ُةُ دَُُّفَعُ رُ فَُسَُُْو

ُم ْنُ
َ
ُيَُّأ

 
ُأ  ،الو أ يرض لصومن ااك االسم سواء قهحل نمل قتيض جواز اإلفطارره يظاه :{رَُخَُام 

«ارفط اإلهل يف صخرالصوم غري م هرضي ملريض اذلي الا نا أالفخم نعل أنا الإال 
  .(1/212) نآرقلا ماكحأ
أو ؤمله يه ويرض يؤذن به ماك إذا :ماءلعلا منهور قال مج: » ةيطع نبال قاو

 ريسفت يف زيجولا ررحملا«فطرده صح هل الم تزيلصون ام افو خياف تماديه أخي
 .(1/251) زيزعلا باتكلا
 ىشخيو صوم ألبايد يزي ذلا ديهو الشداملرض املبيح للفطر : » ةمادقبن اقال و

 .(3/155) ينغملا«ئهبرتباطؤ 
 رطلففا الصوم يهلع يشقل  مل إذا املريض أن: ذلك يف ةصالاخل: » منييالعثقال و 

 رضرلا خوف عم يهعل قش نوإ ،مكروه صوملاف ررض فوخ نبدو يهعل شق وإن حرام،
 كذل ىلع اءً ناوب ،امً يحتر دشأ فيكون اتللف خوف مع امأ ،محرا مصولا أن لصحيحاف

 فهذا املرض، يف قةشامل مع فطرلا عن يمتنع نهوك من اموعلا بعض لهيفع ما أن رفنع
 .صيامالة قيحق ةلسار اتلعليق ىلع«عاىلتو كارتب اهلل رخصة عن عدول وهذا غلط،
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قة مشن دوب صياملا ىلعة درم القهعند ناك إذا: » يندعلا خيشلال قا :18ج
 ن يفطر، فإذا اكنهل أمريض فهو الغة شقة بمن هناك اك إذا ما، أصوملاليهم ع جبفوا

  .«انيكسيوم م لكعن  عميطه فيرىج شفاؤال إن اكن ، وعليهدين  يرىج شفاؤه فهذا

هؤالء  كما ذكرت، واكنمر إذا اكن األ» :(10/179) مةائدلا ةنلجال اءمعلل قا: 19ج
ودفعا للرضر عن  تكصحىلع ظة تفطر؛ حماف أن رشوع لكاألطباء حذاقا بالطب فامل

 ضاء، وإن استمر بك ماقلب اج القضاء دون حرج وقويت ىلعت ووفيع إنسك، ثم نف
 م عن لكعتط أن ليكبرؤه وجب عن ذلك ال يرىج اء أوقرر األطب ،ابك من املرضصأ

 .«ايوم أفطرته مسكين

 ثقةً  موصلا اه عنهاذلي ن يبطبال اكن اذإ» :(10/187) ئمةادلا نةلجال اءمقال عل: 20ج
 حىت نامضر فطاره يفوذلك بإ ،صحهنل ةالسمع والطاع يف طبه؛ فيتعني اا خبريً مونً مأ
ُمَُ}تعاىل:  قال وم،الص ىلعطاعة رة واالستالقد دجي ْم َُفَمْنََُكَنُم ْنك 

َ
ُأ ُر يًضا ُىلَعَ ُرُ فَُسَُُْو

ُم ْنُُةُ دَُّفَعُ 
َ
ُأ

 
ُأ  .«{رَُخَُيَّام 
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ة انة وخربا ثقة وأمبيب ذلطن ااك اإذ» :(195-10/194) ادلائمةة اللجن اءمقال عل: 21ج
يض رململ اومدى حت ،ضملرترب؛ ملا يعرفه من حال امع صومر ه برتك الفإنل أم   هفن   يف

 .«اعتهتطاسد بع طرهفي ما يضقيه أن يلعو، مهعدوم من الص

ل   ثقةً الطبيب  مىت اكن  :لعلما أهل عضب لاق: » يمنيالعثقال : 22ج م    بقوهل  ع 
 جرة  اهل يف ر  جأتاس  اهلل ل  ورس. واستدل وا ذللك: بأنل الم يكن مسلمً ن  وإ
ربن  اهلل د  عب هل: لقاي  ،  مرشاكً اًل ج  ر  

 
ة دهلل يليقط أ ن مكل  ع أنل إىل املدينة، م ىلع الطريق م 

انليب ون بيطل نوااك اقريشً ألن  ؛فرالاك ا ىلعتمد فيهيع أن ا جد  ة  رطاحلال  خ  
 قول ه يقبلأنقة اثل املدار ىلعذ العلماء القائلون بأن . فأخركوأبا ب 

مانته أل هلبقويوثق ممن لم مس ريغ بيبل طقاا إذف ... قة،ث ناك ذااكفر إلابيب لطا
ومن ، هلل بقويعمفله أن  امستلقيً  صيل  ت وال بد أن امً ائق أن تصيل    كوحذقه: إنه يرض

م يرضك أو يؤخر الربء عنك فله أن يفطر صوال: إن ب اثلقةطبيال ال هللو ق ايًض ذلك أ
 .(4/342) عتمملا حرشلا«وهلبق
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ثم  د رمقه،سيما در ا بق  حً ا صحييمً ولو اكن مق ،ةلااحلهذه يف  ع هل الفطررش  ي  : 23ج
يُْواُب ُقُ لَُْواَلُت ُ: }تعاىل ؛ لقوهلمهيو ةك بقييمس

َ
مُْدُ أ  :وقوهل، [195:{ ]ابلقرةةُ كَُل ُهُُْاتلََُّلُُإ ُيك 

ُاُل وتُ َتقَُُْواَلُ}
َ
   ض.ياملر محك ألنه يف ؛ءقضالاويلزمه  [29ء:]النسا {مَُْسكُ فُ نُْأ

قبل دخول  غةالب نتابل ذهه نتاكث حي» :(10/336) اللجنة ادلائمة اءمقال عل: 24ج
 ها،قح يفا م فرًض االصي ارد صض، فقياحل ، ويهلوغت ابلاالمع ىدحإود جوب رلشها
 ا الهإنف ؛هايتا؛ لضعف بنهامصيتطيع ال تس بناء ىلع أنها ايت تركت صيامهليام ااألف

ُيضًُرُ َنُمََُكََُُوَمنُْعاىل: }عة، لقوهل تستطااال دعا بتصومه ا، وإنماتسقط عنه
َ
َُسفَُُوُْاُأ ُرُ ىلَعَ

ة ُمُ فَُ ُع دَّ
َ
ُُامُ يَُّْنُأ

 
  .«{رَُخَُأ

 ال اليت امألياو ،كويلا يللغسا امتفطر أي» :(9/102) جنة ادلائمةللا اءمقال عل :25ج
 إذا يام بعد رمضاناألع يقيض مجتفطر وتها فإن شق عليهاإن اكن الصيام ي ايهف ليسغ
 .«كلعت ذتطااس
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مجلة ذلك أن الشيخ الكبري، والعجوز، إذا اكن  » : ةمادقابن ل قا :26ج
ن يفطرا ويطعما للك يوم ليهما مشقة شديدة، فلهما أجيهدهما الصوم، ويشق ع

 .(3/151) ينغملا«كينامس

 ن عناجزيالع وزوالعج الكبري يخشلل نأ ىلع أمجعوا: » ملنذرقال ابن ا: 27ج
 .(50 :ص) عامجإلا«ايفطرأن  ،ومالص

أي -ي جيهده الصوم ذلري اكبلاشيخ صحاب: الألا وقال الشافيع: » يوونلقال او
 ،خالف الب اعليهم موال ص ،يرىج برؤه ال ذليض اريوامل -ةشديد قةمش هب قهيلح

 .(6/258) عومجامل«اءملعوبه قال مجهور ال ...ةالفدي اممهلزوي
ر يفطأن صيام فله الع طي يستي الذلا رمهلا ينفالاوأما الشيخ : » ريثكقال ابن و
(46)«ميو لك عن ةفدي يهعل جيبه : أنلماءرث العوعليه أكالصحيح، و ...ليه، قضاء عال و

   .(1/500) ريثك نبا ريسفت

ىج يراليت ال ار ي األعذه من ذوشبه  يقاس عليه من ي: »لعثيمني ال اق :28ج
 مثل أصحاب الضعف ،اا مستمر  زً جعصوم عن ال العجزويه  ،ةاحدوألن العلة  زواهلا؛

ب الرش إىلتاجون اذلين حي اب داء السكرد، وكأصحته فيما بعقو يرىجال ملنهك اذلي ا

                                                           

 دجتهامل ةبداي«هأنه استحبل  إالقال مالك  -مطعاين اإلعي-ثلاين ابو: » درشل ابن اق (46)
 .ةبجاو ةيدفلا نأ روهمجلا لوق وه برقألا :تلق (2/63)
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من به  ائًما، وكذلكون إىل الرشب دتاجين حياذل ىلكلااب أمراض أصحكذلك ا، ودائمً 
راض لك أصحاب أممثاًل، وكذ  ست سااعتاء لك يوم لكوتناول ادل تاج إىلحيمرض 

 .(3/240) امركاإلو لالي اجلذ حتف«هل   زوارىج  ا ال ي  ها ممطان وشبه  رسلا

ثل يوجب هل م   من الصون  اك، إ  احلمد هلل: » تيمية بنا مالسشيخ اإلل اق :29ج
ر وفي   رض؛ فإ نهملهذا ا ن اعجزاً عن اك ؛ما صبه يف أي وقت  يقيض، فإ ن  اكن هذا يصيط 

 .(25/217) اوىتوع الفمجم«علمهلل أوا ،يناً الصيام؛ في طعم عن لك يوم مسك

ي وادرملقال ا ،عنه جزه قضاء عليه لع، والفرلعذر السالفدية  هنعط تسق :30ج
« :يض اقال ذكره د.عتار ملفطره بعذفدية  ا، فالضيرمأو را  مسافكبريلو اكن ال

ب كتاما وه ،تعليقه قايض يفاله : ذكريف رشحه املجد لاوق ،وعلفر اقاهل يفف. الاخل يف
 فاصناإل«هعد   من بايضوتبع الق ه،عنحلالة هذه. للعجز عليه وا ءاض قالد. وواح

(3/284). 

 يبنلا الق عنه؛ ع  مرفو القلم ألن ؛ءيش همزلي ال: » يعداولا انخيشقال : 31ج
ف ُ»:  ُالقلر  ُثةعنُثالُمُ ع ُفجنونُحَّتُيملاعنُ: ُلغيبُحَّتُغريالصُوعنيق، ُنوع،

 .ةهيلفقارات ياختاال«ستيقظيُائمُحَّتانل
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ة اء اآلن بصفقضطيع الال تستنت ا كذإ» :(9/287) ئمةدلااللجنة ا اءملع قال :32ج
 .«لك يومن ع كنيمسم إطعا :يهو ة،يفدلا ل القضاءبدك لين فعمرة ملرض مزمستم

 نع أحد   صيل  ال ي  اء أنه لمالع ناع مفإمج صالةال أما: » ربلا دبعابن قال : 33ج
نةً من الصالا عليه ًض ر  ف  د  أح لك ذكعن ميت، و الويح ن تطواًع، ال ع وال ،ة، وال س 

ف ال خالع اوهذا لكه إمج ،ده عن أحات  م أحد  يف حيزئ صوجي ال يحام عن اليالص
 راكذتسالا«فيه العلماء فلضع اختهذا موا من مات وعليه صيام فوأمه. يف
(10/166-167). 
أحد يف  عن ال يصام أنه وا ىلعمجعوأ :حابناوأص قايضال لاق: »ي ووقال انلو

 .(8/26) ملسم حيحص حرش«م أعلهللوا ،يتملف يف االخلا ماإنو ،اتهحي
 كرت اذإ ،هتافو دعب ىتح هنع ماصي ال هنأ نينسملا خويشلا موص ةلاسر بحاص ركذو
  .هتايح لاح يف ةيدفلا

 اولدتساو ،ةلاحلا هذه يف نيكاسملا ددعت طرتشي ال هنأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذ :34ج
 ءاا جنا، خبالف مه دة مساكنييعاب عستوجوب اىلع  ديلل كايس هنأنه لب كلذ ىلع
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قل وم مستن لك يألو ؛مهمب إطعا الواجنيكعدد املسا ايهف رفقد ذك، يف الكفارات
 اين لزمهايلوم اثل جاء فإذا ،عليه ما ىأدل كني سهذا ايلوم مل فسه، فإذا أعطى فديةبن
    أعلم. اهللو .نيملسكفس اا نلاؤهإعطز جو، فيولم األوبايل اهل قلتعوال  ،ةدجدية ديف

يوم  لك عن ىإن شاء فد ار،خليعام فهو باطإلا قتأما و: » يمنيعثالل اق :35ج
 .(6/326) منييثالعوى فتا«س أن عللف ؛ميوىل آخر ن شاء أخر إه، وإموبي
 وداع ثالثني دجفنة ثرينع فص اعن الصوم اعمً  ف  ع  ه ض  نأ: هو  أنسر قلت: أث 

 .(4/22) ءاورإلا يف ينابلألحه احصو( 2/207) ينرقطادلا جهأخر .بعهمأشف اينً مسك

 جلأل الفدية ألنمضان؛ طى قبل ر تعة الفديلا: » يندعلا خيشلال قا: 36ج
 وسطه أو يف آخره،يف أو ول رمضان أ ون يفكن تا أإم يهف ن،اضيف رم راإلفطا

م لك يو م مسكينايو لك م عنيطع نك أمن ذل لفضواأل  آخره،ن تكون يفأ واألفضل
  .«ا عليهم لادر إىل فعبفي تيمو لهعلي رال يد يومه؛ ألنه يف

عاًما، واكن أنس إطفيشمل لك ما يسىم  ،عاماإلط ريقد   مل: » العثيمنيل اق :37ج
ى إذه لي فقرًيا يأكلون، فعنيه ثالثو إيلعيدو اًماع طعنص يملا كرب الك بن م ا غدل
 يذ حتف«نًامسكيعم عن لك يوم ه أطه أندق عليصألنه ي أجزأه؛ عشاهم أو كنياملسا

 .(19/92) ماركإلاو لالجلا
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ملرض ال يرىج  نمضان رضان أو ممر خصش طرأف إذا: »ني لعثيماقال  :39ج
أن يطعم الواجب عليه  هم، فإنبوثوق ء املبتقرير األطباوإما  العادة، سبا حبإم زواهل:

ن أ مهزلال يبعد، فإنه  ا هل الشفاء فيماهللفعل ذلك وقدر  ا، فإذيناً مسكيوم لك  عن
 وم.صالن ع دالً بام ن اإلطعما أىت به ما أطعم عنه، ألن ذمته برئت بيصوم عم

ذكره ونظري هذا ما ذمته، براءة  دبع حقهيل ت ذمته قد برئت فال واجبناك وإذا
اهل، زوزاً ال يرىج جع ة احلجريضء فأدا ز عنل اذلي يعجهم اهلل يف الرجء رمحاالفقه

 ىواتف«تلزمه الفريضة مرة ثانيةفإنه ال  ك،ذل دأ بععنه ثم يرب جفيقيم من حي
 .(19/127) نيميثعلا
 هيلع بجي :ةيفنحلا لاقو ،ةيعفاشلا دنع حصألا وه نيميثعلا ةمالعلا هراتخا ام :تلق
 ناك نإو ،ءاضقلا همزلي الف ةرافكلا جرخأ دق ناك نإ :اولاقف ةلبانحلا لصفو ،ءاضقلا
 .ملعأ هللاو ،هيجو ليصفت وهو(47) .ءاضقلا همزليف اهجرخي مل

رب عتي الوه وحندريس ن املامتحاال» :(241-10/240) ائمةدلاة جنالل اءملعل اق: 39ج
 ن؛تحامالر لاطفإل اين يفدلاعة الوجيوز طاضان، وال رمار هن يف إلفطارا مبيحا لعذر

كما جاء بذلك وف، رملعاب نما الطاعةوإ صية اخلالق،يف مع قوخلة ملعاه ال طألن
 .«نليب ديث الصحيح عن ااحل

                                                           

 .(45 :ص) نينسملا خويشلا موص :ةلاسر يف امك (47)
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 ر رمضانانه يف فطري أن فال جيوز للمكل » :(10/233) ئمةة ادلاجنللا ءامقال عل: 40ج
 أثناء انلهار فطار يفاإل إىل اضطرته يمةعظ شقةم به قحل إنن مال، لككونه اعملجرد 

ايلوم  كذليض ويق ،مع انلاسالغروب ويفطر  سك إىلثم يم ،ملشقةا عفديا بميفطر  نهفإ
 . «هرطفأ يذلا
 والم رعمل حمطاره من أجل الإفن أ ةسألملاه يف هذ أرى يذلا: » العثيمنيقال و

حىت  ان،رمضزة يف اذ إجيأخم فلالصوو للعمبني امع جلا يمكنن ال اكوز، وإذا جي
 اإلسالم ال جيوز رمضان ركن من أراكن ماين صألمضان؛ ر يف صوم هل أن يىنيتس

 .(19/92) ثيمنيلعا وىفتا«هاإلخالل ب

 اوبحصيبأن من الليل  ت انليةييتبجيب عليهم : » زاب نبا خيشلا قال: 41ج
 ه،اراضطر يدفع نلهار فيجوز هل أن يفطر بمااء اأثن رطلفل منهمطر ضا ومن ،منيصائ
 دلةيه األتقتضما  هذا ،املصيا يفار ستمراال هليرضورة وجب عهل ال لم حيصل نوم
  .(246-15/245) زاب نبا ىواتف«لسنةالكتاب وا عية منرشال

ن أصحابها أن يترصفوا يف وقت ماكبإ» :(10/231) ةئمادلة الجنال اءمعلل اق: 42ج
ال  منا حلصدهجروا تأيسو أ ،ليللا حصدونها يف وقت الرباد يفيف عهمزاريف مملهم ع
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ُوَُ} ،رضي الا اكن ذلك إذ اا حصدهو يؤخرواملثل، أ أجرة ودحد يف صومه اليرض ق 
َمْنَُيتَّ

َُ ََمْرَُعَََُيُُْاَّللَّ  .«{اجًُْلَُلُ 

وه حنوغرق  رمضان مرشفا ىلع اليف ائمالصلو رأى  :قالوا: » يانلووقال : 43ج
ويلزمه  ،عليه هو واجبك جاز بل ر ذللفطأفر يلتقوى طه اال بالفه ختليصيمكن لمو

 .(6/329) عموجامل«القضاء
املرض ذر ن غري عب ماجولا صوملاطع ق وزجي ال» :(9/144) جنة ادلائمةللا اءمقال علو

 نم ومعصار إلنقاذ متاج إىل اإلفطحاو أ ،سه نفك ىلعاليش اهلملن خأو السفر إال 
 .«ىلع اإلفطار هلنقاذه قف إوتية لكه
 إنقاذه يمكن لم إذا املعصوم ذاقنإل الفطر بجي هأن: صةاخلال: » العثيمني لاقو
 ةيققة حرسال اتلعليق ىلع«ةارالكف ضاءقلا عم ميلز ال أنه حوالصحي ،لفطراب الإ
 .ماصيال

ل جأل نرمضا راهن فطار يفال جيوز اإل» :(140-9/139) ادلائمةجنة للا اءمعلقال  :44ج
 عيةلرشاار ذن األعليس م ا؛ ألن ذلكغريهأو  كرة القدم ياضية منعمال الرألا
 .«لإلفطار ةحملبيا
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 يف رجلفا يف ءوالوط صوم والطوافلاوع الصالة تناام أما: » مزح نبال قا :45ج
د ه، وقمن أهل االسالم في أحد بني خالف ال به، عوطمق تيقنمجاع مإاحليض ف حال

 .(2/162) ىلحملا«المسإلال وا يف أهعدهم أال يزارقة حقألا منذلك قوم  لف يفخا
ا جتب عليهم الاء سوانلف ئضااحلمون ىلع أن املسل عمجأ» :ي ووانلقال و 

 مجعوا ىلعأو ،ةاللصء اعليهما قضا جيب  أنه الىلع عوامجأو ،احلال لصوم يفا والة الصال
 .(4/26) ممسل يححص حرش«ومنه جيب عليهما قضاء الصأ
 نايفيض ياحلم أن د نيسلمامل اقتفبالسنة وات ثب»: ل شيخ اإلسالم ابن تيميةاقو
 .(25/220) ىواتموع الفجم«مياالص يضتق نكئض لفال تصوم احلا ،صوملا

 ،ها الصوممزه يلإنجر فطهر قبل الفلا أةا رأت املرذإ: » زاب نبا خيشلاقال : 46ج
إىل طلوع  أخريهت س هلاولكن لي ،الفجر عطلو دبع إىلالغ سل  خريأتوال مانع من 

«ةجر مع اجلماعلفا ةدرك صالحىت ي  بذلك  بادرةاملل رج الىلعب وجي ،الشمس
 .(15/17) زاب نبا ىواتف

 ،الفجر هر قبلطت ضئاحلا يفأيضاً اختلف العلماء : » ضايع يضاقلاقال  :47ج
ء سوا ،هوإجزائ، هاليصوم عال مامجوب تتصبح، فجمهورهم ىلع و ىتح طهررتك اتلتو

 .(4/49) لمملعال امكإ«هواسأو عمداً  تركته
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 دمة رواملذك لاحلام ةأملرن انلازل مم اادل» :(9/73) ةادلائم اللجنة اءمعل قال :48ج
 .«الصالةام ويصليف اا ارهمرحسنت باستد به، وقد أيعت ال ادفس

م لصيايف ال يؤثر ىلع امعك نزو ل  حام ت  أنو ك  م  صيا» :(10/225) يضاأوا لاقو 
 .«حيحم صايصالو ،ستحاضةالاك

 خلق يهعته فاذلي وض اجلنني ناكا إذ» :(224-10/223) ةائمادلاللجنة  اءمعلل قا: 49ج
 أربعنيمل كت ور أه تطة انلفاس حىتجتلس مد هافإن وحنوهما لجالرد واكيلإنسان 

 ن أيام الصيامعده مفيه وما ب تعوض اذلييلوم قيض اتويل ل وتصثم تغتس ،يوما
انع املل وازت لصامصلت وو لتتساغ فإن طهرت قبل تمام األربعني ليها،عة جباولا

 .كلذ من
م فساد د ادلمويعترب  ،حصحيها صوم سان فإناإلنق من خلكن فيه يشء ي مل فإن

 .«ةعروفة املىت تأتيها العادح الة صلكل أوضتتعه وصيل وتصوم مت

ويه حامل  مادل تهايا ذكر من رؤمك رمن األإذا اك» :مةدلائاللجنة ا اءمقال عل: 50ج
 فليسطلق خاض وهو اللوضع اكملا ق رب ة ىلعمالر عم تفإن ل ،أيام ةسخبمة لوالدقبل ا

 صومل تب رتك العباداتال تذلك  وىلع ،يححصال  نفاس بل دم فساد ىلعض والم حيدب
و فه هوق وحنلالطمن  حلملضع ادلم أمارة من أمارات قرب وذا اه مع اكن نإو ،وت صيل
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وم ت الصقضدة عد الوالب هرت منهذا طإ ثم ،مه الصالة والصولجأ منع دتدم نفاس 
 .(25/43) ةيمالسإلا ثوحبلا ةلجم «ةالصال ندو

ن ب عليها أجيت فوقيؤذن يف ال ذنملؤن ااك إن» : يعداولا انخيشقال  :51ج
بت غر واكنت الشمس قد لوقتا عن انذيؤخر األ ناكا ، أما إذايلوم كذلتقيض 

 .ةينميلا رايدلا ثدحمل ةيهقفلا تارايتخالا«حيحصها موفص

ع ان ملنأة أدوية يف رمضاملرأن تستعمل  وزجي» :(5/440) اللجنة ادلائمة اءمعل قال: 52ج
 ها، واليرضال  كذلم أن كمهترة ومن يف حاكن ادلم اءمنألاربة اخل أهل قررض، إذا حليا

ر طلفا يفخصة ر اهلل هلاوقد جعل  تكف عن ذلك، نا، وخري هلا أز محلهىلع جهاثر يؤ
لك هلا بذ ريضو، تهاأفطر ليتع هلا قضاء األيام اورش  ن،  رمضايف يضحلاا هاءا جإذ
 .«يناد

فطر، املريض وهو م أو برئ مفطر،و املسافر وه مدقوإن : » يزاريشلا لاق :35ج
ا لعذر، رأفطهما ، ألنقت، وال جيب ذلكانلهار حلرمة الوساك بقية ب هلما إمتحسا (48)

                                                           

 .ءاسفنلاو ضئاحلاك ،يعرش رذعب رطفأ نم لك امهب قحليو (48)
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 عم بهذملا«ة والعقوبةمهتلا يعرف عذرهما، خلوف وال يأكالن عند من ال
   .(6/262) عومجملا

ب حيض، بسبدة للتاملعا اتقوألرج يف غري اسد خيفا مدهو  اضةحتس: دم اال54ج
  صفة دم احليض. غريج ىلعوخيررض، اع

 تهاارشوجها معزلضا يأ زوجيو م،صووت يلصتة اضن املستحأ  العلماءوال خالف بني
  .اءالعلم ورمجهول قىلع 

وقراءة اف، الطوستحاضة االعتاكف يف املسجد، وللم جيوز: » ويغابلل اق
ل أكرث أه هذا قول لصالة والصوم،ا جتب عليها اغشيانها، كمللزوج  وزوجي قرآن،ال

 .(2/145) ةنلسا حرش«العلم

 ذلي رأته لم يكن يف أيامدلم اا ذان هإذا اك» :(9/63) ةئمادلاة جنللا اءمل علاق: 55ج
ا هلة، وتحاضالسا مدحكم مه كرب نزيفا وحعتي فإنه ،ضياحلدم وليس هل صفة  تها،اعد
ك، و ذلحنع فيه لزوجها واجلما باحة، وإجواز الصالة والصيام منه رات فيلطاهكم اح

أيام  يف ادلمن نزول اك إن اأم، نجاءستاال بعد اهوقت ولخدد صالة بع للك أضوتها تلكن
 حىت فيه مجاعهاز لك وجي ، والةصالالال هلا الصيام، و حيلال  يضا،ح اعدتها فإنه يعترب

 .«تسلتغو نهر مهتط
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 أن ء ىلعهاقلفق ااتف» :(37/330) ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا باحصأقال  :56ج
ما و ىلع ودله أنفسهما أأن ختافا ىلع طبرش ،انرمضيف را طتف ا أنهلم ضعواملرامل احل

 «اهلالك واملشقةو أ ،لرضرا أو ،أو زيادته ،املرض
 أن  يبالكع ن مالكأنس ب نبو داود عد وأأمح هجأخراإلمجاع ما  مستند: قلت

 .«عرضواملُبىلاحلُوعن،ُةصالالُوشطرُمصوالُافرملسعُعنُاوضُإنُاهلل» قال: انليب 

فتا ىلع أنفسهما إذا صامتا، فلهما اخإذا  ملرضعاومل احلا: » ةمادقابن قال  :57ج
 اخلائف ىلع ريضامل مزنلةب ؛ ألنهماخالفا يهف ملنعري. ال غ ء القضاليهما ال، وعلفطرا
 .(7/381) ريبكلا حرشلا«سهفن
 امهسفأن م ىلعالصوتا من فخا نإرضع ملحلامل واا ا:نحابقال أص» : يوونلقال او

 عومجامل«هف فيال خالوهذا لكه  ،ريضة عليهما اكملوال فديأفطرتا وقضتا 
(6/267). 
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ها من جنين   وها أنفس   ىلع لاماحل افتإن خ» :(10/220) اللجنة ادلائمة اءمعل لاق :58ج
 يقوى ذلي الا ملريضا  ذلك شأنيف ، شأنهاضاء فقطالق ليهاعو تأفطرضان صوم رم

ُ}: عاىلهلل تاقال  ،ةرضل م  فسه  ن منه ىلعأو خيىش ،وملصا ىلع
َ
ُأ َُمر يًضا َُوَمنََُكَن ُىلَعَ ُْو

ُفَُسَُ يَُُّنُْمُُِةُ دَُّعُ َفر 
َ
َخرَُُامُ أ

 
ها يف دلوت ضعأر نإسها  نفافت ىلعإذا خ-ع وكذا املرض {أ

 .«ء فقطضاالقت وعليها أفطر -عهرض  م ت  ولن صامت ا إهدلوىلع  ان، أو خافترمض
 وأما ل،اكإش بال قضاءلا جيب هنأ انلفس هإيل تطمنئ ياذل: » نييمثالعقال و 

ة الرس اتلعليق ىلع«يهمالع يشء فال امعتط لم ذاوإ (49)ع،ورلا سبيل فعىل عاماإلط
  .مايصال ةيققح

أنس بن  نبو داود عد وأأمح هجأخرما ب حوالأل الكط يف اء فقلني بالقضئلقال لل د  ت  واس
ُ،ةالصوشطرُالُالصومرُعُعنُاملسافضوُإنُاهلل» قال: انليب  أن  يبالكع مالك
 .«عرضواملُبىلاحلُوعن

ضع  الصوم بأن  و ا إخباره ىلع هذ ةلالدلاه ووج»: صاص  ل اجلاق
ل ه من  اذلي صومى أن وضع التر افر، أالاملس و كوضعه عنه املرضعمل وعن احلا ع  ج 

                                                           

 ىلع لماحلا تفاخ نإو ىتح ءاضقلا ىلع راصتقالاوما، ودليها وسهمفا ىلع أنفخوطرتا فأي إذا أ (49)
مة اره العالختما او ،يعداولا انخيش هراتخاو ،ديبع يبأو يروثلاو ةفينح يبأ بهذم وه اهدلو

اذلين يوجبون اجلمع  راجلمهوف الخ نا مروجخ ط،حوو األه اعروت ءاضقلا عم ماعطإلا نمالعثيمني 
ذا إ بىلواحلضع  املريف  عمروابن  ابن عباسبل ثبت عن  لة،ااحل هذهطعام يف إلاقضاء وبني ال
واهلل  ،ينابلألا هراتخاو ،قاحسإ بهذم وهو، م فقطاإلطعاما ليهعأن  رتاطودليهما وأف ىلع خافتا

 علم.أ
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ل ه من حكم احلاه ج  عينم املسافر هو بحك  غري نألنه عطفهما عليه ممل واملرضع؛ ع 
امل واملرضع هو حلن ام عولصا عضو أن حكم لكفثبت بذ ناء ذكر يشء غريه،ستثا

نما هو افر إن املسلصوم عوضع ا م أنفرق بينهما، ومعلوحكم وضعه عن املسافر، ال 
ك حكم  احلامل ذل كوندية، فوجب أن يفطار من غري فباإل هضائجهة إجياب ق ىلع
 رضع.وامل

 مذ ل، إاهميدلوو سهما، أنفا ىلع أتافامل واملرضع إذا خاحل بني وفيه داللة ىلع أنه ال فرق
ل انليب    اء،لقضما ارىج هلاحلامل واملرضع ي   اكنتنهما، وأيًضا ملا بي يفص 

أن تكونا إماكن القضاء وجب  مع ودلفس، أو النل اوف ىلعخلل فطارا اإلهلم وإنما أبيح
 .(1/224) نآرقلا ماكحأ«ريض واملسافر اكمل

ا  صاص  اجلهل ما قا»:  يبويتإلا لاق  ىبقعلا ةريخذ«حسن  جد 
(21/214). 
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 ريغ يف وهذا ت،قولا قيض لم ما وعطاتل جيوز أنه صحيحلا»:  العثيمنيقال : 1ج
 انليب قولل ء؛قضالا دبع تكون نأ بدال الشو من تالس نإف ؛شوال من الست

 :«َُةيققة حرسال ىلع ليقاتلع«الوشُمنُاستُ ُعهبتأُثمُرمضانُصامُنم 
 .ماصيال
وماُ» :وجل ن ربه عزرويه عفيما ي لوقي  يبانل: » يعداولا انخيشقال و

 اهللب جوأا م مدفضل أن يقألاف «هيتهُعلافرتضُاممُإيلَُّحبُءُأيُبيشإيلُعبدتقربُ
س  بأسع فالموقضاء فواته، ووقت ال من ل وخيىشفاضيوم ناك ن ها اكن إذكل؛ هعلي

 (985 :ص) دناعملا عمق«(50) .نابعش يف الإ يضقن انك ام :اعئشة لوقت؛ هللا اءش نإ
 .فرصتب

تأخريه ما لم يدخل  فلهن، ارمضمن  ميه صوعل نم» :ةمادقبن ال قا :2ج
الصيام من شهر رمضان، فما  ت: اكن يكون يلعل ة قالاعئش ا روت؛ ملآخررمضان 

ىل رمضان آخر من  القضاء إريوال جيوز هل تأخ ق عليه.حىت ييجء شعبان. متفأقضيه 

                                                           

رسول  ذه الفرتة مع حثخالل ه ،حدبيوم والو و، عتطو هامنل أن ال حيص ديومن ابلعيعين: ( 50)
 .ابليضام وأي، سواخلمي ،نيالثنوا، وعرفة، شوراءاع يامىلع ص  اهلل
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ة داعب مصووألن ال ؛ه، ولو أمكنها ألخرتذلكىل لم تؤخره إ ن اعئشة غري عذر؛ أل
 .(3/153) ينغملا«املفروضة اتلوصلاك، كررة، فلم جيز تأخري األوىل عن اثلانيةمت
 وز تأخريأنه ال جيبان  شعيف ذلك ا ىلعهرصمن ح ذيؤخ» : حجرن با ظافحلال قا

 .(4/191) يرابلا حتف«آخر ضانرم يدخلحىت ء االقض
اء، قضاملبادرة إ ىل ال ثارإ ي تيضة يقاعئشع وظاهر صني» :ملنري  قال الزين بن او 

ن  اك فيشعر ل،شغللوال ما منعها من ا  حتف«يغ هل اتلأخريبغري عذر، ال ينبن بأن  م 
  .(4/189) يرابلا

وع مرفصحيح نص   م؛ لعدماع جيب اإلطال نهح أجارال» : يويبتاإلقال  :3ج
ة، اذلة ءابرل يه هو القضاء فقط، واألصبل املنصوص عل، هببوجو  حىت يوجد نص  م 

ر اَّللل املزم، قال اإلمام ابلخاري   يَُّفَع دَُّنما قال: }إ ،عامإلط: لم ي ذك 
َ
َخرَُُامُ ة ُم ْنُأ

 
{ أ

اط قوتنباوهو اس ، عانستامل ب، وهوآوامل جعرإيله املاب، وبالصوم . واَّللل تعاىل أعلي  جد 
 (224 /21) ذخرية العقىب«الكناتليه لعو
 ينابلألاو يناكوشلا هراتخاو ،هب أيب حنيفة وابن حزمذم وه يبويتإلا هراتخا ام :اتلق 
 ؛ عماًل بماطوحأ وهف انيكسم موي لك نع ءاضقلا عم معطأ ولو ،يعداولاو نيميثعلاو

 .كلذب لوقلا نم الصحابةبعض  عن ثبت
ىل وقال اهلل تعا :ن عباس قالل ابل قوة مثرهري أيب عن يورو: » يواحطلاال ق
ُنُْمُ ُةُ دَُّعُ فَُ}

َ
َخرَُمُ ايَُُّأ

 
هذه  أن الإ ،هبطعام إلاق اإحل زو جيه فالغري دون وجب القضاءفأ {ُأ

 ،خرآن اضرم لدخو إىل طيرفطعام باتلوجوب اإل تفقت ىلعا دابة قة من الصحاعماجل
عام اإلط يعىن وجوب- وجدته :لويق مأكثبن  ىيحي عسم هنأىك حيان عمر ابن أيب نواك
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ف اختالرص خمت«الفابة خملصحام من اولم أجد هل ،ةحابلصن اة مست نع - ذلكيف
 .(2/22) لماءالع

 خل عليهىت يدخره حفمن أ ،ة يف ذلكيالغا ن أقىصباشع: » ربلا دبع نبال اقو
ماء عللامن  فلاخلوسلف ال روها مجبه ارة اليت أفىتفكلا يهبت علوج آخررمضان 

  .(32/491) ديمهاتل«مواهلل أعل (51)،ن لك يومعوذلك مد 

ن اكا ء إذلقضااخري يف تأ عليها حرجال » :(222-10/221) ةمادلائاللجنة  اءمقال عل :4ج
ألنها  ،قضاءلابت درتطاعت بااس ومىت ،رضاعالل وجل احلمأن ا مليهة عشقملا بببس

ًُضاُيرُ َنُمََُمْنَُكَُوَُ}ل: وقاىل يه وتعسبحان هللوا ،ضرياملم يف حك ْوُىلَعَ
َ
ُنُُْمُ ةُ دَُُّفَعُ َسَفرُ ُأ

ُ
َ
ُيَُّأ َخرَُام 

 
 .«امعها إط{ وليس عليأ

: نفيه قوال يق؟فراتل فيهز عا أو جيوتابجيب متل ، هضاءالق» : ريثكابن ال ق :5ج
اء ش اتلتابع، بل إن جيب : الاين. واثلءاداأليك ء حيالقضان أل، بعتااتل ه جيبدهما: أنحأ

 ؛ ألنئلبتت ادلالث هيوعل واخللف،السلف  ورمجه قول ابع. وهذاء تافرق، وإن ش
اد رقضاء رمضان فاملان دبعما ر، فألشهيف ا أدائه ورةجب يف الشهر لرضإنما وبع اتلتا

                                                           

 ةفينح يبأ لوق وهو ،نيدم لداعي يذلا عاص فصنب ردقت ةرافكلا نأ هللا لضفب انعم رم (51)
 .عاص فصنب  يبنلا اهيف مكح يتلا ىذألا ةيدف ىلع اسايق .يروثلاو
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ُُم نُُْةُ دَُّفَعُ } :ىلل تعاوهلذا قا طر.ما أف عدة يامم أصيا
 
ُأ يَّام 

َ
رُ }: الثم ق {رَُخَُأ

ُب ُي  ُاَّللَّ  ُكُ يد  م 
ُ ر يدُ َُواَلُالْي ْسَ

ُالُُْب كُ ي  ْسَُم   .(1/504)كثري ناب ريفست«{ع 
يخ ي يقتيض جواز الرتارخاابل هر صنيعاظ» : حجرن با ظافحلال اقو 

وهو  ،تابعاتلوب ونقل بن املنذر وغريه عن يلع واعئشة وج ،رومهاجل ولوهو ق ،واتلفريق
 .(4/189) يرابلا حتف«أهل الظاهر قول بعض

ةُ عُ فَُ}: ىلعات هلقو يف قالطإلاب ءضاالق يفع وب اتلتابن بعدم وجولئقال الدتاس :تلق دَّ
ُ يَّامُ م ْن
َ
ُأ

 
ف لخيت وال» : حجرن با ظافحلال قا امك رمألاف كلذ عمو {رَُخَُُأ

 ىلإ ةقباسملا  نم هيف امل (4/189) يرابلا حتف«ىلوأ فريق أن اتلتابعملجزيون للتا
َُُاوب قُ ْستَُفَا} :ىلاعت لاق تاريخلا

ْ
ألن  اذلمة؛راء ب إيف سارعةملا نم هيف املو ،{ات ُرْيَُال

 .ملعأ هللاو ،ي ما يعرض هليدرال  انسناإل

ن فإ حتياط فيهبادرة به لالاملحب يستو رول اجلمهاق: »ووي ل انلقا :6ج
 .لهعف ب العزم ىلعوأهل األصول أنه جيلفقهاء ني من احققيح عند املحصالف (52)أخره

لو  ىتح ،ىلع فعله لعزما طرشه بجيوز تأخري إنمااملوسع مجيع الواجب  قول يفلك الذوك
  .(23-8/22) ميح مسلحص حرش«العزمرتط يش ال لقيو ،ىصعزم ع أخره بال

ني أو نذر معان أو جب كقضاء رمضوا يف لدخمن : » ةمادقابن قال  :7ج
 وغري ،خول فيهألن املتعني وجب عليه ادل ؛منهاخلروج  ة لم جيز هلرو صيام كفاأمطلق 

                                                           

 .خرآلاان ضول رمخقبل د ىلإة رشامب دان به بعد العييتن اإلع ينعي (52)
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 دمحبف هذا خال يفيس لو .املتعنيالفرض ة مزنلب رصاف ؛فيه هل تعني بدخوعنيتامل
 .(161-3/160) ينغملا«هللا
فريضة كقضاء رمضان إذا اكن الصوم  ال جيوز اإلفطار: » زاب نبا خيشلال اقو

 زاب بنا ىواتف«اب تاب اهلل عليهوبة مما فعلت، ومن ت، وعليك اتلروصوم انلذ
(15/355). 
، ةأو كفار ،هائقضأو  نامن رمضاء سوم واجب صو يف ناك نم: » نيميثعلال اقو
ليه ع العطش إىل حد خيىشبه  ن بلغلكن إيفسد هذا الصوم، عليه أن  حيرمدية ف أو

ك يف ذلن اك ولوج عليه، حىت فطر وال حرلاتللف فإنه جيوز هل ا أو من من الرضر،
 .(19/202) نيميثعلا ىواتف«هلل أعلموا. رمضان

 يتلا تصوم األيامف ء مرتبا،قضايكون ال» :(9/105) ةادلائم ةنجللا ءامعل قال: 8ج
 .«اكذوه ... ثم اثلاينول ن الشهر األم أفطرتها

 ومي وحن هما أو يفيف شوال قضاًء أو نذراً أو غري ماص ول: » يلمالرل قا: 9ج
لكن ال حيصل هل  ...اهلل تعاىل محه ربه الوادل ب تطوعها، كما أفىتحصل هل ثوااعشوراء 

 ةايهن«الً اشو عنه وصام انرمضاته ن فم ماملطلوب، ال سيا ىلع بتاثلواب الاكمل املر
 .(209-3/208) جاحتامل
ن ارمضقضاء من  وم عرفة، أو يوم اعشوراء وعليهي ماص من: » نييمثعلاقال و

ن حصل هل مضاء روم عن قضالكن لو نوى أن يصوم هذا ايل ،يامه صحيحفص
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 لصومبة نسالاء، هذا بالقضر جأمع  ة، وأجر يوم اعشوراءيوم عرفجران: أجر األ
 ةطبتا مرشوال فإنهستة أيام من  صيامأما  ،بط برمضانتير ي الاذل طلقوع املطاتل

لقضاء لم حيصل ىلع أجرها، ا لبق فلو صامهابعد قضائه، ال إ رمضان وال تكونب
ُبست»:  لقول انليب ُأتبعه ُثم ُرمضان ُصام ُصامُُمن ُفكأنما ُشوال من

«قضاءيكمل الىت ن حرمضا اً معد صائ يال هإنف ،ءقضاه يلعلوم أن من عمو«رلها
 .(438 :ص) ماتاوى الصيف

أو مرض، فطر بعذر سفر أ أنه إذا ىلعلم الع لهأ اعمة اتفق: » يوغبلا قال: 10ج
ل: قا هفإن ة،داغري قت هيلع ءيش ال هنأ، ماتعذره حىت  دام بأن ءاقض اللم يفرط يف ثم

 ةنسلا حرش«سوواطن عذلك أيضا  وحيىك عن ابن عباس،ذلك  ه، روييطعم عن
(6/327). 
 رمضان بعدما  إىل املرجو   رض  امل هتمر بسا لو»: تيمية ن ابم الساإل خشي لاقو
 ائلسملا معاج«ق األئمةباتفاء  ا قضه والإطعام  عنال يتمكن  من القضاء ف مول
 .(247 :ص) ةعبارعة الوجمملا
ن من كميت فلم هعجز ر ثم اتصلرمضان بعذفطر يف من أ: » يووانلل قاو

يح حص حرش«عنه مصا ينه والع يطعموال  فال صوم عليه ،حىت مات مالصو
 .(8/23) ممسل

يض يف املر لجلرا يف لقاه أن عباس ابن عن  (4/236) عبد الرزاق عندثبت  :تلق
 .«يه يشءليس عل»ل: قا ؟تومي حىت امريًض ل زاي الف نارمض
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اجب أن ء، فالوضان القإماك عدت بمو، أن يينثلااحلال ا: » ةمادق قال ابن :11ج
. وهو عنه مايص أبو ثور: الوق ...العلم.  أهل أكرثول ا قوهذ كني.طعم عنه للك يوم مسي

ُامصُ،مصياُهليعاتُومُمن»قال:   نليبأن ا شة،اعئ تور؛ ملا لشافيعقول ا
 .(3/251) ينغامل«هوحنعباس  نبا ي عنمتفق عليه. ورو (53) «هويلُعنه

عام طإلم اهل زووجي ،ليلدلل هتقفاومل برقألا وه هنع موصلا نم يعفاشلا هراتخا ام :تلق
 .م أفضلصوال، وهعن مالصون ع الدب كتهتر عنه من

ء صوم يت سواعن امليل صوم الو زاوجلزم جبا باالصو: »وي وانل لقا: 12ج
 ،ارض هلاة وال معث الصحيحاديلألح ؛لواجبا ملصون امه وغري روانلذ ناضمر

 واتركوا هيبذمديث فهو صح احلا ذإ :لفيع ألنه قاالشاذهب مهذا  نيكوأن  عنيويت
 .(6/073) عومجملا(54) «هل خالفقويل امل

 الرسول مالك ألن ؛اجد   ضعيف رانلذ ىلع ديثحلا ل  مح   »:  نيالعثيمقال و 
 القول، هذا ايهعل ليتزن اليت احلال لمويع ول،قي ام يعلم مصومع الكم 

                                                           

م عنه ويل ه األمر، تىنمعب خرب: » رجح ابن ظفاحلاقال  (53) س هذا األمر ولي ،قديره: فليص 
 (.4/193) يرابلا حتف«عند اجلمهورللوجوب 

 نوع عم ننسلا بيذهت« الشافيعوأحد قويل   ،ثور أيب ولوهذا ق»:  ميقلا نباقال  (54)
 .ىلاعت هللا همحر مزح نبا هراتخاو (7/27) دوبعملا
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 الباب السابع: القضاء والصوم عن امليت وما يتعلق بذلك من أحكام

 وهو ،رمضان ءاضق ويرتك ،نادر وهو ر،ذانل ادرأ  سولرال أن نيمك لهف
  .ماصيال ةيققحة رسال يق ىلععلتلا«اأبدً  هذا كنمي ال ري؟كثلا
 اعئشة  ثيدح مومعب طقف رذنلا ىلع ثيدحلا لمح مدعب نولئاقلا لدتسا :تلق

 لالدتسا وهو« ،ُصامُعنهُويل هيهُصيامماتُوعلمنُ» :قال  سول اهللأن ر
نها ل عأيسستقلة اس صورة مابن عب ثيحد»:  رجح نبا ظافحلا قال ،هيجو

 .(4/228) يرابلا حتف«قاعدة اعمة يرتقر فهوهل، وأما حديث اعئشة قعت من و

فثبت أن الصواب  ،ن يقول بالصيام جيوز عنده اإلطعامم  : »ووي نلال اق: 13ج
 ملسم حيحص حرش«والويل خمري بينهما ،طعامجتويز الصيام وجتويز اإل املتعني

(8/26). 
«نيعن لك يوم مسك معأط  عنهقيض من يرسييتلم  فإذا: » زاب نبا خيشلاقال و

 .(405 :ص) ماكحألا ةدمع حرش يف ماهفإلا

األيام  ك منعن وادل أن تصومك ل ع  رش  ي  » :(10/376) ةائمة ادلاللجن اءمعلل قا :14ج
ُوعليه: » هلعموم قورها؛ لطفأادلك أن و كلب ىلع ظنغي ما ُمات ُمن

 .«ليهفق عمت« هويلهُمُعناصُصيام
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

مها اصيمن ن تمك اليتاؤه األيام أويل هنم عويص» : يندعلا خيشلال اق: 15ج
 .«يامام أربعة أي من صإال مكنيت مألنه ل ؛ة أياميلاؤه أربععنه أو م، فيصوولم يصمها

 وابلنت اكالبن وارثا، نء اكسوا ،يبقر لك هو الويل: » يندعلا خيشلال قا :18ج
 .«قرباألقرب فاأل ارث،و غري، أو لزوجةاوج ووالز واألمب واأل

ين بادلل  كلذ  ه انليبشبل : »يمية ن تم ابالساإل خشي قال :19ج
 ذلك أن ي فع لوز جي أنه ل ىلعفد ؛أحدلك قضاؤه من  ح  يص ينيت، وادلل امل ىلعيكون 

 .(24/311) اوىتوع الفمجم«ودلذلك بال تصال خي ،حدلك أمن 
ُيللواك بص ذلال خيت» : ةمادقابن ل قاو عنه  كلذ قىض هنع ماصبل لك من ،
 .(3/153) ينغملا«هنع ين  ادلل  ءقضا فأشبهُ؛عرب  نه تألُ؛أأجزو
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 الباب السابع: القضاء والصوم عن امليت وما يتعلق بذلك من أحكام

 وامصا ملا نهم؛ ألةيرمتغاكون ن تاأليام أ ذهصيام ه رتط يفشي الك، فه ذلزئجي :20ج
 اذهو .هوم عني م عناحد صا ون لكأل ؛اميألدد هذه اعبوا مصافقد حد عنه يف يوم وا

  قتل.لوا رة الظهارافك موتلتابع، كصه افي برشوط بصوم لم جيم

ص ا شخوإنما يصومه ،ة مجاعا ىلعيمهتقس ز جيوال: » زاب نبا خيشلاقال : 21ج
 .(15/375) زاب نبا ىواتف«لكهلل ذا عني كما رشتابع  تم حدوا
م صوال ورثةال سميقتأن ال يمكن  اوهحنكفارة الظهار و يف: » العثيمنيل اقو
: إذا ولوعليه فنق ،عنيابين متتشهرصم م يهم لواحد من ألن لكو شرتاط اتلتابع؛ال

 ا،هورثة ويصومن المد واح تدب هلفإما أن ين ،نيرين متتابعصيام شه مليتا وجب ىلع
 .(453-6/452) عتمملا حرشلا«اً كينم مسيو لك ا عنيطعموأن  وإما

وإنما  ،عتطو امعنه صيام يص ال يتملا» :(9/297) مةاللجنة ادلائ اءمعلل قا: 22ج
ا بهد رو اليتور يه ذه األمه، هعن رج ويعتمحيعنه و ىحيضنه ودق ع هل ويتصدىعي

 .«هللا ابلهتق اإذ امليتر، وتنفع طهالرشع امل
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

 م يصمفيمن ل (55)،فةلاكقلت انو، مةت األعمجأ: » ربلا دبع نبا قال :32ج
أن  -ه نع، ثم تاب ذلك، تعمد ا وبطراأرش ه، وإنما تركهضفرب مضان اعمدا وهو مؤمنر

    .(1/301) راكذتسالا«عليه قضاءه

اكن ألنه  ،مصوالو ةالصاليض يق أنليس عليه » : يعداولا انخيشقال : 24ج
 تارايتخالا«طوعننصحه بكرثة اتل؛ وبلها قمجيب  مالسفاإلتاب إذا فرا، فاك
 .ةينميلا رايدلا ثدحمل ةيهقفلا

                                                           

اإلسالم ابن يخ شوحزم ن اب رايتخا وهو ملعلا لهأ ضعب بهذ دقف ؛عامجإ ةلأسملا يف سيل( 55)    
 يف امك ةمئادلا ةنجللا ءاملع ىوتف هيلعو (3/169) ىواتفلا عومجمىلع  ركدتسامل ة كما يفتيمي

 هنأ ،ينابلاألو (19/271) نيميثعلا ىواتف يف امك نيميثعلاو (14/121) يةمالساإل ثوحبلا ةجمل
مته أكرب جري ألن » :ةمائادل نةجلال اءملعال ق ،حوصنلا ةبوتلا هيلع بجي امنإو ،ءاضق هيلع سيل

من ا من أفطر يومً »قال:  نهعود أسبن ما عن (2/347) ةشيب يبأ ناب دنعصحل و «ءقضاها المن أن جيرب
 .«ادلهر لكهصيام  صة لم جيز هرخذر وال ان من غري عمضر
 ةبوتلا ققح ولف اياطخلا اهب هللا رفكي يتلا ةحلاصلا لامعألاو ةبوتلا ةلمج نم مايصلاف لاح لك ىلعو
 هللاو ،هللا ىلإ ةبوتلا مامت نم اذه نإف اهرطفأ يتلا مايألا كلت نم الدب ماصو ،ةفورعملا اهطورشب
 .ميحر باوت
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 الباب السابع: القضاء والصوم عن امليت وما يتعلق بذلك من أحكام

لزمه  اجلماع من غري عذر ريمن أفطر يف رمضان بغ: » يوونلاقال  :25ج
به ا ورد ال فيمإرة صل عدم الكفان األأل ؛فارةكله اعلي ال جيباك بقية انلهار وسمإ

ن أل ؛معناهوما سواه وليس يف  ، اجلماعارة يففكلجياب اإع بلرشا ورد وقد ،الرشع
 .(6/328) عومجملا«لظأغ اجلماع

 ؛اعاجلمىلع  لكفارة قياساً ا عليه القضاء فقط، وليس عليه» : منيالعثي لاقو 
ة، وال ج والعمرحلاد النسك يف سفي رات، وهلذامن املحظو ألن اجلماع يفارق غريه

«ىلعقاس األدىن ىلع األن أعظم، وال يأش هلع فاجلماورات، املحظ سده غريه منيف
  (56) .(91/431) نيميثعلا ىواتف

                                                           

 وبأو كلام بهذو ،ملعلا لهأ نم ريثك هراتخاو دمحأ نع روهشملاو يعفاشلا بهذم اذهو (56)
 .ةرافكلاو ءاضقلا بوجو ىلإ قاحسإو ةفينح



  

134 

 

 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

 ن غريم مهالرتغيب يف صيا دا ورو موه ،قلطاملع صوم اتلطو :لوألا ،نيمسق ىلإ :1ج
 .هااملنيه عن اتقوألا الإات قو األلك يف هؤداأتحب يس اذوه ،نيمن معزب دييقت
ت من اكلس ،م معنيوا بيصوصخم هفي غيبرتال دا ورم وهو ،ديقاملع وطتلام وص :يناثلا

  دازب العليم ملقساد ادعإ هقفلا .يسني واخلمنثااليض وبلا مايأل واوش

غريه من  ىلع مايىل ترجيح الصإالرب ن عبد أشار ب»:  رجحابن  ظافحلال قا: 2ج
سند ب النسايئى ورو ،ضالفار من انلنة م جالصيحسبك بكون ا :العبادات فقال

ُعليك»ُ:قال ؟آخذه عنك رمأين برمقلت يا رسول اهلل  :ة قالماأميب أ عن صحيح
«ةصالال يحرجت ر عند اجلمهوروهشملوا «لدلُالُعُ » :ايةرو ويف «لمثلُالُُهفإنُمصوالب

 .(4/104) يرابلا حتف
هو و ،هوغريام صيال ىلع لصالةايل ضتف روهاجلم ندع رواملشهو: » ينارقزالل اقو
ُُوالمعوا» السالم:هل عليه الصالة ووقل ؛هريغهب الشافيع وذم ُأعمخأن كمُلاري
«مةأيب أماف خرب خبال اتلأويل يقبل رصيح الوهو نص  ،وغريهاود بو داه أور«لصالةا

 .(11/216) هباملوا ين ىلعارقزلا حرش
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 الباب الثامن: إرشاد األنام إلى ما يستحب صيامه من األيام

ئا من د تناول شيق يكون ال أن برشط -كلامل افالخ- روهمجلا دنع ال يشرتط :3ج
ا عليه دخل ل اهلل أن رسو شة اعئ ( عن1154صحيح مسلم ) ا يف؛ ملراتاملفط

  .«مئاصُافإّنُإذ: ال؛ فقال ؟ فقالوا:ءيشُنممُدكهلُعن»ل: فقا مت يوذا
ال: هار؛ ألنه قنلوم من االص ه أنشأنأ ل ىلعديا هذ: » ةيميتابن  مالسإلا خيشقال 

ئم؛ ألنه ال يشء ين صاىن: إملع اعلة؛ فيصريفيد السبب والوهذه الفاء ت «ائمُصفإّن»
 ه هلذه العلة.ومص كنم من الليل؛ لم يصوع الد أمجن قومعلوم أنه لو اك كم.عند

 ةدمعلا حرش«فاءمن ال عليلتليف اوإذاً أرصح  «صائمُاًُذإُّنفإ»وأيضاً: فقوهل: 
(1/681). (57) 
 لقولا ىلع ،هارنلا أول  منال امصيلايه اذلي نوى ف قتمن الوم ياصلا أجر ب هلكتوي 

  حيح.الص

 نأ ري صانألوب اأيب أي( عن 1164) لممسرجه خأا؛ ملا صيامه: يستحب 4ج
 «.هرالَُكنُكصيام،ُشوالُمنُاتُ سثمُأتبعهُُانرمضصامُُنم» قال:  اهلل رسول

 ة بعرشنس؛ ألن احلساباحل يح يفوهذا صح أصحابنا: لاق» :ين مراالع  ل قا
ة ست ذا صامفإهر، ة أشعرش وهو ة يوم،ائم ثالثماقوم مقمضان ير هرش صومو ،هلاأمثا

                                                           

 درش ابنال ق ،كلام مامإلل افالخ ،ل اجلمهوروق وه عوطتلا موص يف ةينلا تييبت طارتشا مدع (57)
 :«ل الفجر، وذلكالصيام إال بنية قبئ جيز ال ت انلية: فإن مالاك رأى أنه وقأما اختالفهم يف 

 .(2/56) جتهدامل ةدايب«يع أنواع الصوميف مج
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

 نايبلا«نةام السد أيلكه عد لكوذ شهران، وذلكا، مً و يده قامت مقام ستنيم بعياأ
(3/548). 

 من شوال، م ست  صيا حلديث أن ه يكيفر اظاه» : نن حسبق يصد قال :5ج
ط من أأو  ،ت من أوهلسواء اكن  البه؛  ةن تكون متصلأوسطه، أو من آخره، وال ي شرت 

ت باع وىل، وألن  هو األك لذ ناكبينها وبني رمضان إ ال يوم الفطر، وإن  صل فا وإن -اإل 
رمضان، وبني  نيفيها بل ص  ليت لم ي فصورة اال ىلع دقهفص   - مجيع الصورىلعدق ص

 ىل.أو أنه  شكال ح  صومهصي يوم الفطر اذلي الال ت  إ  الس
ا أن ه ال حيصل األج ن صام ستاً من آخر شوال؛ فقد أل ؛فالك كذل لعإ ال ملن ف روأم  ن  م 

، وذلك ه ست  من شوالصيام ب نضارم أتبع  ة انلديةضرولا«طلوبملو ابال شك 
(2/29). 

عملها  يدير ثواب األعمال اليتقت» :(393-10/392) ئمةاللجنة ادلا اءمعل لاق: 6ج
عال اهلل جل و نم رألجا مسعبد إذا اتلوالجل وعال، هلل ا صاصتخا و مناد هلل هبالع

ُإ ُ: }ال تعاىل، كما قهرأج عضيال يفإنه  تهعطا يف اجتهدو
ُنَّ ُاَل ُن ُا يع  ْجرَُض 

َ
حَُُُْمنُْأ

َ
ُنََُسُأ

 ا أوال ثم يصوم ستةمهصون يأ نيام رمضامن أيشء  ملن اكن عليه يغواذلي ينب{ اًلُمَُعَُ
قد  ناكذا إ اللست من شوال إ يام رمضاناع صبتا هل ققيتح ألنه ال ؛م من شوالأيا

 .«امهأكمل صي
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 إرشاد األنام إلى ما يستحب صيامه من األيام الباب الثامن:

وقته فرض إذا أخره عن لاك ،هل أجرهاكتب يو، هايضقي: » العثيمنيل اق: 7ج
 .(6/467) عمتح املالرش«هاوقت  خرجىتح ذرلعا اتبة إذا أخرهلرا سنةلاكلعذر، و

 لشوا غري يف اهصام   نوإ ،جرألا هل حصل رذعل لشوا غري يف هام  اص إن» :ضايأ قالو
 ةلاسر ىلع قيلعتلا«ستلا امصي فضيلة هل صلحت ال نهإف ؛أخرها ول كما رذع لغري

 .(58) مايصلا ةقيقح

أن رسول  عن أيب قتادة  (1162) لمسم ا يف؛ ملجالغري احل ام عرفةب صييستح: 8ج
ُيتلاُسنةواللهُقبُةُاليتسنالرُكفنُيأُاهللسبُىلعُعرفةُأحتُيومُاميص» قال: اهلل 
  «بعده

 صغائرلا بها واملراد :قالوا ،السنتني يف صائمه وبذن يكفر معناه: »ووي انلل اق 
 ائرغص نتك لم إن أنه هناك انوذكر ءوضبالو اياطخلا ريفكت يف هذا مثل نايب وسبق
 ملسم حيحص حرش«درجات رفعت نكي مل فإن ،الكبائر من اتلخفيف يرىج

(8/51). 

أن » :نت احلارث فضل بأم العن ني حيحصل؛ ملا يف امهوصتحب هل يس: ال 9ج
: ضهمعال بم، وقصائهو  :بعضهم لافق ،يب انلصوم  يف ةيوم عرف هادعناروا اًسا تمن
 .«بهه فرشعريب ىلع فوهو واق نبل حدقب ت إيلهفأرسلائم، بص يسل

                                                           

 .رشاعلا بابلا نم (16) لاؤسلاو ،نماثلا بابلا نم (29ال )ؤسلا راجع جواب (58)
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

 ر منن اإلكثال عرفة ممام بأعلقيا اىلع هي بقو  م من اتلوج يف هذا ايلاحلا راطفيف إ اومل
 .غري ذلكء وادلاع
 ابثي ال نهإف راهةلكبا قلنا ذاإو وجه، هل نلاك بالكراهة ليق لو» : العثيمنيقال 
 .مايصلا ةقيقح ةلاسر ىلع قيلعتلا«مويلا اذه صوم ىلع

ة؛ ي ام عرش ذيأ» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق :10ج  أفضل من أي ام العرش احل ج 
ةحل  ي ان؛ أفضل من يلايل عرش ذاخر من رمضاواأللليايل العرش وا من رمضان،  .ج 

ل الفوإذا تأ :مقي  ال قال ابن ليس من ه ن  إ  افياً اكفياً، فه شد  وج   واباجل هذا اضل اللبيبم 
وم انلحر، عرفة، وي وفيها: يوم-من أي ام عرش ذي احلجة هلل ىل اإ   حب  أ اهفيل أي ام العم
ا -رتويةويوم ال  اهلل ء، اليت اكن رسولاايل اإل حييل  عرش رمضان فيهيلايل وأم 
   هذا بغرياب أجفمن  .شهر من ألف خريلة يل اهوفيها، حيييها لك 

ة صحيحةحب   يل  دأن ي   هنكيم ماتلفصيل، ل  .(25/287) ىواتفلا عومجم«ج 

  ساعب ابن( عن 969) خاريابل يفماء؛ ملا لعلور اد مجهنعذلك  بتحيس: 11ج
 -« يامهُاألذنُهمُهللإلُابُأحُيهافُالحصلاُلعملمُاماُمنُأيا»قال:   عن انليب

رجلُُإالهادُاجلُوال»ل: ؟ قااهللُيلفُسبُجلهادوالُا: رسول اهلل ياا لوقا العرش مايعين أي
 «.يشءبكُمنُذلُمُيرجعثمُلُلاخرجُبنفسهُوم

  هلل تعاىل.إىل ا ملقربةة احلالصااألعمال أفضل و من ل هب مل الصالحالعمن  والصوم
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 يه ، بلكراهة عةتسال هم هذل العلماء: ليس يف صواق»: وي وانلل اق :12ج
لم يصم  :اوهل  ق ل  تأول في   عرفة، وهو يوما، منه اسعاتل امسيال  ادً شدي ابً حباتاسبة ستحم

 واله، في ائمً صا هرلم ت نهاو أا، أريهمغو أ ارض مرض أو سفرمه لعيص لم نه، أالعرش
 .(8/71) ملسم حيحص حرش«األمر فسن يفمه م صيان ذلك عدم مزيل
ة شاعئ عن هريوغ اودد بوأ اهرو ىلع ذلك ما د  ر  ال ي  : » رجحابن  ظافحلاقال و

ذلك ون يك أنال الحتم« قط عرشال اصائمً  ول اهلل سيت رأر ما»قالت: 
ه ا رواكممته، ىلع أض ن يفرة أيشمله خيع أن حيب وهو لعماللكونه اكن يرتك 

 .(2/460) ريابلا حتف«اًض يشة أاعئ يثحد منن حاالصحي

أن   يرة هرعن أيب (1163مسلم ) هأخرجا ملرم؛ حاملشهر م صوب : يستح13ج
بعدُُالةالصفضلُ،ُوأمحرملرمضانُشهرُاهللُاُدبعُماصيالُضلأف»: الق  رسول اهلل

 .«الليلُةوبةُصالكتامل
ل من ضالعلماء عليه أن تطوع الليل أفتفق ل ملا اديل فيه» :يل انلووقا :ةدائف

 .(8/55) مليح مسحص حرش«ع انلهارتطو
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حلياة قبل حرم إال يف آخر ام فضل امليعللم لعله  اجلواب»:  يوونلال قا :14ج
م فيه كسفر صوالر تمنع من إكثار ذاأعن من صومه أو لعله اكن يعرض فيه تلمكا

 .(8/37) ملسم حيحص حرش«وغريهماومرض 

ظ لف ق إطال يفائع  ش طأخ ىلع يه  نبتلايغ ينب» :سوكرف يلع نب دمحم خيشالقال : 15ج
فًا، بعمقه واب إطالالص ذلك ألنل اللم؛ لاوف لألن اا عجمر دً « حمرم»  ،«محرل امل» أن يقال:رل
 هلممقا يف رالشه اهذ ذكرفة؛ وألنل العرب لم تبها معرل انلبوية اديث األح ودورل

يع سماا إذً ه يتمسق تالفإط هور،ن بقية الشود ،ماللوا أللففًا بامعرل  إال   مهعاروأش
 سوكرف خيشلا ىواتف«ااس  قي سولي

قال: ملا  عباس  عن ابنحيحني صا يف المل ؛محرملان م رشصوم العاحب : يست16ج
 ، هللرسول ا مفسأهل ء،راوشاعم م يوصوت دوهايل دجوينة املد  قدم رسول اهلل

ىس امه موق فرعون وقومه، فصغرو وقومه، موىس يهف هللاىج م، أنيم عظذا يووا: هالقف
 امهصف« كممنُىسمووأوىلُبُأحقفنحنُ» :ل رسول اهلل فقا صومه،ن نفنحا، رشك

 يامه.وأمر بص هلل رسول ا
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فرض بس يل نآلاه أن اع ىلعمجإلا بن عبد الربل قن: » حجرابن  ظافحلاقال 
القول  ضقرثم ان ،لصومده باصقره مر يكع بنا واكن ،حبمست نهواإلمجاع ىلع أ

 .(4/246) يرابلا حتف«بذلك

ناها: أن أدثالث مراتب:  يام اعشوراء ىلعص» : رجح نبا ظحلافقال ا :17ج
عرش واهلل  سع واحلاديتلاا مصاي نأ وقهيصام اتلاسع معه، وف يصام وحده، وفوقه أن

 .(246 /4) يرابلا حتف«لمأع

رسول اهلل  أن باسععن ابن ( 1133)لم مس يف اارش؛ ملوالعاتلاسع  ضل صوم: األف18ج
ُ»: قال  تويف  بل حىتقملام لعاا تأيلم ل: فاق« اتلاسعُمنَُّألصولُباقإلُُلئُبقيت 
 . ل اهللرسو

ويه  دوهايل ةفخماليصوم احلادي عرش؛ ألن الغرض  نه أفل سعام اتلوصإن فاته  نكل
 ص.ه انلي ثبت بنه اذلأل رشاعلا عمسع تلاوم اص وهألفضل ن ان اك، وإبصومه لةحاص

 

م. ايول الشهر صام ثالثة أاشتبه عليه أد: فإن أمحل اق»:  ةمادق نباقال  :19ج
 (.3/178) ينغملا «والعارشع اتلاس موتيقن صما يفعل ذلك يلوإن
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 نم يشء يف يرد لم العاملني، رب هلل احلمد» :الم ابن تيميةساإل خقال شي :20ج
 أحد ذلك استحب وال ،أصحابه عن وال  يبانل عن يحصح حديث ذلك
 يف. املعتمدة الكتب أهل ىور وال .غريهم وال األربعة ئمةاأل ال. املسلمني أئمة من

 وال صحيحا ال ،اتلابعني وال الصحابة وال  انليب نع ال ئايش ذلك
 ههذ من يشء يعرف وال ،نيداسامل وال السنن يف وال حيالصح كتب يف ال ،ضعيفا

 .(300-25/299) ىواتفلا عومجم«الفاضلة ونقرال عهد ىلع اديثحألا

أسامة بن زيد ن عه وغريه أمحد جرخأملا  ؛سيثنني واخلمالم اصياري حب حتيست :21ج
ُت عرَُُنمايوُذانك»ل: واخلميس، ويقو نينثاالوم يص ل اهلل رسو ناك :قال  ُض 

 .«مئاصوأناُضُعميلُي عرَُُنأُبحأفُ،لفيهماُاألعما
ذاكُ» ل:قاف؟ نيثنالان صوم ل عسئ  هللل ارسوأن  أيب قتادة  يف مسلم عن املو

 «.يهفُزلُلعَُّنأُوفيه،ُأُت،ُويومُبعثيهولتُفيومُ

 إنه: يقال ال ألنه ؛نيثنالا يوم موص ابوث ىلع حيصل ال: » منيثيالعل اق: 22ج
 من نوى لو يض،بلا ماياأل صيام كذلوك م،وايل ضعب صام: يقال اوإنم ،ايلوم كلذ صام

 ةلاسر ىلع قيلعتلا«يصح ناك وإن املعني، اثلواب ماصيلبا هل حيصل ال نهإف وميلا اءثنأ
 .مايصلا ةقيقح
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و بن عمر هللا دعب نملا يف الصحيحني ع هر؛لك ش ام منأية ب صيام ثالثتحسي :23ج
صومُفذلكُُأيام،ُةثثالُرهمنُلكُشُمُْص ُ»: قال هل هلل ال وسر نأ العاص بن 
 .«هلكرُاله
 .من لك شهرم ياأثة ثالبصيام   يلاين خليقال: أوص  رةأيب هري عن هماوفي

لث عرش ااثل ويه ،ضيابل أيام من لك شهر، مايأة ثأفضل األوقات لصيام ثال: 24ج
 :قال أيب ذر  ه عنغريو ده أمح؛ ملا أخرجهرلك ش ن معرش اخلامسرش وع عرابوال

، وأربعة عرش، عرش ةثة أيام ابليض: ثالالثر ثلشهوم من اصأ نأ هلل مرين رسول اأ
 .رشمخسة عو
 ذةمعاعن ( 1160) ملسمه جرشهر أجزأه ذلك؛ ملا أخمن ال يامه األم غري هذصا وول
، «منع»: تلشهر؟ قا لك م مناية أثال يصوم ثهللل ارسوان : أكة ئشاعت سأل :تقال

 .«يصومر شهلم اأيامن أي  يلابم يكن يل»ر؟ قالت: شهمن أي أيام ال فقلت:

أخرجه  امل ا؛قلوهو أفضل الصيام مط ،هتحباباس هاء يفالفقبني  فالخ ال :25ج
،ُيوًمارُفط،ُوأايومًُُمص»: اهلل  سول رهلقال  رو عمن ب هللا دعبن عن الشيخا

، كذلُمنُفضلأطيقُأُإّن فقال:« أفضلُالصياموُوهُ،ليهُالسالماودُعدُامصيُذلكف
  .«كلالُأفضلُمنُذ» : فقال هل رسول اهلل
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ل رسو تيما رأ»قالت:  ئشة اع نع انخي؛ ملا أخرجه الشصيامه يستحب :26ج
 .«عبانش يفه ا منرث صيامً أكه رأيت اوم ،ناإال رمض هرم شايصاستكمل   اهلل

 وميصاكن  ،ه من شعبانامصي من كرثهر قط أش نمصائًما لم أره »م: سلويف رواية مل
 .«ياًل  قلاله إلكل  ان  شعب
 ا إالًرا تامً هش ةنسال نيصوم م  كن رسول اهلللم ي» قالت:  ةأم سلم يثوحد
 «.انمضر بهصل ي نشعبا
، أي: «هشعبان لك»ة: ئشاعول ق منو ،«انا إال شعبم  ا تارً شه» :ةقول أم سلم من داواملر

« إال قلياًل ان شعب وميص»رق حديث اعئشة: ط عضبيف ا جاء أيًض  امكشعبان، معظم 
باب  نم ،هه لكأنه صام  ام أكرث الشهر من ص يطلق ىلع نلعرب أاة لغ يف زووجي

  ره.مأعض بب عىش واشتغلد تق هلة، ولعلل يلت قمل: اقيكما  اتلغليب،
ه لغاية قل ة ه أنه يصومه لكصح  أن يقال فيأي يصومه حبيث ي: »قال السندي  و

 ايئسىلع الن يدسنال ةيشاح «تهل  ق يةن اغه م بعتد  ، حبيث يمكن أن ال ي  املرتوك
(4/150). 

 : » ابن حجر حلافظقال ا :27ج
 
 مىض مما أصح حديث يف جاء ما ذلك يف وىلاأل

 ولسر يا قلت :قال ديز بن أسامة عن خزيمة بن وصححه داود وأبو النسايئ أخرجه
ُيغفلُشهرُذلك»ُ:قال بانعش من تصوم ما ورهشلا نم شهر نم تصوم أرك لم اهلل
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ُأنُفأحبُنياملالعُربُإلُاألعمالُفيهُعفترُرشهُوهوُورمضانُرجبُبنيُعنهُانلاس
  (.4/521) فتح ابلاري «(59)صائمُاوأنُيلمعُيرفع

 مسلم ذلك؛ ملا يفب هل تحيس، وإنما اءالقضم وال اتمإلا هعلي بجيوال  ،يأثمال : 28ج
  اهلل ع رسولفلما رج ية،هد انل تيأهد   ت:الق ة شاعئ حديثمن ( 1154)

 
 
ُ»: الق ،ئًاهدية، وقد أخبأت لك شيا ت نلهدي  قلت: يا رسول اهلل أ : قلت« هو؟وما

ُُقد»ال: ق ثم، كلأ، فبه ئت، فج«هاتيه»قال: ، س  حي ُأصبحُكنت   .«ًمائاصُت 
ِ ذاُإ» : هللال رسول قال: قا  اهلل ن عبدبعن جابر  (1430)م مسل خرجهأا مو

 .«كطعمُوإنُشاءُتَرَُءُشاب،ُفإ نُفلي جُ ُمطعاُإ لمُحدكُأد يع
 هيلع بجي ال يلإتمامه، وباتلاعليه فال جيب  تداء،م انلافلة ابجيب عليه صياوألنه لم 

 (60) .وع فيهلرشاد بع مهماإتأو صيامه  دم وجوباؤه؛ لعضق
 همايرشع فإذا  لمسن امل؛ فإرةعمج والحلا لةفنلامن عدم وجوب إتمام ا تثىن: يسةئدفا
ت ُ} عاىل:وهل تلق ا؛هماممتإه يعل جبو

َ
ُوَالُْاواُمُ وَأ َجَّ ْمَرةَُحلْ  وأما: » وويقال انل{ َّلل  ُع 

 (.6/393) عموجامل «مامها بال خالفإته زميل نهة فإعمر أوتطوع  دخل يف حج إذا

                                                           

 استحباب عمارة ل ىلعفيه ديل: » جبر بنا ظفاحلال قا ،ينابلألا هنسحو يئاسنلا هاور (59)
 .(131: ص) ئف املعارفاطل«ة وأن ذلك حمبوب هلل عز وجلاعبالطاس أوقات غفلة انل

ليه فع ًدامتعمفطر فأتطواًع أصبح م حنيفة ومالك إىل أن منوذهب أبو  ،دوأمح فيعه قال الشاوب (60)
 .(140-139 :ص)ةنسلا هقف حيحص.القضاء
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 سول اهللقال رقال:   نيحصن ب نرامع نع حيحنيلصيف املا ك؛ لذهل  يرشع: 29ج
مَتُ»: للرج   .«ومنيفصمُيُفطرَتُاُأفإذ»ال. قال:  ال:ق« رسرُشعبان؟ُص 

 «.قضاء اتلطوع عيةورشمه في» : رحجقال ابن 
 ،مالصيقضاء ما فات من اتلطوع با بابستحيلل ىلع ايه دف» : جبر بنل اوقا

ئف اطل«ضلالفيف م ايالص اهفي اليت فاتم هة لأليابام مشأيا ن يفيكو أنو
 .(61) .(341: ص) املعارف

 نفإ ،الحلا حبسب أنه للضيف الفطر ةلأمس يف الصحيح: » نيثيمالعل اق :30ج
 جب،او ضيفلا مراإك نأل ؛أفطر ريفط ال أن مهراإك عدم من أن يرى يفالض اكن
 يفطر، ال أن فاألفضل صائم، إنه: قال إذا ويعذره قعلوااو لاحلا يعرف ضيفلا اكن وإن

 .مايصلا ةقيقح ةلاسر ىلع قيلعتلا«الاحل سبحب كمحلفا

                                                           

 .ايارً ختا كر  و ت  يقىض ول الم انلافلة ون صأ: مةدلائلجنة الاء ماعل بينما يرى (61)
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ي اخلدر دعيسأيب يحني عن حالص ملا يف ؛لاوحألا نم لاح يأب امهموص زوجي ال: 1ج
 .«ضىحاألر ولفطا م يومني عن صوىهن إن رسول اهلل »: قال 

ن ع  هللا نىه رسولان يوم هذان» ل:قا ب طااخلبن عمر  ما عنيهف املو
 . «فيه من نسككم نويوم تأكل آلخراوم يلوا، كمامصيفطركم من  يوما: مهمياص

بكل حال،  منيويلم صوم هذين اماء ىلع حتريقد أمجع العل» : يووانلقال  
ما متعمداً هصومذر ولو نري ذلك، ارة أو غذر أو تطوع أو كفء صامهما عن نسوا
فة: حني وبما. وقال أهضاؤمه قزلي وال نذرهد عقر: ال ينجلمهواوافيع شال ، قالينهمالع

«ذلك لف انلاس لكهم يفاخو أه.ينعقد، ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجز
 .(8/15) ميح مسلحص حرش

 ة،حلجا ذيمن عرش،  الثواثل ،اين عرشواثل عرش،يق يه احلادي ترشال يامأ: 2ج
 :ل اهلل رسو لاقال: ق ذيل هلة ابيشن   عنم لسمرجه أخ ا؛ ملتنفالا همم صوحيرو
 .«اهللرُذكوُبورشُامُالترشيقُأيامُأكليأ»
ن م اليت اكهذه األيا» ل:قا اص لعبن ا رومع نسناد صحيح عالك بإخرجه مأ املو
  .يقترشلام أياعين: ي«. مهاايص عنهانا وين رها،يأمرنا بإفطا  ول اهللسر
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هاء األمصار فيما علمت أنه ال جيوز ألحد فق بنيال خالف » :الربن عبد قال اب 
ىلع دل ي اطلحة م يد وأيبواألسود بن يز بري وابن عمرزلا عن د رويوق ،صومها تطواعً 

.بارهم تلك أخ نيدأسا وا يصومون أيام الترشيق تطواعً، ويفأنهم اكن ومجهور  ضعف 
 .(12/127)  ديهمتلا«اهية ذلكر كث ىلعديحلهل اأوقهاء الفن م العلماء

سلمني اد امليأعا هإنما نىه عن صيام أيام الترشيق ألن» :احلافظ ابن رجب لاق
فاً لعطاء يف قوهل: إن الهور العلماء خغريها عند مج التصام بمىن و ع يوم انلحر، فالم

، وافقي لماعدة أو افق و ءسواا صيامهاتلطوع ب وإنما نىه عن ،مىنهل انليه خيتص بأ
نذر أو صيامها بمىن للمتمتع إذا لم جيد اهلدى ففيه و ض أفراء قض يامها عنص مافأ

إال عند  د األكرثين،نع م منها ويوء، وال فرق بني يوم   العلماور بنيهمشف اختال
فراعملا فئاطل«نذر خاص نه عيامث منها جيوز صفإنه قال يف ايلوم اثلالك مال

 .(292 :ص)

 فإنه يدج إذا لم جيد اهلحلابمتع تمللإال  اضفر الو الفن قيز صوم أيام الترشجيو : ال3ج
 أيام هذه األيام يف يامرخص هل الرشع يف صد وقج؛ احل يام يفعليه صيام ثالثة أ بجي
ام يأ امصيب صلم ي رخل »: القا مر ابن عو اعئشة نعري خابلا فيفق؛ يترشال
  .«يدجيد اهلرشيق إال ملن لم تال

ول اجلديد أنها ال الق هو حاباألص دنع صحن األواعلم( أ): » يووانلقال 
للمتمتع  اهصحت يللادل رجح( يفلغريه )واألمتمتع وال لل ال وم أصالص ايصح فيه
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«ول عنهعدك فال لذيح يف وهو رص ،يحصح خيص هلرتديث يف الاحل ألن ؛ا هلوجوازه
 (62) .(544-6/444) عومجملا عم بذهملا

  

 امل ؛قيرشتلا مايأو نيديعلا رطفأ وول ؛امرحم نكي مل نإ ةديدش ةهارك هوركم: 4ج
الُصامُ» :هردلا ممن يصويفقال  رسول اهلل  نأ  تادةأيب ق أخرجه مسلم عن

 «رطفوالُأ
الُصامُمنُ»: الق اهلل  ولرسأن   مروبن ع اهللعبد  أخرجه الشيخان عنا ملو 

 .«رالهمُاصمُمنُاصُال» لفظ: ويف« دبصامُاأل
 فياويح ادلاعء معناه اكن إن «دبألاُماصُنمالُصامُ» :قوهل» :يبالعر ابنل اق 

 يبنلا عنه أخرب من فياويح رباخل معناه ناك نإو ، انليب داعء أصابه من
 يرابلا حتف«باواثل هل يكتب لم رشاع يصم لم وإذا ،يصم لم أنه 

(4/222). 
: رسول اهلل : قال قال  وىسن أيب مع هريغو يسلايطلا هجرخأ املو
 «نيعستُدقعوُ–ذاُهكُ-نمُجهُهمنُصامُالهرُضيقتُعلي»

ىلع  لتشديده ؛افيهتضيق عليه حرصاً هل أنها  وظاهره» :فظ ابن حجراحلال قا
ضل سنته أف ريه أن غدقاعت، واه ومحله عليها، وغربته عن سنة نبي هنفس

 .(4/222) يرابلا حتف«اً يد الشديد فيكون حرام الوعمنها، وهذا يقتيض

                                                           

 .بذهملا يف يزاريشالمن الكم  يوونلا مالك يف سنيوما بني الق (62)
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لف هذا له بما خيااهر، وتأويظوعيد  اذه» :ديثحلاا ذهب قع  شواكينلاقال و
ف وتكل ف، واامل صوم ادلهر، وهو حباب  استهاب اجلمهور إىلب ذلعجعىن تعس 

 ، وقد قال سول اَّللل ر أمر يكن عليه لمر هو أم، ووي  نلبا ديهخمالف لل
 ا من الرغبة أيًض وهو ّ« دأمرنا،ُفهوُرُهعليليسُُأمرُلّكُ»: فيما صح  عنه

هو أيًضا من و من رغب عن سنته، فليس منه،، و رسول اَّللل  ةنعن س
رة، قعليه  ا استقر تالف ملخملد اوالتشدي اتلعسري  :تعاىل ال اَّللل هذه الرشيعة املطه 

ُي ُدُ يرُ ي ُ} َُواَل ُاْلي ْسَ م  ُب ك  ُُاَّللَّ  ُيّسُ» :ل وقا {ْسَُعُ الُُْمُ ب كُ ر يد  والُوا،
ُالينُأ رًما فاحلاصل أن صوم ادلهر إذا لم يكن حم «هلبغُدُإالحت عّسوا،ُولنُي شادَّ

بالصوم من  فيضع ال ملنذا ديدة. هكراهة ش واهل أن يكون مكروًهاحقل  أفأ ا،تحب
 فال، رشعي ةبات الاجالوعض بن م عصون اكن يضعف بالم ماأيشء من الواجبات، 

«األدلة  من  انما قد  نظر إىل م من غري ،بمجر دهاة ثييه احلحتريمه من هذ يف شك
  .(297-296 :ص) السيل اجلرار

 األدلة، هروالظ هر؛ادل صيام مبتحري قال من قول   األقوال جح  أر: » يبويتاإلقال و
 قاهل «مينُسفليُسنيتُعنُرغبُمن» :وحديث «بدألاُمصاُمنُصامُال» :كحديث
 ُأمرنا،ُعليهُليسُعمالُعملُمن»: وحديث ر،أفط وال أصوم، :قال ملن

ّيقت» :وحديث «ردُُّفهوُمنه،ُليسُماُهذاُارنأمُفُأحدثُمن»: وحديث «ردُُّفهو ُض 
 .ذلك وغري «انلارُفُضاللةُولكُضاللة،ُعةدبُلك»: يثوحد «جهنمُعليه
 ةذخري«عجاب ليشء هذا إن ه؟يديف يذلا فما اتلحريم، تفد لم اإذ دلة  األ فهذه

 .(291-21/290) العقىب
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هر مكروه، وإن لم يصم دلا ومدي أن صواذلي ي قو ى عن: »قال ابن قدامة :5ج
مً ل حمعف دمها فق، فإن صاامه األيهذ  .(3/172) ملغينا«ار 
 

؛ حرامهو  قال بل من هممنو، مياصلة بااجلمعاد إفر يكرهن قال م أهل العلمن م :6س
ومُدكمُيأحمنُوصيُال»: قال رسول اهلل  أن  رةيأيب هرحيحني عن الص ملا يف

 «.بعدهُأوقبلهُُاومًُيُالإُ،اجلمعة
ن ع  يب انل: هل نىه اهلل بن عبدجابر  ألأن حممد بن عباد س اضيأ يهماف وملا

  .«نعم» :ل؟ قاجلمعةا ومصوم ي
 وأيب يلع عن صومه منع حزم وبن نذرملا بنا لقن» :ن حجرال احلافظ ابق

ر اجلمهو بوذه ،ةالصحاب من خمالفا هلم نعلم ال :حزم بن قال ،ذر وأيب انلمسو هريرة
لف يف سبب انليه ختوا يكره، يب حنيفة الوعن مالك وأ (63)ه، زنيللت يهف أن انليهإىل 

 عن إفراده ىلع أقوال:

                                                           

ذا ال اسأل ملنئذ  نحيوبن قدامة: ال الاكيفه ىلع تعليقيف  ن عثيمنيبمة ال العالقا( 63)
 ألن :ولحرام؟ نقإنه  ولقذا ال نفلما «يصومنُال» :كد انليهل أورس؟ فالميحرىلع اتليه انل حنمل
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عبادة، ثاثلها: عف عن ال يضالئل ا:يهثانم، ال يصا لعيدعيد وام يوه دهما: لكونحأ
د قاعتا وف: خنت به كما افتنت ايلهود بالسبت، رابعهايفتظيمه فيف تع لغةخوف املبا

مهم الليل قيامن  فرض عليهم كما خيش يأن  يةخشها: امسبه، خجوو
، همفتخالبم مورونحنن مأومه، وص هملي: خمالفة انلصارى ألنه جيب علك، سادسهاذ
 .راصتخاب (235-4/234) يرابلا حتف«وأوالها بالصواب أوهلااألقوال قوى وأ

د اذإ: » يمنيعثالقال  :7ج صل  مهصفلي اصومً  وميص اكن إذا أما ة،اجلمع يوم ت ق 
 بأس، فال صومه يوم عةمج موي فداصو ،ايومً  ويفطر امً يو ومصي اكن وفل عة،مج يوم ولو

 ينىه يذلاو س،أب فال فةرع يوم دفصا أو اء،اعشور يوم مهوص موي دفاص ول لكوكذ
 ختص ال اجلمعة يللة كلوكذ ،اجلمعة يوم ألنه صمت؛: ولقوي ه،قصدتي أن هو عنه

 ،معةاجل يللة نهاأل ال يلصي وقام انشيطً  الليلة كلت ناك جلالر أن ضفر لو لكن بقيام،
 يط،شن ألين تمق ال،: قال ؟ةمعجلا لةيل انهأل قمت أنت: هل فقيل نشيط، نهأل كنلو

 ىلع قيلعتلا«آخر ليشء ناك ما وبني ه،إفراد قصد ما بني رقفيف ،يكره ال افهذ
 .مايصلا ةقيقح ةلاسر

ُال»: ل اهلل ورس لقات: قال  برس بنت ماءصلا عن هأبو داود وغري: أخرج 8ج
ُيوم ُافرتضُعلُفيماإالُُبتلساُتصوموا ُأوُبإالُعودُعندكمَُيدُأحمُفإنُليكم،

                                                                                                                                                         

 اه حرامً صوم   اكن ولو ،بعده له أو يوم  قب وم  إيله ي مل ا ض  إذ الم أباح صومهسوال ةلصاله اليع ولرسال
 .دهأو بع هبلآخر ق ايومً ه إيل مل و ض  لصومه وجيوز  الفإنه  مثاًل كصوم يوم العيد  ،مبالضل  اًل صار حال ام
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ُلىح م قرب عد، واألاحلديث اهذ صحة اء يفمللعختلف اا قدو «افليمضغهُشجرة
، افظ: مضطربوخ، وقال احلأبو داود: منس الك: كذب، وقالمنه عقال  دفق صحته.

 .ظافد من احلواح غري هفعضو .حاوي: شاذطال لوقا
ضة، لفرييف غري ا بتلسا ومهما صز فين جيواتلامنه حه فيستثىن رض صحتوىلع ف

 :وهما
ًما ام يوأن من ص :خاريبلا يف  يةجوير حلديث ده،عب أوقبله  يومام : إذا صاىلوألا
 .تبعده السبأن  لومومع ليه،يشء ع اجلمعة ال عدب

السبت  األيام يوم نم مويص ول لرسن اقالت: أكرث ما اك  أم سلمة يثدوحل
 «.همفَُأخالأنُُناُأريدوأ،ُنيكرشيدُاملومُعاُيهمإن» ل:يقوواألحد، و

، ويه اعوطت سبتالإباحة صوم يوم ملروية ار اثاآلهذه  فيف» :الطحاوي لاق 
 رسول أذن» وقد ،قد خالفهاث الشاذ اذلي هذا احلديء من أشهر وأظهر يف أيدي العلما

 فال السبت يوم اكن نإ يقل ولم «عليه وحض اعشوراء صوم يف  اهلل
 .(2/80) راثآلا يناعم حرش«فيه يامألا لك ولدخ ىلع ديلل ذلك فيف. تصوموه

ثال؛ م رفةع راء أوكعاشو مه،اصي ىلعاعتاد  ناك ام السبت صومً يو وافق : إذاةانياثل
ن يوافق يوم صومه وأ بدوما اليطر فأو ايومام صومن  ،«ايومًُوأفطرُُوًمايُصم»: ديثحل
 .م سبتيو
بت وم السفراد يه إيكر» :وويقال انل ،موصلاب هدارفإ ةهارك ىلع روهمجلاو

 .(6/439) عومجملا«لم يكره عده معهب أو هقبل صام فإن م:صوبال
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 هدارفإ زاوج ،القيم واختاره ابن تيمية وابن، الكم أمحد مذهب مالك، ويفهم منو
 زاوج ىلع لدي ام توبثو ،موصلاب هدارفإ نع يهنلا يف دراولا ثيدحلا فعضل ؛موصلاب
  (64) .دمحلا هللو ،اهنم ءيش رم يتلا ثيداحألاك ،هدارفإ

 ضحو راءشواع مصو يف  اهلل رسول أذن قد» :ل الطحاوياق: 9ج
 األيام لك دخول ىلع ديلل كذل فيف. وموهصت فال السبت يوم اكن إن يقل ولم .هيعل
 .(2/80) راثآلا يناعم حرش«هفي
وم وافق ي اءسو ستقاًل مة يوم عرفيام ص وزجي» :(10/396) ةمائدلااللجنة  اءملعل اقو

 ،لةقتة مسنسة رفم عيو مصو ألن ؛ينهاه ال فرق بنأل ؛أيام األسبوعمن  غريه السبت أو
 .«ث الصحيحةحاديلأله تالفه وخمالضطرابف سبت ضعيلا يوم يث انليه عنحدو

 ،رتق أو يم  غ   اهلالل دون لاح إذا الغيم ميو وه شكلا يوم: » نييمعثالل قا: 22ج
 سانلا ألن الشك؟ ينفأ اصحوً  السماء اكنت إذا وأما الشك، موي هو الليلة تلك حبافص
 لاح إذا الثنيثلا يللة يوم شكال يوم أن فالصواب اهلالل، جيدون الو ينظرون فسو

 .مايصلا ةقيقح ةلاسر ىلع قيلعتلا«القرت أو ميالغ اهلالل يةرؤ دون

                                                           

 .(2/146) ةنسلا هقف حيحص :رظنا (64)



 

155 

 

 الباب التاسع: إتحاف األنام بما نهى الشرع أو كره صيامه من األيام

و ع ال تطو  يصام ذلك ايلوم عن فرض  قالت طائفة ال» :اخلطايبل قا: 23ج
 .(1/364) ننسلا ملاعم«عبان ورمضانالفصل بذلك بني شلنيه فيه، ويلقع ل

 يصام؛ه ال أنك، لكن الصحيح ذلل يقولة من نابحلا من» : يعداولا انخيشقال 
وجاء عن عمار بن « نيوميُوالُيومانُبمواُرمضقدَُّالُتَُ»أنه قال:   يبانل ثبت عن امل

ىل م إضل الكرافاألإرشاد ا«القاسم أبا د عىصقفك لشم يوم ا: من صايارس 
  .مسائل تتعلق بالصيام والقيام

 ن، إالضالرمطا لك احتياذ عليفم ولو ل ،نيم يوم أو يومبصو دم رمضانقز توجي ال :10ج
 ة هرير يبأ عن حنيصحيال يف ملا ؛همون يصاكما ووافق ص ناكيوما  ل وافقلرج

أنُإالُُ،منيانُبصومُيومُأوُيورمضُنُأحدكمتقدمالُي»: قال أنه عن رسول اهلل 
  .«ميلوكُالصمُذيهُفلمَُصونُيصومَُكلُجركونُي

فاملراد به  -كلشوم اوم يص عيني-وإذا قلنا باتلحريم : » نالرسن ابقال  :24ج
 يف حصي مل ببس الب هم  اص ولفه، دة تطوع  اكلقضاء وانلذر، أو وافق اع ،ث ال سببحي

 .(10/298) د داويبأسنن  حرش«حصألا
 زجيو وال ورة،رض هنأ إذ بأس فال ءً اضق ناك اإذ أنه يحالصح: » يمنيعثلاقال و

ُمواتقدَُُّال» :حديثلل دة؛اع هل اكن إذا وكذلك ن،رمضا شهر دبع ما إىل اءقضال تأخري
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 ةسالر اتلعليق ىلع«فليصمهُاصومًُُيصومَُكنُرجلُإالُني،يومُالوُيومُومبصُنضارم
 .ماالصي ةيققح

 هاثه لكحاديفأه صوصرجب خبأما صوم : »ة تيمين باالم ساإل خيش لاق: 11ج
 .(25/290) ىاوتالفموع جم«اىلع يشء منه مالعلأهل  دمتيع ال ،عةضوومل يفة بعض
 وهه ف فيايلاللي ضة بعوصال م رجبر صو ذكيفيث حد لك: » مالقي ابنل اقو

 .(96 :ص) فينملا رانملا«ىكذب مفرت
 عن انليب صه يشءب خبصورجم صو ليف فض يصح مل»:  رجب نبال قاو

 (118 :ص) فعاراملئف طال«هعن أصحاب الو. 
 وال حسنة وال ةيححص سنة صاخلصو ىلع رجب يف يرد لم»:  يناكوشلال قاو

 أو ،بمكذو موضوع ماإ صاخلصو ىلع هيف يرو ما مجيع بل ،خفيفا ضعفا فةضعي
 .(297 :ص) اجلرار ليسلا«الضعف شديد ضعيف

يف  يعظمونهن اكنوا اذلي نيكرشملبا هاشبتوم راده بالصفإيف ن ذلك؛ أل رهيك: 12ج
 ادإفر عنيف انليه   ةحابالصبعض عن  ارثآلاض بع تصح قدو ،ةاهلياجل
ن يرضب اك أنه عمر ن ع د صحيحة بإسناشيب أيب نبا خرجد أقف صوم؛الب جبر

 همظيع شهر اكن ا هونملكوا فإ» يقول:فان، وجلا يف اعوهضحىت ي جبر يفأكف انلاس 
 .«يةاهلهل اجلأ
ه ئلال لك بجر يامصعن  نىهي اكن : أنهعن ابن عباس زاق الر دبع ندع صحو

 .عيًدايتخذ 
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م بعضه اص ، وإذامكروه ردامفجب ر صوم» :(10/385) ةئمادلا نةللجاى فتاو ويف
   .«ت الكراهةوأفطر بعضه زال

 بعد تطواع الصوم وزجي (65) ءماعلال رهومج قال» : حجرابن  ظافحلا الق :31ج
 .كرنم إنه نيعم وبن أمحد وقال (66) ،فيه الوارد احلديث وضعفوا ،نشعبا من انلصف

 واستظهر .الطحاوي قبله عنص اذكو ،ضعفه ىلع (67) ابلاب حبديث يقابليه دلاست وقد
ُنمُمَتُص ُ له»ُ:جللر قال  اهلل رسول أن حصني بن عمران حبديث أيضا

 بني مجع ثم «يومنيُفصمُرمضانُمنُرتأفطُفإذا»ُ:قال ال قال « ؟ائيشُرسرُشعبان
 خمصوص ابلاب وحديث الصوم يضعفه من ىلع لومحم ءالعال حديث بأن ثنياحلدي
 .(4/912) يرابلا حتف«أعلم واهلل (68) ،حسن مجع وهو ،لرمضان بزعمه تاطحي بمن
 اهللل وسر ما رأيت»قالت:  ئشة اع نع ناخيالشأخرجه  ما زاواجلل ىلع دي اومم

 .«عبانش يفه ا منمً  صياه أكرثا رأيتوم ان،إال رمض صيام شهرمل استك 
ا إال ًرا تامً هش ةنسال نميصوم   كن رسول اهلللم ي»لت: اق  مةسل أمث وحدي

  «.انمضر بهصل شعبان ي

                                                           

 .ةيعفاللش الفاخ (65)
هو و «واتصومصفُشعبانُفالُذاُانتإ»قال:  يب هريرة أن رسول اهلل أ ثديحو ه (66)

 .كبذل د وابن معنيمحأليه عما حكم ك رنكمحديث 
 مويم ون بصاضمر مدن تقع ىهن يب انل نأ اهلل عنه ريض ة هريريبأث يدحهو  (67)
 .همتفق علي .و يومنيأ
 .يفعه ضنأ تملد عوق ،ة هريريبأث يدححة ص فرض ىلع عماجل اذه (68)
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 صل هل،فال أ صف مفرًدانلا ومما صوم يأ: » ةيميت نبا مسالاإليخ ش لاق :14ج
و من ة، هيه الزينوتظهر ف األطعمة،بل إفراده مكروه، وكذلك اختاذه موسًما تصنع فيه 

 .(2/138) مقيتاط املسء الرصاضتقا«عة، اليت ال أصل هلاثة املبتد  املواسم املحد  
عب ان حديصف من انلة ليللم أجد يف صوم يوم : »ركفوري بااملوقال   ثاً مرفواعً ش 

 (.3/368) ألحوذيحتفة ا «صحيحاً 

قال أهل اتلعديل واتلجريح ليس يف حديث يللة »:  ةيحد نبا لاق :15ج
 ايثيروي لكم حد وا عباد اهلل من مفرت  حفظفت ،انلصف من شعبان حديث يصح

مرشواع من انليب  أن يكون  ينبيغمال اخلريعتساخلري فا يف معرض يسوقه ضواعمو
 خدم ه منمستعمل واكن ،ةملرشوعيا ج منه كذب خرفإذا صح أن 

«لم يزنل اهلل به من سلطان الشيطان الستعماهل حديثا ىلع رسول اهلل 
 .(36 :ص) ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا
ا يشء عن انليب هيفلة انلصف لم يثبت م يلقيا»:  جبابن ر ظافاحلقال و

  (138 :ص) فرائف املعاطل«بهأصحاوال عن. 
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 الباب التاسع: إتحاف األنام بما نهى الشرع أو كره صيامه من األيام

يف يللة نصف شعبان دائر  ث الواردةحاديلك األ»:  ظوفيلع بن حم خيشالقال و
 .(813 :ص) عادتبر االاضيف مع دابإلا«عدم الصحةأمرها بني الوضع والضعف و

(69) 
 فصنلا ةليل لضف يف ةدراولا ثيداحألا لكل لماش انه لوقنملا ملعلا لهأ مالك :ةمتت
يب انل نأ  ةباحصلا نم عمجو ةبلعث يبأو ذاعم ثيدح كلذ يف امب نابعش نم

 ُنُشعبان،ُفيغفرصفُمانلُلةإلُخلقهُيلُيطلعُاهللُتباركُوتعال» :لاق
ُخلقه ُأوُجلميع ُملرشك  هفعضو ملعلا لهأ ضعب ثيدحلا ححص دقو «حناشمُإال

 .ثيدحلا فعض وه برقألا نأ نيقيرفلا مالك يف رظنلا لالخ نم رهظي يذلاو ،مهضعب

من صف، نلاة ما قد أحدث يف يلل: » ةيميت نبا يخ اإلسالمش لاق :16ج
 حياء وادلروبألايف املساجد اجلامعة، ومساجد  االجتماع العام للصالة األلفية

ق. فإن هذا االجتماع لصالة نافلة مقيدة بزمان وعدد، وقدر من القراءة لم اوألسوا
تفاق أهل العلم ع باضوومة يف الصالة األلفي ث الوارد. فإن احلديع، مكروهيرش

ذا لم يستحب فالعمل تحباب صالة بناء عليه، وإوز اسجي باحلديث، وما اكن هكذا ال
لة هلا نوع فضل، ختص بصالة مبتدعة يل لكن أ ولو سوغ .مكروه ااملقتيض الستحبابه

يدين، ويللة ليت العيل - أو أنقصأو أزيد -جيتمع هلا، لاكن يفعل مثل هذه الصالة 

                                                           

الم س عناف يبأل حاكمأل وئابان فضعش:ةسالرالت عن وقانل هذىلع ه فوقوت الدفتسا (69)
 .هللا هقفو يلالكلا
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 طارصلا ءاضتقا«برجمثلها أول يللة من  ن بعض أهل ابلالد يقيمونا أكم عرفة،
 .(3/112) ىواتفلا عومجم ىلع كردتسملا:رظناو .(2/138) ميقتسملا

أعياد يف العبادات: إحداث  بلدعمن ا: » ةيميت نبا يخ اإلسالمش لاق :17ج
هود يلاكى نما فعلتها األمم األخر، إوال رسوهل هلل ا اهعيرشاالت لم واحتف

ي، وبليلة  انلبوودلملوبا ال بيوم اعشوراء،حتفوانلصارى، أو فارس والروم، وحنوهم، اكال
ة الاإلرساء واملعراج، ويللة انلصف من شعبان، وإحداث صلوات لم يرشعها اهلل، كص

ويللة أول  دة معتادة، كأول مخيس من رجب،بعينها بعبا أيام ول  ايل ، وختصيصالراغئب
اح، والغلو يف و مبمنه، واكلرهبنة، والسياحة لغري قصد مرشوع أ فصانلمجعة ويللة 

 .(1/40) مقيتاط املسء الرصاضتقا«ينادل

 .(256 :ص) ةخرياأللة حلرا«عةبد تربعي»:  يعداولا انخيشقال : 18ج

يف  امل؛ اس اغئبً لي حارًضام داا م ازوجه إال بإذن واعتطوم تص نأ اهل وزجي: ال 30ج
دُوبعلهاُشاهُاملرأةُموتصُال»قال:   اهلل لورسأن  :أيب هريرة  عن حنيحيالص

ل هلا صوم اتلطوع رأة ال حيىلع أن امل ءااتفق العلم» : يوونلا قال «هنبإذُالإ
 .(8/22) ميح مسلحص حرش«إذنهبإال وزوجها حارض 

هو ، إنما ملصوت ااذبتعلًقا م ليس يهنلا ألنه؛ نإذ امت بغريومها إذا صصوال يبطل 
 ا.هواجب عليوهو  اعتمتس االيف زوجلل حق اهو ألج، وهنع خارجألمر 
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واز يض جم احلديث يف تقييده بالشاهد؛ يقتوهمف»:  جرن حاب ظاحلاف قال :ةمتت
م يفو تماصو فل، فراً سام وع هلا إ ذا اكن زوجهااتلط ا إ فساد صومه أثناء الصيام؛ فله ق د 

 .(9/296) يرابلا حتف«كراهة من غريك لذ
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وحبس ا وم املرء شيئزل فاكتعالا» : يعفاشلا مامإلا لاق امك لغة فتاكعاال: 1ج
هُ : }ىلعات هلوق هنمو.(4/166) بيرثتلا حرط«إثًما أو ناكا ر  ب  ه نفسه علي َُهذ  َما

ُالَُُّل ُياث ُمَُتلَُّا نُُْيت 
َ
 .ان هلزمو[. أي: مال52بياء:]األن {نَُوفُ ك َُعُلََهاُُمُْتُ أ

 عز هللا ىلإاتلقرب  ةيند بملسجقامة يف اإلا» :نهبأ ابن حزم  هعرفوأما رشاع ف 
 .(5/179) ىلحملا«انهارً أو  يلاًل  ،ما فوقهاساعة ف ،لجو
 ةفبصص ص خمصوخش من  املسجداملكث يف» :هنأب  يقارعلا ةعرز وبأ هفرعو

 .(4/166) بيرثتلا حرط«ةوصخمص
فة ىلع ص صوصخمص من شخد سجامل املقام يف» :هنأب  حجرابن  ظافحلا هفرعو

  .(4/271) يرابلا حتف«خمصوصة

ع  ت  قيف وحقمعىن االعتاك: » ن رجباب قال: 2ج ئق الخلا نعق ئالالعه: ق ط 
 .(191 :ص) فرعاملا فئطال«قلااخل دمةخب التصالل

ىل، ب ىلع اهلل تعاقللا وفكع :وحهصوده ورقم»:  مالقي ابنمام إلا قال: 3ج
 هال به وحدالشتغال باخللق واالشتغا قطاع عننواالوة به، عليه، واخلله ومجعيت
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 ،تهوخطرا بالقلموم هل حم يفعليه  القبواإل ،بهحو هكرذ رييص يثحب ،سبحانه
يل صحتيف بذكره، واتلفكر  هابه، واخلطرات لك هلك م اهله بدهلا، ويصريفيستويل علي

ه به ذلك ألنب عدهمن أنسه باخللق، في باهلل بداًل منه، فيصري أنسه  بريق اوميه مراض
 فاكتاالع دصومقهذا فه، اوس بهح فري ام وال ،يس هل أنر حني ال القبوم الوحشة يفيو
 .(83-2/82) داعملا داز«عظماأل

 معة ول باخلاىلع تع القلب ىلع اهللمج ونه: فهقصود مملا ماأو»:  يناعنصلاقال و 
 بل السالمس«هما عداعض عراذكره، واإلتلنعم باو اىل،يه تععدة، واإلقبال علملالو خ
(2/174). 

 نمد أحال أعلم عن  :عن أمحدوقال أبو داود : » حجرن با ظافحلاقال  :4ج
 .(4/722) يرابلا حتف(70)«ننوفا أنه مسماء خاللالع

عليه  عليه انليب باظمما و نهاملؤكدة؛ أل ننسالمن ف عتاكاال»:  البطل ن قال ابو 
ه نأب شها عن ابن ابن املنذر نبيهم، وذكرب لكذ يف االقتداء ؤمننيللم ينبيغفم السال

 نذم كهعليه السالم لم يرت يبإن انل تركوا االعتاكف، واكن يقول: عجبا للمسلمني
 يراخبلا حيحص حرش«اهلله قبضحىت ر اخألورش االع يف ماع نة لكملديخل اد
(4/181). 
ه حىت ليع ظبحيث وا ،ف وتأكدهالعتاكااب تحبوفيه اس» :ن امللقناب قالو

 .(5/428)  ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا« تويف

                                                           

 .اجبوب سيلوحب مست هنل ىلع أ اضيأمجاع اإلاكين والشونلووي بد الرب وان عبانقل و (70)
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  عن عمرالصحيحني يف؛ ملا نذره ب نفسىلع شخصجبه الا أوف إذعتاكاال بجي: 5ج
ُ» : هللا لوس، فقال يل رهليةااجل يفف اكاالعت رتنذ قال:   .«بنذركُأوف 

 ، إال أنافرًض س انلا ىلع سنة ال جيب عتاكفأمجعوا ىلع أن اال»:  ذرناملن با لقا
 . (50: )ص عامجإلا«فيجب عليه افسه نذرً  نىلعء ملريوجبه ا

 ذاوك ،ذرهن من ىلع ال إجب إمجااعبواس لي االعتاكف: » حجر نبا ظافحلاقال و
 . (4/271) يرابلا حتف«مه اعمدا عند قويه فقطعفن رشع م

 وأنه ،واجب غري وأنه استحبابه، ىلع قائم مجاعاإل  » :امللقن ناب لاق :6ج
 .(5/428)  ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا«رمضان من واخرألا العرش يف متأكد

 يف ناك ما وأفضله ،تقي ويف أ فعتاكجيوز اال» :(10/410) ئمةاة ادلجنللا اءمعل قالو
شوال يف  كف يفه اعتنه أنع ثبت دوق،  يبء بانلادتاق ،انرمضمن  األواخرالعرش 

  .«عض السنواتب

«هفكدخل معت مث فجرصىل ال كفيعت نأد ارذا أإ» :قوهل» :ي ووقال انل :7ج
يف والليث  واثلوري زايعواأله قال بور هال انلن أوف متاكول يبدأ باالعقيبه من  احتج

ذا إ لشمسا وبرغيدخل فيه قبل  :دمحوأ افيعلشيفة وابو حنأك ولما لقاو ،يلهوق حدأ
 .(8/69) مسليح محص حرش«تاكف عرشعو اأ هرف شأراد اعتاك

إال  لزمه أن يدخل األواخر ما عرشلا عتاكفار نذ أرن امأ ول»:  لاطب نابل قاو
ك، مالق فاتب. ووالغر ني عندة ثالثخيرج صبيحب، وند الغروع ينرشإحدى وع يللة
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عتاكف شهر أنه ال نفسه ا أوجب ىلع اذاملعتكف إ ، وأمحد أنيعفاشالوأبو حنيفة، و
 .(4/178) يراخبلا يححص حرش«سشمغروب ال إال عند ليدخ

 رشف العاكتعاد ارأن مل سمشال بورغل بخول قدلا ىلع يضاأ روهمل اجلدتساو
 اجلمهور بأن همعلي در» :هلوقب  يدنما السهركذرين مأب ناضمن رم خروااأل
ليه، وعدد  األواخر، وحيث أصحابه ععرشيعتكف ال ن اكنه م ألواملع

من  أصاًل، وأيًضا ذا العددال يتم ه الوىل، وإاأل لليلةيها افيدخل عدد الليايل، ف العرش
 ين،لعرشاحلادي وا ةليل كون تالقدر، ويهالعتاكف إدراك يللة يطلب باأعظم ما 

 «تكف بعدهاال أن يع ،ا فيهان معتكفً  أن يكويغ هلبفيند، سعي أيبء يف حديث اجا كم
 .(2/44) ىلع النسايئ يدنالس ةيشاح

 ىلوختفيه  عطقانو ملعتكفا خلد نهأ ث ىلعدياحلا وأول» :ي ووقال انل: 8ج
رب غاملقبل ن من اك لب ،تاكفاالع ءقت ابتدان ذلك وأال  ،حد صالته الصببع سهنفب

 مسلم حيحص حرش«بح انفردالصىل لما صف ،جدة املسثا يف مجلبالفا كمعت
(8/69). 
 ةادياحل ةيلالل بلق نيرشعال صبيحة ناكفه  معتكخوهلدأن  ىلع هلمح نم مهنمو

 در.الق يللة  اتلماسواحلرص ىلع ريواخل  الربمنه زيادة يفن هذا ن؛ فيكووالعرشي
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 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

أراد ذلك تطو اعً؛ ، أو اةم  ي ام مسأو أ يوماكف ر اعتمن نذ» :قال ابن حزم  :9ج 
ا اغب مجيع قرص رج إ ذر، وخيوع الفجطل هل يتبني   أنه قبل اعتاكف يف دخلفإ ن ه ي

 رمضان أو غريه؟ ذلك يف ء اكنمس؛ سواالش
اة، أو أرل مسذر اعتاكف يللة أو يلاومن ن ل قبل أن  يتم  ه يدخفإ ن   ؛اعً و  تطك اد ذلم 

ثر إ   طلوع الفجر؛ ألن مبدأ الليلني  هل ج إ ذا تبوخير مس؛ع قرص الشغروب مجي
غروب وع الفجر، وتمامه بوم بطلدأ ايلجر، ومبالفوع امه بطلتمغروب الشمس، و

 .(5/198) ىلحملا «نوى الزتم أو ماليس ىلع أحد إالل ما ها، وشمس لك  ال

واالعتاكف » :تيميةابن  مالساإل خيشل اق ،دجسملاُموزلُ:لواأل ،نانكر: هل 10ج
 .(62/321) ىواتفالوع جمم«تفاقالاب (71)ةطهارط هل الال يشرتوسجد، امل ط هليشرت

 ،الرجكف عتاملن مسجد إذا اك  غريف يفالعتاكوال يصح ا: » ةمادقبن ل ااقو
والُ}تعاىل:  ل اهللوقلك ذ يفل ا، واألصخالفعلم هل الأ نيهذا ب يف علمن ال (72)

ُوتبارش ُفكفوعُتمأنوهن  صح ولو ها بذلك،خصف [187 ة:قر{ ]ابلاجدساملُن
عتاكف حمرمة يف اال بارشةملن ا؛ فإفيهام املبارشة يرحتتص خيلم ها، يف غري فتاكعاال

  .(3/189) ينغملا«امطلق

                                                           

 .رغصاأل ثد من احلينعي (71)
 نأا هفاكاعت حةصل نوطرت يشال افنحألن اإة فأف امرتكعامل ناك وما لع (الجر) :هلوبق زرتحا (72)

 .دجيكون يف املس
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 ببيان ما يتعلق ببعض مسائل االعتكافالباب العاشر: اإلنصاف 

 لوقل ؛املسجد يف يكون إالل  الالعتاكف أن  ا ء ىلعالملعا عمجأ» :يبقرطالل قاو
ُالْمَُ} :ىلاعت هللا دُ ف  ُ .(2/333) يبطرقلا ريسفت«{َساج 
: ووي نلاقال  «تايبانلُمالعاألُماإن»:  انليب قول؛ لاالعتاكفة ين: ّناثلا
ك لذوك ،ال بانليةإتصح  ال ممتليوالغسل وا وضوء الوىهة ارالطه فيه ديلل ىلع أن»

 حيح مسلمصح رش«داتالعباسائر ج واالعتاكف وة والصوم واحلة والزاكالالص
(13/54). 

َُمنَُمَُوَُىل: }اتع وهلقل؛ ماإلسال :لواأل :يهو وطرش ةسمخ هل :11ج ُهُ عَُا ُْم
َ
ُبَُقُْتُ ُنأ ْمُهُ م نَُْل

مُْاَنَفقَُ ُُت ه 
َ
 .[54ة:]اتلوب{ ول  ُرَسُ َوب ُُهلل ُب اواَُْفرُ ْمُكَُنَّهُ إ الُأ

مُنُانلائثالث:ُعنُعُلمُ لقاُعَُف ُرُ »:  هللقواتلميزي؛  :الثثلا ل،العق :اثلاّن 
 «.لقيعُنونُحَّتجاملعنُ،ُولمتيُحَّتُالصيبُّنُوع،ُقظيحَّتُيست

 ، أمااس واجلنابةفالكربى: من احليض وانل رةاهالط اءملعلرث اأكعند ط رتشيو: بعالرا
باتفاق ط تشرتال  اة أنهتيمين بم االاإلس خشيفنقل  صغراحلدث األارة من الطه

 .سلمنيامل
 تأذنتاس شة ئاعأن  نييحصحال ملا يف ؛هلزوجت جوبده والزلسيد لعن اإذ :الامس

  (73) هلا.ذن أف فتعتكن أ  يبنلا من

                                                           

 .ةيربنملا بطخلة اوعموسنمض مايصلا ماكحأو بادآو هقف :ةلاسر عجار(73)
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حانه  سبن اهلل؛ ألواًع تطأو  جبًااكفا واعتن ااك اءسو بدون صوم،عتاكف الا يصح :12ج
ْنت مُْوَُ} ف، فقال:تاكعر االذك

َ
دُ ُنَُوك فُ َعُُأ ُالَْمَساج  ُبَُوقال: } {ف  َُيَُْطِهَرا ُل ُُيت  ُنيَُفُ ئ ُالطَّ

 .غريه نود ًماصائ صخي ملو .[125 :{ ]ابلقرةنيَُفُ ك ُاعَُوَالُْ
ُوأ» : يبانل هل فقال سجد احلرام؛يف املة يللأن يعتكف  نذر ن عمر وأل ُف 

 .«كنذرب
الليل  نأل صوم؛ري غعتاكف بز االه ىلع جواب لداست»:  حجرابن  ظافحلال قا

  افلو اكن رشطً  ؛للصوما ليس ظرفً 
 
 يرابلا حتف«به  يب  نلاه  ر  م  أل

(4/274). 
لصالة، صيام اكالهل يشرتط يف الليل، فلم  ة تصحدعبا هنوأل» : ةمادقن اب القو 

يثبت  م حكم الاب الصووألن إجي، اتبادالع سائر أشبهفيل، الل يفح ة تصبادنه عوأل
 .(3/188) ينغامل«نص، وال إمجاع هفي م يصح، ولعلرشإال با

انليب صيل اهلل عليه ن أل ؛بصوم يعتكفأن ضل األف» : يزاريشلا الق :مةتت
مع  بهذملا«ن اعتكف بغري صوم جازإف ،انيعتكف يف شهر رمض ناك سلمو
 .(6/484)  وعمجملا

 وهلاملسجد؛ لق يف ل إالجرف من الاالعتاكح نه ال يصأ لمعال لهأ نيب فخالال  :13ج
 هبرية نابل اق ،املرأة ذلكاء بعلمالر ق مجهوأحلو ،جدف باملساكتعاال صفخ: اىلتع
« :ال: جيوز ق نهفإ يفةحن ابإال أبيتها  ة يفرأف املح اعتاكصي أمجعوا ىلع أنه الو

 .(1/310) ةعبرألا ةمئألا عامجإ«بيتها دجمس يف فعتاكالا اهل
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نُْ} :ىلاعت هلوق مومعب مهلوق ىلع روهمجلا لدتساو
َ
ُنَُوفُ ك َُعُُمُْتُ وَأ  ظافحلاقال  {دُ اجُ الَْمَسُُف 

 غري يف - فاكعتالا: أي - حل ص لو أنه: اآلية من لةادلال ووجه: » رحجابن 
 من ل مفع   ع،امجإلبا لالعتاكف اف  نم ماعاجل ألن ؛به ةاملبارش مريحت تصخي لم سجدملا

ر ك   (.272-4/271) ريبلاح افت «فيها إال يكون ال االعتاكف أن اجداملس ذ 
ري غ ف يفاالعتاك ولو اكن د،سجامليف ف معه عتاكاال أردن  رسول اهلل وألن أزواج

 .هعلي هلندل أفضل دجاملس
 الوعة م فيه اجلماقجد ترأة أن يكون يف مساملف اكعتاحة صل طيشرت ال :مةتت

 . قدامة ن  اب كر ذلك، ذة ىلع املرأتنيجبليستا واهما نأل ؛ةاعماجل

 بإذ تكفوا إالعي ال الشباب الصغار» : يندعلا خيشلا لقا: 14ج
 
، أما مهرس  ن أ

 ليسو دلوعة لله منففي اذليم: أن اليشء لعل العند أه دةعاقك كبار فهناباب الشلا
 انقطاعرضر بما يتأحدهأو ان الوادلن فإذا اك ئذان فيه.دل فال استالواىلع ة رضفيه م

 ايئش ما يريدون منها واكن ول نكلان، ذاستئ البد منا ففتكمع داملسج يف دللوا
 نعبت ثما ب لمنع انفهوال مربر م حجة هدنليس عو د،األوالدد من عندهم ع

العلم ب طلأريد أن ين أ: إهل لارجل فقءه جا د أمح إلمام، االسلف وأثر عنهم
   .«هادار  علم واطلب الب: أجاعين؟ فيم تمنوأ

 ملن نذره، الجب إواباألواخر ليس  العرش ف يفالعتاكا: » نيميثعلاقال  :15ج
 أن  إثم عليه، ولكن من أحبقبله فال آخر يوم أو ه يفقطعه وذركن ني لموإذا 
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ىت يثبت كفه حتعم نج مإنه ال خيرف حىت حيصل ىلع سنة انليب ه يكمل
 .(184-20/183) نيميثعلا ىوتاف«دخول شهر شوال

ْعمَُل ُطُ بُُْتُ اَلُوَُ} ىل:اعت هلوا قوأم :تلق
َ
ُأ ه، فإذا اكن نع نيهملا بسحب انليهف {مُْالَكُ وا

 .عذر ريلغ ره إبطاهلكتحبًا فيسعذر، وإن اكن م لغريبطاهل ا؛ فال جيوز إاجبً العمل و

 لعرشا تاكف يفعالا ركت امل انليب  نصحيحني ألا ملا ثبت يف ذلك؛ع يرش :16ج
 وال.شن م ارشعلك ن ذع الدكف بان اعتاخر من رمضألوا

إذا  دةملعتال  اأنل انلواف   ولال د يلل  ىلعش   فه يفويف اعتاك: » حجر ابن ظافحلاقال 
 .(277-4/276) اريابل حتف«اابً تحبس اق ىض  ت   ت  فات  

ألنه اكن  ؛ابفعىل طريق االستحب ،هل  هأما قضاؤو: » اضيأل اقو 
 اريابل حتف«عتكفن معه يف شوالل أن نساءه انق  لم ي  وهلذا بته،  أثإذا عمل عماًل 

(8/691). 

من  ،لجو ز عاهللبطاعة  سانإلنال تغه أن يشمستحبات  : » نييمثعلاقال  :17ج
 ماك فيه،ة ائد فاليما ف هيع وقت  وأن ال يض ، ذلكوغرية اللصوار اذلكوقرآن اءة القر

إيله  قت يتحدثوناس يف لك وانليأتيه ملسجد جتده يبىق يف ا ،ملعتكفنييفعل بعض ا
 الف هلبعض األس أو نلاض ابع عم انً اأحي ثتلحداوأما ائدة،  فاكفه بالتاعويقطع 

صفية  اكنتحني   اهلل لل رسوع  ن ف  صحيحني ملا يف تثب ملا ه،ب أسب
 .(20/175) نيميثعلا ىواتف«بيتها إىلب قلتنثم عة اه سإيلفتتحدث  تأيت إيله 
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، ي فال فكعتال رج ماأي  »:  يلع قال: 18ج  هلأهر ديث، ويأماحليف  فثيروال ساب 
 « جيلس عندهمالو ،ةجااحلب
ف لسانه، ال يؤويه إال سق حيفظن أ فكعت املجيب ىلع»:  أمحدال اإلمام قو
 سالمخ اإلة لشيدملعح ارش«أو يعمل يطخيأن  اعتكف إذا ، وال ينبيغ هلجدسملا
(2/792). 
بالعبادات  لغتشيأن  فمعتكيغ للبي ينإن اذل» : ةيميت نبا ماإلسالشيخ قال و
ار، غفتسالدلاعء، وااو ىل،ااهلل تعكر قرآن، وذثل الم ؛ىلا تعهللا بنينه وبي اليت ةضحملا

 .(2/787) هة الفقدمعح رش«كوحنو ذل ، واتلفكر،والصالة
ة  رش  موضع  ع  ف  ك  ت  ع  م  ال من اختاذ الهيفعله اجل ام»:  مابن القيم إلماال قاو

، لون  وي بنلا عتاكفالوا، ن  لوا ، فهذهمبين راف األحاديثطبأم هذ  خأو ،نزائريبة الوجمل  
 .(2/86) دااملعاد ز«واهلل املوفق

 أن :امهدحأ ،ناطرش فاكتعالا طورش نم قبس ام ىلع ةدايزليها عيشرتط : 19ج
ري بغ إذا اعتكفتوه: ريغو رذنابن املل قا» : رجح نبال قا، أذن من زوجهاستت

 .(4/277) ابلاريح تف«منعهارجع فين اكن بإذنه فله أن يوإ ،خيرجها ن هل أناك إذنه
  .نةلفتان أم :امهيناث

 تنظر مواله ذنإب العبد أو زوجها ذنإب املرأة تاعتكف نإ: »ووي نلقال ا :20ج
 نإو ،منه خراجهإ فجاز بادلخول مهيلز ال نهأل منه رجهخي نأ هل جاز تطوع يف اكن نإف
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 فال ،تهوق يف لهعف عليه تعني نهأل منه جهراخإ جيز لم بعينه بزمان تعلقم فرض يف اكن
 .(1/310) وعمملجا«منه خراجهإ جيوز

 عن( 1172) ملسم يف ام عوطتلا فاكتعا نم هجوزل لجرلا جارخإ زاوج ىلع لدي :تلق
 زينب فأمرت فرضب، خببائه أمر ، اهلل رسول نأ ، شةئاع نينمؤملا مأ

 صىل فلما فرضب، اخببائه  يبنلا زواجأ من غريها وأمر ،بفرض خببائها
 هخببائ فأمر «؟تردنُآلرب»: فقال األخبية فإذا نظر، الفجر،  اهلل رسول

 .شوال من ولاأل العرش يف عتكفا حىت رمضان، شهر يف االعتاكف ركوت وض،قف

ب وجوك للذة، ومجاعسجد يكون مكف فيه أن عت  ي   يذلا جدسيف امل ط  شرت  ي  : 21ج
 خشي قال العلم. لوال أهأقن م لراجحاجلماعة ىلع مسجد ا ماعة يفصالة اجل هودش
 إالفه، خال يباصح عنل ولم ينق عني،ابتلامة اعقول وهو : »ية تيم بنام السإلا

 أنه الىلع هم لك واعأمجفقد  ،يبن جدسمو أ ،الثةساجد اثلملف باعتاكالن خص ام   قول  
 .(2/734) ةدمعلا حرش«يهف ةمجاعمسجد ال  ون يفيك

ل يف جرالف اكعتاوبة، واجة اعاجلم ك؛ ألنلط ذا اشرتنمإو: » ةمادققال ابن و
 وإماالواجبة، اجلماعة  إما ترك :أمرين دأحإىل فيض عة يماجلفيه امسجد ال تقام 

عتاكف، تلحرز منه، وذلك مناف لالا ناكممع إا ريكثنه متكرر ذلك في ا،هإيل هخروج
 مجعة؛مسجد  نكوي أن ط  رت  شي  وال  يه.فهلل ىلع طاعة ا اإلقامةكف وملعتزوم اهو ل إذ
 .(3/189) ينغملا«تاكفعالامعىن بد منه، فال ينايف  ال ملا درانروج ه خنأل
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 املسجد مثم املسجد انلبوي، ث ،اماحلر املسجد ف:اكعتلال دجاسأفضل امل: 22ج
اليت  ةالكبريد جساملاتاكف يف ، ثم االعقإلطالا ىلع دساجل املضأف نهاولك؛ قىصاأل

ن م زىكل أججل مع الرلرة اصالن أل، اجلمعة واجلماعة فيها اماليت تقها رواد كرثي
 ساجدى من املحريتو ،جلرال ه معزىك من صالتأ نيلرجلامع وحده، وصالته  تهصال

 .واهلل أعلم كره،بذ لاغتاالش وهللىلع ا لاإلقبا وهو وحكمته، ما حيقق مقصود االعتاكف
 .اهلل قهوف حقيللمش فعتاكاله اقف عجرا

م سالعليه الو أنه ممن دونه، ول ويفة أمن حذهذا شك : »حزم نقال اب :23ج
حلفظه اهلل تعاىل علينا، ولم يدخل فيه شك،  «ثةاثلالُاملساجدُفُإالُاكفاعتُال»ال: ق

 .(196-5/195) ىلحملا«له قطالسالم لم يقه أنه عليينا فصح يق
مان ايلن ذيفة بعن ح حىكو ،د لك املساجئز يفجاتاكف واالع: » ينمعاالسقال و
 ،احلرام سجد امل: يفجدمساثة  ثاليف الف إعتاكاال وزل: ال جيه فقايف ...الفا خ

 اكفه يفعود اعتسم  بناهلل عيب ىلع عبدن يواك .ينةدملا مسجدسجد األقىص، ووامل
«عبد اهللقول ىلع  مةألليه قوهل، واه ويرد عكرين اهللبد ن عواك د،اجملسن امغريها 

 .(1/190) يناعمسلا ريسفت
 نأل، وللكمانليف ا نكوفيت ثب وليف، وعضيث داحل: » يعداولا انخيشقال و 
 اهلل عهئا وسياس شانل ، ال نضيق ىلعريهاغ نم أكمل ثلالثة املساجديف ا عبادةلا

   ةيهقفلا تارايتخالا«ليهمع
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ط ف فقتاكهو جمرد االع السفر من ضإذا اكن الغر: » يندعلا خيشلال اق: 24ج
ا إذ  .«مساجدثةُثالُلإُإالالرحالُُدُ َشُت ُالُ» حلديث:يف اابت  اثليهانل يف خلاذا دهف

لب طيه ، وأننهخواند إف عتكنه يعه أرفسبنوى ن ؛ فإلمعال طلب ر ينوياد ان يسافأر
مسُتيلُامنُسلكُطريق»:  انليبقال  س به،أالعلم ال بب لة طنيالسفر بالعلم؛ ف

 .««ةاجلنلُإُاريقًُطبهُلُُهللاُسهلُاهُعلمًُفي

اىل: وهل تعلقه؛ ف إيلود املعتك  ه وصعفيف عتاكاالة صح العلم ىلعهل أ روهمج: 25ج
{ُ

َ
ُُْونَُفُ َعك ُْمُتُ نوَأ ُال دُ َسُمَُف   جد منه.املس ، وسطح{اج 

 ليتا حبةلرا وأما د،املسج من وطةاملح الرحبة أن شك ال»:  نيمعثيلا لقا: 26ج
 وينبين ،همن ليست هفهذ دة،زيا إىل اجاحت إن املسجد حلاجة تعل  ج   هاولكن طول حت   لم

 بأس، فال منه اليت ةالرحب إىل خرج فإن ة،حبالر إىل فتكاملع خروج جواز ذلك ىلع
 سىعفامل احلرام املسجد يف لكذ نمو ح،صي مل منه يستل يتال بةلرحا إىل خرج نوإ
 أوىل باب ومن ذلك، عليه حرم املسىع ىلإ عتكفامل جخر اإذف املسجد، من سيل
 تاكفهاع يف إيلها جخر نفم   ،املسجد من ستيل فهذه ،ىعاملس راءو من اطةاملح لساحةا

 ةقيقح ةلاسر ىلع قيلعتلا«لعذر اكن اإذ إال هاعتاكف وبطل ج،اخلرو عليه حرم
 .مايصلا
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تقام صلة به، وسجد متامل بسور طةنت حمواك إذا: » ينادعبلا قيفوت خيشلال اقو
الصالة و لة،الضا د، وإنشاعترك ابليوة، راجد، وطهية مساملسجد: من حت ائرشعفيها 

خذ أفال تذلك؛ ذا اختل يشء من روج إيلها، أما إاخلف فيها، وعتاكصح االفيفيها؛ 
  لماشلا«ةإيلها إال لرضور جروخلكف اتللمعز وجيال ود، جملسا محك

ا هوأبوابسجد ل املاخليت دا الغرف» :(412-10/411) ةمئادلا جنةالل اءملعقال : 27ج
 منت يساملسجد؛ فلرج خا تنن اكا إد، أمسجسجد هلا حكم املمرشعة ىلع امل

 .«سجدل املخاكنت أبوابها داوإن  ،املسجد
 من فيه املسجد يف داخلة ةاحلجر نتاك إذا نهأ صحيحال» : نييمالعثقال و 
 ةقيقح ةلاسر ىلع قيلعتلا«لقناديلل نتاك وأ اتيحلمفل نتاك نإو حىت ،ملسجدا
 .مايصلا

اعتاكفه فيه  تمجدا يا ال بد منه فدخل مسملرج إذا خ: » يوادرملا قال :28ج
 ابتداءإيله  خرجأو اكن أبعد،  إنل. وواألمن ته جحان اكىل مأقرب إاين ثلان اك إن جاز

 افنصإلا«وغريهالفروع  ، جزم به يفاق  ا مستحبلثً  هك  ؛ لرت  ل اعتاكفهطبعذر ال ب
(3/377). 
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إذا أراد أن يعتكف ن اك ن انليب أ شة اعئ نع (1172) ملسم جرخأ :29ج
  .برض   ف (74)هأمر خببائمعتكفه وإنه  خلالفجر، ثم دصىل 

ا من تكف نلفسه موضععز اختاذ املجوا ل ىلعديل فيه :قالوا: » يوونلا لقا 
آخر  يكون يف ختذها اذإو ،اسنلا ىلعم يضيق ل ه مافدة اعتاكفيه مينفرد سجد امل

 حرش «خىل هل وأكمل يف انفرادهكون أيلو ؛ئلال يضيق ىلع غريه ؛هبرحااملسجد و
 .(8/69) ملسم حيحص

الغداة دخل ماكنه ا صىل ذإ ناك  نليبن اأ ة اعئششيخان عن ال جخرأ :30ج
 .ي اعتكف فيهاذل
بح يف ماكن من صا وصىل العتكفً ن مذا اكة إلسنل أن ا فيه»: ن ق  لن املبال قا

ه اغرد فعبع رجس، بل يشمالع و طله إىل مصاليفجيلس تكفه ال معاملسجد غري حمل 
 ةدمع دئاوفب مالعإلا«هفيعتكف ي ااكنه اذلاء مج اةدالغ صىلا إذف يله لقوهلا:إمنها 

  .(5/434) ماكحألا

                                                           

ر، وييك ف والأو صوأحد بيوت العرب من وبر  : ءاخل با (74) ع  كون ىلع عمودين أو ون من ش 
 .(2/9) ريثألا نبال ةياهنلا .اجلمع أخبيةو ،ةثالث
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فه معتك عنج رمعتكف أن خي أن للمجعوا ىلعأو: » املنذر نبا لاق: 31ج
 .(50 :ص)عامجإلا «ولبلوالغائط ل
وهذا ال ئط لغاواول ابل ويه ة اإلنساناجحل خلروجا زجيو: »ي ووانل لقاو 

قال  .ذاه سلمني ىلعع املاوغريهما إمج اوردياملوذر املن نقل ابن قدو ،خالف فيه
 .(6/501) عومجامل«سل االحتالم بال خالفروج لغخلوهل أيضا ا :ناحابأص

 «ةعماجل إىل جوخلركف ا املعتىلعب  أنه جيوا ىلعوأمجع: » ةريهب نابل قاو
  .(1/310) ةبعرمة األئألاع امجإ
ت بليدخل اي ال  ل اهللن رسواك»: تقال  شةاعئيث دح عامجإلا دنتسم :تلق

 «.ان إذا اكن معتكفً إلنسااجة اإال حل
 .طاغئ وأمن بول  ةجقضاء احلان نية عتك«: نسانحلاجة اإل»ا: وهلقو

بهما إىل إلتيان أمكن ا ذارشب إل والكاأل جلأل املسجد وج مناخلر زال جيو :32ج
نسان، جة اإلاج حلرخي نا اكإنم اهلل ل ورس نأذكرت  ئشة ن اع؛ ألاملسجد

 أو لكأ منما هىل بيته لغريج إاكن ال خيرنه م منه أيفه ،والغائط ابلولوهذا كناية عن 
 رشب.
ب لرشكل واواأل ،منه بدال  ملا المنه إخيرج  ة، فاللعبادجد لاملسم ف لزواكالعتا وألن

 هل زب جارشوول واملأكبامل هن يأتيمهل  يكن مفإن ل ،ا يف املسجدحصوهلم يمكن
  .جواخلر
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جد، ويضع سفرة، سيف املف يأكل املعتك ال بأس أن» :ةمادق نبا لاق :33ج
ج ارغ خفر  يل  ، الطست وث املسجد، ويغسل يده يفليك ال ي ؛منهيقع ليها ما يسقط ع

 .(3/203) غينملا «اد  ن هل من ذلك ب  ده؛ ألسل ي، وال جيوز أن خيرج لغملسجدا

 لهلسحور إليقاظ أهوقت اروجه خبال بأس » :(9/320) مةائادل اللجنة اءمال علق: 34ج
ظ االستيقا تطيعوام يسذا لإالة الفجر لصهيئوا حور، ويلت  الس وقتسحور الح صالإل
 يت بعد أنال جيلس يف ابلن لك، ظهموجد من يقوم بإيقاولم ي، نفسهمأن انلوم بم
 .«دسجمل اجع ملعتكفه يفروي قظ أهلهيو

ىلع مجعوا وأ: »ووي انل قالألكرثه،   حد أنه الالعلماء ىلع اتفقأكرثه فا أم :35ج
 .(8/68) ملسيح محص حرش«أعلمواهلل  ،عتاكفاال رثكأل دل ح ه الأن
 يرابلا حتف«هكرثد ألال ح أنهواتفقوا ىلع : » رجحابن  ظافحلاقال و
(4/272).  
 ،هاءفقال رثوأك والشافيع حنيفة يبد عند أوال ح»:  ربلا دبع نباال قف هلقأ امأو

 .(10/314) راكذتسالا«أقل مدته يف
طبنا بية خابالعرعريب مبني، و رآن نزل بلسانالق» :حزمن مد بقال أبو حمو 

مسجد  هلل   يفمة  قامة... فلك إقااإلواالعتاكف يف لغة العرب ، رسول اهلل 
ن ة وال ن.. مما قل  من األزمان أو كرث؛ إذ لم خيص القرآ.اعتاكف   ب إيلهاتلقرة تعاىل بني س 

 .(5/179) حىلملا«عدد، ووقتاً من وقتعدداً من 
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 ،ومه يأقل لقا الصيامط فيه ن رشفم  ه قل  يف أوا اختلف: » رجح ابن ظافحلا القو
 شرتطيلم  نوم .ةماقدبن اكه م حدون ايلويف  امالصي يصح مع رشط :لقان هم مومن

 .(4/272) يرابلا حتف«ودالقع ال يشرتطث وه ما يطلق عليه اسم بلقل  لوا أم قاصوال
 لحف يشء يصمدة االعتاك تنا عن الشارع يف تقديرلم يأ» :واكينل الشوقا

الساعة  ل وىلعايلوم وبعضه، ب قاء فيه يصدق ىلعملسجد وابلبه، واللبث  يف اللتمسك 
 .(293 :ص) رارجلا ليسلا«عتاكفة االنيك إذا صحب ذل

 اهلل ل ورسل عن نق  لم ي   نهعن يوم؛ أل فاكتعالا ليقفضل أال األ نأ بير ال :تلق
 صحابة لاكن اوقد  ،موي منأقل  فعتاكاال  ابهأصححد أ عنأو 

 ر  ، ولم ي  ذلك وغري العلم، وطبة، أاخل لصالة، وسماعتظار االند يف املسججيلسون 
 د 

 .الفمن اخل يف هذا أيضا اخلروج، وةدملا كلت عتاكفالصد اق عنهم

 ، لفعله ها؛لك العرش ملسنونا العتاكفا»:  نييمعثلاقال  :36ج
«نةبالس يأت لم كنول يه،عل ثابي: نقول اهنف العرش من واحدة لةيل اعتكف ومن

 .مايصلا ةقيقح ةلاسر ىلع قيلعتلا
أو  ان يعتكف يومً أن نسالإلكن مي» :هللا هظفح دابعلا نسحملا دبع خيشلا قالو

 يبأ ننس حرش«هالك خرااألو ف العرشيعتكاألكمل أن فضل وكن األمني، ليو
 .دواد
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ف، لسلا فعلهي مرشوع لم ريا غكر العلماء أن هذذ: » يندعلا خيشلال قا :37ج
  يفبقايئة أعتكف مدن نويت أقول: ر، فيصالة الظهيصيل  يدخل ألجل أن نهأ

جد ض مساعيف ب دقائق، جتد لوحات أو عرش دقائقس ىق إال مخبما سي سجد، وهوامل
شيخ  عليهه نب ،ليلد هيس عليسجد، هذا ل امليف ت أن أعتكف مدة بقايئنوي ة:الصوفي

 .«ة يتيماإلسالم ابن 

سجد لغري املمعتكفه من من خرج من اتفقوا ىلع أن » :حزمبن ا قال :38ج
ر بوال ب حاجة وال رضورة م 

 
ب إيله فإر  أ  عامجإلا بتارم«فه قد بطلن اعتاكه أو ن د 

 .(41 :ص)
ل  لخيلد  ل اهللن رسواك نإ» :تلاق  ةشئاع ثيدح نم دمحأ جرخأ :تلق   يلع 

ه ر جل   حجريت يف وأنا املسجد يف معتكف وهو رأس 
 
 .«هفأ

 ملا احتاج إ ىل إ خراج رأسههل اخلروج لغري ذلك، جاز لو » :ايقة العرز رعأبو  لاق 
 « بيتهمن ترسيح رأسه يف هحاجتل عولاكن خيرج جبملته؛ يلف ،ةن املسجد خاص  م

 .(4/177) بيرثتلا حرط
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ن ال ابق ،بإمجاع العلماء فهاكاعتل م بطتلحريلًما بااع مدارا متعذاك ن اكنإ: 39ج
 اعمدا ذللك، هو معتكفه وامرأتامع أن من ج هل العلم ىلعأوأمجع : » املنذر

 .(3/164)فارشإلا«تاكفهسد العنه مفأ
 طلب حريمها بتاعمل فتاكعا لالرذاك عتكفامل جامعإن ف: » يوونلقال او

 ،جةو عند خروجه لقضاء احلاأ ،جد املسه يفاكن مجاعء سوا ،لمنيع املسامجبإتاكفه اع
 .(6/524) عومجملا«روجخل جيوز هلا اليتعذار اوه من األوحن

اكن  إن: » يقارعلا ةعرز وبأال قف ،اردان نوكي دق ان هذأمع  ايأما إن اكن ناسو
 حرط«يفسد دوأمحمالك وأبو حنيفة قال اكف، ود االعتسفي الافيع شل القاف ناسيا،

 .(4/175) بيرثتلا
بما وإنما ، ناسينا بما نذيؤاخ عاىل ال تأن اهللب فاكتعالا دسفي ال هنأب نولئاقلا لدتساو

 .عتاكفم، فكذلك االمعه الصالة والصو طلر ال تبعذ انيالنس نألوتعمدت قلوبنا؛ 

 ذلك استهن هل إذا اكنللنساء ومم فتكة املعاسمم: » يقارعلا ةعرز وبأال ق: 40ج
ل وه ،فهو حرام اكن بشهوةفإن  ،فال خالو كذلك باعتاكفه وهوة ال ينايف بغري شه

ذهب هذا م تاكف وإال فال،إن اقرتن به إنزال أبطل االعظر فينعتاكف؟ ل به االيبط
«ليزن لم إنف وعتاكك يبطل به االوغريهم، وقال مالنيفة أمحد وأيب حو يعفلشاا

 .(4/175) بيرثتلا حرط
ُ َواَلُ}هل: وقو: » يناكولشاقال و ُوُت َبارش  نَّ نُْه 

َ
وَنُت ْمَُعُوَأ ُالَْمَسُك ف  راد ل: املقي {دُ اجُ ف 

 هوةنا لغري شاك ذاإ ال وة،شهاكن ل اإذ سبيل واللموقيل تشمل اتلق ،هنا اجلماع ارشةببامل
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 مل ما حاكههذا حيت م، وىلعهريوغر ملنذا ن وابلشافيعاء واكما قاهل عط ،هما جائزانف
ية اكهذا احل فتكون (75)بل،  وال يقيبارش عتكف الاملىلع أن   من اإلمجاععبد الرب بنا
 .(215-1/214) ريدقلا حتف«هوةونا لشن يكبأدة قيل مإلمجاع ل

 تفاقابعليه يشء  تبيرت وال هاكفل اعتف بعض بدنه لم يبطتكا أخرج املعإذ: 41ج
وهو ض ئويه حا  انليب لترج ا اكنتنه: أئشة اع نع  الصحيحني؛ ملا يفاألئمة

 .هسأرا ناوهل حجرتها يويه يفد املسجمعتكف يف 
ئشة ديث اعحل ؛ةئمألا فاقباته تاكفيبطل اعذر فغري عإذا خرج ببدنه لكه من أما 

افاته وملن .اتكفً عمإذا اكن  نسااإلناجة  حلرج إالال خيوفيه: واكن  نييف الصحيح 
 .فاكعتفقه اال .فركن االعتاكل

 ويكتسب جرمعتكف أن يتلليس لأنه  عوا ىلعمجأ»:  ةقال ابن هبري :42ج
 (.1/316) بعةرمة األئألااع مجإ «إلطالقبالصنعة ىلع ا

رج خا إذفهو حرام، وسجد ملداخل االرشاء و يعن ابلذا اكإ: » يندعلا خيشلال قاو
  .«لكمن ذ هناك مانعا يباع فليس طريقه شيئً  ووجد ىلع ةجحلااملسجد خارج  إىل

                                                           

 داتلمهي« يقبلوالال يبارش  عتكفملماء أن االعل مجعأ: » ربلا دبعابن  قال (75)
(8/331). 
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 ة:رمحم نتهلا حني اك قال ، أن انليب بري اعة بن الزضبث حديل دليل: ا43ج
 «.حبستينحيثُُيِلُامهللُحمُويل:رتيطُقواشيجُح»

 العبادات ألزم هو اذلي اإلحرام ناك فإذا» : تيمية ابن مالسإلا خيش قال
 حيبون اواكن»: قال إبراهيم نوع ،أوىل فاالعتاكف ط؛بالرش هموجب فةخمال جيوز بالرشوع

 يدخل وال ،يضاملر عيادة: يشرتط لم إن هل ويه ،اخلصال هذه يشرتط أن فلمعتكل
 .(2/809) ةدمعلا حرش«احلاجة يف وخيرج ،ازةاجلن ويشهد ،اجلمعة ويأيت ،سقفاً 

 شهودأو يض، مر ادةعيك قربةيه ا فمل طرتااز االشون جبوائلالق اضيأاستدل و :تلق
 يف ةفيظولا ءادأو ن، أطاللة السبقامل روجخلاك يلهإ جتاحيوي نيدغرض ل أو زة،جنا

جائز وهو  ،نمان زفكأنه رشط االعتاكف يف زمان دو وج،خلررشط اا إذ نهأب؛ راهنلا
 .تفاقباال

 ط.الرشجل أل روجباخل هفاكتعا بطالنعدم  رتاط هووالفائدة من االش 

بن اقال  .ال مأ فاكتعالا يف طارتشالا زوجي له ةقباسلا ةلأسملا ىلع ينبني اذه: 44ج
ك؟  ذلريازة أو غنشهود جيشرتط  لمعتكف أنهل لا اختلفوا أيضو: » رشد
ه ينفعطل اعتاكفه. وقال الشافيع: ل بفع وأنه إنفعه، ني اله رشط أن هاء ىلع الفقرثفأك
 .(2/81) دهتجملا ةايدب«هطرش
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 ،ةيويندلا ضارغألا صخألابو، كلذء من ليش طرتاشالا عدمهو ألفضل وا :تلق
 عجرملا هيلإو ،باوصلاب ملعأ هللاو .ةادعبتكف للعامل عطقينىت وحاخلالف،  روجا منخ
 .بآملاو

 ة،زناد ج يشهد مريًضا، والال يعو املعتكف: الت يفها قأن  شةئت عن اعبث :45ج
 .نهبد م ال خيرج إال ملا ا، والهال يبارشوأة، مرا مسال يو
رج معتكف أن خيئز للجا ريغ أنه هلقوا رنن ذكع ممميجلا فقتا»:  صاصجلاقال  

من الرب،  وهو ياهلوالسيع ىلع ع اسنلحوائج ا من قضاء ربل العماأ  سائريفنرصف في
 ؛عيادته لكه كذدعوتإىل  بهيجيال  ايض، وكمريادة امللك حكم عن كذوأن يكجب و

 ماصحة  ىلعيدل  ظرنلوا ثرفالكتاب واأل ؛ضعىلع ب همبعض سواء يف حقوق ألنهما
  .(1/302) نآرقلا ماكحأ«ناصفو

، أو الزنهةجة، أو رالف ، أواعتاكفه يف ءوطلا إن رشط: » ةمادقبن قال ا: 46ج
َُوالَُ}: لتعاىل قا ن اهللأل م جيز؛ل دسجيف املالصناعة بب كسو اتلللتجارة، أ يعابل

وه نَُّ ُُت َبارش  
َ
َُعُُمُْنتُ وَأ وَنُف  دُ الْمَُُك ف   عصيةمل رتاطاش ذلك[. فاشرتاط 187 ]ابلقرة: {َساج 

 .(3/195) ينغملا«تعاىل اهلل
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ا » :دامة ابن ققال  :47ج ومناظرة  ،هودرس إ قراء القرآن، وتدريس العلم،فأم 
ىث، وحنديم، وكتابة احلجمالستهو الفقهاء، عه؛ فأكرث أصحابن و ذلك مما يتعد  ا ىلع نف 

ه ا قصد بذب  إ  طاب أن ه مستحخلواختار أبو ا ، وهو ظاهر الكم أمحد. يستحب  ه الن  أ
عه ، ألب الشافيعمذه اهاة وهذال املبا -تعاىل- طاعة اهلل ن  ذلك أفضل العبادات، ونف 

ى،يت كف عد  ن تر   .اكلصالةه اكن أوىل م 
ل عتكفن ياك   انل يب  ا بأن  بنواحتج  أصحا عنه االشتغال بغري ، فلم ي نق 

ة به، وألن  ت العبادا تحب  فيها م ي سد، فلملسجا دة من رشطهاعتاكف عبااال املختصل
 .(202-3/201) ينغملا«لطوافاكذلك؛ 

ليه عب جي ال اممت ناكن إ تادالعبا ن هذهأهل العلم اتاره بعض خاذلي ا :تقل
 ئهاختالعن  ث تشغلهحبي إكثار، من غري اهب ماقيالهل  نأ ،اثريً ك اتغرقت زمنً سوا
 .لكه ذشبما أو ،واتلرضع وادلاعءباذلكر  اهلل ىلعل لإلقبا ؛هفسبن

يف ن أو رمضا ريغيف  عتكفامل الفا يفلم خال أع: » ربلا دبع نباقال : 48ج
من  سبت الشما غرإال إذاعتاكفه من  جرخي ال نهن رمضان أط موسول أو الالعرش األ

 .(10/321) راكذتسالا«عتاكفهام اآخر أي
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ال من م وف وال صيايست بموضع اعتاكل فطراللة يل»:  لربد اعبابن ال ق :49ج
 .(23/54) داتلمهي«يشء -- يبعن انلا يصح فيه وال ،مضانشهر ر

رب يعتيل لليائر اسادون  العيد بقيام يللةختصيص » :(2/196) ةاللجنة ادلائم اءملل عقاو
ُملعُنمَُ» :د قال وق ،نة انليب سم يكن من لنه دعة؛ ألب

يام ق ن هلمع مجاعة، وأما من اكا أو ها منفرداء قامسو ،«ردُوهُأمرناُفهيسُعليلُمالع
لة اعة. ويلون مجيكلكن ال  يد،العة يلليف له فعيأن أس  بالليايل، فال اد يف سائرمعت
 .«الر شوشه خولبت دذا ثإ رمضانفطر ليست من د العي
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 ذاوهل ن،ضاهر رمل شيه أفضان رمض نم رواخأل االعرش» : نيعثيمالقال : 1ج
ر ة القدلا يلن فيهة القدر، ويكولليل اطلبً اكف باالعتخيصها  انليب  ناك

ُُم َُّخرْيُ َُقْدر ُالُُْيَلْلَةُ عاىل: } تال عنها اهللقاليت 
َ
ُأ ُلُْْن  يب اكن انلو {رُ هُُْشَُف 

ص ىلع حيرأن  عرشل اايللليهذه ا ان يفإلنسل لكه، فينبيغ لليام الخيص هذه الليايل بقي
 حىت هزم  مع إمام فليال إذا اكن، وسجودع، واللقراءة، والركوا فيهل ويطي، يلم اللقيا

قيامُُلَُبُت ُكُ ينرصفُحَّتُقامُمعُاإلمامُُنمَُ»قال:  يب ألن انل ؛ينرصف
 .(68-20/67) نيميثعلا ىواتف«ةيلل

 دالعرش ش لتدخ اإذ  يبنلااكن » قالت: عن اعئشة  خانلشيا جرخأ :2ج
  .«ظ أهلهيقيلله، وأ حيامزئره، وأ

 اومة القيام يف العرشمد رص ىلعاحل ل ىلع مرشوعيةفيه ديل: » يناكوشلال قا
ثار من ل باالستكر األهنساء، وأم  ال الزتاعو ،حيائها بالعبادةإو ،انضمن رم األواخر

 .(320-4/319) راطوألا لين«يهاالطاعة ف
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عرش لكه، ومنهم من اكن  الخيع يغتسل يفاكن انل» :رجبابن  حلافظاقال  :3ج
زر  بن حبيش  وأمر ر،تكون أرىج لليلة القديت يل الاي ب يف الليطيغتسل ويت

 من رمضان. رشيناالغتسال يللة سبع وعب
لبس وتطي ب و ا اكن يللة أربع وعرشين اغتسله إذأن ور وي عن أنس بن مالك 

 من قابل. ثلهاواهما فلم يلبسهما إىل مأصبح طفإذا ، ورداءً اراً زحل ة إ
ويلبس ثوبني ين، عرشين، وأربع وث وعرشثالتسل يللة لسختياين يغااكن أيوب و

 هاتلي ، واليتين يه يللة أهل املدينةويقول: يللة ثالث وعرش ،رمجديدين، ويستج
 تنا، يعين ابلرصيني.يلل

بسان أحسن ثيابهما يل ،د الطويليومح ،ابلناينثابت اكن  بن سلمة: وعن محاد
 ر.القد لةفيها يل يرىجاليت لة يف اللي ةنلضوح وادلخند بابون املسج، ويطي  بانويتطي  

ف ويف الليايل اليت ترىج في ب  فتبني  بهذا أنه يستح ، نالزتي  ها يللة القدر اتلنظ 
ياد، وكذلك ألعوامع جل  ع ذلك يف ا، كما يرشبالغسل والطيب واللباس احلسن طي بواتل
ذُ تعاىل: }، كما قال ئر الصلوات ساع أخذ الزينة باثلياب يفي رش ُُندَُْمُعُ َتكُ واُْز ينَُخ  ّ لك 

دُ ْسُمَُ  .مرفواعً ور وي عنه  «أن يزتي ن هلاهلل أحق »عمر:  وقال ابن {ج 
ل ال م  من  طهريهىل، وت اهلل تعابة إىلإلناا؛ باتلوبة ون بزتيني ابلاطر إال  الظاه زتي ن  وال ي ك 

 اهلل قال ،اتغين شيئً ر مع خراب ابلاطن ال لظاهفإن زينة ا ،أوضارهاوب وأدناس اذلن
ُُيَا: }ىلتعا نَْزنْلَاُقَدُُْمَُآدَُُبيَن 

َ
مُُْأ َاساًَُُعلَْيك  مَُْسْوآت ُُي وَار يُِل  َُُور يشاًُُك  َاس  َُكَُذل ُُْقَوىاتلََُُّوِل 

 .(190-189 :ص) ئف املعارفطال«{َخرْيُ 
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ىل إواحدة  مجلة قرآننزنلا هذا الىل ذكره: إنا أاعل توقي: » يربطلاقال  :4ج
السنة؛ وهو ء يقيض اهلل فيها قضا ليتكم اة احلليه يلو لقدر،يللة ا يا يفنلسماء ادلا
ل لك قاذ نا يفقل وبنحو اذلييقدر قدرا ألمر، فهو هذا ا  يلعهللام: قدر هلوق صدر منم

 .(24/542)ربيلطري اتفس«اتلأويل لأه
 لةيلأنها  دهماحوالن: أفيه قف درليلة القها بيتفأما تسم»:  ساحنلل اقاو

اذلي عليه العلماء  ر، وهووالقول اآلخالقدر، ن الم: لفن قوهلم لة واتلعظيمالاجل
يسا ن هأقدمون، تملا قال قتادة:  م كمارزاقهأوعباد ال لفيها آجا رر ألنها تقد  لة القديلت م 

ر يق  بارعإ«اقل واألرزآلجاا األخرى منلسنة ا ىلن إلة القدر ما يكويف يلد 
  .(5/166)نآرقلا
هو  ي يللة احلكم والفصل. هذاقدر، أوسميت يللة ال» :نلوويقال او 

 .(4/447) عجموامل«الصحيح املشهور

ُ: }تعاىلقوهل  ة، وادليللخاصاألواخر منه  ويف العرش ضان رميفقدر الة : يلل5ج َشْهر 
ُ َنَُمَضارَُ نُْاذلَّ

 
ُُاِ نَُّ: }إقال أيًضا[، وقد 185قرة:]ابل {ْرآنُ قُ الُُْهُ يَلُف ُزُ يُأ

َ
ُيَلْلََُزنْلَُنُْأ ف  ُالَْقدُْاهُ  { رة 

 .انرمض يفدر نه أنزل يف يللة القأ :تنيياآلموع  من جمفتبني
أن  ئشة اعحيحني عن الصصة؛ فلما يف اواخر منه خاألعرش ليف اا نهوأما كو

 «.منُرمضانواخرُألرشُاالعُف -درالق لةيعين يل - هامسواتل»: لقا لرسول ا
 نملماء ند أمحد وأكرث العع منه األخري ة بالعرشتص خمويه: » حمفل بنا قال
 .(5/124) عوالفر«مهوغري ةبحاالص
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 يفل عممن الخري  ها فيل  عمال :أي من املفرسين: كثري لقا»:  يبطرقالل قا: 6ج 
ال  لف شهرن أيلة: يللة القدر خري مالعاأبو وقال  در،يللة الق اس فيهلف شهر ليأ
 .(20/131) يبطرقلا ريسفت«رالقد لةكون فيه يلت
ألف ري من عمل ر خلة القديل فرسون: عمل صالح يفامل لقا: » يبلعاثلقال و

 .(10/257) يبلعثلا ريسفت«القدريللة يها ف شهر ليس
ي يقع فيها، خري ذلا أي: تعادل يف فضلها ألف شهر، فالعمل» : يعدلسا لاقو

ا تا وهذ .هايف ألف شهر، خايلة من عملمن ال هل العقول، وتندهش تحريل فيه األبلاب، مم 
نل  حيث ة الضعيفة القىلع هذه  -تعاىل- م  ة والقوى؛ بليلةاألم  مل ا العن فيهيكو و 

 ريسفت«ر عمراً طوياًل، نيفاً وثمانني سنةم  معل ر رجشهر، عم  ألفزيد ىلعيقابل وي
 .(293 :ص) يدعسلا

انني سنة شهر تعادل ثالثاً وثمف أل» :بنكةادلكتور عبد الرمحن حال ق :ةمتت
ال وهو  فيه، من يبلغه، فكيف بمن يعبد اهلل ر  قلل من انلاسعم وهذاسنة، وثلث ال

 .(183 :ص)نرمضاو ملصياا«رقل تقديال  ممزًيا ىلع أيعبد إ

ُُْل ُتََنَُّ} انهحسب قوهل» : يروباسينلاقال  :7ج يقتيض نزول لك  اهرهظ {َماَلئ َكةُ ال
 ريسفت«نكرثيألول اقهو و ،ضرإىل األ اإما وادلنيماء سإىل ة إما املالئك

 .(6/539) يروباسينلا
 يبلعثلا ريسفت«فرسينامل كرثئيل يف قول أايعين جربوالروح : » يبلعاثلال قو
(10/257). 
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ك السنة  تل يفأمر قضاه اهللل كن بلو: يتزنفرسونال املق» : يزوجلبن ااقال و
 .(4/473) ريسملا داز«ىل قابلإ
يف هذه الليلة؛ لكرثة ة ئكالامل تزن ليكرث  أي: » : ريثك نبا ظفاحلاال قو

لون بركتها، واملالئكة  ل الربكيتزن  لوالرمحة ومع تزن  لقرآن، ا ةالون عند تة، كما يتزنل
ل قوحي  ريسفت«يماً هلدق؛ تعظعلم بصالب التهم لطاذلكر، ويضعون أجنح يطون حب  

 .(8/444)ريثك نبا

َُساَلُ}هل: وقو: » يربطلاقال  :8ج َُحَّتَّ َ ُيه  َُُمْطُم  من ر ة القدليل سالم  { الَْفْجرلَع 
أهل  اللك قيف ذ قلناذلي ا ا. وبنحويللتهالفجر من وع طل إىل من أوهلا ،لرش لكها

 .(24/548)يربطلا ريسفت«اتلأويل

الكتبة ىل إظ املحفو حلة القدر يفصل من اللوأي: يف يل: » ريثك نبال اق: 9ج 
كذا ا إىل آخرها. وهرزاق، وما يكون فيهواأل ا يكون فيها من اآلجالأمر السنة، وم

: وقوهل د من السلف.لك، وجماهد، والضحاك، وغري واحما وأيبروي عن ابن عمر، 
  .(7/246)ثري ابن كتفسري«{ أي: حمكم ال يبدل وال يغريَحك يمُ }
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إنها  ، ومنهم من قال:يللة القدر أنها ء ىلعمجهور العلما: » العريب نبال قا: 10ج
َُشهُْ}ابه الصادق القاطع: من شعبان؛ وهو باطل؛ ألن اهلل تعاىل قال يف كتنلصف يللة ا ر 

ُ َنَُمَضارَُ ُاذلَّ
 
ْرآنُ لُْاُهُ يف َُلُزُ نُْيُأ عن زمانية ثم عرب  يقات نزوهل رمضان،فنص ىلع أن م {ق 

ُنا بقوهل: }الليل هاه َبارَُف  ُم  ، لفرية ىلع اهللفقد أعظم ا عم أنه يف غريهفمن ز {َكةُ يَلْلَة 
آلجال  يف فضلها، وال يف نسخ اليس يف يللة انلصف من شعبان حديث يعول عليه، الو

 .(4/117)آنالقر محاكأ«هاإيل فيها، فال تلتفتوا
 فإن ؛جعةفقد أبعد انلان ا يللة انلصف من شعبقال: إنهومن : » ريثك نبال قاو

 .(7/246)ريثك نبا ريسفت«رمضاننها يف آن أنص القر

 يب  يف حق  انل  فضل أ إل رساءلة اأنل يل» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق :11ج
 ة، فحظ  انل يب  ر أفضل بالنسبالقد ةلويل اذلي  ة إ ىل األم 

ه من يللة القدر.منهاخت ص  به يللة املعراج ا  ؛ أكمل من حظ 
ة م وحظ   هلم فيها أعظم  نن اكاج، وإملعرة احظهم من يللة القدر أكمل من لن يلاألم 

، لكن رسي به  هاإ ن ما حصلت فيليا عبة التوالر الفضل والرشف حظ 
 
ملن أ

»(25/285) ىواتلفموع اجم. 
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 القدر

يب انلأن   رييد اخلدأيب سعان عن خشيالج أخر دقف ؛ردقلا ةاتلماسا لليل :12ج
 ا رشالعاعتكف  

 
إين »: قال ، ثمف العرش األوسطعتكا ، ثمل من رمضانو  أل

 أتيت فقيل: وسط، ثمرش األالعت عتكفا ثم ،الليلة ذهول أتلمس هالعرش األأعتكف 
 انلاسفاعتكف  ،ن يعتكف فليعتكفم أأحب منكر، فمن واخألا  العرشا يفهإن
 .«عهم

 يب ال: خرج انلق  بادة بن الصامتن عع خاريروى ابل :13ج
ُخر»قال: ني، فسلمملمن ان الىح رجال، فتليلة القدرنا بخرب  يل ُألخربكم ةُلبليجت
 .«لكمُاوعىسُأنُيكونُخريًُ (77)ت،ُنُفرفعالنُوفالفُ(76)ىحُالتلقدر،ُفا

 لك ديع قياماءها يستأن خفة ية من جهريوجه اخل: » حجرابن  ظافحلاقال 
 .(4/268) يح ابلارتف«ة تعيينهامعرفما لو بقيت  ف، خبالأو العرشر، الشه

 اد يفهتجل االيتلحص :القدرإخفاء يللة ة يف حلكمء اماعلالقال : »أيضا لوقا
يوم  بة  مناكما يف ساعة  اإل ج ،ليهاع ت رصق  لة الي ن ت  هلا يلو ع  ل ها، خبالف مااتلماس
  .(4/266) ابلاريح تف«ةاجلمع

                                                           

 ةياهنلا .«فعتتالىحُرجالنُفر»ومنه حديث يللة القدر  .اء، إذا نازعتهيته مالحاة وحلالح (76)
 .(4/243) ريثألا نبال
 ألنه ية.رفعت بالك اأنه ال كم،ل هاتعيين لمعفع ر: أي« فعتفر»: المالة والسصال يهلع وهلق (77)

 «.مسةوالاوالسابعةُُفاتلمسوهاُفُاتلاسعة» عد ذلك:ب قال
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 نتأخريوامل ملتقدمنيالعلماء ا نبه معتد من ي أمجع» : ضايع يضاقلقال ا :14ج
 األمر يحة يفالصحة حيلرصيث اادلألح ؛يامةإىل يوم الق مةدائ يللة القدر باقية أن ىلع
 .(6/458) عومجملا«تعفر اولاقف موق ذشو ،البهبط

رأ ويق، ضانرم يليف يلايتهجد  اكن انليب »:  بجبن رل اقا: 15ج
ني ع بجمفي ،وذعال تإ ابها عذفيبآية  وال ، سأليمر بآية فيها رمحة إالال  ،ةلتل ة مرراءق
، اوغريه رش العايليل ا يفهل وأكمل  األعما وهذا أفضل   ،رفكتلء وااعة والقراءة وادلصاللا

 .(204 :ص) ئف املعارفطال« أعلمواهلل

ن يكوالوتر  نكا، لهنوتر مكون يف الت»: تيمية الم ابن ساإل خشي قال :16ج
مخس  يللةووعرشين،  ثويللة ثالعرشين، و دىحلة إيل تطلباملايض، فر تباباع

يق كما قال ما ب رباباعت ونويك عرشين، ويللة تسع وعرشين،سبع و ويللة ن،وعرشي
ا فعىل هذ« ثلاثلةُتبىقُ،ىقتبُةساملُ،بىقعةُتلسابُ،ىقتبُعةتلاس» : انليب

ة عتاس ينالعرشاالثنني ون تكوو ،اعشفايل األيل ذلك نوني يكلشهر ثالثا إذا اكن
خلدري يف احلديث سعيد اه أبو رسكذا ف، وهتبىق ةرشين سابعوعلة أربع ىق، ويلتب

 الصحيح.
 يض.املاتلاريخ  اكايقخ بابلن اتلاريا وعرشين اكتسعً  رشهن الاك وإن 

ل قا كما ،هعيخر مجاو األن يف العرشؤماها املر هكذا فينبيغ أن يتحرل ألمن ااكا وإذ
 .(285-25/284) ىواتموع الفجم«خرواألاعرشُالُاُفوهحترَُّ» :يب انل
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بل، محد بن حنأ، ووريلشافيع، واثلقال مالك، وا: » ربلا دبع نبال اق: 17ج
 نيكوعون أن فيد وال ،انمضر من رخألوايه منتقلة يف العرش ار: أبو ثوووإسحاق، 

  .(10/338) راكذتسالا«نمضايف لك ر
ليه ديث، ومما استقر عوع األحاممن جماصل واحل: » يبطرقلا سابعلا وبأقال و

، ها منتقلة فيهن، وأانرمضمن  رواخلعرش األ: أنها يف ا ل اهللرسور أم
، يعفشاال، والكول مو ق. وهاينهييف تع واردةالة ملختلفمع شتات األحاديث اتا جيهذوب

. فاعتمد ياضع لفضلبو اه أا حاكىلع م ،ريهموغ ثور ، وأيبحاق، وإسأمحد، وواثلوري
 .(10/26) مه  فملا«ه، وتمسك بعليه

 :لثم قادر قلا لةيل نييتع يف قواًل ية وأربعني ثمان  رحج ابنافظ احلساق  :18ج
ا ث هذم من أحاديفه  كما ي   ،أنها تنتقلو ري،خاألمن العرش  رتو ها أنها يفها لك  ح  ج  أرو»

 .(4/266) ح ابلاريتف«باابل
ا عضهيف بنتقل، فتكون يف بعض السنني يف يللة، وأنها ت ارملختا: »وي وقال انلو

ديث األحابني  معجيا هذوب ر،واخألالعرش ا ما تنتقل يفلكن إ نى، وخرلة أيف يل
 .(91 :ص) يووى انلواتف«يهاالصحيحة املختلفة ف

 يف سنة فتكون تنتقل أنها إىل لماءالع من مجاعة ذهب» :العرايق قال احلافظو 
 نب وإسحاق حنبل بن وأمحد اثلوري وسفيان مالك قول وهو ،أخرى يللة يف ةوسن يللة

 ،عنه نعرفه وال للشافيع ذاكراالست يف الرب دعب ابن هوعزا ،هموغري ثور يبوأ هويهرا
 وغريه انلووي عند املختار وهو ،خزيمة وابن ملزينا ابهصحأ من به قال كنول
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 اختلفت فإنها ،ذلك يف الواردة يثاداألح بني جمعلل ؛ادلين تيق الشيخ واستحسنه
 .(158-4/157) بيرثتلا حرط«بذلك إال بينها اجلمع معه يمكن ال اختالفا

والعرشين، السابع  ها أنها يللة  شهر  قاويل وأألا صح  أو: » يناعمسلاقال  :19ج
 .(6/261) عاينمالس ريسفت«يقةا وحقعً دركها قطأ رشقام الع منو
 ريسفت«رشينسبع وعة لا يلهأن ذلي عليه املعظم  وا: » يبطقرالال قو

 .(20/134) يبطالقر
 حتف«ينعرشع ومهور يللة سباجل عنداها وأرج»:  حجرابن  ظفاحلاال قو 
 .(4/266) يرابلا
أخرجه  امب ينرشعلة سبع ويل يه اهيلايل ىجرأ نأ ىلعالعلماء  مجهور لدتسا دقو  

، نة سبع وعرشييلليف  أنها هلللف بااكن حي نه: أ ن كعببأيب  عن (1174) مسلم
ع لا تطأنه  ول اهللمة اليت أخربنا رسعالبالل: قالك؟ تقول ذيشء أي هل: بفقيل 

 .ذ ال شعاع هلامئوي
اهلل سول ل إىل رجاء رجال: ق سناد صحيحإب عباس  ابنن أمحد ع جهخرأما بو

ليكُع»:  ول اهللفقال رس، ليلةبمرين أيام فالقيشق يلعل  يخ كبري شل: إينفقا 
 .«سابعةبال

د إسنايئ بالنسا؛ فقد أخرج أمحد وملةاك مهاياة بقالليل هذه خص هلل سول ار نوأل
إىل الث وعرشين ثة يلل  ل اهللمع رسو ناقم قال: عمان بن بشري انل عن نحس

 ىتين حرشبع وعة سالليل، ويلل ىل نصفن إوعرشيويللة مخس ول، ليل األثلث ال
 حور.السعين ح يفالالندرك أن ال  ناظن
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ن أل ؛دعبالعمرة من ابل نيوعرش سبع لةيل صيصخت: » العثيمنيقال : 20ج
ع سبلة ها أي يلم خيصص، ولمرة يف فعلهعب خيصصها لم  ول اهللرس

تح م الفاع يفأنه  مع ،ضانرممن  نوعرشي ة سبعيللفلم يعتمر  ، قوهلة يفبعمر وعرشين
لألمة حتروا يللة سبع  يقل ، ولمعتمري ولم يف مكة ضان اكنمن رمن يلة سبع وعرشيل

«بالعمرة ال ام فيهابالقيوعرشين ع سب ى يللةما أمر أن نتحرنإوة، رالعمب وعرشين
 .(274-273 :ص) مع ءزج ريسفت

لة القدر تتنقل قد إن يلب، فللصوا بموافق هذا ليس» : منيثيالعقال : 21ج
ما تدل عليه األحاديث ك تلك الليلة تكون يف غري وقدوعرشين، لة سبع تكون يل

اكن ة القدر في يللم أرذات اع أنه انليب ت عن ، فقد ثبالكثرية يف ذلك
سابعة  تبىق، يفتاسعة  ها يفواتلمس»ل: أنه قا هين، وثبت عنلك يللة إحدى وعرشذ

 ليت ترىج فيها الليلة اه اإلنسان يفينبيغ أن خيصال القيام  ثم إن« تبىق، يف خامسة تبىق
 د اكنفق لكها، فذلك هديه واخر  العرش األتهد يفط، بل جيفق يللة القدر

م، فاذلي الالة والسيه الصلليل عل، وأحيا اقظ أهلهياملزئر، وأ إذا دخل العرش شد
«ها حىت ال يفوته األجرلك العرشيام ايل هذه األ يلجيتهد يف حلازم أنللمؤمن ا نبيغي

 .(20/67) نيميثعلا ىواتف
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: بن كعب  أيبعن  سلمم جهما أخر هرهاوأشلقدر عالمات أصحها لة اليل :22ج
 ا.ال شعاع هل ئذمع يوطلت لشمسهم أن اربأخ رسول اهلل  أن
يف يللة ل اق يب ن انلأ  لصحابةان عة من مجاوع طرقه عمثبت بمجو

 .«ةباردُحارةُوالُالُ،ةبلجةُقلَُْطُُنهاُيللةإ»القدر: 
 .انذي حر يؤا والال برد فيه ،أي: طيبة قة،طل  و ،أي: مرشقة جة،بل   ومعىن

انليب  ب عنبن كع أيباها رو لعالمة اليتا: » يميةالم ابن تساإل خيش الق: 23ج
 يفض انلاس ع بلاهلل هايكشف دوق، هر العالمات يف احلديثأش من 

  قلبهفتح ىلعي وقد ،درالق هذه يللة ى من يقول هلو يرأ ،اهفريى أنوار ؛قظةأو ايلام نامل
 .(25/286) ىواتموع الفجم«علمىل أعات واهللمر. األ به ا يتبنيمن املشاهدة م

ة سن لكل  ىل من بين آدماشاء اهلل تعن مها ار يرقدلة الأن يل علما: »ي ووقال انلو
ورؤيتهم هلا أكرث من  ،بها نيحلوأخبار الصا ،ثيداألحا يهعل هرتظاكما ت ،نا رمضيف
 (78) .(6/164) عومجملا«رص  ن حت  أ

                                                           

 ىلع لاب ما يدبلهذا ا ر يفمن اآلثا دناويف لك ما أور» :لاقف  ربلا دبع نبا ظفاحلا امأ (78)
 .(2/212) ديمهاتل«ةل العامقوة حقيقية كما تفرمعها ف برا يف نفسها تععالمة هلأنها ال 
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 ةبقي إيلها ضم إذا إال هاوثواب   هاجر  أ بصيي ال هلعل :اليق» : نيعثيملاال ق :24ج
 يبانل مل  ع   وهلذا فريضة،ال ةاللص تبةراال نهاكأ رشالع يلايل بقية نفتكو العرش، اماألي

 عليه يامهوق عتاكفها مأت ذلك ومع وعرشين، إحدى يللة ابأماراته 
 .مايصلا ةقيقح ةلاسر ىلع قيلعتلا«مالسالو ةالصال
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، رسول اهلل ها نل س سنة   يحالرتاو» :(7/194) نة ادلائمةجالل اءمقال عل: 1ج
 دمجعهم بعن م وأول ،فسل عدلفا بشهور، وتلقته األمة عنهم خهلا م ابةالصح ل  ع  وف  
ينكر  وال شد،رافة خلي و، وهلليل عمر ىلع صالة ا يب نلا اةفو

  .«دعابل   إال أهل   يح  الرتاو
 .(4/31) عومجملا«ماءبإمجاع العل الرتاويح سنة صالة» :ويوال انلوق 
سائر ان مرغلب فيه أكرث من مضوأمجعوا ىلع أن قيام شهر ر» :ابن رشد وقال 

ُقدمتُماُلُغفرُواحتساباُإيماناُرمضانُقامُمن»: ملسالوا ةالصال عليه لقوهل ؛شهراأل
بداية «فيها مرغب انلاس خلطابا بن عمر عليها مجع اليت الرتاويح نوأ «ذنبهُنم
 .(1/219) دجتهامل

ء ىلع علماال واتفق ،حلرتاويا ةان صالام رمضيبق داملرا»:  ووينلاقال  :2ج
  .(6/39) ملسم حيحص حرش«هاحبابتاس

 وذكر ،مايالق طلقم به صلحي ما الليل قيام من املراد»:  حجرابن  ظفاحلاقال و 
 ،القيام من املطلوب بها حيصل أنه يعين ،رتاويحال صالة ضانرم بقيام رادامل أن انلووي

 .(4/251) يرابلا حتف«بها إال ونكي ال رمضان قيام أن ال
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  اهلل رسول اسنه من وأول مؤكدة، سنة يه» :مةن قداال ابق :3ج
 أن غري من رمضان، قيام يف يرغب  اهلل رسول ناك» :هريرة أبو قال

 «ذنبه من مقدت ام هل غفر واحتسابا، اناإيم رمضان قام من: ولفيق مة،بعزي فيه يأمرهم
 ثم ناس، التهبص فصىل يللة، اتذ املسجد يف  انليب صىل»: ةاعئش وقالت

 إيلهم خيرج فلم عة،الراب أو اثلاثلة الليلة من اجتمعوا ثم انلاس، وكرث ،القابلة من صىل
ُمنُمنعينيُفلمُصنعتم،ُاذليُرأيتُدق: قال أصبح، فلما  اهلل رسول

 رواهما.  «مضانر يف وذلك: قال عليكمُتفرضُأنُخشيتُأّنُإالُيلكمإُالروج
 .(2/122) مسلم

 فإن رسول اهلل قيام رمضان وأما : » ةيميت نبا يخ اإلسالمش لاقو
كن عة وفرادى لمجا عهده يصلون نوا ىلعواك ،اليلمته وصىل بهم مجاعة عدة سنه أل
 ئلال تفرض عليهم. فلما مات انليب  ؛ىلع مجاعة واحدة وااوملم يد

وهو أيب بن كعب اذلي  ،عهم ىلع إمام واحدمج  فلما اكن عمر ،تقرت الرشيعةاس
 .(22/234) ىواتفلا عومجم«عليها بأمر عمر بن اخلطاب  انلاسمجع 

صحيحني عن ال ؛ فيف نليباذلك  بني، كما مة هذه األن تفرض ىلعأ ةخشي: 4ج
لة، ن القابمىل ثم صناس،  تهالبص ىلد، فصسج املصىل يف أن انليب  اعئشة 

لما ف ،هلل رسول ا رج إيلهملم خيف ثلة،الليلة اثلا من ااجتمعو ثم ،سانلا رثفك



  

202 

 

 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

ُإيلُروجمُيمنعينُمنُالمُفلرأيتُاذليُصنعت»: قالح؛ أصب أّنُخشيتُأنُإالُكم
 .«كميعلُفرَضُت ُ

ىلع  اويحرتض الويه أن تفر-كورة ذملا ةشياخلألن : » جرحابن  ظفاحلاقال  :5ج
م -ألمةا

 
 بن  أيبعمر بن اخلطاب ىلع عهممج وذللك ؛انليب  ن ت بعدأ

 .(3/14) ريابلا حتف«كعب
ضُفرَُت ُُخشيتُأن»قوهل: ب الرتك لعلل  ألنه »:  ألبلاينا خيشلاقال و

هلل مل اأك أن  اتهبوفالت د زة قياخلش هذهن ك أش وال« يكمعل
ة مرشوعي ابق، وهوكم السويعود احل جلماعةرك ات وهو ملعلولول ايزبذلك و ،ةعيرشال
  .(12 :ص) حيوارتلا ةالص«بن اخلطاب  عمر اعة، وهلذا أحياهاجلما

ته عليه نسا ينما أحإ   له رسول اهللعلم يف اشيئ مر ع ثد  لم حي: 6ج
ه عمر من ذلك إال ما سنل  لم يسنل  : » ربلا دبعبن ا ظافحلاقال  ،المسلوا ةالصال

يمنع من املواظبة  ولم ،وحيبه ويرضاه صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلمب رسول اهلل
 .يكبللس (1/168) بيحااق املصرشإ«إال خشية أن تفرض ىلع أمته

 ادهرم» :(7/197) ةائمدلجنة االل اءمقال علف«هذعة هدعمت ابلن» :مرعل وا قمأو
يف مجاعة   هدهيف ع صلل لم ت   لكونها ة،غللحيث امن  دعةبأنها  

ثم ترك، خمافة  اعةً ا مجيلال أو أربعً ث ثال  بهم ىلوإنما صستمرة، صفة م
  ض عليهم، فلما تويف فر  أن ت  

 
مر بها عمر أو ،يهمعل اهرض  ن فن مم  أ

».  
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ع قمنا م»قال:   ريانلعمان بن بشعن ( 4/272) وأمحد( 1/238) يئساالن جرخأ :7ج
 ثمثلث الليل األول، إىل شهر رمضان  ث وعرشين يفيللة ثال رسول اهلل 

ا ع وعرشين حىت ظنن، ثم قام بنا يللة سبليللنصف ا ن إىلقمنا معه يللة مخس وعرشي
 .«وكنا ندعو السحور الفالح: الق ح،الفالدرك أن ال ن

مني سنة اويح يف مساجد املسليه ادليلل الواضح أن صالة الرتف» :حلاكمل اقا
«مهاىلع إقامة هذه السنة إىل أن أقا ث عمر ب حيأيب طالاكن يلع بن مسنونة، وقد 

 .(1/440) كردتسملا

 ارلماء األمصع ىلع النتصارا ه كتابيف محزة بن حيىي جع الزيدياملر ررق :8ج
وي أن ور»أوجه، وقال: من ثالثة  ح مجاعةيالرتاوصالة جواز  معة(اجلتاب صالة )ك
ر  من   رماهلل عقال: رحم املسجد، فيف  ناديلقأى الا رلي  ع ر  ن  ساجدنا ول  قال:ثم ه، رب اهلل قول

 «.اجوازهىلع ذا داللة ويف ه، رله عمعف ما ولب  ف ص  
أمري ن : عمضان(رشهر  يفب القيام ة: با)كتاب الصال يف بن يلع زيد دمسن يفو

يف شهر  قيامالة الاس صصيل بانلاذلي ي أمرأنه  طالب  يلع بن أيباملؤمنني 
، كعتنير لك بني ما راوحيكعتني، ولك ر يسلم يف عرشين ركعة مهصيل بمضان أن ير
آخر  وتر بهم مني وأن لرجل،اوضأ تاجة ويحلذو اريجع ت، فأربع ركعا لك بني وح ماايرو
 .فنرصاااللليل حني ا
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يل املساجد عن قيام عطاس توز للنال جيأمجعوا أنه »:  حاويطالقال  :9ج
 .(1/315) ءامالعل اختالف رصتخم«ايةف الكىلع جباوا القيام هذاواكن  ،ضانرم

 بعد العشاء ن تصىلأة يف الرتاويح السن» :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :10ج
لعشاء لونها إال بعد اصمة ين األئما اكئمة، فذلك السلف واألخرة، كما اتفق ىلع اآل

ال  سالم،اإل  ذلك أئمةن وىلعاشديوعهد خلفائه الر ، ىلع عهد انليب
 .(2/254) ىواتفلا عموجم«بل العشاءتعمد صالتها قأحد أنه  رف عنيع

نل  ،ال» فقال:يل؟ خر اللإىل آ -الرتاويح يعين-ر القيام : ي ؤخل مام  أمحداإلسئل  :11ج  ة  س 
  .(79) «يلل  إب  حأ مني  سلامل

 ماعة،ع اجللليل مصالة أول اني الر األمر بذا داإ» : ألبلاينا خيشلاقال : 12ج
لة هل قيام يل بس  حي   هن؛ ألأفضل ةفالصالة مع اجلماع ،اردً نفالليل مر آخ ةوبني الصال

 .(26 :ص) ناضمر مايق« عهد عمر يفصحابة لعمل اى جرلك  ذوىلع مة،تا

                                                           

 (.62)ص:  ود دايبألأمحد  ائلمس (79)
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صالة  :قاباس وأبو إسححب الشامل قال أبو العقال صا» : يوونلاال ق :13ج
« ذلكمصار ىلعاع أهل األمجوإ ةالصحابمجاع إل ؛من االنفرادلرتاويح مجاعة أفضل ا

  .(4/32) عومجملا
 ضل صالتها منفرًدا يفاألفأن يف  اوستحبابها، واختلف ااتفق العلماء ىلع»: يضاأقال و 

، ومجهور أصحابه،، فقال الشيف املسجد؟ته، أو يف مجاعة بي وأبو حنيفة، وأمحد،  افيع 
 حابةلصب، وامر بن اخلطاععله كما ف ةمجاعل صالتها األفض عض املالكية، وغريهموب

يد، الة العشبه صأاهرة، فالشعائر الظمن  لمني عليه؛ ألنه، واستمر  عمل املس
 رادى يف ابليت؛ لقوهلوغريهم األفضل في ة، وسف، وبعض الشافعك، وأبو يوقال مال
 :«صحيح مسلمح رش«يتهُإالُاملكتوبةاملرءُفُبة ُأفضلُالصالةُصال 

(6/39). 
يب انلبا أسيتضل أفسجد مل ام يفها مع اإلماالتص» :(7/202) ائمةادل نةاللج اءملع قالو

  وأصحابهيبول انلقول ؛  بهمىلملا ص هألصحاب  
نُقامُمَُ»: اية يللتنلتنا بقنفل : لو  بعضهموقال هل ،يلىل ثلث اللض الليايل إبعويح يف االرت
د لسنن بإسناحاب اد وأصمحأ هروا« هتيللُُقياماهللُلُكتبُينرصفاإلمامُحَّتُُمع
 .«ر ديث أيب ذن حمسن ح

 ضانالة يف اجلماعة يف يلايل رمسميت الص: » حجرن اب ظافحلاقال : 14ج
 حتف«متنيسليلك ت حيون بنيعليها اكنوا يسرت معواهم أول ما اجتألن ؛ويحالرتا

 .(4/250) ابلاري
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الفقهاء ىلع  اتفق»: (27/144) ةيتويكلا ةهيالفق ةوعسوامل صحابأل قا :15ج
اكنوا  ، فقدلفالسث عن وار  ع ركعات، ألنه املتلك أربد رتاحة بعة االسوعيمرش
 «السرتاحةأمومون بعد لك أربع ركعات لاملم واإلماوجيلس  ح،لقيام يف الرتاويون ايطيل

 ويحارتلا ةت صالاكن إذااصة الرتاويح، خ ا يفرشطً  بعر أبني لك احةسرتااليست لو
 (92 :ص) دواد يبأ ةياور دمحأ لئاسم ويف ني،م املأمومشقة ىلعها قصرية ليس في

 ال: قال بينها؟ يرتوحوا لم تراويح، مخس انرمض يف صلوا قوم عن سئل أمحد سمعت»
 .«بأس

ربع ن األكعتني مبني لك ر سجيل نل اكوه» : ينابلألا مامإلاقال  :ةمتت
  
 مايق«رشع!جللوس يف اثلالث ال ي   ذلك، لكنل ااً يفافيد جواباً شواثلالث؟ لم جن 

 .(28 :ص) ناضمر

اعة مهلا اجل عرشا تل مافوانل ناء ماستثىن العلم» :دابعلا نسحملا دبع خيشلال قا :16ج
ا ح أيًض رتاويومثل: ال وغريها، قاء،االستسيدين، ووالع وف،سوبة مثل: الكاملكت غري

ة صال ع انلاسأيت ويصيل مي ساننوكون اإل، مضانرعة يف هلا اجلماع رش  نها ت  إف
 .دواد يبأ ننس حرش«تهيل يف بين كونه يصم أوىل اويحالرت
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 ها يفصالت هلا من بيتها خري يف أةاملرة صال» :(7/201) ئمةادلا جنةلال ءامقال عل: 17ج
 .«ام غريهويح أترا ،افلةيضة أم ناء اكنت فروسجد، سامل
وتهنل يب ة  يفن فتنة ورضر فالصالهجيف خرون اكن إ» :سوكرف يلع نب دمحم خيشالقال و 

واَُتمُْالَُ» : هلقول ،نل هل خري   ُاملَساءَُن َساَُنع  م  َدُك  ََُُخرْيُ ه نَُّي وتُ َوبُ ج  نَُُّل بن ديث احل، و«ه 
فُبَُرُُْالمَُالَة َُصُ»: فواًع مر ود مسع ةُ 

َ
ْفَضل ُُيْت َهاأ

َ
ُفَهاُْجَرت َها،َُوَصالَتُ اُفُحُ ت هََُصالَُُم نُُْأ

َهاََمْدَُ ُُع 
َ
ُم ْنَُصالَُأ  سوكرف خيشلا ىواتف«بَيْت َهاُفُت َهاْفَضل 

عشاء الة الص اويح بعدالرت أس بصالةبال » :(6/80) ائمةدلا لجنةال ءامعل قال: 18ج
 .«ذلكمن انع لعدم امل ؛بيح اجلمعي ر رشيعأجل عذن رب مغإذا مجعت مع امل

بعد  ذكرهم ذلك ينىه عن قول املؤذن بعدوك» :اجقال ابن احل :19ج
واحلدث يف  ( فإنه حمدث أيضاً،رتاويح: )الصالة يرمحكم اهلللا من صالة التسليمتني

ة حابثم الصبعده  ءاثم اخللف ي حممد دي هدين ممنوع، وخري اهلادل
نا ما يسعأحد من السلف فعل ذلك، ف م يذكر عنولأمجعني، يهم  علان اهللرضو

 (2/294) لخدملا«عهموس
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 أن انليب تة، وقد ثبحدثدع املمن ابل هذا» :(2/495) ادلائمة جنةلال ءامعلال قو
 هوُردمنهُفسُليُاُماناُهذمرثُفُأنُأحدمَُ»: قال»». 

 لكف .هللا مكباثأ حيوارتلا ةالص :نولوقي مهنأ تبثي مل: » يعداولا انخيشقال و 
 مايصلا يف ىواتفو بطخ«ةركنتسملا عدبلا نم هل ةمزالملاو هيلع ةظفاحملاو اذه
  .(22 :ص)

يح بعد وارتالة اللصمام اإل ميقون ع أمان ال» :(6/80) ائمةادل نةاللج اءمعل قال :20ج
م هقد فاتتيصلون؛ ألنهم ة اعاك مجن هناكولو  ،اء وراتبتهاالعش ةغ من صالراالف

 .«مع اإلمامء عشالصالة ا

يصيل  ياذلم يصلوا مع اإلماأن م هل» :(81-6/80) ةة ادلائماللجن اءمقال عل :21ج
اعة ا مجلوفسهم، أو يصوا ألنأتما وا سلم قاموإذف ،لعشاءة اية صالنوهم بيح اوالرت

 .«ما ىلع اإلمهم واليتشويش عل كون فيهيف ماكن ال ي حدهمو
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م ا وحدهلويصن ىل أوفاألعة مجا لجلرهذا ان مع اكإن : » عثيمنيال الق: 22ج
يف  اىل آخرهمن أوهلا إ هاة لكالصالكوا دريل ؛انب من املسجدجء يف العشاصالة 

 .(14/231) نيميثعلا ىواتف«عةااجلم

 تك،مل صالكتقوم وت ما سلل نبيغ لك ملي ين اذلاك: » زاب نبا خيشلاقال : 23ج
نسان فاته صيل مع إيي ، اكذلحدكالتك ول صت وتكموم أنقاثلنتني تم من لإذا س

قمت  مك ثمامإ  سلمليتا هذه احلالة اأم ل،إمامه ويكم المس يقوم بعدبعضها، ف
 -م أعل واهلل -ب قرألظر، واتها نصح ا يفحىت كملت أربعخريني األ عتنيكرال هتابعت

إذا بل املستقن يف كاهلل، ول ن شاءإألقرب هو اهذا  ،يك إاعدةلة ليس عأنها صحيح
 نبا ىواتف« عليكبيق اميض وحدك أنه إذا سلم أن تق ألحوط لكاف ثل هذان ماك
 .(12/153) زاب
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هم رمضان يظنايل يليف  انلاس ان معسحرم اإلنأإذا »:  زاب نبا خيشلال قا: 24ج
ح ويام يف الرتامإلا فإذا سلميصيل معهم يستمر،  اويح فإنهرتيف ال منهظهر أة، ويف الفريض

ض خلف فرت املصيلأن يجيوز  يح الصحىلع نهألأس؛ وال به قوم ويكمل صالتي
 .(12/155) زاب نبا ىواتف«املتنفل

 ن : )ولم يكيمن القبقال ا» :(7/207) ادلائمة اللجنة اءمل علاق :25ج
ة عرشيت ثناهار من انل نوم أو وجع صىل لبهغ إذاا، واكن رسف الحرضا و يدع قيام الليل

 .«صابوا السنةأإذا صلوها يف سفر فقد م أنه تبنيي لكوبذ( ةركع

 نيح يف أول لك ركعتاالستفتا عرش  ي  » :(314-5/313) جنة ادلائمةالل اءمعلقال  :26ج
األصل  ألنلة، و نافويهة الليل يف صالتح تفاكن يس نه أل ؛ةاكلفريض

ة راءة اجلهري القام يفماإل إذا رشعلكن ، إال ما خصه ادليلليضة فربال افلةانل ةامساو
 عموم قول اهللاالستفتاح؛ ل يسقط عنهصات ونيلزمه اإل فإنه مح املأموتأن يستفبل ق
ْرآنُ َُوإ َذا} :عاىلت ُاْلق  ر َئ

ُع ومُ فَاْستَُُق 
َ
ُوَأ َُل  تُ نُْا ُلَُص  مُْوا يب وقول انل{ ونَُت رَْْح َُُعلَّك 

: «صتواأنرأُفذاُقإو»». 



 

211 

 

 الباب الثاني عشر: الترويح ببعض أحكام صالة التراويح

صلني، فإن ختالف املف بالخيتاألفضل »:  ةيميت نبا مخ اإلساليش لاق: 27ج
يب انل ناكا كما عده ركعات وثالث بل القيام بعرشول لطاكن فيهم احتما
 حيتملون ن اكنوا ال، وإضلألفو اغريه فهضان ويف رمفسه نل يصيل 

 .(22/272) ىواتفلا عومجم«و األفضله ينرشيام بعفالق
ادليلل هو هذا  ى من حيثتار األقواملخ لقول الراجحا»:  يروفكرابملاال قو
اثلابت عن و وه -عةة ركى عرشأعين إحد-اختاره مالك نلفسه األخري اذلي لقول ا

 .(3/440) يذوحألا ةفحت«صحيحند البالس   رسول اهلل
وهو أن  ،افعله اغبلً ي يب نلااكن  مافضل ألا: » زاب نبا خيشلاال قو
يل وترتنينة الطمأو وعاخلش مع ،بثالث تني ويوتركع رم من لكسلت ي ركعاقوم بثمايني

 .(7 :ص) همايقو موصلا لضف«ءةالقرا
، لكا بذضورد قد ة املسجمجاع دامت ئت ماش نقول: صل ما: » منيالعثيل قاو 

ىلع لسنة أال يزيد وىل، واسنة ألا وع إىلرجس فالاانل لفختا ا إذامأ كر أحد.ين ولم
م ا، ما دأكرث رشين أووعالثا إنه يصيل ثاخلالف ف دمع عفأما م، كعةعرشة رثالث 

ة ث عرشثال إحدى عرشة، أو ىلع ال يزيدفف فا: خالوفإذا قولوا خفف، اس لم يقانل
  .(219-5/218) نيحلاصلا ضاير حرش«عةرك

نليب ا ان لم يوقتقيام رمض نفس» : ةيميت نبا مسالشيخ اإل لاق: 28ج
 هو ددا معينا؛ بل اكن فيه ع ه غريزيد يف رمضان وال ي ال

عدد  من ظن أن قيام رمضان فيهو ... الركعات يطيلن اك نركعة لكث عرشة  ثالىلع
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 عومجم«أخطأقص منه فقد  ينالويه يزاد فال  انليب  قت عنوم
 .(22/272) ىواتفلا
ألن انليب  ؛ ذلكادة ىلعالزيج يف حر ال» :(196-7/195) ةملجنة ادلائال اءملقال عو

 مثىنُ»قال:  يلن صالة اللئل عملا س لب ا،ئً لليل شيالة ايف ص ددم حيل
ه، علي قفمت «دُصىلماُقُلةُتوترُركعةُواحدحُصىلُالصبُمُأحدكاُخيشفإذُ،ثىنم
 يف رمضان لصالة اللي يف وسعةفدل ىلع اتل ،اوال غريه ةركع ةعرش إحدى ددم حيول

 .«وغريه

أكرثوا  وإن ،ند فحسوالسجالقيام وأقلوا إن أطالوا : »يعفاشلا مامإلاقال  :29ج
 .(4/253) ابلاري حتف«أحب إيلألول وا ،سنحراءة فلقا اأخفولسجود وا
 يف اقدرً يشء موال  ال حدل  ء ىلع أناع العلممجأ: » ربلا دبعبن ا ظافحلاقال و

 ، ومن شاء أكرثهركعات  للت وقم يالقافيها  الشاء أط ، فمننافلةا وأنه ،صالة الليل
 .(5/244) راكذتسالا«ودالركوع والسج

 ؛ينوعرش ا ثالثً صىلم ولو اإلمامع  ماإلتما ةالسن: » زاب نبا خيشلال قا :30ج
ُمَُ»ال: ق سول ن الرأل ُن ُقام ُينرصفُمامإلامع ُقيكُحَّت ُل ُاهلل امُتب
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 وأ رشةى عحدإىل ص سواء رصف،نحىت ي اإلمام ن يقوم معأموم ألمل لضففاأل... « يللة
 .(11/325) زبا نى ابواتف«ينوعرش االثً ثعرشة أو  ثثال

 أي  ىلمام أمحد( إ  ا عبد اهلل )يعين اإل  سألت  أبا مهن قال» : القيمقال ابن  :31ج
ي  يشء؟ قال: ألنل لت: ألعم، قنل: ني؟ قالركعتالوتر، تسل م يف يشء تذهب يف ا

حرب:  لالركعتني، وقا يفيب  صىل اهلل عليه وآهل وسل م نل   عن ااألحاديث فيه أقوى وأكرث
ه، إالل ي سل م رم إن لني، وعت الركتر؟ قال: ي سل م يفلوسئل أمحد عن ا أن   جوت أال يرضل

 .(320-2/319) داعامل زاد«وسل م اهلل عليه وآهل أثبت عن انل يب  صىل التسليم
فلو صىل أربع ركعات  ،العادة هو ركعتني ركعتني كما يلصلها» : يوونلاال قو

 عومجملا«ألنه خالف املرشوع ؛ويهتاره القايض حسني يف فذك ،يمة لم يصحلبتس
(4/32). 
أكرث  ه أو حمرم عند، بل مكرورشوع مغريالعمل  هذا: » زاب نبا خيشلا القو
صحته من  متفق ىلع« مثىنُمثىنُالليلالةُص: » يبانل قولل ؛لمعهل الأ

 .(30/38) زبا نى ابواتف« مرعن ديث ابح
 عاتركة الرتاويح أربع صال صىلي نسان أن جيوز لإلال»:  منيالعثيل اقو
  الفقد ق ؛دي انليب ن هذا خالف هأل ؛واحدة مةتسليب

ن مثىن تكو نيع أا الرشعه  ض  وأن  يعين «مثىنُمثىن» :ليل قالة الحني سئل عن صال
 ة يعين يفثلإذا قام إىل ثا: »لحنب أمحد بنم اذا قال اإلموهل ،دةياىن بدون زمث
 .دلرب اىلعنور ى وتاف«فجرإىل ثاثلة يف الام ق يف الليل فكأنماطوع اتل
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نه أ هامراد لك اثنتني، وليسم من ل  سي   هأن هارادم»:  زاب نبا خيشلال قا: 32ج
ملا و -عتنيكركعتني الليل رصيل أنه اكن ي-ابق، ا السهبسالم واحد حلديث ربعد األيرس
ا ضهدق بعاألحاديث يصو« مثىنُمثىنيلُاللةُصال»هل: قومن  عنه  ثبت

ل مملجا فرسي لكها، وأنيأخذ بها  املسلم أن بعضا، فالواجب ىلعا ضهبع فرسوي ،ضاعب
 .(39-30/38) زبا نى ابواتف«قاهلل ويل اتلوفيملبني. وبا
نفسها أنه اكن  ها يهنعد ثبت ألنه ق ؛كذلليس األمر ك: » ثيمنيالعقال و 
عا ربأ ىلصي :اهلقو معىنن ا يكوىلع هذو ،نيلك اثنت من يسلمة عرك رشإحدى ع صىلي

م يستأنف ث ء،ض اليشبع يحسرتم يث بتسليمتني اىل أربعً أي أنه يص :اصىل أربعثم ي
 هافمجمل الكم ،الثيصىل ثثم  ء،بعض اليشح ييسرتم  ثتسليمتنيب بعافيصىل أر

 .ور ىلع ادلربنى واتف«صلهفرسه مفي

جيب نه إة فاثلاثل ، وقام إىل الرتاويحاإلمام يف خطأإذا أ: » ثيمنيالع قال: 33ج
 كوع،كوع، أو بعد الريف الرأو قراءة، الناء ثيف أ، أو قراءةل المىت ذكر؛ قبأن يرجع  عليه

د سهو بعللتني دجد سجيس ويسلم، ثمل، ميقرأ التشهد ويكولس جيرجع وي ب أنجي
الفة قول ملخ ؛تبطل فإن صالتهعة وكملها راب امدً ة اعاثلاثليف  يضامل مدإن تعالسالم، و

 .(13/408) نيميثعلاى وفتا«ىنُمثىنالليلُمثةُالص»:  يبانل
يح والرتا ةالن صات معكربع رأ نيمع بجلاوز نه ال جيأء ىلع انوى بتذه الفه :تلق
 مامإلار واختيا ملعلهل اأول مجع من قكما هو  زاواجلبل ولقما ىلع اأو ،ة واحدةميلستب
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 عجرملا هيلإو ،باوصلاب ملعأ هللاو ،كلذب هتالص لطبت الف ىلاعت هللا همحر ينبلااأل
 .بآملاو

ؤم النساء وتصيل بهن الفريضة ت للمرأة أن» :(7/395)ة مئلجنة ادلااء الملعقال  :34ج
 .«ولالصف األ بل تتوسط ،إلمام من الرجال الصف اكم ىلع تتقد، والحالرتاويو

ت جاءذا إ ةلة واحديف حا إال امهللي رشع، ال »:  ألبلاينا خيشلال اق :35ج
ذ ختل ي  ن أا أمه، م  عل  في لقيامة صالة الصالحيسن ا رجل  ال ماماإل مثاًل  يرىكأن  ،بةناسم

 داع يفالبتا و منا هذكري فهذتل رمضان االقيام يف راد يف صالةمجلة األوو رًدا من 
 .جدة تاوىسلسلة ف«ادلين

 مرا أفهذرض مر اعأل انليهألمر ور واحذينبيه واتلاتل ا اكنإذ: » اضيأقال و
 قلأ أوك ذل من أو أكرث كعات مثالً لك أربع رني ب اعدةوذ نظاما تخي اكنا إذا أم ب،واج

 4 إلصدارا رنلواهلدى وا ةسلسل«نةخالف الس فهذا يق اإلمام درًسامن ذلك يل
(656/5).  
قد  ن الصفأى أور ة اثلانيةليمسالت إذا قام إىلمانع ال : » يمنيالعثال قو

 ا،تراصوأو : استووا يقلة، فلرجر فيهم فوصا قواا وتفريزوماقد تصلني أن امل، أو جاعو
 م إذا دعتعظهلكن ي هدي السلف،يس من ذا له فال، ألنة ظعواملا مأ ج.وال حر

أن  عبدتلالمة قصد اة، وعفهو بدع عبدبهذا اتلوإذا قصد  اويح،د الرتء بعشا احلاجة أو
 .وحتفاب املابل ءقال«لةلك يلها يداوم علي
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 انليب وع أمر بهمرشأمر رآن لقباصوت الني سحت: » منيثيالع قال: 36ج
، من أجل الصوت والقراءة ن سخصا حد شإمام املسج ىلع هذا فإذا قدلو

 وعته ومرشرشوع ذلامر ما أن هذجل فإعز واهلل ءته لكتاب اوقر سن صوتهحي أن
 اعهمقلوبهم واستم ضوربا حلخلفه، وسب صلنيللمنشيطا ألن فيه ت ؛ضايه أغريل
 .حوتفبلاب املا ءاقل«ةراءلقصاتهم لإنو
رصين أن ض املعاعقرأت بلإن و- أسا بهذابال أعلم » : يعداولا انخيشقال و

 :ص) دناعملا عمق«انربهه الفعلي مت هىع حرومن اد -وزال جيالقراءة  اتلقليد يف
425). 

بأس ال  يحف يف صالة الرتاوصحءة بامللقراا» :(6/87) مةجنة ادلائللا اءمقال عل: 37ج
 .«عة من السلفثبت ذلك عن مجا قدو ،ظحاف غري ن اإلمامبها إذا اك

  ينبيغرآن القن الم اكثريً  اشيئً  ظحيف من» :ه اهللظفح دابعلا نسحملا دبع خيشلا قالو 
، تزنيلوتفتيش ل ومح ، يعين:غلةل ومشف فيه شغحصامل يستعمل املصحف؛ ألن نأ
نسان اإلكن ل سنة يف الصالة، يه ىلع صدره اليت يهيد سان من وضعنن اإلمكيتال و
 ،نقرآالفظ س تراويح، وال حياويصيل بانل امً كون إمايبأن ىل ذلك إ اضطرً ن مذا اكإ
 .دواد يبأ ننس حرش«صحفاملن قرأ مأن ي لهف
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وذلك من  ،سنةلل لفةاذا الغرض فيه خماملصحف هل ل  مح  : » ثيمنيعالقال : 38ج
 ه:ووج
 ام.لقيال اح ى يفىن ىلع اليرسيلمايلد ا وضعان نسوت اإل: أنه يفولاأل

 ، ووضعههف، وإغالقحاملصفتح حاجة إيلها، ويه  الكثرية  حركة ىلإيؤدي نه : أاثلاّن
 .هماوب وحنياجل إلبط ويفا يف
 هذه. احلقيقة حبراكته صىل يفمله يشغل ا: أنلثااثل

ر إىل أن انلظون ير علماءال وأكرث ،السجود موضع إىل ملصيل انلظر  ت افو  ي  نه : أالرابع
 فضل.ة واألالسنهو جود لسضع امو

صالة،  يفبه أنه قل يستحرضن لم ا اكة إذ أنه يف صالينىسما بر اعل ذلكأن ف :امسلا
ه ، فإنحنو سجوده اليرسى، مطأطأ رأسهىلع  ايلمىنيده  اعً واض اشعً خااكن  اما إذ فخبال

 .(14/232) نيميثعلا ىواتف«مماإ نه خلفوأ يصيلأنه  رأقرب إىل استحضاكون ي

د ام عن اإلمح ىلعصحف ويفتامل ملد حيحن وااك ول: » زاب نبا خيشلا قال: 39ج
«ةنخالف السفهذا  احد يأخذ مصحًفاو لك أما أن ال بأس به،فلعل هذا احلاجة 

 .(11/341) زبا نى ابواتف
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القراءة ا آخر يرتل س إمامً هل أن يلتم عرش  ي  » :(7/199) ةئمدلاا للجنةا اءمقال عل :40ج
 خلواص وينبيغ ،بيته ا يففردً منح صىل الرتاويك ذل إن لم يتيرسة، فلصالا طمنئ يفوي
ُالين» :يب انلول قل ؛ويطمنئ ليرت م حىتماوا هذا اإلصحينأن مني مواملأ
 .««صيحةانل

طيل يح أن الرتاوي ةلإلمام يف صال رشوعملا» :(6/86) مةائة ادلاللجن ءامقال عل :41ج
  يفأما أن يقترص ،عةرك يف ة آياترأ مجلق فليالوإ، منيأمو املىلع تشق الالة راءة إطقال

ري من الكثماع يت ستفو يهألن فتركه؛  ليتني فاألفضآ آية أو اءةقر ىلعلك ركعة 
 اهللجد أن يتقوا ااملس ةوىلع أئم ،وابثلاجر ومن األ حرمانا هلمو ،ن ىلع املأمومنيالقرآ

 ،الةيف الص  هلمنيمرغب ،مومنياملأهم خوانإلحني نوا ناصووأن يك تهم،يف صال
 .«همإيل إيصال اخلري يف دينهتجم

 ا لك ركعة وجهً يف ويحاصالة الرت م يفااإلم اءة هذاقر: » منيالعثيقال : 42ج
 ب أكرثسيناهذا و ،رصالق  إىل قرب ن أم تكل ة إنل متوسطبطويلة بليست  اواحدً 

يف  مداحل اسع وهللوذلك فاألمر  نيقا يط اللنيجو رأ م رجاًل فيه ر أند  ذا ق  إو ،نيلصامل



 

219 

 

 الباب الثاني عشر: الترويح ببعض أحكام صالة التراويح

ة القيام قملش السنيصالها جوهما إذا  ،جالسني يصلياا أن إذ بإماكنهم ،فلنلة اصال
 ،قائمة الصالأجر  تب هللعذر ك اجالسً  من صىلو ،لعذر نيجالس صليافقد ا يهملع

«هن عينىه اًل ويطى توال أر ،ةقراءيه من هذه اللع هو ام ىلع إلمامامر يست نفأرى أ
 .بردلا ىلع رنو ىواتف

نه فإ  نليببا تلأيسا ،لفضذا هو األه: » زاب نبا خيشلا قال: 43ج
إذا  كنبها. لليت يوتر ث اأحد( يف اثلال اَّلل   وه)قل  فرون( ولاكقرأ )بسبح( و )ان ياك

مثل ما قال بعض  س،فال بأ الزمبيس لس أنه انلا لمن يلعألحياا ان بعضنساإلا تركه
ة ان يف صالألحيا بعض اإلنسان يف ىلع وهل أىتدة لسجة سورة ارك قراءالسلف يف ت

 زبا نابى واتف«ةبالزم ستر انلاس أنها ليإشعاباب من  ،معةاجل ر يومجالف
(11/353).  

ال  و فإنهن غلبدوة يالرشعلعمل يف احلدود ن هذا اإذا اك: » العثيمنيقال : 44ج
 : لو كنتلنيب لي رشعألموىس او ل أبذا قاوهلفيه،  ج حرالس به، وأب

 عضب فإذا حسن وزينتها،ها ي حسنت. أابريً حت لكته  حلربءيتاقر ىلإمع تستأنك  أعلم
 الغلو يف، لكن اأسً ب فال أرى يف ذلك بلوقق الترق فةص ىلعو أىت به أ ته،صوانلاس 
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 ابمن بهذا  أن عل أرىفا الذعل مثل هإال فلقرآن يف امة لك يتعدىهذا بكونه ال 
 .(14/240) نيميثعلا ىواتف«اهلل م عنديغ فعله. والعلبين وال الغلو

اس ىلع اتلدبر د حث انللقص ،بأًساال أعلم يف هذا »:  زاب نبا خيشلال قا: 45ج
ُإ نُْ} اىل:د قوهل تعه ردأن لسالماصالة والي عنه عليه ، فقد روتفادةسالاع وشوواخل

إ ُِذْبهُ ت عَُ
ُفَ بَُُمُْنَّهُ ْم ُوَُادُ ع  ُتَُإ َُك ُلَهُ فُ غُْْن إ ُمُْْر

نَْتُنَُُّفَ
َ
ُأ َكُ اَُعز يزُ ُالَُْك ها ددر [118ملائدة: ]ا{ يمُ حلْ

صل وحي عجهميز أن ترديده ذللك قد اكن يرىلكن إذا ، ه الصالة والسالمليع كثرًيا
 .(344-11/343) زبا نى ابواتف«وىلأذلك  كء فرتاكمزعجة من ابله أصوات ب
 صوصال خة انلوافصال يف وعديد مرشذا الرته نأ مارملا ةياغ يف مامإلا انخيش ركذو

ها لكنها بمجموع ،لن مقاختلو م ث الأحادي لكذب د جاءتقو :لاق ل،لليا صالة يف
يب نلاأن  أيب ذر اين عن األبل هنوحس ماجه نابد أخرج لك؛ فقة ذىلع رشعي دلت

لكن جيوز فعله  ،فردنحق امل يف يددأن الرتاألصل و ددها،ح يرأصبقام بآية حىت  
 . ق عليهم يشال اس حىتانل الحة رااعة مع ماجلماع مع

 

 ،عليهمق ويشس ايؤذي انل ألن هذا ؛ينبيغ ال»:  زاب نبا خيشلاقال  :46ج
سمع  يال أنرص ىلع أن حيمن ؤي ينبيغ للم، فاذلقارئال ىلعلني واملصويشوش ىلع 

بعض  نوم أعلو م، اءره إىل الريجي نيطاالشء فإن ن الرياحذر ميل، و ابلاكءبته صو
ن ذا اكمعفو عنه إ هذا و ،ن غري قصدم يهعل ببل يغل ،ارهك باختيلاس ليس ذنلا

دره أزيز لصقرأ يكون إذا  هم أنالساليب عليه الصالة وانلعن ت به، و قد ثبغري اختيار
 .(343-11/342) زبا ناب ىواتف«ءبلاكرجل من اامل زيزأك
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د بكاء فليجاهحصل تكف بل إذا ي ه النظهر أألا» : زاب نبا خيشلال قا :47ج
حسب  ،دألحج ه إزاعس فين بكاًء خفيًفا ليكويبل  ،انلاسزعج نفسه ىلع أن ال ي

 .(11/348) زاب نى ابواتف«نطاقة و اإلماكال

 إمام عل ذلك كأن اإلمامنياكن واحد جييف مئمة تعدد األ» : نييمثالع لقا: 48ج
لة أن ملسأه اذذلي أرى يف هخرية، فاألالة ا الصول يفاين ناب عن األاثل نكأد، واح

ة ول عليه الصاللرسل اقو هليشمل ؛اينثلاألول وة مع الصال انسان ىلعاإلافظ حي
ُقامَُ»م: السالو ُاإلماممُمن ُكُع ُينرصف ُلتحَّت ُقيُب  نيميثعلا ىواتف«ةليلام
(14/190). 
ة س من الصالاانرصاف انلمام قصود بانرصاف اإلملا» :دابعلا نسحملا دبع خيشلاقال و

، األئمة اثنني نإذا اكمن أنه اس انل مه بعضيزعكما م، وليس يوته بىلرقهم إوتف
ول ألا اممإلف اانرص ية، فإنه إذاانس اثلمخلايصيل  ايناثلو ألوىليصيل اخلمس اول األو

نما وإ ،ألول لم ينرصفا امإلما رصف؛ ألنام حىت اناإلم ع م: إنه قد صىلوقالف، انرص
ت الركعا يف منه بداًل  الةللص قدم غريهوت ،امً ونه مأمإىل كو اه إمامً نحتول من كو

 .دواد يبأ ننس حرش«يةقابلا
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 ،مسجد شاء يصيل يف أي ن أنجيوز لإلنسا» :(6/94) ئمةللجنة ادلاا اءملعقال : 49ج
 .«ةالصال يفشوع اخل عد ىلعة ويساحسنوة ا تالام ذاإلمن اكخصوصا إذا 

ع أن يستم د ابلعيدسجإىل املابه هذد بن قصإذا اك: » زاب نبا خيشلاقال و
 ،لاتلجووى وجرد اهلال مل ،صالتهع يف ويلخش لكذ من يستفيدلو تهصو سنءته حلالقر
 نبى اواتف«كلفال حرج يف ذالصالة  صد اخلشوع يفم وقلصد الفائدة والعقل بل

 .(11/328) زاب
 مسجد غري آخر هب إىل مسجد  يذ أن سانحرج ىلع اإلن ال: » ثيمنيالع لقاو

م انض إذا ليحهل اأ ذلك يشجعن أل؛ هي  سجد حمل أن يبىق يف كن األفضل ،هحي  
 ر ربما الخاملسجد اآل إىل تفلتوا وذهبوا ذاإف ،اعًض ب رف بعضهموع بعض بعضهم إىل
ن جد يكوإىل مس ب أحدذهأن ي ا ال حنرمنن، لكفضلاأل ، هذا هوأحد ماميبىق مع اإل

 .ريالشه قاءللا«ءً اأد أحسنو القارئ أحسن صوتً ا

مام إ وفيهيه السنة ي تقام فاذل دار املسجياخت» :هللا هقفو مامإلا خيشلا لاق: 50ج
اكنت  يهتمون بالسنة ولوال  يهعل ئمونقاالد مسجتيار ا اخمطيب، أ وت أمرحسن الص

اتلتبع  فهذا فقط!وات صاأل بعتبمن يت يففك رها؛اختيابيغ فال ين ةنسح مصواتهأ
«ن سابإحهم بعلف ومن تلسدي اهوال من ، لرسول ا هدين ليس م

 مارملا ةياغ
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يد أن تر نتك إنر، لكن ما فاتك بعد الوت تقض ال: » نيثيمعالال ق: 51ج
 .الشهريء للقاا«تك ثم أوترما فا صل  ثم م، مااإلالوتر مع فع فاش تقيض ما فاتك

ع رشوملوا، ةمؤكد رتاويح سنةال صالة» :(6/93) مةدلائلجنة اال اءمعلقال : 52ج
أن خيتم  جباس واولي ،أراكنهاوبقية ها ودسجو وركوعها قراءتها ويف قيامها يف انطمئنالا

 .«رتاويحة الصال ه يفلكرآن قال

 

آن قرال مجيع ومنيمأعوا املم  سي   رشوع لألئمة أنملا» : زاب نبا خيشلاقال  :53ج
 يت تيل ماال لسوراآليات وا لةيل لك يف امماإلأ فيقر ،ضان إذا استطاعوا ذلكرمقيام  يف
 اايلً توه مسبحان مربه بكتاه مجيع ني خلفصلع املسم  حىت ي   ،يةاضامل الليلة ه يفأقر

 شوعية بالرتتيل واخللعنامع ا ،همعلي يشقذا لم إ، صحفتب يف املحسب ما ر
 .(30/30) زاب نابى واتف«ةينوالطمأن

لة يف يل آنرلقن ارمضا مام يفتم اإلا خإذ» :(6/88) ةئمادلا اللجنة اءمعل قال :54ج
أ ما ن قرإو ،املصحف أولأخرى من ئ قراءة يبتدأن  لهها فأو بعدا بلهقن أو يالعرش
 .« بأس بذلكرقة فالتفور من سهل متيرس 
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 يل،اللم قيا سىمل ت  و ،ا تهجدسىمل ت   يل اللالصالة يف: » زاب نبا خيشلاقال  :55ج
ُْدَُفَتَهجَُُّاللَّْيلُ ُنَُمُ وَُ: }ىل تعااهللل قا اكم َُب ه  يُ يَاُه: }انبح{ وقال سَكُنَاف لًَةُل

َ
*ُُل ُمُِزَُّالْمُ اُهَُأ

ُاللَّْيَلُق ُ ُُم  ينَُآخُ : }تقنيده املعن عبااذلاريات ورة سسبحانه يف  { وقالاًلُيل ُُقَُإ الَّ َُماُذ 
ُرَُآتَاهُ  مُْبُ ْم َُقبَُْكَُُمُْإ نَّهُ ُه  ُل ُُذََُلُن وا َُْك ُُنيَُن ُسُ حم  ُقَُون َُكَُ* ُم نَُل ُا َُيهُُْمَُاللَّْيلُ ُياًل ما { أَجع ونَُا

ة ااعمرع م ،يلالل يف رمضان أول الليل امقي اء ىلعلملععند اق طل  ت   يهف الرتاويح
يف  حة مشاوال ،ما لليلقيا ن تسىما، وأتهجد ن تسىم، وجيوز أطالةفيف وعدم اإلاتلخ

 .(318-11/317) زبا نابى واتف«وفقمل اك، واهللذل

يب وانل ،طيب ان عمل  رمض يفجد اتله» :(6/94) ادلائمةة جنالل اءملل عقا: 56ج
  ا ريهخيص غ بما الخيصها و ،مضانر ة منخريعرش األالله يف يل ييحياكن

كيف ي وقتلفجر بقبل ا جدصالة اتله منيه أن ينت لإلمامع يرشن لك ،ليايلن الم
 .«سحورال كلأل

 عات يفركالعدد  يف زيدبأس أن ي ال» :(83-6/82) ةادلائمنة لجال اءملال عق: 57ج
ه يف صليا يقسمً  ،قسمني ويقسمها إىلل وألعرشين ايف ال هان عددواخر ع األالعرش

 ؛تهجدىلع أنه ه يللليل ويطر ايف آخا يصليه سمً وق، اويحترنه وخيففه ىلع أليل ال ولأ
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ا واكن إذ ،هايف غري تهدجي ما ال واخرهد يف العرش األجيت انليب ناك فقد
 .«رقدال لةريا لليحت ؛لهأهأيقظ و ،يللهحيا وأ ،راملزئ شدو ر شمرواخاأللت العرش دخ

 

ذات يللة   ع انليبصليت م»قال:  ة عن حذيفمسلم  جخرأ :58ج
عة، فمىض، صيل بها يف ركلت: يثم مىض، فق ت: يركع عند املائة،ح ابلقرة، فقلفافتت

إذا  ساًل:رتران فقرأها، يقرأ مثم افتتح آل عم تتح النساء فقرأها،م افبها، ثيركع فقلت: 
  .«عوذوإذا مر بتعوذ تسأل، بسؤال  مر  إذا تسبيح سبح، وة فيها بآيمر  
 صالة يف لإلنسان ينبيغ أنه :منها دائوة فدعاحلديث  اذيف هو»:  عثيمنيال قال
 مهللا: ويقول يقف اجلنة ذكرب مر ول مثل ويسأل، يقف أن رمحة بآية مر إذا يلالل

 من اهللب أعوذ: يقول قف،ي وعيد مر وإذا نة،اجل ألكأس إين امهلل أهلها، من اجعلين
 يقف وتعاىل؛ حانهسب هلل تعظيم يعين تسبيح، آيةب مر اوإذ ،ارانل من باهلل أعوذ ك،ذل

 .(95-2/94) ض الصاحلنياح ريرش«مهويعظ اهلل ويسبح
ة غري الصال آن يفة القرقراءد عنأن هذا يستحب  رياآلج ممااإل كرذ: تتمة
عذاب  مرت به آية ذام، وإكريمحة سأل مواله الت به آية را درس فمرحب إذأ» :فقال
فر وجل عما قال أهل الكهلل عز  زنيه  تار، وإذا مر بآية وجل من انل عز عاذ باهللاست
 .(146: ص)  آنأهل القرخالق أ«مه وعظل ح اهللسبل 

عن  ملسم هجرخأ امل ؛كلذ نع لقاثي ال نأو ابابحتسا اهدنع دوجسلا هل يغبني :59ج
ُابنُآد»قال:  يب عن انل رة يب هريأ ُقرأ دُاعزتلُجمُالسجدةُفسإذا
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ُآدم ُابن ُأمر ُويله، ُيا ُيقول: ُيبيك، ُُالشيطان ُُفسجدبالسجود تُوأمرُنة،اجلفله
 «ارلسجودُفعصيتُفيلُانلبا
جدة بسآن لكما مر لقربسجود اأن يأخذ نفسه  لقارئوأحب ل» :ال اآلجريق

رشة سجدة، وقد قيل يل أربع عس عرشة سجدة، وقد قمخويف القرآن  فيها، سجد
ه فإنه يريض رب واذلي أختار هل أن يسجد لكما مرت به سجدة،سجدة، ة عرشإحدى 

 .(146-145: ص)  آنأهل القرخالق أ«طانالشي عدوهظ ويغيوجل، عز 
 هيفو ،لضفأ وهف ةبجاو اهنأ سانلا نظي ال ىتح عضاوملا ضعب يف دوجسلا كرت ولو
 .كرتو دجس يذلا  يبنلاب يسأتلا

مة مداو ن غرياس منلبعض اام معه وإن ق: » ةيميت نبا يخ اإلسالمش لاق :60ج
عباس،  بابن ةليل يب فال بأس، كما صىل انلويف غريها  ،اجلماعة فيها ىلع

 .(3/112) ىواتفلا عومجم ىلع كردتسملا«ةويللة حبذيف
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 ال ينبيغ نيلمملسااق اتفبكدة ؤنة متر سلوا»: ن تيمية ابم الساإل خشي قال: 1ج
 مجيع ضل منوتر أفوال ،عشاءالو ملغربهر والظسنة ا من كدوتر أول. واألحد تركه

لك يل. وأوكد ذام اللاملكتوبة قي عدة بل الصالل أفضب؛ الضىح هار كصالةانل تتطواع
 .(23/88) ىواتموع الفجم«علم أواهلل ،كعتا الفجرور تروال

يب أعن أمحد  جهأخر امل ؛جرالفع وطل تقونتيه وياء ة العشبعد صالأ من ديب: 2ج
ُاهللإ»: قال  يب  أنل انل   ة برص صالةً،ُويهُالوتر،ُفصلّوهاُبنيُُزادكمُِ نَّ

«لفجرءُإ لُصالةُالعشاصالةُا
ن لك  » :تقال  اعئشةاملؤمنني أم ن حني عحيالص ا يفومل اهلل  ولر رستأو قدلليل ا م 

  ن أو ت  خره. فانتىهوسطه وآل الليل وأ، م  رره  إ ىل و  ح   .« السل
فجر ع أهل العلم ىلع أن ما بني صالة العشاء إىل طلوع الأمجو»:  رذنملان اب قال

 .(2/266) فارشإلا«وقت للوتر
بل وتر قووقته ما بني العشاء وطلوع الفجر اثلاين، فلو أ»:  ةمادقن اب قالو

 .(2/119) ينغملا«وتره العشاء، لم يصح
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 لعمن ف   هو املشهور ركعتني، ون لكسليم متال فضلألا: » ويوانل لقا :3ج
 و ، ل اهللرسو

 
 ملسيح محصح رش«مثىن مثىن لة الليالبص همر  أ

(6/20).  

أن جيلس بعد  :ىلاألوورة الصن هل صورتاالث يتار باثلإلا»:  العثيمنيقال : 5ج
من  ألنها ؛اه منيه عنهاثلاثلة وهذ بم فيأيتويق ل ثمألوتشهد اهد الشيتو لركعتنيا

 ،حدبتشهد وا ث رسداالباثل يأيتأن  :ةاثلانيرة لصووا .املغربة ر بصالوتلهه اتشبي
  .وى نور ىلع ادلربتاف«ملرشوعةالصفات ا نذا موه
ر »:  يبويتاإلقال و ستحباب جح العلم، أن األرأقوال أهل ااألدل ة، و منحتر 

ه ال لكنصل جاز، ركعات بال فلوتر بسالم، وإن صىل ثالث عتني، وارك البني الفضل
ملغرب، دين اكشه  بت تار بثالث ركعايتا اإلوأم ل جيلس يف آخرها،وسط، بس يف الجيل

أعلم  تعاىل واَّللل  ،ربنليه عن تشبيه الوتر باملغلصحة اما يقول احلنفية، فال ي رشع؛ ك
 .(18/66) العقىب ةذخري«جع واملآبرمله ااب، وإيلبالصو

ع لوتر مويح واة الرتال صالمل أن تكفضاأل» :(6/92) ئمةاة ادلناللج اءمال علق :6ج
« يللةمُلُقياُبت ُفُكُ اإلمامُحَّتُينرصُامُمعنُقمَُ» :يب ول انللق ؛اإلمام
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بل تكتيف  ،رتلوكرر ا توالما شئت  ن الليل فصل  لك مصيل بعد ذت نإذا أردت أو
 .«اإلمامه مع يت  لذلي صار بالوت

 يف من الليل ر وتره يلصيليؤخن اك نإ» :(208-7/207) نة ادلائمةاللج ءامل علقا :7ج
ر خآ تلكون-ة دحخرية بواشفع األ له منيفع فما ،سهفنل هر صالتيف آخر ثم يوتته بي

 .«ن  سح   -وترا صالته من الليل

،  انرصف اإلمامم حىتامع اإلمقام  يه أنهيصدق عل: » زاب نبا خيشلاقال  :8ج
 نبى اواتف«ال بأس بهذاف ،لليآخر ال رهتو حىت يكون يةة رشعحة ملصلعركوزاد 

 .(11/312) زبا

أمحد واجلمهور جواز فيع ومذهب مالك والشا» : يقارعلا ةعرز وبأ لاق :9ج
 .(3/78) بيرثتلا حرط«تر بركعة فردةالو
ما تان، كع به ركعيتطو فأقل مار تا الودا عوأما م ركعة،»:  يعداولا انخيش قالو

 .(2/464) ةطرشألا ةراغ«ثىنُمثىنليلُمصالةُال»ُ:انليب قال



  

230 

 

 ام في سؤال وجوابتقريب الصي

ن فم ؛يس بالزمجائز وليف الوتر  تنوالق» : يةمبن تيا مالسإلا خشي قال: 10ج
ن ماألخري  فانلص يف هم من قنتت، ومنقنم يلمن  -  نليبا يعين -ه اب  حأص
من ذلك فال لوم  ال شيئً فمن فع ؛ائزجسنة لكها. واجلميع قنت الهم من ضان، ومنرم

 .(23/99) ىواتموع الفجم«هعلي
غ يف الصالة اعء السائدلا سن جنر ملوتنوت اق ناألمر أوحقيقة : »ا ضيأ لقاو

وكما  عبس أو سمخبثالث أو تر يو أنرجل ري الخي كما كه.اء ترمن شو فعلهاء من ش
نوت إن شاء  داعء القخيري يف كوإن شاء وصل. وكذلصل إن شاء فبثالث وتر ذا أري إخي

 ،نأحسفقد  هرشيع الإن قنت يف مجن فرمضا اميق مصىل به اإذو ،هن شاء تركفعله وإ
 موعجم«أحسن ال فقدحب يقنتلم  وإن ،خري فقد أحسنانلصف األيف  تنوإن ق

 .(22/271)ىواتالف

 علم أنهن وال رض،س بفولي مستحب تالقنو: » زاب نبا خيشلاقال : 11ج
 له ة، لكن فعتارله ة وفعتار تركه نهأ معل نكما القنوت، ىلع الوم دا

ارة رتكه تن يد عمر اكعه اس يفانل ا أمل مل  كعب نأيب برة، تاتركوه وة رابة تاالصح
ى واتف«فال بأس حيانإذا تركه بعض األ نه نافلة،ه أليف تركحرج  فالتارة، فعله وي
 .(10/207) زبا ناب
؛ قنت دائماً ن ياك إذ لو، اً أحيانع يدوناً، اكن يقنت أحيا: » ينبلاألا خيشلال قاو

أن  يدل ىلعوذلك ،  يتارهووا إين ربة اذللصحاا  أكرثىلع خيف ذلكملا 
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ابعني، واتل لصحابة،لماء من ايه مجهور العسنة، وعل ؛ بل هومألمر احلتبا سنوت ليالق
  (3/970)انليب  ةصال ةفصل صأ«بعدهم ومن

نور تاوى ف«أفضل عندي فهو ايانً أحكه وتر اأحيانً  تذا قنإ»:  ثيمنيالعال قو
  .دلرب اىلع

ولسنا وإن رأينا ذلك حسنا مجيال، بموجبني ىلع من تركه : » يربطلاقال : 11ج
«إاعدة صالته اليت ترك ذلك فيها، وال سجود سهو، اعمدا اكن تركه ذلك أو ساهيا

 .(1/385) زبا نابى واتف

 نبعن عمر  (2/170)رواء اإليف  ألبلاينححه اوص (2/210) يقابليه جأخر :13ج
لك عليك ك، ونتون بينك ونؤمتعنا نسإ امهلل»اعء: ت بهذا ادلأنه قن اب اخلط

 سىعك نيل، وإدنسجيل وك نصعبد، ول إياك نكفرك، امهللن الوري خلعليك ا ونثين
ب لحق، امهلل علكفار م  با دل ك اجل  عذاب إن ك،بذاوخنىش عتك محرجو رد، نحنف  و ذ 

  «.لكيبدون عن سيص يناب اذلالكتأهل الكفرة 

د وت بعقال أمحد يف رواية ابنه عبد اهلل: أختار القن»:  ميقلا نباقال : 14ج
الركوع، إن لك يشء ثبت عن انليب صىل اهلل عليه وسلم يف القنوت، إنما هو يف الفجر 
ملا رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ولم يصح عن انليب صىل اهلل 

 .(1/323) داعملا داز«قبل أو بعد يشءعليه وسلم يف قنوت الوتر 
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نه قال: أنا أذهب إىل أنه بعد الركوع، فإن محد أوروي عن أ»:  ةمادق نباقال و
 .(2/112) ينغامل«قنت قبله، فال بأس

ج در هذا ، وىلعىلأوو ؛ فه وأحفظأكرثوع لركنوت بعد القاة روا»:  يقهيبلاقال و
 ىربلك اننسال«اهنهم وأكرثيات عرواال أشهر يف لراشدون ا خللفاءا
(2/295). 
والظاهر أنه من  ،ختلف عمل الصحابة يف ذلكوقد ا»:  رجح نبا ظفاحلاقال و

 .(2/491) يرابلا حتف«االختالف املباح
 بل الركوع يفالصحيح اثلابت عن الصحابة هو القنوت ق»:  ينابلألا خيشلاقال و

 .(2/166) ليلغلا ءاورإ«الوتر
قبل  لقنوتاسع، فيجوز اهذا و يف ألمراذلي يرتجح عندي أن ا» : يبويتاإلال قو

الصحيحة أنه  حاديثاألرثة الركوع لكوجيوز بعد  ب،صحة حديث ابلاالركوع، ل
  إيله ب، وىل أعلم بالصواايقنت بعد الركوع يف الصبح. واَّللل تعاكن

 .(18/71) ىبقعلا ةريخذ«كيلم الونعو حسبنا، وجع واملآب، وهاملر

 من جنسألنه  ؛الوتر وتقن ين يفدع رفع ايلرش  ي  »:  زاب نبا خيشلاقال : 15ج
وت  قنئه يفداع حنيه أنه رفع يدي عنه  ثبت وقد ازل،انلوالقنوت يف 

 .(30/51) زاب نى ابواتف«يحبإسناد صح  يهيقبله اجأخرنلوازل. ا
مر ع ازل عننلوا ايلدين يف قنوت رفع صح هنأ مارملا ةياغ يف مامإلا انخيش ركذو
 .الوترن يف قنوت ديايل رفع ن عباس وابود ابن مسعت عن ، وثباس بن عبوا
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ن أل ا؛ها كثرييرفعوال ،  صدرهإىلديه رفع يي :قال العلماء» : نيعثيملال اق: 16ج
ه سط يديداعء رغبة، ويب ، بلعلرفاب اإلنسانفيه ء ابتهال يبالغ س داعادلاعء ليهذا 

ضم لم: أنه يلعام أهل اهر الكم اهلل. وظرمحهبنا ال أصحا. هكذا قسماءال ما إىلهوبطون
 ، وأمائاه شييعطي أن يطلب من غريه يذلا تجديسامل لكحا ضهما إىل بعض،ن بعيايلد

 حرشلا«ءاعلملا يف الكموال ؛ ال يف السنة، أصال  أعلم هلا فالهمينبة املباعديج وتلفرا
 .(4/18) متعملا

ثم إذا بلغ بعد  ...، ذلي أختار أن يسكتواا: » يزورملا رصن نب دمحمقال : 17ج
 .(326 :ص) ليللا مايق رصتخم«نواذلك مواضع ادلاعء أمل 

ند اثلناء ، وعلقنوتا ني ىلع ادلاعء يفمع اتلأرشي» :(7/94) نة ادلائمةاللج اءمل علقاو
ه يدع يرفبأس، وينك أو سبحانه فال حال: سبوإن قا السكوتفيه كي سبحانه اهلل ىلع

 . «ك ذلل ىلعد ما يدنه قد ورين، ألدوالعي جلنازةكبريات ايف داعء القنوت وت

من ابلدع اليت لم جند هلا أصال قول املأمومني وكأنهم يف : » يعيطملاقال : 18ج
وقوهلم عند تباركت ربنا  (حقا) :هحلقة من حلقات اتلواجد عند عبارات اثلناء هذ
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 :ص) يوونلل عومجملا ةيشاح«بعض املتفقهني وجياريهم يف ذلك (هللأيا ) :وتعايلت
273). 

  .ةيمالسإلا ةكبشلا ىواتف«عةبد: » ثيمنيالعل قاو
من قنوت اإلمام  ذلكرا  مواطناملأموم ىلعجواب : » ديز وبأ ركب خيشالقال و

ال  لكها ك،)حق( وحنو ذلأو  ( أو )أشهد(وعداًل  اصدقً ) و( أدقتو )ص( أا)حقل  بلفظ
 .(423 :ص) ءاعدلا حيحصت«هلا صلأ

ابه اعء يف كتم ادللل ، وعهتعاىل يف داعئ ن اهللأذ»:  ضايع يضاقلاقال : 19ج
م لالع ء:ة أشيافيه ثالث جتمعتوا ألمته،ء ادلاع يب  م انللل خلليقته، وع

داعئه عن  عدلينبيغ ألحد أن ي ة؛ فالحة لألمصيوانلباللغة، لعلم وا يد،باتلوح
»(1/17) ةينابرلا تاحوتفال. 

  :يلازغلا لاق: »ي وونلل اقاو
 
د أحلك  افم ،ورةأثت املاقترص ىلع ادلعوي أن وىلاأل

 .(396 :ص) راكذألا«تداءيه االعلاف عخفي ،سن ادلاعءحي
ء يشريه، وأي من غا أحب إيلن انليب ملروي عن ا» : يدرواملاقال و

 .(2/153)الكبري اوياحل«هنوتعن ق جزأهريه أغو رثوأن ادلاعء املقنت م

دود، شاذ مروارد( الاعء عني )أي ادليت لاق قول من: » حالصال نابقال : 20ج
تعني يف القنوت ال يىلع أنه  اقهم عياض اتفالقايض اء، فقد حىكلمع الهريالف جلماخم

 .(3/497) عومجملا«ءداع
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اعلم أن القنوت ال يتعني فيه داعء ىلع املذهب املختار، فأي  » :ووي قال انلو
ن ت  بآية   ،داعء داع به حصل القنوت أو آيات  من القرآن العزيز ويه مشتملة ىلع  ولو ق 

 .(61 :ص) اكرذاأل«ةلسن  ادلاعء حصل القنوت، ولكن األفضل ما جاءت به ا

من أفضل ات وعدلر وااألذاك ب أنال ري: » ةييمت ناب مالساإل خيشقال  :21ج
عية فاألد ،عالبتداوا هلوى اباع ال ىلعتواالف ناها ىلع اتلوقيادات مبوالعب لعباداتا

يل ب سىلع وسالكها ،اعءذلكر وادلاه املتحري من احريت اضل مانلبوية يه أفواألذاكر 
وما  ،سانه إنوال حييط بان سه ل عنربليت حتصل ال يعاائج نلتد واائفووال ،مان وسالمةأ

رشك مما ال  فيه ونن مكروها وقد يكوقد يكوحمرما د يكون األذاكر قمن  ااهسو
 صيلها.ل تفويه مجلة يطو ،اسه أكرث انلهتدي إيلي
ن وجيعلها عبادة سنوملا رياكر واألدعية غ من األذن يسن للناس نواعأ ألحدليس و 
 لمدين  اعبل هذا ابتدمس؛ لصلوات اخل ان ىلعبواظواس عليها كما يب انلواظبة يتار

م لفهذا إذا  ،نةلناس سلري أن جيعله غمن  ناو به املرء أحياما يدع خبالف هلل به؛يأذن ا
ن فيه ذلك كن قد يكوزم بتحريمه؛ لجلا جيز ا لمىن حمرمضمن معيعلم أنه يت

ليه عفتح ة تيأدعبالرضورة يدعو  دن عننسااإل أنشعر به. وهذا كما ال ي ننساواإل
: يعتنان ذكر غري رشيع واسغري رش اذ وردأما اخت. وقريب هلفهذا وأمثا لوقتذلك ا

لب طاملية اة اغالرشعيألذاكر ية الرشعية واهذا فيف األدع ومع ،نها مما ينىه عذفه
ثة ملحد  ر اذاكاألنها إىل غريها من ع لدعال يو ،قاصد العليةنهاية املو ،الصحيحة

 .(511-22/510) ىواتفلا عومجم«دمتع فرط أوو مأهل  جاالعة إاملبتد  
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 ىلع والصالة  ة الكفر لعن   :يهة علس من الزيادبأ ال: » اينبلألا خيشلاال ق: 22ج
ذلك عن  توبثل ؛نارمض من انلصف اثلاين يف منيللمسل وادلاعء  ، يب انل

ا واكنو ي:القارد  ن بن عبمحالر بدآخر حديث ع ء يفد جافق ؛ عمر عهديف  ةاألئم
ون ويكذب بيلكس ين يصدون عنرة اذلل الكفمهلل قاتاصف. نلة يف انون الكفريلع

 هميعل ألقو قلوبهم الرعب، ق يفوأل ،لكمتهم نيخالف بو ،كبوعدفون رسلك وال يو
ا مني بممسللو لويدع ،ىلع انليب  يليصثم  .احلق رجزك وعذابك هلإ

 .(32-13 :ص) ناضميام رق«للمؤمنني رتغفسي ثم ،من خري تطاعاس

 ةطالإملأمومني ىلع ا طيلايع أال ي ادلىلع» :(6/76) ائمةنة ادلاللج اءمعل قال: 23ج
لت ما دك ،كعدا ذلما  رتكء ويىلع جوامع ادلاع ن حيرصأفف وخيبل عليه أن  ،تشق

 .«نةالسعليه 
 ليت تشق ىلعطالة افاإل ،ال تقصرين غلو وويك أال يحالصح: » منيالعثيال قو
ة يف طال الصالبل أج بنعاذ مه أن ا بلغلمل    ن انليب، فإ عنهايهاس مننلا

ُذُ َعايَاُمُ »: لضب وقا، غقومه
َ
ن!ُأ

َ
ُأ  واردة،ال تماالك يغ أن يقترص ىلعبذلي يناف« ؟َتَُفتَّان 

 .يزيدأو 
ن  ،نهممء الضعفا ال سيماوم، وترهقهانلاس  ة ىلعطالة شاقاإل نأ وال شك يف انلاس وم 

ن  مع  ه أن يبىقعلي شقويام، مل اإلأن ينرصف قب حي  ب   وال أعمال، وراءهن يكوم 
 اعءادل كك ينبيغ أن يرتل، كذب ني    ن يكونوا ب ني   مة أئاأل  إلخواينفنصيحيتم، اإلما
 .(136-14/135) نيميثعلا ىواتف«واجب ءاعدلا مة أنن العا يظىت الانا، حأحي
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ساعة أو صف يبىق نة ألئمعض ااس أن بحىك بعض انل» : نيثيمالع قال: 24ج
أو  ننيواث مه يناسب اإلمانأر د  ق  إذا و ،خالف السنةأنه  كش الوهذا  ،دعوكرث وهو يأ

 .بردلا ىلع رون ىواتف«اآلخرين اسبني فإنه ال ،عةجلمامن اثالثة 
ة، بدعف تلطويلاذلك ة الرتاويح بالصما ادلاعء يف أ: » يعداولا انخيشقال و

 .(137 :ص) بيجملا ةفحت«بدعة بدعة،

نلة القنوت استفتاحه بغري ما » : ديز وبأ ركب خيشالقال  :25ج ع ر ف  يف س  ال ي 
...«  امهللُاهدنا»: ريض اهلل عنهلسبطه احلسن صىل اهلل عليه وسلم ن تعليم انليب مذكر 

 ...«. إنا نستعينك امهلل» ــ: -ريض اهلل عنه  -وما ثبت عن أمري املؤمنني عمر ــ 
والصالة لكها محد وثناء ىلع اهلل تبارك وتعاىل، وداعء القنوت بعد الرفع من الركوع بعد 

 ...«.امهلل ربنا ولك احلمد »احلمد يف قول املصيل: 
ن هلذا فلم أر يف املأثور، ولم أسمع فيما جرى عليه العمل، أن املصيل جيلب أنوااعً م

 .رتولا يف تونقلا«رالقنوت يف صالة الوت داعء املحامد يستفتح بها

إن زاد يف داعء القنوت ىلع الوارد فعليه » : ديز وبأ ركب خيشالقال  :26ج
 :مرااعة مخسة أمور

 .جنس املدعو به يف داعء القنوت املذكورأ. أن تكون الزيادة من 
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 .ة من األدعية العامة يف القرآن والسنةلزيادب. أن تكون ا
ريض  أن يكون حملها بعد القنوت الوارد يف حديث احلسن وقبل الوارد يف حديث يلع

 اهلل عنهما
 .د. أن ال يتخذ الزيادة فيه شعارا يداوم عليه

 .رتولا ةالص يف تونقلا« املأمومنيأن ال يطيل إطالة تشق ىلع .ه.

يف  اء  به االعتد رس  وقد ف   ،جعسل ف التك يال :يلازغلا لاق» :ووي قال انل: 27ج
 .(396 :ص) راكذألا«ءادلاع

م ادلاعء وعد اب السجع يفنجتايع اوع لدلاملرش» :(6/76) لجنة ادلائمةلا اءملال عقو
 اهلل ىلر إاتقواالفاحلاجة  ظهراال مخاشعا متذلئه ل داعاكون حأن ييه، وف فاتلك

 .«اعءدلع اسماب لأقروة ابىع لإلجدفهذا أ ،سبحانه

قعر، واتل ،واتلغين طريب،واتل تللحني،ا» : ديز وبأ ركب خيشالقال : 28ج
د اء  ادل  تلموا

 
، م  اعطيط يف أ ر  ء  يم، ي  ن ك  ظ  ال، االب  و ة،اع  رضل   الايف   ن  ع  ية  و ،ة  يل دوب  والع  ت ه  داع 

 قو ،به بنيعج  الم   مجع تكثريو، ابواإل عج للرياء،
 
هلد أ

 
من يفعل العلم ىلع  نكر  أ

وات، لصلناس يف ااً للوصار إماماىل عت وفقه اهللمن ىل فع ،ديثحلذلك يف القديم وا
 اعةرضبصوته املعتاد، ب اعءيق   ادلي ل   وأن ية،تصحيح انلتهد  يف ، أن جيوقنت  يف الوتر  

ل  صاً الهبتوا ت خ  «علق بربهبه عن اتللقل ةالصارف كفاته اتلهذ تنباً جم، ر  ا ذ ك  مم، م 
 .تونقلا ءاعد
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 يف الرصاخ يتعمدون زمانك أهل من كثريا وترى: » يسولمة األعالالقال : 29ج 
 وال وتستد، املسامع وتستك د،شتوي غطالل يعظم حىت اجلوامع يف ًصاخصو ء،دلاعا

ح ور«املسجد يف ذلك كونو ادلاعء، يف الصوت رفع: بدعتني بني مجعوا نهمأ يدرون
 .(8/193) ايناملع

يلزتم ف آنلقربا أال يشبه ادلاعء دلايعىلع ا» :(6/76) مةاللجنة ادلائ اءمعل قال: 30ج
وال   نليبي اف من هدر  عال ي  ذلك فإن  ؛بالقرآن يناتلغو جويدتلاقواعد 

 .«ه ب  أصحا ديهمن 
َوإ ُ تعاىل: } قوهلتفسري يفملتأخرين بعض ا ركذ: » العثيمنيقال و

ْمُلََفرُ ُمُ نَُّ اُقًُيْنه 
وَنُيَلُْ ْمُب الُْو  نََته  لْس 

َ
َُُاب ُك تَُأ أن  لكمن ذ نكر: أذ [78ن: راعمآل ] {ُم َنُالْك َتاب ُب وه ُْحَسُتل 

اديث انليب حاديث أحأ األريق آن، مثل أنالقر وة صفة تالرآن ىلعالق ان غريو اإلنستلي
 ىلع هذا: فال ن. وآرقعلم كقراءة الهل الم أالك ، أو يقرأالقرآن كقراءة

 عندا به القرآن، ال سيم يقرأة ما ف صن ىلعلقرآيرتنم بكالم  غري ا نسان أنز لإلوجي
ر  ي  اذلين ال امة لعا  ىلع رون ىواتف«وةات واتلالمبانلغإال وغريه القرآن  نيون بقف 
 بردلا
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 خشي قال حاربني،وامل نين والظاملتديين املعرفاعء ىلع الاكهو ادل رشوعمل: ا31ج
ر به، مأموع مرشو كفارس الظاملني ال جنىلعء وادلاع» :ة ميتيالم ابن ساإل
 .(8/335) ىواتموع الفجم«ينر الاكفاعء ىلعوادل ني،ندلاعء للمؤماوت وقنع الرشو

 ناسباعء املد لك نازلة بادلعو عنأن يدت  للقانوينبيغ»(: 22/271يف موضع آخر )وقال 
لاكفرين م من اليهيدعو عن ، ومنيمنمن يدعو هلم من املؤ وإذا سىمزلة، انلتللك ا

 .«انً لك حسذ اكن ربنياملحا
نظر،  حمل فإنه الك لعموم الكفارادلاعء باهلأما : » نيمعثي ناب ةمالعلا القو

ُعليك» ، بل قال:قريش باهلالك ىلع وهلذا لم يدع انليب  ُبهم،ُامهلل!
قد ييق ضواتليق، اتلضيب هموهذا داعء علي «فينُيوساُعليهمُسننيُكسجعله!ُامهللا

اهلالك ادلاعء ب املهم أنف ظلمه.ن ع اهلل ىلإ رجعي يكون من مصلحة الظالم حبيث
 .(302-1/301) دل املفيولقا«دد فيهي ترجلميع الكفار عند

 لقايض إسماعيلأخرج ا فقد ؛لكس بذفال بأ اتوقو فعل ذلك يف بعض األل :32ج
  ا ذكر األبلاينقوي كمبإسناد   يب  انلة ىلعصالال فضلب كتا يفاملاليك 

 ،نهتعاىل ع هد عمر ريض اهلل عيفمضان راويح رتيف  م انلاسيؤ معاذ اذلي اكنيب ن أع
 .سلموصحبه و آهلمد انليب األيم وىلع حم ىلع وصىل اهلل وهل:بق قنوتالتم اكن خيأنه 

يب: منهم، بة عن بعض الصحاذا أيضا ت هبثو
 
صاري األنمعاذ و ب،عن كب أ

 .ءصحيح ادلاعتكتاب كما يف . 
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اطلعت ىلع بعض اآلثار اثلابتة عن بعض الصحابة وفيها »:  ألبلاينا خيشلاقال 
«فقلت بمرشوعية ذلك ،آخر قنوت الوتر صالتهم ىلع انلىب صىل اهلل عليه وسلم يف

 .(2/177) واء الغليلرإ
 ةالصلا اهيف تونقلا يف  يلع نب نسحلا ثيدح رخآ يف عةوفمر ةدايز تدرو :ةمتت

 كما ثبتت ال ضعيفة آخره يف زيادةال هذه»:  ألبلاينا خيشلاقال  ، يبنلا ىلع
 نرى ال لكننا .اعوانقط جهالة اسنده ويف ،والزرقاين الينقسطوال حجر ابن احلافظ قال
 .(243 :ص) ةنملا مامت«بها السلف عمل جلريان منها نعاما

عب يب بن كن أع يئ االنسى رو» :(7/187) ائمةاللجنة ادل اءمقال عل: 33ج
لقدوسُاُنُامللكسبحا»ال: قلوتر يف ا سلم إذا  اكن رسول اهلل قال: 

ن بن رمحبد اليث عحدمن  قطين ادلار أخرجهو« رهنآخُثُمراتُيطيلُفالث
ُ»بلفظ:  دجي دإسناب أبزى ُالقدواملسبحان ُاملالئُسلك ُوالرب نة اللج «روحكة

   .ادلائمة

ن  اين وأبو داود وصححه األبلرتمذي ال : أخرج34ج   ن   ب  يلع     ع 
 
نل  ال ب   ط  يب  أ

 
ل انلل  أ  يب 

   وي   ن  اك ر ه ر  خ  ل  يف  آق 
ت  مَُّا»ِ ُ:و  ُب ُإ ُُللَّه 

وذ  ع 
َ
عَُُ،َكَُُسَخطُ م نُُْر َضاكَُِّنُأ َكُات ُافََُوب م 

وبَُُم نُْ ق  وذُ وَُُ،َكُت ُع  ع 
َ
ُنُْب َكُمُ ُأ

 
ُثََُكُالُأ نَْتُُ،لَْيَكَُناًءُعَُْحِص 

َ
ُُأ ثْنَْيَتُىلَعَ

َ
 «َكُْفسُ ُنََُكَماُأ

دوس سبحان امللك الق :ث مراتر ثاليستحب أن يقول بعد الوت» :ووي قال انل 
نك ن سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك مامهلل إين أعوذ برضاك م :وأن يقول
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ففيهما حديثان صحيحان يف سنن  .ال أحيص ثناء عليك أنت كما أثنيت ىلع نفسك
 .(396 :ص) عومجملا«أيب داود وغريه

 :عدهأو بم ره قبل السالخر وتيف آأن يقول  ومن السنة» :ينابلألا خقال الشيو
ُأ» ُإ ّّن ُعامهللّ ُسوذ ُمن ُوبرضاك ُعقوببخطك، ُمن ُالُمعافاتك ُمنك، ُبك ُوأعوذ تك،

حِصُ
 
 «سكنيتُىلعُنفكماُأثك؛ُأنتًُءُعليثناأ
ُاملل كسب»: الوتر قال إ ذا سلم منو ُسبحُحان ُالَمل ُالقّدوس، ُسبحانُان ُالقّدوس، ك

 .(33-32 :)ص ناضرم يامق«اثلة اثلته ويرفع يفويمد  بها صو «كُالقّدوساملل ُ
ن  يلع   )»:  يبويتاإلل قاو ال ب  ع  يب  ط 

 
نل ا  ( ب ن  أ

 
ل )أ ن  نلليب  ، اك 

ر ه ( أي
ت  ر  و  ، يف  آخ  ول  ق   د املعادزا يف قي م لا مام اب نذكره اإل امل، بعد السالم ي 

اكن »: نسايئ  لاات ايرو إحدى أن يف (129 :ص) حتفة اذلاكرينيف   لشواكينوا
م من السال قول ذلك بعدففيه أنه اكن ي«وتبو أ مضجعهن صالته، ذلك إذا فرغ ميقول 

 ،دهعن أر ذلكفإين لم ايئ، إىل ثبوت ما نسباه إىل النس أنه حيتاجال إ  الصالة، ال فيها.
رفلي    .(122-18/121) العقىب ةذخري«ىل أعلمَّللل تعا. واحر 

نل اهلل عنها  يضر ةن اعئشع (486) مسلم يفاء ج :ةدائف
 
ل انلل  أ ا ذ بهاعد يب 

 .ود الليلج سيف اعءادل

،  يبنلا نع يثبت فع فلمرتحد موا ما بصوتأ: » يعداولا انخيشل اق: 35ج
 ةطرشة األراغ«ةاهليئ هذهكه، د  فس  ا ي  يه مف اد  واع فزي  وقد يكون اليشء مرش

(2/245-246). 
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 ذكر ما قد رأيتت الوتر، وقنو ل يفصحتاليت  خطاءألا بعض ع بعض ابلاحثنيمج :36ج
 ر.اتيرس منها، مع االختص

 ل،وامن أهيها ا فوم، وانلار اتهاصفنة واجلا كر فيهوعظة يذنه مكأادلاعء ل ع  ج   -1
 إلخ ذلك.، حشة وظلمةو فيه من امووعذاب القرب 

 .ةورأثملص ىلع األدعية ار، وعدم احليهف طالةواإل، ءاع ادلتداء يفاالع  -2
قال:  ن عباس عن اب يابلخار يف صحيح، فاعءدل ايفع ف السجتكل -3

   هللا ولهدت رسفإين ع ؛نبهادلاعء فاجتن م سجعلانظر ا»
 .«نابجتالذلك اإال ون علابه ال يفوأصح

هذا وفيه، ف اللط سألكن ولكن ءك رد القضاسألنال  اإنامهلل  :مهقول بعض -4
 .«ءعالُُيردُالقضاءُإالال»ديث: ض حلر  عام

 ن الكريم.رآقلة اءوقراءته كقرا  ادلاعءغين يفتلطريب والحني واتل اتليفغة لباامل - 5
:  العثيمني مةالل العقا (ونانل الاكف وه بنيمرمن أاي) :دلاعنياقول بعض  -6
 ل:ن اهلل قاأل؛ انلونلاكف وا ل بعدون، بوانل ف بني الاكيس أمر اهللل خطأ، ذاهو»

و ي ك  ن  ف  بني الاكف  م األمره ال يتون غلط ألنوانل اكفلا م بنيفقوهل ،كنعد ب نك 
«ابلرصح بمن فوراً لكانلوو لاكفاد بعن، أي الاكف وانلواألمر إال بم تال ي وانلون، بل

 .نيميثعلا ريسفت
 هظفح لفوزانا عالمةال قال (ودهماومن ه ايلهود عليك ب)امهلل :ئمةاألول بعض ق -7
إذا اكن فيه م، معه جيوز الصلح ايلهودة، وصاحلها املعناممة كم( هذه الهدوها)»: هللا

 .«نةدييف امل م رسول اهلل صاحلهما ك لمني،سلحة للممص
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 ،السنة ا منعليهديلل ال  ذكورةة امليلمولا هذه» :(6/90) نة ادلائمةلجال اءمال علق :1ج
 .«ركهافاألوىل ت

سنة  يفس هلا أصل ان ليرمض خرآ ا يف به يدىعاليت تمةاخل: » نييمثالع لقا: 2ج
، الصحابةعن أحد من  وال ،لراشدينا لفائهن خ عوال ،ة والسالمصالليه السول عالر

وهذا يف  (80) (اعله فدرآن مجع أهتم القخإذا اكن )أنه   كالن مأنس بعن  دروعم ن
 صالةن الأل؛ افيه واًع رشن مكويالة صج الرشوع خارم يشء س لكليو ،ةالغري الص

ادليلل  ومىت يقع حملنر واادات احلظلعبل يف اواألص ،ذاكرهاأ وحمددة يف عاهلا أفيف دةحمد
نتهاء ابعد داع ذلك واب بتحاس م يرىإما فلخنت ولكن إذا ك ،رشوعيتهام ىلع

ن ممر ألول امعه من أ الصالةدع ت أو أن ،لك أن خترج من الصالة ينبيغ القرآن فال
  .ربدلا ىلع نور ىواتف«ةخلتمهذه ا أجل

                                                           

ه دل  و عن مجقرآالختم ا إذ أنس اكن» ناين قال:بلت ان ثابع ( بإسناد حسن3517أخرج ادلاريم ) (80)
 .«فداع هلم يتهب وأهل  
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اويح، عمل  ة يف الرتصالل الم القرآن داخداعء خت» :أبو زيد رقال الشيخ بكو
ولم يرد ، ابة هدي الصحوال من ،  أصل هل من هدي انليب ال

  (81)( 424-423ص) ءاعدلا حيحتص«ليه ادليللمن ادىع فعفيه مروي  أصاًل، و

ابلدع يف تواعدهم حدثوه من ن ب ما أ أن يتجينبيغ هلو» :ل ابن احلاجاق :3ج
 همبعض ذلك ويعرض ،يف يللة كذا فالن خيتملة كذا، ويف يل ، فيقولون فالن خيتمللختم

 !ظهرت ائروشع تعمل والئم كأنه ذلك صار حىت ،بانلوبة بينهم ذلك ويكون بعض ىلع
 يف ذلك من رفليحذ ،الشهر آخر إىل رمضان شهر صافتنا من اغبلا كذلك يزالون الف

 .(2/305) لخدملا« مىض من علف   من يكن لم إنه إذ ،عنه غريه وينىه نفسه

 ة أوعمرل، لعةاوط بةة قريند مكة أو املفر إىلالس»:  زاب نبا خيشلاقال : 4ج
 إمجاعويف غريه ب رمضان وي يفبنلاملسجد اة يف الام أو للصحلرد اجسامل ة يفللصال
د يكون وق ،رمني احلة يفمة ضمن الصالألن حضور اخلت ؛هذا يف رجوال ح نياملسلم

  .(11/361) زاب نابى واتف«ر إىل خري جيخريفهو  ،رةعممعه 

                                                           

 .رسالة مفردة نآتم القرخ ءاعد يفر كخ بشيلول (81)
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 ان، فالتفعل يف رمض اويح إنمالرتنبيغ هذا؛ ألن اال ي: » زاب نبا خيشلاقال : 5ج
 .(30/26) زبا نى ابواتف«اللؤية اهلرومة تعلن احلك حىتحد أ صيلن ي أنبيغي

 ائمني يفلصض ابعحتصل من اليت  طاءألخا ضعبلاحثني بد من ااح وريغ عمج: 6ج 
 ر.امع االختص ا،ا تيرس منه، وقد رأيت ذكر ممالقيا

 .طللصوت فق اطلبً يف ماكن لك يوم  يلهاإقل نتلاجد واملس تتبع االغة يفملبا  -1
 وتكلف ذلك. اكءابل يف لصوترفع ا -2
ن قرآال اعمستأثره بو تدبره منظم عأ هنيعامل رهبدوت ءاعادلعند بعضهم تأثر  -3

 يم.الكر
عة ملتاب تركفيه  لوهذا العم ،ةه يف الصالفإذا ركع دخل مع ،ىت يركعإلمام حا ظارنتا -4

 .اءة الفاحتةوقر، امراإلحرية بتكتفويت م واإلما
ة رثكىل ي إؤداجة، مما يلغري ح امقراءة اإلم حال الةالصاخل صحف ديف املانلظر  -5

 ىل موضعانلظر إك ترو،  الصدردين ىلعايل وضعو ،ضسنة القب ترك، وةلصالا يفة ركاحل
 . إلخ..السجود .

 ت لألجريتفو هذا ويف ،نرصفم ياإلمام ثات مع ركعو ست أعض بأربع ابلاكتفاء  -6
ُ«.لةقيامُيلُينرصفُكتبُلَّتُحامُإلممعُانُقامُمَُ»:  انليب الوارد يف قول
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وجهه يمسح  وال»:  مالن عبد السالعز بل قا ،تونلقء ااعد دعجه بالوح مس -7
 .(74 :ص) مالالس دعب نب زى العواتف (82) «لهء إال جاب ادلاعيه عقيبيد

 بعد ذلك. سجدامل الفجل وإتيانو أو اثلوم أ أكل ابلصل -8

 .الطمأنينةو السجودع وكوالر نمء بيش إلخاللة، والصالة يف القراءة واعالرس -1
 ا.إلخالل بها دإىل ح ،ءةلقرااعة يف الرس لحتص ذاهلو القرآن،م خت بوجود اعتقا -2
 ح.صالة الرتاوين بع األوىل مبعد األر موعظةء قالملداومة ىلع إا -3

 .ةيه متبخرة متعطرو املسجد ىلور إاحلض -1
 سم.اجلء من ر يشهاوإظ لماك الالتسرت عدم -2
 .قفساحبة المصاأو  ،وحنوها فالمة األهدشام عايص منملد انا عدها ألوالركهت -3
 ،بذلكفاع األصوات رتيف انلاس واوالقال والالكم  يلقعد الصالة بالغال بشتاال -4
اذلكر  نم دبعلا عفني امب لاغشنالامن و ثا،ثال سلقدواك ن امللبحاس :من قول داًل ب

 !!ريخلا لامعأ نم كلذ وحنو ،فارغتسواال
 دييؤ اج؛ ممرواخل نتهوا منل حىت ياار الرجظانت ، وعدمةارشصالة مبد العبوج راخل -5
 ب.األبوا ندعالختالط ازحام والىل إ

                                                           

 (85-83 :ص) ءاعادل ده بعجوال حسم يف ءجز رساتله يف  دبو زيأر كب خشيل القن (82)
 خوي وشيوانلويق هيبلوا دمحأو كاربامل نابو كالمن ع ءاعادل ده بعجالو حسم ةيعورشم مدع

 .محهم اهلل تعاىلر ابن تيمية مالساإل
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 لغري حاجة ،قوااألس إىل اهلل ويه أبغضهاىل املساجد إ ن خري ابلقاعاالنتقال م -5
 .ربةمعت

 كوع،يكرب للرىت ام حاإلم ل معادلخو ننساخري اإلأا تمأ: » منييلعثاقال : 7ج
ح؟ ألنه تعمد هذه أو ال تص تصح ركعته، هل أتوقفإنين  م، بلليبسيس ل ترصفا فهذ
عن  سقطفال تحتة ركن، فالة اءوقرا - ،لفاحتةذلي ال يتمكن معه من قراءة اأخري ااتل
ذا عه هريكع مفوم م ثم يقاإلما ركعي حىت بىقفكونه ي - ردملنفوال اأموم امل والم اماإل

ى واتف«دركهاكون أأال يركعته ىلع  قلأل اىلعأو  ه،التصىلع ك، وخطر  شأ بالخط
 .(13/10) نيميثعلا

ضان رم رهان م يفعطامل فتحوز جي ال» :(37-9/36) ئمةاادل ةنلجال اءمل علقا :8ج
ا مهلم ىلع  إاعنة نيمة، معظال يةلرشعذير اامن املح ملا فيهتهم فيه؛ خدم ار والفللك

عها، وال وفرو ار خماطبون بأصول الرشيعةطهر أن الكفالرشع امللوم من ، ومعحرم اهلل
 يقمع حتقذلك  يهم فعلعلجب اوالن سالم، وأاإل أراكنان من رمضام صي نريب أ

 جب اهللوترك ما أهم ىلع م أن يعينلمسلجيوز ل فالم، سالإلا يف خولدلهو اه ورشط
لطعام هل؛ كتقديم اوإهانة  للمسلم إذالل  وجه فيهخدمتهم ىلع وز هلجيما ال ك هم،ليع

ر ائشع فلاخي زاولة مادم مم بعاإلسال الد بإىل الكفار القادمنيهلم وحنوه، وجيب الزتام 
 .«مرهشاعم يثري وسلمنيمليؤذي ام، واإلسال
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مضان م شهر راه صيزميل مع من نتلعاوز اال جيو» :سوكرف يلع نب دمحم خيشالل قاو
 ؛نتهاك شهر رمضان باألكلايف ، م اكلكفاراإلسالحتقق رشط عد بأو  ،منيسلصالة اكملأ

َُعاوَُتَُوَُوتعاىل: } نهاهل سبحلقو ؛لعدوانم واثتعاون ىلع اإل ألنه ُُِان واُىلَعَ َُواَلُُىْقوََُواتلَُُّلرْب 
ُُان واوَُعَُتَُ َُوالُْثُُْاإْلُ ىلَعَ ْدوَام  ن بفروع بوصحيح خماطىلع الالكفار  ألن لك[ ذ2ئدة: ا]امل {نُ ع 
 لفروع الرشيعة ة ترتب العقاب ىلع عدم أدائهمهمن ج ، الكفراتوا ىلعيعة إذا ملرشا

 ىواتف«مإلسالاق رشط د حتقن بها بعبوط  اخي  فرهم إنما ك لما وحاأ ،ا الصيامومنه
 سوكرف خيشلا

إلفضال يف شهر من اجلود وا ايكرثو أنللناس  ار  ت  خي  » : يدرواامل الق: 9ج
نه شهر ؛ وألهن بعدلصالح م  اوبالسلف  اهلل داء برسول ؛ اقترمضان

 عيوس  ن جل أللرب حويست بهم،ماكس  عن طلب  ومهمصبه ل انلاس فيشتغف قد ارشي
«منه راألواخ لعرشا يف يما سنه، الرياوجه رحامىل ذوي أإ سن  وحي ،ياهل  ع ه ىلعفي

 .(3/479)برياحلاوي الك

اس نلأجود ا اهلل سول ر نباس قال: اكن ععن اب خرج الشيخان: أ10ج
 ن،مضان ريللة م يف لك   يلقاه نواك ،جربيل اهلقي ن حنيمضار يف نكوما يود ن أجاكو

 ة.رسلمن الريح امل اخلريود بأج  اهلل رسول  ل  قرآن، فلسه اارفيد
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ضان  رميفدراسة القرآن  أيضا ىلع استحباب احلديثدل : » قال ابن رجب
 اببتح اسىلع ه ديللوفي ،من هو أحفظ هل ىلع نآقروعرض ال ،كذل اع ىلعجتمواال

 .(169 :ص) فراعملا فئاطل«ناهر رمضشيف  نالقرآ وةالت ار منكثإلا

ثالث  ن يف لكم رمضاخيتم يف قيا سلف:اكن بعض ال: » ابن رجب الق: 11ج
ء ارجأبو نهم: ، ميف لك عرشة م:وبعضه ة،منهم: قتادع، لك سب وبعضهم: يف ال،يل
 ي.رداعطال
 لك يقرأ يف دألسوا ناكها، غريصالة ولضان يف امشهر ر آن يفرون القليت اكن السلفو
يف بقية صة ويف العرش األواخر منه خاك يفعل ذل انلخيع اكنان، وضيف رملتني يل

 الث.ر يف ثالشه
 خر لكاألوارش ث، ويف العثال لك يفن ، ويف رمضاًمابع دائتم يف لك سة: خيدن قتاواك
 فةنيحأيب عن الة، وص غري اليفقرؤها يتمة خستون  نمضاافيع يف رشلل ناكو لة،يل

إذا دخل رمضان قال:  رين الزهاكمضان، ور ريف شه لقرآنيدرس اقتادة ، واكن هحنو
 عام.عام الطآن وإطو تالوة القرما هفإن

ل هأ السةث وجمديمن قراءة احلر ان يفضرمك إذا دخل مال: اكن ن عبد احلكمل اباق
ا ذري إواثل فيانن ساق: اكزعبد الر لحف، قاصامل نقرآن ملة اىلع تالو لأقبو معلال

 تقرأ يف ن، واكنت اعئشة رآاءة القرل ىلع قأقبادة وبع العرك مجيمضان تدخل ر
 سفيان: اكنال مت، وقعت الشمس ناا طلذضان فإشهر رم هار يفصحف أول انلامل
 ه.أصحاب   هإيلع ومجاحف صملرض اان أحرمضيم إذا حرض ايد ايلبز
يف  ، فأما ذلكداومة ىلع املىلعث ن ثالل ميف أق نءة القرآاعن قر انليه ما وردنوإ
 ر أو يفها يللة القدب فيخصوًصا الليايل اليت يطلن هر رمضاشفضلة كامل وقاتألا
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وة تال ثار فيها منكحب اإلتيسف ، أهلهاغري لها منكمكة ملن دخضلة فكن املاألما
 دلي هوعلي ،ةاألئم نغريهما موإسحاق ومحد أو قول هو ،ن واملاكنالزمل امً غتناان لقرآا

  .(171 :ص) فراعملا فئاطل«ذكره ما سبقغريهم ك عمل

ن شخاص، فمن اكألف اتالاخك خيتلف بذل تيار أناالخ: »ي ووانل قال: 12ج
ما  كمال فهم حيصل هل قدر رص ىلعتيقلف ومعارف،ف لطائ فكر،ال دقيقب هر هليظ

ن، ومصالح املسلمني ات ادليهمه من مأو غريالعلم، بنرش مشغوال  اكن نم ذاه، وكؤيقر
 من لم يكن وإن د هل.و مرص  هل بما ه إخالصل بسببال حيىلع قدر  قترص، فليمةالعا

كره وقد  ،ةمرذلل واهلملحد ا إىل وج   خرغريمن  ،أمكنهكرث ما ليست  فرين كوذهؤالء امل
 بدعن ع حلديث الصحيحه اعلي لويد (83) ،ةلويليوم  اخلتم يفملتقدمني اعة من امج

ُ» : قال رسول اهلل :قال بن العاص ن عمرو اهلل ب ُمنال ُقرأُيفقه
ُأق ُف ُمالقرآن ُثل  رتمذيلل اقا وغريهمايئ والنس لرتمذياود وادأبو واه ر«الثن

  .(62-61: ص) نآلقرامحلة ب داآ يف نيااتلب«واهلل أعلم .حيصححسن حديث 

                                                           

 ؛باوصلا ىلإ برقألا وهو ،ثالثأقل  من يف ن آالقر ةاءرقم ريحتىل إ ةب بعض الظاهريهذو (83)
 (312 /21)العقىب ةريخذانظر و .أعلمواهلل  ،الثث نم قلأن يف آالقرة ءقراعن ح يللنيه الرص

ع؛ ثالث ممنو أقل  من آن يفأن قراءة القر احلاصلو» :هرخآ يف قال ابيط اثحب كالة هنأسث املحب دقف
 .«بعاىل أعلم بالصوات بذلك. واَّللل لصحة األدلة 
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 ن يعلمبالقرآن أت صواهلل حسن ال هرزقبيغ ملن ين: » يرجاآل مامإلاقال  :13ج
 ،نيوقخلللم ال ويلقرأ هلل ،به اهلل ما خصهدر فليعرف ق عظيمخبري  صهاهلل قد خن أ

يل إىل ملرغبة يف ادلنيا وا نيامعلسعند ابه  حظىيلمع منه يست أن إىل امليل نحذر مويل
ن فم ،ام انلاسوبع ن الصالةوالصالة بامللوك دو ،دلنياعند أبناء اه حسن اثلناء واجلا

ما ينفعه وإن ،ة عليهفتنن صوته س  ن ح  أن يكوه ه عنه خفتيتنهىل ما لت نفسه إما
 منهع يستم ه أنمراد واكن ،ةالنيالعورس يف ال لعز وج  اهللخيشا إذ صوته نس  ح  
هلل عز وجل وينتهوا عما يما رغبهم اف فريغبوا ،غفلتهم لغفلة عنالقرآن؛ يلنتبه أهل ا

 لهأ قالخأ«به انلاسع تفوان ،هحبسن صوت فعنتت هذه صفته اناك فمن ،اهمنه
 .(158 :ص) آنالقر

ثرًيا رث تأأكو هو أصلح لقلبه بما مليع األفضل أن: » زاب نبا خيشلاال ق: 14ج
ل والعم ،ىنمعللالفهم اتلدبر و هوة قراءد من الوملقصن األ ؛عاالستمافيه من القراءة أو 

 .ضورلا ىلع قيلعتلا« عز وجلَّلل  يه كتاب ال علبما يد

 اعلمً تفيد منه يسإذا وجد من » :هللا هظفح دابعلا نسحملا دبع خيشلاقال  :15ج
علم؛ ال ني تعلموبهلل ل بذكر ااالشتغاو آنقراءة الني قرمع بجيو ،اعلمً نه مد ستففلي
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رض ن حيأل اًل اد جمجوإذا ، فبيف الغالت  لك وقيف نآلقراراءة ر ىلع قستملن يألنه 
 .دواد يبأ ننس حرش«ا يشء طيبروس فهذادل من ارسً د

 

يف آن لكه رأ القرجل يقلرن ا عسألت أيب: » محدأ مامإلا د اهلل بنعب لقا: 16ج
رواية  بلحن بند أمحمام اإل لسائم«اهذ لحًدا فعأ: ال أعلم ضة؟ قالريفلة االص

  .(84 - 83 :ص) اهلل ابنه عبد
 ياتعض اآلوب رلسوخيتار بعض ا ههذا أوىل، كون ك  ر  ت  : » زاب نبا خيشلاقال و
 
 
 (84) ضوالر ىلع ليقتلعا«ينشدلرالفاء اوباخل ، يبانلأسيا بت ،وىلأ

دات اليت رآن من العاالق الوةند تايل عتلما» :(3/122) ئمةاجنة ادلالل اءملال عق: 17ج
ة وتال ندعلوب طملا وألن ؛وجلكتاب اهلل عز ألدب مع مع ااىف تتنا نهتركها؛ أل جيب

ر بتلد ارئ واملستمعفرغ القيلت ؛ثترك احلراكت والعبإلنصات واوسماعه،  قرآنال
د ود عنيلها دةاعك من ن ذلأ ماءلعلذكر ا قدل، وجو زشوع هلل عواخل الكريم القرآن

 .«بهم نا عن التشبههم، وقد نهيتابكوة تال

                                                           

 .ثياحلد هلأ ىقتلم يفشرأ ةطساوب (84)
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  ادلاعء واليف ك نفسهه، فقد تتحرباختيارس هذا لي: » زاب نبا خيشلا الق :18ج
مما  ظمءته أعيف قراع وخيش لج نفسهيعا نأ هل ن ينبيغرك يف بعض اآليات، لكتتح

لك ن ذدلاعء اكا يفالقراءة و وإذا خشع يف راءة أهم،لق ااخلشوع يف ألن ؛داعئه يف خيشع
 .(11/346) زاب نبا ىواتف«اب اإلجابةسبن أم اًض أي اعء ادلاخلشوع يفألن  ؛ًبايلكه ط

 اجدن املسياإت اء مننسالال تمنع »:  اهيمإبر نبمد حم خيشلا قال :19ج
هلن زمن هن أطفاومعاملساجد  ساءيان النإت السنة ىلع تفقد دل ؛مضانطفاهلن يف ربأ

ُُإّن»: ثديحل ، انليب ُالصالة ُف ُوألدخل ُأريد ءُبكاُفأسمعُاتلهاإطأنا
 ل انليبمحك ذل ومن« كائهنُبمأمهُوجدُُدةيت،ُمماُأعلمُمنُشفُصالزُالصيبُفأجتو
 ن عليهلكن  .اس يف املسجدوهو يؤم انلضة الة الفريص يف أمامة

«نومهم وغري ذلك ل يففاطألا قيف حز حرباتل ،سةانلجا مند نة املسجصيا رص ىلعاحل
 .(215-4/214) يمهابرإ نبد حمم ىواتف

نُتعدلُرمضاُعمرةُف» قال: يب أن انل : سباع نن ابعان خالشيج : أخر20ج
 «.وُحجةُميعأُ-حجةُ

 فقد، ةونعم اهللمن  حيح، وهو فضلهذا ص العمرةحديث : » قال ابن العريب
 .(4/7) يذحواأل ةضراع«اضان إيلهرم ج بانضمامة احليلفض ة  رالعم تك  درأ
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نه لو  لك يشء، بأيفنها تعدهلا أ، ال ابيف اثلوقامها متقوم : » ويونلا لقا: 21ج
 .(9/2) ملسم حيحص حرش«جة جتزئه عن احلان الر يف رمضاكن عليه حجة فاعتم

ة عدلت رمضان يف عمرةال أن أعلمها أنه اصلحلا: » رحج ابن ظحلافا لقاو  احلج 
 جيزئ ال االعتمار أن ىلع إلمجاعل ض؛رالف سقاطإ يف هامقام تقوم نهاأ ال اثلواب، يف

 جاء ما ظرين احلديث عىنم أن راهويه بن إسحاق عن الرتمذي   نقلو ،الفرض حج   عن
وَُُْلُق ُ} أن ُ ُه  ُُاَّللَّ

َ
 .(3/604) يابلار حفت«القرآن ثلث تعدل{ َحدُ أ

ا عن يصلو أن أسفال بد جاملسن يف لوإذا ازدحم املص: » يمنيثعال قال :22ج
؛ ولاأل ف: الصإىل جانبه وال يعترب اذلين فقط،مينه ن يع أووعن يساره  امني اإلميم
 .(13/46) نيميثعلاى واتف«ائهمام من ور اإلهو أول صف ييلل: ن الصف األوأل

ط ائما تفرير ننلهالب ام اغائالصرار ماست» :(10/213) اللجنة ادلائمة ءاملقال ع: 23ج
من  ،نفعهفيما ي مسلنه املن يستفيد م أينبيغ ،من رشيفان زرمضوشهر  منه، ال سيما

 .«مالعلعلم الرزق وت وطلب قراءة القرآنة كرث
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وإضاعة عة الوقت ضمن إضاقة يتقياحل يفهذا  ى أنأر: » العثيمنيقال : 24ج
م   نلاسن اذا اكإاملال،   ىلع أمور ال سهرانلهار وال وم يفنل، والطعام تنويع اال إليس هلم ه 
يف  ساننإل اىلإا ال تعود مينة ربفرصة ثم عةال شك إضاا ذهفإن يل، هم يف اللتنفع
ليل، أول ال وم يفانلن م ينبيغ  ماان ىلعمضاذلي يتمىش يف ر هو مزاجل احلرفالته، حيا
واملشارب، ملآلك ايف  يرسف وكذلك ال ،يرسر الليل إذا تم آخقيا، والحيام يف الرتاويوالق

يف أماكن  جد، أويف املساا الصوام إم ريط تفص ىلعرة أن حيرالقد يغ لم ن عندهينبو
ر اإلهر  جأل هل مث امً صائ رن فطل م   نألى؛ رخأ ن هل فإ ،نيئمالصا وانهان إخنس، فإذا فطل

«اكثري اينال أجرً  حىته اهلل تعاىل أغنان رصة م  فيغ أن ينتهز الرهم، فينبمثل أجو
 .(175-19/174) نيميثعلاى واتف

هاء تد انرم بعح، والفعل املاميالص باثو ل منل يقال»:  ثيمنيلعا قال: 25ج
ب واُُْواُْوُك  ُ: }هلذلك يدخل يف قوبه، ولكن امن ثو يقلل ال موالص ْسُ ُوَُوَارْشَ

ُإ ُواُف ُالَُت 
ُالَُُهُ نَّ

ُْ ُال دليهم  ذا اكنوإ ،عيشةملد نصف اقتصاال، واظوراف نفسه حماإلرس{ فْس ف نيَُمُ ي  ب 
   .(19/362) نيميثعلا ىواتف«لضفإنه أه، فب وايتصدقلفضل ف
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معت ل: سقا كرب دام بن معدي املق نع هريغو (2380) يذمرتلا جرخأ :26ج
أكالتُُ،ُحبسبُابنُآدمطنرشاًُمنُبماُمألُآديمُوعءُ»: يقول هلل رسول ا

 .«ثُنلفسهوثللرشابه،ُُوثلثمه،ُلطعاُثلثحمالةُفيقمنُصلبه،ُفإنَُكنُالُ
 :ث.. قال احلارصل جامع ألصول الطب لكها.هذا احلديث أو» :جبابن ر قال

 قبل االنهضام. الطعامم ىلع ادخال الطع الربية، إاع يفي ة، وأهلك السبقتل الرباذلي 
 ةرقوجب ء تعام بالنسبة إىل القلب وصالحه، فإن قلة الغذالطع تقليل اما منافوأ

وكرثة الغذاء توجب ب، ى، والغضف اهلووضع ار انلفس،، وقوة الفهم، وانكسبالقل
 .(2/469) كمم واحلولعلع اماج«ضد ذلك

م يف ئحساب إفطار صا ة منيبالغ املتبقامل» :(8/294) مةائاللجنة ادل ءامقال عل :27ج
الصائم،  ال خص بهامل ع بهذاترب  املن أل لقادم؛م اللعا يبىقملايض ا مللعاان شهر رمض

ول شهر هل حىت حل دص  فري   ل،عطل تي  م للم ينقطع، و مرصفه ن، وألريهرصفه لغوز ال جيف
 .« هلني  فيما ع   فرص  م في  ادلقان امضر

فليقلُهُقاتلَُُأوُأحدُ ُهسابَُّفإنُ»:  نليبقول ال؛ لفوانلالفرض يف ك ذلب: جيهر 28ج
وأن  ،ملعتديا رجك من زليف ذوملا ، ردون اإلرسا راجله وهلقول  ااألصل يفو. «صائمإّنُ
 صائم.كها ألنه إنما ترنفسه خوفا  عن املدافعة كلم يرتائم لصلم أن ايع

 يقع يفأن  خشية كمةلذه اقول ه يف صخالىلع اإل هد نفسهالصوم نافلة فيجن ااكوإذا 
  .رياءال
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 ب يفكتوال بعض الرسائل ا وهلل احلمد منني استللتهالصائمعض ب ه أخطاءهذ: 29ج
 .ضافةاإل يسري من ءيشمع  الصيام

 تياطا.الفجر احكل والرشاب قبل األك عن اإلمسا -ا
 .لطباه موجنب أن ص ولفجر وهنه إذا طلع اأ ضهمعب عتقدي -2
 .هنعليك أثري ذلمع ت، الصيام ن أجلم احليضمنع  حلبوبء ساالن بعضاستخدام  -3
 ية الصيام.اتللفظ بن -4
 ال.بعد الزو منن، وباألخص رمضار نها رك السواك يفت -5
 .ذلكتهم ىلع ، مع قدرصغار ىلع الصيامال صبيانم تعويد الدع -6
 .مصيافسد الا يسريً ي ناك ولن اجلرح ومج ادلم أن خروبعضهم  دتقاعا -7
 ب.راملغعة أذان بن متاع فطارل باإلنشغااال -8

 اترشوبات بكميواملة طعمة يف رشاء األباملبالغرمضان لاملسلمني  ال بعضتقباس -9
 .اجنيء واملحتالفقرا ةومواسا ،القتصادوا لطاعةالستعداد لامن  داًل ب ،هائلة

 ريأخيه تنة طويلة، والسة دمب جرفلمنه قبل ا ث ينتيهحبيالسحور،  ليتعج -10
 ور.السح

 جر.الفن ناء أذاب أثالرشأو  لاألك دمتع -11
 ان. مضر راناسيا يف نه  من أكل أو رشبعدم تذكري -12
 .(85)مريهبتفط ء ملن قاماعادل  عنالصائمني ضبعغفلة  - 13

                                                           

أفطرُ»ل: قاثم  عند سعد أفطر نهأ ن الزبريب بد اهللن حديث عم يب انل نعبت ثلاا( 85)
ُوَصُلصااُكمعندَُ ُلَُّئمون ُاملالئكةُ كعليت ُاهللُ و» أما زيادة: «.ارُ األبرُكمامَُعطُكلوأُم ُذكركم

 .كهاتر يغنبفي، لأص اهل سفلي« هندَُعُمنفي
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 .لغلبة انلوم ايهمتوقعن  عرصلظهر وال صالة اتأخري -14 
 .راإلفطاري ختأ -15
 .لكوحنو ذ البسرشاء املبقيام لاعن ر ألواخعرش اال ني يفسلمغال بعض املنشا -16
 تهم الصيام.واصلم يف ةع وجود املشقفطار مىض من اإلج بعض املرحتر -17
 يهم. ملشقة علمع حصول السفر،  اطار يفني من اإلفملصائعض احترج ب -18
 ا.مرحمب كتوكأنه ار ،سافرينن أفطر من املم ىلع ارإلنكا -19
 .مضانر نهار فث يفوالر خبلصب والغضرسعة ا -21
 ماو ،ةبقات الفضائييف متابعة املساهار رمضان ة من ناضللفوقات ار األإهدا -22

 ائعة.سلسالت املوامل غناءسيىق والوملحب ذلك من ايصا
 .رتيلت أو ردبال تب مآن الكريالقر اءةقريف اإلرساع  -23

 ،لماء من الع كثريحاديث ىلعت هذه األكأش: »يبطرقلا سابعلا وبأال ق :30ج
إنما ا وهذ ،طرابضالا إىل يلالل الةيف ص ئشة يث اعدا حسبوإن بعضهم ن ىتح

ا لك م: أن لصحيحاو ،عن وقت واحدربت و أخأ ،واحدا اعنهي لراوا نلو اكاكن يصح 
حسب  ،لفةوال خمتوأح ،ددةتعأوقات ميف  يب نلل اعمن ف حيحته صرذك
 .(7/2) مهفملا«جائز كذللك   أنويلبني ،رسشاط واليالن
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ر جاأليف ن نقصاا ال يمأعلم أنه ندنا واهللناه عا معوهذ» : ربلا دبع نبا قال :ج
صائم  وعد اهلل ما إنوثني أو من ثالرشين ن تسع وعطايا سواء اكنا م اخلوتكفري

 أو ثالثنياكن شهره  ءاهل سوو منجزه هجر فألا ليه السالم منع سان نبيهضان ىلع لرم
 .(2/46) دمهياتل«عرشينسعا وت
ن عرشيعا وهما تسدقصان معا إن جاء أحنال ي وقيل: » حجرابن  ظافحلا قالو

والن قذان الهو .ماهمل فيثواب العال ينقصان يف  :وقيل ،ني وال بدثالثخر اآل جاء
 .(4/125) يرابلا حتف«سلفان عن الرمشهو

فع ن ين أهللأل ا، نسةلرسالاهذه  من ناهيانتومنته قد تعاىل  هللضل ابفنكون  اذوبه
 كريم.ه الجهول الصةا خوأن جيعلهها، ب

ة ( ىلع صاحبها الصالهجرية 1441 برج رشهديع )لسن يلع ابور ادلين ن عمروأبو 
 م.والسال

هلجرة ا نم (1442)  كلذالفراغ من  ناكو ،حيقنتلاو ةفاضن اإلم ائيش  اهلل يل رسي  مث
.موالسال ةصالبها الحاصىلع  ،ويةبانل
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 10 ................................................: هل يؤخذ باحلساب الفليك يف إثبات دخول رمضان؟7س

 11 .............................................. : كم يشرتط من الشهود إلثبات رؤية هالل رمضان؟8س

ن وحده ولم خيرب به أحدا، أو أخرب به احلاكم ولم يقبل : من رأى هالل رمضا9س
 11 .............................................................................................. شهادته؛ فهل يلزمه الصيام؟

 12 .................. ؟رمضان وج: كم يشرتط من الشهود ىلع إثبات رؤية هالل شوال وخر10س

: من رأى هالل شوال وحده ولم خيرب به أحدا، أو أخرب به احلاكم ولم يقبل 11س
 13 .............................................................................................. شهادته؛ فهل يلزمه الفطر؟

 14 ......... املسلمني يف إعالن اهلالل فما يه الطريقة املثىل يف ذلك؟ : إذا اختلفت بدلان12س

 15 ...... ما يه ابلدلان اليت ال تكون رؤية اهلالل فيها ملزمة بلقية ابلدلان باإلمجاع؟:13ُس
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 15 ...................... : ماذا يصنع املسلمون يف دول الكفر يف شأن إثبات دخول رمضان؟14س

: بدأنا الصوم يف بدل ثم انتقلنا إىل بدل آخر فهل نفطر ىلع إفطارهم ولو زاد ىلع 15س
 16 .................................................................................................................... ثالثني يوما؟

 16 .................................................................................... : كم مقدار الشهر العريب؟16س

 17 ................................... : ما احلكم يف قوم يصومون رمضان ثالثني يوًما باستمرار؟17س

 17 ........................... : تبني هلم أنهم صاموا رمضان ثمانية وعرشين يوما فماذا عليهم؟18س

: يطول انلهار يف بعض ابلالد إىل عرشين ساعة أحيانًا، فهل يطالب املسلمون يف 19س
 18 ........................................................................................................ تلك ابلالد بالصيام؟

 18 ........................... : كيف يصوم من اكن يف بالد يللها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر؟20س

 19 ........................................... : كيف يصوم األسري اذلي  ال يعرف مىت دخول الشهر؟21س

 20 ....................... ابلاب اثلاين: واجبات ورشوط وآداب الصيام

 20 ......................................................................................... : مىت فرض صيام رمضان؟1س

 20 ................................................................. : ما يه املراحل اليت مر بها ترشيع الصيام؟2س

 21 ............................................................................................ : حكم صيام رمضان؟3س

: ما املراد بقول انليب صىل اهلل عليه وسلم: )من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 4س
 21 ....................................................................................................... هل ما تقدم من ذنبه(؟

 21 ............................................................................. : إىل كم ينقسم الصوم الواجب؟5س

 22 ................................................................................ : ما يه أنواع الصيام املفروض؟6س

 22 ................................................................. حكم من جحد وجوب صيام رمضان؟: 7س

 23 ...........................................................................: حكم من تهاون بصيام رمضان؟8س
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 23 ................................................................................... : ىلع من جيب صيام رمضان؟9س

 24 ..................................................... : من اكن جنونه متقطعا فهل جيب عليه الصيام؟10س

 25 ......................................................................................... : ما يه عالمات ابللوغ؟11س

 25 ............................................... ذلين هم دون ابللوغ؟: هل جيب الصوم ىلع الصغار ا12س

 26 ..................... نصيحتكم لآلباء واألمهات اذلين يمنعون صبيانهم من الصيام؟: ما 13س

 26 ........................................... فهل ي من ع منه؟: إذا اكن الصيام يؤثر ىلع الطفل الصغري 14س

: إذا أسلم الاكفر أو أفاق املجنون أو بلغ الصيب يف نهار رمضان فهل يلزمهم قضاء 15س
 27 ......................................................................................................................... ما مىض؟

 27 ............................................................. ام ىلع سبيل اإلمجال؟: ما يه واجبات الصي16س

 28 ..................................................... : ما يه أنواع الصيام الواجب ىلع سبيل العموم؟17س

 28 ........................................................................................... : ما يه رشوط الصيام؟18س

 29 ......................................... : هل تكيف نية لرمضان اكمال أم البد للك يوم من نية؟19س

 30 ........................... : لو نوى صوم يوم من رمضان من انلهار متعمدا فهل جيزئه ذلك؟20س

 30 ............................. : لم يعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر فماذا عليه؟21س

 31 ............................................. : هل يلزم تبييت انلية يف صوم الواجب غري رمضان؟22س

 31 ........................................................................... : حكم اتللفظ بانلية يف الصيام؟23س

 32 ................................................................................... : اذكر شيئا من آداب الصوم؟24س

 32 ........................................................................ الصيام؟ : ما هو املقصود األعظم من25س

 32 ................................................................................ : من هو الصائم حقا عند اهلل؟26س

 33 ........................................... : اذكر شيئا من أثر الصوم يف إصالح الظاهر وابلاطن؟27س

 34 ............................. : نرى املعايص واقعة يف رمضان فكيف وقد صفدت الشياطني؟28س
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 35 . اب اثلالث: السحور واإلفطار وما يتعلق بهما من أحاكمابل

 35 ........................................................... تحبات الصيام ىلع سيبل اإلمجال؟: ما يه مس1س

 35 ..................................................................................................... : حكم السحور؟2س

 35 ........................................................................................ : ما يه الربكة يف السحور؟3س

 36 ................................................ صائم أن يتسحر به؟: ما هو الطعام اذلي يستحب لل4س

 36 ............................................................: ما هو ادليلل ىلع استحباب تأخري السحور؟5س

 37 ...................................................................................... حور؟: مىت ينتيه وقت الس6س

 37 ............................................... : من شك يف طلوع الفجر فهل جيب عليه اإلمساك؟7س

 38 ...................................................................... مة طلوع الفجر الصادق؟: ما يه عال8س

 38 ....................................................... : ما املقصود باخليط األبيض من اخليط األسود؟9س

 39 ............................................................ : حكم تقديم أذان الفجر احتياطا للصوم؟10س

 39 ...................................... لصائم األكل والرشب وقت أذان الفجر اثلاين؟: هل جيوز ل11س

 39 .................................................................................... : مىت حيل للصائم أن يفطر؟12س

 40 ........................................................................................: ما حكم تعجيل الفطر؟13س

 41 ...................... : ما هو موقف الزيدية من سنة تعجيل الفطور عند غروب الشمس؟14س

 41 ............................................................................. : مىت يكون اتلعجيل باإلفطار؟15س

 41 ......... ال يتمكن من رؤية غروب الشمس فعىل ماذا يعتمد؟ : إذا اكن الصائم يف واد16س

 42 ................ : أحيانا نرى بعد غياب القرص محرة أو نورا فهل يؤثر ذلك ىلع اإلفطار؟17س

 42 ................................ : إذا غربت الشمس ولم يؤذن لصالة املغرب فهل جيوز الفطر؟18س

 43 ....................................................... : ماذا يصنع من أدركه الغروب وهو يف الطائرة؟19س

 43 ................................................................................................... فطر املؤذن؟مىت ي :20س
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 43 .................................................. : هل يرشع متابعة الصائم للمؤذن يف أذان املغرب؟21س

 44 .............. ب مع اجلماعة؟: ماذا عن كرثة اإلفطار مما قد يؤدي إىل تفويت صالة املغر22س

 44 .................................................................................................... : حكم الوصال؟23س

 44 ................................................................................ : ما هو اذلي جيوز من الوصال؟24س

 45 .................................................................................. : هل دعوة الصائم مستجابة؟25س

 45 ............................................................... : هل ثبت داعء خاص يقال عند اإلفطار؟26س

 45 .......................................................................................... : ىلع ماذا يفطر الصائم؟27س

 45 ..................................................................... رات؟: هل يستحب اإلفطار بثالث تم28س

 46 ...................................................... : ما يه احلكمة يف استحباب اإلفطار ىلع اتلمر؟29س

 46 ............................. غربت عليه الشمس وليس عنده ما يفطر به فماذا يصنع؟ : من30س

 46 .................................. : جاءها احليض قبل اإلفطار بوقت قصري فهل يبطل صومها؟31س

 46 .................. ل بالع شاء وقت اإلفطار أم يؤخره إىل بعد املغرب؟: هل األفضل أن يعج32س

 47 ..................................................................... : حكم اإلفطار اجلمايع يف رمضان؟33س

 48 ....... ن أحاكمابلاب الرابع: مبطالت الصيام وما يتعلق بها م

 48 ..........................................................: ما هو رشط إفساد صوم من ارتكب مفطرا؟1س

 49 .............................................................. لصوم ىلع سبيل اإلمجال؟: ما يه مبطالت ا2س

 49 .............. : ال يصيل إال يف رمضان فإذا انتىه رمضان ترك الصالة فما حكم صومه؟3س

 50 ............. : نوى قطع صوم الفريضة ولم يرتكب شيئا من املفطرات فهل يفطر بذلك؟4س

 50 .................................................................. : علق قطع انلية بيشء فهل يبطل صومه؟5س

 51 .................................. م ثم تراجع ونوى الصيام فهل جيزئه ذلك؟: نوى قطع نية الصو6س
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 51 .................................. : تردد يف قطع نية الصوم ولم يعزم ىلع ذلك فهل يبطل صومه؟7س

 51 ......................... : ابتلع اعمدا ما ال يعد طعاما وال رشابا اكحلصاة فهل يفسد صومه؟8س

 52 .......................................... : ابتلع بقايا الطعام املوجود يف األسنان فهل يبطل صومه؟9س

 52 ............................................ : مجع ريقه ثم ابتلعه متعمدا ذللك، فهل يفسد صومه؟10س

 52 ....................................................... اخلارج من اللثة فهل يفسد صومه؟ : ابتلع ادلم11س

 53 .............................................. : حكم تذوق الطعام باللسان دون نزوهل إىل اجلوف؟12س

 53 ............................................................ : هل يكره السواك للصائم من بعد الزوال؟13س

 54 .......................................... آثار السواك إىل جوفه فهل يبطل صومه؟: نزل يشء من 14س

 54 ..................................................... : حكم استخدام معجون األسنان أثناء الصيام؟15س

 55 ......................................................................... : هل ابتالع انلخامة يفطر الصائم؟16س

 55 ....................................... : وصل القلس إىل فمه ثم اعد إىل جوفه فهل يفطر بذلك؟17س

 55 ................................................................. حكم املضمضة واالستنشاق للصائم؟ :18س

 56 ................................. : هل يفطر الصائم بإدخال يشء إىل اجلوف عن طريق األنف؟19س

 56 ...................... اغ الصائم فهل يفسد صومه؟: وصل العالج عن طريق األنف إىل دم20س

 57 ............. : تمضمض أو استنشق فزنل املاء إىل حلقه من غري قصد فهل يفطر بذلك؟21س

اء يف فمه عمدا لغري حاجة فزنل املاء إىل جوفه فهل : بالغ يف االستنشاق أو أبىق امل22س
 57 .................................................................................................................... يفطر بذلك؟

 58............................................................... يفطر الصائم؟: هل استخدام غسيل الفم 23س

 58........................................................... ة يفسد الصوم؟: هل استخدام عالج الغرغر24س

 58....................................................................... : هل استنشاق ابلخور يفطر الصائم؟25س

 58.................................................. : هل شم الطيب واملبيدات احلرشية تفطر الصائم؟26س



 

267 

 

 املحتويات

 59 ................................................................................... : هل اتلدخني يفطر الصائم؟27س

 59 ......... : هل اللزقة اليت تلصق ىلع ذراع املدخن لتساعده ىلع ترك اتلدخني، تفطر؟28س

 59 ........................................................ : هل استخدام خباخ مرض الربو يبطل الصوم؟29س

 59 ........................................................... ق اغز األكسجني يبطل الصوم؟: هل استنشا30س

 60 ..................................................  املعدة يفطر الصائم؟: هل إدخال املنظار الطيب إىل31س

 60 ..................................................................................... : هل الكحل يفطر الصائم؟32س

 61 ............................................................................... : هل قطرة العني تفسد الصوم؟33س

 61 ............................................................................... صوم؟: هل قطرة األذن تفسد ال34س

 62 ...................................................................: هل اتلقطري يف اإلحليل يفسد الصوم؟35س

 62 ....................................................................... : من ادهن ووجد أثر ذلك يف باطنه؟36س

 63 ........................................................................ : هل استخدام اإلبر يفسد الصوم؟37س

 63 ................................................... )احلقنة( يفسد الصوم؟ : هل استخدام اتلحاميل38س

 64 ................................................................... : هل تزويد الصائم بادلم يفسد صومه؟39س

 64 ..................................................................... : من قاء وهو صائم فهل يفسد صومه؟40س

 65 .................................................................................... : هل احلجامة تفسد الصوم؟41س

 66 .................................................. وهما يفسد الصوم؟: هل الفصد واتلربع بادلم وحن42س

 66 ................................................................ : هل سحب ادلم تلحليله يفسد الصوم؟43س

 67 ............................................................... : حكم معاجلة األسنان يف نهار رمضان؟44س

 67 ......................................... يف نهار رمضان؟ )(: هل يفطر بمداواة املأمومة واجلائفة 45س

 68 ............................................................................. اللبان يفطر الصائم؟: هل مضغ 46س

 68 ................................... : هل اتلخدير اذلي ليس معه حمايلل غذائية يفسد الصوم؟47س
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 68 .................................................................................... : هل اإلغماء يبطل الصوم؟48س

 69 ..................................................................................... : هل املعايص تبطل الصوم؟49س

 69 ............. مع بيان حكمها هل تفطر أم ال؟ ،املعارصة : اذكر بعض املستجدات الطبية50س

 72 ........................................................................................... : حكم اتلربد للصائم؟51س

 72 ................................................... : أكل أو رشب ناسيا وهو صائم فهل يصح صومه؟52س

 72 ............................... هل تلزمه الكفارة؟: أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فجامع أهله ف53س

 73 ........................................... : ذكر أنه صائم واللقمة يف فمه، فهل يلزمه أن يلفظها؟54س

 73 ............... كره بأنه صائم؟يذ: هل جيب ىلع من رأى صائما يأكل أو يرشب ناسيا أن 55س

 74 .................................... : أكره ىلع ارتكاب مفطر من املفطرات فهل يبطل صومه؟56س

 74 ................ ه القضاء؟: أكل أو رشب ظانا أن الفجر لم يطلع واكن قد طلع فهل يلزم57س

 75 ....................... : أفطر ظانا أن الشمس قد غربت فتبني خالفه فهل صومه صحيح؟58س

 76 .................................................................................... : ما يه مكروهات الصيام؟59س

 77ابلاب اخلامس: ما يتعلق باجلماع يف نهار رمضان ومقدماته

{؟1س م  ائ ك  ف ث  إ ىل  ن س  ي ام  الرل م  يل  ل ة  الص  لل ل ك  ح 
 
 77 ........ : ما املراد بالرفث يف قوهل تعاىل: }أ

 77 ........................ : حكم من جامع يف نهار رمضان اعملا متعمدا ذللك من غري عذر؟2س

 78 .................................................................... : ما يه كفارة اجلماع يف نهار رمضان؟3س

: من أفطر باجلماع يف نهار رمضان، فهل يلزمه أن يصوم يوما عن ذلك ايلوم زيادة 4س
 78 ................................................................................................................... ىلع الكفارة؟

 79 ...................................... : طاوعته زوجته ىلع اجلماع ويه صائمة فهل عليها كفارة؟5س
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: جامع زوجته يف اثلالثني من شعبان، ثم تبني هل أنه أول يوم من رمضان فماذا 6س
 80 .............................................................................................................................. عليه؟

 80 .................................. يه؟: جامع زوجته وقت طلوع الفجر ظانا بقاء الليل فماذا عل7س

 81 ....................................... ي يسىم مجااع وجتب فيه الكفارة؟: ما هو حد اإليالج اذل8س

 81 ................................................. : من جامع يف يوم واحد أكرث من مرة فكم يكفر؟9س

 81 ................................ : جامع أكرث من زوجة يف يوم واحد فهل تتكرر عليه الكفارة؟10س

 82 ........................................... : جامع يف أكرث من يوم من نهار رمضان فكم يكفر؟11س

 82 ................................................. : طلع الفجر الصادق وهو جيامع فهل تلزمه كفارة؟12س

 83 ............................................. : جامع يف قضاء يوم من رمضان فهل تلزمه الكفارة؟13س

 83 ........................... : احتال ىلع الكفارة بأن أكل أو رشب ثم جامع فهل تسقط عنه؟14س

 84 .............................................................. يام الكفارة؟: حكم من قطع اتلتابع يف ص15س

 84 ........... ن أو أيام حيرم صومها اكلعيدين فهل ينقطع اتلتابع؟: إذا ختلل اتلتابع رمضا16س

 84 ............................................................. : ما يه طريقة إطعام املساكني يف الكفارة؟17س

 85................................................................... اإلطعام؟: ما مقدار الكفارة املجزئة يف 18س

 85.................. : هل جيزئ إعطاء املسكني دقيقا دون أن اضيف عليه شيئا يؤلك معه؟19س

 86 .................. مسكينا؟: هل جيزئ إطعام عرشة مساكني ست مرات مثال عن ستني 20س

 86 ....................... : إذا لم جيد ستني مسكينا فهل هل أن يكرر إطعام بعض املساكني؟21س

 87 ........................................ ؟: هل جيوز إطعام نفسه أو أوالده أو الوادلين من كفارته22س

م من شعبان، وما علم إال بعد دخول : صام أول يوم من رمضان يظنه آخر يو23س
 87 ...................................................................... انلهار؟ فهل يعترب هذا ايلوم أداء أم قضاء؟

 88 ........................ ط عنه الكفارة؟عن اإلعتاق والصيام واإلطعام فهل تسق : إذا عجز24س
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 89 ..................................................................... : هل جتزئ القيمة بدال عن اإلطعام؟25س

 89 .................................................. ه الكفارة؟: جامع يف نهار رمضان ناسيا فهل يلزم26س

 90................. صائم لكنه جاهل بالكفارة فهل يعذر جبهله؟: يعلم أن اجلماع ال جيوز لل27س

 90.......................................... اجلماع؟ : بارش أهله دون الفرج فأنزل فهل عليه كفارة28س

 90...................................................... : حكم اتلقبيل أو املبارشة دون الفرج للصائم؟29س

 91 ......................................................... : قبلل أهله يف نهار رمضان فما حكم صومه؟30س

 91 .................................................................................. : هل االستمناء يفسد الصوم؟31س

 92 .......................... : فكر بقلبه أو نظر حىت أنزل فهل جيب عليه القضاء أو الكفارة؟32س

 92 ............................................................................ : هل خروج املذي يفسد الصوم؟33س

 93 ............................................................................ صوم؟: هل خروج الودي يفسد ال34س

 93 ...................................................................... : احتلم يف نهار رمضان فماذا يلزمه؟35س

 93 ........................................................ : من أصبح جنبا وهو صائم فهل يصح صومه؟36س

 95 .ابلاب السادس: أصحاب األعذار وما يتعلق بهم من أحاكم

 95 ................................................................ هم اذلين يباح هلم الفطر يف رمضان؟ : من1س
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 109 ................ أو املريض اذلي ال يرىج برؤه فهل تسقط عنه الفدية؟ : إذا سافر العاجز30س

 109 ........................ : تغري عقله بسبب كرب سنه فهل يطعم عنه أو يصام عنه إذا مات؟31س
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 177 ج لألكل والرشاب مع إماكن اإلتيان بهما إىل املسجد؟: هل جيوز للمعتكف اخلرو32س

 178 .................................................................... : هل للمعتكف أن يأكل يف املسجد؟33س

 178 .................................................. : حكم خروج املعتكف إليقاظ أهله للسحور؟34س

 178 ........................................................................ دة لالعتاكف؟: ما يه أكرث وأقل م35س

 179 ............. اعتاكف العرش فهل جيوز يل أن أعتكف بعضها؟ : ليس عندي قدرة ىلع36س
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دة قصرية أو أداء فريضة أن : هل يرشع للمصيل أنه لك ما دخل املسجد ولو مل37س
 180 ........................................................................................................... ينوي االعتاكف؟

 180 ............................................. : هل خروج املعتكف لغري حاجة يبطل االعتاكف؟38س

 181 ....................................................... فه؟: من جامع وهو معتكف فهل يبطل اعتاك39س

 181 ......................................... للمعتكف دون اجلماع تبطل االعتاكف؟ : هل املبارشة40س

 182 ........................................................................... : حكم إخراج املعتكف بلدنه؟41س

 182 ......................................................................: هل جيوز للمعتكف ابليع والرشاء؟42س

 183 .................... : ما هو ادليلل ىلع جواز االشرتاط يف االعتاكف وما يه الفائدة منه؟43س

: حكم اشرتاط املعتكف اخلروج بلعض أغراضه ادلنيوية أو األخروية كعيادة 44س
 183 .................................................................................................. املريض واتباع اجلنازة؟

 184 .............................. خلروج لشهود اجلنازة أو عيادة املريض؟: هل جيوز للمعتكف ا45س

 184 .................................................................... : حكم اشرتاط ما خيل باالعتاكف؟46س

 185 ...................... : هل للمعتكف أن ينشغل بالعبادات املتعدية اكتلدريس واتلعليم؟47س

 185 ..................................................... : من اعتكف العرش فمىت خيرج من معتكفه؟48س

 186 ...................................... : حكم االعتاكف يللة عيد الفطر أو ختصيصها بعبادة؟49س

الصدر بما يتعلق بالعرش األواخر ويللة ابلاب احلادي عرش: رشح 
 187 ............................................................................. القدر

 187 .................................................................... : ما مزنلة العرش األواخر من رمضان؟1س

 187 ........................................................ : ماذا يستحب يف العرش األواخر من رمضان؟2س

 188 .......................... : حكم االغتسال واتلطيب يف يلايل العرش االواخر من رمضان؟3س
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 189 ............................................................................... : ملاذا سميت يللة القدر بذلك؟4س

 189 ............................................................................. : يف أي شهر تكون يللة القدر؟5س

 190 ........................................... }يللة القدر خري من ألف شهر{؟ : ما املراد بقوهل تعاىل:6س

م{؟: ما 7س ب ه  ن  ر 
ا ب إ ذ  وح  ف يه  ة  و الر  ئ ك  ل  ال م ال  ل  190 ............................ املراد بقوهل تعاىل: }ت زن 

ُالَْفْجر: ما املراد بقوهل تعاىل: }8س َُمْطلَع  َُحَّتَّ َ ُيه   191 .............................................. {؟َساَلم 

{؟9س يم  ك  ر  ح 
م 
 
ق  لك   أ ر  ف  ا ي   191 ........................... : ما املراد بقوهل تعاىل عن يللة القدر: }ف يه 

{ يل: 10س يم  ك  ر  ح 
م 
 
ق  لك   أ ر  ف  ا ي  لة انلصف ما صحة القول أن املراد بقوهل تعاىل: }ف يه 

 192 .................................................................................................................... من شعبان؟

 192 ................................................ : أيهما أفضل يللة القدر أم يللة اإل رساء واملعراج؟11س

 193 ......... يف العرش األواخر خاصة؟ : ملاذا اعتكف انليب صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم12س

 193 ....................................... : ما يه احلكمة يف رفع العلم بليلة القدر وعدم تعيينها؟13س

 194 ......................................... رفعت بالكية؟: هل يللة القدر باقية لك اعم أم أنها قد 14س

 194 ............................................ : ما هو األفضل يف يللة القدر كرثة الصالة أم ادلاعء؟15س

 194 ........................... لشفع؟: هل يللة القدر خاصة باألوتار من العرش األواخر دون ا16س

 195 ......................................................: هل يللة القدر ثابتة يف يللة معينة أم متنقلة؟17س

 195 ................................................ : ما يه أرىج الليايل اليت تكون فيها يللة القدر؟18س

 196 ........................................................... القدر؟: ما يه أرىج يللة تكون فيها يللة 19س

 197 .................................................. : حكم ختصيص يللة سبع وعرشين بأداء عمرة؟20س

 197 .... : يعتقد بعضهم أن يللة سبع وعرشين يه يللة القدر فيقومها دون بقية العرش؟21س

 198 ................................................................................. : ما يه عالمات يللة القدر؟22س

 198 ............................................. مكن أن تنكشف يللة القدر بلعض انلاس؟: هل ي23س
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 199 ...................... : إذا عرف يللة القدر بعالماتها فهل يكمل قيام بقية يلايل العرش؟24س

 200 ..... ويح ببعض أحاكم صالة الرتاويحابلاب اثلاين عرش: الرت

 200 ........................................................................................... : حكم صالة الرتاويح؟1س

 200 .................................................... : ما املراد بقيام رمضان املرغب فيه يف األحاديث؟2س

 201 .............................................................. : من هو أول من سن لألمة صالة الرتاويح؟3س

: ملاذا ترك انليب صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم الصالة بانلاس الرتاويح مجاعة بعد 4س
 201 ................................................................................................. أن صىل بهم ثالث يلال؟

 202 .............................. : ملاذا اعد عمر ريض اهلل عنه إىل مجع انلاس ىلع صالة الرتاويح؟5س

 202 ............................................ ريض اهلل عنه: نعمت ابلدعة هذه؟: ما معىن قول عمر 6س

 203 ......................... : ما هو موقف يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه من صالة الرتاويح؟7س

 : ما هو املنقول يف كتب الزيدية عن يلع بن أيب طالب  ريض اهلل عنه يف صالة8س
 203 ....................................................................................................................... الرتاويح؟

 204 .................................................................................. : حكم ترك الرتاويح بالكية؟9س

 204 .............................................................................. : مىت يبدأ وقت صالة الرتاويح؟10س

 204 ....................................................................... : ما هو أفضل وقت لصالة الرتاويح؟11س

 204 ................... : أيهما أفضل صالة الرتاويح مع اجلماعة أم صالتها آخر الليل منفردا؟12س

 205 ........................................ : هل األفضل صالة الرتاويح مجاعة أم فرادى يف ابليت؟13س

 205 .......................................................................................... : ملاذا سميت بالرتاويح؟14س

 206 .......................................................... : هل يستحب االسرتاحة يف صالة الرتاويح؟15س

 206 ................ : ماذا يستثىن من عموم حديث: أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة؟16س
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 207 ......................................... : هل صالة املرأة الرتاويح يف بيتها أفضل أم يف املسجد؟17س

رب لعذر املطر أو : هل ترشع صالة الرتاويح بعد صالة العشاء اليت مجعت مع املغ18س
 207 ............................................................................................................................. غريه؟

 207 ................. اهلل أو: يرمحكم اهلل؟: حكم قول بعض انلاس: صالة القيام أثابكم 19س

 208 .......... : هل جيوز أن يقوم اإلمام لصالة الرتاويح مع أن هناك مجاعة تصيل العشاء؟20س

 208 ............................................ لف من يصيل الرتاويح؟: هل هلم أن يصلوا العشاء خ21س

لعشاء أم ندخل معهم يف صالة الرتاويح : هل األفضل أن نقيم مجاعة خاصة با22س
 209 ................................................................................................................... بنية العشاء؟

ه، بل بنية العشاء، فلما سلم اإلمام من الركعتني لم أسلم مع : صليت الرتاويح23س
أكملت معه الركعتني اتلايلتني من صالة الرتاويح، فأصبحت يف حيق أربع ركعات، فما 

 209 ......................................................................................................................... احلكم؟

 210 ...... ثم تبني هل أنهم يف الرتاويح؟العشاء  : ظن أنهم يصلون العشاء فكرب بنية صالة24س

 210 .............................................................. : هل للمسافرين أن يصلوا الرتاويح أم ال؟25س

 210 .......................................... : هل يرشع االستفتاح للك ركعتني من صالة الرتاويح؟26س

 211 ............................................................ : ما هو األفضل يف عدد ركعات قيام الليل؟27س

 211 ......................................... : هل جيوز الزيادة ىلع إحدى عرشة ركعة يف قيام الليل؟28س

 212 ........................... : ماذا ينبيغ ىلع من اقترص يف قيام الليل ىلع إحدى عرشة ركعة؟29س

ة ثم : ما قولكم فيمن إذا صىل اإلمام ثالثا وعرشين صىل معه إحدى عرشة ركع30س
 212 ......................................................................................................................... انرصف؟

 213 ..................... : هل جيوز ملن يصيل الرتاويح أن يصيل أربع ركعات بتسليمة واحدة؟31س
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ل ىلع : هل يف حديث اعئشة: )اكن يصيل أربعا ال تسأل عن حسنهن وطوهلن( ديل32س
 214 ................................................................................. جواز مجع األربع بتسليمة واحدة؟

 214 ........................................... : أخطأ اإلمام يف الرتاويح فقام إىل اثلاثلة فماذا عليه؟33س

 215 ............................. النساء يف بيت وتصيل بهن الرتاويح؟: هل جيوز للمرأة أن جتمع 34س

 215 ............................................ : حكم إلقاء موعظة بني األربع من صالة الرتاويح؟35س

 216 ............................................ ريهم؟: حكم تقليد بعض أئمة املساجد ألصوات غ36س

 216 .................................................. : حكم القراءة من املصحف يف صالة الرتاويح؟37س

 217 .......... الرتاويح ملتابعة اإلمام؟ : حكم محل املصاحف من قب ل املأمومني يف صالة38س

: حكم محل أحد املأمومني للمصحف يف صالة الرتاويح للرد ىلع اإلمام إذا 39س
 217 ............................................................................................................................ غلط؟

خلفه ال يستطيع أن يكمل  : يرسع اإلمام يف صالة الرتاويح حىت يكاد املصيل40س
 218 ............................................................................................. سورة الفاحتة فماذا نصنع؟

: حكم من يقترص يف الركعة من صالة الرتاويح ىلع اآلية واآليتني من سورة 41س
 218 .................................................................................................................. ابلقرة مثال؟

: يصيل بهم يف الركعة بمقدار صفحة واعرتض بعض انلاس بأن هذا تطويل فهل 42س
 218 ........................................................................................................................... يقرص؟

 219 .... : حكم املداومة ىلع قراءة )األىلع( و )الاكفرون( و )الصمد( يف ركعات الوتر؟43س

 219 ......... ء صالة الرتاويح؟: حكم ترقيق قلوب انلاس بتغيري نربة الصوت أحيانًا أثنا44س

 220 ............................................. : حكم ترديد اإلمام بلعض آيات الرمحة أو العذاب؟45س

 220 ......................................................................... : حكم ارتفاع األصوات بابلاكء؟46س

 221 ......................................................... اكء عند سماع القرآن؟: هل هل أن يتكف ابل47س
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ن للرتاويح إمامان فصليت خلف األول حىت انتىه ثم انرصفت فهل : لو اك48س
 221 ...................................................................................................... يكتب يل قيام يللة؟

: أصيل يف مسجد أبعد من مسجدنا القريب؛ ألن إمامه حسن الصوت وأتأثر 49س
 222 ............................................................................................ بقراءته، فهل جيوز يل ذلك؟

 222 ..... : يصيل يف مساجد القائمون عليها ال يهتمون بالسنة حبجة أن أصواتهم حسنة؟50س

 223 ............................... : فاتين يشء من صالة الرتاويح فهل أقيض ما فاتين بعد الوتر؟51س

 223 ................................................ : هل يشرتط ختم القرآن اكمال يف صالة الرتاويح؟52س

 223 ............................. كنت إماًما يف الرتاويح فهل أقرأ سور القرآن مرتبة، أم ال؟ : إذا53س

انية من أول : إذا ختم اإلمام املصحف قبل انتهاء رمضان فهل يبدأ املرة اثل54س
 223 ..................................................................................................................... املصحف؟

 224 .................................................... : ما الفرق بني صالة الرتاويح والقيام واتلهجد؟55س

 224 ....................................................... : حكم صالة اتلهجد آخر الليل يف رمضان؟56س

: هل هناك مانع من صالة بعض الرتاويح يف العرش األواخر يف أول الليل، وابلعض 57س
 224 ............................................................................................................... اآلخر يف آخره؟

 225 ................... سماع القرآن الكريم يف صالة الرتاويح؟ : ماذا يستحب للمصيل عند58س

 225 ................................ : ماذا ينبيغ ىلع اإلمام وقارئ القرآن إذا مرت به آية سجدة؟59س

 226 ......................................................... : حكم صالة الليل مجاعة يف غري رمضان؟60س

 227 ...ابلاب اثلالث عرش: كشف السرت عن أحاكم صالة الوتر

 227 ........................................................................................... : ما حكم صالة الوتر؟1س

 227 ................................................................ : مىت يبدأ وقت صالة الوتر ومىت ينتيه؟2س
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 228 ........................ ث أم صالة الليل ركعتني ركعتني؟: أيهما أفضل الوتر خبمس أو ثال3س

 228 ........................................................................ : ما يه كيفية الوتر بثالث ركعات؟5س

 228 ك صالة الوتر مع اإلمام؟: أريد أن أصيل بمفردي يف ابليت زيادة ىلع اإلمام فهل أتر6س

 229 .................................. : حكم نقض الوتر بركعة بعد انتهاء اإلمام من صالة الوتر؟7س

 229 ............... م مع اإلمام حىت انرصف؟: من نقض الوتر بركعة فهل يصدق عليه أنه قا8س

 229 ............................................................................... : ما يه أقل عدد ركعات الوتر؟9س

 230 .......................................................................... : هل جيب القنوت يف صالة الوتر؟10س

 230 ................................... : هل األفضل املداومة ىلع القنوت أم فعله تارة وتركه تارة؟11س

 231 .................................................................. : هل ىلع من نيس القنوت سجود سهو؟12س

 231 ...................................... بت عن عمر ريض اهلل عنه يف القنوت؟: ما هو ادلاعء اثلا13س

 231 ............................... : هل األفضل يف داعء القنوت أن يكون قبل الركوع أم بعده؟14س

 232 .................................................................. يرشع رفع ايلدين يف قنوت الوتر؟: هل 15س

 233 ......................................... : ما يه الكيفية الصحيحة لرفع ايلدين يف قنوت الوتر؟16س

 233 ................. نوت: إنه ال يذل من وايلت إلخ؟هل نؤمن عند قول اإلمام يف داعء الق :17س

 233 أمني: يا أهلل؟: حكم قول بعض املأمونني عند سماع ادلاعء أو اثلناء بدال عن اتل18س

 234 ..................................... االقتصار ىلع ادلاعء املأثور أم ادلاعء بغريه؟ : هل األفضل19س 

 234 ..................................................... : هل جيوز ادلاعء يف القنوت بغري ادلاعء املأثور؟20س

 235 .............................. ر غري مأثورة واملداومة عليها؟: حكم استحداث أدعية وأذاك21س

 236..............................................  من رمضان؟: ماذا يزاد يف القنوت يف انلصف اثلاين22س

 236............................................. القنوت؟ : ما هو ضابط اإلطالة املرخص بها يف داعء23س

 237 ....................................................................... : حكم اإلطالة الزائدة يف القنوت؟24س
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 237 ..... : حكم استفتاح القنوت بيشء من احلمد واثلناء ىلع اهلل ثم ادلاعء بعد ذلك؟25س

 237 ................................................. : ما يه آداب الزيادة ىلع القنوت املنصوص عليه؟26س

 238 ................................................................................... : حكم السجع يف ادلاعء؟27س

 238 ................................................................... : حكم اتلمطيط واتلقعر يف ادلاعء؟28س

 239 .................................................. ادلاعء حىت يعظم اللغط؟: حكم تعمد الرصاخ ب29س

 239 ............................ م قواعد اتلجويد فيه اكلقرآن؟: حكم اتلغين بادلاعء واستخدا30س

 240 ....................................................................... : حكم ادلاعء ىلع عموم الاكفرين؟31س

 240 ............ آخر القنوت؟ : هل يرشع الصالة ىلع انليب صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم يف32س

 241 ..................................................... : ماذا يقول املصيل بعد انتهائه من صالة الوتر؟33س

ت أم بعد نو: هل يقال: امهلل إين أعوذ برضاك من سخطك ... إلخ يف داعء الق34س
 241 ........................................................................................................... الفراغ من الوتر؟

: حكم رفع الصوت بعد الرتاويح بـ)سبوح قدوس رب املالئكة والروح( 35س
 242 .............................................................................................................. بصوت مجايع؟

 243 ................................ اليت يقع فيها بعض انلاس يف داعء القنوت؟: ما يه األخطاء 36س

 244 ..... ابلاب الرابع عرش: مسائل متفرقة حول الصيام والقيام

 244 ................................... قرآن يف صالة الرتاويح؟ختم ال: حكم إقامة ويلمة بمناسبة 1س

 244 ........................................................... : حكم ادلاعء يف الصالة عند ختم القرآن؟2س

 245 ................................................. : حكم تتبع األئمة يف يلايل اخلتم واتلواعد ذللك؟3س

 245 ........................................... : حكم السفر إىل مكة واملدينة لقصد حضور اخلتمة؟4س
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ما حكم هذا : بعض األئمة يرشع يف صالة الرتاويح قبل إعالن رؤية اهلالل، 5س
 246 .......................................................................................................................... العمل؟

 246 ................................. : اذكر بعض األخطاء اليت يقع فيها بعض الصائمني يف القيام؟6س

 248 ................................................. : حكم تعمد تأخري ادلخول مع اإلمام حىت يركع؟7س

 248 ............ : حكم فتح املطاعم يف نهار رمضان حبجة أن هناك من ال يصوم اكلكفار؟8س

 249 .............................................................. : ماذا ينبيغ فعله من انلفقات يف رمضان؟9س

 249 .................... : ما هو ادليلل ىلع مدارسة القرآن يف رمضان وتالوته أكرث من غريه؟10س

 250 ..................................................... : كيف اكن حال السلف مع القرآن يف رمضان؟11س

 251 ......................................... : كم ينبيغ للصائم أن خيتم القرآن مرات يف رمضان؟12س

 252 ............................................... : ماذا ينبيغ ىلع من رزقه اهلل صوتا حسنا بالقرآن؟13س

 252 ................... أفضل قراءة القرآن أم االستماع إىل أحد القراء عرب األرشطة؟: أيهما 14س

 252 ... : هل األفضل يف رمضان اتلفرغ لقراءة القرآن، أم اجلمع بينه وبني طلب العلم؟15س

 253: حكم قراءة بعض األئمة القرآن يف صالة الفريضة مرتبا من الفاحتة إىل انلاس؟16س

 253 ....................................................... كم االهزتاز واتلمايل عند قراءة القرآن؟: ح17س

 254 ...................... : ما قولكم فيمن خيشع عند سماع ادلاعء أكرث من سماع القرآن؟18س

 254 .............................................. : هل تمنع النساء من اإلتيان بأطفاهلن إىل املسجد؟19س

 254 ............................................................................ : ما هو فضل العمرة يف رمضان؟20س

 255 .................................................. : هل جتزئ العمرة يف رمضان عن حجة اإلسالم؟21س

 255 ......................عن يمني اإلمام؟: إذا ازدحم املصلون يف املسجد فهل هلم أن يصلوا 22س

 255 .........................................................................: ماذا عن إكثار الصائم من انلوم؟23س

 256 ....... : ما توجيهكم ملن أكرب همه يف رمضان هو جلب الطعام واإلكثار من انلوم؟24س



 

289 

 

 املحتويات

 256 ........................... ب الصوم؟: هل اإلفراط يف إعداد األطعمة لإلفطار يقلل من ثوا25س

 257 ..................................................................... : اذكر شيئا من منافع تقليل الطعام؟26س

 257 ......................................... : ماذا نصنع باملبالغ املتبقية من مرشوع تفطري الصائم؟27س

 257 ............................................. : هل جيهر الصائم بقوهل: إين صائم ملن سبه أو قاتله؟28س

 258 ............................................... : اذكر بعض األخطاء اليت يقع فيها بعض الصائمني29س

: كيف اجلمع بني األحاديث الواردة عن اعئشة ريض اهلل عنها يف بيان عدد 30س
 259 ............................................................ ركعات انليب عليه الصالة والسالم لقيام الليل؟

: ما معىن قول انليب عليه الصالة والسالم: شهرا  عيد ال ينقصان رمضان وذي 31س
 260 .......................................................................................................................... احلجة؟

 261 .......................................................................... املحتويات

 

 


