


  ٥نيل املرام من أحكام الصيام    

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى 
  .آله وصحبه
  :أما بعد

أن َمنَّ : فإن من نعم اهللا سبحانه وتعاىل على أهل اإلسالم
عليهم مبواسم يكثرون فيها من أداء العبادات، ويتوبون إىل رب 

  .األرض والسموات
هر رمضان املبارك، الشهر الذي ش: ومن أعظم هذه املواسم

أُنزل فيه القرآن، الشهر الذي ُتفَتَُّح فيه أبوب اجلنان وُتَغلَُّق فيه 
يا : أبواب النريان، وُتَصفَّد فيه الشياطني ومردة اجلان، وُينادي فيه

باغي اخلري أقبلْ ويا باغي الشر أقصْر ويعتق اهللا فيه رقاب كثري من 
  .خلقه من النار
هر العظيم يقبل املسلمون على اهللا عز وجل بالصالة يف هذا الش

والزكاة، والصيام والصدقة، وتالوة القرآن واحملافظة على أداء 
الصلوات يف اجلماعات، واإلكثار من فعل الطاعات، والكف عن 
كثري من احملرمات، وجتد فيهم من حب فعل اخلري الكثري، ومن 

لبعض ما ال جتده  حسن اخللق، ولني اجلانب وخفض جناح بعضهم
  .يف غريه من الشهور

كل هذا اإلقبال على خمتلف أنواع العبادات جيعلهم يف حاجة 
ماسة إىل معرفة طرق أدائها وما حيل فعله وما حيرم فيها، فيكثرون 
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  .من طرح األسئلة على املشايخ وطلبة العلم
وقد كانت سهام مثل هذه األسئلة تصوب حنو طويلب العلم، 

سطور منذ مثان سنوات تقريًبا يف رمضان، وقبله كاتب هذه ال
وبعده فكان ُيعد خطبيت اجلمعة السابقة لشهر رمضان من كل سنة 

  .يف أحكام الصيام
وقد طُلب مين أكثر من مرة نشر هذه األحكام، حىت تعم 
فائدهتا، فكنت أُْحجُم إىل أن رأيت إقبال للمسلمني على كتب 

علًما طيًبا صيغ بعبارات سهلة  اجليب الصغرية، اليت حيوي بعضها
ميسورة وبترتيب قريب املنال، ال إطالة فيه وال إمالل، فََوَجَدْت 
فكرةُ نشر هذه األحكام يف كتيب كهذه قبوال عندي قبل سنتني 
خاصة وأن كثًريا من املسلمني حباجة ماسة إىل تقريب أحكام 

  .الشرع إليهم ليطبقوها
اج ما جتمع لدي من أحكام فاستعنت باهللا، واستخرته يف إخر

يكثر السؤال عنها، وكتبتها كما أُلقيْت علي بطريقة السؤال 
واجلواب، إال أين صغتها صياغة سهل يف ظين وأضفت إليها بعض 

  .ما أراه مهًما
وقد استخرجت هذه األحكام ونسبتها إىل من قال هبا، وما 

اليت ) ١(عتمدةاخُتلف فيه منها وما أُْجمَع عليه من كتب فقه اخلالف امل
                              

واإلمجاع له ) ٢٠١-١٩٠، ١٨٤-١٨٠، ١١٠-١/١٠٨(اإلقناع البن املنذر   (١)
بن واإلفصاح ال) ١٤٦، ٣/٥٤)(٤٢، ٢/٣٧(واملبسوط للسرخسي ) ٥٤-٥٢(

وبداية اجملتهد البن رشد ) ٢٦١-٢٣٢) (٢٢٣-٢٢٠، ١٧٣-١/١٦٨(هيربة 
= 
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العيدين، وزكاة الفطر، والصيام، واالعتكاف حيث : قرأت فيها كتب
  .أن أحكام هذه العبادات هي اليت يكثر السؤال عنها يف هذا الشهر

وقد حرصت على ختريج األحاديث واآلثار اليت أذكرها يف 
هذه الرسالة، حىت يكون القارئ على علم بالدليل وصحته، 

صحتها مبا قاله أئمة احلديث عنها، وبكتب واستعنت يف معرفة 
وما ذكرت يف هذه الرسالة من أحكام راجعت ) ١(التخريج املعتمدة 

فيها أهل العلم، حىت أكون على ثقة مبا أذكره فيه، وحرصت يف 
الغالب على عز وكل حكم إىل من تبناه من األئمة، حىت يكون 

  .لف فيهالقارئ على دراية مبا هو جممع عليه، وما هو خمت
هذا واسأل اهللا العظيم رب العرش الكرمي أن ينفعين وإياك أخي 
املسلم مبا يف هذه الرسالة وأن يوفقنا للعمل بكل خري، وأن جينبنا 
أسباب سخطه، وأن يستر عيوبنا، ويرمحنا رمحة من عنده وأن يغفر 

ولكل من له حق علينا، وجلميع املسلمني  وملشاخينالنا، ولوالدينا 
  هـ ١٥/٩/١٤١٠ا يف حتريًر

  وكتب 
  أمحد بن عبد العزيز احلمدان

=                                
-٦٤٥، ٢٥٩-٢/٢٢٣(واملغين البن قدامة ) ٢٣٢- ٢٠٣، ١٦١-١/١٥٧(

- ٢٤٧) (١٤٤-٦/١٠٣) (٤٢-٥/٢(واجملموع للنووي ) ١٥٨-٣/٢) (٦٩٩
والبناية شرح ) ٣٣٢-٩٨، ٧٨-٢٥/٦٨(وجمموع الفتاوى البن تيمية ) ٥٤٢

  ).٤٢٤-٣/٢٣٠) (٨٧٩-٢/٨٤٩(اهلداية للعيين 
حتفة الطالب البن كثري، وحتفة احملتاج البن امللقن، ونصب الراية للزيلعي،   (١)

  .والتلخيص احلبري والدراية ختريج اهلداية كالمها البن حجر



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٨  

  تعريف الصوم

  ما معىن الصيام يف اللغة ويف الشرع؟: س
اإلمساك عن الشيء، والترك له، وقيل : الصيام يف اللغة: ج

للصائم، صائم، إلمساكه عن املطعم واملشرب واملنكح، وقيل 
 صائم: كه عن الكالم، وقيل للفرساللصامت، صائم إلمس

  .إلمساكه عن العلف مع قيام
من أكل (إمساك بنية عن أشياء خمصوصة : والصيام يف الشرع
من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس، ) وشرب ومجاع وغريها
وهو املسلم البالغ، العاقل، القادر املقيم، غري (من شخص خمصوص 

ء احلائض والنفساء، فال يتحتم الصوم مع قيام العذر، بل جيب القضا
  ).مع زواله، كما سيأيت إن شاء اهللا

  الفجر األول والثاين

فهل هناك فجر أول، ) الفجر الثاين(ذَكَْرَت يف التعريف : س
  وما الفرق بينهما؟

ويسمى الكاذب، ويعرف : نعم الفجر فجران، فجر أول: ج
هذا الفجر ببياضه الدقيق العمودي من جهة املشرق، كأنه ذنب 

ا الفجر ال يتعلق به حكم شرعي، إذ هو السرحان وهو الذئب وهذ
جزء من الليل، فال يدخل به وقت الصالة وال حيرم األكل والشرب 

  . ملن أراد الصوم
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ويسمى الصادق، ويعرف ببياضه املستطري : أما الفجر الثاين
املنتشر يف األفق، وهذا الفجر هو الفاصل بني الليل والنهار، و 

َوكُلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم : بياضه هو املراد بقوله تعاىل
الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى 

فإذا طلع الفجر الثاين دخل وقت صالة ] ١٨٧: البقرة[ اللَّْيلِ
فجر ال«: قال رسول اهللا . الفجر، ووجب على الصائم اإلمساك

فجران، فجر يطلعه بليل، حيل فيه الطعام والشراب، وال حيل فيه 
وفجر حيل فيه الصالة وحيرم فيه الطعام والشراب، ) ١(الصالة

  .) ٢(»وهو الذي ينتشر على رءوس اجلبال 
  أصل اسم شهر رمضان

  ملاذا مسي شهر الصيام بشهر رمضان؟: س
لغة (لقدمية ملا نقل العرب أمساء الشهور عن اللغة ا: قيل: ج
مسوها باألزمنة اليت هي فيها، فوافق رمضان أيام َرَمض احلر ) مثود

  .رمضان: وشدته فسمي

                              
  .أي ال يدخل به وقت الصالة  (١)

والبيهقي ) ٢/١٦٦(والدارقطين ) ٣/٢١٠) (١/١٨٤(رواه ابن خزمية   (٢)
صحيح على شرط الشيخني يف : وقال) ١/١٩١(واحلاكم ) ٤٥٧، ١/٣٧٧(

عدالة الرواة، ومل خيرجاه، و وافقه الذهيب وصححه السيوطي وله شاهد من 
  .حديث جابر وثوبان رضي اهللا عنهما
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  بعض فضائل شهر رمضان

  هال ذكرت لنا بعض فضائل شهر رمضان؟: س
نعم، شهر رمضان شهر مبارك، فهو الشهر الذي أنزل فيه : ج

ِفيِه الْقُْرَآنُ ُهًدى  َشْهُر َرَمَضانَ الَِّذي أُْنزِلَ: القرآن قال تعاىل
  ].١٨٥: البقرة[ ِللنَّاسِ َوَبيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى َوالْفُْرقَاِن

حم : وقد كان نزول القرآن يف ليلة مباركة عظيمة، قال تعاىل
* إِنَّا أَْنَزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة إِنَّا كُنَّا ُمْنِذرِيَن * َوالِْكَتابِ الُْمبِنيِ * 
 أَْمًرا ِمْن ِعْنِدَنا إِنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني* َها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ ِفي
  ].٥-١: الدخان[

إِنَّا أَْنَزلَْناُه ِفي : هذه الليلة هي ليلة القدر، اليت قال عنها تعاىل
ْيٌر ِمْن أَلِْف لَْيلَةُ الْقَْدرِ َخ* َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ * لَْيلَِة الْقَْدرِ 

* َتَنزَّلُ الَْملَاِئكَةُ َوالرُّوُح ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم ِمْن كُلِّ أَْمرٍ * َشْهرٍ 
  ].القدر[ َسلَاٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الْفَْجرِ

كل عمل «: قال  وهاك بعض األحاديث عن رسول اهللا 
» ضعف ابن آدم له يضاعف، احلسنة بعشر أمثاهلا، إىل سبع مائة

يدع شهوته  ) ١(إال الصوم فإنه يل، وأنا أجزي به«: قال اهللا تعاىل
                              

إمنا خص اهللا تبارك وتعاىل الصوم بأنه له، وهو جيزي به، وإن : قال أبو عبيد  (١)
وهو جيزي هبا ألن الصوم ليس يظهر من ابن آدم  كانت أعمال الرب كلها له،

بلسان وال فعل فتكتبه احلفظة، إمنا هو نية يف القلب، وإمساك عن حركة املطعم 
فأنا أتوىل جزاءه على ما أحب من التضعيف، وليس : واملشرب، يقول اهللا تعاىل

= 
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وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند 
: ويف رواية. أطيب عند اهللا من ريح املسك) ١(لقاء ربه، لَُخلُوف فيه

وال ) ٣(فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث ) ٢(الصوم ُجنَّة «
  .) ٥(»إين صائم: فإن سابه أحد، أو قاتله فليقل )٤(يسخب 

الصلوات اخلمس، واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان «: وقال 
  .) ٦(»إىل رمضان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر

يشفعان للعبد يوم القيامة، : الصيام والقرآن«: وقال 
 أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعين: يقول الصيام

: قال» منعته النوم بالليل فشفعين فيه: فيه، ويقول القرآن
  .) ٧(»فيشفعان«

=                                
فه إال الصيام فإنه ال ينحصر تضعي: على كتاب كتب له، وقال ابن رجب احلنبلي

يف هذا العدد، بل يضاعفه اهللا عز وجل أضعافًا كثرية بغري عدد فإن الصيام من 
وهلذا } إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجَرُهْم بَِغْيرِ ِحَسابٍ  {: الصرب، وقد قال اهللا تعاىل

  .شهر الصرب: ورد عن النيب ص أنه مسى شهر رمضان
  .أي رائحة فمه املتغرية  (١)
اية تقي صاحبها مما يؤديه، واملراد أنه يقي صاحبه بدعوته إىل الطاعة أي وق  (٢)

  .والكف عن املعصية
  .الكالم القبيح الفاحش: الرفث  (٣)
  .الصياح: السخب  (٤)
  ).٨/٣١(ومسلم ) ٤/١١٨(رواه البخاري   (٥)
  ).٣/١١٧(رواه مسلم   (٦)
والطرباين وقال ) ٤/٥٥٩(والبيهقي يف الشعب ) ٢/١٧٤(رواه اإلمام أمحد   (٧)

رجال الطرباين رجال الصحيح، وحسن إسناد أمحد يف ) ٣/١٨١(اهليثمي 
صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه : وقال) ١/٥٥٤(واحلاكم ) ١٠/٣٨١(

  .ووافقه الذهيب، وصححه السيوطي
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إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب اجلنة، «: وقال 
  .) ١(»وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطني

غفر له ما ) ٣(واحتساًبا ) ٢(من صام رمضان إمياًنا «: وقال 
  .) ٤(»تقدم من ذنبه

الريان، يدخل منه : ًبا يقال لهإن يف اجلنة با«: وقال 
أين : الصائمون يوم القيامة ال يدخل منه أحد غريهم، يقال

الصائمون؟ فيقومون، ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا 
  ).٥(»أغلق، فلم يدخل منه أحد

يا رسول اهللا مرين بأمر : قلت: وقال أبو أمامة رضي اهللا عنه
فكان أبو أمامة » مثل له عليك بالصوم فإنه ال«: آخذه عنك قال

ال ُيلْقَى إال صائًما هو وامرأته وخادمه، فإذا ُرئي يف داره دخان 
  ).٦(اعتراهم ضيف، نزل هبم نازل : بالنهار قيل

                              
  ).٧/١٨٧(ومسلم ) ٤/١١٢(رواه البخاري   (١)
  .معتقًدا فرضيته من عند اهللا: إمياًنا   (٢)
طلًبا للثواب من عند اهللا وحده، طيبة بذلك نفسه، غري مستثقل للصوم، : احتساًبا  (٣)

  .وال مستطيل أليامه
  ).٦/٤٠(ومسلم ) ٤/١١٥(رواه البخاري   (٤)
  ).٨/٣٢(ومسلم ) ٤/١١١(رواه البخاري   (٥)
وابن ) ٣/١٩٤(وابن خزمية ) ٤/١٦٥(والنسائي ) ٥/٢٤٩(رواه اإلمام أمحد   (٦)

  .وقال احلافظ يف الفتح إسناده صحيح) ٤/٣٠١(والبيهقي ) ٥/١٨٠(حبان 
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  شروط وجوب الصوم

ما الشروط اليت جيب أن تتوفر يف اإلنسان حىت يفرض : س
  عليه الصوم؟

عبادة ما دام  ألن الكافر ال تقبل منه: أن يكون مسلًما -١: ج
  .متلبًسا بالكفر

وكذلك كل عبادة ال تفرض على املسلم : أن يكون بالًغا - ٢
  .حىت يبلغ
ألن فاقد العقل ليس مناطًا للتكليف، : أن يكون عاقالً - ٣

رفع القلم عن «: ودليل هذا الشرط والشرط الذي قبله قوله 
عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت حيتلم، وعن : ثالث
  .) ١(»نون حىت يعقلاجمل

ألن اهللا ال يكلف عباده ما ال يطيقون : أن يكون قادًرا - ٤
  ].٢٨٦: البقرة[ لَا ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها: قال تعاىل
فاملسافر جيوز له الفطر إال أنه يقضي بعد : أن يكون مقيًما - ٥

ى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ َوَمْن كَانَ َمرِيًضا أَْو َعلَ: ذلك قال تعاىل
  ].١٨٥: البقرة[ أَُخَر

                              
وابن ماجه ) ٦/١٥٦(والنسائي ) ٢/٧٢(وأبو داود ) ٦/١٠٠(رواه اإلمام أمحد   (١)

واحلاكم ) ٦/٨٤(والبيهقي ) ١٧٨(وابن حبان ) ١/١٧١(والدارمي ) ١/٦٥٨(
وصححه صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب : وقال) ٢/٥٩(

  .السيوطي



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ١٤  

من حيض ونفاس، فال جيوز للحائض : اخللو من املوانع - ٦
  .والنفساء الصوم، إال أهنم تقضيان إذا زال عذرمها
  ما يقال عند رؤية اهلالل

  ماذا يقول من رأي اهلالل؟: س
قول يشرع للمسلم أن يقول عند رؤية اهلالل كما كان ي: ج

واإلميان، والسالمة ) ١(اللهم أهله علينا باليمن«: رسول اهللا 
  .)٣(»ريب وربك اهللا) ٢(واإلسالم 

  بدء الصوم يف بلد وإكماله يف آخر
إذا بدأت صومي يف السعودية، مث سافرت إىل اخلارج : س

أثناء  الشهر، ووجدت املسلمني يف البلد اليت سافرت إليها قد 
لذي صام الناس فيه يف السعودية، مث أفطروا صاموا يف غري اليوم ا

  يف غري اليوم، الذي أفطر الناس فيه يف السعودية، فكيف أفعل؟
عليك أن تفطر مع من أدرك عيد الفطر وأنت يف بلدهم، : ج

                              
  .الربكة: اليمن  (١)
عرب باإلميان واإلسالم داللة على أن هاتني النعمتني شاملتان للنعم، حمتويتان على   (٢)

  .املنافع بأسرها
وعبد بن محيد املنتخب ) ١٦٢/ ١(رواه اإلمام أمحد : عن طلحة رضي اهللا عنه  (٣)
والترمذي ) ٤/٢٨٥(واحلاكم ) ٢/٢٥(وأبو يعلي ) ٢/٤(والدارمي ) ٦٥(
حسن غريب، وصححه السيوطي، وللحديث شواهد كثرية : وقال) ٩/٤١٣(

مرسلة وموصولة يقوي بعضها بعًضا عن علي وعبادة ورافع وابن عمر وعائشة 
  .رضي اهللا عنهم



  ١٥نيل املرام من أحكام الصيام    

إذا كان جمموع األيام من  أول صومك إىل آخر تسعة وعشرين 
الصوم يوم «: يوًما أو أكثر، حىت لو زاد عن ثالثني يوًما لقوله 

: أي )١(»تصومون، والفطر يوم تفطرون، واألضحى يوم تضحون
جيب عليك أن تصوم،  وتفطر وتضحي مع املسلمني الذين أدركك 
الصوم، أو الفطر، أو األضحى يف بلدهم، إال إذا كان جمموع األيام 
من بداية صومك إىل آخره أقل من تسعة وعشرين يوًما فإنك ال 

كمل الصيام حىت تصوم تسعة وعشرين يوًما، تفطر مع الناس، بل ت
مث تفطر وحدك، ألن الشهر القمري ال ينقص بأي حال عن تسعة 

الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون «: وعشرين يوًما قال 
  .)٢(»ثالثني

  حكم النية يف الصوم

  ما حكم النية يف الصوم، وما صفتها وما وقتها؟: س
جل ال يقبل عبادة بدون النية شرط لكل عبادة، واهللا عز و: ج

َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه : نية خالصة له سبحانه قال تعاىل
ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء َوُيِقيُموا الصَّلَاةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَاةَ َوذَِلَك 

إمنا األعمال بالنيات، وإمنا «: وقال ] ٥: البينة[ ِديُن الْقَيَِّمِة
  .) ٣(»لكل امرئ ما نوى 

                              
ورواه أبو ) ٤/١٥٦(وقال غريب حسن وعبد الرزاق ) ٣/٣٨٢(رواه الترمذي   (١)

  ).١/٥٣١(وابن ماجه ) ٦/٤٤١(داود وخمتصر 
  .وهو يف الصحيحني مبعناه) ٤/١٣٩(رواه النسائي   (٢)
  ).١٣/٥٣(ومسلم ) ١/٩(رواه البخاري   (٣)



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ١٦  

  .لذلك ال بد له من نيةوالصوم عبادة من العبادات احملضة، 
عزم القلب على فعل الشيء، فمىت قصد اإلنسان شيئًا : والنية

فقد نواه، لذلك كان مكان النية القلب، والنية املطلوبة من املسلم 
ه يف الصوم، معرفة أن غًدا من رمضان، وأنه إن شاء اهللا صائم، هذ

اللهم : هي النية املطلوبة، أما ما يفعله بعض الناس من التلفظ بقوهلم
إخل .. إين نويت أن أصوم غًدا فرضي من يوم كذا، من رمضان

  .فهذا ال أصل له
فمن أول الليل إىل طلوع الفجر الثاين، فمىت : أما وقت النية

: الصيام يف أي جزء من أجزاء الليل صحت نيته، قال  نوى
من «: وقال ) ١(»بيت الصيام قبل الفجر فال صيام لهمن مل ي«

  .) ٢(»مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له
  عدم العلم بدخول الشهر

إذا تأخر اإلعالن عن دخول شهر رمضان ومل أعلم به : س
  إال بعد طلوع الفجر فما احلكم؟

                              
) ٦/٢٨٧(وأمحد ) ١/٢٨٨(رواه اإلمامان مالك : عن حفصة رضي اهللا عنها  (١)

وابن ماجه ) ٤/١٩٦(والنسائي ) ٣/٤٢٦(والترمذي ) ٧/١٢٢(وأبو داود 
) ٣/٢١٢(وابن خزمية ) ٢/٧(والدارمي  )٣/٣٢(وابن أيب شيبة ) ١/٥٤٢(

وصححه ) ٤/٢٠٢(والبيهقي ) ٢/١٧٢(والدارقطين ) ٢/٥٤(والطحاوي 
إسناده : الدارقطين واخلطايب والبيهقي والنووي وحسنه السيوطي وقال ابن كثري

  .حسن جيد
رواته كلهم ثقات، : وقال) ٢/١٧٢(رواه الدارقطين : عن عائشة رضي اهللا عنها  (٢)

  .وحسنه السيوطي) ٤/٢٠٣(لبيهقي وأقره ا



  ١٧نيل املرام من أحكام الصيام    

إذا مل تعلم بدخول شهر رمضان إال بعد طلوع الفجر : ج
فعليك أن متسك مبجرد أن تعلم به عن مجيع املفطرات، ألن الثاين 

املسلم البالغ العاقل القادر اخلايل من املوانع ال جيوز له أن يتناول 
مفطًرا يف هنار رمضان، إال أن صوم هذا اليوم ال جيزئ عن صيام 

: أول يوم من رمضان ألنك مل تبيت النية من الليل، وقد قال 
فعليك أن تقضي ) ١(»بل الفجر فال صيام لهمن مل يبيت الصيام ق«

  .)٢(يوًما مكانه
  إبطال النية

رجل صائم ويف أثناء النهار نوى اإلفطار، وقبل أن يأكل : س
عاد إىل نفسه فأنبها وكف عن األكل، وأكمل صومه، فهل 

  صومه صحيح، وما يلزمه إن مل يكن صحيًحا؟
م وأن أن النية شرط من شروط الصيا: ذكرنا قبل سؤال: ج

إفساد هذا الشرط يفسد الصيام، واستصحاب حكم النية واجب يف 
مجيع أجزاء النهار واستصحاب حكم النية بأن ال ينوي اإلفطار 
فمىت نوى اإلفطار أفسد النية، ومن أفسد نيته أفسد صومه، سواء 
تناول مفطًرا أم ال، لذلك فإن هذا الرجل قد أفسد صومه، وعليه 

وجل، مث يقضي يوًما مكان هذا اليوم الذي  أن يتوب إىل اهللا عز
  .أفسده

                              
  .مضي قريًبا  (١)
  .وهو قول عامة الفقهاء، ذكره ابن عبد الرب وابن قدامة  (٢)



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ١٨  

  صوم الصبيان

مىت يؤمر الصيب بالصوم، هل ُيترك حىت يبلغ أم ُيجرب : س
  عليه وهو صغري؟

ال شك أن واجب اآلباء حنو األبناء عظيم نسأل اهللا تعاىل : ج
أن يعينهم عليه، وهذا الواجب أمانة من األمانات اليت حتملها 

له اهللا عنها، فمن قام هبا على الوجه الذي يرضي اإلنسان، وسيسأ
:   اهللا فاز، ومن فرط فيها خسر يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل

ُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْولَاِدكُْم ]وقال سبحانه]١١: النساء ، : َيا
نَّاُس أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم َناًرا َوقُوُدَها ال

َوالِْحَجاَرةُ َعلَْيَها َملَاِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشَداٌد لَا َيْعُصونَ اللََّه َما أََمَرُهْم 
لذلك كان على املسلم أن ] ٦: التحرمي[ َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ

حيرص على تربية أبنائه تربية صحيحة، مطبقًا فيها أوامر اهللا ورسوله 
وتدريبهم على أداء العبادات، مىت يف كل شيء، ومن ذلك إلزامهم 

  .أطاقوا أداءها
والصيام عبادة من العبادات اليت حتتاج إىل صرب وجماهدة، لذلك 

  .فإنه ينبغي تربية األبناء على أدائها، حىت تسهل عليهم إذا كربوا
وقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم حيرصون على صوم 

فعن الربيع بنت   أبنائهم الصغار، وأقرهم على ذلك رسول اهللا
فكنا بعد ذلك نصومه، ونصّوم صبياننا : معوذ رضي اهللا عنها قالت

) ١(الصغار منهم، ونذهب إىل املسجد، فنجعل هلم اللعبة من العهن

                              
  .املصبوغ منه: الصوف، وقيل  (١)



  ١٩نيل املرام من أحكام الصيام    

فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها، حىت يكون عند 
فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم، : اإلفطار، ويف رواية
  .) ١(حىت يتموا صومهم 

فمن كان له ابن دون البلوغ مطيق للصوم فعليه أن يلزمه به 
أمرنا  حىت يتعوده، وإن مل يكن واجًبا عليه بعد، ألن رسول اهللا 

فعن ابن عمرو أن نلزمهم بأداء العبادة مىت عقلوها، وأطاقوا فعلها 
صالة مروا أبناءكم بال«: قال رسول اهللا  : رضي اهللا عنهما قال

لسبع سنني، واضربوهم عليها لعشر سنني، وفرقوا بينهم يف 
فهذا أمر لنا بأن نلزمهم بالصالة، بل ونضرهبم عليها ) ٢(»املضاجع

قبل البلوغ، حىت يتعودوا أداءها فال تثقل عليهم إذا بلغوا، وكذلك 
  .الصوم

أما أن نترك الصغري ال نأمره بصالة وال صيام حىت يبلغ ويشتد 
عدم أداء العبادات، مث نأمره هبا وهو كبري؟ ال شك أنه  عوده على

حينئذ لن يستجيب لنا، ولن يلق باال حلديثنا، ونكون حينئذ كمن 
  .يريد أن جيين من الشوك العنب

أما ما يظنه بعض اآلباء هداهم اهللا أن عدم إلزام الصيب بالعبادة 
ا بابنه من باب الشفقة والرمحة فهو خطأ، ألن من كان شفيقًا رحيًم

حقًا فعليه أن يبعده عن طريق النار، ويلزمه األخذ بطريق اجلنة، وإن 
كان يف ذلك نوع من القسوة عليه يف الظاهر لكنه سيحمد عاقبتها، 

                              
  ).٨/١٣(ومسلم ) ٤/٢٠٠(رواه  البخاري   (١)
) ١/٢٣٠(والدارقطين ) ٢/١٦٢(وأبو داود ) ٢/١٨٠(رواه اإلمام أمحد   (٢)

  .وصححه السيوطي) ٢/٤٠٦(والبغوي ) ٢/٢٢٩(والبيهقي ) ١/١٩٧(واحلاكم 



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٢٠  

  .ويف الصباح حيمد القوم السري
لذلك أوصي اآلباء باحلرص على حتبيب أداء العبادات إىل 

الترغيب تارة،  أبنائهم وإلزامهم هبا مىت أطاقوها، عن طريق
  .والترهيب أخرى واهللا املوفق

  أَفْطََرْت بعد البلوغ جاهلة

فتاة حاضت وهي يف احلادية عشرة من عمرها، إال أن : س
أهلها تساهلوا يف أمرها، وظنوها صغرية فلم يلزموها بالصيام، 
حىت بلغت اخلامسة عشرة، وهي اآلن تريد معرفة حكم ما 

  .أفطرته من السنوات األربع
هذا من تفريط أهلها هداهم اهللا وغفر هلم، وهذا اخلطأ : ج

مبين على اخلطأ يف السؤال السابق، وهو التفريط يف حق األبناء يف 
  .تربيتهم على أداء العبادات

وما دام أهنا قد حاضت وهي يف احلادية عشرة، فهذا يعين أهنا قد 
عليها وجرى ) ١(بلغت يف تلك السنة، فاحليض إحدى عالمات البلوغ 

القلم، ووجب عليها القيام جبميع فرائض اإلسالم، من صالة، وصيام، 
  .وحج، والسنوات األربع اليت أفطرهتا بعد بلوغها يلزمها أن تقضيها

                              
احليض، : االحتالم واإلنزال والقدرة على اإلحبال ، ويف األنثى: ومنها يف الذكر  (١)

إنبات شعر : واالحتالم، ورؤية املاء، وإمكان حبلها وهناك عالمات ثانوية، منها
شعر العارضني والشارب، إنبات : العانة الغليظ وشعر اإلبطني فيهما، ويف الفىت

بروز الثديني، وإذا مل يظهر شيء من هذه العالمات حكم بالبلوغ إذا : ويف الفتاة
  .بلغ الفىت أو الفتاة اخلامسة عشرة



  ٢١نيل املرام من أحكام الصيام    

  أسلم يف شهر رمضان

إذا أسلم كافر يف شهر رمضان فهل يلزمه صوم الشهر : س
  أم ال؟
إذا أسلم الكافر يف شهر رمضان وجب عليه صوم ما : ج

) ١(تقبله من أيام الشهر، من اليوم الذي أسلم فيه إىل آخر الشهريس

أما األيام اليت مضت قبل إسالمه من الشهر نفسه، فال جيب عليه 
، ألن األيام اليت سبقت إسالمه كانت يف حال كفره، )٢(قضاؤها 

مثلها كمثل ما سبق من رمضانات، وإذا كان إسالمه بالنهار وجب 
يوم ويقضيه بعد رمضان، ألنه أدرك بإسالمه عليه أن ميسك بقية ال

  .جزء من العبادة فلزمته، كما لو أدرك جزء من وقت الصالة
  حكم احلائض والنفساء

ماذا جيب على املرأة إذا حاضت أو نفست يف شهر : س
  رمضان؟
املرأة إذا حاضت أو نفست يف شهر رمضان مل جيز هلا أن : ج

جيب عليها أن تفطر، وال  تصوم، ولو صامت ما قُبل صوُمها لذلك
قالت أم ) ٣(فدية عليها لكن يلزمها أن تقضي ما أفطرته من أيام 

كنا يصيبنا ذلك، أي احليض فنؤمر : املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها
                              

  .إمجاًعا ذكره ابن قدامة  (١)
  .األئمة األربعة: وهو قول مجهور العلماء ومنهم  (٢)
  .د والنووي وابن تيمية والعيينإمجاًعا ذكره ابن جرير وابن املنذر وابن رش  (٣)



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٢٢  

  .) ١(بقضاء الصوم، وال نؤمر بقضاء الصالة 
  الطهر قبل الفجر أو بعده

وقت إذا طهرت املرأة من حيضها قبل الفجر الثاين ب: س
قصري، ومل تتمكن من االغتسال إال بعد طلوع الفجر، فهل تصوم 

  ذلك اليوم أم تقضيه؟
ما دام أن حيضها قد انقطع قبل الفجر الثاين فإن الصوم : ج

واجب عليها، وإن مل تغتسل إال بعد طلوع الفجر الثاين، وصومها 
  .) ٢(صحيح، وال قضاء عليها 

ع الفجر الثاين فإن صومها أما إذا مل ينقطع حيضها إال بعد طلو
يف ذلك اليوم ال يصح، ولو نزل عليها دم احليض وهي صائمة يف 
أي وقت من أوقات النهار ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها 

  .ووجب عليها القضاء
  دواء منع العادة

نع به نزول العادة حىت مت ما حكم تعاطي املرأة دواء: س
  تكمل صوم شهر رمضان؟

اطي املرأة هذا الدواء بشرط أن يكون تعاطيه ال بأس بتع: ج
بالليل، وأن يكون باستشارة طبيب مسلم ثقة، حىت ال يضرها هذا 

                              
  ).٤/٢٨(ومسلم ) ١/٤٢٠(رواه البخاري   (١)
  .ذكره النووي. إمجاًعا  (٢)
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الدواء،  وإن كان األوىل عدم تعاطيه، ألنه قد ثبت بالتجربة، 
وبأقوال األطباء أنفسهم أن كثًريا من هذه األدوية ال ختلو من أضرار 

  .أو آجالً جانبية، قد تؤثر على املرأة عاجالً
  هل حتيض احلامل

امرأة حامل، ويف يوم من أيام رمضان نزل عليها دم، : س
  واستمر أياًما مث انقطع فماذا تفعل؟

احلامل ال حتيض، ولعل هذا الدم دم فساد، ال يؤثر على : ج
صومها وصالهتا، لذلك فإن عليها أن تغسل موضع الدم بعد دخول 

ا صحيح إن شاء اهللا، وقت كل صالة مث تتحفظ وتصلي، وصومه
  .وال شيء عليها

  احلامل واملرضع

هل جيوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها، أو : س
  على جنينها؟

جيوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها، وال إطعام : ج
  . )١(عليها، إال أنه يلزمها أن تقضي ما أفطرته

ا أن وإذا خافت على جنينها فقط جاز هلا أن تفطر، وعليه
  .تطعم مسكيًنا عن كل يوم، وتقضي ما أفطرته

                              
  .ال نعلم فيه بني أهل العلم اختالفًا: قال ابن قدامة  (١)
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  .واملرضع كاحلامل يف احلكم
واملرضع واحلامل كاملسافر يف وجوب القضاء، وال يعرف يف 
الشريعة إسقاط القضاء عن املستطيع، واحلامل واملرضع من 
املستطيعني بعد زوال عذرمها، فهما يف احلكم كاملسافر يقضيان بعد 

إن اهللا وضع عن املسافر الصوم «: رسول اهللا زوال العذر، قال 
  .)١(»وشطر الصالة، وعن احلبلى واملرضع

  مقدار الفدية

ذكرت يف السؤال السابق الفدية، فما مقدارها؟ وهل : س
  جيوز دفعها نقًدا؟

مد من بر، : طعام يدفع إىل املساكني، ومقدارها: الفدية: ج
نت غري بر فإن ملء كفي رجل معتدل الكفني، وإذا كا: واملد

  .الواجب منها حينئذ مدين اثنني
فاألفضل أن يعطي كل مسكني ما يستحقه : أما كيف توزع

وال بأس أن يصنع طعاًما بقدر ما يستحقه كل واحد  )٢(من طعام 
منهم، مث يغديهم أو يعشيهم بالقدر الواجب، وقد أطعم أنس بن 

يوم مسكيًنا مالك رضي اهللا عنه بعد ما كرب عاًما أو عامني، كل 
                              

) ٣/٤٠١(والترمذي ) ٧/٤٥(وأبو داود ) ٥/٢٩) (٤/٣٤٧(رواه اإلمام أمحد   (١)
وعبد بن ) ٤/٢١٧(وعبد الرزاق ) ١/٥٣٣(وابن ماجه ) ٤/١٩٠(والنسائي 

واحلديث ) ٤/٢٣١) (٣/١٥٤(والبيهقي ) ٣/٢٦٧(وابن خزمية ) ١٦٠(محيد 
  .صححه ابن خزمية وحسنه الترمذي وأقره املنذري وسكت عنه أبو داود

  .وغالب طعام أهل هذه البالد األرز  (٢)
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  .)١(خبًزا وحلًما 
أما دفع النقود بدل اإلطعام فال جيزئ بل ال بد من اإلطعام، 

َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ : ألن اهللا عز وجل أمر باإلطعام فقال
فجعل اهللا اإلطعام معادالً للصيام، ] ١٨٤: البقرة[ طََعاُم ِمْسِكنيٍ

  .فتعني أن يكون بدال منه
  طاء ستة مساكني ما يستحقه عشرةإع

إذا كان على مسلم فدية إطعام عشرة مساكني، بسبب : س
مرضه، أو سنه، أو كون املرأة حامال أو مرضًعا خافت على 
جنينها فوجد ستة مساكني، وأعطاهم ما يستحقه العشرة، فهل 

  جيزؤه ذلك أم ال بد من إطعام عشرة مساكني؟
ني فالواجب عليه أن يطعم من كان عليه طعام عشرة مساك: ج

عشرة، فإن وجد ستة أعطاهم طعام ستة مساكني، وحبث عن أربعة 
  .آخرين يعطيهم الباقي، وال جيوز له أن يدفع طعام العشرة إىل ستة

  نفساء طهرت قبل متام األربعني

امرأة وضعت قبل رمضان بأيام، وطهرت من نفاسها : س
ا أن تكمل أربعني بعد عشرة أيام من دخول رمضان، فهل يلزمه

  يوًما، أم تغتسل وتصوم؟
ليس ألقل النفاس وقت، فقد ينقطع الدم بعد الوالدة : ج

                              
  ).٤/٢٢٠(وصله عبد الرزاق ) ٨/١٧٩(رواه البخاري تعليقًا   (١)
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مباشرة، وقد ينقطع بعدها بيوم أو عشرة أو أكثر، فعلى املرأة أن 
تغتسل إذا انقطع الدم، وتصلي وتصوم، لكن لو زاد الدم أكثر من 

م ال؟ فإن كان أربعني يوًما فعليها أن تنظر هل هو وقت حيضها أ
وقتها حيضها انتظرت حىت تطهر من احليض، وإن مل يكن وقت 

وتتحفظ . حيضها فإنه دم فساد عليها أن تغتسل منه بعد األربعني
أمجع أهل العلم : وتصلي وتصوم، وإن كان الدم ينزل قال الترمذي

ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصالة  من أصحاب النيب 
  .ن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصليأربعني يوًما إال أ

  حكم كبري السن

رجل كبري يف السن، ال يستطيع الصوم لسنه، كيف : س
  يفعل؟
الشيخ الكبري إذا كان الصوم جيهده ويشق عليه مشقة : ج

ويلزمه أن يطعم عن كل يوم يفطره ) ١(شديدة جاز له أن يفطر 
ِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم َوَعلَى الَِّذيَن ُي: قال اهللا تعاىل) ٢(مسكيًنا 
نزلت : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما] ١٨٤: البقرة[ ِمْسِكنيٍ

  .) ٣(يف الشيخ الكبري واملرأة الكبرية

                              
  .إمجاًعا، ذكره ابن املنذر وابن رشد والنووي  (١)
  .وهو قول اجلمهور األحناف واحلنابلة والشافعية يف أصح القولني  (٢)
  ).٨/١٨٠(رواه البخاري   (٣)
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  املرض املزمن

رجل مريض مرًضا مزمًنا، وقد قرر األطباء أهنم ال : س
يعرفون له دواء، وهو ال يستطيع الصوم بسبب هذا املرض 

  فكيف يفعل؟
ريض مرًضا ال جيرى برؤه له أن يفطر، ويطعم مسكيًنا امل: ج

َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن : عن كل يوم يفطره قال تعاىل
  ].٧٨: احلج[ َحَرجٍ

  املرض الطارئ
شخص أصيب مبرض، ودخل عليه شهر رمضان وهو ال : س

هل يقضي ما أفطره : يستطيع الصوم فأفطر، فما الواجب عليه
  مضان بعد أن يشفى أم تلزمه الفدية؟من ر
املريض إذا كان مرضه مرًضا طارئ يرجى برؤه يزول بعد : ج

مدة من الزمن، ودخل عليه رمضان وهو ال يستطيع الصوم فله أن 
يفطر وال فدية عليه إال أنه ينتظر حىت يشفيه اهللا، مث يقضي األيام 

ِمْنكُْم َمرِيًضا أَْو فََمْن كَانَ : اليت أفطرها من رمضان لقوله تعاىل
  ].١٨٤: البقرة[ َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر

  املرض املبيح للفطر

  ما املرض املبيح للفطر يف رمضان؟: س
هو املرض الشديد، الذي يزيد بالصوم، أو خيشى تباطؤ : ج
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برئه بسببه، أما املرض اخلفيف من أمل ضرس، وصداع، وسعال 
  .اض فال جيوز الفطر بسببهاوحنوها من أمر

  املصاب بالربو

امرأة مصابة بالربو، وتستعمل البخاخ فهل صومها : س
  صحيح؟
غاز مضغوط : هذا) البخاخ(ذكر بعض األطباء أن : ج

كاألكسجني املضغوط، وأنه عندما يدخل الفم يدخل غاًزا كاهلواء 
ألزمة، مندفًعا بقوة حنو الشعب اهلوائية يف الصدر فيوسعها لتنتهي ا

ليس بطعام، وال يف ) البخاخ(فإذا كان ما ذكروه صحيًحا فـ 
معناه، بل وال يصل إىل املناطق اليت يصل إليها الطعام، لذلك فإنه ال 

  .باس باستخدامه للصائم إن شاء اهللا تعاىل
  مات قبل القضاء

رجل مرض ومل يستطع الصوم فأفطر يف رمضان إال أنه : س
  ضاء، فهل يلزمه شيء؟مات قبل أن يتمكن من الق

إن كان مرضه الذي أصيب به مرض يرجى برؤه فال يلزمه : ج
شيء، ألنه مل يفرط، ووافاه أجله قبل أن يتمكن من قضاء الصوم 

: ، وقال تعاىل]١٦: التغابن[ فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم: قال تعاىل
لَا ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها ]لكن إن كان ] ٢٨٦: البقرة

مرضه قد قرر األطباء أنه ال يرجى برؤه، وأنه وإن عاش فلن 
يستطيع القضاء فهذا حكمه حكم الشيخ اهلرم، عليه أن يطعم عن 
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كل يوم يفطره مسكيًنا، أو يفعل ذلك وليه إن مات قبل أن يتمكن 
  .من اإلطعام 

  املريض إذا فرط يف القضاء حىت مات

يستطع الصوم فأفطر يف رمضان مث شفي  رجل مرض ومل: س
من مرضه، إال أنه فرط يف قضاء الصوم الذي عليه حىت مات فما 

  احلكم؟
  .على وليه أن يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكيًنا: ج

  املريض إذا مل يفرط وأدركه رمضان آخر

ما حكم من أفطر أياًما من رمضان بسبب مرضه، ومل : س
  رمضان آخر؟يستطع القضاء حىت أدركه 

من أفطر يف رمضان لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أو : ج
نفاس، أو محل أو إرضاع ومل يتمكن من القضاء حىت أدركه 
رمضان آخر لعذر مشروع فيه الفطر، فإنه يصوم شهر رمضان 

  .) ١(الذي أدركه، مث يقضي ما أفطره، وال فدية عليه
  املريض إذا فرط وأدركه رمضان آخر

من أفطر أياًما من رمضان بسبب مرضه، ومل ما حكم : س
  يقض ما عليه من صوم تكاسال وهتاونا حىت أدركه رمضان آخر؟

                              
  .عند عامة أهل العلم  (١)
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من أفطر يف رمضان لعذر من مرض أو سفر، أو حيض أو : ج
نفاس، أو محل أو إرضاع ومل يقض تكاسال وهتاوًنا حىت أدركه 

 ويقضي. رمضان آخر فهو مسيء، وعليه أن يتوب إىل اهللا عز وجل
  .ما أ فطره ويكفر عن فعله هذا إطعام مسكني عن كل يوم أفطره

يصوم الذي أدركه أي رمضان : قال أبو هريرة رضي اهللا عنه 
الذي أدركه مث يصوم الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم 

  .) ٢(وكذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم) ١(مسكيًنا
  صاحب النذر ميوت

م شهًرا هللا عز وجل، إال أنه مات مسلم نذر أن يصو: س
  قبل أن يتمكن من الوفاء بنذره، فهل على وليه شيء؟

من مات وعليه نذر صوم فعلى وليه أن يصوم عنه، فقد : ج
يا رسول اهللا، إن أمي : فقالت جاءت امرأة إىل رسول اهللا 

أرأيت لو كان «: ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال
نعم، : قالت» تيه أكان يؤدي ذلك عنها؟على أمك دين فقضي

  .) ٣(»فصومي عن أمك«: قال

                              
(١)    
إسناده صحيح، وانظر مصنف عبد : وقال) ١٩٧، ٢/١٩٦(رواه الدارقطين   (٢)

  ).٤/٢٣٤(الرزاق 
رواه مسلم . اإلمام مالك والشافعي وأمحد رمحهم اهللا: وهو قول اجلمهور، ومنهم  (٣)

)٨/٢٤.(  
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  مىت يقضي وكيف؟

إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرها، : س
فمىت يقضيها، وهل يلزمه أن يصومها متتابعة، أم جيوز له أن 

  يفرقها؟
إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرها فإنه : ج

 أي شهر من شهور السنة، من شوال إىل جيوز له أن يقضيها يف
شعبان، إال أنه ال يصوم يومي عيد الفطر واألضحى، وال يصوم أيام 

ألهنا أيام أكل وشرب، إال أنه يستحب له أن يبادر ) ١(التشريق 
بقضائها، ألن ذلك أسرع يف إبراء الذمة وميكنه من صيام األيام 

وم يشق عليه بعد املستحب صومها إن شاء ذلك، إال إذا كان الص
رمضان مباشرة، أو لديه ما يشغله فيؤخر إىل شعبان كما كانت أم 
املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها تفعل، فقد كانت تشغل عن الصوم 

فال تستطيع القضاء إال يف شعبان، ألن رسول اهللا  برسول اهللا 
 كان يكون علي الصوم من رمضان، فما : يصومه، قالت

  .) ٢(ال يف شعبان، وذلك ملكان رسول اهللا استطيع أن أقضي إ
فاألفضل أن يقضي ما عليه من صوم متتابًعا، : أما كيفية القضاء

تشبيًها له باألداء، لكن ذلك ليس بواجب، بل لو صامه متفرقًا 
فاأليام هنا ] ١٨٥: البقرة[ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر: جاز، قال تعاىل

                              
  .وهو قول عامة أهل العلم  (١)
  ).٨/٢١(ومسلم ) ٤/٤٨٩(رواه البخاري   (٢)
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عن تقطيع  وقد سئل رسول اهللا ) ١(بعمطلقة، غري مقيدة بالتتا
ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدكم دين «: قضاء رمضان فقال

فقضى الدرهم والدرمهني، أمل يكن قضاء؟ فاهللا أحق أن يعفو 
  .) ٢(»ويغفر

  قضاء أيام جيهل عددها

  كيف يقضي من أفطر أياًما من رمضان ال يعلم عددها؟: س
يتيقن أنه قد صام كل األيام عليه أن حيتاط، ويصوم حىت : ج

  .اليت يف ذمته
  األكل والشرب عامًدا

ما حكم من أكل أو شرب متعمًدا يف هنار رمضان، وهل : س
  عليه كفارة؟

من أكل أو شرب متعمًدا يف هنار رمضان من غري عذر فقد : ج
أتى إمثًا عظيًما، وهتك حرمة شهر كرمي، وتعدى حدود اهللا، وهدم 

، »بين اإلسالم على مخس«: سالم، قال ركًنا من أركان اإل
ومن أفطر رمضان عامًدا فقد هدم ) ٣(» صوم رمضان«: وعد منها

                              
  .وهو قول مجاهري العلماء من السلف واخللف، ومنهم األئمة األربعة  (١)
: وقال ابن القيم. حسن إال أنه مرسل وقال إسناده) ٢/١٩٤(رواه الدارقطين   (٢)

إسناده حسن ويف الباب أحاديث أخر يقوي بعضها بعًضا انظر صنفي عبد الرزاق 
  ).٤/٢٥٨(والبيهقي ) ١/٣٢(وابن أيب شيبة ) ٤/٢٤٣(
  ).١/١٧٦(ومسلم ) ١/٤٩(رواه البخاري   (٣)



  ٣٣نيل املرام من أحكام الصيام    

: هذا الركن العظيم، واستحق العذاب األليم، الذي قال عنه 
بينا أنا نائم إذ أتاين رجالن فأخذا بضبعي فأتيا يب جبال وعًرا، «

نسهله لك، إنا س: إين ال أطيقه، فقاال: اصعد، فقلت: فقاال
فصعدت حىت إذا كنت يف سواء اجلبل إذا بأصوات شديدة، 

مث انطلق . هذا عواء أهل النار: ما هذه األصوات؟ قالوا: قلت
يب فإذا أنا بقوم معلقني بعراقيبهم، مشققة أشداقهم تسيل 

هؤالء الذين يفطرون قبل : من هؤالء؟ قال: أشداقهم دًما، قلت
  .كلون قبل أن حيل هلم الفطرأي يأ) ١(احلديث » حتلة صومهم

قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن : لكن من تاب تاب اهللا عليه، قال تعاىل
أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم لَا َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر 

: ل ، وقا]٥٣: الزمر[ الذُُّنوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم
إن اهللا عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط «

يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حىت تطلع الشمس من 
، فعلى املسلم الذي وقع منه تفريط يف جنب اهللا عز )٢(»مغرهبا

وجل، وأفطر أياًما من رمضان أن يتوب إىل اهللا عز وجل، وأن 
) ٣(كل يوم أفطره يوًما مكانه يقضي األيام اليت أفطرها فيصوم عن

  .وليس عليه كفارة

                              
: الوق) ١/٤٣٠(واحلاكم ) ٩/٢٨٦(وابن حبان ) ٢/٢٣٧(رواه ابن خزمية   (١)

  ).٤/٢١٦(صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه ووافقه الذهيب والبيهقي 
  ).١٧/٧٦(رواه مسلم   (٢)
  .هو قول عامة الفقهاء: قال ابن قدامة والنووي  (٣)



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٣٤  

  أكل ما ال يتغذى به

ما حكم أكل ما ال يتغذى به كالطني، والورق، : س
  وحنومها؟
وكذلك أكل ما ال يتغذى به ) ١(أكل ما يتغذى به مفطر : ج
  .) ٢(مفطر 

  األكل والشرب ناسًيا
  ما احلكم فيمن  أكل أو شرب ناسًيا؟: س
) ٣(ب ناسًيا يف هنار رمضان فال شيء عليه من أكل أو شر: ج

إال أنه جيب عليه االمتناع عن ذلك مىت تذكر، وعلى من يراه أن 
يذكره، ألن يف تذكريه أمر له باملعروف، وهني له عن املنكر، قال 

 :» إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإمنا أطعمه اهللا
  .) ٤(»وسقاه

  أفطر قبل الغروب

أو شرب يف هنار رمضان ظاًنا أن ما حكم من أكل : س
  الشمس قد غربت، مث تبني أهنا مل تغرب؟

                              
  .بالكتاب والسنة واإلمجاع، قاله ابن قدامة والنووي  (١)
  .لفهو قول عامة أهل العلم من السلف واخل: بن قدامة والنوويقال ا  (٢)
  .الشافعية واحلنابلة: فاألحنا: وهو قول اجلمهور  (٣)
  ).٨/٣٥(ومسلم ) ٤/١٥٥(رواه البخاري   (٤)



  ٣٥نيل املرام من أحكام الصيام    

ظاًنا أن الشمس قد غربت، مث تبني له أهنا مل  أفطرمن : ج
تغرب وجب عليه اإلمساك حىت تغرب الشمس، وعليه أن يقضي 

ألنه أكل خمتاًرا ذاكًرا للصوم، كما لو أكل يوم ) ١(يوًما مكانه 
اليوم من رمضان، فالقضاء واجب عليه الشك، مث تبني أن ذلك 

: باالتفاق، فكذلك هذا، قالت أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما
قيل  الشمسيوم غيم، مث طلعت  أفطرنا على عهد رسول اهللا 

) ٢(بد من القضاء : فأمروا بالقضاء؟ قال: هلشام راوي احلديث

دث أنه ح: وكذلك روى خالد بن أسلم، وحنظلة، وبشر بن قيس
من كان أفطر فليصم : مثل ذلك يف زمن عمر رضي اهللا عنه، فقال

أن الروايات قد تظاهرت عن عمر : وقد ذكر البيهقي) ٣(يوًما مكانه
  .رضي اهللا عنه يف القضاء

رفع اإلمث عنهم، ال : فمعناه) عفي ألميت اخلطأ: (أما حديث
نه إعفاؤهم من القضاء، ألن هذا احلديث وما يف معناه عام، خص م

غرامات املتلفات، وانتقاض الوضوء خبروج احلدث سهًوا والصالة 
باحلدث ناسًيا، وأشباه ذلك، وألنه ميكنه أن ميتنع عن املفطرات 

  .حىت يتثبت فلم يعذر

                              
  .األئمة األربعة وغريهم: وهو قول اجلمهور  (١)
استفهام إنكاري حمذوف األداة : بد من القضاء: ومعىن) ٤/١٩٩(رواه البخاري   (٢)

  .أي ال بد من القضاء
  ).٤/٤١٧(والبيهقي ) ٤/١٧٨( رواه عبد الرزاق  (٣)



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٣٦  

  أفطر شاكًا يف طلوع الفجر

ما حكم من أكل أو شرب يف رمضان شاكا يف طلوع : س
أو بعد طلوع الفجر الثاين، ومل يتبني له هل كان أكله قبل 

  الفجر؟
َوكُلُوا : لقوله تعاىل) ١(إذا مل يتبني له فال قضاء عليه : ج

َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد ِمَن 
فاألصل بقاء زمن الليل، وزمن الشك منه، ] ١٨٧: البقرة[ الْفَْجرِ

خبالف غروب الشمس فإن األصل بقاء  ما مل يعلم يقني زواله،
  .النهار فبين عليه

  أكل أو شرب مث تبني أن الفجر طلع

ما حكم من أكل أو شرب ظاًنا أن الفجر مل يطلع، مث : س
  تبني له أنه أكل بعد طلوع الفجر؟

من تناول مفطًرا، من أكل أو شرب أو غريمها، مث تبني له : ج
وجب عليه اإلمساك، وقضاء  أنه قد تناول املفطر بعد طلوع الفجر

ألنه تناول مفطًرا وهو ذاكر للصوم فأفطر كما لو ) ٢(يوم مكانه 
أكل يوم الشك، مث تبني أنه من رمضان، وألنه جهل بوقت الصيام 

                              
  .األحناف والشافعية واحلنابلة: وهو قول اجلمهور  (١)
هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء : قال ابن قدامة والنووي وابن تيمية  (٢)

  .وغريهم، ومنهم األئمة األربعة



  ٣٧نيل املرام من أحكام الصيام    

فلم يعذر به، كاجلهل بأول رمضان فعن ابن مسعود رضي اهللا عنه 
ن أكل م: يف رجل أكل ظاًنا أن الفجر مل يطلع، مث تبني طلوعه قال

إن : من أول النهار فليأكل من آخره، وقال أبو سعيد رضي اهللا عنه
كان شهر رمضان صامه، وقضى يوًما مكانه، وإن كان من غري 

  .) ١(شهر رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله 
  اإلبر املغذية

  ما حكم تعاطي اإلبر املغذية يف هنار رمضان؟: س
هنار رمضان، ألهنا مبعىن األكل  تعاطي اإلبر املغذية مفطر يف: ج

  .والشرب، حيث يستغين هبا الصائم عنهما
  اإلبر غري املغذية

  ما حكم تعاطي اإلبر غري املغذية يف هنار رمضان؟: س
ما دام أن هذه اإلبر ال تصل إىل جوفه وال يستغين هبا عن : ج

  .األكل والشرب فإهنا ال تفطره
  تذوق الطعام

تذوق الطعام ملعرفة طعمه، فهل  إذا احتاج الطاهي إىل: س
  يؤثر ذلك على صومه؟

تذوق الطعام للطاهي الصائم، أو من يريد شراءه ال بأس : ج
                              

  ).٤/٢١٦(روى األثرين البيهقي   (١)



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٣٨  

به، إال أنه حيذر إدخاله إىل حلقه، إمنا يتذوقه بطرف لسانه، مث ميجه 
) ١(طعم القدر والشيءال بأس أن يت: اس رضي اهللا عنهماقال ابن عب

، أو الشيء ما مل يدخل حلقه، وهو ال بأس أن يذوق اخلل: وقال
إال أنه إن جتنب ذلك كان أحوط ) ٣(مث ميجه : قال احلسن) ٢(صائم 

)٤ (.  
  حكم املضمضة واالستنشاق

  ما حكم املضمضة واالستنشاق للصائم؟: س
إال أنه حيذر ) ٥(ال بأس باملضمضة واالستنشاق للصائم : ج

بالغ يف «: قال  املبالغة فيهما خشية أن يدخل املاء إىل حلقه،
هذا يف حق املتوضئ ) ٦(»االستنشاق إال أن تكون صائًما

واالستنشاق جزء من غسل الوجه املفروض، فكيف مبن يبالغ يف 
                              

  ).٣/١٥١(غليق التعليق وانظر ت) ٤/١٥٣(رواه البخاري تعليقًا   (١)
  ).٣/٤٧(روامها ابن أيب شيبة   (٢)
  ) ٣/٤٧(روامها ابن أيب شيبة   (٣)
  .ومال إليه ابن تيمية. نص عليه اإلمام أمحد  (٤)
  .إمجاًعا ذكره ابن قدامة  (٥)
والنسائي ) ٣/٤٩٩(والترمذي ) ١/٢٣٦(وأبو داود ) ٤/٣٣(رواه اإلمام أمحد   (٦)
وابن ) ١/٥٢(والطيالسي ) ١/٢٦(وعبد الرزاق ) ١/١٤٢(وابن ماجه ) ١/٦٦(

وابن حبان ) ٢/٢٣٦(وابن خزمية ) ٣٧(وابن اجلارود ) ٣/١٠١(أيب شيبة 
وسكت ) ١/٤١٧(والبغوي ) ٤/٢٦١(والبيهقي ) ١/١٤٧(واحلاكم ) ٢/٢٠٨(

حسن صحيح، وصححه ابن خزمية وابن : عنه أبو داود واملنذري، وقال الترمذي
كم صحيح، ووافقه الذهيب، وصححه ابن القطان، وابن قدامة حبان، وقال احلا

  .والنووي وابن حجر، والسيوطي والبغوي



  ٣٩نيل املرام من أحكام الصيام    

وبالغ يف  غري الوضوء؟ لذلك فإن من عصى أمر رسول اهللا 
  .) ١(االستنشاق حىت دخل املاء حلقه أفطر، ووجب عليه القضاء 

  بلغ الريق

  ع الريق للصائم؟ما حكم بل: س
وهي ما يتجمع يف : أما النخامة ) ٢(بلع الريق ال يفطر : ج

اخليشوم وخترج على شكل سائل خمثر قد يكون أصفر فحكمها 
خيتلف عن الريق، ألهنا جتمعت من خارج اجلسم وميكن االحتراز 

) ٣(منها، فإذا جذهبا الصائم من خيشومه إىل فمه، مث بلعها أفطر 

  .ا ليس مكانه الفم، مع متكنه من االحتراز منهألنه تعمد بلع م
  الذباب والغبار

  إذا دخل حلق الصائم غبار فهل يفطره؟: س
إذا دخل حلق الصائم غبار، أو ذباب، أو غبار دقيق فإنه : ج

ال يؤثر على صومه، ألنه دخل بدون قصد منه، وهو ال يستطيع 
ل يدخل االحتراز منه، فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف الرج

  .) ٤(ال يفطر : حلقه الذباب قال
                              

  .األحناف واملالكية والشافعية وظاهر مذهب احلنابلة: وهو قول اجلمهور  (١)
  .إمجاًعا ذكره ابن املنذر والنووي  (٢)
  .وهو قول الشافعية واحلنابلة  (٣)
وهو إمجاع العلماء ذكره ابن قدامة وابن حجر عن ) ٣/١٠٧(رواه ابن أيب شيبة   (٤)

  . ابن املنري



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٤٠  

  االغتسال للتربد

ما حكم االغتسال للتربد أو التنظف يف هنار رمضان : س
  للصائم؟
ال بأس يف ذلك، سواء كان االغتسال أول النهار أو : ج
لقد رأيت : ملا روى بعض أصحاب رسول اهللا ص قال) ١(آخره

وهو صائم، من يصب املاء على رأسه ) ٢(بالعرج  رسول اهللا 
  .) ٣(العطش، أو من احلر 

  السباحة للصائم
  ما حكم السباحة للصائم؟: س
على الصائم أن جيتنب كل ما ميكن أن يعرض صومه : ج

للفساد، ومن ذلك السباحة فإن السابح ال يأمن من دخول املاء عن 
عن  طريق أنفه، أو أذنه أو فمه إىل حلقه، وقد هنى رسول اهللا 

أمر مشروع وهو املضمضة واالستنشاق خشية دخول املبالغة يف 
املاء إىل احللق، فكيف بالسباحة؟ لذلك فإن كل من سبح ودخل 

  .) ٤(شيء من املاء حلقه من أي منفذ فقد فسد صومه 
                              

  .املالكية والشافعية واحلنابلة: وهو قول اجلمهور  (١)
  .واد من نواحي الطائف: العرج  (٢)
وابن ) ٤/٢٠٦(وعبد الرزاق ) ٣/٤٧٥(وأمحد ) ١/٢٩٤(رواه اإلمامان مالك   (٣)

وسكت عنه أبو ) ٤/٢٦٣(لبيهقي وا) ٦/٤٩٢(وأبو داود ) ٣/٤١(أيب شيبة 
  .داود واملنذري وصححه النووي وابن حجر

  .احلنفية واملالكية والشافعية وظاهر مذهب احلنابلة: عند اجلمهور ومنهم  (٤)



  ٤١نيل املرام من أحكام الصيام    

  السواك للصائم

  ما حكم استعمال السواك يف هنار رمضان؟: س
لوال أن «: السواك سنة يف رمضان ويف غريه، لقوله : ج
والصلوات ) ١(»على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل صالةأشق 

مل خيص الصائم من غريه،  تكون أول النهار وآخره ورسوله اهللا 
  .)٢(يستاك أول النهار وآخره: قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

  القبلة للصائم

  رجل قَبَّل امرأته وهو صائم، هل يؤثر ذلك على صومه؟: س
جل امرأته وهو صائم فإن ذلك ال يؤثر على إذا قَبَّلَ الر: ج

ملا روت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا ) ٣(صومه ما دام أنه مل ُينزل 
وهو صائم وكان أملككم ) ٤(كان يقبل ويباشر  أن النيب : عنها

وكان أملككم إلربه، فيه إشارة : ، وقوهلا رضي اهللا عنها)٥(إلربه 
ة مبن كان مالكًا لنفسه، أما من إىل أن إباحة القبلة واملباشرة خاص

  .ال يأمن اإلنزال أو الوقوع يف اجلماع فذلك حرام عليه

                              
  ).٣/١٤٣(ومسلم ) ٢/٣٧٤(رواه البخاري   (١)
  ).٤/١٥٣(رواه البخاري تعليقًا جازًما به   (٢)
  .إمجاًعا ذكره ابن قدامة  (٣)
  .مس البشرة البشرة: املباشرة  (٤)
  ).٧/٢١٦(ومسلم ) ٤/١٤٩(رواه البخاري   (٥)



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٤٢  

  قَبَّلَ فأنزل

  رجل قبل امرأته وهو صائم فنزل منه مين، فما حكمه؟: س
إذا قبل الرجل، أو ضم، أو كرر النظر، أو استمىن فأمىن : ج

ومه فسد صومه، وعليه أن يتوب إىل اهللا عز وجل، ويتم صومه ي
  .) ١(الذي أفسده، ويقضي يوًما مكانه 

  ل فأمذىقبَّ

  امرأته وهو صائم فنزل منه مذي، فما حكمه؟ لرجل قبَّ: س
املذي، سائل لزج شفاف، خيرج من الرجل عند اشتداد : ج

الشهوة، وهو غري املين، فاملين سائل أبيض متخثر، له رائحة كرائحة 
ملذي فمختلف فيه، الطلح، وخروج املين بشهوة مفسد للصوم، أما ا

أمحد ومالك رمحهما اهللا يفسد صومه، وعليه القضاء : فعند اإلمامني
وعند اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة ال يفسد صومه، إال أنه قد 
أساء، واألحوط أن يقضي من خرج منه مذي خروًجا من اخللف 
القوي، وألن الصوم ترك للشهوات، ومن خرج منه مذي مل يترك 

  .ث أنه ال خيرج إال عند اشتداد الشهوةالشهوات، حي

                              
  .من أنزل املين باستمناء أو قبلة، أو ضم أو بأي طريقة كانت فسد صومه إمجاًعا  (١)



  ٤٣نيل املرام من أحكام الصيام    

  االستمناء
  ما حكم االستمناء يف هنار رمضان؟: س
من استمىن باستعمال العادة السرية أو غريها ونزل منه مين : ج

فسد صومه، وعليه أن يتوب إىل اهللا عز وجل وميضي يف صوم اليوم 
  .) ١(الذي أفسده، ويقضي يوًما مكانه 

  اجلماع

  وجته يف هنار رمضان، فماذا عليه وعليها؟رجل جامع ز: س
من جامع وهو صائم يف هنار رمضان فأنزل أو مل ينزل فقد : ج

ارتكب إمثًا عظيًما وهتك حرمة شهر كرمي؛ لذلك فإن فعله هذا 
  :يترتب عليه أمور أربعة

والعزم عدم العود إىل : التوبة الصادقة إىل اهللا  تعاىل - ١
ي عرب عنه ذلك الرجل الذي فعله، فعل هذا املنكر القبيح، الذ

ا بقوله وجاء إىل رسول اهللا  هلكت يا رسول اهللا : تائًب
وقعت على : قال» وما أهلكك«: فقال له رسول اهللا 

على قوله هلكت،  أهلي يف هنار رمضان، فأقره النيب 
لذلك أمره رسول ) ٢(واهلالك يعرب به عند الوقوع يف العصيان

                              
  .ذكره والذي قبله املاوردي وان قدامة والنووي.إمجاعا  (١)
) ٧/٢٢٨(ومسلم ) ٤/١٦١(احترقت، احترقت، رواها البخاري : ويف رواية قال(٢)

هلك األبعد، ويف : جاء رجل وهو ينتف شعره، ويدق صدره، ويقول: ويف رواية
وحيثي على رأسه التراب : يدعو ويله، ويف رواية: بلطم وجهه، ويف رواية: رواية

  ).٤/١٦٤(انظر فتح الباري 



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٤٤  

  .) ١(»ر اهللاستغف«: قائال اهللا 
وإن كان جبماعة قد أفسد : يتم صوم يومه الذي جامع فيه - ٢
  .صومه
للرجل الذي فعل  لقوله : يقضي يوًما بدل هذا اليوم - ٣
وألنه أفسد صوم يوم من رمضان  ) ٢(»وصم يوًما مكانه«: ذلك

فلزمه قضاؤه، كما لو أفسده بأكل أو شرب، أو أفسد صومه 
  .) ٣(ؤه كغري رمضان الواجب باجلماع فلزمه قضا

وهي كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي : عليه الكفارة - ٤
يا : إذا جاءه رجل فقال بينما حنن جلوس عند النيب : اهللا عنه

وقعت على امرأيت وأنا : قال» مالك«: قال. رسول اهللا هلكت
ال، : قال» هل جتد رقبة تعتقها؟«: فقال رسول اهللا . صائم
: ال، قال: قال» أن تصوم شهرين متتابعني؟فهل تستطيع «: قال
فمكث رسول اهللا : ال، قال: قال» فهل جتد إطعام ستني مسكيًنا«
  فبينا حنن على ذلك، أيت رسول اهللا  بَعَرق فيها متر والَعَرُق

» خذ هذا فتصدق به«: أنا قال: فقال» أين السائل؟«: املكتل قال
؟ فواهللا ما بني البتيها يريد على أفقر مين يا رسول اهللا: فقال الرجل

                              
وسكت ) ٥/٢١٤(وابن حبان ) ٣/٢٢٤(وابن خزمية ) ٧/٢٣(رواه أبو داود   (١)

) ٢/١٩٠(ه أبو داود واملنذري وصححه ابن خزمية وابن حبان والدارقطين عن
  .هذا إسناد صحيح: وقال

) ٣/٢٢٤(وابن خزمية ) ٤/١٩٦(وعبد الرزاق ) ٧/٢٦(رواه أبو داود   (٢)
وصححه . إسنادها جيد: وقال النووي) ٤/٢٢٦(والبيهقي ) ٢/١٩٠(والدارقطين 

  .احلافظ يف الفتح
  .ر ومنهم أبو حنيفة ومالك وأمحد والشافعي يف أظهر أقوالهوهو قول اجلمهو  (٣)



  ٤٥نيل املرام من أحكام الصيام    

حىت  احلرتني أهل بيت أفقر من أهل بييت، فضحك رسول اهللا 
  .) ١(»أطعمه أهلك«: بدت أنيابه مث قال

  :فالكفارة هنا على ثالث مراتب
عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد لفقره أو لعدم وجود : املرتبة األوىل
رين متتابعني، ال يفطر صوم شه: املرتبة الثانية وهيالرقبة انتقل إىل 

فيهما، فإن أفطر فيهما يوًما أو أكثر بدون عذر شرعي وجب عليه 
؛ألن رسول اهللا )    أي يبتدئ الصوم من أوله(أن يستأنف الصوم 

، وإن أفطر فيهما يوًما أو أكثر لعذر شرعي »شهرين متتابعني«: قال
فلو كمرض، أو سفر مل يقصد به التحايل فإنه يبين على ما صام، 

صام مثالً شهًرا مث أفطر ثالثة أيام ملرضه فإنه يصوم ما بقي عليه بعد 
شفائه وهو شهر، حىت يكمل الشهرين، فإذا كان من عليه الكفارة 
عاجًزا عن الصوم ملرض ال يرجى برؤه، أو ألنه شيخ هرم يشق عليه 

إطعام ستني مسكيًنا وذلك ألن : املرتبة الثالثة وهيالصوم انتقل إىل 
شهرين ستون يوًما، ومن عجز عن الصوم ملرض ال يرجى برؤه أو ال

لكرب سن أطعم عن كل يوم يفطره مسكيًنا، وكذلك هنا يطعم 
العاجز عن صوم الكفارة مسكيًنا بدل كل يوم، فإن عجز عن 
اإلطعام سقط عنه الكفارة، وهذا من لطف اهللا بعباده أن أسقط 

  .نة سبحانهعنهم ما يعجزون عن أدائه فله احلمد وامل
) ٢(أما املرأة فعليها، إن كان اجلماع برضاها مثل ما على الرجل

                              
  .٧/٢٤٤ومسلم ٤/١٦٣رواه البخاري  (١)
  .احلنفية والشافعية واحلنابلة: وهو قول اجلمهور ومنهم  (٢)



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٤٦  

وإن كانت مكرهة فال شيء عليها، غري أهنا تقضي ذلك اليوم الذي 
  .) ١(جامعها زوجها فيه

  جامع أكثر من مرة

رجل جامع زوجته أكثر من مرة يف هنار رمضان فهل : س
  عليه كفارة واحدة أم أكثر؟

لرجل يف يوم واحد أكثر من مرة قبل أن يكفر إن جامع ا: ج
فعليه كفارة واحدة، إال أنه آمث يف كل مرة، أما إن كان اجلماع يف 

فيكون ) ٢(أيام خمتلفة فعليه أن يكفر كفارة عن كل يوم جامع فيه 
جمموع الكفارات عدد األيام اليت جامع فيها، فلو جامع ثالث 

، ألن كل يوم عبادة مرات يف رمضان يكون عليه ثالث كفارات
منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده مل تتداخل كرمضانني 

  .وحجتني
  االحتالم

  رجل نام فاحتلم يف هنار رمضان، فهل يفسد صومه؟: س
ألنه فعل ) ٣(من احتلم يف هنار رمضان مل يفسد صومه : ج

ِسيَنا َربََّنا لَا ُتَؤاِخذَْنا إِنْ َن: حصل بدون علمه واختياره قال تعاىل
رفع القلم عن ثالث، «: ، وقال ]٢٨٦: البقرة[ أَْو أَْخطَأَْنا

                              
  .املالكية والشافعية واحلنابلة: وهو قول اجلمهور ومنهم  (١)
  .نابلةاملالكية والشافعية واحل: وهو قول اجلمهور ومنهم  (٢)
  .إمجاًعا ذكره الطحاوي وابن حيربة واملاوردي والنووي وابن تيمية  (٣)



  ٤٧نيل املرام من أحكام الصيام    

عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت حيتلم وعن اجملنون حىت 
  .) ١(»يعقل

  أصبح جنًبا

رجل جامع أهله بالليل، ونام قبل أن يغتسل ومل ينبه من : س
  نومه إال بعد طلوع الفجر الثاين، فكيف يفعل؟

جنًبا من مجاع وقع بالليل فصومه إن صام  من أصبح: ج
، وكل ما عليه أن يغتسل ويصلي الفجر، قالت أم )٢(صحيح

يصبح  كان النيب : املؤمنني عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهما
  .)٣(جنًبا من مجاع غري احتالم، مث يصوم رمضان

  مىت جيوز للمسافر الفطر

بالسيارة أو هل جيوز للصائم أن يفطر إذا كان مسافًرا : س
الطائرة، أم ال بد من كون السفر على األقدام أو الدواب حىت 
يفطر، وهل يشترط أن تكون هناك مشقة يف السفر، وهل يقضي 

  وما هو األفضل يف حقه؟
سواء ) ٤(جيوز للمسافر سفًرا تقصر فيه الصالة أن يفطر : ج

                              
  .مضى خترجيه   (١)
وقال ابن قدامة هو . ذكره ابن هيربة واملاوردي والنووي وابن دقيق العهد: إمجاًعا  (٢)

  .قول عامة أهل العلم
  ).٧/٢٢٠(ومسلم ) ٤/١٤٣(رواه البخاري   (٣)
  .كيلو متر) ٨٥(على  دفيه الصالة ما زاالسفر الذي تقصر   (٤)



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٤٨  

كان مسافًرا على األقدام، أو على الدواب، أو السيارات أو 
طائرات أو السفن فمىت وجد السفر جاز الفطر، سواء وجد مشقة ال

أم مل جيد، ألن اهللا تعاىل علق الفطر على مطلق السفر، فقال 
 َوَمْن كَانَ َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر: سبحانه

فإذا زال سفره وانقضى رمضان قضي ما عليه من ] ١٨٥: البقرة[
  .) ١(وليس عليه إطعام صيام، 

أما األفضلية فهي خمتلفة من شخص إىل آخر، ومن سفر إىل سفر، 
ومن وقت إىل وقت، فقد يكون الصوم أفضل، وقد يستوي احلاالن، 

  :وقد يكون الفطر أفضل، وقد جيب الفطر، وهذه احلاالت وهي
  :الصوم يف السفر أفضل: احلالة األوىل

كمن يسافر عرب ) ٢(فره وذلك يف حق من ال جيد مشقة يف س
  .وسائل املواصالت احلديثة املرحية والصوم أفضل ألمور منها

  .وعدم حتمل دين الصوم: ألنه أسرع يف إبراء الذمة - ١
فقد : ألن فيه اقتداء برسول اهللا : والصوم أفضل - ٢
ال يفطر يف سفر إال حلاجة شديدة، فعن أيب الدرداء رضي  كان 

يف بعض أسفاره، يف يوم حار،  ع النيب اهللا عنه، قال خرجنا م
حىت يضع الرجل يده على رأسه من شدة احلر، وما فينا صائم إال 

ال  ورسول اهللا  ) ٣(وعبد اهللا بن رواحة  ما كان من النيب 
                              

  .إمجاًعا ذكره ابن قدامة والنووي وابن تيمية  (١)
  .احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة يف وجه: عند اجلمهور ومنهم  (٢)
  ).٧/٢٢٣(ومسلم ) ٤/١٨٢(رواه البخاري   (٣)



  ٤٩نيل املرام من أحكام الصيام    

  .يفعل إال األفضل
ألن كثًريا من الناس جيدون يف الصوم : والصوم أفضل - ٣

  :يف رمضان مع الناس سهولة
هنا يف أيام الفطر، حيث يكون الناس مفطرون وهم قد ال جيدو

صائمون، واملسلم مطلوب منه أن يأخذ باألسهل، وما ليس عليه 
فيه حرج ما مل يكن إمثًا وهذا أمر مالحظ من كثري من الناس، 

عنه حىت  لويتكاسحيث يفطر الواحد منهم، مث يشق عليه القضاء، 
  .يدركه رمضان آخر فيقع يف إمث التأخري

وذلك يف حق من : يستوي فيها الصوم والفطر: لة الثانيةاحلا
جيد بعض املشقة، لكنه قوي جلد ال تؤثر فيه، وال متنعه من فعل 

أن محزة األسلمي : النوافل، فعن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها
أأصوم يف السفر؟ وكان كثري الصيام : رضي اهللا عنه قال للنيب 

وعن أنس رضي اهللا ) ١(»ت فأفطرإن شئت فصم، وإن شئ«: فقال
فلم يعب الصائم على  كنا نسافر مع رسول اهللا : عنه قال

وقال أبو سعيد اخلدري رضي ) ٢(املفطر، وال املفطر على الصائم 
اهللا عنه مثله، وزاد يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، 

وكذلك قال ) ٣(ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن 
  .) ٤(وابن عباس وعائشة رضي اهللا عنهم  جابر

                              
  ).٧/٢٣٦(ومسلم ) ٤/١٧٩(رواه البخاري   (١)
  ).٧/٢٣٥(ومسلم ) ٤/١٨٦(رواه البخاري   (٢)
  ).٧/٢٤٣(رواه مسلم   (٣)
  ) .٢٣٥، ٧/٢٣٢(ومسلم ) ٤/١٨٦(رواه البخاري   (٤)



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٥٠  

يف حق من وجد مشقة يكون الفطر فيها أفضل : الثالثة احلالة
فعن أنس رضي اهللا عنه ) ١(تتعبه أو متنعه من فعل بعض الطاعات 

يف سفر، فصام بعض وأفطر بعض  كنا مع رسول اهللا : قال
ال فتحزم املفطرون وعملوا وضعف الصائمون عن بعض العمل، فق

  .) ٢(»ذهب املفطرون اليوم باألجر«: رسول اهللا 
يف حق من وجد : يكون الفطر فيها واجًبا: احلالة الرابعة

مشقة تؤذيه، أو متنعه من فعل شيء من املفروضات، أو أغمي عليه 
يف سفر  كان رسول اهللا : بسببه فعن جابر رضي اهللا عنه، قال

صائم : فقالوا» ما هذا«فرأى زحاًما، ورجال قد ظُلل عليه، فقال 
وعنه رضي اهللا عنه يف ) ٣(»ليس من الرب الصوم يف السفر«: فقال

أن يفطروا فلم  حق من شق عليهم الصوم، وأمرهم رسول اهللا 
  .) ٤(»أولئك العصاة، أولئك العصاة«: يفطروا، قال رسول اهللا 

  اإلقامة بعد السفر
يفطر فيها، أم  مسافر أقام ببلد ثالثة أيام، هل حيق له أن: س

  ال بد من الصوم؟
  .) ٥(املسافر إذا نوى اإلقامة ببلد أقل من أربعة أيام فإنه جيوز له الفطر: ج

                              
  .اتفق الفقهاء على أن األفضل يف حقه الفطر  (١)
  ).٧/٢٣٦(ومسلم ) ٦/٨٤(رواه البخاري   (٢)
  ).٧/٢٣٣(ومسلم ) ٤/١٨٣(رواه البخاري   (٣)
  ).٧/٢٣٢(رواه مسلم   (٤)
  .ذكره ابن رشد وابن قدامة والنووي إمجاًعا  (٥)



  ٥١نيل املرام من أحكام الصيام    

  التردد يف اإلقامة

مسافر دخل بلًدا غري بلدة لقضاء حاجة له إال أنه ال : س
يعلم مىت تنتهي حاجته، وكل يوم يظن أنه يقضيها وال يتم له 

  ذلك فهل جيوز له الفطر؟
املسافر إذا دخل بلًدا غري بلده لقضاء حاجة له، أو يف : ج

جهاد عدو، أو حبسه سلطان، أو مرض وال يعلم هل تقضي حاجته 
يف يوم أو أكثر فإنه جيوز له الفطر حىت تقضى حاجته، ولو مكث 

تسعة  أقام النيب : فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال) ١(أشهًرا 
ال يدري كم ميكث يف  ، وهو يعين عام الفتح) ٢(عشر يقصر 

مكة، فقصر حىت خرج منها، وهذا يدل على أن املتردد الذي ال 
يعلم كم تكون مدة إقامته له الترخص برخص السفر من قصر 

  .الصالة والفطر
  سفر املعصية

إذا سافر إنسان لفعل املعاصي، فهل حيق له الترخص : س
  اعية؟برخص السفر، من فطر يف رمضان وقصر للصالة الرب

؛ )٣(من سافر سفر معصية فليس له الترخص برخص السفر : ج
                              

  .احلنفية واملالكية واحلنابلة والشافعية يف قول: وهو قول اجلمهور  (١)
  ).٢/٥٦١(رواه البخاري   (٢)
وهو مذهب مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني، وبه قال مالك والشافعي   (٣)

  .وأمحد
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، )١(ألن اهللا عز وجل خفف عن املسافر غري الباغي، وغري العادي
: البقرة[ فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر َباغٍ َولَا َعاٍد فَلَا إِثَْم َعلَْيِه: قال تعاىل

كل ففي هذه اآلية مل يبح اهللا عز وجل للباغي والعادي أ] ١٧٣
امليتة إذا اضطرا إليها، ألهنما خرجا للمعصية، فإذا حرم اهللا عليهما 

فكيف يبيح هلما الترخص برخص السفر؟  الضرورةأكل امليتة عند 
مث إن إباحة الفطر يف رمضان للخارج يف معصية إعانة له على 
معصيته، وتقوية جلسده وشيطانه عليها، لذلك ال جيوز ملن خرج 

أن يفطر يف رمضان، وال جيوز له أن يقصر  مسافًرا سفر معصية
  .الصالة الرباعية

  احلجامة

  ما حكم احلجامة للصائم؟: س
احلجامة من املفطرات اليت يفطر هبا احلاجم واحملجوم لقوله : ج
 :» ٢(»م واحملجومجحلااأفطر (.  

                              
قاطًعا للسبيل أو مفارقًا : لعاديقال جماهد وسعيد بن جبري يف تفسري الباغي وا  (١)

  ).١/٢٤٩(لألئمة أو خارًجا يف معصية اهللا، انظر تفسري ابن كثري 
ثوبان : حديث صحيح متواتر ، رواه عن رسول اهللا ص مثانية عشر صحابًيا هم  (٢)

وشداد ورافع وجابر، وعائشة وعلي وأبو موسى، وأبو هريرة، وأسامة، وابن 
وبالل، وابن عمر، وسعد ، وأبو زيد األنصاري،  عباس، ومعقل ومسرة، وأنس

وابن مسعود رضي اهللا عنهم، وقد صحح احلديث أئمة احلديث وجباله األوزاعي 
وابن مهدي، وإسحاق، وابن املديين وابن حنبل وأبو زرعة والبخاري والترمذي 

ي، وعثمان بن سعيد وإبراهيم احلريب، وابن املنذر، وابن خزمية وابن حبان والعقيل
وأبو الوليد النيسابوري، واحلاكم، وابن قدامة والنووي، وابن تيمية وابن القيم، 
= 



  ٥٣نيل املرام من أحكام الصيام    

  حتليل الدم

  ما حكم حتليل الدم للصائم؟: س
يل، الصحيح أنه ال أخذ الدم من الوريد أو غريه للتحل: ج

يفطر الصائم، لكن إن كان الدم املأخوذ كثًريا فاألوىل تأجيله إىل 
  .) ١(الليل، فإن فعله بالنهار فاألحوط القضاء، تشبيًها له باحلجامة 

  الكحل

  ما حكم االكتحال للصائم؟: س
الكحل أنواع، فهناك أنواع حادة أو مطيبة قد تصل إىل : ج

م هبا، مث وجد طعمها يف حلقه، أو علم احللق، فإذا اكتحل الصائ
أما إذا كان الكحل من النوع البارد ومل ) ٢(وصوهلا إىل جوفه أفطر 

يصل إىل جوفه أو حلقه فال يفطر، واجتناب ذلك أفضل، حىت ال 
  .يعرض الصائم صومه إىل الفساد

=                                
وابن مفلح وابن عبد اهلاجي والسيوطي رمحهم اهللا تعاىل، واإلفطار باحلجامة 
مذهب اإلمام أمحد وإسحق وابن املنذر وابن خزمية، وقول عطاء وابن مهدي، 

لصائم أن حيتجم وكان مجاعة من وكان احلسن ومسروق وابن سريين ال يرون ل
  .ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس: الصحابة حيتجمون ليال يف الصوم منهم

  ).٣٨٩(فتاوى وتنبيهات ونصائح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز   (١)
  .وهو قول املالكية واحلنابلة  (٢)
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  السعوط

  ما  حكم استعمال السعوط يف األنف؟: س
  .) ١(ئم االبتعاد عنه مفطر فيجب على الصاالسعوط : ج

  احلقنة

  ما حكم استعمال احلقنة الشرجية والتحميلة؟: س
ال جيوز استعمال احلقنة الشرجية والتحميلة، سواء كانت : ج

؛ ألن الدبر منفذ إىل ) ٢(يف القُبل أو الدبر فإن ذلك كله مفطر 
اجلوف، وكذلك قبل املرأة، أما الرجل فلو استعمل قطرة أو حنوها 

  .) ٤(فإنه ال يفطر، ألنه ليس مبنفذ إىل اجلوف ) ٣(له يف إحلي
  اجلرح والدمل

إذا ُجرح الصائم وسال منه دم، فهل يؤثر ذلك على : س
  صومه؟
من جرح وهو صائم، أو عصر دمالً أو قلع ضرًسا أو نزف : ج

                              
: ان أبو حنيفة ومالكالشافعية واحلنابلة، وقال اإلمام: وهو قول اجلمهور، منهم  (١)

  .يفطر إن وصل حلقه، والسعوط ال يؤمن من وصوله إىل احللق
أنه قول عامة أهل : وهو قول اجلمهور، منهم أهل املذاهب األربعة وذكر النووي  (٢)

  .العلم
  .أي ذكره  (٣)
  .األحناف واملالكية واحلنابلة: وهو قول اجلمهور، منهم  (٤)
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دم من أنفه أو من أي مكان من جسده فال شيء عليه وصومه 
  .صحيح

  القيء

ان أحس بغثيان ومحوضة فأدخل صائم يف هنار رمض: س
فهل يلزمه ) يعين استفرغ ما يف بطنه(أصبعه يف فمه حىت قاء 

  شيء؟
من قاء متعمًدا بأن أدخل أصبعه يف حلقه، أو عصر معدته، : ج

أو عمل أي عمل يقصد به إخراج ما يف معدته من أكل، وهو ما 
يسمى باالستفراغ فقد فسد صومه، وعليه القضاء، أما من ذرعه 

لقيء أي خرج منه من غري اختياره وقصده فال شيء عليه لقوله ا
 :» من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عامًدا

  .) ١(»فليقض

                              
وابن ماجه ) ٣/٤٠٩(والترمذي ) ٧/٦(وأبو داود ) ٢/٤٩٨(رواه اإلمام أمحد   (١)
وابن ) ٢/٩٧(والطحاوي ) ١٤٠(وابن اجلارود ) ٢/١٤(والدارمي ) ١/٥٣٦(

واحلاكم ) ٢/١٨٤(والدارقطين ) ٥/٢١٢(وابن حبان ) ٣/٢٢٦(خزمية 
واحلديث صححه ابن خزمية ) ٦/٢٩٣(والبغوي ) ٤/٢١٩(والبيهقي ) ١/٤٢٧(

صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه، ووافقه  :وابن حبان، وقال احلاكم
الذهيب، وقال الترمذي حسن غريب ويف الباب عن أيب الدرداء وثوبان وفضالة بن 

رواته ثقات كلهم، وسكت عنه أبو داود واملنذري وحسنه : عبيد، وقال الدارقطين
  .النووي والسيوطي
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  الردة عياذًا باهللا

  ما حكم الصائم إذا نطق بكلمة الكفر يف هنار رمضان؟: س
على أن من ارتد عن اإلسالم عياذًا باهللا ) ١(أمجع أهل العلم : ج
ثناء الصوم أنه يفسد صومه، وعليه القضاء إذا عاد إىل اإلسالم يف أ

يف أثناء اليوم أو بعد انقضائه سواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر 
به، أو شكه فيما يكفر به بالشك فيه، أو بالنطق بكلمة الكفر 

َولَِئْن َسأَلَْتُهْم لََيقُولُنَّ : مستهزئًا أو غري مستهزئ، قال اهللا تعاىل
نََّما كُنَّا َنُخوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَِّه َوَآَياِتِه َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهزِئُونَ إِ

وذلك أن ] ٦٦، ٦٥: التوبة[ لَا َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتْم َبْعَد إَِميانِكُْم* 
  .الردة عياذًا باهللا حتبط كل عمل صاحل، والصوم مما حتبطه الردة

ي املسلم ال تستهن هبذا األمر، واحذر وإين ناصح لك أخ
الوقوع فيه، من حيث تعلم أو ال تعلم، سواء كانت صائًما أو غري 
صائم، احذر الكفر وأهله، الذين يقعون فيه، وال يبالون من سب 

اليت فيها جرح أو ) النكت(الدين وامللة، أو تأليف ما يسمونه بـ 
و دين اإلسالم، أو أ استهزاء باهللا سبحانه وتعاىل، أو رسوله 

أهل الدين لدينهم أو فيها مدح للكفر وأهله، سواء كان قائلها 
جاًدا أو مازحا حيث أنه ال فرق بني اجلاد  واهلازل يف الكفر، فهذا 
أمر جد خطري، ومصيبة حلت بني صفوف املسلمني، نسأل اهللا لنا 

  .وهلم السالمة
                              

  .ذكر ذلك ابن قدامة  (١)
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فإن  ؛نينصحك أخي املسلم، ال ترض بقول هؤالء املستهزئأو
الراضي بالكفر ومن صدر منه الكفر سواء، واحذر اجللوس معهم، 

َوقَْد : واحذر االستماع إىل أقواهلم، وأنكر عليهم، فقد قال تعاىل
َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الِْكَتابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم َآَياِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها 

َعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه َوُيْسَتْهَزأُ بَِها فَلَا َتقُْعُدوا َم
إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َجاِمُع الُْمَناِفِقَني َوالْكَاِفرِيَن ِفي َجَهنََّم 

  .واهللا املوفق] ١٤٠: النساء[ َجِميًعا
  صوم من ال يصلي

إن رمضان إىل : رجل يصوم رمضان وال يصلي، ويقول: س
ينهما من الذنوب، فهل قوله هذا صحيح، وإذا رمضان يكفر ما ب

  كان غري صحيح فما حكم صوم من ال يصلي؟
أمر الصالة عظيم، عظيم جًدا، أعظم مما يتصوره هذا : ج

املتكلم، ولو علمه ملا قال ما قال، فالصالة عمود الدين، فهي من 
الدين مبنزلة العمود يف البيت، ال يقوم البيت إال به، فإذا سقط 

د سقط البيت، كذلك الصالة إذا تركها العبد سقط دينه قال العمو
 :»١(»رأس األمر اإلسالم، و عموده الصالة (.  

                              
) ٢/١٣١٤(وابن ماجه ) ٧/٣٦٢(والترمذي  )٥/٢٣١(رواه اإلمام أمحد   (١)

وعبد بن ) ١١/٧(وابن أيب شبيبة ) ١١/١٩٤(وعبد الرزاق ) ٥٦٠(والطيالسي 
ويف ) ٩/٦٥(والبيهقي ) ٢/٤١٣(واحلاكم ) ١/٢١٨(وابن حبان ) ٦٨(محيد 

صحيح على شرط : حسن صحيح، وقال احلاكم: وقال الترمذي) ٦/٩٦(الشعب 
  .ححه ابن حبان وابن القيمالشيخني، ووافقه الذهيب وص



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٥٨  

  :والصالة أول ما حياسب به العبد يوم القيامة
فإن صلحت حاسبه اهللا على بقية أعماله، وإن مل تصلح قذف 

أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة، «: به يف النار قال 
فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر 

  .) ١(»عمله
فإذا ذهب آخر الدين مل يبق منه شيء، : والصالة آخر ديننا

لتنقضن عري اإلسالم عروة عروة، فكلما انتقضت «: قال 
عروة تشبث الناس باليت تليها، وأوهلن نقًضا احلكم، وآخرهن 

  .) ٢(»الصالة
من «: قال : مة اهللا تعاىلوتارك الصالة قد برئت منه ذ

  .) ٣(»ترك صالة مكتوبة متعمًدا فقد برئت منه ذمة اهللا
قال أمري املؤمنني عمر : وتارك الصالة ال حظ له يف اإلسالم

  .) ٤(ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة : رضي اهللا عنه

                              
جممع الزوائد (والطرباين يف األوسط ) ١/٢١١(رواه ابن نصر يف الصالة   (١)
)١/٢٩٢.((  
وابن حبان ) ١/٤١٥(وابن نصر يف الصالة ) ٥/٢٥١(رواه اإلمام أمحد   (٢)
وصححاه وقال الذهيب واهليثمي رجال أمحد رجال ) ٤/٩٢(واحلاكم ) ٨/٢٥٣(

  .الصحيح
وقال اهليثمي ) ٦/٤٢١(وله شاهد يف املسند ) ٥/٢٣٨(اإلمام أمحد رواه   (٣)
رواه الطرباين يف ) ١/٣٨١(رجاله رجال الصحيح، وقال املنذري ) ١/٢٩٥(

  .األوسط، وال بأس بإسناده يف املتابعات
  ).٢/٥٢(والدارقطين ) ١/٣٥٦(والبيهقي ) ١/٤٠(رواه اإلمام مالك   (٤)
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إن بني «: قال : وتارك الصالة كافر خارج عن امللة
العهد «: وقال ) ١(»ر ترك الصالةالرجل وبني الشرك والكف

  .) ٢(»ة، فمن تركها فقد كفرالالذي بيننا وبينهم الص
قال : ) ٣(وليس لتارك الصالة دواء إال السيف أو أن يصلي 

فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َوُخذُوُهْم : تعاىل
إِنْ َتاُبوا َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَ

فأمر سبحانه وتعاىل ] ٥: التوبة[ َوَآَتُوا الزَّكَاةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهْم
  .ويقيموا الصالة، فإن مل يقيموها قتلهم املسلمون يتوبوابقتلهم حىت 

فمن تركها أهدر دمه : والصالة هي العاصمة لدماء املسلمني
الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا، أُْمرُت أن أقاتل «: قال 

وأن حممًدا رسول اهللا ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا 
ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم، وحساهبم 

وهذا خالد بن الوليد رضي اهللا عنه يستأذن رسول اهللا ) ٤(»على اهللا
                              

  ).٢/٧٠(رواه مسلم   (١)
وابن ماجه ) ١/٥٤(والنسائي ) ٧/٢٦٩(والترمذي ) ٥/٣٤٦(رواه اإلمام أمحد   (٢)

والدارقطين ) ٣/٨(وابن حبان ) ٢/٨٧٧(وابن نصر يف الصالة ) ١/٣٤٢(
واحلديث ) ٦/٨٤(ويف الشعب ) ٣/٣٦٦(والبيهقي ) ١/٧(واحلاكم ) ٢/٥٢(

صحيح ال : حسن صحيح وصححه ابن حبان وقال احلاكم: قال عنه الترمذي
إسناده صحيح : عرف له علة بوجه من الوجوه ووافقه الذهيب، وقال ابن القيمت

  .على شرط مسلم
الثوري واألوزاعي وابن املبارك : وهو مذهب اجلماهري من السلف واخللف ومنهم  (٣)

  .ومحاد بن زيد ووكيع ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق وغريهم
  ).١/٢٠٦(ومسلم ) ١/٧٥(رواه البخاري   (٤)
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 ول اهللا يف قتل رجل ممن يستحقون القتل فينهاه رس قائال :
  .فجعل العاصم لدمه الصالة) ١(»ال، لعله أن يكون يصلي«

فعن عبد اهللا بن عمرو : وتارك الصالة حيشر مع رءوس الكفر
.. «: الصالة يوًما فقال ذكر رسول اهللا : رضي اهللا عنهما، قال

من مل حيافظ عليها مل يكن له نور، وال برهان، وال جناة، وكان يوم 
  .) ٢(»قارون، وفرعون، وهامان وأيب بن خلف القيامة مع

كُلُّ : قال تعاىل: وتارك الصالة مصريه أن يسلك يف سقر
ِفي َجنَّاٍت * إِلَّا أَْصَحاَب الَْيِمنيِ * َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َرِهيَنةٌ 

قَالُوا لَْم َنُك * َما َسلَكَكُْم ِفي َسقََر * َعنِ الُْمْجرِِمَني * َيَتَساَءلُونَ 
  ].٤٣- ٣٨: املدثر[ ِمَن الُْمَصلَِّني

وتارك الصالة، أو مؤخرها عن وقتها توعده اهللا بويل، قال 
  .الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاِتهِْم َساُهونَ* فََوْيلٌ ِللُْمَصلَِّني : تعاىل

فََخلََف ِمْن : قال تعاىل: وتارك الصالة توعده اهللا بغي
لَاةَ َواتََّبُعوا الشََّهَواِت فََسْوَف َيلْقَْونَ َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّ

هنر يف : غي: قال ابن مسعود رضي اهللا عنه] ٥٩: مرمي[ غَيا
هو : ر، وقال أبو أمامة رضي اهللا عنهْعجهنم، خبيث الطعم، بعيد القَ

  .) ٣(يف أسفل جهنم، يسيل فيه صديد أهل جهنم 
                              

  ).٧/١٦٣(ومسلم ) ٨/٦٧(رواه البخاري   (١)
إسناده جيد وقال اهليثمي ) ١/٣٨٦(وقال املنذري ) ٢/١٦٩(رواه اإلمام أمحد   (٢)
وابن ) ٢/٣٠١(والدارمي ) ١٣٩(رجال أمحد ثقات، وعبد بن محيد ) ١/٢٩٢(

  .وصححه) ٣/١٤(وابن حبان ) ١/١٣٤(نصر يف الصالة 
  .إىل ابن جرير وابن مردويه والبيهقي يف البعث) ٤/٢٧٨(عزاه يف الدر املنثور   (٣)



  ٦١نيل املرام من أحكام الصيام    

ملا أدخله اهللا قعر  ولو  كان تارك الصالة من املوحدين املسلمني
جهنم، ألن عصاة املسلمني إذا دخلوا النار أعاذنا اهللا منها كانوا يف 

فلما كان مصري تارك الصالة قعرها علمنا أنه ليس ) ١(الطبقة العليا 
  .من املسلمني

أن : صح عن رسول اهللا : قال اإلمام إسحاق بن راهويه
 من لدن النيب تارك الصالة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم، 

أن  تارك الصالة عمًدا من غري عذر حىت يذهب : إىل يومنا هذا
  .وقتها كافر

ظم وال خيتلف املسلمون أن ترك الصالة املفروضة عمًدا من أع
عند اهللا أعظم من إمث قتل النفس،  هإمثالذنوب، وأكرب الكبائر، وأن 

معرض  وأخذ األموال، ومن إمث الزىن والسرقة وشرب اخلمر، وأنه
  .) ٢(لعقوبة اهللا وسخطه، وخزيه يف الدنيا واآلخرة 

هذا أخي الكرمي حكم من هتاون وتكاسل عن أداء الصالة من 
وقد ذكرت لك يف أول الرسالة أن  ،كتاب اهللا وسنة رسوله 

اإلسالم شرط من شروط قبول الصيام، وأن الكافر ال تقبل منه 
قبول، حىت يعود إىل العبادة، لذلك فإن صوم من ال يصلي غري م

اإلسالم مرة أخرى ويلتزم أداء الصالة كما قال تعاىل عن تاركي 
إِلَّا َمْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ الصالة 

فمن تاب من ترك الصالة، وآمن  ]٦٠: مرمي[ َولَا ُيظْلَُمونَ َشْيئًا
                              

  .إمجاًعا ذكره الصنعاين  (١)
  ).١٦(ما بني القوسني من كتاب الصالة البن القيم   (٢)
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  .باهللا بعد كفره، وعمل صاحلًا فله اجلنة
إن رمضان إىل رمضان يكفر الذنوب، ومن أجل : أما قوله

هذا فهم منكوس ومغالطة واضحة، ال : ذلك هو ال يصلي فنقول
ختفى على عاقل، ألن آخر احلديث يرد على فهمه هذا الغريب، 

معة إىل اجلمعة، ورمضان الصلوات اخلمس واجل«: حيث قال 
وتارك ) ١(»ا بينهما إذا اجتنب الكبائرملإىل رمضان مكفرات 

الكفر باهللا : الصالة مل جيتنب الكبائر، بل وقع يف أعظمها وهي
  .بترك الصالة

فعلى املسلم احلذر من هذه املغالطات، اليت يروج هلا بعض 
  .منكوسي الفهم هدانا اهللا وإياهم واهللا املستعان

  ورات اإلحرام للصائمحمظ

هل صحيح أن على الصائم اجتناب كل ما جيتنبه احملرم، : س
  من قص الشعر، واألظافر، والطيب والصيد؟

هذه من حمظورات اإلحرام وليست من حمظورات الصيام، : ج
فالصائم إذا قص شعره، أو أظافره، أو تطيب، أو صاد صيدا خارج 

م أنه ليس مبحرم، إال احلرم، كل ذلك ال حرج عليه فيه، ما دا
البخور فإن األحوط اجتناب استنشاقه ألن الدخان جرم خيشى 

  .دخوله جوف الصائم، لكن لو خبر مالبسه، فال بأس إن شاء اهللا

                              
  ).٣/١١٧(رواه مسلم   (١)



  ٦٣نيل املرام من أحكام الصيام    

  استعمال احلناء
  هل جيوز للمرأة الصائمة وضع احلناء على رأسها؟: س
لى رأسها وعلى يديها نعم جيوز هلا أن تضع احلناء ع: ج
  .كذلك ورجليها

  دهن الشعر
  للصائم؟) الكرمي(ما حكم استعمال دهن الشعر : س
ألن ) الكرمي(جيوز أن يستعمل الصائم دهن الشعر واجللد : ج

  .مسام اجللد ليست منفذا من منافذ اجلسم إىل اجلوف
  الفرشاة واملعجون

ما حكم استعمال الفرشاة واملعجون يف هنار رمضان، مع : س
  سبب خرج بعض الدم من اللثة؟العلم أن الفرشاة قد ت

ال بأس باستعمال الفرشاة يف هنار رمضان فهي كاملسواك، وإن : ج
سال شيء من الدم فإنه ال يؤثر يف الصوم، أما املعجون فإن له رائحة 
نافذة وطعًما حاًدا وهو مما خيتلط بالريق، وحينئذ ال يؤمن ابتالعه، 

بتعد عن كل ما قد يعرض فاألوىل واألحوط للمسلم أن يبتعد عنه كما ي
ويف ) ١(»دع ما يريبك إىل ما ال يريبك«: صومه للفساد وقد قال 

                              
) ٧/٢٢١(والترمذي ) ١/٢٠٠(رواه اإلمام أمحد : عن احلسن رضي اهللا عنه  (١)

والدارمي ) ٣/١١٧(بد الرزاق وع) ١١٧٨(والطيالسي ) ٨/٣٢٧(والنسائي 
والبغوي ) ٢/١٣(واحلاكم ) ٢/٥٢(وابن حبان ) ٣/٧٥(والطرباين ) ٢/٢٤٥(

= 



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٦٤  

  .السواك والفرشاة بدون معجون األسنان كفاية إن شاء اهللا
  املعاصي يف رمضان

صائم ال يترك بعض املعاصي كالغيبة والنميمة والكذب، : س
  فهل يفطر بذلك؟

الكذب من الذنوب املعاصي، وخاصة الغيبة والنميمة و: ج
القبيحة اليت جيب على املسلم اجتناهبا يف كل مكان وزمان إال أن 

من مل يدع قول الزور والعمل «: قبحها يزداد يف رمضان، قال 
الكذب، : والزور) ١(»به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه

واملراد أن الصوم املختلط باجلهل والكذب مردود على صاحبه 
د من شرعية الصوم نفس اجلوع وألنه ليس املقص ؛ السالمةنسأل اهللا

والعطش، بل املقصود ما يتبعه من ذكر الشهوات، وتطويع النفس 
األمارة للنفس املطمئنة، فإذا مل حيصل ذلك مل ينظر اهللا إليه نظر 

وقد ذهب مجاعة من السلف إىل إبطال صوم مثل هذا  ،القبول
عمر وعلي وأبو ذر وأبو : همالرجل الذي ال يترك املعاصي، من

جماهد وميمون : هريرة وأنس، وجابر رضي اهللا عنهم، ومن التابعني
الكذب يفطر : كانوا يقولون: وحفصة، وقال إبراهيم النخعي
كانوا أي السلف إذا صاموا قعدوا : الصائم، لذلك قال اإلمام أمحد

ال وإ ،وذلك لشدة احتياطهم) ٢(حنفظ صومنا : يف املساجد وقالوا
=                                

واحلديث صححه الترمذي وابن حبان واحلاكم والذهيب والسيوطي ) ٨/١٧(
  .ورواه غري احلسن وابصة وابن عمر وأنس وواثلة رضي اهللا عنهم

  ).٤/١١٦(رواه البخاري   (١)
  ).٣/١١٢(لشرح املغين مع ا  (٢)
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فهم رمحهم اهللا من أشد الناس ابتعاًدا من الكذب والغيبة والنميمة 
  .يف رمضان ويف غريه

فعلى املسلم احلذر كل احلذر، فإن األمر جد خطري وليحرص 
  .) ١(على حفظ لسانه عن كل ما قد يعرض صومه للفساد 

  من تعرض للشتم

إذا تعدى شخص على آخر فشتمه فكيف يتصرف وهو : س
  صائم؟
َوِعَباُد يكن من عباد الرمحن الذين قال عنهم سبحانه ل: ج

الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ َهْوًنا َوإِذَا َخاطََبُهُم الَْجاِهلُونَ 
أي ال : السفهاء، وسالًما: فاجلاهلون] ٦٣: الفرقان[ قَالُوا َسلَاًما

ي اهللا عنه وعن النعمان بن مقرن رض) ٢(جيهلون على أهل اجلهل 
َوَسبَّ رجل رجال عنده فجعل الرجل  - قال رسول اهللا: قال

أما إن ملكًا بينكما، «: املسبوب يقول عليك السالم، فقال 
وأنت أحق به، بل أنت،  :يذب عنك، كلما يشتمك هذا قال له

  .) ٣(»ال، بل لك أنت أحق به: عليك السالم قال: وإذا قال له
إين صائم كما علمنا : ل الصائمفإذا شتم أحًدا صائًما فليق
                              

  .وإن كان مذهب اجلمهور عدم فساد صوم العاصي  (١)
  ).٦/٢٧١(انظر الدر املنثور   (٢)
رجاله رجال الصحيح غري ) ٨/٧٥(وقال اهليثمي ) ٥/٤٤٥(رواه اإلمام أمحد   (٣)

  .أيب خالد  الوايل وهو ثقة
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) ٣(وال جيهل) ٢(فال يرفث ) ١(الصيام ُجنة«: بقوله رسول اهللا 

  .) ٤(»إين صائم، إين صائم: وإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل
  حكم السحور

  نام ومل يتمكن من تناول السحور، فهل عليه شيء؟: س
ليس على من ترك السحور إمث ألن السحور مستحب : ج
  .)٥(واجبوليس ب

أمته على السحور، وأرشدهم إىل  وقد حث رسول اهللا 
: وقال  ،)٦(»تسحروا فإن يف السحور بركة«: فضله، فقال

وقال ، )٧(»فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر«
 :»بركة، فال تدعوه ولو أن جيرع أحدكم  هالسحور أكل

لون على جرعة من ماء، فإن اهللا عز وجل ومالئكته يص
دعاين : وقال العرباض بن سارية رضي اهللا عنه، )٨(»املتسحرين

، )٩(»هلم إىل الغداء املبارك«: إىل السحور فقال رسول اهللا 
                              

  .أي وقاية  (١)
  .الكالم القبيح الفاحش: الرفث  (٢)
  .اح والسفهالصي: اجلهل  (٣)
  ).٨/٢٨(ومسلم ) ٤/١٠٣(رواه البخاري   (٤)
  .إمجاعا ذكره ابن املنذر وابن رشد وابن قدامة والنووي  (٥)
  ).٧/٢٠٦(ومسلم ) ٤/١٣٩(رواه البخاري   (٦)
  ).٧/٢٠٧(رواه مسلم   (٧)
  .إسناده قوي وصححه السيوطي: وقال املنذري) ٣/١٢(رواه اإلمام أمحد   (٨)
وابن أيب ) ٤/١٤٥(والنسائي ) ٦/٤٧٠(وأبو داود ) ٤/١٢٦(ام أ؛مد رواه اإلم  (٩)

= 
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إهنا بركة، «: وهو يتسحر فقال له ودخل رجل على رسول اهللا 
  .)١(»أعطاكم اهللا إياها، فال تدعوه

  وقت السحور 

  مىت يكون وقت السحور؟: س
السحور ما بني نصف الليل وطلوع الفجر الثاين، وقت : ج

وألن  واألفضل تأخريه إىل قبيل طلوع الفجر، اقتداء برسول اهللا 
على الصوم، وكلما كان السحور  ياملقصود من السحور التقو

قريًبا إىل الفجر كان أعون على الصوم، فعن أنس رضي اهللا عنه 
مث قام  ا مع النيب تسحرن: قال زيد بن ثابت رضي اهللا عنه: قال

قدر مخسني : كم كان بني األذان والسحور؟ قال: قلت. إىل الصالة
كنت أتسحر يف : وقال سهل بن سعد رضي اهللا عنه،  )٢(آية 

  .)٣( أهلي، مث تكون سرعيت أن أدرك السجود مع رسول اهللا 

=                                
) ٤/٢٣٦(والبيهقي ) ٥/١٩٤(وابن حبان ) ٣/٢١٤(وابن خزمية ) ٣/٩(شيبة 

  .واحلديث سكت عنه أبو داود واملنذري، وصححه ابن خزمية وابن حبان
  ).٤/١٤٥(رواه النسائي   (١)
دقريه الوقت بقراءة القرآن إشارة وت) ٧/٢٠٧(ومسلم ) ٤/١٣٨(رواه البخاري   (٢)

  .منه، رضي اهللا عنه إىل أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتالوة
  ).٤/١٣٧(رواه البخاري   (٣)
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  طعام السحور

  على ماذا يتسحر الصائم؟: س
ل السحور ضه فكل ما حصل من أكل وشرب حصل ب: ج

ولو أن جيرع أحدكم جرعة «: ولو كان شربة من ماء لقوله 
يف ذلك،  إال أن األفضل واألكمل االقتداء برسول اهللا » من ماء

وذلك بتقليل األكل واحلرص على تناول التمر يف السحور، ألنه 
  .)١(»نعم سحور املؤمن التمر«: بركة قال 

  اإلمساك قبل الفجر
ومي يكتبون وقت اإلمساك قبل وقت يف بعض التقا: س

  األذان بعشر دقائق، فهل جيب على املسلم أن يلتزم بذلك؟
َوكُلُوا قد بني اهللا عز وجل وقت اإلمساك بقوله : ج

َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُُم الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد ِمَن 
نعلم أن اإلمساك وقته طلوع الفجر  وهبذا] ١٨٧: البقرة[ الْفَْجرِ

وإذا كان املؤذن يؤذن إىل طلع ) ٢(الثاين كما بينا يف أول الرسالة
الفجر الثاين كما هو حاصل يف احلرمني الشريفني فال داعي 
لإلمساك قبل الفجر بعشر دقائق أو مخس، بل ميسك مع مساع 

  .صوت املؤذن
                              

وسكت ) ٤/١٣٨(والبيهقي ) ٥/١٩٧(وابن حبان ) ٦/٤٧١(رواه أبو داود   (١)
  .عنه أبو داود واملنذري وصححه ابن حبان

  .١٠انظر ص   (٢)
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التشدد املنهي عنه، من التنطع و.. واإلمساك قبل الفجر احتياطًا
: فقال) ١(وهو بدعة قدمية، تكلم عنها احلافظ ابن حجر يف الفتح 

ما أُْحدث يف هذا الزمان من إيقاع األذان الثاين : من البدع املنكرة
زعًما ممن أحدثه أنه .. قبل الفجر بنحو ثلث ساعة يف رمضان

إال  وقد جرهم ذلك إىل أن صاروا ال يؤذنون.. لالحتياط يف العبادة
عجلوا و ،بعد الغروب بدرجة، لتمكني الوقت زعموا فأخروا الفطر

السحور، وخالفوا السنة فلذلك قل عنهم اخلري، وكثر فيهم الشر 
  .واهللا املستعان

  وقت اإلمساك

آكل : بعض الناس يأكل ويشرب واملؤذن يؤذن، ويقول: س
وبعضهم يقولك حىت . الصالة خري من النوم: حىت يقول املؤذن

إىل أن تقام الصالة فهل : ال إله إال اهللا، وبعضهم يقول: ليقو
  فعلهم هذا صحيح؟

قد بينا يف السؤال السابق أن اإلمساك يكون بطلوع الفجر : ج
الثاين، فمن أكل أو شرب بعد طلوع الفجر الثاين بطل صومه، 
واملؤذنون يف بالدنا يؤذنون بعد طلوع الفجر مباشرة، لذلك فإن 

ؤذن ومل يتوقف عن تناول املفطرات فقد بطل من مسع صوت امل
  .صومه، وعليه أن يقضي يوًما مكانه

أما ما يقوله هؤالء فكالم غري صحيح، بل اإلمساك مرهون 
  .بطلوع الفجر الثاين كما أسلفنا
                              

  ).٤/١٩٩( فتح الباري  (١)
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  مىت يفطر الصائم

  مىت يفطر الصائم؟: س
يفطر الصائم إذا غربت الشمس، بغياب مجيع قرصها من : ج

: البقرة[ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ: قوله تعاىلجهة املغرب، ل
وأدبر النهار من ) ١(إذا أقبل الليل من ههنا«: وقوله ] ١٨٧
  .)٣(»وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) ٢(ههنا 

  تعجيل الفطر

  ما حكم تعجيل الفطر؟: س
ال يزال الناس خبري «: تعجيل الفطر أمر مسنون لقوله : ج

وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم حريصني ) ٤(»عجلوا الفطر ما
على تطبيق هذه السنة، حىت ينالوا تلك اخلريية اليت يف احلديث فقد 
: وصفهم التابعي اجلليل عمرو بن ميمون األودي رمحه اهللا بقوله

  .)٥(سحوًرا همأوأبطأسرع الناس إفطاًرا،  كان أصحاب حممد 
                              

  .أي جهة املشرق  (١)
  .أي جهة املغرب  (٢)
  ).٧/٢٠٩(ومسلم ) ٤/١٩٦(رواه البخاري   (٣)
أحاديث تعجيل : قال ابن عبد الرب) ٧/٢٠٧(ومسلم ) ٤/١٩٨(رواه البخاري   (٤)

  .اإلفطار، وتأخري السحور صحاح متواترة
) ٤/٢٣٨(ي والبيهق) ٣/١٠(وابن أيب شيبة ) ٤/٢٢٦(رواه عبد الرزاق   (٥)

رجاله رجال الصحيح وصححه النووي وابن ) ٣/١٥٤(والطرباين قال اهليثمي 
  .حجر
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ر دائًما، فيجعله قبل الصالة، قال بل يستحب أن يعجل اإلفطا
قط على صالة املغرب  ما رأيت رسول اهللا : أنس رضي اهللا عنه

  .)١(حىت يفطر، ولو على شربة ماء
  طعام الفطور

  على ماذا يفطر الصائم؟: س
كل ما حصل من أكل أو شرب حصل به الفطر، إال أن : ج

: ال يف ذلك، ق األفضل واألكمل االقتداء بسنة رسول اهللا 
على متر فإنه بركة، فإن مل جيد  فليفطرإذا كان أحدكم صائًما «

: وقال أنس رضي اهللا عنه) ٢(»التمر فليفطر على املاء فإنه طهور
فإن مل يكن  ،يفطر على رطبات قبل أن يصلي كان رسول اهللا 

  .)٣(رطبات فتمرات، فإن مل يكن مترات حسا حسوات من ماء
                              

) ٥/٢٠٧(وابن حبان ) ٣/٢٧٦(وابن خزمية ) ٣/١٠٧(رواه ابن أيب شيبة   (١)
  .وصححه ابن خزمية وابن حبان) ٤/٢٣٩(والبيهقي ) ١/٤٣٢(واحلاكم 

وابن ماجه ) ٣/٣٨١(والترمذي ) ٦/٤٨٠(وأبو داود ) ٤/١٧(رواه اإلمام أمحد   (٢)
وابن أيب شيبة ) ٤/٢٢٤(وعبد الرزاق ) ١/١٨٥(والطيالسي ) ١/٥٤٢(
وابن ) ٣/٢٧٨(وابن خزمية ) ٢/٧(والدارمي ) ٢/٣٦٣(واحلميدي ) ٣/١٠٧(

) ٤/٢٦٧(والبغوي ) ٤/٢٣٩(والبيهقي ) ١/٤٣٢(واحلاكم ) ٥/٢١٠(حبان 
حسن صحيح، وصححه : رمذيواحلديث سكت عنه أبو داود واملنذري، وقال الت

صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهيب : ابن خزمية وابن حبان، وقال احلاكم
  .وصححه أبو حامت الرازي والسيوطي

)  ٣٨٢، ٣/٣٧٩(والترمذي ) ٦/٤٨٠(وأبو داود ) ٣/١٦٤(رواه اإلمام أمحد   (٣)
والبغوي ) ٤/٢٣٩(والبيهقي ) ١/٤٣٢(واحلاكم ) ٢/١٨٥(والدارقطين 

حسن : واحلديث سكت عنه أبو داود واملنذري، وقال الترمذي) ٦/٢٦٦(
  .هذا إسناد صحيح، وحسنه السيوطي: غريب، وقال الدارقطين
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رطب، فإن مل جيد فالتمر، فإن مل ال: وبذلك نعلم أن األفضل
جيد فاملاء، فإن مل جيد شيئًا يفطر به قال العلماء نوى الفطر بقلبه 

  .حىت جيد األكل
  الدعاء عند اإلفطار

  ماذا يقول الصائم عند اإلفطار؟: س
يستحب للصائم اإلكثار من الدعاء، وسؤال اهللا قبول : ج

اهللا خاصة وقت صومه، ألن الصائم ممن ال ترد دعوهتم إن شاء 
: ثالثة ال ترد دعوهتم«: إفطاره وفرحه بإكمال عبادته، قال 

الصائم حىت يفطر، واإلمام العادل، ودعوة املظلوم، يرفعها اهللا 
وعزيت، : فوق الغمام، ويفتح هلا أبواب ا لسماء، ويقول الرب

  .) ١(»ألنصرنك ولو بعد حني
: ر قالإذا أفط ومن الدعوات املأثورة عن رسول اهللا 

  .) ٢(»ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا«

                              
وابن ) ١/٥٥٧(وابن ماجه ) ١٠/٥٦(والترمذي ) ٢/٤٤٥(رواه اإلمام أمحد   (١)

وقال ) ١٠/٨٨(والبيهقي ) ٥/١٨١(وابن حبان ) ٣٨٠(املبارك يف الزهد 
  .سن، وصححه ابن حبان، وحسنه ابن حجر والسيوطيح: الترمذي

والبيهقي ) ١/٤٢٢(واحلاكم ) ٢/١٨٥(والدارقطين ) ٦/٤٨٢(رواه أبو داود   (٢)
املنذري، وقال وقد سكت عن احلديث أبو داود و) ٦/٢٦٥(والبغوي ) ٤/٢٣٩(

صحيح على شرط البخاري ومسلم، : الدارقطين، إسناده حسن، وقال احلاكم
  .هيبووافقه الذ
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  تفطري الصائم

بعض الناس حيرص على تفطري صائم وقت اإلفطار، فهل : س
  هذا أمر مرغب فيه؟

نعم، تفطري الصائم من األمور املرغب فيها، واليت ينبغي : ج
: أمته إىل فضل ذلك فقال رص عليها، وقد أرشد رسول اهللا حلا

من فَطَر صائًما كُتب له مثل أجره، إال أنه ال ينقص من أجر «
ومن جهز غازًيا يف سبيل اهللا، أو خلف يف أهله  ،الصائم شيئًا

  .) ١(»كُتب له مثل أجره، إال أنه ال ينقص من أجر الغازي شيئًا
  الدعاء ملن فطره

  ماذا يقول من فطره أخوه بعد الفراغ من اإلفطار؟: س
فطره أخوه أن يدعو له بعد الفراغ من يستحب ملن : ج

 اإلفطار، ويسأل اهللا أن جيزيه خريا ومما كان يقوله رسول اهللا 
أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامك األبراُر «: ملن فَطََّره

  .) ٢(»وتنزلت عليكم املالئكة
                              

وابن ماجه ) ٦/٤٦(والنسائي ) ٣/٥٣٣(والترمذي ) ٤/١١٤(رواه اإلمام أمحد   (١)
) ٥/١٨١(وابن حبان ) ٣/٢٧٧(وابن خزمية ) ١١٧(وعبد بن محيد ) ١/٥٥٥(

حسن صحيح، وصححه : وقال الترمذي) ٦/٣٧٧(والبغوي ) ٤/٢٤٠(والبيهقي 
  .ابن خزمية وابن حبان والبغوي والسيوطي

) ٤/٢٣٩(والبيهقي ) ٣/١٠٠(وابن أيب شيبة ) ٣/١١٨(مام أمحد رواه اإل  (٢)
  .وصححه العراقي والسيوطي
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  فصل

  صالة التراويح

  ما حكم صالة التراويح، ومىت يبدأ وقتها؟: س
ويبدأ ) ٢(وأداؤها يف اجلماعة أفضل ) ١(سنة  صالة التراويح: ج

من قام رمضان إمياًنا «: وقتها من بعد صالة العشاء، قال 
  .) ٣(»واحتساًبا غفر له ما تقدم من ذنبه

  كم عدد ركعات صالة التراويح؟: س
 أن يلتزمه املسلم واسع، وليس فيها عدد معني ال األمر فيها: ج

 جًدا كما كان يفعل رسول اهللا  ، إال أنه إذا أطال القراءة
وإن  ،فليصل بسبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثالث عشرة ركعة

توسط يف القراءة فليصل بإحدى وعشرين أو بثالث وعشرين أو 
حنومها، وإن قصر فليصل بتسع وثالثني أو إحدى وأربعني، كل 
ذلك مروي عن السلف الصاحل رمحهم اهللا، ومل يكونوا يلتزمون 

  .) ٤(معيًنا يلزمون به الناس، وال خيرجون عنهعدًدا 
                              

  .إمجاًعا ذكره ابن رشد والنووي وابن تيمية  (١)
  .أمجع الصحابة على ذلك، ذكره النووي عن ابن سريج وأيب إسحاق املروزي  (٢)
  ).٦/٤٠(ومسلم ) ٤/٢٥٠(رواه البخاري   (٣)
ري العلماء من الصحابة ومن دوهنم يفضلون أن تكون ثالثًا هذا مع أن مجاه  (٤)

وعشرين ركعة، بل هو إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم، ذكره ابن رشد وابن 
قدامة حيث مجعهم عمر رضي اهللا عنه على عشرين ركعة، ومل ينقل عن أحدهم 
= 



  ٧٥نيل املرام من أحكام الصيام    

األمر عندنا أي باملدينة بتسع وثالثني، ومبكة : قال اإلمام مالك
  .بثالث وعشرين، وليس يف شيء من ذلك ضيق

ليس يف شيء من هذا ضيق وال حد : وقال اإلمام الشافعي
فلم يقض فيها : ينتهي إليه ألنه نافلة، وسئل عنها اإلمام أمحد

ألنه يرى أن األمر فيها واسع، وقال شيخ اإلسالم ابن : بشيء
ال  ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النيب : تيمية

  .يزاد فيه وال ينقص فقد أخطأ
قصر الصالة املسماة بالتراويح على عدد : وقال الشوكاين

  .معني، وختصيصها بقراءة خمصوصة مل يرد به سنة
سند صحيح وال ضعيف أنه أمر ب ومل ينقل عن رسول اهللا 

املسلمني أن يلتزموا عدًدا معيًنا من الركعات يف التراويح، أو قيام 
حثهم على قيام الليل، ورغبهم فيه، وبني  الليل مطلقًا، مع أنه 

هلم فضله، ومل يشر إشارة إىل عدد ركعات معني ال يزاد عنه وال 
د بعدد معني، ينقص، فدل ذلك على أن األمر فيها مطلق، غري مقي

إذ املقصود منها إحياء جزء من الليل بصالة ركعتني ركعتني، مث 
  .اإليتار
  هل ختص العشر األواخر بزيادة اجتهاد يف العبادة؟: س
قالت أم املؤمنني عائشة  نعم فإن ذلك سنة رسول اهللا : ج

=                                
ئمة ولوال خشية اإلطالة لذكرت األدلة من الكتاب والسنة وأقوال األ. إنكار ذلك

على أن قيام الليل األمر فيه مطلق مل حيده الشارع بعدد معني، ولعل اهللا عز وجل 
  .بيسري ذلك يف موضع آخر واهللا املستعان
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إذا دخل العشر شد املئزر،  كان رسول اهللا : رضي اهللا عنها
أي اعتزل النساء، : شد املئزر: ، وقوهلا)١(ظ أهلهوأحيا ليله وأيق

سهره فأحيا ليله كله بالعبادة، وأيقظ : وجد يف العبادة، وأحيا ليله
  .أهله، فلم يترك أحًدا منهم يطيق القيام إال أقامه

تتحرى ليلة القدر، اليت وعد رسول اهللا : ويف العشر األواخر
 ليلة القدر إمياًنا من قام «: من قامها بغفران الذنوب، فقال

  .) ٢(»واحتساًبا غُفر له ما تقدم من ذنبه
ماذا يستحب أن يقول من أحيا العشر األواخر متحرًيا : س

  ليلة القدر؟
يستحب له اإلكثار من الدعاء، وخاصة ما علمه رسول اهللا : ج
 يا نيب اهللا، : أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، حني سألته

اللهم إنك : تقولني«: ما أقول؟ قال: القدر أرأيت إن وافقت ليلة
  .) ٣(»عفو حتب العفو فاعف عين

                              
  ).٨/٧٠(ومسلم ) ٤/٢٦٩(رواه البخاري   (١)
  ).٦/٤٠(ومسلم ) ٤/١١٥(رواه البخاري   (٢)
 اليوم والليلة والنسائي يف) ٩/٤٩٥(والترمذي ) ٦/١٧١(رواه اإلمام أمحد   (٣)
) ١/٥٣٠(واحلاكم ) ٧٦٧(وابن السين ) ٢/١٢٦٥(وابن ماجه ) ٨٧٢(

صحيح على شرط : حسن صحيح وقال احلاكم: واحلديث قال عنه الترمذي
  .الشيخني، ومل خيرجاه  ووافقه الذهيب وصححه النووي
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  فصل

  افــاالعتك

  ما حكم االعتكاف، وأين يكون؟: س
تقام فيه ) ٢(ويكون يف أي مسجًدا ) ١(االعتكاف سنة : ج

َولَا ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم : اجلماعة تقام فيه اجلماعة لقوله تعاىل
ويتأكد استحبابه يف العشر ] ١٨٧: البقرة[ الَْمَساجِِدَعاِكفُونَ ِفي 

  .األواخر من رمضان لفعله 
  كف قضاء وقته؟تكيف يستحب للمع: س
يستحب له أن يقضيه يف قراءة القرآن، والدعاء وذكر اهللا : ج

عات احملضة وحضور حلقات العلم يف املسجد اعز وجل، وفعل الط
عن كثرة الكالم يف أمور الذي اعتكف فيه إن وجدت، واالبتعاد 

الدنيا، وما ال فائدة فيه، واجتناب كل حمرم من غيبة ومنيمة وكذب 
وفحش، وجدال وجهل، وهذه األمور وإن كانت قبيحة يف كل 

  .زمان، ولكل مسلم إال أهنا أشد قبًحا يف حق املعتكف
هل جيوز للمعتكف التنقل من مكان إىل آخر داخل : س

  زوم مكان واحد؟املسجد أم ال بد له من ل
جيوز للمعتكف التنقل داخل املسجد، وعلى سطحه، وال : ج

                              
  .والنوويإمجاًعا ذكره اإلمام أمحد وابن املنذر وابن هيربة وابن رشد وابن قدامة   (١)
  .إمجاًعا ذكره ابن قدامة   (٢)
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  .) ١(يلزمه اجللوس يف مكان واحد 
مىت يدخل املعتكف معتكفه يف العشر األواخر من : س

  رمضان، ومىت خيرج؟
يدخله بعد غروب مشس ليلة إحدى وعشرين، أو بعد : ج

تكافه ليلة العيد، صالة الفجر من اليوم احلادي والعشرين، وينتهي اع
حب له أن يقضي ليلة العيد يف تمت الشهر أو نقص، إال أنه يس سواء

  .معتكفه، حىت يصلي الفجر مث يغدو إىل املصلي فيصلي العيد
  مىت جيوز للمعتكف اخلروج من املسجد؟: س
وحاجته ) ٢(جيوز له اخلروج حلاجة اإلنسان اليت ال بد منها : ج

صالة اجلمعة إن كان املسجد الذي اليت ال يقضيها غريه، وإىل 
مث يعود إىل مسجده، وليس له ) ٣(اعتكف فيه ال تقام فيه اجلمعة 

اإلقامة خارج معتكفه بعد قضاء حاجته ألكل أو لغريه، إال إذا ُمنع 
  .من ذلك فله األكل خارج املسجد مث يعود إىل معتكفه

  مىت يبطل االعتكاف؟: س
واخلروج لغري ) ٤(جلماعا: يبطل االعتكاف بأمور، منها: ج

حاجة كنزهة، أو جتارة أو صناعة، أو شهود جنازة، أو عيادة 
أما املرأة إذا حاضت ) ٥(مريض خارج املسجد، وإذا ارتد عياذًا باهللا

                              
  .إمجاًعا ذكره ابن قدامة  (١)
  .ة وابن رشد واملاورديريبإمجاًعا ذكره ابن املنذر وابن هأي البول والغائط،   (٢)
  .ةريبإمجاًعا ذكره ابن ه  (٣)
  .ة وابن رشد وابن قدامةريبإمجاًعا ذكره ابن املنذر وابن ه  (٤)
  .ن املنذر واملاوردي وابن تيميةإمجاًعا ذكره اب  (٥)
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إن ) ١(فال يبطل اعتكافها، إال أهنا خترج من املسجد إىل رحبته
  .وجدت وتضرب هلا خباء جتلس فيه
  فصل

  زكاة الفطر

  كاة الفطر، وعلى من جتب وما مقدارها؟ما حكم ز: س
على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو  ) ٢(زكاة الفطر واجبة؟: ج

من بر، أو من شعري، أو ) ٤(ومقدارها صاع ) ٣(أنثى، صغري أو كبري 
: من متر أو من زبيب، أو من أقط، قال ابن عمر رضي اهللا عنهما

ًعا من شعري، زكاة الفطر صاًعا من متر، أو صا فرض رسول اهللا 
على العبد واحلر، والذكر واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني، 

وقال أبو سعيد ) ٥(وأمر هبا أن تؤدي قبل خروج الناس إىل الصالة 
صاًعا من طعام أو صاًعا من شعري، أو صاعا من متر، : رضي اهللا عنه

  .) ٦(أو صاًعا من أقط، أو صاًعا من زبيب 
                              

  .ساحته: رحبة املسجد  (١)
ذكره إسحاق وابن املنذر والبيهقي وابن رشد، وروي خالفه عن ابن : إمجاًعا  (٢)

  .علية واألصم
وال جتب على احلمل يف بطن أمه إمجاًعا، ذكره ابن املنذر إال أهنا مستحبة لفعل   (٣)

وال خمالف له من الصحابة لذلك استحبها اإلمام أمري املؤمنني عثمان رضي اهللا عنه 
  .أمحد

  .مليء كفي رجل معتدل الكفني: أربعة أمداد، واملد: الصاع  (٤)
  ).٧/٥٩(ومسلم ) ٣/٣٦٧(رواه البخاري   (٥)
  ).٧/٦١(ومسلم ) ٣/٣٧١(رواه البخاري   (٦)
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  لفطر، وملن تعطى؟مىت خترج زكاة ا: س
وقت إخراجها من غروب مشس ليلة العيد، إىل انقضاء : ج

قال نافع عن ) ١(صالة العيد، وجيوز تقدميها بيوم أو يومني 
  .) ٢(وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومني 

وإن أخرها إىل بعد صالة العيد أمث، ولزمه دفعها قضاء، قال 
أن تؤدي قبل  هبا أي رسول اهللا  وأمر: ابن عمر رضي اهللا عنه

من : وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما) ٣(خروج الناس إىل الصالة 
أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي 

  .) ٤(صدقة من الصدقات 
وتعطى ملن جيوز دفع الزكاة إليهم، من فقراء ومساكني 

  .وغريهم من أهل الزكاة
  خراج زكاة الفطر نقًدا بدال من الطعام؟هل جيوز إ: س
ال جيوز ذلك، ولو أخرجها مل جتزئه وبقيت يف ذمته، ألن : ج

أمر بإخراجها طعاًما ولو كانت النقود جمزئة ألمرنا  رسول اهللا 
                              

ي والشوكاين ة وابن رشد وابن قدامة، والنووي عن العبدرريبإمجاًعا ذكره ا بن ه  (١)
  .عن ابن رسالن

  ).٣/٣٧٥(رواه البخاري   (٢)
  .مضى خترجيه قريًبا  (٣)
واحلاكم ) ٢/١٣٨(والدارقطين ) ١/٥٨٥(وابن ماجه ) ٥/٣(رواه أبو داود   (٤)
واحلديث سكت عنه أبوه واملنذري، وقال ) ٤/١٦٣(والبيهقي ) ١/٤٠٩(

شرط البخاري ومل صحيح على : ليس فيهم جمروح وقال احلاكم: الدارقطين
  .خيرجاه ووافقه الذهيب، وحسنه ابن قدامة والنووي، وسكت عنه احلافظ يف الفتح
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دون الطعام، أو معه، فلما مل يذكرها دل ذلك  هبا رسول اهللا 
ه الصحابة رضي على أن إخراج الطعام مقصود لذاته، وهذا ما فهم

اهللا عنهم، لذلك كانوا خيرجوهنا طعاًما ومل ينقل عن أحدهم البتة 
جازه بل كانوا رضي اهللا عنهم جممعني على أهنا أأنه فعل ذلك أو 

  .) ١(خترج طعاًما 
عن الرجل يكون يف موضع ليس فيه : وقد سئل اإلمام مالك

ويكون : ال واهللا، مث قال: طعام، أخيرج زكاة الفطر دراهم؟ قال
أحد مبوضع ليس فيه طعام؟ فأي شيء يأكل؟ فقيل إنه يقيم يف ذلك 

إذا رجع أخرج ذلك طعاًما وال : املكان الشهر والشهرين، قال
  .) ٢(يعطي غري الطعام 

فالن كان يأخذ بالقيمة؟ : قوم يقولون: وقيل لإلمام أمحد
قال ابن !! قال فالن : ويقولون يدعون قول رسول اهللا : فقال
أَِطيُعوا : وقال تعاىل فرض رسول اهللا : مر رضي اهللا عنهماع

وهؤالء يردون السنن بقال فالن، قال  ،اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ
  .) ٣(فالن

  ما هي أنواع الطعام الواجب إخراجها؟: س
التمر، والزبيب : األنواع هي املنصوص عليها يف احلديث: ج

ها وأجودها التمر، وهو ما كان والشعري، واألقط، والرب، وأنفس
                              

  .األئمة مالك والشافعي وأمحد: ومنهم اًوخلف اًوهو قول عامة أهل العلم سلف  (١)
  ) .١/٣٥٨(وانظر املدونة ) ٣/١٢٦٩(رواه ابن زجنويه يف األموال   (٢)
  ).٢/٦٦١(املغين مع الشرح   (٣)
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حيرص الصحابة رضي اهللا عنهم على إخراجه، ملن قدر عليه فهو 
قوت، ودواء، وحلواء لكل الناس، الفقري والغين، لذلك اختار 
اإلمامان مالك وأمحد تفضيل التمر على غريه، فإن أخرج ا ملسلم ما 
جيب عليه من صنف من هذه األصناف فقد أحسن وأبرأ ذمته 

مجاع العلماء، وخرج من اخلالف، فإن مل جيد فليخرج صاًعا من بإ
: غالب قوت أهل البلد، من كل حب ومثرة تقتات وتدخر مثل

  .الدخن، واألرز والذرة وحنوها
هل جيوز تفريق الصاع بني أكثر من مسكني أو إعطاء : س

  الواحد أكثر من صاع؟
  .) ١(نعم جيوز ذلك : ج

  فصل

  صالة العيد
الة العيد، ومىت يكون وقتها، وهل األفضل ما حكم ص: س

  أداؤها يف مسجد أو صحراء؟
فََصلِّ ِلَربَِّك : صالة العيد فرض كفاية، لقوله تعاىل: ج
واألمر يقتضي الوجوب، وملداومة رسول اهللا ] ٢: الكوثر[ َواْنَحْر
 على فعلها، ولكوهنا من أعالم الدين الظاهرة.  

شروقها قدر رمح إىل قبيل  ووقتها من ارتفاع الشمس، بعد
                              

  .إمجاًعا ذكره ابن رشد وابن قدامة  (١)
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  .) ١(الزوال 
واألفضل أداؤها يف صحراء قريبة، كما كان يفعل رسول اهللا 

 إال املسجد احلرام فتؤدى فيه.  
  ما هي آداب اخلروج لصالة العيد؟: س
واخلروج ) ٢(يستحب االغتسال هلا قبل اخلروج إىل الصالة : ج

، ) ٣(الفطر هلا يف أحسن هيئة ممكنة واألكل قبل صالة عيد 
والتكبري من غروب مشس ليلة ) ٤(واألفضل أن يكون متًرا يأكله وتًرا 

العيد إىل االنتهاء من صالة العيد، وصفته  اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا 
أكرب، ال إله إال اهللا واهللا أكرب، اهللا أكرب وهللا احلمد، جيهر هبا الرجال 

يكرب على حدة  وتسر النساء وال يكربون بصوت مجاعي، بل كل
ويدنو من اإلمام إذا وصل إىل املصلى، وال يصلي قبل صالة العيد 

وال ينصرف حىت  ،وال بعدها، إذ ليس للمصلي حتية كاملسجد
ينتهي اخلطيب من خطبته استحباًبا ويرجع إىل بيته من غري الطريق 

ويسن خروج النساء إىل الصالة، غري متربجات، ) ٥(الذي جاء منه 
ات حىت احليض منهن إال أهنن يعتزلن املصلي، ويشهدن وال متزين

  .دعوة املسلمني

                              
  .إمجاًعا ذكره ابن رشد وابن قدامة وابن تيمية وابن بطال  (١)
  .إمجاًعا ذكره ابن رشد والنووي والعيين  (٢)
  إمجاًعا ذكره ابن رشد وابن قدامة  (٣)
  .ثالثًا أو مخًسا أو سبًعا وهكذا  (٤)
  .إمجاًعا ذكره ابن رشد  (٥)
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  كيف يفعل من فاتته صالة العيد؟: س
من فاتته صالة العيد فال يلزمه قضاؤها، فإن أحب ذلك : ج
إن شاء صالها أربًعا بسالم أو سالمني، وإن شاء صالها : فهو خمري

 سًتا بعد ركعتني، وإن شاء صالها على صفة صالة العيد يكرب
، يرفع ) ١(تكبرية اإلحرام ومخًسا بعد تكبرية القيام للركعة الثانية 

  .) ٢(يديه مع كل تكبرية 
  ماذا يقول املصلي بني التكبريات؟: س
، إال أنه ) ٣(ليس هناك ذكر جيب عليه قوله بني التكبريات : ج

يستحب بني كل تكبرية وأخرى أن حيمد اهللا، ويصلي على النيب 
 )٤ (.  

                              
تكبريات هذا هو مذهب اجلمهور، وهو مروي عن أيب هريرة وأيب سعيد عدد ال  (١)

  .وابن عباس وابن عمر، وهو مذهب الفقهاء السبعة ومذهب مالك وأمحد
األحناف والشافعية : رفع اليدين مع كل تكبرية هو مذهب اجلمهور، منهم  (٢)

  .واحلنابلة
  .إمجاًعا ذكره ابن رشد وابن قدامة والنووي  (٣)
هو مروي عن ابن مسعود وحذيفة وأيب موسى رضي اهللا عنهم، وبه قال و  (٤)

  . الشافعي وأمحد
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  فصل

  صيام ست من شوال

ما حكم صوم ست من شوال، وهل تلزم متتابعة ومىت : س
  تكون؟
من صام «: صيام ست من شوال مستحب لقوله : ج

وال يلزم أن ) ١(»رمضان، مث أتبعه سًتا من شوال فكأمنا صام الدهر
  .تكون متتابعة وإن كان التتابع أفضل

ره إال يوم وجيوز أن يصومها يف أول الشهر، ووسطه، وآخ
  .العيد فال جيوز صومه

 أستغفركسبحانك اهللا وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت 
  .وأتوب إليك

                              
  ).٨/٥٦(رواه مسلم   (١)
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  الفهرس
  ٥  ......................................................  قدمةامل

  ٨  ...............................................  تعريف الصوم
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  ١٧  .................................................  إبطال النية
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  ٣٢  ......................................  قضاء أيام جيهل عددها
  ٣٢  ......................................  األكل والشرب عامًدا
  ٣٤  ........................................  أكل ما ال يتغذى به



  
نيل املرام من أحكام الصيام   ٨٨  
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  ٣٦  .................................  أفطر شاكًا يف طلوع الفجر
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  ٧١  ...........................................  مىت يفطر الصائم
  ٧١  ...............................................  تعجيل الفطر
  ٧٢  ...............................................  طعام الفطور

  ٧٣  .........................................  الدعاء عند اإلفطار
  ٧٤  ...............................................  تفطري الصائم

  ٧٤  ............................................  الدعاء ملن فطره
  ٧٥  .......................................  صالة التراويح: فصل
  ٧٨  ......................................  االعتكــاف: فصل
  ٨٠  ..........................................  زكاة الفطر: فصل
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  ٨٦  .................................  صيام ست من شوال: فصل
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