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المقدمة :اٟتمد هلل ا١تلك العبلم واسع العطاء واإلنعام ذو اٞتود واإلكرام ,الذي
نوع العبادات على األنام لينجلي العابدون الذين قاموا بالعبودية حق قيام ,ويظهر
العاصون اللئام.
ومن ٚتلة ما َم َّن سبحانو وتعاىل على عباده شهر رمضان الذي َّنزل فيو القرآن,
وم َّن على
وفتح فيو أبواب اٞتنان ,وغلق فيو أبواب النَتان ,وصفد فيو الشيطانَ ,
الصائمُت بباب الريان ,فلو اٟتمد على عظيم اإلحسان ,ولو الشكر على جزيل
االمتنان.
أما بعد :فبُت يديك أيها القارئ ٥تتصر مفيد يف أحكام الصيام حرصت فيو
على االختصار وعدم التطويل ,حىت يستفيد منو من ضعفت مهتو عن ا١تطوالت,
أو من ضاق وقتو عن النظر فيها ,ويسرت ألفاظو ليسهل فهمو ,وتركت ذكر
ا٠تبلف إالَّ ما ندر ,وحرصت على ذكر ا١تسائل بأدلتها حىت تطمئن نفس من
نظر فيها ,وٝتيتو" :خمزصش اىنالً يف ؤدنبً اىصْبً" .فأسأل اهلل عز
وجل أن ينفع بو من شاء من خلقو ,وأن يكتب يل بو األجر والثواب إنَّو جواد
كرمي.
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فصل :بٌن ٌدي رمضان.
بٌان األمور التً ٌستقبل بها رمضان.
 -1ترك األعمال التً تنقص الحسنات كالمظالم.
روى مسلم ( )1472عن أيب ىريرة :أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال(( :
"أتدرون ما المفلس" ؟ قالوا :ا١تفلس فينا من ال درىم لو وال متاع .فقال" :إن

المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم ىذا
وقذف ىذا وأكل مال ىذا وسفك دم ىذا وضرب ىذا فيعطى ىذا من
حسناتو وىذا من حسناتو فإن فنيت حسناتو قبل أن يقضى ما عليو أخذ من
خطاياىم فطرحت عليو ثم طرح في النار" )).

وروى البخاري ( )1338عن أيب ىريرة ,رضي اهلل عنو ,قال :قال رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم:
(( من كانت لو مظلمة ألحد من عرضو ،أو شيء فليتحللو منو اليوم قبل أن

ال يكون دينار ،وال درىم إن كان لو عمل صالح أخذ منو بقدر مظلمتو وإن
لم تكن لو حسنات أخذ من سيئات صاحبو فحمل عليو )).
 -2ترك كبائر الذنوب فإنَّ رمضان ال ٌحصل به مغفرة الذنوب
إالَّ بتركها.
روى مسلم ( )122عن أيب ىريرة َّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كان يقول:
(( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما
بينهن إذا اجتنب الكبائر )).
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 -3ترك األعمال التً تؤخر المغفرة.
روى مسلم ( )1454عن أيب ىريرةَّ :
أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال(( :
تفتح أبواب الجنة يوم االثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد ال يشرك باهلل
شيئاً إالا رجالً كانت بينو وبين أخيو شحناء فيقال أنظروا ىذين حتى
يصطلحا أنظروا ىذين حتى يصطلحا أنظروا ىذين حتى يصطلحا )).
 -4ترك الذنوب عموما ً فإ َّنها حابسة للعبد عن المسارعة
لألعمال الصالحات فً شهر رمضان.
قال اهلل تعاىلًَ{ :رَمِّشْ ثِوِ ؤَُْ رُجْغَوَ َّفْظٌ ثََِب مَغَجَذْ ىَْْظَ ىَيَب ٍِِْ دًُُِ اىيَّوِ ًَىٌِِّ
ًَىَب شَفِْغٌ ًَإُِْ رَؼْذِهْ مُوَّ ػَذْهٍ ىَب ُّؤْخَزْ ٍِنْيَب ؤًُىَئِلَ اىَّزَِِّ ؤُثْغِيٌُا ثََِب مَغَجٌُا ىَيٌُْ
شَشَاةٌ ٍِِْ دٌٍََِْ ًَػَزَاةٌ ؤَىٌٌِْ ثََِب مَبٌُّا َّنْفُشًَُُ} [األنعام.]67 :
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل كما يف [جمٌَع اىفزبًٍ] (:)38 /23
(( ...وىذا ىو البسل ٔتا كسبت نفسو أيٖ :تبس عما فيو ٧تاهتا يف الدارين؛
َّ
فإن ا١تعاصي قيد وحبس لصاحبها عن اٞتوالن يف فضاء التوحيد وعن جٍت ٙتار
األعمال الصاٟتة )).
قلت :وقد قال اهلل تعاىل{ :إَُِّ اىَّزَِِّ رٌََىٌَّْا ٍِنْنٌُْ ًٌََّْ اىْزَقََ اىْجََْؼَبُِ إَََِّّب
اعْزَضَىَّيٌُُ اىشَّْْطَبُُ ثِجَؼْضِ ٍَب مَغَجٌُا ًىَقَذْ ػَفَب اىيَّوُ ػَنْيٌُْ إَُِّ اىيَّوَ غَفٌُسٌ دَيٌٌِْ}
[آل عمران.]244 :
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فصل :فً بٌان فضل صٌام رمضان.
قال اهلل تعاىل{ :إَََِّّب ٌَُّفََّ اىصَّبثِشًَُُ ؤَجْشَىٌُْ ثِغَْْشِ دِغَبةٍ} [الزمر.]27 :
وروى البخاري ( ,)27مسلم ( )657عن أيب ىريرة قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم (( :من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر لو ما تقدم من ذنبو
)).
وروى مسلم ( )2253عن أيب أيوب األنصاري رضي اهلل عنو أنَّو حدثو َّ
أن رسول
اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال:
(( من صام رمضان ثم أتبعو ستاً من شوال كان كصيام الدىر )).
وروى البخاري ( ,)2873ومسلم ( )2242عن أيب ىريرة ,رضي اهلل عنو,
يقول :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (( :قال :اهلل كل عمل ابن آدم لو
إالا الصيام فإناو لي وأنا أجزي بو والصيام جنة ،وإذا كان يوم صوم أحدكم

فال يرفث ،وال يصخب فإن سابو أحد ،أو قاتلو فليقل إني امرؤ صائم والذي
نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك للصائم

فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح ،وإذا لقي ربو فرح بصومو )).
وروى البخاري ( ,)2785ومسلم ( )2241عن سهل ,رضي اهلل عنو ,عن النيب
صلى اهلل عليو وسلم قال (( :إ ان في الجنة باباً يقال لو الريان يدخل منو

الصائمون يوم القيامة ال يدخل منو أحد غيرىم يقال :أين الصائمون فيقومون
ال يدخل منو أحد غيرىم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منو أحد )).
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قلت :وىذا اٟتديث والذي قبلو يدخل فيو صيام رمضان وغَته ,وفضائل الصيام
كثَتة ,وفيما ذكرناه كفاية.
فصل فً بٌان أحكام متقدمة على رمضان.
الحكم األول :قضاء صيام ما أفطره المرء من رمضان الماضي قبل مجيء
رمضان اآلخر.

روى البخاري ( ,)2847ومسلم ( )2235عن عائشة ,رضي اهلل عنها ,قالت:
(( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إالَّ يف شعبان )).
قلت :فإن أخر القضاء من غَت عذر حىت دخل عليو رمضان اآلخر لزمو القضاء
مع الكفارة.
قال العالمة الطحاوي رٛتو اهلل كما يف [خمزصش اخزالف اىؼيَبء] (-143 / 2
 )144اختصار اٞتصاص:
(( وكان ابن أيب عمران حيكى أنَّو ٝتع حيِت بن أكثم يقول :وجدتو يعٌت وجوب
اإلطعام يف ذلك عن ستة من الصحابة ومل أجد ٢تم من الصحابة ٥تالفاً )).
قلت :وىو مذىب اٞتمهور.

الحكم اآلخر :أن ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومين ،ويستثنى من ذلك
الصيام المعتاد والواجب.
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روى البخاري ( ,)2823ومسلم ( )2771عن أيب ىريرة ,رضي اهلل عنو ,عن
النيب صلى اهلل عليو وسلم قال:
(( ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين إالا رجل كان يصوم صوماً فليصمو
)).
فصم :في يعنى انصيبو.

الصيام في اللغة :اإلمساك.
وفي الشرع :التعبد هلل باإلمساك عن ا١تفطرات من طلوع الفجر إىل غروب
الشمس.
فصم :في بيبٌ حكى صيبو سيضبٌ.
صيام رمضان فرض عُت يف الكتاب والسنة واإلٚتاع.
أ اما الكتاب فقد قال اهلل تعاىلَّ{ :ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا مُزِتَ ػَيَْْنٌُُ اىصَِّْبًُ
مَََب مُزِتَ ػَيََ اىَّزَِِّ ٍِِْ قَجْيِنٌُْ ىَؼَيَّنٌُْ رَزَّقٌَُُ} [البقرة ,]272 :إىل
أن قال اهلل تعاىل{ :شَيْشُ سٍََضَبَُ اىَّزُِ ؤُّْضِهَ فِْوِ اىْقُشْآُُ ىُذًٍ ىِينَّبطِ ًَثَِّْنَبدٍ ٍَِِ
اىْيُذٍَ ًَاىْفُشْقَبُِ فَََِْ شَيِذَ ٍِنْنٌُُ اىشَّيْشَ فَيَْْصَُْوُ} [البقرة.]274 :
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وأ اما السنة فما رواه البخاري ( ,)7ومسلم ( )25عن ابن عمر  ,رضي اهلل
عنهما ,قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (( :بني اإلسالم على خمس
شهادة أن ال إلو إال اهلل ،وأ ان محمداً رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة
والحج ،وصوم رمضان )) .واللفظ للبخاري.
وأ اما اإلجماع :فقد أٚتع العلماء على وجوب صيام رمضان.
فصم :فيًٍ يجب عهيو انصٌو.
جيب الصوم على ا١تسلم البالغ العاقل القادر.
فيخرج بالمسلم الكافر ,وا١تراد بعدم وجوبو على الكافر أي أنَّو ال يؤمر بو قبل
إسبلمو وال يقبل منو ذلك قبل إسبلمو ,وإن كان يعذب يف اآلخرة بًتكو لو.
والدليل على وجوبو على ا١تسلم قول اهلل تعاىلَّ{ :ب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُا مُزِتَ
ػَيَْْنٌُُ اىصَِّْبًُ مَََب مُزِتَ ػَيََ اىَّزَِِّ ٍِِْ قَجْيِنٌُْ ىَؼَيَّنٌُْ رَزَّقٌَُُ}
[البقرة.]272 :
وخرج بالبالغ غير البالغ ,والدليل على عدم وجوب الصيام عليو ما رواه أٛتد
( ,)12851,12451,12442وأبو داود ( ,)2711والنسائي (,)2267
وابن ماجة ( )1722عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليو
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وسلم قال (( :رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى
يبرأ وعن الصبي حتى يكبر )).
وروى أٛتد ( )2181,2187,2147,2211,827,785وأبو داود
( ,)2714,2713,2712والًتمذي ( .)2232عن علي رضي اهلل عنو عن
النيب صلى اهلل عليو وسلم قال (( :رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ
وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل )).
قيذً :ىٌ دذّث صذْخ ثطشقو ًشٌاىذه.
وخرج بالعاقل من ال عقل لو كاجملنون ,والدليل على عدم تكليفو بالصيام
حديث علي السابق.
وخرج بالقادر العاجز كالشيخ الكبَت وا١ترأة العجوز ,ومن بو مرض ال يرجى
برؤه ,والدليل على عدم وجوب الصيام عليهم قول اهلل تعاىل{ :ىَب ُّنَيِّفُ َّفْغًب
إِىَّب ًُعْؼَيَب} [األنعام  ,]241 :و[األعراف .]31 :
وقول اهلل تعاىلًَ{ :ىَب ُّنَيِّفُ َّفْغًب إِىَّب ًُعْؼَيَب} [ا١تؤمنون .]51 :
وقال اهلل تعاىل{ :فَبرَّقٌُا اىيَّوَ ٍَب اعْزَطَؼْزٌُْ} [التغابن .]25 :وغَتىا من
اآليات.
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و١تا رواه البخاري ( ,)6177ومسلم ( )2226عن أيب ىريرة ,عن النيب صلى اهلل
عليو وسلم قال:
(( دعوني ما تركتكم إنما ىلك من كان قبلكم بسؤالهم واختالفهم على
أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ،وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما
استطعتم )).
فصم :يٍ صبس يٍ أىم انتكهيف في أثنبء اننيبس أيسك بقيت انيٌو
ًال قضبء عهيو.
قلت :كاجملنون ,إذا أفاق ,والصيب إذا بلغ ,والعاجز إذا قدر ,والدليل على ذلك
ما رواه البخاري ( ,)2857ومسلم ( )2225عن الربيع بنت معوذ قالت(( :
أرسل النيب صلى اهلل عليو وسلم غداة عاشوراء إىل قرى األنصار" :من أصبح
مفطراً فليتم بقية يومو ،ومن أصبح صائماً فليصم" قالت :فكنا نصومو بعد
ونصوم صبياننا و٧تعل ٢تم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدىم على الطعام أعطيناه
ذاك حىت يكون عند اإلفطار )).
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فصم :في بيبٌ كيفيت انذخٌل في شيش سيضبًٌ ,كيفيت انخشًج
ينو.
أقول :ويكون ذلك برؤية ا٢تبلل ,فإن مل ير فتكمل العدة ثبلثُت يوماً.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري ( ,)2875ومسلم ( )2777عن عبد اهلل بن
عمر ,رضي اهلل عنهما َّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ذكر رمضان فقال(( :
ال تصوموا حتى تروا الهالل ،وال تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا لو
)).
وروى النسائي ( )1216من طريق سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض
أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم قال ,قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :
ال تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهالل ثم صوموا وال تفطروا
حتى تروا الهالل أو تكملوا العدة )).
قيذ :ىزا دذّث صذْخ.
وروى أٛتد ( ,)14171ومن طريقو أبو داود ( )1214عن عائشة رضي اهلل
عنها قالت (( :كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتحفظ من ىبلل شعبان ما
ال يتحفظ من غَته مث يصوم برؤية رمضان فإن غم عليو عد ثبلثُت يوماً مث صام
)).
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قيذ :ىزا دذّث صذْخ.
وإذا رأى أىل بلد ا٢تبلل ,وجب على سائر البلدان الصوم لعموم قول النيب صلى
اهلل عليو وسلم (( :صوموا لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو )) .رواه البخاري (,)2878
ومسلم ( )2772عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو .وإىل ىذا ذىب ٚتهور العلماء؛
لكن ىذا القول غَت معمول بو من جهة حكام ا١تسلمُت ,فالذي ينبغي واٟتالة
ىذه أن يصوم الناس مع أمرائهم حىت ال ينفرد اإلنسان بالصوم والفطر عن أىل
البلدَّ ,
فإن الصوم يكون مع ٚتاعة ا١تسلمُت.
فصمً :يكفي سؤيت انعذل انٌاحذ في ىالل سيضبًٌ ,أ َّيب ىالل
شٌال فالبذ فيو يٍ عذنيٍ أً إكًبل انعذة.
والدليل على َّ
أن دخول شهر رمضان يُكتفى فيو بشهادة العدل الواحد ما رواه أبو

داود ( )1231عن ابن عمر قال:

(( ترائى الناس ا٢تبلل ,فأخربت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ,أين رأيتو
فصامو ,وأمر الناس بصيامو )).
قيذ :ىزا دذّث دغِ.
و َّأما ىبلل شوال فجاء فيو ما رواه أٛتد ( ,)27733وأبو داود ( )1228عن
رجل ,من أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم قال (( :اختلف الناس يف آخر يوم
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من رمضان ,فقدم أعرابيان ,فشهدا عند النيب صلى اهلل عليو وسلم باهلل ألىبل
ا٢تبلل أمس عشية ,فأمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الناس أن يفطروا )).
قيذ :ىزا دذّث صذْخ.
قال اإلمام الترمذي رٛتو اهلل يف [جبٍؼو] (:)63 / 2
(( ومل خيتلف أىل العلم يف اإلفطار أنَّو ال يقبل فيو إالَّ شهادة رجلُت )).
وقال العالمة ابن ىبيرة رٛتو اهلل يف [اخزالف األئَخ اىؼيَبء] (:)131 / 2
(( وأٚتعوا على أنَّو ال يقبل يف شهادة شوال إالَّ شهادة عدلُت )).
وقال العالمة ابن عبد البر رٛتو اهلل يف [اىزَيْذ] (:)243 / 23
(( أما الشهادة على رؤية ا٢تبلل فأٚتع العلماء على أنَّو ال تقبل يف شهادة شوال
يف الفطر إالَّ رجبلن عدالن )).
قلت :ال يصح اإلٚتاع يف ذلك َّ
وإَّنا ىو قول األكثر.
قال العالمة النووي رٛتو اهلل يف [اجملٌَع] (:)172 / 5
(( ىذا مذىبنا وبو قال العلماء كافة إالَّ أبا ثور فحكي أصحابنا عنو أنَّو يقبل يف
ىبلل شوال عدل واحد كهبلل رمضان وحكاه ابن ا١تنذر عن أيب ثور وطائفة من
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أىل اٟتديث قال إمام اٟترمُت قال صاحب التقريب لو قلت ٔتا قالو أبو ثور مل
أكن مبعداً )).
فصمً :ال ينفشد أحذ ببنصيبو ,أً اإلفطبس دًٌ اننبس.
والدليل على ذلك ما رواه الًتمذي ( )586عن أيب ىريرةَّ :
أن النيب صلى اهلل عليو
وسلم قال (( :الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى يوم
تضحون )).
قال الترمذي (( :وفسر بعض أىل العلم ىذا اٟتديث فقالَّ :إَّنا معٌت ىذا أن
الصوم والفطر مع اٞتماعة وعظم الناس )).
قيذ :إعنبده دغِ.
فصمً :اننيت فشض في انصيبوً ,ىي يتقذيت عهيو.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري ( ,)2ومسلم ( )2876عن عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو قالٝ :تعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول (( :إناما
األعمال بالنيات ،وإناما لكل امرئ ما نوى )).
وقد أٚتع العلماء على فرضية النية يف الصيام.
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قال العالمة ابن قدامة رٛتو اهلل يف [املغين] ( (( :)35 /5ومعٌت النية القصد,
وىو اعتقاد القلب فعل شيء ,وعزمو عليو ,من غَت تردد ,فمىت خطر بقلبو يف
الليل َّ
أن غداً من رمضان ,وأنَّو صائم فيو ,فقد نوى )).
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل كما يف [جمٌَع اىفزبًٍ] (-126 /11
:)127
٤تل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة ا١تسلمُت يف ٚتيع العبادات :الصبلة
والطهارة والزكاة واٟتج والصيام والعتق واٞتهاد وغَت ذلك )).
وقال رٛتو اهلل ( (( :)121 /11فمىت علم العبد ما يفعلو كان قد نواه ضرورة
فبل يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل ببل نية )).
فصم :في حكى صيبو انًغًى عهيو.
أقول :من نوى الصيام من الليل مث أغمي عليو سائر اليوم فبل يصح صومو لعدم
حصول اإلمساك من قبلو لعدم شعوره ,والصيام ىو التعبد هلل تعاىل باإلمساك عن
ا١تفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ,وقد روى البخاري ( )2783عن
أيب ىريرة ,رضي اهلل عنوَّ ,
أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن ربو سبحانو
وتعاىل أنَّو قال (( :يترك طعامو وشرابو وشهوتو من أجلي الصيام لي وأنا أجزي
بو والحسنة بعشر أمثالها )).
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ويفارق النائم َّ
فإن النائم ال يفقد الشعور بالكلية بل حيس باٞتوع والعطش
فيحصل لو إمساك مع نومو.
وإذا أفاق ا١تغمى عليو يف أثناء اليوم صح صومو ٟتصول اإلمساك من جهتو.
قال العالمة ابن قدامة رٛتو اهلل يف [املغين] ( (( :)46-45 / 5مسألة :قال:
"ومن نوى من الليل  ,فأغمي عليو قبل طلوع الفجر ,فلم يفق حىت غربت
الشمس ,مل جيزه صيام ذلك اليوم" وٚتلة ذلك أنو مىت أغمي عليو ٚتيع النهار,
فلم يفق يف شيء منو ,مل يصح صومو ,يف قول إمامنا والشافعي.
وقال أبو حنيفة :يصح؛ َّ
ألن النية قد صحت ,وزوال االستشعار بعد ذلك ال دينع
صحة الصوم ,كالنوم.
ولنا َّ
أن الصوم ىو اإلمساك مع النية.
قال النيب صلى اهلل عليو وسلم :يقول اهلل تعاىل" :كل عمل ابن آدم لو إالَّ
الصيام ,فإنو يل ,وأنا أجزي بو ,يدع طعامو وشرابو من أجلي" متفق عليو.
فأضاف ترك الطعام والشراب إليو ,وإذا كان مغمى عليو ,فبل يضاف اإلمساك
إليو ,فلم جيزئو.
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َّ
وألن النية أحد ركٍت الصوم ,فبل ٕتزئ وحدىا ,كاإلمساك وحدهَّ ,أما النوم فإنَّو
عادة ,وال يزيل اإلحساس بالكلية ,ومىت نبو انتبو ,واإلغماء عارض يزيل العقل,
فأشبو اٞتنون )).
إلى أن قال (( :ومىت أفاق ا١تغمى عليو يف جزء من النهار ,صح صومو ,سواء
كان يف أولو أو آخره )).
قلت :ويقضي ا١تغمى عليو األيام اليت حكمنا فيها بإفطاره عدة من أيام أخر,
لقول اهلل تعاىل{ :فَََِْ مَبَُ ٍِنْنٌُْ ٍَشِّضًب ؤًَْ ػَيََ عَفَشٍ فَؼِذَّحٌ ٍِِْ ؤََّّبًٍ
ؤُخَشَ} [البقرة .]273 :وا١تغمى عليو من ٚتلة األمراض.
فصم :في حكى صيبو انًجنٌٌ.
أقول :ال يصح الصيام من اجملنون لذىاب عقلو ,وإذا أفاق اجملنون من جنونو فبل
يلزمو قضاء ما مضى من الصيام لعدم تكليفو بو كالصيب إذا بلغ.
وإذا أفاق يف أثناء اليوم من رمضان أمسك ما بقي وال يقضي على الصحيح١ ,تا
رواه البخاري ( ,)2857ومسلم ( )2225عن الربيع بنت معوذ قالت:
(( أرسل النيب صلى اهلل عليو وسلم غداة عاشوراء إىل قرى األنصار" :من أصبح
مفطراً فليتم بقية يومو ،ومن أصبح صائماً فليصم" قالت :فكنا نصومو بعد
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ونصوم صبياننا و٧تعل ٢تم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدىم على الطعام أعطيناه
ذاك حىت يكون عند اإلفطار )).
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل كما يف [جمٌَع اىفزبًٍ] (:)278 / 14
(( وطرد ىذا َّ
أن ا٢تبلل إذا ثبت يف أثناء يوم قبل األكل أو بعده أ٘توا وأمسكوا
وال قضاء عليهم كما لو بلغ صيب أو أفاق ٣تنون على أصح األقوال الثبلثة .فقد
قيل :ديسك ويقضي .وقيل :ال جيب واحد منهما .وقيل :جيب اإلمساك دون
القضاء )).
قلت :وىذه رواية عن اإلمام أٛتد رٛتو اهلل.
وقال رٛتو اهلل يف كتاب الصيام من [ششح اىؼَذح] ( (( :)45/2واألوجو أنَّو
جيب عليو اإلمساك دون القضاء؛ ٟتديث عاشوراء )).
فصمً :يٍ نى يبهغو ظيٌس انيالل إالَّ في أثنبء انيٌو أيسك يب
بقي يٍ انيٌو.
قلت :سواء أفطر قبل ذلك أوال ,وال قضاء عليو على الصحيح ,والدليل على
ذلك ما رواه البخاري ( ,)2857ومسلم ( )2225عن الربيع بنت معوذ قالت:
(( أرسل النيب صلى اهلل عليو وسلم غداة عاشوراء إىل قرى األنصار" :من أصبح
مفطراً فليتم بقية يومو ،ومن أصبح صائماً فليصم" قالت :فكنا نصومو بعد
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ونصوم صبياننا و٧تعل ٢تم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدىم على الطعام أعطيناه
ذاك حىت يكون عند اإلفطار )).
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل كما يف [جمٌَع اىفزبًٍ] ((( :)227 /14
وعلى ىذا فلو أفطر مث تبُت أنَّو رئي يف مكان آخر أو ثبت نصف النهار مل جيب
عليو القضاء .وىذا إحدى الروايتُت عن أٛتد .فإنَّو َّإَّنا صار شهراً يف حقهم من
حُت ظهر واشتهر .ومن حينئذ وجب اإلمساك كأىل عاشوراء :الذين أمروا
بالصوم يف أثناء اليوم ومل يؤمروا بالقضاء على الصحيح وحديث القضاء ضعيف
واهلل أعلم )).
وقال العالمة ابن القيم رٛتو اهلل يف [صاد املؼبد] ( (( :)63 /1وطريقة ثالثة:
وىى َّ
أن الواجب تابع للعلم ,ووجوب عاشوراء َّإَّنا علم من النهار ,وحينئذ فلم
يكن التبييت ٦تكناً ,فالنية وجبت وقت ٕتدد الوجوب والعلم بو ,وإالَّ كان تكليفاً
ٔتا ال يطاق وىو ٦تتنع .قالوا :وعلى ىذا إذا قامت البينة بالرؤية يف أثناء النهار.
أجزأ صومو بنية مقارنة للعلم بالوجوب ,وأصلو صوم يوم عاشوراء ,وىذه طريقة
شيخنا ,وىي كما تراىا أصح الطرق ,وأقرهبا إىل موافقة أصول الشرع وقواعده,
وعليها تدل األحاديث ,وجيتمع مشلها الذى يظن تفرقو )).
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فصمً :يبذأ انصيبو يٍ طهٌع انفجش.
والدليل على ذلك قول اهلل تعاىلًَ{ :مُيٌُا ًَاشْشَثٌُا دَزََّ َّزَجَََِّْ ىَنٌُُ اىْخَْْطُ
اىْإَثَْْضُ ٍَِِ اىْخَْْطِ اىْإَعٌَْدِ ٍَِِ اىْفَجْشِ ثٌَُّ ؤَرٌَُِّا اىصَِّْبًَ إِىََ اىيَّْْوِ} [البقرة.]276 :
وروى مسلم ( )2783عن ٝترة بن جندب رضي اهلل عنو قال ,قال رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم (( :ال يغرنكم من سحوركم أذان بالل وال بياض األفق
المستطيل ىكذا حتى يستطير ىكذا )).
وحكاه ٛتاد بيديو قال يعٍت معًتضاً.
وروى البخاري ( )6136عن ابن مسعود قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم" (( :ال يمنعن أحدكم أذان بالل من سحوره ،فإناو يؤذن ،أو قال ينادي
 ليرجع قائمكم وينبو نائمكم وليس الفجر أن يقول ىكذا"  -وٚتع حيِتكفيو – "حتى يقول ىكذا" ومد حيِت إصبعيو السبابتُت )).
قلت :فمن أكل شاكاً يف طلوع الفجر فصيامو صحيح؛ ألنَّو مل يتبُت لو ا٠تيط
األبيض من ا٠تيط األسود من الفجر.
فصمً :ينتيي انصيبو بًغيب قشص انشًسً ,ال يضش بقبء
انحًشة في األفق.
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والدليل قول اهلل تعاىل { :ثٌَُّ ؤَرٌَُِّا اىصَِّْبًَ إِىََ اىيَّْْوِ} [البقرة.]276 :
وروى البخاري ( ,)2832ومسلم ( )2272عن ابن أيب أوىف ,رضي اهلل عنو,
قال (( :كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف سفر فقال لرجل" :انزل
فاجدح لي" .قال :يا رسول اهلل الشمس .قال" :انزل فاجدح لي" .قال :يا
رسول اهلل الشمس .قال" :انزل فاجدح لي" .فنزل فجدح لو فشرب مث رمى بيده
ىاىنا مث قال" :إذا رأيتم الليل أقبل من ىاىنا فقد أفطر الصائم" )).
زاد عبد الرزاق يف [ٍصنفو] ( (( :)6483ولو تراآىا أحد على بعَته لرآىا يعٍت
الشمس ))ً .إعنبدىب صذْخ ,لكن انفرد هبا عبد الرزاق عن سائر أصحاب أيب
إسحاق السبيعي.
وروى البخاري ( ,)2843ومسلم ( )2277عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل
عنو ,قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (( :إذا أقبل الليل من ىاىنا
وأدبر النهار من ىاىنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )).
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل كما يف [جمٌَع اىفزبًٍ] ((( :)124 /14
إذا غاب ٚتيع القرص أفطر الصائم وال عربة باٟتمرة الشديدة الباقية يف األفق )).
فصم :في ركش يفطشاث انصٌو.
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المفطر األول :األكل والشرب.
المفطر الثاني :الجماع ،ولو بغير إنزال للمني.
والدليل عليها قول اهلل تعاىل{ :ؤُدِوَّ ىَنٌُْ ىَْْيَخَ اىصَِّْبًِ اىشَّفَثُ إِىََ ِّغَبئِنٌُْ
ىَُِّ ىِجَبطٌ ىَنٌُْ ًَؤَّْزٌُْ ىِجَبطٌ ىَيَُِّ ػَيٌَِ اىيَّوُ ؤََّّنٌُْ مُنْزٌُْ رَخْزَبٌَُُّ
ؤَّْفُغَنٌُْ فَزَبةَ ػَيَْْنٌُْ ًَػَفَب ػَنْنٌُْ فَبىْأَُ ثَبشِشًُىَُِّ ًَاثْزَغٌُا ٍَب مَزَتَ
اىيَّوُ ىَنٌُْ ًَمُيٌُا ًَاشْشَثٌُا دَزََّ َّزَجَََِّْ ىَنٌُُ اىْخَْْطُ اىْإَثَْْضُ ٍَِِ اىْخَْْطِ اىْإَعٌَْدِ
ٍَِِ اىْفَجْشِ ثٌَُّ ؤَرٌَُِّا اىصَِّْبًَ إِىََ اىيَّْْوِ} [البقرة.]276 :
وما رواه البخاري ( )2783عن أيب ىريرة ,رضي اهلل عنوَّ ,
أن رسول اهلل صلى اهلل
عليو وسلم قال (( :الصيام جنة فال يرفث ،وال يجهل وإن امرؤ قاتلو ،أو
شاتمو فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب
عند اهلل تعالى من ريح المسك يترك طعامو وشرابو وشهوتو من أجلي الصيام
لي وأنا أجزي بو والحسنة بعشر أمثالها )).
قلت :ويدخل يف األكل والشرب ما كان مغذياً ,وما ليس ٔتغذي لعموم األدلة.
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فأما الفم
واألكل والشرب الذي يفطر بو ما كان عن طريق الفم ,أو األنفَّ ,
فأمره ظاىر ,و َّأما األنف فيدل عليو ما رواه أٛتد ( ,)25316وأبو داود
( ,)231والًتمذي ( ,)677والنسائي ( ,)76وابن ماجة ( )376عن لقيط بن
صربة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال  (( :وبالغ في االستنشاق إالا أن
تكون صائماً )).
قيذ :ىزا دذّث صذْخ.
ويلحق باألكل والشرب اإلبر ا١تغذيةَّ ,
فإَّنا ٔتعٌت األكل والشرب.
المفطر الثالث :تعمد إنزال المني ،ولو بغير جماع ،كالقبلة ،والمباشرة،
واالستمناء ،وتكرار النظر.
والدليل عليو ما رواه البخاري ( )2783عن أيب ىريرة ,رضي اهلل عنوَّ ,
أن رسول
اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال:
(( الصيام جنة فال يرفث ،وال يجهل وإن امرؤ قاتلو ،أو شاتمو فليقل إني
صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اهلل تعالى من
ريح المسك يترك طعامو وشرابو وشهوتو من أجلي الصيام لي وأنا أجزي بو
والحسنة بعشر أمثالها )).
ورواه مسلم ( )2242بلفظ (( :يدع شهوتو وطعامو من أجلي )).
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وما رواه البخاري ( ,)2816ومسلم ( )2275عن عائشة ,رضي اهلل عنها,
قالت (( :كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يقبل ويباشر وىو صائم ,وكان
أملككم إلربو )).
قلت :اإلرب وىو حاجة النفس ووطرىا .واٟتديث يومئ إىل حصول اإلفطار
باإلنزال.
المفطر الرابع :الحجامة.
لقول النيب صلى اهلل عليو وسلم (( :أفطر الحاجم والمحجوم )).
رواه أٛتد ( ,)26242وأبو داود ( ,)1258وابن ماجة ( ,)2572والنسائي يف
[اىنربٍ] ( )2228 ,2227وغَت ذلك من ا١تواضع عن شداد بن أوس.
ورواه أٛتد ( ,)11325وأبو داود ( ,)1262 ,1256وابن ماجة (,)2577
والنسائي يف [اىنربٍ] ( )2226 ,2225 ,2223 ,2222وغَت ذلك من
ا١تواضع عن ثوبان.
قال العالمة ابن قدامة رٛتو اهلل يف [املغين] ( (( :)25 /2رواه عن النيب صلى
اهلل عليو و سلم أحد عشر نفساً قال أٛتد حديث شداد بن أوس من أصح
حديث يروى يف ىذا الباب وإسناد حديث رافع إسناد جيد .وقال :حديث
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ثوبان وشداد صحيحان .وعن علي بن ا١تديٍت أنَّو قال :أصح شيء يف ىذا الباب
حديث شداد وثوبان )).
و َّأما ما رواه البخاري ( )2828عن ابن عباس ,رضي اهلل عنهما ,قال(( :
احتجم النيب صلى اهلل عليو وسلم وىو صائم )).
فذكر الصيام ال يثبت يف اٟتديث.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل كما يف [جمٌَع اىفزبًٍ] (-141 / 14
:)143
(( وأٛتد وغَته طعنوا يف ىذه الزيادة وىي قولو" :وىو صائم" وقالوا :الثابت أنَّو
احتجم وىو ٤ترم )).
وقال العالمة ابن القيم رٛتو اهلل يف [صاد املؼبد] ( - )45 / 1بعد ذكره لكبلم
اٟتفاظ يف تضعيف ىذه اللفظة :-
(( وا١تقصود أنَّو مل يصح عنو صلى اهلل عليو وسلم أنَّو احتجم وىو صائم )).
و َّأما ما رواه الدارقطٍت ( ,)1157ومن طريقو البيهقي يف [اىنربٍ] ()7775
من طريق خالد بن ٥تلد ,حدثنا عبد اهلل بن ا١تثٌت عن ثابت البناين عن أنس بن
مالك قال (( :أول ما كرىت اٟتجامة للصائم َّ
أن جعفر بن أيب طالب احتجم
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وىو صائم فمر بو النيب صلى اهلل عليو وسلم فقال" :أفطر ىذان" ,مث رخص
النيب صلى اهلل عليو وسلم بعد يف اٟتجامة للصائم وكان أنس حيتجم وىو صائم
)).
فهو حديث ال يثبت.
قال العالمة ابن عبد الهادي رٛتو اهلل يف [رنقْخ اىزذقْق] (:)167-165 /2
(( ىذا اٟتديث حديث منكر ال يصلح االحتجاج بو ,ألنَّو شاذ اإلسناد وا١تنت,
ومل خيرجو أحد من أئمة " الكتب الستة " ,وال رواه اإلمام أٛتد ابن حنبل يف
"مسنده" وال الشافعي وال أحد من أصحاب ا١تسانيد ا١تعروفة ,وال يعرف يف الدنيا
أحد رواه إالَّ الدارقطٍت عن البغوي! وقد ذكره اٟتافظ أبو عبد اهلل ا١تقدسي يف
"ا١تستخرج" ومل يروه إالَّ من طريق الدارقطٍت وحده ,ولو كان عنده من حديث
غَته لذكره كما عرف من عادتو أنَّو يذكر اٟتديث من ا١تسانيد اليت رواىا كمسند
أٛتد وأيب يعلى ا١توصلي و٤تمد بن ىارون الروياين و"معجم الطرباين" وغَت ذلك
من األمهات ,وكيف يكون ىذا اٟتديث صحيحاً سا١تاً من الشذوذ والعلة ومل
خيرجو أحد من أئمة "الكتب الستة" وال ا١تسانيد ا١تشهورة وىم ٤تتاجون إليو أشد
حاجة؟!
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والدارقطٍت َّإَّنا ٚتع يف كتابو "السنن" غرائب األحاديث ,واألحاديث ا١تعللة
والضعيفة فيو أكثر من األحاديث الصحيحة السا١تة من التعليل.
وقولو يف رواة ىذا اٟتديث( :كلهم ثقات ,وال أعلم لو علة) فيو نظر من وجوه:
أحدىاَّ :
أن الدارقطٍت نفسو تكلم يف رواية عبد اهلل بن ا١تثٌت ,وقال :ليس ىو
بالقوي .يف حديث رواه البخاري يف "صحيحو"!
الثاينَّ :
أن خالد بن ٥تلد القطواين وعبد اهلل بن ا١تثٌت قد تكلم فيهما غَت واحد
من اٟتفاظ -وإن كانا من رجال الصحيح ,-قال أٛتد يف خالد :لو أحاديث
مناكَت .وقال ابن سعد :منكر اٟتديث ,مفرط التشيع.
وقال السعدي :كان شتاماً معلناً بسوء مذىبو .وقال ابن عدي :ىو عندي  -إن
شاء اهلل -ال بأس بو.
وقال أبو عبيد اآلجري :سألت أبا داود عن عبد اهلل بن ا١تثٌت األنصاري فقال :ال
أخرج حديثو .وقال النسائي :ليس بالقوي .وذكره ابن حبان يف "الثقات" وقال:
رٔتا أخطأ .وقال الساجي :فيو ضعف ,مل يكن صاحب حديث .وقال ا١توصلي:
روى مناكَت .وذكره العقيلي يف " الضعفاء " وقال :ال يتابع على أكثر حديثو .مث
قال :حدثنا اٟتسُت بن عبد اهلل الذارع ثنا أبو داود ٝتعت أبا سلمة يقول :ثنا
عبد اهلل بن ا١تثٌت ,ومل يكن من القريتُت بعظيم! كان ضعيفاً منكر اٟتديث.
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وأصحاب الصحيح إذا رووا ١تن قد تكلم فيو َّ
فإَّنم ينتقون من حديثو ما مل ينفرد
بو ,بل وافق فيو الثقات ,وقامت شواىد صدقو.
الثالثَّ :
أن عبد اهلل بن ا١تثٌت قد خالفو يف روايتو عن ثابت ىذا اٟتديث أمَت
ا١تؤمنُت يف اٟتديث شعبة بن اٟتجاج فرواه ٓتبلفو ,كما ذكر ذلك البخاري يف
"صحيحو".
مث لو سلم صحة حديث أنس مل يكن فيو حجةَّ ,
ألن جعفر بن أيب طالب قتل
يف غزوة مؤتة ,وكانت مؤتة قبل الفتح ,وقولو صلى اهلل عليو وسلم" :أفطر
الحاجم والمحجوم " كان عام الفتح بعد قتل جعفر بن أيب طالب )).
قلت :ويلحق باٟتجامة الفصد ,والتربع بالدم.
وال يفطر اٟتاجم إالَّ إذا جذب الدم بفموَّ ,
فإن ذلك مظنة دخول شيء إىل الدم
إىل فمو وىو ال يشعر.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل كما يف [جمٌَع اىفزبًٍ] (-146 /14
:)147
(( و َّأما اٟتاجم فإنَّو جيتذب ا٢تواء الذي يف القارورة بامتصاصو وا٢تواء جيتذب ما
فيها من الدم فرٔتا صعد مع ا٢تواء شيء من الدم ودخل يف حلقو وىو ال يشعر
واٟتكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق اٟتكم با١تظنة كما َّ
أن النائم الذي ٗترج
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منو الريح وال يدري يؤمر بالوضوء ,فكذلك اٟتاجم يدخل شيء من الدم مع
ريقو إىل بطنو وىو ال يدري .والدم من أعظم ا١تفطرات فإنَّو حرام يف نفسو ١تا فيو
من طغيان الشهوة وا٠تروج عن العدل والصائم أمر ْتسم مادتو فالدم يزيد الدم
فهو من جنس احملظور .فيفطر اٟتاجم ٢تذا كما ينتقض وضوء النائم وإن مل
يستيقن خروج الريح منو ألنَّو خيرج وال يدري وكذلك اٟتاجم قد يدخل الدم يف
حلقو وىو ال يدري .و َّأما الشارط فليس ْتاجم وىذا ا١تعٌت منتف فيو فبل يفطر
الشارط ,وكذلك لو قدر حاجم ال ديص القارورة بل ديتص غَتىا أو يأخذ الدم
بطريق أخرى مل يفطر .والنيب صلى اهلل عليو وسلم كبلمو خرج على اٟتاجم
ا١تعروف ا١تعتاد )).

المفطر الخامس :االستقاء عمداً.
وجاء يف ذلك ما رواه أٛتد ( ,)27357وأبو داود ( ,)1277والًتمذي
( ,)617وابن ماجة ( ,)2565والنسائي يف [اىنربٍ] ( )2227من طريق
ىشام بن حسان ,عن ٤تمد بن سَتين ,عن أيب ىريرة قال :قال رسول اهلل صلى

29

اهلل عليو وسلم (( :من ذرعو قيء ،وىو صائم ،فليس عليو قضاء ،وإن استقاء
فليقض )).
لكنو مل يصح مرفوعاً ,وصح موقوفاً ,وىو ما رواه النسائي يف [اىنربٍ]
( )2227من طريق عطاء بن أيب رباح ,عن أيب ىريرة ,قال (( :من قاء وىو
صائم فليفطر )).
وروى ابن أيب شيبة يف [ٍصنفو] ( )8168عن ابن عمر ,أنَّو كان يقول (( :من
ذرعو القيء وىو صائم فبل يفطر ,ومن تقيأ فقد أفطر )).
قيذ :ىزا ؤثش صذْخ.
قلت :فيثبت الفطر باالستقاء عمداً ٔتثل ىذه اآلثارَّ ,
وألن ا١تستقيء إذا استقاء
فإن بعض القيء يرجع إىل جوفو غالباًَّ ,
َّ
وألن القيء استفراغ أشبو ما يكون
باٟتجامة وخروج ا١تٍت ,واٟتيض والنفاس .واهلل أعلم.
وإىل ىذا ذىب أكثر العلماء.
المفطر السادس :الحيض والنفاس.
ودليلو ما رواه البخاري ( ,)273ومسلم ( )68عن أيب سعيد ا٠تدري قال(( :
خرج رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف أضحى ,أو فطر  -إىل ا١تصلى فمر على
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النساء فقال" :يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أىل النار" فقلن:
ومب يا رسول اهلل .قال" :تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات
عقل ودين أذىب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن :وما نقصان ديننا
وعقلنا يا رسول اهلل .قال" :أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل"
قلن :بلى .قال" :فذلك من نقصان عقلها ،أليس إذا حاضت لم تصل ولم
تصم" قلن :بلى .قال" :فذلك من نقصان دينها" )).
المفطر السابع :الردة.
والدليل على إفساده للصيام قول اهلل تعاىل{ :إَُِّ اىَّزَِِّ َّنْفُشًَُُ ثِأَّبدِ اىيَّوِ
ًَّقْزُيٌَُُ اىنَّجِِّْنيَ ثِغَْْشِ دَقٍّ ًَّقْزُيٌَُُ اىَّزَِِّ َّإٍُْشًَُُ ثِبىْقِغْطِ ٍَِِ اىنَّبطِ فَجَشِّشْىٌُْ ثِؼَزَاةٍ
ؤَىٌٍِْ ( )12ؤًُىَئِلَ اىَّزَِِّ دَجِطَذْ ؤَػََْبىُيٌُْ فِِ اىذَُّّْْب ًَاىْأخِشَحِ ًٍََب ىَيٌُْ ٍِِْ َّبصِشَِِّ
([ })11آل عمران.]11 ,12 :
وقال اهلل تعاىلًَ{ :اىَّزَِِّ مَزَّثٌُا ثِأَّبرِنَب ًَىِقَبءِ اىْأخِشَحِ دَجِطَذْ ؤَػََْبىُيٌُْ ىَوْ
ُّجْضًََُْ إِىَّب ٍَب مَبٌُّا َّؼََْيٌَُُ} [األعراف.]236 :
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وقال اهلل تعاىل{ :ؤًُىَئِلَ ىٌَْ ُّؤٍِْنٌُا فَإَدْجَطَ اىيَّوُ ؤَػََْبىَيٌُْ ًَمَبَُ رَىِلَ ػَيََ اىيَّوِ
َّغِريًا} [األحزاب.]28 :
وقال اهلل تعاىل{ :رَىِلَ ثِإََّّيٌُْ مَشِىٌُا ٍَب ؤَّْضَهَ اىيَّوُ فَإَدْجَطَ ؤَػََْبىَيٌُْ} [٤تمد:
.]8
وقال اهلل تعاىل{ :رَىِلَ ثِإََّّيٌُُ ارَّجَؼٌُا ٍَب ؤَعْخَطَ اىيَّوَ ًَمَشِىٌُا سِضٌَْاَّوُ فَإَدْجَطَ
ؤَػََْبىَيٌُْ} [٤تمد.]17 :
قال العالمة ابن قدامة رٛتو اهلل يف [املغين] ( (( :)84 /5مسألة :قال" :ومن
ارتد عن اإلسالم  ،فقد أفطر" ال نعلم بُت أىل العلم خبلفاً يف أن من ارتد عن
اإلسبلم يف أثناء الصوم ,أنَّو يفسد صومو )).

المفطر الثامن :نية اإلفطار.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري ( ,)2ومسلم ( )2876عن عمر بن
ا٠تطاب رضي اهلل عنو قالٝ :تعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول:
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(( إناما األعمال بالنيات ،وإناما لكل امرئ ما نوى )).
قال العالمة ابن قدامة رٛتو اهلل يف [املغين] ( (( :)25 /2ولنا َّأَّنا عبادة من
شرطها النية ففسدت بنية ا٠تروج منها كالصبلةَّ ,
وألن األصل اعتبار النية يف
ٚتيع أجزاء العبادة ولكن ١تا شق اعتبار حقيقتها اعترب بقاء حكمها وىو أن ال
ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقة وحكماً ففسد الصوم لزوال شرطو )).

فصم :في ركش أشيبء ال تفطش انصبئى.
األول :مداواة ا١تأمومة ,أو اٞتائفة.
الثاني :قطر األذن.
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الثالث :قطر العُت أو الكحل.
الرابع :اإلبر الغَت مغذية.
الخامس :اٟتقنة الغَت مغذية يف الدبر.
السادس :التقطَت يف اإلحليل (عضو الرجل).
السابع :شم الروائح الطيبة.
الثامن :ما يدخل إىل اٟتلق من غبار الطريق أو الدقيق من غَت عمد.
التاسع :خروج القيء أو القلس من غَت عمد.
العاشر :خروج دم االستحاضة.
الحادي عشر :الرعاف وخروج الدم من اٞتروح.
الثاني عشر :االحتبلم.
الثالث عشر :إصباح الصائم جنباً من ٚتاع يف الليل.
ويدل عليو ما رواه البخاري ( ,)2815ومسلم ( )2278عن عائشة وأم سلمة:
(( َّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كان يدركو الفجر وىو جنب من أىلو مث
يغتسل ويصوم )).
الرابع عشر :تأخَت غسل اٟتيض أو النفاس حىت يطلع الفجر.
الخامس عشر :القبلة أو ا١تباشرة من الصائم من غَت إنزال.
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رواه البخاري ( ,)2816ومسلم ( )2275عن عائشة ,رضي اهلل عنها ,قالت:
(( كان النيب صلى اهلل عليو وسلم يقبل ويباشر وىو صائم ,وكان أملككم إلربو
)).
وروى البخاري ( ,)211ومسلم ( )2277عن أم سلمة رضي اهلل عنهاَّ (( :
أن
النيب صلى اهلل عليو وسلم كان يقبلها وىو صائم )) .واللفظ للبخاري.
السادس عشر :النظر بشهوة من غَت إنزال.
السابع عشر :التفكر بشهوة من غَت إنزال.
الثامن عشر :خروج ا١تذي.
التاسع عشر :ابتبلع الريق ,ويدخل يف ذلك ما إذا ٚتعو يف فمو مث ابتلعو,
وىكذا إذا أخرجو لسان وىي رطبة مث أدخلها وابتلع ما فيها من الريق فبل يؤثر
ذلك على صومو.
فأما إذا أخرجها إىل الفم مث ابتلعها ففي
العشرون :ابتبلع النخامة من اٟتلقَّ ,
اإلفطار بذلك نزاع بُت العلماء ,والقول باإلفطار لو حظو من النظر.
الواحد والعشرون :ا١تضمضة .وما يبقى من آثارىا يف الفم ال يؤثر يف الصيام وال
يستحب بصقو.
الثاني والعشرون :مضغ العلك الذي ال يتحلب منو شيء ,واألوىل اجتنابو.
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الثالث والعشرون :السباحة ,وإن دخل ا١تاء إىل حلقو من غَت تعمد لذلك فبل
يفطر على الصحيح.
الرابع والعشرون :االغتسال ,وإن دخل ا١تاء إىل حلقو من غَت تعمد لذلك فبل
يفطر كذلك.
وروى أٛتد ( ,)12162 ,24833وأبو داود ( ,)1254والنسائي يف
[اىنربٍ] ( )2718عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم قال(( :
لقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بالعرج يصب على رأسو ا١تاء ,وىو
صائم من العطش ,أو من اٟتر )).
قيذ :ىزا دذّث صذْخ.
الخامس والعشرون :ذوق الطعام للحاجة من غَت ابتبلع.
السادس والعشرون :ما بقى من آثار الطعام ٦تا ال ديكن لفظو فبل حرج فيو وال
يفسد بو الصوم.
قال العالمة ابن قدامة رٛتو اهلل يف [املغين] ( (( :)25 /2فصل :ومن أصبح
بُت أسنانو طعام مل خيل من حالُت :أحدىما أن يكون يسَتاً ال ديكنو لفظو
فازدرده فإنَّو ال يفطر بو ألنَّو ال ديكن التحرز منو فأشبو الريق قال ابن ا١تنذر:
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أٚتع على ذلك أىل العلم :الثاني :أن يكون كثَتاً ديكن لفظو فإن لفظو فبل
شيء عليو وإن ازدرده عامداً فسد صومو يف قول أكثر أىل العلم )).
السابع والعشرون :مضغ الطعام للصيب.
الثامن والعشرون :التسوك بالسواك الرطب.

فصم :في بيبٌ أٌَّ يٍ ًقع في يفطش يٍ انًفطشاث عٍ طشيق
اننسيبٌ ,أً انجيم ,أً اإلكشاه فال يؤثش رنك عهى صيبيو.
قلتَّ :أما دليل النسيان فقول اهلل تعاىل{ :سَثَّنَب ىَب رُؤَاخِزَّْب إُِْ َّغِْنَب ؤًَْ ؤَخْطَإَّْب}
[البقرة.]175 :
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وروى مسلم ( )215عن ابن عباس قال١ (( :تا نزلت ىذه اآلية {ًَإُِْ رُجْذًُا ٍَب
فِِ ؤَّْفُغِنٌُْ ؤًَْ رُخْفٌُهُ ُّذَبعِجْنٌُْ ثِوِ اىيَّوُ} قال دخل قلوهبم منها شيء مل
يدخل قلوهبم من شيء فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم" :قولوا :سمعنا وأطعنا
وسلمنا" قال :فألقى اهلل اإلديان يف قلوهبم فأنزل اهلل تعاىل{ :ىَب ُّنَيِّفُ اىيَّوُ
َّفْغًب إِىَّب ًُعْؼَيَب ىَيَب ٍَب مَغَجَذْ ًَػَيَْْيَب ٍَب امْزَغَجَذْ سَثَّنَب ىَب رُؤَاخِزَّْب إُِْ َّغِْنَب ؤًَْ
ؤَخْطَإَّْب} ,قال" :قد فعلت" {سَثَّنَب ًَىَب رَذَِْوْ ػَيَْْنَب إِصْشًا مَََب دَََيْزَوُ ػَيََ
اىَّزَِِّ ٍِِْ قَجْيِنَب} ,قال" :قد فعلت" {ًَاغْفِشْ ىَنَب ًَاسْدََْنَب ؤَّْذَ ٌٍَْىَبَّب} ,قال:
"قد فعلت" )).
وروى البخاري ( ,)2822ومسلم ( )2244عن أيب ىريرة ,رضي اهلل عنو ,عن
النيب صلى اهلل عليو وسلم قال:
(( إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومو فإناما أطعمو اهلل وسقاه )).
و َّأما اٞتهل فيدل على العذر بو اآلية السابقة ,ويدل عليو أيضاً ما رواه البخاري
( ,)2826ومسلم ( )2782عن سهل بن سعد قال (( :أنزلت {ًَمُيٌُا
ًَاشْشَثٌُا دَزََّ َّزَجَََِّْ ىَنٌُُ اىْخَْْطُ األَثَْْضُ ٍَِِ اىْخَْْطِ األَعٌَْدِ} ومل ينزل {ٍَِِ
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اىْفَجْشِ} فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدىم يف رجلو ا٠تيط األبيض
وا٠تيط األسود ومل يزل يأكل حىت يتبُت لو رؤيتهما فأنزل اهلل بعد {ٍَِِ اىْفَجْشِ}
فعلموا أنَّو َّإَّنا يعٍت الليل والنهار )).
وروى البخاري ( ,)3478ومسلم ( )2787عن الشعيب عن عدي قال (( :أخذ
عدي عقاالً أبيض وعقاالً أسود حىت كان بعض الليل نظر فلم يستبينا فلما
أصبح قال يا رسول اهلل جعلت ٖتت وساديت قال" :إ ان وسادك إذاً لعريض أن
كان الخيط األبيض واألسود تحت وسادتك" )).
وما رواه البخاري ( )2848عن أٝتاء بنت أيب بكر ,رضي اهلل عنهما قالت(( :
أفطرنا على عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم يوم غيم مث طلعت الشمس )).
قلت :ومل يأمرىم النيب صلى اهلل عليو وسلم بالقضاء.
قلت :ويدخل يف ذلك من أكل يظنو ليبلً فبان َّناراً ,أو أكل يظن الشمس قد
غربت فإذا ىي مل تغرب فبل يفطر بذلك ,وىذا على الصحيح من أقوال العلماء.
واهلل أعلم.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل يف [مزبة اىصْبً ٍِ ششح اىؼَذح]
ألن اٞتهل أشد عذراً من النسيان؛ َّ
(َّ (( :)353/2
فإن الناسي قد كان علم مث
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ذكر ,واٞتاىل مل يعلم أصبلً؛ فإن كان النسيان عذراً يف منع اإلفطار؛ فاٞتهل
أوىل؛ َّ
وألن الصوم من باب الًتك ,ومن فعل ما َّني عنو جاىبلً بالنهي عنو؛ مل
يستحق العقوبة ,فيكون وجود الفعل كعدمو؛ فبل يفطر ,كالناسي )).
قلت :و َّأما اإلكراه فهو عذر فيما ىو أشد من ذلك وىو الكفر مع طمأنينة
القلب فالفطر من باب أوىل.
قال اهلل تعاىل ٍَِْ{ :مَفَشَ ثِبىيَّوِ ٍِِْ ثَؼْذِ إِميَبِّوِ إِىَّب ٍَِْ ؤُمْشِهَ ًَقَيْجُوُ ٍُطََْئٌِِّ ثِبىْئِميَبُِ
ًىَنِِْ ٍَِْ شَشَحَ ثِبىْنُفْشِ صَذْسًا فَؼَيَْْيٌِْ غَضَتٌ ٍَِِ اىيَّوِ ًىَيٌُْ ػَزَاةٌ
ػَظٌٌِْ} [النحل .]275 :

فصم :في بيبٌ أحكبو انًفطشيٍ نعزس ال يستذيى.
األول :المسافر.
قال اهلل تعاىل{ :فَََِْ مَبَُ ٍِنْنٌُْ ٍَشِّضًب ؤًَْ ػَيََ عَفَشٍ فَؼِذَّحٌ ٍِِْ ؤََّّبًٍ ؤُخَشَ}
[البقرة.]273 :
وقال ًٍََِْ{ :مَبَُ ٍَشِّضًب ؤًَْ ػَيََ عَفَشٍ فَؼِذَّحٌ ٍِِْ ؤََّّبًٍ ؤُخَشَ} [البقرة.]274 :
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وجيوز للمسافر أن يفطر أثناء صومو ١تا رواه البخاري ( )3166عن ابن عباس
قال(( :خرج النيب صلى اهلل عليو وسلم يف رمضان إىل حنُت والناس ٥تتلفون
فصائم ومفطر فلما استوى على راحلتو دعا بإناء من لنب ,أو ماء فوضعو على
راحتو ,أو على راحلتو مث نظر إىل الناس فقال ا١تفطرون للصوام :أفطروا )).
وروى مسلم ( )2223عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم (( :خرج عام الفتح إىل مكة يف رمضان فصام حىت بلغ كراع
الغميم فصام الناس مث دعا بقدح من ماء فرفعو حىت نظر الناس إليو مث شرب
فقيل لو بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال" :أولئك العصاة أولئك
العصاة" )).
قلت :وإذا أنشأ السفر من بلد اإلقامة فلو فطر ذلك اليوم يف السفر على
الصحيح لعموم اآلية .واهلل أعلم.
وإذا علم المسافر أناو سوف يصل إلى بلد اإلقامة في أثناء اليوم فهل يلزمو
أن يمسك ذلك اليوم ،فيو نزاع بين العلماء واألحوط في حقو اإلمساك.
فقد روى ابن أيب شيبة يف [ٍصنفو] ( )8227عن يزيد بن شريك التيمي قال:
(( كنت مع حذيفة با١تدائن ,قال :فاستأذنتو بالرجوع إىل أىلي ,فقال :ال آذن
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لك إالَّ على أن تعزم أالَّ تفطر حىت تدخل ,قال :وذلك يف رمضان ,قلت :وأنا
أعزم على نفسي أن ال أفطر ,وال أقصر حىت آيت أىلي )).
قيذ :ىزا ؤثش صذْخ.
قال العالمة ابن عبد البر رٛتو اهلل يف [االعززمبس] ( (( :)166 /2مالك
أنَّو بلغو أن عمر بن ا٠تطاب كان إذا كان يف سفر يف رمضان فعلم أنَّو داخل
ا١تدينة من أول يومو دخل وىو صائم.
قال مالك :من كان يف سفر فعلم أنَّو داخل على أىلو من أول يومو وطلع لو
الفجر قبل أن يدخل دخل وىو صائم.
قال أبو عمرَّ :أما ما ذكره مالك عن عمر فهو ا١تستحب عند ٚتاعة العلماء إالَّ
َّ
أن بعضهم أشد تشديداً فيو من بعض )).
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل يف كتاب الصيام من [ششح اىؼَذح]
( (( :)52/2ووجو األوىلَّ :
أن الفطر يف اٟتضر غَت جائز أصبلً ,بل جيب الصوم

فيو ,وال ديكن الصوم فيو؛ إالَّ أن يبيت النية من الليل ,وما ال يتم الواجب إالَّ بو
وألن الصوم واجب يف ذمة ا١تسافرَّ ,
فهو واجب؛ َّ
وإَّنا أجيز لو تأخَت الفعل إذا

أخر الصوم بدون سبب
كان مسافراً ,فإذا علم أنَّو يقدم يف أثناء اليوم؛ فقد َّ
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الرخصة ,وهبذا يظهر الفرق بينو وبُت الصيب؛ فإنَّو مل جيب عليو شيء قبل البلوغ
)).
والفطر للمسافر ىو األفضل على الصحيح لقولو تعاىل ًٍََِْ{ :مَبَُ ٍَشِّضًب ؤًَْ
ػَيََ عَفَشٍ فَؼِذَّحٌ ٍِِْ ؤََّّبًٍ ؤُخَشَ ُّشِّذُ اىيَّوُ ثِنٌُُ اىُْْغْشَ ًَىَب ُّشِّذُ ثِنٌُُ اىْؼُغْشَ}
[البقرة  ]274 :فا١تفطر موافق هلل يف إرادتو ,و١تا رواه مسلم ( )2212عن ٛتزة
بن عمرو األسلمي رضي اهلل عنو أنو قال (( :يا رسول اهلل أجد يب قوة على
الصيام يف السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم" :ىي
رخصة من اهلل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فال جناح عليو" )).
قلت :وما حكم فيو بأنَّو حسن ,أفضل ٦تا اقتصر فيو على نفي اإلمث وىو اٞتناح.
وضابط السفر ا١تبيح لئلفطار راجع إىل العرف على الصحيح إذ مل ِ
يأت ٖتديده
بالشرع.
وإذا أفطر ا١تسافر وجب عليو القضاء لآليتُت السابقتُت.
الثاني :المريض.
قلت :يشرع الفطر للمريض ,وىو أفضل من الصيام ,وإذا أفطر فيجب عليو أن
يقضي عد ًة من أيام أخر ,وقد سبق األدلة يف ذلك عند كبلمنا على الفطر
للمسافر.
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وا١ترض ا١تبيح للفطر ىو الذي يشق على ا١تريض معو الصوم ,وىكذا إذا كان يزيد
يف مرضو ,أو يؤخر من برئو.
الثالث :المرأة الحائض أو النفساء.
قلت :اٟتائض والنفساء حيرم عليهما الصيام ,وجيب عليهما القضاء ,ويدل على
وجوب القضاء ما رواه مسلم ()224
عن معاذة قالت (( :سألت عائشة فقلت :ما بال اٟتائض تقضي الصوم وال
تقضي الصبلة ؟ فقالت :أحرورية أنت ؟ قلت :لست ْترورية ولكٍت أسأل.
قالت :كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصبلة )).
وإذا طهرت ا١ترأة يف أثناء اليوم ال يلزمها إمساك ذلك لعدم الدليل على ذلك.
واهلل أعلم.
الرابع :المرضع.
الخامس :الحامل.
قلت :إن خافتا على ولديهما أو على نفسيهما فلهما أن يفطرا.
ويدل على ذلك ما رواه أٛتد ( ,)28758وأبو داود ( ,)1377والنسائي
( ,)1224 ,1163والًتمذي ( ,)624وابن ماجة ( )2556عن أنس بن مالك
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الكعيب عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال (( :إ ان اهلل وضع عن المسافر نصف
الصالة والصوم وعن الحبلى والمرضع )).
قيذ :ىزا دذّث دغِ.
وعليهما اإلطعام عن كل يوم مسكيناً ,ويف القضاء نزاع ١تا رواه أبو داود
( )1226عن ابن عباس – يف قول اهلل تعاىلًَ{ :ػَيََ اىَّزَِِّ ُّطِْقٌَُّوُ فِذَّْخٌ طَؼَبًُ
ٍِغْنِنيٍ} [البقرة – ]273 :قال (( :أثبتت للحبلى والمرضع )).
قيذ :ىزا ؤثش صذْخ.
وروى الطربي يف [رفغريه] ( )1662عن ابن عباس ,قال (( :إذا خافت اٟتامل
على نفسها ,وا١ترضع على ولدىا يف رمضان ,قال :يفطران ,ويطعمان مكان كل
يوم مسكيناً وال يقضيان صوماً )).
قيذ :ىزا ؤثش صذْخ.
قلت :والبن عباس مذىب آخر ,وىو ما رواه عبد الرزاق يف [ٍصنفو] ()6453
عن ابن عباس قال (( :تفطر اٟتامل وا١ترضع يف رمضان وتقضيان صياماً وال
تطعمان )).
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قيذ :ىزا ؤثش صذْخ.
وروى الدارقطٍت يف [عننو] ( ,)1277والطربي يف [اىزفغري] ( )1657عن ابن
عمرَّ (( :
أن امرأة سألتو وىي حبلى .فقال :أفطري وأطعمي عن كل يوم
مسكيناً ,وال تقضي )).
قيذ :ىزا ؤثش صذْخ.
وروى عبد الرزاق يف [ٍصنفو] ( )6452عن ابن عمر قال (( :اٟتامل إذا
خشيت على نفسها يف رمضان تفطر وتطعم وال قضاء عليها )).
قيذ :ىزا ؤثش صذْخ.
قلت :وخالفهما أبو ىريرة ,قال العالمة أبو الفضل صاحل بن اإلمام أٛتد يف
[ٍغبئو اإلٍبً ؤمحذ] (:)24 /2
(( قلت ا١ترضع واٟتامل ٗتاف على نفسها أتفطر.
قال إذا أفطرت تقضي وتطعم أذىب فيو إىل حديث أيب ىريرة )).
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل يف [مزبة اىصْبً ٍِ ششح اىؼَذح]
( (( :)134/2وعليهما مع الفطر القضاء؛ َّ
ألَّنا ترجو القدرة عليو ,فإذا قدرت
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صامت كا١تريض وا١تسافر ,وعليهما أيضاً الفدية ,وىو أن تطعم عن كل يوم
مسكيناً )).
وقال ص ( (( :)138واختلفوا يف القضاء ,وأشبو القولُت وجوب القضاء )).
قلت :وإلزامهما بالقضاء أصح من حيث ا١تعٌت َّ
فإن أعذارمها ال تستدمي كا١تريض
الذي يرجى برؤه وا١تسافر.
وظاىر اآلثار َّ
أن عليهما الفدية سواء خافتا على نفسيهما أو على ولديهما.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل يف [مزبة اىصْبً ٍِ ششح اىؼَذح]
( (( :)141/2و َّأما قول من قال :إذا خافت على نفسها فبل فدية عليها ,فهو
٥تالف لنص أٛتد وألقوال السلف )).
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فصم :في بيبٌ أحكبو انًفطشيٍ نعزس يستذيى.
األول :المريض الذي ال يرجى برؤه.
الثاني :الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان يشق عليهما الصيام.
قلت :وىؤالء ال جيب الصيام عليهما لقول اهلل تعاىل{ :فَبرَّقٌُا اىيَّوَ ٍَب
اعْزَطَؼْزٌُْ} [التغابن .]25 :و١تا رواه البخاري ( ,)6177ومسلم ()2226
عن أيب ىريرة ,عن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال:
(( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم )).
وعليهم مع ذلك أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً١ ,تا رواه البخاري ( )3474عن
عطاءٝ (( :تع ابن عباس يقرأًَ{ :ػَيََ اىَّزَِِّ ُّطٌََّقٌَُّوُ فِذَّْخٌ طَؼَبًُ ٍِغْنِنيٍ}
قال ابن عباس :ليست ٔتنسوخة ىو الشيخ الكبَت وا١ترأة الكبَتة ال يستطيعان أن
يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً )).
وروى النسائي ( )1226عن ابن عباس (( :يف قولو عز وجلًَ{ :ػَيََ اىَّزَِِّ
ُّطِْقٌَُّوُ فِذَّْخٌ طَؼَبًُ ٍِغْنِنيٍ} يطيقونو :يكلفونو ,فدية :طعام مسكُت واحد,
فمن تطوع خَتاً طعام مسكُت آخر ليست ٔتنسوخة فهو خَت لو ,وأن تصوموا

خَت لكم ,ال يرخص يف ىذا إالَّ للذي ال يطيق الصيام أو مريض ال يشفى )).
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قيذً :إعنبده صذْخ.
روى عبد الرزاق يف [ٍصنفو] ( )6467عن معمر عن ثابت البناين قال (( :كرب
أنس بن مالك حىت كان ال يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم )).
قيذً :إعنبده صذْخ.

فصم :في بيبٌ حكى يٍ يبث ًقذ أفطش شيئب يٍ سيضبٌ.
قلت :ومن مات وقد أفطر بعض رمضان ال خيلو من حالُت:
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األول :أن يستمر بو العذر حىت ديوت ,فهذا ال شيء عليو ,فبل يقضى عنو وال
يطعم عنو؛ ألنَّو مل يكلف بالقضاء ١توتو قبل ٘تكنو.
الثاني :أن يزول منو العذر ْتيث يتمكن فيو من القضاء فلم يقض حىت مات,
فهذا يطعم عنو وىو أوىل باإلطعام من ا١تريض الذي ال يرجى برؤه ,ومن الشيخ
الكبَت ,وا١ترأة العجوز اللذين يشق عليهم القضاء.
و َّأما ما رواه البخاري ( ,)2841ومسلم ( )2236عن عائشة ,رضي اهلل عنها,
َّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال (( :من مات ،وعليو صيام صام عنو
وليو )) .فهو وارد يف صيام النذر على الصحيح.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل يف [ٍنيبج اىغنخ] (:)117 / 4
(( و َّأما ما وردت بو السنة من صيام اإلنسان عن وليو فذاك يف النذر كما فسرتو
الصحابة الذين رووه هبذا كما يدل عليو لفظو فإنو قال" :من مات وعليو صيام
صام عنو وليو" .والنذر يف ذمتو وىو عليو ,و َّأما صوم رمضان فليس يف ذمتو وال
ىو عليو بل ىو ساقط عن العاجز عنو )).
قلت :وقد روى عبد الرزاق يف [ٍصنفو] ( )6527عن ابن عباس قال يف الرجل
ا١تريض يف رمضان فبل يزال مريضاً حىت ديوت قال (( :ليس عليو شيء فإن صح
فلم يصم حىت مات أطعم عنو كل يوم نصف صاع من حنطة )).
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قيذ :إعنبده صذْخ.
فصم :في حكى يٍ أفطش في سيضبٌ بغيش عزس.
أقول :الصحيح أنَّو ال ينفعو القضاء لعدم الدليل على ذلك ,وما جاء من أمر
النيب صلى اهلل عليو وسلم للمجامع بالقضاء فبل يثبت ,وىكذا ما جاء من أمر
ا١تستقيء عمداً بالقضاء فبل يصح أيضاً.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل كما يف [االخزْبساد اىفقيْخ] (ص:
 (( :)357وال يقضي متعمد ببل عذر صوماً وال صبلة وال تصح منو وما روي:
َّ
أن النيب صلى اهلل عليو وسلم أمر اجملامع يف رمضان بالقضاء فضعيف لعدول
البخاري ومسلم عنو )).
وقال العالمة ابن مفلح رٛتو اهلل يف [اىفشًع] ( (( :)54 /4وعند شيخنا :ال
يقضي متعمد ببل عذر ( خ ) صوماً وال صبلة ,قال :وال يصح منو ,وأنَّو ليس يف
األدلة ما خيالف ىذا بل يوافقو وضعف أمره عليو السبلم اجملامع بالقضاء ,لعدول
البخاري ومسلم عنو )).
قلت :وىو قول العبلمة ابن القيم رٛتو اهلل.
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ومع ىذا فمن أفطر متعمداً فالواجب عليو أن ديسك سائر اليوم وال صيام لو
لقول اهلل تعاىل{ :ثٌَُّ ؤَرٌَُِّا اىصَِّْبًَ إِىََ اىيَّْْوِ} [البقرة.]276 :
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل يف كتاب الصيام من [ششح اىؼَذح]
( (( :)222-227/2وىذا َّ
ألن اهلل سبحانو قال يف اٟتجًَ{ :ؤَرٌَُِّا اىْذَجَّ
ًَاىْؼَُْشَحَ ىِيَّوِ} ,وقال اهلل تعاىل يف الصوم{ :ثٌَُّ ؤَرٌَُِّا اىصَِّْبًَ إِىََ اىيَّْْوِ}.
وزمان اٟتج يتعُت ابتداؤه بفعل ا١تكلف ,وزمان رمضان يتعُت ابتداؤه وانتهاؤه
بالشرع ,وكبلمها ال خيرج منو باإلفساد؛ ْتيث لو أراد يف اٟتج أن يصَت بالوطء
حبلالً يباح لو احملظورات؛ مل يكن لو ذلك ,ولو أراد باإلفطار يف رمضان أن يباح
لو اإلفطار يف سائر النهار؛ مل يبح لو )).
قلت :والواجب على من أفطر عمداً يف رمضان التوبة إىل اهلل عز وجل ,وإن
قضى ما أفطره احتياطاً فحسن.
فصم :في أحكبو انكفبساث.
الكفارة األولى :كفارة الجماع في نهار رمضان.
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وىي عتق رقبة ,فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعُت ,فإن مل يستطع فإطعام ستُت
مسكيناً ,وىي على الًتتيب على الصحيح.
والدليل على ذلك ما رواه البخاري ( ,)2825ومسلم ( )2222عن أيب ىريرة,
رضي اهلل عنو ,قال (( :بينما ٨تن جلوس عند النيب صلى اهلل عليو وسلم إذ جاءه
رجل فقال :يا رسول اهلل ىلكت .قال" :ما لك" .قال :وقعت على امرأيت وأنا
صائم ,فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم" :ىل تجد رقبة تعتقها" .قال :ال,
قال" :فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" .قال :ال فقال" :فهل تجد
إطعام ستين مسكيناً" .قال :ال ,قال فمكث النيب صلى اهلل عليو وسلم فبينا ٨تن
على ذلك أيت النيب صلى اهلل عليو وسلم بعرق فيها ٘تر  -والعرق ا١تكتل -قال:
"أين السائل" فقال :أنا ,قال" :خذىا فتصدق بو" .فقال الرجل :أعلى أفقر مٍت
يا رسول اهلل فو اهلل ما بُت البتيها  -يريد اٟترتُت  -أىل بيت أفقر من أىل بييت
فضحك النيب صلى اهلل عليو وسلم حىت بدت أنيابو مث قال" :أطعمو أىلك" )).
قلت :وا١ترأة ا١تطاوعة يف ذلك كالرجل على الصحيح ,واٞتماع يف الدبر أوىل هبذا
اٟتكم من اٞتماع يف الفرج.
ومن أفطر بغَت اٞتماع مث جامع فهو أوىل بوجوب الكفارة عليو.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل يف كتاب الصيام من [ششح اىؼَذح]
(:)222-227/2
(( َّ
وألن الكفارة َّإَّنا وجبت ١تا انتهك من حرمة الزمان باٞتماع فيو.
ومن أكل مث جامع ,أو جامع ثانية بعد أوىل؛ فهو أشد انتهاكاً للحرمة ,وأعظم
يف االجًتاء على اهلل ,ورٔتا اٗتذ ىذا حيلة إىل إسقاط الكفارة )).
ومل يأت يف ٖتديد مقدار اإلطعام حديث صحيح فيجزئ أن يطعهم من أوسط
ما يطعم أىلو.
الكفارة الثانية :من أخر القضاء عمداً حتى دخل عليو رمضان اآلخر.
أخر القضاء لغَت عذر حىت دخل عليو رمضان الثاين لزمو القضاء
أقول :من َّ
والكفارة.
ودليل القضاء قول اهلل تعاىل { :فَؼِذَّحٌ ٍِِْ ؤََّّبًٍ ؤُخَشَ} [البقرة.]274,273:
و َّأما الكفارة ,فآثار الصحابة يف ذلك ,فروى الدارقطٍت ( )1231عن عبد اهلل بن
عمر رضي اهلل عنهما قال (( :من أدركو رمضان وعليو من رمضان شيء فليطعم
مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة )).
قيذ :إعنبده صذْخ.
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وروى ابن اٞتعد يف [ٍغنذه] ( ,)124والبيهقي يف [اىنربٍ] ( )7777عن
ميمون بن مهران قال :سئل ابن عباس عن رجل ,دخل يف رمضان ,وعليو رمضان
آخر مل يصمو قال (( :يصوم ىذا الذي أدركو ,ويصوم الذي عليو ,ويطعم لكل
يوم مسكيناً نصف صاع )).
قيذ :إعنبده صذْخ.
وروى عبد الرزاق يف [ٍصنفو] ( )6517عن أيب ىريرة قال (( :من أدركو رمضان
وىو مريض مث صح فلم يقضو حىت أدركو رمضان آخر صام الذي أدرك مث صام
االول وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح )).
قيذ :إعنبده صذْخ.
وروى عبد الرزاق يف [ٍصنفو] ( )6512عن ابن جريج قال أخربين عطاء عن
أيب ىريرة قالَّ (( :
إن إنسان مرض يف رمضان مث صح فلم يقضو حىت أدركو شهر
رمضان آخر فليصم الذي أحدث مث يقضي اآلخر ويطعم مع كل يوم مسكيناً
)).
قيذ :إعنبده صذْخ.
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وروى البيهقي يف [اىنربٍ] ( )7772عن أيب ىريرة أنَّو قال (( :يصوم الذي
حضر ويقضي اآلخر ويطعم لكل يوم مسكيناً )) .وعنو قال (( :مداً من حنطة
لكل مسكُت )).
قيذ :إعنبده دغِ.
قال العالمة الطحاوي رٛتو اهلل كما يف [خمزصش اخزالف اىؼيَبء] (-143 / 2
 )144اختصار اٞتصاص:
(( وكان ابن أيب عمران حيكى أنو ٝتع حيِت بن أكثم يقول :وجدتو يعٌت وجوب
اإلطعام يف ذلك عن ستة من الصحابة ومل أجد ٢تم من الصحابة ٥تالفاً )).
و َّأما من أخر القضاء لعذر فليس عليو إالَّ القضاء.
فصم :بيبٌ بعط يسبئم اإلفطبس.
المسألة األولى :استحباب المبادرة باإلفطار.
قال اهلل تعاىل { : :ثٌَُّ ؤَرٌَُِّا اىصَِّْبًَ إِىََ اىيَّْْوِ} [البقرة.]276 :
وروى البخاري ( ,)2846ومسلم ( )2787عن سهل بن سعد َّ
أن رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم قال (( :ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )).
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أٛتد ( ,)8778وأبو داود ( ,)1242وابن ماجة (2587عن أيب ىريرة ,عن
النيب صلى اهلل عليو وسلم قال (( :ال يزال الدين ظاىراً ما عجل الناس الفطر،
أل ان اليهود ،والنصارى يؤخرون )).
قيذ :ىزا دذّث دغِ.
المسألة الثانية :اإلفطار يكون بما تيسر.
روى البخاري ( ,)2832ومسلم ( )2272عن ابن أيب أوىف ,رضي اهلل عنو,
قال (( :كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف سفر فقال لرجل" :انزل
فاجدح لي" .قال :يا رسول اهلل الشمس .قال" :انزل فاجدح لي" .قال :يا
رسول اهلل الشمس .قال" :انزل فاجدح لي" .فنزل فجدح لو فشرب مث رمى بيده
ىاىنا مث قال" :إذا رأيتم الليل أقبل من ىاىنا فقد أفطر الصائم" )).
قال العالمة النووي رٛتو اهلل يف [ششح ٍغيٌ] ( (( :)67 / 3قولو صلى اهلل
عليو وسلم" :انزل فاجدح لنا؛ فنزل فجدح" ىو ّتيم مث حاء مهملة ,وىو خلط
الشيء بغَته ,وا١تراد ىنا خلط السويق با١تاء وٖتريكو حىت يستوي واجملدح بكسر
ا١تيم عود ٣تنح الرأس .ليساط بو األشربة ,وقد يكون لو ثبلث شعب )).
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وروى أبو يعلى يف [ٍغنذه] ( ,)2681والبزار يف [ٍغنذه] ( ,)6216وابن
خزدية يف [صذْذو] ( ,)1752واٟتاكم يف [املغزذسك] ( ,)2466وابن حبان
يف [صذْذو] ( ,)2474 ,2473والبيهقي يف [اىنربٍ] ( ,)6812ويف
[اىشؼت] ( ,)2525وابن األعرايب يف [ٍؼجَو] ( ,)1264والعقيلي يف
[اىضؼفبء] ( ,)2567والفريايب يف [اىصْبً] ( )58عن أنس قال (( :ما رأيت
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قط صلى صبلة ا١تغرب حىت يفطر ولو على شربة
من ماء )).
قيذ :ىزا إعنبد صذْخ.
تنبيو /ال أعلم حديثاً يصح يف الًتغيب باإلفطار بالتمر.
فصم :في انسحٌس.
وفيو مسائل:
المسألة األولى :استحباب السحور.
١تا رواه البخاري ( ,)2812ومسلم ( )2784عن أنس بن مالك ,رضي اهلل عنو,
قال :قال النيب صلى اهلل عليو وسلم (( :تسحروا فإ ان في السحور بركة )).
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وروى النسائي ( )1253عن ا١تقدام بن معد يكرب عن النيب صلى اهلل عليو
وسلم قال (( :عليكم بغداء السحور فإناو ىو الغداء المبارك )).
قيذ :ىزا إعنبد دغِ.
المسألة الثانية :استحباب تأخير السحور.
ويدل على ذلك ما رواه البخاري ( ,)465ومسلم ( )2786عن أنس بن
مالكَّ (( :
أن نيب اهلل صلى اهلل عليو وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من
سحورمها قام نيب اهلل صلى اهلل عليو وسلم إىل الصبلة فصلى قلنا ألنس كم كان
بُت فراغهما من سحورمها ودخو٢تما يف الصبلة؟ قال :قدر ما يقرأ الرجل ٜتسُت
آية )).
قال الحافظ ابن رجب رٛتو اهلل يف [فزخ اىجبسُ] ( (( :)117 / 2وأكثر
الروايات تدل على َّ
أن ذلك قدر ما بُت السحور والصبلة )).
وروى البخاري ( )2812عن أنس ,عن زيد بن ثابت ,رضي اهلل عنو ,قال(( :
تسحرنا مع النيب صلى اهلل عليو وسلم مث قام إىل الصبلة؟ قلت :كم كان بُت
األذان والسحور قال قدر ٜتسُت آية )).
المسألة الثالثة :التسحر يكون بما تيسر.
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فروى أٛتد ( )22272عن أيب سعيد ا٠تدري قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم (( :السحور أكلو بركة فال تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء
فإن اهلل عز وجل ومالئكتو يصلون على المتسحرين )).
قيذ :ىزا دذّث دغِ ثشٌاىذه.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رٛتو اهلل يف [ششح اىؼَذح] ( (( :)412/2قال
بعض أصحابنا :وكل ما حصل منو أكل أو شرب؛ حصلت بو فضيلة السحور؛
لقولو" :ولو بجرعة من ماء".
واألشبو :أنَّو إن قدر على األكل؛ فهو السنة )).
وروى أبو داود ( )1236عن أيب ىريرة عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -قال:
(( نعم سحور المؤمن التمر )).
قيذ :ىزا دذّث دغِ.
فصم :في حكى انٌصبل في انصيبو.
وفيو مسألتان:
المسألة األولى :كراىة الوصال لغير النبي صلى اهلل عليو وسلم.
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١تا رواه البخاري ( ,)2854ومسلم ( )2272عن أيب ىريرة ,رضي اهلل عنو ,قال:
(( َّنى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ,عن الوصال يف الصوم فقال لو رجل من
ا١تسلمُت :إنَّك تواصل يا رسول اهلل .قال" :وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي
ويسقين" فلما أبوا أن ينتهوا ,عن الوصال واصل هبم يوماً مث يوماً مث رأوا ا٢تبلل.
فقال" :لو تأخر لزدتكم" كالتنكيل ٢تم حُت أبوا أن ينتهوا )).
وروى البخاري ( ,)2853ومسلم ( )2274عن عائشة ,رضي اهلل عنها ,قالت:
(( َّني رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ,عن الوصال رٛتة ٢تم .فقالوا :إنَّك
تواصل .قال" :إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين" )).
وروى البخاري ( ,)6132ومسلم ( )2273عن أنس ,رضي اهلل عنو ,قال(( :
واصل النيب صلى اهلل عليو وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النيب
صلى اهلل عليو وسلم فقال" :لو مد بي الشهر لواصلت وصاالً يدع المتعمقون
تعمقهم ،إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقين" )).
وروى البخاري ( ,)2851ومسلم ( )2271عن ابن عمر رضي اهلل عنو:
(( َّ
أن النيب صلى اهلل عليو وسلم َّنى عن الوصال .قالوا :إنِّك تواصل .قال" :إني
لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى" )).
المسألة الثانية :إباحة الوصال إلى السحر.
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١تا رواه البخاري ( )2852عن أيب سعيد ,رضي اهلل عنو ,أنَّو ٝتع النيب صلى اهلل
عليو وسلم يقول (( :ال تواصلوا فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى
السحر" قالوا :فإنَّك تواصل يا رسول اهلل .قال" :إني لست كهيئتكم إني أبيت
لي مطعم يطعمني وساق يسقين" )).

ا١تقدمة1.................................................................
فصل :بُت يدي رمضان2.................................................
بيان األمور اليت يستقبل هبا رمضان2.......................................
 -2ترك األعمال اليت تنقص اٟتسنات كا١تظامل2............................
 -1ترك كبائر الذنوب َّ
فإن رمضان ال حيصل بو مغفرة الذنوب إالَّ بًتكها2...
62

 -2ترك األعمال اليت تؤخر ا١تغفرة3.......................................
 -3ترك الذنوب عموماً َّ
فإَّنا حابسة للعبد عن ا١تسارعة لؤلعمال الصاٟتات يف
شهر رمضان3........................................................
فصل :يف بيان فضل صيام رمضان4........................................
فصل يف بيان أحكام متقدمة على رمضان5.................................
اٟتكم األول :قضاء صيام ما أفطره ا١ترء من رمضان ا١تاضي قبل ٣تيء رمضان
اآلخر5..................................................................
اٟتكم اآلخر :أن ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومُت ,ويستثٌت من ذلك
الصيام ا١تعتاد والواجب6..................................................
فصل :يف معٌت الصيام6..................................................
فصل :يف بيان حكم صيام رمضان6.......................................
فصل :فيمن جيب عليو الصوم7............................................
فصل :من صار من أىل التكليف يف أثناء النهار أمسك بقية اليوم وال قضاء
عليو27..................................................................
فصل :يف بيان كيفية الدخول يف شهر رمضان ,وكيفية ا٠تروج منو22........
فصل :ويكفي رؤية العدل الواحد يف ىبلل رمضان ,و َّأما ىبلل شوال فبلبد فيو
من عدلُت أو إكمال العدة21..........................................
63

فصل :وال ينفرد أحد بالصيام ,أو اإلفطار دون الناس23.....................
فصل :والنية فرض يف الصيام ,وىي متقدمة عليو23.........................
فصل :يف حكم صيام ا١تغمى عليو24.......................................
فصل :يف حكم صيام اجملنون26...........................................
فصل :ومن مل يبلغو ظهور ا٢تبلل إالَّ يف أثناء اليوم أمسك ما بقي من اليوم27.
فصل :ويبدأ الصيام من طلوع الفجر17....................................
فصل :وينتهي الصيام ٔتغيب قرص الشمس ,وال يضر بقاء اٟتمرة يف األفق12.
فصل :يف ذكر مفطرات الصوم11.........................................
ا١تفطر األول :األكل والشرب11..........................................
ا١تفطر الثاين :اٞتماع ,ولو بغَت إنزال للمٍت11..............................
ا١تفطر الثالث :تعمد إنزال ا١تٍت ,ولو بغَت ٚتاع ,كالقبلة ,وا١تباشرة ,واالستمناء,
وتكرار النظر12..............................................
ا١تفطر الرابع :اٟتجامة13.................................................
ا١تفطر ا٠تامس :االستقاء عمداً27..........................................
ا١تفطر السادس :اٟتيض والنفاس22........................................
ا١تفطر السابع :الردة22...................................................
ا١تفطر الثامن :نية اإلفطار22..............................................
64

فصل :يف ذكر أشياء ال تفطر الصائم23....................................
فصل :يف بيان َّ
أن من وقع يف مفطر من ا١تفطرات عن طريق النسيان ,أو اٞتهل,
أو اإلكراه فبل يؤثر ذلك على صيامو27....................................
فصل :يف بيان أحكام ا١تفطرين لعذر ال يستدمي32...........................
األول :ا١تسافر32........................................................
الثاين :ا١تريض33.........................................................
الثالث :ا١ترأة اٟتائض أو النفساء33........................................
الرابع :ا١ترضع34........................................................
ا٠تامس :اٟتامل31.......................................................
فصل :يف بيان أحكام ا١تفطرين لعذر مستدمي38.............................
فصل :يف بيان حكم من مات وقد أفطر شيئاً من رمضان42.................
فصل :يف حكم من أفطر يف رمضان بغَت عذر41...........................
فصل :يف أحكام الكفارات43............................................
الكفارة األوىل :كفارة اٞتماع يف َّنار رمضان43...........................
الكفارة الثانية :من أخر القضاء عمداً حىت دخل عليو رمضان اآلخر44.......
فصل :بيان بعض مسائل اإلفطار47.......................................
ا١تسألة األوىل :استحباب ا١تبادرة باإلفطار47...............................
65

ا١تسألة الثانية :اإلفطار يكون ٔتا تيسر47...................................
فصل :يف السحور57.....................................................
ا١تسألة األوىل :استحباب السحور57......................................
ا١تسألة الثانية :استحباب تأخَت السحور57.................................
ا١تسألة الثالثة :التسحر يكون ٔتا تيسر52...................................
فصل :يف حكم الوصال يف الصيام51......................................
ا١تسألة األوىل :كراىة الوصال لغَت النيب صلى اهلل عليو وسلم51..............
ا١تسألة الثانية :إباحة الوصال إىل السحر52.................................
فهرست ا١توضوعات53..................................................

66

