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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 شرٍح يف درس يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم تسجيًلا ل

 

 

 

 

 -حفظه اهلل تعاىل-

ا يف مسجد السعيد هجريًّ  مخسة وثالثني وأربعمائة وألف يوم السبت السادس عشر من شهر شعبان عام
 باجلهراء يف دولة الكويت 

 .أن ينفع به اجلميع-سبحانه وتعاىل-نسأل اهلل
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ومن اتبع  عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه هلل والصالة والسالم احلمدبسم اهلل الرمحن الرحيم 

 :وبعد، هداه

بمناسبة ة حول بعض أحكام الصيام وأحكام الزكا-هلل تعاىلبإذن ا-سنخصص هذا الدرس

وُكنا قد  -بلغنا اهلل وإياكم هذا الشهر وجعلنا من أهلِه وأهل الطاعة فيه-إقبال شهر رمضان علينا

 -رمحه اهلل تعاىل-سعديبن يف كتاب الصيام من كتاب اإلمام الشيخ عبد الرمحن  القراءة اخرتنا

 .وقوته -تعاىل -فنبدأ هبذا الكتاب بحول اهلل ،ه عىل الراجح والدليلرقتصاوال ،زتهالوج

  املنت:

 :-رمحه اهلل تعاىل-قال

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ژ : -تعاىل-كتاب الصيام األصُل فيه قوله 

 ]١٨٣البقرة: [ ژ      ڤ  ڤ  ڦ   

 الشرح:

ا يف بيان أحكامه وعقد له باًبا خاص   ،يف بيان أن من أركان اإلسالم الصيام-رمحه اهلل تعاىل-رشع

   .يبينون املسائل الواردة فيهويام حيث يعقدون كتاًبا للص   ،كام هي العادة يف كتب الفقه
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  املنت:

ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ     ژ   :-تعاىل-ي األصل يف وجوبه قولهأ، الصيام األصل فيه

 ]١٨٣البقرة: [ ژ   ڤ  ڦ   

 الشرح:

يًضا أمن فرائض اإلسالم ودليل عىل أن الصيام كان  دليٌل أنهومعنى كتب أي فرض فهذا 

وإن كانوا خيتلفون -صىل اهلل عليه وسلم-مرشوًعا عىل األمم السابقة كام هو مرشوٌع عىل أمة حممد

  ،وتفاصيل وأحكام الصياميف دقائق 

أما من حيث الصيام وهو اإلمساك فباجلملة هذه العبادة مرشوعة عىل األمم السابقة وكذلك 

 .-عليه الصالة والسالم-مرشوعة عىل أمة حممد

خيري فمن أراد أن يصوم وكان قبل ذلك عىل الت   والصيام فرض يف السنة الثانية من اهلجرة،

 سخ هذا احلكُم فجعل الصيام فرض عني عىل كل مسلم  الصوم فليطعم، ثم نُ م ومن مل يرد فليُص 

 .عىل الصيام قادر   عاقل   بالغ  
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  کڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ  ڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ژ  -تعاىل–وكان التخيري يف قوله  

والفدية وبني الصيام ثم  اإلفطار بنيفجعل هنا الصيام باخليار   ]١٨٤البقرة: [ ژ     گک  ک  ک   گ

 ] ١٨٥البقرة: [ ژۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ژ  : -تعاىل-سخت بقوله نُ 

بن اوقال  ،بن عمر وسلمة بن األكوع كام يف صحيح البخاري وصحيح مسلماهذا حكاه و

صت وبقَي ُحكُمها ص  وإنام ُخ  ، أن اآلية األوىل ثابتة من حيث احلكم وليست بمنسوخةنيعباس يب

وثبت " :بن عباس يقولالذلك  ،وكذلك احلامل واملُرضع ،العام عىل الشيخ الكبري واملرأِة الكبرية

اِن للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 
َ
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ً
ِكين ٍم ِمسم  .بن عباس ورواه أبو داود والبيهقي وغريهاهذا ثبت عن   "َيوم

فالصوم جنة -سبحانه وتعاىل-ب هبا العبد إىل ربهالصيام ال شك أنه من أفضل األعامل التي يتقر  

 .الصائمون كام يف احلديث يوفون أجرهم بغري حساب ، هبا العبُد من النارنُّ يستج

-لجوزع-جعل اهلل ،يان لعطشهم يف الدنياالصائمون هلم باب خاٌص يف اجلنة وهو باب الر    

 .الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، أدخلهم من باب الريان ف اآلخرةم يف ّي  رِ 

اِئِم َفْرَحَتانِ » اِئِم أْطَيُب » ، «لِلص  هذه كلها مجلة من  «املِْسِك ِريِح  ِمنْ  اهللِ ِعنْدَ  خَلُُلوُف َفِم الص 

إىَِل  َرَمَضان »وكذلك الصيام كفارة -صىل اهلل عليه وسلم-فضائل الصيام التي وردت عن النبي
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اَرة ملَِا َبْينَُهاَم  َسْبِعنَي   َبْينَُه َوَبنْيَ الن اِر َد اهللُاع بَ َسبِيِل اهللِيِف  اَمْن َصاَم َيْومً »وكذلك  «َرَمَضان َكف 

   .«َخِريًفا

  .تكفري الذنوب  والتي هبا يكونُ -وجل عز-الصيام من أفضل األعامل التي تقرب هلل

 املنت:

بالٍغ عاقٍل قادٍر على الصوم برؤية هالله أو  مسلٍم على كِل مضاَنَر صياُم وجيُب :-رمحه اهلل-قال
 .اإكمال شعبان ثالثني يوًم

 الشرح: 

 عز -قبل له عبادة كام قالالكافر ال تُ  ألن  ؛مسلامن يكون أ مجيًعاال شك أن من رشائط العبادات 

فالكفر مانع  ]٥٤التوبة: [ ژ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  ى  ژ  :-وجل

ُيعاقبُه عىل -وجل عز-بمعنى أن اهلل ،كذلك يعةالرش  لكن الكافر خماطب بفروع  ،العبادةمن قبول 

زيادة له يف عذابِه وإن كانت هذه  ،يًضا عىل ترك الصالة وترك الصيام وترك الزكاةأكفره ويعاقبُه 

لكن الصحيح كام يصححه املحققون من أهل األصول أن الكفار   ،األعامل أصاًل ال ُتقبل منه

 .فروع الرشيعةيف خماطبون 

مر بالصيام من باب ؤبلوغ يالذي دون ال  إن كان الصبيُّ و ،كذلك من رشوط الوجوب البلوغ

يام دون الصغار عىل الص  كانوا يعو   -يض اهلل تعاىل عنهمر - الصحابةعويد عليه، كام كان الت  
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د عىل  عو  يُ فالصبي  ،ويتمون بذلك صيامهم ،اإلفطارويعطوهنم ما يتلهون به حتى يأيت وقت 

  ،الصيام

يف هنار  بي كذلك عىل القضاء قد يفطر الصبيُّ وكذلك مما يغفل عنه كثري من األولياء تعويد الص  

خ يف ذهنه قضية أنه البد أن يقضيه ولكنه إذا أفطر تعب فأفطر البد أن ترس   ،فرمضان غري مكل  

وفرضية الصيام  يشعر بأمهيةحتى  ؛عويدبعد ذلك تبقى يف ذمته أو يبقى عليه هذا اليوم من باب الت  

  .وأنه مطالب بام يفطر به ويصومه بعد ذلك

ودليُل ذلك قولُه  ،العقل، فاملجنوُن ال جيُب عليه ِماذا؟ الصيام كذلك من ُوجوِب رشوط الصيام

بِى َحت ى َيْبُلَغ، َوَعِن الن اِئِم َحت ى َيْسَتْيِقَظ، »:-والسالمعليه الصالة  – ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن ثالث: عن الص 

 .«َوَعِن املَْْجنُوِن َحت ى ُيِفيَق 
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 املنت:

  .الَصومعلى  قاِدٍر :قاَل

 الشرح:

من العاِجِز عن الصيام، الذي يعجز عن أداء الصيام، كالكبري واملريض ويدُخُل فيِه  احرتاز وهذا

إنام لُه ُرخصُة   ،ِه واِجًبا يف حينهِ فهذا أيًضا ال يكوُن الصوُم يف حق   ،أيًضا املُقيم أو عكسُه املُسافِر

 كام سيأيت. اإلفطار

 املنت:

   .يوًما ثالثني شعبان إكمال أو هالله برؤية: قال

 الشرح:

  :-عليه الصالة والسالم -قالُثم  ذكر األدلة عىل ذلك  

 املنت:

  « َلُه  َفاْقُدُروا َعَلْيُكْم ُغمََّ َفِإْن َفَأْفِطُروا، َرَأْيُتُموُه َوِإَذا  -اهِلاللأي رأيتم - َفُصوُموا َرَأْيُتُموُه إَذا» :قال

  .الُبخاري رواُه «َثَلاِثنَي َشْعَباَن ِعدَََّة َفَأْكِمُلوا» لفظ ويف «َثَلاِثنَي َلُه َفاْقِدُروا» لفظ ويف .عليه متفق

 الشرح:
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هذا فيِه أن  الِعربَة بدخوِل رمضان هو إما بالرؤية وإما بإكامل شعبان، وال عالقة هنا للحساب يف 

هذا ليس من اإلسالِم يف  احلساب الفلكيالصيام عىل  أو إدخال احلساب أو بناءرشع مسائل ال

َ ذلك شيُخ اإلسالم ابُن تيمية وغريهُ  ،يشء ڭ  ڭ  ڭ    ۓے   ے  ۓ   ژ  فالِعربُة باألهّلة ،َبني 

 ، [189 ]البقرة  ژ ۇڭ  ۇ

 َ الناَس يرتاَءون اهِلالل يف آِخِر، أو يف التاِسِع والعرشين من  أن   -وسلماهلل عليه  صىل -النبيَفبني 

، الشهر ا؟ تسعًة وعرشين يوماكم يومً شعبان فيكوُن  ِبه،ودخلوا  رأوُه َأعلنوا رمضان فإن  ،شعبان 

اهلجري أو العريب ال يكون إما تسع وعرشين وإما ثالثني، ليس مثل األشهر اإلفرنجية أحياًنا يكون 

ْهُر » :-عليِه الصالة والسالم- كام قاَل وثالثني، ال، العريب ان وأحياًنا يكون واحدً ثامنية وعرشي الش 

ينَ  َهَكَذا  ا.أو قاَل هكذا وهكذا وهكذا وعد  ثالثنَي يومً  ،«َوَهَكَذا َوَهَكَذا َيْعنِي تِْسًعا َوِعرْشِ

مل َيكُمل  والشهر أبمعنى هل َكُمَل  ؟الثالثني من شعبان، هل هو رمضان  يبقى عندنا قضية ا،إذً ف

وهذا عمل مرشوع  ،ُيرتاءى أو َيرتاءى املُسلمون اهِلالل ليلِة الثالثنيفإن جاَء الثالثني يف  الشهر؟

  من أين  ،رؤية اهلالل هلا عالمات معروفة عند أهل اخِلربةويؤجر عليِه من فعلُه، َيرتاءون اهلالل، 

وكم املدة التي  ؟وما شكلُه حال اخلروج ؟وما هي اجلهة التي يكون فيها ؟وما وقت ُخروجه ؟خَيُرج

  ؟خيُرج فيها
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اهلالل عند جهِة رشوق الشمس، يعني  رأيتبمعنى أنه لو جاَء شخٌص وقال  هذا،يعرفون 

قد ُيرى اهلالل جهة الرشق، لكن هذا متى يكون؟ هاه، يف بداية شهر   الرشق وفعالاجلهة جهة 

مغيب القمر، أما رشوقُه وأول جميئه فيكون  اهلالل،هذا مغيب  جديد،جديد أو يعني يف هناية شهر  

ماذا؟ فيكون عنَد مغيِب الشمس، فالُبد أن ُيرى يف هذه اجِلهة، وال ُيرى يف هذه اجِلهة، وكذلك عند 

ماذا؟ يكون جهة العلو والسامء، هذا عالمة عىل بداية  جهة يكون قوُسه املفتوح يكون  الُبد أن 

 الشهر، 

كاَن أهل الرؤية، يعني تسمعون دائاًم أن  أول من يرى اهِلالل يف اململكة مثاًل السدير وشقرا 

َفَتحات ُكل  هذه الغرفة فيها ،هؤالء كانوا يعني بالدهم ُمرتفعة، صافية وكذلك عندهم مثل الُغَرف

ند ذلك ، فيكون تركيز الرؤية عىل ماذا؟ عىل ُنقطة واِحدة فعاالقمر هنفتحة  يعرفون هنا مغيب 

 يبقى مدةَ كذلك و انَك مثاًل تبدأ تبحث يمني ويسار هو يكون خفيفً أيسهل عليهم الرؤية بخالف 

تقريًبا عرش دقائق ُثم  يغيب فال تنظر إليه، لذلك هؤالء ينظرون إليه أو يرونه قبَل الناس، فإن مل 

 ؟احلُكم اآلخر وهو ماذا إىليروُه يف تلك الليلة انتقلوا 

فإذا أكملوا شعبان ثالثنَي يوًما البد أن يكون رمضان هو بعد ماذا؟  إكامل شعبان ثالثني يوًما، 

 ؟هل هي من رمضان أو ليست من رمضان  هذه األيام التي ُيشكُّ بعد الثالثني، 
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أنا أصومها احتياًطا، فإن كاَن رمضان ُصمت، وإن مل َيُكن رمضان كان تطوًعا،  إن قاَل قاِئٌل  

ُموا َرَمَضانَ » :-عليِه الصالة والسالم -نقوُل هذا الِفعل حُمرًما، هنى عنهُ  َواَل بَِصْوِم َيْوم   اَل َتَقد 

واخلميس،  ثننياإليعني إنسان متعود عىل صيام   «َيْوَمنْيِ إاِل  َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما َفْلَيُصْمهُ 

ُه الصيام، وجاَء يف  هذا يوم الشك ُيسمونُه هذا جيوز ل ،شّك الثنني يوم اإل أو وصادف اخلميس

ِذي ُيَشكُّ فِيِه َفَقْد َعََص َأَبا َاْلَقاِسمِ َمْن َصاَم َاْلَيْوَم »  :بِن ياِس حديِث عامر  -و القاِسم هو نبيناوأب «َال 

ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم  »  وحديث أيب ُهريرة -عليه الصالة والسالم   رواُه ُمسلِم وحديُث عامر  «ال َتَقد 

 والنسائي. هنن،  أبوداود والرتمذي وابن ماجورواُه أهل الُس  قُه الُبخاريُّ َعل  

العربُة يف الرؤية هي ُمتاَبعُة ماذا؟ ُوالة األمر، إن كاَن ُوالة األمر عندهم  طبًعا-اهللرمحُه  –قاَل 

ليست الِعربة  ،رؤية ونظر يعملون بالرؤية وال يعملون باحِلساب فهنا جيب علينا ُمتابعتهم إذا أعلنوا

: -والسالمعليه الصالة  –َل الذلك ق ،؟ دخول الصيامااألمر ماذأن تراُه بعينِك وإنام أن ُيعلَن ويلُّ 

ْوُم َيْوَم َتُصوُمونَ »  أي ُكُلُكم. «إَِذا َرَأْيُتُموُه َفُصوُموا»وقال  «ُتْفطُِرونَ  َيْومَ  َواْلِفْطرُ  الص 
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 املنت:

  .عدالن إال الشهور بقية يف يقبل وال هلالله، عدل برؤية ويصام : ذلك بعَد قاَل

 الشرح:

شاهدين، إال  ؟اكم شاِهدً  األصل أنه يكوُن فيهِ  ،هربالرؤية يف دخول الش   هادة هنا أن  الش  َفَبني  

بدايُة شهر رمضان فإنُه يكوُن بشهادِة رجل واحد، لو جاَء رجٌل وقاَل رأيُت اهلالل، خالص َوَجَب 

عمر يقول   وهذا يدُل عليه حديث ابنِ  ،الصيام عىل الناس إن كاَن صاِحَب َعدل  وثقة يف هذا الباب 

اَلَل  » ُعَمَر: اْبنُ  ، َوَأَمَر َفَصامَ  ،َأِّن  َرَأْيُتهُ - َعَلْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ-َفَأْخرَبْت الن بِي   ،َتَراَءى الن اُس اهْلِ

  «الن اَس بِِصَياِمهِ 

َرَأْيُت  إِِّن  »  :وقال-وسل مصىل اهلل عليه -ا جاء إىل النبيعرابي  أن أوجاَء يف حديث  آخر 

اَلَل  ًدا َرُسوُل اهللَِأَتْشَهدُ  ؟ إَِلَه إاِل  اهللُُد َأْن اَل َأَتْشهَ  :َقاَل  اهْلِ ْن يِف  باَِلُل  َيا :َقاَل  ،َنَعمْ  :َقاَل  ،؟ َأن  حُمَم  َأذ 

-األلباِّنوهذا حديث خُمتلٌف يف صحته رواه أهل الُسنن وضعفُه اإلمام  «الن اِس َأْن َيُصوُموا َغًدا

 صحيح.وحديُث ابن عمر حديٌث  -اهللُ تعاىل رمحهُ 

شهُر  ماذا؟ينختم به شهر  ذيرؤية هالل شوال ال يف مثاًل وأما بقي ُة الشهور بمعنى شهر شوال 

عليه الرتمذي  حكىاإلمجاع، -اهللرمحه –عليه الرتمذي ىوهذا حك شاهدين،رمضان البد من 

نن: يف  اإلمجاع، يقول ِم ِفي  "السُّ
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 املنت:

 .النَّهار من بنيٍَّة فيجوز النَّفُل وأما الفرض لصيام النِّية تبييت وجيُب :قال

 الشرح:

 الن ي ة، وصيام أنه يف صيام الفريضة البد فيه من تبييت  الصيام، وهومسألة أخرى يف  أيًضاهذه 

فيه  الن ذر، ويدُخُل فيه صيام  القضاء، ويدُخلفيه صياُم  رمضان، ويدُخُل الفريضة يدُخُل فيه صياُم 

ارات هذه األربع هي  الن ية.فيها من تبييت  الصيام، البدمن فرائض  صياُم الكف 

حى وما قد أكل شيئً  رمضان، ثمن كان عىل رجل  قضاء م فلو مثاًل  فقال: أنا عيل  يوم  اجاء الضُّ

 وأصوم.أجعله قضاًء 

عليه الصالة  -الليل، لقولهمن  ماذا؟ من قضاء الفريضة البد فيها أن يكون  ألن   له: ال؛نقول 

ْ  َمنْ  » :-والسالم َيامَ  جَيَْمعِ  مَل ريض اهلل -وهذا حديُث حفصة وابن عمر  « َلهُ  ِصَيامَ  َفال الل ْيلِ  ِمنَ  الص 

 .-عنهام

حى  ًئايف احلالة السابقة ما أكل شي الن هار، بمعنىوأما بالن سبة للن فِل فإن ه جيوُز بني ة  من  فجاء الضُّ

عىل ذلك  فريضة، ويُدلُّ ألنه صياُم تطوع ونافلة وليس صيام  ؛أمٌر جائز الصيام، فهذا فقال: ُأكمل

والغداء عند العرب « ؟ َغَداءٌ  ِعنَْدُكمْ  َهْل  » :-صىل اهلل عليه وسلم-قال هلا النبيُّ حديث عائشة ملا 
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حى ٌء، ِعنَْدَنا َما اهلل ِ، َرُسوَل  َيا: َفُقْلُت : َقاَلْت  » ،يكون يف الضُّ وهذا رواه   « َصاِئمٌ  َفإِِّن  : َقاَل  يَشْ

 مسلم.

بن حجر يف اأقواهلم احلافظ  ىهار ورد عن مُجلة  من الصحابة حكبني ة  من الن وكذلك الصياُم 

ابن عباس وُحذيفة أهنم ذكر عن أيب الدرداء وعن أيب طلحة وأيب هريرة و «التعليقتغليُق »كتابه 

 جائز.أمٌر  الن هار، فهذا ماذا؟ منزون الصيام بني ة و  كانوا جُي 

أول الشهر حيُث إنك تعرف أنك هذا  ماذا؟ ني ةُ ني ُة  يقولون: يكفيبالن سبة لرمضان أهل العلم 

الن ي ة،  صيام هذه هي اغدً  ، أن  غًداتصوم  أنكتعرف  أنكمن الن ي ة هو  تصومه، واملقصودشهٌر 

للصيام،  ملاذا؟ما ُدمت تسحرت فأنت ناو   بدعة، وإنامالن ي ُة النُّطق اللهم إِّن نويت فهذه  ليست

 للصيام. ملاذا؟رمضان فأنت ناو   اأن  غدً  تعرف

–شيخ اإلسالم ابن تيمية  اهلالل، ذكرأهل العلم يف قضية رؤية  كرت؛ ذكرهاذُ من املسائل التي 

نه رأى اهلالل وما استطاع أن أاحلُكُم يف رجل  رأى اهلالل وحده وما ُقبلت شهادته أو  : ما-اهللرمحه 

 األمر.ُيبلغ والة 

 رمضان، هلما أعلنوا دخول  رمضان، والن اس ماذا؟ اا يعرف أن  غدً الذي رأى اهلالل يقينً

 يصوم؟ يصوم أو ال 
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 جيوز؟ هل جيوز صيامه أو ال  العيد، العيد ماذا؟ يوم ااهلالل فعرف أن  غدً  الفطر، رأىيف  أيًضاو

العيد  ماذا؟ يومبني أن ُيتابع الن اس يف الصيام فيكون بحسب رؤيته صام يوم  هوصيامه، فال جيوز 

م، فهذهوصوم يوم العيد   أقوال:املسألة فيها ثالثُة  حُمر 

ذهب  أيًضاو-تعاىلرمحه اهلل –مذهب الشافعي  لوحده، وهذا اوُيفطر ًس  قال: يصومبعُضهم 

 حزم.إليه الظ اهرية ابن 

الن اس، ُيفطر إال مع  الن اس، الى يصوم لكن ه ال ُيفطر إال مع أيصوم إذا ر نهإقالوا:  الثاني،والقول 

اهلالل والناس يصومون  لصيامه، ورأىرأى اهلالل فصام فاحتاط  ملاذا؟ لألمرينفيه احتياٌط  وهذا

من رمضان وهذا هو املشهور أو قول مجهور العلامء  ًئافصام معهم حتى ال ُيفطر شي أيًضافاحتاط 

رمحه  –الذي اختاره الشيخ ابن عثيمني  أيًضاوهو املذهب عند احلنابلة وقول مالك وأيب حنيفة وهو 

 الن احيتني.من باب أنه أحوط من  –اهلل تعاىل 

رواية عن  أمحد، جاءجاء رواية عن  ناس، وهذااليصوم مع الناس وُيفطر مع  أنه الثالث:والقول 

 :-والسالمعليه الصالة -إلسالم ابن تيمية بناًء عىل قولهالتي اختارها شيخ ا اإلمام أمحد وهي

ْومُ » أصُل اخلالف فيها يف قضية اهلالل وُمسمى  وهذه «ُيْفطُِرونَ  َيْومَ  َواْلِفْطرُ  ،َيُصوُمونَ  َيْومَ  الص 

ؤية له أم اهلالل الذي ُّيلُّ  اهلالل، هل يراه أكثرهم  فريونه، أوعىل الناس ُكل هم  اهلالُل هو فقط الرُّ
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اختالف يف خاصة يف رؤية اهلالل و ا شيُخ اإلسالم ابن تيمية رسالةً وهذه عقد هل ،ويشهدون بذلك

 الفائدة.من باب  ُيرجع إليها ، وغريهااملطالع

 املنت:

 والصيام، الفطر هلما والـُمسافر بالصوم، يتضرر الذي واملريض : ذلك بعد قال

 الشرح:

 الصوم.ذكر احلائض والنُّفساء وذكر احلامل والـُمرضع وذكر العاجز عن  ثم

 بالصوم، يتضرر  املريض، الذي قال:هؤالء  الصيام، أوُل هنا بدأ يف باب أهل األعذار يف 

مرض  ليس كلُّ  أنه-اهللرمحه –سعدي بن االذي يترضر بالصوم فهنا املرض نب ه الشيخ  املريض

عندك مرض خفيف ُصداع أو مرض ال  بالصوم، يعنير الذي يترض  ب بامذا؟قي ده  للفطر، وإنام اُمبيحً 

كان الصوم يؤدي إىل  العلامء: إذاقال  ُتفطر، لذلكيرض معك الصوم فهنا ليس لك ُرخصة يف أن 

أو إذا كان فيه رضر عىل النفس أو تزيد العلة ، الشفاءرضر  عىل الن فس أو زيادة يف العل ة أو تأخر 

  نفسه،ال جيوز للمسلم أن يرض  رضار،وال  ماذا؟وال ألنه ال رضر  ؛فهذا قال هنا حيرم الصيام عليه
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: -تعاىل-ودليل ذلك قوله ،جيب عليه الصيام ماذا؟أما إن كان ال يرضه الصوم فهنا جيب عليه 

   ژ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ڭھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ

   ،[١٨٥البقرة]

 ،فال حيل الصومأما املرض اليسري  قضية ماذا؟ وجود املشقة والعرس باملرض يفعلق الفطر  ا،إذً 

 .يكره هنا الصوم إنهوإن كان الصوم يؤخر الشفاء أو يزيد يف العلة قالوا 

 وأحياًنا يكون الصومُ  ،إذا كان فيه رضر ابالنسبة للمريض أحياًنا يكون الصوم حمرمً  ،اإذً  

ال يترضر وال إذا كان  اواجبً  إذا كان فيه تأخر للشفاء أو زيادة للعلة وأحياًنا يكون الصومُ  امكروهً 

 .عالقة للصوم باملرض

 املنت:

 .والصيام الفطر هلما واملسافر: قال

 الشرح:

عىل الصيام، يسافر  لي  يتحال أ اإلفطارالرخصة للمسافر يف ، أواًل من رشوط بالنسبة للمسافر

؟ أن يفطر فهذا ال تكون ذا، ليس له حاجة يف السفر أصاًل وإنام يسافر ألجل أن ماأنه يفطرفقط 

http://tanzil.net/#2:185
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وأهل العلم قال بعضهم  ،ل عىل العبادات ألن هذا من باب التحيُّ  ؛الرخصة يف حقه موجودة

 . األفضل بالنسبة للمسافر الصيام وقال بعضهم األفضل الفطر مطلًقا

وورد   ،أنه صام يف السفر وأفطر-صىل اهلل عليه وسلم -الصحيح يف ذلك أنه ورد عن النبي و 

 َعَلْيِه ىل  اهللَُص  -َساَفْرَنا َمَع َرُسوِل اهللِ»كام قال أنس  ،وبعضهم أفطر عن صحابته أهنم بعضهم صام

اِئُم َعىَل املُْْفطِرِ  يِف َرَمَضاَن َفَلْم َيِعْب  -َوَسل مَ  اِئمِ  َواَل  الص  ُر َعىَل الص 
  « املُْْفطِ

، والصيام أوىل من باب إبراء الذمة د إىل حال املسافر من حيث املشقةاألفضلية يف السفر تعو افإذً 

؟ من الصيام مع يف القضاء، فالقضاء أشق من ماذا الناسومن باب وجود املشقة عىل كثري من 

  رمضان،كثري من الناس يصعب عليه القضاء أكثر من صعوبة صيامه مع الناس يف  الناس،

ريض اهلل -األفضلية تعود إىل حال املسافر ما جاء يف حديث أيب سعيد اخلدري أن ويدل عىل 

ة فوكانوا َيَرْوَن َأن ه َمْن » قال:-تعاىل عنه   « َفأْفَطَر َفَحَسن  اصام َفَحَسن، َوَمْن َوجَد َضعفً َوجَد ُقو 

  الرتمذي،وهذا رواه 

يف وجود املشقة فإن كان يف السفر مشقة نقول له األفضل يف حقك  ماذا؟جعل العلة يف  اإذً 

 : -عليه الصالة والسالم -وأما قوله  الصيام،وإن مل تكن مشقة األفضل يف حقك ماذا؟  ،اإلفطار

َيامُ  َلْيَس ِمْن اْلرِب  » َفر الص  أنه -عليه الصالة والسالم-كيف اجلمع بينه وبني ما ورد عنه  ،«يِف الس 
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بن وعبد اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- صام يف السفر  كام قال الصحايب ومل يكن صائاًم إال النبي

َفر»يقول : -صىل اهلل عليه وسلم -رواحة والرسول َيام يِف الس   هذا لفظ عام، «َلْيَس ِمْن اْلرِبّ الص 

هذا العموم خمصص يف من قيل فيه هذا احلديث وهو أن رجال كان قد شق عليه الصيام جًدا،  

َلْيَس ِمْن اْلرِبّ »يف حقه:  -صىل اهلل عليه وسلم -شدة الصيام وهو مسافر فقال النبييش عليه من وغُ 

َفر َيام يِف الس   .«الص 

من كان عنده مشقة فصام فهذا ليس من ماذا؟ من الرب وهذه القصة وردت يف حديث جابر  ،اإذً  

 يف الصحيحني هبذه جتتمع األحاديث كلها.

 املنت:

  .القضاء وعليهما الصيام عليهما حيرم والنفساء واحلائض :قال ،والصيام الفطر هلما : قال

 الشرح:

عليهام بعد  بإمجاع أهل العلم ليس يف ذلك خالف وجيبوحرمة الصيام عىل احلائض والنفساء 

:  -ريض اهلل تعاىل عنها-تقيض األيام التي كانت فيها حائًضا وهذا كام قالت عائشة  ،ذلك القضاء

اَلةِ كنا »  الص 
ِ
ْوِم َواَل ُنْؤَمُر بَِقَضاء  الص 

ِ
   .«ُنْؤَمُر بَِقَضاء
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 احلائض والنفساء ال جيوز هلام الصوم، ال نقول رخصة وإنام إذا صامت فهذا أمر حمرم، اإذً 

وقد يكون  اواجبً  يتغري حكمه قد يكون الصومُ -سبحانه وتعاىل-فالصوم انظر يعني إىل حكمة اهلل

، يف ايكون الصوم حمرمً  ةك الصوم فيه عبادويوم يكون تر افيه واجبً  يوم يكون الصومُ  ،احمرم الصومُ 

 رمضان واجب ويف العيد ماذا؟ حمرم، 

فمن أحوال الناس يف رمضان هي قضية احلائض والنفساء، فإن حاضت ولو قبل أذان املغرب 

فإن طهرت قبل أذان الفجر الثاِّن الصادق وما تطهرت بعد أو ما  اليوم،بدقائق فإهنا تقيض هذا 

العربة بطهارهتا وببداءة احليض أو   اإذً ف ،اغتسلت بعد فإهنا جيب عليها ماذا؟ جيب عليها الصوم

 .النفاس معها

، احلامل واملرضع هذه من وأقسامهم بالنسبة لصيام احلامل واملرضعتبقى من أحوال الناس  

ِهَما قال إذا ": -رمحه اهلل-سعدي ابن املسائل التي فيها خالف كبري بني العلامء، ذكر  َديم
َ
ى َول

َ
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  "يوٍم ِمسكين

ر، ُثم  
ا ُتفطِ واخلالف هنا بني أهل العلم، يف إجياب اإلطعام و إجياب القضاء، فبعضهم قال : إهن 

بعد ذلك تقيض، حاهلا حال املُسافر، فاحلامل واملُرضع جيوز هلام اإلفطار يف رمضان، وهنا احلمُل 

يام، أما إن كان ال يؤث ر هنا جيُب عليه واإلرضاع الذي يؤث ر عليه  وم، وأما الص  ن خافت عىل إالص 



 

21 
 

ا جيوُز هلا الفطر، ُثم  بعد ذلك تقيض هذا اليوم، وُتْطِعم  عىل قول الشيخ  ولدها، أو عىل  لبنها، فإهن 

 ، اعن كل يوم مسكينً  -رمحه اهلل  –السعدي 

ا ُتْلَحق باملسافر، واملسافر ما الذي جيب عليه؟، جيب عليه  وذهب الشيُخ ابُن باز وغرُيُه، أهن 

صىل اهلل  –، أن النبي -ريض اهلل تعاىل عنه  -عبيبحديث أنس الكَ  إطعام واستدلواالقضاء، من غري 

وَم وَشْطَر »: قال –عليه وسلم  وماحلُْبىَل واملُْرِضع،  الة وعنالصإن  اهللَ َوَضَع َعِن املَُسافِِر الص   ،«الص 

 ر.ُحكُم املُساف ن  هلاُمإسافر يف هذا احلديث، فقالوا بامل -صىل اهلل عليه وسلم  –فقرهنام  رسول اهلل 

ا ال جيُب عليها إال اإلطعام، فقط ُتطعم ال  :والقوُل الثََّاني وهو أيًضا من األقوال القوية، وهي أهن 

 –صىل اهلل عليه وسلم  –بن عمر وابن عباس، وجاء عن النبيجيُب عليها القضاء، وهذا ذهب إليه ا

ُه قال، ي وَم »: عني نفس هذا احلديث، قالأن  لصوم، فليس عليها ليس عليها  ا اأهن   «إن  اهللَ َوَضَع الص 

أن  احلُبىل واملرضع  معنا رأىالقضاء، عىل خالف االستدالل هبذا احلديث، وابن عباس كام مر  

 [ 184]البقرة:    ژڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ژ : -تعاىل-داخلٌة يف قوله 

 االفدية فقط، عليهقال: ثبتت يف الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ويف احلامل واملُرِضع، أن  عليهام 

: ُتفطِر، وُتطِعم عن ُكل  يوم  احلامل، إذا خافت عىل ولدها؟ قالفدية فقط، سئل ابن عمر عن 

 مسكينًا، ُمًدا من حنطة، وهذا رواُه البيهقي، 
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ُه قال: احلامل واملُرضع ُتفطر، و رمحه  –ال تقيض، وأيًضا جاء عن الرّتمذيوجاء عن ابن عمر أن 

: وهذا الذي عليه أهُل العلم، اإلطعام، وليس عليها القضاء، قالكر أن  عليها فقط ملا ذ–اهلل تعاىل

ُحُه  هو قوٌل ففإن أطعمت وذهبت إىل هذا القول،  ،-اهلل تعاىل رمحه – الشيخ األلباِّنوهو الذي ُيرج 

وم، إقوي، و ن إ: وقلنا هو أيًضا قوٌل قوي، وهذا أحوط، واهلل أعلم،فن قضت ما عليها من الص 

 .ومن املسائل التي اخلالف فيها قوي ،املسألة خالفية

 املنت:

  .مسكيًنا يوٍم كل عن ُيطِعم برؤه، ُيرجى ال مرٍض أو ِكرٍبل الصََّوم عن والعاجُز : قال

 الشرح:

وم، ما يستطيع الصوم، إّما لكربه، وإم   ا لكونِه فهنا من أحوال أهل األعذار الذي يعجز عن الص 

ابقة، يكون عليه القضاء،  امرًض  امريًض  ال ُيْرجى برؤه، أما املرض الذي ُيرجى برؤه، فهو احلال الس 

ا الذي ال ُيرجى برؤه فهنا جيُب عليه اإلطعام، فُيطعم عن كل يوم  أفطرُه مسكينً  ، اوأم 

ره أهل ا امسكينً فُيطعم املسكني، يكون، يعطي لعلم بربع طعاًما عن كل يوم أفطره،  وهذا قد 

اع، ُيعطيه ُمد   ر بنصف كيلو تقريًبا، من الرب اجلي د، يعطيه طعامً االص  ، البد أن يكون  ا، وهذا ُمقد 

ُه جائز،وإطعام مسكني، أو أن ُه جيمع فقراء، عىل عدد األيام التي أفطرها، ويطعمهم،  لكن البد  ُكلُّ

 ن  اإلطعام ال يكون إال بعد إفطارِه،أنب ه هنا، إىل أن ُيت
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ُه لن يصوم، مريض   ، أو كبري، فيأيت يف بداية ال ُيرجى  برؤه امرًض يعني  بعض الناس يعرف أن 

هر وخُير يام، نقولالش  ا كل ج الكفارة، كفارة الص  : أل هنا خطأ،  وإن ام يؤخر الكفارة بعد إفطارِه، إم 

رُه بعد متام  يوم، يطعم عن ُه يؤخ  ياماليوم الذي أفطرُه، أو أن  هر، فيخرُج كفارة  الص   .الش 

، من أفطر مما مىض فعليه القضاء، ناها، من أفطر فعليه القضاء فقطما مىض من األمور التي ذكر 

 بمبارشة، أو إال م
 
 عمًدا، أو ِحجامة، أو إمذاء

 
، أو قيء ن أفطر إال إذا كان فطُرُه بأكل  أو رشب 

 ،انتقل هنا إىل املفطرات يف الصيام، واملفطرات يف الصيام أنواع كثريةع، وهذا لُه حكٌم آخر، بجام

 ماذا؟ بدأ بأول نوع من األنواع وهو

 املنت: 

  والشرب، واألكل : قال

 الشرح:

ڄ  ڄ     ژ : -عز وجل-واألكل والرشب بإمجاع أهل العلم أهنام من املفطرات، كام يف قوله 

فبني أن األكل  [،178]البقرة:    ژ     ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

 والرشب من املفطرات.
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ُيلحق باألكل والرشب احلقن الغذائية املغذية واإلبر التي فيها تغذية وفيتامينات هذه كلها تعترب  

 مفطرات، ألهنا تلحق باألكل وبالرشب.

 املنت: 

 عمًدا، القيء  : املفطرات من ذكر ثم

 الشرح:

َقاَل َمْن -َعَلْيِه َوَسل مَ  َصىل  اهللُ-َأن  الن بِي  »: -ريض اهلل عنه  –وهذا ورد يف حديث أيب هريرة 

 .  «َذَرَعُه اْلَقْيُء َفَلْيَس َعَلْيِه َقَضاٌء َوَمْن اْسَتَقاَء َعْمًدا َفْلَيْقضِ 

هذا احلديث خمتلف يف صحته، ضعفه بعض أهل العلم وصححه الشيخ األلباِّن وغريه، وداللته 

 يفطر وأما إن غلبه فإنه ال يفطر. الزواع هذا إذا تعمده فإنه والقيء هو الرتجيع أو ،عىل أن القيء

 املنت:

 . احلجامة :قال أيًضا املفطِّرات ومن

 الشرح:

من املفطرات عىل قول بعض أهل العلم  اإذً وهذه املسألة مما اختلف فيها أهل العلم، احلجامة 

وهذا القول بأن احلجامة من املفطرات هو مذهب أكثر فقهاء احلديث كأمحد وإسحاق وابن 
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من مفردات مذهب احلنابلة، وهذا كام يقال  ،خزيمة، كلهم عىل القول بأن احلجامة من املفطرات

هل احلديث، منهم اإلمام أمحد  مجهور العلامء عىل أن احلجامة ليست من املفطرات، لكن ذهب أ

َأْفَطَر احْلَاِجُم »: -عليه الصالة والسالم–أن احلجامة من املفطرات لقوله إىلوابن خزيمة وغريهم 

  «َواملَْْحُجوُم 

عن أو باحلجامة عن إحدى عرش من الصحابة، إحدى عرش صحابًيا روي عنهم  اإلفطاروروي 

وهو الذي احتج به من جّوز أو من جعل   -عليه الصالة والسالم–من احلجامة، وأما قوله  اإلفطار

واه  هذا ر «َوُهَو َصاِئمٌ  - َعَلْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ-َتَجَم الن بِيُّ اْح »احلجامة ليست من املفطرات 

وليس بصائم، وهذا  «اْحَتَجَم َوُهَو حُمِْرمٌ »البخاري لكن أعّل أمحد وغريه هذه اللفظة بأن الصواب 

الذي أيًضا الذي ُيرجحه القول بأهنا من املفطرات، والذي ُيرجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية، و

 املنذر وغريه. أيًضا ذهب إليه ابن و -رحم اهلل اجلميع–ُيرجحه ابن باز وابن عثيمني

 

 

 

 



 

26 
 

 املنت:

 مبباشرة إمناٍء أو :ذلك بعد قال

 الشرح:

 أو نحو ذلك.واملقصود به: إنزال املني عمدً 
 
 ا، إما بتقبيل  أو ملس  أو استمناء

 وعليه القضاء. اأنه فعل فعاًل نزل به املني، فهذا يكون قد أفطر، يكوُن ماذا؟ مفطرً  الشاهد:

وأما خروج املذي وهو املاء الذي خيرج مع الشهوة دون املني فهذا الصواب فيه أنه ال ُيفطر،  

 ُيفطر وإناموهذا أيًضا خيرج منه قضية نزول املني يف ا ملنام وهو االحتالم، فهذا ال عليه فيه يشء ال 

 .إذا أخرجه عمًدا فإنه يكون بذلك قد أفطر وجيب عليه ماذا؟ القضاء، جيب عليه القضاء

 املنت:

 .جبماع أفطر من :إىل ذلك بعد انتقل ثم

 الشرح:

يعني ما سبق كله كان حكمه ماذا؟ القضاء إال اجلامع فإن عليه القضاء وعليه الكفارة، عليه 

 القضاء وعليه كذلك الكفارة.  
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هناك قاعدة يف املفطرات أنه ال يفطر الصائم هبذه املفطرات إال بثالثة رشوط، ال ُيفطر إال بثالثة 

  -رشوط: 

املفطرات فإن مل يعلم نقول له أكمل صيامك وليس عليك العلم، يعلم أن هذا من  الشرط األول:

 يشء.

 .العمد واالختيار، أما إن ُأكره فنقول له أكمل صيامك وليس عليك يشء الثاني:

، فإن أكل أو رِشب ناسًيا أو جامع ناسًيا فليس عليه  والثالث: الِذكر، يعني متذّكر وليس بناس 

 فليس عليه يشء وُيكمل صيامه.ماذا؟ فليس عليه يشء، أنه يف هنار رمضان 

هذه الرشوط الثالث ال ُبّد من توفرها يف هذه املفطرات وهي: العلم والعمد واالختيار  اإذً ف

 والِذكر، هذه رشوط الفطر باملفطرات.

 املنت:

  رمضان، نهار يف زوجته اجملامع قضية :إىل ذلك بعد انتقل

 الشرح:

زوجته وهو يف وهذا احلكم خاص يف هنار رمضان فإن قال قائل: أصوم قضاء رمضان ثم جاء 

هنار قضائه، وليس هنار رمضان، فهذا يكون عليه القضاء فقط، وال ترتّتب الكفارة إال يف هنار 
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رمضان، فإن فعل هذا الفعل يف هنار رمضان بالرشوط التي ذكرناها فهنا نقول جيب عليه مخسة  

 :أمور، جيب عليه مخسة أشياء

-وسلمصىل اهلل عليه –ا جاء الصحايب إىل النبي حمّرم، لذلك مل ؟التوبة، ألن فعله ماذا األول: 

    .، هذا أمر حمّرم« َهَلْكُت َيا َرُسوَل اهللِ»: قال

أنه عليه اإلثم، أواًل عليه التوبة، ثم عليه اإلثم، وهذه مقرتنة بعضها مع بعض، أي  الثاني:    

من غري الكفارة، عليه القضاء يرتتب عىل اجلامع يف هنار رمضان اإلثم والتوبة، ثم قضاء هذا اليوم 

   اليوم،  أفطر هذا اليوم فعليه قضاء هذا اليوم يبقى يف ذمته هذا  وه

بعد فعله  عليه اإلمساك، ال يقول أنا أفطرت ثم يأكل ويرشب ال، البد أن يبقى صائاًم  :والرابع   

 هذا األمر.

 .الكفارة، جيب عليه الكفارة :واألمر اخلامس 

م من ألن الصيا ؛عىل غلظة هذا األمر وشدة حتريمه : إعتاق رقبة، وهذا دليلالوالكفارة أو 

َهَواِت  َمنَْعُتُه الط َعامَ »: حكمه كام جاء يف احلديث قال  .«َوالش 

 ال يقطع بينهام إال بعذر، فمثاًل الكفارة أوال إعتاق رقبة، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني،  ا،إذً  

جاءت حيضتها  ، فإن اين الشهرين ستني يومً لو كانت امرأة تصوم شهرين وتعد صيامها هذ
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من ما تطهر تستأنف فإن مل تستأنف صيامها، بدأت أول أفطرت وجوًبا ألنه حيرم عليها الصيام ثم 

جديد وهذا الذي يصوم شهرين لو أفطر يوًما من غري عذر  بدأ من جديد، وهذا يدل عىل غلظة هذا 

ال، ما دام  مر، فإن مل يستطع أطعم ستني مسكينًا، ال ينتقل إىل اإلطعام ويقول أنا ما أقدر أصوم،األ

فإن انتقل إىل الكفارة أو اإلطعام  ،؟ الصيام، ال جيوز التساهلشاب ومعاىف فيبقى يف ذمته ماذا أنه

   بحانه وتعاىل ـ :وهو قادر عىل الصيام فال زالت الكفارة باقية يف ذمته، وحرمة ذلك قوله ـ س

  [  187] البقرة :   ژ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پژ      ژ     ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ

 .معناه أنه يف هنار الصيام ال جيوز الرفث إىل النساء

 املنت:

  ،يقضي فإنه جبماٍع أفطر من إال :قال

 الشرح:

الرجل الذي جامع أهله يف هنار رمضان جاء ويقيض هذه وردت يف رواية يف حديث أيب هريرة يف 

َوَقْعُت َعىَل َأْهيِل يِف  :َوحْيََك َقاَل  :َقاَل  ، َهَلْكُت َيا َرُسوَل اهللِ» :لنبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ قالإىل ا

وهو صادق  اَل َأْسَتطِيُع  :َفُصْم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ َقاَل  :َقاَل  ،َما َأِجُدَها :َقاَل  ،َأْعتِْق َرَقَبةً  :َقاَل  ،َرَمَضانَ 

َفُأيِتَ فقال  ة،ل فقري عاجز وفقري وليس عنده قدر رج يعني « َقاَل َفَأْطِعْم ِست نَي ِمْسكِينًا َقاَل َما َأِجُد 
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ْق بِِه َفَقاَل  ِذي َنْفِِس بَِيِدِه َما َبنْيَ  ؟ َأَعىَل َغرْيِ َأْهيِل  َيا َرُسوَل اهللِ :بَِعَرق  َفَقاَل ُخْذُه َفَتَصد  َفَوال 

 «  ُخْذهُ  :َقاَل  ،َحت ى َبَدْت َأْنَياُبهُ -َعَلْيِه َوَسل مَ  اهللُ َصىل  -َفَضِحَك الن بِيُّ  ،َأْحَوُج ِمن ي املَِْدينَةِ  ُطنَُبْي 

دل عىل رشط من رشوط الفطر باملفطرات ما هو؟  «َهَلْكُت »   :فالشاهد هنا أن هذا الرجل قوله

أنه علم بأهنا مفطر لكنه  وهيوهنا نتنبه إىل قضية مهمة  ،دل عىل العلم لقوله لو كان ال يعلم العلم،

أنا ما أعرف أن إتيان املرأة يف هنار رمضان يكون  :فلو جاء رجل وقال بكفارهتاما علم بامذا؟ 

هل تعلم أنه من املفطرات وأنه ال  :نقول له ؟عنه اهل ومعفو هل نقول هلذا ج ،شهرين متتابعني

ل هبذه املسألة واضح هذا يف ال ينفعك هنا اجله ،نقول عليك الكفارة ا،إذً  ،نعم :يقول لك ،جيوز

فأوجب عليه الكفارة مع أنه ال يعرف ما  « َهَلْكُت َيا َرُسوَل اهللِ » :–عليه الصالة والسالم  –قوله

اْقِض َيْوًما  قوله » ي:الكفارة إنام أوجبها لعلمه أهنا من املحرمات وهذه الرواية وهحكم 

  أي نه ليس عليه حتى قضاء يوم إبن تيمية فقال افها شيخ اإلسالم ع  َض  ،ختلف يف صحتهاا«َمَكاَنهُ 

قضاء يوم ليس عليه إنام يبقى عليه صيام شهرين متتابعني لكنه الصحيح أن هذه الرواية صحيحة 

بن حجر يف اوهى مروية يف السنن وصححها أيًضا  –رمحه اهلل تعاىل  –صححها الشيخ األلباِّن 

 الفتح.

من املسائل هنا لو جامع الرجل أهله ظاًنا بقاء الليل يعنى ما عرف أن الفجر أذن فأتى أهله فلام 

ذهب بعضهم إىل أن  ،نتهى فإذا بالفجر قد أذن من قبل أن يبدأ فهذه املسألة من املسائل اخلالفيةا
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وهذا به  يشءه نه ليس عليإعليه القضاء فقط وبعضهم قال   إن عليه القضاء والكفارة وبعضهم قال 

وهو  –رمحه اهلل تعاىل  – ةبن تيمياأو قال به طائفة من السلف وهو الذى رجحه شيخ اإلسالم 

فهذا أمر  بن تيمية قال هذا أشبه بأصول الرشيعة يف العذر عىل من جهل أو نِساالصحيح كام قال 

 عىل الصحيح من أقوال أهل العلم. يشءال حرج فيه وليس فيه عليه 

طيب لو بعضهم يتحيل فيأكل حتى يسقط عن نفسه كفارة اجلامع ويبقى عليه كفارة ماذا؟ 

ماذا؟ القضاء طبًعا اإلثم  ن أكلت وجب عيليقول اآل يشءالقضاء فقط ماذا يفعل يبدأ يأكل أول 

 الحق الحق لكن ماذا جيب عليه؟ 

وجوب بعدم ألنه إن قلنا  ؛الصحيح أنه أيًضا جتب عليه الكفارة ،فأكل ثم بعد ذلك أتى أهله

الصحيح من أقوال  ،حرمة هذا الشهر انتهاكة عيرذفسًدا ل مرصاعيهالكفارة فتحنا باب احليل عىل 

جيب عليه الكفارة وهو  العلامء،أهل العلم أنه جيب عليه ماذا؟ جيب عليه الكفارة وهذا قول مجهور 

ذهب الشافعية إىل أنه ال جتب بن عثيمني وابن باز والشيخ اقول مجهور العلامء الذي رجحه الشيخ 

 عليه إنام جيب عليه القضاء فقط؟ 

أشياء جيوُز  ق بقضايا املفطرات وماذا جيوز للصائم ممكن أن نزيد هناحلت التيمن املسائل هنا 

  :ضان، منهاللصاِئِم فعلها يف هناِر رم
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الصاِئم ُيصبُِح ُجنُبا، فهنا ليس عليِه يشء، وهذا َمروي عن عائشة وعن حفصة وغرِيِه أن   أواًل:

ِه فَيغَتِسل ُثم  ُيصيل الَفجر كانَ -وسلماهلل عليه  صىل-النبي
بمعنى أنُه ، ُيصبُِح صاِئاًم وُجنًُبا ِمن أهلِ

عىل جنابة ما اغتسل إىل  الفجر، فُهنا ّأَذن الفجر وهو عىل جنابة  إىل أن  َطَلَع ماذا؟ إىل أن أَذنَ  بقي

 .اآلن، فُهنا يغتِسل وليس عليِه يشء

الِسواك بعَد  نُه ُيكرهُ أَب بعض الُفقهاء إىل ُكلِه، َذهَ مما جيوُز للصائم السواك خالل وقت الصيام  

الزوال، يعني بعد صالة الُظُهر، وهذا غري صحيح، الِسواك جاِئز لكنُه يتجنُب الِسواك اآلن 

 . بالِسواك العادي  َيستاكُ املوجود الذي يكوُن بِنكهات النعناع وغريها، وإنام

بن َصربة  حلديث لقيطِ باَلغة فيِهام وذلك ُيمنع من املُ  لكنهُ  واالستنشاقمما جيوُز أيًضا املضمضة  

وُيلحق بذلِك استخدام معجون  «َوااِلْستِنَْشاِق إاِل  َأْن َتُكوَن َصاِئاًم املَْْضَمَضِة َوَبالِْغ يِف  » :قال

 .ن ال يدُخل يف جوفِه يشٌء من ذلكأ االحتياطاألسنان  وغريه فهذا أيًضا جائز مع 

لُه هذا خاَف عىل نفِسِه الوقوع يف اجِلامع، فُهنا ُيكرُه  إال إذامما جيوز أيًضا للصائم امُلبارَشة والُقبلة 

ُيَقب ُل َوُيَبارِشُ - َعَلْيِه َوَسل مَ َصىل  اهللُ-الن بِيُّ  َكانَ » :-صىل اهلل عليه وسلم-الِفعل، لذلك قال النبي

َ أنُه من كاَن  «َوَكاَن َأْمَلَكُكْم ألَربِهِ » :فلام قاَلت «َوَكاَن َأْمَلَكُكْم ألَربِهِ  كام قاَلت عائشةَوُهَو َصاِئٌم  بني 

قاَل الُعلامء أنُه وُيكره يف حقِه لذلك  ،ال َيملُِك إربُه أي شهوته وحاجته فهنا يمتنع عن هذا الِفعل

 الشيخ اليل يدرس. موالشيخ يعني الشيخ الكبري  وال ُيكره يف حق   ،الشاب  حق  ُيكره يف 



 

33 
 

إنام  باحِلجامة،األمر اخلاِمس مما جيوز حتليُل الدم اليسري، وهذا ال ُيلَحق باحِلجامة إنام الذي ُيلحق 

املُفطِرات وهو ُملَحق باحِلجامة أما أخُذ الدم  بالدم منالذي ُيلحق باحلجامة التربع بالدم، التربع 

 اليسري للتحليل فهذا ال يرُض الصائم، وال يكوُن من املُفطرات.

وهذا َوَرد عن احلََسن وغرِيِهم  هيذوقُه بلسانه دون أن يذهب جلوف ذوق الطعام جيوز للصائممما 

 أنُه أمٌر جائز.

قطرة  ىيتحاشوإنام  ،قطرة األُُذن هذه ُكُلها جائزةمما جيوز للصائم الُكحل للعني وقطرة العني و 

األنف َمنفذ إىل ماذا؟ ُمبارشة جيد طعمُه يف  املُفطِرات، ألن  خصوًصا القطرة السائلة فهذه من  ألنفا

جوفِه فيبتعد عن قطرة األنف أما قطرة األُُذن وقطرة العني ولو َوَجَد طعمها فإهنا ليست منافِذ 

 ملُفطرات.ليست من اهي للجوف ف

يفعل  -وسل ماهلل عليِه  صىل-النبي، كاَن واالغتسالكذلك مما جيوز صّب املاء البارد عىل الرأس 

 الشديد يصُب عىل رأسِه املاء البارد. ذلك يف احلَر  

يف  هذا َيَتَبخرالبخاخ للربو  للربو، أوم دام الَكامأيًضا مما جيوز للصاِئم وليس ِمن املُفطِرات، استخ

للربو يكون حبوب  دميستخالذي الصدر وال يذَهب إىل املعدة بِخالف البخاخ الذي بعض 

عىل، املُفطرات ألهنا ُترِسل إىل الَفم مثل البودرة تكون  هذه ِمنُتَطحن، فهذه احلبوب التي ُتطَحن 

 ماذا؟إىل  فتذهب
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ال جعلها بعد الصيام فهذا  ليست من املفطرات وإن تركها أو اهنإ ما اهلواء فأ اجلوف،فتذهب اىل 

 .اإلفطارخالف إىل وقت  ما فيهأحوط وأبرأ للذمة يؤخر كل  شك

أو ليس من  املفطرات،هل هو من  الطيب،البخور واألدهان  خالف،من األشياء التي وقع فيها 

لكن يبتعد عن   املفطرات،البخور ليس من  املفطرات،نه ليس من أالصواب يف ذلك  املفطرات؟

نه له جرم يدخل يف املعدة فهذا يكون أالشيخ ابن عثيمني يرى  فيه،مبارشة لوقوع اخلالف  استنشاقه

 .من املفطرات 

ن هذا مما إقال  –رمحه اهلل  –سالم ابن تيمية إليه شيخ اإل ما ذهبلكن الصواب واهلل أعلم هو  

املفطرات فال يكون  نه منأ –صىل اهلل عليه وسلم  –ذكره النبي  تعم به البلوى عند املسلمني وما

بقي وقت نتحدث عن املسائل  إذاهناك مفطرات معارصة ممكن  ذلك،ىل غري إمن املفطرات 

 يفطر.بعضها كذلك ال املعارصة الطبية هل بعضها يفطر و
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 املنت:

 َصْوَمُه، َفْلُيِتمََّ َشِرَب َأْو َفَأَكَل َصاِئٌم َوُهَو َنِسَي َمْن» : – والسالم الصالة عليه – وقال: – اهلل رحمه – قال

 عليه، متفق «َوَسَقاُه اهلُل َأْطَعَمُه َفِإنَََّما

 الشرح:

فليس عليه  افإن أكل وهو صائم ناسيً  الذكر،رشط  الذكر، ذكرناه؟ي رشط أىل إهذا يرجع 

ت الصيام أكلت الريوق سيوأنا صائم ونالريوق الفطور أو يقول جاء مرة جاء واحد يسأل يشء،

نام أطعمه اهلل إنا يتمناه فهذا صيام كل الصيام؟هل أكمل صيامي أو ال أكمل  ،وجاء الغداء فتغديت

 ؛أتركه الأنا  هذا ناس   ال تقليأكل  ن رأيت صائاًم إلكن  ،نِس ألنه، فهذا أمر ليس عليه يشء وسقاه

 .مر باملعروف وهني عن املنكر جيب عليك تذكريه بذلكأألنه يف حقه نسيان لكن يف حقك 

 املنت:

 َتَسحََُّروا»: وقال عليه، متفق «اْلِفْطَر َعجََُّلوا َما ِبَخْيٍر النََّاُس َيَزاُل ال» : – والسالم الصالة عليه – وقال

 َفِإنََُّه اْلَماِء َعَلى َفْلُيْفِطْر َيِجْد َلْم َفِإْن َتْمٍر، َعَلى َفْلُيْفِطْر َأَحُدُكْم َأْفَطَر ِإَذا»: قال ،«َبَرَكًة السََُّحوِر ِفي َفِإنََّ
 .اخلمسة رواه «َطُهوٌر

 الشرح:
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ٍد "التعجيل  اإلفطار، من سنن  اإلفطاريف سنن الصيام وهو أواًل هذا  َحاُب ُمَحمَّ صم
َ
 أ

َ
ان

َ
ى   ك

َّ
َصل

ِه  للاُ  يم
َ
َم  َعل

َّ
ُهمم سحوًرا وآِلِه َوَسل

َ
طأ بم

َ
َوأ اًرا 

َ
ط

م
اس إف

َّ
َرَع الن سم

َ
مون وجاء عن  بن مي وكام يقول عمر  " أ

تِي َعىَل ُسن تِي َما مَلْ َتنَْتظِْر بِِفْطِرَها » :قال –صىل اهلل عليه وسلم  –سهل بن سعد أن النبي ال َتَزاُل ُأم 

 .–صىل اهلل عليه وسلم –فهذا خالف هدي النبي ،؟ الرافضةومن الذي ينتظر النجوم اآلن  «النُُّجومَ 

كام يف حديث أنس كان يفطر قبل أن يصيل وجاء يف حديث أيب  –صىل اهلل عليه وسلم-النبي

َل الن اُس اْلِفْطَر، أِلَن  اْلَيُهوَد َوالن َص »هريرة  يُن َظاِهًرا َما َعج  ُرونَ اَل َيَزاُل الد   . «اَرى ُيَؤخ 

متسك وكذلك فيه  ،الفة للرافضةتعجيل الفطر فيه خمالفة لليهود وخمالفة للنصارى وخم ا،إذً    

 .الوقت خالص يفطر ما جاءنه أول أ، الرفق بالصائم أيًضاوفيه –وسلمصىل اهلل عليه –دي النبيهب

َكاَن الن بِيُّ َصىل  » :يف حديث أنس، ورد  ذكر املؤلف حديث متر ثم ماءمن السنن أنه يفطر أواًل  

ْ اهللُ ْ َيُكْن ُرَطَباٌت، َفَتَمَراٌت، َفإِْن مَل ، َفإِْن مَل َ  َقْبَل َأْن ُيَصيل 
َم ُيْفطُِر َعىَل ُرَطَبات  َيُكْن مَتََراٌت  َعَلْيِه َوَسل 

 
 
 .وأبو داود الرتمذي وهو صحيح أمحدرواه  هذا «َحَسا َحَسَوات  ِمْن َماء

ُه اعتاَد الن اس أن َيرْشب  كثري ما ،فيها من ُيْفطِر ئهنا ُننَبه إىل مْسألة خَيط َينْتبِهون هلا وُهو أن 

قْبَل  الساِئل َيْذهُب إىل اجل وف ،الل بن ساِئل والت مر جاْف  ؟َيرشبوَن الل بن مع الت مر أليس كذلِك

أواًل  أنَك  عىل الت مر فُهنا تنب ه عىل الل بن ومل ُيْفطِر  ؟َفَيكون هنا أْفَطر عىل ماذا ؟الت مر ألْيس كذلِك

نمَتَْضُغها وَتذهب إىل جوفِك َتكوُن هنا أْفط التمرةَتأُكل  واِضح هذا  ،ةرت عىل الت مر وطب ْقَت السُّ
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طب ثم   ،كثري فعلي ؟ما يفعليفَعل وال  ُه َيْبدأ بالرُّ  ك املاء ثم  َيأُكل ماالت مر ثُّم بعَد ذلِ  فينَتبِه إىل أن 

 .يْشَتهي

حور  ا السُّ نوأم  نتأخرُيُه إىل َقْدر املْسَتطاع ُكلام   ةفالسُّ رَت كان أقرب إىل السُّ ل ام أخرت كاَن كُ  ة أخ 

ن  .ةأقرب إىل السُّ

ا ما   .جَيوزُ  املعارِصة وال دعِ البِ ُيسمى اآلن باإلمساك عرش دقائق قبل األذان َفهذا من  وأم 

 املنت:

 : قال
 
 َأْن ِفي َحاَجٌة ِللِه َفَلْيَس َواْلَجْهَل ِبِه َواْلَعَمَل الزَُّوِر َقْوَل َيَدْع َلْم َمْن»  : –وسلم عليه اهلل صىل -وقال

  .الُبخاري رواُه « َوَشَراَبُه َطَعاَمه َيَدَع

 الشرح:

يام ماذا هو البُّعد عام   يام وأن  الِعربة بالص  ر صفوُه مما َيغِضُب  هذا احلديث ُيبنِي حقيَقة الص  ُيكد 

ور والَعمل ب –وجل عز  –اهلل فث وقوُل الزُّ نوب واملعايص والل غو والر  ّلذلِك  ،هله واجلمن الذُّ

لذلِك  «إِّن  َصاِئم ،فُقْل: إِّن  َصاِئم« ن  من ساب ك أو شتمكإقال –صىل اهلل عليه وسلم–يُّ أرَشد النب

َيامُ »جاَء يف احلديث  ِب  ِمنَ  َلْيَس الص  ْ َيامُ  َفَقْط، اأْلَْكِل َوالرشُّ اَم الص  َفِث،  ِمنَ  إِن  ْغِو َوالر  الل 

 .«َأَحٌد َوَجِهَل َعَلْيَك َفُقْل: إِِّن  َصاِئمٌ  َساب َك  َفإِنْ 
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 املنت:

م  
ُ
 .عليه متفق« َوِليَُُّه َعْنُه َصاَم ِصَياٌم َوَعَلْيِه َماَت َمْن» :-والسالم  الصالة  عليه–وقال:  قال  ث

 الشرح:

يام عن املي ت والصحيح يف ذلِك أنُه ُيصام عن املي ت صيام  وهذا مسألة فْقهي ة وهي يف قضي ة الص 

ضاء  عليِه الصالة   –فقوُله  ،ُيصام عنُه وإن ام ُيطعم عنُه وإن ام ُيطعم عنه الف النُّذر فقط وأما صيام الق 

بأنه صيام ذر ُه أمحد وغرِيه بأنه صياُم النّهذا فرس   «َعنُْه َولِيُّهُ َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم » : –والسالم 

  ،ذرالنّ

ُجُل يِف َرَمَضاَن ُثم  َماَت َومَلْ َيُصْم ُأْطِعَم َعنُْه َومَلْ َيُكْن َعَلْيِه » :عباسذلِك يقول ابن ل إَِذا َمِرَض الر 

 . –ريض اهلل عنه  –هذا هو َقوُل ابن عباس  اإذً ف «َعنُْه َولِيُّهُ َقَضاٌء َوإِْن َكاَن َعَلْيِه َنْذٌر َقىَض 

يام املْسَتحبهنا ي ةوُسِئل عن َصوِم يوم عرف  ُر »: يوم عرفة قال صوم ،ذُكر بعَض أنواِع الص  ُيَكف 

نََة املَْاِضَيَة َواْلَباِقَيةَ  نة  «الس  وُيسن مع ِصيام ، املاِضيةيعني َسنتنْي ِصيام عاشوراء قال ُيكِفر الس 

 .عاشوراء ِصيام الت اِسع أو احلادي عرَش خمالَفًة ألهِل الكِتاب 

رواه  «َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه َوَيْوٌم ُبِعْثُت َأْو ُأْنِزَل َعيَل  فِيه» :فقالْثنني وُسِئل عن َصوِم يوم اإل 

 مسلم.
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َأْن  –عليه الصالة والسالم  –كام قال - َفُأِحبُّ  »ثنني واخلميس ُترفع فيها األعامُل كذلِك اإل

 .«ُيْعَرَض َعَميِل َوَأَنا َصاِئمٌ 

 –صىل اهلل عليه وسلم –ي ر َشهر شعبان كام يف حديث أسامة بن زيد أن النبِصيام أكث وكذلِك 

ْ  ،َِيا َرُسوَل اهلل» :لهُ أ أو أسامة س ُهوِر َما َتُصومُ  ِمنْ  َأَرَك َتُصوُم َشْهًرامَل َذاَك  » قال:  «َشْعَبانَ  ِمنْ  الشُّ

  فِيِه األْعاَمُل إىَِل َرب   ُيْرَفعُ  َشْهرٌ  َوُهوَ  َشْهٌر َيْغُفُل الن اُس َعنُْه َبنْيَ َرَجب  َوَرَمَضانَ 

  .«َوَأَنا َصاِئمٌ  َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَميل اْلَعاملنَِي

حديث  امن شعبان التي هي هذِه الليلة فيام أحسب أو هي الليلة املاضية، ورد فيهِ  وليلة النصف

ِلُع يِف َلْيَلةِ  اهللَ إِن  »: إذا جاء النصف من شعبان  خُمتلف يف صحتِِه وهو أنه َشْعَباَن  ِمنْ  الن ْصِف  َلَيط 

ك  َفَيْغِفُر جِلَِميِع  وهذا خمتلف يف صحتِه كثري من أهل الِعلم ضعفه،  « ُمَشاِحن   َأوْ  َخْلِقِه إاِل ملرُِْشِ

 وبعضهم صححُه، لكن عىل القول بتصحيحِه ال ختص هذِه الليلة بأي نوع من الِعبادة.

ك  » لقولِه:انترشت الرسائل فيام مىض أنه  عني يف  ينرشون أرجو أن تعفو « ُمَشاِحن   َأوْ  إاِل ملرُِْشِ

 هذِه الليلة هذِه من البدع التي ال جيوز الَعمل هبا.

ال   ِست ا ِمنْ  َرَمَضاَن ُثم  َأْتَبَعهُ  َصامَ  َمنْ » ذلك:وقبل  ْهرِ  َشو  وصيام شوال مما ورد   «َكاَن َكِصَياِم الد 

وهذا أقوى وأيرس للصائم  ،دفيِه السنة تصوموا ستة أيام، واألفضل أنك تصوم مبارشة بعد العي
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ن صام الشهر والشهر فإ الصيام،  له ألنه اعتاد عىل الصيام يستمر يف صيامه، طبًعا يوم العيد ال جيوز

 ؟اأمثاهِلا أصبح كم ِعندنا شهرً  واحلسنة بعرشةِ  اثالثني يومً 

صيام ستة  ايوًما، طبعً ئة وستني فكان كأنه صام ثالثام ئة يوم، وستة من شوال ستني،يصري ثالثام

، لكن هذا اجتهاد مقابل النص، وحنيفةمن شوال أنكرها بعض أهل العلم، ردها اإلمام مالك 

 تنتهي. فاملسألة-وسلمصىل اهلل عليِه  –مادام ثبت عن النبي 

 فأرضبوا-وسلمصىل اهلل عليِه  –الرسول نفسهم يقولون إذا كان قويل يعارض قول أمة ئاأل

 بِه وانتهى األمر. نقوُل -وسلمصىل اهلل عليِه  –النبي بقويل عرض احلاِئط. ثبت عن 

ام   - َعَلْيِه َوَسل مَ اهللَُصىل   -َأَمَرَنا َرُسوُل اهللِ»قال أبو ذر:  ْهِر َثاَلَثَة َأي  َثاَلَث   َأْن َنُصوَم ِمْن الش 

َة َومَخَْس  َة َوَأْرَبَع َعرْشَ ةَ َعرْشَ وهذِه هي التي ُتسمى األيام البيض، وسميت بالبيض لبياِض  «َعرْشَ

 البدر فيها، واكتاِملِه، هذِه أيًضا من السنة صيامها.

عن صيام يومي الفطر ويوم النحر، ويضاُف أيًضا إليه صيام أيام الترشيق وهي التي تكون  ىوهن

ادي عرش والثاِّن عرش والثالث عيد األضحى يكون العارش من ذي حجة، احلوبعد عيد األضحى، 

ما و ع أو قارن دة إال لرجل  ُمَتَمت  عرش هذِه تسمى أيام الترشيق، هذِه ال جيوز صيامها إال حلالة  واح

هديه ثالثة أيام، ويف احلِج إذا رجعتهم، عرشة  يصوم عنجيوز أن  هديِه،فإنُه يصوم عن  هديا، وجد

 الترشيق.جيوز أن يصوم من الثالث هذِه أيام  ،أيام
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اُم الت رْشيِق » :-وسلمصىل اهلل عليِه –النبيأما غريُه فإنه ال جيوز صيامُه، ألهنا كام وصفها  اُم  أي  َأي 

ب  وَ   . «-َوَجل   َعز   -اهللِ ِذْكرِ َأْكل  َورُشْ

 ُمتفق عليِه. «َيْوما َبْعَدهُ  َيُصوَم َيْوما َقْبَله، َأوْ  َيُصوَمن  َأَحُدُكْم َيْوَم اجْلُُمَعة، إال  َأنْ  ال» قال:

 وهذا احلكم يف كراهية إفراُد يوم اجلمعة بِِصيام.

يوم  الصحيح،وأيًضا نحو احلكم فيه عىل  ،فيوم اجلمعة ال يصام إال يوًما قبله أو يوًما بعده

دل عىل ذلك ما جاء يف حديث ي بعده،السبت فإنه ال يصام وحده وإنام يصوم يوًما قبله أو يوًما 

ُتِريِديَن َأْن َتُصوِمي  :َقاَل  ،اَل  :َقاَلْت  َأُصْمِت َأْمسِ  قال:» اجلمعة صامت قال:بنت احلارث  ةيجوير

  لديكم.وهذه أيًضا مسألة خالفية شهرية معلومة ، السبتوهو يوم  «َفَأْفطِِري :َقاَل  ،اَل : َقاَلْت  ،َغًدا

مَ  َمنْ » قال:    « َذْنبِهِ  ِمنْ  َصاَم َرَمَضاَن إِياَمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقد 

صالة الرتاويح لجتامع االوهذا فيه استحباب  ،قيام ليلة القدرثم ذكر أيًضا قيام رمضان ثم ذكر 

 منها فإن فاتته اجلامعة صىل شيًئايف هذا الشهر وأداؤها مجاعة يف املسجد واملحافظة عليها وال يفوت 

  .عليه األجر أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه كله، فيرتتبوحده حتى يتحقق فيه أنه قام رمضان 

سن االعتكاف مما يُ  إىل مسألة االعتكاف، «تاب الصيام ك »أشار بعد ذلك يف هناية هذا الكتاب 

 ، ضان يف رم
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 املنت:

 ُثمََّ -َوَجلََّ َعزََّ-اهلُل َتَوفََّاُه َحتََّى َرَمَضاَن ِمْن اْلَأَواِخَر اْلَعْشَر َيْعَتِكُف-وسلم عليه اهلل صلى-النََِّبيُّ َكاَن»
 «  َبْعِدِه ِمْن َأْزَواُجُه اْعَتَكَف

 الشرح:

مسائل  يعني من األثار التي هي عمدة يف  ،االعتكاف يستحب يف رمضان  أن  بيان  فيه وهذا

–قالت  ،هذا األثر فيه مجلة من مسائل االعتكاف–عنها  اهلل ريض–االعتكاف ما جاء عن عائشة

ن ةُ »: عنها اهلل ريض ، َمِريًضا َيُعودَ  َوال، له منها بد   ال حلاجتِه التي إال خيرَج    املُْْعَتكِِف َأْن ال َعىَل  السُّ

َها، َوال حتى يصيل   ،َجاِمع   ويف رواية مجاعة   َمْسِجد   يِف  َوالَ اْعتَِكاَف إاِل َيَمس  اْمَرَأًة َوال ُيَبارِشَ

نةُ  -اجلمعة والبيهقي بإسناد صحيح وصححه  ،داود أبو وهذا رواه « يصومَ  أن  اعتكَف  فيمن والسُّ

 .-اهلل تعاىل رمحه-األلباِّن الشيخ 

يذهب بطعام ال يأيت له  منها،هذا األثر فيه بيان أن االعتكاف ال خيرج إال حلاجته التي البد  ،إًذا

كذلك يعتكف وهو صائم وهذا  يقال،اغتسال أو غري ذلك يعني يشء رضوري مثل ما  غريه،به 

ى ال يضطر يف اخلروج لصالة  تيعتكف يف مسجد جامع حتى ال تفوته صالة أو ح ،من السنة

 .اجلمعة
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مبطالت  حاجة وهذهاجلامع واخلروج بغري  العلامء:كذلك من مبطالت االعتكاف ذكر  

 ما آدابه؟   االعتكاف،

وقته يف القيل  ال يقيضشك أنه كثرة الذكر، قراءة القرآن، االشتغال بالعلم النافع،  دابه: الآ

 .-سبحانه وتعاىل-والقال وحديث الدنيا إال عىل اليسري، وأما األصل فهو ذكر اهلل

 املنت:

 َواْلَمْسِجِد َهَذا، َوَمْسِجِدي اْلَحَراِم، اْلَمْسِجِد: َمَساِجَد َثالَثِة ِإَلى ِإال الرََِّحاُل ُتَشدَُّ ال» :حبديث ختم
  عليه، متفق «اأَلْقَصى

 الشرح:

عبد فيه إال هذه  شد له الرحل ألجل املسجد والت  هذا فيه أنه ال جيوز للمسلم أن يقصد مسجدا يُ 

 .احلراماملساجد الثالث وحدها، وهي املسجد النبوي واملسجد األقَص والكعبة املسجد 

 .هبذا نكون قد انتهينا من أكثر مسائل الصيام  

 

  ؟ خ سؤال شي يف أحد عنده إشكال فيام ذكرنا؟ يف  
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الثالث، إال من دون شد الرحل أما شد الرحل معناه السفر هذا ال يكون إال للمساجد 

 .للمساجد الثالث فقط

 سؤال: 

كيف مشرتك؟ طبعا هذا فيه خالف ال نقول مشرتكة، ولكن نقول هل املرأة عليها الكفارة أو 

كفارة؟ الصحيح أهنا عليها الكفارة حكمها حكم الرجل، إال إذا كانت ُمكرهة بمعنى الليس عليها 

الصحيح أن  ،أهنا مانعت وما استطاعت فليس عليها يشء، أما إهنا إن طاوعت ورضيت فحكمها

 .حكم الرجل حكمها

 السؤال: 

 ...... 

 اجلواب:  

هذا يسمونه الناس إعتاق رقبة وهذا غري صحيح، هذا يف الرشع ال يسمى إعتاق رقبة وإنام هذا 

ا فتخرجه من العبودية إىل ا مملوكً فهو أن يكون الرجل عبدً ليه دية تؤدى، أما إعتاق الرقبة يكون ع

، أما ما يسميه الناس اآلن رجل عليه عدممن ،اآلن  اة، وهذا يعني ال يكاد يكون موجودً احلري
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ويسمونه إعتاق رقبة هذا ليس إعتاق رقبة، يقصدون معنى يعني: أنك حترر  قصاص فيعطونه مااًل 

 .رقبته من القتل، وإنام التحرير يف الرقبة هنا من العبودية، وليس القتل

 السؤال: 

.... 

 اجلواب:  

الكالم هنا عىل السفر، لكن اإلنسان يتحرى أن يصيل خلف صاحب سنة ويتحرى أن يصيل  

خلف من يطبق السنة قدر املستطاع، فإن كان بعض املساجد يكون فيها ارتكاب للمخالفات وبدع 

شك أنه أمور حمدثة ال جتوز، وغري  القيام، هذا ال قضيةوأمور عرصية بعضهم مثال يطفئ األنوار يف 

من املسائل يعني، الدرس الذي يلتزمونه بعد كل أربع ركعات، هذا كذلك ليس من هدي  ذلك 

 .الذي يطبق السنة وإن قل ذلكاملسجد  السلف، فتحر  

   كتاب الزكاة ما أظن ندركه  ... 

 السؤال: 

 ... املسجد...،

 اجلواب: 
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 املُعارِصة سيًعا،، اآلن سنتحدث عن املَُفطِرات يبقى ما هي رضورة ال،

ل الكهرباء يرجع خيرج أما إن َتَعط رضورةنعم شيخ؟ ال خيرج إال لرضورة إذا كان هناك  ....

إذا ما استطاع شق  عليه جاز لُه اخلُروج أما لغري ذلك بحًثا عن  ،يف املسجدويقعد  االبدو يصري بدوي  

ر اهلل عليك ذلك اصرب.  الربد ال، َقد 

 السؤال: 

 .الِعلم أهل بني خالفية مسألة هذه

 أنُه خمصص يف املساجد الثالث؟ جائز أن يكون يف ُكِل مسجد أم االعتكاف هل

 اجلواب: 

 اعتكافالنفي هنا للكامل، أي ال  «املََساِجِد الث اَلَثةِ  يِف  الَ اْعتَِكاَف إاِل»الصحيح أنه احلديث 

. «َمْسِجد  َجاِمع   يِف  اْعتَِكاَف إاِل َوال» :ألن  عائشة هنا قالت ؛فضل وأكمل إال يف املساجد الثالث أ

ت عىل  مجاعة، يف غري املساجد الثالث، هذا ُيفَهم من قوهلا وهذا واهلل أعلم  االعتكافنه جائز أفنَص 

يف هذه املساجد هو أفضل أنواع  فاالعتكاف ،إن كاَن عندك ُقدرةأنك أنه الصحيح، لكن ال شك  

 ،االعتكاف
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وهناك اعتكاف أهُل  ،أهل العبادة اعتكاف يف زاد املعاد أن  هناك ني  طبًعا هناك ابن القيم ب 

أهل الَغفلة الذين   واعتكاف-عز  وجّل -اهللالغفلة، قال اعتكاف أهل العبادة الذيَن يتفرغون لذكر 

اآلن  من املُعتَكفات تبادل احلديث كام هو حال كثري وفقط لألكل والرُشب،  اعتكافهمجيعلوَن 

خيُرج املُعتكِف من   يشءال فقط، أصبَحت فقط ملاذا؟ يعني للحديث اجلانبي واألكل والرُشب 

 إال قليل. وما استفادُمعَتَكفِه 

 السؤال: 

 الذي عليه دوام يا شيخ

 اجلواب: 

 االشرتاطأما قضية  رضورة، خيرج إىل عملِه ويرجع، هذا ُيعترَبُ  نعم،خيرج للدوام ويرجع، 

، قاسوه عىل احلج قياس االعتكافيف  االشرتاطفالظاِهر أنه ليس عليها دليل، ما وَرد دليل يف قضية 

نَك إذا كانت هناك رضورة خترج، غري إ، لكن نقول االشرتاطفذهب بعض أهل العلم إىل قضية 

 الرضورة ال خترج.

 

 .طيب ُتريدون نأُخذ بعض املُفطِرات املُعارِصة
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فقاسوها عىل  ،ااملُفطرات املعارِصة طبًعا لكوهنا ُمعارِصة وحاِدثة اختلف فيها أهل العلم كثريً 

 :بعض أقوال الُفقهاء املاضية، من ذلك مثاًل نبدأ

به ابن باز وابن عثيمني نُه ال ُيفطِر، وهذا ما أفتى إ، هذا ذكرناه وحتدثنا عنه ُقلنا بخاخ الربوب 

إال إذا كاَن مثل ما ذكرنا حبوًبا وليست غاًزا، فاحلبوب ُينتَبه هلا أهنا ُتَفطِر، الذي  ،الدائمةواللجنة 

يعرف الربو، هناك علبة توضع فيها احلبوب، تضغط ضغطة تطحن هذه احلبة ُثم  توَضع يف الفم 

 .فهذه ُيبَتعد عنها من املُفطرات 

ذكرناه يف أثناء الكالم هو أنه مجيع هذه املفطرات املعارِصة وغريها التي وقع فيها  وتنتبه إىل ما 

 رها إىل ماذا؟ إىل الليل حتى ختُرج من اخِلالف.خالف أخ  

ملرض القلب هناك بعض  ستخدمتُ من املسائل التي حتدث عنها أيًضا وهي ُمعارِصة، احلبوب التي 

احلبوب توضع حتت اللسان فهذه ُتستخدم ملرىض القلب هذه ذكر الُعلامء أهنا ليست من املفطرات 

يف الدم ُمبارشة وهي ليست ُمغذية، أما احلبوب  ألهنا تذوب وال تذهب إىل اجلوف وإنام مُتَتصُّ 

 ا فهذه من املُفطِرات. األُخرى التي مُتّص مص  

عارصة منظار املعدة مثاًل هل هو من املفطرات أوليس من املفطرات؟ هذه ذكر من املسائل امل

ثم بطت حصاة أو حديدة فجعلت يف جوف الرجل الفقهاء يف القديم مسألة فقهية قالوا إذا رُ 

لة التي ذكرها أهل العلم فقالوا هل تفطر أو ال تفطر؟ فوجدوا هذا القياس عىل هذه املسأ أخرجت، 
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، مجهور هنا ال تفطرإقالوا  فااألحن ،لكن الصحيح يعني هذه املسألة التي ذكرناها ،ن هذا ال يفطرإ

والصحيح يف املنظار املوجودة اآلن املعارص أنه يوضع عليه بعض املواد  ،العلامء عىل أهنا تفطر

ن مل يوضع فيه يشء من هذه إأما  ،الدهنية قبل إدخاله فهذه املواد متتصها املعدة فيعترب من املفطرات 

أنه توضع له هذه املواد تسهياًل  ،الدهنيات فهو الصحيح أنه ليس من املفطرات لكن يف الغالب

 .لدخوله

: ذهب الشيخ ابن باز وابن عثيمني ن فيها قوال، القطرة لألنف املسائل أيًضا مثاًل مما ذكرناه من 

هنا ليست من إوقال بعضهم  ،طريق الفمعن هنا من املفطرات أهنا مبارشة تذهب إىل اجلوف أإىل 

من املفطرات قول قوي ألنه  أهنابفالقول  ،عنها عموًما االبتعاداملفطرات لكن األفضل واألوىل 

وال  اوبني البخاخ إن كان بخاًخ  ،وبعضهم يفرق بني القطرة ،جيد طعمها يف ماذا؟ يف فمه ةمبارش 

 لب يف هذه القطرات أهنا تبخ ماءً يظهر طعمه وليس له سائل فهذا ليس من املفطرات لكن الغا

 .األنف ثم بعد ذلك يذهب إىل اجلوف فتبتعد عنهايتفتح به 

أو ليست بمفطر؟ هذا  امفطرً من املسائل كذلك التخدير الكيل، والتخدير اجلزئي هل هذا يعترب  

ير اجلزئي فهذا ال يفطر قواًل واحًدا ألنه يعي وال زال خدأما الت ،التخدير قاسوه عىل قضية اإلغامء

 ،اواعيً 
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ن صيامه أاجلمهور عىل ف يه فإذا أغمي عليه مجيع النهار فهذا حكمه حكم املغمى عليل  وأما الكُ  

 ا فهذا صيامه صحيح طبًعامن النهار أغمي عليه يسريً  اأما إذا أفاق جزءً  ،غري صحيح عليه القضاء

من املفطرات إنام الكالم عن قضية فقط   ًئاأخذ حال إغامئه أو حال ختديره شيقد برشط أال يكون 

 .التخدير

الشيخ ابن باز وابن  ىتفذلك أبفهي ال تفطر  ،من املسائل املعارصة قطرة األذن هذه تكلمنا عنها 

 .ن حكمها حكم أيًضا قطرة العنيألعثيمني 

 .ليس من املفطرات حكم الكحل؟ الكحل ما 

فهذه بحسب نوعية اإلبرة إن كانت مغذية كإبر  .اإلبر ،احلقن العالجية :من املسائل املعارصة 

أما إن كان غري مغذ  وإنام  ارً فهذا يعترب مفط   دريب(ه )ونمسي  الفيتامينات وغريها أو مثل املغذي

وهذا أيضا قول الشيخ  ،املفطرات  عالج مثل املضاد أو التطعيم مثاًل أو إبرة السكر فهذه ليست من

 .ابن باز وابن عثيمني وغريهم

اجلسم  يف متصيالدهن أو املرهم  إن هن للجسم بعضهم يقول ن املسائل أيضا استخدام الدُّ م 

 ؟اأو ال يعترب مفطرً  افهل يعترب مفطرً 
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حتدث يمتصها اجلسم بال شك هذه  يمتصها؟ مااملراهم اآلن نستخدمها يمتصها اجلسم وال  

ليست منفذا للجوف فال تكون من  أهنا وبني  -رمحه اهلل تعاىل-عنها شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ا بال خالف.املفطرات وهذا عليه إمجاع املعارصين أيًض 

لكن  ؟من املسائل املعارصة القسطرة قسطرة القلب هذا فيه إدخال يشء يف اجلسم أليس كذلك

 املفطرات.أهنا ليست من املفطرات والصحيح أهنا ليست من باملجمع الفقهي اآلن أفتى 

يستخدمون -عافانا اهلل وإياكم-مسألة الغسيل الكلوي مرىض الكىل رصةاملعامن املسائل 

الغسيل الكلوي الصحيح أنه مفطر ألنه يضاف إليه كثري من املواد  ؟الغسيل الكلوي أليس كذلك

وهذا معروف عند  املغذيةرج الدم يضاف إليه السكر ويضاف إليه كثري من املواد املغذية حني خُي 

 .أهنا من املفطرات بلذلك أفتى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة  ،أهل الغسيل

الصحيح هذه أيضا تكلم عنها  العالجيةأو التحاميل  الرشجيةمن املسائل املعارصة أيضا احلقنة  

هبذا أفتى أيضا الشيخ ابن هنا ليست من املفطرات وأبني -محه اهللر-ميةسالم ابن تيشيخ اإل

 .-غفر اهلل له-عثيمني

نظار الذي يوضع يف القبل أو يف املبقي  املعدةوكذلك من األشياء املناظري قد تكلمنا عن منظار 

  املعدة  إىل فإنه يضاف له مواد وتصل املعدةهنا ال تفطر بخالف منظار أالدبر فهذه عىل الصحيح 

 ؟ واضح ،امفطرً  يعترب فهذا املعدة افتمتصه ةمبارش 
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مة الصحيح أهنا يضا التربع بالدم فهذا ذكرنا أنه يلحق باحلجامة واحلجاأ املعارصةمن املسائل 

 .مفطرة تضعف البدن 

اإلنسان دم الرضس مثال خلع  املسلم من م منأما أخذ الدم للتحليل الدم اليسري أو خروج الد  

طرات ويلحق به أيضا الرعاف خيرج الدم فرضسه يف هنار رمضان وخرج الدم فهذا ال يعترب من امل

 .ا ال يعترب من املفطرات يًض أفهذا  اح جرًح رِ ُج  ،من األنف فهذا أيضا ليس من املفطرات 

 اهلل  نسأل الصيام قضايا يف وذكروها العلم هلأ عنها حتدث  التي املعارصة ت املفطراهذه بعض  

 .والقيام الصيام أهل من جيعلنا أن و رمضان  شهريوفقنا لبلوغ  أن -لوجعز  -

 .حممد نبينا عىل وسلم اهلل وصىل أعلم واهلل
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