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 _________________________________________________                    
 الصَِّيامِ  ابُ تَ كِ 

 _________________________________________________ 
يف  -رىًٛتىوي اللي - شرعى ,  كىو الزنكاةي  اإلسبلـً  من أركافً  الثى الثن  كنى الر   -رىًٛتىوي اللي - بعد أف بُتن ا١تصنِّفي 

الصنوـي  حيث كردى ,  الشنرعً  مبنينةه على ترتيبً  في ذلك والمناسبةُ ,  كىو الصنوـي  ابعً الرن  كنً الر   بيافً 
 اإلسبلـى  -اللي عىلىيًو كىسىلنمى  صىلنى- اليت بُتن فيها النب   الصنحيحةً  كما يف األحاديثً   الزنكاةً  عقيبى 
عىلىٍيًو - جربيلي  حينما سأؿى  يف الصنحيحُتً  -رىًضيى اللي عىٍنوي - ابً ا٠تطن  بنً  عمرى  و , كحديثً كأركانى 

ـ رىًضيى اللي -اسو عبن  بنً الل  عبدً  حديثي  وي , كمثلي  عن اإلسبلـً رسوؿ الل صلى الل عليو كسلم  -السنبلى
 عن اإلسبلـً  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -الل  لرسوؿً  سو يٍ قػى  دً بٍ عى  كفدً  ؤاؿً يف سي  حيحُتً الصن يف  -عىنػٍهيمىا

 . اإلسبلـً  أركافً  يف بيافً  حيحُتً يف الصن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-  عمرى  بنً  اللً  عبدً  ككذلك حديثي 
 عقيبى  الصنوـً  بذكرً  اإلسبلـً  أركافى  -عىلىيًو كىسىلنمى صىلنى اللي - ب  فيها الن بى ىا رتن كغَتي  فهذه األحاديثي 

عبادةه بدنيةه  , مع أفن الصنوـى  الرك نُتً  بُت ىذينً  تيبى الًتن  كالفقوً  اٟتديثً  من أئمةً  منو كثَته  , فأخذى  الزنكاةً 
 اللً  يف كتابً  بلةً الصن  قرينةي  الزنكاةى  إال أفن ؛  ةً ضى املٍ  يةً البدنِّ  بلةً الصن  عبادةً  ها عقيبى أحكامً  ذكري  يناسبي 

ـي - وً رسولً  كسنةً  ةي كىالسنبلى  . فقيدِّمت على الصنـو من ىذا الوجو -عىلىٍيًو الصنبلى
ـى يصوـي صىٍومان , كًصيىامان ص: يُقال , من حاؿو إىل حاؿو  لً التننق   , كترؾي  : اإلمساؾي  غةِ في الل   ومُ والص   ا

ـى : قاؿ يي ف,  ؛ إذا أمسكى  كىو صائمه   للصنمتً  كلذلك يقولوفى  ؛عنو  إذا أمسكى ,  عن الكبلـً  صا
 جه ين ىن من خن حن  جن  زئ:  -ـي بلى ا السن يهى لى عى -تعاىل حكايةن عن مرمي  كما قاؿى ؛  صيامان 
  رئ ىه مه

ـى ,  بوبً ها عن ا٢تي كإمساكي  الرِّيحً  : ركودي  وـي كالصن ,  (ُ) ـي صى كمى ,  إذا اعتدؿى  هاري النن  كصا ا
 . , ك٘تيًٍسكى عن اٞتريافً  الشنمًس حيث تستوم يف منتصف النهار

 :  ان  بيٍ الذ   ابغةي قاؿ النن 
 اٌل تَ ْعلُك الل ُجمَ يْ خَ الَعَجاِج وَ  حتَ تَ   ٍة    مَ ائِ صَ  رُ ي ْ غَ  لٌ يْ خَ اٌم وَ يَ ٌل صِ يْ خَ                 

 ًة .خيله ثابتةه عن اٞتىٍرم كاٟتركى : أم 
 :  القيسً  امرؤي كقاؿ 

 َذُموٍل إذا صاَم الن هار وَىجر االهم  عنِك ِبَجْسَرٍة       َفَدْعها وَسلِّ                
                              

 .ِٔسورة مرمي , آية :  (ُ)
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__________________________________________________                 
 انَ ضَ مَ رَ  مُ وْ صَ  بُ جِ يَ 

__________________________________________________                         
ًة .مي كالٍ  باإلبطاءً  تٍ فصارى ؛  كالسنَتً  ؿً عن االنتقا مسي الشن  أبطأتً : أم   ٍمًسكى

 ركبً إىل غي  الفجرً  لوعً من طي  ةً النػِّين  معى  جً رٍ كالفى  نً طٍ البى  وتىٍ هٍ عن شى  : اإلمساؾي  في الش رعِ  ومُ والص  
 .  الشنمسً 

كىو من  في زماٍن مخصوصٍ ,  كىو اإلمساؾ عن شهوت البطن , كالفرج مخصوصٌ  إمساكٌ : فهو 
كىي نينة التنقرًب إىل الل تعاىل , مع تٍعيُت  مخصوصةٍ  بنّيةٍ ,  طلوع الفجر الصادؽ إىل غركب الشمس

 . وي صو ٥تصوصو كىو من يصح  صومي خٍ من شى ,  الصنـو كاجبان كاف أك نفبلن معيننان 
 كالتٌطوع . الفرضً :  بنوعيوً  وـً الصن  أحكاـً  ببيافً  -رىًٛتىوي اللي - في كقد اعتٌت ا١تصنِّ 

ى  الفريضةً  صوـً  أحكاـً  ببيافً  كابتدأى  ـى كأحكى ,  , كمىت ٬تبي  كجوبوى  فبُتن سواء كانوا  بًتكوً  كرينى ذي عٍ مى الٍ  ا
     ـو , الصن  حقيقةى  -رىًٛتىوي اللي - مث بٌُتى , ارةو , أك هبما معان فن عنو من كى  ؿو بدى , أك بً  وً ضائً بقى  لبُتى طاى مي 

 . من قضاءو , أك كفارةو  هعلى إفسادً  بي كما يًتتن ,  فطِّراتً مي من الٍ  هي دي سً فٍ كما يػي 
ـى ,  حبن تى منو كا١تسٍ  ا١تشركعى  فبٌُتى ,  عً و  التنط صياـً  أحكاـً  عد ذلك إىل بيافً ب مث انتقلى  كلٍّ منهما   كأحكا
 اٟتديثً  أىئمنةً من  كثَتو   جريان على عادةً ؛  االعتكاؼً  أحكاـً  الصنـو ببيافً  كتابى   مث ختمى , هما كمسائلى 
 األكاخرً  يف العشرً  االعتكاؼ بابً استح دً لتأك  ؛  يف ىذا ا١توضعً  اىيف ذلك بذكرً  -اللي  مرىًٛتىهي - كالفقوً 

 . من رمضافى 
 ها, كاعتباران لوقوعً  رعً يان بالشن كا١تسائل تأسِّ  ىذه األحكاـً  ترتيبى  -رىًٛتىوي اللي - في كقد راعى ا١تصنِّ 

 للعملً  اٟتاجةً  ىا عندى استحضارى  ري يسن كيي ,  -اللً  بإذفً -ها فهمى  لي سهِّ ٔتا يي  ةن قى اسً تنى مي  تناسبةن مي  تٍ فجاءى 
 كالفتول .

 كىو صوـي  الفريضةً  بصياـً  -رىًٛتىوي اللي - ابتدأى  [ انَ ضَ مَ رَ  مُ وْ صَ  بُ جِ يَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - فُ قال المصنِّ 
ى  رمضافى  شهري  , كا١تناسبة يف البىداءىًة بو ظاىرةه ؛ حيث راعى  برمضافى  خاص   وي فرضى  و , كأفن حكمى  فبُتن

 ففي ىذه اٞتملةً ,  رٛتو الل يف ذلك تقدمي ما قدنمو الشرع كىو الفرض ؛ فبدأ بو قبل النافلة
 :مسألتانِ 

 . رمضافى  صياـً  : كجوبي  األولى
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 ما سواهي  دكفى ؛  هً على عبادً  اللي  وي ١تا فرضى  سبةً , بالنِّ  رمضافى  بشهرً  خاص   ىذا الوجوبى  : أفن  انيةُ والث  
 خرل .بأسبابو أي  الواجبً  وـً من الصن 

و ركنان من على كونً  صوصي الن   تً دلن  حيثي ,  الوجوبً  فإنو يف أعلى مراتبً  رمضافى  صياـً  ا كجوبي فأمن 
 : كاإلٚتاعً ,  ةً نن كالس  ,  الكتابً  دليلي  : وِ صومِ  في وجوبِ  واألصلُ ,  اإلسبلـً  أركافً 

انىوي كىتػىعىاىلى - وي : فقولي  الكتابِ  ا دليلُ أم    ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه زئ :  -سيٍبحى
   . (ُ) رئَّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر
انىوي -: يف قولو  اللةِ الدِّ  ووجوُ   ألفن  ضى ٔتعٌت فيرً   رئ  حي زئ و : فقولي  رئ مي خي  حي زئ :  -سيٍبحى

 :  العامرمِّ  يعةى أيب ربً  بنً  رى مى عي  كمنو قوؿي ,  : الىٍفرضي , كاإلثباتي  العربً  غةً الكىٍتبى يف لي 
 ولِ يُ ر  الذ  اِت جَ يَ انِ غَ ى اللَ عَ ا        وَ ينَ لَ اُل عَ تَ الَقْتُل والقِ  بَ ُكتِ 

انىوي -و قولي  يكوفي ف ـي الصِّ  مي عليكي  ضى فيرً : ٔتعٌت  رئ مي خي  حي زئ :  -سيٍبحى  . يا
انىوي كىتػىعىاىلى -و كقولي   ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  زئ :  -سيٍبحى

 .(ِ)رئحئ  جئ يي ىي ني زيمي
انىوي - وً : يف قولً  اللةالدِّ  ووجوُ   اللي  مرى فأ,  رمضافى  إىل شهرً  عائده  مَتي كالضن  رئحئ زئ:  -سيٍبحى
 . وً كفرضً  وً على كجوبً  فدؿن  وً بصومً 

  -رىًضيى اللي عىٍنوي - ابً ا٠تطن  بنً  رى مى عن عي  يف الصنحيحُتً  منها ما ثبتى ,  كثَتةه   : فأحاديثي  ةُ ن  ا الس  وأم  
ـي - جربيلى  يف قصةً  عىلىٍيًو - لوي  فبٌُتى  عن اإلسبلـً  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن  وً كسؤالً  -عىلىيًو السنبلى

ـي  ةي كىالسنبلى  ن  أَ وَ  ، اللُ  ال  َو إِ لَ ال إِ  نْ َهد أَ شْ تَ  نْ أَ بقولو : ))  ببياف أركانو , كذلك اإلسبلـً  حقيقة -الصنبلى
 تَ عْ طَ تَ اسْ  نِ إِ  تَ يْ الب َ  ج  حُ تَ وَ ،  انَ ضَ مَ وَم رَ صُ تَ ، وَ  اةَ الز كَ  يَ تِ ؤْ ت ُ ، وَ  الص الةَ  يمَ قِ تُ وَ   وُل اللِ سُ دًا رَ م  حَ مُ 
  . (( يالً بِ سَ  يوِ لَ إِ 

-صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن  أفن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  يثً من حد حيحُتً كيف الصن 
اِم قَ إِ ، وَ  اللِ  ولُ سُ دًا رَ م  حَ مُ  ن  أَ وَ ، الُل  ال  َو إِ لَ ال إِ  نْ أَ  ةِ ادَ هَ شَ  : سٍ مْ ى خَ لَ ُم عَ اَل سْ الِ  يَ بُنِ قاؿ : )) 

  . يالً ((بِ سَ  يوِ لَ إِ  اعَ طَ تَ اسْ  نِ مَ  تِ يْ جِّ الب َ حَ ، وَ  انَ ضَ مَ رَ  مِ وْ صَ اِة ، وَ ِإيْتاِء الز كَ الص الِة ، وَ 

                              
 .ُّٖ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
 .ُٖٓ/ سورة البقرة , آية :  (ِ)
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١تا أىتوا  رضي الل عنهم قيسو  كفدى عبدً  أفن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبن  بنً  اللً  عبدً  عن حيحُتً كيف الصن 
 وا : اللُ الُ ؟ قَ  هُ دَ حْ وَ  اللِ اُن بِ يمَ ما الِ  أََتْدُرونَ )) :  أىمىرىىيٍم بأربعو فقاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن 
اُء تَ ي ْ إِ وَ  ، اُم الص الةِ قَ إِ وَ ،  وُل اللِ سُ ًا رَ دم  حَ مُ  ن  أَ وَ ،  اللُ  ال  إِ  وَ لَ  إِ اَل  نْ أَ  ةُ ادَ هَ : شَ  الَ ؟ قَ  مُ لَ عْ أَ  وُ ولُ سُ رَ وَ 

 يف ىذا ا١تعٌت كثَتةه . كاألحاديثي ,  (( اٟتديث ... انَ ضَ مَ رَ  مُ وْ صَ وَ ، الز كاِة 
ركنه من  وي كأنن ,  رمضافى  شهرً  صوـً  على كجوبً  -رىًٛتىهيمي اللي - العلماءي  فقد أٚتعى :  ا الجماعُ وأم  

 . -رىًٛتىهيمي اللي - كاحدو من األئمةً  غَتي  وي كنقلى ,  اإلسبلـً  أركافً 
 من داللةً  ـى ا تقدن مى لً ؛  رمضافى  بشهرً  رعً من الشن  الوجوبً  : فهي اختصاصي  انيةُ الث   ا المسألةُ وأم  

 ٬تبي  األمرً  يف أكؿً  , ككافى  هً غَتً  دكفى  رمضافى  إ٪تا ىو شهري  وي صومي  الواجبى  على أفن  ةً نن كالس   الكتابً 
ـي  كىو من  رمضافى  قان بشهرً متعلِّ  الفرضي  , كأصبحى  على االستحبابً  يى قً كبى  وي فرضي  خى سً مث ني  وراءى اشي عى  صيا

 القولينِ  أرجحِ , كىو جائزه يف  باألثقلً  األخفِّ  على نسخً  -رىًٛتىهيمي اللي - األصوؿً  علماءً  عندى  األمثلةً 
 -ارىًضيى اللي عىٍنه- عائشةى  ا١تؤمنُتى  ِـّ أي  كما يف حديثً ,  حيحةً الصن  ةً الس نن  لداللةً ؛  -اللً  عندى  كالعلمي -

وُل الِل سُ رَ     انَ كَ ِة ، وَ ي  لَ اىِ اَء في الجَ ورَ اشُ وُم عَ صُ يٌش تَ رَ ق ُ  تْ انَ )) كَ :  تٍ قالى  يخافً الشن  وي الذم أخرجى 
ُر هْ َض شَ رِ ا فُ م  لَ اِمِو ، ف َ يَ صِ بِ  رَ مَ أَ وَ  اَموُ ِة صَ ينَ دِ ى المَ لَ َر إِ اجَ ا ىَ م  لَ ف َ ، وُمُو صُ يَ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -
 .((  وُ تركَ  اءَ شَ  نْ ومَ ،  وُ امَ صَ  اءَ شَ  نْ : مَ  الَ اَن قَ ضَ مَ رَ 

صىلنى اللي عىلىيًو - وُل اللِ سُ اَن رَ )) كَ :  قاؿى  -رىًضيى اللي عىٍنوي -بن ٝتىيرىة  عن جابرً  خارمِّ البي  كيف صحيحً 
 مْ اُن لَ ضَ مَ رَ  ضَ ا ُفرِ م  ، فلَ  هُ دَ نْ َعاَىُدنَا عِ ت َ وي َ ،  ليوِ ا عَ ث  نَ حُ اَء ، ويَ اُشورَ اِم يوِم عَ يَ صِ ا بِ نَ أُمرُ يَ  -كىسىلنمى 

  . ُه ((دَ ا ِعنْ اَىْدنَ عَ ت َ ي َ  مْ لَ وَ ، ا نَ هَ ن ْ ي َ  مْ لَ ا وَ نَ رْ مُ أْ يَ 
صىلنى اللي - ِبي  الن   رَ مَ أَ )) :  قاؿى  -رىًضيى اللي عىٍنوي - األكوعً  بنً  سلمةى  من حديثً  البخارمِّ  كيف صحيحً 
 مْ لَ  نْ مَ َل فَ ْلَيُصْم بَِقي َة يَ ْوِمِو ، وَ َأكَ  انَ كَ   نْ مَ  ن  الن اِس : أَ ي فِ  َأذِّنْ  نْ أَ  اًل ِمْن َأْسَلَم :جُ رَ  -عىلىيًو كىسىلنمى 

 بنتً  بيعً كالر  ,  رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  حديثي  وي كمثلي  (( ،اَء ورَ اشُ وُم عَ وَم يَ اليَ  ن  إِ فَ ؛ ُصْم يَ لْ َل ف َ كَ َيُكْن أَ 
  . البخارمِّ  ككبل٫تا يف صحيحً  , -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-ميعىوِّذو 

ِـّ  , كىذا يف اٟتكمً  رمضافى  رً شه إ٪تا ىو صوـي  رعً الشن  ْتكمً  وـً من الصن  الواجبي ك   . العا
 . يةً دٍ , كالفً  اراتً كالكفن   خاصٍّ  بسببو  وـً الصن  كجوبى  كىو ال ٯتنعي 

 . ذرً النن  كما يف صوـً   وً على نفسً  فً ا١تكلن  بإ٬تابً  كقد ٬تبي 
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 يف العباداتً  -سبحانو- اللً  كجوً  كإرادةى  خبلصى م اإلوِّ قى أهنا تػي  : منها عظيمةٌ  مٌ كَ حِ  وفي ىذه العبادةِ 
ً وارل عن أعى تى يػى  أفٍ  وي كني ٯتي  ائمي فالصن ,  اٟتةً الصن  كاألعماؿً   ذلك , كيتم   ال يفعلي  وي لكنن ,  كيفطرى  اسً النن  ُتي

 وي , كينبٍت على ىذا أنن  -وي انى حى بٍ سي - لوي  كاإلخبلصً  اللً  كجوً  يف إرادةً  ما يكوفي  فهذا من أبلغً ,  وي صومى 
 . وً كاستقامتً  وً عظيمه يف صبلحً  لو أثره  عوري كىذا الش  ,  للعبدً  اللً  ٔتراقبةً  عورً الش   م جانبى وِّ قى يػي 

 هاكلِّ   يف األمورً  -سبحانو- اللً  عُتو على طاعةً مي  الذم ىو خَتي  ربً على الصن  قائمه  وـى الصن  أفن : ومنها 
          -رىًضيى اللي عىٍنوي - درمِّ ا٠تي  أيب سعيدو  كما يف حديثً   ربً من الصن  عطاءن أفضلى  ده بٍ أيعطي عى كما 

  . حيحُتً يف الصن 
فيتذكر ا١تساكُت  كالعطشً  اٞتوعً  بألً  الغًٍتن  ري شعً فيي ,  كا١تساكُتً  ر بالفقراءً ذكِّ يي  وـى الصن  أفن  : ومنها 

 هً لعبادً  ا٠تَتً ك ,  تعاىل فيها من اٟتكمً  ها اللي شرعى  ةو عباد أمن  يف أفن  شكن كال  , عليهم فيعطفي  كالفقراء
 .(ُ)رئ ٰر ٰذ يي ىي مي زئ   : اللي  كصدؽى ,  -وي انى حى بٍ سي -إال ىو  وي ما ال يعلمي 

جائزه كىو ,  هرً للشن  عن اإلضافةً  دان ٣ترن  رمضافى  ذكرى ,  [ انَ ضَ مَ رَ  مُ وْ صَ  بُ جِ يَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ وقولُ 
من  وـً الصن  كتابً   يف شرحً  نا ىذه ا١تسألةى ين كبػى ,  -رىًٛتىهيمي اللي - لفً كا٠تى  لفً السن  ٚتاىَتً  يف مذىبً 

       حديث أيب ىريرة , كمنها  حيحةي الصن  عليو األحاديثي  تٍ دلن  ىذا القوؿى  كأفن ,  خارمِّ البي  صحيحً 
ْت فُِتحَ  انُ ضَ مَ رَ  اءَ )) ِإَذا جَ :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - أفن الننبن  حيحُتً يف الصن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -
  . , كاألحاديث يف ىذا ا١تعٌت كثَتةه  ن ِة ((اُب الجَ وَ ب ْ أَ 

ن  مَ د  قَ ت َ ال ي َ )) :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن أفن  حيحُتً كما يف الصن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - كعنوي 
  . يِن ((ومَ يَ  وْ أَ ، وٍم وِم يَ صَ بِ  انَ ضَ مَ م رَ كُ نْ ٌد مِ حَ أَ 

وا ولُ قُ )) ال ت َ :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن  كفيو أفن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  ا حديثي كأمن 
يف  مٍّ دً عى  ابني  ركاهي ((  انَ ضَ مَ رَ  رُ هْ شَ  اءَ وا : جَ ولُ قُ  نْ كِ لَ ، وَ  ٌم للِ اسْ  انَ ضَ مَ رَ  ن  إِ فَ  اُن ؛ضَ مَ اَء رَ جَ 

 عن قوؿً  هيِّ يف النن  حن , كل يص -رىًٛتىوي اللي - اٞتوزمٌ  ابني  اٟتافظي  موضوعه كما قاؿى  حديثه  وي فإنن ,  الكاملً 
 شيءه . هرً للشن  دان عن اإلضافةً ٣ترن  رمضافى 

 
 

                              
 .ُٗ, كسورة النور , آية :  ٔٔ, كسورة آؿ عمراف , آية : ِِّ, ُِٔ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
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__________________________________________________                 
 نَ يْ رِ طِ فْ وا مُ حُ بَ صْ أَ  نَ يْ الثِ الث   ةَ لَ ي ْ لَ  وٍ حْ صَ  عَ مَ  رَ ي ُ  مْ لَ  نْ إِ فَ ؛  ِبُرْؤيَِة ِىاَلِلوِ 

__________________________________________________
 الصنوـً  شهرً  دخوؿي  يثبتي  رمضافى  ىبلؿً  ًبريٍؤيىةً  ذٍ ؛ إً  ةً الباء للسىببين  [ِبُرْؤيَِة ِىاَلِلِو  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

 , كالر ٍؤيةي ىنا نكرةه تفيدي  رمضافى  أم : ًبريؤيىًة ىبلؿً  عائده إىل رمضافى  [ِىاَلِلو  ]و : يف قولً  مَتي كالضن 
اليت  ابتةً , أك الثن  قولةً نا١ت باآلالتً  وً كىريٍؤيىتً   بالواًسطىةً  , كريٍؤيػىتىوي  بالعىٍُتً اجملرندةً  ريٍؤيىةى ا٢تبلؿً  , فتشملي  العموـى 
 . هي تػىٍرصيدي 

يف  -عىٍنوي  رىًضيى اللي - أيب ىريرةى  كحديثً   حيحةي الصن  األحاديثي :  على ىذا اٟتكمً  تكقد دلن 
,  وَأْفِطروا ِلُرْؤيَِتِو ((، )) ُصوُموا ِلُرْؤيَِتِو : -عىلىيًو كىسىلنمى صىلنى اللي -الًل  رسوؿي  : قاؿى  قاؿى  الصنحيحُتً 

          اسو بًن عبن  اللً  عبدً  , كحديثي  يف الصنحيحُتً  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى بًن عي  اللً  عبدً  ديثي ح وي كمثلي 
م سائي  بو داكدى , كالنن كأ,  أٛتدي  وي الذم أخرجى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-  . كصحنحاهي  كاٟتاكمي ,  ذم  , كالًتِّ

ـي -ا نى فأمرى  ةي كىالسنبلى  من حديثً  يف ركايةو  , كجاءى  هي شهرى  أف نصوـى  رمضافى  ىبلؿي  يى ئً إذا ري  -عىلىٍيًو الصنبلى
َترُوا وُموا َحت ى : )) ال َتصُ  قولو عليو الصبلة كالسبلـ -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً  عبدً 

  .((الِهاللَ 
إذا ل يػيرى  وي أم : أنن  [ ينَ وا ُمْفِطرِ َأْصَبحُ  ينَ ثِ اَل َة الث  لَ ي ْ َصْحٍو لَ  عَ : ] فِإْن َلْم يُ َر مَ  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

عىلىٍيًو - وً لقولً ؛  وا مفطرينى يومان فيصبحي  ثبلثُتى  توً دن عً  إكماؿي  ٬تبي  وي فإنن  من شعبافى  بلثُتى الثن  ا٢تبلؿي ليلةى 
ـي  ةي كىالسنبلى     :  خارمِّ للبي  فظي كاللن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  من حديثً  حيحُتً كما يف الصن   -الصنبلى

 كلفظي ,  يَن ((ثِ اَل اَن ثَ بَ عْ وا ِعد َة شَ لُ مِ كْ أَ م فَ يكُ لَ عَ  ْن غُب يَ إِ فَ ، َأْفِطِروا ِلُرْؤيِتِو ُرْؤيَِتِو ، وَ وا لِ )) ُصومُ 
  . ((ْغِمَي أُ  )), ك (( ُغمِّيَ  )), ك ( ( م  غُ  نْ إِ فَ  )):  مسلمو 
ـي - فأمرى  ةي كىالسنبلى        رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  حديثي  وي كمثلي , ثبلثُتى يومان  ًعدنةى شىعبافى  بإكماؿً  -عىلىٍيًو الصنبلى

ا الِعد َة و ْكِملُ أَ م فَ يكُ لَ ْن ُغم  عَ إِ )) فَ :  كفيوً  خارمِّ للبي  فظي كاللن ,  حيحُتً يف الصن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-
 .((  ينَ الثَ ثَ 

ـي  ٬تبي  وي أنن  بلثُتى الثن  ليلةى  و إذا ل يػيرى ا٢تبلؿي فدؿن على أنن   خصن ليلةى  -رىًٛتىوي اللي - في , كا١تصنِّ  شعبافى  إ٘تا
كمي  وي أنن  حيحةي الصن  عليو ىذه الس نةي  تٍ الذم دلن  تفصيبلن , كإال فاألصلي  يف ا١تذىبً  ألفن ؛  الصنحوً   ال ٭تي
 الر ٍؤيىًة  يف مسألةً  السنابقةً  يف األحاديثً  ـى كما تقدن   إال ًبريٍؤيىًة ا٢تبلؿً  بلثُتى الثن  ليلةى  رمضافى  شهرً  بدخوؿً 
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__________________________________________________                 
 وُ مُ وْ صَ  بُ جِ يَ  بِ ىَ ذْ مَ الْ  رُ اىِ ظَ فَ  رٌ ت َ ق َ  وْ أَ  مٌ يْ غَ  وُ نَ وْ دُ  الَ حَ  نْ إِ وَ 

__________________________________________________
ـً  فيها بُت األمرً  ٚتعى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -بن النن  أفن  خاصةن   (( ُرْؤيَِتوِ ُصوُموا لِ  :))وً الر ٍؤيىًة يف قولً  بالتزا

وا رَ ى ت َ ت  وا حَ ومُ صُ ال تَ )) وَ :  وً الريٍؤيىًة كذلك بقولً  ثبوتً  إال بعدى  رمضافى  بدخوؿً  عن اٟتكمً  هيِّ كالنن 
 بدخوؿً  ها ينتفي اٟتكمي كبانتفائً  , بًريٍؤيىًة ا٢تبلؿً  بلثُتى الثن  لةً يف لي العربةى  فدؿن على أفن ؛  (( لَ اَل الهِ 

 . وـً الصن  ككجوبً  رمضافى 
 [ وُ مُ وْ صَ  بُ جِ يَ  بِ ىَ ذْ مَ الْ  رُ اىِ ظَ فَ  رٌ ت َ ق َ  وْ أَ  مٌ يْ غَ  وُ نَ وْ دُ  الَ حَ  نْ إِ وَ  ]:  -اللي رىًٛتىوي - وُ قولُ 

  كالغبارً , أك قًته , غيمه  ريٍؤيىًة ا٢تبلؿً  دكفى  ٭توؿى  كىي أفٍ ,  بلثُتى الثن  يف ليلةً  انيةي الثن  ىذه ىي اٟتالةي 
 نتهاءً با , ٔتعٌت أننا ٨تكمي  وي صومي  ٬تبي  وي أنن  ا١تذىبً  ظاىرى  فإفن ,  الريٍؤيىةى  الذم ٯتنعي  الكثيفً  كالد خافً 

 فرداتً , كىو من مي  يف ا١تسألةً  القولُتً  كىذا ىو أحدي ,  الصنوـً  ككجوبً  رمضافى  كدخوؿً  شعبافى 
 :  وً إليو بقولً  -رىًٛتىوي اللي - ناظمي ا١تفرداتً  اٟتنبليِّ , كأشارى  ا١تذىبً 

 الِهاَللِ  نِ ِمْن َشْهِر َشْعَباَن عَ ي       الِ الل يَ           نَ يَن مِ ي الث الثِ   فِ وَ 
 َحَرامُ  ْطُرهُ                 ْن رََمَضاَن فِ     مِ   ٍد ُيَصاُم     ي غَ ِإْن َحاَل َغْيٌم فِ 

ـي  قاؿى , فيو  ا٠تبلؼً  قوةي  [ بِ ىَ ذْ مَ الْ  رُ اىِ ظَ فَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وً من قولً  ستفادي كيي   اللً  أبو عبدً  اإلما
  ا١تذىبً  ظاىرى  كهي األصحابي , كذكري  هي : ] اختارى  -رىًٛتىوي اللي - ا١تقدسي   فلحو مي  بني  ٤تمدي  ينً الدِّ  مشسي 
, فبل تتوجنوي  , كال أمرى بوً  بالوجوبً  حى أنٌو صرن  كل أجٍد عن أٛتدى , وا كذا قالي ,   عليوً  أٛتدى  نصوصى  كأفن 

 حابةً أحدو من الصن  كال يف كبلـً ,  أٛتدى  للوجوًب يف كبلـً  ا : ال أصلى شيخني  , ك٢تذا قاؿى  إليوً  وي إضافتي 
 .قم [ اهي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى 

          ًبن النن أىفن   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-رى مى عي  الًل بنً  عبدً  من حديثً  حيحُتً يف الصن  كاستدلوا ٔتا ثبتى 
م  غُ  نْ إِ فَ ، ى َترْوُه وا حت  ال َتُصومُ فَ ، وَن رُ شْ عِ ٌع وَ سْ تِ  رُ هْ ا الش  ن مَ )) إِ :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -

          الًل ًبني عمرى  دي عب قاؿ نافعه : فكافى ) :  هً يف مسندً  ألٛتدى  كيف ركايةو ,  (( وُ اْقُدُروا لَ ْم فَ َعلْيكُ 
ريًئيى فذاؾى ,فإٍف ل يػيرى  فٍ , فإً  يبعثي مىٍن ينظيري  كعشركفى إذا مضىى من شعبافى تسعه  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-

 أك قًته أصبحى , سحابه  هً مىنٍظرً  دكفى  مفطران , كإف حاؿى رًه سحابه كال قًته أصبحى ظٍ كل ٭تىيٍل دكفى منى 
 . (صائمان 
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 :  وهٍ جُ وُ  من ثالثةِ  من ىذا اٟتديثً  اللةً الدِّ  ككجوي 
صىلنى - بِّ النن  قوؿى  كقد فسنرى  , راكم اٟتديثً  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنى  اللً  عبدى  أفن  : ألولُ ا الوجوُ 

حايب  إذا فيها غيمه , كالصن  ماءي السن  تً إذا كانى  بلثُتى الثن  ليوـً  وً بصومً  (( وُ وا لَ اْقُدرُ فَ ) ) : -اللي عىلىيًو كىسىلنمى 
 أعلمي  وي ألنن ؛  هً إىل تفسَتً  وعي جي الر   ٔتعٌتن كجبى  هي مبلن كفسنرى لفظان ٣تي  -كىسىلنمى صىلنى اللي عىلىيًو -بن ركل عن النن 

 دى هً شى  وي كألنن  ؛ه مقصودى  بوً  ما يعلمي  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن كييٍدرًؾي ًبقىرائًن األىحواًؿ عن ,  غةً بالل  
كيػىٍركيو  وي ٔتا ل ينقلٍ  أعلمى  فيكوفي ,  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - سوؿى الرن  كشاىدى , أكيلى التن  كحىضىرى ,  التننزيلى 

 . كا١تقاؿً  من الكبلـً  كركاهي  وي فكيف ٔتا قد نقلى  , من قىرائًن األىٍحواؿً 
, كمنو (  قىدىرى يقًدري ٔتعٌت : ضينقى  : ) الل غةً  ٚتاعةه من أىلً  قاؿى  ثي حي غةً الل   : من جهةً  انيالث   والوجوُ 

(ِ)رئ جض مص خص حص مس خس زئ : تعاىل وي , كقولي  أم : تىضىينقى ( ُ) رئ ىب نب مب زب زئ  :و تعاىلقولي 
  

 . أم ييضىيِّقي 
ـي - وي فإذا كاف قولي  ةي كىالسنبلى  ال يكوفي  قى يٍ يً التنضٍ  ٔتعٌت ضىيِّقوا لو , فإفن  (( وُ وا لَ )) فَاْقُدرُ :  -عىلىٍيًو الصنبلى

سى  إال بأفٍ   .  بلثُتى الثن  ليلةى  وي يىٍطلعي فيو , كىو طلوعي  لو أقل  زمنو  بى ٭تي
 وي كألنن  ؛ -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  لتفسَتً  الشنهرً  يف أٌكؿً  يكوفي  كالعشرينً  بالتسِّعً  ري دٍ كالقى 

 . فالقىٍدري يف كلِّ ىبلؿو ٔتا يقتضيوً ,  وـً للصن  األحوطي 
وا اْقُدرُ م فَ يكُ لَ ُغم  عَ  نْ إِ )) فَ :  وً إىل قولً ,  (( ينَ رِ شْ عِ ٌع وَ سْ تِ  رُ هْ ا الش  مَ ن  )) إِ :  وً : يف قولً  الثُ الث   الوجوُ 

الذم  هم أفن الشنهرى ا معٌتن , بل أىٍعلىمى لذكرى كالعٍشرينى ل يكنٍ  لو بالتِّسعً التنٍضيًٍيقى  أرادى  وي فلوال أنن  (( وُ لَ 
دن منو تسعه الذم البي  هري : الشن  قاؿى  وي ؛ فكأنن  ببً بالسن  ا١تشعرةً  الفاءً  منو تسعه كعشركفى ْترؼً  دن البي 

 ىذا العىددى ًإذا غيمن عليكم . كا لوي ري كعشركفى فاقدي 
          ًبن النن أفن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  من حديثً  يحُتً يف الصنح كما استدلوا ٔتا ثبتى 

 دَ قَ عَ ، وَ  ينَ ى َثالثَ ولَ ي األُ فِ  هِ دِ يَ بِ  ارَ شَ أَ ا ، فَ ذَ كَ ىَ ا وَ ذَ كَ ُر ىَ )) الش هْ :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -
  . يَن ((رِ شْ عِ عاً وَ سْ ي تِ نِ عْ ي َ  ةِ ثَ الِ ي الث  فِ  امَ هَ ب ْ الِ 

يف  اليقُتي  ثبلثُتى يومان , فأصبحى  تسعان كعشرينى كيكوفي  يكوفي  هرى الشن  دؿن على أفن  وي : أنن  اللةِ الدِّ  ووجوُ 
٘تامان  هرً من الشن  أف يكوفى  فيو , فيحتملي  ان مشكوك بلثُتى الثن  يوـي  تسعه كعشركفى يومان , كيكوفي  وي أنن  الشنهرً 

                              
 . ٕسورة الطبلؽ , آية :  / (ُ)
 . ِٔ/ سورة الرنعد , آية :  (ِ)
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يف الثنبلثُتى ىل ىو  فإننا نشك  القىًتىً الغىٍيم ك  بسببً  ٍؤيةي الر   تً رى ا تعذن منو ؛ فلمن  أال يكوفى  لو , ك٭تتملي 
 كىو تسعه كعشركفى , كنصوـي  هرً الشن  يف حسابً  إىل اليقُتً  فنرجعي  ؟ أك من رمضافى , من شعبافى 

 . الثبلثُتى احتياطان للعبادةً 
عن كىو ركايةه ,  كالظناىرينةً ,  افعينةً , كالشن  , كا١تالكينةً  من اٟتنفينةً  -رىًٛتىهيمي اللي -العلماء  ٚتهوري  كذىبى 
,  من شعبافى  كِّ الشن  ليلةي  تٍ إذ كانى  وي إىل أنن  رٛتو الل تيميةى  ابني  اإلسبلـً  ىا شيخي اختارى  أٛتدى  اإلماـً 
كمي  وي القىًتىً فإنن ك  الغىيمً  الرنٍؤيةي فيها بسببً  تً رى كتعذن  ـي  ثبلثُتى يومان , كال ٬تبي  شعبافى  ًعدنةً  بًتماـً  ٭تي  صيا
 . من رمضافى  وي على أنن  كِّ الشن  يوـً 

  ًبن النن أفن  خارمِّ للبي  فظي كاللن  , -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  من حديثً  يف الصنحيحُتً  وا ٔتا ثبتى كاستدل  
َة د  وا عِ فََأْكِملُ  ميكُ لَ ُغم  عَ  نْ ، فَإِ وا ِلُرْؤيَِتِو رُ طِ فْ أَ وَ ، وا ِلُرْؤيَِتِو ومُ )) صُ :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -
 . يَن ((الثِ اَن ثَ بَ عْ شَ 

 ثبلثُتى  شعبافى  ةً عدن  إكماؿً  بً يف كجو  نص   (( انَ بَ عْ شَ  ةَ د  وا عِ لُ مِ كْ أَ )) فَ و : قولى  : أفن  اللةِ الدِّ  ووجوُ 
ـ  يومان       أك مغيمةو  , صحوان  ماءي السن  تً سواء كانى  فيها ا٢تبلؿي  اليت ل يػيرى  األحواؿً  يف ٚتيعً  , كىو عا

 . م ((يكُ لَ م  عَ غُ  نْ إِ )) فَ :  وً لقولً ؛  ةً يمى يف ا١تغً  بل نص  
          بن النن  أفن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  ثً من حدي حيحُتً وا ٔتا ثبت يف الصن كما استدل  

 .وا (( رُ طِ فْ أَ فَ  وهُ مُ تُ ي ْ أَ ا رَ ذَ إِ وَ ، وا ومُ صُ فَ  وهُ مُ تُ ي ْ أَ ا رَ ذَ )) إِ :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -
فبل ,  ا٢تبلؿً  رؤيةً  إال بعدى  ال يكوفي  رعين الشن  وـى الصن  على أفن  داؿ   رطً الشن  سلوبى أ : أفن  اللةِ الدِّ  ووجوُ 

          :  بلفظً  خارمٌ البي  منطوقان بو يف ركايةً  رطً الشن  مفهوـي  كقد جاءى , إال هبا  رمضافى  شهرً  بدخوؿً  كمي ٭تي 
((  ينَ الثِ ثَ  ةَ د  وا العِ لُ مِ كْ أَ م فَ يكُ لَ ُغم  عَ  نْ إِ ، فَ  وهُ رَ ى ت َ وا حت  ومُ صُ تَ ال ًة فَ لَ ي ْ لَ  ونَ رُ شْ عِ ٌع وَ سْ تِ  رُ هْ )) الش  
يف  هيِّ النن  بصيغةً  وي ألنن ؛  ؤيةً الر   إال بعدى  هرً الشن  بدخوؿً  اٟتكمً  على عدـً  اللةً صريحه يف الدِّ  فظي فهذا اللن 

كمي  الر ؤيةً  كعدـً ,  الغيمً  يف حاؿً  وي يف أنن  كصريحه ,  (( وهُ رَ ى ت َ وا حت  ومُ صُ ال تَ )) فَ :  وً قولً   ةً عدن  بإ٘تاـً  ٭تي
 ؤيةً الر   اتضاحً  كعدـً  الغيمً  يف حاؿً  وي صومي  ال ٬تبي  كِّ الشن  يوـى  يومان , كىذا يدؿ  على أفن  بلثُتى ث شعبافى 

صىلنى اللي عىلىيًو - اللً  رسوؿي  قاؿى :  قاؿى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبن  بنً  اللً  عبدً  ْتديثً وا كما استدل  
 د ةَ وا العِ لُ مِّ كَ فَ  ابٌ حَ سَ  وُ نَ ي ْ ب َ وَ  مُ كُ نَ ي ْ ب َ  الَ حَ  نْ إِ ، فَ  وِ تِ يَ ؤْ رُ وا لِ رُ طِ فْ أَ ، وَ  وِ يتِ ؤْ رُ وا لِ ومُ )) صُ :  -كىسىلنمى 

 . حاهي كصحن  , كاٟتاكمي  ذم  م, كالًتِّ  سائي  كالنن ,  أٛتدي  ركاهي  االً ((بَ قْ تِ سْ ا رَ هْ وا الش  لُ بِ قْ ت َ سْ ال تَ وَ ،  ينَ الثِ ثَ 
 :  من وجهينِ منو  اللةً الدِّ  ككجوي 



 شرح زاد المستقنع                          الصَِّيامِ  ابُ تَ كِ                                             ٔٔ      

 

 

على  فدؿن ,  الر ؤيةً  بثبوتً  وـً الصن  بوجوبً  اٟتكمى  قيندى  حيثي  ((وا ِلرْؤيَِتو ومُ صُ )) :  وً : يف قولً  األولُ 
 نا .كىي معدكمةه يف مسألتً , ها عند عدمً  وً انتفائً 

َة َثالثِيَن ، َوال َتْستَ ْقِبُلوا الش ْهَر  )):  وً : يف قولً  انيالث   ُلوا الِعد  َنُو َسَحاٌب َفَكمِّ َنُكُم َوبَ ي ْ فَِإْن َحاَل بَ ي ْ
حىت كلو حاؿ  وي صومي  ٬تبي  كال,  من شعبافى  الشنكِّ  يوـى  على أفن  اللةً صريحه يف الدِّ  وي فإنن  (( اْسِتْقَباالً 

 . دكف رؤية ا٢تبلؿ أم  حائلو 
صىلنى اللي عىلىيًو - ِبي  الن   انَ )) كَ :  تٍ قالى  -ارىًضيى اللي عىٍنه- عائشةى  ا١تؤمنُتى  ِـّ أي  ديثً ْت واكما استدل  

 يوِ لَ ُغم  عَ  نْ إِ ، فَ  انَ ضَ مَ رَ  ةِ يَ ؤْ رُ لِ  ومُ صُ يَ  م  ، ثُ  هِ رِ يْ غَ  نْ مِ  ف ظُ حَ تَ ال ي َ  ااَن مَ بَ عْ شَ  لِ اَل ىِ  نْ مِ  ظُ ف  حَ تَ ي َ  -كىسىلنمى 
 . حوي كصحن  كاٟتاكمي ,  كأبو داكدى ,  ركاه أٛتدي  (( امَ صَ  وماً ثم  يَن يَ الثِ د  ثَ عَ 

 كعدـي  ظي حف  ىو التن  كِّ يف يـو الشن  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن  ىدمى  على أفن  دؿن  وي أنن :  اللةِ الدِّ  ووجوُ 
  الشنكِّ  ٍم يوـى صي , كل يى  ثبلثُتى  شعبافى  ةى عدن  ما أكملى هي دكنػى  الغيمي  , كأنو إذا حاؿى  الر ؤيةً  ـو إال بعدى الصن 

 .  كىو نصه صريحه يف حكم مسألتنا
 ا١توجبةي  ر٭تةي الصن  نةي عليو الس   تٍ الذم دلن  ىذا القوؿً  ىو رجحانُ  -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ كالعً -يل  كالذم يظهري 

 . الر ؤيةً  ثبوتً  إال بعدى  غيمه ك٨توه إذا حاؿى دكفى الر ؤية كِّ الشن  يوـً  صوـً  لعدـً 
 جابي فيي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  يثً من حد األكؿً  القوؿً  بو أصحابي  ا ما استدؿن كأمن 

 :  من وجوهٍ عنو 
 علماءً  ٚتهورً  يف قوؿً  ال ييعتربي  وي فإنن  هً إذا كاف ٥تالفان لظاىرً  للحديثً اكم الرن  تفسَتى  : أفن  األولُ  الوجوُ 

ٔتا  ىم يف ىذه ا١تسألةً عندى  كالعربةي ,  -يعى مً اٞتى  اللي  مى حً رى - كاٟتنابلةً ,  ةً افعين كالشن ,  ةً من ا١تالكين  األصوؿً 
 ةً عدن  على إكماؿً  ها تدؿ  كلن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -اليت ركاىا  األحاديثً  فظاىري , آه اكم ال ٔتا رى ل الرن كى رى 

عن  هيِّ على النن  الذم يدؿ   -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - بِّ إىل النن  ا١ترفوعى  ريحى فيها الصن  , بل إفن  شعبافى 
 .  سواء يف حاؿ الغيم , أك عدمو ؤيةً الر   إال بعدى  وـً الصن 

ـي -و قولً  تفسَتي ا : كأمن  انيالث   الوجوُ  ةي كىالسنبلى  قً يٍ يً ضٍ و ٔتعٌت التن على أنن  (( وُ وا لَ رُ دُ اقْ فَ  )):  -عىلىٍيًو الصنبلى
 ماـً على التن  هي رى دٍ قى  هرً الشن  ٔتعٌت إعطاءً  ري دٍ ان : القى , كالثن  ما ذكركهي :  ا١تعنيُتً  ٭تتملي  رى دٍ القى  أفن :  وي فجوابي 
       و يف قولً  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - بِّ ذلك صر٭تان مرفوعان إىل النن  كقد جاءى , يومان  ثبلثُتى  توً دن عً  بإ٘تاـً 

ـي - ةي كىالسنبلى  بِّ إىل النن  مرفوعو  نصٍّ  أم   دٍ رً , كل يى  ماً ((وْ ي َ  ينَ الثِ ثَ  انَ بَ عْ شَ  ةَ د  وا عِ لُ مِ كْ أَ )) فَ :  -عىلىٍيًو الصنبلى
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__________________________________________________                 
 ةِ لَ بِ قْ مُ الْ  ةِ لَ ي ْ ل  لِ  وَ هُ ارًا ف َ هَ ن َ  يَ ئِ رُ  نْ إِ وَ 

__________________________________________________
 وا شهرى طي عٍ أى : أم  (( وُ وا لَ رُ دُ اقْ )) فَ : و معٌت قولً  فيكوفي  ,ان الثن  بالوجوً  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -

 . باالعتبارً  وأولى أرجحُ  وً تً دن عً  ٘تاـً كامبلن بإ  هي رى دٍ قى  شعبافى 
((  ونَ رُ شْ عِ وَ  عٌ سْ تِ  رُ هْ الش  )) :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - بن النن  م بأفن ا استدال٢تي : كأمن الثُ الث   الوجوُ 

تسعان كعشرين  يكوفي :  هرى الشن  أفن  بقولو عليو الصنبلة كالسنبلـ حيحُتً يف الصن  نةي الس   تً تى بى ثػى  جوابو : أنوف
الذم  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  ذلك صر٭تان يف حديثً  كقد جاءى  ,ثبلثُت يومان  كيكوفي 

 يف يوـً  لى األص أفن  معناهي  فإفن ,  ثبلثُتى  كيكوفي  تسعان كعشرينى  يكوفي  هرى الشن  أفن  استدلوا بو , فإذا ثبتى 
 و يف ليلةً أنن  بدليلً , ان الثن  القوؿً  بو أصحابي  ييسلِّمى  أفٍ  يلزـي  كىذا األصلي  , من شعبافى  وي أنن  بلثُتى الثن 

 كي , كالشن  ثبلثوفى  وي أنن  هرً يف الشن  األصلى  فدؿن على أفن ؛  هرً الشن  حكموا بتماـً  ركا ا٢تبلؿى إذا ل يى  حوً الصن 
 ؤيةي الر   إذا ل تثبتً  القضاءى  م يوجبوفى م ذلك أهنن وِّ قى كيػي ,  ىذا األصلً  ال يقول على رفعً  مً يٍ الغى  يف ليلةً 

ى  وي بأنن  ؤية , ك٭تكموفى الر   نا بانعداـً يف مسألتً  هرً الشن  إذا حكموا بدخوؿً  من رمضافى  بلثُتى الثن  ليلةى   تبُتن
  ىذا األصلً  ال يقول على رفعً  الغيمً  ليلةً يف  ك  كالشن ,  من شعبافى  وي أنن  ليوـً ا يف ىذا , فاألصلي  ا٠تطأي 
 .على ما كافى  ما كافى  بقاءي  األصلى  , كأفن  كِّ بالشن  زاؿي ال يي  اليقُتى  ها دالةه على أفن كلن   ريعةً الشن  صوؿى أ ألفن 

   , غيمه  من شعبافى  بلثُتى الثن  ليلةى  ا٢تبلؿً  رؤيةً  دكفى  إذا حاؿى  ياـً الصِّ  كجوبً  بعدـً  القوؿي  يترجحُ  كهبذا
 . أعلمي  أك قًته كاللي 

ى  [ ةِ لَ بِ قْ مُ الْ  ةِ لَ ي ْ ل  لِ  وَ هُ ف َ  اً ار هَ ن َ  يَ ئِ رُ  نْ إِ وَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ  كىو  ا١تعتربى  ؤيةً الر   زمافى  -رىًٛتىوي اللي - بُتن
كمي هناران  , كأنو إذا ريًئيى  من شعبافى  بلثُتى الثن  كىي ليلةي  الشنكِّ  ليلةى يف  ل ا٢تبلؿي أف يػيرى   لليلةً  وً بكونً  فإنو ٭تي
كمن مثن ال ٨تكم بدخوؿ رمضاف برؤية النهار , كال ٨تكم ٓتركجو ,  ابقةً السن  , كليس لٌليلةً  ا١تقبلةً 

 مركم   كىذا القوؿي   هي أك بعدى  كاؿً الزن  قبلى  كهي رى توم أف يػى كيس,  ناقصان إذا رؤم صبيحة تسع كعشرين منو
 اللي  يى ضً رى -حابة من الصن  كأنسو ,  رى مى عي  بنً  اللً  كعبدً ,  مسعودو  بنً  اللً  كعبدً ,  ابً ا٠تطن  بنً  رى مى عن عي 

          يف ا١تشهورً  كاٟتنابلةً , ةً افعين كالشن ,  ةً كا١تالكين ,  ةً من اٟتنفين  اٞتمهورً  كىو قوؿي , -ُتى عً ٍٚتى أى  مٍ هي نػٍ عى 
 .  -يعى مً اٞتى  اللي  مى حً رى -
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__________________________________________________                 
   الص ْومُ  مُ هُ ل  كُ   اسَ الن   مَ زِ لَ  دٍ لَ ب َ  لُ ىْ أَ  آهُ ا رَ ذَ إِ وَ 

__________________________________________________ 
من  ها أقربي بعضي  ةى لن ىً األى  أفن :  قُتى انً ًٓتى  ني ك٨تىٍ  رى مى عي  ابي تى ا كً نى جاءى ) :  قاؿى  كاستدلوا ٔتا ركل أبو كائلو 

,  ( ةن ين شً عى  باألمسً  اهي ما رأيى أهنن  بلفً جي رى  ا , أك يشهدى وي سٍ كا حىت ٘تي ري فطً هناران فبل تي  ا٢تبلؿى  مي بعضو فإذا رأيتي 
       فبٌُتى , .ق ( ا -رىًضيى اللي عىٍنوي - رى مى عن عي  : ) ىذا أثره صحيحه  -رىًٛتىوي اللي - البيهقي   ٟتافظي قاؿ ا

من  من الفطرً  منعى  ؤيةه , حيثي فيو ري  ال تثبتي  هارى النن  كأفن ,  ي  شً العى  ؤيةً ر  ال ٤تلن  أفن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -
 ْتاؿو  هارً النن  برؤيةً  ه , كبٌُت أنو ال عربةى كما بعدى  كاؿً الزن  بُت ما قبلى  ؽٍ رِّ فى كل يػي , هناران  ا٢تبلؿً  برؤيةً  رمضافى 

 اللي  يى ضً رى - حابةً الصن  بُتى  رى هً تى شٍ يى  أفٍ  يف مثل ىذا اٟتكمً  , كالغالبي  وً نتن ا باتباع سي نى رٍ مً أي  راشده  كىو خليفةه 
 منهم .  وتِّ كي الس   إىل اإلٚتاعً  فهو أقربي , عليو ذلك  أحدان أنكرى  أفن  ؼٍ رى عٍ كل يػي  -مهي نػٍ عى 

  [ الص ْومُ  مُ هُ ل  كُ   اسَ الن   مَ زِ لَ  دٍ لَ ب َ  لُ ىْ أَ  آهُ ا رَ ذَ إِ وَ  ]:  -اللي رىًٛتىوي - وُ قولُ 
من  هي , كغَتى  يى فيو ا٢تبلؿي الذم ريئً  البلدى  ؤيةي الر   تً لزمى  ا٢تبلؿى  بلدو  إذا رأل أىلي  أنو -رىًٛتىوي اللي - هي مرادي 

 كمنهم األئمةي , اٞتملة  من حيثي  -اللي  مرىًٛتىهي - العلماءً  ٚتهورً  كىذا ىو مذىبي ,  ا١تسلمُتى  بلدافً 
 .  -عً يٍ مً ى اٞتٍى لى عى  اللً  ةي ٍٛتى رى - األربعةي 

 الببلدي  تً فإف كانى ,  العي ا١تطى  أف تتقاربى  وي شرطي  ىذا اٟتكمى  يرل أفن  نٍ فمنهم مى : مث فيصِّل يف ىذا القوؿ 
 من فقهاءً  طائفةو  كىذا ىو قوؿي ,  وي ريؤيتي  بلدو  لكلِّ  ككافى ,  وـي م الصن هي ها ل يلزمٍ مطالعي  تٍ متباعدةن كاختلفى 

ا١تعرفًة  أىلً  باتفاؽً  العي ا١تطى  ٗتتلفي ) : -رىًٛتىوي اللي - اإلسبلـً  شيخي  قاؿى ,  كاٟتنابلةً ,  ةً افعين كالشن ,  ةً ا١تالكين 
  .ق( ا  فبلكإالن ,  وـي الصن  لزـى  تٍ فقى فإف اتن 
ـي  كقاؿى  بل ٗتتص  ٔتن ,  اسى ال تعم  النن  ؤيةى الر   نا أفن أصحابً  عندى  حيحي الصن : )  -اللي رىًٛتىوي - وكم  النن  اإلما

 .ق( ا فبل كإالن , هم لزمى  ا١تطلعي  فقى اتن  إفً  : , كقيلى  بلةي فيها الصن  ري صى قٍ على مسافةو ال تػي  بى ري قػى 
كىو ,  كل يعتدن با١تطلعً ,  اعتدن باإلقليمً  نً كمنهم مى ,  -اللي  مرىًٛتىهي - ةً ا١تالكين  بعضي  هبذا القوؿً  كقاؿى 

ـي  فإذا كافى ,  اعتدن باإلماـً  نً , كمنهم مى  -اللي  مرىًٛتىهي - ةً افعين الشن  قوؿه يف مذىبً  ـى  يف بلدو فيو اإلما  صا
 .  -عً يٍ مً ى اٞتٍى لى عى  اللً  ةي ٍٛتى رى - كاٟتنابلةً ,  ةً افعين كالشن ,  ةً عند ا١تالكين  كىو قوؿه ,  وً بصومً 

الذم ذكرناه  فصيلً على التن  اإلقليمً  كأىلى ,  ا١تطلعً  كأىلى ,  البلدً  أىلى  تلزـي  ؤيةى الر   بأفن  القائلوفى  كاستدؿن 
ـي - وً قولً  بعموـً  ةي كىالسنبلى   ًبن النن  أفن  حيحُتً يف الصن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  يف حديثً  -عىلىٍيًو الصنبلى
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ـ   وا : إفن فقالي  (( وِ يتِ ؤْ رُ وا لِ رُ طِ فْ أَ وَ ،  ؤيتوِ رُ وا لِ ومُ )) صُ :  قاؿى  -عىلىيًو كىسىلنمى صىلنى اللي - يدؿ   ىذا عا
 هم .ٚتيعى  كالفطري ,  وـي لـز الصن  ا١تسلمُتى  إذا رأل ا٢تبلؿى بعضي  وي على أنن  وً بعمومً 

صىلنى اللي - بن النن  أفى  حيحُتً يف الصن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  وا ْتديثً ككذلك استدل  
  . ى تَ َرْوُه ((وُموا حت  صُ ال تَ فَ ؛ ًة لَ ي ْ وَن لَ رُ شْ عِ ٌع وَ سْ ُر تِ هْ )) الش  قاؿ :  -عىلىيًو كىسىلنمى 

ى  ـي - فبُتن ةي كىالسنبلى ا سواءن  بثبوتً  وـً بالصن  اٟتكمى  جبى كأك , مطلقان  ؤيةً بالر   وـً الصن  كجوبى  -عىلىٍيًو الصنبلى
على  وـي الصن  ا١تسلمُتى  ٚتيعى  ئيى ا٢تبلؿي يف بلدو لزـى إذا ري  وي على أنن  فدؿن  ؛أك من الكلن  كانت من البعضً 

 الذم ذكرناه . فصيلً التن 
  يقً دِّ أيب بكرو الصِّ  بنً  دً ٤تمن  بنً  اسمً الق كىو قوؿي ,  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبن  بني  اللً  عبدي  كذىبى 

ى لى عى  اللً  ةي ٍٛتى رى - ا١تبارؾً  بنً  اللً  كعبدً ,  راىويوً  بنً  , كإسحاؽى  , كعكرمةى  رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  بنً  سالً ك 
 يف صحيحً  كاستدلوا ٔتا ثبتى ؛ م هي بلدو رؤيتػي  أىلً  لكلِّ  كأفن ,  اٞتميعى  وـي الصن  ال يلزـي  وي إىل أنن  -عً يٍ مً اٞتٍى 

ـى عليو كريبه موالهي  أنو -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبن  بنً  اللً  عبدً  مسلمو من حديثً  كقد  اـً من الشن  قىًد
 اسو عبن  بني  اللً  عبدي  وي سألى  ا١تدينةى  ـى دً ا قى فلمن ,  اٞتمعةً  ليلةى  فرأكا ا٢تبلؿى ,  كىو ىناؾى  عليو رمضافي  لن اٍستػىهى 

؟  اٞتمعةً  ليلةى  وي تى يػٍ أى رى  تى نٍ : أى  فقاؿى ,  اٞتمعةً  ليلةى  : رأيناهي  رأىٍيتمي ا٢تبلؿى ؟ فقاؿى مىت  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-
ـى كصامي  ناسي الن  : رآهي  قاؿى   كملى حىت ني  نصوـي  فبل نزاؿي  بتً السن  ليلةى  , قاؿ : لكن رأيناهي  معاكيةي  وا كصا
    ا رنَ مَ ا أَ ذَ كَ ىَ ، ال )) ؟ قاؿ :  كصياموً  معاكيةى  : أال تكتفي برؤيةً  تي , فقلٍ  نراهي , أك يومان  ُتى ثبلثً 

, ىو فيو  الذم ليسى  البلدً  برؤيةً  ل يعتدن  وي : أنن  اللةِ الدِّ  ووجوُ ,  (( -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - اللِ  ولُ سُ رَ 
 لو حكمي  (( -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - اللِ  ولُ سُ ا رَ نَ رَ مَ ا أَ ذَ كَ ىَ )) :  وي كلِّ بلدو ريٍؤيػىتىوي , كقولي   ألىلً  كجعلى 
 . رٛتهم الل األصوؿً  علماءً  ٚتهورً  كىو مذىبي ,  ا١ترفوعً 

 اللً  كعبدً ,  أيب ىريرةى  حديثً  لعموـً  ؛القوؿ األكؿ رجحاف ىو  -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ كالعً - لي والذي يظهرُ 
 حديثً  كبُتى , ٚتعان بينهما  ا١تطالعً  اختبلؼى  العموـً صِّصي من مث ٩تي ,  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً إ
 . -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-اسو عبن  بنً  اللً  بدً ع

 أىلً  , كىو قوؿي  الواحدً  البلدً  فيو ٔتثابةً  البلدافً  فيو مانعه من جعلً  كالفرؽي ,  ا١تطالع مؤثره  فاختبلؼي 
 . أعلمي  كاللي , عنهم  -رىًٛتىوي اللي - اإلسبلـً  شيخي  كما حكاهي   ا٠تربةً 

 
 



 شرح زاد المستقنع                          الصَِّيامِ  ابُ تَ كِ                                             ٘ٔ      

 

 

__________________________________________________                 
 َوُيَصاُم ِبُرْؤيَِة َعْدٍل َوَلْو أُنْ َثى

__________________________________________________
 بثبوتً  كاٟتكمى ,  وـً الصن  كجوبى  أفن : أم [ َوُيَصاُم ِبُرْؤيَِة َعْدٍل َوَلْو أُنْ َثى  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

 .  دي عد  , كال ييشًتط التن  الواحدً  العدؿً  يكفي فيو خربي  رمضافى  شهرً  دخوؿً 
 ىا , كما قاؿصغائرى  وً أحوالً  ي يف غالبً كيتقن ,  وبً ني الذ   كبائرى   ( ىو الذم ٬تتنبي ؿ دٍ : ) العى  وي كقولي 

 :  -رىًٛتىوي اللي - لعةً الطن  صاحبي 
 ارَ ائِ غَ ِب الص  ي االْغلَ ي فِ قِ ت  ي َ َرا     وَ ائِ بَ ُب الكَ نِ تَ جْ ْن يَ ُل مَ دْ العَ 

 ها يف كتابً كمسائلً , اىد يف الشن  ا١تشًتطةً  العدالةً  ألحكاـً  بيافو  تعاىل مزيدي  اللً  كسيأت بإذفً 
 .  هاداتً الشن 

 . وـً الصن  شهرً  القاضي بدخوؿً  مى كى حى  وي عدالتي  تٍ كثبتى  وً برؤيتً  رجله  فإذا أخربى 
         هي كمرادي ,  ا١تذىبِّ  إىل ا٠تبلؼً  فيها إشارةه (  وٍ لى )  أفن  ـى تقدن  [َوَلْو أُنْ َثى  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ وقولُ 

ى  ثى نػٍ أك أي  ان ر كى ذى  يستوم فيو أف يكوفى  العدؿً  الواحدً  ٓتربً  وـً الصن  شهرً  بدخوؿً  اٟتكمى  أفن  -رىًٛتىوي اللي -
 ال من بابً ؛  ا٠تربً  من بابً  وي نن على أ كىذا مبٍت  , دان بٍ ان أك عى رٌ حي  يستوم فيو أف يكوفى ككذلك 

 .هادة ً الشن 
خربان   تٍ فكانى ,  آلدميٍّ  هبا حق   قي ره عن عبادةو ال يتعلن بػى خى  وي ألنن  ؛ هادةً الشن  لفظي  عتربي ال يي  فعلى ىذا القوؿً 

 األحراري , ك  ساءي كالنِّ ,  جاؿي , فيستوم فيو الرِّ  -اللي عىلىيًو كىسىلنمى صىلنى - اللً  رسوؿً  ْتديثً  كاإلخبارً 
ً بػى إال بعد التن  وً بقولً  نا من العملً نعى مى  اللى  ألفن ؛  الفاسقً  فيو خربي  قبلي كال يي  كالعبيدي  ال  وي على أنن  فدؿن ؛  ُت 

انىوي - كما قاؿى ؛  كم بو منفردان ٣تردان كال ٭تي  ييقبلي   جي يه ىه مه جه ين ىن زئ  :-كىتػىعىاىلى سيٍبحى
(ُ)رئحي

 .  كاجملنوفً ,  بِّ كالصن ,  الكافرً  خربي  قبلي كما ال يي   
 هرً الشن  ثبوتي  , كليسى  هادةً الشن  من بابً  وي ألنن ؛  ا١ترأةً  فيو شهادةي  قبلي و ال تي أنٌ :  ثانٍ  قولٌ  وفي المذىبِ 

 العددي  شًتطي يي  كعلى ىذا القوؿً ,  إىل ا١تاؿً  كؿي ؤي ٔتاؿو كال يػى  ليسى  وي ألنن ؛  ساءً النِّ  فيو شهادةي  قبلي ٦تا تي 
 . هاداتً يف الشن  شًتطي ما يي  كسائري ,  ةي كاٟتيرين 

                              
 . ٔ/ سورة اٟتيجيرات , آية :  (ُ)
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__________________________________________________                 
َوَمْن ,  َأْو َصاُموا أَلْجِل َغْيٍم ، َلْم يُ ْفِطُروا فَِإْن َصاُموا ِبَشَهاِدِة َواَحٍد َثالثِْيَن يَ ْوًما فَ َلْم يُ َر اْلِهالُل ،

 رََأى َوْحَدُه ِىالَل رََمَضاَن ، َورُد  قَ ْولُُو ، َأْو رََأى ِىالَل َشو اٍل َصامَ 
__________________________________________________                         

رىًضيى اللي - رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  يف حديثً  ما ثبتى :  وـً الصن  بوتً بث للحكمً  الواحدً  خربً  يف قبوؿً  كاألصلي 
 وُ تُ ي ْ أَ ي رَ نِّ أَ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - اللِ  ولَ سُ رَ  تُ رْ ب َ خْ أَ َل فَ اَل اُس الهِ ى الن  آءَ رَ ت َ : ))  قاؿى  -عىنػٍهيمىا

 . وي كصحنح كاٟتاكمي ,  قطٍت  ار كالدن ,  ركاه أبو داكدى  (( وِ امِ يَ صِ بِ  اسَ الن   رَ مَ أَ وَ ،  امَ صَ فَ 
فَِإْن َصاُموا ِبَشَهاِدِة َواَحٍد َثالثِْيَن يَ ْوًما فَ َلْم يُ َر اْلِهالُل ، َأْو َصاُموا أَلْجِل  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

 كما يف ا١تسألةً   رمضاف بالغيمً  شهرً  بدخوؿً  كمى : أنو إذا حي  -رىًٛتىوي اللي - هي مرادي [  َغْيٍم ، َلْم يُ ْفِطُروا
يومان كل  وا ثبلثُتى مث صامي ,  األخَتةً  كاحدو كما يف ا١تسألةً  أك بشهادةً , ابقة السن  ؤيةً الر   من مسائلً  الثانيةً 

وا م  تً م أف يي هي كيلزمي ,  هرً الشن  بدخوؿً  يف اٟتكمً  ا٠تطأي  ٢تم حينئذو  ُتي يتبن  وي فإنن ,  ةً العدن  بعد كماؿً  رك ا٢تبلؿى يى 
ة دن العً  باستكماؿً  الفطري  تعاىل , كعليو فإنو ال يثبتي  اللً  ضمانان ٟتقِّ  باليقُتً  كن وا الشن حىت يقطعي  يومان 

 وً على شهادتً  بناءن  أف ال نفطرى  االحتياطً  فمنى  : ) -رىًٛتىوي اللي - اإلسبلـً  شيخي  , قاؿى  ا١تسألتُتً  يف كلتا
 .ق( ا وً أك كذبً ,  وً على خطئً  اف ذلك أمارةن , كل يػيرى ا٢تبلؿي ك بلثُتى الثن  لتماـً  ماءي السن  تً حى و إذا أصٍ كألنن 
 [َوَمْن رََأى َوْحَدُه ِىالَل رََمَضاَن ، َورُد  قَ ْولُُو ، َأْو رََأى ِىالَل َشو اٍل َصاَم  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

فإذا ,  وً يف نفسً  اىدً الشن  منو يف حقِّ  كا٠تركجً  رمضافى  بدخوؿً  بُت اٟتكمً  فريقً على التن  مبٍت   ىذا القوؿي 
ـي  قاؿى  هي خربي  قبلٍ كل يي  هي كحدى  رأل ا٢تبلؿى       : هي كحدى  كالفطرً  وـً الصن  ن رأل ىبلؿى فيم -رىًٛتىوي اللي - أٛتدي  اإلما

 .ق( او مي نفسى فيتنهً  ا الفطري كأمن ,  يصوـى  أفٍ  إيلن  فأعجبي  وـي ا الصن ) أمن 
صىلنى اللي عىلىيًو - ًبن النن  أفن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  يف حديثً  ما ثبتى :  يف ىذا اٟتكمً  كاألصلي 

 وي أخرجى  (( ونَ وَم ُتضحُ ى يَ حَ ضْ ، واألَ  ونَ تُ ْفِطرُ  مَ وْ ْطُر ي َ ، والفِ  ونَ ومُ صُ وَم تَ )) الص وُم يَ قاؿ :  -كىسىلنمى 
 و .ني كحسن  مذم  الًتِّ 

 هم .كإمامً ,  ا١تسلمُتى  إال ّتماعةً  ثبتافً ال يى  كالفطرى  وـى الصن  على أفن  فدؿن 
كقد أصبحى الناسي صيامان , كقد رأيا ا٢تبلؿى  قدما ا١تدينةى  رجلُتً  ) أفن :  -اللي  وي ًٛتى رى - بلبةى كركل أبو قً 

 أـ مفطره ؟,  أصائمه أنتى ٫تا : ألحدً  فقاؿى , فذكرا ذلك لو  -رىًضيى اللي عىٍنوي - ابً ا٠تطن  رى بنى مى عي  فأتيا 
:  لآلخرً  تي ا٢تبلؿى , كقاؿى كقد رأيٍ  ٍن ألصوـى كي  أى :ل على ذلك ؟ قاؿى  كى لى ما ٛتىى :  قاؿى ,  : مفطره  قاؿى 
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__________________________________________________                 
 َويَ ْلَزُم الص ْوُم ِلُكلِّ ُمْسِلٍم ُمَكل ٍف قَاِدرٍ 

__________________________________________________
 ألفطرى  نٍ كي ؟ قاؿ : ل أى  ا٢تبلؿى  تى كقد رأيٍ  تصوـى  على أفٍ  كى لى : ما ٛتىى  قاؿى ,  : إن صائمه  ؟ قاؿى  فأنتى 

ـه , فقاؿ للذم أفط اسي كالنن  مث نيودم ألىٍكجىٍعتي رأسىكى ,  -يعٍت الذم صاـ-ىذا  لوال مكافي :  رى صيا
 . منقطعو  سنادو منصور بإ بني  كسعيدي , زاؽ الرن  عبدي  كاهي ( ر وا جي ايخري  فً : أى  اسً النن يف 

لو  وي معو , كأنن  اآلخرً  شهادةً  ألجلً  عن الذم أفطرى  العقوبةى  إ٪تا دفعى  وي أنن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - ري مى عي  فبٌُتى 
 األثرى  , كلكنن  هي كحدى  إذا رأل ا٢تبلؿى  ال يفطري  وي على أنن  فدؿن ؛  وي أم عاقبى ؛  وي بى رى ضى فقط لى  وً نفسً  برؤيةً  أفطرى 

   العلمً  عند أىلً  كعليو العملي ,  حيحةي الصن  ةي نن عليو الس   تٍ ىو الذم دلن  ُتً لى دٍ العى  بشهادةً  كالفطري , منقطعه 
 ال ييقبلي  وي كأنن ,  العلم يف اإلفطارً  أىلي  : ) كل ٮتتلفٍ  -رىًٛتىوي اللي - مذم  الًتِّ  اٟتافظي  قاؿى ,  -اللي  مرىًٛتىهي -

 .ق( ا لُتً جي رى  فيو إال شهادةي 
ًديلًة قيسو  اٟتارث اٞتديل   بني  فما ركل حسُتي  حيحةي الصن  ةي نن ا الس  أمن  مث , ةى خطبى أفن أمَتى مكن : من جى

نَ َرُه وَشِهَد  مْ لَ  نْ إِ فَ ،  يةِ لر ؤ لِ  كَ نَ ْنسُ  نْ أَ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - اللِ  ولُ سُ ا رَ نَ ي ْ لَ إِ  دَ هِ )) عَ قاؿ : 
  . ركاه الدنارقطٍت كقاؿ : ) إسناده متصله صحيحه ( اىػ ((ا عدٍل َنَسْكَنا بشهاِدَتِهما َشاِىد

 فَ لَ خت َ إ)  : قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - اللً  رسوؿً  ًحرىاشو عن رجلو من أصحابً  بنً  كعن ربعيِّ 
 اللِ بِ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - يِّ بِ الن   َفشِهَدا عندَ  انِ ي  ابِ رَ عْ أَ  مَ دِ قَ ، ف َ  في آخِر يوٍم من رمضانَ  اسُ الن  
ى لَ وا إِ دُ غْ ي َ  نْ أَ وَ ، وا رُ فطِ يُ  نْ أَ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -ي  بِ الن   رَ مَ أَ فَ ، ًة ي  شِ عَ  سِ مْ أَ  لَ اَل ال  الهِ ىَ أَلَ 
 . وي نى كحسن  قطٍت  ار كالدن ,  كأبو داكدى ,  ركاه أٛتدي (  مْ ىُ ال  صَ مُ 

ى  [قَاِدٍر ، ُمَكل ٍف ، َويَ ْلَزُم الص ْوُم ِلُكلِّ ُمْسِلٍم  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ   حكمى  -رىًٛتىوي اللي - بعد أف بُتن
 وً لوجوبً  ييشًتطي  وي فبُتن أنن ,  ٬تبي  نٍ مى على  يف بيافً  -رىًٛتىوي اللي - شرعى ,  كمىت ٬تبي ,  وككجوبى , ـو الصن 

 وـي الصن  فبل ٬تبي ,  كالزنكاةً  بلةً يف الصن  ـى كما تقدن ,   العباداتً  يف صحةً  شرطه  وي ا أنن نن كقد بيػن ,  اإلسبلـي 
  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ زئ :  ارً فن تعاىل عن الكي  وً لقولً ؛  إال باإلسبلـً  معو العبادةي  كجوبان تصح  
(ُ)رئرب يئ

 .    

                              
 . ِّ/ سورة الفيرقاف , آية :  (ُ)
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__________________________________________________                 
َنُة ِفي أَثْ َناِء الن  َهاِر َوَجَب اِلْمَساُك َواْلَقَضاُء َعَلى ُكلِّ َمْن َصاَر ِفي أَثْ َنائِِو أَ و  ْىالً ِإَذا قَاَمِت اْلبَ ي ِّ

، َوَمْن َأْفَطَر ِلِكَبٍر َأْو َمَرٍض ال يُ ْرَجى  ُمَساِفٌر َقِدَم ُمْفِطراً ا ، وَ ِلُوُجْوِبِو ، وََكَذا َحاِئٌض َونُ َفَساُء َطُهَرتَ 
  َعَم ِلُكلِّ يَ ْوٍم ِمْسِكْيناً بُ ْرُؤُه َأطْ 

__________________________________________________
 ٬تبي بل , ف بلةً الصن  يف شركطً  وي بياني  ـى كما تقدن   كالعقلً ,  بالبلوغً  قي كيتحقن ,  كليفي التن :  وً لوجوبً  شًتطي كيي 

صىلنى اللي - ًبن النن  أفن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - يٍّ لً عى  يف حديثً  كذلك ١تا ثبتى  ؛ اجملنوفً  منى  كال يصح   وـي الصن 
 ركاهي ,  ىو اجملنوفي  كا١تعتوهي  (( لَ قِ عْ ى ي َ ت  حَ  هِ وْ ت ُ عْ المَ  نِ عَ : ٍة ثَ اَل ْن ثَ ُم عَ لَ القَ  عَ فِ )) رُ :  قاؿى  -عىلىيًو كىسىلنمى 

  .  وي نى كحسن  مذم  , كالًتِّ  , كأبو داكدى  أٛتدي 
 غَتي  وي كما نقلى ,   و العقلى تً كصحن ,  وـً الصن  كجوبً  من شركطً  على أفن  -اللي  مرىًٛتىهي - العلماءي  كقد أٚتعى 

 . -اللي  مرىًٛتىهي - العلمً  من أىلً  كاحدو 
رىًضيى اللي - يٍّ لً عى  يف حديثً  ١تا ثبتى ؛  ًبٍّ صى على  وـي الصن  البلوغ فبل ٬تبي :  وً لوجوبً  شًتطي كذلك يي 

 يِّ بِ الص   نِ : عَ  ةٍ ثَ اَل ثَ  نْ عَ  مُ لَ القَ  عَ فِ )) رُ :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن  كفيو أفن ,  ـً ا١تتقدِّ  -عىٍنوي 
 . (( لَ قِ عْ ى ي َ حت  

 على ذلك . -اللي  مرىًٛتىهي - العلماءي  , كأٚتعى  حىت يبلغى  على الصنبِّ  ال ٬تبي  وـى الصن  فدؿن على أفن 
      لكربو  ةً عاجزان عنو بالكيلِّين  فإف كافى ؛  وـً الصن  على فعلً  قادره : أم  [ قَاِدرٍ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وي كقولي 

 . -رىًٛتىوي اللي - وي ني الذم سيبيػِّ  فصيلً على التن  ؿى إىل اإلطعاـً دى عى  هي أك مرضو ال ييرجى برؤي 
َنُة ِفي أَثْ َناِء الن  َهاِر ، َوَجَب اِلْمَساُك َواْلَقَضاُء َعَلى ُكلِّ َمْن  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ  َوِإَذا قَاَمِت اْلبَ ي ِّ

صبحوا بو فأ اسً النن  علمي  رى كتأخن  هرً الشن  خوؿي د أم أنو إذا ثبتى :  [ َصاَر ِفي أَثْ َنائِِو َأْىاًل ِلُوُجْوِبوِ 
ى فت,  من شعبافى  بلثوفى ىو الثن  اليوـى  أفن  وفى يظن   مفطرينى  م هي فإنو يلزمي  رمضافى  دخوؿً  بعد ذلك ثبوتي  بُتن

 الر ؤيةً  ثبوتً  لعدـً  األمرً  ىم يف أكؿً بفطرً  دي , فهم معذكركفى عٍ بػى  ذلك اليوـً  كقضاءي  اليوـً  ةى بقين  اإلمساؾي 
 يوـى  أصبحوا مفطرينى  إذا ل يريكا ا٢تبلؿى  مكأهن,  حيحةي الصن  ةي نن عليو الس   تٍ الذم دلن  هم باألصلً كعملً 

 -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- كأيب ىريرةى   رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  من حديثً  حيحُتً كما يف الصن   من شعبافى  بلثُتى الثن 
هم فلزمى ,  وـً الصن  كىو كجوبي  ابتً الثن  رجعوا إىل اٟتكمً  خوؿي فإذا ثبت الد  , ٫تا ذكري  سبقى  ذينً للا

كلِّو إذا   يف اليوـً  عليهم اإلمساؾى  وجبي يي  فاألصلي ,  ٢تم يف األكلً  رى ذٍ م ال عي ألهنن ؛  اليوـً  ةى بقين  اإلمساؾي 
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 بشيءو  هً يف آخرً  معذكرينى  م غَتي ؛ فإهنن  بالفطرً  وً يف أكلً  ذكرينى كانوا مع  فإذا,  من رمضافى  وي أنن  ثبتى 
 . اإلمساؾي هم فلزمى 
ا مى لً ؛  هم اإلمساؾي فيلزمي  [ ، َوُمَساِفٌر َقِدَم ُمْفِطراً وََكَذا َحاِئٌض َونُ َفَساُء َطُهَرتَا  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
 و بعدى تى بقين  هم اإلمساؾي فيلزمي  و لعذرو لً أكن  ٢تم فطري  فجازى , كامبلن   اليوـً  صوـً  كجوبي  األصلى  منا من أفن قدن 

 . إعماالن لؤلصلً  العذرً  زكاؿً 
 [  َعَم ِلُكلِّ يَ ْوٍم ِمْسِكْيناً َأْو َمَرٍض ال يُ ْرَجى بُ ْرُؤُه َأطْ ، َوَمْن َأْفَطَر ِلِكَبٍر  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

ى  بعد أفٍ  على  أنو ال ٬تبي :  وي كمفهومي ,  على القادرً  ٬تبي  وي كأنن ,  وـً الصن  كجوبً  شركطى  -رىًٛتىوي اللي - بُتن
 اإلطعاـً  كىو كجوبي ,  هي لكربو أك مرضو ال ييرجىى برؤي  على العاجزً  يف بياف ما ٬تبي  شرعى ,  العاجزً 
 مسكينان . هي يوـو أفطرى  كل  كاحدو منهما عن كلِّ   فيطعمي 
       ىلكى  ربى كالش   األكلى  ؾى رى إف تػى  السِّنِّ  ان منى دٌ حى  بلغى  نٍ ل  مى ككي ,  الكبَتةي  كالعجوزي ,  الكبَتي  يخي فالشن 

 ها الشنرع ٔتثلً  إىل مشقةو شديدةو ال ييكلِّفي  وي كإ٪تا يوصلي ؛  إىل ا٢تبلؾً  وي مبلغان ال يوصلي  وـي بو الصن  أك يبلغي 
     ًبن النن  أفن  خارمِّ البي  كيف صحيحً , ها نفسان إال كسعى  في لِّ كى ال يي  اللى  ألفن ؛  وـي عليهم الصن  ال ٬تبي  وي فإنن 
ى ,  م ((تُ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  وُ نْ وا مِ تُ أْ ٍر فَ مْ أَ م بِ كُ تُ رْ مَ ا أَ ذَ )) إِ :  قاؿى  -اللي عىلىيًو كىسىلنمى صىلنى -  في كلن ال يي  وي أنن  فبُتن

 . وً كطاقتً ,  وً استطاعتً  فوؽى  ا١تسلمي 
 خي  حي جي يه ىه زئ ى : الَ عَ ت َ  اللُ  لَ زَ ن ْ أَ : ))  قاؿى  -رىًضيى اللي عىٍنوي - جبلو  بنً  كعن معاذً 
 نت  مت زت زئ : اآليةِ  إلى ىذهِ  (ُ)رئ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
(ِ)رئرث يت ىت

 مسكينًا فأجزأَ  وأطعمَ ،  أفطرَ  شاءَ  نْ ومَ ،  صامَ  شاءَ  نْ مَ  : فكانَ  قالَ   
  جئ يي ىي ني زئ :خرى األُ  اآليةَ  لَ زَ ن ْ أَ  -ل  وجَ  عز  - اللَ  ن  إِ  م  : ثُ  قالَ ،  ونْ عَ  ذلكَ 

 والمسافرِ ، للمريض  ورخ َص فيوِ ،  حيحِ الص   يمِ على المقِ  وُ صيامَ  اللُ  تَ بَ ث ْ : فأَ  قالَ  (ّ)رئحئ
 . كصحنحوي  كاٟتاكمي ,  كأبو داكدى ,  ركاه أٛتدي  (( يامَ الصِّ  الذي ال يستطيعُ  للكبيرِ  الطعامُ  وثبتَ 

 

                              
 .ُّٖ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
 .ُْٖ/ سورة البقرة , آية :  (ِ)
 .ُٖٓ/ سورة البقرة , آية :  (ّ)
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  مت زت زئ:  يقرأي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبن  بنى  اللً  عبدى  عن عطاء ٝتعى  مِّ خار البي  يف صحيحً ك 
 ٔتنسوخةو  تٍ : ) ليسى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبن  بني عبدالل  قاؿى  رئرث يت ىت نت

  . لن يوـو مسكينان (كي   مكىافى  فيطعمافً ؛ أف يصوما  ال يستطيعافً  الكبَتةً  الكىبًَت كا١ترأةً  ىي للشنيخً 
قاؿ :  رئ يت ىت نت  مت زت زئو تعاىل : يف قولً  ركاىا البيهقي   خرل صحيحةو أي  كيف ركايةو 

 رئيف  ىف يث زئ  مسكينان آخرى  فأطعمى   رئ ىث نث مث رثزث يت زئ:  وي ونى , كال يستطيعي  وي ونى في يتكلن 

 الكبَتً  يخً إال للشن  يف ىذه اآليةً  صٍ ) كل يرخِّ  : -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبن  ٔتنسوخةو , قاؿ ابني  تٍ سى يٍ كلى 
ـى الذم ال ييطيقي الصِّ  رىًضيى اللي - جبلو  بنً  ( , كصحن عن معاذً ى فى ال ييشٍ  وي أنن  مى لً الذم عى  كا١تريضً ,  يا

 .  حوي كصحن  كاٟتاكمي ,  كأبو داكدى ,  عنو أٛتدي  وي خرجى أ, ىذا  مثلي  -عىٍنوي 
   وٍم مسكيناً لِّ يَ كُ  عنْ  ويطعمَ  يُ ْفطرَ  أنْ  الكبيرِ  يخِ للش   ) رُخِّصَ :  قاؿى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- كعنوي 

 .  كصحنحوي  كاٟتاكمي ,  قطٍت  ار الدن  ركاهي (  يوِ لَ عَ  وال قضاءَ 
 أك عامُتً , بعاـو  وً موتً  قبلى  وـً الصن عن   كضعفى ربي ١تا كى  -رىًضيى اللي عىٍنوي - مالكو  بني  ذلك أنسي  لى عى كفػى 
 . قطٍت  ار كالدن ,  أيب شيبةى  كابني , زاؽ الرن  عنو عبدي  وي خرجى أ

و , فبل ونى في يتكلن : كمعناىا  ( وُ ونَ قُ و  ط  ) يَ  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-اسو عبن  ابنً  قراءةي  يوً وِّ قى لآلية تػي  فسَتي كىذا التن 
 . وي ونى يستطيعي 

 ه من رمضافى يوـو يفطري  عن كلِّ  أطعمى : أم  [  َعَم ِلُكلِّ يَ ْوٍم ِمْسِكْيناً َأطْ  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ وقولُ 
ه من أك غَتى , أك شعَتان , أك ٘تران , كاف بػيرنان   من طعاـو سواءه  د  مي :  فقيل وُ طعمُ ما يُ  رُ دْ ا قَ وأم  , مسكينان 

 . -اللي  مرىًٛتىهي - العلماءً  أكثرً  كىذا ىو قوؿي ,  رزً كاألي   البلدً  وتً قي 
  . أك شعَتو , من ٘ترو  صاعو  ك٫تا نصفي ,  افً دن أك مي , من حنطةو  د  مي :  وقيل
 : صاعي حنطةو . وقيل

 ي أحٌد عن أحٍد  صلِّ ) ال يُ :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-اسو عبن  بنً  اللً  عبدً  بقوؿً :  على األكؿً  دؿن تي كاسٍ  
 . سائي  النن  وي خرجى أ (من حنطٍة  د  يوٍم مُ  لِّ كُ   عنو مكانَ  مُ عَ ولكن ُيطْ  ؛أحٌد عن أحٍد  وال يصومُ 
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__________________________________________________                 
 َوِلُمَساِفٍر يَ ْقُصرُ ، َوُيَسن  ِلَمرِْيٍض َيُضر ُه 

__________________________________________________
 هي ١تريضو يضر   سىن  الفطري يي  : أم [َوِلُمَساِفٍر يَ ْقُصُر ، َوُيَسن  ِلَمرِْيٍض َيُضر ُه  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ و 

ما ثبت يف األحاديث : يف ذلك  كاألصلي ,  بلةي فيو الصن  سفران تيقصري  ١تسافرو  كما ييسىن  ,   وـي الصن 
ـي -عنو  حيحةً الصن  ةي كىالسنبلى  بنً  أنسً  من حديثً  حيحُتً كما يف الصن   فرً يف السن  هً يف فطرً  -عىلىٍيًو الصنبلى

يَِعِب  مْ لَ ف َ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - اللِ  ولِ سُ رَ  عَ مَ  رُ افِ سَ ا نُ ن  )) كُ :  قاؿى  -رىًضيى اللي عىٍنوي - مالكو 
ـي -كىذا إقراره منو  (( مِ ائِ ى الص  لَ عَ  رُ طِ فْ ال المُ وَ  رِ طِ فْ ى المُ لَ ُم عَ ائِ الص   ةي كىالسنبلى  وً ألصحابً  -عىلىٍيًو الصنبلى

 ا١تؤمنُتى  ِـّ أي  من حديثً  حيحُتً و كما يف الصن ا من قولً ذلك صر٭تن  كقد جاءى ,  فرً يف السن  على الفطرً 
 -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -الل  رسوؿى  عمركو األسلمي   بني  ٛتزةي  سأؿى :  تٍ قالى  -ارىًضيى اللي عىٍنه- عائشةى 

 ليسى  الفطرى  فدؿن على أفن  (( رْ طِ أفْ فَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ وَ ،  مْ صُ فَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ )) :  ؟ فقاؿى  فرً يف السن  ياـً عن الصِّ 
 . بواجبو 
         اللِ  ولِ سُ رَ  عَ ا مَ نَ جْ رَ )) خَ :  قاؿى  -رىًضيى اللي عىٍنوي - رداءً أيب الدن  من حديثً  حيحُتً يف الصن  كثبتى 

رِّ الحَ  دِّةِ شِ  نْ مِ  وِ سِ أْ ى رَ لَ عَ  هُ دَ يَ  عُ ضَ يَ ا لَ نَ دُ حَ ن أَ اَ ْن كَ ى إِ ت  حَ  يدٍ دِ رٍّ شَ ي حَ فِ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -
  . (( ةَ احَ وَ رَ  بنُ  اللِ  عبدُ وَ ،  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -الل  ولُ سُ  رَ ال  ٌم إِ ائِ ا صَ نَ ي ْ ا فِ مَ وَ 

 نْ ى مَ لَ ال َتِعْب عَ  )) :قاؿى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبن  بنً  اللً  عبدً  من حديثً  مسلمو  كيف صحيحً 
 فرِ ي الس  فِ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - اللِ  ولُ سُ رَ  امَ صَ  دْ قَ ف َ ؛  طرَ فْ أَ  نْ ى مَ لَ ال عَ وَ  ، رِ فَ ي الس  فِ  امَ صَ 
 . (( رَ طَ فْ أَ وَ 

 كاٟتنابلةً ,  ةً افعين كالشن , كا١تالكينةً , ةً من اٟتنفين  -رىًٛتىهيمي اللي - العلماءً  حجةه ٞتمهورً  ذه األحاديثً ى ككل  
 حيثي ,  وـي الصن  الذم ال يض رهي  ا١تريضي  وي , كمثلي  ائمً على الصن  بواجبو  ليسى  فرً يف السن  الفطرى  بأفن  القائلُتى 
انىوي كىتػىعىاىلى -و ٢تما يف قولً  بالفطرً  خصةي الر   كردتً   زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ زئ  : -سيٍبحى
انىوي كىتػىعىاىلى -و كقولً (ُ) رئيب ىب نب مب  (ِ)رئخت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ  زئ :-سيٍبحى

                              
 .ُْٖ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
 .ُٖٓسورة البقرة , آية : /  (ِ)
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 إْن نوى حاضٌر صوَم يوٍم ، ثم  سافَر في أثنائِو فلو الفطُر وَ 

__________________________________________________
ـي ؛ أك على سفرو , م مريضان منكي  كافى   نٍ فمى : )  قديري التن  فيكوفي         (  اـو أيخرى ين ةو من أى دن عً  فعليو صيا

 . حيحةي الصن  ةي الس نن  وي تٍ نى كما بيػن   كال لزكـً  اٟتتمً  ال على سبيلً 
من  حيحُتً يف الصن  ا ثبتى مى لً ؛  كاف ملزمان بالفطرً   وً ييضر  بصاحبً  فرً كالسن  يف ا١ترضً  وـي مث إذا كاف الصن 

ٍر فَ ي سَ فِ  انَ كَ -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ِبي  الن   ن  )) أَ :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اللً  عبدً  بنً  جابرً  حديثً 
 رِّ البِ  نَ مِ  سَ يْ لَ  ال :قَ ، ف َ  مٌ ائِ وا : صَ الُ قَ ا ؟ ف َ ذَ ا ىَ مَ :  الَ قَ ف َ ،  يوِ لَ لَِّل عَ ظُ  دْ قَ  الً جُ رَ امًا وَ حَ ى زِ أَ رَ ف َ 

 . (( ي الس فرِ فِ  امُ يَ الصِّ 
ـي - فبٌُتى  ةي كىالسنبلى  .  اعةً من الربِّ كالطن  ليسى  وي فإنن  ر  ا١تسافرى ضً يي  إذا كافى  الصنوـى  أفن  -عىلىٍيًو الصنبلى

صىلنى اللي عىلىيًو - اللً  رسوؿى  أفن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اللً  عبدً  بنً  جابرً  من حديثً  مسلمو  كيف صحيحً 
ـى  خرجى  -كىسىلنمى  ـى  يف رمضافى  ةى إىل مكن  الفتحً  عا ـى  الغىًميمً  راعى كي   حىت بلغى  , فصا مث دعا ,  اسي النن  فصا

ـى النن  بعضى  : إفن  -بعد ذلك-لو  مث شىًربى , فقيلى  اسي إليوً نن ال فػىرىفىعوي حىت نظرى  حو من ماءو دى قى بً   اس قد صا
 .اُة (( صَ العُ  كَ ئِ ولَ الُعَصاُة ، أُ  كَ ئِ ولَ )) أُ :  فقاؿى 

مراده رٛتو الل :  قولو رحمو الل : ]َوإْن نوى حاضٌر صوَم يوٍم ، ثم  سافَر في أثنائِو فلو الفطُر [
ـو , مث طرأ عليو السنفر يف أثناء اليـو جاز لو أف يًتخنص برخصة الل ة الصن أف من أصبح كىو على نين 

   ة هبا , لعمـو الكتاب ف ييبٌيت النيٌ خصة ألـز يف ىذه الر  للمسافر الصنائم فيفطر , كعليو فبل يى 
  دكف فرؽو بُت من أنشأه قبل دخوؿ كقت الصـو ؛ , فإفن الر خصة مبنٌيةه على كجود السنفر كالس نة

ٌصص كمن أنشأه بعده , كاألصل يف العاـ أف يبقى على عي  ٌصصو , كل يرد دليله ٮتي مومو حىت يرد ما ٮتي
 ىذا العمـو .

فبكلو كردت ؛  كإف شاء أمسكى , أم : ٬توز لو الفطر , كىو با٠تيار إف شاء أفطر  وقولو : ] فلو [
 الس نة الصحيحة كما تقٌدـ .
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  تا وعلى وَلْديهما قضَ ،  فقطْ  اهُ تَ ضَ وإن أفطرت حامٌل ، أو مرضٌع خوفًا على أْنفسهما قَ 

 وأْطعمتا لكلِّ يوٍم مسكيناً 
_________________________________________________ 

؛ ألف  قولو رحمو الل : ] وإن أفطرت حامٌل ، أو مرضٌع خوفًا على أْنفسهما قضتاه فقط [
العذر متعلقه هبما فلم يلزمهما غَت القضاء كا١تريض , كا١تسافر , كال تلزمهما كفارةه ؛ ألف األصل براءةي 

 فبل تلزمهما .؛ بشغلها بالكفارة  الذِّمة حىت يدؿن الدنليل على شىٍغلها , كىنا ل يرد دليله 
أما كجوب القضاء فؤلجل  وٍم مسكيناً [قولو رحمو الل : ] وعلى وَلْديهما قَضتا ، وأْطعمتا لكلِّ ي

  .الفطر ؛ فيجب عليهما قضاء ما أفطرتاه على األصل 
كالدارقطٍت عن , أم : اٟتامل كا١ترضع ؛ ١تا ركاه الشافعي  وقولو : ] وأطعمتا لكل يوٍم مسكينًا [

 ري طً فٍ ىا , فقاؿ : تػي على كلدً  إذا خافتٍ  اٟتاملً  ئل عن ا١ترأةً و سي عبدالل بن عمر رضي الل عنهما ) أنن 
مكاف كلِّ يوـو مسكينان مدان من حنطةو ( كركاه مالك يف موطئو ببلغان , ككصلو الشافعي  مي كتيطعً 

 كالدارقطٍت بسندو صحيحو .
    : كركل أبو داكد يف سننو عن سعيد بن جبَت عن عبدالل بن عباس رضي الل عنهما يف قولو تعاىل

كا١ترأة الكبَتة , قاؿ : ) كانت رخصةن للشيخ الكبَت  طعام مسكين {} وعلى الذين يطيقونو فديٌة 
         كا١ترضع إذا خافتا , كاٟتبلى , طيقاف الصـو أف ييفطرا كييطعما مكاف كلِّ يوـو مسكينان ك٫تا يي 

 أفطرتا , كأٍطعمتا ( . -قاؿ أبو داكد على أكالد٫تا  -
} وعلى ثبتت للحيبلى كا١ترضع يعٍت قولو تعاىل : كركل أيضان عن عكرمة : أف ابن عباس قاؿ : أي 

 . الذين يطيقونو {
خرج ٥ترج الغالب , فبل ييعترب مفهومو , فإذا طيلب منها  ا [مَ هِ يْ دَ وقولو رحمو الل : ] على ولَ 

ًإٍرضاعو  تضر ره بامتناعها ؛ فإنو يلزمها  ىا كاحتاج الولد للرنضاعة , كغلب على الظننِّ غَتً  لدً إرضاع كى 
 كولدىا سواءن بسواءو .؛  خصة يف الفطر ك٢تا الر  
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و ؛ إال ومُ صح  صَ ، ولم يُفْق جزءًا منو لم يَ  هارِ الن   ميعَ جَ  عليوِ  يَ مِ غْ ُجن  ، أو أُ  م  وَم ثُ وى الص  نَ  نْ ومَ 

وِم كلِّ لصَ  يلِ ة من الل  تْعييُن الني   ويجبُ ،  اُء فقطضَ ى عليو القَ مَ غْ المُ  لزمُ ، ويَ  هارِ الن   جميعَ  إن نامَ 
 ة الَفْرضيةاجٍب ، ال ني  يوٍم وَ 
_________________________________________________ 

، ولم يُفْق جزءًا منو  هارِ الن   ميعَ جَ  عليوِ  يَ مِ غْ ُجن  ، أو أُ  م  وَم ثُ وى الص  نَ  نْ ومَ  قولو رحمو الل : ]
 [ اُء فقطضَ ى عليو القَ مَ غْ المُ  لزمُ ، ويَ  هارِ الن   جميعَ  و ؛ إال إن نامَ ومُ صح  صَ لم يَ 

غمي عليو ٚتيع النهار ل ٖتصل النٌية فبطل ألف الصـو الشرعي قائم على اإلمساؾ مع النٌية , فإذا أي 
بان دليلو حديث أيب ىريرة رضي الل عنو يف كاإلمساؾ تقر  صومو , كاشًتاط النٌية كقصد الصياـ 

إال الصوَم فإن و لي ؛ ] يقول الل تعالى : كل  عمل ابن آدم لو الصحيحُت كاللفظ للبخارم كفيو : 
، وشرابو ، طعامو  :] يدعُ , فقولو  وشهوتو من أجلي [، وشرابو ، وأنا أجزي بو يدع طعامو 

على أف الصـو الشنرعي ال يتحٌقق إال بوجود ىذا القصد الذم ينعدـ يف  يدؿٌ  ي [لِ جْ وشهوتو من أَ 
 كا١تغمى عليو ., اجملنوف 

كاإلغماء يف الصـو إذا , أم : أف النـو ال يأخذ حكم اٞتينوف  [ هارِ الن   جميعَ  امَ وقولو : ] ال إن نَ 
حكمها , كىو ليس كاجملنوف  استغرؽ كقتو كامبلن , ألف النائم تيقٌدر فيو أىلية التكليف كييستصحب

كا١تغمى عليو بدليل أنو إذا نػيبِّو من نومو يتنٌبو كيستيقظ ؛ ٓتبلؼ اجملنوف , كا١تغمى عليو , فلم يأخذ 
 لوجود الفٍرؽ ا١تؤثِّر . حكمها

 قولو رحمو الل : ] ويجب تْعييُن النية من الليل لصوِم كلِّ يوٍم واجٍب ، ال نية الَفْرضية [
كقتها كأف , يف الفرض   يف بياف أحكاـ النٌية يف الصياـ بنوعيو , فبُتن رٛتو الل أهنا كاجبةه شرع رٛتو الل

ىو الليل , فينوم صياـ اليـو الواجب ما ل يطلع عليو الفجر , كاألصل يف كجوب تٍبًييًت النٌية  ا١تعترب
 لمْ  نْ ] مَ الل عليو كسلم قاؿ : النبن صلى  ة رضي الل عنها أفن صى فٍ يف الصـو حديث أـ ا١تؤمنُت حى 

  مذم  , كأبو داكد , كالًتِّ  ركاه أٛتدي  لو [ امَ يَ فال صِ  يلِ من الل   –وفي لفظ ُيْجِمِع  -يُبيِّت النّية 
 و .زٯتة يف صحيحً , كابن خي  , كالدارقطٍت   , كالبيهقي   سائي  كالنن 
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 رطَ فْ أَ  ارَ طَ ى الفْ وَ ن َ  نْ ومَ ،  ُيْجزِه ي لمْ و فَ ْرضِ مضان فهُ داً من رَ غَ  ى إْن كانَ وَ ولو ن َ 
_________________________________________________ 

نينة الٌصـو , كحديث عمر بن ا٠تطاب رضي الل عنو يف  يف كجوب تػىٍبييتً  فهذا اٟتديث نصه صريحه 
 الصحيحُت يدؿ  على اشًتاط النينة يف العبادات عمومان كمنها الصـو , فقولو عليو الصبلة كالسبلـ

كالصـو عمله فيدخل ؛ يدؿ  على أف اعتبار األعماؿ كصحنتها بالنٌية  [ اتِ يّ بالن ِّ  ألعمالُ اما ] إن   :فيو
بن عمر رضي الل عنهما كما ركاه عنو  , فبل يصح  إال بنينتًو , كقد أفىت بذلك عبدالليف ىذا العمـو

 البيهقي يف سننو .
     سواءن كاف من رمضاف  ؛ كتٍعيُتي النٌية يف الصـو الواجب : أف يقصد صـو ا١تفركض ك٭تٌدده بعينو 

 أك قضائو , أك من نذرو , أك كفنارة ك٨توىا , فييعٌُت الفرض الذم يريد أف يصومو منها .
كالواجب نيقل اإلٚتاع على كجوب تٍعيًُت النٌية فيو إذا كاف من غَت رمضاف كىو , كيف صياـ الفرض 

صياـ النذر كالكفارة , كأما رمضاف فجماىَت السلف كا٠تلف رٛتهم الل على كجوب النٌية فيو خبلفان 
 كاٟتجِّ . كالزنكاة , لعطاء , ك٣تاىد , كزفر لؤلحاديث اليت تقٌدمت كقياسان على الصنبلة ,

ما صياـ النافلة فبُتن ا١تصنف رٛتو الل عدـ كجوب تػىٍبييًت النٌية فيو , كأننو تصح  النٌية بصيامو أثناء كأ
ٟتديث أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي الل عنها الذم أخرجو مسلمه يف صحيحو قالت : قاؿ يل ؛ النهار 

نا دَ نْ ما عِ  اللِ  قالت : يا رسولَ يٌء ؟ شَ  كمْ دَ نْ عِ  ىلْ  ] يا عائشةُ رسوؿ الل صلى الل عليو كسلم : 
, كىو ٤تكيه عن ٚتاعةو من الصحابة رضي الل عنهم منهم عليه   يٌء ، قال : فإنِّي صائٌم [شَ 

 كمعاذه , كعبدالل بن مسعودو , كحذيفة , كأبو طلحة , كأبو ىريرة , كابن عباسو كغَتىم .
        يف حديث ـ يف كجوب تٍبييًت النٌية ص العمو صِّ كحديث أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي الل عنها ٮتي 

 .أف ينوم الصِّياـ أثناء الننهارك٬توز فيها  ,أـ ا١تؤمنُت حفصة رضي الل عنها فتخرج النافلة من عمومو 
األصل يف النٌية أف  فهو فَ ْرضي لم ُيْجزِه [؛ قولو رحمو الل : ] ولو نوى إْن كان غدًا من رمضان 

 د فيها مؤثػِّره يوجب عدـ اعتبارىا .تكوف باٞتـز , كالًتد  
  بعدـ صحنة النٌية  اٟتكمى  بي وجً ترٌدده يي  قبل أف يتبُتن الشنكي  وقولو : ] إن كان غدًا من رمضان [

و , كلزمو قضاؤه , لفساد النٌية ه صومي زً فإذا ظهر أنو من رمضاف كل يعلم إال بعد طلوع الفجر ل ٬تيٍ 
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         من قضاءو , أك نذرو  غَت رمضاف  كاجبان كىي شرط يف صحنة صـو الفرض , كىكذا لو كاف 
د دً   . أك كفارةو, فإننو ال يصح  بنينة الًتن

كىو مذىب اٞتمهور رٛتهم الل , أم : ٔتجرد نٌيتو  قولو رحمو الل : ] ومن نوى الفطار أفطر [
     ىي شرط يف صحنة الصنـو .كبنوه على أننو قطعه للنٌية , ك 
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__________________________________________________                     
 َويُ ْوِجُب اْلَكف ارَةَ  ِسُد الص ْومَ بَاُب َما يُ فْ 

 َمْن َأَكَل ، َأْو َشِربَ 
__________________________________________________                   

ى  [ بَاُب َما يُ ْفِسُد الص ْوَم ، َويُ ْوِجُب اْلَكف ارَةَ  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ  ـى  بعد أف بُتن  كا١تسائلى  األحكا
 تً , ك١تا كانى  هي ما يفسدي  ببيافً  رعيِّ الشن  وـً الصن  حقيقةً  يف بيافً  -رىًٛتىوي اللي - شرعى  وـً الصن  ٔتقدماتً  ا١تتعلقةى 
ذلك  يف ٚتيعً  كا١تناسبةي ,  ا يف ىذا البابً اعتٌت ببياهنً  األحواؿً  يف بعضً  هً على إفسادً  مًتتبةن  الكفارةي 
 . ظاىرةه 

      وي بطبلني  وـً الصن  بفسادً  كا١ترادي ,  ان فساد دي يفسي  يءي الشن  دى سى : فى  قالُ يُ  ،وصالحِ  ضد   يءِ الش   وفسادُ 
ـي  فبل تًتتبي   .  حيحً الصن  وـً على الصن  ا١تًتتبةي  رعيةي الشن  عليو األحكا

 :  ربيعةى  بني  قاؿ لبيدي  , غطيةي كالتن  ري تػٍ السن  وي كأصلي  , رً فٍ من الكى  مأخوذه  [ اْلَكف ارَةَ  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ وقولُ 
 اهَ امُ مَ غَ  ومَ جُ الن   رَ فَ كَ   ةٍ لَ ي ْ ي لَ فِ      رٌ اتِ وَ ت َ ا مُ هَ نِ تْ مَ  ةَ قَ ي ْ رِ و طَ لُ عْ ي َ 

 ودً ا بذلك اٞتيحهى فكأنػن , ىا عليو كينكري  اللً  نعمةى  ٬تحدي  وي ألنن ؛  ان كافر   ي الكافري اىا , كٝتيِّ أم : غطن 
 .  اةه مغطن  مستورةه 

ـي  قاؿى   ا تسًتي هى ؛ ألنػن  ري تػٍ كىو السن  -الكاؼً  بفتحً - رً فٍ ها من الكى : ] فأصلي  -رىًٛتىوي اللي - وكم  النن  اإلما
 كإف ل يكنٍ  أك انتهاؾه ,  ا١تخالفةً  فيو صورةي  دى جً فيما كي  تٍ لى عمً ستي مث اي  , ها, ىذا أصلي  وي كتذىبي  بى نٍ الذن 

 .ق [ ا هً كغَتً ,  خطأن  كالقاتلً ؛   فيو إمثه 
         ا هى كسيأت بيانػي ,  باٞتماعً  وـً الصن  على إفسادً  رعي ا الشن هبى اليت رتػن  ظةي ا١تغلن :  ىنا ارةِ بالكف   والمرادُ 

 . -تعاىل اللً  بإذفً  -
 أكالن قبلى  وـً الصن  فسداتً مي  يف بيافً  -رىًٛتىوي اللي - شرعى  [َمْن َأَكَل ، َأْو َشِرَب  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

ٔتا  , كابتدأى  بً بن سى مي ـه على الٍ مقدن  ببي كالسن ,  ألهنا سببه  ؛ ارةً كالكفن  عليها من القضاءً  بي ما يًتتن  بيافً 
  الفرجً  بشهوةً  قً تعلِّ مي الٍ  وـً الصن  فسدً مي  قبلى  البطنً  بشهوةً  ُتً قى تعلِّ مي الٍ  ربً كالش   من األكلً  وـى الصن  فسدي يي 

انىوي -و كما يف قولً   تيبى ىذا الًتن  رعي بو أكىل , كقد راعى الشن  فالعنايةي  , بو أكثري  اإلخبلؿى  ألفن  سيٍبحى
 نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ زئ :  -كىتػىعىاىلى 
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 بشهوةً  ك٫تا متعلقافً - ربً كالش   عن األكلً  هيى ـ النن فقدن  (ُ) رئ يث ىث نث مث زث رث ىتيت
 .  جً رٍ الفى  بشهوةً  ا١تتعلقً  عن اٞتماعً  هيً على النن  -البطنً 

 افى قى تً كاالحٍ ,  اطى عى كاالٍستً , ربى كالش  , : األكلى  البطنً  بشهوةً  يف اإلخبلؿً  -رىًٛتىوي اللي - كقد ذكرى 
 . كافى   موضعو  من أمِّ  إىل اٞتوؼً  كما يدخلي ,  اءى قى , كاالٍستً  إىل اٟتلقً  ٔتا يصلي  اؿى حى تً كاالكٍ 

       وي قولي  :ائمً على الصن  ربً كالش   األكلً  يف ٖترميً  األصلي  [َمْن َأَكَل ، َأْو َشِرَب  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
انىوي كىتػىعىاىلى -  رئ ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ زئ :  -سيٍبحى

(ِ)  
ً بػى التن  دً ٔتجرن  ائمً على الصن  األكلى  اللي  ـى فحرن   رئ ّٰ زئ :  -وي انى حى بٍ سي -و يف قولً  ادؽً الصن  للفجرً  ُت 
 :لي بٍ و قػى بقولً  عليوً  الذم نصن  , كالش رب األكلً  لِّ حً يف  غايةه  رئ مئ زئ زئ  :وقولى  ألفن  ؛رئ مئ زئ

ى فإذا , وا وا كاشربي لي كي   : ا١تعٌت فيكوفي  رئ رئ ّٰ زئ  من  األسودً  من ا٠تيطً  األبيضي  لكم ا٠تيطي  تبُتن
 ما بعدى  : ) أفن  يف األصوؿً  , كالقاعدةي  الغايةى  يفيدي  رئ زئ زئ : و قولى  ألفن ؛ وا وا كال تشربي فبل تأكلي  الفجرً 
 .(  كمً ها يف اٟتي ١تا قبلى  ٥تالفه  الغايةً 
 حيحُتً كما يف الصن  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - اللً  عن رسوؿً  حيحةي الصن  ةي نن الس   :ىذا المعنى تْ دَ وأك  

 ن  )) إِ  : قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن  أفن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- رى مى عي  بنً  اللً  عبدً  من حديثً 
 األكلً  ٖترميى  فيو يفيدي  الغايةً  , كمفهوـي  (( ومٍ تُ كْ مَ  مِّ أُ  بنُ ا نَ ذِّ ؤَ ى ي ُ وا حت  بُ رَ اشْ وا وَ لُ كُ فَ  يلٍ لَ بِ  نُ ذِّ ؤَ اًل ي ُ اَل بِ 

ً بػى بعد تػى  ربً كالش    . الكرٯتةً  اآليةً  اللةً يف دً  ـى كما تقدن   ادؽً الصن  الفجرً  ُت 
كاحدو  غَتي  كحكاهي ,  ائمً على الصن  ربً كالش   األكلً  على ٖترميً  -رىًٛتىهيمي اللي - العلماءي  فقد أٚتعى  , كعليو

 .  -رىًٛتىهيمي اللي - العلمً  من أىلً 
ى بػى لكي يػي ؛  [َمْن َأَكَل ، َأْو َشِرَب ] :  وً يف قولً  العموـً  بصيغةً  -رىًٛتىوي اللي - في ا١تصنِّ  رى كعبػن   فسادى  ُتِّ
 . ان أك كثَت , قليبلن  كا١تشركبي  كاف ا١تأكوؿي   سواءن , ا عمومن  ربً كالش   باألكلً  وـً الصن 

      ان و ٦تضوغعن كونً  ظرً النن  بغضِّ ,  الفمً  عن طريقً  اإلنسافي  وي يتناكلي  جامدو  كلن  : المأكولُ  ويشملُ 
 . ٦تضوغو  أك غَتى 

 

                              
 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ِ)
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__________________________________________________                    
 َأِو اْستَ َعَط ، َأْو اْحتَ َقنَ 

__________________________________________________ 
 من جنسً  , كيستوم أف يكوفى  الفمً  عن طريقً  إىل اٞتوؼً  يصلي  مائعو  كلن : المشروبُ  كما يشملُ 

 ه .كغَتً  , كاءً ل بو كالدن ذى تى غٍ ىا ٦تا ال يػي غَتً من  أك يكوفى ,  ا١تعتادةً  كا١تشركباتً ,  ا١تأكوالتً 
    مأكوؿو  عن كلِّ  هيً يف النن  ةً نن كالس   الكتابً  عليو دليلي  الذم دؿن  العاـً  األصلً  على كىذا مبٍت  
. دكفى  كمشركبو   تفريق و

       وي كجعلى  , هأك غَتً  كاءً من الدن  يف األنفً  علي : ما ٬تي  وطُ عُ الس   [َأِو اْستَ َعَط  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
          ةى ربى صى  بنً  يطً قً لى  يف حديثً  ا ثبتى مى لً ؛  وً قً لٍ إىل حى  أف يصلى  بشرطً  ائمً للصن  ان ر طً فٍ مي  -رىًٛتىوي اللي -
 بينَ  لْ لِّ ، وخَ  وءَ ضُ الوُ  غِ بِ سْ ) أَ )لو :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - بن النن  أفن   -رىًضيى اللي عىٍنوي -

  سائي  كالنن ,  كأبو داكدى ,  أٛتدي  ركاهي  (ا (صائمً  تكونَ  نْ  أَ ال  إِ  اقِ شَ نْ تِ في االسْ  غْ الِ وبَ ،  األصابعِ 
 . حاهي كصحن  كاٟتاكمي ,  مذم  كالًتِّ 
  نً مٍ كالسن   هي غَتي  با١تاءً  قي حً تى لٍ كيػى ,  ارن طً فٍ مي  د  عى يػي  األنفً  عن طريقً  قً لٍ إىل اٟتى  ا١تاءً  كصوؿى  على أفن  فدؿن 
 . ان ر طً فٍ مي  الصائم بو فإنو يكوفي  إىل اٟتلقً  لى صى بو ككى  طى عً ستي ما اي  فكل  ,  هً كغَتً ,  نً ىٍ كالد  ,  يتً كالزن 
  هي دى حٍ كى  ؽً ال عن االستنشا؛  يف االستنشاؽً  الغةً عن ا١تب إ٪تا كقعى  هيى النن  ألفن ؛  للحلقً  وي كصولي  طى شًتيً اي  كإ٪تا

كينبٍت ,  -رىًٛتىهيمي اللي - العلمً  من أىلً  كىو إٚتاعه ,  ال يفطري  هي دى حٍ كى  االستنشاؽى  على أفن  كىذا يدؿ  
 من خارجً  الفمى  على أفن  تٍ دلن  يف الفمً  كا١تضمضةً ,   وً داخلً ال من ؛  البدفً  من خارجً  األنفى  عليو أفن 

 اٟتلقً  كبدايةً  الفمً  هنايةً  د  اليت ىي حى  اةى هى اللن  فيو ما ل ٬تاكزً  رابً كالشن  عاـً الطن  دخوؿي  فبل يضر  ,  البدفً 
 ه . رً طٍ فً بً  مى كً ىا حي , فإذا جاكزى  البدفً  الذم ىو من داخلً 

 ر منفذه بي الد   ألفن ؛  ارن طً فٍ مي  يكوفي  وي فإنن  هً رً بي يف دي  ةى نى قٍ اٟتي  أدخلى : أم  [َأْو اْحتَ َقَن  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
 بالفطرً  موجبه للحكمً  وً عن طريقً  كاإليبلجى  اإلدخاؿى  كذلك فإفن   ما كافى  ككل  ,  كالبطنً  إىل اٞتوؼً 

 . إىل اٞتوؼً  با١تنفذً  العربةى  على أفن  الذم دؿن  ـً ا١تتقدِّ  -رىًضيى اللي عىٍنوي - ةى ربى صى  بنً  طً يٍ قً لى  ٟتديثً 
 ذً فى با١تنػٍ  العربةى  أفن  ـى ا تقدن مى لً ؛ هبا  اٟتكمً  ٗتصيصى  ا١ترادي  كليسى ,  ةً نى قٍ باٟتي  -رىًٛتىوي اللي - في ا١تصنِّ  رى كعبػن 
كاٟتيقنة يف القدمي ليست كاٟتيقنة ا١تعركفة يف زماننا بل ىي  فيو افذً النن  بنوعيةً  كال عربةى ,  للجوؼً  صلً ا١توي 

 . آلةه ييوضع فيها السائلي من الدنكاًء مث ييدخل يف الد برً 
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__________________________________________________                    
َر ِإْحِلْيِلِو  ؛ ِمْن َأيِّ َمْوِضٍع َكاَن  َأْدَخَل ِإَلى َجْوِفِو َشْيئاً  َأوْ ،  َأِو اْكَتَحَل ِبَما َيِصُل ِإَلى َحْلِقوِ        َغي ْ

 َأِو اْستَ َقاءَ 
__________________________________________________                   

 ماغً كالدِّ  إىل اٞتوؼً  فيها منفذه  العُتى  ألفن :  [َأِو اْكَتَحَل ِبَما َيِصُل ِإَلى َحْلِقِو  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
كىكذا  وً يف حلقً  وي مي عٍ طى  دى جً إذا كي  دً ٙتًٍ كاإلً  حلً أك الكي  ةً رى طٍ كالقى ,   إىل اٟتلقً  إال ٔتا يصلي  الفطري  كال يكوفي 

 اٞتمهورً  , كىو مذىبي  للحلقً  فيها إذا كاف يصلي  ري طن قى أك يػي  يف العُتً  لي عى ما ٬تيٍ  ككل  ,  ةي رى كٍ رى , كالذن  ري بػٍ الصِّ 
 . -رىًضيى اللي عىٍنوي - لقيطو  يف حديثً  ـى , كما تقدن  -رىًٛتىهيمي اللي -

َر ِإْحِلْيِلِو ؛ َأْو َأْدَخَل ِإَلى َجْوِفِو َشْيًئا ِمْن َأيِّ َمْوِضٍع َكاَن  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ   العربةى  ألفن :  [َغي ْ
 معتادو كاألنفً  أك غَتى ,  كالفمً   امدخبلن معتادن  وً عن كونً  ظرً النن  بغضِّ ؛  للجوؼً  ا١تدخل منفذان  بكوفً 
ـى ,  رً بي كالد  ,  كالعُتً  صىلنى اللي عىلىيًو - ًبن النن  ألفن ؛  وـً يف الصن  امؤثرن  فإنو يكوفي  إىل اٞتوؼً  يصلي  وي أنن  فما دا
على  فدؿن ا مدخبلن معتادن  ليسى  األنفى  مع أفن  وـً يف الصن  امؤثرن  باالستنشاؽً  ا١تاءً  دخوؿى  اعتربى  -كىسىلنمى 
ـه  إىل اٞتوؼً  ٔتا يصلي  العربةى  كأفن ,  ا١تدخلً  إلغاءً  من أمِّ موضعو كاف من البدف , كىذا اٟتكم عا

 . على ظاىر ىذه الس نة الصنحيحة شامله للقليل كالكثَت من ا١تفطرات
  . العموـى  ٔتا يفيدي  رى فعبػن  [ َشْيئاً  ]:  وً بقولً  -رىًٛتىوي اللي - في إليو ا١تصنِّ  كىذا ما أشارى 

َر ِإْحِلْيِلوِ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ   . ٔتنفذو للجوؼً  فهو ليسى  , رً كى من الذن  رل البوؿً ٣تىٍ : اإلحليلي  [ َغي ْ
      , ٓتبلؼً  وكطلبى  ءى يٍ أم استدعى القى ,  لبً للطن  اءي كالتن  ُتي السِّ  [َأِو اْستَ َقاَء  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
 . فطري فإنو ال يي ؛  وي عى رى كذى ,  ءي يٍ القى  وي إذا غلبى  ما

         -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن  أفن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  حديثي  :بينهما  فريقِ الت   ودليلُ 
 أخرجو أٛتدي  (( ضِ قْ ي َ لْ ف َ  اءَ قَ ت َ اسْ  نِ إِ اٌء ، وَ ضَ قَ  يوِ لَ عَ  سَ يْ لَ ٌم ف َ ائِ صَ  وَ وىُ  ءُ يْ القَ  وُ عَ رَ ذَ  نْ )) مَ  : قاؿى 

 . حوي كصحن  كاٟتاكمي ,  ماجوى  كابني ,  ذم  م, كالًتِّ  كأبو داكدى 
 وي كصومي , عليو  فبل شيءى  وي عى رى كذى  وي بى لى إذا غى  وي , كأنن  ائمي الصن  إذا استدعاهي  الفطرى  يوجبي  ءى يٍ القى  على أفن  فدؿن 

ـي  قاؿى ,  امنو شيئن  دٍ رً دى زٍ صحيحه ما ل يػى   نٍ مى  على أفن  العلمً  ىلي أ : ) أٚتعى  -رىًٛتىوي اللي - ا١تنذرً  ابني  اإلما
  أرقمى  بني  كزيدي ,  عمرى  كابني  , علي   فقاؿى  ءي يٍ القى  وي عى رى ذى  نٍ ا مى : ) كأمن  ان أيض , كقاؿى (  ا أفطرى عمدن  أى ين قى تػى 
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__________________________________________________                    
 َأِو اْسَتْمَنى ، َأْو بَاَشَر فََأْمَنى ، َأْو َأْمَذى ، َأْو َكر َر الن َظَر فَأَنْ َزلَ 

__________________________________________________ 
  كىذا قوؿي ,  وي صومي  ال يبطلي :  أمً الرن  كأصحابي ,  كإسحاؽي ,  كأٛتدي ,  كاألكزاعي  ,  ورم  كالثن ,  كمالكه 

 .قا(  كبو أقوؿي ,  عنو العلمي  ظي فى ٭تيٍ  نٍ مى  كلِّ 
ىا أك غَتً ,  هً بيدً  ًٍتن مى الٍ  استخرجى  وي أنن  كا١ترادي ,  لبً للطن  اءي كالتن  ُتي السِّ  [َأِو اْسَتْمَنى  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

ال  وـي فالصن ,  وـً الصن  لفسادً  موجبه  على ىذا الوجوً  ًٍتِّ مى الٍ  خركجى  ألفن  ؛ فإنو يفطري  ًٍت  مى منو الٍ  فخرجى 
            ًبن النن  أفن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  من حديثً  حيحُتً كما يف الصن ؛   جً رٍ الفى  شهوةً  إال بًتؾً  قي يتحقن 

ا نَ أَ وَ ، ي لِ  وُ ن  إِ فَ  مَ وْ  الص  ال  إِ  وُ لَ  مَ آدَ  نِ ِل ابْ مَ ل  عَ ى : كُ الَ عَ ت َ  اللُ  الَ قَ )) :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -
فإذا استمٌت ل  كاالستمناء ٖتصل بو الشنهوة , , ي ((لِ جْ أَ  نْ مِ  وُ امَ عَ طَ وَ ،  وُ تَ وَ هْ شَ  عُ دَ يَ ،  وِ ي بِ زِ جْ أَ 

 .  ان مفطر  كيكوفي  عً دٍ كالوى  ؾً رٍ فيو معٌت التػن  قٍ يتحقن 
 ككاف بغَتً ,  شهوةو  بغَتً  ًٍت  مى منو الٍ  كإف خرجى ,  ان مفطر  ال يكوفي  وي فإنن  منو شيءه   كل ٮترجٍ ٌتى مٍ تى ا إذا اسٍ كأمن 

 ري طً فٍ كما ال يػي ,   ري طً فٍ ال يػي  وي فإنن  ا١ترضً  بسببً  أف ٮترجى :  مثلي , و خراجً يف إ بٍ كل يتسبن , ه اختيارً 
 . منو كاختيارو  بو بى سى  من غَتً  ًٍتِّ مى الٍ  خركجً  ّتامعً ؛  مي لً تى حٍ مي الٍ 

 منو . ةو ين بً بى كال سى  , ختيارو ا بغَتً  ان خارج وً لكونً ؛  وي صومي  دٍ يفسي  ؛ فإنو ال منو باحتبلـو  ًٍت  مى الٍ  لو خرجى أما 
 تستلزـي  فاعلةي مي كالٍ ,  رةً شى من البى  اعلةه فى مي  ا١تباشرةي  [، َأْو َأْمَذى َأْو بَاَشَر فََأْمَنى  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

 . كا١تخاصمةً  كا١تقاتلةً ,   فأكثرى  شخصُتً  كجودى 
 سً مٍ , كاللن  قبيلً كما يف التن   األعضاءً  , كلو لبعضً  حائلو  كجودً  دكفى  بالبشرةً  البشرةً  التصاؽي هبا :  كا١ترادي 

ها بسببً  أف ٭تصلى ىم عندى  وـً الصن ا مفسدةن يف كوهنً   طي , كشر  ٚتاعو  بدكفً  ُتً تى رى شى البى  بُتى  ةي ا١تماسن  فتحصلي 
 م .ذٍ مى الٍ  اظه كىو خركجي عى نػٍ أك إً , إنزاؿه 

 فإنو يفسدي ,  و فأنزؿى تى وى هٍ شى  ثَتي إىل ما يي  ظرى النن  رى كرن : أم  [َأْو َكر َر الن َظَر فَأَنْ َزَل  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
 ٌتى مٍ تى كما لو اسٍ ؛   ا٥تتارن  باإلنزاؿً  وً صومً  يف إفسادً  بى تسبن  وي تى وى هٍ شى  ١تا يثَتي  ظرً النن  ارً ألنو بتكرى  ؛ وي صومي 

      , كما وي صومي  دٍ ل يفسي  ؿى زى فأنػٍ  وي تي وى هٍ شى  تٍ ةو فثارى اءى جى فى  نظرةى  لو نظرى  وي أنن  [َأْو َكر َر  ]و : قولً  كمفهوـي 
 . دً صٍ القى  لعدـً  لو احتلمى 
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__________________________________________________                    
 ِلَصْوِمِو ، َفَسدَ  َجَم ، َوَظَهَر َدٌم ، َعاِمداً ، َذاِكراً َأْو َحَجَم َأِو اْحتَ 

__________________________________________________                   
  [ِلَصْوِمِو ، َفَسَد  َجَم ، َوَظَهَر َدٌم ، َعاِمداً ، َذاِكراً َحَجَم َأِو اْحتَ  َأوْ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

 دً لٍ اٞتً  طي رٍ شى : , كىي  مً جٍ من اٟتى  الةه عى : فً  امةي جى اٟتً  [َحَجَم َأِو اْحَتَجَم ، َوَظَهَر َدٌم  َأوْ  ]قولو : 
, كىي  ركؽً للعي  الذم يكوفي  دً صٍ الفى  ٓتبلؼً ,  ـً الدن  ألكعيةً  , كىي تكوفي  ـً الدن  الستخراجً  هً وًس ك٨توً مي بالٍ 

 .كالعبلجً  بِّ ما فيها من الطِّ  كبيافً , هبا  باألمرً  الصنحيحةي  األحاديثي  تً كردى  حيثي ,  بومِّ النن  بِّ من الطِّ 
 وي فإنن ,  ـي الدن  كظهرى ,  كىو صائمه  مى جى تى حٍ ا أكً  مى جى من حى  أفن  رٛتهم الل العلمً  من أىلً  طائفةو  كمذىبي 

 حابةً من الصن  , كأيب ىريرةى  كعائشةى ,  أيب طالبو  بنً  عن عليِّ  ٤تكي   كىذا القوؿي ,  وً صومً  بفسادً  مي كى ٭تي 
  , كإسحاؽي  , كاألكزاعي   سَتين , كعطاءه  بني  , ك٤تمدي  البصرم   بو اٟتسني  , كقاؿى  -مٍ هي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى -
 . -عً يٍ مً ى اٞتٍى لى عى  اللً  ةي ٍٛتى رى - اٟتنابلةً  كىو مذىبي  ن ا١تنذرً كابي 

 مُ اجِ الحَ  رَ طَ فْ )) أَ :قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبِّ عن النن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - افى بى وٍ ثػى  ْتديثً : واستدلوا 
 . ماجوى  , كابني  سائي  , كالنن  , كأبو داكدى  ركاه أٛتدي ((  ومُ جُ حْ والمَ 
 . حوي كصحن  , كاٟتاكمً  ذمِّ م, كالًتِّ  عند أٛتدى  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب رافعو  و حديثي كمثلي 

 . , كاٟتاكمً  , كأيب داكدى  عند أٛتدى  -رىًضيى اللي عىٍنوي - بن أكسو  ادً شدن  كحديثي 
ـي  قاؿى   يف ىذا البابً  : ليسى  فقاؿى  إٝتاعيلى  بنى  ٤تمدى  تي كسألٍ )  : -رىًٛتىوي اللي - ذم  مأبو عيسى الًتِّ  اإلما
:  فقاؿى ؟  من االضطرابً  فيوً  ماك  لو : ككيفى  تي , فقلٍ  افى بى وٍ , كثػى  أكسو  بنً  ادً شدن  من حديثً  أصح   ءه يٍ شى 

  افى بى وٍ عن ثػى  عن أيب أٝتاءى  بلبةى عن أيب قً  كمري  أيب كثَتو  بنً ٭تِت  حديثى  ألفن ؛  كبل٫تا عندم صحيحه 
 .ق ( ا ان ٚتيع اٟتديثُتً  أكسو  بنً  ادً عن شدن  كعن أيب أٝتاءى 

ـي  باٟتجامةً  رً طٍ الفً  حديثى  حى كصحن  ـي ,  ذم  مالًتِّ  اإلما   ًٍت  يٍ دً مى الٍ  بني  ي  لً كعي  , اٟتاكمي ك  , أٛتدي  كاإلما
      :  وً يف قولً  ظاىره  من ىذه األحاديثً  اللةً الدِّ  ككجوي ,  -عً يٍ مً ى اٞتٍى لى عى  اللً  ةي ٍٛتى رى -م ىي كغَتي  ي  مً ارً كالدن 
 . ان مع كاملجوـً ,  اٟتاجمً  صوـى  فسدي تي  اٟتجامةى  على أفن  حيث دؿن  (( رَ طَ فْ )) أَ 

 إال إذا كقعى ؛  كاملجوـً  اٟتاجمً  صوـى  فسدي ال تي  اٟتجامةى  إىل أفن  -رىًٛتىهيمي اللي - العلماءِ  جمهورُ  وذىبَ 
 كىذا ىو قوؿي ,  فييحكم بفطره كٍحدىه وً يف صومً  ا١تؤثرةً  فةً على الصِّ  ـى الدن  اٟتاجمي  بأف بلعى  حقيقةن  ري طٍ الفً 
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  سلمةى  ِـّ كأي ,  درمِّ ا٠تي  , كأيب سعيدو  بن مالكو  , كأنسً  مسعودو  بنً  اللً  كعبدً  اصو أيب كقن  بنً  سعدً 
 . -مٍ هي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى - حابةً من الصن  عليٍّ  بنً  , كاٟتسنً  أرقمى  أبنً  كزيدً ,  اسو عبن  بنً  اللً كعبدً 

 إىل أكثرً  بى سً كني ,  ورمِّ , كالثن  خعيِّ كالنن ,  عبِّ , كالشن  بَتً الز   بنً كعركةى ,  بً ا١تسيِّ  بنً  سعيدً  كىو قوؿي 
ى لى عى  اللً  ةي ٍٛتى رى - اىرمِّ الظن  كداكدى ,  ةً افعين كالشن ,  ةً كا١تالكين ,  ةً اٟتنفين  كىو مذىبي ,  ابعُتى كالتن  حابةً الصن 
 ن  أَ )) :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبن  بنً  اللً  عبدً  من حديثً  خارمِّ البي  صحيحً  يف ١تا ثبتى ؛  -عً يٍ مً اٞتٍى 
 (( . مٌ ائِ صَ  وَ ىُ وَ  مَ جَ تَ احْ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ي  بِ الن  

 ذلك  فيها بعدى  اسً للنن  صى خِّ مث ري ,  األمرً  يف أكؿً  و كافى بأنن  كاملجوـً  مً اجاٟت رً طٍ فً  وا عن حديثً كأجابي 
 ن  أَ  مِ ائِ لص  لِ  ةُ امَ جَ الحِ  تِ ىَ رِ ا كُ مَ  لُ و  )) أَ :  قاؿى  -رىًضيى اللي عىٍنوي - مالكو  بني  ما ركل أنسي  : بدليلِ 

 رَ طَ فْ أَ " :  الَ قَ ف َ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ي  بِ الن   وِ بِ  ر  مَ فَ ،  مٌ ائِ صَ  وَ ىُ وَ  مَ جَ تَ احْ  بٍ الِ ي طَ بِ أَ  نَ بْ  رَ فَ عْ جَ 
 قطٍت  ار الدن  ركاهي  (( مِ ائِ لص  لِ  ةِ امَ جَ ي الحِ فِ  دُ عْ ب َ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ي  بِ الن   صَ خ  رَ  م  ثُ ،  " انِ ذَ ىَ 

 .ا.ىػ ( لو علةن  كال أعلمي ,  هم ثقاته كل  ) : كقاؿ 
 (( مِ ائِ لص  لِ  ةِ امَ جَ ي الحِ فِ  دُ عْ ب َ  -اللي عىلىيًو كىسىلنمى صىلنى - ي  بِ الن   صَ خ  رَ  م  )) ثُ :  -رىًضيى اللي عىٍنوي - وي فقولي 
 . منسوخه  ـه متقدِّ  باٟتجامةً  بالفطرً  اٟتكمى  على أفن  يدؿ  

ـي - وي قولى  : أفن  ان وا بو أيضك٦تا أجابي  ةي كىالسنبلى بل ىو ,  يف الفطرً  اليس نص   (( رَ طَ فْ )) أَ :  -عىلىٍيًو الصنبلى
 يف كبلـً  حقيقةن , كىذا معركؼه  ال أهنما مفطرافً ؛  رً طٍ الفً  بو مقاربةي  ا١ترادى  بأفن  ؿي كن ؤى , كيػي  فيو ظاىره 
 هما حقيقةن .كإف كاف ل يدخلٍ ,  كتامةى  ان ٧تد إذا شارؼى ,  مى هى ػتٍ , كأى  دى جى ػنٍ م : أى كقو٢تً   العربً 
 وي كي هً نٍ قد تػي  وـى جي حٍ مى الٍ  كأفن , منو  ان شيئ ـً للدن  وً امتصاصً  عندى  قد يبتلعي  اٟتاجمى  : أفن  معٌت اٟتديثً  فيكوفي 

 -رىًضيى اللي عىٍنوي - مالكو  بنً  أنسً  حديثي :  أكيلً ٢تذا التن  كيشهدي ,  إىل الفطرً  هي ري طى ضن تى فػى  وي في عً ضٍ كتي  جامةي اٟتً 
صىلنى اللي عىلىيًو - اللِ  ولِ سُ رَ  دِ هْ ى عَ لَ عَ  ةَ امَ جَ الحِ  ونَ ىُ رَ كْ تَ  مْ تُ سْ لَ أَ  )) : فقاؿى  نان  البى  ثابته  وي ١تا سألى 
 . خارم  ( ركاه البي ( فِ عْ الض   لِ جْ أَ  نْ  مِ ال  : ال ، إِ  الَ ؟ قَ  -كىسىلنمى 

 ٥تافةى  ائمً للصن  اٟتجامةى  وا يكرىوفى : ) كاني  فقاؿى  -رىًٛتىهيمي اللي - لفً ىذا عن السن  خعي  النن  كحكى إبراىيمي 
 . وً فً نن صى يف مي  زاؽً الرن  عبدي  وي ( أخرجى  عفً الضن 

 . أعلمي  كاللي ,  كاملجوـي  سواءن اٟتاجمي  باٟتجامةً  الفطرً  بعدـً  يف نظرم القوؿي  حُ يترج  كهبذا 
 فيو أف يكوفى  طي شًتى يي  ـى ٔتا تقدن  رى طٍ الفً  أفن : أم  [ِلَصْوِمِو ، َفَسَد  َعاِمدًا ، َذاِكراً  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
 . ان ال ناسي,  وً لصومً  ان ذاكر ؛  ان ئطً خٍ ػمي ال ,  ان دمِّ عى تػى مي  ائمي الصن 
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__________________________________________________                    
 لَ زَ ن ْ أَ فَ  رَ ك  فَ  وْ أَ ،  ارٌ بَ غُ  وْ أَ  ابٌ بُ ذُ  وِ قِ لْ ى حَ لَ إِ  ارَ طَ  وْ أَ ،  اً ىرَ كْ مُ  وْ أَ ،  اً ياسِ ال نَ 

__________________________________________________                    
  نى قى تػى احٍ  أكً ,  طى عى تػى اسٍ  أكً ,  شربى  أكٍ ,  فلو أكلى ,  وي صومي  و ال يفسدي فإنن  اأك ناسين  ائن طً خٍ ػا إذا كاف مي أمن 
من  حيحُتً يف الصن  ١تا ثبتى ؛  رٍ طً فٍ ل يػي  وً لصومً  اناسين  كافى   موضعو  من أمِّ  اشيئن  وً إىل جوفً  أدخلى  أكٍ 

 لَ كَ ا أَ ذَ )) إِ :  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - اللً  رسوؿي  : قاؿى  قاؿى  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  حديثً 
  عن عليٍّ  مركم   كىذا القوؿي ,  (( اهُ قَ سَ وَ  اللُ  وُ مَ عَ طْ ا أَ مَ ن  إِ فَ ؛  وُ مَ وْ صَ  م  تِ يُ لْ ف َ  اً ياسِ نَ  بَ رِ شَ  وْ م أَ كُ دُ حَ أَ 

ك٣تاىد  ,كعطاء ,  البصرمِّ  كاٟتسنً  -ًضيى اللي عىنػٍهيمرى - حابةً الصن  منى  رى مى عي  بنً  اللً  , كعبدً  كأيب ىريرةى 
 ةً اٟتنفين  كىو مذىبي ,  راىويوً  بنً  سحاؽى , كإ ورمِّ , كالثن  كاألكزاعيِّ  , بو ئٍ أيب ذً  كابنً , كطاككس 

 . -عً يٍ مً ى اٞتٍى لى عى  اللً  ةي ٍٛتى رى - اىرمِّ الظن  كداكدى ,  كاٟتنابلةً ,  ةً افعين كالشن 
ـي  كقاؿى   بعضي  كأجابى ,  كعليو القضاءي ,  فقد أفطرى  ان ناسي شربى  أكٍ  أكلى  فٍ إً :  -رىًٛتىوي اللي - مالكه  اإلما

  . ةضيال يف الفر ؛  افلةً يف النن  وي بأنن  عن اٟتديثً  وً أصحابً 
ِـّ  كاألصلي ,  فلً كالنن  الفرضً  بُتى  ؽٍ رِّ فى ل يػي  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن  ردن ىذا اٞتواب : بأفن ك   يف العا

 لو . صى كىو ىنا ال ٥تصِّ , و صي خصِّ ػما يي  حىت يردى  وً أف يبقى على عمومً 
كما يف   وي نسياني  القضاءى  طي سقً , فبل يي  اإلمساؾي  وي ركني  الصوـى  بأفن :  -اللي  مي هي ًٛتى رى - وً أصحابً  بعضي  كقاؿى 
 القوؿي  حُ يترج   , كهبذا رعً الشن   بنصِّ مستثٌتن  وـي كالصن ,  مستثنياتو  قاعدةو  لكلِّ  بأفن :  يبى جً بلة , كأي الصن 
 [ اً ياسِ ال نَ  ]:  وً على ذلك بقولً  -رىًٛتىوي اللي - في ا١تصنِّ  كقد نصن ,  القضاءى  وجبي ال يي  ان ناسي الفطرى  بأفن 

 .هً بفطرً  مي كى فإنو ال ٭تي ؛  ان ناسي شيءو ٦تا سبقى  بأمِّ  أك أفطرى ,  طى تعى أك اسٍ ,  أك شربى ,  أم : ال إف أكلى 
 فيو شركطي  تٍ قى كٖتقن , تارو ٥تي  غَتى  ان رىكٍ مي  ٔتا سبقى  أم : أفطرى [  اً ىرَ كْ مُ  وْ أَ  : ] -رىًٛتىوي اللي - ووقولُ 

تعاىل  اللى  ألفن ؛  وً صومً  بفسادً  مي كى ٭تي  فإنو ال,  بإذف الل هً رى كٍ مي الٍ  ها يف طبلؽً كسيأت تفصيلي ,  اإلكراهً 
 زث رث  يت ىت نت زئ :  -وي انى حى بٍ سي - فقاؿى ,  ةي دن كىو الرِّ  املرماتً  أعظمى  باإلكراهً  أسقطى 
ى فى   (ُ) رئ مث  ا أكىل كأحرل .ما دكهنى  يسقطى  فٍ ؤلى

                              
 .َُٔ/ سورة الننحل , آية :  (ُ)
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 اللَ  ن  )) إِ :  قاؿى  -اللي عىلىيًو كىسىلنمى صىلنى - ًبن النن  أفن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عبن  بنً  اللً  عبدً  كٟتديثً 
 كالبيهقي  ,  افى بن حً  كابني ,  ماجوى  ابني  ركاهي  (( يوِ لَ وا عَ ىُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ وَ ،  انَ يَ سْ النِّ وَ ،  أَ طَ ي الخَ تِ م  أُ  نْ عَ  عَ ضَ وَ 

 . حوي كصحن  كاٟتاكمي 
 ا١تاءي  بن صي  فٍ بأى  ؛ ان لجئمي  اإكراىن  على الفطرً  هى رً كٍ فإذا أي , عليو  هى رً كٍ فيما أي  هً رى كٍ مي الٍ  مؤاخذةً  على عدـً  فدؿن 

كىذا ,  بذلك اإلكراهً  ان ككاف معذكر ,  ل يفطرٍ  كىو صائمه  هً اختيارً  بغَتً  كاءي فيو الدن أك أيٍكًجرى ,  وً يف حلقً 
   ري طً فٍ فإنو ال يػي بابه أك غباره ذي  وً إىل حلقً  طارى  نٍ مى  وي , كمثلي  -رىًٛتىهيمي اللي - العلماءً  ٚتهورً  ىو مذىبي 

ى , ءً القىيٍ  , كذىرٍعى  االحتبلـى  على ذلك فأشبوى  مغلوبه  وي كألنن ,  هً رى كٍ مي كالٍ   فكافى  هً اختيارً  ذلك بغَتً  ألفن   كبُتن
 . [ ارٌ بَ غُ  وْ أَ ،  ابٌ بُ ذُ  وِ قِ لْ ى حَ لَ إِ  ارَ طَ  وْ أَ  ]:وً ـ بقولً و على ما تقدن بعطفً  هً فطرً  عدـى  -رىًٛتىوي اللي - في ا١تصنن 
كاف حبلالن    سواءن , و شهوتى  ثَتي فيما يي  وً كنفسً  وً يف قلبً  رى أك فكن  [ لَ زَ ن ْ أَ فَ  رَ ك  فَ  وْ أَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

 و على ىذا الوجوً بنزكلً  وي صومي  دٍ ل يفسي  ًٍتن مى الٍ  فأنزؿى  وي شهوتي  تٍ فثارى , ةو ين كأجنبً   ان حرام, أك  وً كزكجتً 
 . على قوؿ من يقوؿ إف اإلنعاظ بشهوةو يوجب الفطر فأمذل رى كىكذا لو فكن 
 وا على عدـً كاستدل  ,  عليو اإلٚتاعى  كحكى ا١تاكردم  ,  -رىًٛتىهيمي اللي - العلمً  ٚتاىَت أىلً  كىذا ىو قوؿي 

 فن أ خارمِّ للبي  فظي , كاللن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  من حديثً  حيحُتً يف الصن  ٔتا ثبتى :  وً صومً  فسادً 
 وْ أَ  لْ مَ عْ ت َ  مْ ا لَ ا مَ هَ سَ فْ ن َ  وِ بِ  تْ ثَ د  ا حَ م  ي عَ تِ م  أِلُ  زَ اوَ جَ تَ  اللَ  ن  )) إِ :  قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن 
إٚتاعه على   بو , كل يقعٍ  رً طٍ على الفً  داؿ   نص   دٍ رً ل يى  وي كألنن  ؛ فسً النن  من حديثً  فكَتي كالتن  (( مْ ل  كَ تَ ت َ 

ما يف هي دكنػى  وي ألنن ؛  ظرً النن  كال على تكرارً ,  و على ا١تباشرةً ا قياسى نى ال ٯتكنػي  وي كألنن ؛  وـً للصن  ان مفسد وً كونً 
 كعدـً  وـً الصن  لصحةً  ا١توجبً  على األصلً  علينا البقاءي  فوجبى ,  إىل اإلنزاؿً  وً فضائً كإ هوةً الشن  استدعاءً 

 . هً فسادً 
 الفكرةى  ألفن ؛  وي صومي  دي يفسي  وي أنن رٛتو الل : يلو قً عى  ابني  اإلماـ هي كاختارى  عند اٟتنابلةً  ثانٍ  وجوٌ  وىناكَ 

, كإذا كانت  ككفرو  ها يف بدعةو ها يف مساكنً صاحبً  يمً ثً : تىأٍ  بدليلً ؛  االختيارً  ٖتتى  فتدخلي  ري ضى حٍ تى سٍ تي 
 كاتً امالسن  يف خلقً  رينى للمتفكِّ  اللً  مدحً :  بدليلً ؛  هبا ا١تؤاخذةي  تٍ قى تعلن  ختيارً اال ٖتتى  تدخلي 

 . ذلك هبا كاالحتبلـً  قٍ عليها ل يتعلن  مقدكرو  كلو كانت غَتى , كاألرضً 
 كال ٯتكني ,  بالقلبً  ري طي خٍ ػالذم يى  عليها كا٠تاطرً  مقدكرو  ذا كانت غَتى أهنا إ ىذا القوؿً  صحابً أ كعندى 
  حديثي  نٍ ذا ل يكي إ:  القولُتً  بُتى  ا٠تبلؼً  ٤تل  ك ,  كاالحتبلـً   كتكوفي ,  وـي هبا الصن  دٍ ل يفسي  وي دفعي 
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__________________________________________________                    
 لَ سَ تَ غْ ا وْ أَ ،  وُ ظَ فَ لَ ف َ  امٌ عَ طَ  في فيوِ  حَ بَ صْ أَ  وْ أَ ،  مَ لَ ت َ حْ ا وِ أَ 

__________________________________________________                   
 ان كإف كاف خاطر , هما باتفاقً  رٍ طً فٍ م ل يػي ذٍ مى الٍ ك  ًٍتِّ مى الٍ  إنزاؿي  كحصلى ,  ان ف كاف خاطر فإ,  ان خاطر  فسً النن 

 . ففيو ا٠تبلؼي  رى كٍ أك استدعى الفً , معو  كاسًتسلى 
ان ٢تم الثن  القوؿً  صحابى أ إال أفن ,  هً رً ثى عن أى  وي فٍ , فينبٍت عليو العى  وه فٍ فس عى النن  حديثى  فن أ ةً نن الس   كظاىري 

 مْ ا لَ ) مَ ) : وً على ذلك بقولً  نصن  اٟتديثى  ألفن ؛  رو ظاىرو ثى أى  دكفى  فسً النن  ْتديثً  وً فٍ العى  قً أف ٬تيبوا بتعل  
 . أعلمي  كاللي ,  ره ظاىره ثػى أى  اإلمذاءي ك  ( كاإلنزاؿي ( لْ مَ عْ ت َ  وْ أَ  مْ ل  كَ تَ ت َ 

 وً نومً  يف حاؿً  ًٍتن مى الٍ  ؿى زً نٍ أف يػي : كىو ,  من اٟتلمً  اؿه عى تً : افٍ  االحتبلـي  [ مَ لَ ت َ حْ ا وِ أَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
   رٍ طً فٍ ل يػي  على ىذا الوجوً  وي إنزالي  فإذا كقعى  , ان شيئ رى ال يتذكن  أك رآهما  رى تذكن يأف  وً كيستوم يف حكمً 

 شيءه كىو نائمه . وي قى لٍ حى  ما لو دخلى  وى بى شٍ , فأى  هً اختيارً  بغَتً  و كقعى ألنن 
عليو  طلعى : أم  [ حَ بَ صْ أَ  وْ أَ  ]و : قولي  [ وُ ظَ فَ لَ ف َ  امٌ عَ طَ  في فيوِ  حَ بَ صْ أَ  وْ أَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
ـه فلفظى  وً كيف فمً ,  كىو الفجري  حي بٍ الص    وً يٍ ى يف فً بقٍ يى  وي , ككوني  وي صومي  دي فإنو ال يفسي  ان خارج وي كطرحى  وي طعا
و منو أحده ال ٮتلي  فإننو عفوه , كمثلو اإلمساؾً  كقتً  يف أكؿً  الذم يشق  التنحر ز منو اليسَتً  عاـً الطن  أثري 

 .  من الفجرً  ان قريب رى إذا تسحن  خاصةن 
 أك غَتى ,  ان كاجب سواءن كافى  وـى الصن  دي سً فٍ ال يػي  وي : فإنن  ا الغسلي أمن [  لَ سَ تَ غْ ا وْ أَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

 : ةً نن كالس   الكتابً  لظاىرً ؛  هي كال يفسدي  وـً يف الصن  ري ؤثػِّ ال يي  وي أك نظافةن فإنن ,  ان در  بػى أك تػى , عبادةن  كاجبو 
انىوي - وً كما يف قولً   ياـً الصِّ  ليلةى  اٞتماعى  تعاىل أحلن  اللى  فإفن :  ا الكتابُ فأم    ىل مل خل زئ  : -سيٍبحى
 الفجري  عً ما ل يطلي  يلً اللن  ٞتميعً  شامله  حليلى ىذا التن  أفن  كمن ا١تعلوـً ,  (ُ) رئ خم حم جم يل
 كقتً  دخوؿً  إال بعدى  سلً من الغي  ني فإنو ال يتمكن ؛  بلحظاتو  الفجرً  قبلً  وي ٚتاعي  إذا كقعى  وي فإنن  :كعليو 

 .  هي كال يفسدي ,  وـً يف الصن  ري ؤثػِّ ال يي  الغسلى  على أفن  فدؿن  ؛ وً صيامً  حاؿى  فيغتسلي ,  وـً الصن 
 
 

                              
 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
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 دْ سُ فْ ي َ  مْ لَ ؛  وُ قَ لْ حَ  اءُ مَ الْ  لَ خَ دَ فَ  غَ الَ بَ  وْ أَ ،  الثِ ث  الى لَ عَ  ادَ زَ  وْ أَ ،  رَ ث َ نْ ت َ اسْ  وِ أَ ،  ضَ مَ ضْ مَ تَ  وْ أَ 

__________________________________________________ 
 ن  )) أَ :  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا- عائشةى  ا١تؤمنُتى  ِـّ من حديث أي  حيحُتً فقد ثبت يف الصن  :ة ن  ا الس  وأم  
 ان صباح وي اغتسالي  فوقعى  (( لُ سِ تَ غْ ي َ  م  ثُ ،  مٌ ائِ صَ  وَ ىُ وَ  اً بنُ جُ  حُ بِ صْ يُ  انَ كَ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ي  بِ الن  

 . وـى الصن  دي سً فٍ ال يػي  االغتساؿى  على أفن  فدؿن  ؛ وـً الصن  كقتً  دخوؿً  بعدى 
صىلنى اللي عىلىيًو - ي  بِ ى الن  أَ رَ  نْ ي مَ نِ ثَ د  حَ )) :  قاؿى  ىشاـو  بنً  اٟتارثً  بنً  ٛتنً الرن  عبدً  بنً  كركل أبو بكرً 

ركاه  (( مٌ ائِ صَ  وَ ىُ وَ  شِ طَ العَ وَ ،  رِّ الحَ  ةِ د  شِ  نْ مِ  اءَ المَ  وِ سِ أْ ى رَ لَ عَ  ب  صُ يَ  فٍ ائِ صَ  مٍ وْ ي ي َ فِ  -كىسىلنمى 
 . حوي كصحن  كاٟتاكمي ,  سائي  كالنن ,  كأبو داكدى ,  كأٛتدي  مالكه 

ـي  قاؿى   كمسلمو  البخارمِّ  على شرطً  سائيِّ كالنن ,  كأيب داكدى ,  مالكو  : ) كإسنادي  -رىًٛتىوي اللي - وكم  النن  اإلما
 .قا( .. وي ثى حدن  وي أنن  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -بِّ النن  أصحابً  عن بعضً  عن أيب بكرو  أيب داكدى  راكيةً  كلفظي 

 . األصوؿً ك  اٟتديثً  علماءً  عندى  ره كما ىو مقرن   تضر   يف مثل ىذا ال حايبِّ الصن  كجهالةي 
 صفةً  يف بابً  كاالستنثارً  ا١تضمضةً  تعريفي  ـى تقدن  [ رَ ث َ نْ ت َ اسْ  وِ أَ ،  ضَ مَ ضْ مَ تَ  وْ أَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ وقولُ 

 وي صومي  ل يفسدٍ  وً إىل حلقً  ا١تاءي  فنزؿى ,  ا١تاءى  كاستنشقى  لو ٘تضمضى  وي أنن :  -رىًٛتىوي اللي - هي , كمرادي  الوضوءً 
 أال يزيدى :  ذلك يف ا١تذىبً  كشرطي ,  فو مكلن  فيكوف غَتى ,  فهو غافله  دٍ صً قٍ , كمن ل يػى  دٍ صً قٍ ل يػى  وي ألنن 

 . وي صومي  فسدى  للحلقً  ا١تاءً  كصوؿي  ائدً يف الزن  فإف كقعى ,  بلثً على الثن 
:  وي , ككجهي  مافى الضن  سقطي يي  فى ذٍ اإلً  : أفن  يوً وِّ قى , كيػي  -عً يٍ مً ى اٞتٍى لى عى  اللً  ةي ٍٛتى رى - ةً افعين الشن  كىذا ىو مذىبي 

 وي ل يلزمٍ  وً إىل حلقً  كدخلى  هً اختيارً  بغَتً  ا١تاءي  وي , فإذا سبقى  وً إىل فمً  ا١تاءً  بإدخاؿً  ائمللصن  فى ذً أى  رعى الشن  أفن 
ذلك يف  بُت كقوعً  ؽي رن فى كهبذا يػي ,  كا١تعامبلتً  يف العباداتً  اشرعن  رً ا١تقرن  شيءه على ىذا األصلً 

بو  ل يأذفٍ  حيثي  بلثً على الثن  ها فيما زادى كبُت كقوعً  , افما دكهنى  بلثً بالثن  كاالستنشاؽً  ا١تضمضةً 
 الوجهُتً  أصحِّ على  بو فيفطري ؛  كفيما فيو مبالغةه , فيو  فيما ال مبالغةى  وً بُت كقوعً  ؽي رن فى كىكذا يػي   رعي الشن 

 حاؿى  يف االستنشاؽً  , كا١تبالغةً  بلثً على الثن  يادةً من الزِّ  , فكل   -اىلى عى تػى  اللً  عندى  كالعلمي -يف نظرم 
  . وي ا دليلى نى كذكرٍ  الوضوءً  صفةً  يف بابً  ـى كما تقدن   ان عنو شرع منهي   وـً الصن 

 بو دخوؿي  ال يقعي  االستنثارى  ألفن ؛  بو استنشقى  ا١ترادي  ر [ثَ نْ ت َ اسْ  وِ أَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - فالمصنِّ  وقولُ 
 فإنو ىو  االستنشاؽي ا كأمن ,  يف الوضوءً  وي بياني  ـى كما تقدن   األنفً  لو خارجى  بل ىو طرحه ,  وً قً لٍ إىل حى  ا١تاءً 
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__________________________________________________                    
 اً دقِ تَ عْ مُ  وْ أَ ،  سِ مْ الش   وبِ رُ ي غُ فِ  اً اكّ شَ  لَ كَ أَ  نْ ال إِ ،  وُ مُ وْ صَ  ح  صَ  رِ جْ فَ الْ  وعِ لُ ي طُ فِ  اً اكّ شَ  لَ كَ أَ  َوَمنْ 

 اً ار هَ ن َ  انَ بَ ف َ ،  لٌ يْ لَ  وُ ن  أَ 
__________________________________________________ 

 قً لٍ إىل اٟتى  ا١تاءً  نزكؿي  وً بسببً  كىو الذم ٭تصلي ,  سً فى بالنػن  إىل أعلى ا٠تياشيمً  ا١تاءً  بو جذبي  الذم ٭تصلي 
صىربةى      بنً  لقيطً  يف حديثً  ـى عنو كما تقدن  هيً بالنن  ةي نن الس   تً , كىو الذم كردى  وي فيو أك سبقى  إذا بالغى 

 . -رىًضيى اللي عىٍنوي -
 يلي ىو اللن  األصلى  ألفن ؛  [ وُ مُ وْ صَ  ح  صَ  رِ جْ فَ الْ  وعِ لُ ي طُ فِ  اً اكّ شَ  لَ كَ أَ  َوَمنْ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 

يف  لو , كعلى شكٍّ  األكلً  لِّ ْتً  فهو على يقُتو , (  على ما كافى  ما كافى  بقاءي  : ) األصلي  كالقاعدةي 
كل  على ىذا الوجوً  أك جامعى ,  أك شربى ,  كإذا أكلى , جائزه  وي , ففعلي  كِّ بالشن  اؿي زى ال يػي  , كاليقُتي  وً ٖترٯتً 

ٍ بػى تى يػى   . وي صومي  صحن  أصبحى  وي لو أنن  ُتن
 [ اً ار هَ ن َ  انَ بَ ف َ ،  لٌ يْ لَ  وُ ن  أَ  اً دقِ تَ عْ مُ  وْ أَ ،  سِ مْ الش   وبِ رُ ي غُ فِ  اً اكّ شَ  لَ كَ أَ  نْ ال إِ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
 األصلى  ألفن ؛  كاٞتماعي  ربي كالش   عليو األكلي  ـى ري كحى ,  عليو اإلمساؾي  فوجبى , هار النن  بقاءي  األصلى  ألفن 
        نى ائم حىت يتيقن على الصن  عليو ما ٭ترـي  فيحرـي  , كِّ بالشن  اؿي زى فبل يػي  كىو اليقُتي  حرميً التن  كقتً  بقاءي 

 كأفن ,  ان هنار  مث بافى ,  أك شربى  ليبلن فأكلى  وي ظنن  وي كىكذا لو أنن ,  مسً الشن  غركبى  وً على ظنِّ  أك يغلبى 
قاؿ بو معاكيةي بن أيب ك , كىو قوؿ ٚتهور العلماء رٛتهم الل ,  وي صومي  دي يفسي  وي فإنن ,  بٍ ل تغري  مسى الشن 

 . اٞتميعسفياف , كعبدالل بن عباسو رضي الل عن 
} ثم أتم وا الصيام إلى كأيب ثور رحم الل اٞتميع , كاحتجوا بقولو تعاىل : , كىو قوؿ األئمة األربعة 

 و .زيو صومي ككجو الداللة : أننو ل يتمن صيامو إىل الليل كما أمر الل تعاىل , فبل ٬تىٍ  الليل {
ا١تنذر عن أٝتاء رضي الل عنها  كٔتا ركل البخارم يف صحيحو عن ىشاـ بن عركة عن فاطمة بنت

: , مث طلعت الشمسي , قيل ٢تشاـو  غيمو  الل صلى الل عليو كسلم يوـى  رسوؿً  رنا على عهدً طى فٍ قالت : أى 
كالبيهقي عن عمر رضي الل عنو أنو أفطر  مالكه ,( , كٔتا ركاه  فأيمركا بالقضاء ؟ قاؿ : بده من قضاءو 

قد أمسى كغابت الشمسي ؛ فجاءه رجله فقاؿ : يا أمَت ا١تؤمنُت قد مو , كرأل أنو يٍ م غى يف يوـو ذً 
تهدنا ( كذكر البيهقي بأسانيده كقد اجٍ ,  يسَته  طلعت الشمسي فقاؿ عمر رضي الل عنو : ا٠تطبي 

ْم يوماً صُ فليَ  رَ طَ فْ أَ  انَ كَ   نْ ) مَ كرد فيو قولو : كجهُت صرنح فيهما عمر رضي الل عنو بالقضاء : األكؿ 
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, كإ٬تاب القضاء يف ىذه ا١تسألة  و (انَ كَ ي مَ ضِ قْ ماً ن َ وْ ي َ  ي واللِ الِ بَ ) ال ن ُ , كالثان : فيو قولو : و (انَ كَ مَ 
ىو من باب اٟتكم الوضعي ال التكليفي , فيكوف معذكران ٓتطئو مطالبان بضماف حق الل يف صومو ؛  
كما يف ضماف ا١تتلفات يف حاؿ ا٠تطأ , كحق الل تعاىل أكىل بالضماف من غَته لقولو عليو الصبلة 

       ث عبدالل بن عباس رضي الل عنهما : كالسبلـ كما يف الصحيحُت كاللفظ للبخارم من حدي
 . ] أحق  بالقضاء [: , كيف لفظ مسلم  ] اْقُضوا الل فالل أحق بالوفاء [
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__________________________________________________                    
 َفْصلٌ 

 قُ ُبٍل ، َأْو ُدبُِر : فَ َعَلْيِو اْلَقَضاُء ، َواْلَكف ارَةُ َوَمْن َجاَمَع ِفي نَ َهاِر رََمَضاَن ِفي 
__________________________________________________                    

 [َوَمْن َجاَمَع ِفي نَ َهاِر رََمَضاَن ِفي قُ ُبٍل ، َأْو ُدبُِر : فَ َعَلْيِو اْلَقَضاُء ، َواْلَكف ارَُة  ]: -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
 هي ١تا يفسدي  وً بيانً  بعدى  جً رٍ الفى  شهوةً  بسببً  وـى الصن  فسدي ما يي  يف بيافً  لً يف ىذا الفص -رىًٛتىوي اللي - شرعى 

 . يف ىذا كاضحةه  كا١تناسبةي , ما لبياهنً  البابى  عقدى  وي ألنن ؛  البطنً  شهوةً  بسببً 
فيو  ٕتبي  حيثي ,  البطنً  بشهوةً  هي سبة ١تا يفسدي بالنِّ  رعً يف الشن  وي ظه حكمي لن غى مي  جً رٍ الفى  بشهوةً  وـً الصن  كإفسادي 

 بشهوةً  ا١تتعلقةً  ا١تفسداتً  بيافى  -رىًٛتىوي اللي - ـى , كقدن  ظةً ا١تغلن  ارةً الكفن  ففيو زيادةي ,  مع القضاءً  ارةي الكفن 
 . هبا آكدى  العنايةي  تكوفي  , كمن مثىن  فالبلول هبا أعم  ,  اكقوعن  ا أكثري هى ألنػن ؛ البطن 

   ةً فى شى اٟتى  إال بإيبلجً  اشرعن  اٞتماعي  قي ال يتحقن  [َوَمْن َجاَمَع ِفي نَ َهاِر رََمَضاَن  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
, كيستوم أف  هارةً الطن  من كتابً  من اٞتنابةً  الغسلً  ذلك يف بابً  بيافي  ـى , كقد تقدن  جً رٍ يف الفى  اىرً دٍ أك قى 

 . رو بي أك دي ,  لو بي يف قػي  اإليبلجي  يكوفى 
 ائمً على الصن  اٞتماعً  يف ٖترميً  كاألصلي  , أم : كىو صائمه  [ِفي نَ َهاِر رََمَضاَن  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ وقولُ 

 : كاإلٚتاعً  ةً نن كالس   الكتابً 
 خن حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل زئ و تعاىل : فقولي  ا الكتابُ أم  
 رئمن

 يف هنارً  وً ها على ٖترٯتً كٔتفهومً ,  ياـً الصِّ  ليلةى  ءً طٍ ٔتنطوقها على إباحة الوى  الكرٯتةي  اآليةي  تً فدلن  (ُ)
 . األصوليُتى  عندى  العشرةً  ا١تفاىيمً  أنواعً  ىو أحدي  ةً رفين الظن  , كمفهوـي  ياـً الصِّ 

 عليو ما ٭ترـي  ـى ري حى  الفجرً  طلوعً  قبلى  يلً اللن  أثناءى  كاستيقظى  هً فطرً  بعدى  لي جي إذا ناـ الرن  اإلسبلـً  ككاف أكؿى 
 يف صحيحً  كما ثبتى   الكرٯتةً  ذلك هبذه اآليةً  خى سً مث ني ,  من أكلو , كشربو , كٚتاعو  ائمً على الصن 

      :  قاؿى  الكرٯتةً  ىذه اآليةً  نزكؿً  يف سببً  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- بن عازبو  الرباءً  من حديثً  خارمِّ البي 
ـى ,  اإلفطاري  فحضرى صائمنا ,  لي جي الرن  إذا كافى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -  دو ٤تمن  أصحابي  ) كافى   قبلى  فنا
فلما ,  اكاف صائمن   األنصارمن  ةى مى رٍ صً  بنى  قيسى  , كأفن  سيى حىت ٯتي  وي كال يومى  وي ليلتى  ل يأكلٍ , ر طى فً أف يي 

ـه كقاؿ : ىل عندى  وي أتى امرأتى  اإلفطاري  حضرى       لك   بي فأطلي  قي لً طى نٍ : ال , كلكًن أ تٍ ؟ قالى  كم طعا
                              

 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
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 يى شً غي  هاري النن  لك , فلما انتصفى  ةن بى يٍ : خى  تٍ قالى  وي تٍ فلما رأى ,  وي امرأتي  وي تٍ فجاءى  عيناهي  وي تٍ فغلبى  يعملي  وي ككاف يومى 
 يل ىل مل خل زئ  : ىذه اآليةي  تٍ فنزلى ,  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبِّ ذلك للنن  تٍ فذكرى , عليو
 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ زئ  : تٍ كنزلى ا, شديدن  اوا هبا فرحن ففرحي   (ُ) رئخم حم جم
 . (ِ) رئ مب زب رب يئ

يف  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  يف حديثً  ـى كما تقدن   ائمً صن على ال اٞتماعً  بتحرميً  ةُ ن  الس   تِ وثبتَ 
ـي -و كفيو قولي ,  حيحُتً الصن  ةي كىالسنبلى :  ائمً عن الصن  قاؿى  وي أنن -لن جى كى  زن عى -و عن ربِّ  فيما يركيوً  -عىلىٍيًو الصنبلى
على  اٞتماعً  على ٖترميً  يدؿ   (( وُ تَ وَ هْ شَ )) وَ و : فقولي ,  ي ((لِ جْ أَ  نْ مِ  وُ تَ وَ هْ شَ وَ  وُ ابَ رَ شَ وَ  وُ امَ عَ طَ  عُ دَ )) يَ 
 . ائمً الصن 
ـي  وي فقد نقلي  : ا الجماعُ وأم   بُت  : ] ال نعلمي  وً بقولً  -رىًٛتىوي اللي - دامةى قي  بني  اللً  عبدي  دو أبو ٤تمن  قي ا١توفن  اإلما
 وي صومي  أنو يفسدي  فأنزؿى  جً رٍ الفى  أك دكفى ,  ؿٍ زً نٍ أك ل يػي ,  فأنزؿى  جً رٍ يف الفى  جامعى  نٍ مى  يف أفن  اخبلفن  العلمً  أىلً 

 .قعلى ذلك [ ا حيحةي الصن  األخباري  تً دلن  كقد,  اإذا كاف عامدن 
ـ   [ِفي قُ ُبٍل ، َأْو ُدبُِر  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ  أك ل ,  بو إنزاؿه  سواء حصلى ,  ءً طٍ الوى  ٞتميعً  شامله  عا

أك لواطو  بزنن  ان أك كاف حرام,  ُتو ٯت أك ملكً  أك شبهةو  نكاحو  حبلالن بعقدً  ءي طٍ الوى  , كسواء كافى  ٭تصلٍ 
 .  كجةً الزن  كجماعً   ارةى الكفن  كأكجبى ,  وـى الصن  فأفسدى ,  الغسلى  وجبي يي  ءه طٍ كى  وي ألنن 
  باٞتماعً  فيو وي صومى  الذم أفسدى  ذلك اليوـً  قضاءي : أم  [فَ َعَلْيِو اْلَقَضاُء  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
 .  -رىًٛتىهيمي اللي - العلمً  أىلً  أكثرً  كىذا ىو قوؿي  ءً طٍ كالوى 

 : كفيو, رمضافى  يف هنارً  عً امً جى مي الٍ  يف قصةً  -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى - يف حديث أيب ىريرةى  ما جاءى  :عليو ويدل  
 يادةي كىذه الزِّ , فيو  الذم جامعى  كاف اليوـى م ايومن  ه أف يقضيى أمرى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن  أفن 

يف  -رىًٛتىوي اللي - رو جى حى  ابني  قاؿ اٟتافظي ,  طٍت  قي ار كالدن ,  هقي  يكالب,  خزٯتةى  كابني ,  ها أبو داكدى أخرجى 
 أصبلن [ ا.ق ٢تذه الزيادةً  أفن  ؼي رً عٍ تػى  ؽً ري ىذه الط   ها : ] كّتموعً طرقى  أكردى  بعد أفٍ  لخيصً التن 
رىًٛتىوي اللي - : ] كىو كما قاؿى  عليو ابن قِّ عى مي  يف اإلركاءً  -رىًٛتىوي اللي - األلبان   ينً الدِّ  ناصري  يخي الشن  قاؿى ك 

ا كفيها مى ال سين ؛  الكثَتةً  رؽً هبذه الط   تٍ كقد جاءى  باطلةن  أف تكوفى  اجد   دً عى بػٍ تى سٍ مي من الٍ  وي فإنن  -تعاىل
 ا.ق [ ا جيدةه ىى دى حٍ كىي كى  ا١ترسلةي  سعيدو  طريقي 

                              
 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ِ)
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 هً بفطرً  القضاءي  وي فيلزمي ,  على ذلك بالقياسً  العقلي  فقد دؿن ؛  القضاءً  على كجوبً  قلً النن  دليلي  ككما دؿن 
 وـً الصن  لفسادً  منهما موجبه  فكل  , بينهما  ؽى رٍ ال فػى  ذٍ إً ؛  ربً كالش   باألكلً  هً بفطرً  وي كما يلزمي   ءً طٍ بالوى 
ى فى  ك٫تا معذكرافً  كا١تسافرً  على ا١تريضً  القضاءي  إذا كجبى  وي كألنن ؛  هي قضاءى  وجبي فيي  على  ٬تبى  فٍ ؤلى
 . أكىل كأحرل من بابً  معذكرو  كىو غَتي  عً امً جى مي الٍ 

ي بػى يي سك ,  ةي ظى لن غى مي الٍ  ارةي هبا الكفن  , كا١ترادي  البابً  ها أكؿى تعريفي  ـى تقدن  [ َواْلَكف ارَةُ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ   ُتِّ
 . ىذا الفصلً  ا آخرى خصا٢تى  -اللي  وي ًٛتى رى - في ا١تصنِّ 

 واألصلُ ,  -اللي  مي هي ًٛتى رى - العلمً  أىلً  ةً عامن  ىو قوؿي  رمضافى  يف هنارً  جامعى  نٍ على مى  ارةً الكفن  كإ٬تابي 
صىلنى اللي - يِّ بِ ى الن  لَ إِ  لٌ جُ رَ  اءَ )) جَ :  قاؿى  حيحُتً يف الصن  -رىًضيى اللي عىٍنوي - أيب ىريرةى  حديثي :  فيو

؟  ةً بَ ق َ رَ  رُ رِّ حَ ا تُ مَ  دُ جِ تَ : أَ  الَ قَ ف َ ،  انَ ضَ مَ ي رَ فِ  وِ تِ أَ رَ ى امْ لَ عَ  عَ قَ وَ  رَ خِ األَ  ن  : ) إِ  الَ قَ ف َ  -عىلىيًو كىسىلنمى 
 وِ بِ  مُ عِ طْ ا تُ مَ  دُ جِ تَ ف َ : أَ  الَ قَ  ،: ال  الَ ؟ قَ  ينِ عَ ابِ تَ تَ مُ  نِ يْ رَ هْ شَ  ومَ صْ تَ  نْ أَ  عُ يْ طِ تَ سْ تَ : ف َ  الَ قَ ، : ال  الَ قَ 
 لُ يْ بِ نْ الز   وَ ىُ ٌر وَ مْ تَ  يوِ ٍق فِ رْ عَ بِ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ي  بِ الن   يَ تِ أُ : فَ  الَ قَ ، : ال  الَ ؟ قَ  اً نيْ كِ سْ مِ  ينَ تِّ سِ 
:  الَ ا ، قَ ن  مِ  جُ وَ حْ أَ  تٍ يْ ب َ  لُ ىْ ا أَ هَ ي ْ ت َ الب َ  نَ يْ ا ب َ ا ؟! مَ ن  مِ  جَ وَ حْ ى أَ لَ : عَ  الَ قَ ،  كَ نْ ا عَ ذَ ىَ  مْ عِ طْ : أَ  الَ قَ 
رىًضيى اللي - األنصارم   ا٠تزرجي   ي  اضً يى البػى  سلمافى  بنً  صخرً  بني  : ىو سلمةي  لي جي الرن  (( كَ لَ ىْ أَ  وُ مْ عِ طْ أَ فَ 

 ابني  اٟتافظي  حىت قاؿى ,  كأشهري  ح  أص األكؿي :  م  اكً مى رٍ , قاؿ البػى  صخرو  بني  سلمافي  وي اٝتي  وقيل :,  -عىٍنوي 
 ا.ق ( مه ىٍ كى  سلمافي : )  -رىًٛتىوي اللي - رِّ البػى  عبدً 
 : األرذؿي  وقيلَ ,  بعدي : أال , كا١ترادي  القوـً  ىو يف آخرً  نٍ أم مى , ف تً على كزف كى :  رخً : ) األى  وي كقولي 
 . صً وٍ من ا٠تي  ةي فن : القي  نبيلي كالزن 

 هرً الشن  رمةً ٟتي  ان كهً تى نٍ مي  وً لكونً  ؛ رمضافى  يف هنارً  باٞتماعً  الكفارةً  على كجوبً  ىذا اٟتديثي  كقد دؿن 
 الغسلً  ا يف موجباتً بياهني  ـى اليت تقدن  ا١تعتربةً  فةً على الصِّ  اإليبلجً  كىو حصوؿي  رطً الشن  قً من ٖتق   دن كالبي 

 لى جي الرن  ألفن ؛  الأك  معو إنزاؿه  فيستوم أف ٭تصلى ,  اٞتماعً  على كقوعً  مبٍت   الكفارةً  بوجوبً  كاٟتكمي 
صىلنى اللي عىلىيًو - ًب  النن  لً صً فٍ تػى سٍ كل يى  ((ي لِ ىْ أَ  تُ عْ امَ جَ )) :  كقاؿى  , ((ي تِ أَ رَ مْ ى الَ عَ  تُ عْ ق َ وَ )) :  قاؿى 

  االحتماؿً  يف مقاـً  اؿً صى فٍ تً االسٍ  ؾي رٍ ) تػى :  يف األصوؿً  ؟ كالقاعدةي  أك ل ينزؿٍ ,  ؿى منو ىل أنز  -كىسىلنمى 
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__________________________________________________                    
ي َسَفرِِه َوِإْن َجاَمَع ُدْوَن اْلَفْرِج فَأَنْ َزَل ، َأْو َكاَنِت اْلَمْرَأُة َمْعُذورًَة ، َأْو َجاَمَع َمْن َكاَن نَ َوى الص وَم فِ 

 َأْفَطَر ، َوال َكف ارَةَ 
__________________________________________________ 

ـي -و استفصالً  فعدـي , (  يف ا١تقاؿً  العموـً  منزلةى  ؿي زن نػى يػي  ةي كىالسنبلى يف  االحتمالُتً  ع كجودً م -عىلىٍيًو الصنبلى
ًموً ك ,  نزاؿو و بإٌت كونى ) أع اٞتماعً  أم سواء ,  يف اٟتالُتً  ارةً الكفن  بوجوبً  وً حكمً  على عموـً  ( يدؿ   ًبعىدى

 . ؿٍ زً نٍ أك ل يػى ,  أنزؿى 
؛ ىا أف يطأى  دكفى  هً أك غَتً ,  بتقبيلو  با١ترأةً  لو استمتعى  وي فينبٍت عليو أنن  ءً طٍ بالوى  اقن لِّ عى تػى مي  اٟتكمي  كإذا كافى 

 وـي الصن  فسدى  اإلنزاؿي  و إذا حصلى , لكنن  أك ل ٭تصلٍ  إنزاؿه  , كسواء حصلى  ارةي عليو الكفن  ال ٕتبي  وي فإنن 
 ةه بى تػِّ رى تػى مي  ارةى الكفن  من أفن  ـى ١تا تقدن ؛  -رىًٛتىهيمي اللي - العلماءً  قولي أرجحِ يف  ارةً الكفن  دكفى  القضاءي  ككجبى 

 جِ رْ الفَ  نَ وْ دُ  عَ امَ جَ  نْ إِ ] وَ :  وً بقولً  -رىًٛتىوي اللي - في ا١تصنِّ  وي نى يػن كىذا ما بػى , ما سواه  دكفى  ءً طٍ الوى  على
 . [ ةَ ارَ ف  ال كَ وَ ،  رَ طَ فْ أَ  هِ رِ فَ ي سَ فِ  مَ وْ الص   ىوَ ن َ  نْ مَ  عَ امَ جَ  وْ أَ ،  ةً رَ وْ ذُ عْ مَ  ةُ أَ رْ المَ  تِ انَ كَ   وْ أَ   لَ زَ ن َ أْ فَ 

,  كا١تفاخذةً   جً رٍ يف الفى  يبلجو إ بدكفً  كىي ا١تباشرةي  [َوِإْن َجاَمَع ُدْوَن اْلَفْرِج  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
 كإ٪تا يوجبي ,  ان د٣ترن  ارةى الكفن  ال يوجبي  اإلنزاؿى  على أفن  يدؿ   [ فَأَنْ َزلَ  : ] -رىًٛتىوي اللي - وُ وقولُ ىا ك٨توً 

بو  كلذلك ال ٬تبي ,  كجوو  من كلِّ  فهو ال يساكم اٞتماعى , القضاء  ككجوبً ,  وـً الصن  بفسادً  اٟتكمى 
-يف نظرم  -رىًٛتىهيمي اللي - قولي العلماءِ  أرجحُ , كىذا ىو  اٞتماعً  ٓتبلؼً ,  بو اٟتج   كال يفسدي  د  اٟتى 

 .  -اللً  عندى  كالعلمي 
 هبا إنزاؿه  كلو حصلى ,  ارةي هبا الكفن  فإهنا ال ٕتبي ,  للمرأةً  ا١ترأةً  ساحقةي مي  الفرجً  دكفى  اٞتماعً  حكمً كيف 
 ا١تنصوصً  كال يف حكمً , عليو  امنصوصن  ليسى  وي ألنن ؛  -اللً  عندى  كالعلمي -يف نظرم  القولينِ  أرجحِ يف 

 إف حصلى  وـً الصن  بفسادً  , ك٨تكمي  ارةً من الكفن  ةً الذِّمن  برباءةً  للحكمً  ا١توجبً  فيبقى على األصلً ؛ عليو 
 .  ارةً الكفن  دكفى ,  عليو القضاءي  كجبى  فأنزؿى  قى احى إذا سى  وبً بي جٍ مى يف الٍ  , كىكذا اٟتكمي  هبا إنزاؿه 

ها ٢تا كىي زكجً  ّتماعً  معذكرةن  ا١ترأةي  تً كانى : أم  [ْعُذورًَة َأْو َكاَنِت اْلَمْرَأُة مَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ وقولُ 
يف  هً كتأثَتً   يف اٞتماعً  مؤثره  سيافى النِّ  بأفن  على القوؿً -ها لصومً  ناسيةن  تٍ أك كانى , ها بأف استكرىى  صائمةه 
بأف  معذكرةن  أهنا إذا ل تكنٍ  [ ةً رَ وْ ذُ عْ مَ  ]و : قولً  كمفهوـي ,  ارةه عليها كفن  فليسى  -ربً كالش   األكلً 
ى بػى  رعي فالشن ,  باألصلً  ااعتبارن  ارةي عليها الكفن  فإنو ٕتبي ,  لى جي الرٌ  تً طاكعى    رمضافى  يف هنارً  اٞتماعً  حكمى  ُتن
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__________________________________________________                    
ْوَلى اثْ َنَتاِن َوِإْن َجاَمَع ِفي يَ ْوَمْيِن َأْو َكر رَُه ِفي يَ ْوٍم َوَلْم ُيَكفِّْر َفَكف ارٌَة َواِحَدٌة ِفي الث انَِيِة ، َوِفي األُ 

ْمَساُك ِإَذا َجاَمَع َوِإْن َجاَمَع ، ثُم  َكف َر ، ثُم  َجاَمَع ِفي يَ ْوِمِو ، َفَكف ارٌَة ثَانَِيٌة ، وَكَذِلَك َمْن َلزَِمُو الِ 
__________________________________________________ 

                    بي جو ال ي ا١ترأةً  حكمى  رٍ ل يذكي  يف اٟتديثً  وي ككوني , عليو  ارةً الكفن  كىو كجوبي ,  دً ا١تتعمِّ  ائمً من الصن 
     بلن كافى جي رى  وً عن جنسً  ظرً النن  بغضِّ ؛  منو اٞتماعي  كقعى  نٍ مى على  ارةً الكفن  كىو كجوبي ؛  األصلً  إلغاءى 

 كقوعً  ع بسببً مى اً جى مي ألـز هبا الٍ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًبن النن  ألفن ؛  ارةي عليها الكفن  فتجبي  أك امرأةن 
ـ   كىذا األصلي , منو  اٞتماعً   للعموـً  ا١توجبً  وً فيبقى على أصلً ,  هي دى حٍ كى  ائلً بالسن  وي صي ما ٮتصِّ  دٍ رً ل يى  العا
  . سواءن بسواءو  لً جي كالرن  فهي ؛ إذا كانت مطاكعةن  ا١ترأةى  فيشملي 

 هً بفطرً  فيحكمي ] َأْو َجاَمَع َمْن َكاَن نَ َوى الص وَم ِفي َسَفرِِه َأْفَطَر ، َوال َكف ارََة [ :  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
  . مباحه لو يف األصلً  الفطرى  ؛ ألفن  ارةي عليو الكفن  , كال ٕتبي  وً اعً مى ٞتً 

ٌة َواِحَدٌة ِفي َفَكف ارَ ؛ َوَلْم ُيَكفِّْر ، َأْو َكر رَُه ِفي يَ ْوٍم ، ] َوِإْن َجاَمَع ِفي يَ ْوَمْيِن :  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ 
ى بػى  أفٍ  بعدى [  َوِفي اأُلْوَلى اثْ َنَتانِ  الث انَِيِة   موجبه  وي كأنن ,  رمضافى  يف هنارً  اٞتماعً  حكمى  -رىًٛتىوي اللي - ُتن
 .  رى إذا تكرن  وً يف بياف حكمً  شرعى  ارةً كالكفن  للقضاءً 

ى فبػى   ٚتهورً  كىذا ىو مذىبي ,  ارتافً عليو كفن  أنو ٕتبي  من رمضافى  يف يومُتً  اٞتماعى  رى إذا كرن  وي أنن  ُتن
 منفردةه  عبادةه  يوـو  كلن   ألفن  ؛ -اللً  عندى  كالعلمي -يف نظرم  القولينِ  أرجحُ  كىو,  -رىًٛتىهيمي اللي - العلماءً 

أك يف ,  ُتً يف رمضانى  افً اعى مى اٞتً  كما لو كقعى ,  فيو ل تتداخلٍ  وـً الصن  فسادً ب ارةي الكفن  تً فإذا كجبى 
 . كيستوم يف ىذا اٟتكم أف يكوف كفنر عن اٞتماع األكؿ , أك ل ييكفِّر بلى ل يتداخى  ُتً تى جن حى 
ـي  قاؿى ,  كاحدةه  فكفارةه , منهما  بعد األكؿ رٍ فِّ كى كل يي ,  كاحدو  يف يوـو  ارن كرن مي  اٞتماعي  ا إذا كقعى كأمن   اإلما

 فكفارةه  كاحدو  يف يوـو  ) فإف كافى  : -رىًٛتىوي اللي - أبو ٤تمد عبدالل بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي ا١توفقي 
  . ( -رىًٛتىهيمي اللي - العلمً  بُت أىلً  خبلؼو  بغَتً , ٕتزئو  كاحدةه 

ـي  نصن  [َوِإْن َجاَمَع ، ثُم  َكف َر ، ثُم  َجاَمَع ِفي يَ ْوِمِو ، َفَكف ارٌَة ثَانَِيٌة  ]:  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ   عليو اإلما
 نٍ مى  , فكل   حيح كالفاسدً الصن  وـً يف الصن  ٕتبي  ارةى الكفن  على أفن  مبٍت   كىذا القوؿي ,  -رىًٛتىوي اللي - أٛتدي 

 بأكلو  وـى الصن  أفسدى  وي فكوني , بو  اد  تى عٍ مي  نٍ كإف ل يكي  إذا جامعى  ارةي عليو الكفن  تٍ كجبى  عليو اإلمساؾي  كجبى 
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مث  أف يأكلى  مثلي ,  ل تذىبٍ  اليوـً  حرمةى  ألفن ؛  دي عٍ من بػى  وـً الصن  حكمً  سريافى  ال ٯتنعي  األكؿً  وى أك ّتماعى 
 . مث ٬تامعى  كيكفرى  أك ٬تامعى ,  ة مث ٬تامعى ين النػِّ  أك يًتؾى ,  ٬تامعى 

ـي  قاؿى ] :  -رىًٛتىوي اللي - تيميةى  اإلسبلـ ابني  شيخي  قاؿى   يف  ًطئى ككى  إذا أكلى " :  -رىًٛتىوي اللي - أٛتدي  اإلما
ل  اليوـً  حرمةى  ألفن ؛  اأيضن  ري فٌ كى يي  مث عادى  وً يف يومً  رى فإف كفن ,  للوطءً  ارةي الكفن  فعليو مع القضاءً  رمضافى 
 " أخرل فعليو كفارةه  ئى طً مث كى  رى فن فإف كى ,  رٍ فِّ كى ل يي  ما كاحدةه  فإ٪تا عليو كفارةه  امرارن  , فإف فعلى  تذىبٍ 

 وـً كالصن   ارةى الكفن  فأكجبى ,  رمضافى  يف هنارً  كاجبه  صوـه  ىذا اإلمساؾى  كذلك ألفن ؛ كىو مذىب 
 ا.ق [ حيحً الصن 
:  قاؿى  -رىًضيى اللي عىٍنوي -األكوع  بنً  سلمةى  من حديثً  حيحُتً يف الصن  ٔتا ثبتى  : لهذا القولِ  دل  تُ واسْ 

 مْ صُ يَ لْ ف َ  لَ كَ أَ  نْ مَ  ن  أَ :  اسِ ي الن  فِ  نْ ذِّ أَ  نْ أَ  مَ لَ سْ أَ  نْ اًل مِ جُ رَ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ي  بِ الن   رَ مَ أَ  ))
 . (( اءُ رَ وْ اشُ عَ  مَ وْ الي َ  ن  إِ فَ ؛  مْ صُ يَ لْ ف َ  لَ كَ أَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ مَ وَ ،  وِ مِ وْ ي َ  ةَ ي  قِ بَ 

 على أفن  فدؿن ؛  وـً الصن  مع فسادً  اليوـً  ةى بقين  سكى أف ٯتي  أفطرى  نٍ مى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - ًب  النن  فأمرى 
 حكمى  كأخذى ,  وً يومً  ةى قين بى  و إمساؾي كلزمى , و عبادتً  حرمةي  تٍ يى قً بى  في ا١تكلن  هي إذا أفسدى  الواجبى  وـى الصن 
 فسادً  مع اليوـً  ةى بقين  ان صائم وً بكونً  وي فوصفى  (( وِ مِ وْ ي َ  ةَ ي  قِ بَ  مْ صُ يَ لْ ف َ  لَ كَ أَ  نْ ) مَ ):  وً لقولً ؛ فيو  ائمً الصن 
 . وـً الصن 
 ثانيةن  أك جامعى  مث جامعى  كمن أكلى , فيو  باٞتماعً  مافً الزن  من حرمةً  كى تهً ا اني مى لً  تٍ إ٪تا كجبى  ارةى الكفن  كألفن 

 إىل ىذا حيلةن  ذى كرٔتا اٗتنى ,  على اللً  يف االجًتاءً  كأعظمي ,  للحرمةً  ان انتهاك فهو أشد   ا١ترة األكىلد عٍ بػى 
 .  مث جامعى  باألكلً  أفطرى  اٞتماعً  من كفارةً  ا٠تبلصى  فإذا أرادى ,  باٞتماعً  ارةً الكفن  سقاطً إ

ـي  ٬تبي  عبادةه  وـى الصن  أفن :  اأيضن  حيحً الصن  عليو من القياسً  يدؿ   ك٦تا يف حديث  ـى ىا كما تقدن فاسدً  إ٘تا
 .  الفاسدً  فيو كاٟتجِّ  ارةي الكفن  فتجبي ,  -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى - سلمةى 

 جت هب زئ :  -تػىعىاىلى  - وً لقولً ؛  الفاسدً  اٟتجِّ  إ٘تاـً  على كجوبً  -رىًٛتىهيمي اللي - العلماءي  كقد اتفقى 
ـً إ يف حاؿً  ا من املظوراتً شيئن  إذا ارتكبى  فيو الفديةي  ٕتبي  كأنو,  (ُ) رئخت حت  . هً فاسدً  ٘تا

  مت زت رت زئ :  -تػىعىاىلى  - وً لقولً ؛  وي ٘تامي إ وي لزمى  في ا١تكلن  هي فسدى إذا أ وـي الصن  فكذلك ينبغي أف يكوفى 
  رئ ىتيت نت

 . هي ذكري  ـى الذم تقدن  حيحُتً يف الصن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -األكوع  بنً  سلمةى  حديثً  كلظاىرً , (ِ)
                              

 .ُٔٗبقرة , آية : / سورة ال (ُ)
 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ِ)
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__________________________________________________                    
 َوِإْن َجاَمَع َوُىَو ُمَعاًفى ، ثُم  َمِرَض ، َأْو ُجن  ، َأْو َسافَ َر ، َلْم َتْسُقْط ، َوال َتِجُب اْلَكف ارَُة ِبَغْيرِ 

 َي : ِعْتُق رَقَ َبةٍ اْلِجَماِع ِفي ِصَياِم رََمَضاَن َوىِ 
__________________________________________________                   

كعلى ىذا , فإنو إذا جامعى مث كىفنرى , مث جامعى يف يوـو كاحدو ل يتداخىبلى , فاٞتماعي الثنان كاقعه يف حاؿو 
 كجبى فيو الصنوـي كاإلمساؾي , فلزمىٍتوي الكفنارةي فيو .

األكًؿ ال بالثنان , كيستوم يف ىذا اٟتكًم كل  مىٍن  ٔتا سبقها من ٚتاعو األكىل متعلِّقةه  كألفن الكفنارة
وَكَذِلَك َمْن َلزَِمُو  ]بقولًًو :  -رىًٛتىوي اللي -مث جامعى , كىو ما أشارى إليو ا١تصنِّفي , لزمىوي االمساؾي 

  . [ اِلْمَساُك ِإَذا َجاَمعَ 
 -أعٍت تكرار الكفنارًة على مىٍن جامعى , مث كىفنرى , مث جامعى يف يوـو كاحدو - ىذه ا١تسألًة كخالفى يف

فقاليوا : ال شيءى عليو , كما لو أكلى مث أمسكى , مث أكلى لزمىوي قضاءي يوـو  -رىًٛتىهيمي اللي -ٚتهوري العلماًء 
 كاحدو .

أم :  َو ُمَعاًفى ، ثُم  َمِرَض ، َأْو ُجن  ، َأْو َسافَ َر ، َلْم َتْسُقْط [] َوِإْن َجاَمَع َوىُ :  -رىًٛتىوي اللي -قولُُو 
الكفارةي , كىكذا اٟتكمي لو كانت امرأةن فحاضىٍت أك نىًفسىٍت يف أثناًء الننهاًر بعدى كقوًع اٞتماًع منها ل 

؛ ألفن  -رىًٛتىهيمي اللي -لشنافعينًة تسقٍط عنها الكفنارةي , كىو مذىبي اٟتنابلًة , كا١تالكينًة , كقوؿه عند ا
اٞتماعى كقعى يف حاؿو ييوًجبي الكفنارةى , فشيًغلىًت الذِّمةي ك ٍطها ؛ قً سٍ العذرى طرأى بعدى كجوًب الكفارًة فلم يي 

 هبا على كجوو صحيحو , كاألعذاري الطنارئةي موجبةه للعذًر بعد طرياهًنا , فلم ترفًع الكفنارةى الواجبةى بيقُتو 
 . قبل ذلك الطرياف

 أرجُح قوليىذا ىو  : ] َوال َتِجُب اْلَكف ارَُة ِبَغْيِر اْلِجَماِع ِفي ِصَياِم رََمَضاَن [ -رىًٛتىوي اللي -قولُُو 
يف هنار  , كىو أفن الكفنارةى ال ٕتبي بغًَت اٞتماعً  -كالعلمي عندى اللً -يف نظرم  -رىًٛتىهيم اللي -العلماًء 
 : -رىًضيى اللي عىٍنوي -, كفيو قوؿي الصنحايبِّ  -رىًضيى اللي عىٍنوي -ا قدنمنا يف حديًث أيب ىريرةى ؛ ًلمى  رمضاف

 , كىو يدؿ  على الوصًف ا١تؤثًر يف اٟتكًم , كىو كقوعي اٞتماًع حاؿى الصنوـً يف )) َوَقَع َعَلى اْمَرأَتِِو ((
غَتىه من ا١تفطراًت كاألكًل كالش رًب كغَتًًه , كما ال هناًر رمضافى فيختص  اٟتكمي بو , كال يشملي 

 يشملي غَتى رمضافى من الزنماًف , فالكفارةي مرتنبةه على انتهاًؾ حيرمًة العبادًة , كحيرمًة الزنماًف معان .
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فنارًة , فالضنمَتي يف يف بياًف خصاًؿ الك -رىًٛتىوي اللي -شرعى  ] َوِىَي : ِعْتُق رَقَ َبٍة [:  -رىًٛتىوي اللي -قولُُو 
ى الننًب   ] َوِىَي [قولًًو :  رىًضيى اللي -للصنحايبِّ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -عائده إىل الكفنارًة , كقد بػىُتن

 :  ثالَث خصالٍ  -عىٍنوي 
 : عتقي الرنقبًة .األولى 
ـي شهريًن متتابعًُت . الث انيُة   : صيا
ـي الث الثُة   . ًستُِّتى مسكينان  : إطعا
ـي الننوكم   ] ِعْتُق رَقَ َبٍة [:  -رىًٛتىوي اللي - وقولُوُ  :  -رىًٛتىوي اللي -: ) قاؿى األزىرم   -رىًٛتىوي اللي -قاؿى اإلما

إ٪تا قيلى ١تن أعتقى نىسىمىةن اعتٍق رقبةن , كفيكن رقبةن , فخيصنت الرنقبةي دكفى بقيًة األعضاًء ؛ ألفن حكمى 
لسنيًِّد كملكىو كاٟتىٍبًل يف رقبًة العبًد , ككالًغلِّ ا١تانًع لو من ا٠تركًج عنو , فإذا أيعتقى فكأننوي أيطلقى من ا

 ذلك [ ا.ق
بدأى هبا , مث  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -: ىي األكىل من خصاًؿ الكفنارًة ؛ ألفن الننًبن  وىذه الخصلةُ 

ـى يف حديًث أيب ىريرةى  -رىًضيى اللي عىٍنوي -ا بعدى عجًز الصنحايبِّ رتنبى عليها ما بعدىى عنها,فقاؿى كما تقدن
زئي عتقي  )) أََتِجُد َما ُتَحرُِّر رَقَ َبًة ؟ ((:  -رىًضيى اللي عىٍنوي - , كالرنقبةي ىنا ييشًتطي فيها اإلسبلـي , فبل ٬تي

؛ ألفن اإلطبلؽى يف الرنقبًة مقينده بالكتاًب  -هيم اللي رىًٛتى -الكافًر , كىذا ىو مذىبي ٚتهوًر العلماًء 
؛ ك١تا ثبتى يف صحيًح ميسلمو من  (ُ) رئ ين ىن من زئ :  -تػىعىاىلى -كالس ننًة باإلٯتاًف كما يف قولًًو 

صىلنى اللي - فَأََمَرُه الن ِبي  َلم ا َأرَاَد َأْن يُ ْعِتَق َجارِيَ َتُو ، : ))  -رىًضيى اللي عىٍنوي -حديًث معاكيةى بًن اٟتكًم 
َأْن يَْأتَِيُو ِبَها ، فَ َقاَل َلَها : أَْيَن الُل ؟ فَ َقاَلْت : ِفي الس َماِء ، قَاَل : َمْن أَنَا ؟ قَاَلْت :  -عىلىيًو كىسىلنمى 

 (( .  أَْنَت َرُسوُل الِل ، قَاَل : َأْعِتْقَها ؛ فَِإن  َها ُمْؤِمَنةٌ 
رنقبًة أف تكوفى سا١تةن من العيوًب ا١تؤثرًة كاٞتنوًف ؛ ألفن اإلطبلؽى مبٍت  على السنبلمًة على كييشًتط يف ال

 األصًل يف اٟتقوًؽ , كحق  الًل أكىل . 
 كألفن العيبى ييعتربي نقصنا يف القيمًة كا١تعٌت , فلم ٬تزٍئ كعتًق بعًض الرنقبًة .

 

                              
 .ِٗ/ سورة الننساء , آية :  (ُ)
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__________________________________________________                    
، فَِإْن َلْم َيِجْد  ِإْطَعاُم ِست ِّْيَن ِمْسِكْيناً فَِإْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهرِْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ، فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَ 

َسَقَطْت 
__________________________________________________                   

ىذه ىي ا٠تصلةي الثنانيةي من خصاًؿ ] فَِإْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهرِْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
ـي شهريًن متتابعًُت ؛ لقولًًو  الكفنارًة الواردًة يف قصًة الرنجيًل الذم جامعى أىلىو يف هناًر رمضافى , كىي صيا

ةي كىالسنبلى -  .  َتْسَتِطْيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعيِن ((هل )) فَ :  -ـي عىلىٍيًو الصنبلى
عن عتًق الرنقبًة , كإذا ابتدأى صوـى الشنهريًن من أكًؿ الشنهًر  شهريًن متتابعًُت إذا كاف عاجزان  فيصوـي 

شهًر صفر , مث اتبعىوي بربيًع ايحتيًسبى لو الشنهري كامبلن أك ناقصنا ْتسًب الر ؤيًة , فلو ابتدأى الصنوـى يف 
عتدن يف الشنهريًن ْتسًب الر ؤيًة , سواء كانا كاملًُت أك ناقصًُت , أمنا إذا ابتدأى أثناءى الشنهًر األكًؿ , اي 

 ؛ ألنػنهىا حسابي الشنهرينً  -رىًٛتىهيمي اللي -فإننوي يلزميو أف يصوـى ًستُِّتى يومنا يف قوًؿ طائفةو من أىًل العلًم 
 على األصًل . 

ىذه ىي ا٠تصلةي الثنالثةي من خصاًؿ   [ ِإْطَعاُم ِست ِّْيَن ِمْسِكْيناً ] فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
ـي  ـي -؛ لقولًًو  ًستُِّتى مسكينان  كفارًة اٞتماًع يف هناًر رمضافى , كىي إطعا ةي كىالسنبلى  كما يف  -عىلىٍيًو الصنبلى

يف قصًة الرنجيًل الذم جامعى أىلىو يف رمضافى كىو  -رىًضيى اللي عىٍنوي -حيحًُت من حديًث أيب ىريرةى الصن 
 . (( ِستِّيَن ِمْسِكيناً  )) َأفَ َتِجُد َما ُتْطِعُم ِبوِ صائمه : 

ـى الشنهريًن متتابعُتً : أم  ] فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع [:  -رىًٛتىوي اللي -وقولُُو  أك مرضو ,  ًلًكربىو ل يستطٍع صيا
أك كونًًو شديدى الشنبىًق ال يصربي عن النِّساًء , ك٨تًو ذلك من األعذاًر ا١تانعًة من الصنوـً , فإننوي , مزمنو 

     , كخالفى اٟتسني البصرم   -رىًٛتىهيمي اللي -, كىذا ىو مذىبي ٚتهوًر العلماًء  ان يطعمي ًستُِّتى مسكين
:يطعمي أربعُتى ,  -رىًٛتىوي اللي - ما ذىبى إليو اٞتمهوري ؛ لثبوًت الس ننًة كما يف حديًث والص حيُح فقاؿى

] أفَ َتِجُد ما ُتْطعُم ِبِو ِست ين الثابت يف الصحيحُت , كفيو قولو :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -أيب ىريرةى 
 . ِمْسكينًا[

بيدن من  , فبل ان عددان دن من إطعاـً ًستُِّتى مسكينبي  أننوي ال -رىًٛتىهيمي اللي -كمذىبي ٚتهوًر العلماًء 
؛  -رىًٛتىوي اللي -لئلماـً أيب حنيفةى  ان , خبلف ان استيعاهًبم فبل ٬تزئي أف يعطيىها لواحدو كلو متفرقةن ًستُِّتى يوم

ً  ان نصن على ًستُِّتى مسكين -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -ألفن الننًبن  األحاديثي يف أغلًب الرِّكاياًت  , كل تيًبُتِّ
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عن , عن الز ىرمِّ , مقدارى ما يػيٍعطىى لكلِّ مسكُتو , لكن ثبتى يف ركايًة أيب داكدى عن ىشاـً بًن سعدو 
,  (( اً )) فَأُِتَي ِبَعْرٍق َقْدَر َخْمَسَة َعَشَر َصاعقاؿى :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -عن أيب ىريرةى , أيب سلمةى 
: كما يف ركايًة ابن ًحبنافى قاؿ  كأيب داكدى يف قصًة الظِّهاًر من طريًق ٤تمًد بًن إسحاؽى , أٛتدى  كمثليوي عند

          , كحسننىها اٟتافظي  )) فَأُِتَي َساَعَتِئٍذ ِبَعْرٍق ((حدنثىًٍت مىٍعمىري بني عبًد الًل بًن حنظلةى , كفيو : 
 يف الفتًح .  -رىًٛتىوي اللي -

كىو ا١تد  الننبوم  , فمعناهي أفن لكلِّ مسكُتو ربعى صاعو  ان ٓتمسةى عشرى صاع ان لعىٍرؽي ميقىدنر كإذا كاف ا
 الصنغَتي.

أم : الكفنارةي ؛ ألننوي ال ٬تدي ما يػيؤىدِّم بو اٟتقن الواجبى  ] فَِإْن َلْم َيِجْد َسَقَطْت [:  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
فهذا ليسى بوسًعًو شيءه فلم يلزٍموي شيءه  (ُ)رئجخ مح جح مج  حج مث زئ : عليو , كقد قاؿى اللي تعاىل 

 كىذا ليسى يف استطاعًتًو شيءه .  (ِ) رئ  مئ خئ حئ جئ زئ : كقاؿى تعاىل 
١تا عجزى عن خصاًؿ  -رىًضيى اللي عىٍنوي -لزـٍ سلمةى بنى صخرو ل يي  -عىلىيًو كىسىلنمى صىلنى اللي -كألفن الننًبن 

ـي -الكفنارًة بشيءو , فلما أيًتى  ةي كىالسنبلى  ان بالعىٍرًؽ أمرىهي أف يتصدنؽى بو على السِّتُِّتى مسكين -عىلىٍيًو الصنبلى
ـى يف ح  -رىًضيى اللي عىٍنوي -فقاؿى سلمةي       يف الصنحيحًُت :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -ديًث أيب ىريرةى كما تقدن

َها َأْىُل بَ ْيٍت َأْحَوُج ِمن ا (( ى أننوي ٤تتاجه للصندقًة , كشرطي  )) َعَلى َأْحَوَج ِمن ا ؟ َما بَ ْيَن البَ تَ ي ْ فبُتن
ى أننوي ٤تتاجه للصند قًة بىًقيى على األصًل كىو كونيوي كجوًب الكفارًة أف ٯتلكى ما فوؽى حاجًتو , فلما بُتن

ـي ًستُِّتى مسكين رىهي الننًب   ان عاجزنا عمنا زادى , كىو إطعا , كأسقطى عنو  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -, فعذى
 الكفنارةى ؛ فدؿن على أننوي إذا ل يستطًع الكفنارةى سقطىٍت عنو . كاللي أعلمي .

 
 
 
 
 

                              
 .ِٖٔ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
 .ُٔ/ سورة التنغابن , آية :  (ِ)
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__________________________________________________                        
 بَاُب َما ُيْكَرُه ، َوَما ُيْسَتَحب  ، َوُحْكُم اْلَقَضاءِ 

 ُيْكَرُه َجْمُع رِْيِقِو ، فَ َيْبَتِلُعوُ 
__________________________________________________                   

ى  ] بَاُب َما ُيْكَرُه ، َوَما ُيْسَتَحب  ، َوُحْكُم اْلَقَضاِء [:  -ىلى اعى تػى  اللي  وي ًٛتى رى - قالَ  رىًٛتىوي -بعدى أٍف بػىُتن
كمي بكوًف اإلنساًف ميفطرنا ؟ سواءن كافى بشٍهوىًة البطًن  -اللي  أك بشٍهوىًة الفىرًٍج , حقيقةى الصنوـً , كمىىتى ٭تي

كإفساًد الصنوـً بشٍهوىًة الفىرًٍج مٍن كجوًب الكىفنارىًة على التنفصيًل النًذم سبق  كما يًتتنبي على اإلخبلًؿ ,
 يف بياًف مىا ييٍكرىهي . -رىًٛتىوي اللي -بيانو , شىرىعى 

, فبعدى أفن  ديكفى النًذم قبلىوي ؛ ألىفن النًذم كيننا فيًو ييوًجبي فسادى الصنوـً : ] َما يُْكَرُه [  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
ا تسلسله منطقي  , كترتيبه يف  ى مىا ييوًجبي فسادى الصنوـً , شىرىعى يف بياًف مىا ييٍكرىهي للصنائًم , كىىىذى بُتن

    , مثين بعدى ذىًلكى يينتقلى ًإىلى مىا دكنىو عبادةاألفكاًر ؛ ألىفن أىكنؿى مىا ينبغي أٍف يعتىًٍت بًو مىا ييوًجبي فسادى ال
     إف كليهما من جنسو كاحدو , كىو جنس ا١تنهيات , مث بُتن ا١تستحبن لتكتمل ا١تادة , كختم مث 

رٛتو الل الباب ببياف حكم القضاء , لكونو مرتبان على الباب السابق , حيث إف ا١تفسدات , يًتتب 
 . ىرةه على اٟتكم هبا اٟتكم بوجوب القضاء على األصل فا١تناسبة يف ترتيبو رٛتو الل ظا

معى ريقىوي . : ] ُيْكَرُه َجْمُع رِْيِقِو ، فَ َيْبَتِلُعُو [ -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ   أم : ييكرىهي للصنائًم أٍف ٬تى
 الل عىابي النًذم يف الفىًم . والرِّيُق :

 . , كييدخلو إىل جوفو يزدرديهي  : أم ] فيبتِلُعُو [
: أفن فمى اإلنساًف يف الصنوـً ييعتىبػىري مٍن خارجو , كال ييعتىبػىري مٍن داخلو , كالصنوـي  وحاصُل َىِذِه اْلمسألةِ 

 .  داخلويؤثػِّري فيًو مىا كىصىلى ًإىلى الدناًخًل , ال مىا كافى متعلِّقنا با٠ٍتارًج كل يىًصٍل ًإىلى 
لٍى يػىٍنوى الصنائمى عًن  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - كإ٪تا كاف الفمي مٍن خارًج البدًف يف الصنوـً ؛ ألىفن الننًبن 

, كالل عىابي يف  ٍعوي لى بػٍ فسيدي إذا أىدخىلى اإلنسافي يف فًمًو شيئنا كل يػى اٍلمضمضًة , فدؿن على أفن الصنوـى ال يى 
كنيوي أٍف ينفكن عنوي         يتفيليوي  أف خىرىجى ليعىابه  كال يستطيعي كيلنمىا , األصًل موجوده يف فًم اإلنساًف كال ٯتي

 يشق  التنحر زي عنوي .  فهو ٦تا) يىبصيقيوي ( أم : 
كمي  -رىًٛتىهيمي اللي -كمٍن ىينىا أىٍٚتىعى العيلىمىاءي  على أفن ليعىاًب الفًم إذا بػىلىعىوي اإلنسافي على طبيعًتًو أننوي ال ٭تي

 بفطرًًه .
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__________________________________________________                        
 َوَيْحُرُم بَ ْلُع الن َخاَمِة ، َويُ ْفِطُر ِبَها فَ َقْط ِإْن َوَصَلْت ِإَلى َفِمِو ، َوُيْكَرُه َذْوُق طََعاٍم ِبال َحاَجةٍ 

__________________________________________________ 
 أك ال ؟ , أفن ىذا الل عىابى إذا ٚتىىعىوي يف فًمًو , مثين ابتلعىوي , فهىٍل نقوؿي بأننوي ميفطره الشكاُل عنَدنَا : 

اًء فذىب  هيوري العيلىمى  ىل أفن ىذا ال ييوًجبي اٍٟتكمى بالفطًر . إ -رىًٛتىهيمي اللي -ٚتي
د ًد مىا بٍُتى اٍلمأذكًف , كاٍلممنو  وىَي مسألٌة راجعٌة ِإَلى  ًع . : الًتن

أفن الشنيءى إذا تردندى مىا بٍُتى اٍلممنوًع كاٍلمأذكًف يكوفي حكميوي الكىرىاىىةي , فنصن  وحاصُل َذِلَك :
 اٍلميصىنِّفي على أننوي ييٍكرىهي .

 كإذا كافى مكركىنا فإننوي ال ييوًجبي الفطرى . 
أفن قليلىوي ال يفطري , فكثيػٍريهي كذىًلكى , لكننوي أىخىذى حيكمى اٍلمكركًه لش بػٍهىًة ٚتًعو اليت  والس بُب في َذِلَك :

, كىىيوى  القولين في نظري والعلم عند اللَوَىَذا ُىَو أعدُل  , ال ٕتعليوي على األصًل من كلِّ كجوو 
 .مي اللي رىًٛتىهي -مذىبي اٍٞتمهيوىًر 

على شىفىتىيًو مثين ردنهي ثانيةن أفطرى يف قوًؿ  أك أخرجوأخرىجى الل عىابى من فًمًو بتفًلًو كبصًقًو , أنو لو  كعندىم
اًء  هيوىًر العيلىمى إذا أخرجىوي عن الفًم صارى كغَتًًه من كىو أننو , كالفىٍرؽي بينػىهيمىا كاًضحه  -رىًٛتىهيمي اللي -ٚتي

 سائًر اٍلميفطراًت .
 : ٍت فُهَنا ثالُث حاال
ااْلحالُة اأُلْوَلى     : أٍف يكوفى الل عىابي يف الفًم جىارو على السننىًن كىو الطبيعةي , فبل يفطري قوالن كاحدن

ـي ابني ا١تنذًر  : ) أٚتعيوا على أننوي ال شيءى على الصنائًم فيما يبتلعيوي ٦تا ٬ترم مع  -رىًٛتىوي اللي -قاؿى اإلما
 لى إخراًجًو ( ا.ق .الرِّيًق , ٦تا ال يقدري ع

رجيوي عن فًمًو , مثين يبتلعيوي بعدى ذىًلكى , فيفطري يف واْلحالُة الث انيُة  : أٍف يكوفى الل عىابي خارجى الفًم , ٮتي
 قوًؿ اٍٞتمهيوىًر , كالًعلنةي كاضحةه . 

معى الل عابى يف فًمًو , فإذا ٚتىىعىوي كيرًهى لىوي واْلحالُة الث الثُة  كٍم بكونًًو ميفطران  : أٍف ٬تى ؛ ألىفن قليلىوي    , كلٍى ٭تي
 كا١تباًح ., ال يفطري , فكثيػٍريهي كذىًلكى , كىو مكركهه لكونًًو بُت املظوًر 

ريـي على الصنائًم بػىٍلعي الن خىامىًة , كبعضيهم يقوؿي : :  : ] َوَيْحُرُم بَ ْلُع الن َخاَمِة [ -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  ك٭تى
 كالن خىامىًة : , مىٍن فرنؽى بٍُتى البػىٍلغىًم  -رىًٛتىهيمي اللي -خىاعىةي , كمن أىًل العلًم الن  
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 .كٮتفنف يف حكم الثنان دكفى األكؿً ,  البَ ْلَغَم ِمَن الص دِر ، والن َخاَمَة ِمَن األنِف واْلخياشيمِ  يُقال إن
ُهم  مىٍن تكلنمى على حيكًم الن خىامىًة عيميومنا , كلٍى يفرٍِّؽ بٍُتى كوهًنىا ًمنى الصندًر , أك ًمنى ا٠ٍتياشيًم .  ومن ْ

  أفن الن خىامىةى ٢تىىا ًجٍرـه . : حاصُل األمرِ 
  :ِمْن أنِفِو ِمْن حالتَ ْيِن  الص ائم وال َيخلو ِإَذا تَ َنخ مَ 

 تػىنىخنمى على جوًفًو مباشرةن ديكفى أٍف ٮترجىها لفًمو .: أىٍف يػى  اْلحالُة اأُلْوَلى
اًء كاألئمًة  اىٍَتً العيلىمى   , كىىيوى منصوصه عليًو يف اٍلمذاىًب أنو ٬توزي لو ذلك   -رىًٛتىهيمي اللي -فقوؿي ٚتى

 كال يوجبي اٟتكمى بفطرًًه .
رجىهىا ًإىلى فًمًو , سواءن كانىتٍ اْلحالُة الث انيُة  اـً  : أىٍف ٮتي ًمنى البػىٍلغىًم الذم يف صدرًًه , أك كانىٍت ًمنى الن خى

الذم يف األنًف , فإنػنهىا إذا خرجىٍت ًمنى الصندًر كانىٍت كفضلًة الطنعاـً يف حاًؿ القىٍيًء إذا أخرجىهىا ًمنى 
نىًئذو إ ؛ ألف الفم من خارج البدف كما تقدـ , كاٟتد  الفاصل ىو اللنهاةي  جوًفوً  ا ثانيةن , فًحيػٍ بعد  ذا ردنىى

 بفطرًًه .  أف أخرجها للفىًم حيًكمى 
الىٍت يف فًمًو , فإننوي يبصيقيهىا , فإف لٍى يبصٍقهىا كازدىرىدىىىا  ا إذا أخرجىهىا ًمٍن خياشيًمًو ًإىلى الفًم , كجى كىىكىذى

ديىا كبلعيها بعدى خركًجها منو حيًكمى بكونًًو ميفطرنا كالبلغًم , فكبل٫تا فضلةي بدفو خارجةه , فبل ٬توزي ازدرا
  .] َويُ ْفِطُر ِبَها فَ َقْط ِإْن َوَصَلْت ِإَلى َفِمِو [ كىذا معٌت قولًًو : 

 :  ال َيخُلو ِمْن حالتَ ْينِ ذكؽي الطنعاـً  : ] َوُيْكَرُه َذْوُق طََعاٍم ِبال َحاَجٍة [ -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
ا إل ِإم ا تاجن ـى , فىبل حرجى فيو .أٍف يكوفى اإلنسافي ٤تي  يًو , كاٍلمرأًة يف البيًت تصنيعي الطنعا

شى أٍف يبتلعىوي كيفسيدى صوميوي . َوإم ا نىًئذو ييكرىهي ؛ ألىننوي ٮتي  أٍف ال توجدى حاجةه , فًحيػٍ
ـه , كمي بكونًًو مىكركىنا , ال نقوؿي : إننوي حىرىا كال نقوؿي : إننوي ميبىاحه  كالشنيءي النًذم فيًو تػىرىد ده كمىا ذكٍرنىا ٭تي

ني مأموركفى بصيانًة حىقِّ الًل  شى منوي على العبادًة , ك٨تى  فيها -عزن كجىلن -باإلطبلًؽ ؛ ألىفن ىذا ٦تنا ٮتي
, فينبغي للمكلنًف أٍف يتعاطى األسبابى يف حفًظو كما ثبتىًت  -عزن كجىلن -فالصنوـي حىق  ًمٍن حقوًؽ الًل 

قاؿى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -أفن الننبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -بذلك كما يف حديًث لىقيًط بًن صىربىة الس ننةي 
مذم  , كابني ماجوى   (( ِإال  أْن تكوَن َصائماً ؛ ستنشاِق )) وبَاِلْغ في االلو :  ركاه أبو داكدى , كالًتِّ

 مذم  , كاٟتاكمي , كابني خيزٯتةى , كابني اٞتاركد , كغَتيىم .كالننسائي  يف الكيربل , كصحنحو الًتِّ 
ـي اٍلمىجدي ابني تيميةى  يف شرًحًو : ] كا١تنصوصي عن أٛتدى : أنو ال بأسى بو إذا كاف  -رىًٛتىوي اللي -كقاؿى اإلما

 ١تصلحةو كحاجةو ؛ كذكًؽ الطنعاـً من الًقٍدًر , كا١تضًغ للطِّفًل , ك٨توًًه [ ا.ق . 
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__________________________________________________                        
 َتَحلُِّل ِإْن بَ َلَع رِيْ َقُو َوَيْحُرُم اْلِعْلُك اْلمُ ،  َوَمْضُغ ِعْلٍك َقِويٍّ ، َوِإْن َوَجَد طَْعَمَهَما ِفي َحْلِقِو َأْفَطرَ 

__________________________________________________ 
ـي أٛتدي        أننوي قاؿى :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عن عبًدالًل بًن عبناسو  -رىًٛتىوي اللي -كىذا القوؿي حكاهي اإلما

ـى   كالشنيءى يريدي شراءىهي ( ا.ق ., كا٠تىلن , ) ال بأسى أف يذكؽى الطنعا
  , مثن يٍتفليو . فمرادىم : أنو يذكقونبنو على أفن الذنكؽ للطنعاـ ال يستلـز جواز بٍلًعو , كينبغي أف يي 

ـً بعدىىا- : ] َوَمْضُغ ِعْلٍك َقِويٍّ [ الِعْلكُ  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ    : كل    -بكسًر العىًُت , كسكوًف البلن
               :  -رىًٛتىوي اللي -, قاؿى اٟتافظي ابني حجرو  ما ييػمضغ كيبقى يف الفًم , كاٍلًمٍصطكى كالل بافً 

 ما يطوؿي مضغيوي , كأصليوي نػىٍبته بأرًض اٟتجاًز ( ا.ق . ) ىو
 وىو في الص وِم لُو حالتاِن :

, كىذه ا١تادةي تعتربي يف حكًم  فتتحلنلي إذا ميًضغىتٍ , كىو الذم لو مادةه كطعمه  أف يكوفى قويان  األولى :
كمي بفطرًًه , فهي آخذةه حكمى , الشنرًع أجنبينةن عن الفًم , فإذا كجدى طعمىها يف حلًقًو  أك ابتلعىها فإنو ٭تي

 كا١تشركًب ., ا١تأكوًؿ 
ال يتحلنبي  :) كرخنصى يف مضًغ الًعٍلًك أكثري العلماًء إف كافى -رىًٛتىوي اللي -كلذلك قاؿى اٟتافظي ابني حجرو 

 منو شيءه , فإٍف ٖتلنبى منو شيءه فازدردىهي فاٞتمهوري على أننوي يػيٍفطري ( ا.ق , كقوليوي : ازدردىهي أم ابتلعىوي .
ى  على أفن الًعٍلكى ا١تتحلِّلى آخذه حكمى ا١تأكوًؿ  -رىًٛتىهيمي اللي -أفن أكثرى العلماًء  -رىًٛتىوي اللي -فبُتن

] َوِإْن َوَجَد طَْعَمَهَما بقولًًو :  -رىًٛتىوي اللي -ابتلعىوي أفطرى , كىذا ما نصن عليو ا١تصنِّفي كا١تشركًب , فإذا 
 حيًكمى بفطرًًه . الذم مىضىغىوي  أك الًعٍلكً , أم : إف كجدى طعمى الطنعاـً الذم ذاقىوي  ِفي َحْلِقِو َأْفَطَر [

(   اْلُمجف ِف واْلُمَعط شِ بػ)  -رىًٛتىهيمي اللي -بعضي العلماًء  , كىو ما يسميوً  كأمنا إذا كافى الًعٍلكي ضعيفان 
كىو الذم ليسى لو مادةه متحلِّلةه , كفائدةي مضًغو أننوي ٭ترِّؾي الل عابى ا١توجودى يف الفًم , كإذا بلع ريقىوي دكفى 

 الًعٍلًك فإننوي ال يفطري ًلمىا قدنمناهي .
ًم أف يىػٍمضىغى الًعٍلكى اٍلميتحلِّلى مث يبلعى ريقىوي ؛ ألفن ا١تادةى ا١تتحلِّلةى ٘تتزجي بالرِّيًق كعليو فإننوي ال ٬توزي للصنائ

] َوَيْحُرُم اْلِعْلُك اْلُمَتَحلُِّل :  -رىًٛتىوي اللي -كحينئذو يكوفي كاٍلمىطعوـً سواءن بسواءو , كلذلك قاؿى ا١تصنِّفي 
 .      ِإْن بَ َلَع رِيْ َقُو [
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__________________________________________________                        
َلُة ِلَمْن ُتَحرُِّك َشْهَوَتوُ   َوُتْكَرُه اْلُقب ْ

__________________________________________________ 
َلُة ِلَمْن ُتَحرُِّك َشْهَوَتُو [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  إذا حىرنكىٍت شٍهوىتىوي  ؛ كتكريهي القيبلةي للصنائًم ] َوُتْكَرُه اْلُقب ْ

 ن ثالِث حاالٍت : مالص ائُم ال َيخُلو في الت قبيِل وللتوضيح فإن 
اؼى على نفًسًو اإلنزاؿى  الحالُة األولى :  أك التنمادم إىل اٞتماًع . , أىٍف ٮتى
بى على ظنًِّو أننوي ال يقعي منوي إنزاؿه كال ًٚتاعه , كىىيوى الواثقي من نفًسًو , اٍلمالكي أٍف يىغلً  والحالُة الث انيُة :

 كأىرىًبًو . , إًلٍرًبًو 
 ببل ترجيحو . ؛ أٍف يىشيكن , فيستوم عنده االحتماالًف  والحالُة الث الثُة :

كىيى مسألةي مىصِّ  ًة ذكَرَىا بَعُض الُعَلَماِء :ِإال مسأل كالتنقبيلي للمرأًة يف األىٍصًل ليسى ميفًطرنا بذاتًًو ,
 -رىًٛتىهيمي اللي -اللِّساًف كاالزًدرىاًد , فإذا كافى التنقبيلي ٔتىصًِّو , مثين ازدىرىدى ليعىابػىهىا , فػىهىذىا نىصن بىعضي العيلىمىاًء 

ا أجنب  عن فًمًو حكميوي حكمي ا١تشرك على أننوي يي   ًب ا١تفطًر سواءن بسواءو .فطري ؛ ألفن ليعاهبى
   الشنخصي يغليبي على ظنًِّو  إذا كافى على ما سبق بيانو من اٟتاالت الثبلث فإننو وأما حكُم الت قبيِل 

  الذم ال ٯتلك نفسو سينتهي إىل اٞتماًع أك اإلنزاًؿ , كحديًث العيريًس , كشديًد الشنٍهوىةأك جزـى بأننو 
ـه . فبل إشكاؿى يف ًٖترميًٍ ال  تنقبيًل عليًو , فما أدنل إىل حراـو فهو حرا

أٍف يغليبى على ظنًِّو أك ٬تزـى بأننو لن ينتهيى إىل اٍلمحظوًر مٍن إنزاؿو أك ًٚتاعو , فبل  اْلحالُة الث انيُة :
قبنلى كىو صائمه كما يف الصنحيحًُت من  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -إشكاؿى يف جوازًًه لو ؛ ألفن الننبن 

 .   مالكان لنفسو عليو الصبلة كالسبلـككاف  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-حديث أيِـّ سلمةى كعائشةى 
ا ىيوى اٍلمنبغي للمسلًم أننوي  َوَأم ا إذا شك   نىًئذو يػىتنًقيًو ؛ ألىننوي يىدىعي مىا يىرًيٍػبيوي ًإىلى مىا ال يىرًيٍػبيوي , كىىىذى : فًحيػٍ

تاطي , ككافى السنلفي الصناًلحي  كمنوي , صيانةن لصياًمًهم ًمنى ا٠ٍتلًل  يىًفر كفى ًإىلى اٍلمساجدً  -رىًٛتىهيم اللي -٭تى
         خشيةي ثوراًف الشنٍهوىًة بتقبيًل اٍلمرأًة ٦تا قد ييفضي إىل الوقوًع يف اإلنزاًؿ ا١توجًب لفساًد الصنوـً 

 كللكفنارًة ., أك اٞتماًع ا١توجًب لو 
وزي لوي أٍف يقبِّلى    إذنا ًإذىا كافى اإلنسافي مالكنا لشٍهوىتًًو , كغىلىبى على ظىنًِّو أننوي ال يقعي يف اٍلمحظوًر فإننو ٬تى

كمىا يف اٍلموطنًأ  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-قػىبنلى , كًبًو أىفػٍتىٍت أيـ  اٍلمؤمنٍُتى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -ألىفن الننًبن 
 .  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا- عنػٍهىا



 شرح زاد المستقنع                          الصَِّيامِ  ابُ تَ كِ                                             ٘٘      

 

 

__________________________________________________                        
 َوَيِجُب اْجِتَناُب َكِذبٍ 

__________________________________________________ 
 كالتنحرمًي . , منًع كىأىمنا إذا غىلىبى على ظىنًِّو أننوي يقعي يف اٍلمحظوًر : فىبل إشكاؿى يف الٍ 

 كىأىمنا إذا تػىرىدندى : فإننوي يػىتنًقيًو . 
 ىذا كل ُو في الُقبلِة لشْهَوٍة .

كرٍٛتةن ؛ ألىفن تقبيلى األبناًء يكوفي رٍٛتةن    أك االبنة حنانان , : تقبيًل االبًن  مثلُ ,  أم ا الُقبلُة لَغْيِر شْهَوةٍ 
كقٍد رىآهي يقبِّلي اٍٟتسنى للنب صلى الل عليو كسلم  -رىًضيى اللي عىٍنوي -حابسو لىمنا قاؿى األقرعي بني كلذلك 

لو عليو الصبلة  ًمنػٍهيم , قىاؿى  الوىلىًد مىا قػىبػنٍلتي كىاًحدان  أك اٍٟتسٍُتى , كالشنكي ًمنى الرناكم : ًإنن يل عىشىرىةن ًمنى 
ى أفن تقبيلى الولًد يكوفي بسبًب  (( ِمْن قَ ْلِبكَ  ُو الر ْحَمةَ َأْمِلُك َلَك َأْن نَ َزَع الل   َأوَ )) :  كالسبلـ , فبػىُتن

ا تكوفي للشنفقًة , مثلي : قيبلًة الوداًع كالًفراؽ , كتكوفي القيبلةي لئلكراـً   الرنٍٛتًة , فالقيبلةي للرنٍٛتًة كما أهنن
 .ا كل وي ال يؤثػِّري يف الصنوـً , ىذ كذم الشيبة ا١تسلم تقبيًل الرنأًس للعالًً لئلجبلؿ ككتقبيًل اليًد للوىاًلًد , ك 

بي على الصنائًم اجتنابي كًذبو ,] َوَيِجُب اْجِتَناُب َكِذٍب [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  الكًذبي مأموره  ك٬تى
 من حديًث عبًدالًل بًن قاؿى كما يف الصنحيحُتً  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -؛ ألىفن الننًبن  باجتنابًًو شرعان 

)) ِإي اُكْم َواْلَكِذَب ، فَِإن  اْلَكِذَب يَ ْهِدي ِإَلى اْلُفُجْوِر ، َوِإن  اْلُفُجوَر :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -مسعودو 
ْنَد الِل  ُيْكَتَب عِ )) وِإن  الَعْبَد لََيَتَحر ى الَكِذَب َحت ى  كيف ركايةو ١تسلمو :, يَ ْهِدي ِإَلى الن اِر (( 

اباً  رنـه شرعنا , سواءن ًمنى الصنائًم , أك من غىٍَتً  -نىٍسأىؿي اللى السنبلمىةى كىاٍلعىاًفيىةى - ((َكذ  , فالكًذبي ٤تي
لكنو من الصائم أشد  ؛ كلذلك كردت الس نة فيو ؛ كما يف حديث أيب ىريرة رضي الل عنو ؛  الصنائمً 

  ] َمْن لْم َيدَْع َقوَل الز وِر والَعمل بو الل عليو كسلم قاؿ : يف صحيح البخارم أف النب صلى 
عمومان   فيجبي على ا١تسلًم أف يصوفى لسانىوي عنو , فليَس لِل حاجٌة في أْن َيدََع طََعاَمو وَشَرابَو [

 .  كيف حاؿ الصنـو خصوصان 
 أننو ا٠تربي الذم ال يطابقي الواقعى .  وحقيقُة الكِذِب :

 : فػىهيوى ا٠ٍتىبػىري اٍلمطابقي للواقًع .  َوَأم ا الصِّدقُ 
ا ( كىىيوى لٍى يفعٍلوي , أك يقوؿى :  ا كىكىذى فالنًذم يقوؿي ما ال يطابقي الواقعى , مثيلي أٍف يقوؿى : ) فبلفه فػىعىلى كىذى

 ًو اٟتقيقةى كالواقعى .) فبلفه ل يفعٍل ( كىو يعلمي أننو فعلى , ك٨تو ذلك , فهذا كل وي كذبه ١تخالفتً 
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ا االجتنابي ] َوَيِجُب اْجِتَناُب َكِذٍب [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  اجتنابي الشنيًء اتقاؤيهي كالبعدي عنوي , كىىىذى
اًء  رنـه . -رىًٛتىهيم اللي -الواجبي بًإٍٚتاًع العيلىمى  , ككل هم متفقوفى على أفن الكًذبى ٤تي

)) ِإن ُو يَ ْهِدي ِإَلى اْلُفُجْوِر ، َوِإن  : إننوي كبٍَتةه ًمنى الكبائًر ؛ لقىولًًو :  -رىًٛتىهيم اللي - وقاَل بَعُض الُعَلَماءِ 
ِـّ بكو  اْلُفُجوَر يَ ْهِدي ِإَلى الن اِر (( ابان فتوعندى عليو بالعقوبًة يف اآلخرًة , كالذن  . نًًو ييكتىبي عندى الًل كذن

ابان : ال يكوفي كبٍَتةن ًإال تكرنرى ثبل -رىًٛتىهيم اللي - وقاَل بَعُض الُعَلَماء ؛ ألىننوي  ثى مرناتو حىىتن يكوفى كذن
اباً  )) يَ َتَحر ى الَكِذَب َحت ىقاؿى :   .((  ُيْكَتَب ِعْنَد الِل َكذ 

بي اجتنابيوي بالنِّسبًة للصنائًم كغٍَتً الصنائًم , لكننوي يف حاًؿ العبادًة  فاْلمقصودُ  كالصنوـً , : أفن الكًذبى ٬تى
ا ما ييسمنى بًػ) تعظيًم اٟتٍيرمىًة للزنماًف  أك اٍٟتاًؿ ( , فالكًذبي , أك اٍلمكاًف , اجتنابو آكدي كأبلغي , كىىىذى

 .  -نىٍسأىؿي اللى السنبلمىةى كىاٍلعىاًفيىةى -ًمٍن غىٍَتً الصنائًم  ًمنى الصنائًم أشد  ًمنى الكًذبً 
, فػىهيوى يؤثػِّري يف الصنوـً , كأقل  مىا فيًو أننوي يؤثػِّري (ُ)رئ من زن رن مم ام زئ يقوؿي :  -تػىعىاىلى -كاللي 

 فهىًذًه مصيبةه , كلذلك قاليوا :   -كىاٍلًعيىاذي بًاللً -يف قبوًؿ الصنوـً , كإذا كافى اإلنسافي ال ييقبىلي منوي عمليوي 
 .  -لسنبلمىةى كىاٍلعىاًفيىةى نىٍسأىؿي اللى ا-كٍم ًمٍن صائمو ليسى لوي ًمٍن صوًمًو ًإال اٞتوعي كالعىطىشي 

وؿي بٍُتى العبًد كبٍُتى القبوًؿ ؛ ألىفن القبوؿى مبًٍت  على التنقول , كألىفن القصدى ًمنى  كال شكن أفن الكًذبى ٭تى
           الصنوـً الوصوؿي إىل تقول الًل , كليسى ًمٍن تقول الًل الكًذبي , فػىهيوى ييضىاد  ذلك , كًلذىًلكى قاؿى اللي 

 .(ِ)رئ يئ  ىئ نئ مئ زئ زئ :  -تػىعىاىلى -
يػٍرى فيًو  كحرنـى اللي كرسوليوي الكًذبى ؛ لعظيًم الشرِّ كالببلًء يف الكًذًب , فالشنخصي النًذم يكذبي ال خى

يػٍرى فيًو أىم : أننوي ال ييصيبيوي ا٠ٍتىيػٍرى  , أىم  خىٍَتو ترجيوهي ًمٍن  -ًفيىةى نىٍسأىؿي اللى السنبلمىةى كىاٍلعىا-كاٍلمرادي بأننوي ال خى
ًح إنسافو لٍى يستقٍم لسانيوي , كالنًذم لٍى يستقٍم لسانيوي ال تستقيمي جوارحيوي , كًلذىًلكى ًمٍن عبلمًة صبل

ديهي صادقان   , كال يكذبي .  العبًد أننكى ٕتى
اصديٍؽ حيثي تىظين  أفن الصِّدؽى يضر ؾى , فإننوي يعظي ابنىو : ) يىا بػيٍتىن ,  -رىًٛتىوي اللي -قاؿى بعضي الصناٟتُتى 

 ال يضر ؾى , بىٍل ينفعيكى , كال تىٍكًذٍب حيثي تىظين  أفن الكذبى ينفعيكى , فإننوي يضر ؾى ( .
 

                              
 .ِٕ/ سورة ا١تائدة , آية :  (ُ)
 .ُُٗ/ سورة التنوبة , آية :  (ِ)
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__________________________________________________                        
 َوِغْيَبٍة ، َوَشْتمٍ 

__________________________________________________ 
يػٍره كبركةه , كًلذىًلكى أكصىانىا اللي بًًو  الكًذبي ال ينفعي صاحبىوي , كالصِّدؽي ال يضر  صاحبىوي , الصِّدؽي خى

انىوي كىتػىعىاىلى -فقاؿى   .(ُ)رئ يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ زئ :  -سيٍبحى
اسبي نفسىوي يف قىولًًو ,  ال يكذبي , كخاصنةن إذا ك فالنًذم يريدي ا٠ٍتيػٍرى كالفبلحى كاالستقامةى كالصنبلحى ٭تي

  الكًذبي  الكًذبً اشتملى ىذا الكًذبي على أذيًة اٍلمسلمٍُتى ًمٍن ًغشًِّهم كالتندليًس عليهم , كأعظمي 
ييفيًت النناسى بغٍَتً علمو كلو حىسينىٍت نيتيوي فػىهىذىا  كأعلى الًل بتحليًل ما حىرنـى اللي , كٖترٯتًًو ما أحلن اللي , 

 جب هئ زئ :  كما قاؿ سبحانو كتعاىل  -عىزن كىجىلن -ًمٍن أعظًم الكذًب , كىىيوى افًتاءي الكًذًب على الًل 
 رئ مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب

, فوصفى اللي مىٍن قاؿى (ِ)
انىوي -بالتنحليًل كالتنحرميًٍ ديكفى بيِّنةو كحجنةو كنورو ًمنى الًل بأننوي كاذبه عليًو  -, كنفى عنو الفبلحى  -سيٍبحى

 .  -كىالًعيىاذي بًاللً 
 فالكًذبي أمريهي عظيمي , فينبغي على ا١تسلًم اجتنابيو , كيتأكندي عليو ذلك حاؿى صوًمًو .

ريـي عليًو الغيبةي , كًىيى ذًٍكريؾى أخاؾى ٔتىا يىكريهي ] َوِغْيَبٍة [ :  -رىًٛتىوي اللي - وُ قولُ  يف حاؿ غيبتو عن  أم : ٭تى
      أفن الننبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كما يف صحيح مسلمو من حديًث أيب ىريرةى ؛   اجمللس الذم ذكرتو فيو

)) أََتدُروَن   ما الِغْيَبُة ؟ قَاُلوا : الُل ورسولُُو َأْعَلُم ، قاَل : ِذْكُرَك قاؿى :  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -
ِإْن َكاَن ِفيِو َما تَ ُقوُل فَ َقِد  :قَاَل ؟ َما َأُقوُل  يَأخِ  يَأفَ َرأَْيَت ِإْن َكاَن فِ  :ِقيَل ,  َأَخاَك ِبَما َيْكَرهُ 

 , (( َوِإْن َلْم َيُكْن ِفيِو فَ َقْد بَ َهت و، َتُو اْغَتبْ 
بي على اٍلمسلًم أٍف يتنًقيى الغيبةى ؛ لقىولًًو           -كىاٍلًعيىاذي بًاللً -كالبيهتافي الكذبي  ا يدؿ  على أننوي ٬تى , كىىىذى

  رئ ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه ين ىن زئ :  -تػىعىاىلى -

(ّ). 
إذا ذكرى ا١تسلمي عيبى أخيو ا١تسلم كىو غائبه فقد اغتابىو , ككقعى يف معصيًة الغيبًة , كىذه الغيبةي فيها ف

 أىٍف  كعلى ا١تسلًم دائمان  , اًؿ الصنوـً فحسبه بىٍل عيميومان ليسى يف حأذيةه للمسلًم فيجبي اتِّقاؤيىا 

                              
 .ُُٗ/ سورة التنوبة , آية :  (ُ)
 .ُُٔالننحل , آية : / سورة  (ِ)
 .ُِ/ سورة اٟتيجيرات , آية :  (ّ)
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__________________________________________________                        
ُر َسُحْورٍ ،  َوُسن  ِلَمْن ُشِتَم قَ ْولُُو : " ِإنِّي َصاِئٌم "  َوتَْأِخي ْ

__________________________________________________ 
اسبى نفسىوي فيمىا يقوؿي , كال يتساىلى يف ذكًر إخوانًًو اٍلمسلمٍُتى ٔتىا فيًهم ٦تنا يكرىيوفى أٍف ييذ  كىريكا بًًو  ٭تي

 أننوي من اإلٯتاًف .  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -الننب  كيتنًقي ذلك , كىو ًمٍن ًحٍفًظ العهًد الذم أخربى 
ك٢ًتذا نػىبنوى العيلىمىاءي على أننوي ينبغي للصنائًم أٍف يتحفنظى من ذنوًب اللنساًف كاٍٞتوارًح كاألركاًف يف حاًؿ 

ًإىلى ىذا األىٍصًل يف قىولًًو كما يف حديًث أيب ىريرةى              -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -نػىبنوى الننًب  صوًمًو , كقٍد 
)) َمْن َلْم َيدَْع قَ ْوَل الز ْوِر َواْلَعَمَل ِبِو ، فَ َلْيَس لِل :  ا١تتقدـ يف صحيًح البيخارمِّ  -رىًضيى اللي عىٍنوي -

 َحاَجٌة ِفي َأْن َيدََع طََعاَمُو َوَشَرابَُو (( . 
اًء : إفن ىذا يدؿ  على عظيًم خسارًة الصنائًم إذا  الغيبًة يف  كقع يف حاؿ صوًموقاؿى بىعضي العيلىمى

 .  -يىاذي بًاللً كىاٍلعً -كالننميمًة كقوًؿ الز كًر 
أم : ك٬تبي على الصنائًم اجتنابي الشنتًم , كالشنتمي ىو : السنب  ] َوَشْتٍم [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

رنـه بإٚتاًع أىًل العلًم  إذا ل يكٍن  -رىًٛتىهيمي اللي -كالكبلـي يف ًعٍرًض اإلنساًف ٔتا يىًعيبوي , كىو يف األصًل ٤تي
صىلنى اللي -أفن الننبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -ثبت يف الصنحيحًُت من حديًث عبًدالًل بًن مسعودو ْتقٍّ ؛ ًلمىا 
, كإذا كاف يف حاًؿ الصنوـً فإننو أشد   )) ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق ، َوِقَتالُُو ُكْفٌر ((:  -عىلىيًو كىسىلنمى 

ٍهلو  -لىيًو كىسىلنمى صىلنى اللي عى -كلذلك أىمىرى الننب   اراًة اٞتاىًل كالسنفيًو يف جى الصنائمى أف ٭تفظى لسانىو من ٣تي
َذا َكاَن يَ ْوُم َصْوِم )) َوإِ قاؿى :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كسىفىًهو ؛ كما يف الصنحيحًُت من حديث أيب ىريرةى 

َأْو قَاتَ َلُو ، َساب ُو َأَحٌد فَِإْن ،  ال َيْجَهلْ وَ )) , كيف ركايةو : ، َوال َيْصَخْب ((َأَحدُِكْم َفال يَ ْرُفْث 
الصنائمى يف حاًؿ الصنوـً من الرنفىًث   -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -, فنهى الننب   ((ِإنِّي َصاِئٌم : فَ ْليَ ُقلْ 

ـي -فيٍحشي القوًؿ , كما نىػهىاهي كالرنفثي :  ةي كىالسنبلى لى , كاٞتهلي : منسوبه إىل أفعاًؿ أف ٬ته -عىلىيًو الصنبلى
   الرديئة . اٞتاىلينةً 

كاٞتاىلينةي : ىي ما قبلى اإلسبلـ , فنهى الصنائمى أف يصدرى منو الشنتمى , كالسنبن , كالرنفىثى , كاٞتهلى  
 كما نىػهىاهي عن الرندِّ على مىٍن قاؿ لو ذلك ٔتثًلًو .

أم : سينن لو أف يقوؿى ذلك ؛ ًلمىا ِلَمْن ُشِتَم قَ ْولُُو : " ِإنِّي َصاِئٌم " [ ] َوُسن  :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
ـى يف حديًث أيب ىريرةى  ِإنِّي : ُو فَ ْليَ ُقْل َخاَصمَ َأْو ، َساب ُو َأَحٌد فَِإْن )) , كفيًو :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -تقدن
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ِإنِّي , اتنفقٍت على ىذه اللنفظة الرِّكاياتي , كلكن اختلفىٍت يف تكرارًىا , ففي بعًضها : )) (( َصاِئٌم 
 , ككل ها ثابتةه صحيحةه .ِإنِّي َصاِئٌم ، ِإنِّي َصاِئٌم (( , كيف بعًضها : )) بدكف تكرار (( َصاِئٌم 

ىا تأكيدي االنزجاًر منو , أك ٦تن ٮتاطبيوي بذلك : إفن ا١تقصودى من تكرارً  -رىًٛتىهيمي اللي -قاؿى بعضي األئمًة 
 ىل يقوؿي ذلك بلسانًًو أـ يقوليوي يف نفًسًو ؟ واختلُفوا :
اطبها بذلك نفسىو , فا١ترادي أٍف ييذىكِّرى نفسىو ْتيرمًة العبادةً  يقوليو ٥تاطبان  فإن قيَل : ؛ حىت ال  فكأننو ٮتي

 يىٍسًتًسلى مع اٞتاىًل فيقعى يف املظوًر .
 غَتىهي ؛ ليػىٍنكىفن خصميوي عن أذينًتو , كاٍسًتٍفزىازًه . يقوليوي ٥تاطبان  وقيَل :

أنو يقوؿي األيكىل يف نفًسو ؛ أفن الرِّكايةى اليت فيها تكراري القوًؿ مرنتًُت  -رىًٛتىهيمي اللي -كنقلى بعضي العلماء 
 للخصًم لًيػىٍنكىفن .لًيزجرىىا عن ٣تاراًة الغًَت , كيقوؿي الثنانيةى بلفًظًو 

 , كىو الذم يدؿ  عليو ظاىري الس ننًة . أقوىمن أننوي يقو٢تيا بلسانًًو  -رىًٛتىوي اللي -كما مشى عليو ا١تصنِّفي 
ُر َسُحْوٍر [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ   أم : كالس ننةي تأخيػٍري السنػيػػحيوًر , كىذه اٞتملةي فيها سيننتىاًف : ] َوتَْأِخي ْ

 تأخَتي الس حوًر . والث انية :التنسىح ري ,  األولى :
ـي -: قوليوي  فأم ا ُسن  ي ُة الت َسح ر فيدل  عليها ةي كىالسنبلى كما يف الصنحيحًُت من حديًث   -عىلىيًو الصنبلى

بفتًح - والس  ُ ُحورُ ,   )) َتَسح ُروا ؛ فَِإن  ِفي الس ُحوِر بَ رََكًة ((:  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كو أنًس بًن مال
: ىيوى أىٍكلىةي السنحىًر , ًمٍن باًب تسميًة الشنيًء بزمانًًو , كصبلًة الض حى ؛ ألىنػنهىا تقعي  -السًُِّت كضمِّها

 ألىنػنهىا تذبيحي ضيحىى يوـً الننحًر .  يف الض حى , كعيدي األضحى كاألضحيةي ؛
الليلي ثبلثةي أثبلثو , الثػ ليثي األخيػٍري فيًو فىيوى النِّصفي الثنان ًمنى الثػ ليًث األخٍَتً بالليًل ,  والس َحُر :

 سيديسىاًف , كالس ديسي األخيػٍري منهما ىيوى السنحىري . 
نػىنىا كبُت أىًل الكتاًب يف الصِّياـ , حيث كأىٍكلىةي السنحىًر خىصن اللي هًبىا ىىذً    ًه األيمنًة , كًىيى فػىٍرؽي مىا بػىيػٍ

 . , كأجازه لنا ما ل يطلع الفجر حرـن اللي عليهم األكلى كالش ربى بعد مناًمهم بالليلً 
ـى يف السنحىًر  أىفن معناه  )) فَِإن  ِفي الس ُحوِر بَ رََكًة ((:  -عىلىٍيًو الصنبلةي كىالسنبلـي - فقولو     اإلنسافى إذا قا

, كألىننوي إذا تسحنرى  فصار لو بركةن يف دينو ذىكىرى اللى , كرئتنىا استغفرى فغيفرى لىوي , كرئتنىا سىأىؿى فأيجيبى دعاؤيهي 
سيوءي  , فيندفعي عنو , كأصبحى قومى الننفًس مستجمان  الطناعاتً  الصـو كعلى ٚتيع قىًومى يف يوًمًو على

ييًثَتيهي اٞتوعي , كقد يتيسنري لو ًفٍعلي ا٠تَت بالصندقة على من يسأؿي إٍذ ذاؾى , أك ٬تتمعي معو  ا٠تيليق الذم
 . ألكل فهي جهاته متعددةه من ا٠تَتعلى ا
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__________________________________________________                        
 َوتَ ْعِجْيُل ِفْطرٍ 

__________________________________________________ 
تأخيػٍري السنحيوًر , ٔتعٌتى أننوي يقعي يف الس ديًس األخٍَتً ًمنى الليًل مىا أمكنى   وأم ا الس ن ُة الثانيُة فهي :

رةو , ف  . اليسَتبأكلو , أك شرًب الشنيًء حيوًر يصيبي فضيلةى الس  كيتسحنري اإلنسافي كلو على ٘تى
كمشركبو  , : ] ٭تصلي الس حوري بأقلِّ ما يتناكليوي ا١ترءي من مأكوؿو  -رىًٛتىوي اللي -قاؿى اٟتافظي ابني حىجىرو 

)) الس ُحوُر بلفًظ :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كقد أخرجى ىذا اٟتديث أٛتدي من حديًث أيب سعيدو ا٠تيدرمِّ 
َيْجَرَع َأَحدُُكم َجْرَعًة ِمْن َماء ؛ فَِإن  الَل َوَماَلِئَكَتُو ُيَصل وَن َعَلى  بَ رََكٌة ، َفال َتَدُعوُه َوَلْو َأنْ 

 [ ا.ق .  )) َتَسح ُروا َوَلْو بُِلْقَمٍة ((, كلسعيًد بًن منصورو من طريقو أيخرل ميرسلةو : اْلُمَتَسحِّرِيَن (( 
 يؤخِّرى ًإىلى قػيٍرًب األىذىاًف على كجوو ييوًقعوي يف لىٍبسو : ىىلٍ كال ينبغي أٍف يؤخِّرى تأخيػٍرنا فيًو رًيٍػبىةه , مثلي أٍف 

 ؟   كقع سيحوره يف كقت اإلباحة , أك يف كقت التنحرمي
صىلنى اللي عىلىيًو -كالس ننةي تعجيلي الًفٍطًر ؛ ألىفن الننًبن  أم :] َوتَ ْعِجْيُل ِفْطٍر [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

   ال تَ َزاُل أُم ِتي ِبَخْيٍر  )):  -رىًضيى اللي عىٍنوي - السناعدم ؿى كما يف حديًث سهًل بًن سعدو قا -كىسىلنمى 
يف اإلركاًء : ) أخرجىوي هبذا اللنفظ أبو نػيعىيمو يف  -رىًٛتىوي اللي -قاؿ الشنيخي األلبان  ((  الِفْطارَ َعج ُلوا  َما

 بسندو صحيحو , ككذا أخرجىوي ابني أيب شيبةى يف اٍلميصىننًف ( ا.ق , فالس ننةي تعجيلي الفطوًر . اٟتًٍليىةً 
كتأخًَت الس حوًر ًصحىاحه متواترةه  , : ] أحاديثي تعجيًل اإلفطاًر  -رىًٛتىوي اللي -كقاؿى اٟتافظي ابني عبدالبػىرِّ 

)) َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل الِل     عمرًك بًن ميموف قاؿى : كعندى عبًد الرنزناًؽ كغَتًًه بإسنادو صحيحو عن 
 [ ا.ق . (( َرَع الن اِس ِإْفطَاراً ، َوأَْبطََأُىْم ُسُحوراً َأسْ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -

 عجِّلى يف الفطًر , فإذا أىذنفى اٍلمؤذفي أفطر مباشرةن . فالس ننةي أٍف يي 
 أك استعجل ؟, اٍلمؤذفي أىٍخطىأى أف  ٯتيكني  ولو قاَل قائٌل :

أٍف ال ييؤذِّفى  , كاٍلمؤذفي مطالبه شرعان  مهمةه , ايٍسندت إىل ا١تؤذف ْتكم الشنرع: أفن األذافى  فالجوابُ 
٬توز  , فبل ا يـو القيامةاتً عى بً كىو ا١تسؤكؿ أماـ الل عزكجل عن أمانتو , كا١تتحمِّل لتى اٍلمغيًب ,  بعدًإال 
 , كأف الفجر ل يطلع تػىرىل الشنمسى لٍى تغربٍ فنيشىكِّكي النناسى يف صوًمًهم , مىا لٍى تكٍن على معرفةو  أف

ي لىكى خطأي اٍلمؤذًف ,  نىًئذو فكيتبُتن  : أىٍخطىأى اٍلمؤذفي .  ٭تق لك أف تقوؿ ًحيػٍ
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__________________________________________________                        
 َعَلى ُرَطٍب ، فَِإْن َعِدَم فَ َتْمٌر ، فَِإْن َعِدَم َفَماٌء ، َوقَ ْوُل َما َوَردَ 

__________________________________________________ 
أنتى مفطري ؛ ألفن األىٍصلى يف  فإن نا نقوُل لو :أكٍلتي أثناءى أىذىاًف الفجًر ؟  أم ا لو سأل سائٌل وقاَل :

ـي الشرعيةي ينبغي للمسلًم أٍف  ًذًه األحكا اًر , ىى ً النػنهى ريها على سنن اٍلمؤذًف أننوي ال يؤذِّفي ًإال بعدى تػىبػىُت  ٬تي
تملي أفن ىذا  الشنرع ؛ ال على الوسوسة , أك الظ نوف ا١ترجوحة , كىذا ىو األىٍصلي , كلو قيلى : إننوي ٭تى

طًئةى اٍلمؤذًف ا تملي نىاًدره , كاٟتٍيكمي للغالًب , كبناءن على ذىًلكى ال نقبلي منكى ٗتى ٍلمؤذفى أخطأى , نقوؿي : ٭تى
بي رتِّ ني  فإننا؛ كاستعجالو , فإذا قاـ الدليل على خطئو يف الفجر مىا لٍى تيًقًم الدنليلى على أننوي أخطأى , 

وزي لكى  ,   الفجركتستمرن يف األكًل حىىتن تستبٍُتى أننوي قٍد طىلىعى , أٍف تأكلى  اٍٟتكمى الشرعين فنقوؿي : ٬تى
وز لكى أٍف تي كما  فطرى إذا رىأىٍيتى أفن الشنمسى غربىٍت , كاٍلمؤذفي تقاعسى كتأخنرى , أمنا إذا لٍى يكٍن ٬تى

 ىيناؾى بػىيػِّنىةه تستند  عليهىا فإفن الواجبى عليك العملي باألذاًف . 
كما يف الصنحيحًُت من حديًث عبًدالًل بًن عيمىرى              -عىلىٍيًو الصنبلةي كىالسنبلـي -كمي كاضحه , فقوليو فاٟتٍ 
يدؿ  على أفن ا١تؤذفى ىيوى النًذم  )) ُكُلوا َواْشَربُوا َحت ى يُ َؤذَِّن اْبُن أُمِّ َمْكتُ ْوٍم ((:  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-

ـى الًل , كًلذىًلكى قاؿى يتحمنلي اٍلمس         كما يف حديًث أيب ىريرةى   -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -ؤكليةى أما
قاؿى العلماءي  )) اِلَماُم َضاِمٌن ، َواْلُمَؤذُِّن ُمْؤَتَمٌن ((الثنابًت عندى أٛتدى كأيب داكدى :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -
أيؤً٘تنى على ريكنػىٍُتً : ركني  )) اْلُمَؤذُِّن ُمْؤَتَمٌن ((:  -ٍيًو الصنبلةي كىالسنبلـي عىلى -: قوليوي  -رىًٛتىهيمي اللي -

ً الفجًر كهًناي ربي ببدايًة الصنوـً يف بداية تبُت  ربي بدخوًؿ كقًتها , كركني الصنوـً ؛ ألىننو ٮتي ًتًو الصنبلًة ؛ ألىننوي ٮتي
 الشنمًس .  بتغر  إذا

أم : ييسىن  للصنائم أف ييعجِّلى فطرىه , كأف يكوفى ًفطريهي على ريطىبو ] َعَلى ُرَطٍب [ :  -اللي  رىًٛتىوي - قولُوُ 
ٍد فعلى ٘تىىراتو , كإال حىسىا حىسىوىاتو  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -ألىفن الننًبن  أفطرى على رطباتو , فإٍف لٍى ٬تى

      , أخرجىوي أٛتدي  -رىًضيى اللي عىٍنوي -عن أنًس بًن مالكو , يًث اٍٟتسًن ًمٍن مىاءو , كمىا كىرىدى يف اٍٟتد
مذم  كحسننىوي .  كأبو داكدى , كالًتِّ

ـى يف حديًث أنًس بًن مالكو                ] فَِإْن َعِدَم فَ َتْمٌر ، فَِإْن َعِدَم َفَماٌء [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  ًلما تقدن
  . -عىٍنوي  رىًضيى اللي -
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 -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -يقوؿي عندى فطرًًه مىا كىرىدى عىًن الننًبِّ : أم  ] َوقَ ْوُل َما َوَرَد [: -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
يف (( , ك  الل ُهم  َلَك ُصْمُت ، وَعَلى رِْزِقَك َأْفَطْرتُ ))  كمراده ما صحن , كثبت عنو ؛ كأما قولو :

رىًضيى اللي -من حديًث ابًن عبناسو فهو (( ,  الل ُهم  َلَك ُصْمَنا ، وَعَلى ِرْزِقَك َأْفَطْرنَا)) :  ركاية
ـي ابني القيًِّم , عندى الدنارقطًٍتِّ  -عىنػٍهيمىا :           يف ا٢تىٍدمً  -رىًٛتىوي اللي -كالطنربانِّ يف الكبًَت , قاؿى اإلما

بسندو ضعيفو  عند الطنربانِّ يف الصنغًَت كاألكسطً  -رىًضيى اللي عىٍنوي -نسو , كحديثي أ ( ) كال يػىٍثبيتي 
 . أيضان 

كافى إذا أفىطىرى   -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كأمنا حديثي عبًد الًل بًن عيمىرى 
( , فػىهيوى حسنه كمىا يقوؿي ُروُق ، َوثَ َبَت اأَلْجُر ِإْن َشاَء الُل (َذَىَب الظ َمُأ ، َوابْ تَ َلِت اْلعُ  : ))قاؿى 

الدنارقيطًٍت  , كأقرنهي اٟتافظي يف التنلخيًص , كقد أخرجىوي أبو داكدى كالننسائي  يف الكيربل , كالبيهقي  
 كالدنارقطٍت  , كاٟتاكمي , كصحنحىوي . 

كثقةه , ىيوى دعاءه  ، َوابْ تَ َلِت اْلُعُروُق ، َوثَ َبَت اأَلْجُر ِإْن َشاَء الُل (( )) َذَىَب الظ َمأُ ىذا اٍٟتديثي : 
 بوعًدًه .  كإٯتافه , كتصديقه  -عىزن كىجىلن -لًل , فيًو توحيًد  -عىزن كىجىلن -بالًل 

ًمٍن أىًل  أحدان زماًف اٟتٍىرِّ , كال أعرؼي إفن ىذا خىاص  يف  أىِل العلِم  :وقال بعض المعاصرين من 
ًة اٟتٍىرِّ ؛ ألىفن حديثى ابًن عيمىرى  بتخصيصمن ا١تتقدمًُت يقوؿي  رٛتهم الل العلمً  ىذا الد عاءى يف حاًؿ شدن

كاـً الدن تدؿ  على  )) َكاَن ((، و  )) َكاَن ِإَذا َأْفَطَر ((الصنحيحةي :  لفظ ركايتو -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-
ـ  , كلعلن السنببى الدناعي للتنخصيًص قوليوي :  خىاٌصان  كاالستمراًر , كليسى       ًْتاًؿ اٟتٍىرِّ , كًإ٪تنىا ىيوى عا
ـ  يقعي يف ٚتيًع فيصيوًؿ السننىًة , كإف كافى يف  )) َذَىَب الظ َمأُ (( كىو ال يكفي ؛ ألفن الظنمأى بالصنوـً عا

,  بعًضها أشدن من بعضو , لكننوي ال يقتضي التنخصيصى بالصنيًف كحدىهي ؛ ألفن معٌت الظنمًأ ىو العطشي 
 كىو كاقعه بالصنـو يف سائر فصوؿ السننة .

 : ألىننوي إذا أىٍفطىرى اًبٍػتىلن عرقيوي باٍلماًء .  )) َوابْ تَ ل ِت اْلُعُروُق ((:  لسبلـكقولو عليو الصبلة كا
بػىره قٍد يتضمنني معٌتى الد عىاًء , أك يكوفي ًمٍن توحيًد الًل )) َوثَ َبَت اأَلْجُر ِإْن َشاَء الُل ((  : كىىيوى خى

انىوي كىتػى -فيكوفي ا١تقصودي اإلٯتافى بوعًدًه   أننوي ييًثٍيبي الصنائمى على صياًمًو . -عىاىلى سيٍبحى
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__________________________________________________                        
 َوال َيُجوُز ِإَلى رََمَضاَن آَخَر ِمْن َغْيِر ُعْذرٍ َتَحب  اْلَقَضاُء ُمَتَتاِبعاً ، َوُيسْ 

__________________________________________________ 
ـي -كصحن عنو ةي كىالسنبلى الذم أخرجىوي أٛتدي ,  -رىًضيى اللي عىٍنوي -من حديًث أنًس بًن مالكو  -عىلىيًو الصنبلى

ـي -كالبيهقي  ,أننوي كافى  ةي كىالسنبلى قوـو كىو صائمه ,  إذا أفطرى عند قوـو : أم نزؿى ضيفنا عندى -عىلىيًو الصنبلى
)) َأْفَطَر ِعْندَُكُم الص اِئُموَن َوَأَكَل طََعاَمُكُم األَبْ َراُر ، َونَ َزَلْت فأفطرى عندىىم , قاؿى يف دعائًًو ٢تم : 

  َعَليُكُم الَماَلِئَكُة (( .
شرع رٛتو الل يف ىذه اٞتملة يف بياف أحكاـ [  َتَحب  اْلَقَضاُء ُمَتَتاِبعاً ] َوُيسْ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

 :ووجُو االستحبابِ ,  ال كجوبان ؛  ضاءي الصنوـً إذا أفطرى متتابعان استحبابان يستحب  قالقضاء , فبُتن أننو 
  واغلأفن فيو ا١تبادرةى بإبراء الذِّمنة , كاٍلميسارعةي بذلك مستحبنةه ؛ خوؼى دىٍىًم األجل , أك حيصيوًؿ الشن 

 .   كال ٬تبي القضاءي متتابعان 
ـي ابني ا١تنذًر كغَتيهي ؛  كعليٍّ , كعائشةى   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ - كمذىبي بىعًض الصنحابةً    كما نقلىوي اإلما

بي على  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كىو مركم  عن عبًدالًل بًن عيمىرى   كما يف اٍلميصىننف لعبًد الرنزناًؽ : إننوي ٬تى
 مىٍن أفطرى رىمىضىافى أيامنا أٍف يصومىهىا متتابعةن . 

ٌة ِمْن أَي اٍم ُأَخَر ُمَتَتاِبَعاٍت (كما يف ا١توطنًأ :   -رىًضيى اللي عىٍنوي -: قراءةي أييبىِّ بًن كعبو  وُحج ُتهم  ) َفِعد 
ئمة من بعدىم    كاأل, كىي قراءة شاذةه , كل ٬تر العمل هبا عند ٚتهور الصحابة رضي الل عنهم 

 . رٛتهم الل
اىيػٍري الصنحابًة  كاألئمًة إىل أفن قضاءى رىمىضىافى ال ييشًتىطي فيًو التنتابعي , فاٍلمرأةي , كالتنابًعٍُتى , كذىىىبى ٚتى

 كمتتابعةن . , فإننوي ٬توز ٢تا قضاؤيىا متفرقةن ؛ اٍٟتائضي مثبلن لو أفطرىٍت أكثرى ًمٍن يوـو 
 رئيب ىب نب مب زئ :  -تػىعىاىلى -قىوليوي ى َذِلَك : والد ليُل عل

وزي لئلنساًف  (ُ) ا يدؿ  على أننوي ٬تى كىىىذى
 أٍف يفرِّؽى قضاءى رىمىضىافى .

 
 

                              
 .ُٖٓ, ُْٖ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
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__________________________________________________                        
          َأْو َحج  ، َوِإْن َماَت َوَعَلْيِو َصْوٌم ،  فَِإْن فَ َعَل فَ َعَلْيِو َمَع اْلَقَضاِء ِإْطَعاُم ِمْسِكْيٍن ِلُكلِّ يَ ْومٍ 

 َأْو َصالُة َنْذٍر ُاسُتِحب  ِلَولِْيِو َقَضاُؤُه .، َأْو اْعِتَكاٌف 
__________________________________________________ 

أفن اللى أطلقى ًعدنةى القضاًء , كل ييقيٍِّدىا بالتنتابًع ؛ فدؿن على أفن الواجبى ىو ًعدنةه  ووجُو الدِّاللِة منو :
       حربي األيمًة كتيرٚتافي القرآًف عبديالًل بني عبناسو  ىامن أياـو أيخرى متتابعةن كانت أك متفرقةن , كهبذا فسنرى 

 كما يف اٍلميصىننًف لعبًد الرنزناًؽ .  -نػٍهيمىارىًضيى اللي عى -
أم : ال ٬توزي تأخَتي القضاًء إىل ] َوال َيُجوُز ِإَلى رََمَضاَن آَخَر ِمْن َغْيِر ُعْذٍر [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

ا أصله اتفقى عليًو العيلىمىاءي ،  رمضافى آخرى دكفى كجوًد عيذرو  أننوي يوسنعي لئلنساًف يف  -رىًٛتىهيم اللي -كىىىذى
كما يف -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-قالىٍت أيـ  اٍلمؤمنٍُتى عائشةي  , قضاًء رمضافى إىل رمضافى الذم يىًليوً 

؛  َفَما َأْسَتِطيُع َأْن َأْقِضَي ِإال ِفي َشْعَبانَ ، َكاَن َيُكوُن َعَلي  الص ْوُم ِمْن رََمَضاَن )): الصنحيحُتً 
فدؿن ((،  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -، َأْو ِمْن َرُسوِل الِل  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -َرُسوِل الِل الش ْغُل بِ 

موسعه لوي يف اٍلقىضىاًء مىا لٍى يىٍأًت رىمىضىافي آخىري , فإذا بىًقيى ًمٍن شعبافى , أك على  على أفن اإلنسافى 
بي عليًو القضاءي .؛  من غَت يـو الشكِّ  مىا يصوـي  دخوًؿ رىمىضىافى الثنان بقىٍدرً  نىًئذو ٬تى  فإننوي ًحيػٍ

ا ًمٍن أياـو أيخىرى ؛ مىا لٍى يػىٍبقى على رىمىضىافى  مثبلن : لو كافى عليوً ف ٜتىٍسةي أياـو فإننوي يف قضائًًو موسنعه يصوميهى
ي  نىًئذو يتعُتن               عليًو الصنوـي , لكنن ا١تستحبن باتفاًؽ العلماًء اآلخرى ٜتىٍسةي أياـو غىيػٍرى يوـً الشنكِّ , فًحيػٍ

 التنعجيلي .  -رىًٛتىهيمي اللي -
 ] فَِإْن فَ َعَل [قوليوي : ] فَِإْن فَ َعَل فَ َعَلْيِو َمَع اْلَقَضاِء ِإْطَعاُم ِمْسِكْيٍن ِلُكلِّ يَ ْوٍم [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

فعليو القضاءي كالكفنارةي , كىىيوى مذىبي بىعًض  بدكف عيٍذرو  إىل ما بعدى رمضافى أم : أىخنرى القضاءى 
 كما سيأت .  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -الصنحابًة 

ى  حيكمىو لو ماتى قبلى أف يقضيى كلو بعدى رمضافى آخرى , كأننوي يلزـي كرثتىوي أٍف ييكىفِّريكا  -رىًٛتىوي اللي -مث بُتن
ثافو ؛ ألنػنهىا كجبىٍت بدخولًًو , فموتيوي بعدىهي  ةي إف ماتى كلو بعدى دخوًؿ رمضافتسقطي الكفنار عنو , كال 

بي عليًو الكىفنارىةي كلو مىاتى قبلى أٍف يصوـى ٕت: أم  ] َوِإْن َماَت [:  -رىًٛتىوي اللي -ال يسقطيها , فقاؿى 
ـي ميدٍّ عٍن كلِّ  ـى , فيلزـي كرثتىوي إطعا ًذًه األيا اًء  ىى اىيػٍري العيلىمى ا ييفيًت ًبًو ٚتى , كفيًو  -رىًٛتىهيم اللي -يوـو , كىىىذى

          , منهم عمري , كأبو ىريرةى , كعبديالًل بني عبناسو  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -آثاره عىٍن بىعًض الصنحابًة 
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قولىوي : ) إننوي كجدىهي عن  -رىًٛتىوي اللي -أكثم  , كركل الطنحاكم  عن ٭تِت بنً  -رىًضيى اللي عىنػٍهيٍم أىٍٚتىًعُتى -
 , كال يػىٍعلمي ٢تم ٥تالفان ( .  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -ستنةو من الصنحابًة 

َأْو َصالُة َنْذٍر ُاسُتِحب  ، َأْو اْعِتَكاٌف ، َأْو َحج  ، ] َوِإْن َماَت َوَعَلْيِو َصْوٌم :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
-يف ا١تشهوًر , كىوى قوؿي عبًد الًل بًن عبناسو  -رىًٛتىهيم اللي -ىذا ىو مذىبي اٟتنابلًة  :ِو َقَضاُؤُه [ ِلَولِيْ 

رىًحمى اللي -كاللنيًث , كأيب ثىورو , كأيب عيبيدو , كىوى مذىبي الشنافعينًة يف القدمًي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيٍما
إذا نذرىىا كالصنبلةي , كاالعتكاؼي , كاٟتىج  , عندىىم الصنوـي  فهوى من ا١تفرداًت , فيستحب   -اٞتىًميعى 

, كل ييوًؼ بنٍذرًه هبا  . ا١تيِّتي
         قاؿى :  كاللفظ ١تسلمو , عند الشيخُت  -رىًضيى اللي عىنػٍهيٍما-ْتديًث عبًد الًل بًن عبناسو  واحتج وا

فَ َقاَلْت : يَا َرُسوَل الِل ، ِإن  أُمِّي َماَتْت  -ى اللي عىلىيًو كىسىلنمى صىلن - َجاَءِت اْمَرَأٌة ِإَلى َرُسوِل اللِ )) 
َها ؟ قَاَل : َأرَأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أُمِِّك َدْيٌن فَ َقَضيْ  ِتيِو َأَكاَن يُ َؤدِّي َوَعَليَها َصْوُم َنْذٍر َأفََأُصوُم َعن ْ

َها  (( . ْن أُمِّكِ ؟ قَاَلْت : نَ َعْم ، قَاَل : َفُصوِمي عَ َعن ْ
بقضاًء صوـً الننذًر عن ا١تيًِّت فدؿن  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -: ظاىره , حيثي أمرىىا الننًب   ووجُو الدِّاللةِ 

يثى كردى بصيغًة األمًر , كصرفو بعض أىل على جواًز ذلكى , كأمنا االستحبابي فمبٍت  على أفن اٟتد
 ىف يث زئ :  -تعاىل-عن ظاىرًًه ا١توجًب للوجوًب إىل النندًب كاالستحباًب بقولًًو  العلم رٛتهم الل

  رئيق ىق يف

          :  -رىًٛتىوي اللي -كاٟتديثي كردى يف القريًب مع قريًبًو , كلذلكى قاؿى ا١تصنِّفي  (ُ)
 ] ُاسُتِحب  ِلَولِْيِو َقَضاُؤُه [ .

دكفى , , كعلنليوا جوازى النِّيابًة يف ا١تنذكًر  , كالصنبلةى , إذا كانىٍت نذران  ٟتقيوا بالصنوـً اٟتجن , كاالعتكاؼى أك 
الواجًب ) بأفن النِّيابةى تدخيلي العبادةى ْتسًب ًخفنًتها , كالننذري أخف  حيكمنا لكونًًو ل ٬تٍب بأصًل الشنرًع 

وي ال ٬تبي الصنوـي على الويلِّ بٍل يستحب  لوي ذلكى كإ٪تنىا أكجبىوي النناذري على نفًسًو ( , كبناءن عليو , فإنن 
كإف تركىوي فبل إمثى عليو ؛ ألننوي ترب عه فأشبوى قضاءى الدنيًن عندىىم , , كمثابه عليو , فإف فعلىوي فهو حىسىنه 

ه تىرًكةه ل ٬تٍب  ًتًو , فإذا ل يكين عندى على أكليائًًو قضاؤيهي , فلو ماتى كترؾى عليو ديننا قيًضيى دينيوي من تىركى
 . ستحب  ٢تم ذلكى لكونًًو ترب عان كإحسانان كإ٪تا يي 

 

                              
 .ٕ, كسورة الز مىر , آية :  ُٖ, كسورة فاطر, آية : ُٓ, كسورة اإلسراء , آية : ُْٔ/ سورة األنعاـ , آية :  (ُ)
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__________________________________________________                         
 بَاُب َصْوِم الت َطو عِ 

__________________________________________________ 
          من بياًف األحكاـً كا١تسائًل ا١تتعلِّقًة بصوـً الفريضًة , شىرىعى  -رىًٛتىوي اللي -بعدى أفن فرغى ا١تصنِّفي 

؛  يف بياًف األحكاـً كا١تسائًل ا١تتعلِّقًة بصوـً الننافلًة كالتنطو ًع , كا١تناسبةي يف ذلكى كاضحةه  -رىًٛتىوي اللي -
ـى بيانيوي يف    . يف مناسبة باب صبلة التنطوع كتاًب الصنبلةً كما تقدن

ـى فيو أيضنا بيافي معٌت التنطو ًع , كمراديهي  ى يف ىذا الباًب ما ييسن  صياميوي  -رىًٛتىوي اللي -كقٍد تقدن    أٍف يبُتِّ
 كما يستحب  , كاتبعى ذلكى ببياًف ما ييٍكرىهي , كما ٭تريـي صياميوي .

 مسائًل ليلًة القىٍدًر . مث ختمى البابى ببيافً 
ببياًف فضًل صياـً أيناـو معيننةو  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -كقد جاءىًت األحاديثي الصنحيحةي عن رسوًؿ الًل 

 كعاشوراءى ., , مثلي : يوـً عىرفةى  , فيكوف مرةن كاحدةن فيو يتكنرري يف العاـً  ال ما منها
 : كاأليناـً الًبيًض , كصياـً ثبلثًة أيناـو من كلِّ شهرو . مرنةن  فيكوفي يف كيلِّ شهرو  ما يتكنرري يف العاـً  ومنها
 كا٠تميًس ., ما يتكنرري كيلن أيسبوعو : كاالثنًُت  ومنها

ـي -كييضاؼي إىل صياـً التنطو ًع صوـي نىًبِّ الًل داكدى   كإفطاري يوـو ., , كىوى صوـي يوـو  -عىلىيًو السنبلى
   دكفى ٖتديدو أليناـو ميعيننةو , كصياـً ؛ ككذلكى ما كردى الشنرعي بًتغيًب الصنوـً فيًو نافلةن بتحديًد الشنهًر 

ًل أيناـو , كأيناـً العشًر من ًذم اًٟتجنًة  ما عدا يوـى ؛ شهًر الًل اٍلميحىرنـً , أك ٖتديًد فضًل الصنوـً يف ٣تيٍمى
 ذلكى ما كافى نافلةن مطلقةن , بأٍف يصوـى لًل نافلةن يف أمِّ يوـو غًَت مىٍنًهيٍّ عٍن الننحًر  كما يضاؼي إىل

 صوًمًو .
ما ٮتتص  : كقٍد شرعى اللي التنطو عى يف الصنوـً , كترتػنبىٍت على ىذًه ا١تشركعينًة ًحكىمه عظيمةه , منها 

ً , كصوـً يوـً عاشوراءى شيكرنا للً  لكوًف ؛ , كصوـً االثنًُت كا٠تميًس  -عىزن كىجىلن - بالصنوـً اٍلميعىُتن
 األعماًؿ تػيٍعرىضي على الًل فيهما .

ـى بيانيوي : كمنها  ـ  يف كيلِّ صوـً نافلةو , حيثي جعلى اللي النافلةى مكمِّلة لنقًص الفريضًة كما تقدن ما ىوى عا
 .-مى صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلن -ننًة الصنحيحًة عن رسوًؿ الًل كذكري دليًلًو منى الس  , يف ) باًب صبلًة التنطو ًع ( 

 -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كقد ثبتى يف الصنحيحًُت من حديًث أيب ىيريرةى 
 من  -بإذًف اللً -ٍستىتػىري بو , فهو ًستػٍره كمانعه كاٞتيننةي كاٍلًمجىن  : التػ ٍرسي الذم يي  )) الصَِّياُم ُجن ٌة ((قاؿى : 
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__________________________________________________                        
 ُيَسن  ِصَياُم أَي اِم اْلِبْيضِ 

__________________________________________________ 
منى النناًر ؛ ألفن الصنوـى يقوـي على الصنرًب , كالصنربي ثوابيوي  عاصي كاآلثاـً , كىو مانعه أيضان الوقوًع يف ا١ت

انىوي -اٞتىننةي , كجزاؤيهي بغًَت حسابو كما قاؿى   .(ُ) رئ هث مث هت مت هب مب زئ :  -سيٍبحى
يف صوـً التنطو ًع أكملى ا٢تدًم , حيثي ل يكيٍن فيًو تنط عه  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -ككافى ىدمي الننًبِّ 

 . , بٍل كافى كسطان , عدالن , ًقيىمان كتشد ده , كل يكيٍن فيو تفريطه كتضييعه كتساىله 
        ًف ما كردى استحبابي صياًمًو منى األيناـً , فقاؿى ىذا البابى ببيا -رىًٛتىوي اللي -كقًد استفتحى ا١تصنِّفي 

ـى  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -أم : أفن الننًبن  ] ُيَسن  ِصَياُم أَي اِم اْلِبْيِض [:  -رىًٛتىوي اللي - سنن أليمنًتًو صيا
ـي الًبيٍ  , كا٠تامسى عشرى من كلِّ ضي ىيى الثنالاأليناـً الًبيًض من كلِّ شهرو , كاألينا , كالرنابعى عشرى ثى عشرى

ًة ضوئًًو فيها , ككىصىفى  السنماءي  شهرو ؛ كيًصفىٍت بذلك ألفن لياليىها يكتملي فيها القىمىري فػىتىبػٍيىض  من شدِّ
ـى بالًبيًض معى أفن السنببى يف التنسميًة متعلِّقه باللنيايل -رىًٛتىوي اللي -ا١تصنِّفي  , كقد مىنىعى من ىذا  األينا

يف ذلكى ؛ لثيبوًت  -رىًٛتىوي اللي -كتعقنبىوي اٟتافظي ابني حىجىرو  -رىًٛتىهيمي اللي -الوصًف اٞتىوىالًٍيًقي  من أئمًة الل غًة 
  الُغرِّ (()) بِ كصفىها  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -الس ننًة الصنحيحًة بو , كيف بعًض الرِّكاياًت أفن الننًبن 

ًة بياًض القىمىًر يف لياليها .  لشدِّ
؛ ًلمىا  -كالًعٍلمي عندى اللً -يف نظرم  -رىًٛتىهيمي اللي - ىَو أرجُح قَ ْوَلي العلماءِ كٗتصيصيها هبذه األيناـً 

صىلنى اللي عىلىيًو - )) َأَمَرنَا َرُسوُل اللِ أننوي قاؿى :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -ثبتى يف حديًث أيب ذىرٍّ الًغفىارًمِّ 
َأْن َنُصوَم ِمَن الش ْهِر َثاَلثََة أَي اٍم الِبْيَض ، َثاَلَث َعْشَرَة ، َوَأْرَبَع َعْشَرَة ، َوَخْمَس َعْشَرَة (( ،  -كىسىلنمى 

((  اٟتديثَرَة ... ِإَذا ُصْمَت ِمَن الش ْهِر َثاَلثََة أَي اٍم ، َفُصْم َثاَلَث َعشْ : : )) يَا أَبَا َذرٍّ  كيف لفظو 
مذم  كحسننىوي .  أخرجىوي أٛتدي , كأبو داكدى , كالننسائي  , كالًتِّ

           )) َكاَن َرُسوُل اللِ أننوي قاؿى :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -عن أبيًو , كمثليوي حديثي قػىتىادىةى بًن ًمٍلحىافو القٍيًسيِّ 
,   يَْأُمُر ِبِصَياِم لََياِلي الِبْيِض : َثاَلَث َعْشَرَة ، َوَأْرَبَع َعْشَرَة ، َوَخْمَس َعْشَرةَ  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -

 أخرجىوي أٛتدي , كالبيهقي  , كىوى حديثه حسنه .َوقَاَل : ِىَي َكَصْوِم الد ْىِر (( 

                              
 .َُ/ سورة الز مىر , آية :  (ُ)
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بََأْرَنٍب    -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - الن ِبي  أََتى َأْعَراِبي  قاؿى : ))  -رىًضيى اللي عىٍنوي - كحديثي أيب ىيريرةى 
 -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -َوَأَدُمَها فَ َوَضَعَها بَ ْيَن َيَدْيِو ، فَْأَمَسَك الن ِبي  ، َقْد َشَواَىا ، َوَمَعُو ِصَنابُ َها 

     :  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - َك اأَلْعَراِبي  فَ َقاَل َلُو الن ِبي  فَ َلْم يَْأُكْل ، َوَأَمَر َأْصَحابَُو َأْن يَْأُكُلوا ، فََأْمسَ 
ْم ما َيْمنَ ُعَك َأْن تَْأُكَل ؟ قَاَل : ِإنِّي َأُصوُم َثاَلثََة أَي اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ، قَاَل : ِإْن ُكْنَت َصاِئًما َفصُ 

 . ائي  , كابني حبناف يف صحيًحوً أخرجىوي أٛتدي , كالننساألَي اَم الُغر  (( 
فدلنٍت ىذه األحاديثي على سينِّيًة صوـً ىذه الثنبلثًة األيناـً الًبيًض , كأنػنهىا الثنالثى عشرى , كالرنابعى عشرى 

ـي أينا -رىًٛتىوي اللي -كا٠تامسى عشرى من كيلِّ شهرو ؛ كلذلك ترجمى البيخارم   ـً يف صحيًحًو بقولًًو : ) ًصيا
سى عىٍشرىةى ( .  الًبيًض ثىبلثى عىٍشرىةى , كىأىٍربىعى عىٍشرىةى , كٜتى

ـى ىيى ا١تقصودةي من كصينًتًو  -رىًٛتىهيمي اللي -كمذىبي طائفةو منى العلماًء  ةي -أفن ىذه األينا عىلىٍيًو الصنبلى
ـي         سلمو من حديًث أيب ىيريرةى كما ثبتى يف صحيًح مي ؛  بصياـً ثبلثًة أيناـو مٍن كلِّ شهرو  -كىالسنبلى

بَِثاَلٍث : ِبِصَياِم  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى - َأْوَصاِني َخِلْيِلي َرُسوُل اللِ أننوي قاؿى : ))  -رىًضيى اللي عىٍنوي -
كمثليوي حديثي أيب الدنٍردىاًء ُقَد (( ، َثاَلثَِة أَي اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ، َورَْكَعِتي الض َحى ، َوَأْن ُأْوتَِر قَ ْبَل َأْن َأرْ 

بَِثاَلٍث َلْن  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى - )) َأْوَصاِني َحِبْيِبييف صحيًح ميسلمو قاؿى :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -
 . َأْن ال أَنَاَم َحت ى ُأْوتَِر ((َأَدَعُهن  ما ِعْشُت : ِبِصَياِم َثاَلثَِة أَي اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ، َوَصاَلِة الض َحى ، وَ 

يف اقتصارًًه على األيناـً الًبيًض أنػنهىا ىي ا١تقصودةي من صياـً  -رىًٛتىوي اللي -كقٍد ييفهىمي من صنيًع ا١تصنًِّف 
ـي  يف قصًة األعرايبِّ  -رىًضيى اللي عىنػٍهيما-كأيب ىيريرةى , ثبلثًة أيناـو من كيلِّ شهرو , كحديثي أيب ذىرٍّ  ا١تتقدِّ

ًف على ذلك , كيػيقىوِّيىاًف القوؿى بو , كىو ما يػيٍفهىمي من صنيًع اإلماـً البيخارمِّ  يف  -رىًٛتىوي اللي -يدال 
  صحيًحًو . 
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__________________________________________________                        
 َواالْثِنْيِن َواْلَخِمْيِس ، َوِستٍّ ِمْن َشو الٍ 

__________________________________________________ 
ـي االثنًُت كا٠تميًس , كقد ثبتىًت الس ننةي ] َواالْثِنْيِن َواْلَخِمْيِس [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  أم : كييسن  صيا

كما يف حديًث أيب ىيريرةى         -عىزن كىجىلن -ٍعرىضي فيهما األعماؿي على الًل بذلك , كأفن ىذيًن اليومًُت تػي 
 )) تُ ْعَرُض اأَلْعَماُل يَ ْوَم االْثِنْيِن قاؿى :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -

مذم  كحسننىوي, كركاهي ابني ماجوى بدكًف عىٍرًض َصاِئٌم(( َوالَخِمْيِس فَُأِحب  َأْن يُ ْعَرَض َعَمِلي َوأَنَا  ركاهي الًتِّ
 -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -: )) ِإن  الن ِبي   قاؿى  -رىًضيى اللي عىٍنوي -األعماؿ . كمثليوي حديثي أيسامةى بًن زيدو 

ن َذِلَك فَ َقاَل : ِإن  َأْعَماَل الِعَباِد تُ ْعَرُض يَ ْوَم َكاَن َيُصوُم َيوَم االثِنيِن ، وَيوَم الَخِميِس ، َوُسِئَل عَ 
 ركاهي أٛتدي , كأبو داكدى , كالننسائي  , كالبيهقي  .االْثِنْيِن َويَ ْوَم الَخِميِس (( 

ما تػيٍعرىضي  -فيهما األعماؿي على الًل فدلنٍت ىذه األحاديثي على سينػِّينًة صوـً ىذيًن اليومًُت , كأهنن
 صامىهيما كأحبن أف يػيٍعرىضى عىمليوي على الًل كىو صائمه . -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -, كأفن الننًبن  -كىجىلن عىزن 
ـي ًستًِّة أيناـو من شهًر شىوناؿو ] َوِستٍّ ِمْن َشو اٍل [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ   ًلمىا ثبتى يف ؛ أم : كييسىن  صيا

 -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -صحيًح ميسلمو من حديًث أيب أينوبو األنصارمِّ 
 ثُم  أَتْ بَ َعُو ِستًّا ِمْن َشو اٍل َكاَن َكِصَياِم الد ْىِر (( .، )) َمْن َصاَم رََمَضاَن قاؿى : 

ـى الدنىًر ؛ ألفن فدؿن ىذا اٟتديثي الصن  حيحي على سينػِّينًة صوـً ًستٍّ من شوناؿو , كفضيلتيوي كأننوي يعدؿي صيا
ِـّ كلًِّو فهوى كصياـً الدنىًر ؛ ألننوي  اٟتسنةى بعشًر أمثا٢ًتا , فيكوفي رمضافي معى السِّتِّ من شوناؿو معادالن للعا

ـى رمضافى كافى ًعٍدالن لعشرًة شيهيورو ٔتضا عفًة اٟتسنًة بعشًر أمثا٢ًتا , مث يبقى شهراًف , فتكوفي إذا صا
ـي من شوناؿو بًستُِّتى يومان السِّتنةي األين   . ا

كما ؛  كال ييشًكلي على ىذا لو كافى شهري رمضافى ناقصنا بثبوًت الر ؤيًة الشنرعينًة ؛ ألننوي كامله يف األجًر 
 -رىًضيى اللي عىٍنوي -يحًُت من حديًث أيب بىٍكرىةى نػيفىيًع بًن اٟتارًث ثبتىٍت بذلك الس ننةي الصنحيحةي يف الصنح

ُقَصاِن قاؿى :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -عن الننًبِّ  َوُذو ، رََمَضاُن : َشْهَرا ِعْيٍد ؛ )) َشْهَراِن ال يَ ن ْ
, كاٟتنابلًة , كالظناىرينًة , كىو قوؿي  كاستحبابي صياـً ستٍّ من شوناؿو ىو مذىبي الشنافعينةً  الِحج ِة ((

 .-رىٍٛتىةي الًل عىلىى اٞتىًميعً -بعًض متأخرم اٟتنفينًة , كنقليوهي عن اإلماـً أيب حنيفةى , كصاحًبًو أيب يوسفى 
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__________________________________________________                        
 َوآَكُدُه الَعاِشُر ، ثُم  الت اِسعُ َوَشْهِر الُمَحر ِم ، 

__________________________________________________
كذلك لًثيبوًت الس ننًة الصنحيحًة يف ىذا اٟتديًث , كمثليوي حديثي أيب أينوبو األنصارمِّ عندى أيب داكدى 

مذمِّ كصحنحىوي .  كابًن ماجوى , كالًتِّ
عندى ابًن ماجوى                 -كرىًضيى اللي عىٍنوي -,  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -الًل  كحديثي ثوبافى موىل رسوؿً 

 كابًن حبناف يف صحيًحًو .
كيف أكسًطًو , كيف آخرًًه   , كظاىري اٟتديًث اإلطبلؽي , فيصح  صوميها يف أكًؿ الشنهًر بعدى يوـً العيًد 

 .  -رىًٛتىهيمي اللي -ىًل العلًم كنصن على ذلك غَتي كاحدو من أ
ـي شهًر الًل اٍلميحىرنـً ؛ ًلمىا ثبتى يف صحيًح ] َوَشْهِر الُمَحر ِم [ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  أم : كييسىن  صيا

)) َأْفَضُل قاؿى :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -ميسلمو من حديًث أيب ىريرةى 
شهري اٍلميحرنـً أكؿي الش هيورً القمرينًة , كىو من : , كا١ترادي بو  الصَِّياِم بَ ْعَد رََمَضاَن َشْهُر الِل الُمَحر ِم ((

ـً , كاإلضافةي ىنا للتنشريًف .
 األشهًر اٟتيري

         , كيػيقىوِّيًو ما يف حديًث عىًليٍّ  كظاىري اٟتديًث أننوي يصوـي من ٤تيىرنـو حىت كلو استغرؽى الشنهرى كيلنوي 
أننوي سألىوي رجله فقاؿى : )) أىم  شىٍهرو تىأميرين أٍف أصوـى بعدى شهًر رمضافى ؟ فقاؿى لوي  -رىًضيى اللي عىٍنوي -

ا يىسأؿي عن ىذا  -رىًضيى اللي عىٍنوي - عىًلي   ٍعتي أحدن ٍعتيوي يىسأؿي رس؛ : ما ٝتًى          وؿى الًل إال رىجيبلن ٝتًى
بَ ْعَد َشْهِر يَا َرُسوَل الِل َأي  َشْهٍر تَْأُمُرني أْن َأُصوَم كأنا قاعده , فقاؿى :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -

بَ ْعَد َشْهِر رََمَضاَن َفُصِم الُمَحر َم ؛ فَِإن ُو َشْهُر الِل ، ِفيِو َيوٌم تَاَب  : ِإْن ُكْنَت َصاِئماً رََمَضاَن ؟ قَالَ 
مذم  كحسننىوي . ِفيِو َعَلى قَ ْوٍم ، َويَ ُتوُب ِفيِو َعَلى قَ ْوٍم آَخرِْينَ   (( ركاهي أٛتدي , كالًتِّ

الضنمَتي عائده إىل شهًر الًل : ] َوآَكُدُه [  قوليوي ُع [ ] َوآَكُدُه الَعاِشُر ، ثُم  الت اسِ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  
 اٍلميحىرنـً .

:  ؛ فإنػننىا نقوؿي لو فمىٍن ل يستطٍع صومىوي إال يومان فآكديهي يف فضًل صوًمًو اليوـي العاشري , كىو عاشوراءي , 
, كىو مذىبي ٚتاىًَت السنلًف  -رىًٛتىوي اللي -صيٍم عاشوراءى , كىوى اليوـي العاشري كما ذكرى ا١تصنِّفي 

 : التناسعى , كللثنامنً : ؛ ألننوي ىوى األصلي يف تسميًة العرًب كما قالىٍت للتناسًع  -رىًٛتىهيمي اللي -كا٠تلًف 
 الثنامنى كىكذا . 
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: ميسلمو عنو كأيًجيبى ا يف صحيًح كم؛  أننوي التناسعي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كحيًكيى عن عبًد الًل بًن عبناسو  
؛ ألننوي إذا عيدن التناسعي دخلى يف العاشًر , كًقيلى :  يقةن , بل أرادى العاشرى ٕتو زان بأننوي ل يقصًد التناسعى حق

 ٥تالفةن ألىًل الكتاًب .؛ إننوي أرادى صوـى التناسًع مع العاشًر 
صىلنى اللي عىلىٍيًو -ًة صوـً يوـً عاشوراًء كاستحباًبًو , ككافى الننًب  على سينػِّين  -رىًٛتىهيمي اللي -كقد اتنفقى العلماءي 

 كأمرى بصياًمًو ., يصوميوي  -كىسىلنمى 
 : ىٍل كافى كاجبنا صوميوي قبلى فػىٍرًض رمضافى ؟ -رىًٛتىهيمي اللي -كاختلفى العلماءي 

أننوي كافى كاجبنا مث نيًسخى كجوبيوي , كيدؿ  على  -كالًعٍلمي ًعٍندى اللً - أرجُحَهما في نظريعلى قولًُت , 
صىلنى اللي -أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -ذلك : ما ثبتى يف الصنحيحًُت من حديًث سلمةى بًن األكوًع 

َأْو فَ ْلَيُصْم  ، ُشورَاَء : ِإن  َمْن َأَكَل فَ ْليُِتم  )) بَ َعَث رَُجاًل يُ َناِدي ِفي الن اِس يَ ْوَم َعا:  -عىلىٍيًو كىسىلنمى 
  َوَمْن َلْم يَْأُكْل َفاَل يَْأُكْل (( .

  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى - َأْرَسَل َرُسوُل اللِ قالتى : ))  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-كحديثي الر بػىيًِّع بنًت ميعونذو 
 ((  َرى األَْنَصاِر َمْن َأْصَبَح ُمْفِطًرا فَ ْليُِتم  بَِقي َة يَ ْوِمِو،َوَمْن َأْصَبَح َصاِئًما فَ ْلَيُصمْ َغَداَة َعاُشورَاَء ِإَلى ق ُ 

)) َكاَنْت قالٍت :  -كاللنفظي ًلميسًلمو -يف الصنحيحًُت  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-كحديثي أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى 
اِىِلي ِة ، وََكاَن َرُسوُل الِل َيُصوُمُو ، فَ َلم ا َىاَجَر ِإَلى الَمِديْ َنِة َصاَمُو قُ َرْيٌش َتُصوُم َعاُشورَاَء ِفي الجَ 

 َوَأَمَر ِبِصَياِمِو ، فَ َلم ا ُفِرَض َشْهُر رََمَضاَن قَاَل : َمْن َشاَء َصاَمُو ، َوَمْن َشاَء تَ رََكُو (( . 
 يف الصنحيحًُت . -نػٍهيمىارىًضيى اللي عى -كمثليوي حديثي عبًد الًل بًن عيمىرى 

بو قبلى رمضافى , كأننوي نيًسخي كجوبي صوًمًو بفرًض  ها تدؿ  على أننوي كافى مأموران فهذًه األحاديثي كل  
 رمضافى .

يقوؿي :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -يف صحيًح ميسلمو أننوي ٝتعى الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كأمنا حديثي معاكيةى 
 )) َىَذا يَ ْوُم َعاُشورَاَء َلْم َيْكُتِب الُل َعَلْيُكْم ِصَياَمُو ، َوأَنَا َصاِئٌم ، َفَمْن َأَحب  ِمْنُكْم َأْن َيُصومَ 

 :  فُيجاُب عنو من ُوُجوهٍ  فَ ْلَيُصْم ، َوَمْن َأَحب  َأْن يُ ْفِطَر فَ ْليُ ْفِطْر ((
 )) َلْم َيْكُتِب الُل َعَليُكم َصْوَمُو ((أرادى بقولًًو :  -ى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى صىلن -: أفن الننًبن األوُل  الوجوُ 

الًة  بعدى ما نسًخ الفريضًة , كىذا ال ٯتنعي أننوي كافى مفركضنا قبلى ذلك لثيبيوًت األحاديًث الصنحيحًة الدن
كمي  على أننوي فيًرضى عليهم صوميوي يف أكًؿ األمًر , كعلى ىذا الوجًو يكوفي موردي الننصنًُت ٥تتلفنا , فبل ٭تي
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غَتي الذم أثبتىٍتوي األحاديثي  -رىًضيى اللي عىٍنوي - بتعاريًضهما ؛ ألفن الذم نيًفيى يف حديًث معاكيةى 
 الصنحيحةي األيخرل . 

كٍم بتعاريًضهما  ـي ا١توفقي ؛  كإذا اختلفى موردي الننصنًُت ل ٭تي كما ىو مقرنره يف األيصوًؿ , كلذلك قاؿى اإلما
ثي معاكيةى ٤تموؿه على أننوي أرادى أننوي ليسى : ] كحدي -رىًٛتىوي اللي -أبو ٤تمندو عبدي الًل بني قيدامةى ا١تقدسي  

 ىو مكتوبنا عليكيمي اآلفى [ ا.ق
ناؼو   -رىًضيى اللي عىٍنوي -: أفن األحاديثى اليت دلنٍت على كجوًبًو مثبتةه , كحديثي معاكيةى  الوجُو الث اني
َم الُمثِبتُ كالقاعدةي : "   " .  أن ُو إذا تعارَض الُمثِبُت والن افي ُقدِّ
ـي  -رىًضيى اللي عىٍنوي -: أفن زمنى فػىٍرًض صياًمًو كافى أكؿى ا٢تجرًة قبلى إسبلـً معاكيةى  الوجُو الث الثُ  , فتػيقىدن

 ؛ ألنػنهيم أعلمي . كاللي تعاىل أعلمي .  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -ركايةي غَتًًه منى السنابقُتى 
مفركضنا صياميوي , مثين نيًسخى بفرًض رمضافى يكوفي دليبلن على  على القوًؿ بأفن عاشوراءى كافى  فائدٌة :

 جواًز نسًخ األخفِّ باألثقًل , كىي مسألةه أصولينةه .
ـي -كيف أىٍمرًًه  ةي كىالسنبلى بصياـً عاشوراءى دليله على فضًل صوـً ىذا اليوـً , كتأك ًد استحباًب  -عىلىٍيًو الصنبلى

ى الننًب   -رىًٛتىوي اللي -صنِّفي الصنوـً كما نصن عليو ا١ت ؛  ىذا الفضلى  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -, كقد بُتن
 قاؿى :    -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -يف صحيًح ميسلمو أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كما يف حديًث أيب قتادةى 

َلُو (( . )) ِصَياُم يَ ْوِم َعاُشورَاَء َأْحَتسِ   ُب َعَلى الِل َأْن ُيَكفَِّر الس َنَة ال ِتي قَ ب ْ
وـً , كيدؿن على ذلك أٍف ييًضيفى إليو اليوـى التناسعى ١تخالفًة أىًل الكتاًب ؛ ألنػنهيم ييفرًديكنىوي بالصن  والس ن ةُ 

  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -الننًبن يف صحيًح ميسلمو أفن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-الًل بًن عبناسو حديثي عبدً 
 .)) لَِئْن بَِقْيُت ِإَلى قَاِبٍل أَلَُصوَمن  الت اِسَع (( قاؿى : 

ـى يف حديًث عبدً  ] ثُم  الت اِسُع [:  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ   -ًضيى اللي عىنػٍهيمىارى -الًل بًن عبناسو ًلمىا تقدن
ـى عاشوراءى ؛ ألننوي آكدي , فإف كافى يستطيعي أٍف  ال يستطيعي أف يصوـى إال يومان  فى أننوي إذا كا: كمراديهي  صا

ـى التناسعى مع ـى يف حديًث عبدً يصوـى يومًُت صامىوي كصا  . -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-الًل بًن عبناسو و ؛ ًلمىا تقدن
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__________________________________________________                        
 اهَ بِ  اجٍّ حَ  رِ يْ غَ لِ  ةَ فَ رَ عَ  ومِ يَ وَ ،  ةِ ج  ي الحِ ِع ذِ سْ تِ وَ 

__________________________________________________
ـي التِّسًع من ًذم اًٟتجنًة , كىي العشري [  ةِ ج  ي الحِ ِع ذِ سْ تِ وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  أم : كييسىن  صيا

ًة  صىلنى اللي عىلىٍيًو -ما عدا اليوـى العاشرى منها كىو يوـي الننحًر ؛ ألفن الننًبن ؛ األيكىل من شهًر ًذم اًٟتجن
 نػىهىى عن صوًمًو كما سيأت بيانيوي .  -كىسىلنمى 

يف صحيًح البيخارمِّ يف  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-الًل بًن عبناسو حديًث عبدً  اًمها داخله يف عموـً كفىٍضلي صي
 فضًل العمًل الصناحًل يف أيناـً عشرو من ًذم اًٟتجنًة .

فقٍد دؿن بعموًمًو على فضًل العمًل الصناحًل فيها , كل يىٍستىٍثًن الصنوـى ؛ فدخلى يف عموـً الفضًل , ككىٍوفي 
    كما يف صحيًح ميسلمو من حديًث أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى ؛  ل يىصيٍمها  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -الننًبِّ 

ال يدؿ  على ٖترمًي صوًمها أك كراىينًتًو ؛ ألفن الس ننةى القولينةى دالنةه عليو , كال ييشًتىطي  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-
ـي -الفعًل , كقٍد كافى  يف العمًل هبا كيريٍكدي سيننةً  ةي كىالسنبلى يىدىعي العملى خشيةى أٍف ييفرىضى على  -عىلىٍيًو الصنبلى

    ِإْن َكاَن قالىٍت : ))  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-أيمنًتًو كما يف الصنحيحًُت من حديًث أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى 
َخْشَيَة َأْن يَ ْعَمَل ِبِو ؛ لََيدَُع الَعَمَل َوُىَو ُيِحب  َأْن يَ ْعَمَل ِبِو  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى - َرُسوُل اللِ 

 (( . َعَليِهم فَ يُ ْفَرضَ  الن اُس 
أم : كييسىن  صوـي يوـً عىرفىةى , كىو اليوـي التناسعي  [ا هَ بِ  اجٍّ حَ  رِ يْ غَ لِ  ةَ فَ رَ عَ  ومِ يَ وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  

        أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -ًة ؛ ًلمىا ثبتى يف صحيًح ميسلمو من حديًث أيب قتادةى من ًذم اًٟتجن 
َلُو  قاؿى :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى - )) ِصَياُم يَ ْوِم َعَرَفَة َأْحَتِسُب َعَلى الِل َأْن يَُكفَِّر الس َنَة الت ِي قَ ب ْ

 كفضًلًو ., فدؿن على استحباًب صوـً يوـً عىرىفىةى َوالس َنَة ال ِتي بَ ْعَدُه (( ؛ 
  يصوـى يوـى عىرىفىةى تأسِّيان أفن الس ننةى للحىاجِّ أىالن :  -رىًٛتىوي اللي -مراديهي  [ اهَ بِ  اجٍّ حَ رِ يْ غَ لِ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

ـي -, فقٍد أفطرى  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -بالننًبِّ  ةي كىالسنبلى   يوـى عىرىفىةى , كل يكيٍن صائمان  -عىلىٍيًو الصنبلى
َتَماَرْوا ِعْنَدَىا يَ ْوَم  )) َأن  نَاساً :  -هىارىًضيى اللي عىنػٍ -كدؿن على ذلكى : حديثي أيِـّ الفضًل بنًت اٟتارًث 

، فَ َقاَل بَ ْعُضُهم : ُىَو َصاِئٌم ، َوقَاَل بَ ْعُضُهم :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -َعَرَفَة ِفي ِصَياِم َرُسوِل الِل 
 . ِعْيرِِه َفَشرِبَُو ((لَْيَس ِبَصاِئٍم ، فََأْرَسَلْت ِإلَيِو ِبَقَدِح لََبٍن َوُىَو َواِقٌف َعَلى بَ 
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__________________________________________________                        
 مٍ وْ ي َ  رُ طْ فِ ٍم ، وَ وْ ي َ  مُ وْ صَ  وُ لُ ضَ فْ أَ وَ 

__________________________________________________
ـى  ـي -فلو كافى الصنوـي أفضلى للحاجِّ لصىا ةي كىالسنبلى , كىذا ىو ًفٍعلي ا٠تلفاًء الرناشدينى         -عىلىٍيًو الصنبلى

عنهم , كنقلىوي أئمةي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-الًل بني عيمىرى كما ركاهي عبدي ,  ًمٍن بػىٍعًدًه  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -
, كنيًقلى  -رىًٛتىهيمي اللي -عن عامًة الفقهاًء  -رىًٛتىوي اللي -ا٠تبلًؼ عن أكثًر أىًل العلًم , كنقلىوي العىٍبدىرًم  

يحو : ) أنػنهىا كىانىٍت تىصيوـي يىوـى كما يف اٍلميوطنًأ بسندو صح  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-عن أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى 
 عىرىفىةى حىىتن يػىبػٍيىضن ما بينػىهىا كبُتى النناًس منى األرًض , مثين تىٍدعيو ًبشىرىابو فػىتػيٍفًطري ( . 

          الًل بًن الز بًَت , كعثمافى بًن أيب العاًص منى الصنحابًة عن عبدً  -رىًٛتىوي اللي -١تنذًر كحكاهي ابني ا
: ) ال بأسى  -رىًٛتىوي اللي -, كىو قوؿي عطاءو كإسحاؽى بًن راىويًو , كقاؿى قتادةي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -

 بالصنوـً إذا ل ييٍضًعٍف عًن الد عاًء ( أ.ق
على أفن ا١تستحبن للحاجِّ أف ييفطرى عمومنا يف يوـً عىرىفىةى إذا كافى هبا  -كالًعلمي عندى اللً -والذي يظهُر 

ـي -ظاىًر الس ننًة الصنحيحًة , كاتػِّبىاعيوي  ةي كىالسنبلى  . وأحرى، أولى  -عىلىٍيًو الصنبلى
كًفٍطري ,  أفن أفضلى الصِّياـً صوـي يوـو أم : [  مٍ وْ ي َ  رُ طْ فِ ٍم ، وَ وْ ي َ  مُ وْ صَ  وُ لُ ضَ فْ أَ وَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

ـي نىًبِّ الًل داكدى  ـي - يوـو , كىوى ًصيا ما يف الصنحيحًُت من حديًث , كىوى أفضلي الصِّياـً ك -عىلىيًو السنبلى
)) ال َصْوَم فَ ْوَق َصْوِم َداُوَد كاللنفظي للبيخارمِّ :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-الًل بًن عمرًك بًن العاًص عبدً 

 ( . َشْطُر الد ْىِر (
)) ُصْم َيوًما َوَأْفِطْر َيوًما ، َوَذِلَك ِصَياُم قاؿى لوي :  - عىلىٍيًو كىسىلنمى صىلنى اللي -كيف ركايةو ًلميسلمو أفن الننًبن 

ـي -َداُوَد     ، َوُىَو َأْعَدُل الصَِّياِم ، قَاَل قُ ْلُت : ِإنِّي ُأِطْيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَك ، قَاَل  -عىلىيًو السنبلى
 (( ؛ فدؿن على أننوي أفضلي الصِّياـً . ال َأْفَضَل ِمْن َذِلكَ :  -كىسىلنمى صىلنى اللي عىلىٍيًو - َرُسوُل اللِ 
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__________________________________________________                        
  كِّ الش  وَ ،  تِ بْ الس  وَ ،  ةِ عَ ُجمُ الْ وَ ،  بٍ جَ اُد رَ رَ ف ْ إِ  هُ رَ ُيكْ وَ 

__________________________________________________
ى  [ٍب جَ اُد رَ رَ ف ْ إِ  هُ رَ يُكْ وَ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  كما يستحب  من , ما ييسن   -رىًٛتىوي اللي -بعدى أٍف بُتن

ى أننوي ييكرىهي إفرادي رجبو بالصنوـً , كرىجىبه  ىو الشنهري السنابعي من : الصنوـً , شىرىعى يف بياًف ا١تكركًه , فبُتن
ـً باتفاًؽ العلماًء 

كما يف ؛  ؛ لثيبيوًت الس ننًة بذلكى  -رىًٛتىهيمي اللي -الش هيوًر القمرينًة , كىو من األشهًر اٟتيري
جنًة يف حى  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -يف خيطبًة الننًبِّ  -رىًضيى اللي عىٍنوي -صحيًح ميسلمو من حديًث جابرو 

 ميضىرو ؛ ألفن ميضىرى كانىٍت تػيعىظِّميوي من بًُت قبائًل العرًب . الوداًع , كٝتناهي رىجىبى 
يف تػىٍبًُتً  -رىًٛتىوي اللي -صحيحه بذلك , قاؿى اٟتافظي ابني حىجىرو حيثي ل يىرًٍد شيءه  وُيْكَرُه إفراُدُه بالص ومِ 

و  العجًب ٔتا كردى يف فضًل رجب : ] ل يىرًٍد يف فضًلًو , كال يف صياًمًو , كال يف صياـً شيءو منوي معُتن
 كال يف قياـً ليلةو ٥تصوصةو منوي حديثه صحيحه يصلحي للحيجنًة [ ا.ق.

كرىًضيى اللي عىنػٍهيٍم -,  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -ةي صوًمًو عن بعًض أصحاًب الننًبِّ كقد ريًكيىٍت كراىين 
تي عيمىرى يىضًربي , كمنهم أبو بكرو , كعيمىري , كابنيوي عبدي الًل, كركل خيٍرشةي بني اٟتيرِّ قاؿى : ] رأيٍ  -أىٚتعُت

جِّبُتى حىت يضعيوىا يف الطنعاـً أىكيفن ا١ت ا ىوى شهره كانى ؛ كيقوؿي : كيليوا ,  ًتى  .ػىٍت تيعظِّميوي اٞتاًىًلينةي [ افإ٪تن
كصامىها , مٍن كيلِّ شهرو  أٍف يصوـى أينامان  أم ا إذا كاَن مْن عادتِوِ ك٤تل  الكراىًة أٍف يصومىوي ٓتيصوًصًو , 

 فبل كراىةى .؛ من رجبو 
أم : كييكرىهي إفرادي اٞتمعًة بالصنوـً ؛ ًلمىا ثبتى يف الصنحيحًُت من  [ ةِ عَ ُجمُ الْ وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

ٍعتي رسوؿى الًل  -رىًضيى اللي عىٍنوي -حديًث أيب ىيريرةى           يقوؿي :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -قاؿى : ٝتًى
َلُو  َيوماً ِة ؛ ِإال  َأْن َيُصوَم )) ال َيُصوَمن  َأَحدُُكم َيوَم الُجُمعَ  , كيف صحيًح بَ ْعَدُه ((  ، َأْو َيوماً قَ ب ْ
دخلى عليها  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-البيخارمِّ عن جيوىٍيرًيةى بنًت اٟتارًث 

؟  َتُصوِمي َغداً  أَُترِْيِدْيَن َأنْ  )) َأُصْمِت َأْمِس ؟ قَاَلْت : ال ، قَاَل :يوـى اٞتيميعىًة كىيى صائمةه فقاؿى : 
رىًضيى اللي -الًل أيضان من حديًث جابًر بًن عبدً  , كيف صحيًح البيخارمِّ قَاَلْت : ال قَاَل : فَأَْفِطِري (( 

َعْن  -ٍيًو كىسىلنمى صىلنى اللي عىلى - أَنَ َهى الن ِبي  فقاؿى : ))  -رىًٛتىوي اللي -أننوي سألىوي ٤تمندي بني عبنادو  -عىنػٍهيمىا
َفرَِد ِبَصوٍم َيُصوُمُو (( .   َصْوِم يَ ْوِم الُجُمَعِة ؟ قَاَل : نَ َعْم ، يَ ْعِني َأْن يَ ن ْ
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كيشهدي لذلك ما ركاهي ابني أيب شيبةى , كعبدي الرنزناًؽ  ؛كشيٍكرو , كذًٍكرو , كقٍد عيلِّلى ذلكى بأننوي يوـي عبادةو 
منى الشنهًر  : ) مىٍن كىافى منكيم متطوِّعان  قاؿى  -رىًضيى اللي عىٍنوي -يف مصنػنفىيًهما بإسنادو حسنو عن عىًليٍّ 

 كذًٍكرو ( ., كشىرىابو , فليصم يوـى ا٠تميًس , كال يصٍم يوـى اٞتمعًة ؛ فإننوي يوـي طعاـو 
أم : كييكرىهي إفرادي السنبًت بالصنوـً ؛ ٟتديًث الصنمناًء بنًت بيٍسرو  [ تِ بْ الس  وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

)) ال َتُصوُموا َيوَم الس ْبِت ِإال  قاؿى :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-الس لىًمينًة 
ركاهي أٛتدي  اُفُتِرَض َعَليُكم ، َوَإْن َلْم َيِجْد َأَحدُُكم ِإال  ِلَحاَء ِعَنَبٍة ، َأْو ُعْوَد َشَجَرٍة فَ ْلَيْمَضْغُو (( ِفيَما

مذم  كحسننىوي , كاٟتاكمي كصحنحىوي على شرًط البيخارمِّ , كأقرنهي الذنًىب  .  كأبو داكدى , كابني ماجوى , كالًتِّ
 ألىًل الكتاًب . موؿه على مىٍن يػىٍقًصديهي تعظيمان موافقان حرميي , كىو ٤تكظاىرهي التن 

على جواًز صوـً يوـً السنبًت ؛ لثيبيوًت األحاديًث الصنحيحًة يف  -رىًٛتىهيمي اللي -كٚتهوري العلماًء 
ـي يف صوًمًو معى  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-الصنحيحًُت كغَت٫تا , كمنها حديثي أيِـّ ا١تؤمنُتى جيوىٍيرًيةى  اٍلميتقدِّ

 اٞتيميعًة .
كتكلنمى , هبا , كمنهم مىٍن قاؿى بشيذيكًذ اٟتديًث  عن ىذا اٟتديًث بكونًًو منسوخان  كمنهم مىٍن أجابى 

 على سنًدًه .
كالًعلمي -أقوى األوجِو في نظري كالعملي عندى اٍلميحىقًِّقُتى على صحًة إسناًدًه , كٛتليوي على تعظيًم اليوـً 

 اٞتمعًة .  بصومو معكبُتى األحاديًث الواردًة , , كفيًو ٚتىٍعه بينىوي  -عند الل
أم : كييٍكرىهي صوـي يوـً الشنكِّ , كىو اليوـي الذم ييشك  فيًو : ىٍل ىوى [  كِّ الش  وَ ]  : -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

يصوميوي على أننوي من رمضافى , كاألصلي يف الننهًي عن أك ليسى منوي ؟ كىوى يوـي الثنبلثُتى , ف, من رمضافى 
قاؿى :    -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -يف الصنحيحًُت أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -صوًمًو : حديثي أيب ىريرةى 

الننهًي  , كظاىري  َكاَن َيُصوُمُو َأَحدُُكم ((  ماً ِإال  َأْن يُ َواِفَق َصوْ ؛ )) ال تَ َقد ُموا الش ْهَر بَِيوٍم َوال بَِيوَميِن 
كالغيليوِّ يف العبادًة , أننوي من رمضافى ؛ ألفن صومىوي على ىذا الوجًو ييؤدِّم إىل الزِّيادًة  ٖترميي صوًمًو معتقدان 

أننوي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-ٔتجاكزًة اٟتدِّ الذم حدنهي الشنرعي فيها , كلذلك جاءى يف حديًث عمناًر بًن ياسرو 
اهي رك  (( -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -)) َمْن َصاَم الَيوَم ال ِذي ُيَشك  ِفيِو فَ َقْد َعَصى أَبَا الَقاِسِم قاؿى : 

مذم  كصحنحىوي ., أبو داكدى   كالًتِّ
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__________________________________________________                        
ٍة عَ ُمت ْ  مَ  دَ ال  إِ  قِ يْ رِ شْ الت   امِ ي  أَ  امُ يَ صِ وَ ،  ضٍ رْ ي ف َ فِ  وْ لَ وَ  نِ يْ دَ يْ عِ الْ  مُ وْ صَ  ُرمُ حْ يَ وَ ،  مٍ وْ صَ بِ  ارِ ف  كُ لْ ٍد لِ يْ عِ وَ 
 انٍ ِقرَ وَ 

__________________________________________________ 
أٍف ييواًفقى صومنا كافى يصوميوي , مثلي أٍف يوافقى االثنًُت أك ا٠تميًس , ككافى من عادتًًو  وُيْسَتثْ َنى مَن الن هيِ 

  َأْن يُ َواِفَق َصْوماً  )) ِإال  ا١تتقدِّـً :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -فبل كراىةى ؛ لقولًًو يف حديًث أيب ىيريرةى ؛ صوميهما 
, كاٟتكمي بعدـً صحًة صوـً يوـً الشنكِّ ىوى قوؿي ٚتهوًر الصنحابًة , كحكاهي  َكاَن َيُصوُمُو َأَحدُُكم ((

ثمافى , كعىًليٍّ , كعبًد الًل بًن مسعودو , كعبًد الًل بًن عبناسو  ابني ا١تنًذر عن عيمىرى بًن ا٠تطناًب , كع
, كىوى مذىبي ٚتهوًر العلماًء          -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -كعمناًر بًن ياسرو , كحذيفةى , كأنسو , كأيب ىيريرةى 

إذا كانىًت السنماءي مىًغٍيمىةن , أك حاؿى  استثناءي صوًموً  -اللي  مي رىًٛتىهي -, كيف مذىًب اٟتنابلًة  -اللي  مي رىًٛتىهي -
ـى بيانيوي   دكف رؤية ا٢تبلؿ قػىتػىره   ًؿ كتاًب الصنوـً .أكن  مسائل رؤية ا٢تبلؿ كبيافي دليًلهم يف, كما تقدن

أم : كيكره صـو عيد الكفار , مثل : إفراد يـو  [ مٍ وْ صَ بِ  ارِ ف  كُ لْ ٍد لِ يْ عِ وَ ]  : -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
  , ككل  عيدو ييفرده الكفنار بالتنعظيم , كقد أكمأ إليو اإلماـ أٛتد رٛتو الل  النػنيػٍريكز, كيـو ا١تٍهرجافً 

هما , ككذلك عن , كصومى  كا١تٍهرجىافً  كاية عن أنسو رضي الل عنو أنو أٍنكرى اجتماعى النػنٍَتكزً كذكر الرِّ 
ٍيبىة بسندو صحيحو . كما يف ا١تصنف البن؛  اٟتسن البصرمِّ رٛتو الل   أيب شى

كاألصلي يف ذلك : ما ثبتى يف الصنحيحًُت من حديًث [  نِ يْ دَ يْ عِ الْ  مُ وْ صَ  ُرمُ حْ يَ وَ  ] : -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
       ِإن  َىَذيِن َيوَماِن نَ َهى َرُسوُل اللِ أننوي خطبى النناسى فقاؿى : ))  -رىًضيى اللي عىٍنوي -عيمىرى بًن ا٠تطناًب 

َعْن ِصَياِمِهَما : يَ ْوُم ِفْطرُِكم ِمْن ِصَياِمُكم ، َواآلَخُر َيوٌم تَْأُكُلوَن ِفيِو مْن  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -
 (( . ُنُسِكُكم 

ٍيًو صىلنى اللي عىلى - َأن  الن ِبي  : ))  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كيف الصنحيحًُت من حديًث أيب سعيدو ا٠تيدرمِّ 
 (( .  َوَيوِم الن ْحرِ ، نَ َهى َعْن ِصَياِم يَ ْوَميِن ؛ يَ ْوِم الِفْطِر  -كىسىلنمى 

:          -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كيف صحيًح ميسلمو من حديًث أيب ىيريرةى 
 .  َويَ ْوِم الِفْطِر ((، ى )) نَ َهى َعْن ِصَياِم يَ ْوَميِن يَ ْوِم اأَلْضحَ 

كما يف صحيًح -يف صحيًح ميسلمو , كجاءى رىجيله  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-كمثليوي حديثي أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى 
  ي َنَذْرُت َأْن َأُصوَم يَ ْوماً ِإنِّ فسألىوي فقاؿى : ))  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-إىل عبًد الًل بًن عيمىرى  -ميسلمو 
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َأَمَر اللُ تَ َعاَلى ِبَوفَاِء :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- َأْو ِفْطٍر ؟ فَ َقاَل َعْبُد الِل بُن ُعَمرَ ، فَ َواَفَق يَ ْوَم َأْضَحى 
 (( .  َعْن َصْوِم َىَذا الَيومِ  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -الن ْذِر َونَ َهى َرُسوُل الِل 

الننهي عن صوـً يػىٍومىي الفطًر كاألضحى , كظاىري الننهًي التنحرميي .              فدلنٍت ىذه األحاديثي على 
ـي الننوكم   :) أٚتعى العلماءي على ٖترمًي صوـً ىذيًن اليومًُت بكلِّ حاؿو , سواءن  -رىًٛتىوي اللي -قاؿى اإلما

 .ػىاأك كفنارةو , أك غًَت ذلكى (  صامىهيما عن نىٍذرو , أك تىطو عو ,
يًن إٚتاع  .ػىللننهًي ا١تتنفًق عليًو ( ا ان كقاؿى يف الفيريكًع : ) ٭ترـي صوـي يػىٍومىي العيدى

ـى أفن ) لىٍو ( فيها إشارةه إىل ا٠تبلًؼ يف ا١تذىًب , فقيلى :  [ ضٍ رْ ي ف َ فِ  وْ لَ وَ ]  : -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  تقدن
ننايصح  صوميهما يف الفىٍرًض مثلي قضاًء رمضافى , نػىقىلى ىذا القوؿى  يف قضاًء رمضافى , كعيلِّلى ىذا  ميهى

ي , كمثلي ىذا التنعليلي ال ٯتنعي القوؿي : بأفن النناسى أضياؼي الًل كقٍد دىعىاىيم , كالصنوـي تػىٍرؾي إجابًة الدناعً 
ا ل يصحن يف الننافلًة ؛ ألفن الغىرىضى منى الصنوـً فيها الثنوابي , فػىنىافػىٍتوي ا١تعصيةي .  صحةى الصنوـً , كإ٪تن

صيصه ٢تذا العموـً ٗت -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -, كل يىرًٍد عًن الننًبِّ  ٖترميي الصنوـً عمومان  وظاىُر الس ن ةِ 
 كالننفًل سواء ., فيبقى على أصًلًو الدناؿِّ على ا١تنًع يف الفىٍرًض 

ـي الثنبلثةي اليت  [ قِ يْ رِ شْ الت   امِ ي  أَ  امُ يَ صِ وَ ]  : -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  ريـي صوـي أيناـً التنشريًق , كىيى األينا أم : ك٭تى
ـي ًمٌتن ؛ ألفن  تىًلي يوـى الننحًر , كىيى : اٟتادمى عشرى , كالثنان عشرى , كالثنالثى عشرى , كييقاؿي ٢تا : أينا

 اٟتيجناجى ييًقيميوفى فيها بًػًمٌتن .
 ييسمنى بيوـً ) القىرِّ ( ؛ ألفن اٟتيجناجى يىًقر كف فيو بًػًمٌتن . -مى عشرى كىوى اٟتاد-كاليوـي األكؿي منها 

 ييقاؿي لوي يوـي ) النػنٍفًر األكنًؿ ( ؛ ألننوي ٬توزي النػنٍفري فيو ًلمىٍن تعجنلى . -كىوى الثنان عشرى -كالثنان منها 
 يوـي ) النػنٍفًر الثنان ( . ييقاؿي لوي  -كىوى اليوـي الثنالثى عشرى -كالثنالثي منها 

ايا , أم   يػىٍنشيريكنػىهىا : كٝتيِّيٍت بأيناـً التنشرًيًق ؛ ألفن اٟتيجناجى ييشرِّقيوفى فيها ٟتييوـى األىضاحي كا٢تىدى
وي ميسلمه الذم أخرجى  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كاألصلي يف ٖترمًي صوًمها : حديثي نػيبػىٍيشىةى ا٢تيذىيلِّ , كيػيقىدِّديكنػىهىا 

      َوُشْرٍب ، )) أَي اُم الت ْشرِْيِق أَي اُم َأْكٍل :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -عنو قاؿى : قاؿى رسوؿي الًل 
أفن رسوؿى الًل  يف صحيًح ميسلمو أيضان  - عىٍنوي رىًضيى اللي -, كمثليوي حديثي كعًب بًن مالكو  ((َوِذْكٍر لِل 

ـى التنشريًق كأكسى بنى اٟتىدى , بػىعىثىوي   -عىلىٍيًو كىسىلنمى صىلنى اللي - )) أَن ُو ال َيْدُخُل الَجن َة ِإال  :  فناديا, ثاًف أينا
 َوُشْرٍب (( . ، ُمْؤمٌن ، َوأَي اُم ِمًنى أَي اُم َأْكٍل 
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)) يَ ْوُم :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -قاؿى : قاؿى رسوؿي الًل  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كحديثي عيقبةى بًن عامرو 
ركاهي أٛتدي       َوُشْرٍب (( ، َعَرَفَة ، َوَيوُم الن ْحِر ، َوأَي اُم الت ْشرِْيِق ِعْيُدنَا َأْىَل السالِم ، َوِىَي أَي اُم َأْكٍل 

مذم  , كاٟتاكمي كصحنحىاهي .   كأبو داكدى , كالننسائي  , كالًتِّ
ابني ماجوى , قاؿى الذم أخرجىوي أٛتدي , كالننسائي  , ك  -رىًضيى اللي عىٍنوي -ها حديثي بشًَت بًن سيحيمو كمثلي 

  ػىصحيحه على شرًط الشنيخًُت ( ا يف اإًلركاء : ) كإسناديهي  -رىًٛتىوي اللي - الشنيخي ناصري الدِّين األلبان  
رىًضيى اللي -ٔتثًل حديًث كعبو  نىاًدمى يف أىيناـً التنشريقً أىمىرىهي أٍف يػي  -عىلىٍيًو كىسىلنمى صىلنى اللي -كفيًو أفن الننًبن  

ـً  -عىٍنوي   . ا١تتقدِّ
٢تا  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -كىذه األحاديثي تدؿ  على عدـً جواًز صوـً أيناـً التنشريًق بوصًف الننًبِّ 

ـي أكلو كشي  ا أينا ـى صوـو , كأفن اأنػنهى      لصنوـى فيها منهيه عنو  ربو , فيػيٍفهىمي من ذلك أنػنهىا ليسىٍت أينا
ا ألىًل اإلسبلـً . -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -يدؿ  عليو كىٍصفي الننًبِّ كىو ما  بكوهًنا ًعيدن

          كما يف حديًث عىًليٍّ ؛  ـى صوـو كقد جاءى ما يدؿ  على ٖترمًي صوًمها بوصًفها بأنػنهىا ليسىٍت أينا
أخرجىوي  َوِذْكٍر ((، َوُشْرٍب ، )) ِإن  َها لَْيَسْت أَي اَم ِصَياٍم ؛ ِإن  َها أَي اُم َأْكٍل مرفوعنا :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -

 كصحنحىوي على شرًط ميسلمو , كأقرنهي الذنىب  ., كاٟتاكمي , أٛتدي , كالبيهقي  
قاؿى : أىمىرى الننًب    -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -وي حديثي اٟتىكىًم األنصارمِّ عن رىجيلو من أصحاًب الننًبِّ كمثلي 

ـى ًمٌتن  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى - افىةى أٍف يركىبى راحلتىوي أينا           : فيىًصيحى يف النناسً ؛ عبدى الًل بنى حيذى
يًن  َوُشْرٍب ((، )) ال َيُصوَمن  َأَحٌد ؛ فَِإن  َها أَي اُم َأْكٍل  أخرجىوي أٛتدي , كصحنحىوي الشنيخي ناصري الدِّ

 األىٍلبىاًن  يف اإلركاًء .
بًد الًل , كقوليوي يف حديًث ع )) ِإن  َها لَْيَسْت أَي اَم ِصَياٍم ((:  -رىًضيى اللي عىٍنوي -فقوليوي يف حديًث عىًليٍّ 

افىةى إ دالنةه على ٖترمًي الصنوـً فيها , كىو ما فىًهمىوي )) ال َيُصوَمن  َأَحٌد (( :  -رىًضيى اللي عىٍنوي -بًن حيذى
: رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-العاًص الًل بًن عمرًك بًن كما يف حديًث عبدً   - عىنػٍهيمٍ رىًضيى اللي -بعضي الصنحابًة 
َلى أَبِيِو َعْمِرو بِن الَعاِص فَ َوَجَدُه يَْأُكُل ، قَاَل : َفَدَعاِني ، فَ ُقْلُت َلُو : ِإنِّي َصاِئٌم )) أَن ُو َدَخَل عَ 

((  َعْن َصْوِمِهن  ، َوَأَمَرنَا ِبِفْطرِِىن   -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى - فَ َقاَل : َىِذِه األَي اُم ال ِتي نَ َهانَا َرُسوُل اللِ 
 دي , كأبو داكدى , كاٟتاكمي كصحنحىوي .ركاهي أٛت
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__________________________________________________                        
 ُعوُ طْ قَ  ُرمُ ٍع حَ س  ٍض ُموَ رْ ي ف َ فِ  لَ خَ دَ  نْ مَ وَ 

__________________________________________________ 
التنشريًق , كالننهيي يف ىذه األحاديًث ٤تموؿه على ظاىرًًه ا١توجًب للتنحرمًي كعليو فإننوي ال ٬توزي صوـي أيناـً 

ـي -خاصةن كأننوي كردى فيها أمريهي  ةي كىالسنبلى  بالفطًر . -عىلىٍيًو الصنبلى
 دي .اإلٚتاعى على كراىًة صوًمًو , كىي أقل  ما يدؿ  عليو الننهيي الوار  -رىًٛتىوي اللي -كحكى ابني الوزيًر 

ك٤تل  ا١تنًع من صوًمها يف غًَت الواجًب من صياـً ا١تتمتًِّع كالقىارًًف عن الدِّـً الواجًب عليًو إذا عجزى عنو 
أم : فيجوزي لوي ؛ لقوًؿ    [ انٍ ِقرَ وَ ، ٍة عَ ُمت ْ  مَ  دَ ال  إِ ] بقولًًو :  -رىًٛتىوي اللي -كىوى ما أشارى إليًو ا١تصنِّفي 

ِإال  ؛ )) َلْم يُ َرخ ْص ِفي أَي اِم الت ْشرِْيِق َأْن ُيَصْمَن :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -كعائشةى , الًل بًن عيمىرى عبدً 
ركاهي البيخارم  , كا١ترادي أننوي ل ٬تًد ا٢تىٍدمى سواءن كافى متمتػِّعنا أك قىارًننا , فإننوي  ِلَمْن َلْم َيِجِد الَهْدَي ((

 جه هن من خن حن جن مم زئ :  -تعاىل-ًلًو ؛ لقولًًو أىٍ إىل جٍّ كسبعةن إذا رجعى يصوـي ثبلثةى أيناـو يف اٟت
 رئمئ هي مي حيخي جي  ٰه مه

ـى قبلى عىرىفىةى  (ُ) فإننوي يػيرىخنصي لوي يف ؛ , فإذا ل يىصيًم الثنبلثةى األينا
     يف نظرم ؛ لظاىًر القيرىآًف , كقوًؿ  -رىًٛتىهيمي اللي - وىَو أرجُح قَ ْوَلي العلماءِ التنشريًق  أيناـ صياًمها

 ا١تتقدِّـً .  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -الًل بًن عيمىرى , كعبدً أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى 
للعباداًت  اٞتملةي ىنا عامنةه شاملةه [  ُعوُ طْ قَ  ُرمُ ٍع حَ س  ٍض ُموَ رْ ي ف َ فِ  لَ خَ دَ  نْ مَ وَ  ] : -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

 كلِّها الصنوـً كغَتًًه , كتوضيحيها أف ييقاؿى : إفن الفرضى ينقسمي باعتباًر كقًتًو إىل مضينقو , كموسنعو .
صياـً شهًر رمضافى , فإننوي : فا١تضينقي ىو الذم ضاؽى كقتيوي حىت ال يسعى معى فعًل الفرًض غَتىهي , مثلي 

لوي , كىكذا مىًن استقيظى قبلى خيريكًج كقًت الصنبلًة   دى لفرًض الذم حيدِّ فرضه مضينقه ال يسعي كقتيوي لغًَت ا
فبل ٬توزي لوي أٍف ؛  الفريضًة مضينقان  كل يػىٍبقى مٍن كقًتها إال بقدًر طهارتًًو ٢تا كفعًلها , فإننوي يكوفي كقتي 

فلةو مطلقةو ؛ ألفن ذلكى كلنوي يضيعي بو أك ركعىيتى كضوءو , أك نا,  ؛ كصبلًة راتبةو قبلينةو يشتغلى بفعًل غَتًىا 
, كاختلف يف قضاًء الفرًض السنابق , كىي مسألةه مبنيةه على  حقن الًل يف الفريضًة كىوى أداؤيىا يف كقًتها

تيب بُت الفرائض من الصنلوات  . مسألة كجوب الًتن
 

                              
 .ُٔٗ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
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__________________________________________________                        
 ج   الحَ ال  إِ  هِ دِ اسِ فَ  اءُ ضَ  قَ اَل وَ ،  َواَل يَ ْلَزُم ِفي الن  ْفلِ 

__________________________________________________ 
عه يف كيىسعي غَتىهي منى الننوافًل كالفرائًض , فالصنبلةي كقتيها موسن , كأمنا الفرضي ا١توسنعي فإفن كقتىوي يىسعيوي 

ـ-األصًل كلذلك لىمنا صلنى ًجربيلي  الصنبلةى يف يومًُت   -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -بالننًبِّ  -عىلىٍيًو السنبلى
صلنى الصنلواًت كلنها يف اليوـً األكًؿ يف أكًؿ الوقًت , كصلنها يف اليوـً الثنان يف آخًر الوقًت , مث قاؿى 

ـى يف مواقيًت الصنبلًة ًذٍكري  )) َما بَ ْيَن َىَذيِن َوْقٌت ((:  -اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى  صىلنى- للننًبن  , كتقدن
, كأف النب صلى الل عليو كسلم فعلو تعليمان للسائل , كقاؿ مثلما قاؿ  األحاديًث الصنحيحًة بذلك

ى أفن كقتى الصنبلًة موسنعه فيما ب جربيل عليو السبلـ ُتى أكًؿ الوقًت , كآخرى الوقًت إذا ل يػىٍبقى إال , فبُتن
 بقدًر فعًلها كٖتصيًل ما يلزـي ٢تا .

 كفرضي الصنوـً مضينقه يف رمضافى , موسنعه يف قضائًًو .
ان يف قضائًًو فإذا كافى عليو قضاءه من رمضافى فإنن  عليًو ما ل يػىٍبقى  كموسنعان , وي إذا خرجى رمضافي كافى ٥تَتن

 . ؛ دكف يـو الشكِّ  عبافى بقدًر ما عليًو منى األيناـً من ش
ى ا١تصنِّفي كىنا  أفن الفرضى ا١توسنعى إذا دخلى فيًو ا١تكلنفي ل ٬تٍز لوي أٍف يػىٍقطعىوي , بٍل ٬تبي  -رىًٛتىوي اللي -بُتن

ةه على ا١تكلنًف , كدخلىًت عليًو إ٘تاميوي كالفرًض ا١تضينًق ؛ ألفن ا٠تركجى من عهدًة الواجًب الزمةه متعيِّن
التنوسعةي يف كقًت الواجًب ا١توسنًع رفقنا با١تكلنًف , كمظنةن لوجوًد حاجًتًو لذلك , فإذا شىرىعى فيًو تعيػننىًت 

 كحىريـى عليو قطعيوي . , ا١تصلحةي الشنرعينةي يف إ٘تاًمًو 
يى منى ا١توسنًع , فإننوي من باًب أكىل أال يقطعىها كإذا حىريـى على ا١تكلنًف قطعي الفريضًة إذا شىرىعى فيها كى

 إذا كانىٍت منى ا١تضينًق .
ـي الننافلًة إذا شىرىعى فيها ] َواَل يَ ْلَزُم ِفي الن  ْفِل [:  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  كىذا شامله ,  أم : ال يلزيـي إ٘تا

كعىوي فيها ال يصيػ ريىا فرضنا يلزيـي إ٘تاميوي , بل ىو , فلو أحرـى بصبلًة نافلةو فإفن شيري  ٞتميع نوافل العبادات
 كالقطًع ., ٥تيػنره بُتى اإل٘تاـً 

 كقطًعًو . , فإننوي ٥تيػنره بُتى إ٘تاًمًو ؛ كىكذا يف الصنوـً إذا كافى نافلةن كشىرىعى فيو 
كما يف صحيًح ميسلمو من حديًث   ؛  كال شكن أفن األفضلى إ٘تاميوي ؛ لكنن الس ننةى دلنٍت على جواًز قطًعًو 

 ذاتى يوـو :             -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -قالىٍت : قاؿى يل رسوؿي الًل  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى 
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__________________________________________________                        
 دُ آكَ  هُ ارُ تَ وْ أَ وَ ،  انَ ضَ مَ رَ  نْ مِ  رِ خِ َوااألَ  رِ شْ ي العَ فِ  رِ دْ القَ  ةُ لَ ي ْ ى لَ جَ تُ رْ وَ 

__________________________________________________ 
يَا َعاِئَشُة ، َىْل ِعْندَُكْم َشْيٌء ؟ قَاَلْت فَ ُقْلُت : يَا َرُسوَل الِل َما ِعْنَدنَا َشْيٌء ، قَاَل : فَِإنِّي )) 

َأْو َجاَءنَا َزْوٌر ، فَأُْىِدْيْت لََنا َىِدي ٌة ,  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى - َفَخَرَج َرُسوُل اللِ  قَاَلْت :َصاِئٌم ، 
   قُ ْلُت : يَا َرُسوَل الِل ، ُأْىِدَيْت لََنا َىِدي ٌة  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى - قَاَلْت : فَ َلم ا رََجَع َرُسوُل اللِ 

، قَاَل : َما ُىَو ؟ قُ ْلُت : َحْيٌس ، قَاَل : َىاتِيِو ، َفِجْئُت بِِو  ، َوَقْد َخب ْأُت َلَك َشْيئاً  ْو َجاَءنَا َزْورٌ أَ 
 (( . َقْد ُكْنُت َأْصَبْحُت َصاِئماً  فََأَكَل ، ثُم  قَاَل :

ـي -فقد أصبحى  ةي كىالسنبلى )) َقْد ُكْنُت َأْصَبْحُت لك : قوليوي : صائمنا نفبلن , كيدؿ  على ذ -عىلىيًو الصنبلى
, مث أفطرى قبلى إ٘تاـً الصِّياـً ؛ فدؿن على أفن الننافلةى ٬توزي قطعيها , كال يلزـي إ٘تاميها , كال فرؽى  َصاِئًما ((

 . , كتطو عان كغَتًًه منى العباداًت ؛ ّتامًع كوًف الكلِّ نافلةن , بُتى الصنوـً 
هي منى الننوافًل بقطًعًو  [ ج   الحَ ال  إِ  هِ دِ اسِ فَ  اءُ ضَ  قَ اَل وَ ] :  -اللي رىًٛتىوي - قولُوُ  أم : ال يلزـي قضاءي ما أفسدى

ـٍ بقضاًئهما ؛ ٓتبلؼ  كا٠تركًج منو ؛ إال إذا كافى حج ا , فلو قطعى نافلةى الصنوـً , أك الصنبلًة ل يػيٍلزى
غًر كىو العمرةي ؛ لقولًًو , كا١ترادي : اٟتج  بنوعىيًو األكرًب كاألص الزمو إ٘تامه إذا قطعى نافلتو اٟتجِّ فإنو

ـي فاسًد٫تا كما  -رىًٛتىهيمي اللي -, فقد أٚتعى العلماءي  (ُ)رئخت حت جت هب زئ  :تعاىل على أننوي يلزـي إ٘تا
 . تعاىل , كيلزميوي قضاءي الفاسدً  يف ٤تظوًر اٞتماًع كما سيأت بإذًف اللً  -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى - قضى عيمىرى 

ـي اٍلمىجدي   : ) ًبغىًَت ًخبلؼو ( ا.ق. -رىًٛتىوي اللي - بن تيميةأبو الربكات قاؿى اإلما
يف  -رىًٛتىوي اللي -شىرىعى  [ انَ ضَ مَ رَ  نْ مِ  رِ خِ َوااألَ  رِ شْ ي العَ فِ  رِ دْ القَ  ةُ لَ ي ْ ى لَ جَ تُ رْ وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

      كمسائًل ليلًة القدًر بعدى بيانًًو ألحكاـً الصنوـً ؛ ألفن شهرى رمضافى , ىذه اٞتملًة يف بياًف أحكاـً 
ـى يف هنارًًه كالقياـ يف ليًلو , فًمنى ا١تناسًب  -كىو ٤تل  الصنوـً - ـى ا١تؤكندى شىرىعى اللي فيو الصِّيا ى القيا أٍف يبُتِّ

ـي العشًر األكا خًر من رمضافى , كإٍف كافى قد سبقى بيافي أحكاـً صبلًة اللنيًل يف باًب صبلًة كىو قيا
      كىو كجودي ليلًة القىٍدًر فيًو , فاعتٌت ا١تصنِّفي ؛ التنطو ًع إالن أفن رمضافى ايختيصن هبذا الفضًل العظيًم 

 القىٍدًر يف كتاًب الصِّياـً . ليلة قياـكغَتًًه منى األئمًة ببياًف ما يتعلنقي ب  -رىًٛتىوي اللي -

                              
 .ُٔٗ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
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األصلي يف ىذا : ما ثبتى  [ انَ ضَ مَ رَ  نْ مِ  رِ خِ َوااألَ  رِ شْ ي العَ فِ  رِ دْ القَ  ةُ لَ ي ْ ى لَ جَ تُ رْ وَ ] : -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
عىلىٍيًو صىلنى اللي -أفن رسوؿى الًل  -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى -يف الصنحيحًُت من حديًث أيب موسى األشعرمِّ 

, حىت إذا كافى ليلةي إحدل  ألكسطى من رمضافى , فاعتكفى عامان كافى يعتًكفي العشرى ا -كىسىلنمى 
ًتها مًن اعتكاًفًو قاؿى :  )) َمِن اْعَتَكَف َمِعَي فَ ْليَ ْعَتِكِف كعشرينى , كىيى اللنيلةي اليت ٮتريجي من صىًبيحى

َلَة ثُم  أُْنِسْيتُ َها ، َوَقْد رَأَيْ تُِني َأْسُجُد ِفي َماٍء الَعْشَر اأَلَواِخَر ؛ فَ َقْد ُأرِْيُت َىذِ  َوِطْيٍن ِمْن ، ِه الل ي ْ
  َصِبْيَحِتَها ، فَاْلَتِمُسوَىا ِفي الَعْشِر اأَلَواِخِر (( .

ـي -فقوليوي  ةي كىالسنبلى يدؿ  على أفن ليلةى القىٍدًر  )) فَاْلَتِمُسوَىا ِفي الَعْشِر اأَلَواِخِر ((:  -عىلىيًو الصنبلى
 تػيٍرجىى فيها . 

انىوي كىتػىعىاىلى -كأمنا تسميتيها بليلًة القىٍدًر فاألصلي فيًو : قوليوي   مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ زئ : -سيٍبحى
 رئ رث يت ىت نت مت زت   رت يب ىب نب

, كيف سبب ىذه  هبذا االسمً  -تعاىل-اللي  افسمناى (ُ)
  : أقوالٌ  التنسمية
 أفن اللى تعاىل قدنرى فيها إنزاؿى القرآًف .: األوُل 
 ًضيها , كىو معٌت قوًؿ ٣تاىدو .قٍ يػى : : أفن اللى تعاىل ييقدِّري فيها أيميورى السننىًة أم الث اني 

 : لعظًم قدرًىا كجبللًة خطرًىا , من قو٢ًتم : " رىجيله لىوي قىٍدره " . الث الُث 
فإحياءي  رئ رث يت ىت نت زئجزيبلن ؛ لقولًًو تعاىل :  , كثوابان  فيها قىٍدران عظيمان للطناعاًت  : ألفن الر ابُع 

 ليًلها خَته من عبادًة ألًف شهرو . 
 ؛ ألنػنهىا موجودةه كل ها .  وال مانَع مِن اعتباِر ىذِه المعاني

القىٍدًر , كيكفي أفن اللى كما يف اآلياًت السنابقًة من سيورًة ؛  كقد دؿن القرآفي على فضًل ىذًه اللنيلًة 
 اللي  يى ضً رى -جعلى لبياًف فضًلها سيورةن خاصنةن يف كتابًًو , كثبتى يف الصنحيحًُت من حديًث أيب ىيريرةى 

َلَة الَقْدِر ِإْيَماناً )) َمْن قَ قاؿى :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن  -وي نٍ عى       ِفَر َلُو غُ  َواْحِتَساباً ،  اَم لَي ْ
َم ِمْن َذْنِبِو (( .   َما تَ َقد 

كاألئمًة , كالتنابعُتى ,  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -كا٠تلًف منى الصنحابًة , كىذًه اللنيلةي يف قوًؿ ٚتاىًَت السنلًف 
 يف شهًر رمضافى ؛ خبلفنا ًلمىٍن قىاؿى : إنػنهىا تكوفي يف سائًر ليايل السننىًة .  -رىًٛتىهيمي اللي -ًمٍن بعًدىم 

                              
 .ّ-ُ/ سورة القىٍدر , آية :  (ُ)
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__________________________________________________                        
 غُ لَ ب ْ أَ  نَ يْ رِ شْ عِ ٍع وَ بْ سَ  ةُ لَ ي ْ لَ وَ 

__________________________________________________ 
        على أنػنهىا يف العشًر األكاخًر , خبلفنا لىمىا حيًكيى عن بعًض الصنحابًة  -رىًٛتىهيمي اللي -كٚتهوريىم 

الًل بًن عيمىرى أنػنهىا يف شهًر رمضافى كيلنوي , مث ىيى يف الوًٍتًر منى العشًر األكاخًر كعبدً  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -
 [ دُ آكَ  هُ ارُ تَ وْ أَ وَ ] يف قولًًو :  -رىًٛتىوي اللي -, كىو ما أشارى إليًو ا١تصنِّفي  -رىًٛتىهيمي اللي -يف قوًؿ اٞتمهوًر 

ـي -لقولًًو  ةي كىالسنبلى  : -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى -كما يف الصنحيحًُت من حديًث أيب سعيدو ا٠تيدرمِّ ؛  -عىلىيًو الصنبلى
-رىًضيى اللي عىنػٍهىا-, كمثليوي حديثي أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى (( ))ِاْلَتِمُسوَىا ِفي الَعْشِر اأَلَواِخِر ِفي ُكلِّ ِوْترٍ 

 يف الصنحيحًُت . 
   حدل كعشرينى إكاألصلي يف الوًٍتًر أٍف يكوفى بعدًد األيناـً كاللنيايل مٍن أكًؿ الشنهًر , فيشملي ليلةى 

كثبلثو كعشرينى , كٜتسو كعشرينى , كسبعو كعشرينى , كتسعو كعشرينى , كىذا ىو مذىبي األكثًر من 
, كىو ما يدؿ  عليًو ظاىري األحاديًث ا١تتقدِّمًة يف ٖترِّم الوًٍتًر من ليايل العشًر  -رىًٛتىهيمي اللي -أىًل العلًم 

 األكاخًر , كالتماًسها فيو . 
إىل أفن ا١ترادى بالوًٍتًر ٔتا تبقى من الشنهًر , فإذا بىًقيىٍت ليلةه كاحدةه  -ًٛتىهيمي اللي رى -كذىبى بعضي العلماًء 

فهي الوًتٍػري الباقي كىيى ليلةي الثنبلثُتى , مث إذا بىًقيىٍت ثبلثه فهيى ليلةي ٙتافو كعشرينى , كإذا بىًقيىٍت ٜتسه 
 ليلةي أربعو كعشرينى كىكذا .  فهيى ليلةي ستٍّ كعشريًن , كإذا بىًقيىٍت سبعه فهيى 

صىلنى اللي -يف صحيًح البيخارمِّ أفن الننًبن -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-ْتديًث عبًد الًل بًن عبناسو  واستدل وا :
َلُة الَقْدِر ِفي تَ قاؿى :  -عىلىٍيًو كىسىلنمى  َقى  )) ِاْلَتِمُسوَىا ِفي الَعْشِر اأَلَواِخِر ِمْن رََمَضاَن ، لَي ْ اِسَعٍة تَ ب ْ

َقى (( َقى ، ِفي َخاِمَسٍة تَ ب ْ  . ِفي َساِبَعٍة تَ ب ْ
: , كيكوفي قوليوي  -رىًٛتىهيمي اللي -كىو قوؿي ٚتهوًر العلماًء ,  -كالًعٍلمي عندى اللً -أرجُح في نظري كاألكؿي  

َقى ((  تاسعى ليلةو تبقى من العشًر األكاخًر , كىيى ليلةي تسعو كعشرينى .  )) تَاِسَعٍة تَ ب ْ
      ك٭تتملي أٍف يكوفى ا١ترادي بًًو تاسعى ليلةو تبقى منى الشنهًر فتكوفي ليلةى إحدل كعشرينى , كعلى ىذا 

ـى يف األحاديًث الصنحيحًة من أنػنهىا يف الوًٍتًر منى العشًر األ  كاخًر , كاللي أعلمي .ال يتعارىضي مع ما تقدن
رىًضيى اللي -ىذا ىو مذىبي ٚتهوًر الصنحابًة :  [ غُ لَ ب ْ أَ  نَ يْ رِ شْ عِ ٍع وَ بْ سَ  ةُ لَ ي ْ لَ وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

أفن ليلةى سبعو كعشرينى أبلغي , كىذا ليسى على  -رىٍٛتىةي الًل عىلىى اٞتىًميعً -, كالتنابعُتى كاألئمًة  -عىنػٍهيمٍ 
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, كإ٪تنىا ىو على سبيًل الرنجاًء كغلبًة الظننِّ بالدنالئًل   -رىًٛتىهيمي اللي -سبيًل اٞتزـً عندى أكثًر أىًل العلًم 
صىلنى اللي -كال يف سيننًة رسولًًو , فأمنا القطعي كاٞتزـي يف ٖتديًدىا فإننوي ل يىرًٍد بو نص  شرعي  يف كتاًب الًل 

 كاألماراًت . , , كإ٪تا كردى ذًٍكري العبلماًت  -عىلىٍيًو كىسىلنمى 
كيف إخفاًئها كإهباًمها ًحكىمه عظيمةه , منها اجتهادي النناًس يف إحياًء ليايل العشًر , فيدركيوا بذلك 

عشري إذا دخلى عليًو ال -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -فضلىها , كفضلى إحياًء غَتًىا منى اللنيايل , كلذلك كافى 
 . -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-شدن اٍلًمئػٍزىرى , كأىٍحيىا لىيػٍلىوي كما يف الصنحيحًُت من حديًث أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى 

ى  ـي -كقد بُتن ةي كىالسنبلى  اللي  يى ضً رى -كما يف صحيًح البيخارمِّ من حديًث عيبادةى بًن الصنامًت   -عىلىيًو الصنبلى
          :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -, فقاؿى  لؤليمنةً  يًنها , كأفن يف ذلك خَتان يً عٍ بتػى  لًعٍلمي أنػنهىا ريًفعى ا -وي نٍ عى 

َلِة الَقْدِر ، فَ َتاَلَحى ُفاَلٌن َوُفاَلٌن ، فَ ُرِفَعْت ، َوعَ  ًرا )) َخَرَجُت أِلُْخِبرَُكْم بَِلي ْ َسى َأْن َيُكوَن َخي ْ
 ., كىو التننازعي كا١تخاصمةي  : بفتح اٟتاًء مشتق  من التنبلًحي بالكسرً  فَ َتاَلَحى (()) كقوليوي : (( ، َلُكمْ 

 .  رضي الل عنهما كعبي بني مالكو , كعبدي الًل بني أيب حىٍدرىدو : ٫تا  )) ُفاَلٌن ، وُفاَلٌن ((كقوليوي : 
: فػىريًفعى تػىٍعيينيها عن ذًٍكرًم , ىذا ىوى  أم )) فَ ُرِفَعْت ((: ]  -رىًٛتىوي اللي -قاؿى اٟتافظي ابني حىجىرو 

 اٍلميٍعتىمىدي ىنا [ ا.ق 
 . القىٍدًر على أقواؿو كثَتةو جدان يف تعيًُت ليلًة  -رىًٛتىهيمي اللي -كا٠تلفي , كقد اختلفى السنلفي 

 : ) كٖتصنلى لنا من مذاىًبهم يف ذلكى أكثري من أربعُتى قوالن ( ا.ق.  -رىًٛتىوي اللي -قاؿى اٟتافظي ابني حىجىرو 
ا ليلةي سبعو كعشرينى ىو مذىبي ٚتهوًر العلماًء منى الصنحابةً  , كالتنابعُتى -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ - كالقوؿي بأهنن

رينى من أىًل العلًم منى السنلًف كا٠تلًف  بأننوي قوؿي األكث -رىًٛتىهيمي اللي -كاألئمًة , كعبػنرى كثَته منى األئمًة 
 -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى -كما ثبتى يف صحيًح ميسلمو عنو ؛  ٭تًلفي عليو  -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى -ككافى أييبى  بني كعبو 

َلُة ال ِتي َأَمَرنَا الن  أننوي قاؿى : ))  َلٍة ِىَي ؛ ِىَي الل ي ْ  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -ِبي  َوالِل ِإنِّي أَلَْعَلُم َأي  لَي ْ
َلُة َصِبْيَحِة َسْبٍع َوِعْشرِْينَ ؛ ِبِقَياِمَها  َأِو الَعاَلَمِة ال ِتي ، )) بِاآليَِة (( , كيف ركايةو ًلميسلمو :  ِىَي لَي ْ

 (( َتْطُلُع َصِبْيَحتَ َها اَل ُشَعاَع َلَهاَأن  الش ْمَس :  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -َأَخبَ َرنَا ِبَها َرُسوُل الِل 
كحًلفيو رضي الل عنو إ٪تا ىو مبٍته على غلبة الظنِّ , ال على سبيل القطع , كاٟتلفي على غلبة الظنِّ 

 .   جائزه 
 , كأجابى بًو عيمىرى بنى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-الًل بًن عبناسو  عبدي  ك٦تن قاؿ إهنا ليلة سبعو كعشرين

 بأفن اللى ًكتٍػره : ) لىمنا سألىوي ٔتحضرو منى الصنحابًة عن ليلًة القدًر , فأجابىوي  -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى -طناًب ا٠ت
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__________________________________________________                        
 دَ رَ ا وَ مَ ا بِ هَ ي ْ و فِ عُ دْ يَ وَ 

__________________________________________________ 
   ٭تب  الوًتٍػرى , كأننوي خلقى من خلًقًو سبعى ٝتاكاتو , مث ذكرى دالئلى على قولًًو على السنبًع , فأثٌت عيمىري 

كركايةه عند  على قوًلًو ( ركاهي اٟتاكمي كصحنحىوي ؛ كىذا القوؿي ىو مذىبي اٟتنابلًة , -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى -
 . رٛتة الل على اٞتميع اٟتنفينةً 

يفىةي , ابًن أيب شيبةى عن زًرِّ بًن حيبػىٍيشو أننوي لىمنا سيًئلى عن ليلًة القىٍدًر قاؿى : ) كافى عيمىري  مصنفكيف  كحيذى
 كناسه منى الصنحابًة ال يىشيك وفى أنػنهىا لىيلىةي سىٍبعو كىًعٍشرًينى ( . 

ـي , كحديثي عبًد الًل بًن عبناسو        -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى -القوًؿ : حديثي أييبىِّ بًن كعبو كمن أدلًة ىذا  ا١تتقدِّ
ٌر َعِلْيٌل ، َيُشق  َعَلي  الِقَياُم  أفن رىجيبلن قاؿى :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- )) يَا َرُسوَل الِل ، ِإنِّي َشْيٌخ َكِبي ْ

َلٍة يُ وَ  َلِة الَقْدِر ، قَاَل : َعَليَك بِالس اِبَعِة ((َفُمْرِني بَِلي ْ َها لَِلي ْ ركاهي أٛتدي , كالبيهقي    ف ُِّقِني الُل ِفي ْ
 كالطنربان  يف الكبًَت , كإسناديهي على شرًط البيخارٌم .

 -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كيف مسنًد أٛتدى من حديًث عبًد الًل بًن عيمىرى 
َلَة َسْبٍع َوِعْشرِْيَن (( .قاؿى :   )) َمْن َكاَن ِمْنُكْم ُمَتَحرِّيَ َها ؛ فَ ْلَيَتَحر َىا لَي ْ

لليلًة القىٍدًر عبلماته كأماراته , كيدؿ  على ذلكى :  [ دَ رَ ا وَ مَ ا بِ هَ ي ْ و فِ عُ دْ يَ وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
          الصنحيحةي يف الصنحيحًُت كغَت٫تا , كمنها الر ؤيا الصناٟتةي كما ثبتي عًن الصنحابًة األحاديثي 

ما يف الصنحيحًُت من كبذلكى ؛   -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -أنػنهيم أخربيكا الننًبن  -ًرٍضوىافي الًل عىلىيًهمٍ -
صىلنى اللي -َأن  رَِجااًل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل الِل : ))  -عىنػٍهيمىا رىًضيى اللي -الًل بًن عيمىرى حديًث عبدً 
َلَة الَقْدِر ِفي الَمَناِم ِفي الس ْبِع اأَلَواِخِر ، فَ َقاَل َرُسوُل اللِ  -عىلىٍيًو كىسىلنمى  صىلنى اللي عىلىٍيًو - ُأُروا لَي ْ

  .... ((  ي الس ْبِع اأَلَواِخرِ : َأَرى ُرْؤيَاُكْم َقْد تَ َواطََأْت فِ  -كىسىلنمى 
إهنا يف ليايل الوتر ؛ كما تقدـ , كمنها : أف  قاؿى ألصحاًبوً  -صىلنى اللي عىلىٍيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن : كمنها 

كما يف الصنحيحًُت من ؛   النب صلى الل عليو كسلم أخرب أف من عبلماتا أنو يسجد يف ا١تاء كالطُِّت
َلَة ِوْتٍر ، َوِإنِّي َأْسُجُد َصِبْيَحتَ َها ِفي :  -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى - سعيدو ا٠تدرمِّ حديًث أيب )) ِإنِّي ُأرِيْ تُ َها لَي ْ

 ِطْيٍن َوَماٍء (( .
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      حديثي أييبىِّ بًن كعبو منها : أف من عبلماتا أف الشمس تطلع صبيحتها ال شيعاعى ٢تا كما يف ك 
 .يف صحيًح ميسلمو  -وي نٍ عى  اللي  يى ضً رى -

فدؿن على أفن لليلًة القىٍدًر عبلماتو يستدؿ  هبا عليها , كييقتىصىري فيها على الوارًد , أك تكوفي العبلمةي 
بويجيوًد الط مأنينًة كانشراًح الصندًر فيها أكثري  -رىًٛتىهيمي اللي -مبنينةن على الوارًد , كقوًؿ بعًض أىًل العلًم 

      ألفن نصن الكتاًب دؿن على تػىن زًؿ ا١تبلئكًة فيها , كىيى من أسباًب السنكينًة كالثنباًت من غَتًىا ؛ 
فإذا رآىا بعبلماتا ؛ فإنو يقوؿ الد عاء الوارد الذم ,  ألفن الشياطُت تفر  منهم -بإذًف الًل تعاىل-

لل عنها حينما سألتو إف علمت أمن ليلةو علنمو النب  صلى الل عليو كسلم ألـ ا١تؤمنُت عائشة رضي ا
] اللهم  إن ك عفٌو ُتِحب  الَعْفَو ليلةي القدًر ماذا تقوؿ فيها ؟ فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ٢تا قويل : 

 .   أخرجو أٛتد , كابن ماجة , كالًتمذم كصحنحو فاْعُف عنِّي [
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__________________________________________________                                                                    
 افِ كَ تِ االعْ  ابُ بَ 

__________________________________________________ 
ى  [ افِ كَ تِ االعْ  ابُ بَ : ]  -رىًٛتىوي اللي -قاؿى ا١تصنِّفي  ـى الصِّياـً  -رىًٛتىوي اللي -بعدى أٍف بُتن كمسائلىوي , أحكا

ـى  ى أحكا كختمى ذلكى ببياًف مسائًل ليلًة القىٍدًر لتعل ًقها بسينػِّينًة قياـً ليايل رمضافى , ناسبى أٍف يبُتِّ
 االعتكاًؼ .
ًف ليغىتىا -ككسرًىا, بضمِّ الكاًؼ - ٍفًتعىاؿه من مادًة عىكىفى , ييقاؿي : عىكىفى , يىًعكيًػفي إ:  واالْعِتَكافُ 

 : الل ٍبثي , كاٟتىٍبسي , كميبلزمةي الشنيًء , قاؿى العجناجي : ومعناُه ,  مشهورتاًف عىٍكفنا , كعيكيوفان 
ُزَجا                 فَ ُهن  يَ ْعُكْفَن ِبِو إذا َحَجا       َعْكَف الن ِبْيِط يَ ْلَعُبوَن الُفن ْ

ًو على الل ٍبًث , كاٍلميبلزىمة أٍف تكوفى ٤تمودةن أك مذمومةن , فمٍن إطبلًقًو على اٍلميبلزمًة كيستوم يف إطبلقً 
 . (ُ)رئ حف جف مغ جغ مع زئاٍلمىحمودًة قوليوي تعاىل : 

انىوي -كقوليوي    .(ِ)رئيث ىث نث مث زث رث زئ:  -سيٍبحى
(ّ)رئ جت هب مب  خب حب جب هئ زئ كمٍن إطبلًقًو على اٍلميبلزمًة اٍلمىذمومًة قوليوي تػىعىاىل : 

 . 
انىوي -كقوليوي  (ْ)رئجن يم  ىم مم خم حم جم زئ :  -سيٍبحى

 .  
 . -رىًٛتىوي اللي -كأمنا حقيقتيوي الشنرعينةي : فسيذكريىا ا١تصنِّفي 

 كاألصلي يف مشركعينًة االعتكاًؼ : دليلي الكتاًب كالس ننًة كاإلٚتاًع . 
انىوي -أمنا دليلي الكتاًب : فقوليوي   .(ٓ) رئ حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض زئ :-سيٍبحى

انىوي -كقوليوي   .(ٔ) رئ يت  ىت نت مت زت رت زئ :  -سيٍبحى
انىوي -فقوليوي    , كالقرآفي ييفسِّري بعضيوي بعضان ٔتعٌت كاحدو  رئ نت زئ كقوليوي :  رئ حف زئ :  -سيٍبحى

صىلنى اللي -, كقد أمرى اللي نبينوي  فينةً ينً اٟتى فدلنًت اآليتاًف على مشركعينًة االعتكاًؼ من جهًة أننوي من بقايا 
                              

 .ُِٓ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ِ)
 .ِٓ/ سورة األنبياء , آية :  (ّ)
 .ُّٖ/ سورة األعراؼ , آية :  (ْ)
 .ُِٓ/ سورة البقرة , آية :  (ٓ)
 .ِٔ/ سورة اٟتٌج , آية :  (ٔ)
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انىوي -باالىتداًء هبدًم األنبياًء ًمٍن قبًلًو , فقاؿى  -عىلىيًو كىسىلنمى   خف جفحف مغ جغ مع زئ :  -سيٍبحى
  كعلى نبينا الصبلة كالسبلـ . , ا٠تليل إبراىيمي , كإٝتاعيلي عليهما  كمنهم،  (ُ)رئمف
انىوي -كقوليوي    رئ يث ىث نث مث زث رث زئ :  -سيٍبحى

(ِ).  
 : منها ظاىره , فهيى معى داللًتها على ا١تشركعينًة دالنةه على حيرمًة عبادتًًو . ووجُو الدِّاللةِ 

: فقد ثبتىًت الس ننةي الصنحيحةي ٔتشركعينًة االعتكاًؼ بقولًًو , كفعًلًو , كتقريرًًه            وأم ا دليُل الس ن ةِ 
ـي - ةي كىالسنبلى  اللةي الس ننًة ّتميًع أنواًعها . ا د, فاجتمعىٍت فيه -عىلىيًو الصنبلى

الًة على مشركعينًتوً فمنى األحاديًث القولينًة      يحًُت من حديًث عبًد الًل بًن عيمىرى ما ثبتى يف الصنح الدن
يَا َرُسوَل الِل ، ِإنِّي ُكْنُت فقاؿى : ))  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -أفن عيمىرى سأؿى الننًبن  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-

َلًة ِفي الَمْسِجِد الَحَراِم ؟ فَ قَ  فََأْوِف :  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -الَ َنَذْرُت ِفي الَجاِىِلي ِة َأْن َأْعَتِكَف لَي ْ
 بَِنْذِرَك (( .

ـي -فقوليوي  ةي كىالسنبلى جوابه لسؤاؿو , كالقاعدةي : " أفن الس ؤاؿى معاده  )) فََأْوِف بَِنْذِرَك ((:  -عىلىيًو الصنبلى
يف ركايًة  ا ما جاءى صر٭تان ىذيف اٞتواًب " , فيكوفي ا١ترادي : ) اعتكٍف ليلةن يف ا١تسجًد اٟتراـً ( , ك 

َلًة (( .البيخارمِّ , كفيها :   )) فَاْعَتَكَف لَي ْ
 .  عليو الصبلة كالسبلـ فدلنٍت على مشركعينًة االعتكاًؼ بقولًوً 

        : فأحاديثي , منها ما ثبتى يف الصنحيحًُت من حديًث أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى  وأم ا الس ن ُة الفعلي ةُ 
يَ ْعَتِكُف الَعْشَر اأَلَواِخَر ِمْن  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -)) َكاَن الن ِبي  قالىٍت :  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-

  َحت ى تَ َوف اُه اللُ (( .؛ رََمَضاَن 
صىلنى اللي عىلىيًو - ي  َكاَن الن بِ يف الصنحيحًُت قاؿى : ))  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كحديثي عبًد الًل بًن عيمىرى 

 (( .  يَ ْعَتِكُف الَعْشَر اأَلَواِخَر ِمْن رََمَضانَ  -كىسىلنمى 
يف الصنحيحًُت , كاألحاديثي ٔتعنا٫تا يف  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كمثليهما حديثي أيب سعيدو ا٠تيدرمِّ 

 كغَت٫تا كثَتةه ., الصنحيحًُت 
 
 

                              
 .َٗ/ سورة األنعاـ , آية :  (ُ)
 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ِ)
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__________________________________________________                                                                    
 ىالَ عَ ت َ  اللِ  ةِ اعَ طَ لِ  دٍ جِ سْ مَ  ومُ زُ لُ :  وَ ىُ 

__________________________________________________ 
ـي يف نىٍذًر عيمىرى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-الًل بًن عيمىرى : فيدؿ  عليها حديثي عبدً  وأم ا الس ن ُة الت قريري ةُ  اٍلميتقدِّ

 اٟتىًنٍيًفينًة  من بقايا حيث دؿن على أفن االعتكاؼ كاف معركفان عندىم ؛ ألننوبًن ا٠تطناًب يف اٞتاىلينًة , إ
ـى يف دليًل الكتاًب , فأقرنهي   . كل يينكره,  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -الننًب  كما تقدن

على أفن االعتكاؼى مشركعه , كأننوي من فضائًل  -رىًٛتىهيمي اللي -: فقد أٚتعى العلماءي  وأم ا الجماعُ 
 األعماًؿ .

ل: أم  [ افِ كَ تِ االعْ  ابُ بَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ   ةن من ا١تسائًل يف ىذا ا١توضًع سأذكري لك ٚتي
 -رىًٛتىوي اللي -كاألحكاـً الشنرعينًة ا١تتعلقًة باالعتكاًؼ , كمناسبةي ذًٍكرًًه يف كتاًب الصنوـً : أننوي بعدى فراًغًو 

        من بياًف مسائًل ليلًة القىٍدًر , ناسبى أٍف يعتٍتى بذكًر أحكاـً االعتكاًؼ , كمسائًلًو ؛ ألفن الننًبن 
كما يف ؛  القىٍدًر  لياؿ العشر إ٪تا ىو طلب ليلة كافى ا١تقصودي من اعتكاًفوً   -اللي عىلىيًو كىسىلنمى صىلنى -

لىمنا اعتكفى العشرى الوسطى من رمضافى  -رىًضيى اللي عىٍنوي -الصنحيحًُت من حديًث أيب سعيدو ا٠تيدرمِّ 
ـي عىلى -يظن  أفن فيها ليلةى القىٍدًر , مث أخربىهي ًجربيلي  فاعتكفىها حىت ؛ أنػنهىا يف العشًر األكاخًر  -يًو السنبلى

 .   -اللي  مي رىًٛتىهي -كالفقهاًء , كثَته منى العلماًء من اٍلميحدًِّثُتى   الًتتيب توفناهي اللي , كقد درجى على ىذا
ى حقيقةى  [ ىالَ عَ ت َ  اللِ  ةِ اعَ طَ لِ  دٍ جِ سْ مَ  ومُ زُ لُ  وَ ىُ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  مراديهي هبذه اٞتملًة أٍف ييبُتِّ

 عائده إىل االعتكاًؼ .  ] ُىَو [االعتكاًؼ الشنرعينةى , فالضنمَتي يف قولًًو : 
ـي ترًكًو كاالنفكاًؾ عنوي , كىذًه ىيى  [ دٍ جِ سْ مَ  ومُ زُ لُ ] :  -رىًٛتىوي اللي - وقولُوُ  لزكـي الشنيًء مصاحبتيوي كعد

ـى معنا يف تعريًفًو الل غىومِّ .   حقيقةي االعتكاًؼ , فالل زيكـي ىوى معٌت االعتكاًؼ كما تقدن
إال على ؛ وي كعليو فإننوي ال يتحقق  االعتكاؼي الشنرعي  إال ٔتبلزمًة ا١تسجًد , كعدـً مفارقًتًو با٠تركًج من

     كجوو مشركعو , كأفن ا٠تيريكجى منى ا١تسجًد بدكًف عذرو موجبه لفساًد االعتكاًؼ كما سيأت بيانيوي 
  ِإال  ِلَما اَل بُد  َلُو ِمْنُو [ .؛ ] َواَل َيْخُرُج اْلُمْعَتِكُف :  -رىًٛتىوي اللي -بإذًف الًل عندى قوًؿ اٍلميصىنًِّف 

بيافه ًلمىحىلِّ االعتكاًؼ كظرًفًو اٍلمىكانِّ , كأننوي ال يكوفي إال يف  ] َمْسِجٍد [:  -اللي رىًٛتىوي - قولُوُ 
انىوي -ا١تسجًد , كىوى ما دؿن عليًو قوليوي    رئ يث ىث نث مث زث رث زئ :  -سيٍبحى

, حيثي  (ُ)
                              

 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)



 شرح زاد المستقنع                          الصَِّيامِ  ابُ تَ كِ                                             ٜٔ      

 

 

ى  انىوي كىتػىعىاىلى -بُتن ككذلك دلنت عليو الس نة حيث إفن النبن  أفن ٤تلن االعتكاًؼ إ٪تنىا ىوى ا١تسجدي , -سيٍبحى
  صلى الل عليو كسلم ل يعتكف يف غَت ا١تسجد , كىكذا ا٠تلفاءي الراشدكف رضي الل عنهم من بعده.

كا١تسجدي : ىوى اسمي مكافو للموضًع الذم تيصلنى فيًو اٞتماعةي , فػ) أىٍؿ ( فيًو للعهًد الذِّىٍتِّ , كمساجدي 
اٞتماعًة منها ما تيصلنى فيو اٞتيميعةي كىيى اٞتىوىاًمعي , كمنها ما ييقتىصىري فيًو على الصنلواًت ا٠تمًس , 

عتكاؼى أيناـو فيها ٚتييعةه, فبل يصح  إال يف مسجدو جامعو على كاٟتكمي شامله للكلِّ , ما ل يكيٍن نىذىرى ا
 .  -رىًٛتىهيمي اللي -تفصيلو عندى أىًل العلًم 

, ك٬تبي أٍف يكوفى    رئ يث ىث نث مث زئ :  -تػىعىاىلى -فيصح  اعتكافيوي يف الكلِّ ؛ لعيميوـً قولًًو 
إذا حىضىرىًت اٞتيميعةي فإمنا أٍف يًتؾى اٞتيميعةى , كىو ٤ترنـه مسجد ٚتعةو يف حاًؿ نىٍذًر أيناـو فيها ٚتييعةه ؛ ألننوي 

 لعدـً العيذًر ا١توجًب للر خصًة بًتًكها , كإمنا أٍف يذىبى للجيميعًة فييًخل  بنذرًًه الواجًب عليًو . 
اٞتماعًة , كأمنا  كا١تسجدي ىنا ال يشملي ميصىلنى ا١ترأًة يف بيًتها ؛ ألفن اآليةى الكرٯتةى مطلقةه يف مساجدً 

كما يف حديث ؛  صىلنى ا١ترأًة يف بيًتها فإننو ل يسمن با١تسجد ا١تعهود شرعان , كالوارد تسميتو ٔتوضعو مي 
ها تِ يْ في ب َ  أةِ رْ المَ  الةُ ] صَ م قاؿ : ى الل عليو كسلن صلن  النبن  عبدالل بن مسعود رضي الل عنو أفن 

أخرجو  ها [تِ يْ ها في ب َ التِ صَ  منْ  لُ ضَ فْ ها في َمْخَدِعها أَ التُ ُحْجرتها ، وصَ ها في التِ صَ  منْ  لُ ضَ فْ أَ 
 .أٛتد , كأبو داكد , كاٟتاكم كصحنحو 

] ألْن م : ى الل عليو كسلن الل صلن  كيف حديث أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي الل عنها قالت : قاؿ رسوؿي 
ُتصلِّي في ُحْجرتها ، وألن ُتصلِّي في ُحْجرتها خيٌر لها ُتصلِّي المرأة في بَ ْيِتها خيٌر لها من أن 

فلم يسمِّ  من أن ُتصلِّي في الدار ، وألْن ُتصلِّ في الد ار خيٌر لها من أن ُتصلِّي في المسجد [
ا خصن ا١تسجد با١توضع ا١تعركؼ .  عليو الصبلة كالسبلـ مواضع صبلتا يف بيتها مسجدان , كإ٪تن

يف ا١تسجًد إذا كافى ا١تعتًكفي رىجيبلن ؛ ألفن اٞتماعةى كاجبةه عليًو , كصحن عن عىًليٍّ   كاعتباري اٞتماعةً 
أنػنهيمىا اعتربىا اٞتماعةى يف ا١تسجًد الذم ييرادي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -كعبًد الًل بًن عبناسو منى الصنحابًة 

 االعتكاؼي فيًو .
 شرًح العيمدًة : ) كىوى قوؿي عامنًة التنابعُتى , كل يػينػٍقىٍل عٍن صحايبٍّ يف -رىًٛتىوي اللي -قاؿى شيخي اإلسبلـً 

 .قاأك مسجدو نىًبٍّ ( , ًإالن مٍن قوًؿ مىٍن خىصن االعتكاؼى با١تساجًد الثنبلثًة ؛ خبلفىوي 
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 مٍ وْ  صَ اَل بِ  ح  صِ يَ وَ ،  ونٌ نُ سْ مَ 

__________________________________________________ 
ـي تعليلينةه , أم : مٍن أجًل طاعًة الًل [  اللِ  ةِ اعَ طَ لِ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  , فخرجى  -عىزن كىجىلن -البلن
 . ؛ كانتظار شخصو , ك٨توه ا١تسجًد لغًَت ذلًك , مثلي لزكًمًو لغرضو دينيومٍّ لزكـي 
يدؿ  على أفن األصلى يف ا١تعتًكًف أٍف يلزـى ا١تسجدى على ىذا الوجًو [  اللِ  ةِ اعَ طَ لِ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

شيءو يشغليوي عنها ؛ ليفوزى ٔترضاًة الًل  فيستغرؽي ٚتيعى أكقاتًًو يف طاعًة الًل ما أمكنىوي , كينقطعي عٍن كيلِّ 
انىوي كىتػىعىاىلى - , فهوى يلزـي أحبن الببلًد إىل الًل كىيى ا١تساجدي ؛ ألحبِّ شيءو لوي كىوى طاعتيوي  -سيٍبحى

انىوي -كطلبي مرضاتًًو   .  -سيٍبحى
ييثابي ؛ األصًل , كىوى أننوي سيننةه  ا١ترادي بو بيافي حكًم االعتكاًؼ يف[  ونٌ نُ سْ مَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

على أفن  -رىًٛتىهيمي اللي -فاعليها , كال ييعاقبي تاركيها , فليسى بفرضو على ىذًه األيمنًة , كقد اتػنفىقى العلماءي 
 االعتكاؼى غَتي كاجبو . 

ييشًتىطي لصحًتًو الصنوـي , كىذا أم : أفن االعتكاؼى ال  [ مٍ وْ  صَ اَل بِ  ح  صِ يَ وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
 . -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -الًل بًن مسعودو منى الصنحابًة ن عىًليِّ بًن أيب طالبو , كعبدً القوؿي مىٍرًكم  ع

كإسحاؽى  ,العزيًز كعيمىرى بًن عبدً , كىوى قوؿي سعيًد بًن ا١تسيًِّب , كاٟتسًن البىصرمِّ , كعطاءو , كطاككسو 
 .  -رىٍٛتىةي الًل عىلىى اٞتىًميعً -كاٟتنابلًة يف ا١تشهوًر , , كىوى مذىبي الشنافعينًة  بًن راىويوً إ

: رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عيمىرى الًل بًن صحيًح البيخارمِّ من حديًث عبدً  ٔتا ثبتى يف واستدل وا على ذلك :
َلًة ِفي  -رىًضيى اللي عىٍنوي -)) َأن  ُعَمَر  قَاَل : يَا َرُسوَل الِل ، ِإنِّي َنَذْرُت ِفي الَجاِىِلي ِة َأْن َأْعَتِكَف لَي ْ

ـي -اْلَمْسِجِد الَحَراِم ؟ فَ َقاَل  ةي كىالسنبلى  . : َأْوِف بَِنْذِرَك (( -عىلىيًو الصنبلى
ألفن اللنيلى ليسى ٤تبٌلن للصنوـً .  يف صحًة االعتكاًؼ لىمنا صحن اعتكاؼي اللنيًل ؛ كلو كافى الصنوـي شرطان 

كالبيهقيِّ :            , فدؿن على صحًة االعتكاًؼ بدكًف صياـو , كما كردى يف ركايًة أيب داكدى , كالدنارقيطٍتِّ 
رىًٛتىهيمىا - كما نقلىوي اٟتافظي الدنارقيطٍت  عن أيب بكرو الننيسابيورمِّ ؛  فزيادةه مينكىرةه  َوُصْم ((، )) ِاْعَتِكْف 

إال أٍف ؛ أننوي قاؿى : ) ليسى على ا١تعتكًف صوـه  -رىًضيى اللي عىنػٍهىمىا-كريًكمى عًن ابًن عبناسو ,  -اللي 
             , كصيحِّحى كقفيوي . على نفًسًو ( , كيػيٍركىل مرفوعان , كموقوفان  ٬تعلىوي 
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 دِ جِ سْ ى مَ وَ سِ ، ٍد جِ سْ مَ  لِّ ي كُ فِ فَ  ةَ أَ رْ  المَ ال  إِ  ، يوِ فِ  عُ م  ُيجَ  دٍ جِ سْ ي مَ  فِ ال  إِ  ح  صِ يَ  الوَ  ،رِ ذْ الن  بِ  انِ مَ زَ لْ ي َ وَ 
 اهَ تِ يْ ب َ 

__________________________________________________ 
كدؿن على صحًة ىذا القوًؿ دليلي العقًل كىوى القياسي ؛ فاالعتكاؼي عبادةه تصح  يف اللنيًل , كال ييشًتىطي 

 ٢تا صوـه , فأشبوى سائرى العباداًت . 
 ًف مطلىقه , كىو يدؿ  على عدـً كجوًب الصنوـً . كألننوي ل يصحن دليله باإللزاـً بالصنوـً , فظاىري القرآ

الًة على كجوًب  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كأمنا الس ننةي فحديثي عيمىرى  أقول من جهًة الث بيوًت منى األحاديًث الدن
م أخرجىوي الذ -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-الصنوـً ؛ حيثي ل تىٍسلىٍم من مقاؿو , فحديثي أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى 

ضعيفه  )) ال اْعِتَكاَف ِإال  ِبَصْوٍم ((قاؿى :  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -الدنارقيطٍت  , كالبيهقي  أفن الننًبن 
      : ) ىذا كىٍىمه مٍن سيفيافى بًن حيسُتو , كسويده ضعيفه ال ييقبىلي  -رىًٛتىوي اللي -قاؿى اٟتافظي البيهقي  

 ما تػىفىرندى بًو ( أ.ق
يف االعتكاًؼ ا١تسنوًف , كال يف  ال؛ كعليو فإننوي يكوفي صوـي ا١تعتكًف أفضلي , كلكننوي ال ٬تبي عليًو 

 الواجًب . كاللي أعلمي . 
االعتكاًؼ  أم : أفن االعتكاؼى يلزـي بالننذًر , كالصنوـي يف[  رِ ذْ الن  بِ  انِ مَ زَ لْ ي َ وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

ٍمنىا , لكنػنهيما يلزماًف إذا نذرى٫تا ؛ ألفن الننذرى  أيضان  كاجبه  إذا نذرىهي , فاألصلي عدـي كجوهًبما كما قدن
         ًلمىا ثبتى يف صحيًح البيخارمِّ من حديًث أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى  ؛ إذا كاف طاعةن  ٬تبي الوفاءي بوً 

 )) َمْن َنَذَر َأْن يُِطْيَع اللَ فَ ْلُيِطْعُو (( .قاؿى :  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -أفن الننًبن   -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-
فيجب  يف ىذا العيميوـً  فتدخبلف كالصوـي طاعتاف فدؿن على كجوًب الوفاًء بنذًر الطناعًة , كاالعتكاؼي 

 . الوفاء هبما 
أم : ال يصح  الننذري إال إذا كافى يف [  يوِ فِ  عُ م  ُيجَ  دٍ جِ سْ ي مَ  فِ ال  إِ  ح  صِ يَ  الوَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

ـي فيو اٞتماعةي فإننوي  ـى بيافي دليًل ذلكى , كأننوي إذا ل يكيًن ا١تسجدي تيقا مسجدو تيقاـ فيو اٞتماعةي , كقد تقدن
 تكافىوي  سيضطر  ألحًد أمريًن : فإمنا أٍف يًتيؾى اٞتماعةى كىيى كاجبةه عليو , كإمنا أٍف ٮترجى إليها كيًتيؾى اع
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،  ةِ نَ ي ْ دِ ُد المَ جِ سْ مَ فَ ،  امُ رَ ا الحَ هَ لُ ضَ فْ أَ وَ - ةِ ثَ اَل الث   رِ يْ ٍد غَ جِ سْ ي مَ فِ  ةَ اَل الص   وِ أَ ،  هُ رَ ذَ نَ  نْ مَ وَ 
 وِ سِ كْ عَ بِ  وُ سُ كْ عَ وَ ،  وُ نَ وْ ا دُ مَ يْ فِ  ُجزْ يَ  مْ لَ  لَ ضَ فْ األَ  نَ ي  عَ  نْ إِ وَ ،  يوِ فِ  وُ مْ زَ لْ ي َ  مْ لَ  -ىصَ قْ األَ فَ 

__________________________________________________ 
لبلعتكاًؼ  كيتكرنري ىذا ا٠تركجي معى إمكاًف التنحر ًز عنوي باالعتكاًؼ يف مسجًد ٚتاعةو , كىذا مناؼو 
كلذلك ,  فكبل٫تا ٥تالفه للشنرًع , كىذا خاص  بالرِّجاًؿ ؛ ألنػنهيم ىيمي الذينى ٕتبي عليهم اٞتماعةي 

أم : ٬توزي  [ اهَ تِ يْ ب َ  دِ جِ سْ ى مَ وَ سِ ؛ ٍد جِ سْ مَ  لِّ ي كُ فِ فَ  ةَ أَ رْ  المَ ال  إِ ] بقولًًو :  -رىًٛتىوي اللي -ا١ترأةى  استثٌت
للمرأًة أٍف تعتكفى يف ا١تسجًد , كمثليها مٍن ال ٕتبي عليو اٞتماعةي لعذرو كا١تريًض , كىكذا الرنجيلي إذا 

 يف مسجًد ٚتاعةو  الص بحى  أٍف يعتكفى مٍن بعًد أف ييصلِّيى : اعتكفى يف كقتو ال مكتوبةى عليًو فيًو , مثلي 
الفجًر إىل الزنكاًؿ , أك مٍن بعًد بعد صبلة فيًو , فيعتكفي فيو من  ٚتاعةى مث ينتقلي إىل ا١تسجًد الذم ال 

يف مسجدو ال ٚتاعةى فيًو  مسجًد اٞتماعًة مث ينتقلي معتكفان الش ركًؽ إىل الزنكاًؿ , أك ييصلِّيى العصرى يف 
 إىل الغيريكًب . 

كاؼي ا١ترأًة يف مسجًد بيًتها ؛ ألننوي ليسى فبل يصح  اعت [ اهَ تِ يْ ب َ  دِ جِ سْ ى مَ وَ سِ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
ـى .  ٔتسجدو كما تقدن

      امُ رَ ا الحَ هَ لُ ضَ فْ أَ وَ - ةِ ثَ اَل الث   رِ يْ ٍد غَ جِ سْ ي مَ فِ  ةَ اَل الص   وِ أَ ،  هُ رَ ذَ نَ  نْ مَ وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
 وُ سُ كْ عَ وَ ،  وُ نَ وْ ا دُ مَ يْ فِ  ُجزْ يَ  مْ لَ  لَ ضَ فْ األَ  نَ ي  عَ  نْ إِ وَ ،  يوِ فِ  وُ مْ زَ لْ ي َ  مْ لَ  -ىصَ قْ األَ فَ ،  ةِ نَ ي ْ دِ ُد المَ جِ سْ مَ فَ 
ي عليو  [ وِ سِ كْ عَ بِ  أم : أفن مىٍن نذرى االعتكاؼى يف مسجدو غًَت ا١تساجًد الثنبلثًة ا١تفضنلًة فإننوي ال يتعُتن

 .  -رىًٛتىهيمي اللي -كىذا ىوى مذىبي ٚتهوًر السنلًف كا٠تلًف , ذلكى ا١تسجدي 
صىلنى اللي عىلىيًو -الذم أخرجىوي الشنيخاًف أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىٍنوي -ْتديًث أيب ىيريرةى  واحتج وا :

ككجوي الدِّاللًة منوي : أننوي إذا  (( اٟتديث)) ال ُتَشد  الرَِّحاُل ِإال  ِإَلى َثاَلثَِة َمَساِجَد .... قاؿى :  -كىسىلنمى 
ي بالتنعيًُت لىًزـى منوي جوازي شدِّ الرِّحاًؿ إليًو خاصةن إذا نذرىهي , فإذا ل  ًقيلى إفن غَتى  ٍ يىذًه ا١تساجًد يتعُتن  تعُتن

ى بالتنعيًُت حاؿى عدًمًو .؛ كالوجوًب ًُت يف حاًؿ الل زكـً بالتنعي غَتىا  فمن باًب أكىل أالن تتعُتن
ى مسجدان  فإننوي ال يلزميوي أف يعتكفى فيًو كلو  ؛ كافى غَتى ا١تساجًد الثنبلثًة لبلعتكاًؼ ك  كعليو فإننوي إذا عُتن

, كىو ٥تيػنره يف كفائًًو بالننذًر بينىوي كبُتى غَتًًه على حدٍّ سواءو , فيجوزي لو أف يفيى بنذرًًه يف  مىٍنذيكران كافى 
 غَتًًه .
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ى أحدى ا١تساجدى الثنبلثةى ا١تفضنلةى  ـي ٔتكةى , كمسجدي الننًبِّ كىيى ا-أمنا إذا عُتن صىلنى اللي عىلىيًو -١تسجدي اٟترا
فإننوي يينظري فيًو : فًإٍف كافى نذرى يف أفضًلها كىوى  -يف ا١تدينًة , كا١تسجدي األقصى يف الشناـً  -كىسىلنمى 

ي عليًو , كال ٬تىٍزيو غَتيهي , كإٍف كافى نذرى االعتكاؼى  ـي فإننوي يتعُتن صىلنى اللي -يف مسجًد الننًبِّ  ا١تسجدي اٟترا
ي عليًو مسجدي الننًبِّ  -عىلىيًو كىسىلنمى          فإننوي ٬توزي لوي أٍف ينتقلى إىل اٟتىرىاـً , كىو أفضلي منوي , كال يتعُتن

        ٟتراـً فإننوي ال يصح  أمنا إذا أرادى االنتقاؿى إىل غًَت ا١تسجًد اك يف ىذه اٟتالًة ,  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -
ي عليو   . مسجد النب صلى الل عليو كسلم , كاٟتراـكال ٬تىٍزًٍيًو يف الوفاًء بالننذًر , كيتعُتن

صىلنى اللي عىلىيًو -كمسجًد الننًبِّ , كىكذا ا١تسجدي األقصى فيجوزي لوي أف ينتقلى إىل ا١تسجًد اٟتىرىاـً 
ي  -كىسىلنمى        عليًو الوفاءي يف األقصى يف ىذًه اٟتالًة اليت انتقلى فيها إىل ما ىوى أفضلي منوي   كال يتعُتن

ي عليًو يف ىذه اٟتالًة  كأمنا إذا أرادى االنتقاؿى إىل غَت٫تا فإننوي ال يصح  كال ٬تىٍزًٍيًو يف الوفاًء بنذرًًه , كيتعُتن
 . ملن كسى  عليوً  ى اللي صلن  لنبِّ , كما تقدـ يف مسجد ا الوفاءي يف ا١تسجًد األقصى

حديثي أيِـّ ا١تؤمنُتى  فدليُلُو :أمنا كوفي ا١تسجًد اٟتىرىاـً أفضليها مث ا١تسجًد الننًبومِّ , مث ا١تسجًد األقصى 
ٍعتي رسوؿى الًل  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-ميمونةى  َصاَلٌة ِفيِو )) يقوؿي :  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -قالىٍت : ٝتًى

, كقاؿ شيخ  أخرجىوي ميسلمه  َأْفَضُل ِمْن أَْلِف َصاَلٍة ِفْيَما ِسَواُه ِمَن اْلَمَساِجِد ِإال  َمْسَجَد الَكْعبِة ((
اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو الل : ) كا١تسجد اٟتراـ أفضل ا١تساجد , كيليو مسجد النب صلى الل عليو 

 . ػكسلم , كيليو ا١تسجد األقصى ( اى
رىًضيى اللي -الًل حديثي جابًر بًن عبدً  فدليُلُو :كأمنا جوازي االنتقاًؿ يف الوفاًء بالننذًر إىل األفضًل منها 

)) َأن  رَُجاًل َقِدَم يَ ْوَم الَفْتِح ، فَ َقاَل : يَا َرُسوَل الِل ، ِإنِّي َنَذْرُت ِإْن فَ َتَح الُل َعَليَك :  -عىنػٍهيمىا
: َصلِّ َىاُىَنا   -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -ُأَصلَِّي ِفي بَ ْيِت اْلَمْقِدِس رَْكَعتَ ْيِن ، فَ َقاَل لَُو الن ِبي  َمك َة َأْن 

ركاهي أٛتدي , كأبو داكدى  ثُم  َأَعاَد َعَليِو ، فَ َقاَل : َصلِّ َىاُىَنا ، ثُم  َأَعاَد َعَليِو ، فَ َقاَل : َشْأُنَك ِإًذا ((
 هقي  , كاٟتاكمي كصحنحىوي .كالبي

الًل بًن عبناسو ؛ كما يف صحيًح ميسلمو عن عبدً  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-كقد أفتىٍت بذلكى أيـ  ا١تؤمنُتى ميمونةي 
َصلَِّين  )) َأن  اْمَرَأًة َشَكْت َشْكًوى ، فَ َقاَلْت : ِإْن َشَفاِنَي الُل أَلَْخُرَجن  َفَلُ :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-

  ِفي بَ ْيِت اْلَمْقِدس ، فَ بَ َرَأْت ، ثُم  َتَجه َزْت ُترِْيُد الُخُروَج ، َفَجاَءْت َمْيُمْونَُة ُتَسلُِّم َعَليَها 
 صىلنى اللي -َوَصلِّي ِفي َمْسِجِد الر ُسوِل ، َفُكِلي َما َصنَ ْعُت ، َوَأْخبَ َرتْ َها ِبَذِلَك ، فَ َقاَلْت : ِاْجِلِسي 
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 فُ كِ تَ عْ مُ الْ  جُ رُ خْ  يَ اَل وَ ،  هِ رِ آخَ  دَ عْ ب َ  جَ رَ خَ وَ ، ى لَ وْ األُ  وِ تِ لَ ي ْ لَ  لَ بْ ق َ  وُ فَ كَ تَ عْ مُ  لَ خَ دَ  اً نيِّ عَ مُ  اً انمَ زَ  رَ ذَ نَ  نْ مَ وَ 
 وُ نْ مِ  بُد  ا اَل مَ  لِ ال  إِ 

__________________________________________________ 
يَ ُقوُل : َصاَلٌة ِفْيِو َأْفَضُل ِمْن أَْلِف  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -؛ فَِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل الِل  -عىلىيًو كىسىلنمى 

  ِإال  َمْسِجَد الَكْعَبِة (( .؛ َصاَلٍة ِفْيَما ِسَواُه ِمَن اْلَمَساِجِد 
كاألثًر على جواًز االنتقاًؿ يف الوفاًء بنذًر االعتكاًؼ منى ا١تسجًد ا١تفضوًؿ إىل , فاجتمعى دليلي الس ننًة 

 ال العكسي . ؛ األفضًل 
ـى فإننوي  ى ا١تسجدى اٟتىرىا ى األفضلى ل ٬تيٍزًًه الوفاءي فيما دكنىوي , فلو عُتن ال ٬تىٍزًٍيًو الوفاءي يف غَتًًه كإذا عُتن

أف يفيى بنذرًًه يف  -رىًضيى اللي عىٍنوي -عيمىرى بنى ا٠تطناًب  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -كلذلكى أمرى الننًب  
ـى , ٓتبلًؼ الرنجيًل الذم نىذىرى الصنبلةى يف األقصى  يى يف حيثي أمرىهي أٍف ييصىلِّ ؛ ا١تسجًد اٟتىرىاـً كما تقدن

ى األفضلى ل ٬تىيٍز لوي االنتقاؿي إىل ا١تفضوًؿ , كالعكسي   ا١تسجد اٟتراـ ـى ؛ فدؿن على أفن مىٍن عُتن كما تقدن
 بالعكًس .

 [ هِ رِ آخَ  دَ عْ ب َ  جَ رَ خَ وَ ، ى لَ وْ األُ  وِ تِ لَ ي ْ لَ  لَ بْ ق َ  وُ فَ كَ تَ عْ مُ  لَ خَ دَ  اً نيِّ عَ مُ  اً انمَ زَ  رَ ذَ نَ  نْ مَ وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
إذا نذرى ا١تعتًكفي زماننا معيػنننا فإننوي يلزميوي أف يستغرؽى الزنمافى ا١تنذكرى باالعتكاًؼ كامبلن , فإذا نذرى اللنيلةى 

, كال يكوفي كذلكى ًإالن  ؛ حىتن يكوفى اعتكافيوي لًلىٍيًلةو كاملةو  فإننوي البيدن أٍف يدخيلى ا١تعتكىفى قبلى بدايًة اللنيلً 
قبلى بدايًتًو كلو بيسَتو  ا نواهي كامبلن فإننوي يدخيلي معتكىفىوإذا دخلى قبلى غيريكًب الشنمًس , كىكذا الننهاري إذ

, ككذلكى  على ا٠تبلؼ يف بداية الننهار ًسوً مشىٍ  فجره , أك منى الزنمًن , فيدخلي يف نذًر الننهاًر قبلى طلوعً 
 يخرجي بعدى غيريكًب الشنمًس .فًو فإننوي ٮترجي بعدى ٘تاـً الزنماًف ككمالًًو , يف خركجً 

ـى أفن األصلى يف االعتكاًؼ ىوي  [ وُ نْ مِ  بُد  ا اَل مَ  لِ ال  إِ ؛  فُ كِ تَ عْ مُ الْ  جُ رُ خْ  يَ اَل وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ  تقدن
على ىذا األصًل يف  -رىًٛتىهيمي اللي -لزكـي ا١تسجًد كما بينناه يف حقيقًة الشنريعًة , كقٍد أٚتعى العلماءي 

ًفًو بدك  ًفًو بدكًف حاجةو , كأننوي إذا خرجى مٍن ميعتكى ًف اٞتملًة , كأننوي ال ٬توزي للمعتًكًف أٍف ٮتريجى من ميعتىكى
ًة ا١توجبًة للفساًد ؛ ألننوي فػىعىلى  حاجةو , كال شرطو فسدى اعتكافيوي , كإٍف كافى بينػىهيم خبلؼه يف ٖتديًد ا١تدن
ما يػينىايف االعتكاؼى مٍن غًَت عيذرو , فخرجى عن كونًًو ميعتًكفنا , كفسدى اعتكافيوي , كلذلكى ثبتى يف 

 )) ِإْن َكاَن َرُسوُل الِل         أنػنهىا قالىٍت :  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-ةى الصنحيحًُت مٍن حديًث أيِـّ ا١تؤمنُتى عائش
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 وُ طَ رِ تَ شْ يَ  نْ  أَ ال  إِ  ؛ ةً ازَ نَ جَ  دُ هَ شْ  يَ اَل وَ ،  اً ضيْ رِ مَ  ُعودُ  ي َ اَل وَ 

__________________________________________________ 
ُلُو ، َوأَنَا َحاِئٌض ، وََكاَن اَل  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى - لُيْدِخُل َعَلي  رَْأَسُو ، َوُىَو ِفي اْلَمْسِجِد فَأُرَجِّ

 (( .  ُمْعَتِكفاً َحاِجٍة ِإَذا َكاَن ِإال  لِ ؛ َيْدُخُل اْلبَ ْيَت 
يف اعتكاًفًو , كأننوي كافى ال ٮتريجي من  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -ىدمى الننًبِّ  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-فبيػننىٍت 

 كال ٮتريجى منوي . , ا١تسجًد إال ٟتاجةو , فدؿن على أفن األصلى يف ا١تعتًكًف أٍف يلزـى ا١تسجدى 
مثلي : قضاًء اٟتاجًة مٍن بوؿو , أك غائطو , أك حاجةو شرعينةو   [ وُ نْ مِ  بُد  ا اَل مَ  لِ ال  إِ  ]:  -اللي رىًٛتىوي - قولُوُ 

نىابةو من احتبلـو , كغيٍسًل ٧تاسةو ال ٯتكنيوي غى  سليها يف ا١تسجًد , كإذا تعذنرى عليًو اٍلمىٍطعىمي كغيسًل جى
قىٍدًر سىدِّ اٟتاجًة , كإذا خرجى لتحصيًل حاجًتًو مشى على كاٍلمىٍشرىبي يف ا١تسجًد جازى لوي أٍف ٮتريجى بً 

 عادتًًو , كال يلزميوي إسراعه , كال ييًطيلي البقاءى خارجى ا١تسجًد مٍن ديكًف حاجةو .
) ألن  ما أُبِيَح كإذا أمكنىوي أٍف يقضيى حاجتىوي يف األقرًب دكفى ضررو ل ٬تىيٍز لوي الذنىابي لؤلبعًد ؛ 

ُر ِبَقَدرَِىا ( .   ، للض رورِة   والحاجِة يُقد 
أم : ال ٬توزي  [ وُ طَ رِ تَ شْ يَ  نْ  أَ ال  إِ  ؛ ةً ازَ نَ جَ  دُ هَ شْ  يَ اَل وَ ،  اً ضيْ رِ مَ  ُعودُ  ي َ اَل وَ ] :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

نائًز , كدفنيها مٍن غًَت كٮتريجى لعيادًة ا١تريًض كزيارتًًو , كىكذا شيهيودي اٞت, للمعتًكًف أٍف يًتيؾى اعتكافىوي 
 ل يػىٍفعىٍل ذلكى حاؿى اعتكاًفًو .  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -ألفن الننًبن شرطو ؛ 

)) ِإْن ُكْنُت أنػنهىا قىالىٍت :  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-كًلمىا رىكىل ميسلمه يف صحيًحًو عن أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى 
 ِإال  َوأَنَا َمار ٌة (( . ؛ أَلَْدُخُل البَ ْيَت لِْلَحاَجِة ، َواْلَمرِْيُض ِفيِو َفَما َأْسَأُل َعْنُو 

يػيٍفهىمي منوي أنػنهىا ال تقفي حاؿى الزِّيارًة كالًعيادًة , كلذلكى  )) َوأَنَا َمار ٌة ((:  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-كقو٢تيا 
على أننوي إذا كقفى بطلى اعتكافيوي ؛ ألننوي ًفٍعله مينىاؼو  -رىًٛتىهيمي اللي -من أىًل العلًم  نصن طائفةه 

لبلعتكاًؼ ؛ فهوى نوعي ميٍكثو خارجو عًن ا١تسجًد , كًمنػٍهيم مىٍن فىصنلى فخفنفى يف النػنٍفًل , كشدندى يف 
 اعتكاًؼ الفرًض .

ٍنعي مٍن خيريكًج ا١تعتًكًف لعيادةً   -رىًٛتىهيمي اللي -كشيهيوًد اٞتنازًة ىوى مذىبي ٚتهوًر العلماًء , ا١تريًض  كاٍلمى
ـي ابني اٍلميٍنًذًر  عن عطاءو , ك٣تاىدو , كعركةى , كالز ىرمِّ , كإسحاؽى , كأيب ثىورو  -رىًٛتىوي اللي -كحكاهي اإلما

 . -رىٍٛتىةي الًل عىلىى اٞتىًميعً -١تشهوًر كأٛتدى يف ا, كالشنافعيِّ , كمالكو , كىوى مذىبي اإلماـً أيب حنيفةى 
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 اَل يَ ْعِنيِو . َواْجِتَناُب َما،  َوُيْسَتَحب  اْشِتَغالُُو بِالُقَربِ ,  َوِإْن َوِطيَء ِفي فَ ْرٍج َأْفَسَدهُ 

__________________________________________________ 
دخولًًو عند أك , أم : أٍف يىٍشًتىًطى عندى نذرًًه االعتكاؼى  [ وُ طَ رِ تَ شْ يَ  نْ  أَ ال  إِ  ]:  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 

و  خاصان بشخصو أك ,  ذلكى عامان ٞتنازًة ؛ سواءن كافى كشيهيوًد ا, للميعتىكىًف أف ٮتريجى لعيادًة ا١تريًض  معُتن
 .  -رىًٛتىهيمي اللي -أك غريبو كىذا مذىبي ٚتهوًر العلماًء , قريبو 

صىلنى اللي عىلىيًو -يف الصنحيحًُت أفن الننًبن  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-ْتديًث أيِـّ ا١تؤمنُتى عائشةى  واستدل وا :
 . َواْشَتِرِطي ((، )) ُحجِّي :  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-بًَت بًن عبًد اٍلميطنًلًب قاؿى لضيبىاعةى بنًت الز   -كىسىلنمى 

 يف صحيًح ميسلمو . -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كمثليوي حديثي عبًدالًل بًن عبناسو 
 . )) فَِإن  َلِك َعَلى رَبِِّك َما اْسَتثْ نَ ْيِت ((كيف ركايًة الننسائيِّ : 

 بقياًسًو على الوىٍقًف ؛ ألفن كيبلن منهما عىٍقده ال ٬تبي ًإالن بإ٬تاًب اٍلميكلنًف لوي على نفًسًو .:  واستدل وا
و , فإذا اشًتطى ا٠تركجى  قىٍدرى  فكأننوي نذرى االعتكاؼى مستثنيان كألفن االعتكاؼى عبادةه ال ٗتتص  ًبقىٍدرو معُتن

 خركًجًو .
ك٨توًىا ًمنى القيرىًب اليت , كعيادًة ا١تريًض , جازى لوي ا٠تيريكجي لشهوًد اٞتنازًة  فإذا اشًتىطى على الوجًو ا١تعتربً 

ٍ عليًو   إذا كانىٍت داخلةن يف شرًطًو .؛ ل تتعُتن
 كالتنكس بى بالصنٍنًعًة فإننوي ال يصح  ؛ ًلمينافاتًًو لبلعتكاًؼ ., كأمنا إذا اشًتىطى التِّجارةى 

رنـي ٦تا يفسدي االعتكاؼى من باًب أكىل , كاشًتاًطًو اٞتماعى لزكجًتًو , أك ا٠تركًج من ككذا اشًتاطيوي اٍلميح
 ا١تسجًد مىت شاءى , أك ًلمىا شاءى , فجميعيوي مينىاؼو لبلعتكاًؼ صورةن كمعٌتن , فبل يصح  . 

  أك ديبيران ,  الفرًج قػيبيبلن كافى ءى يفأم : أفن الوط [ ] َوِإْن َوِطيَء ِفي فَ ْرٍج َأْفَسَدهُ :  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
على ذلكى كما  -رىًٛتىهيمي اللي -ييوًجبي اٟتكمى بفساًد االعتكاًؼ , كقٍد أٚتعى العلماءي  , أك حرامان حبلالن 

  رئ يث ىث نث مث زث رث زئ :  -تػىعىاىلى -قوليوي  واألصُل فيِو :نقلىوي غَتي كاحدو منهم , 

(ُ) 
ًؿ ٤ترنمان  ٤ترنـه على ا١تعتًكًف ,حيثي دلنٍت على أفن اٞتماعى  فًمٍن باًب أكىل إذا كافى  فإذا كافى يف اٟتىبلى

 كالننذًر , أك غَتى كاجبو .  يًع االعتكاًؼ سواءن كافى كاجبان ْتراـو , كاآليةي عامنةه يف ٚت

                              
 .ُٕٖ/ سورة البقرة , آية :  (ُ)
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أم : يستحب  للمعتًكًف أٍف يشغلى أكقاتى  ] َوُيْسَتَحب  اْشِتَغالُُو بِالُقَرِب [:  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
كإحياًء اللنيًل بالصنبلًة , كيتأكندي استحبابي   -تػىعىاىلى -االعتكاًؼ بالطناعات اليت ييتقرنبي هبا إىل الًل 

كما ؛  ًر فيها لًليلًة القىدٍ  اعتكفىها طلبان  -كىسىلنمى صىلنى اللي عىلىيًو -ذلكى يف العشًر األكاخًر ؛ ألفن الننًبن 
ـى يف حديًث أيب سعيدو ا٠تيدرمِّ    كالننهاًر , , كيستكثري من تبلكًة القرآًف آناءى اللنيًل  -رىًضيى اللي عىٍنوي -تقدن

 ًكًف ذًٍكري الًل , كالصنبلةي كيكثري منى األذكاًر , كحكى يف اإلفصاًح اإلٚتاعى على أننوي ييستحب  للمعت
ب ًر , فحاؿي االعتكاًؼ ميًعٍُته كقراءةي القرآًف , ك٭ت    صِّلي يف ٚتيًع ذلكى أعلى مراتًبًو با٠تشوًع , كالتندى

 كحصولًًو ., بإذًف الًل على ٖتقيًق ذلكى 
ؾي االشتغاؿى ٔتا ال يهم  ا١تعتًكفى مٍن أمًر ًدٍينو تر أم :  ] َواْجِتَناُب َما اَل يَ ْعِنيِو [:  -رىًٛتىوي اللي - قولُوُ 
ٍرًء أك دي  الذم أخرجىوي  -رىًضيى اللي عىٍنوي -كما يف حديًث أيب ىيريرةى ؛  ٍنيا , كىوى مٍن حيسًن إسبلـً اٍلمى

مذم   )) ِمْن ُحْسِن ِإْساَلِم اْلَمْرِء تَ رُْكُو َما اَل قاؿى :  -صىلنى اللي عىلىيًو كىسىلنمى -كابني ماجوى أىفن الننًبن , الًتِّ
ألفن االشتغاؿى ٔتا ال يػىٍعًٍت يشغلي عمنا يػىٍعًٍت , كييوًقعي صاحبىوي يف ؛  األحاديًث اٞتامعةً  فهو منى  يَ ْعِنْيِو ((

ػم وي كغم وي , كمىٍن كفػنقىوي اللي لبلشتغاًؿ ٔتا يىعًنيًو   كتػىٍرًؾ ما ال يػىٍعًنيًو , الغفلًة فتعظمي خسارتيوي , كيكثري ىى
 فإننوي يىٍكميلي إسبلميوي . 

ىذا اٟتديثى من  -رىًٛتىوي اللي -دن اٟتافظي أبو داكدى سليمافي بني االشعًث السنجستان  كلذلك عى 
اري الس ننًة .   األحاديًث األربعًة اليت عليها مىدى

 : -رىًٛتىوي اللي -قاؿى النناظمي 
ْيِن ِعْنَدنَا َكِلَماٌت       َأْرَبٌع ِم           ْن َكاَلِم   َخْيِر الَبرِي ةْ ُعْمَدُة الدِّ

 ات ِق الش بُ َهاِت َواْزَى   ْد َودَْع       َما لَْيَس يَ ْعِنْيَك َواْعَمَلْن بِِني ةْ 
هبذا األمًر , كرىنبيوا منى التنساىيًل فيًو حىت قاؿى اٟتسني البىٍصرم   -رىًٛتىهيمي اللي -كقًد اىتمن السنلفي الصناحلي 

 عبلمًة إعراًض الًل عًن العبًد اشتغاليوي ٔتا ال يػىٍعًنيًو ( . : ) مٍن  -رىًٛتىوي اللي -
 : ) كبلـي العبًد فيما ال يػىٍعًنيًو مٍن خيذالًف الًل ( .  -رىًٛتىوي اللي -كقاؿى معركؼه 

: ) أىٍمره أىنىا يف طلًبًو مٍن   -رىًٛتىوي اللي -قاؿى مورِّؽه العجلي  , كىوى أمره عزيزه , لكنن اللى يػيوىفِّقي لوي مىٍن شاءى 
ا  ا سىنىةو كذى  قاليوا : كما ىوى ؟ قاؿى : الكف  عمنا ال يػىٍعًنيًٍت ( .  , كلىٍستي بًتىارؾو طلىبىوي أبدان  , ككذى

ارًنا  أٍف يىػمينن علينا بتوفيًقًو , كأٍف يشغلىنىا ٔتا يعًنينىا , كيبارؾى فيما بىًقيى لنا من أعم -تػىعىاىلى -نسأؿي اللى 
 إننوي ٝتيعه ٣تيبه .


