
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 :أتليف

 عبد هللا العّياشي بن أعراب رمحاين أيب
 انوي، دولة اجلزائرعليم الثّ إمام وخطيب مسجد بالل بن رابح، وأستاذ التّ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 تعطري األانم أبهم   مسائل الص  يام
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 مةاملقد  
الم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه والسّ  الةالعاملني والصّ  احلمد هلل ربّ 
 :أمجعني، وبعد

جاءت على  يام "،مسائل الص   تعطري األانم أبهم   :"فهذه رسالة موسومة ب
 شكل:
 يام...ومرقمة، تتضمن أهم مسائل الص   خمتصرة مسائل -
غالب املفتني اليوم  اجح فيها، ألن  مع ذكر خالف العلماء يف بعضها وبيان الر    -

واصل االجتماعي املختلفة، وغريها ة، ومنصات الت  يف خمتلف القنوات الفضائي  
يفتون على مذهب فقهي معني، وال يذكرون اخلالف احلاصل يف بعض املسائل، 

يلبس على بعضهم فيظن أن هناك وال يبينون للعوام املذهب املفىت به، وهذا قد 
مسع قوال آخر يف املسألة دعاه هذا إىل تسفيه القول إذا قوال واحد فيها، حبيث 

 اين...، أو جتهيل بعض املفتني...ل، أو القول الث  األو  

وفق  ا، ورتبتهك االختصار واالقتصار على الكالمسلكت يف بيان مسائلها مسل وقد  
يام من طالب العلم غايته، فيدرك بذلك أحكام الصّ  افيهم، حيث جيد أسلوب سهل ومنظّ 

 حيث اجلملة.
 وهذه املسائل هي:

 (: *** وقفات قبل حلول شهر رمضان: 10املسألة )  -
 تعريف الص وم لغة وشرعا.(: ***  10املسألة )  -
 اتريخ فرضي ة الص يام. (: *** 10املسألة )  -
 فضائل صيام رمضان:(:*** 41املسألة ) -
 مشروعي ة صيام رمضان. (: *** 51 املسألة ) -
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(:*** أحاديث ال تصح  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فضل شهر 10املسألة ) -
 رمضان وصيامه:

 (: *** سنن الصوم وآدابه. 10املسألة )  -
 (: *** فوائد الصيام. 10املسألة )  -
 (: *** تبييت ني ة صوم رمضان: 10املسألة )  -
 أركان الصوم. (: *** 01املسألة )  -
 (:*** شروط الصوم: 00املسألة )  -
 (:*** مبطالت الصيام. 00املسألة )  -
 (:*** من يرخص هلم الفطر مع وجوب الفدية عليهم. 00املسألة )  -
 مقدار الفدية.(:***  04املسألة )  -
 (:*** أمور ال تبطل الصوم. 05املسألة )  -
 الة، والفطر يف رمضان.(: *** املسافة املطلوبة يف قصر الص 00املسألة )  -
 (:*** مسائل فقهية هام ة متعل قة ابحلائض والن فساء. 00املسألة )  -
 (*** مسألة احلامل واملرضع يف رمضان. 00املسألة )  -
 مسألة خبصوص صدقه الفطر أو زكاة الفطر .(***  00املسألة )  -

نفسي  فما كان فيه من صواٍب فمن هللا وحده، وما كان فيه من خطأ فمنهذا   
والشيطان، وعذري فيه أنَّ بضاعيت مزجاة، والعذر عند كرام النَّاس مقبوُل، واحلمد هلل 

 رب العاملني.
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 .(: *** وقفات قبل حلول شهر رمضان 10املسألة ) 

 للمسلم قبل حلول شهر رمضان وقفتان:

 : إميانية:الوقفة األوىل

 وذلك أبن:

دم عليها، وعقد العزم نوب مع الن  إىل هللا تعاىل، وترك املعاصي والذ  صوح وبة الن  هر ابلت  يستعد هلذا الش   --
 على عدم الرجوع إليها... 

 فح منهم.اس وذلك إبرجاع حقوقهم إليهم، وطلب الص  االستحالل من مظامل الن   --

القيام و  ميالكر  ، وعلى اإلكثار فيه من قراءة القرآنإمياان وإحساان قيام ليلهعقد العزم على صيام هناره و  --
 اعات والعبادات...ختلف الط  مب

 رابنيا ال رمضانيا...فيه أن يكون  على املسلم جيبإذ ة العبادة هلل تعاىل استحضار ني   --

 فقهية: الوقفة الثانية:

يام، أركانه، فضائل الص  كمها فرض عني عليه )  يام املختلفة، ألن تعل  م مسائل الص  فيجب على املسلم تعل  
 شروطه، مبطالته، سننه، األعذار املبيحة للفطر فيه، ... (.
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 وم لغة وشرعا.تعريف الص  (: ***  10املسألة ) 
ّّ يء والتّ هو اإلمساك عن الشّ  غوية:احية الل  وم من الن  الص   -- عنه، وهو مطلق  ك له والك

غو، أو عن الباطل والزور أو عن اإلمساك والبعد عن الشيء فيقال: صام فالن عن الكالم أو عن اللّ 
 األكل والشرب.

  َّأالَّ ََتَْزين َقْد  فَ َناَداَها ِمن ََتِْتَهاالم:" قال تعاىل حكاية عن مرمي ملا محلت بعيسى عليه الس
( 05( َوُهزِ ي ِإلَْيِك ِبِْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنياا )04َجَعَل رَبُِّك ََتَْتِك َسِرًّيا )

ًنا فَِإمَّا تَ َرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فَ ُقوِل ِإين ِ َنَذْرُت ِللرَّْْحَِن َصْوًما ف َ  َلْن َفُكِلي َواْشَرِب َوقَ رِ ي َعي ْ
 مساكا عن الكالم.أي إ ،0("00ُأَكلِ َم اْليَ ْوَم ِإنِسياا )

  ّابغة: ويقال للفرس صائم إذا أمسكت عن املشي والعلّ، قال الن 
 ََتَت الَعجاِج وخيٌل َتعُلُك اللُُّجما****   َخيٌل ِصياٌم َوَخيٌل َغرُي صاِئَمة  

:ومعىن البيت أن الشّ   اعر العريب قسَّم اخليَل إىل ثالثة أقسام 

 خيل صائمة أي واقفة ساكنة ليست يف قتال.  -
 َتَت الَعجاِج يف احلرب والقتال. أّّناوأخرى غري صائمة، أي   -
وقسم اثلث َتعلُك اللُّجما، يعين أّنا قد ُأسرَجت وُأجلمت وأُعدَّْت للحرِب، فهي ُمَهيَّأٌة   -

 .للِقتال

" كلُّ ُمُْسك  عن طعام  أَو كالم  َأو سري   غةقال أبو عبيدة: يف كالم جامع له عن الصيام من انحية اللّ 
 .2فهو صائٌم" 

                                                            

 .22-22، اآلية سورة مرمي  - 1
القاهرة، -لسان العرب: ابن منظور، َتقيق: عبد هللا علي الكبري، حممد أمحد حسب هللا، هاشم حممد الشاذيل، دار املعارف - 2

 . ابب الصاد، مادة صوم.2352ص 2د.ط، د.ت، ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ادق، عبد هلل تعاىل ابالمتناع عن املفطرات من طلوع الفجر الصّ هو التّ  رعية:احية الش  وم من الن  الص  
 ة.يّ مس مع الن ّ إىل غروب الشّ 

 .يامة الص  اتريخ فرضي   (: *** 10املسألة ) 

يام كما فرضه على األمم اليت الصّ  -صلى هللا عليه وسلم-يب حممد ة النّ وجل على أمّ  فرض هللا عزّ   
َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن   آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َيامُ ًَّي أَي َُّها الَِّذيَن  "سبقتها، بدليل قوله تعاىل:

 .0" (000قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن )

ه فرض يف شعبان هللا صلى هللا عليه وسلم رمضان تسع سنني، ألنّ "صام رسول ووي: قال اإلمام الن  
ل سنة إحدى عشرة يب صلى هللا عليه وسلم يف شهر ربيع األوّ  النّ ، وتوفّ ة من اهلجرةانيّ نة الثّ يف السّ 

 .2" من اهلجرة

وكان صلى هللا عليه وسلم قبل فرض صيام رمضان قد صام يوم عاشوراء وأمر املسلمني بصيامه،    
ته شهر من يوم وصوله إىل املدينة مهاجرا حىت فرض عليه وعلى أمّ  م من كلّ وكان يصوم ثالثة أيّ 

 .ة سبعة عشر شهراوذلك مدّ  ،صيام شهر رمضان

فَِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقِدَم اْلَمِديَنَة  "ه قال:عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أنّ   
َعَة َعَشَر َشْهًرا ِمْن رَبِيِع اأْلَوَّلِ  ٍم َوقَاَل يَزِيُد َفَصاَم َسب ْ ِإىَل  َفَجَعَل َيُصوُم ِمْن ُكلِ  َشْهٍر َثاَلثََة َأًّيَّ

مٍ   .5" َوَصاَم يَ ْوَم َعاُشورَاءَ  َرَمَضاَن ِمْن ُكلِ  َشْهٍر َثاَلثََة َأًّيَّ
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 .ة صيام رمضانمشروعي   (: *** 14املسألة ) 

، تعاىلمن املعلوم أن صيام رمضان هو أحد أركان اإلسالم اليت بين عليها، وهو فرض من فروض هللا  
وقد ة خلفا عن سلّ، وجممع عليه من مجيع املسلمني، وتوارثته األمّ  ،رورةين ابلضّ و هو معلوم ابلدّ 

 واإلمجاع. الّنبويّة ةنّ والسّ  قرآن الكرمي،على وجوبه ال دلّ 

  القرآن الكرميمن : 

ًَّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم قال تعاىل:"   
ًما مَّْعُدوَداٍت 000تَ ت َُّقوَن ) ٍم ُأَخَر َوَعَلى ( َأًّيَّ ٌة مِ ْن َأًّيَّ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ِإن ُكنُتْم  الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمن َتَطوََّع َخرْيًا فَ ُهَو َخرْيٌ لَُّه َوَأن َتُصوُموْا َخرْيٌ لَُّكمْ 
اَن الَِّذَي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِ لنَّاِس َوبَ يِ َناٍت مِ َن اهْلَُدى َواْلُفْرقَاِن ( َشْهُر َرَمضَ 004تَ ْعَلُموَن )

ٍم ُأَخَر يُرِيُد اَّللَُّ  ٌة مِ ْن َأًّيَّ  ِبُكُم َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ُوْا اَّللََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن اْلُيْسَر َواَل يُرِ  َة َولُِتَكّبِ  يُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدَّ

(005")0. 

  منها: ، مشروعيته: وردت أحاديث كثرية تبني  الس ن ة الن بوي ةمن 

ُهَما قَالَ    ْساَلُم َعَلى ََخْس   :"قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ  ُبيِنَ اإْلِ
ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ   .1" َوَصْوِم َرَمَضانَ  ،َواحلَْجِّ  ،َوِإيَتاِء الزََّكاةِ  ،َوِإقَاِم الصَّاَلةِ  ،َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
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 .28رقم: ب، 12ص 

  اإلميان،  :بريوت، د.ط، د.ت، كتاب -، َتقيق: حممد فواد عبد الباقي، دار إحياء التاث العريب يف صحيحهواإلمام مسلم  -
 .12رقم: ب، 23ص ،1بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام، ج :ابب
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 .رمضان صيام فضائل(:*** 15) املسألة

  ََفاَل  ،الصِ َياُم ُجنَّةٌ  :"َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال
َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه  ،ِإين ِ َصاِئٌم َمرََّتنْيِ  :َوِإْن اْمُرٌؤ قَاتَ َلُه َأْو َشاََتَُه فَ ْليَ ُقلْ  ،يَ ْرُفْث َواَل جَيَْهلْ 

َيْْتُُك َطَعاَمُه َوَشَرابَُه َوَشْهَوَتُه  ،خَلُُلوُف َفِم الصَّاِئِم َأْطَيُب ِعْنَد اَّللَِّ تَ َعاىَل ِمْن رِيِح اْلِمْسكِ 
 .0" ْمثَاهِلَاالصِ َياُم ِل َوَأاَن َأْجِزي ِبِه َواحلََْسَنُة ِبَعْشِر أَ  ،ِمْن َأْجِلي

  ََمْن ََيَْفُظ َحِديثًا َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  :قَاَل ُعَمُر َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  :َعْن ُحَذيْ َفَة قَال
َنةِ  ْعُتُه يَ ُقولُ  :قَاَل ُحَذيْ َفةُ  ،َوَسلََّم يف اْلِفت ْ َنُة الرَُّجِل يف َأْهِلِه َوَماِلِه َوَجارِِه ُتَكفِ ُرَها  :"َأاَن مسَِ ِفت ْ

َا َأْسَأُل َعْن الَّيِت ََتُوُج َكَما مَيُوُج  :قَالَ  "، الصَّاَلُة َوالصِ َياُم َوالصََّدَقةُ  لَْيَس َأْسَأُل َعْن ِذِه ِإَّنَّ
ُيْكَسُر قَاَل َذاَك  :قَالَ  ،فَ يُ ْفَتُح َأْو ُيْكَسرُ  :قَالَ  ،َوِإنَّ ُدوَن َذِلَك اَباًب ُمْغَلًقا :قَالَ  ،اْلَبْحرُ 

فَ ُقْلَنا ِلَمْسُروٍق َسْلُه َأَكاَن ُعَمُر يَ ْعَلُم َمْن اْلَباُب َفَسأََلُه  ،َأْجَدُر َأْن اَل يُ ْغَلَق ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ 
َلةَ  :فَ َقالَ   .0" نَ َعْم َكَما يَ ْعَلُم َأنَّ ُدوَن َغٍد اللَّي ْ

  ِإنَّ يف اْْلَنَِّة اَباًب يُ َقاُل َلُه  :"َسْهٍل َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن
ُن َيْدُخُل ِمْنُه الصَّاِئُموَن يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  وَن أَْيَن الصَّاِئمُ  :يُ َقالُ  ،اَل َيْدُخُل ِمْنُه َأَحٌد َغرْيُُهمْ  ،الرًَّّيَّ

 .01" فَِإَذا َدَخُلوا ُأْغِلَق فَ َلْم َيْدُخْل ِمْنُه َأَحدٌ  ،فَ يَ ُقوُموَن اَل َيْدُخُل ِمْنُه َأَحٌد َغرْيُُهمْ 
  َِإَذا َدَخَل َشْهُر  :"عن أِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قال: َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم

 .00" َوُسْلِسَلْت الشََّياِطنيُ  ،َوُغلِ َقْت أَبْ َواُب َجَهنَّمَ  ،َرَمَضاَن فُ تِ َحْت أَبْ َواُب السََّماءِ 
 وغري ذلك من الفضائل الثابتة أبحاديث صحيحة.

 

                                                            

 .1193، برقم: 212ص 2َفْضِل الصَّْوِم، جابب:  ،الصوم :، كتابيف صحيحه البخاريرواه اإلمام  - 8
 .1192، برقم: 212ص 2الصوم كفارة، جابب:  ،الصوم :، كتابيف صحيحه البخاريه اإلمام روا - 9

ُن لِلصَّاِئِمنَي، جابب:  ،الصوم :، كتابيف صحيحه البخاريرواه اإلمام  - 12  .1191، برقم: 211ص 2الرَّيَّ
 رواه:  - 11

ُن لِلصَّاِئِمنَي، ج ،الصوم :كتاب  يف صحيحه،  البخارياإلمام  -  .1822، برقم: 212ص 2ابب: الرَّيَّ
 .1219، برقم: 138، ص 2، جفضل شهر رمضاناإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب: الصيام، ابب:  -
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 (:*** أحاديث ال تصح  01املسألة )

 .عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف فضل شهر رمضان وصيامه 

 من حيث اجلملة.. ،ينبغي على املسلم أن يعرف صحيح احلديث من ضعيفه

 عيفة منها..ألن يف األحاديث الصحيحة غنية عن الضّ  

 ومما ورد يف فضل شهر رمضان وصيامه ومل يصح: 

   من النار".له رْحة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق " شهر أو 
 -يخ األلباين هذا ليس حديثا، ومل يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله، قال الشّ 

 .12ه حديث منكرإنّ  :عيفة وأثرها السيئ يف األمةيف كتابه سلسلة األحاديث الضّ  -رمحه هللا 
 
 ." صوموا تصحوا " 

 :عيفة وأثرها السيئ يف األمةالضّ يف كتابه سلسلة األحاديث  -رمحه هللا  -يخ األلباين قال الشّ 
 .15ه حديث ضعيّإنّ 
 
   ة اْلن   نة كلها رمضان، وإن  ت أميت أن تكون الس  " لو يعلم العباد ما يف رمضان لتمن

 لتتزين لرمضان من رأس احلول إىل احلول ".
 -يخ األلباين هذا ليس حديثا، ومل يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله، قال الشّ 

 .12ه حديث موضوعإنّ  :هيبغيب والتّ يف كتابه ضعيّ التّ  -رمحه هللا 

                                                            

، دار املعارف، حممد انصر الدين بن احلاج نوح األلباين :عيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةسلسلة األحاديث الضّ  - 12
 . 811برقم:  ،225-222ص  ،2م، ج 1992 -ه   1212، 1عودية، طاملمكلة العربية السّ  -الريض 

 .235، برقم: 222ص  1املصدر نفسه: ج - 15
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  "ذاكر هللا يف رمضان مغفور له وسائل هللا فيه ال خييب ." 
 .13يف كتابه ضعيّ الّتغيب والّتهيب: إنّه حديث ضعيّ -رمحه هللا  -قال الّشيخ األلباين 

 
 بزكاة الفطر ". " شهر رمضان معلق ما بني السماء واألرض وال يرفع إال 

 :يف كتابه سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ يف األمة -رمحه هللا  -يخ األلباين قال الشّ 
 .12ه حديث ضعيّإنّ 
 
 " 00" إذا بلغت الناس بشهر رمضان حرمت عليك النار. 

 هذا حديث موضوع ال وجود له يف كتب السنة..
 األحاديث وبيان درجتها.وال يف كتب احملدثني الذين اهتموا بنقد 

 
 ." يوم صومكم يوم حنركم " 

هذا احلديث ال أصل له ابتفاق علماء احلديث كما صرح بذلك اإلمام أمحد وغريه، وقد مجع 
 . 18يخ األلباين رمحه هللا أقوال احملدثني فيهالشّ 
 
 

                                                                                                                                                                                          

،         129ص  1، د.ط، د.ت، جالريض -مكتبة املعارف ، حممد انصر الدين األلباين :هيبغيب والتّ ضعيّ التّ  - 12
 .392برقم: 
 .222، برقم: 132ص  ،1حممد انصر الدين األلباين، ج :هيبغيب والتّ ضعيّ التّ  - 13
 ،111ص ، 1ين بن احلاج نوح األلباين، جحممد انصر الدّ  :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة - 12

 .25برقم: 
 حديث موضوع ال وجود له يف كتب السنة.. -11

 اهتموا بنقد األحاديث وبيان درجتها.وال يف كتب احملدثني الذين 
 .291، 292، ص 2العدد  ،ينظر يف ذلك: جملة املسلمون -18 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ." شعبان شهري، ورمضان شهر هللا، وشعبان املطهر، ورمضان املكفر " 
 :يف كتابه سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ يف األمة -رمحه هللا  -يخ األلباين قال الشّ 

  .19ه حديث ضعيّإنّ 
  
  " عظيم، شهر فيه ليلة خري من ألف شهر، جعل هللا  قد أظلكم شهرًّي أيها الناس

صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه خبصلة من اخلري كان كمن أدى فريضة 
فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه، وهو شهر 

املؤمن، ومن فطر فيه الصّب، والصّب ثوابه اْلنة، وشهر املواساة، وشهر يزاد فيه يف رزق 
صائما كان مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غري أن ينتقص من 

قالوا: ًّي رسول هللا، ليس كلنا جيد ما يفطر الصائم، قال: يعطي هللا هذا  ،أجره شيء
اه الثواب من فطر صائما على مذقة لنب، أو َترة، أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سق

هللا من احلوض شربة ال يظمأ حىت يدخل اْلنة، وهو شهر أوله رْحة، ووسطه مغفرة، 
وآخره عتق من النار، فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون هبما ربكم، 
وخصلتان ال غىن بكم عنهما، أما اخلصلتان اللتان ترضون هبما ربكم فشهادة أن ال إله 

اخلصلتان اللتان ال غىن بكم عنهما، فتسألون اْلنة، وتعوذون إال هللا، وتستغفرونه، وأما 
 من النار ".

 -يخ األلباين هذا ليس حديثا، ومل يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله، قال الشّ 
 .22ه حديث منكرإنّ  :يف كتابه سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ يف األمة -رمحه هللا 

 
 
 

                                                            

، 222ص ، 8ج، ين بن احلاج نوح األلباينحممد انصر الدّ  :ةعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمّ سلسلة األحاديث الضّ  - 19
 .5122برقم: 
 .811برقم: ، 225-222ص  ،2ج، حممد انصر الدين بن احلاج نوح األلباين :املصدر نفسه - 22
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 يف رجب وشعبان وبلغنا رمضان ". " اللهم ابرك لنا 
 .21ه حديث ضعيّإنّ  :يف كتابه ضعيّ اجلامع الصغري -رمحه هللا  -يخ األلباين قال الشّ 

 
   هلل عند كل فطر عتقاء من النار". " إن 

ه إنّ  :عيفةيف كتابه الفوائد اجملموعة يف األحاديث الضّ  -رمحه هللا  -قال اإلمام الشوكاين    
 .22حديث ضعيّ

واألحاديث الضعيفة أو املوضوعة الواردة يف فضل شهر رمضان وصيامه كثرية جدا، لكن 
 هذا ما تيسر ِل إيراده وبيانه...

  

                                                            

       ، 988املكتب اإلسالمي، د.ط، د.ت، ص  حممد انصر الدين األلباين، :صحيح وضعيّ اجلامع الصغري وزيدته - 21
 .9813برقم: 
املكتب  عبد الرمحن حيىي املعلمي، َتقيق: ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين :الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة - 22

 .8: ، برقم89صه، 1221، 5ط ،بريوت -اإلسالمي 
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 (: *** سنن الصوم وآدابه. 10املسألة ) 
   حورالس: 

 .00حور بركة "يف الس   تسحروا فإن   قال صلى هللا عليه وسلم:"
َوَلْو َأْن جَيْرََع  ،َفاَل َتَدُعوهُ  ،َأْكُلُه بَ رََكةٌ السَُّحوُر  "وسلم:لقوله صلى هللا عليه وجيزئ ولو جبرعة ماء، 
رِيَن" ،َأَحدُُكْم ُجْرَعًة ِمْن َماءٍ   .04فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى اْلُمَتَسحِ 

 .05التمر"نعم سحور املؤمن  لقوله صلى هللا عليه وسلم:"وأفضله ما كان مترا  
 
   حورأتخري الس: 

َتَسحَّْراَن َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ قَاَم ِإىَل الصَّاَلِة  :"َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبٍت َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَالَ  
 .00" َقْدُر ََخِْسنَي آيَةً قُ ْلُت َكْم َكاَن َبنْيَ اأْلََذاِن َوالسَُّحوِر قَاَل 

  تعجيل اإلفطار: 

ْفطَاَر  قال صلى هللا عليه وسلم:"  .00"اَل تَ َزاُل أُمَّيِت خبَرْيٍ َما َعجَُّلوا اإْلِ

                                                            

 رواه: - 25
 .1828، برقم 218، ص 2جفإن يف السحور بركة،  الصيام، ابب: تسحروا :اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب -
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   مر أو املاءطب أو الت  الفطر على الر: 

سلم يفطر على :" كان رسول هللا صلى هللا عليه و ه مسع أنس بن مالك يقولَثبت البناين أن   عن  
 .00"فإن مل تكن حسا حسوات من ماء  ،فإن مل تكن رطبات فعلى َترات ،رطبات قبل أن يصلي

 َوثَ َبَت اأَلْجُر ِإْن َشاَء  ،َوابْ تَ لَّْت اْلُعُروقُ  ،َذَهَب الظََّمأُ :" عاء املأثور عند الفطرلد  ابتزام لاال
" ُ  .00اَّللَّ

   ائمتفطري الص: 

من غري أن ينقص من أجورهم  ،ر صائما كان له مثل أجرهممن فط   قال صلى هللا عليه وسلم:" 
 .01شيئا "

   ت وصل   ،وأكل طعامكم األبرار ،أفطر عندكم الصائمون" ائم ملن أفطر عنده:دعاء الص
 .00عليكم املالئكة "

   عاء له ولسائر املسلمنياإلكثار من الد: 

َماُم اْلَعاِدلُ  :َثاَلثٌَة اَل تُ َردُّ َدْعَوُُتُمْ قال صلى هللا عليه وسلم:"  َوَدْعَوُة  ،َوالصَّاِئُم َحىتَّ يُ ْفِطرَ  ،اإْلِ
 .00" اْلَمْظُلومِ 

                                                            

 .2532، برقم: 119ص ، 1ما يفطر عليه، ج :الصيام، ابب :رواه اإلمام أبو داود يف سننه، كتاب - 28
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 وفعل  ،اْلودو وذكر هللا تعاىل، واالعتكاف وقيام الل يل،  ،اإلكثار من قراءة القرآن
  :اخلريات

ُهَماعن   َأْجَوَد النَّاِس اِبخْلَرْيِ وََكاَن َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم   :"قَالَ  ،اْبَن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
َلٍة يف   َرَمَضاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن يف َرَمَضاَن ِحنَي يَ ْلَقاُه ِجّْبِيُل وََكاَن ِجّْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلم يَ ْلَقاُه ُكلَّ لَي ْ

اْلُقْرآَن فَِإَذا َلِقَيُه ِجّْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلم َكاَن َحىتَّ يَ ْنَسِلَخ يَ ْعِرُض َعَلْيِه النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 
 .00" َأْجَوَد اِبخْلَرْيِ ِمْن الر ِيِح اْلُمْرَسَلةِ 

 
   أو غيبة، أو مسابة ،أو َّنيمة،واب من لغوا َيبط الث  الْتفع عم: 

َمْن ملَْ َيدَْع قَ ْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِه فَ َلْيَس َّلِلَِّ َحاَجٌة يف َأْن  :"قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 .04" َيدََع َطَعاَمُه َوَشَرابَهُ 

 
 

 .اإلعراض عن اْلاهلني 

فَِإْن َسابَُّه َأَحٌد  ،َواَل َيْصَخبْ  ،َوِإَذا َكاَن يَ ْوُم َصْوِم َأَحدُِكْم َفاَل يَ ْرُفثْ قال صلى هللا عليه وسلم:"  
 .05" َأْو قَاتَ َلُه فَ ْليَ ُقْل ِإين ِ اْمُرٌؤ َصاِئمٌ 

 (: *** فوائد الصيام. 01املسألة ) 

                                                            

 رواه:  - 55
، 212، ص2جَأْجَوُد َما َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيُكوُن يف َرَمَضاَن، ابب:  ،الصوم :اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب -
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 .1822برقم: 
 .1823، برقم: 215، ص2ج ،َهْل يَ ُقوُل ِإيّنِ َصائٌِم ِإَذا ُشِتمَ  :اَببالصوم،  :رواه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب - 53
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 ة.وصحي   ،ةواجتماعي   ،ةة فوائد روحي  عد   للص وم

فس رب، وضبط النّ قوى، وتعليم الصّ فتتمثل يف َتقيق التّ ة: ا الفوائد الروحي  فأم   -
 هوات...والتحكم فيها، وقمع الشّ 

واملساواة  ،والعدل ،َتادة على االفتتمثل يف تعويد األمّ ة: ا الفوائد االجتماعي  وأم   -
 كافل االجتماعي...والتّ  ،عاونوالتّ 

فتتمثل يف تطهري املعدة واألمعاء وسائر البدن ُما كان قد ة: وأما الفوائد الصحي   -
 ة اجلسم...وَتقيق خفّ  علق فيها من فضالت ورواسب،
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 ة صوم رمضان:(: *** تبييت ني   01املسألة ) 

 عبادة من العبادات، وحملها القلب.. ة مطلوبة يف كلّ يّ الن ّ 

 ؛وزمن اإلمساك ،ابإلضافة إىل اإلمساك عن املفطرات ،ة يف صيام رمضان تعد ركنا من أركانهيّ والن ّ 
الذي كي يصح الصوم ائم يف حد ذاته مس، والصّ ادق إىل غروب الشّ الذي هو من طلوع الفجر الصّ 

 منه ال بد أن يكون مسلما ابلغا عاقال خاليا من املوانع...

 وقبل طلوع الفجر.. ،تكون ليال ةيّ وهذه الن ّ 

 من مل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"  :عن حفصة أم املؤمنني رضي هللا عنها قالت
  .00"يل فال صيام له يام من الل  الص  ت يبي  

   قال صلى هللا عليه وسلم:" من مل سلم قالت: ب صلى هللا عليه و وعن حفصة زوج الن
 .00له "  جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام

 

                                                            

 رواه: -52 
،  م1982  -ه 1222، 2حلب، ط  -َتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية  اإلمام النسائي يف سننه، -
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 :رواه -51 
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 .21128، برقم: 1129صحيح وضعيّ اجلامع الصغري وزيدته، ص  يخ األلباين يفواحلديث صححه الشّ 
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ة يّ ، أم أنه جيب جتديد الن ّ ؟ة واحدة لصيام شهر رمضانة، هل تكفي نيّ يّ والعلماء اختلفوا يف قدر الن ّ  
 .؟يف كل ليلة من ليايل رمضان

 - رمحهم هللا -ورواية عن اإلمام أمحد  ،وأبو حنيفة ،افعياإلمام الشّ  :فذهب مجهور العلماء -
 ليلة من ليايل رمضان. ة يف كلّ يّ إىل وجوب تبييت الن ّ 

لكن رواية اإلمام  -رمحه هللا  -ورواية عن اإلمام أمحد  - رمحه هللا -وذهب اإلمام مالك  -
ه، حدة عن الشهر كلّ ة واه تكفي نيّ إىل أنّ  –أمحد الثانية عنه ليست هي املعتمدة يف مذهبه 

ة واحدة إليقاعها الة، وعلى الكفارات املختلفة إذ تكفي فيها نيّ وقاسوا رمضان على الصّ 
 وقالوا كذلك الصيام...

 ليلة من ليايل رمضان.. ة يف كلّ يّ هو قول اجلمهور إذ جيب جتديد الن ّ  والراجح يف املسألة -

 ..يتخلله.وذلك للفطر الذي  ،ألن رمضان ليس كتلة واحدة 

 ة..وهو من كبار علماء املالكيّ  - رمحه هللا -وقد قال بقول اجلمهور اإلمام ابن عبد احلكم  

ألن العربة يف مسائل الفقه صحة احلديث، وقوة االستدالل به، مع صحة فهمه واستنباط  
 دالالته... 

 من خالل االستيقاظ للسحور... ه،ة تكون ابلعزم على الصيام، أو ابالستعداد ليّ والن ّ 
 وإلجرائها شروط وهي:

 وم.مبعىن أن تعزم على الصّ  ،ددقطعا للتّ  اْلزم: -
  سأصوم أيم شهر رمضان وليس غريه.مبعىن أعني أينّ  عيني:الت   -
 مس إىل طلوع الفجر.ما بني غروب الشّ  ،أي إيقاعها يف الليل بييت:الت   -
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 أركان الصوم. (: *** 01املسألة ) 

 أركان الصوم أربعة:

 .بياّنا ( 29 وقد تقدم يف املسألة رقم )ة: ي  الن    -0
لقوله  ،مسإىل غروب الشّ  ،وذلك من طلوع الفجر الصادقاإلمساك عن املفطرات:  -0

وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َحىتَّ يَ تَ َبنيََّ َلُكُم اخْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثَّ تعاىل:" 
 .00َأَتُّوْا الصِ َياَم ِإىَل الَّلْيِل" 

 وأصول املفطرات اليت جيب على الصائم أن ميسك عنها هي:

 .األكل والشرب 
 .اْلماع 
 .إنزال املين بقصد 
   كان مبعىن األكل والشرب.ما.. 
 .القيء عمدا 
 .خروج دم احليض والنفاس 

 وسيأيت بياّنا يف مسائل الحقة حبول هللا تعاىل.
 ،ةمس بنيّ ادق إىل غروب الشّ ويكون من طلوع الفجر الصّ الزمان ) زمن اإلمساك (:  -0

وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َحىتَّ يَ تَ َبنيََّ َلُكُم اخْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن لقوله تعاىل:" 
 .00اْلَفْجِر ُثَّ َأَتُّوْا الصِ َياَم ِإىَل الَّلْيِل" 
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وغربت الشمس فقد  ،وأدبر من ههنا ،وقوله صلى هللا عليه وسلم:" إذا أقبل الليل من ههنا
 .41" الصائم   أفطر

 ائم: وهو:الص   -4
  ،املسلم 
  ،البالغ 
  ،العاقل 
  ،املقيم 
   وم،القادر على الص 
  .اخلاِل من املوانع 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 :رواه -22

، حيَِلُّ ِفْطُر الصَّائِِم َوأَْفَطَر أَبُو َسِعيد  اخْلُْدرِيُّ ِحنَي َغاَب قُ ْرُص الشَّْمسِ َمىَت ، يف صحيحه، كتاب: الصيام، ابب: البخارياإلمام  -
 .1835، برقم: 291، ص 2ج 
 .1121، برقم: 112، ص 2ج ،وم وخروج النهاربيان وقت انقضاء الصّ اإلمام مسلم، يف صحيحه، كتاب: الصيام، ابب:  -
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 *** شروط الصوم:(: 00املسألة ) 

مسلما، ابلغا، عاقال، مقيما،  :ائم كي يصح صومه جيب أن يكونالصّ  ( أنّ  12م يف املسألة ) تقدّ 
 وم، خاليا من املوانع.قادرا على الصّ 

 وهذه هي شروط الصوم يف حد ذاته، وهذا شيء من تفصيلها ابختصار شديد:

 :اإلسالم 

 وم وال يصح منه...إذ ال جيب عليه الصّ  ،حيث خرج بقولنا اإلسالم؛ الكافر 

وسيحاسبه هللا تعاىل على ذلك يوم القيامة، وإذا أسلم لزمه الصوم فور إسالمه، وال يطالب  
يُ َغَفْر هَلُم مَّا َقْد َسَلَف َوِإْن يَ ُعوُدوْا  ِإن يَنتَ ُهواْ ُقل ِللَِّذيَن َكَفُروْا  "وعال: لقول جل   بقضاء ما فاته

 .21(" 58اأَلوَِّلنِي )فَ َقْد َمَضْت ُسنَُّة 

 :البلوغ 

وم عليه، ولكن يستحسن تعويده غري الذي مل يبلغ إذ ال جيب الصّ فل الصّ خرج بقولنا البلوغ؛ الطّ  
 غار...ة أبوالدهم الصّ كان يفعل سلّ األمّ على الصيام كما  

 وَيصل البلوغ بواحدة من ثالث:

 إنزال املين. -
 إنبات شعر العانة. -
افعية واحلنابلة، سنة قمرية، وهذا هو املعتمد عند علماء الش   05بلوغ َتام َخسة عشرة  -

 وتلميذا اإلمام أِب حنيفة: يوسف وحممد.. 
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سنة قمرية، وأليب حنيفة الذي جعل سن  18البلوغ هو  سنّ  ة الذين رأوا أنّ يّ خالفا للمالك
 سنة. 11سنوات، واألنثى  12بلوغ الذكر هو 

 ة واحلنابلة هو الصحيح املعتمد..افعيّ وال شك أن قول اجلمهور من علماء الشّ 
وذلك  ،سنة قمرية 13كر واألنثى قد حيصل هلما البلوغ قبل سن مع ضرورة العلم أن الذّ 

 .إنبات شعر العانة..إبنزال املين أو 
 كر ابحليض، إذ َيصل هلا البلوغ به، أو أبحد األمور السابقة.. وتزيد األنثى على الذ   -
 :العقل 

 وم على اجملنون لرفع القلم عنه..إذ ال جيب الصّ  ،وخيرج بقولنا العقل، اجلنون    

أفاق من جنونه، وال وم يلزمه مىت الصّ  إذا وجد شخُ حيصل له جنون موقت، مث يفيق أحياان فإنّ و 
 فيه... يلزمه قضاء ما جنّ 

 :اإلقامة   
 إن شاء أفطر، وإن شاء ه خمرّي إذ ال جيب عليه الصوم، ألنّ  ،املسافر ؛خيرج بقولنا مقيم 

 ..صام.
 :اإمّ  ،وفق ما يقتضيه حاله ،واملسافر له أن يفعل األيسر له يف حال سفره

ًَّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم لقوله تعاىل:"  ،وذلك أفضل له ،أن أييت بعزمية الصيام -
ًما مَّْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن 000الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن ) ( َأًّيَّ

ٍم ُأَخَر َوعَ  ٌة مِ ْن َأًّيَّ َلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي ِمنُكم مَّرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
  .40" (004َخرْيٌ لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن ) َوَأن َتُصوُمواْ َفَمن َتَطوََّع َخرْيًا فَ ُهَو َخرْيٌ لَُّه 
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ٌة لقوله تعاىل:"  ،أو أن أييت برخصة الفطر - ٍم َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ مِ ْن َأًّيَّ
ُوْا اَّللََّ عَ  َة َولُِتَكّبِ  َلى َما ُأَخَر يُرِيُد اَّللَُّ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدَّ

 .40("005َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن )
 .(12)وسيأيت تفصيل مسمى املسافر، واملسافة املطلوبة للفطر يف املسألة 

 :القدرة   
 أو حنوه.. ،أو كرب سن ،كمرض  :وخيرج بقولنا القدرة؛ العاجز عن الصيام بسبب من األسباب

 فأما املريض فله حالتان:
لكن بعد رمضان يقضي ما  ،فإنه يفطر ،إن كان مريضا مرضا عارضا يرجى الشفاء منه -

ٍم ُأَخَر.."َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر لقوله تعاىل:"  ،أفطره ٌة مِ ْن َأًّيَّ   .44َفِعدَّ
 ،ةحبيث مينعه من الصيام والقضاء كليّ  ،فاء منهال يرجى الشّ  ،وأما إذا كان مرضه مرضا أصليا -

َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم لقوله تعاىل:"  ،فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا
  .45ِمْسِكنٍي.."

كّب سنه له حكم املريض مرضا ال يرجى شفاؤه من جهة لزوم يام بسبب  والعاجز عن الص  
 .الفدية..

 .(12)سألة املوسيأيت تفصيل الفدية يف 
 :عدم املوانع 

ويلزمه  ،وخيرج بقولنا عدم املوانع من كان فيه مانع مينعه من الصيام، حيث جيب عليه الفطر  
 . .فساء.القضاء بعد زوال املانع كحال احلائض والنّ 

 يام بعد انقضاء شهر رمضان.الصّ  فتقضيان
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 (:*** مبطالت الصيام. 00املسألة ) 

 يام، حيث يبطل الصيام بوجه عام عند:واملقصود هبا مفطرات الصّ 
   (.00)انتفاء شرط من شروطه، وقد تقدمت شروط الصيام يف املسألة 
  (.01)أو اختالل ركن من أركانه، وقد تقدمت أركان الصيام يف املسألة 

َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ِإىَل يف قوله:" وأصول هذه املفطرات ثالثة ذكرها هللا تعاىل يف كتابه   ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
ُنَّ َعِلَم اَّللَُّ أَنَُّكْم ُكنُتْم ََتْتانُوَن أَنُفَسُكْم فَ َتابَ   َعَلْيُكْم َوَعَفا ِنَسآِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَّ

َوابْ تَ ُغوْا َما َكَتَب اَّللَُّ َلُكْم وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َحىتَّ يَ تَ َبنيََّ َلُكُم اخْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن  فَاآلَن اَبِشُروُهنَّ َعنُكْم 
ْلَك  اْلَمَساِجِد تِ اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثَّ َأَتُّوْا الصِ َياَم ِإىَل الَّلْيِل َواَل تُ َباِشُروُهنَّ َوأَنُتْم َعاِكُفوَن يف 

ُ آًَّيتِِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن ) ُ اَّللَّ  . 40("000ُحُدوُد اَّللَِّ َفاَل تَ ْقَربُوَها َكَذِلَك يُ َبنيِ 
ائم اإلمساك ه جيب على الصّ على أنّ  -أي العلماء  -:" وأمجعوا -رمحه هللا  -احلفيد  قال ابن رشد  

لقوله تعاىل: ) فَاآلَن اَبِشُروُهنَّ َوابْ تَ ُغوْا َما َكَتَب اَّللَُّ َلُكْم زمان الصوم عن املطعوم واملشروب، واجلماع، 
َ َلُكُم اخْلَْيُط األَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر (، واختلفوا من ذلك يف  وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َحىتَّ يَ تَ َبنيَّ

 . 21" مسائل: منها مسكوت عنها، ومنها منطوق هبا
َُّ -رمحه هللا  - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   مْجَاَع أَثْ بَ َتا اْلِفْطَر اِبأْلَْكلِ :" َوَمْعُلوٌم َأنَّ النَّ  َواإْلِ

 .28َواحْلَْيِض" ،َواجلَِْماعِ  ،َوالشُّْربِ 
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 :الص يام مبطالتأقسام  -

 املبطالت على قسمني ومها:

 يام ويوجب القضاء والكفارة:ما يبطل الص   -0

 وهو اْلماع فقط:  ---
، قَاَل: َأْخرَبَين مُحَْيُد قال:  29روى البخاري يف صحيحه ثَ َنا أَبُو الَيَماِن، َأْخرَباََن ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهرِيِّ َحدَّ

َنَما حَنُْن ُجُلوٌس ِعْنَد  النَّيبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن، َأنَّ َأاَب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: بَ ي ْ
َقاَل: َوقَ ْعُت َعَلى اْمَرَأيت َوَأاَن َصائٌِم، « َما َلَك؟»ِإْذ َجاَءُه َرُجٌل فَ َقاَل: َي َرُسوَل اَّللَِّ َهَلْكُت. قَاَل: 

فَ َهْل َتْسَتِطيُع َأْن »قَاَل: اَل، قَاَل:  «ُقَها؟َهْل جتَُِد َرقَ َبًة تُ ْعتِ »فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
قَاَل: اَل، قَاَل: َفَمَكَث «. فَ َهْل جتَُِد ِإْطَعاَم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا»، قَاَل: اَل، فَ َقاَل: «َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَ َتاِبَعنْيِ 

َنا حَنُْن َعَلى َذلِ   -َك ُأيتَ النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَعَرق  ِفيَها مَتٌْر النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ بَ ي ْ
فَ َقاَل الرَُّجُل: َأَعَلى « ُخْذَها، فَ َتَصدَّْق ِبهِ »فَ َقاَل: َأاَن، قَاَل: « أَْيَن السَّاِئُل؟»قَاَل:  -َوالَعَرُق املِْكَتُل 

؟ فَ َواَّللَِّ  َها  أَفْ َقَر ِمينِّ َي َرُسوَل اَّللَِّ َأْهُل بَ ْيت  أَفْ َقُر ِمْن َأْهِل بَ ْييِت،  -يُرِيُد احلَرََّتنْيِ  -َما َبنْيَ الَبَ تَ ي ْ
 «.َأْطِعْمُه َأْهَلكَ »َفَضِحَك النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ َبَدْت أَنْ َيابُُه، مُثَّ قَاَل: 

 إىل وجوب ترتيب  افعية رْحهم هللاش  فقد ذهب جهور العلماء من احلنفية واحلنابلة وال
الكفارة فال ينتقل إىل صيام شهرين متابعني إال بعد العجز عن َترير رقبة، وال ينتقل إىل 

ابق الذي رواه اإلمام البخاري إطعام ستني مسكينا إال عند عجزه عن الصيام للحديث السّ 
 َتْسَتِطيُع...".فَ َهْل رمحه هللا، ولفظه دال على التتيب وهو مستهل بلفظ " 

 وهذا احلديث هو عمدة اجلمهور يف وجوب ترتيب الكفارة.
 خيري، واعتمد يف ذلك ما رواه الكفارة على التّ  فقال إنّ  وخالفهم اإلمام مالك رْحه هللا

َبَة، َوزَُهرْيُ ْبُن  32اإلمام مسلم يف صحيحه ثَ َنا حَيْىَي ْبُن حَيْىَي، َوأَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشي ْ قال َحدَّ

                                                            

، برقم: 282ص 2الصَّْوِم، اَبُب ِإَذا َجاَمَع يف َرَمَضاَن َوملَْ َيُكْن َلُه َشْيٌء فَ ُتُصدَِّق َعَلْيِه فَ ْلُيَكفِّْر، ج :ِكَتابُ   ،صحيح البخاري -29 
1852. 
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َنَة، َنَة، قَاَل حَيْىَي: َأْخرَباََن ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ ، َواْبُن ُُنرَْي ، ُكلُُّهْم َعِن اْبِن ُعيَ ي ْ ، َعْن  َحْرب  َعِن الزُّْهرِيِّ
ِن، َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي هللُا َعْنُه، قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه مُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّمحَْ 

قَاَل: َوقَ ْعُت َعَلى اْمَرَأيت يف « َوَما َأْهَلَكَك؟»َوَسلََّم، فَ َقاَل: َهَلْكُت، َي َرُسوَل هللِا، قَاَل: 
فَ َهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن »قَاَل: اَل، قَاَل:  «ْعِتُق َرقَ َبًة؟َهْل جتَُِد َما ت ُ »َرَمَضاَن، قَاَل: 

؟ قَاَل: اَل، قَاَل: مُثَّ َجَلَس، « فَ َهْل جتَُِد َما ُتْطِعُم ِستِّنَي ِمْسِكيًنا؟»قَاَل: اَل، قَاَل: « ُمتَ َتاِبَعنْيِ
قَاَل: أَفْ َقَر ِمنَّا؟ َفَما َبنْيَ « َتَصدَّْق هِبََذا»ِفيِه مَتٌْر، فَ َقاَل:  َرق  ِبعَ َفُأيتَ النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

َها َأْهُل بَ ْيت  َأْحَوُج ِإلَْيِه ِمنَّا، َفَضِحَك النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ َبَدْت أَنْ يَ  ابُُه، مُثَّ اَلبَ تَ ي ْ
 «.َلكَ اْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأهْ »قَاَل: 

 تيب.وهذه الرواية يف ظاهرها تفيد التخيري ال التّ 
 :، خاصةاجحقول اْلمهور هو الر   لكن    

 مع اَتاد خمرج احلديث،   -
 ة روايت تويد رواية اإلمام البخاري، وورود عدّ  -
ريق اليت اعتمدها اإلمام مسلم يف روايته للحديث فيها من تصرف يف رواية بعض وأن الطّ  -

 ابملعىن.ألفاظه 
 ما يبطل الصيام ويوجب القضاء فقط: -0

 :وتتمثل يف

 األكل والشرب عمدا. -أ

نوب كما نُ فقد ارتكب كبرية من كبائر الذّ  ،أو بغريمها ،أو الشرب ،فمن أفطر بغري عذر ابألكل 
هيب وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحهما هللا وغريهم من أهل العلم اإلمام الذّ ك  العلماء على ذلك

 والفضل.

مل بتحرميه استحالال له :" إذا أفطر يف رمضان مستحال لذلك وهو عاقال شيخ اإلسالم رْحه هللا  
 .31" ، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره يف رمضانوجب قتله
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 .32ادسة: إفطار يوم من رمضان بال عذر "الكبرية السّ  ":قال اإلمام الذهب رْحه هللا 

اين أنَّ من ترك صوم رمضان بال مرض وال غرض أنه شرٌّ من الزّ وعند املومنني مقرَّر  "وقال أيضا: 
 .35" ندقة واالحناللويظّنون به الزّ  ومْدِمن اخلمر، بل يشكون يف إسالمهّ 

يوم من أيم  صومترك  :الكبرية األربعون واحلادية واألربعون بعد املائة مي:"وقال ابن حجر اهليت  
 .32أو سفر " ،بغري عذر من حنو مرض ،أو غريه ،واإلفطار فيه جبماع ،رمضان

 وقد اختلّ العلماء يف قضاء ما أفطره مع لزوم الكفارة عليه من عدمها:

 ه جيب عليه القضاء والكفارة قياسا إىل أنّ  وأبو حنيفة رْحهما هللا ،فقد ذهب اإلمام مالك
 على اجلماع.

   عليه القضاء دون الكفارة. إىل أنّ  افعي رْحهما هللاوذهب اإلمام أْحد والش 
 ه ال يشرع له إىل أنّ  وذهب اإلمام ابن حزم الظاهري وشيخ اإلسالم ابن تيمية رْحهما هللا

 القضاء وال الكفارة إذا أفطر متعمدا.
املنتهك حلرمة  ، إذ إنّ لعليه املعو   ظر وأن  القول األخري له حظ من الن   والذي يظهر أن  
 إن اتب إىل هللا تعاىل، لكن ال ينفعه قضاء ذلك اليوم.. صوحوبة النّ رمضان تنفعه التّ 

ُهَما:" إنَّ َمْن َأْفَطَر يَ ْوًما ِمْن َرَمَضاَن اَل قال  َعِليٌّ بن أِب طالب َواْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ْهِر"  .55يَ ْقِضيِه َصْوُم الدَّ

يام إن تعمد الصّ وقد نقل ابن املنذر إمجاع العلماء على بطالن تعمد القيء:  -ب
 ذلك.

                                                            

 .51بريوت، د.ط، د.ت، ص  -حممد بن عثمان الذهيب، دار الندوة اجلديدة  :الكبائر  - 32
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 وهو حمل إمجاع بني العلماء. :إرجاع شيء من القيء يف حالة غلبته -ت

 يوجبان الفطر، مع وجوب قضاء تلك األيم..فاس: احليض والن   -ث
 يبطل الصيام وهو حمل إمجاع بني العلماء.تعمد االستمناء:  -ج
مبجرد إبطال  وم يبطلحيح أن الصّ والصّ يام، ة الص  ة اإلفطار: مبعىن إبطال ني  ني   -ح

وهو مذهب اإلمام  ،ة وعقد العزم على ذلك حىت وإن مل حيصل ذلك حقيقةيّ الن ّ 
 خالفا ملذهب اإلمام مالك وأيب حنيفة رمحهم هللا. ،وأمحد ،افعيالشّ 

 يام وال خالف يف ذلك بني العلماء.تبطل الصّ دة: الر   -خ
عليه كثري من حيح الذي وهو الصّ  :اإلبر املغذية يف أي موضع من اْلسم كانت -د

الّشيخ حممد بن إبراهيم و الّشيخ عدي، و محن بن انصر السّ يخ عبد الرّ العلماء كالشّ 
 ابن عثيمني رمحهم هللا.الّشيخ ابن ابز، و 
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 ص هلم الفطر مع وجوب الفدية عليهم.خمن ير  ***(: 00املسألة ) 

 الشيخ الكبري واملرأة الكبرية: -أ

يُِطيُقونَُه َوَعَلى الَِّذيَن  لقوله تعاىل:"فيجوز هلما الفطر، وال قضاء عليهما، ويطالبان ابلفدية، 
 .50ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي "

 (. 04) وسيأيت تفصيل الفدية يف املسألة  يوم يفطرانه، وميكن إطعام مسكني عن كلّ  

كليّ عليه وال قضاء وال فدية لسقوط التّ ومن أصيب ابهلرم وبلغ درجة اهلذين فهذا ال صوم  
 عنه بسبب فقدان العقل.

 املريض مرضا مزمنا ال يرجى برؤه والشفاء منه: -ب

جيب أن فإنّه  ،وم إن صامفاملريض الذي أصيب مبرض مزمن ال يرجى شفاؤه حبيث يضره الصّ 
 ...لفديةإخراجه ليفطر وال قضاء عليه، مع لزوم 
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 مقدار الفدية.(:***  04املسألة ) 

وكذلك الشيخ واملرأة  يام بسبب املرض مرضًا ال يرجى شفاؤه،مقدار فدية اإلفطار للعاجز عن الصّ  
يعطى على الّصحيح من أقوال العلماء، يتمثل يف نصّ صاع من غالب قوت أهل البلد  الكبريين

 ملسكني عن كل يوم أفطره.
 اع خمتلّ يف تقديره: والصّ  -
 .رامغ 2222       بفقد قدره بعضهم  -
 غرام. 2322 ب       قدره وبعضهم -
 .غرام 2113    وبعضهم قدره ب   -
 .غرام 2222  وبعضهم قدره ب     -
ائمة لإلفتاء يف جنة الدّ اللّ  عن، أي ثالثة كيلوا غرام، وفق ما صدر غرام 5222ه والذي عليه العمل أنّ  -

 رمحه هللا.يخ ابن ابز عودية برائسة الشّ السّ 
من غالب قوت أهل البلد سواء  كيلوا ونصف، أي غرام 1322فيكون نصّ الصاع هو  

 ، يعطى ملسكني عن كل يوم أفطره.أو حنو ذلك ،أو دقيقا ،أو أرزا ،أو َترا ،كان برا
وهذا هو الصحيح لصراحة  يف حالة إخراجها، وال جتزئ ،وال جيوز إخراج الفدية نقدا 

عام، وكذلك هذا ما جرى دت الفدية ابلطّ ألّنا قيّ  ،الواردة يف هذا البابرعية صوص الشّ النّ 
 عليه العمل منذ القرون األوىل إىل زماننا، وعليه العلماء احملققون سلفا وخلفا.

 .وحنوه ،أو حلم ،ويستحب أن يكون مع الطعام إدام 
" لكن ينبغي يف هذه احلال أن جيعل رح املمتع:قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف كتابه الشّ   

طََعاُم ُه ِفْديٌَة ﴿ َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَ ، قوله تعاىل:أو حنوه، حىت يتم ،معه ما يودمه من حلم
ا وقت اإلطعام فهو ابخليار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إىل آخر وأمّ ، 31ِمْسِكني  ﴾

 .39"رضي هللا عنه 38يوم لفعل أنس
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 (:*** أمور ال تبطل الصوم. 50املسألة ) 

سأذكر ابختصار شديد أهم األمور اليت فعلها ال يبطل الصيام دون تفصيل فيها، إال إذا وجد 
 اختالف كبري فيها بني العلماء.

 اْلنابة. -أ
 تقبيل الزوجة إذا أمنا الفتنة على نفسيهما. -ب
خروجه ال يبطل الصيام وهو  حيح أنّ والصّ  ،وفيه خالف بني العلماء :خروج املذي -ت

وابن      ،وقد اختاره وانتصر له شيخ اإلسالم ابن تيمية ،افعيمذهب أيب حنيفة والشّ 
 عثيمني رمحهم هللا.

 االغتسال للصائم. -ث
 الروائح، ووضع العطور. شم   -ج
 املضمضة واالستنشاق. -ح
ال تفطر، بينما فقد ذهب اإلمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رمحهم هللا إىل أّنا  احلجامة: -خ

 حيح أّنا ال تفطر..ا تفطر، والصّ اإلمام أمحد رمحه هللا قال إّنّ 
ائم أن تضعّ بدنه وتسبب له الفطر، فيجب لكن جيب اجتناهبا خاصة إذا خشي الصّ 

 هنا تركها من ابب أوىل.
 ة رمحهم هللا إىل أنّ افعيّ فقد ذهب احلنفية، والشّ وضع الكحل أو قطرة العني أو حنومها:  -د

 وضعها ال يفطر حىت وإن وجد مرارهتا يف احللق...
 بينما املالكية، واحلنابلة رمحهم هللا قالوا إّنا تفطر إن وجد الصائم مرارهتا... 
وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن عثيمني رمحهما هللا،  ،ا ال تفطرحيح أّنّ والصّ  

 لكن جيب اجتناهبا احتياطا.
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وهو قول مجهور العلماء  ،ال يبطل الصوم وال يوجب القضاء نسياان:األكل أو الشرب  -ذ
 ة واحلنابلة خالفا لإلمام مالك رمحهم هللا.افعيّ من احلنفية والشّ 

فَعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، بوييام وال يوجب ذلك القضاء لصراحة احلديث النّ أنه ال يبطل الصّ  حيحوالص    
َمْن َأَكَل اَنِسًيا َوُهَو َصاِئٌم فَ ْلُيِتمَّ َصْوَمُه  » َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:النَِّبِ  َصلَّى هللاُ َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعِن 

ُ َوَسَقاهُ  َا َأْطَعَمُه اَّللَّ  .01« فَِإَّنَّ
 احلقن الغري مغذية يف أي موضع من اْلسم. -ر
 دم مع االحْتاز من بلعه.خروج ال   -ز

 من غلبه القيء دون إرجاع شيء منه. -س
 ما ال ميكن االحْتاز منه كغبار الطريق أو ما شابه. -ش
 واك العادي الذي ال نكهة فيه.استعمال الس   -ص
 استعمال معجون األسنان، ال يفطر إن مل ينفذ شيء منه إىل احللق، واألوىل تركه. -ض
 بلع الريق. -ط

 ..وهو خبالف البلغم والنخامة. 
عام ة، ألّنما يلحقان ابلطّ افعيّ احلنابلة والشّ خامة بلعهما مفطر عند علماء البلغم والنّ  ألنّ 
راب، خبالف علماء املالكية واحلنفية قالوا إن بلعهما ال يبطل الصيام مع وجوب والشّ 

 إلقائهما.
يام مع وجوب إلقائهما وهو ما رجحه الشيخ ابن بلعهما ال يبطل الصّ  أنّ حيح والص  

 .عثيمني رمحه هللا تعاىل

                                                            

 رواه: - 22
َوقَ ْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل }َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما ، ابب: ِإَذا َحِنَث اَنِسًيا يف اأْلَمْيَاِن الصوم :اإلمام البخاري يف صحيحه، ِكَتاب  -

 . 2292برقم:  ،2233، ص 2َأْخطَْأُُتْ ِبِه{ َوَقاَل }اَل تُ َواِخْذين مبَا َنِسيُت{، ج
 . 1133، برقم: 829، ص 2ج ،أكل الناسي وشربه ومجاعه ال يفطر :ابب اإلمام مسلم يف صحيحه،كتاب: الصيام،  -
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 املسافة املطلوبة يف قصر الصالة، والفطر يف رمضان.*** (:  00املسألة ) 

 :الةاملسافة املطلوبة لقصر الص   -1
 :اختلف العلماء يف مسافة قصر الصالة

ميال، أي ما يساوي  28ا إىل أّنّ  رمحهم هللافذهب اإلمام مالك والشافعي وأمحد  **
 .كلم  83حوايل 

 .أيم بلياليهن ابإلبلإىل أّنا مسرية ثالثة رمحه هللا وذهب أبو حنيفة  **
  ليس  أنه  إىل رمحهم هللا وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم ،بينما ذهب الظاهرية **

  فَ َلْيسَ   اأَلْرضِ  َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف " هذا راجع للعرف، لقوله تعاىل: للقصر مسافة، وأنّ 
 .21" َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن تَ ْقُصُروْا ِمَن الصَّاَلةِ 

وظاهر اآلية يدل على أن القصر يتعلق بكل ضرب يف األرض وسفر، دون َتديد مسافة  
نة وحال معينة، وهو راجع إىل العرف، فإذا خرجت من بيتك وسافرت إىل جهة معيّ 

ك مسافر فأنت مسافر وتقصر الصالة، وهذا القول اختاره من اس فيك وظنهم أنّ النّ 
 .هو الذي ُنيل إليهو املعاصرين الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا، 

 :املسافة املطلوبة للفطر يف رمضان -2
أو أنشأ سفرا يف أثناء  ،عليه شهر رمضان، وهو يف سفر يباح الفطر للمسافر الذي هلّ  

ٍم ُأَخَر "َوَمن  لقوله تعاىل:"  ،هرالشّ  ٌة مِ ْن َأًّيَّ  .00َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
فر، فكي يسمى املسافر مسافرا ويباح له الفطر ال ومسافة الفطر هلا عالقة مبسافة السّ   

املسافة املطلوبة يف قصر اخلالف يف  وقد تقدمفر، بد أن يدخل ضمن مسمى السّ 
حيكم هبا عليه أن يف حكم املسافر كي يباح له ، وله تعلق كذلك ابملدة الزمنية اليت الصالة

 قصر الصالة والفطر، وسيأيت تفصيلها.
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 مدة القصر والفطر للمسافر: -3

ه مسافر ال دة، وبعضها هلا تعلق مبسافة القصر، فكي حيكم على املسافر أنّ يف املسألة أقوال متعدّ 
 منية، وأشهرها:ة الزّ مع وجود املدّ  ،بد من استيفاء املسافة

وهذا هو مذهب اجلمهور من  ،إذا نوى اإلقامة أكثر من أربعة أيم انتفى عنه وصّ السفر -
 افعية واحلنابلة رمحهم هللا.املالكية والشّ 

 وهذا مذهب أيب حنيفة رمحه هللا. ،يوما أصبح مقيما 13إذا نوى اإلقامة  -
فر سواء نوى اإلقامة أم ال، وهو مذهب اإلمام ابن السّ يوما انتفى عنه وصّ  22إذا أقام  -

 وكاين رمحهما هللا.حزم و اإلمام الشّ 
إذا مل ينو اإلقامة ال يزول عنه وصّ السفر، وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا،  -

 وهذا الذي ُنيل إليه.
 .؟مىت تنقطع رخصة الفطر عن املسافر -4

 أبمرين:تنقطع رخصة الفطر عن املسافر 

 .إذا نوى اإلقامة مطلقا أو نوى مدة اإلقامة على رأي مجهور العلماء 
 .إذا عاد إىل بالده 
 .؟هل األفضل للمسافر الفطر أم الصوم -5

 :ثالث حاالت للمسافر نّ إ يقال أن املسألة يف حقيقهذا حمل خالف بني العلماء، والتّ   
له  األصل فهنا السفر، من عليه مشقة أي ال يام:أن يتساوى عنده الفطر والص   -أ

 .25" (004َوَأن َتُصوُموْا َخرْيٌ لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن )وم، لقوله تعاىل:" الصّ 
  لعموم أفضل هحقّ  فالفطر يف :الت هلكة إىل توصله ال مشق ة يامعليه الص   أن يشق   -ب
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ُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها الَ :" تعاىل قوله  .04" ُيَكلِ ُف اَّللَّ
 عليه جيب فهنا :الت هلكة إىل به تفضي قد يام مشقة شديدةعليه الص   أن يشق   -ج

 ..هلكةالتّ  فس إىلإلقاء النّ  َترم اليت الشرعية ، لعموم األدلةومالصّ عليه وحيرم  الفطر،

 .؟هل من سافر يف أي وقت له حكم املسافر -6

 ..الصباح أو يف املساء. فر سواء سافر يفى املسافر مسافرا مىت وقع عليه فعل السّ يسمّ  
 .صومه، وال يتخُ برخصة الفطر.. لكنه إذا سافر مساء فاألوىل له أن يتمّ  
 ا إذا سافر صباحا فله أن يتخُ برخصة الفطر ابتداء...وأمّ   
 الثة املذكورة سابقا.. وعلى كل حال هو يقدر وفق احلاالت الثّ  
 ما يقتضيه حاله:واملسافر له أن يفعل األيسر له حال سفره وفق  

 :وذلك أفضل له ،ياما أن أييت بعزمية الص  إم   -
ُكْم لقوله تعاىل:" ًَّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَّ  

ًما مَّْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم 000تَ ت َُّقوَن ) ٍم ُأَخَر َوَعَلى ( َأًّيَّ ٌة مِ ْن َأًّيَّ مَّرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ِإن ُكنُتْم  الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمن َتَطوََّع َخرْيًا فَ ُهَو َخرْيٌ لَُّه َوَأن َتُصوُموْا َخرْيٌ لَُّكمْ 

  .05("004تَ ْعَلُموَن )
 :أو أن أييت برخصة الفطر -
ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُ   ٍم ُأَخَر يُرِيُد اَّللَّ ٌة مِ ْن َأًّيَّ رِيُد ِبُكُم لقوله تعاىل:" َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ُوْا اَّللََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ) َة َولُِتَكّبِ   .00" (005اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدَّ
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 فساء.قة ابحلائض والن  ة متعل  *** مسائل فقهية هام  (: 00املسألة ) 

  ّفساء حكمهما حكم املريض، يشملهما مسمى املرض يفطران وجواب، ويلزمان احلائض والن
َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر ، لقوله تعاىل:" بقضاء عدد األيم اليت أفطرات بعد رمضان

ٌة مِ ْن  ٍم ُأَخَر.."َفِعدَّ   .00َأًّيَّ

وم وال ما ابل احلائض تقضي الص   :"فقلت رضي هللا عنها : سألت عائشةعن معاذة قالت   
كان يصيبنا   :قالت ، أسألولكين   ،لست حبرورية :قلت ،؟أحرورية أنت :فقالت ،؟الةتقضي الص  

 .00"وال نؤمر بقضاء الصالة  بقضاء الصومذلك فنؤمر 
  ّالة إبمجاع العلماء.تطالبان بقضاء الصّ فساء ال احلائض والن 
  ّفساء أن تقرأ القرآن من حفظها، وليس هناك دليل صريح مينعها جيوز للمرأة احلائض أو الن

 .من ذلك

ابن     اإلسالم  كشيخ  العلماء من احملققون قال وبه ،ورواية عن اإلمام أمحدوهو قول اإلمام مالك،  
 .وغريهم على اجلميع رمحة هللا تعاىل األلباينالشيخ و  ،وابن القيم ،تيمية

ملسه  واخلالف بني العلماء وقع يف استعمال املصحّ وملسه ألجل القراءة منه، والذي يظهر عدم  
 ..وهو قول علماء املذاهب األربعة ،ألجل القراءة منه

 ...هاوهلا أن تستعمله إذا كانت تتعلم أو َتفظ منه، أو تضطر للقراءة منه يف دراست  
ال ه ت يف اهلاتّ، ألنّ وإذا كانت غري مضطرة للقراءة منه فلها أن تقرأ من املصحّ اإللكتوين املثبّ   

 ...وهذا خروجا من اخلالفأيخذ حكم املصحّ الورقي، 

                                                            

 .183سورة البقرة، طرف من اآلية  - 21
، 221ص  1وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الصالة، ج :احليض، ابب :صحيحه، كتابرواه اإلمام مسلم يف  - 28

 .553برقم: 

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ّوحكمها حكم املفطر. ،ة اليومهار فال متسك بقيّ فساء أثناء النّ إذا طهرت احلائض أو الن 
  ّيام حىت وإن أخرت الغسل..فساء قبل الفجر فإّنا تنوي الصّ إذا طهرت احلائض أو الن 

إال إذا كانت عاجزة عن استعمال املاء  ،الواجب يف حقها إيقاع الغسل ألجل الصالة إال أنّ 
يمم بدل عن الوضوء والغسل ا تتيمم وتصلي ألن التّ بسبب مرضها أو خوف وقوعها فيه، فإّنّ 

 بوجود أسبابه الشرعية. 
  مس.املرأة فإن صيامها ابطل ولو بقي القليل على غروب الشّ إذا حاضت 
 ة، بينما افعيّ وهو مذهب علماء احلنابلة والشّ  ،جيوز تناول األدوية لقطع احليض موقتا أو أتخريه

 منع املالكية ذلك...
 ولعل الصحيح يف املسألة جواز استعمال هذه األدوية بشرط عدم وجود ضرر متحقق عليها. 

 الة...وم والصّ هبذا طاهرة فيجوز هلا الصّ  وتعد املرأة
 وعلى هذا فتاوى العلماء املعاصرين كالشيخ ابن ابز وابن عثيمني رمحهما هللا. 
احليض أمر قد كتبه هللا تعاىل على  ها أن ال تتناول هذه األدوية ألنّ األفضل يف حقّ  إال أنّ  

 بنات آدم .
  ّالعلماء. وم إبمجاعالة والصّ املستحاضة جتب عليها الص 
  املستحاضة تتوضأ لكل صالة بعد دخول الوقت، وجيب عليها أن تغسل أثر الّدم من

م، وال يضرها ما جسمها، وثوهبا، ولتضع على فرجها خرقة من قطن أو ما شابه لتمسك الدّ 
 خرج بعدها...

 :والفرق بني دم االستحاضة ودم احليض ما يلي 
 االستحاضة أمحر.ون: فدم احليض أسود، ودم * من جهة اللّ 
 قة: فدم احليض ثخني، ودم االستحاضة رقيق.* من جهة الرّ 

 * من جهة الرائحة: فدم احليض مننت، ودم االستحاضة غري مننت.
 جمد: فدم احليض ال يتجمد، ودم االستحاضة يتجمد.* من جهة التّ 

 فهذه أربع جهات للتمييز بني دم احليض ودم االستحاضة.
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 مسألة احلامل واملرضع يف رمضان.*** ( 00املسألة ) 

نب أو ضياعه أو حنو ذلك إذا خافت احلامل على جنينها، أو املرضع على رضيعها قلة اللّ    -
لقوله صلى هللا عليه وسلم:" إن هللا عز  وجل ابلصوم فإنه جيوز هلما الفطر إبمجاع العلماء 

 . 00الصوم"وضع عن املسافر شطر الصالة، وعن املسافر واحلامل واملرضع 

 ( أقوال مشهورة وهي: 22)  على ستة واختالف العلماء حصل فيما جيب عليهما إذا أفطرات

   ل: القول األو 
احلامل واملرضع إذا أفطرات خوفا على ولديهما فقط، فعليهما القضاء والفدية، وأما إذا  إنّ 

 أفطرات خوفا على نفسيهما، فعليهما القضاء فقط..
 .رمحه هللاافعية يف املعتمد عندهم، وهو مذهب اإلمام أمحد وهذا هو مذهب الشّ  
   اين:القول الث 

ته عدم ورود ليس عليهما القضاء وال الفدية، وهذا مذهب ابن حزم رمحه هللا تعاىل وحجّ 
 رعي يف ذلك.ُ الشّ النّ 
   الث:القول الث 

 عليها القضاء والفدية. ا املرضع فإنّ احلامل عليها القضاء وليس عليها الفدية، أمّ 
وهو قول اإلمام مالك رمحه هللا، وهو املفىت به عند علماء املالكية، وهو قول كذلك يف 

 ه غري معتمد عندهم.أنّ  افعي إالّ مذهب الشّ 
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   ابع:القول الر 
احلامل واملرضع عليهما الفدية فقط، وليس عليهما القضاء، وهذا القول مروي عن الصحايب 

ابعني، واختاره من العلماء املعاصرين عباس رضي هللا عنهما، وقال به عدد من التّ اجلليل ابن 
 يخ األلباين رمحه هللا تعاىل.الشّ 

 :القول اخلامس 
ختيري احلامل واملرضع بني القضاء أو الفدية، فلهما أن تقضيا أو تطعما على اخليار بينهما، 

 .رمحه هللا إسحاق بن راهويهاإلمام وهو قول 
 ادس:الس   القول 

افعي، وهو عليهما القضاء فقط، وال فدية عليهما، وهذا مذهب احلنفية، وهو قول اإلمام الشّ 
وري، وأصحاب خعي، والثّ ابعني كاحلسن البصري، وإبراهيم النّ مروي عن عدد من علماء التّ 

 رمحهم هللا. ربيأي، وابن املنذر وهو قول اإلمام الطّ الرّ 
يخ ابن عثيمني.. وغريهم كثري يخ ابن ابز، و الشّ املعاصرين كالشّ وبه أفىت كثري من العلماء 

 رمحة هللا على اجلميع.
 وحجتهم يف ذلك:

َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو :" لقوله تعاىل ،احلامل واملرضع يلحقان ابملريض من انحية احلكم أنّ   -
ٍم ُأَخَر.." ٌة مِ ْن َأًّيَّ   .01َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

 املريض بقضاء األيم اليت أفطرها دون إلزامه بشيء آخر..فاآلية أمرت 
 

 هللا عز   قوله صلى هللا عليه وسلم:" إن  وهو  ،ابقوكذلك بداللة االقتان يف احلديث السّ  -
 . 00" ومالة، وعن املسافر واحلامل واملرضع الص  وجل وضع عن املسافر شطر الص  
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ذلك على أخذمها نفس احلكم وهو القضاء  فاحلديث ذكر احلامل واملرضع مع املسافر، فدلّ 
 فقط.

 وهذا هو القول الراجح يف املسألة.
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 مسألة خبصوص صدقه الفطر أو زكاة الفطر .(***  00املسألة )   

 التمر...  أو كاة الفطر خترج من غالب قوت أهل البلد كالطعام أو الشعريز  

كبري رجال كان أو امرأة ويستحب إخراجها حىت عن اجلنني ومقدارها صاع، عن كل مسلم صغري أو  
  نفخ فيه الروح.. الذي يف بطن أمه إذا كان

 وتعطى للفقراء واملساكني..

، وال مانع من تقدميها قبل ذلك بيوم أو ملسو هيلع هللا ىلصووقت إخراجها قبل صالة العيد، كما أمر بذلك النيب  
 يومني أو ثالثة...

ديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه كما يف صحيح البخاري ويكون الصاع ابلكيل ال الوزن، حل 
 َصاًعا ِمْن َطَعاٍم ...". - صلىاهلل عليه وسلم -قال: " ُكنَّا نُعِطيَها يف َزَماِن النَّبِ  ومسلم أنه 

 والوزن خيتلّ حبسب ما ميأل به الصاع...

 أهل البلد: وهذه بعض التقديرات ابلكيلوا غرام ختُ بعض األصناف من غالب قوت

 كيلوا غرام.  2الدقيق:  -

 غرام. 222الفرينة: كيلوا و  -

 غرام. 122كيلوا و  2العدس:  -

 غرام. 22 كيلوا و  2القمح:  -

 غرام. 222الزبيب: كيلوا و  -

 غرام. 822التمر: كيلوا و  -

 غرام. 522كيلوا و   2األرز:  -
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 غرام.. 822كيلوا و   الكسكس: -

 كيلوا غرام.  2احلمُ:  -

وإخراجها صاعا من غالب قوت أهل البلد مذهب اإلمام مالك، والشافعي، ورواية عن اإلمام أمحد،  
 وهذه الرواية هي املعتمدة يف مذهب احلنابلة..

حيث ذهب هوالء األئمة رمحهم هللا إىل أن إخراج زكاة الفطر قيمة، أو أمواال ال جيزئ، وأنه خمالّ  
 وعمل الصحابة رضي هللا عنهم...ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم 

 

أما اإلمام أبو حنيفة، ورواية عن اإلمام أمحد وهذه الرواية ضعيفة غري معتمدة عند احلنابلة أنه جيزئ 
 إخراجها نقدا حبسب املصلحة واحلاجة...

 

والناظر يف أدلة الفريقني جيد أن من قال إبخراجها قيمة ليس عنده دليل وإُنا هو جمرد تكييّ 
 اديث الواردة بدعوى احلاجة واملصلحة املظنونة..لألح

 وال شك أن هذا رأي جمرد ال يستند إىل مرجحات كافية العتباره...

 

أما القول األول فقد استند إىل األحاديث الصرحية الواردة يف الباب، ومنها حديث ابن عمر رضي هللا 
اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َصاًعا ِمْن ََتٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن زََكاَة ملسو هيلع هللا ىلص " فَ َرَض َرُسوُل اَّللَِّ عنه الذي قال فيه: 

، َوالذََّكِر َواأْلُنْ َثى، َوالصَِّغرِي َواْلَكِبرِي ِمَن اْلُمْسِلِمنَي"، وهو يف الصحيحني  َشِعرٍي َعَلى اْلَعْبِد َواحْلُرِ 
عباس وأيب  كابن  سلمعليه و  من صحابة النيب صلى هللا ويف غريمها.. واحلديث مروي عن غري واحد

 سعيد رضي هللا عنهم...
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 وهذا القول هو الراجح الستناده إىل الدليل الصحيح والصريح، ولفظ فرض مبعىن أوجب وأمر...

مع اعتبار أن زكاة الفطر هي من قبيل العبادات اليت تودى على وجهها دون إعمال الرأي واالجتهاد  
 فيها...

ة فقد تعطيها قيمة أو ماال لفقري فيشتيها مالبسا، أو أشياء ضّ إىل ذلك أن املصلحة غري معترب 
 أخرى، بل قد يستغل املال يف احلرام والعياذ ابهلل فيشتيه تبغا أو تدخينا... فأي مصلحة هذه!!!..

 ووجود الدليل الصريح يغين عن الرأي والتكلّ، ...

لعلماء املعاصرين كالشيخ األلباين وابن وإخراجها طعاما وعدم إجزاء إخراجها قيمة أفىت به الكثري من ا
 ابز، وابن عثيمني رمحهم هللا وغريهم، وهذا هو مذهب عامة الفقهاء يف القدمي واحلديث...
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 * اخلاَتة.
 

حرير، مع قل والتّ قة يف النّ سالة، وقد َتريت فيها الدّ ما جاء يف هذه الرّ  هذا أهمّ  
كله البحث العلمي اخلالُ، فإن أصبت فمن حليل، وغرضي يف ذلك  شيء من التّ 

هللا تعاىل وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وعذري يف ذلك أن بضاعيت 
 مزجاة، والعذر عند أهل الفضل مقبول.

 واحلمد هلل رب العاملني.
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