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وِر َأْنُفِسنَا َوَسيَِّئاِت  إنَّ احلَْمَد هللِ َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعينُهُ  َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاهلل ِمْن رُشُ

 ْن ُيْضلِْل َفاَل َهاِدَي َلُه.َأْعاَملِنَا، َمْن َُّيِْدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َومَ 

د   يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ  ا َعْبُدُه َوَرُسوُله.َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوْحَدُه اَل رَشِ

ا بعُد:  أمَّ

من شهر شعبان لعام ثامٍن وثالثني وأربعامئٍة وألٍف، من هجرة النبي  ففي اليوم األول

 َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوآلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم، ألتقيكم يف رشٍح خمترٍص أو تعليٍق عىل كتاِب الصيام

  .«منهج السالكني»، من كتاب: واالعتكاف
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 كتاُب الصيام

 -رمحه اهلل تعاىل–من منهج السالكني للعالمة السعدي 

 

ع ألنه مج ؛مهم –رمحه اهلل  –كتاب الصيام يف كتاب الشيخ العالمة عبد الرمحن السعدي 

بني االختصار الشديد مع ذكر األهم ، فبالنظر إىل كونه خمترصا فإنه قد مجع مسائل مهمة 

 تتعلق بالصيام .

م بمقدمة  وأحب قبل أن أبتدئ وإياكم بقراءة هذه الرسالة والتعليق عليها أن أقدِّ

 رشوط صحة الصيام ، ورشوط وجوب الصيام ، ومفسدات الصيام .تتضمن 

   : رشوط وجوب الصيام كالتايل :أوال  

َأْن َوَما َمنََعُهْم } فال َيب عىل الكافر أن يصوم ، قال تعاىل ) اإلسالم ( الْشط األول :

ُْم َكَفُروا بِاهللَِّ َوبَِرُسولِهِ  ُتْقَبَل  َلِئْن }[ وقال سبحانه : 54]التوبة:  {ِمنُْهْم َنَفَقاُُتُْم إاِلَّ َأَّنَّ

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك   [ 65]الزمر:  {َأرْشَ

  وذلك :إن املجنون ال َيب عليه أن يصوم ف ) العقل ( الْشط الثاين :

السنن من حديث عائشة ريض اهلل عنها أن النبي صىل اهلل عليه  عند أصحاب ملا ثبت -1

  ) املجنون حتى يفيق ( وذكر منها ) رفع القلم ( وسلم قال :

) أما علمت أن القلم  عمر ريض اهلل عنهري عن عيل ريض اهلل عنه قال لوعلَّق البخا-2

 ) املجنون حتى يفيق (  وذكر منهم رفع عن ثالثة (

والدليل عىل أن البلوغ رشط يف وجوب الصيام ، ما تقدم ذكره  ) البلوغ ( الْشط الثالث :

 من األدلة السابقة .
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ُقوا اهللََّ َما }:  والدليل عىل أن القدرة رشط ، قوله تعاىل الْشط الرابع : ) القدرة ( َفاتَّ

 [16]التغابن:  {اْسَتَطْعُتْم 

ا َأْو } لقوله تعاىلأي:  عدم السفر ،  ) اإلقامة ( الْشط اخلامس : َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريض 

اٍم ُأَخرَ  ٌة ِمْن َأيَّ [ فهذا يصح دليال عىل السفر وعىل القدرة ، 184]البقرة:  {َعىَل َسَفٍر َفِعدَّ

 ."املريض  "ألنه أيضا ذكر 

  "ابن مفلح رمحه اهلل  "وقد أمجع العلامء عىل   هذه الْشوط اخلمسة ، ذكر اإلمجاع 

  -ا : رشوط صحة الصيام : ثاني

وينبغي أن تعلم أن هناك فرقا بني رشوط وجوب الصيام ورشوط صحة الصيام ، و ذلك 

 أن رشوط وجوب الصيام إذا توافرت وجب عىل املسلم أن يصوم.

أما رشوط الصحة فقد يصوم وليس الصيام واجبا عليه ، كصيام الصغري املميز ، فصيامه  

 صحيح لكن ليس واجبا .

 فإذا اختل أحد رشوط الصحة مل يصح صيامه . 

 وعىل هذا فقس.  واحلائض والنفساء ال يصح صيامهمفمثال املجنون وغري املميز  

 فْشوط الصحة مخسة رشوط :

 وتقدم ذكر دليله ، فلو صام الكافر مل يصح صيامه .  الْشط األول : ) اإلسالم (

يصح صيامه  ؛ ألن النية ال تتصور من  فلو صام املجنون مل الْشط الثاين : ) العقل (

 املجنون .

 

 

 



  

 

 4 منهج السالكينمن  واالعتكاف شرح كتاب الصيام

 فمن كان دون التمييز ال يصح صيامه؛ ألن النية ال تتصور منه  الْشط الثالث : ) التمييز (

وضابط التمييز : فيه خالف بني أهل العلم ، وأصح أقوال أهل العلم أنه ليس هناك 

الف الصبيان ، فمن فهم اخلطاب فإنه ضابط وال حد حمدود يف التمييز ، وإنام ُيتلف باخت

) إذا عرف :  يكون مميزا ، وقد ثبت عند ابن أيب شيبة عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أنه قال

 هذا من باب التقريب .لصبي يمينه من شامله فهو مميز ( وا

ملا أخرج الشيخان من حديث عمر ريض اهلل عنه أن النبي صىل  ) النية (الرابع : الْشط 

وعىل هذا إمجاع أهل العلم ، كام حكاه  ) وإنام لكل امرئ ما نوى ( وسلم قال: عليه اهلل

 ابن قدامة رمحه اهلل .

ا وال نفساَء (اخلامس : الْشط  وهذا باإلمجاع ، حكاه ابن قدامة  ) أال تكون املرأة حائض 

 وغريه.

) أن  حيحنيفلو صامت مل يصح صيامها ، وثبت يف حديث عائشة ريض اهلل عنها يف الص 

ومثل هذا ثبت يف حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه يف  احلائض ال تصيل وال تصوم (

 الصحيحني .
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 ثالثا : مفسدات الصيام : وهي تسعة :

  : ( وكل طعام) األكل والْشب  املفسد األول :

َ َلُكُم اخْلَْيُط  } قال تعاىل ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ  {اأْلَْبَيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ َوُكُلوا َوارْشَ

ويف البخاري من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه يف احلديث القديس )  [187]البقرة: 

 قال اهلل عز وجل يدع طعامه ورشابه وشهوته من أجيل (

ثبت عند األربعة من حديث لقيط بن  وما دخل من غري الفم من الطعام فإنه مفطر ملا

صربة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال : ) وبالغ يف االستنشاق إال أن 

املاء سيدخل من أنفه ، ومثل ذلك يف معنى الْشب ، وهذا املفسد عليه ؛ألن تكون صائام(

 إمجاع أهل العلم ، وتقدم ذكر الدليل .

والدليل ما يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه ملا   املفسد الثاين : ) اجلامع (

) هلكت يا رسول اهلل ، قال: وما أهلكك ؟ قال :وقعت عىل امرأيت يف َّنار  قال الرجل

 احلديَث . رمضان ...(

ويف البخاري من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه يف احلديث القديس ) قال اهلل عز وجل 

 هوته من أجيل (يدع طعامه ورشابه وش

 اإليالج ولو من غري إنزال ، وهذا بإمجاع أهل العلم . امع :واملراد باجل

 : املفسد الثالث : ) اإلنزال مع املبارشة (

فمن أنزل مع املبارشة بتقبيل أو غريه فإن صومه فاسد بإمجاع أهل العلم ، حكى اإلمجاع 

 فهو حمجوج باإلمجاع. ، وحكاه ابن قدامة، ومن خالف «رشح السنة»البغوي يف 
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أما اإلنزال من غري إرادة كاالحتالم فليس مفسدا للصوم بإمجاع أهل العلم  ، حكى 

 اإلمجاع ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل .

 ) العزم عىل الفطر ( وهو مفسد عند املذاهب األربعة .  املفسد الرابع :

وهذا عىل الصحيح  –هذا مرتدد فلو قال قائل: إذا جاء املاء فقد أفطر وقد ال أفطر ، لكن 

 . –ال يفسد صومه 

لكن لو قال قائل أنا عازم عىل الفطر إذا جاء املاء ، ثم جاء املاء فإنه يكون مفطرا ، ؛ ألن 

 ، وعىل هذا املذاهب األربعة .وهذا أمسك بال نيةالصيام إمساك بنية 

ما ثبت عن ابن   هذا املذاهب األربعة ، ويدل عليهوعىل  ) تعمد القيء ( خلامس :املفسد ا

عمر ريض اهلل عنهام عند مالك يف املوطأ أنه قال ) من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه 

وجاء من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه مرفوعا ، لكن ال يصح ،  القيء فال قضاء عليه (

 ه .ضعفه اإلمام أمحد وغري

 :املفسد السادس : ) احلجامة (

ثبت عند اخلمسة إال الرتمذي ، من حديث شداد بن أوس ريض اهلل عنه ) أن النبي مر  

وهذا قول اإلمام أمحد ، وصحح  أفطر احلاجم واملحجوم ( :عىل رجل َيتجم فقال

 احلديث اإلمام أمحد وغريه من أهل العلم .

فإن الردة مفطرة ، وهذا بإمجاع أهل العلم   ؛ -اهلل وإياكمعافاين - املفسد السابع : ) الردة (

ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك } ، كام حكاه ابن قدامة ، ألن اهلل عز وجل يقول ]الزمر:  {َلِئْن َأرْشَ

65] 

-الفائدة من ذكر ) مفطر املوت ( ما سيأيت وذكر هذا احلنابلة ، و ( ) املوت املفسد الثامن :

 وم النذر .وأن املراد ص "وليه  من مات وعليه صيام صام عنه "ألة من مس-إن شاء اهلل 
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فلو أن رجال كان صائام صوم النذر ويف وقت العرص مات ، فإن وليه يصوم عنه هذا 

 ألنه قد فسد صومه ملا مات .؛الصيام 

 وقد تقدم الكالم عىل احليض والنفاس . املفسد التاسع  : ) احليض أو النفاس (

تقدم ذكر رشوط وجوب الصوم ، ورشوط صحة الصوم ، ومفسدات الصوم ، بعد إذن 

 . يق عىل الرسالة إن شاء اهللهذا نبدأ يف التعل
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ِذيَن  ِمْن }األصل فيه قوله تعاىل:  يَاُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ ِذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَليُْكُم الصِّ َا الَّ َيا َأُّيه

[ .                                                                                          183اآليات. ]البقرة:  {َقبْلُِكمْ 

 ان عىل كل:وَيب صيام رمض

ْوِم  -4َعاقٍِل  -3َبالٍِغ،  -2ُمْسلٍِم  -1 ، أو إكامل شعبان بُِرْؤَية هالله -5َقاِدٍر َعىَل َالصَّ

ا    ثالثني يوم 

 

 

 ه( أي : يف وجوبه هذه اآلية .األصل في قوله: )

 وجوبه أنه ركن من أركان اإلسالم :ويدل عىل  

 أخرج الشيخان من حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم  

بني اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وإقام الصالة،  "

 فدل عىل أنه ركن ." وصوم رمضانوإيتاء الزكاة، واحلج، 

  اإلسالموألنه ركن من أركان ؛ –كام تقدم  –الصيام واجب لداللة األمر يف اآلية إذن  

 وقد أمجع العلامء عىل وجوب الصيام . 

 قوله : ) وَيب صيام رمضان عىل كل:

ْوِم  -4َعاقٍِل  -3َبالٍِغ،  -2ُمْسلٍِم  -1 بُِرْؤَية هالله، أو إكامل شعبان  -5َقاِدٍر َعىَل َالصَّ

ا  (  ثالثني يوم 

 بلوغ ورشط العقل ورشط القدرة .تقدم الكالم عىل رشط اإلسالم ورشط ال
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ا ، قال صىل اهلل عليه وسلم:  إذا رأيتموه " ُِرْؤَية هالله، أو إكامل شعبان ثالثني يوم 

 فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن ُغمَّ عليكم فاقدروا له ( ُمتََّفٌق َعَلْيِه.

َة َشْعَباَن َثاَل "، َويِف َلْفٍظ: "َفاْقُدُروا َله َثاَلثنِيَ "َويِف لفٍظ:   َرَواُه َاْلبَُخاِريه  "ثنِيَ َفَأْكِمُلوا ِعدَّ

 

 

 :إذن يصام رمضان بأحد أمرين  

 ا .إما رؤية اِلالل أو إكامل شعبان ثالثني يوم  

 : رؤية اِلالل ، فقد أخرج الشيخان من حديث ابن عمر ريض اهلل عنها أن النبي أوال  

) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ( أي لرؤية اِلالل ، وعىل هذا  :صىل اهلل عليه وسلم قال

 مة رمحه اهلل تعاىل ، وحكاه غريه.إمجاع أهل العلم ، حكاه ابن قدا

ا ، وعىل هذا املذاهب األربعة ، ويدل لذلك ما أخرج ثانيا : إكامل شعبان ثالثني يوم  

) فإن ُغمَّ :هلل عليه وسلم قال البخاري من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل ا

 عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما (

ا من دول العامل اإلسالمي صاروا يصومون باحلساب وقد شاع يف هذا العرص أن كثري  

 له . الفلكي ، والصيام باحلساب الفلكي ال قيمةَ 

 وهذا ألمور:الشهر ووجوب الصيام الفلكي يف دخول  وال يصح أن يعتمد عىل احلساب 

 أنه خالف النص الْشعي ، ملا قال ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (  األمر األول :

 شيخ اإلسالماإلمجاع ابن عبد الرب ، و خالف إمجاع أهل العلم ، فقد حكى األمر الثاين :

 باحلساب الفلكي يف الصيام . عتده وابن حجر ، عىل أنه ال يُ  تيميةابن 
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كان احلساب الفلكي موجودا  عند السلف ، كام بني ذلك ابن عبد الرب  األمر الثالث :

 وغريه ، ومع ذلك ومل يلتفتوا إليه ، فدل عىل أنه ال يلتفت إليه .

كام يف شدد ،؛ فال نينبغي أن تعلم أن الْشيعة يف الصيام علَّقت الوجوب عىل الرؤية و

حقيقة الشهر ،  يس املراد، فل  "إن رأيتموه فصوموا فإن مل تروه فال تصوموا "حديث 

، فالْشيعة تريد حقيقة  اخلمس الرؤية ، بخالف املواقيت يف الصلوات ما دلت عليهوإنام 

عرف هبا دخول الوقت فإنه يعتمد دخول الوقت ، فالوقت مراد يف الْشع ، فبأي وسيلة يُ 

. 

أما الصيام فال تعلق الْشيعة األمر بحقيقة دخول الشهر ، وإنام بالرؤية ، وال يدخل  

 ا إال بالرؤية .الشهر رشع  
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اَللِه ، َواَل ُيْقبَُل يِف َبِقيَّةِ 
ُهوِر إاِلَّ َعْداَلِن َوُيَصاُم بُِرْؤَيِة َعْدٍل ِِلِ   َالشه

 

ثنني ، وهذا بإمجاع أهل العلم ، حكى اإلمجاع يف دخول مجيع الشهور البد من شاهدين او

شهر  وفي مجيع الشهور ، شهر ذي احلجة فالرتمذي وابن عبد الرب وابن قدامة وآخرون ، 

الشهور البد من شاهدين اثنني ، إال شهر رمضان ، فإنه عىل أصح  وغريها منشعبان 

داود عن ابن عمر ريض اهلل كتفى فيه بشهادة عدل واحد ملا ثبت عند أيب قويل أهل العلم يُ 

عنهام أنه قال ) تراءى الناس اِلالل فأخربت النبي صىل اهلل عليه وسلم أين رأيته فصام 

وأمر الناس بصيامه (  وإىل هذا القول ذهب الشافعي يف قول وأمحد يف رواية وهو قول 

 عبد اهلل بن املبارك .
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ا َالنَّْفُل فَ َوََيُِب َتبْيِيُت َالنِّيَِّة   يَُجوُز بِنَيٍَّة من النهار لِِصيَاِم َاْلَفْرِض ، َوَأمَّ

  

ألننا مطالبون أن نصوم النهار  ؛ م الفرض أن يبيت النية من الليل َيب ملن أراد أن يصو

كامال ، من دخول الفجر إىل غروب الشمس ، إذن يف هذا الوقت كله البد أن نرتك 

و إال بعد دخول الوقت بساعة أو ساعتني مل نصم النهار كله ، نية ، وإن مل ننباملفطرات 

ونحن مأمورون أن نصوم الشهر كله فإذن ] ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب [ فعىل 

ام ملن مل يا ) ال صلذا جاء مرفوع   –أي قبل الفجر  –هذا َيب تبييت النية من الليل 

ريض اهلل عنهم ، لكن ال يصح ، ،  يفرضه من الليل ( جاء يف حديث ابن عمر وحفصة

أنه موقوف ال  :وإنام يصح موقوفا عىل ابن عمر وحفصة كام بني ذلك النسائي وغريه ، أي

 مرفوع ، وإىل هذا القول ذهب مالك والشافعي وأمحد .

ألنه ثبت عن رسول اهلل صىل اهلل عليه  ؛فال َيب تبييت النية من الليل  أما النفل :

النية من الليل كام يف حديث عائشة يف مسلم ، قالت ) دخلت علينا  وسلم أنه مل يبيت

 إين إذن صائم (  :النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال هل عندكم يشء ؟ قلنا له ، قال

 النية من النهار (  اأنشأعن ابن مسعود وابن عباس ) أَّنام  عند الطحاوي وثبت

 .عن حذيفة ريض اهلل عنه  عند ابن أيب شيبة وثبت

إذن هذا هو الثابت عن صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، وهذا قول أيب  

 حنيفة والشافعي وأمحد ، خالفا ملالك .
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َيامُ     ْوِم، َواملَُْسافُِر، َِلاَُم َاْلِفْطُر َوالصِّ ُر بِالصَّ  َواملَِْريُض َالَِّذي َيتَََضَّ

  

عىل املريض واملسافر وأن ِلام يف املقدمة املريض واملسافر ، وتقدم الكالم املصنف ذكر 

الفطر ، ثم سيفصل املصنف فيام يتعلق باملريض ، وسيأيت إن شاء اهلل هناك الكالم عىل أن 

 نوع يرجى برؤه ونوع ال يرجى برؤه.املرض نوعان 

أما السفر : فيصح للمسافر أن يفطر ، وإن كان األفضل أال يفطر ، وهذا مذهب 

ريض اهلل عنهم ، أنس بن مالك وعثامن بن العاص ، أخرجهام ابن أيب اثنني من الصحابة 

 شيبة .

 :ومما يدل عىل أن األفضل الصوم 

جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام: ) أن رسول اهلل ما ثبت يف الصحيحني من حديث 

صىل اهلل عليه وسلم خرج عام الفتح إىل مكة يف رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، 

الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم رشب، فقيل له بعد فصام 

فلو مل يكن (  «أولئك العصاة، أولئك العصاة»ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: 

 الصوم أفضل ملا صام .

خرجنا مع النبي صىل اهلل »عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه، قال: وثبت يف الصحيحني  

 بعض أسفاره يف يوم حار حتى يضع الرجل يده عىل رأسه من شدة احلر، عليه وسلم يف

صىل اهلل  ففيه أنه« وما فينا صائم إال ما كان من النبي صىل اهلل عليه وسلم، وابن رواحة

عليه وسلم صام هو وعبد اهلل بن رواحة ، وقد أفطر الصحابة ، فدل عىل أن الصوم 

 أفضل وهو أبرأ للذمة .
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 قدم ذكره هو يف مسافر أنشأ النية يف السفرتنبيه: ما ت 

ثم سافر فأراد أن   –يف اإلقامة  –من أنشأ النية يف احلَض وهي مسألة أخرى  وهاهنا

 يفطر ، فهل له أن يفطر أو ال ؟ اجلمهور ال َيوزون الفطر له .

 إذن عندنا مسألتان : 

من كان مسافرا وأنشأ النية يف السفر ، فاألفضل له أن يصوم عىل  املسألة األوىل :

 الصحيح ، وهو قول أيب حنيفة ومالك والشافعي  .

يف الرياض وسافرت إىل  صائم  أنتمثال  فإذا أنشأ النية يف اإلقامة ،  املسألة الثانية  :

رك أم ليس أنك صمت إىل الظهر يف اإلقامة ، فهل لك أن تفطر يف سف :مكة ظهرا ، أي

 لك أن تفطر ؟

اجلمهور ال يرون جواز الفطر ، وهذا قول أيب حنيفة ومالك الشافعي ، وخالف أمحد 

وذهب إىل جواز الفطر ، والصواب أنه َيوز الفطر ، ألنه ملا سافر صار مسافرا ، وإن كان 

 األفضل أال يفطر كام تقدم .
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َياُم، َوَعَليِْهاَم القضاء , واحلامل واملرضع إذا خافتا عىل َواحْلَائُِض َوالنهَفَساُء، ََيُْرُم َعَلْيِهاَم َالصِّ

 ولدُّيام، أفطرتا، وَقَضتَا، وأطعمتا عن كل يوم مسكين ا

 

يَاُم، َوَعَليِْهاَم ا  لقضاء ( قوله : ) َواحْلَائُِض َوالنهَفَساُء، ََيُْرُم َعَليِْهاَم َالصِّ

تقدم الكالم عىل هذا ، وقد دل عليه حديث عائشة ريض اهلل عنها يف الصحيحني ، وعليه  

 إمجاع أهل العلم .

قوله : واحلامل واملرضع إذا خافتا عىل ولدُّيام، أفطرتا، وَقَضتَا، وأطعمتا عن كل يوم 

 (مسكين ا.

ام أو عىل نفسيهام فأفطرتا ، ا عىل ولدُّيأن احلامل واملرضع إذا خافت -لم واهلل أع -األصح 

فال َيب عليهام القضاء ، وإنام يكفي أن تطعم عن كل يوم مسكينا ، وهذا هو الثابت عن 

عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن عباس ومها :اثنني من صحابة النبي صىل اهلل عليه وسلم 

، وهو قول ريض اهلل عنهام ، وإىل هذا القول ذهب القاسم بن حممد ، وسعيد بن جبري 

إسحاق بن راهويه كام نقله عنه الرتمذي ، ونقله أيضا إسحاق بن منصور الكوسج يف 

 مسائله .

أنه َيوز للحامل واملرضع إذا خافتا عىل نفسيهام أو ولدُّيام أن يفطرا وال  :فاملقصود

َيب عليهام القضاء ، بل يكفي أن يطعام عن كل يوم مسكينا ، وهذا فتوى اثنني من 

 ريض اهلل عنهم . الصحابة

ألَّنا ما بني  ؛فعىل هذا قد َتر عىل املرأة أربع سنوات وال تصوم رمضان وال تقِض 

 رضع ختشى عىل نفسها وولدها .حامل ختشى عىل نفسها أو ولدها ، أو مُ 
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ففي السنة األوىل حامل ، ويف السنة الثانية والثالثة مرضع والسنة الرابع حامل  

 والسنة اخلامس مرضع ، وهكذا .

اإلطعام فيجوز وهذا قول إسحاق بن وال تريد قِض إال أنه لو أرادت املرأة أن ت

فإن  راهويه ، ألن األصل القضاء، فلها أن تدع ذلك إىل اإلطعام ، لكن لو مل ترد اإلطعام

 ِلا أن تصوم .
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 َوالعاجز عن الصوم، لكرب أو مرض ال يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ا 

 

 :  -وأرجو أن ينتبه إىل هذا  –إذن العاجز عن الصيام ملرض له حاالن 

 .–مرض يرجى شفاؤه أي يف  –يرجى برؤه  احلال األوىل :

 :وهذا الذي يرجى شفاؤه نوعان 

 املريض الذي  يرجى برؤه و مات و مل يمكنه القضاء  النوع األول :

لنفرض أن رجال أفطر يف رمضان ألنه مريض ، واستمر مريضا إىل ستة أيام من شوال ،  

أكثر أهل هذا قول  :ثم مات ، فهذا ال َيب عليه القضاء وال اإلطعام ، قال ابن قدامة

 العلم إال طاوس وقتادة .

مريض يرجى برؤه وأمكنه القضاء ، فيجب عليه أن يقِض ، فلو مات ومل  النوع الثاين :

ا ، كام أفتت بذلك عائشة ريض اهلل عنها أخرجه عن كل يوم مسكين  عنه يقض فإنه يطعم 

 . الطحاوي 

ن كل يوم فيطعم ع مريض ال يرجى برؤه ، أو كبري سن  ال يستطيع الصياماحلال الثانية : 

 .وابن عمر ريض اهلل عنهم  سمسكينا ، كام ثبت عن أن

وقول مالك يف الشافعي ) مد ( وهذا قول  اإلطعاموأصح أقوال أهل العلم أن مقدار 

، ثبت عن ابن عمر عند البيهقي وعن ابن عباس عند الدارقطني ) أن مقدار أهل املدينة

 اإلطعام مد ( 

ومما هو معلوم : أن الصاع أربعة أمداد ، ونصف الصاع مدان ، وربع الصاع مد 

والذي ثبت عن الصحابة يف اإلطعام عن املسكني ) ربع الصاع ( أي أن يطعم عنهم ) مدا 

 ) 
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إال بعد دخول الواجب وعدم صيامه ، بمعنى : لو  -واهلل أعلم  –وال يكون اإلطعام 

 ؟أقدم اإلطعام  :الصيام وقاللسن ال يستطيع يف اأن كبريا 

الصيام ، فإن القدرة عىل إنام يكون اإلطعام بعد ثبوت الوجوب ثم عدم  ؛ال  :فيقال 

ر ذلك إىل آخر رمضان ، كام فعل أنس مه يُ كل يوم مل يص شاء بعد طعم ، وإن شاء أخَّ

 .ريض اهلل عنه 
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ا، أو والعاجز ومن أفطر فعليه القضاء فقط ، إذا كان فطره بأكل، أو بْشب، أو قيء عمد 

 حجامة، أو إمناء بمبارشة 

 

هذا هو األصل أن من أفطر فإن عليه  أما قوله ) ومن أفطر فعليه القضاء فقط (

  حاالن :ألن من أفطر له ؛القضاء ، حتى ولو كان متعمدا 

فقد ارتكب كبرية من كبائر الذنوب ، قال ابن مسعود ) من احلال األوىل : املتعمد 

يوما من رمضان من غري عذر فال َيزئ صيام الدهر ولو صامه ( علقه البخاري ،  أفطر

 ربعة عىل أنه َيب عليه أن يقِض .هذا من باب الوعيد ، واملذاهب األو

من ذرعه القيء فليس )  :والدليل أنه َيب عليه أن يقِض قول ابن عمر ريض اهلل عنهام  

عليه  فليس)وقوله :) من ذرعه القيء ( أي بغري عذر  عليه قضاء ، ومن استقاء ( فقوله :

قضاء ، ومن استقاء ( أي تعمد ) فعليه القضاء ( فهذا املتعمد عليه القضاء ،  فدل هذا 

 عىل أن من أفطر متعمدا فعليه القضاء .

 ريض اهلل عنهام عىل املعذور ؟فإن قال قائل : مل ال َيمل قول ابن عمر 

 فيقال : إن ابن عمر أطلق ، فيشمل كالمه املعذور وغري املعذور .

 م: ملرض أو غري ذلك ، فقد تقدم بيان هذا ، وَيب عليه عذوراحلال الثانية : امل

 القضاء عىل التفصيل الذي سبق ذكره .

وقد تقدم بحث ( ب، ) إذا كان فطره بأكل، أو بْش وقد أشار إىل املفطرات بقوله:

 األكل والْشب.

ا، أو حجامة، )قوله:   وقد تقدم أيضا . (أو قيء عمد 

 وقد تقدم . أو إمناء بمبارشة ()قوله : 
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... ْ ، َفإِْن مَل
، َفإِْن مَلْ ََيِْد َفِصيَاُم َشْهَرْيِن ُمتََتابَِعنْيِ  إال من أفطر بجامع َفإِنَُّه َيْقِِض َوَيْعتُِق َرَقَبة 

 َيْستَطِْع َفإِْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسكِين ا.

 

 ، ، َفإِْن مَلْ ََيِْد َفِصَيام َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ ُه َيْقِِض َوَيْعتُِق َرَقَبة  قوله:  )  إال من أفطر بجامع َفإِنَّ

 َفإِْن مَلْ َيْسَتِطْع َفإِْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسكِين ا( 

من جامع فقد فسد يومه الذي جامع فيه ، وهذا ال فالشيخ السعدي رمحه اهلل يرى أن 

 إشكال فيه ، وعليه الكفارة املغلظة أن يعتق رقبة فإن مل يستطع فصيام ستني يوما... إلخ .

وهناك قول لبعض الشافعية ، قالوا: لو جامع فسد يومه ويكفي أن يعتق رقبة وال 

 َيب عليه أن يقِض هذا اليوم .

ن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يأمر الرجل الذي قال :) قالوا :والدليل عىل ذلك أ

هلكت يا رسول اهلل ، قال: وما أهلكك ؟ قال وقعت عىل امرأيت يف َّنار رمضان... ( 

 ..أخرجه الشيخان عن أيب هريرة احلديث

 فلم يأمره بأن يقِض هذا اليوم . 

الشهر متحقق ألنه وإن مل يثبت أنه أمره ، لكن وجوب صيام  فيقال جوابا عىل هذا :

 هو األصل ، وهو متعلق بالذمة ، فالبد أن يقضيه .

سبب إفراده للجامع : أن كفارة اجلامع ختتلف عن غريه ، ففيه الكفارة املغلظة ، وقد و

دل عىل هذا حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه يف الصحيحني ، وإىل القول بالرتتيب ذكر أبو 

 يف قول ، وهو قول أمحد يف رواية. حنيفة والشافعي ومالك
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َب َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه، َفإِنَّاَم "َوَقاَل َالنَّبِيه صىل اهلل عليه وسلم:   َمْن َنِِسَ َوُهَو َصائٌِم َفَأَكَل َأْو رَشِ

  ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  "َوَسَقاهُ  َأْطَعَمُه َاهللَُّ 

 

 (ا فال إثم عليه وال يلزمه أن يأيت بيشء كل من فعل حمظورا ناسي  ) :هذه قاعدة رشعية 

، وذكرها ابن القيم يف  «جمموع الفتاوى» ذكر هذه القاعدة ، شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف

 .«عالم املوقعني أ»كتابه 

ومن ذلك من أفطر يف َّنار رمضان ناسيا بأكل أو رشب فال إثم عليه وصومه 

وأمحد خالفا ملالك ، بل عىل الصحيح لو صحيح ، وإىل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي 

جامع ناسيا فإن صيامه صحيح وال إثم عليه ، وهذا قول بعض التابعني كاحلسن وغريه ، 

 وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل .
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 متفق عليه  "رْيٍ ما عجلوا الفطراَل َيَزاُل َالنَّاُس بِخَ "َوَقاَل: 

 ُمتََّفٌق َعَلْيِه   "سحور بركةن يف التسحروا، فإ"وقال:  

  متفق عليه ( "اَل َيَزاُل َالنَّاُس بَِخرْيٍ ما عجلوا الفطر"قوله : َوَقاَل: 

حديث سهل ريض اهلل عنه يف الصحيحني وهو يدل عىل استحباب تعجيل الفطر ، هذا 

 أي أن تعجيل الفطر مستحب ، وعىل هذا املذاهب األربعة .

 ُمتََّفٌق َعَليِْه  ( "تسحروا، فإن يف السحور بركة"قوله :) وقال: 

حور  حور (  –بفتح السني  –وهذا يدل عىل استحباب السَّ فإن أردت الفعل فيقال ) السه

حور ( بالفتح ، فالفعل بالضم ،  بالضم ، وإن أردت اليشء الذي تأكله فيقال ) السَّ

 .بالفتحوالطعام 

هذا أخرجه الشيخان من حديث أنس ، ويدل  ( "كة) تسحروا، فإن يف السحور بر:فقوله 

 عىل استحباب السحور ، فالسحور ليس واجبا باإلمجاع ، حكى اإلمجاع ابن املنذر 

 ويف املقابل هو مستحب ، حكى اإلمجاع ابن املنذر والنووي .

ويستحب تأخري السحور ، وهذا باإلمجاع ، حكاه ابن قدامة ، ويدل لذلك ما ثبت يف 

أن زيد بن ثابت ريض اهلل عنه قال ) تسحرت مع النبي صىل اهلل عليه وسلم ، البخاري 

فسئل عن سحوره ؟ فقال كان بني السحور واألذان قدر مخسني آية ( فدل هذا عىل أنه 

 يستحب تأخري السحور .
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رواه  " ماء، فإنه طهورَفْلُيْفطِْر َعىَل إَِذا َأْفَطَر َأَحُدُكْم َفْليُْفطِْر َعىَل ََتٍْر، َفإِْن مَلْ ََيِْد "َوَقاَل:  

 اخلمسة 

 

هذا احلديث صححه أبو حاتم ، وهو حديث سلامن بن عامر الضبي ، وقد أخرجه 

أصحاب السنن ، وهو يدل عىل أن األفضل أن يفطر عىل َتر ، وعىل أصح قويل أهل 

 َيد فعىل ألن حديث أنس الذي فيه ) أن يفطر عىل رطب فإن مل؛ العلم ال يشرتط الرطب

َتر ( ال يصح ، ضعفه غري واحد من أهل العلم ، وإنام له أن يفطر عىل َتر سواء رطبا أو 

َترا ، وهذا قول الشافعية ، وعند ابن أيب شيبة عن أيب سعيد ريض اهلل عنه ) أنه أفطر عىل 

 َتر ( 

ذا قول وهرطبا أو َترا ، فإنه يستحب أن يْشب ماء ، وإذا مل َيد التمر ، سواء كان 

بعض الناس قد يكون يف السيارة ويؤذن املؤذن ومعه ماء وليس والشافعية واحلنابلة ، 

السنة أن تبتدأ باملاء  –كال  –معه َتر فيؤخر فطوره حتى يأيت إىل البيت فيأكل َترا ، فيقال 

 حب .جتد َترا فتنتقل إىل ما بعده وهو املاء ، واملبادرة بالفطور يف أول وقته مست ألنك مل ،
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وِر َواْلَعَمَل بِِه، َواجْلَْهَل َفَليَْس هللَِِّ َحاَجٌة يِف "وقاَل صىل اهلل عليه وسلم:  َمْن مَلْ َيَدْع َقْوَل َالزه

ابَ   َرَواُه َاْلبَُخاِريه  "هُ َأْن يدَع َطَعاَمُه َورَشَ

 ُمتََّفٌق َعَليِْه  "ُه وليههَمْن َماَت َوَعَليِْه ِصَياٌم، َصاَم َعنْ "َوَقاَل:  

 

 :قوله ) من مل يدع قول الزور والعمل به ( أي الكذب والعمل بالكذب  ) واجلهل (

املعصية ، وفيه أن املعصية تنقص أجر الصيام ،  فاملعايص والذنوب تنقص أجر الصيام ، 

عليه وسلم  أخرج أمحد وابن ماجه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل

 ذلك ألسباب ، منها :و ( ليس له من صيامه إال اجلوع والعطش) رب صائم قال 

 -اهلل رمحه-وقد حكى شيخ اإلسالم  –عافاين اهلل وإياكم  –املعايص والذنوب 

 .اإلمجاع عىل أن املعايص والذنوب تنقص أجر الصيام ، فاألمر خطري وليس سهال

 ُمتََّفٌق َعَليِْه (  "َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصيَاٌم، َصاَم َعنُْه وليهه") َوَقاَل:  قوله:

أخرجه الشيخان من حديث عائشة ريض اهلل عنه ، املراد بالصيام صيام النذر  

فحسب،  والدليل  : ثبت عن ابن عباس ريض اهلل عنهام عند أيب داود ، وهذا قول 

 صحايب .

 اهلل عنها أَّنا ) َّنت أن يصوم أحد عن أحد ( صيام الفرض .وثبت عن عائشة ريض 

، «عالم املوقعني أ» رواية ، واختيار ابن القيم يف أمحد يفقول الليث بن سعد وهذا و

، فال يصام عن امليت إال صيام النذر «َتام املنة  »وهو قول األلباين رمحه اهلل تعاىل يف

 لذي تقدم ذكره .فحسب ،وما عدا النذر فينظر يف التفصيل ا
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ُر َالسَّ "َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة، َفَقاَل:                                    "نََة َاملَْاِضيََة، والباقيةُيَكفِّ

رُ "وسئل عن صوم َعاُشوَراَء، َفَقاَل:  نََة َاملَْاِضَيةَ ُيَكفِّ                                                            " َالسَّ

، َفَقاَل:   "ِزَل َعيَلَّ فِيهِ َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوُبِعثُْت فِيِه، َأْو ُأنْ "َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم ااَِلْثننَْيِ

 رواه مسلم 

نََة َاملَْاِضَيَة، والباقيةيُ "قوله : ) َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة، َفَقاَل:  ُر َالسَّ  (  "َكفِّ

صيام يوم عرفة ،  وعىل أخرجه مسلم من حديث أيب قتادة وهو يدل عىل استحباب 

  هذا املذاهب األربعة .

نََة َاملَْاِضَيةَ ": ) وسئل عن صوم َعاُشوَراَء، َفَقاَل:  قوله ُر َالسَّ  (  "ُيَكفِّ

وهذا أيضا حديث أيب قتادة ريض اهلل عنه يف مسلم ، وهو يدل عىل استحباب صيام  

 يوم عاشوراء ، وعىل هذا املذاهب األربعة .

، َفَقاَل:  قوله: َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوُبِعثُْت فِيِه، َأْو ُأْنِزَل ") َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم ااَِلْثننَْيِ

 مسلم (  رواه "َعيَلَّ فِيهِ 

حديث أيب قتادة ، استحباب صيام يوم االثنني ، ومما يدل عىل صيام يوم االثنني ما يف 

أخرج النسائي وغريه من أصحاب السنن عن أسامة بن زيد ريض اهلل عنهام ) أن النبي 

صىل اهلل عليه وسلم سئل عن صيام يوم االثنني واخلميس ، فقال إن األعامل تعرض عىل 

نني واخلميس وإين أحب أن يعرض عميل وأنا صائم ( فدل عىل استحباب اهلل يوم االث

 صيام يومي االثنني واخلميس .

وثبت عند ابن أيب شيبة ) أن عبد اهلل بن مسعود كان يصوم يوم االثنني واخلميس ( 

 وظاهر عبارة النووي يف كتابه املجموع أن العلامء جممعون عىل هذا .
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             َرَواُه ُمْسلٌِم  "كصيام الدهر َأْتبََعُه ستًّا من شوال، كانمن صام رمضان، ثم "وقال:  

 

هذا احلديث من حديث أيب أيوب األنصاري ريض اهلل عنه ، وهو يدل عىل استحباب 

صيام ست من شوال ، وإىل هذا ذهب الشافعي وأمحد  ، وعىل أصح أقوال أهل العلم 

وأيضا ال   -عىل ظاهر احلديث  –إال يف شوال القائلني بصيام ست من شوال أَّنا ال تصح

كان عليه أيام من رمضان مل يصمها فال يصح له  فمنيصح أن يقدم النفل عىل الفرض ، 

ذهب إىل هذا أمحد يف رواية ، ويدل ام مطلق وال بصيام ست من شوال ، أن يتنفل ال بصي

ملا سأله رجل أن يبدأ لذلك أن هذا  قول أيب هريرة ريض اهلل عنه عند عبد الرزاق  ) 

 بالنفل قبل الفرض ، قال ابدأ بام فرض اهلل ( 

فمن أخطاء بعض الناس أنه يصوم النفل ثم يصوم بعد ذلك الفرض ، ومنهم من 

، وهذا خطأ ، فالبد أن يبدأ  هيكون عليه أيام من رمضان ، فإذا جاء يوم عرفة صام

 ل .الفرض ، ثم بعد ذلك يصوم النف باألهم واألوجب وهو

 فلو خرير يف يوم عرفة هل يقِض فرضا أو يصوم عرفة ؟ 

فهو أحب إىل اهلل ، أخرج البخاري من حديث أيب هريرة ؛فقضاء الفرض أفضل  

ريض اهلل عنه يف احلديث القديس ) قال اهلل عز وجل وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل 

ى أحبه ( فالبد أن يبدأ بالفرض مما افرتضته عليه ، وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حت

 قبل النفل .

موسع ، وعىل هذا  ض رمضان إىل قبل رمضان اآلخر وينبغي أن يعلم أن قضاء فر

ويدل لذلك قول عائشة  ب عىل الفور ، وإن كان األفضل ،ال َي :املذاهب األربعة أي

ريض اهلل عنها كام يف الصحيحني ) قد كان يكون عيل الصيام فام أستطيع أن أقضيه إال يف 
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ر بال عذر فعليه مع الصوم أن  شعبان ( لكن تأخريه إىل رمضان اآلخر حمرم ، ومن أخَّ

بد يطعم عن كل يوم مسكينا ، كام ثبت عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عند الدارقطني ، فال

 أن يطعم مع كل يوم مسكينا ، وإىل هذا ذهب الشافعي وأمحد ومجاعة من أهل العلم .
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: َأَمَرَنا َرُسوُل اهلَلَِّ   اٍم( ،  -صىل اهلل عليه وسلم-َوَقاَل أبو َذرٍّ ْهِر )َثاَلَثَة َأيَّ َأْن َنُصوَم ِمْن َالشَّ

َة، َوَأْرَبَع عْشة، و                                            عْشة رواه النسائي والرتمذيمخس َثاَلَث َعْْشَ

: َيْوِم َاْلِفْطِر، َوَيْوِم   َالنَّْحِر، ُمتََّفٌق َعَليِْه وَّنى َعْن ِصَياِم َيْوَمنْيِ

 

، وأنه ال يصح عن النبي صىل اهلل عليه  ه هذا احلديثفيضعظاهر صنيع الدارقطني أنه 

ريض اهلل عنه يف  البجيل وسلم ، لكن يغني عنه ما ثبت عند النسائي من حديث جرير

عن عمر ريض اهلل عنه قال ابن عباس  الطربي صيام أيام البيض ، وثبت عند ابن جرير

 ريض اهلل عنهام ) وكان عمر يصوم أيام البيض ( 

 باتفاق املذاهب األربعة . فصيام أيام البيض مستحب

وينبغي أن يعلم أن صيام ثالثة أيام من كل شهر مستحب باإلمجاع ، حكى اإلمجاع 

 ابن قدامة ، وختصيصها بأيام البيض هذا مستحب عند املذاهب األربعة .

 تنبيه :

الشهر ال يدخل إال بالرؤية ، وبعض الشهور ال تضبط بالرؤية وإنام بالتقويم ، 

ال َيزم بأَّنا أيام البيض ، هذه الثالث عْش والرابع عْش واخلامس عْش  ، ف فيصوم الناس

 فال يصام أيام البيض إال ما ضبط بالرؤية .

: َيْوِم َاْلِفْطِر، َوَيْوِم َالنَّْحِر، ُمتََّفٌق َعَليِْه (  قوله:  ) وَّنى َعْن ِصيَاِم َيْوَمنْيِ

وهو يدل عىل حرمة صوم يومي  هذا حديث أيب سعيد ريض اهلل عنه يف الصحيحني ،

 حكى اإلمجاع ابن قدامة رمحه اهلل.العيد  وقد أمجع العلامء عىل ذلك ، كام 
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ٍب، َوِذْكٌر هللَِِّ "َوَقاَل:  اُم َأْكٍل َورُشْ يِق، َأيَّ اُم َالتَّْْشِ  َرَواُه ُمْسلٌِم  " عز وجلَأيَّ

ا َبْعَدهُ "َوَقاَل:   ا َقْبَلُه َأْو َيْوم   عليه. متفق "اَل يصومنَّ أََحُدُكْم َيْوَم اجَْلُْمَعِة، إاِلَّ َأْن َيُصوَم َيْوم 

 

ٍب، َوِذْكٌر هللَِِّ عز وجل") َوَقاَل:  قوله : اُم َأْكٍل َورُشْ يِق، َأيَّ اُم َالتَّْْشِ  َرَواُه ُمْسلٌِم (  "َأيَّ

 أنه ال َيوز صيام أيام التْشيق .نبيشة اِلذيل يدل عىل أم هذا حديث 

،  من شهر ذي احلجة وأيام التْشيق هي أيام احلادي عْش والثاين عْش والثالث عْش

 ارن إذا مل يكنألَّنا أيام ذكر إال ملن مل َيد اِلدي ، فإن املتمتع أو الق؛فهذه ال َيوز صيامها 

أخرج البخاري رمحه اهلل من حديث  ،ها يف احلج ثالثة من عْشة أياممعه هدي فإنه يصوم 

يِق َأْن ُيَصْمَن إاِلَّ ملَِْن مَلْ ََيِْد  اِم التَّْْشِ ْص يِف َأيَّ ابن عمر وعائشة ريض اهلل عنهم  ) مَلْ ُيَرخَّ

ا ( وهذا قول مالك وقول اإلمام أمحد يف رواية .  َهْدي 

ا َبْعَدهُ  اَل يصومنَّ َأَحُدُكْم َيْومَ ") َوَقاَل:  قوله: ا َقْبَلُه َأْو َيْوم   "َاجْلُْمَعِة، إاِلَّ َأْن َيُصوَم َيْوم 

 عليه ( متفق

هذا حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه يف الصحيحني ، وذهب إىل هذا اإلمام أمحد ، فال  

 أن هذا الصوم يصام يوم اجلمعة إال أن يصام يوما قبله أو يوما بعده ، وكالم العلامء عىل

 ليس حمرما.مكروه و
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من صام رمضان إيامن ا واحتساب ا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيامن ا "وقال: 

 ُمتََّفٌق َعَليِْه  "دم من ذنبهواحتساب ا غفر له ما تق

 

بذلك اهلل والدار  أنه يريد :أي ) واحتسابا (تصديقا هبذا األمر ،  :أي  ) إيامنا (قوله :  

وقيام رمضان وقيام ليلة القدر ،  ائل عظيمة تدل عىل فضل صياماآلخرة ، وهذه فض

وثبت عند األربعة من حديث جبري بن نفري عن أيب ذر ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل 

َف ُكتَِب َلُه ِقَياُم َليْ  َماِم َحتَّى َينْرَصِ َلٍة ( فلذا ينبغي أال يفوت عليه وسلم قال ) َمْن َقاَم َمَع اإْلِ

السيام يف العْش ألن فيها ليلة القدر ، واملسلم القيام يف السنة كلها السيام يف رمضان ، 

وواهلل إنه ملحروم غاية احلرمان من يفوت أياما من رمضان بال قيام ، عافاين اهلل وإياكم ، 

 .وأعانني اهلل وإياكم عىل طاعته
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َوَكاَن صىل اهلل عليه وسلم َيْعتَكُِف َاْلَعْْشَ اأَْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحتَّى َتَوفَّاُه اهلَلَُّ، َواْعتََكَف  

  َبْعِدِه، ُمتََّفٌق َعَليِْه َأْزَواُجُه ِمنْ 

 

 ذكر املصنف رمحه اهلل هذا احلديث لإلشارة إىل) االعتكاف ( وهنا مسائل : 

موا أن االعتكاف مستحب باإلمجاع ، حكى اإلمجاع اإلمام أمحد اعل املسألة األوىل :

 ديث عائشة هذا وغريه من األحاديث.وغريه ، ويدل عليه ح

نذر وابن قدامة ليس االعتكاف واجبا باإلمجاع ، حكى اإلمجاع ابن امل املسألة الثانية :

 ، إال أنه مستحب.

لب ، فالبدن يعتكف لكن املقصود من االعتكاف اعتكاف الق املسألة الثالثة :

املقصود اعتكاف القلب ، وأكثر االعتكاف الذي يكون يف هذه األيام ، بل كله إال قليال ، 

ا ، ألنه قد جعل  -اوإن كان صحيح   -ليس االعتكاف املقصود رشعا  ا للقيل وقت  وجممع 

والقال ، إىل غري ذلك  ، وهذا خطأ كبري ، ويالحظ هذا كثريا يف احلرمني ، ويف املساجد 

 .الكبرية التي يعتكف الناس فيها 

فينبغي ملن أراد أن يعتكف وأن َيقق هذه السنة العظيمة أنه كام ألزم بدنه باملسجد أن  

 إياك واعتكاف البطالني  "، قال  «زاد املعاد »، كام بينه ابن القيم رمحه اهلل يف كتابهقلبه لزم يُ 

رمحه اهلل ، كالمه رمحه اهلل تعاىل ، وصدق  إلخ "الذين َيعلون االعتكاف قيال وقاال...

 وهذا أكثر االعتكاف .

َّنام يريدان األنس أل ؛عىل أن يعتكفا يف مسجد واحد  نولذا جتد اثنني يتفقا 

ال بالناس ، لذلك ما نفعله من اعتكافنا  االعتكاف أنس باهلل عز وجلوباالعتكاف ، 

 ليس االعتكاف   –وإن كان إن شاء اهلل اعتكافا صحيحا  –املوجود فإن أكثره 
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أهل العلم كاملك رمحه اهلل كره أن تقرأ كتب  فينبغي أن نجاهد أنفسنا ، فإناملقصود ، 

بل إن كثرة  –؟! اعتكافنا  يففكيف بالقيل والقال الذي َيري منا  –العلم يف االعتكاف 

 القيل والقال توقع يف املعصية من الغيبة إىل غري ذلك.

اإلمجاع ابن حجر رمحه أن أكثر االعتكاف ال حد له باإلمجاع ، حكى   املسألة الرابعة :

 اهلل تعاىل.

أما أقل االعتكاف : فإن أصح أقوال أهل العلم أنه يصح االعتكاف ولو قليال ، ثبت 

يعىل ابن أمية ريض اهلل عنه أنه قال ) إين ألدخل املسجد وأنوي أن عند عبد الرزاق عن 

  أعتكف ساعة ( يعني يصح االعتكاف ولو قليال ، فالساعة معناها زمنا قلَّ أو كثر .

بعض الناس يقول كلام دخلت  وهي أنلكن أفاد ابن تيمة رمحه اهلل فائدة عظيمة : 

لتقرأ القرآن أردت أن جتلس وإن ف ، ، فإن أردت أن تصيل العرص اعتك جد اعتكفتسامل

ال أن ؛ألن االعتكاف هو أن تدخل املسجد لتعتكف  ؛بدعة  يف املسجد اعتكف ، قال هذه

 سجد ليشء آخر ثم تنوي االعتكاف.تدخل امل

نحن اآلن جمتمعون يف هذا الدرس ، لو قال قائل أنا سأجلس يف هذا الدرس ساعة ف

 .أكثر إذن أنوي االعتكاف  أو

 هو االعتكاف ، وغريه يأيت تبعا له .األساس البد أن يكون املقصود بل   فيقال : كال

ال اعتكاف إال بصوم ، ثبت هذا عن عائشة وابن عمر ريض اهلل  املسألة اخلامسة :

ية عنهم ، وهو أصح ما روي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ، وهو قول اإلمام أمحد يف روا

من أراد أن يعتكف  لذا ؛، وهو قول ابن تيمية وابن القيم ، فال يصح االعتكاف بال صوم 

 فالبد أن يصوم.

 لزوم املسجد ، : هو ومعناه رشعا أصل االعتكاف  املسألة السادسة :
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وُهنَّ َوَأْنُتْم َعاكُِفوَن يِف امْلََساِجِد }قال تعاىل :   .[ 187]البقرة:  {َواَل ُتَبارِشُ

أن يكون جامعا  ، لذا ثبت عن عيل ريض اهلل عنه، أنه ذكر ما  ال يشرتط يف املسجدو

 لمعتكف وقال ) وأن يشهد اجلمعة (.َيوز ل

فدل هذا عىل أنه ال يلزم أن يعتكف يف مساجد جامع ، وقال ابن عباس ريض اهلل 

 .ه اجلامعة (عنهام فيام رواه اإلمام أمحد يف مسائله ) ال اعتكاف إال يف مسجد تقام في

اك مساجد ال تقام فيها إال أن هن ا تقام فيه اجلمعة ؛إذن ال يشرتط أن يكون املسجد مم 

 فيها . يعتكفبعض املساجد التي تكون تابعة للمزارع ونحوها ، فهذه ال اجلامعة ، ك

إليها يف ، ونحن سنذهب  مزرعة فلو قال قائل : نحن عندنا مزرعة وهبا مسجد

 ن أعتكف هناك؟رمضان فهل يصح أ

إلخ ...مخس مرات يف اليوم املقصودة فيقال : إن كان هذا املسجد ال تقام فيه اجلامعة 

، فال اعتكاف فيه  ، وإنام االعتكاف هو أن يعتكف يف مسجد تقام فيه اجلامعة ، كام أفتى 

 بذلك عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام 

 :ذهب العلامء إىل أن املعتكف ال ُيرج من املسجد  املسألة السابعة :

 وحترير حمل النزاع  أنه يصح للمعتكف أن ُيرج ألمرين: 

البول والغائط ، فهذا جائز  باإلمجاع حكاه ابن املنذر ، قالت عائشة  األمر األول : 

جة ( فَّسَّ ريض اهلل عنها ) وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم ال ُيرج إذا كان معتكفا إال حلا

 الزهري رمحه اهلل ) احلاجة ( أَّنا ) البول والغائط ( أخرجه البخاري وغريه .

 اخلروج للَضورة جائز أيضا باإلمجاع ، كالبول والغائط . األمر الثاين :
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خروج الرجل املعتكف من املعتكف حلاجة ، ال ثم بعد ذلك اختلف أهل العلم يف 

نازة أو يعود مريضا ، فقد أفتى عيل بن أيب طالب لَضورة ، كأن يدعوه أمري أو يشهد ج

 ) ال َيلس ( . :ريض اهلل عنه بجواز مثل هذا ، لكن قال

 -ريث كان أمريا عىل املدينة احلبن  وبن عبد الرب يف التمهيد:) أن عمروثبت عند ا

فدعا سعيد بن جبري رمحه اهلل ، فقال إين معتكف، فأعاد عليه ، فقال إين  -وهو صحايب 

إين معتكف ،  :عتكف ، فأعاد عليه الثالثة ، فلام جاء قال ما الذي منعك أال تأيت ؟ قالم

 أما علمت أن املعتكف إذا دعاه األمري فإنه َييبه (  :فقال

فدل هذا عىل أنه يصح للمعتكف أن ُيرج حلاجة من أمر ديني أو دنيوي ، لكن ال 

 َيلس ، وهذا قول اإلمام أمحد يف رواية .

عند املذاهب أن االعتكاف يكون يف املسجد ، ورشط املسجد   الثامنة : املسألة

 ، فيوقف وَيبس هذا املكان للصالة.ا أن يكون موقوف  األربعة 

ألن سطح املسجد تبع نه يصح االعتكاف يف سطح املسجد ؛وبإمجاع أهل العلم أ

، فقد  للمسجد ، ومن خالف بعد ذلك فإنه حمجوج باإلمجاع الذي حكاه ابن قدامة

 باإلمجاع السابق. خالف بعض املتأخرين من املالكية وهم حمجوجون

إمجاع الصحابة يف حكم املسجد ، قال ابن تيمية ب عىل املسجد فإنه ةاديز بني  ماكل و

ع عمر ريض اهلل عنه  ثم عثامن ريض اهلل عنه بعده ، وجعله مسجد رسول اهلل ، فقد وسَّ

 د ذلك فهو حمجوج بإمجاع السلف.ف بعالصحابة مسجدا ، قال ومن خال

املنارة التي باهبا عىل املسجد تبع للمسجد ، فقد كان املؤذن يصعد املنارة ثم يؤذن ،  و

بابه عىل املسجد فهو  ألن ما كان بْشط أن يكون باهبا عىل املسجد ؛ فهي تبع للمسجد ،
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َّنا تبع للمسجد ، ومثال هذا الغرف املوجودة اليوم ، التي عىل املسجد فإ تبع للمسجد،

  أهل العلم  ، وقرره احلنابلة.وهذا عىل أصح قويل

أي : -فإن كانت حماطة بسور -وهذه فيها تفصيل  –ومن ذلك : رحبة املسجد 

ا للمسجد ، هذا عىل فهي تبع للمسجد ، وإن كانت غري مسورة فهي ليست تبع   -مسورة

 أصح قويل أهل العلم .

 تفسد االعتكاف : وينبغي أن يعلم أن هناك أمورا  

 أوال :  اخلروج من املسجد .

ألنه َيرم عليها أن جتلس يف املسجد ، ثبت عن ابن عمر ريض اهلل  ثانيا : احليض  ؛

عنهام عند مالك يف املوطأ قال ) وال تقربن حائض مسجدا ( وحكى اإلمجاع عىل ذلك ابن 

 ، عند مباحث االعتكاف .«املغني  »قدامة يف 
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َحاُل إاِلَّ إىَِل َثاَلَثِة َمَساِجَد: َاملَْْسِجِد احَْلََراِم، َوَمْسِجِدي َهَذا، َواملَْْسِجِد  اَل "َوَقاَل:  ُتَشده َالرِّ

 متفق عليه  "َاأْلَْقَص 

 

جاء هذا احلديث من حديث أيب هريرة وأيب سعيد ريض اهلل عنهام ، وكالمها أخرجهام  

رده واالعتكاف يف املساجد الثالثة ، وأالشيخان ، واملراد هبذا احلديث : أن أفضل 

 يف كتاب االعتكاف لبيان أن أفضل«بلوغ املرام »املصنف ، كام أورده احلافظ يف 

أو أن من نذر االعتكاف يف غريها صح له أن يفي اعتكافه  االعتكاف يف املساجد الثالثة

ألن اهلل عز وجل  ، كام هو قول مجاهري أهل العلم؛ ، إال أن االعتكاف ال َيرص فيها فيها

وُهنَّ َوَأْنُتْم َعاكُِفوَن يِف امْلََساِجِد }يقول  [ أي يف كل املساجد ، 187]البقرة:  {َواَل ُتَبارِشُ

( الستغراق اجلنس ، ويؤيد هذا ما تقدم ذكره عن عيل ريض اهلل عنه  األلف والالمفـ ) 

للمعتكف أن يشهد اجلمعة ( معناه أنه اعتكف يف مسجد  وهو خليفة راشد ، قال ) يصح

ا ، وقول ابن عباس ريض اهلل عنهام ) ال اعتكاف إال يف مسجد تقام فيه اجلامعة ليس جامع  

 . ( فدلَّ عىل أنه ليس خاصا  باملساجد الثالثة

وقد جاء حديث يف ختصيص املساجد الثالثة ، لكن ال يصح عن النبي صىل اهلل عليه  

ر ثبوته عنه فهو ف،  عن حذيفة م ، وأعىل ما يف هذا احلديث أن يقال إنه ثبتوسل لو قدِّ

  ليفة راشد وهو عيل ريض اهلل عنه .نهم خمواآلخرين بأقوال الصحابة  حمجوج

اخللفاء الراشدين أن قول  : )ومن القواعد املتقررة التي حكاها اإلمام أمحد والشافعي 

وُهنَّ َوَأْنُتْم }وافقهم العموم يف قوله تعاىل : السيام وقد  مقدم عىل غريهم( َواَل ُتَبارِشُ

 [ 187]البقرة:  { امْلََساِجِد َعاكُِفوَن يِف 

 وآخر مسألة تتعلق هبذا احلديث : 
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لرحال إال إىل ) ال ُتشُد الرحال ( ويف بعضها ) ال تشدوا ا:  بيان املراد من  حديث

 املساجد الثالثة (؟

اآلن أنا أريد أن أسافر إىل مكان من أجل النزهة أو لزيارة أخ يل يف اهلل فلو قال قائل : 

 ، فهل هذا َيوز ؟

 فيقال : نعم .

 إذن ما املراد بالنهي يف احلديث ؟ 

 ما اجتمع فيه أمران :يراد به النهي يف هذا احلديث 

 وبعبارة أصولية يقال : ] علة مركبة من جزئني [ 

 األول : مكان .اجلزء 

 للتعبد . الثاين : يقصد  اجلزء

أن رجال زار  "ففي صحيح مسلم عن أيب هريرة، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم، 

أخا له يف قرية أخرى، فأرصد اهلل له، عىل مدرجته، ملكا فلام أتى عليه، قال: أين تريد؟ 

ين قال: أريد أخا يل يف هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة ترهبا؟ قال: ال، غري أ

أحببته يف اهلل عز وجل، قال: فإين رسول اهلل إليك، بأن اهلل قد أحبك كام أحببته فيه ( ففي 

هذا الرجل الذي عرض له استحبت الْشيعة زيارة األخ يف اهلل ، يف قصة هذا احلديث 

 .امللك 

علق البخاري عن جابر ريض اهلل استحبت الْشيعة شد الرحل للعلم ، فقد وكذلك 

 سافر شهرا ألجل حديث ( عنه  أنه ) 

 تحب .فالسفر للتعبد مس

 ما اجتمع فيه أمران :السفر املنهي عنه هو إذن  
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 األمر األول : السفر إىل مكان .

 األمر الثاين : أن يقصد به التعبد .

 جد ، بل كل مكان يقصد به التعبد .ا باملساصًّ وليس املستثنى خا

أيب برصة الغفاري رأى أبا هريرة فقال من أمحد ) أن برصة بن  أخرجويدل ِلذا : ما  

ألن النبي  لمت أنك ستذهب إىل الطور لنهيتك ؛أين أتيت ؟ قال من الطور ، فقال لو ع

 تعمل املطي إال إىل ثالثة مساجد ( ال صىل اهلل عليه وسلم قال 

 مكانا للتعبد . اصد  اقذهب الطور ليس فيه مسجد ، وإنام 

وأيضا ثبت عند ابن أيب شيبة : ) أن ابن عمر رأى قزعة ، فقال من أين أتيت ؟ قال 

 من الطور ، قال لو عملت لنهيتك ( 

 فدل هذا عىل أن املستثنى منه ، وبعبارة أخرى أن املنهي هو ما اجتمع فيه أمران ، 

 ) يقصد به كان ( اجلزء الثاينمعلة مركبة من جزئني ، اجلزء األول ) : وبعبارة ثالثة 

التعبد ( وهو أشمل من املساجد ، فيدخل فيها املساجد وغريها ، فألجل هذا شد الرحل 

، وقد أمجع ألنه مكان قصد به التعبد بي صىل اهلل عليه وسلم ال جتوز ؛لزيارة قرب الن

 السلف عىل هذا املعنى.

رصاط املستقيم اقتضاء ال» هذا خالصة ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف 

 ويف غريها من كتبه رمحه اهلل تعاىل .«اإلخنائية »، ويف « جمموع الفتاوى»وكام يف «

ا وأن ينفعنا بام علمنا ، وجزاكم اهلل نا ما ينفعنأسأل اهلل الذي ال إله إال هو أن يعلم

 خريا 

 

 


