
 
 
 

 شرح

 كتاب الصيام
 

 من

 دليل الطالب
 

 لفضيلة الشيخ

 عبد العزيز بن ريس الريس
 حفظه هللا



  

 
 2 شرح كتاب الصيام من دليل الطالب

 ؾفرشً ذح ـتوب افصقوم مـ دفقؾ افطوفى

 
 افصػحي ادحتقى

 11 ادؼدمي 

 11 .وبنـامل صعبون ثالثغ يقمً  دخقل صفر رمضون بوفرؤيي أو

 11 ى...وٓ جي ؽقؿ أو ؿسإذا ـون هـوك مـ صعبون افققم افثالثغ  صقوم ىيستح

ـَّي ُيػعؾ اشتحبوًبو. وؿوظدٍة: مو ُصؽَّ ؾقف احتقوًضو،   12 ملْ تظفر ؾقف افسُّ

 »حديٌ 
ِ
َكوء ـْ َكْقِمِف َؾاَل َيْغِؿْس َيَدُه ذِم اْْلِ ْؿ ِم ـُ  13  ...ظذ آشتحبوبش. ...إَِذا اْشَتْقَؼَظ َأَحُد

 13 .ؿفقراجلظـد  صقوم رمضون ظـبـقٍي معؾَّؼي، مـ صوم يقم افغقؿ وافؼس جيزئ 

 13 .بام هق مشؽقٌك ؾقف : افطالق وافعتؼ وحؾقل أجؾ افديـ ٓ ُتعؾؼ إحؽوم

 14 .حول دون رؤيي اهلالل ؽقٌؿ أو ؿٌس، ُيستحى أن ُتصذ افساويح مجوظيً إذا 

 14 .يؽػل فدخقل صفر رمضون أْن يرى اهلالَل واحدٌ 

 16 ُمعتَزًة. رصتورؤيتف،  صحَّ تافذي  رائلذوط اف

 16 .ادُؽؾَّػ: هق افعوؿؾ، افبوفغ

 16 .8 ٕنف ؾوؿد افعؼؾبوْلمجوع ٓ تصح فؾفالل  رؤيي ادجـقن

 17 وق ادذاهى إربعي فميي ...وتػبرؤيي افػوشؼ ٓ ُيعتد هبو 

 17 ... نَّ إصؾ ؿبقل خزه8ٕ ادسؾؿ ُيعتد برؤيي افعبد

 17 .ٓ مـ بوِب افشفودة،8 ٕنَّ هذا مـ بوب اْلخبور فؾفالل رؤيي إنثكبُيعتد 

 02 بوْلمجوع. إٓ رجالن ظدٓن ظدا رمضون بؼقي افشفقررؤيي ٓ ُيؼبؾ ذم 

 01 ػرق بغ ذوط صحي افصقم، وذوط وجقب افصقم.اف
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 01 فميي...افؽوؾر 8  ٓ ُيعتد بصقم

 01  ...جـقن8 ٕنَّ افـقي ٓ ُتتصقر مـ ادصقم  ظذ ادجـقنٓ جيى 

 01 ...فألثر ال جيى ظؾقف افصقمؾافصغر ؽُر مؽؾَّػ، 

 01 م وافبؾقغ وافعؼؾ وافؼدرة ظؾقف بوْلمجوع.ذوط وجقب افصقم : اْلشال

 00 .ُيشسط فقجقب افصقم أْن يؽقَن مؼقاًم ٕنف ،  ادسوؾرافصقُم ظذٓ جيى  

 01 زوافف.ادرض كقظون: مرٌض ُيرجك زوافف، ومرٌض ٓ ُيرجك 

 01 ...جيقز افػطر فؾؿريض افذي ٓ يرجك برؤه وـبر افسـ افذي ٓ يستطقع 

 01 .يستطقع افصقم يػطر ويطعؿ بنمجوع افصحوبي ـبر افسـ افذي ٓ

 02     ...مـ افُزِّ  اطعؿ ظـ ـؾ يقٍم مسؽقـًو، ُمد  يَمـ أؾطر درٍض ٓ ُيرجك برؤه 

 03 ... شتيصحي افصقم ذوط 

 03 بوْلمجوع. فق صومو مل يصح صقمفامٓ جيى ظؾقفام افصقم ووئض وافـػسوء احل

 04 بوتػوق ادذاهى إربعي. ،فمصح صقادؿقز فق صوم  

 04 ظذ ظدم افصقم.ٓ جيقز رضب ادؿقز

 05  صح صقمف... وأؾوق ؿؾقاًل مـ افـفور،ثؿ أؽؿل ظؾقف مـ افؾقؾ افصقم كقى مـ 

 05 .قف افـفور ـؾف، ٕنَّ ترـف فؾؿػطرات مل يؽـ بـقيُأؽؿل ظؾ ٓ يصح صقم مـ

 05 صقمف...مل يبقًِّ افـقي مـ افؾقؾ ومل يػؼ مـ افـفور، ٓ يصح مـ 

 05 ... ؾؿغؿك ظؾقففافثالثي ؿسوم إخالصي 

 06  بوْلمجوع.ذط ذم افصقم  شافـقي »

 06 .موفؽ وافشوؾعل وأمحد وهق ؿقل افـقي مـ افؾقؾ ذٌط 

 06 ... افصقم مـ افـفوركقي أْن يـشئ صقم افـػؾ  يصح ذم
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 07  افصقاب وؿػف...، شَمـ مل يػرض افصقوم مـ افؾقؾ ؾال صقوم فف»حديٌ :

 12 ذم افـقي... ُؿَؽ بوفصقم وأنؽ شتصقم هذا ـوٍف ِظؾ

 12 .ـؾف، كقي واحدةرمضون  يؽػل ذم صقوم صفر 

 12 .ئؿ إن أتك بعد افـقي بلـؾ أو ذب..ٓ يرض افصو

 12 ا أصقم إن صوء اهلل حتؼقؼو ٓ تعؾقؼو.ٓ يرض افصوئؿ إن ؿول : ؽدً 

 11 ...ػسف متك مو ـون رمضون ؾنكف صوئؿعؼَد ذم كافصوئؿ أن ييؽػل 

 10 بوتػوق ادذاهى إربعي...، ؿً افصقوم مـ ضؾقع افػجرويبتدئ 

 10  إػ ؽروب افشؿس بوفؽتوب وافسـي واْلمجوع.ؿً افصقوم و يـتفل

 11 ....إفختلخر افسحقروتعجقؾ افػطر. : مـفوشتيٌ  افصقم ُشــ

 11 .بوتػوق ادذاهى إربعي ،تلخر افسحقروتعجقؾ افػطر. يستحى :

 11 ...بوْلمجوع إظامل مضوظػٌي ذم رمضون مستحبي و افزيودة ذم أظامل اخلر

 12 بوْلمجوع. افذكقب تـؼص أجر افصوئؿ

 12 مستحى ؾروو وكػال...ش إين صوئؿ» ا إذا صتؿ جفرً افصوئؿ ؿقل 

 12 ...مل يصح حديٌ ذم افدظوء ظـد افػطر

، وظذ رزؿَِؽ أؾطرُت.. »حديٌ  ًُ  12 وعقػ... شمهللا فَؽ ُصْؿ

َْجُر إِْن َصوَء اهللُ »حديٌ : ْٕ ًَ ا  اْفُعُروُق، َوَثَب
ًِ َؿُل، َواْبَتؾَّ  12 وعقػ... شَذَهَى افظَّ

 12 ...ؽر صحقح  ر ُمستجوببعض افـوس أنَّ افدظوء ظـد افػططـ 

 13 ؾطره صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ رضبوت وإٓ ؾتؿرات وعقػ... حديٌ

ـَّي ء ـون رضًبو أو ؽر رضٍى أْن يػطر ظذ مت افسُّ  13 .ٍر، شقا

م8   ـَّي واْلمجوعبدؾطُر َمـ ٓ ظذر فف ذم رمضون حمرَّ  14 .ٓفي افؽتوب وافسُّ
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 14 .ـبرًة مـ ـبوئر افذكقبمرتؽى و آثؿؾنكف مـ رمضون مـ أؾطَر يقًمو 

ـْ َأْؾَطَر َيْقمً »حديٌ :  ـْ َرَمَضوَن باَِل ُظْذرٍ َم  14  و...و ٓ مرؾقظً صح مقؿقؾً  ش...و ِم

 15 ...ادذاهى إربعي مشفقروهذا  قف أْن يؼضقفَمـ أؾطَر يقًمو بال ظذٍر ؾنكف جيى ظؾ

 16  عصقم افدم8جيى افػطر ظذ مـ احتوج إفقف فقـؼذ ؽريؼو أو حريؼو م

 16 ...اجلؿفقرأؾضؾ وهذا ؿقل  فؾؿسوؾر افصقم

 17  ...وفرضرب ي جيزمؾؿريض افذافػطر ف جيى

 22 شوؾر... ؼقؿ كقى افصقم ثؿد افػطريبوح 

 21 ...ومؾ وادروع ؾحيبوح افػطر ف

 21 ... ؾحومؾ وادروع أن تؼيض وٓ تطعؿ يصح ف

 21 ...د  : مُ هق فؾحومؾ وادروع مؼداُر اْلضعوم

 20 ...اْلمسوك يستحى هلؿ ش افصبل بؾغ و أؾوق ادجـقنو إذا أشؾَؿ افؽوؾرُ »

 20 ..ٓ جيى ظؾقفؿ اْلمسوك.ش إذا ضفرت احلوئض وبرئ ادريض وؿدم ادسوؾر»

 21 ...بوْلمجوع  يؿسؽ بؼقي افققمجيى أن َمـ أؾطر يقًمو مـ رمضون بال ظذٍر، 

 22 ؽره مـ ادستحبوت... مـ أؾطر فعذرؾال جيقز فف أن يصقم

 23 ...ذم مػطرات افصقم  افػوئدة مـ ذـر ادقت

ـْ َموَت َوَظَؾْقِف ِصَقوٌم َصوَم َظـُْف َوفِقُّفُ »حديٌ :   23 .افـذرِ  بصقمِ  افصحوبيُ  فخصَّ ش َم

دة  24 بوْلمجوع. : مػسدٌة فؾصقم-وافعقوذ بوهلل-افرِّ

 24 اهى إربعي...بوتػوق ادذُمػطٌِّر ش افعزُم ظذ افػطر»

 24 ...،فقس مػطًرا كقي افػطر افسدد ذم

 24  و.ؿع ظؾقفجمؿوظدة ؾؼفقي  ش:افقؼغ ٓ يزوُل بوفشؽ»



  

 
 6 شرح كتاب الصيام من دليل الطالب

 24 .ادذاهى إربعي بوتػوق مػسد فؾصقم8 شافؼلُء ظؿًدا»

 25 و ظذ ابـ ظؿر.بؾ مقؿقؾً مرؾقًظو ٓ يصح افؼلء ".  ف"َمـ ذرظحديٌ 

ـَّيب مػطرات افصقم مـ إـؾ وافؼب ُمػطِّر  26 ...عَ ومجواْل وفؽتوب وافسُّ

 26 ...مػطِّريـإـؾ وافؼب  جعؾادعـك افذي :مـ أدق مسوئؾ ادُػطِّرات 

ًبو، ادُػطِّر هق مو ـون ضع . هومو ظدا، - مـ أي مؽوٍن ـون-وًمو أو ذا ًرا  26 ؾؾقس ُمػطِّ

د ُمػطِّر  26 .بوْلمجوع أـؾ افَزَ

يي مُ اْلبر ادُ   27 .ذم معـك افطعوم وٕهن 8ػطِّرةغذِّ

يي، ادُ ؽُر اْلبر   27 فقسو مػطريـ... بخوخ افربقوغذِّ

 27 ...آحتؼون مـ افدبر فقس مػطًرا 

8 ٕهنوبؾع افـخومي  32 ...فقسً ذم معـك إـؾ وافؼب : فقس مػطًرا

 32  ...ؾحديٌفاحلجومي مػطرة، 

 32 ... افؼط وافػصَد مػطران

م مـ ًبو أو ضعوًمو  ؿدَّ  31 ا بوْلمجوع بخالف أـؾ...رً طِ مػْ  مادؼدِّ  ؾؾقس ؾلـؾفغره ذا

ـَّي واْلمجوعبد ،مـ مػطرات افصقم  اجلامع ُمػطِّر  31 ...ٓفي افؽتوب وافسُّ

 31 هق اْليالج، شقاء حصَؾ معف إكزال أو مل حيصؾ معف إكزال.معـك اجلامع : 

 31 ...ًرا بوْلمجوعُمػطِّ  مع افتػؽر فقس ادـل إكزال

8 ًرا  32 .ٕنف بغر اختقور بوْلمجوعآحتالُم فقس ُمػطِّ

 33  بوْلمجوع.اْلكزال مع ادبوذة، بام دون افػرج أو ؽره، ُمػطِّر 

8  مبوذة أو خروج ادذي بتؼبقؾ ًرا  33 ...فقس ُمػطِّ

 33 بوْلمجوع...، ؾننَّ صقمف صحقح وٓ إمذاء ذا ؿبَّؾ مـ ؽر إكزالافصوئؿ إ



  

 
 7 لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الريس

ًرا وذاك افقشقؾي وافسبى ْلجيود ادسبَّى بغؾبي افظـ،  افؼيعي دمقزٓ  ودمعؾ هذا ُمػطِّ

 .جوئًزا 

33 

ًرا ؾريؼي دخؾ رء إػ دموؽف،اشتـشؼ احوء أو بلي ضمـ   34 ...ؾقس ُمػطِّ

ًرا   35 ...آـتحول فقس ُمػطِّ

 35 ؾؾقس مػطرا أمو افذي يتحؾؾ ؾؿػطر...وٓ يتحؾؾ  وٓ يبتؾعف ظؾًؽو افصوئؿ إذا مضغ

 35 ...ؾقس ُمػطًِّرا ؾ ش.ذاق ضعوًمو ووجد افطعؿ بحؾؼف» مـ

 36 .ؾقس ُمػطًِّرا ؾش.بؾَع ريؼف بعد أن وصؾ إػ مو بغ صػتقف»  مـ

ًرا ؾ صقئو مـ ادػطرات كوشقوؾعؾ مـ   37 ...ؾقس ُمػطِّ

 37 ...ال إثؿ ظؾقف، وٓ يػسد صقمفؾأـَؾ مؽرًهو  مـ

ًرا ـوٓحتالم وؽره،  ؾعؾ ـؾ مػطرٍ   37 بوْلمجوع...بال ؿصد فقس ُمػطِّ

ًِ افصقوم شَمـ جومَع هنور رمضون»  41 ...ؾننَّ ظؾقف ـػورة شذم ُؿبؾٍ »8 وؿ

م وـبرة مـ ـبوئر افذكقب.و درأة ذم دبرهو ـػرٌ إتقون ا  41 هق حُمرَّ

 41 وظؾقف افؽػورة...، أنزل أم مل يـزل  صقمف ؾوشد ـ أتك ذم افدبر ؾننَّ مَ 

 40 .ؾسد صقمف وظع افؽػورةمقتًي ذم ُؿبؾفو أو ُدبرهو، -وافعقوذ بوهلل–أتك زوجف  مـ

ٍل، - فق آثؿؾ –َمـ أتك هبقؿًي   41 ...ؾننَّ صقمف صحقح وٓ ـػورة ظؾقفمـ ؽر إكزا

 41 عؿقم...ؾف ؾننَّ صقمف صحقح أو كوشقو َمـ جومَع مؽرًهو

 42 ؾسد صقمف...ؿد وآثؿ  ؾنكف ؽر رمضونذم صقوِم ؾرٍض زوجف َمـ جومَع 

 43 إذا أـرهً افزوجي ظذ اجلامع ؾال يػسد صقمفو ...

 43 ...ال دمى ظؾقفو افؽػورةؾجومَع زوجف ذم هنور رمضون وهل مطووظي،مـ 

 43 ي...بنمجوع افصحوبوهؾ معذوٌر ذم أحؽوم افؼع اجل

 45 ...صوذةؾروايوت غر ترتقى، ب ومو جوءظذ افستقى  ةافؽػور
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 45 ...شؼطً ظـف 8رء ظـدهَمـ وجبً ظؾقف افؽػورة وفقس 

 45 ...ؿف أهؾففقس ـػورًة8 ٕنف أضعفؾرجؾ افـبل أظطوه مو 

ورة   46 ...خوصي بوجلامعافؽػَّ

مي-ادسوحؼي:   46 ...سد صقمففؽـ َمـ أنزل هبو ؾؼد ؾ 8-ـبرة وحُمرَّ

 47 بوفـص واْلمجوع...، شَمـ ؾوتف رمضون ؿه ظدد أجومف»

 47 ادبودرة بؽؾ ظؿؾ صوفح بوتػوق ادذاهى إربعي... و بؾُيستحى ادبودرة بوفؼضوء، 

 47 8بوتػوق ادذاهى إربعي... بؼل مـ صعبون بؼدر مو ظؾقف ؾقجى افؼضوءمـ 

 52 وؿه مع اْلضعوم... أثؿمضون حتك أتك ر ظذر دونيؼض مو ظؾقف  مل مـ

 51 .ػرضومل يؼض اف  بصقوم كػؾٓ يصح ٕحٍد أْن يتطقَع 

 51 ؟كقى صقًمو واجًبو، أو ؿضوًء ُثؿَّ ؿؾبف كػاًل مو احلؽؿ ؾقؿـ 

 50 ...ال ُيطعؿ ظـفؾ ثؿ موت ومل يؼض مـ افؼضوءُظذٌر أو  مـعف مرٌض مـ 

 50 ... ذوًراوٓ مع أن يصقم، ومل يؽـ مريًضو مـ أمؽـف

 51 يستحى صقم افتطقع بوْلمجوع.

 51  ...طر يقم اخلؿقس ؾوٕؾضؾ أنَّ يػطرواؾؼ يقم افػمـ صوم يقمو وأؾطر يقمو ثؿ 

 51 صفر مستحى بوْلمجوع.ـؾ صقوم ثالثي أجوم مـ 

 52 بوتػوق ادذاهى إربعي... صقوم أجوم افبقضيستحى 

 52 ثالثي أجوم مـ ـؾِّ صفٍر8 فقػقز بصقوم افدهر. قمأن يص ضوفى افعؾؿ ظذ

 53 .ظؾامء ادذاهى إربعي كص ظؾقف: شصقم اخلؿقس وآثـغ»اشتحبوب

 53 .افشوؾعل وأمحد :ؿقلوهق ،صقوم شتي مـ صقال ُمستحٌى 

 53 مـ ؽره... وؾال يصقمف8 صقالمـ  شً صقومؾؿ يستطع ؾَمـ ـون معذوًرا 
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م مستحىصفر صقُم   55 ...حمرَّ

 55  .ادذاهى إربعي يستحى صقم ظوصقراء بوتػوق

ترةأن  :ذـَر ابـ اجلقزي ٌُ ذم صقوم ظوصقراء متقا  55 . إحودي

 55 بوْلمجوع... افؽبوئر تؽػر ٓ افصوحلي إظامل

 56 .ادذاهى إربعيبوتػوق  ْن يصقم افتوشع وافعوذإـؿؾ أ

 56 ...ة ووعقػيصوذش يقًمو ؿبؾف أو يقًمو بعده»روايوت 

 56 ؟ومل ُيضبط افققم افعوذادحرم صفر صؽَّ ذم دخقل  موذا يػعؾ مـ 

 56 ... ؾنكف جمزئَمـ أنشل افـقي مـ افـفور ذم ظوصقراء أو 

 62 ...أـثر أهؾ افعؾؿؿقل صقم ظؼ ذي احلجي8 اشتحبوب 

ًُ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾقْ »حديٌ   62 فف تلويالت... شؿط ِف َوَشؾََّؿ صوم ذم افعؼمو رأج

 61 .ادذاهى إربعي بوتػوق يقم ظرؾي مستحىصقوم 

 61 .إؾضؾ فؾحوج أٓ يصقم يقم ظرؾي

دُيؽره   60 ويستثـك حوٓن... بوفصقم صفر رجى ـؾف إؾرا

ُد اجلؿعي بوفصقم ُيؽره  60 ؿقل إئؿي افثالثي...وهذا  إؾرا

َّٓ ذِم مَ » : يٌحد ًِ إِ ْب َض َظَؾْقُؽؿْ َٓ َتُصقُمقا َيْقَم افسَّ  61 مـؽر روايي ودرايي. ش...و اْؾُسِ

ًمو يقم افسبً صقم  61 بوْلمجوع... فقس حُمرَّ

م،   62 .-ؽقٌؿ وٓ ؿسدون رؤيي اهلالل  ظدم :وهق-صقم يقم افشؽ حُمرَّ

 62 صقم افعقديـ حمرم بوْلمجوع.

يِؼ  َأجَّومُ » حيرم صقم   62 .و أو ؿورًكو ومل جيد اهلديتِّعً إٓ َدـ ـون ُمتؿش. افتَّْؼِ

ٍٍّ أو ظؿرة كوؾؾتغ وجى ظؾقف أْن يتؿفام  64 بوْلمجوع. َمـ دخَؾ ذم ح
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 64 .ؽر احلٍ وافعؿرةبؼقي افعبودات ذم  ٓ جيى اْلمتوم

 64 بوْلمجوع. ... َمـ دخؾ ؾرًوو ؾنكف جيى ظؾقف أْن يتؿف

 64 ...ٓ يصح ٕمقٍر:ل صفر رمضون بوحلسوب افػؾؽل قدخو

 65 بوْلمجوعٓ ُيعتد بوحلسوب افػؾؽل، 

 65 خومتي افؽتوب ...
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 شالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف ..... أمو بعد:

ـتوب افصقوم مـ دفقؾ »ؾؼد ضوفعً ظذ ظجؾ تػريًغو فدورة ظؾؿقي ذم ذح 

 اْلخقة إؾووؾ وووعقا فف ؾفرًشو.، ؿوم بتػريغف بعض  شافطوفى

 وؿد أصؾحً ؾقف ؿؾقاًل.

ًٓ ظـده شبحوكف .  أشلل اهلل أن يتؼبؾ هذا افدرس، وجيعؾف كوؾًعو خلؾؼف، مؼبق

 وافسالم ظؾقؽؿ ورمحي اهلل وبرـوتف

  

 د. ظبد افعزيز بـ ريس افريس                                                

                                                      @dr_alraies 

              ـه1216/  7/  3                                                  

 افعتقؼ ادؼف ظذ مقؿع اْلشالم                                            
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 َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف َوَكْس 
ِ
وِر َأنُْػِسـَو َوَشقَِّئوِت إنَّ احلَْؿَد هلل ـْ ُذُ َتْغِػُرُه، َوَكُعقُذ بِوهلل ِم

ـْ ََيِْدِه اهلُل َؾاَل ُمِضؾَّ َفُف، َومَ   .ـْ ُيْضؾِْؾ َؾاَل َهوِدَي َففُ َأْظاَمفِـَو، َم

ًدا َظبْ  ؿَّ يَؽ َفُف، َوَأْصَفُد َأنَّ حُمَ َٓ َذِ َّٓ اهلُل َوْحَدُه  َٓ إََِلَ إِ  ُدُه َوَرُشقُفف.َوَأْصَفُد َأْن 

و بعُد:  أمَّ

ؾػل افققم افثومـ مـ صفر صعبون فعوم ثامٍن وثالثغ وأربعامئٍي وأخٍػ، مـ هجرة افـبل 

َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوآخِِف َوَصْحبِِف َوَشؾََّؿ، أختؼقؽؿ ذم ذٍح خمترٍص أو تعؾقٍؼ ظذ ـتوِب افصقوم، 

 .شدفقؾ افطوفى»مـ ـتوب: 
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 أنَّ دخقل صفر رمضون يؽقن بلمريـ: يـبغل أْن ُيعؾؿَ 

ٌُ ابـ ُظَؿر  ل: بوفرؤيي، ودلَّ ظذ هذا حدي ذم افصحقحغ، أنَّ افـبل َصذَّ إمر إَوَّ

 .شُصقُمقا فُِرْؤَيتِِف، َوَأْؾطُِروا فُِرْؤَيتِفِ »اهلُل َظَؾْقِف َوآخِِف َوَصْحبِِف َوَشؾََّؿ ؿول: 

ُ َتَعوَػ. ـُ ُؿدامي َرمِحَُف اهللَّ  وؿد أمجَع افعؾامُء ظذ ذفؽ، حؽك اْلمجوَع اب

 هذا ادذاهى إربعي، ويدلُّ فذفؽ مو إمر افثوين: بنـامل صفِر صعبوَن، وؿد ذهَى إػ

ُ َظـُْف أنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوآخِِف َوَصْحبِِف  ًَ ذم افبخوري مـ حديٌ أيب هريرة َرِِضَ اهللَّ ثب

َة َصْعَبوَن َثاَلثَِغ َيْقًمو»َوَشؾََّؿ ؿول:  ِؿُؾقا ِظدَّ ـْ  .شَؾِنْن ُؽؿَّ َظَؾْقُؽْؿ َؾَل

 يدخُؾ صفر رمضون، وجيى صقومف.إذن هبذيـ إمريـ 

، ؿول إذا ــو ذم افؾقؾي افتل حيتؿؾ أْن تؽقن فقؾي ثالثغ مـ صعبون،  :ذـَر ادُصـِّػ أمًرا

ل مـ رمضون، ؾؾام تراءى افـوُس اهلالَل، مل يروا اهلالل8  وحيتؿؾ أْن تؽقن فقؾي افققم إَوَّ

 ؽبوًرا.:ٕنَّ هـوك ؽقاًم أو َؿَسًا8 أي 

ه احلول يؼقل ادُصـِّػ: جيى أْن ُيصوم هذا افققم ظذ أنف مـ رمضون، ؾنكف ذم هذ

 .شآحتقوط»وافدفقؾ ظذ صقومف: ؿول: 

-هذا افؼقل اكػرَد بف متلخرو احلـوبؾي، وأوجبقا صقَم مثؾ هذا، وافصقاُب ذم هذا 

ًْ دخقل افشفر بلمريـ اثـغ، وؿد-َواهلُل َأْظَؾؿ م ِذـرمهو. : أْن ُيؼول: إنَّ افؼيعي ظؾَّؼ  تؼدَّ

ؾنذا مل ُيقجد هذان إمران ؾنكف ٓ جيُى افصقوم، فؽـ إذا حول دون اهلالل َؽْقٌؿ، أو 

ل مـ  ، أو ؽر ذفؽ، ؾنكف ُيستحىُّ أْن ُيصوم افققم افثالثغ افذي حيتؿؾ أْن يؽقن إَوَّ َؿَسٌ

 كتاُب الصيام

جَيُِى َصقُم َرَمَضوَن بُِرؤَيِي ِهاَلفِِف ظذ مجقع افـوس، وظذ َمـ حول دوهنؿ ودون مطؾعف 

، فقؾي افثالثغ   مـ صعبوَن، احتقوًضو بـقي رمضون.َؽقٌْؿ، أو َؿَسٌ
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ل أو ؾقؽقن ،اهلالل رمضون، وحيتؿؾ أٓ يؽقن، إٓ أنَّ هـوك ؽقاًم مل جيعؾـو كبرص  افققم إَوَّ

 افققم افثالثغ؟  كؽؿؾ

ُيؼول: إنَّ ذم مثؾ هذا افققم ُيستحى صقمف، اشتحبوًبو ٓ وجقًبو، وؿد ذهَى إػ هذا مخسٌي 

 َؾْقِف َوآخِِف َوَصْحبِِف َوَشؾََّؿ.مـ صحوبي رشقل اهلل َصذَّ اهلُل ظَ 

ُ َظـُْفاَم، وابـ ظؿر، وأبق هريرة،  وممـ ذهَى إػ هذا: معوويي بـ أيب شػقون َرِِضَ اهللَّ

ًَ ظـ همٓء اخلؿسي8 فذا ؿول اْلموم أمحد: ُيستحى صقُم هذا افققم.  وظوئشي، وأشامء، ثب

تقؿقي ُثؿَّ ابـ افَؼقِّؿ، وؿد ذـر ادسلخي إذن ُيصوم هذا افققم اشتحبوًبو ٓ وجقًبو، ؿول ابـ 

 ببسٍط صقخ اْلشالم ابـ تقؿقي ذم ذِح افعؿدة، ُثؿَّ ابـ افَؼقِّؿ ذم ـتوبف: زاد ادعود.

ـُ ُظَؿر ُيقِجى صقمف، ؾنكف فق ـون ُيقِجىؿوٓ  صقمف ٕمَر أهؾف أْن  : مو ـون اب

 وفقس واجًبو. يلمرهؿ، ؾدلَّ هذا ظذ أنَّ افصقوَم مستحى   مليصقمقا، و

وهذا يرجع إػ ؿوظدٍة مفؿي، وهل: أنَّ مو ـون مـ بوب آحتقوط8 أي مو ُصؽَّ ؾقف 

ـَّي تبغِّ هذا أو هذا، ؾننَّ مثَؾ هذا ُيػعؾ  احتقوًضو، وملْ يظفر ؾقف احلؼ، أي ملْ تظفر ؾقف افسُّ

 اشتحبوًبو.

ؾنكف ُيتعبد بف  افدفقؾ ؾقف،يظفَر  ٓ إذن مو ـون مـ بوب آحتقوط، ومعـك آحتقوط أنْ 

اشتحبوًبو، وهذه ؿوظدة ذـرهو صقخ اْلشالم ابـ تقؿقي وابـ افَؼقِّؿ ذم ـتوبف: إظالم 

 ادقؿعغ.

 يده ؾال يغؿسومـ تػريع هذه افؼوظدة ظـد مجفقر أهؾ افعؾؿ أنف إذا اشتقؼَظ افـوئؿ، 

إَِذا اْشَتقَْؼَظ »ؿول:  وشؾؿذم اْلكوء حتك يتقول ظـ أيب هريرة ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

ًْ َيُدهُ  ـَ َبوَت ْؿ َٓ َيْدِري َأجْ ـُ ، َؾِننَّ َأَحَد
ِ
َكوء ـْ َكْقِمِف َؾاَل َيْغِؿْس َيَدُه ذِم اْْلِ ْؿ ِم ـُ  .متػؼ ظؾقف. شَأَحُد

......................................................................................... ......................................................................................... 
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ٌُ ظذ ؿقل اجلؿفقر فالشتحبوب، فذا احلؾ  ٕنف حيتؿؾ أن تؽقن ظؾقف كجوشيدي

وحيتؿؾ أٓ تؽقن ظؾقف كجوشي، ؾوفغسؾ مـ بوِب آشتحبوب8 َْٕجؾ آحتقوط8 ٕنَّ 

ـَّي مل تظفر، فؽـ فق طفَر افدفقؾ ؾال جيقز آحتقوط.  افسُّ

و إذا قوط آشتحبوب وؽويُي مو يػقد آحتإذا مل يظفر افدفقؾ،  ُيعؿؾ بوٓحتقوط إذن أمَّ

 .وٓ ُيعؿؾ بوٓحتقوطِ  ،بام دلَّ ظؾقف افدفقُؾ طفر افدفقؾ ؾنكف ُيعؿؾ 

 .شاحتقوًضو»ؿول ادصـِّػ: 

م أنَّ مؼته آحتقوط أنْ   يػقد آشتحبوب ٓ افقجقب ـام ؿول ادصـِّػ. فوتؼدَّ

 .شبـقي رمضون»ؿول: 

و ظذ افصقاب: هذا بـوًء  : إكف يصقمف تعؾقًؼو8 يعـل بـقي إْن ـون مـ ُقؼولؾظذ ؿقفف، أمَّ

ًُ ظذ أنف مـ رمضون ن ووظؼ رمضون ثامكقيٌ  أنؾنْن تبغ بوفرؤيي بعُد  رمضون ؾؼد صؿ

 .ؾؼد أجزأ افققم افذي صومف تعؾقًؼو ؾؾؿ جيى ظؾقف افؼضوء يقًمو

ؾػل مثؾ هذا ؿد ؾوت ظؾقف يقم، ؾَؿـ صوم هذا افققم افذي هق ظذ وجِف 

بـقي أنف إْن ـون مـ رمضون ؾفق رمضون ذم كقتف، أي صومف بـقٍي معؾَّؼي، ؾعـد  آشتحبوب،

ُ هذا صقخ اْلشالم ابـ تقؿ ذـرام مجفقر أهؾ افعؾؿ جيزئف ظـ صقوم رمضون، ـ قي َرمِحَُف اهللَّ

 ذم جمؿقع افػتووى. َتَعوَػ 

م، إْن . شوجيزئ إن طفر مـف»ؿقفف:   .ون ؾقجزئفتبغَّ أنف مـ رمضهذا ظذ مو تؼدَّ

و افساويح ؾنكف إذا حول دون رؤيي اهلالل ؽقٌؿ أو ؿٌس، ُيستحى أن ُتصذ افساويح  :أمَّ

ُ مجوظًي، وهذا أحد افؼقفغ ظـد افشوؾعقي واحلـوبؾي، وهق طوهر ؿقل اْلم وم أمحد َرمِحَُف اهللَّ

ًُ بؼقي إحؽوم: ـقؿقع افطالق ، وجيزئ: إن طفر مـف، وُتصذ افساويح وٓ َتْثُب

 وافعتؼ وحؾقل إجؾ
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ـْ َؿوَم »َتَعوَػ8 ٕنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ذم افصحقحغ مـ حديٌ أيب هريرة ؿول:  َم

افساويح، مـ بوب:  ، ؾوحتقوًضو حتك يػقَز هبذا احلديٌ يصعِّ شَرَمَضوَن إِياَمًكو َواْحتَِسوًبو

 .آحتقوط

8 أي: ُتصذ افساويح مـ بوب آشتحبوب8 حتك يػقَز شحُتصذَّ افساوي»ؾنذن ؿقفف: 

ـْ َؿوَم َرَمَضوَن إِياَمًكو َواْحتَِسوًبو»بلجِر  م تؼريُره.شَم  ، ظذ مو تؼدَّ

و ؿقفف:  ًُ بؼقي إحؽوم»أمَّ  .شوٓ َتثُْب

ًُ ظبدي إذا  فق ؿول رجٌؾ: "زوجتل ضوفٌؼ إذا دخَؾ رمضون"، أو ؿول أخر: "ؿد ظتؼ

يـ مع  ، أو "ظبدي معتقٌق إذا دخَؾ رمضون"، وافثوفٌ ؿول: "دخَؾ رمضون" حيؾ افدَّ

 دخقل رمضون"، ؾننَّ مثؾ هذا ٓ َيْثُبً بام هق مشؽقك ؾقف8 ٕنف حيتؿؾ أْن يؽقن مـ

 .فرمضون، وحيتؿؾ أٓ يؽقن مـ

دخقل  أنره احلـوبؾُي بـوًء ظذ وهذا ؿر ه إحؽوم بام هق مشؽقٌك ؾقف،ؾنذن ٓ ُتعؾؼ هذ

 فًؼو، ؾال ُتطؾؼ إٓ بدخقل رمضونمضون مشؽقك ؾقف، وإصؾ أنَّ زوجتف فقسً ضور

 .يؼقـًو

تـوزَع افعؾامُء ذم رؤيي اهلالل، هؾ ُيشسط ذم دخقل صفر رمضون أْن يرى مسلخي / 

 اهلالل اثـون أو يؽػل واحد؟

 ظذ أصح ؿقيل أهؾ افعؾؿ: يؽػل فدخقل صفر رمضون أْن يرى اهلالَل واحٌد، وهذا

 ؿقل افشوؾعل وأمحد ذم روايي، وهق ؿقل ظبد اهلل بـ ادبورك.

...................................................................................... 
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ًَ ظـد أيب داود مـ حديٌ ابـ ظؿر، ؿول:  تراءى افـوُس اهلاِلَل، »ويدل فذفؽ مو ثب

. ؾدلَّ هذا ظذ شِف َوَشؾََّؿ أين رأجُتف، َؾَصوَم وأَمَر افـَّوَس بِِصقَوِمفِ ؾلخزُت افـبلَّ َصذَّ اهلُل َظَؾقْ 

ه واحٌد.  أنف يؽػل فدخقل افشفر أْن يرا

 ي افشفقر ظذ مو شقليت ذـره.وهذا بوشتثـوء بؼق
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ًُ رؤيُي...»ؿول:   .شوَتْثُب

ً رؤيتف، صورت رؤيتف  رائلذـَر ذوط اف افذي إذا تقؾَّرت ؾقف هذه افؼوط، صحَّ

 ُمعتَزًة.

ـَ }8 ٕنَّ اهلل ُشْبَحوَكُف يؼقل: يؽقن مسؾاًم، وهذا افؼُط واوح ؿول: أنْ  ِذي َو افَّ َيوَأَيُّ

ْؿ َؾوِشٌؼ بِـََبٍن َؾَتَبقَّـُقا  ـُ ؼبؾ خز افػوشؼ ؾوفؽوؾر مـ ي نذا ملؾ، [4]احلجرات:  {آَمـُقا إِْن َجوَء

 بوب أوػ.

ورُة افـقوي ذم ـتوبف: وؿد ذـَر افصـعوين ذم: تقوقح إؾؽور، اْلمجوع ظذ هذا، وظب

 أنَّ افعؾامء جمؿعقن ظذ أنف يؽقن مسؾاًم ٓ ـوؾًرا.وهق  دل ظذ هذات ادجؿقع

 .شُمؽؾَّػ»ؿقفف: 

و أْن يؽقَن  بوفًغو ؾفذا ظذ أحد افؼقفغ ظـد احلـوبؾي ادُؽؾَّػ: هق افعوؿؾ، افبوفغ، أمَّ

 وافشوؾعقي، وهذا هق افصقاب.

ؤه، ؾؿـ بوب َأْوَػ ٓ ُيعتد بام رآه ذم  ؾننَّ افصغر افذي مل َيْبُؾغ ٓ يصح بقعف وذا

 دخقل افشفر أو ؽره.

و افعوؿؾ ؾخرج بذفؽ ادجـقن، ؾننَّ رؤيي ادجـقن ٓ تصح8 ٕنف ؾوؿد افعؼؾ، وذم  أمَّ

ُ َتَعوَػ ذم ـتوب: ادجؿقع، مو يدل ظذ أنَّ هذا بال خالٍف بغ أهؾ ـال م افـقوي َرمِحَُف اهللَّ

 افعؾؿ.

 .شَظْدلٍ »ؿقفف: 

ًُ رؤيُي هالفف بخِز ُمْسؾٍِؿ ُمَؽؾٍَّػ َظْدٍل وفق ظبًدا أو أ  نثكوَتْثُب
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م ذـره8 فؼقفف تعوػ:  إِْن }أخرَج بذفؽ افػوشؼ، ؾرؤيي افػوشؼ ٓ ُيعتد هبو حو تؼدَّ

ْؿ َؾوِشٌؼ بِـََبنٍ  ـُ  ربعي.، وظذ هذا ادذاهى إ[4]احلجرات:  {َجوَء

 .شوفق ظبًدا»ؿقفف: 

ظـد ؿقٓن  فهذا إصورة إػ اخلالف ذم هذه ادسلخي ظـد احلـوبؾي، ورؤيي افعبد ؾق

 .ح افؼقفغ أنف ُيعتد برؤيي افعبد، وأصوهق ؿقل أيب حـقػي واحلـوبؾي افشوؾعقي

ويدل فذفؽ أنَّ إصؾ ؿبقل خزه، وفقس هـوك مو يؿـع ؿبقل خزه، ؾفق مسؾٌؿ، 

ْؿ َؾوِشٌؼ بِـََبنٍ }وػ: وؿقفف تع ـُ  أخرَج افػوشؼ. [4]احلجرات:  {إِْن َجوَء

ومػفقم ادخوفػي أنَّ افعدل ُيؼبؾ خزه أج و ـون، وفقس ذم أيي وٓ ُيقجد دفقؾ يؿـع 

 ؿبقل خز افعبد.

ْؿ }ؾنذن إصؾ ؿبقل خزه8 فدخقفف ذم مػفقم ادخوفػي ذم ؿقفف تعوػ:  ـُ إِْن َجوَء

 .[4]احلجرات:  {نٍ َؾوِشٌؼ بِـَبَ 

 .شوأنثك»ؿقفف: 

هذا ؾقف ؿقٓن ظـد افشوؾعل واحلـوبؾي، وافصقاب: أنَّ رؤيي إنثك ُيعتد هبو8 ٕنَّ هذا 

ْؿ َؾوِشٌؼ }مـ بوب اْلخبور ٓ مـ بوِب افشفودة، وهل داخؾي ذم ؿقفف تعوػ:  ـُ إِْن َجوَء

 .[4]احلجرات:  {بِـََبنٍ 

 .ؽـ ؾوشؼًي ؾننَّ خزهو مؼبقلؾؿػفقم ادخوفػي َمـ مل ت

....................................................................................... 
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ًُ بؼقُي إحؽوم تبًعو»ؿقفف:   .شوَتثُْب

ًِ ضوفؼ بدخقل رمضون، أي: وؿقع افطالق، وافعتؼ، وحؾقل إ جؾ، إذا ؿول: أن

م ِذـُر ذوضف، ؾننَّ افطالق يؼع، وهؽذا ؾق ام يتعؾؼ بوفعتؼ ؾزؤيي هذا افقاحد افذي تؼدَّ

 .وحؾقل إجؾ

 .شوٓ ُيؼبؾ ذم بؼقي افشفقر إٓ رجالن ظدٓن»ؿقفف:  

، وابـ ظبد افز، وابـ ؿدام  ي.هذا بنمجوع أهؾ افعؾؿ، حؽك اْلمجوَع افسمذيُّ

ًُ بؼُقي إحؽوم تبًعو، وٓ ُيؼبؾ ذم بؼقي افشفقر إٓ رجالن ظدٓن  وَتْثُب
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: أي َمـ تقّؾرت هذه افؼوط إربعي ؾننَّ افصقم شذوُط وجقِب افصقم»ؿقفف: 

 واجٌى ذم حؼف.

 إنَّ هـوك ؾرًؿو بغ ذوط صحي افصقم، وذوط وجقب افصقم.

ؾر ؾ ذم حؼف هذه افؼوط ؾننَّ افصقم يصح ذم ؼوط صحي افصقم، هق: َمـ إذا تقا

 ؿد ٓ جيى، وفق اختؾَّ ذٌط مل يصح صقمف.وؿد جيى، وحؼف، 

و ذوط وجقب افصقم:  إذا تقاؾرت هذه افؼوط صور واجًبو، وظدمفو ٓ  ؾفقأمَّ

، وهذا ظذ وجف آشتحبوب فؽـف ٓ جيى يدل ظذ ظدم صحي افصقم، ؿد يصح مـف

 خيتؾػ مـ ذط إػ ذط.

و ؿقفف أ ل: اْلشالم، وخرج بذفؽ افؽوؾر، ؾوفؽوؾر ٓ ُيعتد شاْلشالم»مَّ ، افؼط إَوَّ

ـْ َظَؿٍؾ َؾَجَعْؾـَوُه َهَبوًء َمـُْثقًرا )}بصقمف8 فؼقفف تعوػ:   {(01َوَؿِدْمـَو إَِػ َمو َظِؿُؾقا ِم

 .[01]افػرؿون: 

ػ، ٓ جيى ظؾقف ، خرج بذفؽ افصغر، ؾننَّ افصغر ؽُر مؽؾَّ شافبؾقغ»وؿقفف: 

افصقم، ويدلُّ فذفؽ مو أخرج اخلؿسي إٓ افسمذي مـ حديٌ ظوئشي، ؿوفً: ؿول رشقل 

َؿ:  ـْ َثاَلَثيٍ »اهلل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾَّ ِغر حتَّك َيْبُؾغَ »، وذـرت: شُرؾَِع اْفَؼَؾُؿ َظ  .شافصَّ

ـِ َأَمو َظؾِ »وظؾَّؼ افبخوري أنَّ ظع بـ أيب ضوفى ؿول فعؿر:  : َأنَّ افَؼَؾَؿ ُرؾَِع َظ ًَ ْؿ

ِغر َحتَّك ُيْدِركَ »، وؿول: شثالثي  .شوافصَّ

: خرج هبذا ادجـقن، ؾننَّ افصقم فقس واجًبو ظذ ادجـقن8 ٕنَّ افـقي ٓ شوافعؼؾ»

 ُتتصقر مـ ادجـقن، وافـقُي ذٌط ذم صحي افصقم.

 فصل  

 وذوُط وجقِب افصقم أربعي أصقوء: اْلشالم، وافبؾقغ، وافعؼؾ، وافؼدرة ظؾقف.
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ذي ٓ يستطقع افصقَم . خرَج بذفؽ ادريض، ؾننَّ ادريض افشوافؼدرة ظؾقف»ؿول: 

وَن ِمـُْؽْؿ َمِريًضو َأْو َظَذ َشَػرٍ }معذوٌر، ؿول شبحوكف:  ـَ ـْ   .[162]افبؼرة:  {َؾَؿ

ٓ ن ومي8 أي أوهـوك ذٌط خومس ذـره بعض احلـوبؾي ومل يذـره ادصـِّػ، وهق اْلؿ

، ؾؾقس افصقُم واجًبو ظؾقف، وُيشسط فقجقب افصقم أْن  ، ؾَؿـ ـون مسوؾًرا يؽقن مسوؾًرا

وَن ِمـُْؽْؿ َمِريًضو َأْو َظَذ َشَػرٍ }يؽقَن مؼقاًم، ويدل ظؾقف مو تؼدم مـ ؿقفف تعوػ:  ـَ ـْ   {َؾَؿ

 .[162]افبؼرة: 

ـُ مػؾح ذم ـتوبف: هذه افؼوط اخلؿسي ؿد أمجع افعؾامء ظؾقفو، حؽك اْل مجوَع اب

افػروع.

....................................................................................... 
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 .شؾَؿـ ظجَز ظـف فؽٍز أو مرٍض ٓ ُيرجك زوافف»ؿول: 

 ُيرجك زوافف.إذن مػفقم ادخوفػي أنَّ ادرض كقظون: مرٌض ُيرجك زوافف، ومرٌض ٓ 

وـالم ادصـِّػ ظذ ادرض افذي ٓ ُيرجك زوافف، وشقليت ذم ـالم ادصـِّػ افؽالم 

 ظذ ادرض افذي ُيرجك زوافف.

ك زوافف، أو افِؽَز ـذفؽ، ؾننَّ مثؾ هذا ج، ادرُض افذي ٓ ُيرشٓ ُيرجك زوافف»ؿول: 

 يصح فف افػطر، وظذ هذا ادذاهى إربعي.

د بودرض ا م أنَّ فف افػطر بوْلمجوع، ومثُؾ ذفؽ وادرا فذي ٓ يستطقع معف افصقم: تؼدَّ

 افؽبر افذي ٓ يستطقع افصقم هذا أجًضو فف افػطر بوتػوق ادذاهى إربعي.

ًَ ظـ أنس ظـد ظبد افرزاق وظـ ابـ  وؿد دل ظذ هذا ؾتووى افصحوبي، ؾؼد ثب

 ظبوس ظـد افدارؿطـل.

 .شأؾطَر وأضعؿَ »ؿول ادصـِّػ: 

م افؽالم ظؾقف، ُثؿَّ ؿول:  ل افػطر وتؼدَّ وأضعَؿ ظـ »ذـَر ادصـِّػ حؽؿغ: ذـر إَوَّ

 .شـؾ يقم مسؽقـًو

واْلضعوُم ظؾقف إمجوع افصحوبي، ؾفق ؿقل أنس ظـد ظبد افرزاق، وابـ ظبوس ظـد 

 افدارؿطـل.

 ؿول ابـ تقؿقي: فقس بغ افصحوبي خالٌف ذم ذفؽ.

بعي ؾؼد اختؾػقا، ذهى إػ اْلضعوم: أبق حـقػي، وإْن ـون مـ جفي ادذاهى إر

 وافشوؾعل، وأمحد، خالًؾو حوفؽ. وافصقاب: مو ذهى إفقف افصحوبي.

ؾَؿـ ظجَز ظـف فؽٍز أو مرٍض ٓ ُيرجك زوافف، أؾطر وأضعؿ ظـ ـؾ يقم مسؽقـًو، ُمدَّ ُبرٍّ 

 أو كصػ صوٍع مـ ؽره.
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وأضعَؿ ظـ ـؾ يقٍم مسؽقـًو ُمدَّ ُبرٍّ أو كصَػ »ُثؿَّ ذـر ادصـِّػ مؼدار مو ُيطعؿ، ؿول: 

 .شصوٍع مـ ؽره

ا مـ ـؾ رأنف يطعؿ م -َواهلُل َأْظَؾؿ-وإطفر   يصح اْلضعوم مـفد 
ٍ
مـ ؿقت افبؾد،  ء

ا.  ؾنكف يطعؿ ُمد 

: ربُع افصوع8 ٕنَّ افصوع أربعي أمداٍد، وهذا افذي أؾتك بف ظبد اهلل بـ ظبوس  وادُدُّ

ُ َظـُْف، وأؾتك بف ابـ  ُ َظـُْف ظؿر رَ َرِِضَ اهللَّ ا، وإػ هذا افؼقل ذهَى ِِضَ اهللَّ 8 أنف يطعؿ ُمد 

ُ َتَعوَػ، وهق ؿقُل موفؽ ذم أهؾ ادديـي خوصي.  افشوؾعل َرمِحَُف اهللَّ

إذن َمـ أؾطر درٍض ٓ ُيرجك برؤه، ؾنكف يطعؿ ظـ ـؾ يقٍم مسؽقـًو، ومؼدار مو يطعؿ 

 هق ادُدُّ مـ افُزِّ أو ؽِره.

............................................................................... 
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 .شحتف شتيوذُط ص»ؿقفف: 

افؼوط افستي ُثؿَّ سقذـر واكتؼؾ إػ ذوط افصحي، ؾاكتفك مـ ذوط افقجقب، 

 .ظـد ـؾ ذط يستطرد ؾقام يتعؾؼ هبذه ادسوئؾ

ل: اْلشالم، افؼط افثوين: اكؼطوع دم احلقض،  وافؼوط افستي ـوفتويل: افؼط إَوَّ

، افؼط اخلومس: افعؼؾ، افؼط افثوفٌ: اكؼطوع دم افـػوس، افؼط افرابع: افتؿققز

 افؼط افسودس: افـقي.

 ُثؿَّ شقستطرد ادصـِّػ ذم بعضفو، ذم ذـِر بعض افػروع ادتعؾؼي هبو.

 .شاْلشالم واكؼطوع دم احلقض وافـػوس»ؿقفف: 

م افؽالُم ظـ اْلشالم.  تؼدَّ

صقمف، واحلوئض وافـػسوء فق صومو مل يصح صقمفام،  إذن افؽوؾر فق أشؾَؿ مل يصح

 َٓ ْقَم، َو ويدل فذفؽ حديٌ ظوئشي ذم افصحقحغ، حو ؿقؾ هلو: َمو َبوُل احْلَوِئِض َتْؼيِض افصَّ

؟  ًِ ٌي َأنْ : َأَحُروِريَّ ًْ اَلَة. َؿوَف ـَّو كػعُؾ ذفؽ ذم ظفِد افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾقِْف »َتْؼيِض افصَّ ـُ

 .شَوَشؾَّؿَ 

ويدل ظذ هذا أجًضو أيب شعقد ذم افصحقحغ، وظذ هذا إمجوع أهؾ افعؾؿ، حؽك 

 اْلمجوع ابـ ؿدامي وؽره.

 واكؼطوع دم احلقض وافـػوس. ،اْلشالم: وذُط صحتف شتي
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و افتؿققز8 أي إذا ـون ممقًزا ؾؼد صحَّ صقمف، وذفؽ أنَّ افـقَي ُتتصقر مـ ادؿقز، هذا  أمَّ

 مـ جفٍي.

مقن صبقوهنؿ ادؿقزيـ، ـام ذم حديٌ افربقع  ومـ جفٍي أخرى ؿد ـون افصحوبي يصقِّ

ذ، حو ذـرت افصقوم ذم ظوصقراء، أخرجف افبخوري.  ِض اهلل ظـف وؿول ظؿر ربـً معقِّ

 ظؾَّؼف افبخوري. شويؾؽ، وصبقوكـو صقوم، ؾرضبف»فـشقان ذم رمضون: 

ؾدلَّ ظذ أنَّ افصغور ـوكقا يصقمقن، فؽـ ٓ ُبدَّ أْن يؽقن ممقًزا8 ٕنَّ افـقي ٓ ُتتصقر 

 إٓ مـ ادؿقز، وظذ هذا ادذاهى إربعي.

و ؿقفف:  ، هذا ؾقف كظٌر8 شه بف ورضبف ظؾقفؾقجى ظذ ويل ادَُؿقِّز ادطقؼ فؾصقم أمر»أمَّ

 ٕنَّ صقم ادؿقز مستحى ؾنذن إمُر بف يؽقن مستحب و، وٓ دفقؾ ظذ افقجقب.

 .ش...اخلومس: افعؼؾ»ؿقفف: 

ـون  ، وذفؽ أنَّ َمـ مل يؽـ ظوؿاًل، بلنْ ظـ افعؼؾِ  م افؽالمُ ذٌط، وؿد تؼدَّ  افعؼُؾ 

 قر مـف، وافـقُي ذٌط ذم افصقم.جمـقًكو أو مغًؿك ظؾقف، ؾننَّ افـقَي ٓ ُتتص

8 أي حصؾ فف جـقٌن ظوِرض، فـػسض أنف  َـّ ُثؿَّ ذـر مو يتعؾؼ بودغؿك ظؾقف، رجٌؾ ُج

مرَّ يقمون ظذ رجٍؾ وهق جمـقن، ؾؿثؾف ٓ ُتتصقر مـف افـقي، وفق صوم مل يصح صقمف، 

 هوهذا ؿقل افشوؾعل وؽر وظذ افصحقح ٓ ُيممر بوفؼضوء8 ٕنف ؽر مؽؾَّػ.

َـّ أو ُأؽؿل ظؾقف»ؿول:   .، ُثؿَّ تؽؾؿ ظذ ادغؿك ظؾقفشفؽـ فق كقى فقاًل ُثؿَّ ُج

 ورضبف ظؾقف8 فقعتوده.افرابع: افتؿققز ؾقجى ظذ ويل ادَُؿقِّز ادطقؼ فؾصقم أمره بف 

َـّ أو ُأؽؿل ظؾقف مجقع افـفور، وأؾوق مـف ؿؾقاًل=  اخلومس: افعؼؾ فؽـ فق كقى فقاًل ُثؿَّ ُج

.  َصحَّ
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و ؿقفف:  ُ شؿل ظؾقفؽأُ »أمَّ ، ؾذـَر ادصـِّػ صقرًة مـ صقر ادغؿك ظؾقف، ؿول َرمِحَُف اهللَّ

ف، ـفور ـؾِّ 8 أي مل ُيغَؿ ظؾقف ذم افشأو ُأؽؿل ظؾقف مجقع افـفور، وأؾوق مـف ؿؾقاًل= َصحَّ »َتَعوَػ: 

بؾ ذم أـثره، أو أؾوق مـف وفق ؿؾقاًل، فذا إذا كقى مـ افؾقؾ ـام هق إصؾ، وأؾوق ؿؾقاًل مـ 

 افـفور، ؾننَّ صقمف صحقح بوتػوق ادذاهى إربعي.

فؽـ فق ُأؽؿل ظؾقف افـفور ـؾف، ؾننَّ صقمف ٓ يصح، وإػ هذا ذهَى موفؽ وافشوؾعل 

و فق مل يبقًِّ افـقي مـ افؾقؾ ومل يػؼ مـ افـفور، وأمحد8 ٕنَّ ترـف فؾؿػطرات مل ي ؽـ بـقي، أمَّ

ـُ رصٍد وابـ ؿدامي.ووجى ظؾقف افؼضوء ؾنكف ٓ يصح بوْلمجوع  ، حؽك اْلمجوَع اب

إذا ـون -، ؾننَّ افصقم ـام تؼدم صحقح ومو تؼدم ذـره مـ أنف ؿد أؾوق بعض افـفور

 .-كقى مـ افؾقؾ

 إذن إؿسوم ثالثي ؾقام يتعؾؼ بودغؿك ظؾقف:

ل: أنَّ يبقًِّ افـقي مـ افؾقؾ، ويػقؼ مـ افـفور وفق ؿؾقاًل، وهذا يصح  افِؼسؿ إَوَّ

 صقمف بوتػوق ادذاهى إربعي، وهل ادسلخي افتل ذـرهو ادصـِّػ.

ُيغؿك ظؾقف ذم افـفور ـؾِّف، ؾفذا ٓ يصح صقمف ظـد موفؽ وافشوؾعل  افِؼسؿ افثوين: أنْ 

 .ووجى ظؾقف افؼضوء وأمحد8 ٕنف ملْ يسك ادػطِّرات بـقيٍ 

افِؼسؿ افثوفٌ: مل يبقًِّ افـقي مـ افؾقؾ، ومل يػؼ صقًئو مـ افـفور، ؾؿثؾ هذا ٓ يصح 

ـُ رصد وجيى ظؾقف افؼضوء صقمف  وابـ ؿدامي. بوْلمجوع، حؽك اْلمجوَع اب

................................................................................ 
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 .ابـ ؿدامي . ذـرهذٌط بوْلمجوع افـقي :شافـقي مـ افؾقؾ»

َـّ افـقي مـ افؾقؾ ذٌط ظـد موفؽ وافشوؾعل وأمحد، خالًؾو ٕيب حـقػي،  فؽ

وافصقاب: أنف ذٌط، وافدفقؾ ظذ أنف ذٌط: أنَّ ادسؾَؿ افصوئؿ ملمقر أْن يؿسؽ افـفور 

 ؾنكفبعد شوظتغ مـ دخقل افـفور،ـقي، ؾؾق بقًَّ افـقي ـؾف ، وهذا ٓ يتحؼؼ إٓ مع وجقد اف

هق ملمقر أْن يصقَم افـفور ـؾف مـ ومل يصؿ افـفور ـؾف، وهق ملمقر أْن يصقم افـفور ـؾف، 

 صفر رمضون.

، ر ـؾفافـفو ، هذا مل يصؿؾَؿـ بقًَّ افـقَي افسوظي افتوشعي صبوًحو مـ ضؾقع افػجر 

 وهق ملمقر أْن يصقمف ـؾف، إذن دلَّ هذا ظذ وجقب تبققً افـقي.

وصح ظـ حػصي وابـ ظؿر ظـد افـسوئل مقؿقًؾو أهنام ؿوٓ: َمـ مل يػرض افصقوم مـ 

 افؾقؾ، مل يصحَّ صقمف.

 ، ؾقف إصورٌة إػ أنَّ افصقم واجٌى.شيػرض»ؿقهلام: 

و افـػؾ ؾقصح أْن يـشئ افصقم مـ افـفور،  وهذا ؿقل أيب حـقػي وافشوؾعل وأمحد، أمَّ

ويدل فذفؽ حديٌ ظوئشي ذم صحقح مسؾؿ، دخَؾ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ؾسلل: 

ٌء؟» ْؿ َرْ ـُ  .شَؾِنينِّ إَِذْن َصوئِؿٌ »ؿوفً ظوئشي: ؿؾـو: ٓ. ؿول:  شَهْؾ ِظـِْد

افصحوبي، ؾؼد صح ظـ وهذا افـصُّ كوزَع احوفؽقي ذم دٓفتف، فؽـ أسح مـف ؾتووى 

ابـ ظبوس وابـ مسعقد ظـد افطحووي أهنام أنشلوا افـقي مـ افـفور، وصح ظـ حذيػي ظـد 

 ابـ أيب صقبي أنف أنشل افـفور، ؾدل ظذ صحي إكشوء افـقي مـ افـفور ذم صقوم افـػؾ.

 .افسودس: افـقي مـ افؾقؾ فؽؾ يقم واجى
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، جوء مرؾقًظو فؽـ وعَّػ مجٌع شَمـ مل يػرض افصقوم مـ افؾقؾ ؾال صقوم فف»: ؿقففو

ػف اْلموم أمحد وافسمذي وافـسوئل وافدارؿطـل، وؽرهؿ، وإكام  مـ وظ رؾعف، وعَّ احلُػَّ

 افصقاب: أنف مقؿقف ظذ حػصي وظذ ابـ ظؿر.

 

 

.................................................................................... 



  

 
 31 شرح كتاب الصيام من دليل الطالب

 .شـذا إـؾ وافؼب بـقي افصقمؾَؿـ خطر بؼؾبف فقاًل أنف صوئؿ ؾؼد كقى. و»ؿقفف: 

افصقم أن َتْعَؾَؿ أنَّ ؽًدا رمضون، وؿد ظؼدَت ذم كػسؽ أْن تصقم، ؿول ابـ  ذم يؽػل

 : ِظؾُؿَؽ بوفصقم وأنؽ شتصقم هذا ـوٍف.تقؿقي

فذا ذهَى موفؽ وأمحد ذم روايي، وهق اختقور صقخ اْلشالم ابـ تقؿقي أنف يؽػل ذم 

َوإِكَّاَم فُِؽؾِّ اْمِرٍئ »صقوم افشفر ـؾف، تؽػل كقي واحدة، وافـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ يؼقل: 

ُ َظـُْف وأرووه.أخرجف افشقخون مـ حديٌ ظؿر رَ  شَمو َكَقى   ِِضَ اهللَّ

 .شوٓ يرض إْن أتك بعد افـقِي بؿـوٍف فؾصقم»ؿقفف: 

 رمضون هذا افشفر. أن يصقم ذم كػسف أي فق كقى 

، هذا ٓ يرض، هذا واوح8 ٕنف فقس مـ شإْن أتك بعد افـقِي بؿـوٍف فؾصقم»ؿول: 

حوبي ـوكقا يـقون، وهؿ ذوط ظؼِد افـقي أٓ يليت بؿـوؿض، وٓ دفقؾ يدل ظذ هذا، وافص

 يلـؾقن ويؼبقن.

مل  و ٓ تعؾقًؼو، فق ؿوهلو: تعؾقًؼوأي ؿوهلو  حتؼقؼً 8 شأو ؿول: إْن صوء اهلل ؽر مسددٍ »ؿقفف: 

و إذا ؿوهلو حتؼقًؼو ؾال حيتوج إػ أْن جيزَم بوفـقي.و يصح صقمف  احتوج إػ أن جيزم بوفـقي ، أمَّ

 .وـذا إـؾ وافؼب بـقي افصقم ،طر بؼؾبف فقاًل أنف صوئؿ ؾؼد كقىؾَؿـ خ

 أو ؿول: إْن صوء اهلل ؽر مسددٍ ، ْن أتك بعد افـقِي بؿـوٍف فؾصقموٓ يرض إ
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ل مـ صقالشضونوـذا فق ؿول فقؾي افثالثغ مـ رم»  ، حيتؿؾ أنَّ ؽًدا يؽقن افققم إَوَّ

 عقد، وحيتؿؾ أٓ يؽقن.اف أي

حمتؿؾ ـام تؼدم  ، هذا مـ حقٌ إصؾشوـذا فق ؿول فقؾي افثالثغ مـ رمضون»ؿول: 

 إػ آخره. شمو حول دون رؤيي اهلالل ؽقٌؿ أو ؿٌس..» ؿقفف ظـد

ل مـ رمضون ؿد يؽقن فقس ـذفؽ، ـام  أنَّ آخره ؿد يؽقن يقم افعقد، ؾوفققم إَوَّ

 ؾػل ـال احلوفغ ٓ ُبدَّ أْن تؽقن ظـده كقي جوزمي.

وـذا فق ؿول فقؾي افثالثغ مـ رمضون: إن ـون ؽًدا مـ رمضون ؾػرِض، وإٓ »ؿول: 

. ؾنذن بحثف هلذه ادسلخي ؾرٌع ظـ افؽالم ذم افـقي، ؾقؼقل ادصـِّػ: ٓ ُبدَّ مـ اجلزم شَؾُؿْػطِرٌ 

 ي، وأٓ يؽقن افصوئؿ ؽر جوزم بـقتف.بوفـق

و ذم مثؾ هذا ؾنكف ٓ شويرضُّ إْن ؿوفف ذم أوفف»ؿول:  . يعـل ذم أول رمضون يرض، أمَّ

 يرض، وهذا يرجع إػ اجلزم ذم افـقي.

مو حول دون رؤيي اهلالل »ؾقف كظٌر، وهق مبـل ظذ ؿقل ادصـِّػ:  -َواهلُل َأْظَؾؿ-وهذا 

ذم ـال احلوفغ أنف ؿد ظؼَد ذم كػسف متك مو ـون رمضون ؾنكف صوئؿ، ، ويؽػل شؽقٌؿ أو ؿسٌ 

 وتؽقن افـقي مستؿرًة مو مل يؼطعفو بـقٍي أخرى.

هذا ظؾقف ادذاهى إربعي، وهق افؼقل افثوبً ظـ  شمـ ضؾقع افػجر افثوين»ؿقفف: 

حديٌ ظوئشي  مو خرجف افشقخون مـظبد اهلل بـ ظبوس ظـد ظبد افرزاق، ويدل ظؾقف 

وـذا فق ؿول فقؾي افثالثغ مـ رمضون: إن ـون ؽًدا مـ رمضون ؾػرِض، وإٓ َؾُؿْػطٌِر، 

 ويرضُّ إْن ؿوفف ذم أوفف.

 افثوين إػ ؽروب افشؿس. وؾرُوف اْلمسوك ظـ ادػطِّرات مـ ضؾقع افػجر
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قم، ؾنكف ٓ ـؾقا واذبقا حتك يمذن ابـ أم مؽت»ؿول:  وبعض أخػوطف أسحوابـ ظؿر، 

 .، شك يطؾع افػجريمذن حت

وظذ هذا ادذاهى إربعي،  ؾدلَّ ظذ أنَّ وؿً افصقوم يبتدئ مـ ضؾقع افػجر.

 وحؽوه بعضفؿ إمجوًظو ـوفـقوي وـلنف إمجوع بعد خالف ـام ذـره احلوؾظ ذم افػتح.

ـَّي واْلمجوع.أمَّ   و اكتفوؤه: إػ ؽروب افشؿس، وهذا دلَّ ظؾقف افؼرآن وافسُّ

 : و افؼرآن: ؿول اهلل َظزَّ َوَجؾَّ ـَ }أمَّ َ َفُؽُؿ اخلَْقُط إَبَْقُض ِم ُبقا َحتَّك َيَتَبغَّ ُؾقا َواْذَ ـُ َو

قْ  َقوَم إَِػ افؾَّ ُّقا افصِّ ـَ افَػْجِر ُثؿَّ َأمِت  .[165]افبؼرة:  {ؾِ اخلَْقِط إَْشَقِد ِم

ـَّي: حديٌ ظؿر ذم افبخوري، ؿول:  و افسُّ ـْ »أمَّ ـْ َهو ُهـَو، َوَأْدَبَر افـََّفوُر ِم إَِذا َأْؿَبَؾ افؾَّقُْؾ ِم

وئِؿُ   .شَهو ُهـَو، َؾَؼْد َأْؾَطَر افصَّ

ـُ حزٍم وافـقوي. و اْلمجوع: ؾؼد حؽك اْلمجوَع اب  أمَّ

....................................................................................... 
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 .شوُشــف شتيٌ »ؿقفف: 

ًُّ ُش  :ـَ هذه ش  ـٍ

ـَّي إوػ: تعجقؾ افػطر.  افسُّ

وظذ هذا ادذاهى إربعي، ويدل فذفؽ ؿقل افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ذم 

ُل افـَّوُس بَِخْرٍ َمو »افصحقحغ، حديٌ شفؾ بـ شعد، ؿول َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ:  َٓ َيَزا

ُؾقا افِػْطرَ   .شَظجَّ

ـَّ  ي افثوكقي: تلخر افسحقر، وظذ هذا ادذاهى إربعي8 حو ثبً ذم افصحقحغ، افسُّ

ر مع افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ، ؾسلخف أنٌس:  ُ َظـُْف أنف تسحَّ حديٌ زيد بـ ثوبً َرِِضَ اهللَّ

 ـؿ بغ افسحقر وإذان؟ ؿول: بقـفام ؿدُر مخسغ آيي.

ـَّي افثوفثي: افزيودة ذم  أظامل اخلر، وهذا ظؾقف إمجوع أهؾ افعؾؿ ـام شقليت، ويدل افسُّ

 َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ »ظؾقف حديٌ ابـ ظبوس ذم افصحقحغ حو ؿول: 
ِ
وَن َرُشقُل اهللَّ ـَ

وَن َيْؾَؼو ـَ يُؾ، َو وَن َأْجَقُد َمو َيُؽقُن ذِم َرَمَضوَن ِحَغ َيْؾَؼوُه ِجْزِ ـَ ـْ َأْجَقَد افـَّوِس، َو ؾِّ َفْقَؾٍي ِم ـُ ُه ذِم 

يِح  ـَ افرِّ  َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َأْجَقُد بِوخلَْرِ ِم
ِ
َرَمَضوَن َؾُقَداِرُشُف افُؼْرآَن، َؾَؾَرُشقُل اهللَّ

 .شادُْرَشَؾيِ 

اْلمجوَع ظذ أنَّ إظامل مضوظػٌي ذم رمضون، ؾؾذفؽ  ذم مطوفى أوػ افـفكوؿد حؽك 

 ل اخلر فؾصوئؿ ذم رمضون.افزيودة ذم أظام

جفًرا -تعجقُؾ افػطر، وتلخر افسحقر، وافزيودة ذم أظامل اخلر، وؿقفف  وُشــف شتٌي:

، وظذ رزؿَِؽ أؾطرُت، شبحوكؽ -إذا ُصتؿ ًُ : إين صوئؿ، وؿقفف ظـد ؾطره: مهللا فَؽ ُصْؿ

ًَ افسؿقع افعؾقؿ، وؾِطُره ظذ ُرَضٍى، ؾنْن ُظِدَم ؾتؿٌر،  وبحؿدك، مهللا تؼبّؾ مـل إكؽ أن

 ؾنْن ُظِدَم ؾامٌء.
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 وافذكقب تـؼص إجر ـام حؽك اْلمجوع ابـ تقؿقي.

بعي:  ـَّي افرا ًَ ذم افصحقحغ مـ حديٌ  ش: إين صوئؿ-جفًرا إذا ُصتؿ-وؿقفف »افسُّ ثب

ُ َظـُْف أنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ، ؿول:  أيب هريرة َرِِضَ  ُف َأَحٌد َأْو َصومَتَُف، »اهللَّ َؾِنْن َشوبَّ

 .شَؾْؾَقُؼْؾ: إيِنِّ اْمُرٌؤ َصوئِؿٌ 

أحد افؼقفغ ظـد احلـوبؾي، وهق اختقور صقخ اْلشالم ابـ هق وذـر هذا افشوؾعل، و

 تقؿقي، واختقور افـقوي.

ره ادصـِّػ، وفقس ذم هذا ريوء، حتك فق ـون افصقوم وفذفؽ يؼقل ذفؽ ج ، ـام ؿرَّ فًرا

.. إػ ؽر ذفؽ. رصقوم اشتحبوب، بؾ ؾقف تذـ  كػسف حتك يثبً ذم أٓ يؼوبؾ افسى بَسىِّ

، وظذ رزؿَِؽ أؾطرُت..»ؿول:  ًُ  إػ آخره. شوؿقفف ظـد ؾطره: مهللا فَؽ ُصْؿ

 َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ُيؼول ظـد افػطر، ؿد وعَّػ هذا مل أَر حديًثو ثوبًتو ظـ افـبل َصذَّ اهللُ 

ٌَ مجوظٌي مـ أهؾ افعؾؿ، مـفؿ ابـ حجر ذم ـتوب: افتؾخقص احلبر، وافعالمي  احلدي

ُ َتَعوَػ.  إفبوين َرمِحَُف اهللَّ

وأؿقى مو ذم افبوب: مو روى افـسوئل مـ حديٌ ابـ ظؿر أنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف 

َْجُر إِْن َصوَء اهللُ »إَِذا َأْؾَطَر َؿوَل:  َوَشؾَّؿَ  ْٕ ًَ ا  اْفُعُروُق، َوَثَب
ًِ ، فؽـ ذم شَذَهَى افظََّؿُل، َواْبتَؾَّ

ثؼف معَتَز، ؾنذن  بـ شومل مروان إشـوده َع، وهذا افرجؾ جمفقل جفوفي حول، ومل يقِّ -اْدَُؼػَّ

 مل يصح أجًضو هذا احلديٌ. -َواهلُل َأْظَؾؿ

مي إفبوين، وأجًضو مل يص بعض وح حديٌ ذم افدظوء ظـد افػطر، ـام بغَّ هذا افَعالَّ

مل يثبً ذم ذفؽ  وهذا ؽر صحقح ٕنف افـوس يظـ أنَّ افدظوء ظـد افػطر ُمستجوب

 حديٌ ظـ رشقل اهلل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ.

......................................................................................... ......................................................................................... 
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. جوء هذا ذم حديٌ أنٍس شوؾِطُره ظذ ُرَضٍى، ؾنْن ُظِدَم ؾتؿٌر، ؾنْن ُظِدَم ؾامءٌ »ؿول: 

وظ وهق ٓ يصح ظـ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ، وإكام يصح ظـد  ػف مجٌع مـ احُلػَّ فؽـ وعَّ

بِّل، ؿول:  ْؿ َؾْؾقُْػطِْر َظَذ مَتٍْر، َؾِنْن مَلْ إِ »أصحوب افســ ظـ شؾامن بـ ظومر افضَّ ـُ َذا َأْؾَطَر َأَحُد

 
ٍ
 .شجَيِْد َؾَعَذ َموء

ـَّي ذم افػطر أْن يػطر ظذ متٍر،  شَؾْؾُقْػطِْر َظَذ مَتْرٍ »ؾؼقفف:  ء ـون دلَّ هذا ظذ أنَّ افسُّ شقا

، وهذا ؿقل بي أخرجف ابـ أيب صق ظذ مترٍ اخلذري أؾطر أبق شعقد  ؿدرضًبو أو ؽر رضٍى، و

 افشوؾعقي.

و ختصقصف بوفرضى، ؾوفعؿدة ظذ حديٌ أنٍس، وٓ يصح ـام تؼدم، ؾنْن مل جيد  أمَّ

ًٓ وأؿرَّ هذا افشوؾعل واحلـوبؾي اكتؼؾ إػ احوء،   حديٌ شؾامن بـ ظومر افضبل.ب اشتد

 أنَّ افتؿر وافرضى ذم درجٍي واحدة. يعؾؿ بفذاؾ
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 .شظذر فف افػطر برمضون ؾصٌؾ. حَيُْرم ظذ َمـ ٓ»ؿقفف: 

رمي وافقجقب شقذـر ادصـِّػ أحؽوم َمـ يػطرون ذم رمضون، شقذـر احل

 .وآشتحبوب واْلبوحي

ل، وهق َمـ حيرم ظؾقفؿ افػطر، ؾؼول: ؾ حَيُْرم ظذ َمـ ٓ ظذر فف افػطر »ذـَر إَوَّ

 .شبرمضون

ـَّي واْلمجوع8 ٕنَّ صقوم وؾطُر َمـ ٓ ظ م8 بدٓفي افؽتوب وافسُّ ذر فف ذم رمضون حمرَّ

ـْ َؿْبؾُِؽؿْ }رمضون واجٌى، ؿول تعوػ:  ـَ ِم ِذي تَِى َظَذ افَّ ـُ اَم  ـَ َقوُم  تَِى َظَؾْقُؽُؿ افصِّ  {ـُ

 .[161]افبؼرة: 

ُ َظـُْف أنَّ افـبل َصذَّ ا هلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ وأخرَج افشقخون مـ حديٌ ابـ ظؿر َرِِضَ اهللَّ

 .شصقوُم رمضونَ »، وذـر مـفو: شُبـل اْلشالُم ظذ مخسٍ »ؿول: 

و اْلمجوع: ؾؼد حؽوه مجٌع مـ أهؾ افعؾؿ8 ـوبـ ظبد افز، وابـ ؿدامي وؽرهؿ، بؾ  أمَّ

إمجوع ؿطعل ٓ  ؾفقعؾقم مـ افديـ بوفرضورة، م وهق اْلمجوع ذم هذا إمجوع رضوري

 إمجوع طـل.

ظؾَّؼ وؿد أؾطَر يقًمو ؾنكف آثؿ، وؿد ارتؽَى ـبرًة مـ ـبوئر افذكقب، ؾؾذفؽ مـ 

ُ َظـُْف أنف ؿول:  ـْ َرَمَضوَن باَِل »افبخوري ظـ ظبد اهلل بـ مسعقد َرِِضَ اهللَّ ـْ َأْؾَطَر َيْقًمو ِم َم

ْهِر وفق َصوَمفُ   .شُظْذٍر، مَلْ جيزئف ِصَقوُم افدَّ

ظؾقف أْن يؼيض هذا افققم، فؽـف ؿد ارتؽى ـبرًة وهذا مـ بوب افقظقد، وإٓ ؾنكف جيى 

 حو أؾطر بال ظذٍر.

 فصل  

 حَيُْرم ظذ َمـ ٓ ظذر فف افػطر برمضون.
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ٌُ مـ ـالم افـبل َصذَّ شؾطَر يقًمو مـ رمضوَن َمـ أ»وحديٌ ابـ مسعقد:  ، جوء احلدي

ُ َظـُْف وأرووه  .مـ ؿقفف اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ فؽـ ٓ يصح، إكام صح ظـ ابـ مسعقٍد َرِِضَ اهللَّ

قف أْن يؼضقف، أنَّ َمـ أؾطَر يقًمو بال ظذٍر ؾنكف جيى ظؾ دذاهى إربعياظـد  ادشفقرو

 ويدل هلذا دفقالن:

ل: أنَّ وجقب هذا ؿد تعؾؼً بف افذمي، ؾال بد أن يليت بف.  افدفقؾ إَوَّ

ُ َظـُْف أنف ؿول  افدفقؾ ًَ ذم مقضل موفؽ ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر َرِِضَ اهللَّ وتلمؾ -افثوين: ثب

ـِ اشتؼوء ؾعؾقف افؼضوء، وَمـ ذرظي افؼلء ؾال ؿضوَء ظؾقف".-هذا  ، ؿول: "َم

ل اشتؼوء بال اؾجعؾ افؼسؿي ثـوئقي،  ختقوره، وافثوين اشتؼوء ؿػفقم افتؼسقؿ أنَّ إَوَّ

ء ـون بعذٍر أو بغر ظذٍر، بتعؿٍد، شق بوختقوره ل بعذر، وافثوين وا ٓ يصح أْن ُيؼول: إنَّ إَوَّ

 ظذر.غر ب

إذن ـلنَّ افؼسؿي هؽذا: افذي اشتؼوء فف حوٓن، بوختقوره وبغر اختقوره، ؾبغر 

ء ـون بعذر أو بغر ظذر، فعؿقم  اختقوره: ٓ ؿضوء ظؾقف، وبوختقوره: ؾعؾقف افؼضوء، شقا

 مػفقم افتؼسقؿ.

............................................................................................ 
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و ؾطُر احلوئض وافـػسوء ق صومً مل يصح صقمفو وهل آثؿي ؾفق واجى، بؾ ف :أمَّ

وفصقم، ـام تؼدم ذـره، وأجًضو فق ُوجد رجٌؾ ؽريؼ واحتوج أحد أْن يـؼذه، أو ُوجد ب

أْن يػطر، ؾننَّ ؾطره  ـؼذهوج أحد أْن يـؼذه، وٓ بد درجٌؾ ذم حول حرٍق أو ؽر ذفؽ، واحت

ٕنَّ مو ٓ يتؿ افقاجى إٓ بف ؾفق وػ، وذـر هذا أجًضو افشوؾعل، واجى ـام ؿرره ادصـِّ 

 واجٌى.

ؾال يػطر ٕجؾف8  ؾق ُوجد حريب  ؾخرج بذفؽ ؽر ادعصقم،  شْلكؼوذ معصقمٍ »وؿقفف: 

 ٕنف ؽر معصقم.

اكتفك مـ افقاجى، اكتؼؾ بعد ذفؽ فؾؿستحى، وذـر ذم ادستحى  شوُيسـ»ؿول: 

ل: ؿول:  8 أي ـؾُّ مسوؾٍر شػًرا ضقياًل ُيبوح فف شوُيسـ دسوؾٍر ُيبوح فف افَؼرْصُ »كقظغ: إَوَّ

ـليب حـقػي وموفؽ  افؼرص، ؾنكف ُيستحى فف افػطر، هذا ؿقل أمحد، وخوفػف اجلؿفقر8

 وافشوؾعل، وذهبقا إػ أنَّ افصقم أؾضؾ، وهذا افصقاب.

 ويدل فذفؽ مو يع:

ل: أنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ صوَم ذم افسػر، وفق ـون افػطر أؾضؾ  إمر إَوَّ

رجف ٕؾطر8 حلديٌ جوبر صوم، حتك ؿقؾ فف: افـوس ؿد صؼَّ ظؾقفؿ افصقوم ُثؿَّ أؾطر، أخ

 افبخوري ومسؾؿ.

وذم حديٌ أيب افدرداء ذم افصحقحغ: صوم افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ هق وظبد اهلل 

 بـ رواحي، وافبؼقي أؾطروا، ؾؾق ـون افػطر أؾضؾ ٕؾطَر َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ.

 وجيى افػطر ظذ احلوئض وافـػسوء، وظذ َمـ حيتوجف ْلكؼوذ معصقٍم مـ َمْفَؾؽٍي.

، ودريٍض خيوف افرضر.  وُيسـ دسوؾٍر ُيبوح فف افَؼرْصُ



  

 
 39 لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الريس

وؿد ٓ يستطقع أبرأ فؾذمي8 ٕنف فق أؾطر، ؿد يستطقع افؼضوء،  أنفافدفقؾ افثوين: 

و افصقوم ؾنكف أبرأ فذمتف.وافؼضوء،  ط.. إػ ؽر ذفؽ، أمَّ  ؿد يػرِّ

هلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ، أنس وؿد ذهى إػ أنَّ افصقم أؾضؾ: اثـون مـ صحوبي افـبل َصذَّ ا

ظثامن بـ أيب افعوص ظـد ابـ أيب صقبي، وؿد خوفػفؿ ابـ ظؿر وابـ أيب صقبي، و ظـد

ظبوس، فؽـ افصقاب ؿقل هذيـ مـ افصحوبي8 حو تؼدم ِذـره مـ أنف أصبف بػعؾ افـبل 

 َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ حو صوم َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ.

ذ هذا ابـ ؿدامي، ادريض افذي خيوف افرضر8 . كصَّ ظشودريٍض خيوُف افرضر»ؿول: 

م،  ر بوفـػس حمرَّ   احتقوًضو. ػطرؾنذا خوف افرضر ُاشتحى فف اف ٕنَّ اْلرضا

د:  ِـّ 8 يعـل مو بغ أنف جيزم أنف يترضر، هذا جيى ظؾقف شودريٍض خيوُف افرضر»ؾُلَؤ

 افػطر، أو خيوف افرضر، هذا مـ بوب آشتحبوب.

 

....................................................................................... 
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 ....شرٍض شوؾر ذم أثـوء افـفوروُيبوح حلو»ؿقفف: 

 اكتؼؾ فإلبوحي، وذـَر ذم اْلبوحي ؿسؿغ: شُيبوح»ؿقفف: 

ل: ؿول:  ـون وـون ذم افريوض،  -مثاًل –8 أي رجؾ ششوؾر ذم أثـوء افـفورحلورٍض »إَوَّ

صوئاًم، ؾؾام جوءه وؿً افظفر شوؾر إػ مؽي، ؾننَّ ادصـِّػ يرى إبوحي افػطر فؽـ إؾضؾ 

 أٓ يػطر، هذا ؿقل أمحد.

و ؿقل أيب حـقػي وموفؽ وافشوؾعل أنف حيرم ظؾقف افػطر افصقوم ذم حول  كقي ٕنف ابتدأ أمَّ

بخالف فق ـون مسوؾًرا وابتدأ افـقي ذم شػره، وهق يتـؼؾ ذم شػره، ؾـقى ذم شػره  احلرض،

م أنَّ إؾضؾ فف: أٓ يػطر، وافذي اختوره اْلموم  أن يصقم، هؾ فف يػطر أو ٓ يػطر؟ تؼدَّ

 وافصقاب: أنَّ إؾضؾ أْن يصقم. أمحد أنَّ إؾضؾ أنَّ يػطر،

 هل، وادسلخي افتل حيؽقفو ادصـِّػ ي أخرىمسلخابتدأ افـقي ذم شػر، و هذه مسلخي،

ابتدأ افـقي ذم حرض، ؾوجلؿفقر ظذ أنف ٓ جيقز فف افػطر، هذا ؿقل أيب حـقػي وموفؽ 

 وافشوؾعل.

وذهى اْلموم أمحد إػ أنَّ افػطر مبوٌح ذم حؼف، وافصقاب: أنف مبوح8 فعؿقم ؿقفف 

وَن ِمـُْؽْؿ َمِريًضو َأْو َظَذ }تعوػ:  ـَ ـْ  ـْ َأجَّوٍم ُأَخرَ َؾَؿ ٌة ِم ، ؾؿتك مو [162]افبؼرة:  {َشَػٍر َؾِعدَّ

 ُوجد وْصُػ افسػر صحَّ فف افػطر.

وُيبوح حلورٍض شوؾر ذم أثـوء افـفور، وحلومٍؾ وُمرِوٍع خوؾتو ظذ أنػسفام أو ظذ افقفد، 

 فؽـ فق أؾطرتو فؾخقف ظذ افقفد ؾؼط فزم وفّقف إضعوم مسؽغ فؽؾ يقم.
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و ذـُر احلومؾ وادرِوع ومو ذـَر مـ تػصقؾ، ُيؼول: افصقاب ذم احلومؾ وادروع  أمَّ

ون : أنَّ هلام افػطر وٓ يؼضق-َواهلُل َأْظَؾؿ-افتل ختوف ظذ كػسفو أو ظذ وفدهو، افصقاب 

 ظـ إجوم افتل أؾطروهو، وتطعؿ ظـ ـؾ يقٍم مسؽقـًو. 

هذا مذهُى اثـغ مـ صحوبي رشقل اهلل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ، هذا مذهى ظبد اهلل 

بـ ظؿر، وظبد اهلل بـ ظبوس، وهق ؿقُل شعقد بـ جبر، وافؼوشؿ بـ حمؿد، وإشحؼ بـ 

 راهقيف، ومجوظي مـ أهؾ افعؾؿ.

وادروع افتل ختوف ظذ كػسفو أو ظذ وفدهو، يصح هلو أن تػطر، هذا  ؾنذن احلومؾ

. ًٓ  أو

 وثوكًقو: ٓ جيى ظؾقفو افؼضوء.

 وثوفًثو: تطعؿ ظـ ـؾ يقٍم مسؽقـًو.

 هول: يصح هذا، ـام ذـرَ وٓ أريد أْن أضعؿ، ُيؼفق ؿوفً: أريد أْن أصقَم  مسلخي:

 إصؾ افؼضوء، فؽـ رّخص هلو أن تطعؿ.وذفؽ أن إشحؼ بـ راهقيف، 

8 ٕنف إصؾ، ذـر يصح هذاؾؾق ؿوفً: ٓ أريد افرخصي وإكام أريد أْن أؿيض، ؾُقؼول: 

ُ َتَعوَػ ؾقام كؼؾف ظـف افسمذي.  هذا إشحؼ بـ راهقيف َرمِحَُف اهللَّ

ـي وافسـتون وافثالث  ؾنن ادسلخي ُتممؾ ذم هذهإذا  وإذن بعض افـسوء ؿد متر ظؾقفو افسَّ

افقفد، ُثؿَّ مروع، ُثؿَّ حتؿؾ ، ُثؿَّ أو وإربع مل تصؿ، مو بغ حومؾ ختشك ظذ كػسفو 

مروع، ُثؿَّ حومؾ، ُثؿَّ مروع، ذم ـؾ هذه افسـغ تػطر وتطعؿ ظـ ـؾ يقٍم مسؽقـًو، 

8 أي ربع صوٍع.وهقمو تؼدم  ومؼداُر اْلضعوم  : ُمد 

......................................................................................... 
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: أشؾَؿ ـوؾٌر وؿد أـؾ  شإذا أشؾَؿ افؽوؾرُ »ؿول ادصـِّػ:  وجَى ظؾقف اْلمسوك، ٓحظقا

 ذم أول افـفور، يؼقل ادصـِّػ: جيى ظؾقف اْلمسوك وجيى ظؾقف افؼضوء.

و اْلمسوك8 َْٕجؾ حرمي افشفر، ؾوفصقاب: أنف فقس واجًبو، هذا ؿقل موفؽ  أمَّ

 وافشوؾعل، وأمحد8 ٕنف ٓ دفقؾ ظذ وجقب اْلمسوك ٓشقام وؿد أؾطر ذم أول افـفور.

و آشتحبوب، ؾظوهر ـالم اف  عؾامء أنف ُيستحى ذم حؼف.أمَّ

إذن ٓ جيى ظؾقف اْلمسوك، وٓ جيى ظؾقف افؼضوء8 ٕنف ؿد أؾسده بلـٍؾ وذٍب، 

 وفقس هذا افققم واجًبو ذم حؼف ظـد أول دخقفف.

. إذا ضفرت احلوئض أجًضو ٓ جيى ظؾقفو اْلمسوك8 حو شوضفرت احلوئض»ؿقفف: 

 تؼدم، فؽـ جيى ظؾقفو افؼضوء.

، ادريض افذي برئ ٓ جيى ظؾقف اْلمسوك، فؽـ جيى ظؾقف شضوبرئ ادري»ؿول: 

افؼضوء8 ٕنَّ افعذر زال، واحلوئض وادريض مهو ذم إصؾ خموضبقن بقجقب افصقوم، 

ص هلؿ ذم افػطر.  فؽـ ُرخِّ

. وحول ادسوؾر ـحول ادريض افذي برئ، وحول احلوئض افتل شوؿدَم ادسوؾر»ؿقفف: 

 ضفرت.

افصبل إذا بؾَغ ؾحوفف حول افؽوؾر، ٓ جيى ظؾقف اْلمسوك، وٓ ، شوبؾَغ افصبل»ؿول: 

 جيى ظؾقف افؼضوء، بوفتعؾقؾ كػسف.

، حول ادجـقن افذي َظِؼَؾ ـحول افصغر افذي بؾَغ، وحول شوَظِؼَؾ ادجـقن»ؿول: 

 افؽوؾر افذي أشؾؿ.

وإْن أشؾَؿ افؽوؾُر، أو ضفرت احلوئض، أو برئ ادريض، أو ؿدَم ادسوؾر، أو بؾَغ 

 افصغر، وَظِؼَؾ ادجـقن ذم أثـوء افـفور، وهؿ مػطرون، فزمفؿ اْلمسوك وافؼضوء.
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قؾ ؾنذن افذي َيؿ مـ هذا أنف ٓ ُيؼول: بقجقب اْلمسوك بحرمي افشفر8 ٕنف ٓ دف

و افؼضوء وظدم افؼضوء ؾقختؾػ بوختالف احلول ـام تؼدم بقوُكف.  ظذ هذا، أمَّ

 . تؼدم افؽالم ظذ مثؾ هذا.شفزمفؿ اْلمسوك وافؼضوء»ؿول ادصـِّػ: 

َمـ أؾطر يقًمو مـ رمضون بال ظذٍر، وجَى ظؾقف أْن يؿسؽ  فؽـ أنبِّف إػ مسلخٍي: أنَّ 

 بؼقي افققم بوْلمجوع، حؽك اْلمجوَع ابـ ظبد افز.

ًُ ذم أول افـفور، وأن أتقب إػ اهلل وٓ ؾوئدة مـ إمسوـل8  ؾال يؼؾ ؿوئؾ: أنو أـؾ

 ٕين شلؿيض.

ـُ ظبد افز8 ٕنف  ذم إصؾ داخٌؾ ذم ُيؼول: جيى اْلمسوك بوْلمجوع، حؽك اْلمجوَع اب

خطوب وجقب افصقوم، وحو أؾطر ظىص اهلل بذفؽ، ؾقجى ظؾقف اْلمتوم، ُثؿَّ جيى ظؾقف 

 افؼضوء ظذ مو تؼدم تؼريره.

......................................................................................... 
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 .شوفقس َدـ جوَز فف افػطُر برمضون أْن يصقَم ؽره ؾقف»ؿقفف: 

 إنمريًضو أؾطر هذا افققم، ؾؼول: فـػرض أنَّ مسوؾًرا أؾطر يقًمو مـ رمضون، أو أنَّ 

بلْن  آثـغ يقمهذا  ظع ٕين مسوؾر وهق يقم آثـغ ؾوشتغؾ فقس واجًبو ؽدٍ  مَ صقو

 ظذ أنف يقم مستحى.ف أصقم

و أْن ُيؼول: هذ ؾنْن ارتػَع افعذر ػطر فعذٍر، يـام هق إصؾ، أو  يصوما ٓ جيقُز8 ٕنَّ إمَّ

 إػ إصؾ، وهذا ؿقل موفؽ وافشوؾعل وأمحد. رجع

م ادػضقل ظذ افػووؾ؟ ُثؿَّ ظجًبو،  !ـقػ يؼدِّ

ز افتـػؾ دـ ظؾقف ؾرض ويمـد هذا مو شقليت مـ ظدم جقا

 وفقس َدـ جوَز فف افػطُر برمضون أْن يصقَم ؽره ؾقف.
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 .شؾصٌؾ ذم ادُػطِّرات»ؿقفف: 

ُ َتَعوَػ ذم ادػطِّرات مسوئؾ مـ أصٍؾ، وشلصر فبعضفو ذم  ؾرع ادصـِّػ َرمِحَُف اهللَّ

 مقوعفو إْن صوء اهلل تعوػ.

ع مـفو أـث ر مـ يعـل مثاًل مل يتؽؾؿ ادصـِّػ مبوذًة ظـ إـؾ وافؼب، فؽـ ؾرَّ

 ، وشقليت افؽالم ظذ هذا إْن صوء اهلل تعوػ.وذـرهو بام يدل ظؾقفو مػطِّر

 .شوهل اثـو ظؼ: خروج دم احلقض وافـػوس»ؿقفف: 

ل: خروُج دم احلقض وافـػوس. م افؽالم ظذ هذا، هذا إَوَّ  تؼدَّ

 افثوين: ادقت.

ـ كذَر يقًمو.وؿد ؿرر هذا احلـوبؾي، وافػوئدة مـ ذـر ادقت: أنف يصح أْن يُ   صوم ظؿَّ

رجٌؾ كذَر أْن يصقم يقًمو، وفـػسض أنف ابتدأ بصقوم هذا افـذر ُثؿَّ موت ذم أثـوئف، 

ًٓ مـف، ؾنكف حو موَت ؾسَد ؾ ًٓ مـف، ؾننَّ فقفقف أْن يصقَم هذا افققم بد قصح فقفقف أْن يصقم بد

 صقمف.

ـْ َموَت »َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ؿول:  وؿد أخرَج افشقخون مـ حديٌ ظوئشي أنَّ افـبل َصذَّ اهللُ  َم

 .شَوَظَؾْقِف ِصقَوٌم َصوَم َظـُْف َوفِقُّفُ 

ًَ ظـد أيب داود ظـ ابـ ظبوس أنف خصف بصقم افـذر.و  ثب

ُ َظـَْفو وأرووهو أهنو هنً أْن يصقم أحٌد  ًَ ظـ ظوئشي َرِِضَ اهللَّ  رمضون. أحدظـ وثب

 ؾصٌؾ ذم ادُػطِّرات

دة، وادقت، وافاثـو ظؼ: خروج دم احلقض وافـػوسوهل  وافسدد ، وافعزم ظذ افػطر ،رِّ

 وآحتؼون مـ افدبر.، وافؼلء ظؿًدا، فؾق
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هق ؿقل افؾقٌ بـ شعد وأمحد ذم روايي، ؾنذن ادراد هبذا احلديٌ: صقم افـذر، ـام 

مي إفبوين، بدٓفي ؾفِؿ  واختقور ابـ افَؼقِّؿ ذم ـتوب: إظالم ادقؿعغ، واختقور افَعالَّ

 افصحوبي.

ودقُت أؾسد صقمف، ؾؾقفقف ؾؾَؿـ ابتدأ صقوَم يقٍم ؿد كذره ؾؾام جوء وؿً افظفر موت، 

 أْن يصقم ظـف هذا افققم.

دة ـْ }قم بوْلمجوع، حؽك اْلمجوع ابـ ؿدامي، وفؼقفف تعوػ: : مػسدٌة فؾصوافرِّ َفِئ

َـّ َظَؿُؾَؽ  ًَ َفَقْحَبَط ـْ  .[43]افزمر:  {َأْذَ

 وإيوـؿ مـ افردة. لشلل اهلل أْن يعوؾقـأ

ٌر بوتػوق ادذاهى إربعي8 ٕنَّ افصقوم إمسوك ظـ ادُػطِّرات  شافعزُم ظذ افػطر»و ُمػطِّ

 ر ؾال ُتقجد ظـده كقي.بـقي، ؾَؿـ ظزَم ظذ افػط

واخلومس: افسدد ؾقف، وهذا ظذ أحد افؼقفغ ظـد احلـوبؾي ُمػطِّر، وافؼقل افثوين: فقس 

، وهذا افصقاب8 وذفؽ أنَّ إصؾ صحي صقمف، وافسدد مشؽقك ؾقف، ؾال  ُيسك مػطًرا

 افؼغ َْٕجؾ أمٍر مشؽقك ؾقف.

وافقؼغ ٓ يزوُل بوفشؽ ـام هل افؼوظدة افػؼفقي ادجؿع ظؾقفو، وهذا اختقور صقخـو 

ُ َتَعوَػ.  ابـ بوز َرمِحَُف اهللَّ

د إخراج افؼلء، وظذ هذا ادذاهى شوافؼلُء ظؿًدا»وهذا افسودس:  8 أي تعؿُّ

ُ َظـُْف  إربعي، وحؽك ابـ بطَّول اْلمجوع، ويدل ظؾقف ؿقل ظبد اهلل بـ ظؿر َرِِضَ اهللَّ

................................................................................ 
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ـِ اشتؼوء ؾعؾقف افؼضوء". وجوء مرؾقًظو مـ  فوأرووه: "َمـ ذرظ افؼلء ؾال ؿضوَء ظؾقف، وَم

ػف اْلموم أمحد وؽره. ، وعَّ  حديٌ أيب هريرة فؽـ ٓ يصحُّ

 .شوآحتؼون مـ افدبر»ؿقفف: 

أن ذـَر ادصـِّػ آحتؼون مـ افدبر8 أي إدخول احلؼـي مـ افدبر، هذه ادسلخي ؾرٌع 

مو افذي يؼوس ظذ إـؾ ظـ أصٍؾ، وهق إـؾ وافؼب، ومـ أدق مسوئؾ ادُػطِّرات 

 ؟ وافؼب 

ـَّي، ؿول اهلل أمجَع افعؾامء ظذ أنَّ إـؾ وافؼب ُمػطِّ  ر، ودلَّ ظذ ذفؽ افؽتوب وافسُّ

 : ـَ اْفَػْجِر }َظزَّ َوَجؾَّ َْشَقِد ِم ْٕ ـَ اخْلَْقِط ا َبَْقُض ِم ْٕ َ َفُؽُؿ اخْلَْقُط ا ُبقا َحتَّك َيَتَبغَّ ُؾقا َواْذَ ـُ َو

ْقؾِ  َقوَم إَِػ افؾَّ ُّقا افصِّ ريرة ذم افبخوري، ، ويدلُّ ظذ ذفؽ حديٌ أيب ه[165]افبؼرة:  {ُثؿَّ َأمِت

َبف وصفقَتف مـ أجع»احلديٌ افؼدد:  ، إػ ؽر ذفؽ مـ إدفي، شيدُع ضعوَمف وذا

 وحؽك اْلمجوع ظذ هذا ابـ ؿدامي وؽره ـثر مـ أهؾ افعؾؿ.

ؾودؼصقد: أنَّ إـؾ وافؼب مػطِّران، فؽـ ادبحٌ افدؿقؼ ـوفتويل: مو ادعـك افذي 

 ريـ بحقٌ إنَّ ؽرمهو ُيؼوس ظؾقفام؟ذم إـؾ وافؼب جعؾفام مػطِّ 

 هؾ ـؾ مو يدخؾ اجلقف؟ هؾ ـؾ مو يدخؾ احلؾؼ؟ أم موذا؟ 

، وممو يـػعـو ذم ؾفِؿ هذه ادسلخي -َواهلُل َأْظَؾؿ-هذه هل أدق ادسلخي تتعؾؼ بودػطرات 

ُ َظـُْف وأرووه، أنف ـون يل ًَ ظـد افبّزار ظـ أيب ضؾحي إنصوري َرِِضَ اهللَّ د، مو ثب ـؾ افَزَ

ًبو.  ويؼقل: فقس ضعوًمو وٓ ذا

....................................................................................... 
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مو ـون ذم معـك إـؾ وافؼب،  ؿول ابـ ؿدامي: وحيتؿؾ أنَّ مذهبف أنَّ افذي يػطِّر هق

. وهق ًرا  افطعوم وافؼاب، ومو فقس ـذفؽ ؾؾقس ُمػطِّ

وؿد ذهَى إػ هذا افؼقل بعض احوفؽقي، وهق ؿقل احلسـ بـ صوفح، وؿقل مجوظي 

 .مـ أهؾ افعؾؿ

: أنَّ مو ـون ذم معـك إـؾ وافؼب مـ افطعوم -َواهلُل َأْظَؾؿ-ذا إطفر ؾؾ

. ًرا  وافؼاب، ؾنكف ُمػطِّر، ومو ظدا ؾؾقس ُمػطِّ

ر ابتؾَع مو فقس ضعوًمو، ؾنكف فقس مُ  ، هذا إطفرؾؾق ُؿدِّ ًرا  ذم ووبط  -َواهلُل َأْظَؾؿ- ػطِّ

 معـك إـؾ وافؼب بوفـظر إػ أثِر أيب ضؾحي إنصوري.

د ُمػطِّر، حؽك اْلمجوع: افغزايل، وافشوضبل،  ؾنْن ؿقؾ: ؿد أمجَع افعؾامُء ظذ أنَّ أـؾ افَزَ

 ومجوظي مـ أهؾ افعؾؿ.

، وإكام افبحٌ ذم افعؾي افتل أظؾَّ فقس افبحٌ ذم افزد كػسففؽـ صحقح هذا ُقؼول: ؾ

ُ َظـُْف وأرووه، وإٓ افزد هق ذم معـك افؼاب متوًمو.  هبو أبق ضؾحي إنصوري َرِِضَ اهللَّ

ُ َظـُْف  ؾنذن افبحٌ فقس ذم ذات افزد، وإكام ذم تعؾقؾ أيب ضؾحي إنصوري َرِِضَ اهللَّ

 وأرووه.

ًبو، مـ أي مؽوٍن ـون،  أنَّ ادُػطِّر -َواهلُل َأْظَؾؿ-ؾودؼصقد  هق مو ـون ضعوًمو أو ذا

ُ َظـُْف أنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف  َة َرِِضَ اهللَّ ـِ َصْزَ بدفقؾ ؾقام رواه إربعي مـ حديٌ َفِؼقِط ْب

َّٓ َأْن َتُؽقَن َصوئاًِم »َوَشؾََّؿ ؿول:  ْشتِـَْشوِق إِ ِٓ  .شَوَبوفِْغ ذِم ا

 مـ إنػ، ؾنكف ُمػطِّر، ؾعذ هذا اْلبر. دخؾإذا  هذا ظذ أنَّ احوءؾدلَّ 

 ُيؼول: اْلبر كقظون:

......................................................................................... 
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يي، وهذا ذم معـك افطعوم، ؾفل ُمػطِّرة. ل: ُمغذِّ  افـقع إَوَّ

يي، ؾفذه فقسً ُمػطِّرة ـوفتل يلخذهادُ ؽُر  افـقع افثوين: مريض مرض افسؽري،  وغذِّ

، ومثؾ هذا  افبخوخ افذي يلخذ مريض مرض  -ْظَؾؿَواهلُل أَ -ؾننَّ مثؾ هذا فقس مػطًرا

 افربق، ؾننَّ هذا فقس ذم معـك افطعوم أو افؼاب، وظذ هذا ُيؼوس.

قف ؾفق ، هق بـوه ظذ أصؾف8 أنَّ مو دخَؾ اجلشوآحتؼون ذم افدبر»وؿول ادصـِّػ: 

 ُمػطِّر مـ أي جفٍي ـون، وافصقاب: أنف فقس مػطًرا ظذ مو تؼدم تؼريره.

ر أنف حُيؼـ مـ  ، فؽـ فق ُؿدِّ ؾقتؾخص ممو تؼدم: أنَّ آحتؼون مـ افدبر فقس مػطًرا

.  افدبر مو هق ذم معـك افطعوم وافؼاب، ؾنكف يؽقن مػطًرا

......................................................................................... 
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أنَّ  -َواهلُل َأْظَؾؿ-ـره، وظذ أصح افؼقفغ : هذا ادُػطِّر افثومـ ؾرٌع ظام تؼدم ذافـخوميُ 

بؾعفو فقس مػطًرا8 ٕهنو فقسً ذم معـك إـؾ وافؼب، وهق أحد افؼقفغ ظـد افشوؾعقي 

 واحلـوبؾي.

 .شافتوشع: احلجومي خوصًي، حومًجو ـون أو حمجقًمو»ؿقفف: 

ايي، وؿقل أصح ؿقيل أهؾ افعؾؿ: أنَّ احلجومي مػطرة، وهذا ؿقل اْلموم أمحد ذم رو

ُ َظـُْف وأرووه.  إشحؼ بـ راهقيف، وثبً ظـ أيب مقشك إصعري َرِِضَ اهللَّ

وافذي يدل ظذ أنَّ احلجومي ُمػطِّرة مو ثبً ظـد اخلؿسي إٓ افسمذي، وصح ظـ 

اْلموم أمحد أنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ مرَّ بوفبؼقع برجٍؾ حيجؿ رجاًل ذم رمضون، 

 .شَأْؾَطَر احلَوِجُؿ َواَدْحُجقمُ »ؾؼول: 

ذم هذا احلديٌ دٓفي واوحي ظذ أنَّ احلجومي ُمػطِّرة، فؽـ يرد هـو بحٌ ؾقف دؿي، 

َط فقسشواحلجومُي خوصي»ؿول ادصـِّػ:  ْ ، وإكام افتػطر هق  8 أي أنَّ افَػْصَد وافؼَّ مػطًرا

 خوص  بوحلجومي.

 وفؾحـوبؾي ؿقٓن ذم افػصد وافؼط، هؾ هق ُمػطِّر أو ؽر ُمػطِّر؟ 

ـُ هبرَة -َواهلُل َأْظَؾؿ-وافذي يظفر يل  ه اب : أنَّ افؼط وافػصَد مػطران، ـام ظزا

الم ابـ تقؿقي احلـوبؾي، واختور هذا صقخ اْلشافشوؾعقي و فإلموم أمحد، وأحد افؼقفغ ظـد

ـَـ. ُ َتَعوَػ، وابـ افَؼقِّؿ ذم ـتوبف: هتذيى افسُّ  َرمِحَُف اهللَّ

 ؾنْن ؿقؾ: ؿد جوء افـص بوحلجومي.

 .وبؾُع افـخومي إذا وصؾً إػ افػؿ

 افتوشع: احلجومي خوصًي، حومًجو ـون أو حمجقًمو.
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ُقؼول: هذا ورَد ظذ شبٍى، ومو ورَد ظذ شبٍى ٓ مػفقم فف8 ٕنف مرَّ هبؿ ورآهؿ، ُثؿَّ ؾ

معـك احلجومي مـ إخراج ذـر احلديٌ، ؾال ُيؼول: ذات احلجومي بؾ ُيؼول: ـؾ مو ـون ذم 

 افدم.

م  فؽـ هؾ يدخؾ ذم ذفؽ ـؾُّ رجٍؾ أظون رجاًل ظذ إؾطوٍر؟ فـػرض أنَّ رجاًل ؿدَّ

ًبو ؾؼب، أو ضعوًمو ؾلـؾ، ؾننَّ مثؾ هذا يػطر أـؾ، بخالف افذي أظطوه  فرجٍؾ ذا

ون أو حومًجو ـ»افطعوم، وهذا بوْلمجوع حؽوه ابـ ظبد افز، وهذا شقليت بحثف ذم ؿقفف: 

 .شحمجقًمو

َواهلُل َأْظَؾُؿ، ظذ أصح أحد افؼقفغ -إذن ظقًدا ظذ أصؾ ادسلخي خوصي، افصقاب 

و بوحلجومي، بؾ يدخؾ ذم ذفؽ افؼط وافػصد8 ٕنَّ حديٌ -ظـد احلـوبؾي : أنف فقس خوص 

ه ا بـ صّداد بـ أوس َرِِضَ اهلُل َظـُْف وأرووه خرَج خمرج افسبى، ؾال مػفقم فف، وهذا ظزا

 هذا أحد افؼقفغ ظـد احلـوبؾي، وهق اختقور ابـ تقؿقي وابـ افَؼقِّؿ.وهبرة فإلموم أمحد، 

م أنَّ ادشحومجًو ـون أو حمجقًمو»ؿول:  و ادحجقم اكتفك افبحٌ ؾقف، وتؼدَّ حجقم ، أمَّ

 أؾطَر، فؽـ حومًجو هؾ يدخؾ ؾقف افػوصد، وافذي ذَط ـذفؽ أم ٓ؟

أنَّ احلؽؿ واحد8 ٕنَّ فقس هـوك ظؾٌي واوحي ذم شبِى تػطر  -َواهلُل َأْظَؾؿُ -إطفر 

، وؿول  ًرا احلوجؿ، ٓ يصح أْن ُيؼول: افعؾي: دخقل افدم8 ؾننَّ دخقل افدم بوفػؿ فقس ُمػطِّ

شالم ابـ تقؿقي: هق مظـي افػطر، حَّو  ـوكً افعؾي خػقي اكتؼؾـو بعض أهؾ افعؾؿ ـشقخ اْل

إػ ادظـي، وأنَّ َمـ خيرج افدم بطريؼي احلجومي إوػ، ؿول: ظذ افصقرة ادعتودة ؾنكف 

 خُيشك أن يليت.

......................................................................................... ............................................................................................ 
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-ُيؼول: خُيشك، هذا احتامٌل ؾقف وعػ، بوفـسبي إػ إصؾ وهق صحي افصقم، فذا 

أنَّ احلؽؿ ذم احلجومي ومو ـون ذم معـوه ـوفػصد وافؼط وـذفؽ احلوجؿ،  -َواهلُل َأْظَؾؿُ 

 .-َواهلُل َأْظَؾؿُ -وافػوصد وافشورط، وافعؾي تعبديي، 

و ذم افػوصد أو ذم مسلخي افػصد، وأحد إمريـ ذـَر ابـ هبرة ظـ اْلموم أمحد إمَّ 

ًرا أو أنف يرى أنَّ افػوصد يػطر ـوحلوجؿ.  كسَى إػ اْلموم أمحد أنف يرى افػصد ُمػطِّ
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 ....شافعوذ: إكزال ادـل بتؽرار افـظر»ؿقفف: 

ِج  ٌُ إخرا ، ؾرٌع ظـ اجلامع، ومل يذـر ادُصـِّػ اجلامع، ؾؽلنف أورد إفخ  ...ادـل بح

هذه ادسوئؾ ـوفذي يؼقل: إنَّ اجلامع مـ بوب أوػ، فؽـ فق ذـَر اجلامع فؽون حسـ8 ٕنف 

ـَّي واْلمجوع.  ٓ يؾزم مـ اجلامع حصقل اْلكزال، واجلامع ُمػطِّر8 بدٓفي افؽتوب وافسُّ

ُؾقا }: وافدفقؾ ؿول اهلل َظزَّ َوَجؾَّ  ـُ ُ َفُؽْؿ َو َتَى اهللَّ ـَ َـّ َواْبَتُغقا َمو  وُه َن َبوِذُ ْٔ ا

ُبقا   .[165]افبؼرة:  {َواْذَ

ـَّي: ؾحديٌ أيب هريرة، احلديٌ افؼدد افذي أخرجف افبخوري:  و افسُّ َيَدُع َضَعوَمُف »أمَّ

ـْ َأْجِع  َبُف َوَصْفَقَتُف ِم ا  .شَوَذَ

و اْلمجوع: ؾحؽوه ـثرون8   وبـ ؿدامي وؽره.ـأمَّ

 واجلامع هق اْليالج، شقاء حصَؾ معف إكزال أو مل حيصؾ معف إكزال.

 .شإكزال ادـل بتؽرار افـظر»ؿول ادُصـِّػ: 

ٍل ؾنكف ُمػطِّر، وهذا ؾقف كظٌر  ر كظٍر مع إكزا 8 ٕنف ٓ -َواهلُل َأْظَؾؿُ -أي إذا ُوجد تؽرا

.دفقؾ ظذ أنف ُمػطِّر، وؿد ذهَى أبق حـقػي وافش ًرا  وؾعل إػ أنف فقس ُمػطِّ

ًرا بوْلمجوع، حؽك اْلمجوع احووردي وكؼَؾ  ويميد هذا أنَّ اْلكزال مع افتػؽر فقس ُمػطِّ

ـليب حػص افزمؽل وؽره  ـالمف افـقوي وأؿّره، وخوفػ بعض ادتلخريـ مـ احلـوبؾي

 حمجقجقن بوْلمجوع افسوبؼ. فؿفؽـ

ر وافـظرة، شـظر، ٓ بـظرةإكزال ادـل بتؽرار اف»ؿول ادُصـِّػ:  ق بغ افتؽرا 8 يعـل ؾرَّ

، ؾوفـظرة مـ بوب أوػ. ًرا ر فقس ُمػطِّ م أنَّ افتؽرا  وتؼدَّ

 افعوذ: إكزال ادـل بتؽرار افـظر ٓ بـظرة وٓ بوفتػؽر آحتالم وٓ بودذي.
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م أنَّ احووردي حؽك اْلمجوع ظذ ذفؽ.شوٓ بوفتػؽر»ؿول:   ، وتؼدَّ

8 ٕنف بغر اختقور، شوآحتالم»ؿول:  ًرا 8 يعـل وٓ آحتالم، وآحتالُم فقس ُمػطِّ

ـْ َذَرَظُف اْفَؼْلُء َؾاَل »وؿد أمجع افعؾامء ظذ ذفؽ، حؽك اْلمجوع ابـ ؿدامي، ويميده، ؿول:  َم

 . شَؿَضوَء َظَؾْقفِ 

، ؾال ُيؼول: بشوٓ بودذي»ؿول:  ًرا لنف ُمػطِّر إٓ بدفقٍؾ، وٓ 8 ٕنَّ إصؾ أنف فقس ُمػطِّ

 دفقؾ.

 وؾرٌق بغ ادذي جمرًدا، وبغ حصقل ادذي مع ادبوذة، وشقليت افبحٌ ذم هذا.

....................................................................................... 
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، مثُؾ هذا ُمػطِّر ادسلخي احلوديي ظؼة: اْلكزال مع ادبوذة، بام دون افػرج أو ؽره

ـَّي، وابـ ؿدامي ذم ـ توبف: ادغـل، وَمـ بوْلمجوع، حؽك اْلمجوع افبغقي ذم: ذِح افسُّ

 خوفػ ؾفق حمجقٌج بوْلمجوع.

ويميد اْلمجوع أنف ذم معـك أنَّ اْلكزال بودبوذة، حيصؾ بف ؿضوء افَقضر ـام حيصؾ 

 بوجلامع افذي حيصؾ ؾقف اْلكزال.

8 يعـل خروج ادـل مع أي صقرة شدـل أو ادذي بتؼبقؾخروج ا»ؾؼول ادُصـِّػ: 

 مبوذٍة.

 إػ آخره، تؼدم أنف ُمػطِّر بوْلمجوع. شخروج ادـل بتؼبقٍؾ، أو دٍس...»ؿول: 

موفؽ وأمحد  مػطر وهذا ؿقل بؿبوذة أو 8 يعـل خروج ادذي بتؼبقؾشأو ادذي»ؿول: 

8 ٕنف ٓ دفقؾ ظذ افتػطر وخوفَػ أبق حـقػي وافشوؾعل، وافصقاب: أنف فقس مُ  ًرا ػطِّ

ز تؼبقؾ افصوئؿ فزوجف، ؿوفً ظوئشي ذم  ـَُّي ذم حديٌ ظوئشَي ظذ جقا  افسُّ
ًِ ٓشقام وؿد دفَّ

 وهق صوئٌؿ، ويبوذين وهق صوئؿ. ؾاهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ يؼب افصحقحغ: ـون افـبل َصذَّ 

، ؾننَّ صقمف صحقح وٓ إمذاء كزالوأمجع افعؾامء ظذ أنَّ افصوئؿ إذا ؿبَّؾ مـ ؽر إ

ـُ ظبد افز. وهبوْلمجوع، وحؽ  اْلمجوَع اب

إذا تبغَّ هذا ؾوفؼيعي حَّو  أجوزت افُؼبؾي، ؾؿظـي حصقل إكزال مذي مظـي ـبرة، ؾال 

. ًرا وذاك جوئًزا  يؿؽـ دمقز افقشقؾي وافسبى ْلجيود ادسبَّى بغؾبي افظـ، ودمعؾ هذا ُمػطِّ

 أو مبوذٍة دون افػرجأو ادذي »ؿول: 
ٍ
. إذن اخلالصُي: أنَّ شبتؼبقٍؾ أو دٍس أو اشتؿـوء

خروج ادـل بودبوذة، بلي صقرٍة مـ ادبوذة ؾنكف ُمػطِّر بوْلمجوع، وخروج ادذي فقس 

ًرا ظذ أصح افؼقفغ.  ُمػطِّ

 احلودي ظؼ: خروج ادـل أو ادذي بتؼبقؾ أو دس أو اشتؿـوء أو مبوذة دون افػرج.
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 .شهافثوين ظؼ: ـؾُّ مو وصؾ إػ اجلقف، أو احلؾؼ، أو افدموغ مـ موئٍع وؽر»ؿقفف: 

م أنَّ ـؾ مو وصؾ.. هذا ؾرٌع ظـ افؼقل بوٕـؾ وافؼب، ؿول:  ـؾ مو وصؾ إػ »تؼدَّ

 .شاجلقف، أو احلؾؼ، أو افدموغ

و اجلقف8 أي: دخَؾ ذم اجلقف  ، ؾفذا ُمػطِّر.وهق ادعدة أمَّ

و احلؾؼ: ؾال ي 8 ٕنف ٓ دفقؾ ظذ أنف أمَّ ًرا ؾزم. فق وجَد ضعؿف ذم حؾؼف ؾؾقس ُمػطِّ

 ُمػطِّر.

م تؼريره ذم إـؾ وافؼب. و اجلقف ؾنكف ُمػطِّر، وـؾ هذا ؾرٌع ظام تؼدَّ  أمَّ

، فق اشتـشؼ احوء أو بلي ضريؼي دخؾ رء  شأو افدموغ»ؿول:  ًرا هذا أجًضو فقس ُمػطِّ

م تؼريره ذم ووبط: ادػطر بوٕـؾ وافؼب.إػ دموؽف، ؾؿثؾ هذا فقس ُمػطِّرً  8 حَّو  تؼدَّ  ا

 افثوين ظؼ: ـؾُّ مو وصؾ إػ اجلقف، أو احلؾؼ، أو افدموغ مـ موئٍع وؽره.
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 ظذ افتلصقؾ افسوبؼ، كؼػ معفو مسلخي مسلخي.

ًرا ظذ افتلصقؾ  .شإْن َؿطََّر ذم أذكف مو وصؾ إػ دموؽف»ؿقفف:  م أنَّ هذا فقس ُمػطِّ تؼدَّ

 افسوبؼ.

د بوجلقف: .شأو داوى اجلوئػي ؾقصؾ إػ جقؾف»ؿول:  ؾؿثؾ هذا فقس  ادعدة، ادرا

ًرا  ًبو ُمػطِّ  .ٕنف فقس ضعوًمو وٓ ذا

،  .شاـتحؾ بام ظؾؿ وصقفف إػ حؾؼفأو »ؿول:  ًرا م أنَّ مو يصؾ احلؾؼ فقس ُمػطِّ تؼدَّ

، وهق ؿقل أيب حـقػي وافشوؾعل،  ًرا ومل يصح وفذفؽ آـتحول ظذ افصحقح فقس ُمػطِّ

ـام بغَّ هذا افسمذي افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ اـتحؾ وهق صوئؿ حديٌ ذم أنَّ 

 وافـقوي.

، مثؾ هذا أو يتحؾؾ أو حيؾى ضَغ ظؾًؽو مـ ؽر أْن يبتؾعَ م .شأو مضغ ِظْؾًؽو»ؿول: 

ًرا ظذ افصحقح، فؽـ فق ابتؾع ًرا، ٓشقام وأـثر  أو حتؾؾ أو حؾى فقس ُمػطِّ صور ُمػطِّ

أنَّ ظؾًؽو يؿضغف فق افعؾقك ادقجقدة افققم ؾقفو َحاَل ؾُقبتؾع مع افريؼ، هذا ُمػطِّر، فؽـ 

ًرا فؾتلصقؾ حيؾى ـام يؼول ذم افؾبون افذـروٓ يتحؾؾ وٓ  افصوئؿ وٓ يبتؾعف ، ؾؾقس ُمػطِّ

  افسوبؼ.

ًَ ظـ ابـ  .شأو ذاق ضعوًمو ووجد افطعؿ بحؾؼف»ؿول:  ، وثب ًرا ظذ افصحقح فقس ُمػطِّ

 ظبوٍس ظـد افبقفؼل، وظؾَّؼ افبخوري، ؿول: ٓ بلس فؾصوئؿ أْن يتذوَق مـ افِؼدر.

، وهذا ظذ أ ًرا  صح ؿقيل أهؾ افعؾؿ.ؾدلَّ ظذ أنف فقس ُمػطِّ

ؾقػطر إْن َؿطََّر ذم أذكف مو وصؾ إػ دموؽف، أو داوى اجلوئػي ؾقصؾ إػ جقؾف، أو 

اـتحؾ بام ظؾؿ وصقفف إػ حؾؼف، أو مضغ ظؾًؽو، أو ذاق ضعوًمو ووجد افطعؿ بحؾؼف، أو 

 بؾَع ريؼف بعد أن وصؾ إػ مو بغ صػتقف.

..................................................................................... 
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 .شأو بؾَع ريؼف بعد أن وصؾ إػ مو بغ صػتقف»ؿول: 

8 ٕنف فقس بؿعـك افطعوم وٓ افؼاب، واْلكسون  ًرا هذا أجًضو ظذ افصحقح فقس ُمػطِّ

ًرا فبقـً افؼيعي أنف ُمػطِّر، ـؿثؾ افـخومي وُيؼول: ُيبتذ بوفريؼ ـثًرا، ؾ ؾق ـون ُمػطِّ

ًرا ف ، وفق ـون ُمػطِّ  طعومبقـتف افؼيعُي، وفقس ذم معـك افافـخوظي، ُيبتذ هبؿ افصوئؿ ـثًرا

 وٓ افؼب.
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 .شوٓ ُيْػطُِر إْن ؾعَؾ صقًئو مـ ادػطِّرات كوشقًو»ؿقفف: 

هذا ؿقل أيب حـقػي وافشوؾعل وأمحد، خالًؾو حوفؽ، ويدل فذفؽ حديٌ أيب هريرة 

ـْ َكِزَ َوُهَق َصوئٌِؿ، ؾلـَؾ أو ذَب، َؾْؾُقتِؿَّ َصْقَمُف، ؾَ »ذم افصحقحغ:  ُ َم ِنكَّاَم َأْضَعَؿُف اهللَّ

 .شَوَشَؼوهُ 

ًرا8 ٕنَّ افؼوظدة افؼظقي أنَّ َمـ ؾعؾ حمذوًرا  إذن َمـ ؾعؾ مثؾ هذا ؾنكف فقس ُمػطِّ

 كوشًقو ؾال إثَؿ ظؾقف.

ـْ َكِزَ َوُهَق َصوئٌِؿ، ؾلـَؾ أو ذَب، َؾْؾُقتِؿَّ »وأدفُي افؼوظدة ـثرة، مـفو: حديٌ:  َم

ُ َوَشَؼوهُ  َصْقَمُف، َؾِنكَّاَم  ر هذه افؼوظدة صقخ اْلشالم ابـ تقؿقي ـام ذم: شَأْضَعَؿُف اهللَّ ، وؿد ؿرَّ

 جمؿقع افػتووى، وابـ افَؼقِّؿ ذم ـتوبف: إظالم ادقؿعغ.

 .شأو مؽرًهو»ؿول: 

م ذـره ذم افـود تـذف  ُيؼول ذم ادؽره، ؾَؿـ ُأـره ظذ ؾعِؾ أمر ؾنكف ٓ لصقاًل ؽ مو تؼدَّ

ر هذا احلـوبؾي وؽرهؿ8 ٕنَّ اهلل تعوػ يؼقل: يػطر بوْلـرا  َٓ ُتَماِخْذَكو}ه، ـام ؿرَّ ـَو  إِْن  َربَّ

 .[064]افبؼرة:  {َكِسقـَو َأْو َأْخَطْلنَو

 ؾؾق أـَؾ مؽرًهو ٓ إثؿ ظؾقف، وٓ يػسد صقمف.

 .شوٓ إْن دخَؾ افغبور حؾؼف، أو افذبوب بغر ؿصده»ؿول: 

ًرا بوْلمجوع، ـوٓحتالم وؽره، وحؽك افؼوظدة أنَّ ـؾ مػطٍر بال ؿ صد فقس ُمػطِّ

 .شَمـ ذرظي افؼلء ؾال ؿضوَء ظؾقف»اْلمجوع ابـ ؿدامي، ويدل ظؾقف ؿقل ابـ ظؿر: 

ادػطِّرات كوشقًو أو مؽرًهو، وٓ إْن دخَؾ افغبور حؾؼف، أو وٓ ُيْػطُِر إْن ؾعَؾ صقئًو مـ 

 افذبوب بغر ؿصده، وٓ إْن مجَع ريؼف ؾوبتؾعف.
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8 يعـل فق تعؿد أْن جيؿَع ريؼف ؾوبتؾعف ؾؿثُؾ هذا فقس شوٓ إْن مجَع ريؼف ؾوبتؾعف»ؿول: 

8 ٕنف فقس بؿعـك إـؾ وٓ افؼب، وافري ًرا ، ؾنذا اجتؿع ُمػطِّ ًرا ؼ ذم أصؾف فقس ُمػطِّ

 ؾفق ـذفؽ.

 

....................................................................................... 
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 .شؾصٌؾ »ؿقفف: 

فؾؽالم ظذ افؽػورة ادغؾظي وأهنو  ؾؾام اكتفك ادُصـِّػ ممو يتعؾؼ بعؿقم ادػطرات اكتؼؾ

 .مـ ادػطرات فؽـ ذـر مو يدل ظؾقف اجلامع مل يذـر وادصـػامع8 بوجل دمى

م مـوؿ ًرا ؾوجلامع مـ بوب أوػ، وتؼدَّ  شي هذا.ؾنذا ـون اْلكزال بودبوذة ُمػطِّ

ًِ افصقوم شَمـ جومَع هنور رمضون»ؿول:  ؾننَّ ظؾقف ـػورة، وهذا  شذم ُؿبؾٍ »8 أي ذم وؿ

، َيو  ًُ ؿقل ادذاهى إربعي، ويدل ظؾقف حديٌ أيب هريرة ذم افصحقحغ، حَّو  ؿول: َهَؾْؽ

، َؿوَل: 
ِ
ًُ َظَذ اْمَرأَيِت ذِم هَنَ  شَوَمو َأْهَؾَؽَؽ؟»َرُشقَل اهلل ور َرَمَضوَن.. إػ آخر َؿوَل: َوَؿْع

 احلديٌ، ُثؿَّ  ذـر فف افؽػورة َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ.

 . شأو ُدبرٍ »ؿول: 

ة ذم  م، بؾ ؿول ابـ ظبوس: إتقون ادرأ يعـل َمـ أتك زوجف ذم افدبر، ٓ صؽَّ أنَّ ؾعؾف حمرَّ

م وـبرة مـ ـبوئر افذكقب  .دبرهو ـػٌر. أخرجف ظبد افرزاق، ؾفق حُمرَّ

وافذي رأجتف مـ ـالم افعؾامء أهنؿ يرون أنَّ صقمف ؾوشد، وفق مل يـزل، هذا ـالم 

 افعؾامء8 أنَّ َمـ أتك ذم افدبر ؾننَّ صقمف ؾوشد، واختؾػقا ذم افؽػورة.

وذهَى موفؽ وافشوؾعل وأمحد وأبق حـقػي ذم أحد ؿقفقف أنَّ ظؾقف ـػورًة، وافؼقل 

ُيعد مجوًظو، وافصقاب: أنَّ ظؾقف ـػورًة8 وذفؽ أهنؿ أخر أنف فقس ظؾقف ـػورة8 ٕنف ٓ 

 مجقًعو يؼقفقن: إنَّ صقمف ؾوشد، ؾدلَّ ظذ أنف ـوجلامع.

 فصل  

وَمـ جومَع هنور رمضون ذم ُؿبٍؾ أو ُدبٍر، وفق دقً أو هبقؿي ذم حوفي يؾزمف ؾقفو 

 .اْلمسوك، ُمؽَرًهو ـون أو كوشقًو، فزمف افؼضوء وافؽػورة
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ر أنَّ أبو حـقػي أو ؽره مـ أهؾ افعؾؿ، ؿول: ٓ ـػورة فق  ؽـن ظؾقف افؽػورة، فؾنذ ُؿدِّ

ح افؼقل بلنف ٓ ـػورة ظؾقف8 ٕنف ٓ و ظؾقف، وٓ يػسد صقمف، فصح أْن يرجِّ  ُيعد مجوًظو، أمَّ

دفقؾ ظذ افؼقل بػسود صقمف ل: وقمف يػسد فؽـ ٓ ـػورة ظؾقف، ؾقؼ: إنَّ صظومل  يؼقلأن 

 أنَّ ؾقف ـػورة وأنف ـوجلامع.

ًٍ »ؿول:   .شوفق دق

ق بغ حول  يعـل أتك زوجف مقتًي ذم ُؿبؾفو أو ُدبرهو، احُلؽؿ واحد، ؾوفؼيعي مل تػرِّ

 مثُؾ هذا ؾقف ـػورة، وهذا ؿقُل افشوؾعقي واحلـوبؾي وؽرمهو.احلقوة وحول ادقت، ؾؾذفؽ 

 وافذي خوفػ ذم افدبر، إحـوف ؾفؿ خيوفػقن أجًضو ذم ادقً.

 .شأو هبقؿي»ؿول: 

ٍل، ؾننَّ صقمف صحقح وٓ ـػورة ظؾقف، وهق  و افبفقؿُي ؾننَّ َمـ أتك هبقؿًي مـ ؽر إكزا أمَّ

 ـػورة ظؾقف. آثؿ، فؽـ فق أنزل ؾننَّ صقمف ؾوشد، وٓ

ؾؾذا إذا أتك هبقؿًي ؾال ـػورة ظؾقف ـام هق أحد ؿقفغ ظـد افشوؾعقي واحلـوبؾي، فؽـ 

ًٓ بؿبوذة، ؾصقمف ؾوشد.  أؤـد فق أنزَل صور إكزا

ُيؼول: وٓ  ـػورة، وُيعومؾ معومؾي اجلامع، فق آثؿ فؽـ ٓ ُيؼول: إنَّ ظؾقف ؾوفق مل يـزل، 

 إنَّ صقمف ؾوشد.

 .شذم حوفي يؾزمف ؾقفو اْلمسوك»ؿول: 

، شذم حوفٍي..»وذفؽ ـلْن يؽقن مريًضو وُصػل، أو مسوؾًرا رجَع مـ شػره، ؾقؼقل: 

م ذـرهشَمـ جومَع رمضون... ذم حوفي يؾزمف ؾقفو اْلمسوك»ؿول:   .، ـام تؼدَّ

......................................................................................... 
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وإذا ـون مريًضو وُصػل ومل يػطر، ؾننَّ افصقم واجى ذم حؼف، وإذا ـون مسوؾًرا 

م، ؾرجعـو  ورجع مـ شػره ومل يػطر، ؾننَّ اْلمسوك ذم حؼف واجى، فؽـ فق أؾطر ـام تؼدَّ

م بحثف.  إػ افبحٌ إػ حرمي افشفر، وأنَّ افصقاب: ٓ جيى ظؾقف اْلمسوك ـام تؼدَّ

 .شكوشقًوُمؽَرًهو ـون أو »ؿول: 

م ذم مجقع ادػطرات تؽؾؿ ظـ افـود وادؽَره، فؽـ خصَّ افؽالم ؾقام يتعؾؼ  ؿد تؼدَّ

 بوجلامع.

و ادؽَره: ؾننَّ صقمف صحقح، َمـ جومَع مؽرًهو ؾننَّ صقمف صحقح8 فعؿقم ؿقفف  أمَّ

َٓ ُتَماِخْذَكو إِْن َكِسقـَو َأْو َأْخَطْلنَو}تعوػ:  ـَو  ه ـوفـسقون، 8 ٕ[064]افبؼرة:  {َربَّ نَّ اْلـرا

ياَمنِ }واخلطل، ويميد هذا  ـ  بِوْْلِ ِرَه َوَؿْؾُبُف ُمْطَؿِئ ـْ ـْ ُأ َّٓ َم ـْ َبْعِد إِياَمكِِف إِ  ِم
ِ
َػَر بِوهللَّ ـَ ـْ   {َم

 .[124]افـحؾ: 

ه مـ بوب أوػ، واهلُل يؼقل:  انذا ـون ظذرً ؾ َٓ ُتْؽِرُهقا َؾَتَقوتُِؽْؿ َظَذ }ذم افؽػر، ؾَغْرُ  َو

ـًو   إِْن َأَرْدَن حَتَصُّ
ِ
َه ظذٌر، وؿد ذهَى إػ هذا [11]افـقر:  {اْفبَِغوء ، ؾدلَّ هذا ظذ أنَّ اْلـرا

ُ تعوػ.  اْلموم افشوؾعل َرمِحَُف اهللَّ

، فـػسض أنَّ رجاًل ذم هنور رمضون جومَع كوشًقو ؾننَّ صقمف ظذ شأو كوشقًو»ؿقفف: 

 افصحقح صحقٌح، وفقسً ظؾقف ـػورة.

ا ؿقل افشوؾعل، وهق ؿقل اثـغ مـ افتوبعغ، ظؾَّؼف افبخوري ظـ جموهد، وظـ هذ

ُ تعوػ.  احلسـ افبرصي، واختوره صقخ اْلشالم ابـ تقؿقي َرمِحَُف اهللَّ

م تؼريره. .شرةفزمف افؼضوء وافؽػو»ؿول:  م أنَّ ذم هذا كظًرا ظذ مو تؼدَّ  تؼدَّ

............................................................................................ 
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ٓ ـػورة ظؾقف ، ؾنكف ـوفؼضوء مسلخي: َمـ جومَع ذم صقوِم ؾرٍض ذم ؽر رمضون

بوْلمجوع، ؿول ابـ ظبد ظؾقف  ، وهق آثؿ، فؽـ ٓ ـػورة مغؾظيؾؼد ؾسد صقمف أموُمغؾَّظي، 

 افز: أمجع افعؾامء ظذ ذفؽ إٓ ؿتودَة.

ٓ ُيقجد حديٌ وهنور رمضون،  ذم وردت ؾوفعؾامُء جمؿعقن ظذ هذا8 وٕنَّ افؽػورة

ذم ذـِر افؽػورة ادغؾظي إٓ ؾقَؿـ جومع ذم هنور رمضون، ؾقبؼك ظذ اجلامع ذم هنور رمضون، 

 ج إػ دفقٍؾ.ومو ظداه ؾقحتو

......................................................................................... 
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صقمفو  ن، ؾننفق أنَّ رجاًل أـره زوجتف ظذ اجلامع ذم هنور رمضو شَمـ ُجقمع»ؿقفف: 

م ِذـُر ظذر ظذ أصح ؿقيل أهؾ افعؾؿ صحقح ، وٓ يػسد هبذا اجلامع8 ٕهنو ُمؽَرهي، وتؼدَّ

ه.  اْلـرا

ظذ أصح  فزوجف ذم هنور رمضون وهل مطووظي، ؾنكَّ : فق أنَّ رجاًل جومَع مسلخي

افؼقفغ ٓ دمى ظؾقفو افؽػورة، ويدل فذفؽ أنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ حَّو  ؿول فف 

، َؿوَل: 
ِ
، َيو َرُشقَل اهلل ًُ ًُ َظَذ اْمَرأَيِت ذِم هنور  شَوَمو َأْهَؾَؽَؽ؟»افرجؾ: َهَؾْؽ َؿوَل: َوَؿْع

 .. إػ آخره.َرَمَضونَ 

وتلخر افبقون ظـ وؿً احلوجي ذم حؼف  مل يسلخف: هؾ زوجتؽ مطووظي أو ُمؽَرهي؟

 .صذ اهلل ظؾقف وشؾؿممتـع 

و افؼضوء ؾنْن ـوكً مطووظي، ؾنكف  وإػ هذا ذهى افشوؾعل ذم ؿقٍل، وأمحد ذم روايي، أمَّ

م تؼريره،ٍد فصقمفو ظذ مو مػسافؼضوء8 ٕهنو وؿعً ذم ُمػطٍِّر جيى ظؾقفو  وجيى  تؼدَّ

 .-إذا ـوكً مطووظي-ظؾقفو افؼضوء 

 .شؽر جوهٍؾ وكوسٍ »ؿول: 

م أهنو إذا ـوكً مطووظي أو افـوشقي مـ ادطووظي  ؾؾقس ظؾقفو ـػورة، إذن اجلوهؾي تؼدَّ

 .وٓ إثؿ ظؾقفو بوب أوػ، فؽـ إْن ـوكً جوهؾًي ؾال جيى ظؾقفو افؼضوء

ر صقخ اْلشالم ابـ تقؿقي ثُ  أنَّ اجلوهؾ معذوٌر ذم  وهق ؿَّ ابـ افَؼقِّؿ تؼريًرا بديًعوفؼد ؿرَّ

أحؽوم افؼع ـؾفو، وأحد افؼقفغ ظـد احلـوبؾي وؽرهؿ، بؾ ذـَر ابـ افَؼقِّؿ أنَّ هذا إمجوٌع 

 مـ صحوبي رشقل اهلل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ.

 ؽر جوهٍؾ وكوٍس. -إْن ضووع-وـذا َمـ ُجقمع 
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ي بـً حبقش حَّو  وإدفي ظذ هذا ـثرة، ـحديٌ ادزء ذم صالتف، وحديٌ ؾوضؿ

ـوكً تستحوض وتصع بال ووقء.. إػ آخره. وؿد بسَط هذا صقخ اْلشالم ابـ تقؿقي 

ُ تعوػ.  َرمِحَُف اهللَّ

إْن ـوكً كوشقًي ؾنكف ٓ إثؿ ؾودؼصقد: إْن ـوكً جوهؾًي، ؾال إثؿ ظؾقفو وٓ ؿضوء، و

ظؾقفو، وٓ جيى ظؾقفو افؼضوء8 ٕنَّ ادػطرات ظـد افـسقون ٓ إثؿ ؾقفو، وٓ ُتػِسد افصقَم8 

ُ َوَشَؼوهُ »ـحديٌ:  ـْ َكِزَ َوُهَق َصوئٌِؿ، ؾلـَؾ أو ذَب، َؾْؾقُتِؿَّ َصْقَمُف، َؾِنكَّاَم َأْضَعَؿُف اهللَّ  .شَم

....................................................................................... 
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ؾنن مل جيد ؾصقوم صفريـ متتوبعغ ؾنن مل يستطع ؾنضعوم  وافؽػورة: ظتؼ رؿبي مممـي

 .شتغ مسؽقـو ؾنن مل جيد: شؼطً ظـف بخالف ؽرهو مـ افؽػورات

 ....شوافؽػورة: ظتُؼ رؿبٍي مممـي»ؿقفف: 

 حَّو  اكتفك مـ هذا بدأ ذم بقوِن مو افؽػورة، وؿد ذـرهو ظذ افستقى.

ًُ يو  وافدفقؾ ظذ افؽػورة: حديٌ أيب هريرة ذم م، وؾقف: هؾؽ افصحقحغ افذي تؼدَّ

 رشقل اهلل.. إػ آخره. وذـرهو ظذ افستقى.

وهذه افؽػورات ظذ افستقى ـام هق ؿقل أيب حـقػي وافشوؾعل وأمحد ذم روايي، وهق 

 طوهر حديٌ أيب هريرة، وهق افذي أخرجف افشقخون.

ذ مو أخرجف وجوءت بعض افروايوت مـ ؽر ترتقى، فؽـفو صوذة، وادعتؿد ظ

 افشقخون.

 .شؾنْن مل جيد شؼطً»ؿول: 

افؽػورة، وذـر فف إضعوم شتغ مسؽقـًو، فؾصحويب افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ  حَّو  ذـر 

َبَتْقَفو  َٓ  يو رشق اهلل، مو بغ 
ِ
ًٍ أحقج مـو. -أي: ٓبي ادديـي-ؿول: واهلل  أهُؾ بق

ًَ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾقْ  اْذَهْى َوَأْضِعْؿُف »ِف َوَشؾََّؿ ُثؿَّ أظطوه ظرًؿو مـ متٍر، ُثؿَّ ؿول: ؾسؽ

 .شَأْهَؾَؽ 

هذا افذي أظطوه إيوه افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ فقس ـػورًة8 ٕنف أضعؿف أهؾف، وإكام 

وجبً ظؾقف أظطوه إيوه فػؼره، ومل يؾزمف أْن يؼيض افؽػورة إذا اؽتـك، ؾدلَّ هذا ظذ أنَّ َمـ 

رء، شؼطً ظـف، ـام ؿرره ادُصـِّػ، وهذا ؿقل افشوؾعل وروايي  ظـدهافؽػورة وفقس 

 ظـ اْلموم أمحد.
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 وٓ ـػورة ذم رمضون بغر اجلامع واْلكزال بودسوحؼي.

 .شوٓ ـػورة ذم رمضون بغر اجلامع، واْلكزال بودسوحؼي»ؿقفف: 

ورة8 ٕهنو ذم حرمي صفر رؾقف خالٌف بغ أهؾ افعؾؿ8 هؾ ادُػطِّرات ؾ مضون، قفو ـػَّ

اْلكزال مع ادبوذة ؾقف ـػورة ـوجلامع، ـام هق ؿقل موفؽ  هؾ أو ؾؽؾ ُمػطِّر ؾقف ـػورة،

 ؟ـام هق ؿقل افشوؾعل وأمحد ذم روايي وأمحد ذم روايي، أم هق خوص  بوجلامع

ورة خوصي بوجلامع، واف -َواهلُل َأْظَؾؿُ -أصح إؿقال  دفقؾ ظذ هذا: أهنو مل تلِت أنَّ افؽػَّ

ورة، ؾـبؼك ظذ مو وردْت ؾقف، وهق اجلامع ذم وإٓ ذم اجلامع ذم هنور رمضون،  إصؾ أٓ ـػَّ

د هذا أنَّ اجلامع يغوير ؽره ذم ـثٍر مـ إحؽوم افؼظقي، ؾدلَّ ظذ أنف  ِـّ هنور رمضون، وُيَم

 أؽؾظ مـ ؽره.

أخرج هبذا ؽر رمضون،  شذم رمضون». ؿقفف: شوٓ ـػورة ذم رمضون بغر اجلامع»ؿول: 

ورة ؾقف. م أنَّ ؽر رمضون ٓ ـػَّ  وتؼدَّ

مي فؽـ وَمـ شواْلكزال بودسوحؼي»ؿول:  ، ادسوحؼي: ظوؾـو اهلل وإيوـؿ ـبرة وحُمرَّ

ٌل بودسوحؼي ؾسد افصقم8 ٕنَّف إكزال مع ادبوذة،  أنزل هبو ؾؼد ؾسد صقمف، إذا حصؾ إكزا

م تؼريره.ظذ مو تؼدَّ  ورة ادغؾظي حَّو  تؼدَّ  م تؼريره، فؽـ ظذ افصحقح فقس ؾقفو افؽػَّ



  

 
 69 لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الريس

  .ش...وُيسـ, وَمـ ؾوتف رمضون ؿه ظدد أجومفؾصٌؾ. »ؿقفف: 

و  : ش ظدد أجومفَمـ ؾوتف رمضون ؿه»أمَّ ـْ }، هذا دلَّ ظؾقف ؿقل اهلل َظزَّ َوَجؾَّ ٌة ِم َؾِعدَّ

 ، واْلمجوع8 ٕنَّف متعؾؼ بذمتف.[162]افبؼرة:  {َأجَّوٍم ُأَخرَ 

 .ش...افؼضوء ظذ افػقر وُيسـ:»ؿقفف: 

َشوِرُظقا }افؼضوء ُيستحى ادبودرة بوفؼضوء، بؾ ُيستحى ادبودرة بؽؾ ظؿٍؾ صوفح 

ُؽؿْ إَِػ َمْغِػرَ  ـْ َربِّ ، وظذ هذا ادذاهى إربعي8 أنف ُيستحى ادبودرة [111]آل ظؿران:  {ٍة ِم

بوفؼضوء، وأهنو ظذ افػقر، فؽـفو فقسً واجبي، وأجًضو فقسً واجبًي ظذ هذه ادذاهى 

إربعي، ويدل فذفؽ حديٌ ظوئشي ذم افصحقحغ، ؿوفً: ـون يؽقن ظعَّ أجوم افؼضوء 

 عبون.ؾال أؿضقفو إٓ ذم ص

 ؾدلَّ ظذ أنَّ افؼضوء فقس ظذ افػقر.

، إذا بؼل مـ صعبون بؼدر مو ظؾقف شإٓ إذا بؼل مـ صعبون بؼدر مو ظؾقف ؾقجى»ؿقفف: 

ؾقجى افؼضوء، وهذا ؿقل ادذاهى إربعي8 ٕنَّ افقاجى ووق ودخؾ واجٌى آخر، 

ر  أؾتقا هؿ افصحوبي َرِِضَ اهلُل َظـُْفؿ وأروو أنوهق رمضون، ويدلُّ ظذ هذا  أنَّ َمـ أخَّ

 افؼضوء إػ رمضون آخر بتػريط، ؾننَّ ظؾقف افؼضوء مع إضعوم ظـ ـؾ يقٍم مسؽقـًو.

ر افؼضوء بتػريٍط،  ًَ ظـد افدارؿطـل ظـ أيب هريرة َرِِضَ اهلُل َظـُْف أنف ؿول: َمـ أخَّ ثب

 ؾننَّ ظؾقف اْلضعوم مع افؼضوء.

 فصل  

وَمـ ؾوتف رمضون ؿه ظدد أجومف، وُيسـ: افؼضوء ظذ افػقر إٓ إذا بؼل مـ صعبون 

 بؼدر مو ظؾقف ؾقجى.
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يب هريرة8 فذا ذـر ابـ ؿدامي أنف ٓ ؾقطعؿ ظـ ـؾ يقٍم مسؽقـًو، وجوء ظـ ؽر أ

 خالف بغ افصحوبي ذم ذفؽ، وهذا ؿقل موفؽ وافشوؾعل وأمحد خالًؾو ٕيب حـقػي.

 

................................................................................ 
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ظرؾي، أو يقم  قمبلن يصبؼل ظؾقف أجوم مـ رمضون،  أن يتطقع وؿد يصح ٕحدٍ ٓ : مسلخٌي 

 ذي احلجي ظوصقراء، أو ظؼ

أنف ٓ يصح ٕحٍد أْن يتطقَع وفق  -َواهلُل َأْظَؾؿُ -وأصح افؼقفغ  ادسلخي ؿقٓنذم 

 وظؾقف ؾرٌض. بصقوِم يقم ظرؾي، أو ظوصقراء، أو ؽرمهو

ًَ ظـد ظبد افرزاق أبو هريرة ؿولويدلُّ فذفؽ أنَّ  ابدأ بام  ؿول: َرِِضَ اهلُل َظـُْف ؾقام ثب

 ، وهق ؿقُل أمحد ذم روايي.ؾرَض اهللُ 

كػؾ، ؾنْن ؿقؾ: ـوكً ظوئشي  أيؽ أنَّ صقم افػرض أؾضؾ مـ صقم ُثؿَّ يمـد ذف

م ذم افصحقحغ،  ر افؼضوء ـام تؼدَّ مو ـوكً تصقم يقم ظرؾي، وٓ يقم  وعؼؾ أهنَّ فؾ يُ ؾُتَمخِّ

 ظوصقراء.. إػ آخره؟

ُيؼول: حيتؿؾ أهنو ـوكً تصقم، وحيتؿؾ أهنو مو ـوكً تصقم، ؾـرجع إػ ؿقل أيب 

أنَّ ظوئشي مو ـوكً وممو يدل ، ؾادحتؿ قؾافرصيح فؾدف دفقؾال كرد افؾهريرة افرصيح8 

م كػاًل ظذ ؾرٍض8 ٕنَّ  ام ـون هلو َرِِضَ اهللُ ؾؾؼقفي،  أهنوتصقم،  َظـَْفو وأرووهو أْن تؼدِّ

 .وأحى إػ اهلل افػرض أوػ مـ افـػؾ

 .شؾنْن كقى صقًمو واجًبو، أو ؿضوًء ُثؿَّ ؿؾبف كػاًل، صح»ؿقفف: 

ُثؿَّ »8 أي ؿضوًء واجًبو، شكقى صقًمو واجًبو، أو ؿضوءً »هذه مسلخي يذـرهو احلـوبؾي، فق 

ًَ ظـد موفؽ ذم ؼقلافهذا و، شؿؾبف كػاًل، صح  ادقضل وابـ حمتؿؾ، وؿد يدلُّ ظؾقف مو ثب

رِض اهلل ظـفام: أنف تذـر صالة افظفر وهق ذم صالة افعرص، ؾؼؾبفو  ادـذر ظـ ابـ ظؿر

 .، ثؿ صذَّ افظفر، ثؿ صذَّ افعرصؾلـؿؾفو كوؾؾي

وٓ يصح: ابتداء تطقع َمـ ظؾقف ؿضوء رمضون، ؾنْن كقى صقًمو واجًبو، أو ؿضوًء ُثؿَّ 

 ؿؾبف كػاًل، صح.
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د افصقوم،  ـام يتعؾَّؼ بوفـقي أوشع مؾقافصالة  ٕنَّ وؿد ٓ يؽقن ؾقف دٓفي  ؾؾذا فق صدَّ

: إنَّ أثر ابـ ظؿر يدلُّ ظذ هذا، ؾؾقس بعقًدا ؿوئؾ مشدد وؿول: ٓ يصح، ؾػقف ؿقة، وفق ؿول

 .-َواهلُل َأْظَؾؿُ -

 :مسلخي

 ، ؾجوء صقال، ؾامت ومل يؼض هذه إجوم، مـ رمضون ؿد يؽقن ظذ افرجؾ صقم أجومٍ 

م ٓ خيرج ظـ حوفغ:ؾ  قؼول: هذا افذي وصػف ـام تؼدَّ

ُظذٌر ؾؿثؾ هذا ٓ ُيطعؿ ظـف، أو  ريد افؼضوء فؽـ مـعف مرٌض إوػ: أنَّف ـون ي ولاحل

د8 أي افعؾامء هوهق معذور، ؿول ابـ ؿدامي: أمجع افعؾامء ظذ ذفؽ إٓ ضوووس وجمو

 عقن ظذ هذا افؼقل.جمؿ

هذا  ، ؾننَّ مثؾوٓ معذوًرا افثوكقي: أنَّف ـون بنمؽوكف أن يصقم، ومل يؽـ مريًضو احلول

ظـ ـؾ يقم مسؽقـًو8 ـام أؾتك ذم ذفؽ افصحوبي َرِِضَ اهلُل مل يؼضفو ُيطعؿ ظـ إجوم افتل 

 َظـْفؿ وأرووهؿ.

....................................................................................... 
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و ؿقفف:   .شوُيسـ: صقم افتطقع»وأمَّ

 ،صقم افتطقع ؿ اكتؼؾ إػ أحؽوم اكتفك مـ أحؽوم صقم افػرض ث

 حؽوه ابـ حزم. مستحٌى بوْلمجوع هقؿد دفًَّ ظؾقف أدفي ـثرة، ووصقم افتطقع 

صقم داود َظَؾْقِف ق 8 أي يصقم يقًمو وُيػطر يقًمو، ـام هشأؾضؾف يقم ويقم»وؿقفف: 

اَلُم  صقوم  اشتحبوب أخرج افشقخون مـ حديٌ ظبد اهلل بـ ظؿر، وؿد ذهى إػ ـامافسَّ

ح احلـوبؾي: أنَّف أؾضؾ افصقوم ادستحى، وهق طوهر  داود، ادذاهى إربعي، وؿد سَّ

 .جعؾف أؾضؾ افصقوم ؾؼدِِضَ اهلُل َظـُْف، وأرووه حديٌ ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص رَ 

. ٌُ ؾ صقوم افدهر، وهذا ؾقف بح  وبعض افعؾامء ؾضَّ

ّسح بف احلـوبؾي، وافبؼقي ذـروا: أنَّ صقم داود ـام أؾضؾ افصقوم  ففؽـ ادؼصقد أنَّ 

ؾؾق واؾؼ يقم افػطر يقم  -أن يصقم يقًمو وُيػطر يقًمو-صقٌم مستحٌى، وصقوم داود 

ويػطر يقًمو، ويدلُّ ظذ هذا ـالم  اخلؿقس ؾوٕؾضؾ أنَّ يػطر8 ٕنَّ صقم داود يصقم يقًمو

ُ تعوػ.  اْلموم أمحد َرمِحَُف اهللَّ

 .ش..وُيسـ: صقم أجوم افبقض»ؿقفف: 

أمجع افعؾامء ظذ أنَّ افصقوم ثالثي أجوم مـ افشفر مستحى، حؽك اْلمجوع ابـ 

 ؿدامي،

وصقوم افثالثي أجوم مـ ـؾ صفر ؾقف ؾضٌؾ ـبر8 ثبً ذم افصحقحغ مـ حديٌ ظبد 

صقوُم َثاَلَثِي َأجَّوٍم.. احْلََسـََي » بـ ظؿرو بـ افعوص أنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ؿول: اهلل

ْهرِ »، ؿول: شبَِعْؼِ َأْمَثوهِلَو  .شِصقَوِم افدَّ

وُيسـ: صقم أجوم افبقض: وهل ثالثي ظؼ ، سـ: صقم افتطقع، وأؾضؾف يقم ويقمويُ 

 وأربعي ظؼ ومخسي ظؼ.



  

 
 74 شرح كتاب الصيام من دليل الطالب

ادذاهى إربعي صقوم أجوم افبقض، وافعؿدة ذم ذفؽ مو ثبً ظـد افـسوئل اشتحبً و

صقوم ثالثي » افبجع ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول: جرير بـ ظبد اهللمـ حديٌ 

أجوم مـ ـؾ صفر صقوم افدهر، وأجوم افبقض صبقحي ثالث ظؼة، وأربع ظؼة، ومخس 

 ش ظؼة

 واحلديٌ صححف افـقوي وابـ حجر. 

أنَّ ابـ ظبوس ذـر: أنَّ  ظؿر بـ اخلطوب ـون  ذم هتذيى أثور ، وثبً ظـد ابـ جرير

 بقض، وهل إجوم افتل ذـرهو ادُصـِّػ.يصقم أجوم اف

 ؾال أؿؾ أن يصقم ضوفى افعؾؿ ثالثي أجوم مـ ـؾِّ صفٍر8 فقػقز بصقوم افدهر.  

ٓ ُيعتد بف، ؾفق حسوٌب  ، وافتؼقيؿٓ بوفرؤيو وفتؼقيؿبأـثر صفقر افسـي تدخؾ : تـبقف

فرؤيي، ؾؾؽل، فؽـ هـوك أجوم مـ افشفر ـشفر صعبون وبعض إصفر ُيضبط دخقهلو بو

 أجوم افبقض. ؾؿثؾ هذه ُيستحى صقوم

....................................................................................... 
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ُ تعوػ: ؿد ذهى إػ اشتحبوبف . شصقم اخلؿقس وآثـغ» ؿول افـقوي َرمِحَُف اهللَّ

ظؾامء ؿد كص اشتحبوب افصقوم، و أصحوبـو وؽرهؿ، ؾظوهر افعبورة أنَّ افعؾامء ظذ

مـ  أيب داود وافـسوئل، ويدلُّ فذفؽ مو ثبً ظـد صقمفاماشتحبوب ادذاهى إربعي 

ى صقوم يقم آثـغ  حديٌ ظوئشي أهنو ؿوفً: ـون افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ يتحرَّ

 واخلؿقس.

يب داود وافـسوئل مـ حديٌ أشومي بـ زيد، ؿول افـبل َصذَّ اهلُل وثبً ظـد أمحد وأ

ؾقفام ُتْعَرُض إَْظاَمُل ظذ اهلل8 »َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ حَّو  ُشئؾ ظـ صقوم آْثـَْغِ َواخْلَِؿقِس ؿول: 

 َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ. شَوُأِحىُّ َأْن ُيْعَرَض َظَؿِع َوَأنَو َصوئِؿٌ 

ظـد أيب صقبي ظـ ابـ مسعقد أنَّف ـون يصقم آثـغ واخلؿقس، مع أنَّ ابـ وثبً 

ًٓ بوفؼرآن، ومع ذفؽ مو  مسعقد ـون ؿؾقؾ افصقوم بوفـسبي إػ افصحوبي8 ٕنَّف ـون مشغق

 ـون يدع صقوم آْثـَْغِ َواخْلَِؿقِس َرِِضَ اهلُل َظـُْف وأرووه.

 .شوشتي مـ صقال»ؿقفف: 

 .افشوؾعل وأمحد :وهق ؿقل ،ُمستحٌى  لوصقوم شتي مـ صقا 

أجقب إنصوري ظـ افـبل أيب ويدلُّ فذفؽ مو أخرج مو أخرج مسؾؿ مـ حديٌ 

ْهرِ »َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ، ؿول:  ِصَقوِم افدَّ ـَ وَن  ـَ ٍل  ا ـْ َصقَّ ـْ َصوَم َرَمَضوَن ُثؿَّ َأتَْبَعُف ِشت و ِم  .شَم

 يراهو إٓ ذم صفر صقال، وٓ يرون تؼديؿ افـػؾ ظذ ٓ فقر َمـ ؿول بصقوم افسًومج

الٍ »افػرض8 فظوهر احلديٌ:  ـْ َصقَّ ـْ َصوَم َرَمَضوَن ُثؿَّ َأتَْبَعُف ِشت و ِم  .شَم

ذم ؽر  تصقم افسًوئض أو افـػسوء، ؾال ؾؿ يستطع افصقوم8 ـوحلؾوَمـ ـون معذوًرا 

 ذم صقال.افؼيعي ظؾَّؼتف و8 َّٕنف ٓ دفقؾ ظذ ذفؽ، صقال

 ......................................................................................... وصقم اخلؿقس وآثـغ، وشتي مـ صقال.
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ــ، و ٌٌ كػقس ذم هتذيى افسُّ ُتصوم ذم ذي  وؿول: َمـ ؿول بلهنممو وٓبـ افؼقؿ بح

ًؼو بشقال، ٕنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ذـر إمر معؾَّ  افؼعدة ؾؼقفف ظجقٌى ؽريى

 متعؾٌِّؼ بوفػرض ـوفرواتى متعؾِّؼي بوفػرض. فف مزيي ٕنف صقال ذم سً افؿول: وصقوم و
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م»ؿقفف:   .ش...وُشـ: صقم ادحرَّ

ٌِ َأيِب ُهَرْيَرَة، صفر صقُم  ـْ َحِدي ًَ ذم ُمْسِؾٍؿ ِم م مستحى8 حو ثب ُشئؾ افـبل َصذَّ حمرَّ

مِ »اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ظـ َأْؾَضِؾ افصقوِم َبْعَد َرَمَضوَن، ؿول:   اْدَُحرَّ
ِ
 .شَصْفُر اهلل

 ذـر هذا احوفؽقي وافشوؾعقي واحلـوبؾي.

ترة ـام ذـَر هذا ابـ شوآـده: ظوصقراء»ؿول:  ٌُ ذم صقوم ظوصقراء متقا . وإحودي

اء: حديٌ ظوئشي ذم افصحقحغ، وابـ ظبوس ذم اجلقزي وؽره، ومـ أدفي ظوصقر

ـََي »افصحقحغ، وحديٌ أيب ؿتودة ذم ُمْسِؾؿ، ُشئؾ ظـ صقِم يقم ظوصقراء، ؿول:  ُر افسَّ ُيَؽػِّ

 .شاحووقيَ 

ورة شـٍي حلديٌ أيب  وؿد ذهى إػ صقوم يقم ظوصقراء ادذاهى إربعي، وهق ـػَّ

 ؿتودة.

 افصغوئر دون افؽبوئر.تؽػر ديٌ، ؾُراد أهنو ـرت ذم إحوافؽػورات إذا ذُ  تـبقف/

 ويدلُّ ظذ هذا دفقالن:

ل: أنَّ  مفام بؾغً هذه إظامل افتطقظقي مرتبًي ومـزفًي، ؾنهنو ٓ رء  فافدفقؾ إَوَّ

ُمْسؾِؿ مـ حديٌ أيب هريرة أنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف  صحقح بوفـسبي إػ افػرض، وذم

ن إػ رمضون، َواجْلُْؿَعُي إَِػ اجْلُْؿَعِي، وافصؾقات اخلؿس إػ افصؾقات رمضو»َوَشؾََّؿ ؿول: 

َـّ إذا ُاجتـبً افؽبوئر و َبقْـَُف َ
ِ
وَراٌت ح ػَّ ـَ  .شاخلؿس، 

 افػرائض افعظقؿي، ؾام دوهنو مـ بوب أوػ. ا ذمهذ

ـُ ظبد افز، وكؼؾف ابـ رجى، وأؿرَّ  ذِحف  ه ذمافدفقؾ افثوين: اْلمجوع، حؽك اْلمجوَع اب

 ابـ ظطقي أجًضو. أؿرهظذ إربعغ، و

ورة َشـٍي. م، وآـده: ظوصقراء، وهق ـػَّ  وُشـ: صقم ادحرَّ



  

 
 78 شرح كتاب الصيام من دليل الطالب

بصقم افققم افعوذ، وإـؿؾ أْن يصقم معف افققم افتوشع،  وصقُم ظوصقراء، حيصؾ

 وفق اؿترص ظذ افعوذ صح.

 فذا إـؿؾ أْن يصقم افتوشع وافعوذ، وظذ هذا ادذاهى إربعي. 

ثالثي: افتوشع، وافعوذ، وذـر بعُض ادتلخريـ أنَّ إـؿؾ أْن يصقَم إجوم اف

صقمقا يقًمو ؿبؾف، »واحلودي ظؼ8 وذفؽ حو أخرج أمحد مـ حديٌ ابـ ظبوس، ؿول: 

هذه افروايوت صوذة إٓ أنَّ  شيقًمو ؿبؾف أو يقًمو بعده». ذم بعض افروايوت: شويقًمو بعده

 ذم شـده: حمؿد بـ أيب فقذ، وهق دُء احلػظ ـام ؿول اْلموم أمحد. ووعقػي

 ُمْسؾِؿ دون هذه افزيودة.صحقح ذم  أصؾ احلديٌ ، و

و أْن يؼترص ظذ افققم افقاحد وهق افعوذ، أو أْن يصقم معف افتوشع،  ؾؾذا افصقوم إمَّ

ومل ُيضبط افققم افعوذ، ؾُقستحى أْن يصقم وهذا إـؿؾ، فؽـ إذا صؽَّ ذم دخقل افشفر 

أجوًمو ثالثي8 فققؾؼ فؾتوشع وافعوذ يؼقـًو، وهذا ؿقل أيب إشحؼ افسبقعل وافشوؾعل وأمحد 

ُ َظـُْف وأرووه. ًَ ظـ ظبد اهلل بـ ظبوس َرِِضَ اهللَّ  ومجوظي مـ أهؾ افعؾؿ، وهق طوهر مو ثب

دؼقد ٓ دمزئ ؾقف افـقي مـ افؾقؾ، ؾذـر ذهَى بعُض أهؾ افعؾؿ إػ أنَّ افـػؾ امسلخي/ 

ًٍّ مـ صقال، وظوصقراء، و مـ افؾقؾ، ؾؾق  ـقىكحقهو أهنو ٓ دمزئ إٓ بلْن تُ ذم صقوِم ش

 أنشل افـقي مـ افـفور مل دمزئ، ذـَر هذا بعض افشوؾعقي، وتبعفؿ بعض ظؾامئـو إؾووؾ.

 فؽـ ذم هذا كظٌر مـ جفتغ: 

م ــ افصحوبي ظ ٕوػ: أنَّ أثوراجلفي ا مل و، يظدم اصساط تبققً افـقي ظوم   ذمام تؼدَّ

ق بغ كػٍؾ وكػٍؾ.  ُتػرِّ

......................................................................................... 
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: أنـل مل أَر َمـ ؿول هبذا إٓ بعُض ادتلخريـ مـ افشوؾعقي، وفقس هذا يافثوكق فيواجل

ًٓ معروًؾو ظـد إوفغ.  ؿق

ًٍّ مـ صقال أو ؽ رهو، ؾنكف جمزئ، ؾؾذا َمـ أنشل افـقي مـ افـفور ذم ظوصقراء أو ذم ش

 ؾؽلنف صوم ظوصقراء ـوماًل، وشت و مـ صقال ـوماًل، فؽـ ٓ يستقي إجر.

مـ افؾقؾ، وكػٍؾ ُيـشل مـ افـفور، فؽـ ـالمهو ؿد صومف، ؾقف بقً افـقي تؾرٌق بغ كػٍؾ 

 وـالمهو ُيؼول: ذًظو صومو هذا افققم.

ت ظؾقف شً أجومؾ  ذًظو صومؾؼد يـشئ افـقي مـ افـفور،  ذم صقال ؾق أنَّ َرُجاًل مرَّ

هق خالف إصؾ صقال،  صقم شً مـ شتي أجوم مـ صقال، ؾوفؼقل بلنف ٓ يؽقن مـ

 .وٓ دفقؾ حيتوج إػ دفقؾو

......................................................................................... 
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 .ش...وصقم ظؼ ذي احلجي»ؿقفف: 

و صقم  ـامظؼ ذي احلجي8 ؾؾػضؾفو، وؿد ذهى أـثر أهؾ افعؾؿ إػ أهنو ُتصوم،  أمَّ

 ُيستػود مـ ـالم ابـ رجى ذم ـتوب: فطوئػ ادعورف.

ويدلُّ فذفؽ أنَّ رجاًل جوء ٕيب هريرة ؿول: إنَّ ظعَّ ظًؼا مـ رمضون، أؾلصقم ذم 

 ظِؼ ذي احلجي؟ ؿول: ابدأ مو ؾرَض اهلل.

قوم ـون معروًؾو ظـد افسؾػ، وجوء ذم ذفؽ أثر ظـ ظؿر وظـ ؾدلَّ هذا ظذ أنَّ افص

ُ َظـُْف وأرووه. ع، فؽـ مل يصح، وإكام افذي صحظ  ظـ أيب هريرة َرِِضَ اهللَّ

ُ َظـُْفؿ وأرووهؿ.  ؾصقمفو ـون معروًؾو ظـد افسؾػ َرِِضَ اهللَّ

و حديٌ ظوئشي:  ًُ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ص»أمَّ وذم ، شوم ذم افعؼ ؿطمو رأج

 »بعض أخػوطف: 
ِ
ًُ َرُشقَل اهللَّ فف أهؾشاْفَعْؼِ َؿطُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َصوئاًِم  َمو َرَأجْ  ، ؾؼد أوَّ

و أهنو  وأنَّ افروايوت ؾقف صوذة، أو 8 أ، و حتك مع افعقدافعؼ ـؾف أرادتافعؾؿ بتلويالٍت8 إمَّ

، ومل يتقن فف افصقوم.. إػ ؽر ذفؽ مـ  ٕنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ  ًٓ ـون مشغق

 ادعوين.

َؿ مل  يصح أن الؾأج و ـون  ُيؼول: بعدم اشتحبوب افصقوم8 ٕنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾَّ

قم فقس مستحب و8 ٕنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف يصؿف، ـام ٓ ُيؼول: بلنَّ صقَم يقٍم وإؾطور ي

افعؿؾ  مو مـ أجومٍ »  ذم حديٌ ابـ ظبوس ذم افبخوري مل يصؿف8 ٕنف ؿد ثبً َوَشؾَّؿَ 

ظوم، مع ؾفِؿ افسؾػ، ؾال ُيسك فسِك وهذا  ش افصوفح ؾقفـ أحى إػ مـ هذه افعؼ....

  .ٕـثر مـ احتاملؿؾ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ افذي حيت

ورة شـتغ.  وصقم ظؼ ذي احلجي، وآـده: يقم ظرؾي، وهق ـػَّ
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و  ؿستحى، وظذ هذا ادذاهى إربعي، ويدلُّ ظؾقف حديٌ أيب ؾيقم ظرؾي صقوم أمَّ

ـْ َصْقِم َيْقِم َظَرَؾَي؟ َؾَؼوَل:  وِوَقَي َواْفَبوِؿَقيَ »ؿتودة: ُشِئَؾ َظ ـََي اْحَ ُر افسَّ  .شُيَؽػِّ

َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف وذم افبخوري مـ حديٌ أم افػضؾ: اختؾػ افصحوبي هؾ ـون افـبل 

َوَشؾََّؿ صوئاًم ذم يقم ظرؾي ذم احلٍ ؟ ؾؾام رأوه ذَب َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ظؾؿقا أنف مو 

 ـون صوئاًم.

ُ َظـُْفؿ وأرووهؿ.ؾدلَّ ظذ أنَّ صقوم يقم ظرؾي ـون مت ًرا ظـدهؿ َرِِضَ اهللَّ  ؼرِّ

-ٓ يصقم؟ وإطفر  مإؾضؾ فف أْن يصقم أهؾ واختؾػ افعؾامء ذم صقوم احلوج، 

خالًؾو فعوئشي، وؿقل  ظـد ابـ جرير أنَّ إؾضؾ أٓ يصقم ـام ثبً ظـ ظؿر -َواهلُل َأْظَؾؿ

 ربعي.ظؿر مؼدم ظذ ظوئشي، وهذا ؿقل أـثر أصحوب ادذاهى إ

....................................................................................... 
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ره»ؿول:  ـُ  ذـر إجوم افتل يؽره اكتؼؾ إػ إجوم افتل يستحى صقمفو بعد أْن ذـر شو

 .صقمفو

و ـراهي إؾراد رجى ؾؼد ذهى إػ هذا احلـوبؾي، وافدفقؾ ظذ هذا أنَّ ظؿر ـون  أمَّ

ُتؽػ ظـ إـؾ رضهبو، وؿول:  يرضب افـوس ظذ افصقم ذم رجٍى، ؾنذا رأى إجدي

أْن ُيصوم صفر  هقُيؽره افذي هذا يقٌم ـوكً تعظِّؿف اجلوهؾقي، ؾُقؽره صقُم رجى، فؽـ 

 رجى ـؾف.

 فؽـ ُيستثـك مـ هذا أمران:

ل: أْن ُيصوم مع ؽره مـ إصفر احلُُرم، ؾؼد ثبً هذا ظـ ابـ ظؿر، ظـد  إمر إَوَّ

 ظبد افرزاق وهق ؿقل أمحد وؽره.

مـ أصفر احلرم،  حتك فق ـون أـثره بداؾع أنف مـ رجى صقَم أجومٌ أْن يُ  إمر افثوين:

 ، ذـَر هذا احلـوبؾي وؽرهؿ.هذا مستحى  ومثؾ 

ًَ مـ حديٌ أيب هريرة أنَّ افـبل شواجلؿعي» ُد اجلؿعي بوفصقم، وؿد ثب : ُيؽره إؾرا

قا َيقْ »َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ؿول:  َجَّومِ َٓ خَتُصُّ ْٕ ـْ َبْغِ ا  ؿ. أخرجف ُمْسؾِ شَم اجْلُُؿَعِي بِِصَقوٍم ِم

َّٓ أْن تصقَم َيْقًمو »وؿول أجًضو ذم افصحقحغ مـ حديٌ أيب هريرة:  َٓ تصقم َيْقَم اجلُُؿَعِي، إِ

 شَؿْبَؾُف َأْو َيْقًمو َبْعَدهُ 

 ي.ؾدلَّ هذا ظذ أنف ُيؽره أْن ُيػرد، وهذا ؿقل أمحد، خالًؾو فؾبؼق

افشوؾعل فف تػصقؾ، ؿول: إْن ـون يشغؾف ظـ افتبؽر فصالة اجلؿعي ؾُقؽره فف، وإن مل و

 يشغؾف ؾال ُيؽره فف.

و أبق حـقػي وموفؽ8 و دهأمَّ  .ؾال يؽره إؾرا

ره: إؾراد رجى واجلؿعي وافسبً بوفصقم. ـُ  و
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ده وافصقاب: أن  .مؽروهٌ  إؾرا

. أخرج اخلؿسي مـ حديٌ صامء بـً ُبن، وجوء مـ شوافسبً بوفصقم»ؿقفف: 

َض َظَؾْقُؽؿْ »ن، ؿول: حديٌ ظبد اهلل بـ بُ  َّٓ ذِم َمو اْؾُسِ ًِ إِ ْب  َٓ َتُصقُمقا َيْقَم افسَّ

َّٓ حِلَوَء ِظـََبٍي، َأْو ُظقَد َصَجَرٍة َؾْؾقَْؿَضْغفُ ؾ ْؿ إِ ـُ . ؾظوهُر احلديٌ أنَّ صقمف شِنْن مَلْ جَيِْد َأَحُد

م، وهذا  افعؾامء ظذ أنَّ صقمف أمجع افعؾامء ظذ ظدم افؼقل بظوهره8 أي أمجع  افظوهرحُمرَّ

ًمو، حؽك اْلمجوع ابـ تقؿقي ذم: ذح افعؿدة.  فقس حُمرَّ

و ـالم افعؾامء وادذاهى إربعي  ومل أَر َمـ كصَّ ظذ احلرمي إٓ بعض ادعوسيـ، أمَّ

ًمو، ويؽػل اْلمجوع افذي حؽوه صقخ اْلشالم ابـ تقؿقي. هذا  وؽرهؿ ظذ أنف فقس حُمرَّ

. ًٓ  أو

ر مـ افعؾامء ذهبقا فتضعقػف8 ـوْلموم أمحد وؽره، كصقا ظذ وعػف8 ـوبـ ثوكًقو: ـث

 تقؿقي وابـ افَؼقِّؿ، وبقـقا أنف مـَؽر مـ جفي افدرايي وافروايي.

ؾؼد ثبً ظـ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ذم افصحقحغ مـ حديٌ ظوئشي وؽره، 

 ـون يصقم حتك كؼقل: ٓ ُيػطِر.

 وا، ادؼصقد: أنَّ افؼقل بوحلرميمعفو يقم افسبً، إػ ؽر ذفؽ ممو ذـر ؾال ُبدَّ أنَّ 

و افؽراهي: فإل خموفػ أنف فقس مؽروًهو8 ٕنَّ احلديٌ  -َواهلُل َأْظَؾؿ-وٕطفر ؾمجوع ، أمَّ

ده  وعقػ، فذا ذهى موفؽ وافشوؾعل وؿول ابـ تقؿقي وأـثر أهؾ افعؾؿ إػ أنَّ إؾرا

 .-َواهلُل َأْظَؾؿ-افصقاب  بوفصقم فقس مؽروًهو، وهذا

ره: صقُم يقِم افشؽ»ؿقفف:  ـُ  ....شو

ره: صقُم يقِم افشؽ، وهق افثالثقن مـ صعبون، إذا مل يؽـ َؽْقٌؿ أو َؿَسٌ  ـُ وحَيُْرم صقم ، و

 افعقديـ، وأجوم افتؼيؼ.
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ل مـ رمضون أو افثالثغ مـ صعبون، فف حوٓن:  افققم افذي حيتؿؾ أْن يؽقن إَوَّ

و أ م، واحلـوبؾي ذهبقا إمَّ ْن حيقل دون رؤيتف ؽقٌؿ أو ؿٌس، ؾصقومف مستحى  ظذ مو تؼدَّ

 فؾقجقب، وتؼدم أنف مرجقح، وافصقاب: أنف مستحى.

احلول افثوين: أٓ حيقل دون رؤيي اهلالل ؽقٌؿ وٓ ؿس، تراءى افـوس اهلالل ومل يروه، 

ُ َظـُْف أنف ؿول: ؾصقوُم هذا افققم هق يقم افشؽ، وؿد ثبً ظـ ظامر بـ يو َمـ »ه َرِِضَ اهللَّ

 . أخرجف اخلؿسي.شصوَم يقم افشؽِّ ؾؼد ظىَص أبو افؼوشؿ َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ 

م، ؾال جيقز صقم يقم افشؽ، وهذا ؿقل  ؾدلَّ هذا ظذ أنَّ صقم يقم افشؽ حُمرَّ

ُ َتَعوَػ أنَّ  م. افشوؾعل، وطوهر ؿقل اْلموم أمحد َرمِحَُف اهللَّ  صقمف صقم حُمرَّ

ه هبذا افتػسر، هذا صحقٌح، فؽـ ؿقفف  ؾام ذـر ادصـِّػ مـ أنَّ هذا يقم افشؽ، وؾنَّ

 أنف ظذ افتحريؿ. شأبو افؼوشؿ ظىص»بوفؽراهي ؾقف كظر، وإصؾ ذم ؿقفف: 

 .شوحَيُْرم صقم افعقديـ، وأجوم افتؼيؼ»ؿقفف: 

و افعقدان: ؾقحرم صقمفام8 حو أخرَج افش أنَّ افـبل َصذَّ »قخون مـ حديٌ أيب شعقد أمَّ

 . متػؼ ظؾقف.شاهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ هنك ظـ صقم يقمغ: ظقد افػطر، وإوحك

ـُ ؿدامي.  وؿد أمجَع افعؾامء ظذ حرمي صقم هذا افققم، ـام حؽك اْلمجوَع اب

 ُكَبْقَشَي اهْلَُذيِلِّ 
ٌِ ًَ ذم ُمْسؾِؿ مـ حدي و أجوم افتؼيؼ: ؾؼد ثب  أنَّ افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف أمَّ

 َظزَّ َوَجؾَّ »َوَشؾََّؿ ؿول: 
ِ
ٍر هلل ـْ ٍب َوِذ ٍؾ َوُذْ ـْ يِؼ َأجَّوُم َأ  .شَأجَّوُم افتَّْؼِ

ؾدلَّ ظذ حرمي صقمفو، إٓ َدـ ـون ُمتؿتًِّعو أو ؿورًكو ومل جيد اهلدي، ؾقصح فف أْن 

ٍِّ َوَشْبَعٍي إَِذا َرَجْعُتؿْ َؾِصقَ }يصقم8 ٕنَّ اهلل َظزَّ َوَجؾَّ ؿول:  ]افبؼرة:  {وُم َثاَلَثِي َأجَّوٍم ذِم احْلَ

174]. 
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، أخرج افبخوري ظـ ابـ ظؿر وظوئشي ؿوٓ: مل ُيرخص  ؾؾق صوم ذم أجوم افتؼيؼ صحَّ

 افتؼيؼ إٓ َدـ مل جيد اهلدي.افصقوم أجوم 

 وهذا ؿقل حوفؽ وأمحد ذم روايي.

....................................................................................... 
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ٍٍّ أو ظؿرة  .شوَمـ دخَؾ ذم تطقٍع مل جيى إمتومف»ؿقفف:  أمجَع افعؾامُء أنَّ َمـ دخَؾ ذم ح

ُّقا }كوؾؾتغ وجى ظؾقف أْن يتؿفام، حؽك اْلمجوَع ابـ ؿدامي وؽره8 فؼقفف تعوػ:  َوَأمِت

ٍَّ َواْفُعْؿَرةَ    احْلَ
ِ
َّ
ِ

 .[174]افبؼرة:  {هلل

واختؾػقا ؾقام ظدا احلٍ وافعؿرة، وأصح افؼقفغ أنف ٓ جيى اْلمتوم، وهق ؿقل 

افشوؾعل وأمحد، ويدلُّ فذفؽ أنَّ هذا هق افثوبً ظـ ظبد اهلل بـ ظبوس ظـد ظبد افرزاق 

 ُ   َظـُْف وأرووه.َرِِضَ اهللَّ

و ؿقفف تعوػ:  َٓ ُتْبطُِؾقا َأْظاَمَفُؽْؿ }أمَّ ، ؾؼد بغَّ ابـ ظبد افز أنَّ أهؾ [11]حمؿد:  {َو

د بف افريوء، ٓ أٓ يؽؿَؾ افعؿؾ. ـَّي ظذ أنَّ ادرا  افسُّ

 .شوذم ؾرٍض جيى، مو مل يؼؾبف كػاًل »وؿقفف: 

و افػرض: ؾَؿـ دخَؾ ذم أي ؾرٍض ؾقجى ظ  ؾقف بوْلمجوع، حؽك اْلمجوع ابـ ؿدامي.أمَّ

د،  شمو مل يؼؾبف كػاًل »ؿول:  م افؽالم ظذ افؼؾى ذم افـػؾ، وأنَّ هذه ادسلخي ؾقفو تردُّ تؼدَّ

بام أنف ٓزال ؾرًوو  فؽـ افذي أمجع افعؾامء ظؾقف أنَّ َمـ دخؾ ؾرًوو ؾنكف جيى ظؾقف أْن يتؿف

 .أي إذا مل يؼؾى كػاًل 

 تـبقف:

بالد افعومل اْلشالمل أهنؿ يدخؾقن صفر رمضون بوحلسوب افػؾؽل،  ممو صوَع ذم

 وإدخول صفر رمضون بوحلسوب افػؾؽل ٓ يصح ٕمقٍر:

ل: أنف خموفٌػ فؾـص، وهق ؿقل افـبل َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ ذم حديٌ ابـ  إمر إَوَّ

 .شُصقُمقا فُِرْؤَيتِِف َوَأْؾطُِروا فُِرْؤَيتِفِ »ظؿر: 

 وَمـ دخَؾ ذم تطقٍع مل جيى إمتومف، وذم ؾرٍض جيى، مو مل يؼؾبف كػاًل.
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مر افثوين: أنَّ افعؾامء جمؿعقن ظذ أنف ٓ ُيعتد بوحلسوب افػؾؽل، حؽك اْلمجوع ابـ إ

 ظبد افز، وابـ تقؿقي، وابـ حجر وؽرمهو.

إمر افثوفٌ: أنَّ احلسوب افػؾؽل ـون مقجقًدا ظـد افسؾػ ومل يػعؾقه، ؾُقجد 

هلؿ أْن يصقمقا بـوًء ظذ ادؼتيض ومل يعؿؾقا بف، ؾؾذفؽ َمـ ـون ذم بؾٍد ومل يروه، ؾال يصح 

، ـام ؿول:  َؾِنْن »احلسوب افػؾؽل، بؾ حوهلؿ حوُل َمـ مل يَر اهلالل، ؾقجى ظؾقفؿ أْن يتؿقا

ِؿُؾقا  ـْ َل َظَؾْقُؽْؿ َؾَل َة َصْعَبوَن َثاَلثَِغ َيْقًمو ُؽؿِّ  .شِظدَّ

ًي يل و فؽؿ، إكف أشلل اهلل افذي ٓ إَل إٓ هق أْن يتؼبؾ هذا افدرس، وأْن جيعؾف ُحجَّ

َـّ ظذ اجلؿقع بوفعؾؿ افـوؾع  افرمحـ افرحقؿ، وأشلخف أْن جيعؾف زاًدا ظـد افؾؼوء، وأْن َيُؿ

ـَّي، وأْن يؿقتـو ظذ ذفؽ، وجزاـؿ  وافعؿؾ افصوفح، وأْن حيققـو مجقًعو ظذ افتقحقد وافسُّ

 اهلُل خًرا.

 

......................................................................................... 


