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 ىـ2341الطبعة األولى 

 حقوق الطبع مباحة لكل مسلم
 من غير تحريف أو تعديل أو إضافة



 ٖ 

 المقدمة
 

 : (ٔ)، أما بعدعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثًنا، و ، وصلى اهلل على من ال نيب بعدهمد هلل وحدهاغب 
لتكوف عونا لطلبة العلم والدعاة إىل اهلل تعاىل من أئمة اؼبساجد فهذه صبلة من اجملالس الرمضانية، كتبتها 

، ليكوف فاربة خًن وبركة  ؾبلس حديثا صحيحا عن رسوؿ اهلل اؼبسلمٌن، وجعلت كل   وغًنىم، وعموـِ 
حديث ثبلث فوائد متعلقة دبوضوعو وإف مل  على كاتبو وقارئو وسامعو إف شاء اهلل تعاىل، ٍب كتبت ربت كل  

 .ا وعمبل  مسلم علم   على فوائد متنوعة وبتاجها كل   وجعلتها إرشادات مشتملة تكن مستنبطة منو،
 ثبلثة أقساـ: الكتاب إىل وقد قسمت 
 .اأَلَحاِديُث ال ِِت َتْسِبُق َرَمَضافَ  األوؿ:القسم    
 .َرَمَضافَ  ُباأَلَحاِديُث ال ِِت  القسم الثاين:   
 .َرَمَضافَ  تتلواأَلَحاِديُث ال ِِت  لث:الثاالقسم    

أف يغهػػر لنػػا ولوالػػدينا ووالػػِديهم، وإخواننػػا كمػػا أسػػ لو جػػل وعػػبل  ،أسػػ ؿ اهلل تعػػاىل أف ينهػػي بػػو صبيػػي اؼبسػػلمٌن
وعبميػػي شػػيوخنا وأسػػاتذتنا وتبلميػػذنا وعلمائنػػا وأحبتنػػا، وأف هبعػػل الهػػردوس م وانػػا  وأخواتنػػا وأزواجنػػا وُذر ياتنػػا،

 .األحيػػاء مػػنهم واألمػػوات.. واؼبسػػلمات واؼبػػ منٌن واؼب منػػات مسػػلمٌنللوعػػبل أف يغهػػر  كمػػا أسػػ لو جػػل    صبيعػػا،
 آمٌن؛؛؛

 
 أصبعٌن ؛؛؛وصلى اهلل وسلم على نبينا ؿبمد وآلو وصحبو 

                  awadaan@gmail.com 

 
 
 
  
  

                                 
لسػنة أوىل ، والثابػت ُب اتػ خرين يقولػوف أو يكتبػوف: وبعػدُب أحاديث كثًنة، وبعض اؼبتقدمٌن وكثًن مػن اؼب كما ىو متواتر عن النيب )أما بعد(ىكذا السنة  (ٔ)

 ؼبن أراد االقتداء، وبعضهم يزيد : )ٍب( فيقوؿ: )ٍب أما بعد(،وال أصل ؽبا وال معىن ُب ىذا اؼبوضي، واهلل أعلم.
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 ان  ض  م  ر   ق  ب  س  ي ت  ت  ال   يث  اد  ح  األ  أواًل: 
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 ٚ 

  ان  ض  م  ر  قبل   الصِّيام   كم  ح  
 
 افَ َرُجٌل كَ  إال   ؛َمٌْنِ يَػوْ  تَػَقد ُموا َرَمَضاَف ِبَصْوـِ يَػْوـٍ والَ  الَ »: الل ِو  سوؿُ رَ  قاؿَ  :قاؿَ  عن أيب ُىَريْػَرَة  -ٔ

  (ٔ).متهق عليو.«َيُصوـُ َصْوم ا فَػْلَيُصْموُ 
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

ياـ قبل رمضاف بيـو أو يومٌن، وىذا النهي يهيد التحرًن دؿ  اغبديُث على النهي عن الص   ولى:األ   الفائدة  
، وقد اختلف العلماء لعدـ ما يصرفو عن ذلك إىل الكراىية، ويشمل النهيُ  رضبهم اهلل  صوـَ يوـِ الش ك 

ق ا، سواء أكاف ُب لَ طْ ن شعباف مُ ُب ربديد يـو الشك، وُب حكم صومو، والصحيح أنو يـو الثبلثٌن مِ  تعاىل
ال هبوز صيامو ؽبذا اغبديث،  وأن رضبهم اهلل ليلتو غيم أو غبار أـ مل يكن، والصحيح من أقواؿ العلماء

ـَ اْليَػْوـَ ال   نْ مَ »: قاؿرضي اهلل عنهما َعم اِر بن يَاِسٍر وي يده حديث  فَػَقْد َعَصى أَبَا  الناسُ  ذي َيُشك  فيوِ َصا
  (ٕ).ألربعة وصححو الرتمذي والدارقطينا .رواه«اْلَقاِسِم 
 قاؿَ  :قاؿَ  َة أيب ُىَريْػرَ  حديثعن الصياـ إذا انتصف شهر شعباف، وذلك ُب  النهيُ  دَ رَ وَ  :انية  الث   الفائدة  
.رواه أضبد وأبو داود «الص ْوـِ حىت َيُكوَف َرَمَضافُ ن َشْعَباَف َفَ ْمِسُكوا َعِن الن ْصُف مِ  ا كافَ إذَ »: الل ِو  رسوؿُ 

َيُدؿ  على إباحة الصياـ قبل رمضاف  «تَػَقد ُموا الَ » :ومههـو قولو ، (ٖ)والرتمذي، وصححو ابن حباف
ا   وِ ُب اعبمي بٌن ىذين اغبديثٌن، مي حديث صيامِ  رضبهم اهلل ، وقد اختلف العلماءبثبلثة أياـ فصاِعد 

ن كاف يصـو قبل منتصف شعباف فلو أف يصـو بعده من األقواؿ ُب اؼبس لة: أف مَ  رجحُ ، وأ(ٗ)افَ بَ عْ شَ  ألكثرَ 

                                 
،البخاري  رواه( ٔ) مُ بَاب ال ُب كتاب الصياـ،مسلم (، و ٘ٔٛٔ)ٙٚٙ/ٕ يتقدمن َرَمَضاَف ِبَصْوـِ يَػْوـٍ وال يَػْوَمٌْنِ بَاب ال ُب كتاب الصـو وا َرَمَضاَف ِبَصْوـِ يػَػْوـٍ  تَػَقد 

َمن  أَ » (، وىذا لهظو، ولهظ البخاري:ٕٛٓٔ)ٕٙٚ/ٕوال يَػْوَمٌْنِ   .«مكُ دُ حَ ال يَػتَػَقد 

،داود  وأبػػػ رواه (ٕ) ،الرتمػػػذي (، و ٖٖٕٗ)ٖٓٓ/ٕبَػػػاب َكرَاِىيَػػػِة َصػػػْوـِ يػَػػػْوـِ الش ػػػك   ُب كتػػػاب الصػػػـو  يػَػػػْوـِ الش ػػػك   بَػػػاب مػػػا جػػػاء ُب َكرَاِىيَػػػِة َصػػػْوـِ  ُب كتػػػاب الصػػػـو
بَػػاب مػػا جػػاء ُب ِصػػَياـِ يػَػػْوـِ  ُب كتػػاب الصػػياـ، ابػػن ماجػػو(، و ٕٛٛٔ)ٖ٘ٔ/ٗيػَػػْوـِ الش ػػك   ِصػػَياـ ُب كتػػاب الصػػياـ، بػػابالنسػػائي ، و ، وىػػذا لهظػػو(ٙٛٙ)ٓٚ/ٖ

(، ٚ٘ٔ/ٕسػػػنن الػػػدارقطين ) و كلهػػػم ثقػػػاتإسػػػناده حسػػػن صػػػحيح ورواتػػػ: الػػػدارقطين ، وقػػػاؿَحػػػِديٌث َحَسػػػٌن َصػػػِحيحٌ : قػػػاؿ الرتمػػػذي (،٘ٗٙٔ)ٕٚ٘/ٔ الش ػػػك  
 (.ٔٗٔ/ٖتغليق التعليق ، وابن حجر)ٜٔٙ/٘البدر اؼبنًن (، وابن اؼبلقن ُب ٖ٘ٛ٘)ٖٔ٘/ٛ ابن حبافو  (،ٜٗٔٔ)ٕٗٓ /ٖ ابن خزيبة وصححو 

،ٕٗٗ/ٕرواه أضبػػػد  (ٖ) ،ُب كتػػػاب الالرتمػػػذي و  (،ٖٖٕٚ)ٖٓٓ/ٕ بَػػػاب ُب َكرَاِىيَػػػِة ذلػػػك ، وأبػػػو داود ُب كتػػػاب الصػػػـو بَػػػاب مػػػا جػػػاء ُب َكرَاِىيَػػػِة الص ػػػْوـِ ُب  صػػػـو
ابػػػػػػػن حبػػػػػػػػاف  حوصػػػػػػػػحو  ،َحػػػػػػػِديٌث َحَسػػػػػػػػٌن َصػػػػػػػِحيحٌ  ، قػػػػػػػاؿ الرتمػػػػػػػػذي:ٜٕٓ/ٗسػػػػػػػنن الكػػػػػػػػ   ُب الالبيهقػػػػػػػػي و  (،ٖٛٚ)٘ٔٔ/ٖالن ْصػػػػػػػِف الث ػػػػػػػاين مػػػػػػػػن َشػػػػػػػْعَباَف 

بيػػاف الػػوىم )صػػحيح  (، وقػػاؿ ابػػن القطػػاف:ٖٖٓ/ٙحاشػػية علػػى سػػنن أيب داود ) حػػديث علػػى شػػرط مسػػلمىػػو  :ابػػن القػػيم(، وقػػاؿ ٜٖٔ٘(،)ٜٖٛ٘)ٖ٘٘/ٛ
 .(ٕٕ٘ٓ)ٔٓٔ/ٚ صحيح أيب داود) : إسناده صحيح على شرط مسلموقاؿ األلباين (،ٚٛٔ/ٕواإليهاـ 

،البخػػػػػاري  رواه (ٗ) َمَضػػػػػاَف ُب َغػػػػػًْنِ رَ  بَػػػػػاب ِصػػػػػَياـِ النػػػػػيب  ُب كتػػػػػاب الصػػػػػياـ،مسػػػػػلم و  (،ٜٙٛٔ(، )ٛٙٛٔ)ٜ٘ٙ/ٕبَػػػػػاب َصػػػػػْوـِ َشػػػػػْعَباَف  ُب كتػػػػػاب الصػػػػػـو
ٕ/ٛٔٓ(ٔٔ٘ٙ.) 



 ٛ 

لصياـ بعد ، ومن مل يكن يصـو قبل منتصف شعباف فيكره لو ا ألف ذلك ىو فعل النيب   غًن كراىية
 ا كما تقدـ.م  ٌن فيكوف صيامها ؿبر  ، إىل أف يبقى منو يـو أو يومؽبذا اغبديث منتصهو

ما كاف من الصياـ اؼبعتاد الذي يصومو  ال يدخل ُب النهي عن الصياـ قبل رمضاف كل   :الثة  الث   الفائدة  
 الشخص، فهذا جائز، ولو أمثلة منها:

 ؾ يوما.ن كاف يصـو يوما ويرت مَ  :أوالً    
 ن كاف يصـو اإلثنٌن واػبميس.مَ  ا:ثانيً    
ـ  َسَلَمةَ شعباف، ويدؿ على ىذا ما جاء  أكثرَ  ن كاف يصوـُ مَ  ا:ثالثً     ا مَ »: التقَ  رضي اهلل عنها عن ُأ

ـَ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعٌْنِ صَ   رأيت َرُسوَؿ الل وِ  أضبد وأبو داود .رواه «َيِصُل َشْعَباَف ِبَرَمَضافَ  نو كافَ إال إ ؛ا
رضبو  ؾُبَاِىدٌ ، قاؿ وىذا من الصياـ اؼبعتاد الداخل ُب االستثناء الوارد ُب اغبديث ،(ٔ)ابن ماجوو  والنسائي

 (ٕ) .ذا كاف َرُجٌل يُِدًُن الص ْوـَ َفبلَ بَْ َس َأْف َيِصَلوُ : إاهلل
 شعباف. ِمن شهرِ  شيءٌ ا بقي معليو صياُمُو  جبفي، رمضافَ  شيٍء من قضاءُ َمْن بقَي عليو  ا:رابعً    

                                 
،ٖٓٓ/ٙرواه أضبد  (ٔ) ذِْكػُر حػديث أيب َسػَلَمَة ُب  ُب كتػاب الصػياـ، والنسػائي، (ٖٖٕٙ)ٖٓٓ/ٕبَاب ِفيَمْن َيِصُل َشْعَباَف ِبَرَمَضػاَف  ، وأبو داود ُب كتاب الصـو

إسػػناده صػػحيح علػػى شػػرط  (، وقػػاؿ األلبػػاين:ٛٗٙٔ)ٕٛ٘/َٔضػػاَف بَػػاب مػػا جػػاء ُب ِوَصػػاِؿ َشػػْعَباَف ِبَرمَ  ُب كتػػاب الصػػياـ،ابػػن ماجػػو (، و ٕ٘ٚٔ)ٓ٘ٔ/ٗذلػػك 
 .((ٕٕٗٓ)ٓٓٔ/ٚأيب داود  سنن صحيح)الشيخٌن 

 .(ٖٜٚٓ)ٕ٘ٛ/ٕ ومصنهُب ابن أيب شيبة رواه  (ٕ)



 ٜ 

 ر م ض ان  أو إ ت م ام  ع د ة  ش عبان   ل  ل  ى   ة  ي  ؤ  ر  ب   يام  الصِّ  وب  ج  و  
 
ا إذَ وَ  ،ا رَأَيْػُتُموُه َفُصوُمواإذَ »: يقوؿُ  َرُسوَؿ الل و  عتُ ظبَِ  :ُعَمَر رضي اهلل عنهما قاؿَ  بنِ  عن عبِد اهللِ  -ٕ

  (ٔ).متهق عليو.«وُ ْف ُغم  َعَلْيُكْم فَاْقُدُروا لَ فَإِ  ،رَأَيْػُتُموُه َف َْفِطُروا
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

حىت يَػْثبَت دخوُؿ الش ْهر، ووُبَْكُم بدخوؿ شهِر رمضاَف ِبواحٍد من  صياـ رمضافال هبُب الفائدة  األ ولى: 
 أْمَريِن: 

 : ؽبذا  التاسي والعشرين من شهر شعباف شهر رمضاف عقب غروب الشمس من يـو رْؤيُة ىبلؿِ  األول 
لش ْهر وجَب الصوـُ َمْن يَػْثُبُت بشهادتِِو دخوُؿ اوال ُيْشرَتُط أف يراه كل  واحٍد بنهسو بْل إذا رآُه  اغبديث،

أو  أو اؼبواقي الرظبية على الشبكة التلهاز ن ِقَبِل اغبكومِة بالر اديو أووإذا أُعلَن ثبوُت الشهِر مِ ، يعلى اعَبِمي
 . بذلك ُب دخوِؿ الش ْهِر وخروجو وَجَب العملُ ا؛ غًنى

أو حػػػاؿ دوف رؤيتػػػو غػػػيم أو غبػػػار أو  مل يػػػر ىػػػبلؿ رمضػػػاف،إذا  شػػػهر شػػػعباف ثبلثػػػٌن يوم ػػػاإْكمػػػاُؿ الثـــاني:  
ػػػهر اْلقمػػػري  ال غًننبػػػا،  ُب ىػػػذا اغبػػػديث: قػػػوؿ النػػػيب ، يػػػدؿ علػػػى ذلػػػك علػػػى ثبلثػػػٌَن يومػػػا   يزيػػػدُ  ألف الش 

ة والشافعي وصبهور السلف مالك وأبو حنيهكما قالو  اثبلثٌن يوم   دِ دَ العَ  اـَ روا لو سبََ قد   ، ومعناه:«وُ ُروا لَ فَاْقدُ »
ْم فَػػِإْف ُغػػم  َعلَػػْيكُ »: لبخػػاريا ُبذا اغبػػديث ؽبػػ فهػػي روايػػةٍ  ،الروايػػات واألحاديػػث األخػػر  ويُػبَػيػ نُػػوُ  ،(ٕ)واػبلػػف

َة َثبل  افَ بَ عْ َشػ ةَ د  وا ِعػلُ مِ كْ  َ فَػ مْ كُ يْ لَػعَ  يب َ ُغػ فْ إِ فَػ» : يب  الن ػ : قػاؿَ قػاؿَ   ةَ رَ يْػػرَ ىُ  عػن َأيب، و (ٖ)«ثِػٌنَ َفَ ْكِمُلوا اْلِعد 
فَػُعػػػػػد وا » لػػػػػو: ، وُب لهػػػػػظٍ «فَػػػػػَ ْكِمُلوا اْلَعػػػػػَددَ »مسػػػػػلم:  ولهػػػػػظُ  ،وىػػػػػذا لهػػػػػظ البخػػػػػاريمتهػػػػػق عليػػػػػو، .«ٌنَ ثِػػػػػبلَ ثَ 

ا الَ ن ِىػػػبَلِؿ َشػػػْعَباَف َمػػػيَػػػػَتَحه ُظ ِمػػػ الل ػػػِو  رسػػػوؿُ  كػػػافَ »ْت: رضػػػي اهلل عنهػػػا قَالػػػ َعاِئَشػػػةَ وعػػػن  ،(ٗ)«َثبلثِػػػٌنَ 

                                 
،البخاري  رواه( ٔ) بَػاب ُوُجػوِب  ُب كتػاب الصػياـ،مسػلم (، و ٔٓٛٔ)ٕٚٙ/ٕ َوَمػْن رََأ  ُكل ػُو َواِسػع ا ،أو َشػْهُر َرَمَضػافَ  ،َرَمَضػافُ  :بَػاب ىػل يُػَقػاؿُ  ُب كتػاب الصػـو

ُة الش ْهِر َثبلَوأَن ُو إذا ُغم  ُب أَو لِِو أو آِخرِِه أُ  ،ؿِ َواْلِهْطِر لُِرْؤيَِة اؽبِْبل ،ؿِ ـِ َرَمَضاَف لُِرْؤيَِة اؽبِْبلَصوْ   .(ٓٛٓٔ)ٜ٘ٚ/ِٕثٌَن يَػْوم ا ْكِمَلْت ِعد 

 .ٕٔٚ/ٙللنووي ( ينظر: اجملموع ٕ)

،البخاري  رواه (ٖ)  .(ٛٓٛٔ)ٗٚٙ/ٕ« إذا رَأَيْػُتْم اؽبِْبلَؿ َفُصوُموا وإذا رَأَيْػُتُموُه فَ َْفِطُروا»: بَاب قَػْوِؿ النيب  ُب كتاب الصـو

، بػػاب قػػوؿ النػػيب ٗ) لرؤيػػة  (، ومسػػلم ُب كتػػاب الصػػياـ، بػػاب وجػػوب صػػـو رمضػػافٓٔٛٔ)ٗٚٙ/ٕإذا رأيػػتم اؽبػػبلؿ فصػػوموا  ( رواه البخػػاري ُب كتػػاب الصػػـو
 ( .ٔٛٓٔ) ٕٙٚ/ٕاؽببلؿ 



 ٔٓ 

 داود وأبػػػو  أضبػػػد.رواه «َعػػػد  َثبلَثِػػٌَن يَػْومػػػا  ٍُب  َصػػاـَ  ُغػػػم  عليػػوِ  فْ إفَػػ ،ٍُب  َيُصػػػوـُ ِبُرْؤيَػػِة َرَمَضػػػافَ  ،ن َغػػًْنِهِ يَػػػَتَحه ُظ ِمػػػ
  (ٔ).ابن خزيبة وصححو 

اخػػتبلؼ ُب بػػدء الصػػياـ  البلػػدين وبػٌن شػػهر رمضػػاف،أثنػػاء  آخػر مػػن بلػػد إىل بلػػد مػن انتقػػلَ  :انيــة  الث   الفائــدة  
 للشػهر ؛ علػى أف ال يكػوف صػيامووهنايتو فحكمو حكم البلد الذي يوجد فيو أثناء دخوؿ الشهر أو خروجو

فػػػإف كػػػاف صػػػيامو أقػػػل كثمػػػاف  ، ألف الشػػػهر اؽبجػػػري ال يكػػػوف أقػػػل مػػػن ذلػػػك،اوعشػػػرين يوم ػػػ أقػػػل مػػػن تسػػػعةٍ 
ن بلػد ثبتػت ، فلػو انتقػل أوؿ الشػهر ِمػوعشػروف يوم ػا تسػعةٌ  لو شػهرٌ  م  تِ ليَ  وجب عليو قضاء يوـٍ ا ين يوم  وعشر 

ا بالبلػد الػذي سػافر فيو الرؤية ليلة األوؿ من رمضاف إىل بلػد آخػر مل تثبػت فيػو الرؤيػة فػبل يلزمػو الصػـو اعتبػار  
و البلػد الػذي انتقػل إليػو ولػو زاد صػيامُ  يَ ـ َمػأف يصػو وجب عليو  إىل بلد آخر الشهر وإذا انتقل شخصإليو، 

، وىػػو ُب بلػػد مل يػػروا فيػػو ىػػبلؿ «ا رَأَيْػُتُمػػوُه فَػػ َْفِطُرواإذَ وَ » :يوم ػػا بيػػـو أو يػػومٌن، لعمػػـو قولػػو  عػػن ثبلثػػٌنَ 
  .شواؿ، فحكمو حكمهم

، وثبت ذلك بالشهادة شواؿ ٍب رأوا ىبلؿَ  ن رمضاف،مِ  ايوم   وعشرينَ  اشباني   الناسُ  صاـ إذا :الثة  الث   الفائدة  
وألف ىذا يـو  ،«ا رَأَيْػُتُموُه َف َْفِطُرواإذَ وَ » ُب ىذا اغبديث: لقوِؿ النيب   اؼبعت ة شرع ا، فإنو يلزمهم اإلفطارُ 

، ألف الشهر اؽبجري ال يبكن فقط وهبب عليهم قضاُء يوـٍ واحدٍ  عيد، وقد ثبت النهي عن صياـ يـو العيد.
 ،ايوم   وعشرينَ  شبافٍ   ي  لِ عَ  يَ مَ  انَ مْ صُ  :ي  ثِ يْ الل   تبةَ عُ  بنُ  الوليدُ  قاؿ ا،يوم   وعشرين ن تسعةٍ مِ أقل   أف يكوفَ 

).ام  وْ يػَ  يَ ضِ قْ نػَ  فْ أَ  رِ طْ الهِ  ـَ وْ يػَ  انَ رَ مَ  َ فَ 
ٕ) 

                                 
،داود  وأبػػػػػػػ، و ٜٗٔ/ٙ أضبػػػػػػدرواه ( ٔ) ػػػػػػػْهُر  ُب كتػػػػػػػاب الصػػػػػػػـو ابػػػػػػػن حبػػػػػػػاف و  (،ٜٓٔٔ)ٖٕٓ/ٖابػػػػػػػن خزيبػػػػػػػة  وصػػػػػػػححو  (،ٕٖٕ٘)ٜٕٛ/ٕبَػػػػػػػاب إذا أُْغِمػػػػػػػَي الش 
، وقػػاؿ حسػػن صػػحيح سػػنادٌ إ: ٙ٘ٔ/ٕالػػدارقطين  ، وقػػاؿصػػحيح علػػى شػػرط الشػػيخٌن: ٘ٛ٘/ٔاؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحٌن  وقػػاؿ اغبػػاكم ُب (ٖٗٗٗ)ٕٕٛ/ٛ

 .ِإْسَناُدُه َصِحيحٌ : ٜٛٔ/ٕتلخيص ، وقاؿ ُب الىو على شرط مسلم: ٕٙٚ/ٔالدراية اغبافظ ُب 

الدائمػة  فتاو  اللجنةو  ،ٕٚٚ/ٖ للمرداوي اإلنصاؼ ، وينظر ُب اؼبس لة:ٕٔ٘/ٗ سنن الك  ُب ال البيهقيو  (،ٖٛٓٚ)ٙ٘ٔ/ٗ ومصنهُب  الرزاؽ عبدرواه  (ٕ)
ٔٓ/ٕٔٗ ،ٕٔٚ-ٖٔٓ. 



 ٔٔ 

 ام  ي  في الصِّ  ة  ي  النـِّ 
 
ط ابِ  ُعَمَر بنِ  نْ عَ  -ٖ َا ال ،ْعَماُؿ بِالنػ ي ةِ األَ ا مب َ إِ » :الل ِو  رسوؿُ  قاؿَ  :قاؿَ   اػبَْ َفَمْن   ،نَػَو  امَ  ئٍ رِ مْ َوِإمب 
 ،اْمرَأٍَة يَػتَػَزو ُجَها أو ،ِىْجَرتُُو ِلُدنْػَيا ُيِصيبُػَها تْ انَ َوَمْن كَ  ،ِىْجَرتُُو إىل الل ِو َوَرُسولِِو َفِهْجَرتُُو إىل الل ِو َوَرُسولِوِ  تْ انَ كَ 

  (ٔ)..متهق عليو«وِ يْ لَ ا َىاَجَر إِ َفِهْجَرتُُو إىل مَ 
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

ـُ َكَغًْنِِه ِمَن الِعَباَداِت الَ َيِصح  إال  بِِني ٍة ؽِبَذا اغبديثِ  ولى:األ   الفائدة    ابِ رَ والش   اـِ عَ الط   نِ عَ  كَ سَ مْ أَ  نْ مَ ، فَ الص يا
ـَ الش ْرِعي  ملَْ يُػْعَتبَػْر َصاِئم ا، وىبتلُف وقُت ِصح ِة النػ ي ِة ُب الص َياـِ  َوَسائِِر اْلُمَهط رَاِت ِطَواَؿ النػ َهاِر وملَْ يَػْنوِ  الص يا

 ذلَك فيَما يلي: الواجِب عن غًنِِه، وبيافُ 

ـُ الواجُب ب نواِعِو، مثل: صياـ رمضاف وقضا :الً أو     و، وصياـ النذِر والكه اراِت، َوَىَذا ذبُب نِي ُتُو ليبل  ئالص يا
  .قبَل طُلوِع الَهْجِر، وذلك ألف األصل ُب النية أف تسبق العمل، ويدخل ُب ذلك الصياـ الواجب كلو

ـُ الت َطو عِ  ا:يً ان  ث    بَ نواِعِو، ِمْثُل: ِصياـِ َعَرَفَة، وست  من شواؿ، والتطوع اؼبطلق، َوَىَذا تصح نِي ُتُو من أي   ِصَيا
، ِبَشْرِط أف ال  َيكوَف الش ْخُص َقْد تَػَناَوَؿ ُمَهط ر ا بعَد (ٕ)هُ دَ عْ بػَ  وأالزواؿ  ذلك قبلَ  كافأسواء  َساَعٍة ِمَن النػ َهارِ 

ـ  قد َسه َل ُب َذِلَك َكَما ُب حديث  طلوِع الَهجِر، والدليُل على ِصح ِة نِي ِتِو ِمَن النػ َهاِر أف  الن يب    اؼب منٌنَ  أ
 :اؿَ قَ  ،الَ  :انَ لْ قُ فػَ  «؟يءٌ شَ  مْ كُ دَ نْ عِ  لْ ىَ » :فقاؿَ  يوـٍ  ذاتَ   النيب   ي  لَ عَ  لَ خَ دَ  :تْ القَ  رضي اهلل عنها عائشةَ 

 تُ حْ بَ صْ أَ  دْ قَ لَ فػَ  ،ينيوِ أرِ » :فقاؿَ  ،سٌ يْ ا حَ لنَ  يَ دِ ىْ يا رسوؿ اهلل أُ  :انَ لْ قُ فػَ  ،رَ ا آخَ ا يوم  انَ أتَ  ٍُب   ،«ائمٌ صَ  ا إذ  ين  إِ فَ »
 (ٖ)م..رواه مسللَ كَ  َ فَ  ،«اائم  صَ 

والَ يَلزـُ ذَبديُد الن يِة ِلكل  يوـٍ ُب لَيَلِتِو، ِعْلم ا ب ف  ، وِ لِ و  أَ  نْ مِ  ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ ي  نِ  رمضافَ  صياـِ  يكهي ُب الفائدة  الث انية :
كما ،  َمْن َأَكَل بِِني ِة الص ياـِ َكَهاُه َذلَك عن النية اؼبعت ة، لكن من قطي نية الصياـ ألي سبب من األسباب

فَػنَػَو  الِهْطَر، أو َحاضِت اؼبرأُة، فإنو هبُب على كل واحد من  ضَ رِ أو مَ  فَػنَػَو  الِهْطَر، أثناء الشهر لو سافر
ـَ حىت  أصبَح، أو باَت ُمتَػَرد د ا وملَْ  ةِ ي  النػ   استئناؼُ  ى الء ـَ بعَد ذلك، فلو مل ينو الص يا ِمَن الل ْيِل إَذا أراَد الص يا

 .الَيوـَ ـْ بِالنػ ي ِة ِحىت  أصبَح مَلْ َيِصح  َصْوُمُو َذِلَك هَبْزِ 

                                 
: قَػْولِػِو بَػاب  ُب كتػاب اإلمػارة،مسػلم (، و ٖ٘٘ٙ) ٕٔ٘٘/ٙ يْبَػاِف َوَغًْنَِىػاِلُكل  اْمرٍِئ مػا نػَػَو  ُب األَ  بَاب ُب تَػْرِؾ اغْبَِيِل َوأَف   ،ِكَتاب اغْبَِيلِ   ُبالبخاري  رواه (ٔ)
 (، واللهظ لو.ٜٚٓٔ)٘ٔ٘ٔ/ٖيػْرُُه من اأَلْعَماِؿ َوأَن ُو َيْدُخُل فيو اْلَغْزُو َوغَ  ،«ا اأَلْعَماُؿ بِالنػ ي ةِ إمب  »

اؼبغػػين  :ىػػذا ىػػو مػػذىب اغبنابلػػة وقػػوؿ للشػػافعية وبعػػض السػػلف، خبلفػػا أليب حنيهػػة واؼبشػػهور عنػػد الشػػافعية حيػػث قػػالوا: تصػػح قبػػل الػػزواؿ ال بعػػده )ينظػػر (ٕ)
 .(ٜٕٙ/ٙاجملموع ، و ٓٔ/ٖ

 .(ٗ٘ٔٔ) ٜٓٛ/ٕ بو وصباعو ال يهطرباب أكل الناسي وشر  ُب كتاب الصياـ،مسلم  رواه (ٖ)



 ٕٔ 

ب ف نو   الصياـ ةَ ني   ن صاـ ٍب قطيَ واؿ النهار، فمَ طِ  وِ تِ ني   قطيِ  ِمْن َشْرِط ِصح ِة الصياـ عدـُ  الفائدة  الث الثة :
 أكل أو مل ي كل، ولو ُب ذلك حاالف: (ٔ)وصومُ  دَ فسَ  اإلفطارَ 

فإنو يهطر  ،والسهرِ  صحيح كاؼبرضِ  وقد قطي نيتو لعذرٍ  ُب رمضافَ  ىذا اليوـُ  أف يكوفَ  أل ولى:الحال  ا   
، ألف   بقيةَ  عليو اإلمساؾُ  بَ جَ وَ  و وَ صومُ  دَ سَ فَ  شرعي   ويقضي بدال عنو، وإف كاف لغًن عذرٍ   نْ مَ  كل    اليـو

 .والقضاءُ  اإلمساؾُ  موُ لغًن عذر لزِ  أفطر ُب رمضافَ 
 نذرٍ  ا كقضاء رمضاف أو صياـِ ا واجب  صوم   كافَ   رمضاف، فإفْ  ىذا اليـو ُب غًنِ  أف يكوفَ  الثانية:الحال     
، ويقضي بدال   بقيةَ  اإلمساؾُ  وُ  يلزمْ ، وملَ وِ بقطعِ  أٍبَِ   صياـَ  أف يكملَ  أو يشربْ   ي كلْ عنو، وهبوز لو إف مل   اليـو

 .التطوعِ  ةِ بني   اليوـِ 
الصـو  نيةَ  دَ في كل أو يشرب، ولو أف هبد   عليو، ولو أف يهطرَ  جَ رَ فقَطَي نيتو فبل حَ ع ا تطو   الصوـُ  وإذا كافَ 

 ا.ا جديد  فيست نف صيام  
 

                                 
وؽبػذا هبػوز لػو أف وال نقوؿ: إنو قد أفطر كما يع  بػو بعػض الهقهػاء، وذلػك ألنػو مل يهطػر ُب اغبقيقػة، وإمبػا فسػد صػومو ألف مػن شػرط الصػياـ اسػتمرار النيػة،  (ٔ)

صبلتو الهرض فلو أف يتمها تطوعا ما مل يلزمو اسػتئناؼ الهريضػة لضػيق يست نف نية جديدة فيكمل بقية اليـو صائما تطوعا ُب غًن رمضاف، ومثلو من بطلت نية 
 .الوقت أو خشية فوت اعبماعة



 ٖٔ 

 
 
 
 
 
 

 ان  ض  م  ر   فيي ت  ال   يث  اد  ح  األ  ا: ثانيً 



 ٔٗ 



 ٔ٘ 

 و  ت  كانـ  وم   ان  ض  م  ر   ام  ي  ص   وب  ج  و  
 
َشَهاَدِة َأف  :ى طَبْسٍ لَ ـُ عَ ُبيِنَ اإِلْسبل»:  اهللِ  ؿُ و سُ رَ  قاؿَ  :رضي اهلل عنهما قاؿَ  رَ مَ عُ  بنِ عبِد اهلِل عن  -ٔ
ا رَ  إَِلَو إال   ال   وُب عليو،  .متهق«َوَصْوـِ َرَمَضافَ  ،َواغبَْج   ،َوِإيَتاِء الز َكاةِ  ،ةِ َوِإقَاـِ الص بل ،الل وِ  وؿُ سُ اهلل َوَأف  ؿُبَم د 

ـُ َرَمَضافَ  ،اغبَْج   :َرُجلٌ  فقاؿَ  ،«َواغبَْج   ،َوِصَياـِ َرَمَضافَ » سلم:مُ لِ  لهظٍ  ـُ َرَمَضاَف » ،الَ  :قاؿَ  ،َوِصَيا ِصَيا
ْعُتُو مِ  ،«َواغبَْج   ).الل ِو  وؿِ سُ ن رَ َىَكَذا ظبَِ

ٔ) 
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

سلموَف على فرضي ِة صـو أصْبََي اؼبقد و  ،رمضاَف أَحُد أرْكاف اإِلْسبلـ وَمبانيو العظَاـ صياـُ  ولى:األ   الفائدة  
فَمْن أنكر وجوبَو فقد كَهر فيستتاب فإف تاَب وأقر   ،رمضاف إصْبَاعا  َقْطعيا  معلوما  بالض ُرورِة مِن ديِن اإِلْسبلـِ 

ـُ  ي َيػ َها ال ِذيَن َءامَ )تعاىل:  قَاَؿ اهلل ،عن اإِلسبلـِ  اَكافرا  ُمرَتد    قَػتَػَلُو اغْبَاِكمُ ِبُوجوبِو وإال   ُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الص َيا
َشْهُر َرَمَضاَف ال ِذ  أُنزَِؿ ِفيِو اْلُقْرآُف ُىد   ، وقاؿ تعاىل: )(ٕ)(ْبِلُكْم َلَعل ُكْم تَػتػ ُقوفَ َكَما ُكِتَب َعَلى ال ِذيَن ِمن قػَ 

ٌة م ْن ل لن اِس َوبَػيػ نَػٍت م َن اؽْبَُد  َواْلُهْرقَاِف َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش   ْهَر فَػْلَيُصْمُو َوَمن َكاَف َمرِيض ا َأْو َعَلى َسَهٍر َفِعد 
 .(ٖ)(أَي اـٍ ُأَخرَ 

من كبائر  ، وكبًنةٌ عظيمٌ  ذنبٌ  واإلفطار فيو بغًن عذرٍ  وِ بعضِ  أو ترؾُ و، صياـِ رمضاف كل   ترؾُ  :انية  الث   الفائدة  
ا ا أنَ مَ ينَ بَ » :يقوؿُ  اهلل  رسوؿَ  ظبعتُ  :اؿَ قَ   ةَ امَ مَ أُ  أيبلو، فعن لهاعِ  الشديدُ  الذنوب، وقد ورد الوعيدُ 

 ،مْ هِ يبِ اقِ رَ عَ بِ  وفَ قُ ل  عَ مُ  ـٌ وْ ا قػَ  فإذَ ا يب قَ لَ طَ انْ    ٍبُ » :فيوِ  وقاؿَ  ،اغبديثَ  وساؽَ ، «ي  عَ بػْ ضَ ا بِ ذَ خَ  َ فَ  فِ بلَ جُ  رَ اين أتَ  إذْ  مٌ ائِ نَ 
رواه النسائي ُب .«مْ هِ مِ وْ صَ  ةِ ل  ربَِ  لَ بْ قػَ  وفَ رُ طِ هْ يػُ  ينَ الذِ  ءِ  الَ ىَ  :اؿَ قَ  ؟الءِ  ُ ىَ  نْ مَ  :لتُ قُ  ،ام  دَ  مْ هُ اقػُ دَ شْ أَ  ةٌ قَ ق  شَ مُ 
 وقي منو ذلك وجب عليو اؼببادرةُ  نْ ، ومَ (ٗ)األلباينو  واغباكم ابن حبافو  ابن خزيبة وصحح، و سنن الك  ال

 ن األياـ.ما أفطره مِ  قضاءُ  وهبُب عليو، العظيمِ  إىل ىذا اإلٍبِ  العودةِ  على عدـِ  ، والعزـُ إىل اهلل تعاىلبالتوبة 

 ِمَن الناس منهم:  عذر برتؾ الصياـ أنواعٌ يُ  :الثة  الث   الفائدة  

                                 
 بػػاب بيػػاف أركػػاف اإلسػػبلـ ُب كتػػاب اإليبػػاف،مسػػلم (، و ٛ)ٕٔ/ٔ« بػػين اإلسػػبلـ علػػى طبػػس» :بػػاب اإليبػػاف وقػػوؿ النػػيب  ،كتػػاب اإليبػػاف  ُب البخػػاري رواه (ٔ)

 .(ٙٔ)٘ٗ /ٔ ودعائمو العظاـ

 .ٖٛٔ( سورة البقرة آية ٕ)

 .٘ٛٔ( سورة البقرة آية ٖ)

اؼبسػتدرؾ علػى (، وقػاؿ اغبػاكم ُب ٜٔٗٚ)ٖٙ٘/ٙٔابػن حبػاف (، و ٜٙٛٔ)ٖٕٚ/ٖابػن خزيبػة  وصػحح(، و ٕٖٙٛ)ٕٙٗ/ٕسػنن الكػ  رواه النسائي ُب ال( ٗ)
قبػػل ربلػػة » :وقولػػو : صحيح.اىػػػٕٓٗ/ٔيػػب والرتىيػػب ُب صػػحيح الرتغ ، وقػػاؿ األلبػػاينىػػذا حػػديث صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم ومل ىبرجػػاه :ٜ٘٘/ٔالصػػحيحٌن 

 .يهطروف قبل وقت اإلفطار :معناه «صومهم



 ٔٙ 

وأكثر أىل العلم على أف من أُْغِمَي عليو يوم ا كامبل  من رمضاف ف كثر، أنو يقضى ما  ،و  ي  ل  ى ع  م  غ  م  : ال  أوالً  
َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش ْهَر ) ، والدليل على ذلك قولو تعاىل:فاتو من الصياـ ولو أغمي عليو الشهَر كل و

ٌة م ْن أَي اـٍ ُأَخرَ  ، فنص على أف اؼبريض هبب عليو القضاء، (ٔ) (فَػْلَيُصْمُو َوَمن َكاَف َمرِيضا  َأْو َعَلى َسَهٍر َفِعد 
ـَ ٍُب  أُْغِمَي عليوِ مِ  واإلغماء نوعٌ  منو فإف  ه وأفاؽ ُب جزءٍ بعُض النهار أو أكثرُ  ن اؼبرض، وأم ا َمن َنو  الصيا

 (ٕ) ِمْن آِخرِِه. ـأكانْت إفاقُتُو ِمْن أو ِؿ اليوـِ أ سواءٌ و صحيح، صيامَ 
، هبوز لو أف يهطرَ ، فهذا ظاىرةً  مشقةً  عليو الصيام   ، أو يشق  الذي ال يستطيع الصيام   السنِّ  كبير   :ثانًيا 

، ومقدار اإلطعامن رمضاف، يـو مِ  ل  ا عن كمسكين   وهبب عليو أف يطعمَ  : نصُف صاٍع عن كل  يوـٍ
غًنه، فيجزئ عن الشهر كل و إذا كاف تام ا ِكيَس أَُرز  كبًن  وأويساوي بالكيلو: كيلو ونصف تقريبا من األرز 

 .، وهبوز إعطاؤه لعائلة فقًنة أي ا كاف عددىاكجم( طبسة  وأربعٌن كيلو جراـ٘ٗمن الذي يزف )
 صاـُ ، فبل يُ ا فإنو يزوؿ عنو التكليف، وال يلزمو شيءٌ شيئ   فلم يعد يعقلُ  اػبَرؼِ  الكبًن إىل درجةِ  ا وصلَ وإذ

 عنو. طعمُ عنو، وال يُ 

                                 
 .٘ٛٔآية  البقرةسورة  (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٙاجملموع اؼبهذب مي و  ،ٕٛ٘/ٙ اجملموع، و ٕٔ-ٔٔ/ٖ اؼبغين ينظر: (ٕ)



 ٔٚ 

ب اب  ال م غ ف ر ة  ف  و  ر م ض ان   ام  ي  ص   ف ض ل    و  يأ س 
 
ـَ َرَمضَ  نْ مَ »: قاؿَ  َأف  َرُسوَؿ الل ِو    ُىَريْػَرةَ يب أَ  نْ عَ  -ٕ ـَ مِ مَ  وُ َر لَ اَف ِإيبَان ا َواْحِتَساب ا ُغهِ َصا  نْ ا تَػَقد 

 (ٔ)..متهق عليو«َذْنِبوِ 
 يتعلق بهذا الحديث فوائد:

ُب اغبديث فضيلة عظيمة ؼبن صاـ رمضاف إيبانا واحتسابا، وىي أف اهلل تعاىل يغهر لو ما  األولى: الفائدة  
طلب  :وباالحتسابتو، االعتقاد حبق فرضيو، و صوم تصديق بوجوبال :المراد باإليمانو تقدـ من ذنبو، 

 ،ىو أف يصومو على معىن الرغبة ُب ثوابو ُب معىن االحتساب:رضبو اهلل  ايب  قاؿ اػبط  ، الثواب من اهلل تعاىل
شر فهنيئا ؼبن فرح برمضاف، واستقبلو بالب (ٕ)اىػ.وال مستطيل أليامو ،غًن مستثقل لصيامو ،نهسو بذلك ة  بَ ي  طَ 

ا بلقياُه، فرح  والسرور ه و وبصرَ فيو ظبعَ  ظَ هِ ا بعطاء ربو فيو، فصامو كما أحب اهلل وفق شريعة اهلل، وحَ ، سعيد 
 ا لو دبغهرة الذنوب، ورضا عبلـ الغيوب.اهلل، ىنيئ   ـَ و عما حر  و وجوارحَ ولسانَ 

صياـ رمضاف إيبانا  أسباب اؼبغهرة ُب رمضاف كثًنة، منها ما دؿ عليو ىذا اغبديث، وىو :الثانية   الفائدة  
 واحتسابا، وقد دلت النصوص الشرعية على أسباب أخر  ينبغي أف كبرص عليها وهنتم هبا، منها:

َرَمَضاَف ِإيبَان ا  اـَ قَ  نْ مَ »: اؿَ قَ  َأف  َرُسوَؿ الل ِو    ُىَريْػَرةَ يب أَ  نْ عَ رمضاف، ف قياـُ  السبب الثاني:    
ـَ مِ ا تَػقَ مَ  وُ َواْحِتَساب ا ُغِهَر لَ    (ٖ).متهق عليو.«َذْنِبوِ  نْ د 

َلَة اْلَقْدِر ِإيبَان ا  اـَ َمْن قَ » :قاؿَ  َأف  َرُسوَؿ الل ِو    ُىَريْػَرةَ يب أَ  نْ عَ القدر، ف ليلةِ  قياـُ  السبب الثالث:     لَيػْ
ـَ مِ مَ  وُ ُغِهَر لَ  ؛َواْحِتَساب ا  (ٗ).متهق عليو.«َذْنِبوِ  نْ ا تَػَقد 

الص َلَواُت » :يقوؿُ  افَ كَ   اهلل رسوؿَ  أف    ةَ رَ يػْ رَ ن أيب ىُ عَ الذنوِب، ف اجتناب كبائرِ  :السبب الرابع    
نَػُهن  إذا اْجتَػَنَب اْلَكَبائِرَ ُمَكه رَاٌت مَ  ؛َوَرَمَضاُف إىل َرَمَضافَ  ،َعةِ َعُة إىل اعبُْمُ َواعبُْمُ  ،اػْبَْمسُ   (٘).رواه مسلم.«ا بَػيػْ

                                 
باب الرتغيب ُب قيػاـ رمضػاف ُب كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا، لممس(، و ٖٛ)ٕٕ/ٔ باب صـو رمضاف احتسابا من اإليباف ُب كتاب اإليباف،البخاري  رواه (ٔ)

 (.ٓٙٚ)ٖٕ٘/ٔوىو الرتاويح 

 يغػين« احتسػابا»و«إيبانػا» : انُبَػمػن اللهظػٌن وَ  كػل    :فـنن قيـل (:ٖٕٗ/ٔعمػدة القػاري ، وقاؿ العيين )ٕٗٚ/ٓٔعمدة القاري ، و ٘ٔٔ/ٗفتح الباري ينظر:  (ٕ)
اؼبصػػدؽ لشػػيء ردبػػا ال يهعلػػو ـبلصػػا بػػل : الجــواب؟ فهػػل لغػػًن الت كيػػد فيػػو فائػػدة أـ ال  ،واحملتسػػب ال يكػػوف إال  م منػػا ،ؿبتسػػبا عػػن ارخػػر إذ اؼبػػ من ال يكػػوف إال  

 .اىػ أو الهائدة ىو الت كيد ونعمت الهائدة ،واؼبخلص ُب الهعل ردبا ال يكوف مصدقا بثوابو وبكونو طاعة م مورا بو سببا للمغهرة وكبوه ،للرياء وكبوه

بَػاب التػ ْرِغيػِب ُب ِقيَػاـِ َرَمَضػاَف ِكَتاب َصبلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصػرَِىا،  ُب مسلمو  (،ٖٚ)ٕٕ/ٔيبَاِف َطو ُع ِقَياـِ َرَمَضاَف من اإلِ بَاب تَ  ُب كتاب اإليباف،البخاري  رواه( ٖ)
 .(ٜ٘ٚ)ٖٕ٘/ٔوىو التػ رَاِويُح 

بػاب الرتغيػب ُب قيػاـ رمضػاف ُب كتػاب صػبلة اؼبسػافرين وقصػرىا، مسػلم و  (،ٜٓٔٔ)ٜٓٚ/ٕ ب فضػل ليلػة القػدربػا ُب كتػاب صػبلة الػرتاويح،البخػاري  رواه( ٗ)
 .(ٓٙٚ)ٖٕ٘/ٔوىو الرتاويح

 .(ٖٖٕ) ٜٕٓ/ٔباب الصلوات اػبمس واعبمعة إىل اعبمعة ورمضاف إىل رمضاف مكهرات ؼبا بينهن ما اجتنبت الكبائرُب كتاب الطهارة،  مسلمرواه  (٘)



 ٔٛ 

ػػالتوبػػ :الثالثــة   الفائــدة   ُب رمضػػاف وغػػًنه،  ا، وىػػي وفيهػػة العمػػرة إىل اهلل تعػػاىل مػػن صبيػػي الػػذنوب واجبػػة دائم 
 ىا دائما، فقػد كػاف النػيب يتػوب إىل اهلل دائمػا، كمػا ُب حػديثعلى التوبة وذبديدُ  فينبغي على اؼبسلم اغبرصُ 

ن ُب اْليَػػػػْوـِ َأْكثَػػػػَر ِمػػػ لل ػػػَو َوأَتُػػػوُب إليػػػوِ ْسػػػتَػْغِهُر ااهلل إين ألَ و »: يقػػػوؿ َرُسػػػوَؿ الل ػػػِو  ظبعػػػتُ قػػػاؿ:  ُىَريْػػػػَرَة  أيب
  .(ٔ).رواه البخاري«َسْبِعٌَن َمر ة  

ِمئَػػَة  فَػػِإين  أَتُػػوُب ُب اْليَػػػْوـِ إليػػوِ  ،ُتوبُػػوا إىل الل ػػوِ  ا أَيػ َهػػا النػػاسُ يَػػ»: قػػاؿ َأف  َرُسػػوَؿ الل ػػِو  اأَلَغػػر  اْلُمػػَزين   عػػنِ و 
ُب اْلَمْجلِػِس  ا لَنَػُعػد  لَِرُسػوِؿ الل ػِو ن ػكُ   إفْ »رضػي اهلل عنهمػا: بػن ُعَمػَر عبػُد اهلل قػاؿ ، بل (ٕ).رواه مسلم«َمر ةٍ 

ابػػن و  الرتمػػذيو  داود وأبػػو أضبػػد  .رواه«ِإن ػػَك أنػػت التػ ػػو اُب الػػر ِحيمُ  ،َرب  اْغِهػػْر و َوتُػػْب َعلَػػي   :اْلَواِحػػِد ِمئَػػَة َمػػر ةٍ 
  .(ٖ)ابن حبافو  و الرتمذيصححو  ،ماجو

ورمضاف كغًنه من األوقات بل ىو أوىل بالتوبة وذبديدىا ألنو زمن فاضل، فاألعماؿ الصاغبة فيػو أفضػل مػن 
اهلل تعاىل النػاس إىل قسػمٌن ال ثالػث ؽبمػا فقػاؿ تعػاىل: )ومػن مل  مَ غًنه، والتوبة من أفضل األعماؿ، وقد قس  

 سػم ثالػثٌ قِ  ومػا ٍَب   ،إىل تائػب وفػامل م العبػادَ قس ػ :اهلليتب ف لئك ىم الظاؼبوف(، قاؿ اإلمػاـ ابػن القػيم رضبػو 
، (ٗ)ىػ.اوِ أعمالِ  وآفاتِ  وِ نهسِ  يبِ عَ وبِ  وِ ق  وحِبَ  وِ برب   وِ هلِ عبِ  منوُ  وال أفلمَ  ،بْ تُ يػَ  ن مل ْ ى مَ لَ عَ  الظاملِِ  اسمَ  يَ وأوقَ  ،ةَ ت  بَ لْ أَ 
 الهػور، علػى واجبػة وأهنػا واجبػة، اؼبعاصػي صبيي نم التوبة أف على واتهقوا: تعاىل اهلل رضبو النووي اإلماـ قاؿو 

  (٘)ػاى. كبًنة أو صغًنة اؼبعصية كانت سواء ت خًنىا هبوز وال
فهػػذه فرصػػة  ،ا عػػن صبيػػي الػػذنوبعلينػػا أف نبػػادر ُب أيػػاـ اإلقبػػاؿ علػػى اهلل تعػػاىل ونقلػػي إقبلعػػا عام ػػفالواجػػب 

إىل اهلل ُب ىػذا الشػهر  األوبػةَ  واألوبػةَ  ،يػا عبػاد اهلل التوبػةَ  فالتوبػةَ  ،أخػر  العمر وما يدرينا لعلهػا ال تتكػرر مػرة  
  .بارئها جل  ُب عبلهعلى  النهوسُ فيو قبل الكرًن الذي ت

                                 
َلِة  بَاب اْسِتْغَهاِر النيب  ُب كتاب الدعوات،البخاري  هروا( ٔ)  .(ٜٛٗ٘)ٕٖٕٗ/ُ٘ب اْليَػْوـِ َوالل يػْ

 . (ٕٕٓٚ)ٕ٘ٚٓ/ٗ ْغَهاِر َواالْسِتْكثَاِر منوْستِ بَاب اْسِتْحَباِب اال ُب كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغهار،مسلم  رواه( ٕ)

بَاب مػا يقػوؿ إذا  ُب كتاب الدعوات،الرتمذي و  (، وىذا لهظو،ٙٔ٘ٔ)٘ٛ/ٕبَاب ُب االْسِتْغَهاِر ب قراءة القرآف وربزيبو، ُب أبوا داود وأبو  ،ٕٔ/ٕ أضبد رواه( ٖ)
النسػائي و ، (ٕٚٙ)ٜٕٔاألدب اؼبهػرد ص(، والبخػاري ُب ٖٗٔٛ)ٖٕ٘ٔ/ٕ بَػاب االْسػِتْغَهارِ  ُب كتػاب األدب،ابػن ماجػو و  (،ٖٖٗٗ)ٜٗٗ/٘قػاـ مػن اْلَمْجلِػِس 

قػاؿ األلبػاين ُب السلسػلة الصػحيحة (، و ٕٜٚ)ٕٙٓ/ٖابػن حبػاف  وصػحح، و َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيبٌ  (، قاؿ الرتمذي:ٕٜٕٓٔ)ٜٔٔ/ٙن الك   سنُب ال
 .إسناد صحيح على شرط الشيخٌن :(ٙ٘٘) ٜٛ/ٕ

 .ٛٚٔ/ٔمدارج السالكٌن  (ٗ)

 ، أوؿ كتاب التوبة.ٜ٘/ٚٔصحيح مسلم  شرح( ٘)



 ٜٔ 

 ع م وًما وم ا ي شر ع  ل لص ائ م ام  ي  صِّ ال ف ض ل  
 
ـَ لَ  نِ بْ اُكل  َعَمِل   :اهللُ  اؿَ قَ »: اؿَ قَ  َأف  َرُسوَؿ الل ِو    ُىَريْػَرةَ يب أَ  نْ عَ  -ٖ ـَ فإن   إال   وُ آَد ا َأْجزِي و وأنَ  وُ الص َيا
ـُ ُجن ةٌ  ،ِبوِ   ين  إِ  :فَِإْف َساب ُو َأَحٌد أو قَاتَػَلُو فَػْليَػُقلْ  ،يَػْوـُ َصْوـِ َأَحدُِكْم فبل يَػْرُفْث وال َيْصَخبْ  افَ ا كَ ذَ وإِ  ،َوالص َيا

لِلص اِئِم فَػْرَحَتاِف  ،ػَبُُلوُؼ َفِم الص اِئِم َأْطَيُب ِعْنَد الل ِو من رِيِح اْلِمْسكِ  هِ دِ يَ َوال ِذي نَػْهُس ؿُبَم ٍد بِ  ،اْمُرٌؤ َصاِئمٌ 
 .(ٔ).متهق عليو«وإذا َلِقَي َرب ُو َفرَِح ِبَصْوِموِ  ،إذا أَْفطََر َفرِحَ  :يَػْهَرُحُهَما

ـَ ُيَضا نِ بْ اُكل  َعَمِل » :اهلل  رسوؿُ  سلم: قاؿَ مُ لِ  وُب روايةٍ    َئةِ َعْشُر أَْمثَاؽِبَا إىل َسْبعمِ َعُف اغبََْسَنُة آَد
لِلص اِئِم  ،َأْجِلي نْ َيدَُع َشْهَوتَُو َوطََعاَمُو مِ ، ا َأْجزِي بِوِ و و وأنَ إن  الص ْوـَ فَ  إال   :وجل   اهلل عز   قاؿَ  ،ِضْعفٍ 
 وُب روايةٍ  .«ن رِيِح اْلِمْسكِ َأْطَيُب ِعْنَد الل ِو مِ  يوِ َوػَبُُلوُؼ فِ  ،وِ َوفَػْرَحٌة ِعْنَد لَِقاِء رَب   ،فَػْرَحٌة ِعْنَد ِفْطرِهِ  :فَػْرَحَتافِ 

 .«ا َلِقَي الل َو َفَجَزاُه َفرِحَ ذَ إِ » سلم:مُ لِ 
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ   

 للصياـ ىي: على طبِس فضائلَ  اغبديثُ  دؿ   ولى:األ   الفائدة  
، وُب تشريفٍ  إضافةَ  الشريهةِ  نهسوِ  ن بٌن األعماؿ بإضافتو إىلو مِ اختص   اىَل عَ تػَ  اهللَ  أف   ى:ول  األ   ة  يل  ض  الف   

 ة عظيمة ليست لغًنه من األعماؿ.زي  ىذا مَ 

 وأكرـُ ، وال معدودٍ  ؿبصور ن عنده غًنَ مِ  الصائمٌن جزاء   أف هبزيَ  دَ وعَ  اىَل عَ تػَ  اهللَ  أف   :ثانية  ال ة  يل  ض  الف   
 سابِ ين وحِ العاد   و عن إحصاءِ العطاء، وخروجَ  عةَ بنهسو اقتضى ذلك سَ  يتوىل اعبزاءَ أنو  دَ األكرمٌن إذا وعَ 

َا يُػَوَب  الص اِبُروَف َأْجَرُىم ِبَغًْنِ ِحَسابٍ وما ىنا موافق لقولو تعاىل: )اغباسبٌن،   الصابرين ، واؼبعىن: أف  (ٕ)(ِإمب 
 ها.الص  كل   هبمي أنواعَ  ا ِببل ِحَساٍب، والصوـُ صب  عليهم الثواُب صب  روف ِببل َعَدٍد، وإمبا يُ ي جَ 

رواية أضبد ا بو ُب ح  ، كما جاء مصر  الن ارِ ن مِ  لصاحبوِ  واؼبعىن: أنو وقايةٌ ، ُجن ةٌ  الص َياـَ  أف   :ثالثة  ال ة  يل  ض  الف   
  (ٖ).«الص ْوـُ ُجن ٌة ِمَن الن ارِ وَ »والرتمذي ؽبذا اغبديث بلهظ: 

 تغًن   بضم اػباء: :ُلوؼَ واػبُْ  ،ن رِيِح اْلِمْسكِ َفِم الص اِئِم َأْطَيُب ِعْنَد الل ِو مِ  ُخُلوؼَ  أف   :رابعة  ال ة  يل  ض  الف   
 .، وىذا يدؿ على ؿببة اهلل تعاىل ألثر ىذه العبادة العظيمة؛ وإف كاف مكروىا عند الناسرائحة الهم

                                 
،ُب  البخاري  رواه (ٔ)  (.ٔ٘ٔٔ) ٙٓٛ/ٕباب فضل الصياـ  ُب كتاب الصياـ،مسلم (، و ٘ٓٛٔ) ٖٚٙ/ٕباب ىل يقوؿ إين صائم إذا شتم  كتاب الصـو

 .ٓٔ( سورة الزمر آية ٕ)

، الرتمػػذي و  ،ٗٔٗ/ٕأضبػػد  رواه (ٖ) اء ىػػذا اؼبعػػىن مػػن .اىػػػ وقػػد جػػَحػػِديٌث َحَسػػٌن َغرِيبٌ  (، وقػػاؿ:ٗٙٚ)ٖٙٔ/ٖبَػػاب مػػا جػػاء ُب َفْضػػِل الص ػػْوـِ ُب كتػػاب الصػػـو
ابػػن  وصػػحح(، و ٜٖٙٔ) ابػػن ماجػػوو  (ٖٕٕٓ، والنسػػائي )ٕٚٔ،ٕٕ،ٕٔ/ٗأضبػػد  أشػػهرىا حػػديث عثمػػاف بػػن أيب العػػاص رواه حابة صػػحػػديث صباعػػة مػػن ال

 (.ٕٕ٘ٔ( )ٜٔٛٔ)ٖٜٔ/ٖخزيبة 



 ٕٓ 

إذا َلِقَي رَب ُو َفَجزَاُه الثانية: أنو و  ،بهطره إذا أَْفطََر َفرِحَ  األوىل: أنو :افِ لِلص اِئِم فَػْرَحتَ  أف   :خامسة  ال ة  يل  ض  الف   
 ُب الدنيا. َفرَِح ِبَصْوِموِ وأثابو 

وذلك أنو إذا لقي اهلل يـو القيامة فجازاه اهلل تعاىل ، بدخوؿ اعبنةِ ُب اغبديث بشارة للصائم  :انية  الث   الفائدة  
ـ ُب اغبديث، وُب اإلخبار بَهَرِحِو وسعادتو يـو القيامة بشارة لو بدخوؿ اعبنة، بصيامو فرح بذلك كما تقد

ا ـَ َرَمَضاَف ِإيبَان ا  نْ مَ »، وقد ثبت ُب اغبديث الصحيح أف: ألف من فرح يـو القيامة ال يشقى أبد  َصا
ـَ مِ مَ  وُ َر لَ َواْحِتَساب ا ُغهِ  أَتَػْيُت  :قاؿَ   الباىلي   أيب أَُماَمةَ ث وثبت من حدي ،(ٔ).متهق عليو«َذْنِبوِ  نْ ا تَػَقد 
 ،ٍُب  أَتَػْيُتُو الث انَِيةَ ، «وُ اَل ِعْدَؿ لَ  وُ ن  إِ َعَلْيَك بِالص ْوـِ فَ »: اؿَ قَ  . اعْبَن ةَ يِن لُ خِ دْ  ِبَعَمٍل يُ ين رْ مُ  :تُ لْ قُ فػَ   َرُسوَؿ الل وِ 

  (ٕ).رٍ جَ حَ  وابنُ  واغباكمُ  افب  حِ  وابنُ  زيبةَ خُ  ححو ابنُ وص . رواه أضبد والنسائي،«َعَلْيَك بِالص َياـِ »: اؿَ قَ فػَ 
والتقو  تتضمن حسن التعامل مي الصياـ مدرسة يرتىب فيها اؼبسلم على تقو  اهلل تعاىل،  :الثة  الث   الفائدة  

ذ ر منها بسلوِؾ األخبلؽ اغبَسنِة الِت دَعا إليها اإلسبلـ، وذبن ِب األخبلؽ اؼبذمومِة الِت حوذلك ارخرين، 
صوت الرفي وىو:  «بَ خَ ص  ال»، والكبلـ الهاحش وىو: «ثَ فَ الر  » ، فينبغي للصائم أف يتجنباإلسبلـُ 
الناس من الغضب وكبوه، كما أف عليو ترَؾ االسرتساِؿ َمَي َمْن َخاطََبُو بالكبلـ اػبارج عن اأَلَدِب على 

ْشَعارِِه بِاْلَمانِِي لَُو ِمْن َذلَك، والباِعِث لُو على التزاـِ ُحْسِن اأَلَدِب أاَل َوُىَو ، َمَي إِ عليوِ  د  الر   ؾِ رْ تػَ بِ والل َياَقِة وذلَك 
ـُ، وليقْل لو بصريِح الِعباَرِة: ) (، وليعلم الصائم أف ىذا اػبلق ليس خاص ا حباؿ الصياـ،  اْمُرٌؤ َصاِئمٌ ين  إِ الص َيا

َوِعَباُد م إىل ؿباسن األخبلؽ وكرًن السجايا، قاؿ اهلل تعاىل: )ولكن الصياـ ىو اؼبدرسة الِت ينطلق منها اؼبسل
)(ما  ُهُم اعْبَاِىُلوَف قَاُلوا َسبلْرِض َىْونا  َوِإَذا َخاطَبػَ ِن ال ِذيَن يَبُْشوَف َعَلى األَ الر ضبَْ 

، واؼبعىن: أنو إذا خاطبهم (ٖ
، وقاؿ تعاىل: )جاىل بكبلـ سوء، َرد وا عليو بكبلـٍ َحَسٍن َيْسَلُموَف ِبِو  ، (ٗ)(َوُقوُلوْا لِلن اِس ُحْسنا  ِمَن اإلٍبِْ

نَػُهْم ِإف  الش ْيطَاَف َكاَف ِلئِلْنَسافِ وقاؿ تعاىل: )  َعُدّوا  َوُقل ل ِعَباِدي يَػُقوُلوْا ال ِِت ِىَي َأْحَسُن ِإف  الش ْيطَاَف يَنزَُغ بَػيػْ
  (٘) (.م ِبينا  

                                 
باب الرتغيب ُب قيػاـ رمضػاف صبلة اؼبسافرين وقصرىا،ُب كتاب  مسلم(، و ٖٛ)ٕٕ/ٔ باب صـو رمضاف احتسابا من اإليباف ُب كتاب اإليباف،البخاري  رواه (ٔ)

 (.ٓٙٚ)ٖٕ٘/ٔوىو الرتاويح 

 رواه (:ٗٓٔ/ٗفػتح البػاري : )، وقػاؿ اغبػافظٕٛ٘/ٔ، واغبػاكم ٕٔٔ/ٛ ، وابػن حبػافٜٗٔ/ٖوصححو ابن خزيبػة  ،٘ٙٔ/ٗ، والنسائي ٜٕٗ/٘رواه أضبد  (ٕ)
 .النسائي بسند صحيح

 .ٖٙآية  الهرقافسورة ( ٖ)

 .ٖٛالبقرة آية سورة ( ٗ)

 .ٖ٘آية  اإلسراءسورة ( ٘)



 ٕٔ 

ر    ن  اض  م  ر   خ ص ائ ص  ش ه 
 
 ،َوُغل َقْت أَبْػَواُب َجَهن مَ  ،َرَمَضاُف فُػت َحْت أَبْػَواُب اعْبَن ةِ  لَ خَ ا دَ إذَ »: قاؿَ  النيب   أف   ُىَريْػَرَة  يب أَ  نْ عَ  -ٗ

  (ٔ).متهق عليو.«الش َياِطٌنُ  َوُسْلِسَلت
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

فلم يغلق منها باب،  فُػت َحْت أَبْػَواُب اعْبَن ةِ  لَ خَ ا دَ إذَ  أنو ًنالكر ىذا الشهِر  من خصائص ولى:األ   الفائدة  
ىذا الشهر الكرًن يدركها أىل السماء،  لدخوؿ عبلمة   فلم يهتح منها باب، وذلك َوُغل َقْت أَبْػَواُب َجَهن مَ 

ر دبكانتو وإشعا ؽبذا الشهر، تعظيمٌ  ويستشعرىا أىل األرض اؼب منوف خب  الصادؽ اؼبصدوؽ، وُب ىذا
قل ة اؼبعاِصي ، وإشعار ببطاعة اهلل تعاىل للَعامِلٌن وتَػْرِغيب فيو، َكثْػرَِة األعماِؿ الَصاغبَِةِ فيو إيذاف ب، و حرمتوو 

اؼب منوف على رهبم، وُب علم  قبلُ اؼبنكرات، ويُ  وتقل  ُب ىذا الشهر  تكثر الطاعات وؽبذا ،افمن أىل اإِليب
يي على فعل الطاعات وترؾ اؼبنكرات، ورفي ؽبممهم، ودعوة ؽبم إىل تعظيم اؼب منٌن بذلك ربهيز ؽبم وتشج

 .مو اهلل تعاىل هبذه اػبصائص الِت ال تكوف ُب غًنهىذا الشهر الكرًن كما عظ  
 ،تعظيما ؽبذا الشهر الكرًن ُيَصه ُدوف بالس بلِسل واألْغبلؿِ  هتمَمَردصبيعا أو أف الشياطٌن  :انية  الث   الفائدة  

ىل ال َيِصُلوف إِ و  ،غًن رمضاف ىَبُْلصوف إليو ُب كانوا  فبل ىَبُْلصوُف إىل ما ،وإغوائهم يذاء اؼب منٌنإمتنعوا من ليو 
أْف  عباده اؼب منٌنوَىَذا ِمْن َمُعونِة اهلل ل ،من اإِلضبَلِؿ عن اغبق، والت ثِبيِط عن اػَبًْن  ما يُريدوَف من عباِد اهللِ 
من الر ْغبِة ُب الناس وِلَذِلَك ذَبُد عْنَد  ،ل ِذي َيْدعو حْزبَو ليكونوا ِمْن أصحاب الس عًنَحَبَس عنهم َعُدو ُىْم ا

ُب تصهيد الشياطٌن ُب و . فبا يكوف ُب غًنه من الشهوراػَبًْنِ والُعُزْوِؼ َعن الش ر  ُب ىذا الشهِر أْكثَػَر 
 ةِ اعَ الط   ؾِ رْ ُب تػَ  مْ هبِِ  ل  تَ عْ تػَ  بلَ فَ  ٌنُ اطِ يَ الش   كَ نْ عَ  تْ ه  كُ   دْ قَ  :وُ لَ  اؿُ قَ ك نو يػُ   فِ إىل رفي عذر اؼبكل   رمضاف إشارة

ا ، َفَما بَِقَي إال  َىَواَؾ َونَػْهُسَك اأَلم اَرُة بِالس وِء فَػْلَتُكْن َقوِي ا َعَليَها َتْكَبُح صِبَاَحَها، َوتَْ طُرُىَ ةِ يَ صِ عْ مَ الْ  لِ عْ فِ  والَ 
َلِم اْلُمْسِلُم أن ُو ُكل َما َحاَفَظ على صيامو والتـز بآدابو كاف ت ثًن الشياطٌن عليو أقل َعَلى اغبق  أْطر ا، وْليَػعْ 

وبعدىم عنو أك ، وإذا كاف صيامو ؾبرد عادة، مل وبافظ عليو عما هبرحو، ومل يلتـز بآدابو كاف ت ثًنىا عليو 
.  حبسب بعده عن الصياـ اغبقيقي 

  

                                 
 .(ٜٚٓٔ)ٛ٘ٚ/ٕبَاب َفْضِل َشْهِر َرَمَضاَف  ،ِكَتاب الص َياـِ   ُبمسلم (، و ٖٖٓٔ)ٜٗٔٔ/ٖبَاب ِصَهِة ِإبِْليَس َوُجُنوِدِه ُب كتاب بدء اػبلق،  البخاري رواه( ٔ)



 ٕٕ 

لثبلثة أسباب من   تعاىل صياـ شهر رمضاف لتحقيق التقو ، وُب اغبديث بيافٌ شرع اهلل :الثة  الث   الفائدة  
أسباب التقو  ُب رمضاف، وىي: فتح أبواب اعبنة، وإغبلؽ أبواب النار، وتصهيد الشياطٌن، وللتػ ْقَو  ُب 

 رمضاف أسباب أخر  منها:
ـَ يذكر بالزىد ُب الدنيا، وذلك ا:رابعً   متناع عن أعظم شهواهتا، وىي فيو من اال دبا شرع اهلل أف  الص يا

 البطن والهرج. شهوتا:

ـَ يعو   ا:خامسً   طاعة هلل تعاىل وابتغاء  على االمتناع عن احملبوبات والشهوات والعوائد النهسَ  دُ أف  الص يا
 .التقو حقيقة الِت ىي  عمـو الطاعاتا على ؽب ىذا تعويدُب و  ؼبرضاتو،

ـَ يأف   ا:سادسً    لبعد عن فعل الشر وارتكاب اؼبعاصي.إىل ا دي بو ذلك في ،ضعف البدفالص يا
لعمـو اؼبسلمٌن، فيحصل بو التعاوف على اػبًن والتنشيط على  عبادة مشرتكةُب رمضاف  الص ياـَ أف   ا:سابعً  

ىذا  ، وكثًن منهم ال يرضى التهاوف والتكاسل ُباالتقو  مع وفويستشعر  امع وف، فكل الناس يتعبدالعبادة
 ، فتشعر أف الطاعة حاصلة من اعبميي ُب البيت والشارع واؼبسجدر وال يرضى اؼبعصية وال جرح صوموالشه

 اإليباف والتقو . فبا يزيد
وُب اجتماع ىذه األسباب الكثًنة ال يكوف للمسلم عذر ُب ؾبانبة التقو  وترؾ أسباهبا، وىي ال تتهي  لو ُب 

 ينبغي أف يكوف اؼبسلم عاجز ا عن ربصيل التقو  بعد أف ىي  اهلل غًن ىذا الشهر كما هتي ت فيو، فبل
أسباهبا الكونية والشرعية، وُب إقباؿ أكثر الناس على الطاعة ُب ىذا الشهر ربقيق إلعجاز تشريعي عظيم 

 يتجلى لنا بتحقق التقو  ُب ىذا الشهر لكثًن من الناس فبا مل يكن متحققا ُب غًنه من الشهور.



 ٕٖ 

ر وع    وفضل و   ناض  م  ر   ي ة  ق ي ام  م ش 
 

ـَ مِ مَ  وُ َرَمَضاَف ِإيبَان ا َواْحِتَساب ا ُغِهَر لَ  اـَ قَ  نْ مَ »: اؿَ قَ  َأف  َرُسوَؿ الل ِو    ُىَريْػَرةَ يب أَ  نْ عَ  -٘  نْ ا تَػَقد 
  (ٔ).متهق عليو.«َذْنِبوِ 

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
من قولو  ـ رمضاف الصبلة اؼبسماة بالرتاويح، وىي سنة مشروعة ثابتة عن النيب اؼبراد بقيا ولى:األ   الفائدة  

مي أصحابو ٍب تركها خشية أف  وفعلو، والسنة صبلهتا صباعة مي األئمة ُب اؼبساجد، وقد فعلها النيب 
ريعة بل ىي صبلة الرتاويح صباعة ليست بدعة ُب الش رضبو اهلل: ةَ قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمي   تهرض عليهم،

 ،ُب اعبماعة ُب أوؿ شهر رمضاف ليلتٌن بل ثبلثا قد صبلىا رسوؿ اهلل ، وفعلو رسوؿ اهلل  سنة بقوؿِ 
 وكاف الناس يصلوهنا صباعة ُب اؼبسجد على عهده  ،وصبلىا أيضا ُب العشر األواخر ُب صباعة مرات

 مْ لَ فػَ  الل ِو  وؿِ سُ رَ  يَ ُصْمَنا مَ  :قاؿَ  أيب َذر   وقد ثبت من حديث (ٕ).اىػوإقراره سنة منو  ،ويقرىم
ـَ بَِنا حَ  ،الش ْهرِ  نَ  بَِقَي َسْبٌي مِ ىت  ُيَصل  بَِنا حَ  ـَ بَِنا ُب  ،يَػُقْم بَِنا ُب الس اِدَسةِ  ٍُب  ملَْ  ، َذَىَب ثُػُلُث الل ْيلِ ىت  فَػَقا َوقَا
َلِتَنا ىذِ  وْ لَ  ،ا َرُسوَؿ الل وِ يَ  :وُ فَػُقْلَنا لَ  ، َذَىَب َشْطُر الل ْيلِ ىت  اػْبَاِمَسِة حَ   يَ مَ  اـَ قَ  نْ مَ  وُ ن  إِ »: فقاؿَ  .هِ نَػه ْلتَػَنا بَِقي َة لَيػْ

َلةٍ  وُ  يَػْنَصِرَؼ ُكِتَب لَ ىت  َماـِ حَ اإلِ  ـُ لَيػْ ، ولئلنساف رجبل أو (ٖ)، وصححو ابُن خزيبة وابُن حباف.رواه اػبمسة«ِقَيا
 فعلها النيب   ، فقدالسنة ل صبلهتا صباعة ألمور منها: أف ذلك ىوفضامرأة أف يصليها ُب بيتو، واأل

ى مي اإلماـ حىت ينصرؼ كتب لو قياـ ليلة، وىذا ال ن صل  ِمن بعده، ومنها: أف مَ  و وفعلها أصحابُ 
، وينبغي ؼبن فاتتو صبلة الرتاويح مي الناس ى وحده حىت يصلي قريبا من ثلث الليل أو كبوهيت تى ؼبن صل  

 .ي سبب أف يصليها ُب بيتو إما وحده، أو مي صباعة أىل بيتو كزوجتو وأوالدهأل
ينبغي للمسلم أف وبرص على صبلة الرتاويح ليناؿ فضلها، وينبغي لو أف وبرص على أف  :انية  الث   الفائدة   

، ألنو إذا توويبقى معو حىت ينتهي من صبليصليها من أوؽبا إىل آخرىا مي اإلماـ فيبدأ معو من أوؿ صبلتو، 

                                 
بَػاب التػ ْرِغيػِب ُب ِقيَػاـِ َرَمَضػاَف ِكَتاب َصبلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصػرَِىا،  ُب مسلمو  (،ٖٚ)ٕٕ/ٔيبَاِف اَف من اإلِ َطو ُع ِقَياـِ َرَمضَ بَاب تَ  ُب كتاب اإليباف،البخاري  رواه( ٔ)

 .(ٜ٘ٚ)ٖٕ٘/ٔوىو التػ رَاِويُح 

 .ـبتصرا ٕ٘ٚ/ٔاؼبستقيم اقتضاء الصراط ( ٕ)

ُب  الرتمػذي (، و ٖ٘ٚٔ)ٓ٘/ٕ تَػْهرِيػِي أَبْػػَواِب َشػْهِر َرَمَضػاَف بَػاب ُب ِقيَػاـِ َشػْهِر َرَمَضػافَ بَػاب  ُب أبواب قيػاـ الليػل، داود وأبو  ،ٕٚٔ،ٖٙٔ،ٜ٘ٔ/٘أضبد  رواه( ٖ)
،  بَػػػاب ثػَػػػَواِب مػػن صػػػلى مػػػي اإِلَمػػػاـِ حػػػىت يَػْنَصػػػِرؼَ  ُب كتػػػاب السػػػهو،النسػػائي ( وىػػػذا لهظػػػو، و ٙٓٛ)ٜٙٔ/ٖ بَػػػاب مػػػا جػػػاء ُب ِقيَػػاـِ َشػػػْهِر َرَمَضػػػافَ  كتػػاب الصػػػـو

بَػاب مػا جػاء ُب ِقيَػاـِ َشػْهِر ُب كتػاب إقامػة الصػبلة والسػنة فيهػا، ابػن ماجػو و  (،٘ٓٙٔ)ٕٕٓ/ٖبَػاب ِقيَػاـِ َشػْهِر َرَمَضػاَف  كتاب قيػاـ الليػل،(، وُب  ٖٗٙٔ)ٖٛ/ٖ
، (ٚٗٗ)إرواء الغليػل(، واأللبػاين ُب ٕٚٗ٘)ٕٛٛ/ٙابػن حبػاف (، و ٕٕٙٓ)ٖٖٚ/ٖ ابن خزيبػة وصحح(، و ٚٚٚٔ)ٕٗ/ٕالدارمي و  (،ٕٖٚٔ)ٕٓٗ/َٔرَمَضاَف 

 .(ٕٚٔٗ)صحيح اعباميو 



 ٕٗ 

 حديثـ خهيهة، لعمـو متوسطة أ ـفعل ذلك كتب لو قياـ ليلة كاملة، سواء أكانت صبلة اإلماـ طويلة أ
، ومن قاـ ىكذا إيبانا دبوعود اهلل جل وعبل وطلبا لؤلجر والثواب منو، فإنو إف شاء اهلل السابق أيب ذر  

َرَمَضاَف ِإيبَان ا َواْحِتَساب ا ُغِهَر لو ما  اـَ قَ  نْ مَ »ديث: ُب ىذا اغب تعاىل يناؿ الثواب الذي أخ  بو النيب 
ـَ من َذْنِبوِ  ى ولكن ال يكتب لو قياـ ليلة كاملة، ومن فلو أجر ما صل  ومن مل يُِتم  الصبلَة مي اإلماـ ، «تَػَقد 

للوتر، بل إنو يصليو معو  أراد الزيادة بعد صبلة اإلماـ ُب بيتو أو غًنه فينبغي لو أف ال ينصرؼ إذا قاـ اإلماـ
ى بعد ذلك ما كتب لو، ٍب أوتر ُب آخر م اإلماـ قاـ ف تى بركعة وسلم، ٍب صل  وينويو َشْهع ا، فإذا سل  

 صبلتو.
، وال يعيد الوتر وال ركعتٌن ركعتٌن فلو أف يصلَي ما شاء شهع ا يصل يَ مي اإلماـ ٍب َبَدا لو أف  ن أوترَ ومَ 

 (ٔ)ينُقُضُو.
 لقياـ الليل ُب رمضاف وغًنه أحكاـ منها: :الثة  الث   الفائدة  

، ودليل ذلك إطبلؽ ىذا نومِ  ال يزاد عليو وال ينقص ؿبدودٌ  ليس لقياـ رمضاف وال لغًنه حد   :أوالً    
 :قاؿ رضي اهلل عنهما ُعَمرَ  بنِ  اغبديث وغًنه من األحاديث اؼبرغبة ُب قياـ الليل، مي ما ثبت عن عبِد اهللِ 

ى ل  فإذا َخِشَي الص ْبَح صَ  ،َمثْػىَن َمثْػىَن »: قاؿَ  ؟ما تَػَر  ُب َصبلِة الل ْيلِ  :وىو على اْلِمْنَ ِ   َرُجٌل النيب   َسَ ؿَ 
غالب ا وىو إحد  عشرة  ، ولكن األفضل ما كاف يهعُلُو النيب  (ٕ).متهق عليو«ىل  ا صَ مَ  وُ َواِحَدة  َفَ ْوتَػَرْت لَ 

ى ِإْحَد  لَ ُب َغًْنِِه عَ  يَزِيُد ُب َرَمَضاَف والَ  الل ِو  سوؿُ رَ  افَ ا كَ مَ »: رضي اهلل عنها َشةُ َعائِ  تْ الَ قَ ركعة، كما 
 .فبل ب س بذلك نومِ  وإف زاد على ىذا العدد أو نقص، (ٖ).متهق عليو«َعْشَرَة رَْكَعة  

الهجر، وقد يكوف ثبلث ا صبلة الوتر ىي الركعة اؼبهردة الِت تصلى بعد صبلة العشاء إىل طلوع  ا:ثانيً   
ُمت ِصَلة ، أو أَحَد عشر ُمت ِصَلة ، وليس من شرطو دعاء  ُمت ِصَلة ، أو تسع ا ُمت ِصَلة ، أو طبس ا ُمت ِصَلة ، أو سبع ا

القنوت الذي يقاؿ بعد الركوع أو قبلو، وبعض الناس قد يرتؾ الوتر ألنو ال وبهظ دعاء القنوت وىو خط  
أف تصلي الوتر من غًن دعاء القنوت، ولك أف تدعَو دبا شئت، ولك أف تقرأ الدعاء من وِحرَماٌف، فلك 

ُب قياـ الليل مل  عن النيب  احملهوفةِ  ا؛ ألف عامة األحاديثِ ا وتركو أحيان  ورقة، واألوىل فعل القنوت أحيان  

                                 
هور على خبلفو، ( نقض الوتر: أف يصلي ركعة ينوي هبا شهي الوتر السابق، ٍب يصلي ما شاء شهعا، ٍب يوتر مرة أخر ، وقد ذىب إليو بعض أىل العلم، ةاعبمٔ)

لصػورة، ومنهػا: أنػو ُب اغبقيقػة قػد أوتػر ثػبلث مػرات، فيكػوف والقوؿ بو ضعيف ألسباب منها: أف ىذه عبادة، واألصل ُب العبادات التوقيف، وال دليل على ىذه ا
 .قد وقي ُب النهي عن وتر مرتٌن، ومنها: أف بناء صبلة على صبلة بعد فاصل طويل غالبا ال أصل لو، وال دليل على مشروعيتو

بػاب صػبلة الليػل مثػىن مثػىن  تػاب صػبلة اؼبسػافرين وقصػرىا،ُب كمسػلم و  (،ٓٙٗ)ٜٚٔ/ٔباب اغْبِلَػِق واعبلػوس ُب اؼبسػجد  ُب أبواب اؼبساجد،البخاري  رواه( ٕ)
 .(ٜٗٚ)ٙٔ٘/ٔوالوتر ركعة من آخر الليل

بَػاب َصػبلِة الل ْيػِل  ُب كتاب صبلة اؼبسػافرين وقصػرىا،مسلم (، و ٜٙٓٔ)ٖ٘ٛ/ٔ بِالل ْيِل ُب َرَمَضاَف َوَغًْنِهِ  بَاب ِقَياـِ النيب  ُب أبواب التهجد،البخاري  رواه( ٖ)
 .(ٖٛٚ)ٜٓ٘/ُٔب الل ْيِل  ِد رََكَعاِت النيب َوَعدَ 



 ٕ٘ 

، علوفِ  لصحابة يذكر فيها أنو كاف يدعو ُب صبلة الوتر، وجاء ىذا ُب بعض األحاديث، وثبت عن ا
 أحيان ا، واهلل أعلم. أحيان ا ويرتؾ فلهذا األوىل أف يهعل

 جنػػةِ فتػاو  الل   جػاء ُب ، الوجػػو باليػدين بعػد الػدعاء؛ لعػػدـ ثبػوت ذلػك عػن النػػيب   مسػحِ  وىل تػرؾُ األَ ثالثًـا: 
وي ذلػك ية أو عمليػة، بػل رُ قول ةٌ ن  سُ  وُ بَ قِ الدعاء عبادة مشروعة، ومل يثبت ُب مسح الوجو بالكهٌن عَ  :الدائمةِ 

 (ٔ)اىػفيها اؼبسح. ذكرالِت مل يُ  الصحيحةِ  باألحاديثِ  عمبل   وىل تركوفاألَ  ،ضعيهة رؽٍ ن طُ مِ 
 

                                 
 .ٜ٘/ٙفتاو  اللجنة الدائمة  ( ٔ)



 ٕٙ 

و ال  الن اس  في الصِّيام  و م ن  ي جوز  ل و  الف ط ر    أح 
 
َنا َخْيُل رسوؿِ  أََغاَرتْ  :قاؿَ   َكْعيب  الَماِلٍك  عن أََنِس بنِ  -ٙ فَػَوَجْدتُُو   َف َتَػْيُت َرُسوَؿ الل وِ   وِ الل   َعَليػْ

ْثَك عنِ اُ »: فقاؿ ،إين َصاِئمٌ  :لتُ فقُ ، «ْدُف َفُكلْ اُ »: اؿَ قَ فػَ  ،يَػتَػَغد   تَػَعاىَل  ِإف  اهلل ،الص ْوـِ أو الص َياـِ  ْدُف ُأَحد 
ـَ اْلمُ  واغْبَاِمِل أ َوَعنِ  ،ةِ اِفِر الص ْوـَ َوَشْطَر الص بلاْلُمسَ  َوَضَي عنِ   قَاؽَبَُما النيب   واهلل لقدْ ، «ْرِضِي الص ْوـَ أو الص َيا

 طََعاـِ النيب   نْ ُكوَف طَِعْمُت مِ أَ  فَػَيا ؽَبَْف نَػْهِسي َأف ال   ،ِكْلتَػْيِهَما أو ِإْحَدانُبَا . وصححو  اػبمسة رواه 
 (ٔ).خزيبة ابنُ 

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
طر ، فإذا احتاجت اغبامل إىل الهِ ضاعةُ والر   اؼببيحة للهطر ُب رمضاف: اغبملُ  ن األعذارِ مِ  لى:و األ   الفائدة  

ت باؼبشقة عليها أو خافت على و وأحس  و، وإذا صامت بعضَ أيامِ  و، أو ُب بعضِ أفطرت ُب رمضاف كل  
ها هلِ وال على جنينها وال طِ  وال خوؼٌ  ا إذا مل يكن عليها مشقةٌ ، أم  رَ نهسها أو على جنينها فلها أف تهطِ 

، أو كاف يتغذ  على عليها ن غًن مشقةمِ  الو من اغبليب مي صيامه در  كما لو كاف يكهيو ما تُ   الرضييِ 
عند حاجتها إليو أو حاجة طهلها، فإذا  رخصةٌ  طر ُب ىذه اغبالة، ألف الهطرَ اغبليب الصناعي فليس ؽبا الهِ 

 طر.الهِ  حِ بَ مل تكن حاجة مل يػُ 

ُهَما لَ عَ  بَ جَ ، وَ يُ أو اؼبرضِ  لُ اغبامِ  تِ رَ ا أفطَ إذَ  :انية  الث   دة  الفائ َها، تػْ رَ اـِ الِت أفطَ اُء ِبَعَدِد األي  ضَ القَ ى ُكل  ِمنػْ
 ًنِ  ت خِ ا ُبعليهَ  جَ رَ حَ  بلَ ، فَ رَ ثػَ كْ  َ فَ  ٌْنِ تػَ نَ أو سَ  ة  نَ سَ  ذلكَ  ر  مِ تَ سْ يَ  دْ قَ ا، وَ ىَ رِ ذْ عُ  ؿِ و زا إىل يٌ س  وَ مُ  َوَوْقُت الَقَضاءِ 

، وليَس عليَها التاو لوُ  رمضافَ إىل  ذرِ العُ  زواؿِ  ٌْنَ ا بػَ فيمَ  اءُ ضَ ا القَ يهَ لَ عَ  بَ جَ ا وَ ىَ رُ ذْ عُ  اؿَ  زَ ىَت مَ  ، ولكنْ اءِ ضَ القَ 
ـٌ،  ص ِحيِح ِمْن أكاَف الِهْطُر َخْوف ا َعَلى نَػْهِسَها أو َخْوف ا َعَلى َجِنيِنَها أو َولِيِدَىا، َعَلى ال َسواءٌ َمَي القضاِء إطعا

ُب َىَذا اغبديِث أخبَػَر أف  اغباِمَل واؼبرِضَي كاؼبَساِفِر  أقواِؿ أىِل الِعلِم َرضبهم اهلل تعاىل، وذلَك ألف  النيب  
ـَ كَما َوَضَعُو َعْنُو، واؼبَساِفُر يقِضي فَػَقطْ  ْو َوَمن َكاَف َمرِيضا  أَ )تعاىل:  ؿَ اقَكَما  َقْد َوَضَي اهلل عنهَما الصيا

ٌة م ْن أَي اـٍ  ، وىكَذا اغباِمُل واؼبرِضُي َتقِضياِف فَػَقْط، وألَنػ ُهَما ُب ُحْكِم اؼبريِض، واؼبريُض (ٕ)(ُأَخر َعَلى َسَهٍر َفِعد 
 .يقِضي فَػَقْط ِمْن َغًْنِ إْطَعاـٍ 

                                 
، داود وأبػػ، و ٜٕ/٘، وٖٚٗ/ٗأضبػػد  رواه (ٔ) ، الرتمػػذي (، و ٕٛٓٗ)ٖٚٔ/ٕبػػاب اختيػػار الهطػػر  ُب كتػػاب الصػػـو بَػػاب مػػا جػػاء ُب الر ْخَصػػِة ُب ُب كتػػاب الصػػـو

  ذكر اختبلؼ معاوية بن سبلـ وعلي بن اؼببارؾ ُب ىذا اغبديث باب ُب كتاب الصياـ،النسائي (، وىذا لهظو، و ٘ٔٚ)ٜٗ /ٖ األفطار لِْلُحبػَْلى َواْلُمْرِضيِ 
ابػػن  وصػػححو  ،َحػػِديٌث َحَسػػٌن  الرتمػػذي:قػػاؿ  (،ٚٙٙٔ)ٖٖ٘/ٔبَػػاب مػػا جػػاء ُب اإِلْفطَػػاِر لِْلَحاِمػػِل َواْلُمْرِضػػِي  ُب كتػػاب الصػػياـ،ابػػن ماجػػو و  (،ٕٕٗٚ)ٓٛٔ/ٗ

ـــو:، (ٖٕٛٓ)أيب داود سػػػنن صػػػحيح (، واأللبػػػاين ُبٕٗٗٓ)-(ٕٕٗٓ)ٕٚٙ/ٖخزيبػػػة  أو »ىكػػػذا ُب روايػػػة الرتمػػػذي وأيب داود وإحػػػد  روايػػػِت ابػػػن خزيبػػػة:  تنبي
 .«واْلُمْرِضيِ »، وُب رواية غًننبا: «اْلُمْرِضيِ 

 .٘ٛٔ( سورة البقرة آية ٕ)



 ٕٚ 

 أحواؿ: فبن يعذر برتؾ الصياـ ُب رمضاف فيباح لو الهطر: اؼبريض، ولو ثبلثة :الثة  الث   الفائدة  
مثُل: اؼبريض  ،ض  ر  م  ا ال  ذ  ى   ن  م   ه  اؤ  ف  ى ش  ج  ر  وال يـ   ،بالصيام ر  ر  ض  ت  يـ   إذ ا ك ان  ال م ريض  : ال ح ال  األ ول ى   

بالسرطاف اؼبنتشر ُب البدف، واؼبريض بالسكري ويعجز عن الصياـ والقضاء، والذي يغسل الُكلى وال 
 الء يهطروف، وهبب عليو أف يطعموا مسكينا عن كل يـو من يستطيي الصياـ ُب رمضاف وال القضاء، فه

 رمضاف.
لكنو يستطيي  ض  ر  م  ا ال  ذ  ى   ن  م   ه  اؤ  ف  ى ش  ج  ر  وال يـ   ،بالصيام ر  ر  ض  ت  يـ   ال ح ال  الث انية : إذ ا ك ان  ال م ريض      

ياـ بعض األياـ صياـ بعض األياـ دوف بعض، ويستطيي القضاء، مثل: اؼبريض بالسكري الذي يستطيي ص
دوف بعض، فيصـو األياـ الِت يستطيعها ويهطر األياـ الِت يشق عليو صيامها، ٍب يقضي فيما بعد، وىكذا 

ويستطيي صياـ بعض األياـ دوف بعض، فيصـو ما يستطيعو ويهطر األياـ الِت يغسل  الذي يغسل الكلى
 .فيها الكلى واألياـ الِت يشق عليو صيامها، ٍب يقضي فيما بعد

مثُل: عامة  ، ض  ر  م  ا ال  ذ  ى   ن  م   ه  اؤ  ف  ى ش  ج  ر  يـ  ، و بالصيام ر  ر  ض  ت  يـ   إذ ا ك ان  ال م ريض   :ال ح ال  الث الثة      
األمراض غًن اْلُمْزِمَنِة، فهذا يهطر األياـ الِت يعجز فيها عن الصياـ، أو يشق عليو الصياـ فيها مشقة 

 يقضي ما أفطره من أياـ، وليس عليو إطعاـ بسبب ذلك.فاىرة، ٍب إذا شهي صاـ بقية الشهر، و 



 ٕٛ 

 ام  ه  ائ  ض  ق  و   اء  س  ف  والنـ   ض  ئ  اح  ال   يام  ص   م  ك  ح  
 
ا بَاُؿ اغْبَاِئِض تَػْقِضي مَ  :لتُ قُ فػَ رضي اهلل عنها َس َْلُت َعاِئَشَة  :قالتْ  ةِ ي  وِ دَ اهلل العَ  عبدِ  ُمَعاَذَة بنتِ عن  -ٚ

 افَ كَ »: تْ الَ قَ  ،َوَلِكين  َأْسَ ؿُ  ،َلْسُت حِبَُرورِي ةٍ  :لتُ قُ  ؟!(ٔ)َأَحُرورِي ٌة أَْنتِ  :تْ الَ قَ فػَ  ؟بلةَ تَػْقِضي الص   الص ْوـَ والَ 
  (ٕ).متهق عليو.«ةِ وال نُػْ َمُر ِبَقَضاِء الص بلَ  ،فَػنُػْ َمُر ِبَقَضاِء الص ْوـِ  لكَ ُيِصيبُػَنا ذَ 

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
من رضبة اهلل تعاىل باؼبرأة أهنا إذا حاضت أو نُِهَسْت ال ت مر بالصياـ، بل إهنا تُػنػَْهى عن  ولى:األ   الفائدة  

َخرََج رسوؿ  :قاؿ  عن أيب َسِعيٍد اػْبُْدرِي  ف الصياـ ُب ىذه اغبالة، ولو صامت أشبَْت وملَْ َيِصح  َصوُمها،
فَِإين  أُرِيُتُكن   ،ا َمْعَشَر الن َساِء َتَصد ْقنَ يَ » :َفَمر  على الن َساِء فقاؿ ،ُب َأْضَحى أو ِفْطٍر إىل اْلُمَصل ى الل ِو 

ن نَاِقَصاِت مِ  أيتُ ا رَ مَ ، َوَتْكُهْرَف اْلَعِشًنَ  ،ُتْكِثْرَف الل ْعنَ » :قاؿ ؟َوِِبَ يا َرُسوَؿ الل وِ  :فَػُقْلنَ ، «َأْكثَػَر أَْىِل الن ارِ 
 :قاؿَ  ؟ا نُػْقَصاُف ِديِنَنا َوَعْقِلَنا يا َرُسوَؿ الل وِ ومَ  :قُػْلنَ ، «لُِلب  الر ُجِل اغْبَازِـِ من ِإْحَداُكن  َعْقٍل َوِديٍن أَْذَىَب 

ا أَلَْيَس إذَ . ن نُػْقَصاِف َعْقِلَهاَفَذِلِك مِ » :قاؿَ  ،بَػَلى :قُػْلنَ ، «؟أَلَْيَس َشَهاَدُة اْلَمْرأَِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة الر ُجلِ »
نعت اؼبرأة ، وإمبا مُ (ٖ).متهق عليو«ن نُػْقَصاِف ِديِنَهاَفَذِلِك مِ » :قاؿَ  ،بَػَلى :قُػْلنَ ، «؟َتُصمْ  ُتَصل  وملَْ  َحاَضْت ملَْ 

، فلم والطعاـ والشرابِ  ا إىل الراحةِ معهَ  ربتاجُ  ن الضعفِ مِ  ألهنا ُب حالةٍ  اغبالتٌنِ  ُب ىاتٌنِ  ن الصياـِ مِ 
 ، وهبب عليها أف تقضيَ اؼبهروضةَ  عنها الصبلةَ  يَ هبا وضَ  ا، بل إف اهلل تعاىل رضبة  الصياـ عليه يناسبها إهبابُ 

 ن رمضاف الذي أفطرت فيو إىل رمضافَ ي ؽبا مِ موس   القضاءِ  ووقتُ ن رمضاف، بعدد األياـ الِت أفطرهتا مِ 
 القضاء إىل ما بعد رمضاف ارخر بغًن عذر.  ارخر، وال هبوز ؽبا ت خًنُ 

اليـو التاو، ويكوف  عليها صياـُ  وجبَ  الهجرِ  قبلَ  الكاملَ  هرَ الط   اغبائضُ  إذا رأت اؼبرأةُ لث انية : الفائدة  ا 
ذلك، فيجب بهرىا ن طُ مَ الكامل لِ  ، أو باعبهاؼِ البيضاءِ  ةِ طُهرىا بالقص   نْ مَ الَقص ِة البيضاء لِ  برؤيةِ  الطهرُ 

 الطهرَ  رَ ، وأما إذا مل تػَ مل تغتسل إال بعد طلوع الهجرِ  اليـو التاو، وإف عليها ُب ىذه اغبالة أف تصوـَ 

                                 
، اهِبػػػكػػػانوا   ى علػػػي  لَػػػألف أوؿ فرقػػػة مػػػنهم خرجػػػوا عَ  واؼبػػػراد ىنػػػا اػبػػػوارج، فػػػإهنم ينسػػػبوف إليهػػػا ،وفػػػةن الكوراء بلػػػدة علػػػى ميلػػػٌن ِمػػػرُ إىل َحػػػ منسػػػوبٌ  ي  ورِ رُ اغْبَػػػ( ٔ)

)فػػتح  امػػا زاد عليػػو مػػن اغبػػديث مطلق ػػ د  رَ وَ  ،األخػػذ دبػػا دؿ عليػػو القػػرآف: مأصػػوؽبِ  مػػن فأل واسػػتههمتها عائشػػة رضػػي اهلل عنهػػا اسػػتههاـ اسػػتنكار: ىػػل أنػػت مػػنهم؛
 (.ٕٕٗ/ٔالباري

ـِ علػػى اغْبَػػاِئِض ُدوَف بَػػاب ُوُجػػوِب َقَضػػاِء الص ػػوْ  ُب كتػػاب اغبػػيض،مسػػلم و  (،ٖ٘ٔ)ٕٕٔ/ٔبَػػاب ال تَػْقِضػػي اغْبَػػاِئُض الص ػػبلَة  ُب كتػػاب اغبػػيض،البخػػاري  رواه( ٕ)

 .(، وىذا لهظوٖٖ٘)ٕ٘ٙ/ِٔة الص بل

يبَػػػػاِف بِػػػػػنَػْقِص الط اَعػػػػػاِت بَػػػػػاب بَػيَػػػػاِف نُػْقَصػػػػػاِف اإلِ  ُب كتػػػػػاب اإليبػػػػاف،مسػػػػػلم و  (،ٜٕٛ)ٙٔٔ/ٔبَػػػػػاب تَػػػػػْرِؾ اغْبَػػػػػاِئِض الص ػػػػْوـَ  ُب كتػػػػػاب اغبػػػػيض،البخػػػػاري  رواه( ٖ)
 .(ٜٚ( ومل يسق لهظو وأحاؿ دبعناه على ما قبلو، ورواه ُب اؼبوضي نهسو من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما برقم )ٓٛ)ٚٛ/ٔ



 ٕٜ 

على الصحيح من  النهارِ  بقيةَ  وتشربَ  ، فلها أف ت كلَ ها مهطرة  كمل يومَ فإهنا تُ  إال ُب أثناء النهارِ  الكاملَ 
 ن اليـو التاو. العلماء، وتصـو مِ قوَو 

صيامها وصارت  لَ فقد بطَ  غروب الشمسِ  ض قبلَ اغبي منها دـُ  ونزؿَ  إذا صامت اؼبرأةُ الفائدة  الث الثة : 
  ملَِ كَ  مات اغبيضِ رت دبقد  ، وأما إذا شعَ ىذا اليـو عليها قضاءُ  ، وهببُ وتشربَ  ا أف ت كلَ رة، فلهَ مهطِ 

ها ىذا اليـو فصومُ  الشمس إال بعد غروبِ  اغبيضِ  وكبونبا ولكن مل ينزؿ معها دـُ  البطنِ  واعتصارِ  ،الظهرِ 
 ه.عليها قضاؤُ  وال هببُ  صحيحٌ 



 ٖٓ 

 ام  ي  الصِّ  يو  ل  ع   ب  ج  ي   ن ال  م  
 
 نْ مَ » :ارِ صَ نْ   األَ رَ إىل قػُ  اءَ اشورَ عَ  اةَ دَ غَ   النيب   لَ سَ رْ أَ  :التْ قَ  رضي اهلل عنها ذٍ و  عَ مُ  بنتِ  يِ ي  بػَ الر  عن  -ٛ
 ،انَ انػَ يَ بػْ صِ  ـُ و  صَ نُ وَ  ،دُ عْ بػَ  وُ ومُ صُ ا نَ ن  كُ فَ  :تْ الَ قَ  ،«مْ صُ يَ لْ ا فػَ م  ائِ صَ  حَ بَ صْ أَ  نْ مَ وَ  ،وِ مِ وْ يػَ  ةَ ي  قِ بَ  م  تِ يُ لْ ا فػَ ر  طِ هْ مُ  حَ بَ صْ أَ 

.متهق ارِ طَ اإلفْ  دَ نْ عِ  وفَ كُ  يَ ىت  حَ  اؾَ ذَ  اهُ نَ يػْ طَ عْ أَ  اـِ عَ ى الط  لَ عَ  مْ ىُ دُ حَ ى أَ كَ ا بَ إذَ فَ  ،نِ هْ العِ  نَ مِ  ةَ بَ عْ الل   مْ ؽبَُ  لُ عَ وقبَْ 
 (ٔ)عليو.

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
ـُ لفائدة  األ ولى: ا  نْ عَ  مُ لَ قَ الْ  يَ فِ رُ » :قاؿ ف النيب أ عن علي ، فحىت يبُلَغ  الصغًن ىعلال هبب الصيا
 داود وأبو رواه أضبد.«لَ قِ عْ  يػَ ىت  حَ  وفِ نُ جْ مَ ن الْ عَ وَ  ،مَ لِ تَ  وبَْ ىت  حَ  يب  ن الص  عَ وَ  ،ظَ قِ يْ تػَ سْ  يَ ىت  حَ  مِ ائِ ن الن  عَ  :ةٍ بلثَ ثَ 
، وفبا هبب التنبو لو أف بلوغ البنت بنزوؿ اغبيض منها، وبعض البنات يبلغن بذلك (ٕ)ماجو ابنو  الرتمذيو 

ما هبب عليها ومنو الصياـ، ها ىا تعليمَ ل أبواعشرة أو الثانية عشرة، ويهمِ أو اغبادية  ا ُب سن العاشرةِ ر  مبك  
 ن التقصًن ُب اؼبس ولية الِت أوجبها اهلل تعاىل على األبوين.وىذا مِ 

لَُو على الطاعة لي لَهَها  اسبرين   وُ ه بالصوـِ ِإَذا أطاقَ ي ُمرَ ا كاف أو أنثى أف ر  كَ يسن  لوو الصغًن ذَ الفائدة  الث انية : 
فقد كاف الصحابُة ُرضواف اهلل عليهم ُيَصو ُموف أوالَدىم وُىَم ِصغاٌر ، بْعَد بلوِغِو اقتداء  بالسلِف الصاحل 

إياىا ليتلهى بو حىت   عطوهُ فو كبَوه( الصوؼ  وىواْلِعهِن ) نَ الل ْعبَة مِ  لو وع جعلوافإذا بكى أحدىم من اعب
 رَ قد أفطَ  ٌب برجلٍ  ُ ف  بِن اػبطابِ  عمرَ  و كاف عندأن :اهلل بن أيب اؽبذيل عبدُ  رَ كَ وذَ  ،ي ٌب موعد اإلفطار

ا نُ انػُ يَ بػْ صِ وَ  رُ طِ هْ تػُ  ، َويَلَك،كَ ى وجهِ لَ عَ  :عمرُ  فقاؿَ جِهِو، َعَلى وَ  رَ ثػَ عَ  في إليوَ ا رُ م  لَ فػَ  ،ضافَ مَ ُب رَ  َوَشِرَب اػْبَْمرَ 

                                 
،البخػػػػػاري  رواه( ٔ) بػػػػػاب مػػػػػن أكػػػػػل ُب عاشػػػػػوراء فليكػػػػػف بقيػػػػػة يومػػػػػو  ُب كتػػػػػاب الصػػػػػياـ،مسػػػػػلم و  (،ٜ٘ٛٔ)ٕٜٙ/ٕبػػػػػاب صػػػػػـو الصػػػػػبياف  ُب كتػػػػػاب الصػػػػػـو
ٕ/ٜٚٛ(ٖٔٔٙ.) 
  ُبالرتمػػػذي و  ( وىػػػذا لهظػػػو،ٖٓٗٗ) ٔٗٔ/ٗ بػػػاب ُب اجملنػػػوف يسػػػرؽ أو يصػػػيب حػػػدا ُب كتػػػاب اغبػػػدود، داود ، وأبػػػوٗ٘ٔ،ٓٗٔ،ٛٔٔ،ٙٔٔ/ٔرواه أضبػػػد (ٕ)

(، ٕٕٗٓ) ٜ٘ٙ/ٔبػػاب طػػبلؽ اؼبعتػػوه والصػػغًن والنػػائم ُب كتػػاب الطبلؽ،ابػػن ماجػػو و  (،ٖٕٗٔ)ٕٖ/ٗ بػػاب مػػا جػػاء فػػيمن ال هبػػب عليػػو اغبػػد ،كتػػاب اغبػػدود
حػػديث علػػي حػػديث حسػػن  الرتمػػذي:قػػاؿ طػػرؽ بعضػػها مرفػػوع وبعضػػها موقػػوؼ،  ( ومػػا بعػػده، ولػػو عػػن علػػي ٖٖٗٚ) ٕٖٗ/ٗالسػػنن الكػػ   والنسػػائي ُب 

ابػػػػػػن خزيبػػػػػػة  (، وصػػػػػػحح اغبػػػػػػديَث مرفوع ػػػػػاٖٚ/ٖل الػػػػػػواردة ُب األحاديػػػػػػث النبويػػػػػة العلػػػػػ)اؼبوقػػػػػػوؼ أصػػػػػػح  الػػػػػدارقطين:و  ، وقػػػػػػاؿ النسػػػػػػائيغريػػػػػب مػػػػػػن ىػػػػػػذا الوجػػػػػو
 :ٜٖٛ/ٔاؼبسػتدرؾ علػى الصػحيحٌن  (، وقػاؿ اغبػاكم ُب٘ٔٗ)ٔٗ/ٕاألحاديػث اؼبختػارة (، والضياء اؼبقدسي ُب ٖٗٔ)ٖٙ٘/ٔابن حباف و  (،ٖٓٓٔ)ٕٓٔ/ٕ

وقػاؿ  ،اد  مسػنَ   عن النػيب وقد روي ىذا اغبديث بإسناد صحيح عن علي  (:ٖٓٗ/ٗاؼبستدرؾ ، وقاؿ أيضا)حديث صحيح على شرط الشيخٌن ومل ىبرجاه
( ٗٔ/ٛشػرح صػحيح مسػلم (، والنػووي )ٖٙٗ، ٓٙٗ،ٕٖٖ،ٕٙٓ/ٜاحمللػى ) ، وصػححو ابػن حػـزىو عندي حديث حسػن (:ٕٕ٘/ٔعلل الرتمذي البخاري )

ػػ ،رجػػح النسػػائي اؼبوقػوؼ (:ٕٔٔ/ٕٔفػػتح البػػاري  (، وقػػاؿ ابػػن حجػػر)ٜٕٚ) ٗ/ٕإرواء الغليػػل واأللبػاين ُب  . وقػػاؿ بعػػد ذكػػر بعػػض اومػػي ذلػػك فهػػو مرفػػوع حكم 
 .وىذه طرؽ تقوي بعضها ببعض طرقو:
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األولياِء اليوـَ يْغُهلوَف عن ىذا األْمِر وال ي مروَف ، وبعض (ٔ) اوط  انٌن سَ شبَ  د  اغبَْ  وُ بَ رَ ضَ فَ  وِ بِ  رَ مَ أَ  ٍُب   ،ياـٌ صِ 
واغبقيقُة أف   ،هبم َبتهم فيو يَزُعم أف  ذلك رضبة  رغْ ن الصياـِ مي أوالَدىم بالصياـ، بْل إف  بْعَضهم يبنُي أوالَده مِ 

ـُ بواجب ترب َصاموا َفرأ  عليهم َضررا   ، وإمبا يبنعهم إذاموِ يتهم على شعائر اإِلسبلـ وتعالِيرضْبَتهْم ىي القيا
 نئٍذ. ياـِ فبل حرَج عليو ُب منعهم ِحيبالص

  :من الناس منهم أنواع فبن ال هبب عليهم الصياـالفائدة  الث الثة : 
ـُ وال اإِلطعاـ عنو لُسقوِط التكليف عنو  أوال:  اؽْبَِرـُ ال ِذي بَلَغ اؽبَذيَاف وسَقط سَبِييزُه فبل هبُب عليو الصيا

ه فإف كاف يبيز أحيانا  ويهذي أحيانا  وجب عليو الصـو ُب حاؿ سبييزِ  ،بَزواؿ سبييزِه ف ْشبَو الص يب  قبل التمييزِ 
 حاَؿ سبييزِه.  وتلزموُ  وِ ذيانِ ىَ  حاؿَ  والصبلُة كالصوـِ ال تلزموُ  ،َذيانِودوَف حاِؿ ى

ـُ،  ثانيا:  ـُ ألنو  السابق،  غبديث علياجملنوُف وىو فاِقُد العقِل فبل هبُب عليو الصيا وال يصح  ِمنو الصيا
كاف هبن  أحيانا  ويُهيُق أحيانا  لزمو فإْف   .ليس لو َعْقٌل يعِقل بو العبادَة وينويها، والعبادة ال تصح إال بني ٍة 

الصياـ ُب حاِؿ إفاقتِو دوف حاِؿ جنونِو، وإْف ُجن  ُب أثناِء النهاِر مل يبُطل صوُمو كما لو أغمي عليو دبرٍض 
  .وعلى ىذا فبل يلزـُ قضاُء اْليَػْوـ ال ِذي حصل فيو اعبُنوفُ  ،الصوـَ وىو عاقٌل بني ٍة صحيحةٍ ألن و نو   ،أو غًنه

                                 
تغليػػق (، وسػػعيد بػػن منصػػور ُب سػػننو كمػػا نقلػػو ابػػن حجػػر بسػػنده ُب ٗٔٙ) ٘ٔٗ/ٔ همسػػند ُب ابػػن اعبعػػدو  ،٘ٔٔ/ٙالطبقػػات الكػػ   رواه ابػػن سػػعد ُب  (ٔ)

، معلقػػػا ؾبزومػػػا بػػػو البخػػػاري ، وذكػػػرهٖٙ٘/ٔمػػػن طريػػػق ابػػػن اعبعػػػدريخ مدينػػػة دمشػػػق  تػػػ وابػػػن عسػػػاكر ُب ،ٜٙٔ/ٖالتعليػػػق  بػػػاب صػػػـو الصػػػبياف  ُب كتػػػاب الصػػػـو
 .، واؼبنقوؿ ملهق من ؾبموع الرواياتٔٚٔ/ٗسًن أعبلـ النببلء والذىيب ُب  (ٜ٘ٛٔقبل اغبديث رقم ) ٕٜٙ/ٕ
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 ر  ف  في الس   ام  ي  الصِّ 
 
ـ  اؼب منٌَن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها َزْوِج الن   نْ عَ  -ٜ : قاَؿ لِلن يب   : َأف  ضَبْزََة بَن َعْمرٍو اأَلْسَلِمي   يب  أ

  (ٔ)متهق عليو.«.َف َْفِطرْ  ِإْف ِشْئَت َفُصْم، َوِإْف ِشْئتَ »فَػَقاَؿ:  -وََكاَف َكِثًَن الص َياـِ  -أََأُصوـُ ُب الس َهِر؟
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

ا الِهْطُر بإصباع العلماء، إال أف يقصد بالسهر التحايل بو على  ولى:األ   الفائدة   هبوز للمسافر سهر ا ُمَباح 
ٌة م  )قاؿ تعاىل:  الهطر فبل هبوز لو الهطر، وىذا يعم كل  ،(ٕ) (ْن أَي اـٍ ُأَخرَ َوَمن َكاَف َمرِيض ا َأْو َعَلى َسَهٍر َفِعد 

هبد مشقة كمن سافر بالطائرة وكاف اعبو باردا، إذ اؼببيح للهطر ىو السهر وليس اؼبشقة، وال  مسافر وإف مل
 سوؿِ رَ  يَ َسافَػْرنَا مَ : قاؿ أََنٌس  هبوز العيب َعَلى َمْن أْفَطَر ُب ىذِه اغبالِة ألَن ُو ُمتَػَرخ ٌص ِبُرْخَصِة اهلل تعاىل،

 شيخُ  قاؿَ  ،(ٖ).متهق عليوى الص اِئمِ لَ اْلُمْهِطُر عَ  والَ  ،ى اْلُمْهِطرِ لَ يَِعْب الص اِئُم عَ  مْ لَ فػَ  ،ُب َرَمَضافَ  الل ِو 
 ،اا على الصياـ أو عاجز  سواء كاف قادر   ،تهاؽ األمةاهبوز الهطر للمسافر برضبو اهلل:  ةَ ابن تيمي   اإلسبلـ

 رُ طْ جاز لو الهِ  ،ىبدمو نْ عو مَ وم ،واؼباء ل  ا ُب الظ  حبيث لو كاف مسافر   ،و مل يشق  أصـو عليو ال وسواء شق  
أنكر على  نْ وكذلك مَ ... ابُ تَ تَ سْ يُ  نوُ إعن الصياـ فَ  زَ جَ ؼبن عَ  ف الهطر ال هبوز إال  إ :اؿَ قَ  نْ مَ وَ ، رُ صْ والقَ 
،  وخبلؼ سنة رسوؿ اهلل ،واؿ خبلؼ كتاب اهللف ىذه األحإف... ذلك نْ مِ  ابُ تَ تَ سْ يُ  نوُ إفَ  رِ طِ هْ مُ الْ 

  (ٗ).اىػمةصباع األإوخبلؼ 
 طبسة أحواؿ: للناس ُب الصياـ ُب السهرِ  :انية  الث   الفائدة  

ـَ َأْجزَأَُه، وذىب بعض العلماء إىل رب األولى: ال  ح  ال    ـُ، وإْف َصا ، فَػَهَذا ُيْكرَُه لَُو الص َيا رًن َمْن يَػَتَضر ُر بِالص َياـِ
ـَ اْلَهْتِح إىل َمك َة ُب َرَمَضافَ  َأف  َرُسوَؿ الل ِو   َجاِبرٌ  الصياـ عليو، َوَعَلى َىَذا وُبَْمُل َما َرَواهُ   ،َخرََج َعا

ـَ حَ  ـَ الناسُ  ، بَػَلَغ ُكرَاَع اْلَغِميمِ ىت  َفَصا َا ،ِإف  الناس قد َشق  عليهم الص َياـُ  :َفِقيَل لو ،]َفَصا يَػْنظُُروَف ِفيَما  َوِإمب 
ِإف   :َفِقيَل لو بَػْعَد ذلكَ  ،ٍُب  َشِربَ  ،إليو  َنظََر الناسُ ىت  حَ فَػَرفَػَعُو  [بَػْعَد اْلَعْصرِ ]َماءٍ  نْ َدَعا ِبَقَدٍح مِ ػ[فَ  ،فَػَعْلتَ 

  (٘).رواه مسلم.«أُولَِئَك اْلُعَصاةُ  ،أُولَِئَك اْلُعَصاةُ »: فقاؿَ  ،َصاـَ  دْ قَ  بَػْعَض الناسِ 
                                 

ػػػٔ) ػػػَهِر ٔٗٛٔ)ٙٛٙ/َٕهِر َواإِلْفطَػػػاِر ( رواه البخػػػاري ُب كتػػػاب الصػػػياـ، بَػػػاب الص ػػػْوـِ ُب الس  (، ومسػػػلم ُب كتػػػاب الصػػػياـ، بَػػػاب الت ْخيِػػػًِن ُب الص ػػػْوـِ َواْلِهطْػػػِر ُب الس 
ٕ/ٜٚٛ(ٕٔٔٔ.) 

 .٘ٛٔ( سورة البقرة آية ٕ)
،البخاري  رواه( ٖ) بَػاب َجػَواِز ُب كتػاب الصػياـ، مسػلم (، و ٘ٗٛٔ)ٚٛٙ/ِٕر بَػْعُضػُهْم بَػْعض ػا ُب الص ػْوـِ َواإِلْفطَػا بَاب مل يَِعْب َأْصَحاُب النػيب  ُب كتاب الصـو

 .(، وىذا لهظوٛٔٔٔ)ٚٛٚ/ٕالص ْوـِ َواْلِهْطِر ُب َشْهِر َرَمَضاَف لِْلُمَساِفِر 
 .ٕٓٔ/ٕ٘ابن تيمية  شيخ اإلسبلـ فتاو ؾبموع ( ٗ)
 .(، وما بٌن معقوفٌن من رواية أخر  لوٗٔٔٔ)٘ٛٚ/َٕضاَف لِْلُمَساِفِر ُب َغًْنِ َمْعِصَيٍة بَاب َجَواِز الص ْوـِ َواْلِهْطِر ُب َشْهِر َرمَ ُب كتاب الصياـ، مسلم  رواه( ٘)
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ـَ َأْجزَأَُه، َوَعلَ  :ة  ي  ان  الث   ال  ح  ال    ـُ أيض ا، وإْف َصا ـُ َواَل يَػَتَضر ُر بِِو، فَػَهَذا ُيْكَرُه لَُو الص َيا ى َمْن َيُشق  َعَلْيِو الص َيا
ا مَ : »فقاؿَ  ،فُل َل عليوِ  دْ قَ  ُب َسَهٍر فَػَرَأ  زَِحام ا َوَرُجبل   الل ِو  رسوؿُ  افَ كَ   :قاؿَ   َجاِبرٌ  َىَذا وُبَْمُل َما َرَواهُ 

  (ٔ)متهق عليو.«.اْلِ   الص ْوـُ ُب الس َهرِ  نَ مِ  سَ يْ لَ : »فقاؿَ  ،َصاِئمٌ  :فَػَقاُلوا ،«؟اذَ ىَ 

عليو القضاء، كالذي يكوف مشغوال ُب غًن رمضاف  ولكن يشق   ن ال يشق عليو الصياـُ مِ  :ة  ث  ال  الث   ال  ح  ال   
 ، أو ينشط ُب الصياـ مي الناس وال ينشط وحده، أو أف عنده عباداتٍ لقضاءُ عليو ا فيشق   أو سهرٍ  بوفيهةٍ 

ويشق عليو القضاء ُب ىذه اغبالة، فاألفضل ؽبذا أف يصـو ُب  وِ وقتِ  أكثرَ  أخر  ُب فطره تستغرؽُ  أو أعماال  
 السهر.

ء، فقد اختلف العلماء ُب ن يستوي عنده األمراف الصياـ وعدمو، وال يشق عليو القضامَ  :ة  ع  اب  الر   ال  ح  ال   
ابن عمر وابن عباس وسعيد اإلماـ أضبد، وقوؿ مذىب وىو  األفضل لو، والصحيح أف األفضل لو الهطر،

نا اإلسبلـ ابن تيمية وشيخُ  وابن خزيبة وابن حباف، واختاره شيخُ  بن اؼبسيب والشعيب واألوزاعي وإسحاؽ
رضي  بن ُعَمرَ  يستمتي برخصة اهلل تعاىل، وُب حديث عبد اهلل الدائمة لئلفتاء، وذلك ألنو جنةُ باز والل   ابنُ 

 رواه .«ا َيْكَرُه َأْف تُػْ َتى َمْعِصَيُتوُ مَ كَ   ،الل َو وبُُِب َأْف تُػْ َتى ُرَخُصوُ  ف  إ»: الل ِو  رسوؿُ  قاؿَ  :قاؿَ  اهلل عنهما
ٌة َومَ ) :، ويدؿ عليو أيضا قولو تعاىل(ٕ)ابن حبافو  ابن خزيبة وصححو  أضبد ن َكاَف َمرِيضا  َأْو َعَلى َسَهٍر َفِعد 

ه ُب  ة  مباشرَ  وُ لَ قَ ألنو نػَ  اإلفطارَ  للمريض واؼبسافرِ  ، حيث جعل األصلَ (ٖ)(م ْن أَي اـٍ ُأَخرَ  إىل القضاء، ومل ىبًن 
 وجوٌ  طرِ كانوا يصوموف ُب السهر لكاف ؼبن قاؿ بوجوب الهِ  و وأصحابَ   الصياـ وعدمو، ولوال أف النيب  

 ن ىذه ارية الكريبة.مِ 
أف يستهيد اؼبسافر بالهطِر زيادَة عبادٍة أو مصلحة  ك ف يتقو  بو على اعبهاد، أو على  :ة  س  الخام   ال  ح  ال   

ها على وجو أًب  فبا لو الُعمرة أو ؿ ما يدخل مكة هنار ا ألف االبتداء هبا أوؿ قدومو ىو السنة، أو أدائِ  أداءِ 
  كما أمر النيب   طرُ الهِ  أو يكوف لو أد اىا صائم ا شق  عليو، فاألفضل لو ُب ىذه اغباؿأد اىا صائم ا، 

 (ٗ) طر ُب فتح مكة.بالهِ  و أصحابَ 

                                 
،البخػػاري  رواه( ٔ) ػػَهِر » :ِلَمػػْن فُل ػػَل عليػػو َواْشػػَتد  اغْبَػػر   بَػػاب قَػػػْوِؿ النػػيب  ُب كتػػاب الصػػـو ُب كتػػاب  مسػػلمو (، ٗٗٛٔ)ٚٛٙ/ٕ «لػػيس مػػن الْػػِ   الص ػػْوـُ ُب الس 

 .(٘ٔٔٔ) ٙٛٚ/ٕباب جواز الصـو والهطر ُب شهر رمضاف للمسافر  ،الصياـ
ه مسػػػػندُب البػػػػزار ، و ٓٗٔ/ٖسػػػػنن الكػػػػ   ُب الالبيهقػػػػي  ، ورواه(ٕٕٗٚ)ٔ٘ٗ/ٙابػػػػن حبػػػػاف و  ،(ٜٓ٘)ٖٚ/ٕابػػػػن خزيبػػػػة  وصػػػػححو  ،ٛٓٔ/ٕأضبػػػػد  رواه( ٕ)
 ،رواه أضبػد بإسػناد صػحيح(: ٚٛ/ٕ الرتغيػب والرتىيػبوقػاؿ اؼبنػذري ) ،رواه البيهقػي بإسػناد جيػد(: ٜٕٚ/ٕخبلصػة األحكػاـ )قاؿ النػووي (، ٜٜٛ٘)ٕ٘٘/ٕ

 .(ٗٙ٘) إرواء الغليل وصححو األلباين ُب ،والبزار والط اين ُب األوسط بإسناد حسن

 .٘ٛٔ( سورة البقرة آية ٖ)

ػػػػَهِر إذا تَػػػػػَوىل  اْلَعَمػػػػلَ ُب كتػػػػاب الصػػػػياـ، مسػػػػلم  رواه( ٗ) ، وسػػػػي ٌب بتمامػػػػو إف شػػػػاء اهلل ُب ىػػػػذا الكتػػػػاب )اغبػػػػديث (ٕٓٔٔ)ٜٛٚ/ٕ بَػػػػاب َأْجػػػػِر اْلُمْهِطػػػػِر ُب الس 
 .((ٕٛرقم)
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هبوز الهطر للمسافر من أوؿ ما ىبرج من بلده ولو كاف قد ابتدأ الصياـ، كما هبوز لو الهطر  :الثة  الث   الفائدة  
ا أيض   طرُ الصبلة كاليـو واليومٌن والثبلثة وكبوىا، ولو الهِ  رَ صْ ني قَ ال سبَ  ـ ببلد إقامة  إذا أقا طرُ أثناء السهر، والهِ 
رضبهم  على الصحيح من قوو العلماء ه وال يلزمو اإلمساؾُ طرَ فِ  و أف يتم  ا فلَ ر  مهطِ  هُ دَ بلَ  لَ خَ ُب رجوعو، وإذا دَ 

ُب ىذه  اإلمساؾ على وجوبِ  ، ألنو ال دليلَ أضبد عن اإِلماـ مذَىُب ماِلك والشافعّي وروايةٌ  ووى ،اهلل تعاىل
:  مسعودٍ  بنِ ا وي يده قوؿُ  ،إال بدليلٍ  هُ رَ خِ أف من أفطر أوؿ النهار بعذر جاز لو الهطر آَ  ، واألصلُ اغبالة

ا، فبل هبوز لو ئم  ها صابلده ودخلَ  ـَ ، وأما إذا قدِ (ٔ) . رواه ابن أيب شيبةَأَكَل َأو َؿ النػ َهاِر فَػْلَيْ ُكْل آِخَرهُ  نْ مَ 
 .وِ صيامِ  ، ويلزمو إسباـُ حينئذٍ  طرالهِ 

                                 
 .(ٖٖٜٗ)ٖٓٔ/ٕ ومصنهُب ابن أيب شيبة رواه  (ٔ)
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م اع  في نـ ه ار  ر م ض ان  و م ق دِّم ات و  ح    كم  ال ج 
 

َنَما كَبُْن ُجُلوٌس ِعْنَد النيب   :اؿَ قَ  ُىَريْػَرَة  عن أيب -ٓٔ  !َىَلْكتُ  ،يا َرُسوَؿ الل وِ  :ِإْذ َجاَءُه َرُجٌل فقاؿَ   بَػيػْ
 :قاؿَ ، «؟ذبَُِد َرقَػَبة  تُػْعِتُقَها ىلْ »: الل ِو  رسوؿُ  اؿَ قَ فػَ  !ى اْمرََأٌب وأنا َصاِئمٌ لَ َوقَػْعُت عَ  :اؿَ قَ  ،«؟كَ ا لَ مَ »: اؿَ قَ 
ـَ ِست ٌَن ِمْسكِ »: اؿَ قَ فػَ  ،الَ  :اؿَ قَ ، «؟فَػَهْل َتْسَتِطيُي َأْف َتُصوـَ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعٌْنِ »: اؿَ قَ  ،الَ   ،«ين افَػَهْل ذبَُِد ِإْطَعا
َنا كَبُْن عَ ،  َفَمَكَث النيب   :اؿَ قَ . الَ  :اؿَ قَ  : اؿَ قَ  -َواْلَعَرُؽ اْلِمْكَتلُ  -ِبَعَرٍؽ فيو سَبْرٌ   ُأٌبَ النيب   لكَ ى ذَ لَ فَػبَػيػْ
ْؽ ِبوِ ذَ ىَ  ذْ خُ »: اؿَ قَ  ،اأنَ  :اؿَ قَ فػَ ، «؟أَْيَن الس اِئلُ »  ؟!ا َرُسوَؿ الل وِ ِمين  يَ  أََعَلى أَفػَْقرَ  :الر ُجلُ  اؿَ قَ فػَ  ،«ا فَػَتَصد 

َهاالَ  ٌْنَ ا بػَ فَػَوالل ِو مَ  ٍُب   ، َبَدْت أَنْػَيابُوُ ىت  حَ   َفَضِحَك النيب   .أَْىِل بَػْيِِت  نْ أَْىُل بَػْيٍت أَفػَْقُر مِ  -يُرِيُد اغبَْر تَػٌْنِ  -بَػتَػيػْ
 (ٔ).متهق عليو.«َأْطِعْمُو أَْىَلكَ »: قاؿَ 

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
، وىو حىت يغيب رأُسو )اغبَشَهة( وىو إيبلُج الذ َكِر ُب اْلَهرْجِ  ،اعبماعُ فبا وبـر على الصائم:  ولى:األ   الفائدة  
 فَمىَت جامي الصائُم بَطل صوُمو فَػْرضا  كاف أْو نَػْهبل .  ،وأْكبَػُرىا إشبا   اؼبهط راتِ  أْعَظمُ 

عن  ن ىذا اإلٍب العظيم، واإلمساؾُ إىل اهلل تعاىل مِ  التوبةُ عليو َلزِمو  ٍب إْف كاف ُب هناِر رمضاَف والصوـُ واجبٌ 
 :وىي ،الكهارُة اؼبغل ظةُ ا ووجب عليو أيض  ، بدال عنو يوـٍ قضاِء مي فيو،  يَ جامَ  الذي ُب ىذا اليـواؼبهط رات 

لُعْذٍر شرعي  ك ي اـ العيدين مل هَبْد فصياـ شهريِن متتابعٌن ال يُػْهطِر بينهما إال   فإف ،عتُق رقبٍة م منةٍ 
رِض والسهر لغًِن قصِد اْلِهْطر، فإْف أف ،والتشريقِ 

َ
مو لزِ  اطََر لغًِن عذٍر ولو يوما  واحد  أو لُعْذٍر حس ي  كاؼب

ـَ شهرينِ  ،اسِتْئناُؼ الصياـِ ِمْن جديٍد ليحصَل التتابُي ـُ ست ٌن مسكين   فإف مَل يستطْي صيا  ،امتتابعٌن فإطعا
 .ِمن طعاـ اردميٌن ا من أألرز أو غًنهنصف تقريب  ربي أو كيلو و كيلو و ل  مسكٌٍن  ِلكُ 

 إْنزاُؿ اْلَميِن  نوعاِف: :انية  الث   الفائدة  
ا، مثلُ  وِ هعلِ بِ  اإلنزاؿُ  األول:   للنسػاءِ  النظرِ  أو بتكرارِ  أو االستمناءِ  أو التقبيلِ  أو اللمسِ  و باؼبباشرةِ : إنزالِ َقْصد 

إال  باجِتَناهبػا كمػا جػاء ُب  ِمَن الش ْهوِة ال ِِت ال يكػوُف الصػوـُ  وألن  للصائم،  ، وىذا ال هبوزُ أو األفبلـِ  أو الصورِ 
: ػػُرُؾ طََعاَمػػُو َوَشػػرَابَُو َوَشػػْهَوَتُو ِمػػ» اغبػػديث اْلُقْدسػػي   ، وهبػػبُ ن فعلػػو فقػػد أفطػػرَ وَمػػ ،(ٕ).متهػػق عليػػو«َأْجلِػػي نْ يَػتػْ

 .ارةٌ وليس عليو كه   ه فيما بعد،ىذا اليـو عن الطعاـ والشراب، وقضاؤُ  عاىل، واإلمساؾُ إىل اهلل ت عليو التوبةُ 

                                 
، البخاري  رواه( ٔ) بػاب تغلػيظ  ُب كتػاب الصػياـ،مسػلم و  ،(ٖٗٛٔ)ٗٛٙ/ٕيكػن لػو شػيء فتصػدؽ عليػو فليكهػر  باب إذا جامي ُب رمضاف وملُب كتاب الصـو

 .: الز بيل أو اؼبِكتل الذي يوضي فيو التمر أو غًنهؽرَ عَ وال ،(ٔٔٔٔ)ٔٛٚ/ٕاع ُب هنار رمضاف على الصائم ووجوب الكهارة الك   فيو ربرًن اعبم

،البخاري  رواه (ٕ)  (.ٔ٘ٔٔ) ٚٓٛ/ٕباب فضل الصياـ  ُب كتاب الصياـ،مسلم (، و ٜ٘ٚٔ)ٓٚٙ/ٕبَاب َفْضِل الص ْوـِ  ُب كتاب الصـو
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 ، أو بػالنظرةِ اجملػر ِد عػن العمػلِ  أو التهكػًنِ  و بػاالحتبلـِ : نزولِػه، مثػلُ وال اختيػارِ  وِ علِػنػزوؿ اؼبػين بغػًن فِ  الثاني:    
 وأم ػػا، بغػػًِن اختيػػاِر الصػػائميقػػي ألف  االحػػتبلـَ  ؛صػػائمَ ال رُ هط ػػ، وال يُ علػػى اإلنسػػاف فيػػوِ  األوىل، فهػػذا ال حػػرجَ 
ػػػا َوْسَوَسػػػْت أو »:  النػػػيب   قػػػاؿَ  :قػػػاؿَ   أيب ُىَريْػػػػَرةَ  غبػػػديثالَتهكػػػًُن فمعهػػػٌو عنػػػو  ِإف  الل ػػػَو ذَبَػػػاَوَز ألُم ػػػِِت َعم 

َثْت ِبِو أَنْػُهَسَها  (ٔ).متهق عليو.«أو َتَكل مْ  ،تَػْعَمْل ِبوِ  ا ملَْ مَ  ،َحد 

بو،  ُب التهطًنِ  العلماءُ  ، وقد اختلفَ وُ لَ نبا فبل ينبغي للصائم أف يهعَ وكبوِ  مسٍ أو لَ  بتقبيلٍ  يِ ذْ مَ الْ  ا إنزاؿُ وأم   
 ر الصائم، ولكنو ينبغي لو أف يتجنب ما يدعوه إىل ذلك.والصحيح أنو ال يهط  

 :صنهاف فالناسُ  للمين   زاؿٍ بدوِف إنْ بشهوة  يُل والل ْمسبِ قْ أم ا التػ   :الثة  الث   الفائدة   
 نْ عَ ف ، فهذا ال ب س بهعلو،بشهوةٍ  ُب اعبماع أو إنزاؿ اؼبين   ن الوقوعِ مِ  يَبِْلُك نَػْهَسوُ الذي  الصنف األول:    

ـ  اؼب منٌَن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها  َوَلِكن ُو  ،َويُػَباِشُر وىو َصاِئمٌ  ،يُػَقب ُل وىو َصاِئمٌ  الل ِو  وؿُ سُ رَ  كافَ »: قالتْ أ
 (ٕ).«ُب َرَمَضافَ »سلٍم: .متهق عليو، وُب رواية ؼب«أَْمَلُكُكْم إِلْرِبوِ 

فبل هبوز لو  ،بشهوةٍ  اؼبين   أو إنزاؿِ  ُب اعبماعِ  الوقوعِ ن ىبشى مِ و  يَبِْلُك نَػْهَسوُ الذي ال  الصنف الثاني:    
 ،احديث   جَ ن تزو  مَ  وخباصةٍ من ذلك، ر الشباب ، فليحذعن الهسادِ  وِ ا للذ ريعِة، َوصونا  لصيامِ َسد   ذلك،

 لِ فكثًنا ما يقي منهم التهريط ُب ىذا فيقعوف ُب إفساد صيامهم الذي ىو كبًنة من كبائر الذنوب، مي ربم  
َوأَتَاُه ، «وفَػَرخ َص لَ » ،اْلُمَباَشَرِة لِلص اِئمِ  عنِ   َسَ َؿ النيب   َأف  َرُجبل   ُىَريْػَرَة  وأب  وَ وقد رَ  ،ظةِ اؼبغل   الكهارةِ 

وصححو  والبيهقي داود وأب .رواهَوال ِذي نَػَهاُه َشاب   ،ا الذي َرخ َص لو َشْيخٌ فإذَ ، «فَػنَػَهاهُ » آَخُر َفَس ََلوُ 
 (ٖ).األلباين

 

                                 
بػاب ذبػاوز اهلل عػن حػديث الػنهس  ُب كتػاب اإليبػاف،مسػلم و  ،(ٕٚٛٙ)ٕٗ٘ٗ/ٙيْبَػاِف بَػاب إذا َحنِػَث نَاِسػي ا ُب األَ  ُب كتػاب األيبػاف والنػذور،  اريالبخرواه ( ٔ)

 .(ٕٚٔ)ٙٔٔ/ٔواػبواطر بالقلب 

، البخػػاري  رواه( ٕ) ِة َصػػْوـِ مػػن طَلَػػَي عليػػو اْلَهْجػػُر وىػػو ُجنُػػٌب  الصػػياـ،ُب كتػػاب مسػػلم (، و ٕٙٛٔ) ٓٛٙ/ٕبَػػاب اْلُمَباَشػػَرِة لِلص ػػاِئِم ُب كتػػاب الصػػـو بَػػاب ِصػػح 
 .، وىذا لهظو(ٙٓٔٔ)ٚٚٚ/ٕ

، داود  وأب رواه (ٖ) سػنده جيػد اغبنهػي بػن اؽبمػاـ اقػاؿ  ،ٖٕٔ/ٗسػنن الكػ   ُب الالبيهقػي  (، ومػن طريقػوٖٕٚٛ)ٕٖٔ/ٕبَاب َكرَاِىَيِتِو لِلش ػاب  ُب كتاب الصـو
 .((ٕ٘ٙٓ)ٛٗٔ/ٚصحيح أيب داود وصححو األلباين )(، ٕٖٖ/ٕفتح القدير )
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 م  الد   اج  ر  إخ  و   ة  ام  ج  ح  ال  ب   ر  ط  الف  
 

اِد بنِ عن  -ٔٔ ابن و  داود وأبأضبد و رواه .«طََر اغْبَاِجُم َواْلَمْحُجوـُ أَفْ »: قاؿَ   يب  الن   أف    َأْوسٍ  َشد 
 (ٔ)وغًنُىم. واغباكمُ وابُن خزيبَة  : أضبُد وابُن اؼبديين  وابُن راىويْو والبخاري  والُعقيلي  وصححو األئمة ،ماجو

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ   
 دؿ   وقد ،(ٕ)ةَ مَ اؼبِحجَ  اْلِمْحَجَم أو تسمى بآلة خاصةٍ  البدفِ  نإخراج الدـ مِ ىي: اغبَِْجاَمُة الفائدة  األ ولى: 
 (ٖ)أضبَد وأْكثِر فقهاِء اغبديث إْخراُج الد ـِ باغبجامِة، وىذا مذىُب اإِلماـِ ِمَن اْلُمَهط رَاِت: اغبديُث َعَلى أف  

الوليد النيسابوري  وأيب حباف وابنِ  خزيبة بنِ ااؼبنذر و  ابنِ و  وْ ويَ بِن راىُ  إسحاؽَ و  مهدي بنِ  الرضبن عبدِ ك
 البصري وابنُ  اغبسنُ و ،  ىريرة وعائشةُ  وبن أيب طالب وأب علي   وبو قاؿ، النيسابوري اهلل عبدِ  أيب واغباكمِ 

 جنةِ الل  و  وتلميِذه ابِن القيم، ةَ تيمي   اإلسبلـ ابنِ  شيخِ  ىو اختيارُ و  ،(ٗ)رضبهم اهلل األوزاعيو  سًنين وعطاءُ 
 (٘).رضبهم اهلل صبيعا عثيمٌنٍ  ابنِ  والعبلمةِ  بازٍ  نا ابنِ اء وشيخِ الدائمة لئلفت

:الفائدة  الث انية :   ع ان  ج ام ة  نـ و   الد م  ال خ ار ج  م ن  الب د ن  ب غ ي ر  ال ح 
  : ـُ الكثًُن اؼب ثػ ُر َعَلى الَبَدِف، مثكمِ ُب اغبْ  ةِ امَ جَ اغبِْ بِ  قُ حَ لْ ما يػُ النوع  األول   عِ ر  بػَ للت   ـِ سحب الد   ُل:، وىو الد 
 الكثًنِ  وِ مِ دَ  َع بإخراجِ ر  بػَ تَ أف يػَ  اا واجب  وُز للصائم صوم  فبل هبَُ ، ةِ امَ جَ اغبِْ  ًنَ ثِ  ْ تَ  فِ دَ ى البَ لَ عَ  رُ ثػ   َ يػُ  اثًن  كَ   افَ ا كَ إذَ  وِ بِ 

ووجب عليو  ،لك اليـوذ فقد أفطرللضرورة  وُ لَ عَ وإذا فػَ  ٌر لو ال تندفُي ضرورتو إال بو،طَ ضْ أف يوجَد مُ  إال  
 القضاء. 

                                 
،داود  وأبو  ،ٕٕٔ/ٗأضبد  رواه( ٔ) بَاب ما جاء ُب اغبَِْجاَمِة  ُب كتاب الصياـ،ابن ماجو (، و ٜٖٕٙ(،)ٖٕٛٙ)ٖٛٓ/ٕ بَاب ُب الص اِئِم وَبَْتِجمُ  ُب كتاب الصـو

، (ٖٓٚٔ)ٕ٘/ٕالػدارمي و  (،ٖٖٛٔ)ٕٚٔ/ٕجامة للصائم ذكر االختبلؼ على أيب قبلبة اغبُب كتاب الصياـ، الك    ُب النسائي( و ٔٛٙٔ)ٖٚ٘/ٔ لِلص اِئمِ 
ىػػذا اغبػػديث قػػد صػػح  ، قػػاؿ: ٕٜ٘/ٔاؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحٌن واغبػػاكم ُب  (،ٖٖٖ٘)ٕٖٓ/ٛابػػن حبػػاف  وصػػححو  ،ٕ٘ٙ/ٗسػػنن الكػػ   ُب الالبيهقػػي و 

 ٕٜ٘/ٔ(، وصػػػػػححو ابػػػػػن اؼبػػػػػديين )نقلػػػػػو ُب اؼبسػػػػػتدرؾٕٜ٘/ٔ)نقلػػػػػو ُب اؼبسػػػػػتدرؾىػػػػػذا إسػػػػػناد صػػػػػحيح يقػػػػػـو بػػػػػو اغبجة : ويػػػػػو إسػػػػػحاؽ بػػػػػن راى ، وقػػػػػاؿب سػػػػػانيد
حػػديث  (، فقػػاؿ:ٖٙ٘/ٗضػػعهاء قيلػػي )الوصػػححو العُ (، ٖٜٔ/ٕوصػػححو البخػػاري، وقػػاؿ: ىػػو أصػػح شػػيء ُب البػػاب )التلخػػيص اغببػػًن (،  ٕ٘ٙ/ٗوالبيهقػػي

وصححو أيضا أضبد والدارمي )نقلػو  .اىػث ُب ىذا الباب حديث شداد بن أوسأصلح األحادي(: ٜٖٔ/ٕضعهاء ، وقاؿ )الشداد بن أوس صحيح ُب ىذا الباب
عػن طبسػػة  ٖٔٔص ُب اغبػديث اؼبتػواتر نظػم اؼبتنػاثروقػد ذكػره الكتػاين ُب  ، وقػد جػاء مػن حػديث ثوبػاف ورافػي بػن خػػديج وغػًنىم،(ٜٗ٘/ٔاؼبسػتدرؾ  اغبػاكم ُب

 عليػو مػن حػديث عشػرين مػن الصػحابة  وقػد وقهػتُ  .اىػػابن منده عن شبانيػة وعشػرين مػن الصحابة وُ قَ طر   (:ٔٚٙ/٘البدر اؼبنًن وقاؿ ابن اؼبلقن) عشر صحابيا،
 .بعضها ب سانيد صحيحة وبعضها ضعيهة، وبعضها من االختبلؼ الذي غلط فيو بعض الرواة

 ( ومعىن اغبجم: اؼبص  كما ُب اؼبعاجم.ٕ)

 (ٕٕ٘/ٕ٘هتاو  )ال .اىػكثر فقهاء اغبديثأب مذى رُ هط  القوؿ ب ف اغبجامة ت( قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: ٖ)

 .ٖٗٙ/ٙاجملموع ، و ٘ٔ/ٖاؼبغين  ( ينظر:ٗ)

 زاد اؼبعػادوقػد أطػاؿ علػى اؼبسػ لة بكػبلـ نهػيس ال تكػاد ذبػده عنػد غػًنه، و  ٖٗ٘/ٙحاشية ابن القيم على سنن أيب داود و ، ٕٕ٘/ٕ٘فتاو  ابن تيمية ( ينظر: ٘)
 .ٜٖٕ/ٜٔ، وفتاو  ابن عثيمٌن ٕٛ٘/٘ٔ، وفتاو  ابن باز ٕٕٙ/ٓٔالدائمة وفتاو  اللجنة ، ٔٙ/ٗ،ٔٙ/ٕ
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ـُ اليسًُن اػبارجُ مِ كْ ُب اغبْْ  ةِ امَ جَ اغبِْ بِ  قُ حَ لْ يػُ  ال ما اني:الث   النوع    ، وىذا فِ دَ جزء من أجزاء البَ  أي   نْ مِ  ، وىو الد 
ـَ، مثُل: خروِج الدـِ  أو  ،اإِلبرة وكبوىا زِ رْ غَ  أو ،رحِ أو اعبُْ  ،ن  الس   أو قليِ  ،أو الباسور ،بالر عاؼِ  ال يُػْهِسُد الص َيا

الصائُم  رُ فبل يهطِ ؛ األسنافِ  اةِ شَ رْ فػُ  أو اؾِ وَ الس   باستعماؿِ  ةِ ثَ الل   نَ مِ  وِ روجُ خأو  ،لِلت ْحِليلِ  القليلِ  ـِ الد   بِ حْ سَ 
ح ُة الصْوـِ ، واألصُل صِ ر ُب البدف كت ثًِن اغبجامةِ ال ي ث   إذْ  ،ااىَ عنَ دبِ  والَ  ة  امَ جَ حِ  ليسَ  ألنوُ  بشيٍء من ذلكَ 

 .إال  ِبَدليلٍ 
أو غًنه، لكنو  سيارةٍ  حادثِ  كما لو كاف بسببِ   ،هِ اختيارِ  بغًنِ  الكثًنِ  الدـِ  خبروجِ  ر اإلنسافُ وىكذا ال يهطِ 

 ى.ضَ وقَ  رَ أفطَ  وِ لضعهِ  إذا احتاج إىل الهطر
ِعدِة مِ  وىو إخراُج ما ،االتػ َقي   َعْمد   :اتِ ط رَ هَ مُ الْ  نَ مِ  :الثة  الث   الفائدة  

َ
 أو شراٍب عن طريق اْلَهم، ن طعاـٍ ُب اؼب

ال أعلم بٌن أىل العلم فيو  :رضبو اهلل قاؿ اػبطايب، أىل العلمىذا قوؿ عامة : رضبو اهلل دامةقُ  قاؿ ابنُ 
تعمد ويهطر إذا (ٔ).اىػاد  عامِ  ن استقاءَ مَ  صوـِ  م على إبطاؿِ لالعِ  أىلُ  أصبيَ  :رضبو اهلل اؼبنذرِ  وقاؿ ابنُ  ،اخبلف  
ك ف يتعمد   أو بالنظرِ  ،أف يشم شيئا  ليقيء بو مثلُ  أو بالشم   ،وِ حلقِ  أو غمزِ  وِ إما بالهعل كعصر بطنِ  التػ َقيػ  َ 
، فصومو صحيح و فخرج بغًن إرادتوِ بَ لَ َذَرَعُو القيء وغَ  فيُػْهِطُر بذلك كل و، أم ا إَذا ،بو إىل شيء ليقيءَ  النظرَ 

َعو ،يلزْمو َمْنُي الَقيِء ألف  ذلك َيُضر هَمِعدتُُو ملَْ  وإذا راجتْ  ، ولكن لو ولكْن يرتُكو فبل وباوُؿ القيَء وال منػْ
ا ألنو مريض أو ُب حكمو، ويهطر ذلك  احتاج إىل التػ َقُيِ  ُب ىذه اغبالة وكبوه فبل حرج عليو أف يتقي  عمد 

، ويقضي بدال عنو  . اليـو

                                 
 .كي عن ابن مسعود وابن عباس أف القيء ال يهطروحُ  ، وفيو:ٖٕ/ٖاؼبغين  (ٔ)



 ٖٜ 

 روط  الف ط ر  بال م ف طِّر ات  ش  ا و  م  اى  ن  ع  ي م  ا ف  م  و   ب  ر  الش  و   ل  ك  األ  ب   ر  ط  الف  
 

َا ،َصائٌِم َفَ َكَل أو َشِرَب فَػْليُِتم  َصْوَموُ  وَ ن َنِسَي وىُ مَ »: الل ِو  سوؿُ رَ  قاؿَ  :قاؿَ   ُىَريْػَرَة يب أَ  نْ عَ  -ٕٔ  فَِإمب 
  (ٔ).متهق عليو.«َأْطَعَمُو اهلل َوَسَقاهُ 

 يتعلق بهذا الحديث فوائد:
 بطريقٌن: إيصاُؿ الط عاـِ أو الشراب إىل اعبَْْوؼ يهسد الصياـَ  ى:ول  األ   ة  د  ائ  الف  
وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َحىت  )َمشروب، لقولو تعاىل: أو الْ  كاف نوُع اؼب كوؿِ   اأي  رُب، األكُل أو الش   األول: يق  ر  الط   

َ َلُكُم اػْبَْيُط األَبْػَيُض ِمَن اػبَْ  ـَ ِإىَل ال ْيلِ ْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَهْجِر ٍُب  أسب  يَػَتبَػٌن   ،ويدخل ُب حكمهما:(ٕ) (وْا الص َيا
َلِقيِط بن ل  قولو، ألف األنف مدخل للجوؼ، يدؿ على ذلك األنفِ إدخاؿ الشراب أو الطعاـ عن طريق 

 ِِ رواه  «َأْف َتُكوَف َصائِم ا اِلْغ ُب االْسِتْنَشاِؽ إال  َوبَ  ،اأَلَصاِبيِ  ٌْنَ َوَخل ْل بػَ  ،َأْسِبغ اْلُوُضوءَ » :َرَة َصْب
).ي  وِ وَ والنػ   رٍ جَ حَ  وابنُ  واغباكمُ  حباف ابنُ و  خزيبةَ  ابنُ  وُ حَ صح  و  األربعة،

ٖ) 

 وىو شيئاِف:  ،ما كاف دبَْعىَن األْكِل والشربِ الثاني:  يق  ر  الط   
ـَ ىو غاي ؛بنزيٍف فُيحقَن بو دـٌ فيْهِطُر بذلك مثل أف ُيصابَ  ،َحْقُن الد ـِ ُب الصائمِ أح د ىما:   ةُ ألف الد 

  . )الغسيل الدموي(الدـ بالنسبة ؼبرضى الُكلى غسيلُ  ، ومثلو ُب التهطًن:الِغذاِء بالط عاـِ والشرابِ 
يُة ال ِِت ُيكتَػَهى هبا عن األكل والشربغَ مُ اإِلبُر الْ : هماثاني  ال إْف مل تكن أْكبل  و فإذا تناَوؽبا أْفطَر ألهنا و  ،ذ 
ا دبعنانُبا، فَػثََبت ؽبا ُحكمهما. شُ   ربا  َحِقْيقة ، فإهن 

ة  الث انية :  : (ٗ)روطٍ شُ  ثبلثةُ  اؼبهط رات إال إذا توافرتْ  نَ مِ  بشيءٍ  ائمُ الص   رُ طِ ال يُػهْ  الف ائ د 
: َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَمآ َأْخطَْ ًُبْ )اىل: ما ، فإف كاف جاِىبل  مل يُهِطُر، لقولو تعأْف يكوَف عالِ  الشرط  األو ل 

، ِمْثلُ  اِىبل  باغبُْْكمِ جَ  كافَ أوسواٌء ، (٘)(ِبِو َولَػِكن م ا تَػَعم َدْت قُػُلوُبُكْم وََكاَف الل ُو َغُهورا  ر ِحيما   أف  :الش ْرِعي 
                                 

، البخاري رواه( ٔ)   يُػْهِطػرُ اِسػي َوُشػْربُُو َوصِبَاُعػُو الُل الن  بَاب َأكْ ُب كتاب الصياـ،  مسلم(، و ٖٔٛٔ)ٕٛٙ/ٕبَاب الص اِئِم إذا َأَكَل أو َشِرَب نَاِسي ا  ُب كتاب الصـو
 .(، وىذا لهظو٘٘ٔٔ)ٜٓٛ/ٕ

 .ٚٛٔ آية البقرةسورة ( ٕ)

، بػاب مػا جػاء ُب  ٕٗٔ) ٖ٘/ٔ ْسػِتْنثَارِ بَاب ُب اال اه أبو داود ُب كتاب الطهارة،رو ( ٖ)  ٘٘ٔ/ٖمبالغػة االستنشػاؽ للصػائم  َكرَاِىيَػةِ (، والرتمػذي ُب كتػاب الصػـو
 ْسػِتْنثَارِ ُب االْسِتْنَشػاِؽ َواالبَػاب اْلُمَباَلغَػِة  كتػاب الطهػارة وسػننها، ُب ابػن ماجػو(، و ٚٛ) ٙٙ/ٔالنسائي ُب كتاب الطهارة، بػاب اؼببالغػة ُب االستنشػاؽ (، و ٛٛٚ)
ىػذا حػديث  :ٖٕٔ/ٗاؼبستدرؾ على الصحيحٌن  وقاؿ اغباكم ُب (،ٗ٘ٓٔ)ٖٖٖ -ٕٖٖ/ٖابن حباف و  (،ٓ٘ٔ)ٛٚ/ٔابن خزيبة  وصحح(، و ٚٓٗ)ٕٗٔ/ٔ

 :(٘ٓٔ/ٖشػػرح صػػحيح مسػػلم و  ،ٕٖٓ/ٙاجملمػػوع ، والنػػووي )(ٓ٘اإلمتػػاع بػػاألربعٌن اؼبتباينػػة السػػماع ص، وقػػاؿ اغبػػافظ ابػػن حجػػر )صػػحيح اإلسػػناد ومل ىبرجػػاه
 .حديث صحيح

 . ما عدا اغبيَض والن هاس (ٗ)

 . ٘آية  األحزابسورة  (٘)
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أف يُظن  أف  اْلَهْجَر مل َيطُلي  :بل  باغبَاِؿ أْي باْلوْقِت، ِمْثلُ جاىِ  ـ كافَ أ ،يُظن  أف  ىذا الشيَء غًن ُمَهط ٍر فيَػْهَعَلو
لكن مىت  ،فيْ ُكَل وىو طاِلٌي، أو يظن  أف  الشمَس قد َغرَبْت في كَل وىي مل تَػْغُرب، فبل يُػْهِطر ُب ذلك كل و

َ لو وىو ي كُل أو يشرُب أف الشمَس مل تغربْ  َهَظ ما ُب فمو إف كاف َك ولَ أمس أو أف الهجَر قد طليَ  ،تبٌن 
 فيو شيء لزواؿ عذرِه حينئٍذ.

 ىريرة  غبديث أيبأْف يكوَف ذاِكرا ، فإْف كاف ناسيا  فصيامُو صحيٌح وال قضاَء عليو  الش رط  الثاني:
نَ اؼبذكورِ  َر أْمَسَك وَلَهَظ ما ُب َفِمو إف كاف فيو شيٌء لَِزواؿ ُعْذره ِحيػْ رأ   نْ مَ ، وَ ئذٍ ، لكن مىت ذََكَر أو ذُك 

َوتَػَعاَونُوْا َعَلى اْل   َوالتػ ْقَو  َواَل تَػَعاَونُوْا َعَلى )لقولو تعاىل:  ؛أف يُنب هوُ  فإنو هبُب عليوِ  صائما  ي كُل أو يشربُ 
 . (ٔ)(اإِلٍبِْ َواْلُعْدَواِف 

: ا  فصياُمو صحيٌح وال و، فإْف كاَف ُمكَرىباْختَياره وإرادت ب ف يتناوؿ اؼبهط رأْف يكوَف ـُبْتارا ،  الش رط  الثالث 
 يٌح. حِ ُو صَ امُ يَ صِ اِء بغًِن اختيارِِه فَ مَ الْ  نَ مِ  سَبْضَمَض أْو استَػْنَشَق فنزؿ إىل جوِفو شيءٌ  ، ولوقضاَء عليو

ة  الث الثة:  ال يُػْهِطُر الص اِئُم ِبَشيٍء فب ا يَِلي: الف ائ د 
اِؿ اإِلبَِر غًن مَ عْ تِ اسْ ك ،اي  من غًن طريق الهم واألنف، ومل يكن مغذ  دخوؿ شيء إىل البدف إذا كاف أواًل:  

َنِة، ِوإبَِر اؼبَضاد اِت اغْبََيوِي ِة، ِوإبَِر األُنس يَِة وىي: اإِلبَػُر الِعبلِجي ُة، مثل: اإِلبَِر اْلُمَسك   لٌن ِلَمْرَضى الس ك ِر. اْلُمَغذ 
 . وِ بْ الر   اخِ خَب   اؿُ مَ عْ تِ اسْ  ا:ثانيً  
 ى. ضَ رْ مَ لْ خار لِ األكسجٌن أو البُ  اؿُ مَ عْ تِ اسْ  ا:ثالثً  
، ومل يدخل إىل اعبوؼ ـٌ رْ ألنو ليس للرائحة جِ الط ي َبِة، مثل: الط يِب والر وْبَاِف والَبُخوِر،  حِ ائِ وَ الر   م  شَ  ا:رابعً  

 . وِر ألف لو ِجْرم ا ينهُذ إىل اعبوؼالَبخُ  استنشاؽِ  ي ت دليل شرعي يبني الصائم من ذلك، ولكن ينبغي ذبنبُ 

                                 
 . ٘آية  ائدةاؼبسورة  (ٔ)



 ٗٔ 

 هاوفضل   ان  في رمض   مرة  الع   استحباب  
 

ـ  ِسَنافٍ  نَ الْمرَأٍَة مِ  قاؿَ   َأف  النيب  عنهما رضي اهلل َعب اٍس  بنِ عبِد اهلل عن  -ٖٔ ا إذَ »: األَْنَصاِر يُػَقاُؿ ؽبا ُأ
 (ٕ).«َحج ة  َمِعي» ا:ؽبمَ  ، وُب روايةٍ (ٔ) .متهق عليو«ْعِدُؿ َحج ة  تػَ  ُعْمَرة  فيوِ  فإف   ،َرَمَضاُف فَاْعَتِمرِي اءَ جَ 
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

عن أيب العمرُة ِمن األعماِؿ الصاغبِة اؼبرغ ِب فيها شرع ا، وؽبا فضائُل كثًنٌة منها ما ثبت  ولى:األ   الفائدة  
نَػُهَماا»: قاؿ َأف  َرُسوَؿ الل ِو  ُىَريْػَرَة  ُروُر ليسَ  ،ْلُعْمَرُة إىل اْلُعْمَرِة َكه اَرٌة ِلَما بَػيػْ  لو َجزَاٌء إال   َواغبَْج  اْلَمبػْ
، وأفضل زمٍن لبلعتماِر شهُر رمضاف، فالعمرُة فيو تعدُؿ ُب الهضِل َحجة  أو َحجة  مي (ٖ).متهق عليو«اعْبَن ةُ 
اَف كل و ليس م ا وُب رمضاَف خصوص ا، وىي مشروعة ُب رمض، فينبغي اغبرُص على أداِء الُعمرِة عمو النيب  

أف وبِرـَ  وحقيقة العمرة في رمضان :اِمِو أو لياليِو، ن أي  ص  هبا شيٌء مِ على أو لِِو، وال ىبَُ  رخره فضٌل خاص  
أحرـَ هبا قبل اإلنساف هبا بعد دخوؿ شهر رمضاف، وي د يها فيو، ىذا ما ال خبلؼ فيو بٌن العلماء، أم ا َمن 

اىا ُب شواؿ؛ فقد اختلف العلماء ُب دخوِؿ شهر رمضاف وأداىا فيو، أو أحـر هبا ُب هناية شهر رمضاف وأد  
 .اعتبارىا عمرة رمضانية، واهلل أعلم بالصواب

ات َمن كاف يبر ُب ذىابو إىل مكة معتمرا ب حد اؼبواقيت فإنو هبب عليو اإلحراـ من اؼبيق :انية  الث   الفائدة  
الذي يبر بو، وال هبوز لو ذباوزه بدوف إحراـ، والذي يسافر بالطائرة فإنو وبـر إذا حاذ  اؼبيقات أو قبلو 

 وإف ذبهز ُب بيتو باالغتساؿ ولبس مبلبس اإلحراـ فهو حسن ألنو أيسر لو، وقد لبس النيب بيسًن، 
رضي اهلل  الل ِو بن َعب اسٍ  عبدُ  قاؿ أزرىم وأرديتهم ُب اؼبدينة قبل اػبروج إىل ذي اغبليهة، وأصحابو 

 اهرو  . اْلَمِديَنِة بَػْعَد ما تَػَرج َل َواد َىَن َولَِبَس ِإزَارَُه َورَِداَءُه ىو َوَأْصَحابُوُ  نَ مِ   اْنطََلَق النيب   :عنهما
مىت شاء، بل ال يتحلل   بالعمرة فإنو ال يتحلل ِمن ىذا اإلحراـاإلحراـ ولّب   إذا عقد احملـر نيةَ و ، (ٗ)البخاري

 إال بإَحِد أمرين نبا:
  ب ركاهنا وواجباهتا، ويتحلل منها باغبلق أو التقصًن. ب ف ي ٌب ،إسباـ عمرتو :أوالً  

                                 
، وىػػذا (ٕٙ٘ٔ)ٜٚٔ/ٕبَػػاب َفْضػػِل اْلُعْمػػَرِة ُب َرَمَضػػاَف  ُب كتػػاب اغبػػج،مسػػلم و  (،ٜٓٙٔ)ٖٔٙ/ٕبَػػاب ُعْمػػَرٍة ُب َرَمَضػػاَف  ُب أبػػواب العمػػرة، البخػػاري رواه (ٔ)

 .لهظو

 (، ومسلم ُب اؼبوضي السابق.ٗٙٚٔ)ٜ٘ٙ/ٕ بَاب َحج  الن َساءِ ُب أبواب اإلحصار، البخاري  رواه (ٕ)

بَػػػػػاب ُب َفْضػػػػػِل اغْبَػػػػػج  َواْلُعْمػػػػػَرِة َويػَػػػػػْوـِ َعَرفَػػػػػَة ُب كتػػػػػاب اغبػػػػػج، مسػػػػػلم و  (،ٖٛٙٔ)ٜٕٙ/ٕ بَػػػػػاب ُوُجػػػػػوِب اْلُعْمػػػػػَرِة َوَفْضػػػػػِلَها، َواُب اْلُعْمػػػػػَرةِ أَبْػػػػػػ ُب البخػػػػػاري رواه(ٖ)
ٕ/ٜٖٛ(ٖٜٔٗ). 

 .(ٓٚٗٔ)ٓٙ٘/ٕ ما يلبس احملـر من الثياب واألردية واألزر ُب كتاب اغبج ، باب البخاريرواه  (ٗ)



 ٕٗ 

أف وبصل لو ماني قهري يبنعو من إسباـ العمرة، فإف كاف قد اشرتط عند اإلحراـ فقاؿ: )لبيك عمرة،  ا:ثانيً  
فإنو يتحلل عند وجود ىذا اؼباني من غًن شيء، وإف مل يكن  يث َحَبْسَتين(،ح ين حابس َفَمِحل يسَ بَ فإف حَ 

 ، ٍب وبلق أو يقصر، وهبذا يتحلل من إحرامو.، فيتحلل بذبح شاةٍ رِ اشرتط عند اإلحراـ فلو حكم احملصَ 
ـُ، ٍب الطواُؼ وركعت :الثة  الث   الفائدة   ف بعده، ٍب السعُي، اتتكوف العمرة ُب اعبملة ِمن أربعِة أشياَء ىي: اإلحرا

 ٍب اغبلُق أو التقصًُن، وصهُتها باختصار على النحو التاو: 
ـُ، ب ف يقوؿ:  :أوالً   ، يرفي هبا الذ كرُ سن التلبية بعدهتسك، و ُب الن   ا بذلك الدخوؿَ ، ناوي  (يك عمرة  لب  )اإلحرا
 ا حىت يدخل مكة وير  بيوهتا.ي  و األنثى، ويستمر ملبػ  و وزبهضُ صوتَ 

إذا وصل اؼبسجد اغبراـ دخلو برجلو اليمىن وقاؿ الذكر الوارد عند دخوؿ اؼبسجد، ٍب يشرع ُب  ا:نيً ثا
الطواؼ مبتدئا باغبجر األسود، فيستقبلو ببدنو، ويشًن إليو بيده اليمىن قائبل: )اهلل أك (، وإف تيسر استبلـ 

 اغبجر وتقبيلو من غًن مزاضبة وإيذاء فهو أفضل.
، وهبعل طرُب الرداء طَِبع ا ُب صبيي طواؼ العمرة ب ف يكشف منكبو األيبنيطوؼ الرجل ُمضْ يسن أف  ا:ثالثً 

، ويسن أف يسرع اؼبشي ُب األشواط الثبلثة األوىل وىو )الر َمُل(، ويذكر اهلل ويدعوه دبا يسرعلى منكبو األ
ولو: )ربنا آتنا ُب أحب، وليس للطواؼ ذكر خاص إال التكبًن ُب أوؿ كل شوط، وأف ىبتم كل شوط بق

 الدنيا حسنة وُب ارخرة حسنة وقنا عذاب النار(.
إذا أًب  سبعة أشواط فقد أًب  الطواؼ، فيرتؾ االضطباع، وهبعل رداءه على منكبيو، ويسن أف يصلي  ا:رابعً 

ا، وال يضايق الناس ، ولو أف ركعتٌن بعد الطواؼ خلف مقاـ إبراىيم عليو السبلـ إف تيسر قريبا منو أو بعيد 
 يصليها ُب أي مكاف.

يتجو إىل اؼبسعى، فإذا دنا من الصها فالسنة أف يقرأ قولو تعاىل: )إف الصها واؼبروة من شعائر اهلل(،  ا:خامسً 
ٍب يقوؿ: أبدأ دبا بدأ اهلل بو، ٍب يصعد على الصها، ويستقبل القبلة، ويرفي يديو كهيئة الداعي، ويك  ثبلثا 

دبا شاء، ٍب يك  ثبلثا ويقوؿ ما ورد، ٍب يدعو دبا شاء، ٍب يك  ثبلثا ويقوؿ ما  ويقوؿ ما ورد، ٍب يدعو
 ورد، وال يدعو بعده.

اإلسراع بٌن العبلمتٌن اػبضراوين، فإذا  ذ كرِ ٍب ينزؿ من الصها ماشيا متجها إىل اؼبروة، ويسن لل ا:سادسً 
ئة الداعي، ويك  ثبلثا ويقوؿ ما ورد، ويدعو ليها ويستقبل القبلة، ويرفي يديو كهيعوصل اؼبروة فإنو يصعد 

 ويذكر اهلل بٌن ذلك كما فعلو على الصها، ٍب يتم سبعة أشواط ىكذا، الذىاب شوط والرجوع شوط آخر،
 وليس للسعي ذكر خاص إال  ما تقدـ ُب أوؿ كل  شوط. ويدعوه دبا أحب، أثناء السعي



 ٖٗ 

شعَره كل و أو قص ره كل و، واغبلق أفضل، وقص رت الذ كُر ـ وَحَلَق إذا أًب  السعي خرج ِمن اؼبسجد اغبرا ا:سابعً 
 ِمن شعرىا كل و، وهبذا سبت العمرة، وربلل من إحرامو. األنثى



 ٗٗ 

 س نـِّي ة  السِّواك  ل لص ائ م  

 
أَلَمْرتُػُهْم  -ى الن اسِ أْو َعلَ  -َلْوال َأْف َأُشق  َعَلى أُم ِِت »قاَؿ:  أف  َرُسوَؿ اهلل  عن أيب ُىَريَرَة  -ٗٔ

 (ٔ)«.عنَد ُكل  َصبلةٍ »متهق عليو، ولهُظ مسلم: «.بِالس َواِؾ َمَي ُكل  َصبلةٍ 
 يتعلق بهذا الحديث فوائد:

دؿ  اغبديُث َعَلى أف السواَؾ ُسن ٌة للصائم ُب هنار رمضاف وغًنه ُب الهرض والنهل ُب أوؿ  الفائدة  األولى:
، وذلك (ٕ)يكره السواؾ للصائم على الصحيح من أقواؿ أىل العلم رضبهم اهلل تعاىل النهار وُب آخره، فبل

لعمـو ىذا اغبديث حيث يدخل فيو الصائم وغًنه، قاؿ ابن القيم رضبو اهلل: أكثر أىل العلم ال 
، وقاؿ ابُن العراقي: ذىب األكثروف إىل استحبابو لكل صائم ُب أوؿ النهار وُب آخره  (ٖ)يكرىونو.اىػ
، فَِإف  »قَاَؿ:  أِف الن يب   أم ا حديث َعِلي   (ٗ)كغًنه.اىػ ِإَذا ُصْمُتْم فَاْسَتاُكوا بِاْلَغَداِة َواَل َتْسَتاُكوا بِاْلَعِشي 

والبيهقي ، فقد رواه البزار مرفوع ا، ورواه الدارقطين «الص اِئَم ِإَذا يَِبَسْت َشَهَتاُه َكاَف َلُو نُوٌر يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ 
مرفوع ا، وىو حديث ضعيف ال َيِصح  عن النيب   ، ورووه أيض ا عن َخب ابٍ والط اين موقوف ا َعَلى َعِلي  


 (ٙ)، قاؿ ابن القيم رضبو اهلل:مل هبيء ُب مني الصائم منو حديث صحيح.اىػ(٘) 

 اؼبخصصة لذلك، وحكمها ُب اعبملة  يسن للصائم كغًنه استعماُؿ فُرشاِة األسناف واؼبعاجٌن الفائدة  الثانية :
كحكم السواؾ الر ْطِب، وال يكره لو استعماؽُبا كالسواؾ، وذلك ألف باطن الهم ُب حكم الظاىر، وؽبذا 

باؼباء وال يضره، ولو كاف داخل الهم ُب حكم الباطن لكاف الصائم فبنوعا من اؼبضمضة،  لصائمُ يتمضمض ا
باز رضبو اهلل: ىل هبوُز للصائِم أف يستعمَل معجوَف األسناِف ُب هناِر  ُسِئَل شيخنا اإلماـ عبد العزيز بن

كما ُيشرُع استعماُؿ  رمضاَف؟ ف جاب رضبو اهلل: ال َحرََج ُب ذلَك َمَي الت َحه ِظ عِن ابتبلِع شيٍء منُو،

                                 
 (.ٕٕ٘)ٕٕٓ/ٔ(، ومسلم ُب كتاب الطهارة، باب السواؾ ٚٗٛ) ٖٖٓ/ٔالبخاري ُب كتاب اعبمعة، باب السواؾ يـو اعبمعة  ( رواهٔ)

 ستة أقواؿ. ٗٔ/ٔٔللعلماء ُب السواؾ للصائم سبعة أقواؿ، وذكر العيين ُب عمدة القاري  ٜٚ/ٗ( ذكر ابن العراقي ُب طرح التثريب ٕ)

 .ٖٔ٘/ٙيب داود حاشية ابن القيم على سنن أ (ٖ)

 .ٜٚ/ٗ( طرح التثريب ُب شرح التقريب ٗ)

موقوف ػػػا  ٛٚ/ٗ، والطػػػ اين ُب اؼبعجػػػم الكبػػػًن ٕٗٚ/ٗ، والبيهقػػػي ُب السػػػنن الكػػػ   ٕٗٓ/ٕ( مرفوع ػػػا، ورواه الػػػدارقطين ٖٕٚٔ)ٕٛ/ٙرواه البػػػزار ُب مسػػػنده  (٘)
. ورووه أيضػػا عػػن خبػػاب  ، والطػػ اين ُب ٕٗٚ/ٗ، والبيهقػػي ُب السػػنن الكػػ   ٕٗٓ/ٕ(، والػػدارقطين ٖٕٛٔ)ٖٛ/ٙه مرفوع ػػا، رواه البػػزار ُب مسػػند َعلَػػى َعلِػػي 

ومػداره مرفوعػا وموقوفػا علػى َكْيَسػاَف اْلقصػار، عػن يَزِيػَد بػن بِػبلٍؿ، ونبػا ضػعيهاف، َكْيَسػاَف اْلقص ػاُر، ضػعهو  ٛٛ/٘، واػبطيػب ُب تػ ريخ بغػداد ٛٚ/ٗاؼبعجم الكبًن 
(، ويزيػػد بػػن بػػبلؿ الَهػػزاري، قػػاؿ البخػػاري: فيػػو نظػػر، وقػػاؿ ابػػن حبػػاف: ال وبػػتج بػػو، وقػػاؿ ٚٓٗ/ٛي والػػدارقطين )هتػػذيب التهػػذيب أضبػػد ووبػػي بػػن معػػٌن والسػػاج

 (.ٕٙٚ/ٔٔاألزدي: منكر اغبديث. )هتذيب التهذيب 

 .ٖٔ٘/ٙحاشية ابن القيم على سنن أيب داود  (ٙ)



 ٗ٘ 

ِِ ُب أو ؿ النهاِر وآخرِِه.اىػ من اؼبعجوف إىل داخل  وهبب عليو أف يتحرز من نهوذ شيء (ٔ)الس واِؾ للص ائِم
جوفو، ويكره لو اؼببالغة ُب التهريش على اللساف وغًنه كما يكره لو اؼببالغة ُب االستنشاؽ، وذلك لئبل ينزؿ 
شيء من اؼبعجوف إىل اعبوؼ، فإف نزؿ شيء بغًن اختياره مل ي ثر ُب الصياـ. وإف نزؿ من الل ثَِة أو األسناف 

ـٌ فبل يُػْهِسُد الصياـ لكن ال  .وُ هبوز ابتبلعو ال للصائم وال لغًنه، وهبب لهظُ  َد

مل يضره ذلك، سئل العبلمة اختلط طعم السواؾ بالريق فابتلعو إذا تسوؾ الصائم و  الفائدة الثالثة:
عبدالرضبن بن ناصر السعدي رضبو اهلل: إذا استاؾ وىو صائم فوجد حرارة أو غًنىا من طعمو فبلعو، فهل 

ف جاب: ال يضره ُب الصورتٌن، كما نص  و ريق ٍب أعاده وبلعو، فهل يضره؟وعلي يضره؟ وإذا أخرجو من فمو
عليو األصحاب ُب األخًنة، وىو فاىر كبلمهم ُب األوىل، واألمر بالسواؾ للصائم وإباحتو يشمل ذلك  

(ٕ)كلو، فبل ب س بو إف شاء اهلل.اىػ
لس َواِؾ لِلص اِئِم؟ وقاَؿ َرُجٌل البن ِسًنِيَن رضبو اهلل تعاىل: َما تَػَر  ُب ا 

(ٖ)الَ بَْ َس بِِو، قاَؿ: إنُو َجرِيَدٌة، َوَلُو طَْعٌم! قاَؿ: اْلَماُء لو طَْعٌم َوأَْنَت سَبَْضَمُض ِبِو.
  

                                 
بلمة ابن عثيمػٌن فقػاؿ: ال بػ س أف ينظػف الصػائم أسػنانو بالهرشػاة واؼبعجػوف، لكػن نظػرا  لقػوة نهػوذ وأما الع،  ٕٔٙ/٘ٔ( ؾبموع فتاو  ظباحة الشيخ ابن باز ٔ)

.اىػػػػػ)فتاو  الشػػػػيخ ولكػػػػن األوىل عػػػػدـ استعمالو (، وقػػػػاؿ:ٖ٘٘/ٜٔ.اىػػػػػ )فتػػػػاو  الشػػػػيخ ابػػػػن عثيمػػػػٌن اؼبعجػػػػوف ينبغػػػػي أف ال يسػػػػتعملو اإلنسػػػػاف ُب حػػػػاؿ الصياـ
 التحرز اؼبذكور، والغالب أنو إذا مل يبالغ فإنو ال ينزؿ شيء إىل اغبلق، واهلل أعلم. (، والصحيح أف ال ب س بو ميٖٗ٘/ٜٔ

 .ٜٕٕناصر السعدي ص( فتاو  الشيخ عبد الرضبن بن ٕ)

، ترصبة: بَاب اْغِتَساِؿ الص ائِ  ٔٛٙ/ٕ(، وذكره البخاري معلقا ؾبزوما بو ٜٔٚٔ)ٜٕٙ/ٕ( رواه ابن أيب شيبة ُب مصنهو ٖ)  ِم.ُب كتاب الصـو



 ٗٙ 

م ة  م ن ك  ر وع ي ة  الصِّي ام  و  ال ح   م  ائ  لص  ل   و  ب  ن  ج  ي ت  غ  ب  ن  ا يـ  م  م ش 
 

فَػَلْيَس لِل ِو َحاَجٌة أَْف  ؛َيدَْع قَػْوَؿ الز وِر َواْلَعَمَل ِبِو َواعبَْْهلَ  ن ملَْ مَ » :اؿَ قَ   نيب  ال ف  أ  ةَ رَ يػْ رَ ىُ  يب أَ  نْ عَ  -٘ٔ
 (ٔ)..رواه البخاري«دََع طََعاَمُو َوَشرَابَوُ يَ 
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

صياـ، فإف اهلل تعاىل مل يشرع ىذا اغبديث أصل عظيم ُب بياف اغبكمة من مشروعية ال ولى:األ   الفائدة  
الصياـ ألجل االمتناع عن الطعاـ والشراب وكبونبا من اؼبباحات ُب األصل، وإمبا شرع الصياـ غبكمة 

ُب ىذا اغبديث، وذكرىا اهلل تعاىل ُب كتابو الكرًن وىي تقو  اهلل جل وعبل، فقاؿ  عظيمة ذكرىا النيب  
ـُ َكَما ُكِتَب َعَلى ال ِذيَن ِمن قَػْبِلُكْم َلَعل ُكْم تَػتػ ُقوفَ يَا أَيػ َها ال ِذيَن آَمنُ تعاىل: ) ، وتقو  (ٕ)(وْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الص َيا

تربية على اهلل تعاىل تكوف باتػ َباِع َشْرِعِو وِعَباَدتِِو َوطَاَعِتِو ِبِهْعِل َما أََمَر ِبِو وتَػْرِؾ َما نَػَهى عنُو، وذلك أف الصياـ 
باحات فرتة ؿبددة استجابة ألمر اهلل تعاىل، فإذا استجاب اؼبسلم لرتؾ ما ىو مباح ُب األصل ترؾ بعض اؼب

 َفؤَلف يبتني عما حرمو اهلل تعاىل ُب كل وقت وحٌن أوىل.

: «َواعبَْْهلُ »: يعين العمل بالباطل، «ِبوِ  َواْلَعَملُ »وقوؿ الباطل،  الكذب :«الز ورِ  قَػْوؿُ » :انية  الث   الفائدة  
لس َهُو، سواء أكاف َسَهه ا على النػ ْهِس أو َعَلى اَرَخرِيَن، ويدخل ُب اعبهل صبيي اؼبعاصي ألهنا من اعبهل ا

َا التػ ْوبَُة َعَلى الّلِو لِل ِذيَن يَػْعَمُلوَف الس َوَء ِِبََهاَلٍة ٍُب  يَػُتوبُوَف ِمن باهلل وعظيم قدره وشرعو، كما قاؿ تعاىل: ) ِإمب 
من عمل  :ابن عباس رضي اهلل عنهما قال   ،(ٖ)(ُ ْولَػِئَك يَػُتوُب الّلُو َعَلْيِهْم وََكاَف الّلُو َعِليما  َحِكيما  َقرِيٍب فَ 

كانوا  اهلل  رسوؿِ  ف أصحابَ : إرضبو اهلل العالية وأب وقاؿ ،(ٗ)من جهالتو عمل السوء ،السوء فهو جاىل
فرأوا أف  اجتمي أصحاب رسوؿ اهلل : رضبو اهلل قتادة وقاؿ، (٘)فهو ِبهالة أصابو عبدٌ  ذنبٍ  كل    :يقولوفَ 

 اغبديث على أمرين: ىذا ، فدؿ(ٙ)هُ ا كاف أو غًنَ عمد   ،بو فهو جهالة َي ]اهلل[صشيء عُ  كل  
  أنو يت كد على الصائم ترُؾ الذنوِب واؼبعاصي أكثَر من غًنه، وإال مل يكن لصيامو معىن. األول:   

                                 
، (، وُبٓٔٚ٘)ٕٕٔ٘/٘ (واجتنبوا قوؿ الزور : )باب قوؿ اهلل تعاىل ُب كتاب األدب،البخاري رواه  (ٔ) باب من مل يدع قػوؿ الػزور والعمػل بػو ُب  كتاب الصـو

 (.ٗٓٛٔ)الصـو 

 .ٖٛٔآية  البقرةسورة  (ٕ)

 .ٚٔآية  نساءالسورة  (ٖ)

 .ٚٔآية  اءنسالسورة ، تهسًن ٜٕٛ/ٗ هتهسًن ُب الط ي  رواه (ٗ)

 .ٚٔآية  نساءالسورة ، تهسًن ٜٕٛ/ٗ هتهسًن ُب الط ي  رواه (٘)

 .ٚٔآية  نساءالسورة ، تهسًن ٜٕٛ/ٗ هتهسًن ُب الط ي  رواه (ٙ)



 ٗٚ 

واؼبعاصػػي تػػ ثػ ُر ُب الصػػـو فتجرحػػو وُتْضػػِعُف ثوابػػو، وإال مل يكػػن لتخصيصػػها بالػػذكر  أف الػػذنوب الثــاني:    
 ا ملَْ مَ  ةٌ ن  جُ  ـُ وْ والص  » قاَؿ: أف النيب     أيب عبيدة بن اعبراحوقد ثبت ُب حديث  ،ُب ىذا اغبديث معىن

 (ٔ).رواه أضبد.«اهَ قػْ رِ ىبَْ 

ا اؼبسلم على طاعة اهلل تعاىل، فمن مل يرتب ُب ىذه اؼبدرسة فهو  الصياـ مدرسة يرتىب فيه :الثة  الث   الفائدة  
كالطالب يدخل اؼبدرسة وىبرج منها ومل يتعلم القراءة والكتابة، فبل بد أف يتميز اؼبسلم ُب صيامو بتقو  اهلل 

إنو  جل وعبل، فيرتؾ ما اعتاده من التقصًن ُب الواجبات مثل: ترؾ صبلة الهجر، والصبلة مي اعبماعة، كما
وبرص على ترؾ ما اعتاده من اؼبنكرات، مثل: عقوؽ الوالدين، وشرب الدخاف، وحلق اللحية، ومتابعة 
األفبلـ اؽبابطة، والقنوات الهاسدة، ومشاىدة صور النساء ب ي طريق، وليعـز على التوبة، واالستمرار على 

 بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أنو رَجابِ  ُروي عن ما اكتسبو ُب رمضاف من عمل الصاغبات وترؾ اؼبنكرات،
ـِ أَودَْع  ،ـِ ارِ حَ مَ والْ اْلَكِذِب  نِ عَ  َوِلَساُنكَ  فَػْلَيُصْم ظَبُْعك َوَبَصُرؾَ  إَذا ُصْمتَ  :قاؿَ  َوْلَيُكْن َعَلْيك  ،(ٕ)ذ  اػْبَاِد

 (ٖ).َسَواء   كَ مِ وْ صَ وَ ِفْطرِؾ  َوالَ ذَبَْعْل يوـَ  ،ِصَياِمكَ  َوقَاٌر َوَسِكيَنٌة يوـَ 

                                 
، وصػػححو الضػػياء ُب اؼبختػػاره، وحسػػن ٖٔصالطيالسػػي و  (،ٕٖٚٔ)ٕٙ/ٕالػػدارمي (، و ٖٕٕ٘(، )ٖٖٕٕ)ٚٙٔ/ٗالنسػػائي ، و ٜٙٔ ،ٜ٘ٔ/ٔأضبػػد  رواه( ٔ)

مػن قػوؿ أيب ، وجاء ىذا التهسػًن يعين بالغيبة وقاؿ الدارمي عقبو: ،رواه النسائي بإسناد حسن (:ٜٗ/ٕوالرتىيب الرتغيب قاؿ اؼبنذري) ،(ٖٙٔ/ٖو إسناده )ؿبقق
 ُب عبػد الػرزاؽورو  ، بكػذب أو غيبػة قػاؿ: ؟وِب ىبرقػو:  قيػل أليب ىريػرة (ٖٙ٘ٗ)ٖٔ/٘اؼبعجػم األوسػط  األوسػط حديث عنػد الطػ اين ُبكما ُب   ىريرة 
 .وخرقها الغيبة ،الصياـ جنة ما مل ىبرقها صاحبها قالت: رضبها اهلل بنت سًنين حهصة ( عنٖٚٓ/ٗ) ومصنه

 ( ىكذا ىو ُب صبيي الروايات الِت وقهت عليها )اػبادـ(، وبعض من ينقلو يقوؿ: )اعبار(، ومل أقف عليو هبذا اللهظ، فالظاىر أنو تصحيف.ٕ)

(، وُب إسناده انقطػاع ٖٙٗٙ)ٖٚٔ/ٖشعب اإليباف والبيهقي ُب  (،ٓٛٛٛ)ٕٔٚ/ٕ ُب مصنهو ابن أيب شيبةو  (،ٖٛٓٔ)ٔٙٗالزىد ص ُب اؼببارؾابن رواه  (ٖ)
 .ٕٓ صمعرفة علـو اغبديث  كما بينو اغباكم ُب



 ٗٛ 

ف ظ  الجوارح  عن  ال    رام  في الصِّيام  وغير ه  ح  و ج وب  ح 
 

ـَ َنِصيُبُو مِ  بنِ اى لَ ُكِتَب عَ »: قاؿَ   النيب   ف  أ عن أيب ُىَريْػَرَة  -ٙٔ  ،ؿَبَالَةَ  الَ  لكَ الز نَا ُمْدرٌِؾ ذَ  نَ آَد
َناِف   َوالر ْجُل زِنَاَىا ،َواْلَيُد زِنَاَىا اْلَبْطشُ  ،َوالل َساُف زِنَاُه اْلَكبلـُ  ،عُ َواألُُذنَاِف زِنَانُبَا االْسِتَما  ،زِنَانُبَا الن ظَرُ فَاْلَعيػْ

بُوُ  َوُيَصد ُؽ ذلكَ  ،َواْلَقْلُب يَػْهَو  َويَػَتَمىن   ،اػْبُطَا   (ٔ).، وىذا لهظ مسلم.متهق عليو«اْلَهرُْج َوُيَكذ 
 يتعلق بهذا الحديث فوائد:

أعضاءه من فعل اغبراـ، وخباصة ُب ىذا الشهر الكرًن حيث   من أف وَبَْهظَ هبب على اؼب الفائدة  األولى:
يسر اهلل للمسلم أسباب التقو  وحهظ اعبوارح ومن أنبها الصياـ، ومن َأْوىَل ما هبب حهظ اعبوارح منو: 

 :هانمِ  ُب اغبديث إىل أنواعٍ   نَػب َو النيب   الِت ىي وسائل الزنا اغبقيقي، وقد زنا األعضاء
ن  ز نا فأولها:      إىل احملر مات كل ها، وخِبَاص ٍة ما ي د ي إىل الوقوع ُب الزنا؛ فإف العٌن  الن ظَرُ وىو  :ن  يال ع يـ 

طريٌق من أعظم الطرؽ اؼب د ية إىل الهاحشة، ولذلك بدأ هبا ُب اغبديث، وسواء أكاف النظر مباشرة أـ كاف 
ا فهو آٍب، وهبب عليو حركة، و لصور ب نواعها الثابتة واؼبتعن طريق ا إذا َنظََر اؼبسِلُم إىل ما ال وبل لو قصد 

مدافعة نهسو والتوبة واالستغهار، وإف وقي نظره عن غًن قصد منو فهو معهو  عنو، وهبب عليو أف يصرؼ 
ُِ َبَصَره عن اغبراـ وال يسرتسُل معو، قاؿ  ِّ  اأُلوىَل َولَْيَسْت لكَ  كَ ا لَ فإهن ،اَل تُػْتِبِي الن ْظَرَة الن ْظَرةَ »:  النيّب

مشاىدة صور النساء  ، وؽبذا هبب على اؼبسلم أف يتجنب(ٕ).رواه أضبد وأبو داود والرتمذي«ارِخَرةُ 
 .اؼبواقي اإلباحية وغًنىاو الكاسيات العاريات والصور الهاضحة ُب القنوات الهضائية 

األغاين احملرمة، والتجسس على الناس، والتلذذ  كاستماعاغبراـ،   إىل االْسِتَماعُ وىو  :ن  ياأل ذ ن  ا ن  ز  و ثانيها:     
باالستماع إىل أصوات النساء، واالستماع إىل اؼبعاكسات، فالواجب اغبذر من كل ذلك، والتوبة إىل اهلل 

 تعاىل فبا قد يكوف وقي منو.
، ك :اللِّس ان   ان  ز  ثالثها: و      والقذؼ بالزنا والهجور، ومعاكسة النطق بالكبلـ الهاحش، وىو الكبلـ احملـر

النساء عن طريق الكبلـ اؼبباشر أو احملادثات عن طريق اؽباتف أو غرؼ احملادثات ع  الشبكة العنكبوتية ) 
 .«إين صائم»، وإف ساب و أَحٌد أو َشاسَبَُو فليتذك ر ِصياَمُو، وليقل لو: البالتوؾ( أو غًنىا

                                 
ر علػى بػن آدـ حظػو مػن الزنػا وغػًنه د  بػاب قُػ ُب كتػاب الَقػَدر،لم مسػ(، و ٜٛٛ٘) ٖٕٗٓ/٘باب زِنَػا اعْبَػَوارِِح ُدوَف اْلَهػرِْج  ُب كتاب االستئذاف،البخاري  رواه (ٔ)
 .َوالر ْجل ،َواْلَيد ،األُُذنَافِ  :(، وىذا لهظو، وليس ُب البخاري ذِْكرُ ٕٚ٘ٙ)ٕٚٗٓ/ٗ

بَػاب مػػا جػػاء ُب  ذي ُب كتػػاب األدب،(، والرتمػػٜٕٗٔ)ٕٙٗ/ٕ بَػػاب مػا يػُػػْ َمُر بِػػِو مػن َغػػض  اْلَبَصػرِ  ُب كتػاب النكػػاح،داود  ، وأبػػوٖٖ٘،ٖٔ٘/٘رواه أضبػد  (ٕ)
، وحسػػنو صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم (:ٕٕٔ/ٕاؼبسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحٌن ، وقػػاؿ اغباكم)ىػػذا َحػػِديٌث َحَسػػٌن َغرِيػػبٌ  (، وقػػاؿ:ٕٚٚٚ)ٔٓٔ/َ٘نظْػػَرِة اْلُمَهاَجػػَ ِة 

 (.ٖٜٓٔ)ٜٛٔ/ٕصحيح الرتغيب والرتىيب  (٘ٙٛٔ) ٖٗٙ/ٙ) صحيح أيب داوداأللباين ُب 



 ٜٗ 

هبم  اْلَبْطشإىل بعضو فمنو: إيذاء الناس باليدين ك و معىن  واسٌي نب َو النيب  لو  :ن  ي  د  الي   ان  ز  رابعها: و      
، وخباصة ما يوصل إىل الزنا اغبقيقي؛ كمعاكسة النساء نِ يْ وضرهبم بدوف وجو حق، وكّل منكر يُرتكب باليدَ 

وير احملـر بكل طريق ع  ، والتصقيمِ عن طريق الشبكة، أو ما يسمى بالرت   االت أو البلوتوث أوبرسائل اعبو  
الكامًنات أو الرسم باليد، ونشر ذلك ُب أي موضي عن طريق اعبواؿ أو الشبكة أو على جدراف الشوارع 

 .وغًنىا وأبواب اغبمامات ُب اؼبساجد واؼبدارس
و للزنا كاؼبشي هبما ُب اؼبعاكسات، أُب معصية اهلل تعاىل،  وىو استعماؽُبما  :الق د مين  ا ن  ز  خامسها: و      

 .ُرماتِ اغبُْ  وانتهاؾِ  ا لئلفساد ُب األرضمشي هباغبقيقي، أو اؼب
التنهًن منها وتقبيحها؛ ألنو قد استقر ُب  :منها ىذه اؼبعاصي زِن ا لعدة أمورٍ  ظَب ى النيب   الفائدة  الثانية :

بياف خطرىا حىت ال يتساىل  ها:على األفراد واجملتمعات، ومن هِ رِ ضرَ  مُ ظَ عِ و و الزنا وش مُ  النهس اؼب منة قبحُ 
أهنا قد ت د ي إىل الزنا اغبقيقي، فما كاف موصبل إليو ووسيلة للوقوع فيو استحق أف يها، ومنها: الناس ف

 يسمى باظبو.
 األعضاء ُب بعض األعماؿ وخباصة ُب عصرنا ىذا فمن ذلك:زنا أنواٌع من هبتمي  قد الفائدة  الثالثة :

ر اؼبوجودة ُب اعبواالت عن طريق ال امج اؼبتخصصة؛ فيجتمي ُب ىذا زنا اليدين استخراج الصو  أوال:    
والعينٌن، كما إف فيو ذبسس ا وكشه ا للعورات، وإشاعة  للهاحشة ونشر ا للرذيلة وإيذاء  للم منٌن، ولينتظر 

 فاعل ذلك أف يهضحو اهلل ُب الدنيا قبل ارخرة ما مل يتب من ىذا الهعل القبيح.
نشُر الصور احملر مة اؼبخل ة باألدب والسلوؾ، وتوزيُعها عن طريق اجملبلت أو اعبرائد ب نواعها، أو  نيا:ثا    

عن طريق البلوتوث أو الشبكة العنكبوتية، والواجب ترؾ ىذا الهعل من أساسو، ومن وصلت إليو صورة من 
يات، أو الصور الهاضحة أي ا كانت ذلك ؿبر مة كصور النساء ُب الزواجات، أو صور بعض الكاسيات العار 

 .ب ي وجوٍ  ُب نشرىا  هبوز لو السعيُ وال ،فالواجب عليو اؼببادرة بإتبلفها أو مسحها
و العينٌن، بل من الزنا ب نواعها، وىو من الزنا باليدين نشر الهساد ع  الهضائيات الهاضحة  ثالثا:    

ِإف  ال ِذيَن وبُِب وَف شاعة الهاحشة بٌن اؼب منٌن، قاؿ تعاىل: )إوالعمل على  ، ومن التخطيطواؼباؿ بالرأي والهكر
نْػَيا َواْرِخَرِة َوالل ُو يَػْعَلُم َوأَنُتْم ال تَػْعَلُموفَ  َأف َتِشيَي اْلَهاِحَشُة ُب ال ِذيَن آَمُنوا ؽَبُْم َعَذابٌ  وى الء  ،(ٔ)(أَلِيٌم ُب الد 

يتكلموا فقط، فكيف دبن سعى ُب نشرىا بكل جهده وطاقتو، وبكل  مل يَػْعُدوا أف الذين نزلت فيهم ارية
، وىو بعد ىذا يتسمى باسم اإلسبلـ، ويُْدَعى ب ظباء اؼبسلمٌن، فيا هلل العجب  الوسائل الِت أتيحت لو

                                 
 .ٜٔآية  لنوراسورة  (ٔ)



 ٘ٓ 

كيف ضاد  اهلل ُب أمره وهنيو، وسعى إلفساد اؼبسلمٌن وإخراجهم عن دينهم وىو يد عي أنو من أىل 
 .اإلسبلـ



 ٘ٔ 

 و  ل  وفض   م  ائ  لص  ل   ور  ح  الس   ة  ي  نـِّ س  
 

ُِ ُب  َتَسح ُروا فإف  » : يب  الن   قاؿَ  :قاؿَ   الكٍ مَ  بنِ  أنسِ عن  -ٚٔ  (ٕ).متهق عليو.«بَػرََكة   (ٔ)ُحورِ  الس 

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
.)بالضم (: األكُل أو الش رُب ُب وقِت اُحورِ الس   ولى:األ   الفائدة   ت و : لس َحِر بنيِة الصـو  رِ آخِ ِمْن  أُ بدَ يَ  و و قـ 

، وحد د بدايَتُو بعُض العلماِء بالهجر الكاِذِب، وع   بعضهم ؽِ ادِ الهْجِر الص   إىل طلوعِ  بحِ الص   بيلَ قُ  يلِ الل  
 ...بحِ الص   بيلَ قُ  رُ حَ الس  و فقاَؿ: ىو َما بٌن الهْجَرْيِن الص اِدِؽ والكاِذِب، قاؿ اغبافُظ ابُن َحَجٍر رضبو اهلل: 

، وىذا قريب فبا تقدـ، لِ يْ الل   نَ مِ  ًنِ األخِ  سِ دُ الس   ِمنَ  أُ بدَ : يَ لماءِ بعُض العُ  وقاؿَ  (ٖ).اىػؿُ و  األَ  الهجرُ  وُ لُ أو   :وقيلَ 
وأما قوُؿ النووي وغًنه من الهقهاء رضبهم اهلل: يبدأ وقتو من نصف الليل، فهو قوؿ ضعيف، ال تعضده 

  .، والسنة ت خًن السحور حبيث يكوف االنتهاء منو عند األذاف الثاين لصبلة الهجر(ٗ)ة وال اللغةالسن
ِغيِب ُب  :انية  الث   الفائدة   لكثرة النصوص الِت ربث  ةٌ دَ ك  َ  مُ  ةٌ ن  سُ ، واألفهر أنو الس ُحورِ َدؿ  اغبديُث َعَلى الرت 
فدؿ على أنو  الس ُحورِ وقد أطلق اغبديث ، (٘)م ال يتسحروفما فيو من اؼبخالهة ألىل الكتاب فإهن عليو مي

هبزئ فيو أقل ما يسمى سحورا قليبل كاف أـ كثًنا، فمن تسحر بالقليل دخل ُب بركة السحور، فينبغي 
للمسلم أف ال يدع الس حور ولو بشربة ماء أو بتمرة أو بغًن ذلك، ومن أفضل ما يُػَتَسح ُر ِبِو اؼباء والت ْمُر، 

ين إ ،ا أََنسُ يَ » :َوَذِلَك ُب الس َحرِ  الل ِو  و رسوؿُ  قاؿَ  :قاؿَ  عن أََنٍس ف يَػَتَسح ُر هِبَِما، وقد كاَف النيب  

                                 
شػرح النػووي علػى صػحيح مسػلم .)واؼبضمـو اسم للهعل وكبلنبا صػحيح ىنػا ،للم كوؿ فاؼبهتوح اسم، ىو بهتح السٌن وبضمهاقاؿ النووي واغبافظ وغًننبا: ( ٔ)
صواب بالضم ألنػو بػالهتح الطعػاـ، وال كػة ال إف(: وأكثر ما يرو  بالهتح، وقيل: ٖٚٗ/ٕالنهاية ُب غريب األثر (، قاؿ ابن األثًن)ٓٗٔ/ٗفتح الباري ، و ٕ٘ٓ/ٚ

 .واألجر والثواب ُب الهعل ال ُب الطعاـ. اىػ وقد يقاؿ: ال كة ُب الطعاـ نهسو ما داـ ي كل ات باع ا للسنة، فتظهر بركتو على الصائم

، البخػػػاري رواه( ٕ)  اسػػػتحبابو وت كيػػػد السػػػحور فضػػػل بػػػاب صػػػياـ،ُب كتػػػاب ال مسػػػلمو  (،ٖٕٛٔ)ٛٚٙ/ٕبػػػاب بركػػػة السػػػحور مػػػن غػػػًن إهبػػػاب  ُب كتػػػاب الصػػػـو
 .(ٜ٘ٓٔ)ٓٚٚ/ٕ الهطر وتعجيل ت خًنه واستحباب

 .ٚٛٗ/ٕفتح الباري  (ٖ)

عمػػػدة ، و ٚٛٗ/ٕفػػػتح البػػػاري و  ،٘ٔ٘/ٔحاشػػػية الدسػػػوقي و  ،ٔٛٚ/ٖحاشػػػية ابػػػن عابػػػدين ، و ٜٖٔ/ٔمغػػػين احملتػػػاج و  ،ٜٖٚ/ٙاجملمػػػوع  :ُب اؼبسػػػ لة ( ينظػػػرٗ)
، والقػاموس وشػرحو ٖٛٔ/ٖ، ومقػاييس اللغػة البػن فػارس ٖٓ٘/ٗلسػاف العػرب ، و ٖٖٙ/ٙعػوف اؼبعبػود و  ،ٙٔٗ/ٗاة اؼبهػاتيح مرقو  ،ٓٛٔ/ٚ، وٕٕٚ/ٗالقاري 

 .ٖٚٗ/ٔإحياء علـو الدين و  ،ٜٖٚ/ٔاالستذكار و  ،ٕٔٗ/ٔاحملرر الوجيز ُب تهسًن الكتاب العزيز و  ،للزبيدي مادة )س.ح.ر(

ـِ يَ ِصػػوَ  انَ امِ يَ ِصػػ ٌْنَ بػَػػ اَمػػ لُ ْصػػفَ » :ؿَ قػػا  اهلل رسػػوؿَ  أف  العػػاصِ  بػػن عمػػروعػػن  (٘) ػػ ةُ لَػػكْ أَ  :ابِ تَػػكِ الْ  لِ ْىػػأَ  ا  فضػػل بػػاب ُب كتػػاب الصػػياـ، مسػػلم رواه .«رِ حَ الس 
 .(ٜٙٓٔ)ٓٚٚ/ٕ استحبابو وت كيد السحور



 ٕ٘ 

ـَ ف   النيب   أف    ُىَريْػَرةَ  أيب عنو  ،(ٔ).رواه أضبدَماءٌ  َفِجْئُتُو بَِتْمٍر َوِإنَاٍء فيوِ  :قاؿَ  ،«اَشْيئ   يِن مْ طعِ  َ أُرِيُد الص َيا
 (ٕ).داود رواه أبو .«الت ْمرُ  اْلُمْ ِمنِ  َسُحورُ  نِْعمَ » :قاؿَ 

 نَ مِ  نوعٌنِ  ُب اغبديث تشملُ  اؼبذكورةُ  البـ ر ك ة   ، وىذهبركة الس ُحورَ َدؿ  اغبديُث َعَلى أف  ُب  :الثة  الث   الفائدة  
 :(ٖ) البَػرََكةِ 

 وحصوؿِ  ، واالقتداِء بِو واتباِع سنِتِو،امتثاِؿ أْمِر النيب   ِلَما ِفيِو ِمن وَذِلكَ  أو ل ه م ا: البـ ر ك ة  الش ر ع ي ة ،    
، كما أف مظنة اإلجابةالس َحِر الذي ىو وقت ُب  واالستغهار لذكر والدعاءاُب  بِ ب  سَ والت   ،والثوابِ  األجرِ 

 .رِ حَ الس   أكلة حيث إنو ليس ُب صيامهم الكتاب ىلِ أل ـبالهةٌ  فيو
ن ي ة ،وثان       ،  يه م ا: البـ ر ك ة  الب د  والزيادة ُب النشاط ومدافعة وَذِلَك ِلَما ِفيِو ِمْن تغذيِة الَبَدِف وقو تِِو على الصـو

(، الذي وعِ اعبُْ  اعَ دَ يدرأ عن الصائم )صُ ألنو بالسحور  ، وؽبذا ينصح األطباءُ الذي يثًنه اعبوع قِ لُ اػبُْ  سوءُ 
أف  ُح األطباءُ نصا يَ مَ كَ   ،ـِ ُب الد   رِ ك  الس   ةِ بَ سْ نِ  ىبوطُ  :وسببو   ،روفَ  يتسح  الذين ال بعض الصائمٌنَ ل يقي

 ةَ اقَ الط   رُ فػ  وَ الِت تػُ  اتِ ي  رِ ك  الس   نَ مِ  ة  يَ الِ عَ  ة  بَ سْ نِ  رِ مْ ألف ُب الت   وذلكَ  ،وكبوه رِ مْ ا كالت  و  لْ ا حُ طعام   السحورُ  يتضمنَ 
 (ٗ).ـِ و الص   ةِ رَ تػْ فػَ  بلؿَ خِ  مِ سْ جِ لْ لِ 

  

                                 
مػن طريػق أضبػد و  (،ٕٚٙٔ)ٚٗٔ/ٗسائي الن ، ومن طريق عبد الرزاؽ رواهٜٚٔ/ٖ، وعنو رواه اإلماـ أضبد صحيح إسناد( ب٘ٓٙٚ)ٜٕٕ/ٗعبد الرزاؽ رواه  (ٔ)

 (.ٕٕٔ٘)ٜٛ/ٚاألحاديث اؼبختارة رواه الضياء ُب 

، داود رواه أبػػو (ٕ)  الصػػحيحة السلسػػلة ُب األلبػػاينو  (،ٖ٘ٚٗ)ٖٕ٘/ٛ حبػػاف ابػػن وصػػححو  (،ٖٕ٘ٗ)ٖٖٓ/ٕ اْلغَػػَداءَ  الس ػػُحورَ  ظَب ػػى مػػن بَػػاب ُب كتػػاب الصػػـو
ٕ/ٜٜ (ٕ٘ٙ.) 

 .ٕٖٙ/ٜٔفتاو  الشيخ ابن عثيمٌن ، و ٜٖٚ/ٙاجملموع و  ،ٕٙٓ/ٚ شرح النووي على صحيح مسلمو  ،ٜٖٔ/ٗفتح الباري ينظر:  (ٖ)

 .ٕٔٙاؼبوسوعة الطبية الهقهية للدكتور أضبد كنعاف صينظر:  (ٗ)



 ٖ٘ 

يل   ة  ي  نـِّ س    ائم  لص  ل   رط  ف  ال  تـ ع ج 
 

وا لُ ج  ا عَ مَ  ًْنٍ خِبَ  اسُ الن   اؿُ زَ يػَ  الَ » :اؿَ قَ   اهللِ  سوؿَ رَ  أف    الس اِعدي   دٍ عْ سَ  بنِ  لِ هْ عن سَ  -ٛٔ
 (ٔ).متهق عليو.«رَ طْ هِ الْ 

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
 ومعىن، بعد ربقق غروب الشمسواؼببادرة إليو  الهطر تعجيلُ  لى أف السنةدؿ  اغبديُث ع ولى:األ   الفائدة  

ال يزاؿ أمر األمة منتظما وىم خبًن ما داموا ؿبافظٌن على ىذه  : أنو«رَ طْ هِ وا الْ لُ ج  ا عَ مَ  ًْنٍ خِبَ  اسُ الن   اؿُ زَ يػَ  الَ »
على فساد  ف ذلك عبلمة  ذا أخروه كاإو  ، متجنبٌن لسنن اليهود والنصار  وكبوىم من الكافرين،السنة

 َعاِئَشةُ يعجل فطره كما دلت على ذلك أحاديث كثًنة منها أنو َلم ا ُأخِ ْت  ، ولقد كاف النيب يقعوف فيو
 َىَكَذا كافَ »، فقالت: يُػَعج ُل اإِلْفطَاَر َويُػَعج ُل الص بلةَ  أنُو كافَ   الل ِو بن َمْسُعودٍ  عبدِ  رضي اهلل عنها عن

رضبو اهلل:   ي  دِ األوْ  ميموفِ  و بنُ عمرُ قاؿ ، ، وىكذا كاف أصحابو (ٕ).رواه مسلم«َيْصَنيُ  ِو الل   رسوؿُ 
.اور  حُ ه سُ وأبط َ  ،االناس إفطار   أسرعَ   دٍ ؿبم   أصحابُ  كافَ 

(ٖ) 
ى لَػػعَ طػػب، فػػإف مل يتيسػػر فعلػػى التمػػر، فػػإف مل يتيسػػر فالصػػائم علػػى الر   أف يهطػػرَ  ن السػػنةِ ِمػػ :انيــة  الث   الفائــدة  
 اتٍ بَػطَ رُ  نْ ُكػيَ  ف ملَْ إِ فَ  ،يل  صَ يُ  فْ أَ  لَ بْ قػَ  اتٍ بَ طَ ى رُ لَ عَ  رُ طِ هْ يػُ   يب  الن   افَ كَ »: قاؿَ  بن مالك  عن أنسِ ف اؼباء،

والرتمػػػذي وحسػػػنو، وصػػػححو  داود وأبػػػو  أضبػػػد .رواه«اءٍ ن َمػػػِمػػػ اتٍ وَ َسػػػا حَ َسػػػحَ  اتٍ رَ سَبَػػػ نْ ُكػػػيَ  ف ملَْ إِ فَػػػ ،اتٍ رَ َمػػتَ فػَ 
 ةَ بلَ ى َصػل  َصػ قػط    النػيب   تُ يْػأَ ا رَ َمػ»قػاَؿ:  عػن أَنَػٍس ف فقػط، علػى مػاءٍ  وكػاف أحيانػا يهطػرُ  (ٗ)الػدارقطين.

 (٘).ابػػن خزيبػػة وصػػححو  يعلػػى وأبػػو  .رواه ابػػن أيب شػػيبة«ن َمػػاءٍ ى َشػػْربٍَة ِمػػلَػػعَ  افَ َكػػ َولَػػوْ  ، يُػْهِطػػرَ ىت  َحػػ بِ رِ ْغػػمَ الْ 
 ،ُب َسػػَهرٍ  الل ػػِو  رسػػوؿِ  يَ ا َمػػن ػػكُ   :قػػاؿ بػػن أيب َأْوََب  اهللعػػن عبػػد يق، فوِ علػػى الس ػػأحيان ػػا  يهطػػرُ   وكػػاف

يػا َرُسػوَؿ الل ػِو  :قػاؿَ  ،«اْنزِْؿ فَاْجػَدْح و»: قاؿَ  ،يا َرُسوَؿ الل ِو الش ْمسُ  :قاؿَ  ،«اْنزِْؿ فَاْجَدْح و»: فقاؿ لَِرُجلٍ 
                                 

،  البخاري رواه (ٔ) واسػتحباب تػ خًنه  بػاب فضػل السػحور وت كيػد اسػتحبابو ُب كتػاب الصػياـ،مسلم و  (،ٙ٘ٛٔ)ٕٜٙ/ٕ باب تعجيل اإلفطارُب كتاب الصـو
 (.ٜٛٓٔ)ٔٚٚ/ٕوتعجيل الهطر 

 .(ٜٜٓٔ)ٕٚٚ-ٔٚٚ/ٕ بَاب َفْضِل الس ُحوِر َوتَْ ِكيِد اْسِتْحَباِبِو َواْسِتْحَباِب تَْ ِخًنِِه َوتَػْعِجيِل اْلِهْطرِ ُب كتاب الصياـ، مسلم  رواه( ٕ)

 (.ٜٜٔ/ٗفتح الباري .)صحيح هإسناد (، قاؿ اغبافظ:ٜٔ٘ٚ)ٕٕٙ/ٗ ومصنه ُبعبد الرزاؽ ( رواه ٖ)

،داود  وأبو  ،ٗٙٔ/ٖأضبد  رواه( ٗ) ،الرتمػذي (، و ٖٕٙ٘)ٖٙٓ/ٕ عليػو هطػريباب مػا  ُب كتاب الصـو بَػاب مػا جػاء مػا ُيْسػَتَحب  عليػو اإِلْفطَػاُر  ُب كتػاب الصػـو
األحاديػػػػث اؼبختػػػػارة  ، وصػػػػححو الضػػػػياء ُبيحىػػػػذا إسػػػػناد صػػػػح ، وقػػػػاؿ الػػػػدارقطين:َحػػػػِديٌث َحَسػػػػٌن َغرِيػػػػبٌ  الرتمػػػػذي:قػػػػاؿ ، ٘ٛٔ/ٕالػػػػدارقطين و  (ٜٙٙ)ٜٚ/ٖ
 .(ٕٕٜ)إرواء الغليل (، وحسنو األلباين ُب ٘ٛ٘ٔ)ٔٔٗ/ٗ

ابػػػػػػػػن حبػػػػػػػػاف و  (،ٖٕٙٓ)ٕٙٚ/ٖابػػػػػػػػن خزيبػػػػػػػػة  وصػػػػػػػػححو  وىػػػػػػػػذا لهظػػػػػػػػو،ٕٗٗ/ٙيعلػػػػػػػػى  وأبػػػػػػػػ(، وعنػػػػػػػػو ٜٜٛٚ) ٖٛٗ/ٕرواه ابػػػػػػػػن أيب شػػػػػػػػيبة ُب مصػػػػػػػػنهو ( ٘)
السلسػػػػػػػػلة وصػػػػػػػػححو األلبػػػػػػػػاين ُب  ٜٖٕ/ٗوالبيهقػػػػػػػػي ُب السػػػػػػػػنن الكػػػػػػػػ   ٜٚ٘/ٌٔن اؼبسػػػػػػػػتدرؾ علػػػػػػػػى الصػػػػػػػػحيح (، ورواه اغبػػػػػػػػاكمٖ٘ٓ٘(، )ٖٗٓ٘)ٕٗٚ/ٛ

 .(ٕٓٔٔ)الصحيحة



 ٘ٗ 

إذا رَأَيْػػُتْم الل ْيػَل »: ٍُب  َرَمػى بيػده َىػا ُىنَػا ٍُب  قػاؿ ،َفَشػِربَ  ،فَػنَػَزَؿ َفَجػَدَح لػو ،«اْنزِْؿ فَاْجَدْح و»: قاؿ ،الش ْمسُ 
بَػَل مػػن َىػا ُىنَػػا فَػَقػػْد أَْفطَػَر الص ػػاِئمُ  اء َمػػبالْ  ويقِ الس ػػ طُ ْلػخَ  (:حُ دْ اعْبَػػ) :رضبػػو اهلل قػػاؿ النػووي، (ٔ) .متهػػق عليػو«أَقػْ

ــو يق  و  اىػػػ.(ٕ)يوِ تَ ْسػػ يَ ىت  َحػػ وُ ريُكػػوربَْ  ػػِعًِن أو الػػذ  َدِقيػػ :الس  يَػتَػػػَزو ُد بػػو  ،ارِ ا قُلِػػي بالن ػػإذَ  ىػػاأو غًنِ  ةِ رَ ُق اْلَقْمػػِح أو الش 
وىػو ، (ٖ)ا، وىػذا ىػو اعْبػدحُ ىػكَبوِ  ظَبْػٍن أو عسػٍل أو َأو َأو لػَ ٍ  دبَػاءٍ  طَ لِػخُ  وِ  أكلِػا اْحِتيَج ِإىَل ِإذَ ف اؼبسافُر وغًنُه،

 خػبلؼَ  ،ةَ دَ عِػمَ ذي الْ   التػ خهيهػةٍ  علػى أشػياءَ م أف السػن َة الِهطػُر وهبػذا نعلػ قريب فبا يسمى اليـو بػ )الشػوربة(،
، بسػرعة وال يبتصػها اعبسػمُ  تعبهػاتُ  ثقيلػةٍ  ب طعمػةٍ عند اإلفطاِر  اْلَمِعَدةِ  لئِ ن مَ مِ  اليوـَ  الناسِ  و بعضُ ما قد يهعلُ 

 فهػػو سػػهلٌ ، ريةِ السػػك   ؼبػػواد  ن اؼبػػا يشػػتمل عليػػو ِمػػ ؛سػػريي اؽبضػػم سػػريي االمتصػػاصفهػػو  طػػُب أو التمػػرُ رُ الا أم ػػو 
، ويعوضػو سػريع ا ةبشػد   علػى الطعػاـِ  فػبل يهجػمُ  ن االمػتبلءِ ِمػ ره بنػوعٍ عشػا فيُ و اعبسػم سػريع  يبتص ػو  اْلَمعِػَدةِ على 

  (ٗ) .بسبب الصياـ عم ا افتقده ِمن السك ريات

َدُة منها: الفائدة  الث الثة :   ؼبشروعية تعجيل الهطر ِحَكٌم ُمتَػَعد 
.: الً أو        اؼببادرة لطاعة اهلل تعاىل بالهطر كما حصلت طاعتو بالصـو
 مل يشرعو اهلل تعاىل.ا دبترؾ الغلو والتنطي ُب الدين بالزيادة على الهرض  ا:انيً ث      
لزمهم دبواصلة األخذ برخصة اهلل تعاىل والتمتي دبا ُب شريعتو من التيسًن والتسهيل حيث مل يُ  ا:الثً ث      

  .ياـ، وال بزيادة وقتو عن غروب الشمسالص
 النيب   ف  أ أيب ُىَريْػَرَة  كما جاء ذلك ُب حديث  ،ترؾ التشبو ب ىل الكتاب فإهنم ي خروف الهطر ا:ابعً ر      
  َيُن فَاِىر ا الَ »: قاؿ .رواه أضبد وأبو داود «أَلف  اْليَػُهوَد َوالن َصاَر  يُػَ خ ُروفَ  ،اْلِهْطرَ  ا َعج َل الناسُ مَ  يَػزَاُؿ الد 

  (٘)وابُن ماجْو.
وترؾ اتباع أىل الغواية والضبللة من  أنو عبلمة على أف األمة خبًن باستمساكها بسنة نبيها خ امًسا:     

 .اليهود والنصار  وغًنىم

                                 
، البخاري رواه (ٔ) بػاب بيػاف وقػت انقضػاء الصػـو وخػروج النهػار  ُب كتػاب الصػياـ،مسػلم (، و ٜٖٛٔ) ٘ٛٙ/ٕباب الصـو ُب السهر واإلفطػار  ُب كتاب الصـو
ٕ/ٕٚٚ(ٔٔٓٔ.) 

 .ٜٚٔ/ٗفتح الباري و  ،ٜٕٓ/ٚح مسلم شرح النووي على صحي ينظر: (ٕ)

 .(ٓٛٗ/ٕ٘تاج العروس و  ،ٖٓٔ/ٖعمدة القاري و  ،ٕٖٔ/ٔفتح الباري ، و ٜٜٔالتوقيف على مهمات التعاريف ص و  ،ٙٚٔاؼبطلي ص: ) ينظر:( ٖ)

 ٜٗٔالدليل الطيب والهقهي، للدكتور حساف مشسي باشا ص ينظر: (ٗ)

،ُب كتاب الصداود  وأب، و ٓ٘ٗ/ٕأضبد  رواه( ٘) (، ٖٖٖٔ)ٖٕ٘/ٕالكػ    ُب النسػائي، و واللهػظ لػو (ٖٖٕ٘)ٖ٘ٓ/ٕبَاب ما ُيْسػَتَحب  مػن تَػْعِجيػِل اْلِهطْػِر  ـو
(، ٖٖٓ٘)ٖٕٚ/ٛ(، وابػػػن حبػػػاف ٕٓٙٓ)ٕ٘ٚ/ٖابػػػن خزيبػػػة  وصػػػححو  (،ٜٛٙٔ)ٕٗ٘/ٔ ْفطَػػػارِ بَػػػاب مػػػا جػػػاء ُب تَػْعِجيػػػِل اإلِ  ُب كتػػػاب الصػػػياـ،ابػػػن ماجػػػو و 

، إسػػناد صػػحيح رجالػػو ثقػػات((: ٕٓٙ)ٔٚ/ٕمصػػباح الزجاجػػة (، والبوصًني)ٖٛٚ/ٙاجملمػػوع ، وقػػاؿ النػػووي )ٜٙ٘/ٔصػػحيحٌن اؼبسػػتدرؾ علػػى ال واغبػػاكم ُب
 .حسن هإسناد (:ٖٕٛ٘)صحيح وضعيف سنن أيب داود وقاؿ األلباين ُب



 ٘٘ 

 .العبادة مواصلة وأقو  لو على ،أرفق بالصائم أنو ا:ادسً س      



 ٘ٙ 

 ي ر م ض ان  ال ج ود  و ق ر اء ة  الق ر آن  ف
 

ا مَ (ٔ)َأْجَودُ  افَ كَ َو  ،اسِ َأْجَوَد الن   اهلِل  وؿُ سُ رَ  افَ كَ »: قاؿَ  رضي اهلل عنهما اهلِل بن َعب اسٍ  عن عبدِ  -ٜٔ
َلٍة  ل  كُ ِجْ ِيُل يَػْلَقاُه ُب   افَ كَ َو  ،يَػْلَقاُه ِجْ ِيلُ  ٌنَ َيُكوُف ُب َرَمَضاَف حِ  فَػَلَرُسوُؿ اهلِل  ،ْرآفَ َرَمَضاَف فَػُيَدارُِسُو اْلقُ  نمِ لَيػْ

  ًِْنِ مِ  يَػْلَقاُه ِجْ ِيلُ  ٌنَ ح   (ٕ).متهق عليو.«الر يِح اْلُمْرَسَلةِ  نَ َأْجَوُد بِاػبَْ
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

ؿباسَن األخبلؽ كل ها، وؿباسَن الصهاِت، وليس من كلمة ىي أصبي  صَبََي رسوُؿ اهلل  ولى:األ   الفائدة  
ـ  من الكلمة الِت وصهتو هبا  سنو حملا يا  قائبل : اـٍ شَ ىِ  بنُ  دُ عْ سَ َلم ا َسَ ؽَبَا  رضي اهلل عنها عائشة اؼب منٌن أ
ـ    يب  نَ  قَ لُ خُ  فإف  » :تْ الَ قَ  .ىلَ بػَ  اَؿ:ق ؟القرآفَ  رأُ قْ تػَ  تَ سْ لَ أَ  :التْ قَ  ، اهللِ  سوؿِ رَ  قِ لُ خُ  نْ أنبئيين عَ  ،اؼب منٌن أ
ا بآدابو وأوامره ونواىيو وما يشتمل ك  س  مَ تَ أي مَ  :رضبو اهلل قاؿ ابُن األثًن، (ٖ).رواه مسلم«لقرآفَ ا افَ كَ   اهللِ 

احملاسن ُب كل وقت إال إنو كاف  يِ يف اعبود والكـر وصبمعدِ   ومي أنو (ٗ)اىػ.نِ و احملاسِ  ـِ ارِ كَ مَ الْ  نَ عليو مِ 
هَبْمُي أْنواَع  وكاف ُجْوُده  رضبو اهلل: عثيمٌنٍ  ابنُ  مةُ قاؿ العبل  و تزداد فيو، ه يتضاعف ُب رمضاف وؿباسنُ جودُ 

َكل  اعُبوِد ُكل ها من بْذِؿ اْلِعْلِم والنػ ْهِس واؼباِؿ هلل عز  وجل  ُب إفهاِر ديِنو وىداية عباِده وإْيصاِؿ النػ ْهِي إليهم ب
وكاف جوُده يتضاَعُف ُب رمضاف ِلَشَرِؼ  ،وإطعاـ جائِعهم ،حواِئِجهم وقضاءِ  ،ن تْعليم جاِىِلِهممِ  ،ريقٍ ط

بٌن الصياـ وإطعاـِ الطعاـ ونبا ِمْن أْسباِب  واعبميِ  ،فيو على عبادهتمَوقِتِو ومضاَعَهِة أْجرِِه وإعانَِة العابدين 
  (٘)اىػ.دخوِؿ اعبن ةِ 

 رضبهم اهلل تعاىل أف   العلماءِ  ر عند، وقد تقر  ُب رمضافَ  تتضاعفُ  أف األعماؿَ  اغبديثُ  رَ أشعَ  :انية  الث   الفائدة  
 هبتهدأف  ُب رمضافَ  ، فينبغي للمسلمِ األزمافِ  ن أفضلِ مِ  ، ورمضافُ واؼبكافِ  الزمافِ  بهضلِ  تتضاعفُ  األعماؿَ 

ـ الذي اعبود والكر لشهر وإنو يهعل،  اهلل  رسوؿُ  ، كما كافَ بوقتو ونهسو ومالو ما استطاع أنواع اعبود ُب
 وجذوَره. البخل ن نهسو دوافيَ سلم مِ أف يقتلي اؼب فيو ينبغي

                                 
بالنصب على  «أجودَ »وُب رواية األصيلي ، ه ؿبذوؼسم كاف وخ  ا «أجودُ »ىكذا ُب أكثر الروايات و ،«أجودُ »ىو برفي  (:ٖٓ/ٔفتح الباري ) قاؿ اغبافظ( ٔ)

 ..اىػ ـبتصرا وذكر عدة أوجو ُب إعرابو بالرفي والنصبوالنصب جائز ،الرفي أشهر :قاؿ النووي، أنو خ  كاف
ًْنِ مػػن الػػر يِح  َأْجػػَود  بػػاب كػػاف النػػيبُب كتػػاب الهضػػائل، مسػػلم (، و ٖٛٗٓ)ٚٚٔٔ/ٖبَػػاب ذِْكػػِر اْلَمبلِئَكػػِة ُب كتػػاب بػػدء اػبلػػق، البخػػاري  رواه( ٕ) النػػاس بِػػاػبَْ

 .(ٖٕٛٓ)ٖٓٛٔ/ٗاْلُمْرَسَلِة 

 (، وىو طرؼ من حديث طويل.ٙٗٚ)ٕٔ٘/ٔباب جامي صبلة الليل ومن ناـ عنو أو مرض  ُب كتاب صبلة اؼبسافرين،مسلم  رواه (ٖ)

 .ٓٚ/ٕاألثر اغبديث و  النهاية ُب غريب (ٗ)

 .ٕٛٔ( ؾبالس شهر رمضاف ص٘)



 ٘ٚ 

 القرآُف الكرًُن ىو أعظُم كتاٍب أنزَلُو اهلُل تعاىل، وىو كبلـُ اهلِل تعاىل ال ذي أنزََلُو َعَلى َرسولِوِ  :الثة  الث   الفائدة  
 ُ  ومُ ظ  عَ ، ويػُ وِ بِ  لِ مَ والعَ  وِ تِ بلوَ ى تِ لَ عَ  ُ  ، فيحرصظيمةَ العَ  وُ نزلتَ مَ  الكرًنِ  للقرآفِ  ُ  عرؼيَ  ُ  م من، والْ  مدٍ ؿبُ 
دبزيد من العناية بكتابو ُب  ، وَلم ا كاف رمضاف ىو شهر القرآف، فقد اختص اهلل تعاىل نبيو عظيمِ الت   د  أشَ 

ليدارسو القرآف ويراجعو معو، وىذا فبا ي كد العناية بكتاب اهلل تعاىل  ىذا الشهر، فكاف يرسل ج يل إليو 
عنايتهم بكتاب اهلل ُب كل وقت قراءة وتدبرا  عظيملف رضبهم اهلل تعاىل مي ُب ىذا الشهر، ولقد كاف الس

 فيوِ  ؿَ زِ نْ الذي أُ  ضافَ مَ رَ  رُ هْ ألنو )شَ وعمبل وتعلما وتعليما إال إهنم ُب رمضاف تزداد عنايتهم بو، وما ىذا إال 
 ،كل سبي منهم قتادة  بعضهم ُبو  ،كاف بعض السلف ىبتم ُب قياـ رمضاف ُب كل ثبلث لياؿلقد  ، (فُ آَ رْ القُ 
ضاف ُب الصبلة وكاف السلف يتلوف القرآف ُب شهر رم .بعضهم ُب كل عشرة منهم أبو رجاء العطارديو 
كاف النخعي يهعل ذلك ُب العشر األواخر منو خاصة و و  ،كاف األسود يقرأ ُب كل ليلتٌن ُب رمضاف  ،غًنىاو 

ُب العشر األواخر  و  ،ُب رمضاف ُب كل ثبلثو  ،ئماكاف قتادة ىبتم ُب كل سبي داو  ،ُب بقية الشهر ُب ثبلث
 كاف قتادةُ و  ،هو عن أيب حنيهة كبوُ  ،كاف للشافعي ُب رمضاف ستوف ختمة يقرؤىا ُب غًن الصبلةو  ،ليلةٍ  كل  
 ،إطعاـ الطعاـو  ،إمبا ىو تبلوة القرآفوكاف الزىري إذا دخل رمضاف قاؿ:  ،ُب شهر رمضاف س القرآفَ يدر  

قبل على تبلوة القرآف من يؾبالسة أىل العلم و ن قراءة اغبديث و مِ  دخل رمضاف يهر   إذا مالكٌ وكاف 
كانت عائشة و  ،أقبل على قراءة القرآفذا دخل رمضاف ترؾ صبيي العبادة و إ كاف سهياف الثوريو  ،اؼبصحف

اليامي  دُ بيكاف زُ و  ،رضي اهلل عنها تقرأ ُب اؼبصحف أوؿ النهار ُب شهر رمضاف فإذا طلعت الشمس نامت
 (ٔ) .وإليو أصحابَ  و صبيَ  ،إذا حضر رمضاف أحضر اؼبصاحفَ 

                                 
 .)دار الكتب العلمية( ٕٔٓصلطائف اؼبعارؼ ُب ارثار اؼبذكورة: ينظر  (ٔ)



 ٘ٛ 

 س نـِّي ة  االع ت ك اف  
 

ـ  اْلُم ِمنٌَن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها َزْوِج النيب   نْ عَ  -ٕٓ َأف  الن يب   أ
 ِكُف اْلَعْشَر اأَلَواِخَر ِمنَكاَف يَػْعتَ » 

 (ٔ)ٍُب  اْعَتَكَف أَْزَواُجُو ِمْن بَػْعِدِه.متهق عليو.، «َرَمَضاَف، حىت  تَػَوف اُه اهلل
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

، من الصبلة والذكر والدعاء وقراءة القرآف لطاعِة اهلل عز  وجل   لُُزوـُ اؼبسِجدِ  ىو: االعتكاؼُ  الفائدة  األ ولى:
ـُ أضبُد بُن حنبَل رضبو اهلل:  ،ِة رسولِو وىو من السنن الثابتة بكتاب اهلل وسن والتهكر وغًن ذلك، قاؿ اإِلما

  (ٕ) .اىػاالعتكاَؼ َمْسنوفٌ ال أْعَلُم عن أحٍد من العلماِء خبلفا  أف  
طلبا  لهْضِلِو  ،انقطاُع اإِلنساِف عن الناِس لَِيتَػَهر َغ لطاعِة اهلل ُب مسجٍد من مساِجده والمقصود باالعتكاف:

عتكاؼ: اال ةحقيق: فيقوؿ اغبافظ ابن رجب رضبو اهلل تعاىل وكما يع  عن ذلك الَقْدِر،وثواِبِو وإدراِؾ ليلة 
د حبس نهسو على طاعة اهلل اؼبعتكف ق أيضا: يقوؿو ، (ٖ)اػبالقِ  خبدمةِ  تصاؿِ لبل ،عن اػببلئقِ  بلئقِ العَ  قطيُ 

 م  بو منو، فما بقي لو ىَ ر  قّ ما يػُ و على ربو  وِ بِ الَ قَ و  وعكف بقلبوِ  ،يشغلو عنو عن نهسو كل شاغل يَ قطَ كره، و ذِ و 
ؼبعتكِف أْف يشتغَل بالذكِر والقراءِة والصبلِة والعبادِة، على اولذلك يْنبِغي  اىػ.(ٗ)ما يرضيو عنوو  ،سو  اهلل

 نَيا وال ب َس أْف يتحدَث قليبل  حبديٍث مباٍح مي أْىِلو أو غًنىم. وأف يَتجن ب ما ال يَػْعِنيو من حديِث الد  

، فلئلنساف أف يعتكف العشر حد ؿبدود ُب أصح أقواؿ أىل العلم االعتكاؼليس لوقت  :انية  الث   دة  الفائ
، ولو أف يعتكف بعَضها، ولو أف األخًنة من رمضاف كلها وىذا أفضل االعتكاؼ وىو اعتكاؼ النيب 

كساعة أو ساعتٌن، يعتكف يوما وليلة، ولو أف يعتكف ليلة كاملة، ولو أف يعتكف بعض يـو أو بعض ليلة  
، كل ذلك العشِر األواخرِ ُب  من الِقَياـِ األوؿ إىل الثاينأو بٌن العشائٌن، أو من العصر إىل اؼبغرب، أو 

سائغ ألف الشرع مل وبدد وقتا ألقلو وال ألكثره، فما اعت  اعتكاف ا ُب اللغة صح شرع ا مي اعتبار النية ُب 
الصياـ وال أف يكوف ُب رمضاف لكنو مي الصياـ وُب رمضاف ذلك كغًنه من العبادات، وليس من شرطو 

معتكهة بعد صبلة الهجر من اليـو  العشر األخًنة من رمضاف فالسنة لو أف يدخل عتكفامن و  أفضل،
 العيد. ليلة العشر بانتهاءوىبرج  اغبادي والعشرين إقتداء بالنيب 

                                 
(، ومسػلم ُب ِكتَػاب االْعِتَكػاِؼ، بَػاب اْعِتَكػاِؼ اْلَعْشػِر اأَلَواِخػِر مػن ٕٕٜٔ)ٖٔٚ/ٕ( رواه البخاري ُب ِكتَػاب االْعِتَكػاِؼ، بَػاب االْعِتَكػاِؼ ُب اْلَعْشػِر اأَلَواِخػِر ٔ)

 (.ٕٚٔٔ)ٖٔٛ/َٕرَمَضاَف 

 .ٖٜ٘/ٔ بل السبلـس (ٕ)

 .)دار الكتب العلمية( ٕٕ٘( لطائف اؼبعارؼ صٖ)

  ٕٕٗاؼبرجي السابق ص (ٗ)



 ٜ٘ 

 يبطل االعتكاؼ ب مور: الفائدة  الث الثة :
 ا مقدمات اعبماعوأم  ، (ٔ)(ِجدِ اِشُروُىن  َوأَنُتْم َعػِكُهوَف ُب اْلَمَسػاَواَل تُػبَػ)تعاىل:  قاؿ، ماعُ اعبِْ : أولها    
  .اعتكافو، بل تُنقُص أجَرهفبل ذبوز للمعتكف ولكنها ال تبطل  التقبيِل والل مِس لشهوةٍ ك
 ثبلثة أقساـ:  علىِبميي بدنو ج اؼبعتكف وليعلم أف خرو  ،لغًن حاجةروُج من اؼبسجِد اػبُْ ثانيها:     
       : وضوِء الواجِب والُغْسِل وال اجةِ اغبقضاِء ، مثل: اػبروج لٍر ال بُد  منو طبعا  أْو شرعا  اػبروُج ألماألو ل 

ثُل أْف فإْف أمكَن ِفُعُلو ُب اؼبسجِد م ،فهذا جائٌز إذا مل يُبْكْن فْعُلُو ُب اؼبسجدِ  ،واألكِل والشربِ  ،الواِجب
ـٌ يبكُنو أْف يقضَي حاجَتو فيو وأف يغتسَل فيو، أْو َيكوَف لو من ي تِْيِو باألِكل والشرِب  يكوَف ُب اؼبسجِد ضَب ا

  لعدـِ اغباجة إليو. األوىل عدـ اػبروجفحينئٍذ 
علو إال  أْف يه كعيادِة مريٍض وشهوِد جنازٍة وكبو ذلك فبل  ،ال ذبُب عليوِ  اػبروج ألْمر طاعةٍ الثاني:      

يشرتَط ذلك ُب ابتداِء اعتكاِفو مثل أف يكوف عنده مريض وبب أف يعوَده أو ىبشى من موتو فيشرتط ُب 
؛ على أف ال َيكثَر ذلك أو َيطوَؿ ألف ىذا يناُب االعتكاؼ، فبل ابتداء اعتكافو خروَجو ِلَذِلَك فبل بْ َس بو

إلماـٍ أو م ذٍف أف يعتكف ُب غًن مسجده ويشرتط  يصح للموفف أف يشرتط اػبروج كل يـو للدواـ، وال
اػبروج كل فرٍض، وإذا احتاج ى الء ؼبثل ذلك فإهنم هبددوف نية االعتكاؼ كلما عادوا، وال يكوف 

 . اعتكافهم متصبل ، واهلل أعلم
م وكبو ذلك، فبل كاػبروج للبيِي والشراِء وصباِع أْىِلِو ومباشرهتِ   ،اػبروُج ألْمٍر يناُب االعتكاؼَ الثالث:     

، وهبوز لو أف ىبرج لشراء ما ال بد يهعلو ال بشرٍط وال بغًِن شرٍط، ألنو يناقُض االعتكاَؼ ويناُب اؼبقصوَد منو
 . لو منو كاألكل والشرب وكبونبا

                                 
 .ٚٛٔسورة البقرة آية  (ٔ)



 ٙٓ 

م ن  ال    ؤه  ذي ال يـ ق ر  ال  و ذي يـ ق ر أ  ال ق ر آن  م ث ل  ال م ؤ 
 

َويَػْعَمُل )ذي يَػْقرَُأ اْلُقْرآَف َمَثُل اْلُمْ ِمِن ال  » :الل ِو  رسوؿُ  اؿَ قَ  :اؿَ قَ  ْشَعرِي  عن أيب ُموَسى األَ  -ٕٔ
 ،ا رِيَح ؽبََ ُقْرآَف َكَمَثِل الت ْمَرِة اليَػْقرَُأ الْ  ذي الَ َوَمَثُل اْلُمْ ِمِن ال   ،َوطَْعُمَها طَي بٌ  ،تْػُرج ِة روُِبَها طَي بٌ َكَمَثِل األُ (ِبوِ 

 ذي الَ َوَمَثُل اْلُمَناِفِق ال   ،َوطَْعُمَها ُمر   ،ذي يَػْقرَأُ اْلُقْرآَف َمَثُل الر وْبَانَِة روُِبَها طَي بٌ َوَمَثُل اْلُمَناِفِق ال   ،ا ُحْلوٌ َوطَْعُمهَ 
 (ٔ).متهق عليو.«َوطَْعُمَها ُمر   ،ا رِيحٌ ؽبََ  سَ يَػْقرَأُ اْلُقْرآَف َكَمَثِل اغْبَْنظََلِة ليَ 

 :الحديث فوائد يتعلق بهذا
 ينبغي لِْلُمْسِلِم أْف يكوَف َلُو ِوْرٌد يَػْوِمي  ِمْن ِكَتاِب اهلِل تعاىل، وُباِفُظ عليِو، ويَقضيِو إَذا فَاتَُو، األولى: الفائدة  

، نٌ سَ ا فهذا حَ يوم   أو كل  أربعٌنَ  ،أو كل  شهرٍ  ،أسبوعٍ  ثبلثة أياـ، أو كل   كل    القرآفَ  مَ تِ ىبَْ  أفْ  وُ لَ  رَ س  يَ تػَ  وإفْ 
 أبو داود .رواه«اقػْرَْأ اْلُقْرآَف ُب أَْربَِعٌنَ » :وُ لَ  قاؿَ   يب  َأف  الن   رضي اهلل عنهما عن عبد الل ِو بن َعْمرٍوف
َأْف  وال كبُِب  لِلر ُجلِ : ، قاَؿ إسحاُؽ بُن رَاُىويَوْ (ٕ)األلباين   ، وحس نوىذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ  وقاؿ: الرتمذي  و 

 فِ لَ الس   بعضِ  عندَ  القرآفِ  مِ تْ ػبَِ  ةٍ د  مُ  أكثرَ   أف  ، يعيِن (ٖ)ؽبذا اغبديثِ اْلُقْرآَف  يَػْقرَأ أَْربَِعٌَن وملَْ  نْ َأْكثَػُر مِ  يَْ ٌبَ عليوِ 
وىذا الشهر الكرًن فرصة طيبة للعـز على ذلك، وتعويد النهس عليو ما دامت مقبلة على  ،ةُ د  مُ الْ  هِ ىي ىذِ 

 عل اػبًنات.كتاب اهلل تعاىل وفِ   قراءة

  يب  لن ػػػا، وقػػػد َوَصػػػَف ايسػػػًن   ه إال  تعػػػاىل فػػػبل يقػػػرؤُ  اهللِ  كتػػػابَ   رَ ُجػػػهْ يػَ  أفْ  نِ  مِ ُمػػػلْ ي لِ ال ينبغِػػػ :الثانيـــة   الفائـــدة  
ػػِة األُ ب وِ ل بِػػَمػػعْ ويػَ  الكػػرًنَ  رآفَ قػػرأ الُقػػذي يَ ال ػػ نَ  مِ ُمػػالْ   القػػرآفَ  ألف   ، وذلػػكَ َهػػا طَي ػػبٌ روُِبَهػػا طَي ػػٌب َوطَْعمُ  ِِت ال ػػتْػُرج 

 ةِ راءَ قَػػ نْ ِمػػ رُ كثِػػيُ   مسػػعودٍ  ابػػنُ  اطن ػػا، كػػافَ ر ا وبَ اىِ فَػػ ابَ ، طَػػوِ بِػػ لَ ِمػػوعَ  هُ أَ رَ قَػػػ نْ َمػػ، فَ القلػػوبِ  حيػػاةُ  وِ بِػػ الكػػرًنَ 
 القػػرآفِ  وقػػراءةُ  ،ن القػػرآفِ عػػ هتُ عُ َضػػ تُ مْ ا ُصػػ إذَ إين   :قػػاؿَ  ؟وـَ الص ػػ ل  ِقػػتُ  كَ إن ػػ: وُ لَػػ ، فقيػػلَ وـَ الص ػػ لُ ل ػػقَ ويػَ  القػػرآفِ 

 َوقَػػاَؿ الر ُسػػوُؿ يَػػػا َرب  ِإف  قػػاَؿ تعػػاىل: ) ِمػػْن َىْجػػِر كتػػاِب اهلِل تعػػاىل، لقػػد اْشػػَتَكى الر سػػوُؿ ، و (ٗ)إِو   ب  َحػػأَ 
 :(ٔ)أنواعٌ  قرآفِ ال رَ جْ ىَ  رضبهم اهلل تعاىل أف   اءُ لمَ العُ  رَ كَ وقد ذَ ، (٘)(قَػْوِمي ازب َُذوا َىَذا اْلُقْرآَف َمْهُجورا  

                                 
بَػػػػػاب َفِضػػػػػيَلِة َحػػػػػاِفِظ اْلُقػػػػػْرآِف  ُب كتػػػػػاب صػػػػػبلة اؼبسػػػػػافرين وقصػػػػػرىا،مسػػػػػلم (، و ٔٔٔ٘)ٕٓٚٓ/٘بَػػػػػاب ذِْكػػػػػِر الط َعػػػػػاـِ  ُب كتػػػػػاب األطعمػػػػػة،البخػػػػػاري  رواه( ٔ)
ػػػػػػَل بِػػػػػػِو أو َفَخػػػػػػَر بِػػػػػػو (، والزيػػػػػادة بػػػػػػٌن قوسػػػػػػٌن مػػػػػػن روايػػػػػػة أخػػػػػػر  للبخػػػػػاري ُب كتػػػػػػاب فضػػػػػػائل القػػػػػػرآف،ٜٚٚ)ٜٗ٘/ٔ  بَػػػػػػاب ِإٍْبُ مػػػػػػن رَاَء  ِبِقػػػػػرَاَءِة اْلُقػػػػػػْرآِف أو تََ ك 
ٗ/ٜٕٔٛ(ٕٗٚٚ). 

 وىػػػذا لهظػػػو، ،َحػػػِديٌث َحَسػػػٌن َغرِيػػػبٌ  ىػػػذا ؿ:( وقػػػاٜٕٚٗ)ٜٚٔ/٘ (، والرتمػػػذيٜٖ٘ٔ)ٙ٘/ُٕب أبػػػواب قػػػراءة القػػػرآف، بػػػاب ربزيػػػب القػػػرآف داود  وأبػػػ رواه (ٕ)
 .(ٗ٘ٔٔ)صحيح اعبامي  و (،ٕٔ٘ٔ)السلسلة الصحيحة  ُب األلباين (، وحسنوٚٙٓٛ)الك    ُب السنن النسائيو 

 .ٗٛ، والتذكار ُب أفضل األذكار للقرطيب صٜٚٔ/٘ الرتمذيسنن  (ٖ)

 .ٖٗ٘/ٕشعب اإليباف رواه البيهقي ُب  (ٗ)

 .ٖٓارية سورة الهرقاف  (٘)



 ٙٔ 

  .وِ بِ  يبافِ ر اإلجْ ىَ  :اى  د  أح   
 .وِ إلي اعِ مَ تِ ساالو  وِ قراءتِ  رُ جْ ىَ  :والثاني 
 .وِ امِ رَ وحَ  وِ بللِ حَ  عندَ  والوقوؼِ  وِ بِ  لِ مَ العَ  رُ جْ ىَ  :والثالث   
 ا كافَ ، وإمب  مافِ ُب ىذا الز   ال يهيدُ  وُ أن   واعتقادُ ، وِ روعِ وفُ  ينِ الد   ُب أصوؿِ  ليوِ إ مِ اكُ حَ والت   وِ كيمِ ربَْ  رُ جْ ىَ  :والرابع   

 .ةِ يَ اضِ مَ الْ  ةِ نَ ُب األزمِ  حُ يصلُ 
 .وِ مِ ه  هَ وتػَ  هِ رِ ب  دَ تَ  رُ جْ ىَ  :والخامس   
 واألَْبَداِف. بِ و لالقُ  راضِ أمْ  ييِ صبَ  ِمنْ  وِ ي بِ داوِ والت   اءِ هَ شْ تِ االسْ  رُ جْ ىَ  :سادسوال 
 كافَ   فْ إو ، ةِ اريَ  هِ ىذِ ُب  ىذا داخلٌ  وكل   ىذا: نْ كبو ا مِ  أف ذََكرَ  بعد القيم رضبو اهلل تعاىل ابنُ  اإلماـُ  قاؿَ  

 (ٕ).ضٍ عْ بػَ  نْ مِ  ىوفُ أ اؽبجرِ  بعضُ 
 عن ُعْثَماَف  خاري  البُ  صحيحِ فهي  كتاب اهلل تعاىل،  مل  عَ تػَ وبرص على  أف مِ لِ سْ مُ لْ ينبغي لِ  :الثالثة   الفائدة  

 ، ويدخل ُب ذلك:(ٖ)«تَػَعل َم اْلُقْرآَف َوَعل َموُ  نْ َخيػْرُُكْم مَ » :قاؿَ   يب  الن   ف  أ
ٌَن، أو َتْكرَاِر ِخبلِؿ األساتذِة اْلُمَتَخص ص ننا مِ رِ صْ ُب عَ  ذلكَ  ابُ بَ أسْ  تْ رَ س  يَ تػَ  دْ قَ ، وَ وِ تِ بلوَ تِ  تَػَعل مُ  :أوالً     

بل أْف هَبَْعَل بَػْعُضَنا ُجْزء ا ِمْن َوْقِتِو لِتَػَعل ِمِو استماِع أشرطِة القرآِف الكرًِن، وليَس بكثًٍن َعَلى كتاِب رب نا َجل  وعَ 
  .وخباصة ُب ىذا الشهر الكرًن وُمَداَرَسِتِو َحىت  يُػْتِقَن ِقراَءَتوُ 

وكل َهُو كثًن ا من الوقت والَعَناء، فإف لو أجر ا عظيم ا  على اإلنسافِ  ذلكَ  ق  شَ  وإفْ  وِ هظِ حِ  تحبابُ اسْ  ا:ثانيً     
ا عن أجِر على اؼب  .هانهسِ  القرآفِ  قراءةِ شقة زائد 

ـْ َعَلى  يَػَتَدبػ ُروَف اْلُقْرآَف أََفبلَمعانِيِو، وَتَدب ِر آياتِِو، وتَػَهه ِم َمقاِصِدِه وَمرَاِميِو، قاؿ تعاىل: ) تَػَعل مُ ا: ثالثً      َأ
َهاؽُبَا َلُكمْ ، قاَؿ اغْبسُن بُن َعِلي  رضي اهلل عنهما: إ(ٗ) (قُػُلوٍب أَقػْ ْم،  رََأْوا اْلُقرآَف َرساِئَل ِمن ف  َمْن كاَف قَػبػْ رهبِ 

 (٘)َفكانُوا يَػَتَدب روهَنا بِالل ْيِل، ويَػتَػَهق دوهَنا ُب النػ َهاِر.

                                                                                                           
، وكتػػاب: ىجػػر القػػرآف العظػػيم، أنواعػػو وأحكامػػو، للػػدكتور مػػن سػػورة الهرقػػاف ٖٓتهسػػًن اريػػة  ٖٛٔ /ٖتهسػػًن ابػػن كثػػًن ، و ٕٛص البػػن القػػيم الهوائػػد( ينظػر: ٔ)

 .ؿبمود بن أضبد الدوسري

 .ن سورة الهرقافم ٖٓتهسًن ارية  ٖٛٔ /ٖتهسًن ابن كثًن  بتصرؼ يسًن، وانظر: ٕٛص البن القيم الهوائد( ٕ)

 (.ٜٖٚٗ)ٜٜٔٔ/ٗن تَػَعل َم اْلُقْرآَف َوَعل َمُو بَاب َخيػْرُُكْم مَ  ُب كتاب فضائل القرآف،البخاري  رواه (ٖ)

 .ٕٗآية  ؿبمدسورة  (ٗ)

 .ٕٛ( التبياف ُب آداب ضبلة القرآف ص٘)



 ٕٙ 

روع ي ة   ر  و م ش   اه  ام  ي  ق  ه ا و يرِّ ح  ت  ف ض ل  ل يلة  الق د 
 

َلَة اْلَقْدِر ِإيبَان ا َواْحِتَساب ا اـَ َمْن قَ » :اؿَ قَ  َأف  َرُسوَؿ الل ِو    ُىَريْػَرةَ يب أَ  نْ عَ  -ٕٕ ـَ مِ مَ  وُ ُغِهَر لَ  ؛لَيػْ  نْ ا تَػَقد 
 (ٔ).متهق عليو.«َذْنِبوِ 

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
،  لقد امنت  اهلل على ىذه األمة ب ف خص ها بليلٍة شريهٍة مباركٍة ُب شهر رمضاَف ِمن كل   ولى:األ   الفائدة   عاـٍ

َلُة اْلَقْدِر َخيػٌْر م ْن أَْلِف وخباصة ُب العشر األخًنة منو، ىذه الليلُة ىي ليلُة القدِر الِت قاؿ اهلل فيها: ) لَيػْ
َلٍة م َبارََكٍة ِإن ا ُكن ا ُمنِذرِينَ ، وَوَصَهَها ب هنا ليلٌة مباركٌة، فقاؿ تعاىل: )(ٕ)(َشْهرٍ  وِمن  ،(ٖ)(ِإن ا أَنزَْلَناُه ُب لَيػْ

 خصائِص ىذه الليلِة:
َلٍة م َبارََكةٍ كما قاؿ تعاىل: )،  يعين: كثًنَة اػبًن والهضِل والثوابأهنا ليلٌة ُمبارَكٌة،  :أوالً       .(ٗ)(ِإن ا أَنزَْلَناُه ُب لَيػْ
َلِة اْلَقْدرِ  ِإن ا أَنزَْلَناُه ُب أف اهلل تعاىل أنزَؿ فيها القرآَف الكرًَن، كما قاَؿ تعاىل: ) ا:ثانيً       .(٘) (لَيػْ
ٌر م ْن أَْلِف كَما قاَؿ تعاىل: ) ،ألِف شهرٍ  العمِل ُب خًٌن ِمن أف العمَل فيها ا:ثالثً      َلُة اْلَقْدِر َخيػْ لَيػْ

 وىذا يعادؿ أكثر ِمن ثبلٍث وشبانٌن سنة. ،(ٙ)(َشْهرٍ 
متَػنَػز ُؿ اْلَمبل) كما قاؿ تعاىل: إىل األرِض، أف  اؼببلئكَة تتنزُؿ فيها ا:رابعً       ،(ٚ)(ِئَكُة َوالر وُح ِفيَها بِِإْذِف َرهبِ 

 .زلوَف باػبًِن وال كِة والرضبةِ ػوُىْم ين
أف ىذه الليلَة  واؼبعىن: ،(ٛ)(ـٌ ِىَي َحىت  َمْطَلِي اْلَهْجرِ َسبل، كما قاؿ تعاىل: )َسبلـٍ ليلُة أهنا  ا:خامسً     

رفات فبا يكوف ُب غًنىا من اللياو، وذلك ؼبا جعل اهلل تعاىل فيها من اػبًن مباركٌة كثًنة اػبًن قليلة الشر وا
 وال كة، وكثرة نزوؿ اؼببلئكة.

ـَ مِ مَ  وُ ُغِهَر لَ  ِإيبَان ا َواْحِتَساب ا أف َمن صل ى ليلَتها ا:سادسً       .َذْنِبوِ  نْ ا تَػَقد 

                                 
بػاب الرتغيػب ُب قيػاـ رمضػاف ُب كتػاب صػبلة اؼبسػافرين وقصػرىا، لم مسػو  (،ٜٓٔٔ)ٜٓٚ/ٕ بػاب فضػل ليلػة القػدر ُب كتػاب صػبلة الػرتاويح،البخػاري  رواه( ٔ)

 .(ٓٙٚ)ٖٕ٘/ٔوىو الرتاويح

 . ٖ آية قدرالسورة ( ٕ)

 . ٖ آية الدخافسورة ( ٖ)

 . ٖ آية الدخافسورة ( ٗ)

 . ٔ آية قدرالسورة ( ٘)

 . ٖ آية قدرالسورة ( ٙ)

 . ٗ آية قدرالسورة ( ٚ)

 . ٘ آية قدرالسورة ( ٛ)



 ٖٙ 

ُب معىن )الَقْدِر( الذي ظبُ َيْت بو ىذه الليلُة الشريهُة على اختلف العلماُء رضبهم اهلل تعاىل  :انية  الث   الفائدة   
ِة أقواؿ، ذىب إىل كل واحد منها   :(ٔ)أقواؿ ىيصباعة من األئمة، أشهرىا ثبلثة ِعد 

ػببلئِق، واؼبراد أف ىذه الليلَة الشريهَة تقد ر فيها مقاديُر ا وال م ر اد :أف  الَقْدَر دبَْعىَن التػ ْقِديِر،  األول:الق ول      
هبذا التقديِر: التقديُر السنوي ، وىو ما يكوُف بٌن يدي اؼببلئكِة الكراـِ عليهم السبلـ كل  عاـٍ ِمن ليلة القدر 

، أما التقدير األوؿ العاـ فقد كاف (ٕ)(ِفيَها يُػْهَرُؽ ُكل  أَْمٍر َحِكيمٍ قاؿ تعاىل: ) إىل الِت تليها ِمن العاـِ ارَخر،
 السموات واألرض خبمسٌن ألف سنة.قبل خلق 

أف ىذه الليلَة شريهٌة عند اهلل تعاىل، وِمْن  وال م ر اد :أف  الَقْدَر دبَْعىَن الش َرِؼ وعلو  اؼبنزلة،  اني:الث   الق ول      
 َشَرِفَها أْف أَنْػَزَؿ فيَها كتابَُو الكرًن، وَجَعَلَها َخيػْر ا ِمْن أَْلِف َشْهٍر.

أف ىذه الليلَة الشريهَة يكثر فيها تَػنَػز ُؿ اؼببلئكِة الكراـِ  وال م ر اد :أف  الَقْدَر دبَْعىَن الت ْضِييِق،  :الث  الث   الق ول      
َلِة اْلَقْدرِ  قاؿَ  ف َرُسوَؿ الل ِو أ أيب ُىَريْػَرَة  وُب حديث عليهم السبلـ إىل األرِض حىت  تضيَق هبم، : ُب لَيػْ

َلَة ُب اأَلْرِض َأْكثَػُر ِمنْ اْلَمبلَئِ  ف  إ»   (ٖ).ابن خزيبة وصححو وأضبدالطيالسي رواه .«َعَدِد اغبََْصى َكَة تِْلَك الل يػْ
نَػَها، وي ي ُد َذلَك الل َغُة، َوَواِقُي َىِذِه الل يلِة الشريهة الذي دل ْت عليوِ    وكل  ىذه أقواٌؿ صحيحٌة ال تَػَعاُرَض بَػيػْ

 النصوُص الشرعيُة. 
ليلة القدر متنقلة ُب العشر األواخر، وؽبذا يشرع ربريها ُب صبيي العشر، ولياو األوتار آكد،  :الثة  الث   لفائدة  ا

وُيَسن  أف هبتهد اؼبسلم ُب صبيي لياو وقد تكوف ُب لياو األشهاع، وأوىل اللياو بَِتَحر يَها ليلُة سبٍي وِعْشرِيَن، 
يهعل ذلك لعلو أف يوافق ىذه الليلَة اؼبباركَة، فيتضاعف أجره وعملو إىل   العشر بالطاعات كما كاف النيب  

عمِل أكثر ِمن ثبلٍث وشبانٌن سنة، وإف من أعظم التهريط: إضاعُة ىذه اللياو اؼبباركة، بالسهر فيما ال 
 تعاىل وشر َفُو ِمن اللياو ينهي، أو ُب احملر َماِت َوتَػْرِؾ الط اعة والتقصًن فيها، وعدـُ االىتماـ دبا عظ مو اهلل

 ، وفبا يشرع ُب ىذه اللياو:واألياـ
 اغبرص على الهرائض وعدـ التهريط فيها. :أوالً     
 اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل وتبلوة القرآف الكرًن. ا:ثانيً     

                                 
، وليلػة القػدر للػدكتور فػاروؽ ضبػادة ٕٙ، وشػرح الصػدر بػذكر ليلػة القػدر للػوو العراقػي صٖٓٔ/ٕٓ تهسًن القرطيب، و ٕٛٔ/ٜ البن اعبوزي زاد اؼبسًن ينظر:( ٔ)

 .٘ٔ-ٖٔ، وليلة القدر حملمد صباح منصور ص ٖٕ-ٕٓص

 . ٗ آية الدخافسورة ( ٕ)

 األلبػػػػػاين ُب السلسػػػػػلة الصػػػػػحيحة(، وحسػػػػػنو ٜٕٗٔ)ٕٖٖ/ٖابػػػػػن خزيبػػػػػة  ، وصػػػػػححؤٜ٘/ٕ، وعنػػػػػو أضبػػػػػد ٕٖٖص همسػػػػػندُب أبػػػػػو داود الطيالسػػػػػي رواه ( ٖ)
(ٕٕٓ٘). 



 ٙٗ 

 رضَي اهلل عنها عائشةَ  منٌَن ألـ  اؼب  مو النيب  الذي عل   الدعاءُ ن أحسنِو مِ ن الدعاء، و اإلكثار مِ  ا:ثالثً     
 ب  ربُِ  و  هُ عَ  كَ ن  إِ  م  هُ الل   :ٌنَ ولِ قُ تػَ » :اؿَ قَ  ؟وعُ دْ أَ  ِبَِ  رِ دْ القَ  ةَ لَ يػْ لَ  تُ قْ افػَ وَ  فْ إِ  تَ يْ أَ رَ أَ  ،اهلل وؿَ سُ ا رَ يَ  :التْ قَ  حيث

 (ٔ).رواه أضبد والرتمذي وابن ماجو.«ين  عَ  فُ اعْ فَ  وَ هْ العَ 
  يتحر   ها ما أمكن ذلك، فقد كاف النيب أو بعضَ  ىذه العشرَ  عتكاؼِ اغبرص على اال رابًعا:    

 ر.القدْ  ليلةَ  ُب العشر األواخر ليوافقَ  االعتكاؼَ 
َلَة اْلَقْدِر ِإيبَان ا َواْحِتَساب ا اـَ َمْن قَ  اغبرص على قياـ الليل ُب ىذه اللياو اؼبباركة فإف   ا:خامسً      ا مَ  وُ ُغِهَر لَ  ؛لَيػْ

ـَ   .َذْنِبوِ  نْ مِ  تَػَقد 

                                 
ُب كتػاب السػنن الكػ   ، والنسائي ُب حديث حسن صحيح ( وقاؿ:ٖٖٔ٘)ٖٗ٘/٘( ُ٘ٛب كتاب جامي الدعوات، باب )الرتمذي ، و ٕٛٓ/ٙأضبد  رواه( ٔ)

(، واغباكم ٖٓ٘ٛ)ٕ٘ٙٔ/ٕباب الدعاء بالعهو والعافية  ُب كتاب الدعاء،ابن ماجو (، و ٛٓٚٓٔ)ٕٛٔ/ٙ ما يقوؿ إذا وافق ليلة القدرباب  عمل اليـو والليلة،
 .(ٖٖٖٚالسلسلة الصحيحة)وصححو األلباين ُب  ،هىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن ومل ىبرجا ، وقاؿ:ٕٔٚ/ٔاؼبستدرؾ على الصحيحٌن  ُب



 ٙ٘ 

 في ر م ض ان  و غ ي ر ه   و  ت  ي  مِّ أى  و   اء  ع  الد  
 

وقاؿ : )قرأ، ٍُب  «ةُ ادَ بَ العِ  وَ ىُ  اءَ عَ الد  إف  » قَاَؿ:  النيب   ف  َرضي اهلل عنهما أ ًنٍ شِ بَ  بنِ  افَ مَ عْ عن النػ   -ٖٕ
(.رواه أضبد وأبو داود رينَ داخِ جهنم  ٌب سيدخلوفَ عن عبادَ  يستك وفَ  الذينَ  إف   لكم ربكم ادعوين أستجبْ 

 (ٔ)والرتمذي وابن ماجو، وصححو ابن حباف.

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
 للدعاء مكانة عظيمة تتمثل فيما يلي: ولى:األ   الفائدة  

 وأجلها، كما دؿ عليو ىذه اغبديث وارية الكريبة.من أعظم العبادات  الد َعاءُ  أوالً:   
 لَيَس َشيٌء أكَرـُ َعَلى اهلِل َعز  َوَجل  ِمنَ »يقوُؿ:  الد َعاُء ؿَببوٌب لِل ِو عز  َوَجل  فهَذا نَِبي ُو  ا:ثانيً    

 .(ٕ).رواه أضبد«الد َعاءِ 
 يَاِء عن عبادتو. ُب الد َعاء إفهاٌر لُذؿ  اْلُعُبوِدي ِة لِل ِو تعاىل، واالْفِتَقاِر إلَْيِو، ونَػْهِي اْلِك ِْ  ثالثًا:   

للدعاء ُب رمضاف خاصية عظيمة، حيث اجتمي فيو فضيلتاف نبا: فضل الزماف، وحاُؿ  :انية  الث   الفائدة  
الصياـ، ولقد نبو القرآف الكرًن إىل خاصية الدعاء ُب الصياـ حيث إف اهلل تعاىل ذكر استجابتو لدعاء 

َوِإَذا َس ََلَك ِعَباِدي وبعض ما يتعلق بو، ٍب قاؿ تعاىل: ) الداعٌن ُب أثناء آيات الصياـ، فبدأ بهرضية الصياـ
(، ٍب عاد لذكر بعض ُدوفَ َعين  فَِإين  َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الد اِع ِإَذا َدَعاِف فَػْلَيْسَتِجيُبوْا ِو َوْليُػْ ِمُنوْا يب َلَعل ُهْم يَػْرشُ 

ىذه ارية الباعثة على الدعاء متخللة بٌن  وُب ذكره تعاىل قاؿ العلماء رضبهم اهلل تعاىل: ما يتعلق بالصياـ،
، بل ُب حاؿ الصياـ  بل وعند كل فطر ،جتهاد ُب الدعاء عند إكماؿ العدةأحكاـ الصياـ إرشاد إىل اال

ـُ الَعاِدُؿ، َثبلَثٌَة اَل تُػَرد  َدْعَوتُػُهْم: اإِلمَ »قاَؿ:  أف  النيب   .اىػ وقد ثبث من حديث أيب ُىَريْػَرَة (ٖ)كلو ا
رواه أضبد والرتمذي وابن ماجو بإسناد صحيح، وحسنو الرتمذي وابن «.والص اِئُم َحىت  يُػْهِطَر، َوَدْعَوُة اْلَمْظُلوـِ 

                                 
ُب كتػػاب تهسػػًن القػػرآف، بػػاب ومػػن  الرتمػػذي(، و ٜٚٗٔ)ٙٚ/ٕبػػاب الػػدعاء  ة، تهريػػي أبػػواب الػػوتر،ُب كتػػاب الصػػبل داود وأبػػ ، وٕٚٙ،ٕٔٚ/ٗأضبػػد رواه  (ٔ)

 الرتمػػذي:قػػاؿ (، ٕٖٛٛ)ٕٛ٘ٔ/ٕ ُب كتػػاب الػػدعاء، بػػاب فضػػل الػػدعاء ابػػن ماجػػو(، و ٗٙٗٔٔ)ٓ٘ٗ/ٙالكػػ   والنسػػائي ُب (،ٜٜٕٙ)ٕٔٔ/٘ سػػورة البقػػرة
أيب داود  سػػػنن ، وصػػػححو األلبػػػاين ُب صػػػحيحجيػػػد هسػػػند(: ٜٗ/ٔفػػػتح البػػػارياغبػػػافظ ) وقػػػاؿ ،(ٜٓٛ)ٕٚٔ/ٖابػػػن حبػػػاف  وصػػػححو ،حػػػديث حسػػػن صػػػحيح

(ٖٕٜٔ). 

 (.ٜٗ٘، وحسنو األلباين ُب صحيح األدب اؼبهرد)ٜٓٗ/ٔ(، وصححو اغباكم ٜٕٖٛجو )، وابن ما(ٕٔٚوالبخاري ُب األدب اؼبهرد ) ،ٕٖٙ/ٕرواه أضبد  (ٕ)

 من سورة البقرة. ٙٛٔ ُب تهسًن ارية، ونظم الدر للبقاعي ينظر تهسًن ابن كثًن (ٖ)
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، فعلى الصائم أف وبرص على الدعاء أثناء صيامو، ويكثر منو (ٔ)حجر، وصححو ابن خزيبة وابن حباف.
 فإنو ؾباب بإذف اهلل تعاىل.

 من آداب الدعاء ما يلي: :الثة  الث   الفائدة  
وجوب إخبلص الدعاء هلل وحده ال شريك لو، ومن أعظم الشرؾ: دعاء غًن اهلل تعاىل واالستغاثة  :الً أو   

 بو.
 وجوب إطابة اؼبطعم، وذلك بكسب اغببلؿ، وذبنب الكسب اغبراـ.  ا:انيً ث   
 عدـ الغهلة فيو.َمْشُروِعي ُة استحضار القلب حٌن الدعاء، و  ا:ثً ال  ث   
 َمْشُروِعي ُة اإليقاف باإلجابة أو رجاؤىا حٌن الدعاء. ا:ابعً ر   
)ل  اؼبستقِ  الدعاءِ  اْسِتْحَباُب ابتداءِ  ا:امسً خ   

 .حبمد اهلل والثناء عليو، والصبلة والسبلـ على رسولو  (ٕ
اء اؼبطلوب؛ فهي الدعاء باؼبغهرة والرضبة َمْشُروِعي ُة دعاء اهلل تعاىل ب ظبائو اغبسىن اؼبناسبة للدع ا:سً اد  س   

يدعى باظبو الغهور والغهار والرحيم والرضبن، وعند الدعاء بطلب اؼباؿ والولد يدعى باظبو الكرًن واؼبناف 
 والوىاب، وكبو ذلك.

رمك َمْشُروِعي ُة التوسل إىل اهلل تعاىل بصهاتو اغبسىن، مثل: برضبتك أستغيث، ِبودؾ أستجًن، بك ا:ابعً س   
ألوذ، أو باألعماؿ الصاغبة الِت عملها اإلنساف ـبلصا هلل تعاىل فيها، مثل: أس لك بصبلٌب َلَما وفقتين، أو 

 ِبِ  ي ِبَواِلَدي  َلَما َرضِبَْتيِن.
 اْسِتْحَباُب الطهارة أثناء الدعاء. ا:امنً ث   
 اْسِتْحَباُب استقباؿ القبلة أثناء الدعاء. ا:اسعً ت   
 .جابةن الدعاء وي س ا من اإلعنو سآمة  مِ  االنقطاع وعدـِ  وِ ومبلزمتِ  على الدعاءِ  االستمرارِ  مشروعيةُ  ا:اشرً ع   
ـِ نَ تِ اغْ اْسِتْحَباُب  :ر  ش  ادي ع  ح    وعند األذاف  ،الثلث األخًن من الليل ومنها: ،أوقات اإلجابة وربريها ا

وعند صعود اإلماـ يـو اعبمعة على اؼبن  حىت  ة،عقب األذكار اؼبشروع وأدبار الصلوات اؼبكتوبة ،واإلقامة

                                 
(، وابػن ماجػو ُب كتػاب الصػياـ، بػاب ُب ٜٖٛ٘)ٛٚ٘/٘، والرتمذي ُب كتاب الػدعوات، بػاب ُب العهػو والعافيػة ٖٗٓ/ٕ( رواه اإلماـ أضبد ُب حديث طويل ٔ)

، وإسػناده صػحيح رجالػو كلهػم ثقػات، وصػححو ٖ٘ٗ/ٖ(، والبيهقػي ُب السػنن الكػ   ٕٓٗٔ)٘ٔٗ/ٔ(، وعبد بن ضبيػد ٕ٘ٚٔ)ٚ٘٘/ٔالصائم ال ترد دعوتو
(، وقػػد ٖٖٛ/ٗ(، وحسػػنو الرتمػذي وابػػن حجر)الهتوحػػات الربانيػػة ٕ٘ٔ/٘( وابػن اؼبلقػػن )البػػدر اؼبنػػًن ٕٖٛٗ)ٕٗٔ/ٛ(، وابػػن حبػػاف ٜٔٓٔ)ٜٜٔ/ٖابػن خزيبػػة 

(، وتوثيقػػو موجػػود ُب سػػنن ابػػن ماجػػو، فقػػد قػػاؿ ُب ٕ٘ٔ/ُٛب الصػػحيح)ولكػػن قػػد صػػرح ابػػن حبػػاف بتوثيقػػو  ُتُكل ػػَم ُب جهالػػة أيب ُمِدل ػػَة الػػراوي عػػن أيب ىريػػرة 
 سياؽ إسناده: عن أيب ُمِدل َة وكاف ثَِقة .اىػ وىذا كاؼ ُب توثيقو، واهلل أعلم.

 .( أما الدعاء العارض أو ُب أثناء العبادة كالصبلة أو الطواؼ فظاىر السنة عدـ وضي مقدمات لو كما ُب نصوص كثًنةٕ)
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الِت يُػَتَحر   فيها  العشر األخًنة من رمضاف ياو، ولوآخر ساعة بعد العصر من يـو اعبمعة ،تنقضي الصبلة
 ليلُة الَقْدِر.

ـِ نَ تِ اغْ اْسِتْحَباُب  :ر  ش  اني ع  ث    جود، والصياـ، حاؿ الس ، مثل:يهاوربر  األحواؿ الِت يستجاب فيها الدعاء  ا
 .والسهر

اْسِتْحَباُب رفي اليدين مكشوفتٌن، وبسطهما حياؿ الصدر أو الوجو، وجعل بطوهنما إىل  :ر  ش  ع   ثالث   
السماء، مي ضمهما مع ا، أو التهريج اليسًن بينهما، أما ما يهعلو كثًن من الناس من التهريج بٌن الكهٌن  

 لم فيما علمناه. كثًنا فبل أصل لو، وال قالو أحد من أىل الع
 اْسِتْحَباُب َتْكرَاِر الدعاء واإلغباح فيو، وىذا يشمل نوعٌن من التكرار: :ر  ش  ع   رابع   
: َمْسُعوٍد  بنُ قاَؿ عبُد اهلل  ،ب ف يكرره ثبلثا إذا دعا ،ن الدعاءَتْكرَارُُه ُب اغباؿ الواحدة مِ  األول:    
 .(ٔ).رواه مسلم«ا َسَ َؿ َسَ َؿ َثبلث اإذَ و  ،ا َدَعا َدَعا َثبلث اإذَ  النيب   كافَ »
َتْكرَارُُه ِمرَار ا ُب صبيي أحواِؿ العبِد وأوقاتِِو، وَمْن أكثر وَأحلَ  على اهلل تعاىل َفَسْرَعاَف َما ُيْسَتَجاُب  الثاني:   

  َلُو.
 ، ومنها:(ٕ)ا وتغذيةا ولبس  شرب  و  راـ أكبل   اغبَْ ُب  يُ التوس  ذبنب مواني استجابة الدعاء، ومنها:  :ر  ش  ع   امس  خ  

  (ٖ) .االستعجاؿ وترؾ الدعاء
 ـ، وىو أنواع منها:ذبنب الدعاء احملر   :ر  ش  ع   ادس  س   
الدعاء باإلٍب، مثل: الدعاء بضبلؿ فبلف من الناس، أو الدعاء على شخص مل يظلمك، أو  األول:    

 دعاء اإلنساف على نهسو أو مالِِو بالذىاب أو اػبسارة.
الدعاء دبا فيو قطيعة رحم، مثل: الدعاء على الوالدين فهو من العقوؽ وقطيعة الرحم، وخبلؼ  الثاني:    

 ما أمر اهلل بو من الدعاء ؽبما، أو الدعاء على األوالد، أو الدعاء على األقارب من غًن سبب.
 ذبنب استبطاء اإلجابة.  :ر  ش  ع   ابع  س   

                                 
، وأصػػلو ُب صػػحيح البخػػاري ُب قصػػة سػػبل (ٜٗٚٔ)ٛٔٗٔ/ٖمػػن أََذ  اْلُمْشػػرِِكٌَن َواْلُمنَػػاِفِقٌَن  بَػػاب مػػا َلِقػػَي النػػيب  ُب كتػػاب اعبهػػاد والسػػًن،مسػػلم رواه ( ٔ)

يس فيػو موضػي الشػاىد بلهظػو، لكػن فيػو أنػو ، ولػ(ٜٛٗ)ٜٗٔ/ٔا مػن اأَلَذ  بَاب اْلَمػْرأَِة َتطْػرَُح عػن اْلُمَصػل ي شػيئ   ُب أبواب سرتة اؼبصلي، اعبزور ُب مواضي منها:
 .«اللهم َعَلْيَك ِبُقَرْيٍش اللهم َعَلْيَك ِبُقَرْيٍش اللهم َعَلْيَك ِبُقَرْيشٍ » :قاؿ دعا عليهم ثبلثا

ولػػبس ل اغبػػراـ مػػن قػػوؿ بعضػػهم: أكػػل اغبػػراـ، مػػن وجهػػٌن: أف كبلمػػو يشػػمل أكػػ ، وىػػو أدؽٚٓٔ جػػامي العلػػـو واغبكػػم ص( ىػػذا لهػػظ اإلمػػاـ ابػػن رجػػب ُب ٕ)
ـٌ » :اغبراـ، وىذا أوفػق للحػديث ـٌ  ،َوَمْطَعُمػُو َحػرَا ـٌ  ،َوَمْشػَربُُو َحػرَا ـِ  ،َوَمْلَبُسػُو َحػرَا يشػمل إال مػن توسػي  ، والثػاين: أنػو ال(٘ٔٓٔ)ٖٓٚ/ٕ رواه مسػلم «َوُغػِذَي بِػاغبَْرَا

 .مُب ذلك دوف من حصل منو أحيانا، وىذا أيضا أوفق للحديث اؼبذكور، واهلل أعل
 .سعيد بن علي بن وىف القحطاين، للدكتور شروط الدعاء ومواني اإلجابة ُب ضوء الكتاب والسنة( للتوسي ُب مواني اإلجابة ينظر: ٖ)
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 ال  م  ال   اة  ك  ز   اج  ر  إخ   وب  ج  و  
 

اْلِقَياَمِة  وـَ يَ  وُ فلم يُػَ د  زََكاَتُو ُمث َل لَ  ن آتَاُه اهلل َماال  مَ »: الل ِو  رسوؿُ  اؿَ قَ  :اؿَ قَ  عن أيب ُىَريْػَرَة  -ٕٗ
 .ا َكنػُْزؾَ أنَ  ،ا َماُلكَ أنَ  :يقوؿُ ٍُب   -قيودْ يَػْعيِن شِ  -وِ يْ مَ زِ هْ لِ ٍُب  يَْ ُخُذ بِ  ،اْلِقَياَمةِ  وـَ يَُطو قُُو يَ  ،ُشَجاع ا أَقػْرََع لو َزبِيَبَتافِ 

ُْم َسُيطَ : )ٍُب  َتبل ُْم َبْل ُىَو َشر  ؽب  و ُقوَف َما خبَُِلوْا بِِو َوالَ وَبَْسَ   ال ِذيَن يَػْبَخُلوَف دبَا آتَاُىُم الّلُو ِمن َفْضِلِو ُىَو َخًْنا  ؽب 
وِلُمسلٍم عن جابٍر  (ٔ).رواه البخاري.«(اأَلْرِض َوالّلُو دبَا تَػْعَمُلوَف َخِبًنٌ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َولِّلِو ِمًنَاُث الس َماَواِت وَ 

   الل ِو  سوؿَ رَ  أف :زُُه يَ   اءَ َحق ُو إال جَ  َصاِحِب َكْنٍز ال يَػْهَعُل فيوِ  والَ » قَاَؿ اْلِقَياَمِة ُشَجاع ا أَقػْرََع  وـَ َكنػْ
َزَؾ ال   :فَػيُػَناِديوِ  ،وُ نْ فَػر  مِ  ا أَتَاهُ فإذَ  ،يَػْتبَػُعُو فَارِب ا فَاهُ   بُد  منوُ  ا رََأ  َأف ال  فإذَ  ،َغيِن   َف َنَا عنوُ  ،ذي َخَبْ َتوُ ُخْذ َكنػْ

 (ٖ).رواه مسلم.«َقْضَم اْلَهْحلِ (ٕ)فَػيَػْقَضُمَها ،َسَلَك َيَدُه ُب فيوِ 

 يتعلق بهذا الحديث فوائد:
بلـِ ومبانِيو الِعظَاـ وىي قرينُة الصبلِة ُب مواِضَي كثًنٍة من كتاب اهلل الز كاُة أحُد أركاِف اإِلسْ  الفائدة األولى:

. فمْن أْنَكر وجوهَبا مي ِعْلِمو بو فهو كافٌر خارٌج افْرِضي تها إصباعا  َقْطِعي   عز  وجل ، وقد أصْبَي اؼبسلموَف على
، ومن خِبَل هبا أو انْػَتقَص منها شيئا  فهو من الظ   وُب  .ُب الدنيا وارخرةاؼبَتعرضٌَن للعقوبِة  اؼبٌنَ عن اإِلْسبلـِ

عن  اغبديث ترىيب شديد من تركها والتهاوف ُب إخراجها، فالواجب على اؼبسلم إخراجها طيبة هبا نهسو،
 رَ كَ وذَ  ،«اإِليبَافِ  فَػَعَلُهن  فَػَقْد طَِعَم طَْعمَ  نْ َثبلٌث مَ »:  يب  الن   قاؿَ  :قاؿَ  عبد الل ِو بن ُمَعاِويََة اْلَغاِضرِي  

، ومن منعها وجب على اغباكم أخذىا (ٗ).رواه أبو داود والبيهقي«َوأَْعَطى زََكاَة َمالِِو طَي َبة  هبا نَػْهُسوُ » منها:
 وِ الل   نيب   ظبعتُ  :قاؿَ   ي  ًنْ شَ القُ  ةَ دَ يْ حَ  بنِ  ةَ اويَ عَ مُ  بن َحِكيٍم عن أبيو عن َجد هِ  عن بَػْهزِ ف ه،منو مي تعزيرِ 

  َُعَزَماِت َربػ َنا  نْ َعْزَمة  مِ ، َوَشْطَر َمالِوِ  وُ نْ ا آِخُذوَىا مِ ن  إِ َوَمْن َمنَػَعَها ف ،أَْعطَاَىا ُمْ ذبَِرا  فَػَلُو َأْجرَُىا نْ مَ »: يقوؿ

                                 
ة الػػذكر الػػذي اغبيػػيعػػين:  «ُشػػَجاع ا أَقْػػػرَعَ » وقولػػو: مػػن سػػورة آؿ عمػػراف، ٓٛٔ(، واريػػة ٖٖٛٔ) ٛٓ٘/ٕ إٍب مػػاني الزكػػاةبػػاب  ُب كتػػاب الزكػػاة،البخػػاري رواه ( ٔ)
 .(ٕٓٚ/ٖفتح الباري )نبا الزبدتاف اللتاف ُب الشدقٌن «لو َزبِيَبَتافِ » ، وقولو:وسبعط لكثرة ظب   :ع رأسو أيتقر  

كػل (، وىػو األكػل بػ طراؼ األسػناف، ويقابلػو: اػْبْضػُم، وىػو: األٙٙ٘( وفِهػم يهَهػم )ـبتػار الصػحاح صٖٚٓٔ( َقِضػَم يقَضػم مثػل: ظِبػي يسػَمي )القػاموس صٕ)
 .ِبميي الهم

 .(ٜٛٛ)ٗٛٙ/ٕباب إٍب ماني الزكاة  ُب كتاب الزكاة، مسلمرواه ( ٖ)

ػػاِئَمةِ  داود رواه أبػػو( ٗ) ( ض الػػدايناؼبعجػػم الصػػغًن ) الػػرو  ، والطػػ اين ُبٜ٘/ٗالكػػ    ُب السػػنن البيهقػػيو  (ٕٛ٘ٔ)ٖٓٔ/ٕ ُب كتػػاب الزكػػاة، بَػػاب ُب زََكػػاِة الس 
األلبػاين  ، وصػححؤٖ/٘التاريخ الكبػًن  (، والبخاري ُبٕٙٓٔ)ٖٓٓ/ٕارحاد واؼبثاين وابن أيب عاصم ُب  (،ٓٚٛٔ)ٜٚ/ٖمسند الشاميٌن و  (٘٘٘)ٖٖٗص

 .(ٙٗٓٔ)ٖٛ/ُٖب السلسلة الصحيحة 



 ٜٙ 

ة واغباكم وصححو ابن خزيب ،َصاِلح إْسَنادهَأضْبَُد  قاؿ اإلماـو  ،النسائيو  داود وأبو  أضبد .رواه«تَػَباَرِؾ َوتَػَعاىَل 
  (ٔ)وغًنىم.

ـَ الذ َىِب والِهض ِة، فإذا النػ ْقِدي ةُ  األورَاؽُ : اةُ كَ الز   ايهَ فِ  بُ ذبَِ  ِِت ال   اؿِ وَ مْ األَ  نَ مِ الفائدة الثانية:  ، وىي تَػُقوـَ َمَقا
ألهنا  ةِ ض  هِ الْ بِ  ـَ وْ اليػَ  ةِ ي  دِ قْ لنػ  ا اؽِ رَ وْ األَ  ابُ صَ نِ  رُ د  قَ يػُ وَ فيها الز كاُة، وَجَبْت بلغت ِنَصاَب الذ َىِب أو الِهض ِة 

 اؿَ حَ وَ  ةِ ض  الهِ  نَ مِ  ام ارَ ( جِ ٜ٘٘) ةَ يمَ قِ  ؿُ ادِ عَ ا يػُ مَ  مُ سلِ مُ الْ  كَ لَ ا مَ إذَ ، فَ فتبلغ نصاهبا قبلو أرخص من الذىب
ال يدري  قليلٌ  ؿٌ ، وقيمة جراـ الهضة تتغًن من وقت رخر، فمن كاف عنده مااةُ كَ الز   فيوِ  تْ بَ جَ وَ  ؿُ وْ اغبَْ  وِ يْ لَ عَ 

ـِ رَ جِ  ةِ يمَ قِ  نْ عَ  ةِ ض  الهِ  ارَ ذُب   ؿُ  َ سْ يَ  وُ ن  إِ فَ  الَ  ـْ أَ  ابَ صَ الن   غَ لَ ىل بػَ  (، والناتج ىو ُٜ٘٘ب ) وُ بُ رِ ضْ يَ  ، ٍُب  ةِ ض  الهِ  ا
لبناء منزؿ أو  ُب صبيي األوراؽ النقدية الِت يبلكها اؼبسلم؛ ولو كاف هبمعها بُ الزكاة ذبَِ وْليُػْعَلْم أف   .ابُ صَ الن  

 زواج أو شراء سيارة أو غًن ذلك من اغبوائج؛ إذا حاؿ عليو اغبوؿ وىي ُب ملكو.
ما أُعد للبيي والشػراء ِمػن أجػل كل    :وىي ،ُعُروُض التجارةِ  :اةُ كَ الز   ايهَ فِ  بُ ذبَِ  ِِت ال   اؿِ وَ مْ األَ  نَ مِ  الفائدة الثالثة:

ػػػػِب، الػػػػر بح والسػػػػيارات، واؼببلبػػػػس، واألقمشػػػػة،  ،األمػػػػواؿ مػػػػن العقػػػػاراتويشػػػػمل ذلػػػػك صبيػػػػي أنػػػػواع  والتكس 
 . وغًنىا فبا أُِعد  للتجارة اتيواناغبو  واؼبواّد الغذائية،واغبديد، واألخشاب، 

ـَ البضػػائي اؼبعػػدة للبيػػي أف إخــراج زكاتهــا: وطريقــة    حلػػوؿ وقػػت الزكػػاة دبػػا تسػػاويو ُب ىػػذا الوقػػت،عنػػد  تُػَقػػو 
أف تقدر قيمتها دبا لو باعها وقت حوالف اغبوؿ ِبملتهػا كػم تسػاوي، فيخػرج  :تقويمهاواألقرب في طريقة 
ـْ أكثرَ أسواٌء زكاتو حبسب ذلك،  ـْ أقّل أ ، ويضػاؼ إليهػا السػيولة كانت قيمُتها بقدِر شَبَِنها ال ِذي اشرتاىا بو أ

 اختلػف التقػدير فػاأَلْوىَل أف، فػإْف ُعْشػرال رُبْػيُ ، ٍب ىبػرج منهػا فب ا ال يزاؿ باقي ا ُب يده وملَْ ُيسػتهلك الناذبة عنها
  .ِتوِ م  ما يكوف بو براءُة ذِ  وَبَْتاَط وىُبْرِجَ 

االت َقػػػللبيػػػي، مثػػػل: الرفػػػوؼ والػػػديكورات والثبلجػػػات الػػػِت ُب البِ  د  َعػػػُب التقػػػوًن األشػػػياء الػػػِت ال تػُ دخل وال يَػػػ
  .وكبوىا

للخسػػارة بوجػػوب الزكػػاة ِمػػن عدمػػو،  م أو غًننبػػا فإنػػو ال َعبلقػػةَ ُب ذبارتػػو أو ُب األسػػه رَ ِسػػخَ  َمػػنْ  ولْػػيُػْعَلْم أف  
فالواجب عليو إخراج الزكػاة منػو إذا  ابَ صَ يبلغ الن  زكوي ا  فالزكاة واجبة دبلك اؼباؿ؛ وما داـ اإلنساف يبلك ماال  

ـْ خاسر امضى عليو عاـ ىجري كامل  . ، سواء أكاَف راحِب ا أ

                                 
ػػػاِئَمِة  ُب كتػػػاب الزكػػػاة، داود وأبػػػ، و ٗ/٘أضبػػػد  رواه( ٔ)  -٘ٔ/٘وبَػػػِة َمػػػاِنِي الز َكػػػاِة بَػػػاب ُعقُ  ُب كتػػػاب الزكػػػاة،سػػػنن النسػػػائي  (،٘ٚ٘ٔ)ٔٓٔ/ٕبَػػػاب ُب زََكػػػاِة الس 

ُسػِئَل عػن  ؼباَأضْبَُد  ، وىو حديث حسن صحيح، قاؿ اإلماـٗ٘٘/ٔاؼبستدرؾ على الصحيحٌن  (، واغباكم ُبٕٕٙٙ)ٛٔ/ٗابن خزيبة  (، وصححوٕٗٗٗ)ٙٔ
(، وقػواه ابػن ٜٖٖ/ٔ) احملػرراغبػديث صػحيح اؿ ابػن عبػد اؽبػادي:(، وقػٜٖٖ/ٔ، واحملػررٔٙٔ/ٕتلخػيص اغببػًن ، والٚٛٗ/٘البػدر اؼبنػًن ) َصػاِلُح اإِلْسػَنادِ : إْسَناِدهِ 

 . (ٚٛٗ/٘البدر اؼبنًن .اىػ وحسنو ابن اؼبلقن واؼبنذري)ليس ؼبن رد ىذا اغبدث حجة ، ورد على من ضعهو، وقاؿ:ٜٖٔ/ٗالقيم ُب هتذيب السنن



 ٚٓ 

 اه  تـ  ب  ص  ن  أ  و   ة  ي  و  ك  الز   ال  و  األم  
 
 ،الت ْمِر َصَدَقةٌ  نَ ِفيَما ُدوَف طَبَْسِة َأْوُسٍق مِ  سَ يْ لَ » :اؿَ قَ  َأف  َرُسوَؿ الل ِو  عن أيب َسِعيٍد اػْبُْدرِي   -ٕ٘ 

  (ٔ).متهق عليو.«َصَدَقةٌ ِبِل اإلِ  نَ يَما ُدوَف طَبِْس َذْوٍد مِ َولَْيَس فِ  ،اْلَورِِؽ َصَدَقةٌ  نَ َولَْيَس ِفيَما ُدوَف طَبِْس َأَواٍؽ مِ 
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

وال ذبُب الزكاُة  ،اػبارُج من األرِض من اغببوب والثمارِفيَها:  اةُ كَ الز   بُ ذبَِ ِمَن اأَلْمَواِؿ ال ِِت  ولى:األ   الفائدة  
فيكوُف  ت وف صاعا  بصاِع النيب  ُق سِ ، واْلَوسْ كما ُب ىذا اغبديث  فيو حىت يبُلَغ نصابا  وىو طَبْسُة أْوسقٍ 

ُلوين   :ال ِذي تبلغ زِنَػُتو بالبُػر  اعبي ِد أْلَهٌن وأربَعٌِن َجرَاما ؛ أيْ  صاٍع بصاِع النيب   َئةِ مِ ُث َثبلَ  :النصابُ  ِكيػْ
وأما ، بل زكاَة فيما ُدْوهناف ،ئٍة واثْػيَن َعَشَر كْيلومِ  ت  نُة النصاب بالبُػر  اعبي د سُ وطُبسي ُعشر اْلِكيُلو، فتكوُف ز 

األصناؼ األخر  غًن ال  فينبغي ؼبن شك  ُب بلوغها النصاَب ِمن عدمو أف يس َؿ ويتحر ، وإف تيقَن 
بلوغها النصاب أو غلَب على فنو ذلك أخرج الزكاة ِمن غًن حاجة للتحري أو الس اؿ عن مقدار 

 .كو نصاب ا أو اللالنصاب، وإمبا وُبتاج إىل ذلك إذا شك ىل يبلغ ما يب
 العشر وِنصفُ  ،اْلُعْشُر كامبل  فيما ُسِقَي بدوِف ُكْلهةٍ  اغببوب والثمار: ُب الواجب إخراجها وِمْقَداُر الزكاةِ 
  .ْلهةٍ فيما ُسقَي بكُ 

َوَىِذِه اُؿ، وجوب الزكاة دبا ُيكَ  قَ عل    ألف النيب   واِت والِبط يِخ وكبوىا،رَ ضْ وال ذَبُب الزكاُة ُب الهواِكِو واػبَْ 
عن َعِلي  ، و (ٕ)«دقةٌ صَ  اتِ اوَ رَ ضْ ُب اػبَْ  ليسَ »قاؿ:  أنو  اػبطابِ  بنِ  عمرَ ُروي عن وقد اَل ُتَكاُؿ، الثماُر 
 لكن إذا باعها بدراىَم وحاَؿ اغبوُؿ على شَبِنَها فهيِو الزكاُة.  ،(ٖ)«ليس ُب اػْبَُضِر َشْيءٌ » :قاؿ 

َوال ِذيَن َيْكِنُزوَف الذ َىَب )لقولو تعاىل: ، ةُ ض  َىُب والهِ الذ  ِفيَها:  اةُ كَ الز   بُ ذبَِ ْمَواِؿ ال ِِت ِمَن األَ  :انية  الث   الفائدة  
َها َِب نَاِر َجهَ  ا ن َم فَػُتْكَو  هبَِ َواْلِهض َة َواَل يُنِهُقونَػَها ُب َسِبيِل الل ِو فَػَبش ْرُىْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم * يَػْوـَ وُبَْمى َعَليػْ

، وال ذبُب الزكاة ُب الذىب (ٗ)(وُقوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوفَ ِجَباُىُهْم َوُجنوبُػُهْم َوفُُهورُُىْم َىػَذا َما َكنَػْزًُبْ ألَنُهِسُكْم َفذُ 
ُلَغ نصابا  وىو ِعْشروف ِديْػَنارا    راما . وال ذبُب الزكاُة ُب الهضِة حىتجطبسة  وشبانٌَن  ويساوي باعبراـ: ،حىت يَػبػْ

                                 
(، وُب روايػػة ؼبسػػػلم: ٜٜٚ)ٖٚٙ/ِٕكتَػػاب الز َكػػاِة   ُب أوؿمسػػلم (، و ٜٖٓٔ)ٜٕ٘/َٕقٌة بَػػاب لػػيس ِفيَمػػا ُدوَف طَبْػػِس َذْوٍد َصػػدَ  ُب كتػػاب الزكػػاة،البخػػاري رواه ( ٔ)
 .«الت ْمرِ  »َبَدؿَ « شَبَرٍ » ، وُب لهظ لو:«سَبٍْر وال َحب  َصَدَقةٌ  نَ مِ »

 .مشهور بالضعف  سليمليث بن أيب ، وُب إسنادهٜٕٔ/ٗ(، والبيهقي ُب السنن الك   ٔٚٓٔ)األمواؿ ُب لقاسم بن سبلـرواه أبو عبيد ا (ٕ)

( عنػو أثػرا آخػر ٕٚٓٔ)األمػواؿ ُب لقاسػم بػن سػبلـ، ورو  أبػو عبيػد أٜٕ/ٗ والبيهقي ُب السنن الك   (،ٖٙٓٓٔ)ٕٖٚ/ٕ ومصنه ُب ابن أيب شيبةرواه  (ٖ)
 .«ليس ُب التهاح وما أشبهو صدقة»  بلهظ:

 .ٖ٘-ٖٗ اريتاف التوبةسورة  (ٗ)



 ٚٔ 

، والواجب راما  جئٍة وطبسٌة وتسعوف طَبُْسم وتساوي باعبراـ:، درىم اتَ ئَ مِ  وىيتبلَغ نصابا  وىو طَبُْس أواٍؽ، 
 . ( ُب اؼبئة٘.ٕ، وىو: )بُي اْلُعشررُ  :الذىِب والهضةِ  منُب الز كاِة إخراجو 
والَغَنُم ض ن ا كانت أـ يمُة األنعاـِ وىي اإِلبُل والبقُر هبَ ِفيَها:  اةُ كَ الز   بُ ذبَِ ِمَن اأَلْمَواِؿ ال ِِت  :الثة  الث   الفائدة  

الِت ترعى اْلَكؤل النابَت بدوف بْذِر آدِمي  كل   :ائمُة ىي، والس  مة  وأُِعدت لِلد ر والن ْسلِ إذا كانت َسائِ ، َمْعزا  
للت كس ب بالبيِي  معد ة   ذا كانتإفِة، ارَ جَ لت  كوف لِ الس َنِة أو أْكثَػَرىا، فإْف ملَْ َتُكْن ساِئمة  فبل زكاَة فيها، إال  أْف ت

ْهِسها جارِة بِنػَ إذا بلغت نصاَب الت   ،ة  هسواٌء كانت سائمة  أْو ُمَعل   ،فهي عروُض ذَبارٍة تزك ى زكاَة ذبارةٍ  والشراءِ 
اِب ُب صَ وأقل  الن  ِنَصاب ا، ويشرتط لزكاة السائمة من هبيمة األنعاـ أف تبلغ  من غًنىا. أو بَضم ها إىل ذبارتِوِ 

 أربعوف.  :مِ نَ ثبلثوف، وُب الغَ  :طَبٌْس، وُب البقرِ  :اإِلْبلِ 



 ٕٚ 

ن  الز ك اة    م ن  يـ ع ط و 
 

َفَسَ الُه  ،الص َدَقةَ  مُ سِ قْ وىو يػَ ُب َحج ِة اْلَوَداِع   أَنػ ُهَما أَتَػَيا النيب   عن َرُجَلٌْنِ ِمْن َأْصَحاِب الن يب   -ٕٙ
 والَ  ،ا لَِغيِن  َحظ  فيهَ  والَ  ،ِشْئُتَما أَْعطَْيُتُكَما ِإفْ »: اؿَ قَ فػَ  ،فَػَرَفَي ِفيَنا اْلَبَصَر َوَخَهَضُو فَػَرآنَا َجْلَدْينِ  ، قاالَ:اهَ نػْ مِ 

  (ٔ).رواه أضبد وأبو داود والنسائي، وجو َدُه أضبد.«لَِقِوي  ُمْكَتِسبٍ 
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
، ولو رٍ ذْ عُ  ا بغًنِ ىَ ًنُ خِ  ْ تَ  وُ لَ  وزُ هبَ  الَ ، وَ رِ وْ هَ ى الْ لَ ها عَ إخراجُ  َمْن َوَجَبْت عليِو الز َكاُة َوَجَب عليوِ  ولى:األ   لفائدة  ا
اهلل تعاىل،  مُ هُ نػَ الزكاة شبانية أصناؼ بيػ   فَ وْ عطَ ، والذين يُ تٌنِ نَ أو سَ  و سنةٍ ف يقدمها على وقت وجوهبا ب شهٍر أأ

 من يعطاىا سبليكا وىم:ء ى ال ومن

نقوٍد  ايَتهم، وكهايَة عائلتهم ال ِمنوىم الذين ال هبدوف ِكهَ  ،الصنف األول  والثاني: الفقراء والمساكين 
على غًنِىم.  ؽبم حاِضرٍة وال مْن رواتَب ثابتٍة وال ِمْن صناعٍة قائمٍة وال ِمْن َغل ٍة كافيٍة وال ِمْن نهقات واجبة

دة سنٍة كاملٍة حىت ي ٌَب حوُؿ الزكاِة مرة  ثانية  يْعطوَف ِمَن الزكاِة ما َيكهيف قاؿ العلماُء:
ُ
. هم وعائَِلتَػُهْم ؼب

ويُػْعَطى الهقًُن لزواٍج وبتاُج إليِو ما َيْكِهي لِزواجو، وطالُب العلم الهقًن لشراء كتب وبتاجها. ويْعطى مْن لو 
 يَػَتهم ألنو ذو حاجة. راتب ال يكهيو وعائلتو من الزكاة ما ُيكم ل كها

 : العاِمُلوف عليها وىم الذيَن ينص ُبهم ُواَلُة األموِر عِببايِة الزكاِة من أىلها وِحْهِظها وتصريِهها، الصنف  الثالث 
 فيُػْعَطوف منها بقدِر عمِلِهم وإْف كانوا أغِنياَء، وأم ا الوكبلء لَهرٍد من الناس ُب توزيِي زكاتِو فليسوا من العاِملٌن

ْجتهاٍد  عليها فبل يستحقوَف منها شيئا  من أْجِل وَكالتهم فيها، لِكْن إف َت  ُعوا ُب تهريِقها على أىِلها ب مانٍة وا
 . ال ِمَن الزكاةِ  من مالِوِ أجرة  اؼباؿ  ، وإْف مل يت  عوا بَتهرِيِقها أْعطاُىْم صاحبُ كانوا شركاَء ُب أْجرِىا

لوهُبم وىم ضعهاُء اإِليْباِف أو َمْن ىُبَْشى َشر ُىْم، فيُػْعَطوَف ِمن الزكاِة ما يكوُف بو اؼب ل َهُة قالصنف  الرابع : 
 م أْو دفُي شرىم إذا مل يندفي إال  بإعطاِئِهْم. تقوية إيباهن

 :مالزكاة أيضا ُب أربعة أصناؼ أخر  وى تدفي :انية  الث   الفائدة  
 : من أسيادىم، كما هبوز  ال ِذين اْشرَتوا أنْػُهَسُهم ٌناؼبكاتبمن العبيد، و  اءُ ق  الرقَاُب وىم األرِ الصنف  الخامس 

 ُب عمـو الر قَاب.  ولو دخل ُأَساَر  اؼبسلمٌن ُب اغبروبهبا  يهتد أْف 
                                 

اْلَقػػِوي   َلةَمْسػػ َ ُب كتػػاب الزكػػاة، بػػاب  النسػػائي(، و ٖٖٙٔ)ٛٔٔ/ٕبَػػاب مػػن يعطػػى مػػن الص ػػَدَقِة َوَحػػد  الغػػين  ُب كتػػاب الزكػػاة،د داو  وأبػػ، و ٕٕٗ/ٗأضبػػد  رواه( ٔ)
ابػن عبػد (، وقػاؿ ٕٔٔ/ٗالتمهيػد البػن عبػد الػ  .اىػػ )مػا أحسػنو وأجػوده مػن حديث ، وقػاؿ:اسناد  إىذا أجودىا  (، قاؿ اإلماـ أضبد:ٜٕٛ٘)ٜٜ/٘اْلُمْكَتِسِب 

إرواء الغليػػػػػػل (، واأللبػػػػػػاين )ٖٔٙ/ٚالبػػػػػػدر اؼبنػػػػػػًن (، وصػػػػػػححو ابػػػػػػن اؼبلقػػػػػػن )ٕ٘ٚ/ٕتنقػػػػػػيح ربقيػػػػػػق أحاديػػػػػػث التعليػػػػػػق )إسػػػػػػناده صػػػػػػحيح رواتػػػػػػو ثقػػػػػػات اؽبػػػػػػادي:
ٖ/ٖٛٔ(ٛٚٙ)). 



 ٖٚ 

 :  وىم نوعاِف: وىي الد يُن، ال ِذين يَػَتَحم ُلوف َغرَامة   ، وىمالغارُِموفالصنف  السادس 
إِلْصبلِح ذاِت اْلبَػٌْنِ وإْطَهاِء الهتنِة فيُػْعَطى من الزكاِة بَقْدِر ضَبَالِتو تشجيعا  لو على يْػن ا دَ َمْن رَبم َل األول:  

  ىذا العمِل الن بْيِل ال ِذي بو ت ليُف اؼبسلمٌن وإصبلُح ذاِت بَػْيِنهم وإطهاءُ الهتنِة وإزالة األْحَقاِد والتنافِر.
وهبوز  ،الزكاِة ما يُوُب بو ديَنو وإْف َكثُر نَ فيُػْعَطى مِ  ،و لنَػْهِسو وليس عنده وفَاءٌ ُب ذمتِ  َديْػن اَمِن رَبم ل الثاني:  

كما هبوز أف يسدد بو الهواتًن اؼبستحقة للماء أو الكهرباء وغًننبا فبا  ؼبن يطلبو، مباشرةأف يسل َم الد يُن 
  .عجز الشخص عن الوفاء بو من الديوف العامة أو اػباصة

وىو اعبهاُد ال ِذي يُػْقَصُد بو أْف تكوف كلمُة اهلل ىي الُعْليا ال غبمي ٍة وال  ،بع : في سبيل  اهللالصنف  السا
لعصبي ٍة، فيُػْعَطى اجملاىُد هبذه النػ ي ِة ما يْكِهيِو عِبِهاِدِه من الزكاِة أْو ُيْشرت  هبا سبلٌح وَعَتاٌد للمجاىدين ُب 

 ذ وِد عنو وإعبلِء كلمِة اهلل سبحانَو.سبيِل اهلل غبمايِة اإِلْسبلـِ وال
بذؿ الزكاة ُب الدعوة إىل اهلل تعاىل إذا كانت قائمة مقاـ اعبهاد ُب سبيل اهلل تعاىل،   ويدخل في ذلك:

   كالدعوة إىل اهلل تعاىل ُب دوؿ الكهر، والدعوة ُب مواجهة التنصًن، وكبو ذلك، واهلل أعلم.
وىو اؼبسافُِر ال ِذي انقطي بو الس هُر ونَػَهد َما ُب يَِده فيُػْعَطى ِمن الزكاِة ما يُوَصَلو ابُن الس ِبْيل الصنف  الثامن : 

إىل بلدِه وإْف كاف غنيا  فيها َوَوَجَد من يُػْقرُضو، لكْن ال هَبُوز أْف َيْسَتْصِحَب معو نهقة  قليلة  ألْجل أف ي خذ 
 تحق. من الزكاة إذا نهدت، ألهنا حيلٌة على أخذ ما ال يس

  :ما يليالزكاة  من األحكاـ اؼبتعلقة بإخراج :الثة  الث   الفائدة  

بل الواجُب ُنصُحو ورْبِذيرُه من ُس اِؿ ما  ،ن كاف لو كهايٌة فبل هبوز إعطاؤه من الزكاِة وإْف س ؽَبامَ  :أوالً    
  .ال وبل  لو

 .ن الزكاةِ مِ  اهبوز إعطاؤى ال اؼبرأة اؼبتزوجة إذا كانت ربت زوج غين باذؿ للنهقة ا:ثانيً    
ن ال هبوز إعطاؤه مِ  الذي هبب على اإلنساف النهقة عليو، وىو قادر عليها القريب الزوجة أو ا:ثالثً    

، أما إذا مل تكن نهقتو واجبة عليو، أو كانت واجبة وىو عاجز عنها فإنو هبوز إعطاؤه من الزكاة، الزكاةِ 
فائو إذا مل يكن ناذبا عن التقصًن ُب النهقة ينو الذي يعجز عن وَ وهبوز إعطاؤه من الزكاة ما يسدد بو د

  الواجبة.
ىن عنها وىو ؾبهوُؿ اغبَاؿ جاز إعطاؤه منها بعد إْعبلِمو أن و ال الزْكاَة وعليو عبلمُة الغِ  ؿَ س َ َمْن  رابًعا:   

 .لَغين  وال لَِقوي  ُمْكَتسبٍ حظ  فيها 
يْ ورد ، ألف  الزكاَة أْخٌذ  ،كاةِ الز   ونِي ُة ذلك ِمنْيَن عن الهقًن الد   إسقاطُ  ال هبزئُ خامًسا:     َن عن وإْسَقاُط الد 

 . اا وال َرد  الهقًن ليس أخذ  



 ٚٗ 

 ايه  ف   اة  ك  الز   ب  ج  ت   ي ال  ت  ال   ال  و  م  األ  
 

.متهق «ُب َعْبِدِه وال فَػَرِسِو َصَدَقةٌ  ى اْلُمْسِلمِ لَ عَ  سَ يْ لَ »: اؿَ قَ  َأف  َرُسوَؿ الل ِو  عن أيب ُىَريْػَرَة  -ٕٚ
  (ٔ)عليو.

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
ال ذبب الزكاة ُب صبيي األمواؿ الِت يبلكها اؼبسلم، وإمبا ذبب ُب أربعة أنواع من اؼباؿ فقط،  الفائدة  األ ولى:

ن من األرض مِ  ، واػبارجُ النقديةُ  ألوراؽُ وا : وىي الذىب والهضةُ من هبيمة األنعاـ، واألشبافُ  السائمةُ  وىي:
بل زكاَة فيما أعد ه ، وما سو  ذلك من اؼباؿ فبل زكاة فيو، فُعُروُض التجارةِ و  ،فِ واؼبعادِ  والثمارِ  اغببوبِ 

فقد اإِلْنساُف غباجِتو مْن طَعاـٍ وشراٍب وفُػُرٍش وَمْسكٍن وحيواناٍت وسيارِة ولباٍس سو  ُحلي  الذىب والهضِة 
ال ذبُب الزكاُة فيما أِعد  لؤُلجرِة من ، و لف العلماء ُب زكاتو، واألفضل إخراج زكاتو خروجا من اػببلؼاخت

ا ذبُب ُب أْجَرهتا إذا كانت نقودا  وحاَؿ عليها اغبوُؿ وبلَغْت نصابا  بِنَػْهِسها أْو  عقاراٍت وسياراٍت وكبوىا وإمب 
َعاِدف منَ  يبلكو اؼبسلم لز كاُة فيماوال ذبُب اِبَضم ها ؼبا عنَده من ِجْنِسها. 

َ
كاؼباِس ِسو  الذىب والهضِة   اؼب

 . جارةِ ت  الزك ى زَكاَة تكوَف للتجارِة فتإال  أْف  واجملوىرات واألحجار الكريبة وغًنىا
مثل: الديوف على اؼبعسرين ِفيَها: الديوُف غًُن اؼبرجو ِة  كاةُ الز   بُ ذبَِ ِمَن اأَلْمَواِؿ ال ِِت اَل الفائدة  الث انية : 

  .فُبَاطٍل يصعُب اْستخراُجو منووالدين الذي على  واؼبهِلسٌن والهقراء واؼبساكٌن الِت قد ال يسد دوهنا،
ومن ذلك: ما يسمى بػ )الديوف اؼبتعث رة( الِت ال يسددىا أصحاهبا وقد ربتاج إىل مطالبات وقد تَػْرِجُي أو اَل 

ؼبهقودة، أو اؼبسروقة أو اؼبغصوبة، وىكذا اؼبسانبات التجارية اؼبتعث رة الِت ذباوزت تَػْرِجُي، وىكذا األمواؿ ا
اغبد  اؼبعتاَد ُب مثِلَها كالِت ؽَبَا شباف سنوات أو عشر سنوات وال يُدر  مىت تباع، وىكذا كل  نَػْقٍد يضعُف 

ف اؼبلَك على كل ىذه األمواؿ ناقٌص، وإمبا الر َجاُء ُب ربصيلو وال يستطيُي صاحُبُو أف يَػَتصر َؼ فيو، وذلك أل
ـ .  ذبب الزكاة ُب اؼبلك الت ا

وإذا قُبضت ىذه األمواؿ فإنو ُيستقبُل هبا حوٌؿ جديٌد من القبض، فإف بقيت أو بقي منها ما يبلغ النصاب 
دة فهو بنهسو أو مي غًنه سنة كاملة زكاه، وإال فليس فيو زكاة، ولكن لو زكاه إذا قبضها عن سنة واح

 .َحَسٌن، واهلل أعلم

                                 
بَاب ال زََكاَة على اْلُمْسِلِم ُب َعْبِدِه َوفَػَرِسػِو  الزكاة،ُب كتاب مسلم (، و ٜٖٗٔ)ٕٖ٘/ٕبَاب ليس على اْلُمْسِلِم ُب فَػَرِسِو َصَدَقٌة  ُب كتاب الزكاة،البخاري  رواه( ٔ)
ٕ/ٙٚ٘(ٜٕٛ). 



 ٚ٘ 

ْيُن َعَلى َمِليٍء بَاِذٍؿ َلُو، فإنو إذا حل  أجلو ومل يتقاضاه صاحبو، أو مل  ْيُن َمْرُجو ا، وىو الد  وأما إذا كاَف الد 
 ، أما إذا كاف م ج بل إىل أجل ملَْ وبل  فبل زكاَة فيو حىت  (ٔ)يكن لو أجل أصبل فإف عليو أف يزكيو كبقية أموالو

 ، ولوكل  سنةٍ   وبل  أجُلو على الصحيح من قوو أىل العلم، فإذا حل  أجُلو وتَػرََكُو سنة  فإنُو يزكيو كبقية أموالِوِ 
يِو لكل  مَ  فأ ، وإمبا أوجبنا الزكاة فيو ألف ىذا اؼباؿ كاغباضر ن الس نٌنا مضى مِ ي خر زكاَتو حىت يقِبَضُو ٍُب  يزك 

 بَضو، فبل تسقط عنو الزكاة الواجبة ألهنا حق  واجب ألىل الزكاة.عنده، وىو الذي أنبل ق
 من األحكاـ اؼبهمة اؼبتعلق بالزكاة ما يلي: الفائدة  الث الثة :

رٍض آخر للبيي زبل ص ا منو، أو لشراء بيت آخر للس كىن أو لغ وَعَرضَ ف كاف عنده عقار للس كىن  َمن :أوالً  
 .حيح، ولو بقي معروض ا عدة سنواتى الصفيو علفبل زكاة  غًن التجارة

أو  كناهَمن كاف عنده عقاٌر ال ينوي بو شيئ ا معيػ ن ا، أو كاف ُمرَتد دا فيو بٌن َعْرضو للتجارة أو سُ  ا:ثانيً  
 ت جًنه، أو تَػرِْكِو حىت إذا احتاج إىل بيعو باعو؛ فبل زكاة فيو.

أف وبد َد الشخُص َشْهر ا إلخراِج زََكاتِِو َكَرَمَضاَف، فإذا جاَء ىذا  الشهريةِ  الر واِتبِ األَْيَسُر ُب إخراج زكاِة  ا:ثالثً  
 الش ْهُر َحَسَب َما ِعْنَدُه ِمَن النػ ُقوِد َوَأْخرََج الز َكاَة عنَها صَبيع ا، َسَواء ما مضى عليو سنة أـ ال، ويكوف ىذا من

 تعجيل الزكاة عن بعض اؼباؿِ 
رين أو ثبلثة مثبل ينقطي ما معو من نقٍد؛ كاؼبوفف الذي ال يبلك سو  راتِِبِو، وقد من كاف كل  شه ا:رابعً  

ي ٌب آخر الشهر وليس معو نقٌد، بل قد يقرتض، فهذا ال تلزمو الزكاة ُب الن قد؛ ألف ِمن شرطها َحَوالُف 
 .اغبوؿِ 

 ٌن: زكاة األسهم، وال ىبلو اؼبساىم من حال :خامًسا 
 بة باألسهم، ب ف يكوف قصده باألسهم اؼبتاجرة هبا، بيع ا وشراء .اؼبضار األولى:  الحال

فهذا ذبب عليو الزكاة إذا حاؿ اغبوؿ، فيقدر قيمتها ُب السوؽ على رأس السنة، ويضيف إليها 
  .األرباح الناذبة عنها إف كانت ُب يده، وىبرج زكاهتا

 وريعها األسهم، ربح من االستهادة انبةاؼبس من قصده يكوف ب ف األسهم، ُب االستثمار الثانية: الحال

 ببيعها. اؼبتاجرة يقصد وال السنوي،
 عليو وبوؿ حىت إخراجها ترؾ وإف قبضو، إذا السنوي الربح من الزكاة ىبرج أف اغبالة ىذه ُب واألفضل 

 .ب س فبل اؼباؿ معو بقي إف اغبوؿ

                                 
ين غًن اؼب جل وىو على مليء فحكمٔ)  .و كحكمو( مثل: الد ين الذي على األخ أو القريب وإذا قاؿ لو خذه، قاؿ: الذي عندي وعندؾ واحد، وىكذا الد 



 ٚٙ 

 ان  ض  م  في ر   ة  ز  الع   معارك  
 

 رواه.«َغزَا َغْزَوَة اْلَهْتِح ُب َرَمَضافَ  َأف  َرُسوَؿ الل ِو »: اٍس رضي اهلل عنهماالل ِو بن َعب   عبدِ عن  -ٕٛ
ى لَ َوَذِلَك عَ  ،اْلَمِديَنِة َوَمَعُو َعَشَرُة آالؼٍ  نَ َخرََج ُب َرَمَضاَف مِ   َأف  النيب  ، وُب روايٍة للشيخٌن: (ٔ)البخاري

 ،َيُصوـُ َوَيُصوُموفَ  ،اْلُمْسِلِمٌَن إىل َمك ةَ  نَ مِ  وُ معَ  َوَمن وَ َفَساَر ىُ  ،َدِمِو اْلَمِديَنةَ َمقْ  نْ رَْأِس شَبَاِف ِسِنٌَن َوِنْصٍف مِ 
 َسِعيٍد اػْبُْدرِي  . وقاؿ أبو (ٕ)[َمك ةَ  لَ خَ  دَ ىت  حَ ]وىو َماٌء بٌن ُعْسَهاَف َوُقَدْيٍد أَْفطََر َوأَْفطَُروا ،حىت بَػَلَغ اْلَكِديدَ 

:  َالل ِو  رسوؿِ  َسافَػْرنَا مي  ٌالل وِ  رسوؿُ  فقاؿَ  فَػنَػزَْلَنا َمْنزال   ،إىل َمك َة َوكَبُْن ِصَياـ  :« ِن ِإن ُكْم قد َدنَػْوًُبْ م
: َر فقاؿَ آخَ  ٍُب  نَػزَْلَنا َمْنزال   ،أَْفطَرَ  نْ َوِمن ا مَ  ،َصاـَ  نْ َفَكاَنْت ُرْخَصة  َفِمن ا مَ ، «َواْلِهْطُر أَقػَْو  َلُكمْ  ،َعُدو ُكمْ 

 (ٖ).رواه مسلم.َف َْفطَْرنَا ،وََكاَنْت َعْزَمة  ، «َواْلِهْطُر أَقػَْو  َلُكْم َف َْفِطُروا ،َعُدو ُكمْ  اِإن ُكْم ُمَصب ُحو »
 :فوائد   ين  الحديث ينذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

اؼبسلمٌَن، وشهٌر للقو ِة  رمضاُف شهُر الهتوحاِت اإلسبلمية، فهو شهٌر لقوِة اإليباِف وِعز ةِ  ولى:األ   الفائدة  
فتِح مكَة(، وكانت ُب السنة الثامنِة  والنشاِط وليَس للتكاسِل واػبموِؿ، وِمن أشهِر اؼبعارِِؾ الرمضانيِة: )غزوةُ 

، فافتتَح مكَة، ودخلها ِمن الصحابة  َوَمَعُو َعَشَرُة آالؼٍ ُب رمضاف  ، وقد َخرََج النيب  ؽبجرِة النيب  
، ٍب دخل الكعبَة فصلى فيها ركعتٌن الكعبة حوؿَ  اوستٌن صنم   ئةٍ مِ  ثَ ثبليِت اغبراـ، ٍب حط َم فطاؼ بِالب

وك   ُب نواحي البيت، وخطب ِمن الغِد ُب الناس ُخطبة  عظيمة ، وبايعو أىُل مكَة رجاال  ونساء  على 
شَر يوم ا هبدد معامل الدين ويرشد تسعَة ع اإلسبلـ، وأصبحت مكُة داَر إسبلـٍ وإيباف، وأقاـ هبا النيب  

 (ٗ)الناس إىل اإلسبلـ، ويبث سراياه حوؿ مكة للدعوة إىل اإلسبلـ وربطيم األوثاف.

بٌن النيب  الس َنِة الثانية من اؽِبْجرةِ  وكانت ُب ،الك   من أشهر اؼبعارؾ الرمضانية غزوُة بدرٍ  :انية  الث   الفائدة  
  ،؛ ألن و سبحانو فر َؽ فيو بَػٌْنَ اغبق  والَباِطِل بَنْصر (يوـَ الُهْرقافِ )ذلك اليوـَ اهلل ظَب ى قد و ومشركي مكة

وكاف عدد اؼبسلمٌن ثبلثة عشر وثبلشبئة رجل، واؼبشركوف ألف ، واؼب منٌن وَخْذِؿ الكهاِر اؼبشرِكٌن رسولِِو 
ُىْم ربو وناشده نصره الذي وعده، ف نزؿ اهلل تعا رجل، وفيها دعا النيب   ىل نصره على اؼب منٌن وأمد 

ِإْذ تَػُقوُؿ .الّلَو َلَعل ُكْم َتْشُكُروفَ  َوَلَقْد َنَصرَُكُم الّلُو بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذل ٌة فَاتػ ُقواْ باؼببلئكة اؼبسو مٌن، قاؿ تعاىل: )

                                 
 .(ٕٙٓٗ)ٛ٘٘ٔ/ِٗة اْلَهْتِح ُب َرَمَضاَف بَاب َغْزوَ  ُب كتاب اؼبغازي،البخاري  رواه( ٔ)

بَػػػػػػاب َجػػػػػػَواِز الص ػػػػػػْوـِ َواْلِهطْػػػػػػِر ُب َشػػػػػػْهِر َرَمَضػػػػػػاَف لِْلُمَسػػػػػػاِفِر ُب َغػػػػػػًْنِ َمْعِصػػػػػػَيٍة  ُب كتػػػػػػاب الصػػػػػػياـ،مسػػػػػػلم (، و ٕٚٓٗ)ُب اؼبوضػػػػػػي السػػػػػػابق رقػػػػػػم البخػػػػػػاري  رواه( ٕ)
 .(َقِدـَ وما ىنا لهظ مسلم ولهظ البخاري )، ذكور(، والزيادة بٌن معقوفٌن ؽبما ُب اؼبوضي اؼبٖٔٔٔ)ٗٛٚ/ٕ

 .(ٕٓٔٔ)ٜٛٚ/ٕ بَاب َأْجِر اْلُمْهِطِر ُب الس َهِر إذا تَػَوىل  اْلَعَملَ ُب كتاب الصياـ، مسلم  رواه (ٖ)

 .وما بعدىا ٕٖ٘ينظر: الرحيق اؼبختـو ص (ٗ)
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بَػَلى ِإف َتْصِ ُوْا َوتَػتػ ُقوْا َويَْ ُتوُكم . م َن اْلَمآلِئَكِة ُمنزَِلٌَن لِْلُمْ ِمِنٌَن أََلن َيْكِهيُكْم َأف يبُِد ُكْم َرب ُكم بَِثبلَثَِة آاَلٍؼ 
 فانتصر اإلسبلـ واندحر الشرؾ،، (ٔ)(م ن فَػْورِِىْم َىػَذا يُبِْددُْكْم َرب ُكم خِبَْمَسِة آالٍؼ م َن اْلَمآلِئَكِة ُمَسو ِمٌنَ 

أبو جهل  األمةِ  رعوفُ فِ  صناديد اؼبشركٌن وعلى رأسهم تلقُ وفيها  سبعوف، رَ سِ ن اؼبشركٌن سبعوف وأُ وقُتل مِ 
 أك  أعداء اإلسبلـ.

 :(ٕ)ما يلي ِمن أشَهِر الهتوحاِت الرمضانيِة ُب ت ريخ اإلسبلـ :الثة  الث   الفائدة  
   اثنا عشرومعو زياد  بنِ  بقيادة طارؽِ  ،اثنتٌن وتسعٌن للهجرة سنةَ  وكاف ُب رمضافَ : لس  األند   فتح 

 وكاف زىاء أربعٌن ألف جندي، يالقوط اعبيش وازمهَ فدي عامتهم من اؼبسلمٌن ال بر، ف جنأل
 (ٖ) .وقتلوا ملكهم، وكانت بداية الهتح اإلسبلمي لؤلندلس

   النصرانية وأشرؼَ  من أفضل ببلدوكانت  وىي بلدة كبًنة قرب أنقرَة ُب تركيا ارف، :ة  ي  ور  عم   وفتح 
اف الروـُ قد ىاصبوا اؼبسلمٌن وقتلوا منهم َمقتلة  عظيمة ، وأسروا الرجاَؿ ، وكسطنطينيةِ ن القُ عندىم مِ 

 ف جاهبا وىو جالسٌ  اؼبعتصَم، وَسَبوا النساَء، فصاحت منهم امرأٌة ىامشيٌة: )واُمعتِصَماه(، فبلغ اػب ُ 
، لبيكِ  ،لبيكِ ِو: )عرشِ على   ُب رمضاف سنةَ فافتتح عم ورِي َة (، وجهَز جيش ا عظيم ا، وخرج إىل الرـو

 (ٗ)ثبلث وعشرين ومئتٌن.
 : ما يلي ومن أشهر المعارك الرمضانية

   حارثةَ  بنِ  ىن  ثػَ مُ الْ بقيادة  ،بٌن اؼبسلمٌن واجملوس: (٘)ب  وي  الب   معركة   َُب ، للهجرة عشرةَ  سنة ثبلث
وكاف  ،رىمخآطر فافطروا عن الهِ ب على اؼبسلمٌن ىن  ثػَ مُ الْ  ـَ زَ عَ قد و ، أيب بكر الصديق خبلفة 

 .(ٙ)الشاـب الًنموؾِ  معركةِ نظًن وكانت  ،االنصر فيها عظيم  

   الرابعَة  ن السنةِ ُب رمضاف مِ  وىي اؼبعركة الهاصلة بٌن اؼبسلمٌن والهرس: (ٚ)وم نها معركة  القاد سية
وقد عاىن  ،اػبطاب  بنِ  عمرَ  ُب خبلفةِ  ، أيب وقاصٍ  بنِ  بقيادة سعدِ  للهجرة، عشرةَ 

 ىذه اؼبعركة ِمَن الِهيَػَلِة، ونَهَرْت منها اػبيل، ولكن  أبطاؿ اإلسبلـ شد وا عليها وقَػَلُعوا اؼبسلموف ُب

                                 
 .ٕ٘ٔ -ٖٕٔاريات  آؿ عمرافسورة  (ٔ)

 .ٕ٘ٔؾبالس رمضانية، للدكتور سلماف العودة ص، و ٓٔ/ٖالزحيلي  وىبة تورللدك ،الهقو اإلسبلمي وأدلتوينظر:  (ٕ)

 .وما بعدىا )وىذا الكتاب من أحسن ما كتب ُب ت ريخ األندلس( ٙٗينظر: الت ريخ األندلسي، للدكتور عبد الرضبن اغبجي ص (ٖ)

 .ٖٕ٘/٘ريخ الط ي  تو  ،ٕ٘ٛ/ٓٔالبداية والنهاية ، و ٜٖ/ٙالكامل ُب التاريخ  ينظر: (ٗ)

 (.ٕٔ٘/ٔمعجم البلداف ) هنر كاف بالعراؽ موضي الكوفة: ويب بلهظ تصغًن البابالبُ  (٘)
 .ٜٛ، ومعجم اؼبعارؾ اغبربية، ؼباجد اللحاـ صٜٕ/ٚالبداية والنهاية  ( ينظر:ٙ)
، على خبلؼ ُب السنة فقيل :وقعت ُب شواؿ، وقيل :وقيل (ٚ)  ىػ.ٙٔ :ىػ، وقيل٘ٔ: ىػ، وىو األشهر، وقيلٗٔ :ُب ؿبـر



 ٚٛ 

انتصارا انتصر اؼبسلموف عيوهَنا ِبرماِحِهْم وخراطيَمَها بسيوِفِهْم، فَػَول ْت َىاربة  تدؾ  أصحاهَبا، و 
  (ٔ)عظيما.

 فيو وقعت يو الهرنسية قرب باريس، بواتي ن مدينةمِ  قريبٌ سهل وىو  :اء  هد  الش   لط  ب   معركة   وم نها
أربعة عشر ومئة للهجرة ُب  بقيادة عبدالرضبن الغافقي سنة قبةِ رِ الهِ و اؼبعركة الشهًنة بٌن اؼبسلمٌن 

أواخر شعباف وأوؿ رمضاف، وقد قُِتَل فيها الغافقي رضبو اهلل، واهنـز اؼبسلموف، وكاف ذلك سبب ا 
 (ٕ)ُب أوربا. الهتِح اإلسبلمي فِ لوقْ 

  شباف  سنةبٌن اؼبسلمٌن والتتار  اؼبعركةُ  حدثت ،نابلس قربَ  قريةٌ  وىيجالوت:  معركة  عين   م نهاو
ألقى اؼبلك اؼبظهر ا وْ قَ فلما التػَ  ،ُقطُز اؼبلك اؼبظهر بقيادة سلطاف مصر ،وطبسٌن وستمئة للهجرة

 صادقة   ن معو ضبلة  مَ بنهسو و  لَ وضبََ  (،وا إسبلماه)وصرخ ب على صوتو  ،رأسو إىل األرض عن وُ تَ وذَ خُ 
ظبعو  عظيمة   فصرخ السلطاف صرخة   ،تزلزؿ اؼبسلموف زلزاال  شديدا  و  ة ،ثاني ورجعٍب  ر،االتت فاهنـز

قاتلوىم ف ،ز على التتارطُ ؾ قُ عبدَ  رْ صُ نْ هلل اُ ايا  ،ثبلث مرات (وا إسبلماه: )وىو يقوؿ معظم العسكرِ 
 ى ركعتٌنِ وصل   ،اهَ لَ وقبػ   وجهو على األرضِ  غَ ومر   وِ سِ لسلطاف عن فرَ نزؿ او  ،قتاال شديد ا فهزموىم

 (ٖ).ا هلل تعاىلشكر  

 سنة ، وكانت ُب أوؿ رمضاف قُػْرَب دَمْشقوىو موضي أو م ر ج  الص ف ر:  (ٗ)معركة  ش ق ح ب   وم نها
لناصر ؿبمد بن السلطاف ااؼبسلمٌن من أىل الشاـ ومصر مي التتار، بقيادة  بٌن ئةاثنتٌن وسبعم

، ومعو شيخ اإلسبلـ ابن تيمي َة يشجعهم وي مرىم باعبهاد ويشاركهم فيو، ويَِعُدُىْم بالنصر قبلووف
ووبلف ؽبم باهلل إهنم منصوروف، فيقولوف لو: قل: )إْف شاَء اهلل( فيقوؿ: إْف شاَء اهلل ربقيق ا ال 

ـ بالهطر ُب رمضاف، وكاف يدور على األمراء شيخ اإلسبل اىموأفتتعليق ا، ثقة  منو بنصِر اهلل تعاىل، 
 (٘)، فاهنـز التتار ىزيبة منكرة.رهطِ واعبند ومعو شيء ي كل منو ليعلموا أنو مُ 

 سنة تسي  رمضافُب  و اؼبعركة اؼبشهورةكانت فيوىي موضي باألندلس   :ال قة  موقعة الز   وم نها
ن الذي دخل إىل األندلس مِ  بن تاشهٌن جيش اؼبرابطٌن بقيادة يوسفبٌن  وسبعٌن وأربعمئة للهجرة

                                 
 .ٖٗٔ/ٖريخ اإلسبلـ  تو  ،ٜٕٚ/ٕالكامل ُب التاريخ ، و ٖٚ/ٚالبداية والنهاية ينظر: ينظر:  (ٔ)

 .ٕٕٔ/٘ اؼبوسوعة العربية العاؼبية، و ٗٛٔ، وموسوعة اغبروب ؽبيثم ىبلؿ صٛٚينظر: معجم اؼبعارؾ اغبربية، ؼباجد اللحاـ ص (ٕ)

 .ٕٕٓ/ٖٔالبداية والنهاية ، و ٗٔ٘/ٔلمقريزي لالسلوؾ ؼبعرفة دوؿ اؼبلوؾ ينظر:  (ٖ)

 .(ٗ٘ٔ/ٖتاج العروس ) ي قُػْرَب دَمْشق: موضٌب كَجْعَهرٍ َشْقحَ  (ٗ)

 االنتصػارو (، ٖٕٔ/ٓٔؾبلػة البحػوث اإلسػبلمية ) ؿبمػد بػن لطهػي الصػباغللدكتور  ،بٌ َشْقحَ  معركةو  ،ٜٔٔالعقود الدرية ص، ٖٕ/ٗٔالبداية والنهاية ينظر:  (٘)
 .)على الشبكة( اغبمود خالد بن ساميل التتار على



 ٜٚ 

ا يتهدد فيو اؼبسلمٌن، فكتب لو ابن تاشهٌن كتاب    بَ كتَ   قد قبةِ رِ ، وكاف قائُد الهِ قبةِ رِ الهِ  جيشِ و  اؼبغرب،
وقاد اؼبعركة بنهسو، وكاف ُب الرابعة والثمانٌن من عمره رضبو  )الذي يكوف سرتاه(، :كتاِبو  على فهرِ 

 (ٔ) .لنصر للمسلمٌنوكتب اهلل فيها ااهلل، 

  ِوأما اؼبعركة  ،اػبندؽاألحزاب وحهر اؼبسلمٌن لغزوة  ن السنة اػبامسة كاف استعدادُ وُب رمضاف م
  .ون العاـ نهسِ وقعت ُب شواؿ مِ  فقد

 ن اؽبجرةالتاسعة مِ سنة الأحداث غزوة تبوؾ ُب  وقعت بعضُ  ووفي.  

  َن رمضاف اؼبصريوف اليهوَد ُب حرب العاشر مِ وفيو سنة ثبلٍث وتسعٌن وثبلشبئٍة وألف للهجرة َىَزـ
واسرتداد  السويس ، أي عبور القوات اؼبصرية قناةَ (معركة العبورػ )أو ما يسمى ب )حرب أكتوبر(،

َناءَ   .َسيػْ

  بعث النيب   للهجرة السنة الثامنة نمِ رمضاف وُب  َالوليد بنَ  خالد  وبعث  ، ز  دـ بيت العُ ؽب
  .(ٕ)ؽبدـ مناة سواع، وبعث سعَد بَن زيٍد األشهلي ؽبدـ  عمَرو بَن العاص 

  بعث النيب  التاسعة السنة  منرمضاف وُب الذي كانت تعبده  (البلت) اؼبغًنَة بَن شعبة ؽبدـ
 (ٖ).ثقيف

 

                                 
 .ٜٓٔ، وموسوعة اغبروب ؽبيثم ىبلؿ صٜٙٔينظر: معجم اؼبعارؾ اغبربية، ؼباجد اللحاـ ص (ٔ)

 .ٖٙٙينظر: الرحيق اؼبختـو ص (ٕ)

 .ٔٓٗينظر: اؼبرجي السابق ص (ٖ)



 ٛٓ 

 م ن رمضان   ر  ط  الف   اة  ك  ز  وجوب  
 

ى لَ عَ  -َرَمَضافَ  :اؿَ أو قَ -َصَدَقَة اْلِهْطرِ   يب  فَػَرَض الن  » :اؿَ ُعَمَر رضي اهلل عنهما قَ  بنِ  عبِد اهللِ  عن -ٜٕ
 .َشِعًنٍ  نْ مِ َصاع ا  أوْ  ،سَبْرٍ  نْ مِ َصاع ا  (،اْلُمْسِلِمٌنَ  نَ مِ َوالص ِغًِن َواْلَكِبًِن ، )َواغْبُر  َواْلَمْمُلوؾِ  ،نْػَثىالذ َكِر َواألُ 

إىل  اسِ ُخُروِج الن   لَ بْ َأْف تُػَ د   قػَ » ا:ؽبمَ  ظٍ ، وُب له(ٔ).متهق عليو«بُػر   نْ مِ بِِو ِنْصَف َصاٍع  فَػَعَدَؿ الناسُ 
 (ٕ).«ةِ الص بل

 فوائد: ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
 على الشخص وهببُ  ،فريضٌة على الكبًِن والصغًِن والذكِر واألُنثى من اؼبسلمٌنَ  رِ طْ الهِ  اةُ كَ َز  ولى:األ   الفائدة  

يبلك ُب يـو العيد  وال ذبَُِب إال  على َمنْ ، َوَلدٍ  من زوجٍة أوُتو إخراُجها عن نهِسو وكذلك عمن تَػْلَزُمو َمُ ونػَ 
َع هبا فبل و  طَ تَ وال ذبُب عن اغبمل الذي ُب البطن إال  أْف يػَ وليلتو طعاما زائدا  على ما يكهيو ويكهي عيالو، 

 الواجِب ُب . واؼبقدار، وىو اعبنٌن(ٖ)َبلِ يُػْعِطي َصَدَقَة اْلِهْطِر عن اغبَْ   ُعْثَمافُ كاَف أمًُن اؼب منٌَن ب َس، فقْد  
، دميٌنار طعاـِ من  دميٌن من سبٍر أْو بُػر  أْو رز  أو غًنىاار طعاـِ من  صاٌع بصاِع النيب   :رِ طْ الهِ  اةِ كَ َز 

حبسب الطعاـ اؼبخرج، ومن أخرج عن الواحد كيلوين ونصف إىل ثبلثة  كيلو جراـ بالر الصاع يقدتلف توىب
 من األرز أو غًنه فقد أخرج اؼبقدار الواجب بيقٌن. تقريبات كيلو جراما

، وال هبوز ت خًنىا إىل ما بعد الصبلة على قْبَل صبلِة العيدِ  رِ طْ الهِ  اةِ كَ َز  الواجب إخراجُ  :انية  الث   الفائدة  
َأْف اِة اْلِهْطِر أََمَر بِزَكَ : »أف رسوؿ اهلل  ديِث ابِن ُعَمَر رضي اهلل عنهماغب، الصحيح من قوو العلماء

ؼبا رو   ،قْبل العيِد بيـو أو يومٌنوهبوز إخراجها ، (ٗ)متهق عليو، «ةِ إىل الص بل اسِ ُخُروِج الن   لَ بْ تُػَ د   قػَ 
: كاَف ابُن عمَر يْعِطي عن الصغًن والكبًن حىت وإْف  موىل ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ نافي البخاري عن

قاؿ شيخنا  ،(٘)يُػْعِطيها ال ِذين يَػْقبلوهَنا، وكانُوا يُػْعَطوف قْبَل الهطِر بيوـٍ أو يومٌن كاَف يعِطي عن َبيِن ، وكاف

                                 
بَػاب زََكػاِة اْلِهطْػِر علػى اْلُمْسػِلِمٌَن  ُب كتػاب الزكػاة،مسػلم و  (،ٓٗٗٔ)ٜٗ٘/َٕواْلَمْملُػوِؾ  بَػاب َصػَدَقِة اْلِهطْػِر علػى اغْبُػر  ، أَبْػػَواُب َصػَدَقِة اْلِهطْػرِ  ُبالبخاري  رواه( ٔ)

 (، ومسػلم ُبٕٖٗٔ)ٚٗ٘/ٕبَػاب فَػػْرِض َصػَدَقِة اْلِهطْػرِ ، أَبْػػَواُب َصػَدَقِة اْلِهطْػرِ  ُبالبخػاري  (، والزيادة بٌن قوسٌن من روايػة ؽبمػا:ٜٗٛ)ٚٚٙ/ٕمن الت ْمِر َوالش ِعًِن 
 .اؼبوضي نهسو

ِة ِج زََكػػػاِة اْلِهطْػػِر قبػػػل الص ػػػبلْمػػػِر بِػػِإْخرَا بَػػاب األَ  ُب كتػػاب الزكػػػاة،مسػػػلم (، و ٕٖٗٔ)ٚٗ٘/ٕبَػػاب فَػػػػْرِض َصػػَدَقِة اْلِهطْػػػِر ، أَبْػػػػَواُب َصػػَدَقِة اْلِهطْػػػرِ  ُبالبخػػاري  رواه( ٕ)
ٕ/ٜٙٚ(ٜٛٙ). 

 .ٕٖٔ/ٗاحمللى  (، وابن حـز من طريقو ُبُٗٗٙب مسائل ابنو عبد اهلل رقم )(، وأضبد كما ٖٚٚٓٔ)ٕٖٗ/ٕ ومصنه ُب ابن أيب شيبةرواه  (ٖ)

بَػػػاب اأَلْمػػػػِر بِػػػػِإْخرَاِج زََكػػػاِة اْلِهطْػػػػِر قبػػػػل الص ػػػػبلِة  ُب كتػػػػاب الزكػػػػاة،مسػػػػلم ، و (ٖٛٗٔ)ٛٗ٘/ٕبَػػػاب الص ػػػػَدَقِة قبػػػػل اْلِعيػػػِد ،أَبْػػػػػَواُب َصػػػػَدَقِة اْلِهْطرِ  ُبالبخػػػاري  رواه(ٗ)
 .لهظو ، وىذا(ٜٙٛ)ٜٚٙ/ٕ

 (.ٓٗٗٔ)ٜٗ٘/ٕبَاب َصَدَقِة اْلِهْطِر على اغْبُر  َواْلَمْمُلوِؾ  ،أَبْػَواُب َصَدَقِة اْلِهْطرِ  ُبالبخاري  ( رواه٘)



 ٛٔ 

ال ماني من إخراجها ُب اليـو الثامن والعشرين والتاسي والعشرين والثبلثٌن  العبلمة ابن باز رضبو اهلل تعاىل:
ويكوف تسعة وعشرين، كما صحت  ،وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصبلة؛ ألف الشهر يكوف ثبلثٌن

  (ٔ) اىػ.بذلك األحاديث عن النيب 
 أحكاـ زكاة الهطر ما يلي:  ن أىم  مِ  :الثة  الث   الفائدة  

فرَضها من الطعاـِ فبل يُػتَػَعد    ألف  النيب   العلم أىل أكثر قوؿ ُب إخراُج قيمِة الطعاـِ  ئز هبال  :أوالً     
 :ألضبد وأنا أظبي قيلَ  :أبو داود قاؿ، خبلُؼ ما أََمَر بو رسوُؿ اهلل  ج القيمة، وإخرا ما عيػ َنو الرسوُؿ 

وقاؿ أبو . اهلل  رسوؿِ  ةِ ن  سُ  خبلؼُ  ،أخاؼ أف ال هبزئو :قاؿ -يعين ُب صدقة الهطر -أعطي دراىم
 :قاؿ !بالقيمةالعزيز كاف ي خذ  عبدِ  بنُ  عمرُ  :يقولوف قوـٌ  :قيل لو ،وال يعطي قيمتَ  :قاؿ و أضبد :طالب

: وقاؿ اهلل تعاىل ،« اهللِ  رسوؿُ  ضَ رَ فػَ »: عمر قاؿ ابنُ  ،فبلفٌ  قاؿَ  :ويقولوف  اهللِ  رسوؿِ  وؿَ قَ  وفَ عُ دَ يَ 
 (ٖ).فبلفٌ  قاؿَ  فبلفٌ  قاؿَ  نَ نَ الس   وفَ د  رُ يػَ  ـٌ وْ قػَ  :وقاؿَ  ،(ٕ) (أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ)
 .، فإف اهلل طيب ال يقبل إال طيب االهطر ء ُب زكاةالردي إخراج وال هبزئُ  هبوز ال ا:ثانيً     
 ،وهبب عليو اؼببادرة بإخراجها مىت زاؿ عذره ،حرج عليولعذٍر فبل إخراج زكاة الهطر  أخ ر من ثالثًا:    

العيِد  أف يصادَفو العيُد ُب اْلبَػر  ليس عنده ما يدفُي منو أو ليَس عنده َمْن يدُفي إليو، أو ي ٌَب خُ  ثبوتِ  :مثلُ 
أو يكوف معتمدا  على شخٍص ُب إخراجها فينسى أْف  ،مهاِجئا  حبيُث ال يَػَتَمك ُن ِمن إخراجها قْبَل الصبلةِ 

 . الت خًنمعذوٌر ُب  وىو ،ولو بعَد العيدِ  يبادر بإخراجها أف فيلزمو ؛ىُبْرَِجَها
اىا لشخٍص ، فلو نَػوَ العيد صبلةِ وقِتها قبَل ها أو وكْيِلِو ُب إىل مستحق  زكاة الهطر الواجُب أْف تصَل  رابًعا: 

، ويبكن أف يتم آخَر وال ي خ رُىا عن وقِتَها َلو وقَت اإِلخراِج فإنو يدفعها إىل مستحق  ومل يصادْفو وال وِكي
التوكيل ُب قبضها عن طريق اؽباتف أو برسالة جواؿ أو بغًننبا من الوسائل اؼبتيسرة ارف، وليس للتوكيل 

ة بل يكهي بكل لهظ دؿ عليو، كاف يقوؿ: يا فبلف تسل م عين الزكاة، أو يقوؿ: ضعها عند صيغة ؿبدد
 . فبلف

ا أو نسيان ا حىت خرج الوكيُل أو وك ل َمن ىُبرجها وتَػَرَؾ  زكاة الهطر إخراجَ  يَ سِ ن نَ مَ  خامًسا:  ذلك عمد 
تسقط  ملَْ  وِ تِ ألهنا باقية ُب ذم   ،قضاء  ؼبا فاتو ؛وقُتها؛ فالواجب عليو اؼببادرة بإخراجها أوَؿ ما يذكُر أو يعلمُ 

 بذلك.
 

                                 
 .ٕٖ/ٗٔ ابن باز ظباحة الشيخ ؾبموع فتاو ( ٔ)

 .ٜ٘ آية النساءسورة ( ٕ)

 .ٖٚ٘/ٕاؼبغين ( ٖ)



 ٕٛ 

ترَكها أو هتاوَف ُب ذلك وتكاسَل حىت خرج الوقُت فيجب عليو إخراُجها مي التوبة إىل  دَ م  عَ تػَ  نْ مَ  سادًسا: 
 اهلل تعاىل لتهريطو فيما وجب عليو.

، َغًنه ـكاَف ؿبل إقامِتِو أأوقت اإِلخراج سواٌء  اإلنساف ال ِذي فيو ُب اؼبوضي زكاة الهطر دفي األفضل سابًعا: 
 . وإف وك ل من يدفعها عنو ُب أي مكاف أجزأ ذلك

وهبوُز دفُي  ،ن فقًنٍ وهبوُز توزيُي الهطرِة على أكثَر مِ  ،واؼبساكٌنؼبستِحُقوف لزكاِة الهطِر ُىْم الهقراُء ا ا:ثامنً  
 .دفُي إليوِ تُ َمْن  عددَ  ومل يقد رَقد ر الواجَب   عدٍد من اْلِهطَر إىل مسكٌٍن واحٍد، ألف  النيب  

 .ما هبب عليو من الزكاةعن نهِسو وعائلِتِو  منها أَخَذ الهطرَة أف يدَفيَ  الذيهبوز للهقًن  تاسًعا:  
 أمرين: ُبزكاة الهطر  مشروعية اغبكمة ُب تتلخص عاشرا: 

ذي يصـو فيو اللساف واعبوارح كما يصـو ف الصياـ الكامل ىو الأ، وذلك يتعلق بالصائمٌن األول:
البطن والهرج فبل يسمح الصائم للسانو وال ألذنو وال لعينو وال ليده وال لرجلو أف تتلوث دبا هنى اهلل ورسولو 

من ذلك، فجاءت زكاة الهطر ُب ختاـ الشهر لتج  ذلك كل و  أحدٌ أف يسلم  ل  وقَ  ،عنو من قوؿ أو فعل
شكِر نعمِة اهلل بإسْباـِ  فيها إفهارَ  ف، كما أر صومو وينقص أجرهبالصائم فبا يكد   قَ لِ وتغسل ما قد يكوف عَ 

  .وفعِل ما تَػَيس َر من األعماِؿ الصاغبِة فيو ،صياـِ شهِر رمضاَف وقياِمو
اصة اؼبساكٌن خبفهي زكاة الهطر إشاعة احملبة واؼبسرة ُب صبيي أكباء اجملتمي و  ،يتعلق باجملتمي الثاني:

ف العيد يـو فرح وسرور فينبغي تعميم ىذا الهرح والسرور ليشمل صبيي فئات اجملتمي ألذلك ، و ىل اغباجةوأ
 ومنها الهقراء واؼبساكٌن، ولن يدخل السرور إىل قلوهبم إال إذا أعطاىم إخواهنم وأشعروىم أف اجملتمي يدٌ 

 (ٔ) ويهرح لهرحو. ،يت مل بعضو ب مل بعضو ارخر واحدةٌ 
  

 

 

 

 

 
                                 

 .ٕٖ٘صوؾبالس شهر رمضاف للعبلمة ؿبمد بن صاحل العثيمٌن  ،ٕٕٜ/ٕينظر: فقو الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي  (ٔ)



 ٖٛ 

ت م ام  ب ص ل ة  الع يد  اال  ى 
 

ـ  عن  -ٖٓ  ،اْلَعَواِتقَ  :َأْف لُبْرَِجُهن  ُب اْلِهْطِر َواأَلْضَحى الل ِو  سوؿُ أََمَرنَا رَ »: التْ قَ رضي اهلل عنها  َعِطي ةَ  ُأ
َر َوَدْعَوَة اْلُمْسِلِمٌنَ  َوَيْشَهْدفَ  ،َفَ م ا اغْبُي ُض فَػيَػْعَتزِْلَن الص بلةَ  ،َوَذَواِت اػْبُُدورِ  ،َواغْبُي ضَ  يا َرُسوَؿ  :لتُ قُ  ،«اػْبَيػْ

 (ٔ).متهق عليو.«ِجْلَباهِبَا نْ لِتُػْلِبْسَها ُأْختُػَها مِ »: اؿَ قَ  .ا ِجْلَبابٌ َيُكوُف ؽبَ  ِإْحَدانَا الَ  ،الل وِ 

 يتعلق بهذا الحديث فوائد:
ع فرحة شرعية دينية ُب ختاـ عبادة العيد ُب األصل عادة من العادات، وقد جعلو الشر  الفائدة األولى:

ـَ رسوؿُ : َماِلٍك  بنُ  قاؿ أََنسُ  عظيمة ىي ركن من أركاف اإلسبلـ، اْلَمِديَنَة َوؽَبُْم يَػْوَماِف يَػْلَعُبوَف  الل ِو  َقِد
 الل َو عز   ف  إ»: قاؿَ  ،اِىِلي ةِ ا نَػْلَعُب ِفيِهَما ُب اعبَْ ن  كُ   :قالوا، «ما َىَذاِف اْليَػْوَمافِ »: الل ِو  رسوؿُ  فقاؿَ  ،ِفيِهَما
ُهَما وجل   ، فعلى اؼبسلم (ٕ).رواه أضبد وأبو داود والنسائي«َويَػْوـَ الن ْحرِ  ،يَػْوـَ اْلِهْطرِ  :قد أَْبَدَلُكْم هِبَِما َخًْنا  ِمنػْ

 ،رضبو ةِ ذلك ب داء صبلة العيد، وصل لُ أف يهرح بإسباـ نعمة اهلل عليو بالصياـ على أكمل وجو، ويكل  
كاف كثًن من السلف يقوؿ وقد  ىذه العبادة العظيمة،  م بالعيد وإسباـِ هِ على إخوانو اؼبسلمٌن وهتنئتِ  والسبلـِ 

بإسناد  اتِ ي  لِ امِ حَ مَ روينا ُب الْ  ، قاؿ اغبافظ ابن حجر رضبو اهلل:كَ نْ مِ ا وَ ن  مِ  اهللُ  لَ ب  قَ تػَ  بعضهم لبعض يـو العيد:
 لَ ب  قَ تػَ  :ضٍ عْ بػَ هم لِ بعضُ  قوؿُ يَ  يدِ العِ  ـَ وْ وا يػَ قَ إذا التػَ  اهلل  رسوؿِ  أصحابُ  كافَ   :قاؿَ  عن جبًن بن نهًنٍ  حسن

ا ن  مِ  اهللُ  لَ ب  قَ تػَ  :العيدِ  يوـَ  الناسِ  عن قوؿِ  أنسٍ  بنَ  مالكَ  س لتُ  :ثابت بنُ  ي  عل ، وقاؿ(ٖ)كَ نْ مِ ا وَ ن  مِ  اهللُ 
باللعب اؼبباح وتناشد  ُب يـو العيد وال ب س (ٗ) .ار  بو ب س  ما ن ،اعندنَ  ما زاؿ ذلك األمرُ  :فقاؿَ  ،كَ نْ مِ وَ 

 األشعار واألناشيد اؼبباحة وكبوىا.

صبلة العيد شعًنة عظيمة من شعائر الدين ُب يـو العيد، وىػي إعػبلف بػ ف ىػذا العيػد عبػادة  الفائدة الثانية:
لقيػػاـ، وزبللػػو ىػػذه الصػػبلة العظيمػػة مػػي جليلػة ابتػػدئت بػػالتكبًن ُب ليلتػػو شػػكرا هلل تعػػاىل علػػى نعمػة الصػػياـ وا

اػبطبة قبلها، فليس العيد اإلسبلمي عيد بطر وال أشر وال خروٍج عن طاعة اهلل تعاىل، بل ىػو فرحػة وسػعادة 
فرض كهاية إذا حضػرىا صباعػة سػقط الوجػوب عػن البػاقٌن،  :وحكم صلة العيدمي التزاـ شريعة اهلل تعاىل، 

                                 
بَػاب ذِْكػِر ِإبَاَحػِة ُخػُروِج الن َسػاِء ُب  ُب كتػاب صػبلة العيػدين،مسػلم (، و ٖٜٚ)ٖٖٖ/ٔبَاب إذا مل َيُكْن ؽبػا ِجْلبَػاٌب ُب اْلِعيػد  ُب كتاب العيدين،البخاري  رواه( ٔ)

 ، وىذا لهظو.(ٜٓٛ)٘ٓٙ/ٕػْبُْطَبِة ُمَهارِقَاٌت لِلر َجاِؿ اْلِعيَدْيِن إىل اْلُمَصل ى َوُشُهوِد ا

قػػػاؿ  (،ٙ٘٘ٔ)ٜٚٔ/ٖ ِة اْلِعيػػػَدْينِ ِكتَػػػاب َصػػػبل  ُب أوؿالنسػػػائي ( و ٖٗٔٔ)ٜٕ٘/ِٔة اْلِعيػػػَدْيِن بَػػػاب َصػػػبل ُب كتػػػاب الصػػػبلة،داود  وأبػػػ، و ٕٓ٘/ٖأضبػػػد  رواه( ٕ)
(: إسػناده ٕٗٗ/ٕفتح البػاري ( وابػن حجػر)ٜٔٛ/ٕخبلصػة األحكػاـ قػاؿ النػووي )و  ،مسلصحيح على شرط م: ٖٗٗ/ٔاؼبستدرؾ على الصحيحٌن اغباكم ُب 

 .صحيح

 . ٙٗٗ/ٕفتح الباري  (ٖ)

 . ٜٓ/ٜ البن حباف الثقات (ٗ)



 ٛٗ 

ا عين ا على كل  مسلم، والصحيح عػدـ وجوهبػا، لعمػـو مػا ُب الصػحيحٌن وقد ذىب بعض العلماء إىل وجوهب
طَبْػُس »: لػو النػيب   فقػاؿَ  ،اإِلْسػبلـِ  ُب خػِ  األعػرايب  الػذي َسػَ َؿ عػن  طَْلَحػَة بػن ُعبَػْيػِد الل ػوِ  ِمن حػديثِ 

َلةِ      (ٔ).«َأْف َتَطو عَ  إال   ،ال»: قاؿَ  ؟َعَلي  َغيػْرَُىا ىلْ  :فقاؿ، «َصَلَواٍت ُب اْليَػْوـِ َوالل يػْ
 فبا يشرع ليلة العيد ويـو العيد: الفائدة الثالثة:

ى صل  مُ تمر ليلة العيد وُب الطريق إىل يسن التكبًن اؼبطلق من غروب مشس آخر يـو من رمضاف، ويس :أوالً  
 العيد، ووقت انتظار صبلة العيد حىت ىبرج اإلماـ.

يد، واألصل أف يكوف بعد طلوع الهجر، وال ب س أف يكوف قبيل طلوع يسن االغتساؿ ليـو الع ا:ثانيً  
 حىت ال يت خر عنها.استعداد  للصبلة  الهجر

 سوؿُ رَ  افَ كَ »: قاؿَ   عن أََنسٍ فا، رات، وهبعلهن وتر  السنة أف يهطر قبل اػبروج لصبلة العيد على سبََ  ا:ثالثً  
َويَْ ُكُلُهن  » ا هبا:ؾبزوم   ةٌ قَ ُب رواية لو معل  و ، (ٕ)البخاري .رواه«ْ ُكَل سَبَرَاتٍ  يَ ىت  اْلِهْطِر حَ  ـَ وْ يَػْغُدو يػَ  الَ  الل ِو 
ا أو ا أو طبس  ثبلث  » وللحاكم والبيهقي: ،(٘)«ايَْ ُكُلُهن  إفػْرَاد  » ، وألضبد:(ٗ)خزيبة ابنُ  هاصحح، و (ٖ)«ِوتْػر ا
.«ار  من ذلك وتػْ  من ذلك أو أكثرَ  ا أو أقل  سبع  

اغبكمة ُب األكل قبل  :رضبهم اهلل ض العلماءقاؿ بع (ٙ)
هطر ىذا اليـو اؼبنهي عن الصياـ فيو، كما بادرنا إىل ب بادرة إىل امتثاؿ أمر اهلل تعاىلاػبروج إىل الصبلة: اؼب

 (ٚ)امتثاؿ أمره بالصياـ ُب رمضاف.
عبد الل ِو بن ُعَمَر رضي اهلل عنهما فعن  يسن التزي ُن يوـَ العيِد ب حَسِن الل باِس، والتعطر والتسوؾ، ا:رابعً  

ابْػَتْي ىذه اغْبُل َة  ،يا َرُسوَؿ الل وِ  :فقاؿَ   ا َرُسوَؿ الل وِ َف ََتى هبَِ  ،َوَجَد ُعَمُر ُحل َة است ؽ تُػَباُع ُب الس وؽِ  :قاؿ
  (ٛ).متهق عليو.«وُ َؽ لَ َخبلَ  ن الَ َباُس مَ لِ  هِ ذِ ا ىَ مب َ إِ »: الل ِو  رسوؿُ  فقاؿَ  ،فَػَتَجم ْل هبا لِْلِعيِد َولِْلُوُفودِ 

                                 
 ِت ِىػػػػَي َأَحػػػػُد أَرَْكػػػػاِف اإِلْسػػػػبلـِ بَػػػػاب بَػيَػػػػاِف الص ػػػػَلَواِت الػػػػ ُب كتػػػػاب اإليبػػػػاف،مسػػػػلم و  (،ٙٗ)ٕ٘/ٔبَػػػػاب الز َكػػػػاُة مػػػػن اإِلْسػػػػبلـِ  ُب كتػػػػاب اإليبػػػػاف،البخػػػػاري  رواه( ٔ)
ٔ/ٗٓ(ٔٔ). 

 .(ٜٓٔ)ٕٖ٘/ٔبَاب اأَلْكِل يـو اْلِهْطِر قبل اػْبُُروِج ، كتاب اْلِعيَدْينِ ُب  البخاري  رواه( ٕ)

 .( ذكرىا ُب اؼبوضي السابقٖ)

 .٘ٗ/ٕالدارقطين و  ،ٕٕٛ/ٖسنن الك   ُب الالبيهقي ورواىا  ،(ٕٛٗٔ)ٕٖٗ/ٕصحيح ابن خزيبة ( ٗ)

 .ٕٙٔ/ٖمسند أضبد ( ٘)

 .(ٕٗٔٛ)ٖ٘/ٚابن حباف  ، وصححوٖٕٛ/ٖسنن الك   ُب الالبيهقي وصححو، وعنو  ٖٖٗ/ٔاؼبستدرؾ على الصحيحٌن اغباكم ُب رواه ( ٙ)
 .ٚٗٗ/ٕ( ينظر فتح الباري ٚ)

ػِل لِْلُوفُػوِد  ُب كتاب اعبهػاد والسػًن،البخاري  رواه( ٛ) َىِب َواْلِهض ػِة كتػاب اللبػاس والزينػة،   ُب مسػلم(، و ٜٕٛٛ)ٔٔٔٔ/ٖبَػاب الت َجم  بَػاب رَبْػرًِِن اْسػِتْعَماِؿ ِإنَػاِء الػذ 
َىِب َواغبَْرِيػِر علػى الر ُجػِل َوِإبَاَحتِػِو لِلن َسػاِء  الصػحيحٌن: مػن  مواضػي، وُب «للعيػد»(، وىػو ىكػذا ُب الصػحيحٌن: ٕٛٙٓ)ٖٛٙٔ/ٖعلى الر َجاِؿ َوالن َساِء َوَخاًبَِ الذ 

 .«ةللجمع»
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السنة حضور النساء لصبلة العيد غًن متعطرات وال متزينات بزينة فاىرة، وإذا كانت اؼبرأة حائضا  ا:خامسً  
حضرت مي النساء وشهدت اػبطبة وك ت مي الناس من غًن رفي لصوهتا، واعتزلت موضي الصبلة، وال 

 ارج اؼبسجد.تدخل اؼبسجد بل يُهرش ؽبن خ
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ل وي ت  ال   يث  اد  ح  األ  ثالثًا:   ان  ض  م  ر   تـ تـ 
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ت ة  أي ام  م ن  ش و ال   ي ام س   س نـِّي ة  ص 
 
  افَ كَ   ؛اؿَ و  شَ  نْ ا مِ ت  سِ  وُ عَ بػَ تػْ أَ  ٍُب   ،افَ ضَ مَ رَ  اـَ صَ  نْ مَ »: اؿَ قَ   اهللِ  سوؿَ رَ  أف    األنصاري   وبَ عن أيب أي   -ٔ
 (ٔ).رواه مسلم.«رِ ىْ الد   ـِ ايَ صِ كَ 

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
من رضبة اهلل تعاىل بعباده أف شرع ؽبم مي كل فريضة نافلة من جنسها لتكوف جابرة ؼبا قد  ولى:األ   الفائدة  

أياـ من  يكوف وقي فيها من خلل، ومتممة ؼبا قد يكوف فيها من نقص، ومن ذلك مشروعية صياـ ستةِ 
 فضلها، وىي بالنسبة لرمضاف كالسنة الراتبة بالنسبة للصبلة وبٌن    ، فهي سنة حث  عليها النيب  شواؿ

أزواجنا وأوالدنا وإخواننا وأصحابنا على صيامها؛  حث  ينبغي و ، كبًنا فليكن حرصنا على صيامهااؼبهروضة، 
ليها كل  عاـٍ كاف ذلك مثُل صياـِ وَمن حافَظ عكامل،   عاـٍ  صياـِ  ليتم لكل منا بهضل اهلل تعاىل فضلُ 

ي ؽبا العطاء واعبزاء حيث أوس ، وذلك من واسي فضل اهلل ورضبتو هبذه األمة الشريهة أمة ؿبمد الد ىرِ 
 .ملوإف قل  الع

سواء صامها  ،شواؿ موضي لصياـ ىذه الستشهر كل إطبلؽ اغبديث يدؿ على أف   :انية  الث   الفائدة  
، وؽبذا واؼببادرة بالعمل الصاحل أفضل دائما آخره، فاألمر ُب ىذا واسي، من ن أولو أوم ،متهرقة أو متتابعة

استحب كثًن من العلماء اؼببادرة هبا من أوؿ شواؿ وتتابعها، وذلك من باب اؼبسابقة إىل فعل اػبًنات، 
 .وتبلفي ا ِلَما قد يعرض لئلنساف فبا يبنعو من صيامها أو صياـ بعضها

 من اؼبسائل اؼبتعلقة بصياـ ست من شواؿ ما يلي: :الثة  الث   الفائدة  
ى من ٍب أتبعو بست من شواؿ، فعل ،ال يتم ىذا الهضل إال ؼبن بادر بقضاء ما فاتو من رمضاف أوال :أوالً   

 ٍب يصـو الست   ،يبدأ بقضاء رمضاف أوالأو اؼبرأة حبيض أو غًن ذلك، أف  مرض وأفطر ُب رمضاف بسهر أ
  (ٕ) من شواؿ.

حىت ال ذبب  افلذلك يتقاعس عن صيامه ،عاـ ا لزمتو كل  يتوىم بعض الناس أف من صامها عام   ا:ثانيً   
الشيطاف  هُ ألقا، بل ىو قوؿ عليو  لدلي وال ،من أىل العلم دٌ أحَ  مل يَػُقْلوُ باطل كبلـ وىذا   ،عليو بعد ذلك

 عن ىذه السنة اؼبباركة. مْ ىُ دَ عِ قْ وأذاعوه ألمثاؽبم من أىل اعبهل ليػُ  ،ُب بعض األذىاف

                                 
 (.ٗٙٔٔ)ٕٕٛ/ٕتباعا لرمضاف إب استحباب صـو ستة أياـ من شواؿ با ُب كتاب الصياـ،مسلم رواه  (ٔ)

 .ٜٖٚينظر: لطائف اؼبعارؼ ص (ٕ)



 ٜٛ 

ٍب بدا لو أف يهطر ألمر عرض لو فبل ب س بالهطر؛ ألف صـو  ن الست  ُب صياـ يـو مِ  عَ ن شرَ مَ ا: ثالثً   
التطوع هبوز قطعو، ويصـو بدال عنو يوما آخر، خببلؼ صـو القضاء فمن شرع فيو مل هَبُْز لو قطعو إال بعذر 

 شرعي كسهر أو مرض.
من شواؿ بنية من النهار فبل يشرتط ُب صيامها تبييت النية من الليل ألهنا من  الست   يصح صياـ :رابًعا 

صـو التطوع، وصـو التطوع ال يشرتط لصحتو تبييت النية، وليس ؼبن فر ؽ بٌن التطوع اؼبطلق والتطوع اؼبعٌن 
رقوف بٌن التطوع اؼبطلق دليل من السنة يعتمد عليو، والهقهاء الذين يصححوف التطوع بنية من النهار ال يه

 والتطوع اؼبعٌن.



 ٜٓ 

او م ة  ع ل ى األعم ال  الص ال ح ة   روع ي ة  ال م د   م ش 
 
ـ  اؼب منٌنَ  عن -ٕ ْعَماِؿ إىل الل ِو تَػَعاىَل أَْدَوُمَها َأَحب  األَ »: اهلِل  سوؿُ رَ  قاؿَ  :التْ َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَ  أ

ـ  اْلُمْ ِمِنٌَن َعاِئَشَة قُ  :َعْلَقَمةُ  قاؿَ و  (ٔ).متهق عليو.«َوِإْف َقل   ـ  اْلُمْ ِمِنٌنَ  :لتُ َس َْلُت ُأ َعَمُل  افَ َكْيَف كَ   ،يا ُأ
  النيب   افَ ا كَ َوأَي ُكْم َيْسَتِطيُي مَ  ،َعَمُلُو ِديبَة   افَ كَ   ،الَ  :تْ الَ قَ  ؟األَي اـِ  نَ ا مِ ىَبُص  شيئ   كافَ   لْ ىَ ؟  النيب  

؟  َأَحب  إىل النيب   افَ َأي  اْلَعَمِل كَ  :َس َْلُت َعاِئَشَة رضي اهلل عنها :َمْسُروؽٌ  قاؿَ و  (ٕ)تهق عليو..مَيْسَتِطييُ 
اِئمُ  :التْ قَ   الل ِو  سوؿِ َأَحب  اْلَعَمِل إىل رَ  افَ كَ   :التْ قَ  عنها ُعْرَوةَ  وُب روايٍة لُو عن (ٖ).رواه البخاري.الد 

 (ٗ) .وُ َصاِحبُ  الذي َيُدوـُ عليوِ 
 قاَؿ: ؿُبَم دٍ  بنِ  اْلَقاِسمِ وِلُمسِلٍم عن  (٘).أَثْػَبُتوهُ  إذا َعِمُلوا َعَمبل   آُؿ ؿُبَم ٍد  افَ وكَ  :التْ قَ  وِلُمسِلٍم عنَها
 (ٙ).ا َعِمَلْت اْلَعَمَل َلزَِمْتوُ إذَ  رضي اهلل عنها وََكاَنْت َعاِئَشةُ 

 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  
ؿَبب ِة اهلِل تعاىل لِْلُمَداَوَمِة َعَلى اأَلْعَماِؿ الص اغبَِِة، وىذا فبا يدؿ على ى لَ عَ  اغبديثُ  دؿ   ولى:أل  ا الفائدة  

فضلها، إذ ؿببة اهلل تعاىل للعمل دليل فضلو، واؼبسلم وبب  ما وبب ُو اهلل تعاىل ووبرص عليو، ألف الواجب 
ِلَمْحبوباِت اهلل تعاىل، وليعلم اؼبسلم أف من رضبة اهلل تعاىل بو أف على كل مسلم أف تكوف ؿَبْبوباتُُو موافقة  

مل الصاحل، وىي عاْلُمَداَوَمُة عبلمٌة على قَبوؿ ال يوفقو لؤلعماؿ الصاغبة، ٍب أف يوفقو لِْلُمَداَوَمِة عليها، وىذه
ا أجر   ن توأي: ومن يعمل حسنة  (ُحْسن اْد َلُو ِفيَها زِ يَػْقرَتِْؼ َحَسَنة  نَ  َوَمن): اهلل تعاىلجزء من ثوابو، قاؿ 

 ةِ ئَ ي  الس   اءِ زَ جَ  نْ ىا، ومِ بعدَ  ةَ نَ سَ اغبَْ  ةِ نَ سَ اغبَْ  وابِ ثَ  نْ : إف مِ هوغًنِ  جبًنٍ  بنِ  السلف كسعيدِ  بعضُ  اؿَ ا، قَ وثواب  
؟ ال ينبغي ىذا ففهل نرتكها بعد رمضا لقد تعودنا ُب رمضاف على أعماؿ كثًنة من الِ   و  .(ٚ)اىَ دَ عْ بػَ  ئةَ ي  الس  

فيو، لقد تعودنا على صبلة الهجر مي  اهُ نَ مْ فرمضاف مدرسة ننطلق بعدىا ؿبافظٌن على ما تعل   ،للم من

                                 
ْلَعَمػػِل بَػػاب َفِضػػيَلِة ا ُب كتػػاب صػػبلة اؼبسػػافرين وقصػػرىا،مسػػلم (، و ٜٜٓٙ) ٖٖٕٚ /٘بػػاب القصػػد واؼبداومػػة علػػى العمػػل  ُب كتػػاب الرقػػاؽ،البخػػاري  رواه( ٔ)

اِئِم من ِقَياـِ الل ْيِل َوَغًْنِِه   .(، وىذا لهظوٖٛٚ)ٔٗ٘/ٔالد 

بَػػاب َفِضػػيَلِة اْلَعَمػػِل  ُب كتػػاب صػػبلة اؼبسػػافرين وقصػػرىا،مسػػلم (، و ٔٓٔٙ) ٖٖٕٚ /٘بػػاب القصػػد واؼبداومػػة علػػى العمػػل  ُب كتػػاب الرقػػاؽ،البخػػاري  رواه( ٕ)
اِئِم من ِقَياـِ الل ْيِل َوَغًنِْ   .(ٖٛٚ)ٔٗ٘/ِٔه الد 

 .(ٜٙٓٙ) ٕٖٕٚ /٘باب القصد واؼبداومة على العمل  ُب كتاب الرقاؽ،البخاري  رواه( ٖ)

 .(ٜٚٓٙ) ٖٖٕٚ /٘باب القصد واؼبداومة على العمل  ُب كتاب الرقاؽ،البخاري  رواه( ٗ)

اِئِم من ُب كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا،مسلم  رواه( ٘)  .(ٕٛٚ)ٓٗ٘/ِٔقَياـِ الل ْيِل َوَغًْنِِه  بَاب َفِضيَلِة اْلَعَمِل الد 

اِئِم من ِقَياـِ الل ْيِل َوَغًْنِِه  ُب كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا،مسلم  رواه( ٙ)  .(ٖٛٚ)ٔٗ٘/ٔبَاب َفِضيَلِة اْلَعَمِل الد 

 .ٙص  البن تيميةالتحهة العراقية ُب األعماؿ القلبية و  ،(ٕٗٓ/ٚ) تهسًن ابن كثًن (ٚ)
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 يوميا ُب رمضاف، ، لقد تعودنا على قراءة القرآفبعد رمضاف نرتكها وال هبوز أف، اعبماعة ُب بيوت اهلل تعاىل
ال ينبغي  لقرآف الكرًن؟ كبل،ب هنم يهجروف ا لرسوؿ ندخل فيمن اشتكى منهم اف هنجره بعد رمضاففهل 

أحدنا عجز ي والبل ينبغي لنا أف كبافظ على قراءتو دائما فإنو ال ىبتص برمضاف،  ،لنا ىجره بعد رمضاف
ُب  ناتاوقأضيي كثًنا من ن نالعلو  ،قرأ فيها شيئا من القرآف الكرًنيدقيقة أو دقيقتٌن أو ثبلث  زبصيصعن 

نشرح تو  وبناقل تطمئن بوفنا، كبلـ رب  بقراءة ناعلها لزيادة إيباننا عدة دقائق قبفهل يثقل علي ينهي،قراءة ما ال 
بل ينبغي أف ندعها بل ينبغي لنا أف ف ،وصبلة الوتر بلة الليللقد تعو دنا ُب رمضاف على صورنا، و صدبو 

أحب العمل ركعات وال نرتكها، فإف يها دائما فإهنا ال زبتص برمضاف فنصليها ولو ركعة أو ثبلث كبافظ عل
  .، وىكذا صبيي األعماؿ من الصدقة والذكر وغًننباإىل اهلل أدومو وإف قل

 ِسر  ؿَبب ِة اهلِل تعاىل لِْلُمَداَوَمِة َعَلى اأَلْعَماِؿ الص اغبَِِة تتلخص ُب أمور منها ما يلي: :انية  الث   الفائدة  
تعاىل ف  الل َو القدسي أ  تعاىل، فلذلك وبب اْلُمَداَوَمَة عليو، وُب اغبديثأف العمل الصاحل وببو اهلل :الً أو   

تَػَرْضُت عليو وما تَػَقر َب إو َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحب  إو  » :قاؿ وما يَػزَاُؿ َعْبِدي يَػتَػَقر ُب إو بِالنػ َواِفِل حىت  ،فب ا افػْ
 (ٔ).رواه البخاري.«ُأِحب وُ 

دليل الرغبة فيو وؿببتو، وعدـ كراىيتو، وىذا فبا وببو اهلل تعاىل،  ُمَداَوَمَة على العمل الصاحلالْ  أف ا:انيً ث   
خببلؼ تركو والتجاُب عنو فهي مشعرة بالتكاسل عنو واستثقالو، كما أخ  اهلل تعاىل عن اؼبنافقٌن بقولو: 

َِ وَف ِإال  َواَل يَْ ُتوَف الص بلََة ِإال  َوُىْم ُكَساىَل َواَل يُنِهقُ ) ِإَذا قَاُموْا ِإىَل الص بلَِة ، وقاؿ عنهم: )و (ٕ)( َوُىْم َكارُِىوَف
 (ٖ) (.ُكُروَف الّلَو ِإال  قَِليبل  قَاُمواْ ُكَساىَل يُػَرآُؤوَف الن اَس َوالَ َيذْ 

 :ل ِو ال رسوؿُ  أنو يشعر بقوة اإليباف وصدقو خببلؼ الذي ينقطي عن العمل ويرتكو، وؽبذا قاؿَ  ا:الثً ث   
 (ٗ).وابن ماجو أضبد رواه.«ال ُمْ ِمنٌ إى اْلُوُضوِء لَ َوَلْن وُبَاِفَظ عَ »

أف األصل فيما أمر اهلل بو أف يُهعل على الدواـ ووبافظ عليو، فهي احملافظة تطبيق لؤلوامر وعمل  ا:ابعً ر   
َلَواِت والص بَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموْا لِّلِو َحاِفظُوْا َعَلى الص  ) بالنصوص وتعظيم ؽبا وتعظيم لشريعة اهلل، قاؿ تعاىل:

 ، وقاؿ: )ذلك ومن يعظم شعائر اهلل فإهنا من تقو  القلوب(.(ٔ) (قَانِِتٌَن 
                                 

 (.ٖٚٔٙ) ٖٕٗٛ/٘باب التواضي ُب كتاب الرقاؽ،  البخاري رواهن حديث جزء م (ٔ)

 .ٗ٘آية التوبةسورة ( ٕ)

 .ٕٗٔآية  النساءسورة ( ٖ)

اؼبسػػتدرؾ  (، وقػػاؿ اغبػػاكم ُبٖٚٓٔ)ٖٔٔ/ٖابػػن حبػػاف  وصػػحح(، و ٘٘ٙ)ٗٚٔ/ٔالػػدارمي (، و ٕٚٚ)ٔٓٔ/ٔابػػن ماجػػو و  ،ٕٙٚ/٘أضبػػد بػػن حنبػػل  رواه( ٗ)
 (:ٜٚ/ٔالرتغيب والرتىيػب وقاؿ اؼبنذري) ،ثابت عن ثوباف هإسناد :ٛٙٔ/ٗضعهاء ال ُب العقيلي ، وقاؿحيح على شرط الشيخٌنص :ٕٕٔ/ٔعلى الصحيحٌن 

(: ٛٓٔ/ٗفتح البػػػاري وقػػػاؿ اغبػػػافظ) ،ىػػػو حػػػديث صػػػحيح (:ٕٗٔ/ٖتنقػػػيح ربقيػػػق أحاديػػػث التعليػػػق ، وقػػػاؿ ابػػػن عبػػػد اؽبػػػادي )رواه ابػػػن ماجػػػو بإسػػػناد صػػػحيح
 (.ٕٜ٘( وصحيح اعبامي )ٕٔٗ)ٖ٘ٔ/ٕإرواء الغليل  و األلباين ُبوصحح ،اغبديث صحيح
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اْلُمَداَوَمَة على العمل الصاحل إغافة للشيطاف، ألف عدو  اهلل تعاىل وبب تثبيط اؼبسلم عن  ُب ا:امسً خ   
ويستمر فيو كاف ذلك سَبب ا لغيظو، فمن قطي العمل كاف موافقا ؼبا وببو العمل الصاحل، فإذا رآه يداـو عليو 

 إبليس، ومن داـو عليو كاف موافق ا ِلَما وببو اهلل تعاىل ويغيظ الشيطاف.
 ن أسباب اؼبداومة على العمل الصاحل ما يلي:مِ  :الثة  الث   الفائدة  

كو وإف كاف قليبل فإف اهلل تعاىل وبب منك اؼبداومة معرفة أف اهلل تعاىل وبب العمل الصاحل، فبل ترت  :الً أو   
 على أصل العمل وإف قل، فالقليل من قياـ الليل أحب إىل اهلل تعاىل وىو أوىل من تركو، والقليل من الصدقة

 أحب إىل اهلل تعاىل وأوىل من تركها، وىكذا.
  و، فإف اإلثقاؿ من أسباب الرتؾ.ما ُب قدرت اإلنساف عدـ اإلثقاؿ على النهس بالعمل بل يعمل ا:انيً ث   
 ؿباسبة النهس ومراقبتها دائما، ولومها على ترؾ العمل الصاحل، ٍب معاودتو واحملافظة عليو. ا:الثً ث   
صحبة الصاغبٌن، فبهم يَػْقَو  اإليباُف، ويزداد التمسك باألعماؿ الصاغبة، وىذه الصحبة منها  ا:ابعً ر   

تب واألشرطة وكبوىا الِت تنقل أخبارىم وَتْذُكُر ِعباَداهِتِْم، فَػتَػْنَشُط النهوُس الواقعية، ومنها ما يكوف ع  الك
 ِلبلْقِتَداِء هِبِْم.

 للطاعة والعبادة. العاـ اػباص أو الهضلُ  الهضلُ إدراؾ فضل العمل الصاحل، سواء أكاف  ا:امسً خ   
ن دعائو بطلب اإلعانة والتوفيق، مِ  إليو، واإلكثارُ  اءُ على اهلل تعاىل وااللتج التوكلُ و قُػو ُة الَعزيبَِة،  ا:سً اد  س   

اَل َتَدَعن   :أُوِصيَك يا ُمَعاذُ » َلُو: قاؿَ  حيثُ   َجَبلٍ  ُمَعاِذ بنِ لِ  وليحرص على الدعاء الذي عل َمُو الن يب  
 داود وأبو أضبدرواه .«َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ  ،َوُشْكرِؾَ  ،ى ذِْكرِؾَ لَ عَ  أَِعين   م  هُ الل   :ف تَػُقوؿَ أَصبلٍَة  ل  ُب ُدبُِر كُ 

 (ٕ).وقاؿ اغبافظ: سنده قوي، والنووي واغباكم حباف ابنُ و خزيبة  ابنُ  وصححو  ،النسائيو 

 اْلُمَداَوَمَة َعَلى الَعَمِل الص اِلِح طَريٌق غِبُْسِن اػْبَاسبَِة بِِإْذِف اهلل تعاىل. االْسِتْشَعاُر ب ف   :ابعً اس   

                                                                                                           
 .ٖٕٛآية  البقرةسورة  (ٔ)

 أَفْ » ( ولهظػػو فيهػػػا:ٖٖٓٔ)ٖ٘/ٖالنسػػائي و  (،ٕٕ٘ٔ)ٙٛ / ْٕسػػِتْغَهاِر بَػػاب ُب اال ،أَبْػػػَواُب قِػػرَاَءِة اْلُقػػْرآِف َورَبْزِيبِػػِو َوتَػْرتِيلِػػوِ  ُب داود ، وأبػػوٕٗٗ/٘أضبػػد رواه ( ٕ)
اؼبسػػػػتدرؾ علػػػػى الصػػػػحيحٌن واغبػػػػاكم ُب ، (ٜٓٙ)ٜٖٕ/ٔاألدب اؼبهػػػػرد  والبخػػػػاري ُب(، ٖٜٜٚ)ٕٖ/ٙالسػػػػنن الكػػػػ    ُبرواه أيضػػػػا ، و «ةٍ َصػػػػبل وَؿ ُب كػػػػل  تَػُقػػػػ
ابػػػػػػػػن حبػػػػػػػػاف و  (،ٔ٘ٚ)ٜٖٙ/ٔابػػػػػػػػن خزيبػػػػػػػة  وصػػػػػػػػحح، و صػػػػػػػػحيح اإلسػػػػػػػناد وقػػػػػػػػاؿ: ٖٚٓ/ٖ ، وُبحػػػػػػػػديث صػػػػػػػحيح علػػػػػػػػى شػػػػػػػػرط الشػػػػػػػيخٌن وقػػػػػػػاؿ: ٚٓٗ/ٔ
سػػػبل السػػػبلـ ، وقػػػاؿ اغبػػػافظ ابػػػن حجػػػر ُب البلػػػوغ )إسػػػناده صػػػحيح :(ٛٛ/ٔريػػػاض الصػػػاغبٌن ، و ٛٙٗ/ٔخبلصػػػة األحكػػػاـ لنػػػووي )(، وقػػػاؿ إٕٓٓ)ٖٗٙ/٘
 .(: سنده قويٕٓٓ/ٔ
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 يام  لصِّ ا ق ض اء  
  
ـ  اؼب منٌَن َعاِئَشَة رضي اهلل عنها َأف  َرُسوَؿ الل ِو  نْ عَ  -ٖ  ـَ َعْنُو »قَاَؿ:  أ ـٌ، َصا َمْن َماَت َوَعَلْيِو ِصَيا

  (ٔ)متهق عليو.«.َولِي وُ 
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

أو غًننبا؛ فإنو هبب عليو قضاء ما  كاؼبرض أو السهر  شرعيمن أفطر ُب رمضاف لعذر  ولى:األ   الفائدة  
َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش ْهَر فَػْلَيُصْمُو َوَمن َكاَف َمرِيضا  َأْو َعَلى َسَهٍر )لقولو تعاىل:  ،بعدِد األياـِ الِت أْفطر أفطره

ٌة م ْن أَي اـٍ  يوما  لزمو ثبلثوف يوما ،  فإف كاف الشهر ثبلثٌن ،ْن أفطَر صَبيَي الشهر لزمو صبيُي أيامووم ،(ٕ) (َفِعد 
 وإف كاف تسعة  وعشريَن يوما  لزمو تسعٌة وعشروَف يوما  فَػْقط.

يكوَف بينُو وبٌن  ا حبيثيهَ لِ الِت تَ  ةِ نَ الس   نَ مِ  افَ ضَ مَ إىل رَ  افَ ضَ مَ رَ  ةِ ايَ هنَِ  نْ مِ  يٌ س  وَ وقت القضاء مُ  الفائدة  الث انية :
فإذا كاف عليو عشرُة أياـٍ من رمضاف جاز ت خًنىا إىل أف يكوف بينو  ،الثاين بعدِد األياـِ الِت عليو رمضافَ 

 . ، وفبا يدؿ على سعة بدوِف عذرٍ  وال هبوز ت خًن القضاء بعد رمضاف ارخروبٌَن رمضاَف الثاين عشرة أياـٍ
إال   يضِ أْف أقْ  ْستطييُ ا أمَ اَف فَ ضَ مَ رَ  نْ مِ  وـُ ي  الص  لَ كوُف عَ يَ  افَ كَ » :رضي اهلل عنها ائشةَ عَ  قوؿُ وقت القضاء 

واألفضل اؼببادرة بالقضاء ألف ىذا من تعجيل اػبًن، واإلسراع ل اءة الذمة،  ،(ٖ).متهق عليو« افَ بَ عْ ُب شَ 
ن عروض العوارض أو النسياف، ولكي يصح لو صياـ ستة أياـ من شواؿ ألهنا ال تصاـ إال بعد مِ  وخشية  
 .أف يصومو مهر قا يصـو القضاء متتابعا ولو ولو أف ،القضاء

 من أفطر ُب رمضاف لعذر فلو حاالف: :الثة  الث   الفائدة  
مسكينا، فإف أْف َيُكوَف ِلَمَرٍض ال يُػْرَجى ِشَهاُؤُه ِمْنُو، فهذا هبب أف يطعم عن كل يـو  الحال األولى: 

جتو أو غًنىم أجزأ عنو ربو من أوالده أو زو ا، وإف صاـ عنو بعض أقوِ تِ كَ ِر من تَ مات قبل أف يطعم أُطعم عنو 
 ذلك، ومل وبتج معو إىل اإلطعاـ.

 أْف َيُكوَف ِلَمَرٍض يُػْرَجى ِشَهاُؤُه ِمْنُو، أو لسبب غًنه من سهر وكبوه، وىذا لو حالتاف: الحال الثانية: 
عليو عد ة  من أوَجَب  تعاىلألف اهلل  ؛ال َشْيَء عليو يبوت، فهذاسَتمر  بو العذُر َحىت  أف ي الحالة األولى:     

 .أياـٍ ُأَخَر ومل يتمكْن مْنها فسقطت عنو كمن مات قبَل دخوِؿ شهر رمضاَف ال يلزُمو صوُمو
                                 

، بَاب من َماَت َوَعَلْيِو َصْوـٌ ٔ)  (.ٚٗٔٔ)ٖٓٛ/ِٕت (، ومسلم ُب كتاب الصياـ، بَاب َقَضاِء الص َياـِ عن اْلَمي  ٔ٘ٛٔ)ٜٓٙ/ٕ( رواه البخاري ُب كتاب الصـو

 .٘ٛٔ( سورة البقرة آية ٕ)

، البخػػػػػػػاري  رواه( ٖ) بػػػػػػػاب قضػػػػػػػاء رمضػػػػػػػاف ُب شػػػػػػػعباف  ُب كتػػػػػػػاب الصػػػػػػػياـ،مسػػػػػػػلم و  (،ٜٗٛٔ) ٛٙ/ٕ بػػػػػػػاب مػػػػػػػىت يقضػػػػػػػى قضػػػػػػػاء رمضػػػػػػػافُب كتػػػػػػػاب الصػػػػػػػـو
ٕ/ٕٛٓ(ٔٔٗٙ). 
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إمػا أف يطعمػوا ، فهػذا أوليػاؤه باػبيػار، فَػػر ط فيػو حػىت مػاتولكنػو تمك ن مػن القضػاِء يػإف  الحالة الثانية:    
 كيلو وربي إىل كيلو ونصػف مػن األرز وكبػوه، وؽبػم يصػوموا عنػو  ِلُكل  مسكٌنٍ  عنو من َترَِكِتِو ُكل  يـو مسكين ا،

أْف يصػوـَ  أف يصػـو عنػو واحػد أو اثنػاف أو أكثػر، وهبػوز . وهبػوزوفػر َط ِفيػوِ  صبيَي األياـِ الِت سبك َن من قضػاِئها
ـَ عنو َثبلثُوَف رَ  :قاؿ اغبََْسنُ عنو صباعٌة بعدِد األياـِ الِت عليو ُب يـو واحٍد،  ا َجازَ إف َصا   (ٔ) .ُجبل يَػْوم ا َواِحد 

ـَ َعْنػػػُو َولِي ػػػوُ : »ويػػػدخل ُب عمػػػـو قولػػػو  ـٌ، َصػػػا ، صبيػػػي الصػػػياـ الواجػػػب كالنػػػذور «َمػػػْن َمػػػاَت َوَعَلْيػػػِو ِصػػػَيا
ارات، ولكن يبلحػظ أنػو فيمػا هبػب فيػو التتػابي أنػو ال بػد مػن تتػابي القضػاء، سػواء أكػاف الػذي يقضػي والكه  

 صباعة يتناوبوف األياـ.عنو واحد، أـ كانوا 

                                 
 (.ٔ٘ٛٔقبل اغبديث رقم ) ٜٓٙ/ٕذكره البخاري معلقا ؾبزوما بو  (ٔ)
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ي ام  الت طو ع    ص 
 
َأين  أَُقوُؿ: واهلِل أَلُصوَمن  النػ َهاَر،  عن َعْبِد الل ِو بِن َعْمٍرو رضي اهلل عنهما قَاَؿ: ُأْخِ َ رسوُؿ الل ِو  -ٗ

ُؿ: واهلِل أَلُصوَمن  النػ َهاَر، َوألَُقوَمن  الل ْيَل أَْنَت ال ذي تَػُقو : »َوألَُقوَمن  الل ْيَل َما ِعْشُت، فقاَؿ َلُو رسوُؿ الل ِو 
ِإن َك ال َتْسَتِطيُي َذِلَك، َفُصْم َوأَْفِطْر، »، قُػْلُت: قد قُػْلُتُو ]بَِ يب أنَت َوأُم ي، يَا َرُسوَؿ الل ِو[، قَاَؿ: «َما ِعْشُت؟

، فإف    ، فَػُقْلُت: ِإين  أُِطيقُ «اغبََْسَنَة ِبَعْشِر أَْمثَاؽِبَا، َوَذِلَك ِمْثُل ِصَياـِ الد ْىرِ  َوُقْم َوََنْ، َوُصْم ِمَن الش ْهِر َثبلثََة أَي اـٍ
، قَاَؿ: قُػْلُت: إين أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَك، «َفُصْم يَػْوم ا َوأَْفِطْر يَػْوَمٌْنِ »ِمْن َذِلَك يا َرُسوَؿ الل ِو، قَاَؿ:  أَْفَضلَ 
[َفُصْم يَػْوم  »قَاَؿ:  ـُ َداُوَد، وىو أْعدُؿ الص َياـِ ]وُب رواية: أَْفَضُل الص َياـِ ، قُػْلُت: «ا َوأَْفِطْر يَػْوم ا، َوَذِلَك ِصَيا

  (ٔ)..متهق عليو«ال أَْفَضَل ِمْن َذِلكَ »إين أُِطيُق أَْفَضَل ِمْنُو يا َرُسوَؿ الل ِو، قَاَؿ: 
 :فوائد   ا الحديث  ذ  ه  ق ب  ل  ع  تـ  يـ  

لقد نوع اهلل تعاىل لعباده العبادات لتسهل عليهم، وليغتنموا الهرص للتقرب إىل اهلل تعاىل  ولى:األ   الفائدة  
 دبا يناسبهم ويسهل عليهم، ومن ذلك ما شرعو من أنواع الصياـ اؼبختلهة ُب أياـ السنة، وقد أخ  النيب 

 عن أنواع من النافلة ُب ىذا اغبديث، منها:
ـُ َثبلثَ  :أوالً     ، وىذا «اغبََْسَنَة ِبَعْشِر أَْمثَاؽِبَا، َوَذِلَك ِمْثُل ِصَياـِ الد ْىرِ »ِمْن كل  ش ْهٍر، وأخ  أف   ِة أَي اـٍ ِصَيا

، ولئلنساف أف يصـو اليـو (ٕ)العدد ىو أقل عدد ورد اغبث عليو ُب كل شهر ُب األحاديث اؼبشهورة
 قص عن ثبلثة أياـ من كل شهر.واليومٌن فهو خًن على كل حاؿ، لكن األفضل أف ال ين

ـُ يَػْوـٍ َوِإْفطاُر يَػْوَمٌْنِ، فَػَعَلى َىَذا َيُصوـُ ثُػُلَث الش ْهِر، َعَشَرَة أي اـٍ ُكل  َشْهٍر. ا:يً ان  ث       ِصَيا

، فَػَعَلى َىَذا َيُصوـُ ِنْصَف الش ْهِر، طَبَْسَة َعَشَر يَػوْ  :ال ثًاث      ـُ يَػْوـٍ َوِإْفطاُر يَػْوـٍ م ا ُكل  َشْهٍر، وقد أْخبَػَر النيب  ِصَيا
  ـُ َداُودَ »، وىو «أَْفَضُل الص َياـِ »أف ىذا  عليو السبلـ.« ِصَيا

ـَ الث بلثََة الِت يشرع ِصيامها ِمْن كل  ش ْهٍر َبْل َأْطَلَقَها،  مل وبد د النيب   :انية  الث   الفائدة   ُب ىذا اغبديث األيا
 وَمَها ِفيَما َشاَء من أياـ الش ْهِر ُمتَػَوالَِية  أو ُمتَػَهر َقة ، واألفَضُل ُب ِصياِمَها ِفْعُل َواِحٍد فب ا يَِلي:فَِلْلُمْسِلِم أف َيص

                                 
نَػػا َداُوَد َزبُػػور ا(  ( رواه البخػػاري ُب كتػػابٔ) ْىِر ِلَمػػْن ٖٕٖٙ)ٕٙ٘ٔ/ٖاألنبيػػاء، بَػػاب قَػػػْوِؿ الل ػػِو تَػَعاىَل:)َوآتَػيػْ (، ومسػػلم ُب كتػػاب الصػػياـ، بَػػاب النػ ْهػػِي عػػن َصػػْوـِ الػػد 

ْىِر (، والزيادة بٌن قوسٌن أوؽبا من رواية للبخاري ُب كتاب الصٜ٘ٔٔ)ٕٔٛ/َٕتَضر َر ِبِو أو فَػو َت ِبِو َحق ا ...  ، بَػاب َصػْوـِ الػد  (، وآخرىػا مػن ٘ٚٛٔ)ٜٚٙ/ٕـو
 رواية ؼبسلم ُب اؼبوضي نهسو، والرواية اؼبشار إليها ؽبما ُب اؼبوضعٌن السابقٌن.

غبػديث ابػن عمػر  ةكما ىو ُب الروايات اؼبشهورة من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما، وُب أحاديث كثًنة تبلغ مبلغ التواتر، ولكنو قػد جػاء ُب روايػ( ٕ)
ُصػػْم يػَػػْوَمٌْنِ َولَػػَك َأْجػػُر مػػا » :قػػاؿ ،إين أُِطيػػُق َأْكثَػػػَر مػػن ذلػػكَ  :قػػاؿَ  ،«ا بَِقػػيَ ُصػػْم يَػْوم ػػا َولَػػَك َأْجػػُر َمػػ: »قػػاؿ لػػو َرُسػػوَؿ الل ػػِو (: أف ٜ٘ٔٔ)ٚٔٛ/ٕعنػػد مسػػلم 

 . فلتحرر ىذه اللهظة، واهلل أعلم.«بَِقيَ 
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عشر من كل َشْهٍر َقَمرِي ،  عشر واػبامسَ  عشر والرابيَ  أياـ اللياو الِبيض، وىي الثالثَ  اـُ يَ صِ  :الً أو      
 األحاديث الواردة ُب األمر هبا واغبث عليها. وىذه الصهة أفضل شيء، لكثرة

ـُ  ، أوثنٌناإلٍب  اػبميسٍب  ثنٌنأوؿ إ اـُ يَ صِ  ا:يً ان  ث        صياـُ  بعده، أو واػبِمْيَسٌْن  الشهر نمِ  اثنٌن أوؿصيا
 .ٌنَ انِ أثَ  ، أو ثبلثةِ أطبسةٍ  ثبلثةِ 

 ما يلي: بصياـ التطوعِ  ن األحكاـ اؼبتعلقةِ مِ  :الثة  الث   الفائدة  
ر بعد الهجر كاألكل أو من النهار، حبيث أف اؼبسلم إذا مل ي ت ب ي مهط   ةٍ بني   التطوعِ  يصح صياـُ  :أوالً     

الشرب أو اعبماع؛ فإنو هبوز لو أف ينوي صياـ التطوع ُب أي ساعة من النهار ولو بعد العصر، ٍب يتم يومو 
 صائما.

فبل حرج  عذرلغًن  لعذر شرعي أوإسباـ صيامو، وإف قطعو إذا صاـ اؼبسلم تطوعا فاألفضل لو  ا:انيً ث      
 .وإف قضى بدال  عنو يوم ا آخر فهو َحَسنٌ عليو، 

، ولكن من صاـ اتطوعأف يصـو فاألفضل أف يقضيو قبل قضاء شيء من رمضاف كاف عليو   نْ مَ  ا:الثً ث      
 ؛يٌ موس  صياـ رمضاف قضاء  وقتعلى الراجح من قوو العلماء؛ ألف فصومو صحيح  ُب ىذه اغباؿتطوعا 

؛ إال  ما تقدـ من صياـ الست من شواؿ، وأنو ينبغي اهَ تِ قْ وَ  ؿِ ُب أو   عُ و  طَ تَ كالصبلة يػُ   قبل فعلوفجاز التطوع 
  .أف يقدـ القضاء عليها



 ٜٚ 

 الفهرس
  اؼبقدمة

 ٘ أوال : اأَلَحاِديُث ال ِِت َتْسِبُق َرَمَضافَ 
  افَ ُحكُم الص ياـِ قبَل َرَمضَ  -ٔ
ِة َشعبافَ  -ٕ   ُوُجوُب الص ياـِ ِبُرْؤيَِة ِىبَلِؿ َرَمَضاَف أو ِإسْبَاـِ ِعد 
  النػ ي ُة ُب الص َياـِ  -ٖ

 ٖٔ ثانيا: اأَلَحاِديُث ال ِِت ُب َرَمَضافَ 
  ُوُجوُب ِصَياـِ َرَمَضاَف وَمكانَػُتوُ  -ٔ
  ِفيوِ  َفْضُل ِصَياـِ َرَمَضاَف وَأْسَباُب اْلَمْغِهَرةِ  -ٕ
  َفْضُل الص َياـِ ُعُموم ا وَما ُيشرَُع لِلص اِئمِ  -ٖ
  َخَصاِئُص َشْهِر َرَمَضافَ  -ٗ
  َمْشُروِعي ُة ِقَياـِ َرَمَضاَف وفضُلوُ  -٘
  أْحَواُؿ الن اِس ُب الص ياـِ َوَمْن هَبوُز َلُو الِهْطرُ  -ٙ
  اِئِهَماُحْكُم ِصياـِ اغْبَاِئِض والنػ َهَساِء َوَقضَ  -ٚ
  َمن الَ هبَُِب َعَليِو الص َياـُ  -ٛ
ـُ ُب الس َهرِ  -ٜ   الص َيا

َماتِوِ  -ٓٔ   ُحكُم اعبَِْماِع ُب نَػَهاِر َرَمَضاَف َوُمَقد 
ـِ  -ٔٔ   الِهْطُر بِاغبَِْجاَمِة َوإْخرَاِج الد 
  الِهْطِر باْلُمَهط َراتِ  الِهْطُر بِاأَلْكِل َوالش ْرِب َوَما ُب َمْعَنانُبَا َوُشروطُ  -ٕٔ
  استحباُب الُعمرِة ُب رمَضاَف وفضُلها -ٖٔ
  ُسنػ ي ُة الس واِؾ لِلص اِئمِ  -ٗٔ
  اغبِْْكَمُة ِمن َمْشُروِعي ِة الص َياـِ وَما يَػْنِبِغي ذَبَن ُبُو لِلص اِئمِ  -٘ٔ
  ًنِهِ ُوُجوُب ِحْهِظ اعبوارِح عِن اغبَْراـِ ُب الص ياـِ وغ -ٙٔ
  ُسنػ ي ُة الس ُحوِر لِلص اِئِم وفْضُلوُ  -ٚٔ
  لِلص ائمِ  رطْ هِ الْ ُسنػ ي ُة تَػْعِجيِل  -ٛٔ
  اعبُْوُد َوِقرَاَءُة الُقْرآِف ُب َرَمَضافَ  -ٜٔ
  ُسنػ ي ِة االْعِتَكاؼِ  -ٕٓ
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  ؤهُ ذي ال يَػْقرَ ال  و ذي يَػْقرَأُ اْلُقْرآَف َمَثُل اْلُمْ ِمِن ال   -ٕٔ
  َفْضُل لَيلِة الَقْدِر َوَمْشروِعي ُة رَبَر يَها وِقَياِمَها -ٕٕ
  الد َعاُء َوأنبَ ي ُتُو ُب َرَمَضاَف َوَغًْنِهِ  -ٖٕ
  ُوُجوُب إْخرَاِج زََكاِة اْلَماؿِ  -ٕٗ
  األْمَواُؿ الز َكوِي ُة َوأَْنِصَبتُػَها -ٕ٘
  َمْن يُػْعَطْوَف الز َكاةَ  -ٕٙ
  ْمَواُؿ ال ِِت الَ ذبَُِب الز َكاُة ِفيَهااألَ  -ٕٚ
  معارُؾ الِعز ِة ُب َرَمَضافَ  -ٕٛ
  وجوُب زََكاِة الِهْطِر ِمن رمضافَ  -ٜٕ
ـُ ِبَصبَلِة الِعيدِ  -ٖٓ   االْىِتَما

ُلو َرَمَضافَ   ٙٛ ثالث ا: اأَلَحاِديُث ال ِِت تَػتػْ
  اؿَ ُسنػ ي ُة ِصَياـ ِست ِة أي اـٍ ِمْن َشو   -ٔ
  َمْشروِعي ُة اْلُمَداَوَمِة َعَلى األعَماِؿ الص اغبَِةِ  -ٕ
  َقَضاُء الص ياـِ  -ٖ
ـُ الت طو عِ  -ٗ   ِصَيا
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