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الحمــد هللا وحــده والصــالة والســالم 
على من ال نبي بعده.

وبعد:

فــإن ممــا أنعــم اهللا علــى عبــاده -بعد 
الرســل و األنبياء- العلماء: ورثة األنبياء، 
الهــداة، الحــداة، البــزاة، الســراة، البنــاة، 
الثقــات، النجــوم الســاطعة، والكواكــب 

النيرة الالمعة.
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واللـــه يعرُفهم َأنصـــاَر دعـوتِـه
والنـاُس تعرفهـــم للحقِّ َأعوانـا

وإن مما يفرح القلب، ويشرح الصدر، 
الضمائــر يف  واألمــل  العزائــم،  ويقــوي 

- مــع قوة أدوات اإلفســاد والحرب على 
اإلســالم -، ما يشــاهد من حرص الناس 
علــى التمســك باإلســالم واإلقبــال عليه 
والدفــاع عنه، وصحــة عبادهتم، وتعلمهم 
ســنة نبيهــم، ومــا يقرهبم إلى رهبــم، ونيل 
جنتــه ورضاه، وذلــك من خــالل إقبالهم 
على العلمــاء الربانيين الصادقين الثابتين، 
الصــايف،  العــذب  علمهــم  مــن  والنيــل 
وموردهم الزالل الوايف بالسؤال والتعلم، 
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والبحــث عــن الصحيح مــن أقــوال أهل 
العلــم، وما هو أقرب إلى الدليل والســنة، 
وبــراءة الذمة، وقبــول أعمالهــم، يف زمن 
كثر فيــه الخــالف، وتكلم كل دعــيٍّ عييٍّ 
يف العلــم، والعلــم منــه بــراء، أو جاهــل، 
أو مضطــرب، أو مجــادل فيلســوف: يرد 
الديــن بالعقل، أو بليد جهول يدعي العلم 
والثقافة، ال يميز بين دقائق العلم وحقائقه.

V<‹“ıÜq_
تجــرٌؤ علــى الفتــوى ليــس لــه نظير، 
واجتهــاد منكــوس ليــس لــه مثيــل، تجرأ 
الرويبضــة بالطامــة، وتكلــم التافــه يف أمر 
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العامــة، وأصبــح حــرب األمة وهــو أجهل 
األمة، وقد ضل مــن كانت العميان هتديه، 
وأجرؤكــم علــى الفتــوى أجرؤكــم على 
النار، ولقــد أصبح الديــن والفتوى حمى 
مستباحًا لكل أحد، يتكلم بما شاء، كيفما 
شــاء، ومن ال يعرف كرســوعه وكوعه من 
بوعه، أنصاف العلم وأشــباره، والخوض 
يف مســائل أعيــت الكبــار، وُأّلفــت فيهــا 
الكتب واألســفار، وإّن العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دينكم، وقــد كان الصحابة 
أعظم جيل، وقد شاهدوا التنزيل، وعرفوا 
الفتــوى،  يتدافعــون  والدليــل  التأويــل 
ومنهــا يفــرون، واليوم عليهــا يتزاحمون، 
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ويتســابقون، وحالهــم: نحــن رجال وهم 
رجــال، والديــن ليــس ألحــد دون أحد، 
إهنم يوقعون عن رب العالمين، وستكتب 
شــهادهتم وفتواهــم، ويــوم القيامــة عنهــا 
يســألون، ومن عويف من مثل هذا فليحمد 
اهللا، وال يــزال الناس بخير ما أخذوا العلم 
عن األكابر واألمناء وإال هلكوا،(١) والحق 
بّين عليه نور، والباطل بّين ظلمات بعضها 
فوق بعض، فالحذر الحذر، والموعد اهللا.

إّني أخاُف على قاِع السفينِة أْن 

 .(٢)      يلهو الصغاُر بها يومًا فتنخرُق

(١) رواه الطرباين يف الكبير عن ابن مسعود (٨٥٩١) 
(٢) كثير من الناس ال يفرق بين العالم وطالب العلم  =
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V<Üí√÷]<Ì a
وممــا بليت بــه األمة اليــوم االحتجاج 
باألقــوال والخــالف، ومــا قال أحــد بأنه 
طريقــًا:  أصبــح  وقــد  وبرهــان،  حجــة 
يف  النــاس  وتزهيــد  الرخــص،  لتتبــع 
الشــبهات،  وإثــارة  والواجبــات،  الســنن 
وإغراء بالشــهوات، وهتويــن للمحرمات 

والمؤذن  المسجد  ــام  وإم والــواعــظ  والداعية   =
الــربامــج  ومــقــدم  والــراقــي  والــقــارئ  والمفكر 
والمستشار  الشريعة  كلية  يف  والطالب  اإلسالمية 
كلهم  وجعلوهم  اإلسالمي،  والشاعر  االجتماعي 
األمة  وقيادة  والفتوى  العلم  يف:  واحــدة  منزلة  يف 
وخاصة يف زمن تويرت فكل من اشتهر فيه جعلوها 

عالمًا قائدًا ورمزًا من الرموز. 
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والطاعــات، ومخالفة قول عامة الســلف 
الشــرعية  والنصــوص  واالجماعــات، 
الديــن، والتلبيس  المحكمــات، وتمييــع 
علــى النــاس يف دينهــم، وتعظيــم الرجال 
الوحي،وجعــل  نصــوص  تعظيــم   دون 
الغايات الســاميات يف العلم والدعوة عن 
طريق وســائل تتضمن المحرمات، وسدًا 
لألفواه: فال إنكار وال نصح وال توجيه وال 
إرشاد وال نقاش، وكل ذلك تحت عنوان: 
المســألة محل خالف، ومن تتبع الرخص 
فقد ضل، وأضل، وهلــك، وأهلك، وهو 
فتنــة، وقد فتن به كثير مــن الناس، فالنجاة 
النجــاة، والســالمة ال يعدلها شــيء، ومن 
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ولــج يف هــذا البــاب فلــن يقف عنــد حد 
بــال ارتيــاب، والواقع خير شــاهد يا أولي 
األلبــاب، فكان الفكر غير الفكر، والكالم 

غير الكالم، و الوجوه غير الوجوه.

ضعــف  بســبب  الماضــي  انتكاســة 
اإليمــان مع اعــرتاف بالذنــب والعصيان، 
وانتكاســة اليوم باســم الخالف، وحجج 
واهيــة، قاصــرة، متوهمــة، مــع المكابرة 
والجهــل ومخادعــة النفــس بالتربير دون 
تأنيــب للضمير والوجــدان، نعوذ باهللا من 
اهللا: قــال والحرمــان، والخــذالن الهــوى
[رنزنمنننىنينٰى
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زيمينيىييي] ري  
[األعراف:١٧٥].

وتأمل رحمك اهللا ما بعدها من اآليات 
وتفسيرها. 

ُكلُّ َنفــٍس َســوَف َتلَقــى فِعَلَهــا

ُشــِغَلْت بَِهواَهــا  َنفــٍس  َويــَح 

وقــد أجمــع العارفون باهللا بــأن ذنوب 
الخلــوات هــي أصــل االنتكاســات، وأن 
عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات.

اإليمــاِن علــى  ثبتنــا  يــارّب 
الشــيطان ُســبِِل  مــن  ونّجنــا 
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 والعلــم إن قّربــك وأدنــاك وأوالك من 
موالك فهو نعمة، وإن أبعدك وأقصاك ونفاك 
فهــو فتنة ونقمة ومحنة، وأي فتنة، حور بعد 
كــور، وظــالل بعد هــدى، تســفيه وتجاهل 

للعلماء، وتقديم للبلداء والسفهاء.

وأي شــقاوة للنفس والوقت إن صرفت 
لتزيين المعصية يف عيون الخلق، ونعوذ باهللا 
من الحور بعد الكور، والعماية بعد الهداية. 

ومــازال الكثيــر علــى خيــر و يف خيــر، 
وعلــى بــر وهــدى، وســنة متبعــة، وســيرة 
حســنة، وتمســك بالمحجة البيضــاء، ليلها 
كنهارهــا ال يزيغ عنها إال هالــك، وال تزال 
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طائفة على الحق منصورة حتى يأيت أمر اهللا.
والحــقُّ منصــوٌر وممتحــٌن فال

الرحمــن ُســنُّة  فهــذي  تجــزْع 
مولعــًا  النــاس  بعــض  صــار  ولقــد 
وشغوفًا بحب الخالف ومعرفة األقوال، 
وليتــه حــٌب يف العلم والبحــث عن الحق 
ولكنه بحٌث عن أسهلها وانتقاٌء لما يوافق 
أحوالــه، ورغباتــه، وواقعه، وشــخصيته، 
ومنصبــه، ولباســه، وهيئتــه، ويدعم هواه 
وموقفــه، ويرفع عنه الحــرج االجتماعي، 
ومــن تبع الهوى فقد هوى، فإن ســأل عن 
حكــم طالبــًا للفتوى فــإن كانــت موافقة 
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لحاله ومطلبه وإال ابتدرك بســؤال ثاٍن هل 
يف المسألة خالف؟!. 

حيرته يف  اإلنـــســـاُن  يـــغـــرُق 
حيــَن يبقــى تائهًا مــا بيــَن بين 
يف    المالكــي  الشــاطبي  قــال 
الموافقــات: (فإذا عــرض العامــي نازلته 
على المفتي؛ فهــو قائل له: «أخرجني عن 
هواي ودلني على اتباع الحق»؛ فال يمكن 
-والحال هذه- أن يقول له: «يف مســألتك 
قــوالن؛ فاخرت لشــهوتك أيهما شــئت؟». 
فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، 
وال ينجيــه من هذا أن يقــول: ما فعلُت إال 
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بقــول عالم؛ ألنــه حيلٌة من جملــة الحيل 
التــي تنصبهــا النفــس، وقايــًة عــن القــال 
والقيل، وشــبكٌة لنيل األغراض الدنيوية، 
وتســليُط المفتــي العامــيَّ علــى تحكيــم 
الهــوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه 
َرمٌي يف عماية، وجهل بالشريعة، وغش يف  
النصيحــة، وهــذا المعنى جــار يف الحاكم 

وغيره، والتوفيق بيد اهللا تعالى) (١).
(١) ولقد قام قوم باالعرتاض يف عدم ذكر أهل العلم يف 
هذه العصور للخالف، وأهنم ألزموا األمة بأقوالهم 
ومذاهبهــم الفقهيــة، فالجــواب: أن هــذا اعرتاض 
ليس بصحيــح، فمن قرأ كتبهم وحضر مجالســهم 
التعليمية وجد ذكرًا للخالف والمناقشة والرتجيح، 
وإن قصــد كتب ومجالــس الفتوى فكتــب الفتوى 
= يقرر العالم ما ترجح لديه يف المســألة، والعامي 
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إذا انحرفــت النوايــا يف طلــب الحــق 
زاغت القلوب واألفهام، وضلت النفوس،
وشــّقت الطاعــات، وُعّظم الرجــال دون 

= طالب الفتوى: إما مجتهد وال حاجة له بالفتوى، 
وإما مقلد فهو طالب للجواب وحل مشكلته فلزمه 
التقليد، فهل من المعقول والحكمة والشــرع سرد 
األقــوال للمســتفتي، وجعلــه يف حيــرة أو تخييــره 
لألقــوال كيفمــا أراد، فهــو إذًا تخييــر وتشــٍه لعدم 
القــدرة على معرفــة األقرب للصــواب، وال يجوز 
للمفتــي أن يفتــي بخــالف مــا يعتقــد أنــه األقرب 
للصواب، وليس يف الشريعة تخيير وتشٍه، ولم يكن 
الصحابــة والتابعون يف فتواهم علــى ذكر الخالف 
للمســتفتين أو تخييرهــم بيــن األقــوال، علمــًا أن 
هــذا المنهج هــو يف عمــوم البلــدان والعلماء على 
مر التاريخ بل كانوا أشــد حيث ال يســمحون ألحد 
بالفتــوى بما يخالف المذهب أو فتوى علماء البلد 

واهللا المستعان.  
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الدليــل، وإذا حســنت المقاصــد يف طلب 
والقلــوب،  الجــوارح  انقــادت  الحــق 
وانشــرحت الصدور، وتلــذذت النفوس، 
وُعّظم الدليل، وطابت األرواح، ورضيت 
 بحكــم اهللا وحكم رســوله

ولــم تتقلــب، وإذا عميــت البصائــر عــن 
الحجــج كان التيه والحيــرة واالضطراب 
والخذالن والقســوة والحرمــان، والقرآن 

شفاء للمؤمنين، وزيادة غي للمنافقين.

قــال اهللا: [ «  ¼ ½ ¾ ¿ ]
 A  @  ?  ] وقــال:  [الصــف:٥] 

[التوبة:١٢٤]. [ E D C B
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ويف الخالف ابتــالء للعقول، وامتحان 
للنفــوس، واختبــار للمقاصــد والنيــات، 
وإخراج لمكنون الصدور، وبذلك يتمايز 
الصادق مــن صاحب الهــوى والمغرور، 
المســتور  يظهــر  الســرائر:  تبلــى  ويــوم 
وينكشف المخفي يف الضمائر والصدور، 

وأي فتنة أعظم من الفتنة يف الدين!! 

وصــارف  لأللبــاب  خــادع  والهــوى 
عــن الحق و الصواب، يطمــس نور العلم 
والعقــل، ويعمي بصيــرة النفس و القلب، 
ويصد عــن اتباع الحق، يخرج صاحبه من 
الصحيــح إلى المعتل، ومــن الصريح إلى 
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المختل، ومن الواضح إلى المشكل، ومن 
المحكم إلى المتشــابه، فهو أعمى مبصر، 
وأصم يســمع، والمنافقــون موجودون يف 
عصر النبوة ويف كل عصــر، وآيات النفاق 

تتلى يف جميع الدهر. 
بِْتنَــا علــى ظمــأٍ وفينــا المنهــُل  

وحــُي النبــوِة والكتــاُب المنَْزُل 
قــال اإلمــام الذهبــي  يف أعالم 
النبــالء: (فينبغي للمســلم أن يســتعيذ من 
الفتن، وال يشّغب بذكر غرائب يف األصول 
والفروع، فإن ذلك يثير شرًا وعداوة ومقتًا 
وال يحصل به خيرًا،فتمسك بالسنة، والزم 
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الصمت، وال تخض فيما ال يعنيك).

وقد ظهر يف هذه األزمنة أقوال شــاذة، 
بحســن قصد مــن أقوام، وســوء قصد من 
آخريــن، ودخــل الضــالل واالنحراف يف 
الدين، وخرق إجماع الصحابة والســلف 
واألئمة إلشــباع أهــواء أفــراد وجماعات 

وتعطيل لحدود اهللا وشرائعه.

ولقــد هّب قــوم آخــرون ليســوا بعلماء 
وال يف العلم بارعين متخصصين مؤصلين، 
مصدر علمهم شــبكات التواصــل والقراءة 
هنا وهنــاك، كلما جاءت مناســبة شــرعية، 
وموســم فضيــل، وشــّقت عليهــم العبادة، 



٢٣

تنــادوا مصبحيــن يف تضعيــف األحاديث و 
البحــث عــن تتبع أقوال التســهيل ونشــرها 
وبثهــا يف العالميــن، فأصبــح منهجــًا لهــم 
عليــه يســيرون، ويحســبون أهنم يحســنون 
صنعًا، ويحسبون أهنم مهتدون، ويف العلم 
ينشــرون، وال ينظــرون ويــرتّوون، علمــوا 
شــيئًا، وغابت عنهــم أشــياء، والعلم ليس 
منتهى كل شيء، قدموا من األدلة المحتمل 
والمحكــم  الصريــح  علــى  والمتشــابه 
والواضح، وجعلوها أصالً ويقينًا، والنفس 
إذا أحّبت شــيئًا عظمته ورفعته، والتمست 
مــن األدلة ما يعضــده حتى يضّخــم العمل 
والرأي بأنه الحق بــال ريب، وأنه الخير بال 



٢٤

شك، وما شق عليها وخالف هواها وضعته 
األذان  وصمــت  وتجاهلتــه،  وأضعفتــه 
وأغلقت األبصار عما يخالف الرغبات من 

الحق واألدلة والربهان.
دخوُلك من باِب الهوى إن أردَته

يســيٌر ولكــّن الخــروَج عســيُر
 وقد قام ســوق اإلرجــاء يف قلوب بعض 
واقرتفــوا  الواجبــات،  يف  فقّصــروا  النــاس 
السيئات بحجة أن اإليمان يف القلب، وأنه ال 
يضر مع اإليمان ذنب، وأن اهللا غفور رحيم.

يا مسلموَن لسنِّة الهادي ارِجعوا  
واسترِشــدوا بدروسها وَتعّلموا



٢٥

قــال اإلمام الشــافعي : (أجمع 
الناس على أن من اســتبانت له سنة رسول 
اهللا  لم يكن ألحد أن يدعها 

لقول أحد). 

فهــل مــن عاقــل حكيــم وفقيــه حقــًا 
يدرك مــآالت ما إليــه يدعــون وينافحون 
والمصالح والمفاســد، والخالف خالف 
منهــج وفكــر، و ليــس الخــالف خــالف 

مسائل، فتأمل وتدبر؟!. 
ما ُأمٌة غفلْت عن نهجِه ومضْت

بــال هــدٍي وال ِعلــِم  إال تهيــُم 



٢٦

VŸÁ⁄`π]<ÿÈ¢]<^„Ë_
والشــرعي  المنهجــي  الخــالف  إن   
اليــوم، وإن ســموه فكريًا لجعلــه مقبوًال 
للنقــد والنقاش، هو طريــق لتغيير الهوية، 
وتبديــل الدين، وإبعاد الناس عن شــريعة 
رب العالمين، وتقديم العقل على الوحي، 
وتغييــر مفاهيم االســتقامة، ومصطلحات 
الشــريعة، وتدميــر األخــالق والفضيلــة، 
واالســتهزاء والســخرية، وتدمير النفوس 
إلحباطها، وبث الهزيمة فيها، وقذف الشبه 
يف القلــوب والعقــول، وأمــراض القلوب 
بالشبهات تعدي كأمراض األبدان بالعلل 



٢٧

تسري، و الشــبه خّطافة، ترد على القلوب 
المهالــك  وتوردهــا  إخراجهــا،  فيعســر 
والحيــرة واالضطــراب، فــال ترعــوا لهــا 
اآلذان بحجة المعرفة واالطالع واألمان، 
وقارعــوا الشــبهة بالحجــة، وقــد أصبــح 
ذلــك ظاهــرًا جليــًا يف دعاتــه وأتباعهــم ، 
وال يلبســوا الحق بالباطل، ويكتموا الحق 
وهم يعلمــون، فإن الموعــد اهللا، والحذر 

من االنجرار واالنخداع بمنطقهم.

V<·Á◊j÷]Ê<’^Ëc
وقــد ذم الســلف تلك الطــرق، وذلك 
 : التلون والتنقل، وقد قال حذيفة



٢٨

«إياك والتلــون، فإن دين اهللا واحد»، وقال 
مالك: «الداء العضــال: التنقل يف الدين»، 
وقال عمر بن عبدالعزيز: «ومن جعل دينه 
غرضــًا للخصومــات أكثر التنقــل»، ومن 
أكثــر التنقل فقد أفســد دينــه، أو كلما جاء 
رجل أجدل من رجل ترك الناس ما نزل به 
جربيل علــى محمد  لجدله 

وباسم الحرية.

ومن عالمة الخذالن أن يستقبح الرجل 
ما كان حســنًا، ويستحسن ما كان قبيحًا، 
بالتشــهي واالستحســان والرغبات باسم 
الخــالف، ومن أكثر التنقل بعقله وبدنه يف 



٢٩

البلــدان دون علم وإيمان هانت يف نفســه 
المحرمات والشبهات، واهللا المستعان.

ُعنــواُن لإلصــالِح  اهللاِ  شــريعُة 
وكلُّ شيٍء سوى اإلسالِم خْسراُن
يعتقدون ثم يبحثــون يف طيات الكتب 
عن الخالف ويســتدلون ويحتجون تأييدًا 
لفكرهتم وما يعتقدون، ومن صدر اعتقاده 
عــن برهان لــم يبق عنــده تلــون يراعي به 
أحــوال الرجــال، وقد تلون بعــض العامة 
ومدعــي الثقافــة والحريــة: فتــارة يدعــي 
اتبــاع وتعظيــم الدليل، فــإذا كان ال يوافق 
هــواه ادعى اتباع مذهبــه وعلمائه، فإذا لم 



٣٠

يوافق هــواه ادعى اتباع جمهــور الفقهاء، 
فإذا لم يوافق هواه اتبع قول صحابي وقال 
هــو أعلــم بالدليل وأفهــم بالتعليــل، فإذا 
لــم يوافق هــواه اتبع قول عالم يف حاشــية 
يف بطــن كتــاب يف قــول مــردود مرفوض 
مهجور، فتــارة يدعي أنه مــن المجتهدين 
فــإذا ضعفــت حجتــه وهتافتــت وهتــاوت 
قال إين إذًا من المقلدين، والمســألة محل 
خالف، وال إنــكار على المتمذهبين يف ما 
يقلــدون، فما هو إال الهــوى بعينه، وحيلة 

إحالل الهوى اليوم بالضوابط الشرعية. 
يومــًا يمــاٍن إذا القيــَت ذا يمٍن

فعدنــاين َمعِدّيــًا  لقيــَت  وإن 



٣١

فأيــن الصــدق مــع اهللا؟!، أنــرد علــى 
أعقابنــا بعد إذ هدانا اهللا؟! فإن التعامل مع 

اهللا جل يف عاله. 

فراقــه  اإلنســان يف لحظــة  فكــر  ولــو 
عبادتــه،  وحســن  اهللا،  علــى  قدومــه  و 
الوهــم  ذلــك  لتالشــى  رضــاه  وطلــب 
والســراب والمخادعة والتلون والتذبذب 

واالضطراب. 
يا ويحَهــم إّن الهــوى َيلهو بهم

والمــوُت يف كنِف الهوى َيتوّعُد



٣٢

V<%^√÷]<Ì÷á
وويــل لألتبــاع مــن اتبــاع زلــة العالم 
وعثرته، واتفق العلماء على عدم االعتداد 
واألخــذ هبا، وال تنســب إلى شــريعة اهللا، 
وال تجعــل مطية ترتكب هبــا المحرمات، 
فإن ذلك ال يعفيهــم وال ينجيهم، والعالم 
ليس معصومًا من الخطأ، فقد كان لبعض 
الصحابة  شــيء من الزلل، وهم 

أعظم وأتقى وأعلم جيل.

وقد أصبح بعــض الناس يعيش وهم ًا 
يف كثير مما تقدم حتى بلغ يف نفسه أنه حق 
و حقيقــة، وهــو يف الحقيقة وهــم، فجعله 



٣٣

مطــردًا يف كثيــر مــن حياتــه، ويف مســائل 
الديــن، وأصبــح ال يســتطيع العيــش إال 
به، وأصبــح الهوى دينــًا و مرتعًا خصبًا 
لتالعــب الشــيطان بالقلوب باســم الدين 

والخالف. 

ونســوا أو تناســوا أن التعامــل مع اهللا، 
الخالق، الرازق، المنعم، المتفضل، عالم 

السرائر والخفيات.

V<·Á€Ò^í÷]<^„Ë_
الثبات الثبات يف زمن الفتن والمتغيرات، 
ســالح  أعظــم  الدعــاء  اهللا،  إلــى  اللجــوء 
للمؤمــن، العنايــة بوعــظ القلــوب، وعدم 



٣٤

الزهد يف المواعظ فهــي صمام القلوب من 
التفلت والضعف واالنتكاسات، المحافظة 
الطاعــات  مــن  اإليمانيــة  الرتبيــة  علــى 
واألخــالق والذكر وقــراءة القــرآن وتزكية 
النفــس، والصدقــات مــن وســائل الثبات، 
والصــدق مــع اهللا مــن أعظــم المنجيــات، 

وأفضل الجهاد جهاد الهوى.
احرص على نيِل الفضائِل جاهدًا 

إّن الفضائــَل صعبــٌة يف المأخــِذ
 الحذر من اإلعجاب بالرأي والعمل، 
-فهــو الــداء الخفــي العضال -فــرتى أن 
عنــدك من العلــم والفهــم والرأي مــا ليس 



٣٥

عنــد غيــرك، تحصيــن األجيــال مــن أعظم 
المهمــات، تعزيز الديــن والقيم واألخالق 
والحقــوق يف النفــوس واألجيــال مــن أهم 
الواجبــات، إدامــة النظر يف ســير الصالحين 
والكبــار تدفــع اإلنســان لمحاســبة النفــس 
وفعــل الصالحــات، والمدافعــة بيــن الحق 
والباطــل والهــدى والضــالل ســنة ثابتــة، 
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العنايــة بعبادة القلب وأعمال القلوب، 
والثبــات ورقائــق  النجــاة  قــوارب  فهــي 
القلــوب، إهنا البناء الحقيقــي الذي يصنع 



٣٦

النفوس، إهنا أســاس اإلحساس والباعث 
لعبادة الجوارح والمعظم لها. 

أجهدنا أنفسنا يف عمل القول والجوارح، 
القلــوب،  أعمــال  يف  النفــس  نجهــد  ولــم 
فضعف البنيان، وربما ســقط عند أدنى فتنة 

ٍة وابتالء وحظ من حظوظ النفس. وِهزَّ

 قال : (فــإن من ورائكم 
أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، 
للعامــل فيهــن مثــل أجــر خمســين رجالً 

يعملون مثل عملكم) (١). 

يف  ــاين  ــب األل وصححه   (٣٠٥٨) الــرتمــذي  أخــرجــه  (١)
السلسلة  (٩٥٧).



٣٧

إنه زمن الخــوف والثبــات، ولكن فيه 
أجــور ومبشــرات، وال يكــون ذلــك إال 
بصرب وتحمل وثبات وعناء، وأبشروا وال 
تيأســوا، االجتمــاع واالئتــالف فالزمن ال 

يحتمل التالوم والفرقة والخالف.

اإليمــاِن علــى  ثبّتنــا  رّب  يــا 
الحيــراِن التائــِه  فــؤاَد  واهــِد 

<V›¯â˝]<Ì⁄_
اهللا  إلــى  الصادقــة  العــودة  العــودة 
ومحاســبة النفــس مــن الجميــع، ال يربئ 
أحد نفســه دون أحــد، وال ترمــى الالئمة 



٣٨

علــى أحد دون أحد، فــإن الذنوب ماحقة 
والمهلــكات،  للفتــن  جالبــة  للــربكات، 
والفتــن تحيــط بأمة اإلســالم وديــار أهل 

اإلسالم، ولن يرفع البالء إال بالتوبة.

  Ò Ñ Ð Ï ] :قــال اهللا
[سورة  [Ø × Ö Õ Ô Ó

الشورى آية ٣٠].

إن أعظم ما يملك اإلنسان يف هذه الحياة 
إســالمه وإيمانه، فهو أعز وأعظم وأسمى 
ما تكون من أجله األوقات، والتضحيات، 
وبلوغ األمنيات، والمســلوب من ســلب 

دينه، والمعّزى من ضعف إيمانه.



٣٩

تراه ُيشــفُق مــن تضييــِع درهمِه
وليس ُيشــفق مــن ديــٍن ُيضّيعهوليس ُيشــفق مــن ديــٍن ُيضّيعه

يُن رأُس الماِل فاستمِسْك به    والدِّ
الُخْســراِن َفَضَياُعــه مــن أعظِم 

VÍe˘]<ÎÇfl÷]<ÿÈ¢]<^„Ë_
دونــك العلم وثني الركــب يف حلقات 
العلمــاء، ودع عنك الخــوض يف المعارك 
والصراعــات، فاألمة بحاجــة إلى العلماء 
الربانيين الراســخين، وال يكــون ذلك إال 
بمالزمة العلماء الثقات ال التقنيات، ومن 



٤٠

كان شــيخه كتابــه وجواله أتــى بالعجائب 
والتناقضات المضحكات، وقصور الفهم 
واالســتدالل  الحقائــق  يف  الغــوص  دون 
والمــآالت، َفِرحــًا أو مغــرورًا ومعجبــًا 
بفهم ضعيف أو شــاذ، وربمــا مواكبًا لما 
يف نفســه وما يريــده األغرار وأهــل المتع 
و األهــواء والِضرار، وما مــن قول إال وله 
حــظ من النظــر ولكــن ال يعني أنــه الحق 
والصواب، فالحذر من فتنة القول، ورمي 

الشبه على الحق.
وإذا المخاطُب كان مثُلك عارفًا   

َأغنى اختصاَر القوِل عن تطويلِه 



٤١

المقصــود  يف  أدخــل  أنــا  وهــا 
بعــون واهــب الهــدى معبودي

أيها المبتغي جنة ربه: 

وانطالقــًا من المبــدأ الربــاين، النبوي، 
العظيم: التعــاون على الرب والتقوى، وحق 
األخوة والمحبة، والمساهمة يف نشر الخير 
والعلم، وتقريب مســائل العلم يف سلســلة 
بعنــوان: (زاد)، وقــد بدأت بزاد المســافر، 
وأصله المختصر يف أحكام السفر، ثم ثنيت 
بــزاد المعتمــر، وأصلــه التحفــة يف أحكام 
العمــرة والمســجد الحــرام، وثالثهــا: زاد 
جلســة اإلشــراق، وأصله بغية المشتاق يف 



٤٢

أحكام جلسة اإلشراق، ورابعها بين يديك، 
وأصله التقريب إلى مســائل الصيام (١)، لذا 
فقــد حاولت جاهدًا يف جهد مقل أن أجمع 
بعض مســائل الصيام مختصــرة: من أقوال 
أهــل العلم الربرة، وأئمة اإلســالم المهرة، 
واكتفيــت مــن ذكــر الخــالف باإلشــارة، 
وذكر الدليل والتعليل مع اختصار العبارة، 
والعنايــة بالنوازل المعاصــرة (٢)، وهي من 
لم يطبع لكن خشية أن يتأخر إخراجه فقد تم اختصاره. (١)
(٢) ومن الكتب المعاصرة يف النوازل الفقهية يف الصيام: 
ابن  فتاوى  باز،  ابن  فتاوى  الدائمة،  اللجنة  فتاوى 
للمشيقح،  الصيام  أحــكــام  يف  الجامع  عثيمين، 
الطبية المفطرات  للخليل،  المعاصرة  المفطرات 
للعجالن،  الصيام  يف  النوازل  للكندي،   المعاصرة 
الــتــداخــل  ــام  ــك أح الــفــقــهــي،  المجمع  قــــرارات 

للخشالن، أحكام المريض النفسي للمهيزع. 



٤٣

المســائل المتكررة التي يكثر السؤال عنها 
يف شــهر رمضــان، مــن كل عــام، وال ضير 
وال كــدر وال ضجــر يف ذكرهــا وتكرارها، 
وهذا من تعّلم الدين، وتعليمه، ومدارسته، 
وتفهيمــه، وتذّكــره، وتجديــده، واألجيال 
تتجــدد، والعلم ال ينتهــي، وال ينفد، وكما 

: قال الحافظ المزي
ــَرُه ـــ ـــ َمـــْن َحـــاَز الــِعــْلـــــَم وَذاَك

َصــُلــَحــْت ُدْنـــيـــاُه وآِخـــَرُتـــْه
ــِم ُمـــَذاَكـــــــــــَرًة ــْل ــِع ــل ــَأِدْم ل ــ ـــ ــ ف

ــْه ــرُتـ ــَذاكـ ــاُة الـــِعـــْلـــِم ُمـ ــي ــح ف



٤٤

،قــال أبــو المعالــي الجوينــي
-إمــام الحرميــن يف مطلبــه-: (ولكــن ال 
ينبغي، أن يتربّم بذكر الجليات، فإهنا قرب 
غير مألوفة، لمعظــم الناس، وترك الجلي 

فيها يجر عماية).

وقــد ســميته: (زاد الصائــم)، وتضمن 
مائتــي مســألة، جعلتــه صغيــر الحجــم، 
وخفيــف الحمل، وســهل الفهــم، تذكرة 
حاولــت  للصائميــن،  وزادًا  للطالبيــن، 
فيــه مقصــوده  الصائــم  يجــد  أن  جاهــدًا 
وبغيتــه، جمعتــه مــن كتــب الســنة النبوية 
وشــروحها، وأقــوال الصحابــة والتابعين 



٤٥

ومالــك  حنيفــة  أبــي  األربعــة:  واألئمــة 
والشــافعي وأحمد وأتباعهم وغيرهم من 
 ،– أئمــة اإلســالم وأنوار الهــدى
وجزاهم عن اإلسالم والمسلمين خيرًا –(١)
كلمة:  الكتاب  يف  عليك  سيمر  الــقــارئ:  أخــي   (١)
«جمهور الفقهاء» وال يخفاك أن المذاهب الفقهية 
والمالكية  الحنفية  مذهب  أربعة،وهي:  المشهورة 
بينهم  الخالف  يخفاك  وال  والحنابلة،  والشافعية 
اثنان  اتفق  فإذا  الفقهية،  الفروع  يف  أتباعهم  وبين 
هم  كانوا  واحد  مقابل  مسألة  على  منهم  ثالثة  أو 
المذهب  الفقهاء)  من  (جمع  وكلمة  الجمهور، 
(طائفة  وكلمة  مذهبين)  مقابل  مذهبين  أو  الواحد 
أو  األربعة  المذاهب  غير  من  أقوال  الفقهاء)  من 
صدورنا  تتسع  أن  وينبغي  المذاهب  داخل  لعلماء 
اتباع  يكون  وال  الخالف،  أدب  ونمتثل  للخالف، 
بين  والبغضاء  والفرقة  التعصب  يوجد  المذاهب 
= ليتعصب  أقواًال  يقولوا  لم  واألئمة  المسلمين، 



٤٦

واخــرتت مــا لعلــه يكــون أقــرب للدليل 
والتعليل عند أهــل التحقيق بإذن اهللا، قال 

 Ø      × Ö Õ Ô  Ó Ò] :اهللا تعالــى
[النساء:٥٩]. ومن أراد االستزادة  [  Ù

فلينظر يف كتب العلماء.

ســائالً اهللا أن يكون من خير الزاد ليوم 
المعاد، وأن يجنبنا الزلل والخلل يف القول 
والعمــل، والنفع والســداد والقبــول، هو 

خير مسؤول وأكرم مأمول.

ســائالً اهللا أن يكون عمالً صالحًا حال 
الحياة وبعــد الممات، لي ولوالدّي وأهل 

قالوا:(إذا صح  لها، ويرتكوا األدلة، وقد  الناس   =
الحديث فهو مذهبي وخذ به واترك قولي). 
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بيتي، يوم تنشــر الحسنات، وأن يعفو عما 
فيــه مــن الــزالت والهفــوات، وأن يكون 

كتاًبا مبارًكا على مر األزمان والسنوات.

والشكر والدعاء موصول لكل من أفاد 
وزاد، وأضــاف وجــاد من طــالب العلم، 

أولي العلم والحكمة والرشاد.
َفهْب لــي إلهي منك حوالً وقوًة

فإّني ضعيــٌف دون حــوٍل وقوِة فإّني ضعيــٌف دون حــوٍل وقوِة 

صعــِب ُكلَّ  إلهــي  يــا  فســّهل 
فمــن غيــُر الــرؤوِف لنا ُيســّهل



٤٨

V<Ö]Üe˘]<·Á€Ò^í÷]<^„Ë_
أحييكــم والتحايــا مفاتيــح القلــوب، 
وأهديكــم والهدايا طريــق للقلوب، ونِعَم 
الوصــال بالعلــم والذكر والكتــاب، فنِعَم 

الُحداء، ونِعَم المسير. 

ما أهــدى المرء المســلم ألخيــه هدية 
أفضل مــن كلمة حكمة يزيده اهللا هبا هدى 

أو يرّده هبا عن ردى.
يــا معشــَر الصــواِم هــذا زادُكم

زاُد القلــوِب من العلــوِم النافعة
فيــه المســائُل والدالئــُل َجمــٌة 

فيه الجــواُب عن األموِر الواقعة



٤٩

أرجــو بــه عفــَو اإللــه وعطَفــه
أرجو بــه ُرحمى اإلله الواســعة

وإليكموها نفعني اهللا وإياكم بها: 



٥٠

=W �̆Ë`
=øËàêf=Ô—Ÿ≈k‹=⁄Û_å‹
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=øËàêf=Ô—Ÿ≈k‹=⁄Û_å‹=W �̆Ë`
‚Íà�Õª^=fl_’v`Ë=Êj_gr^ËË=fl_Îîÿ^

مســلم،  كل  علــى  الصيــام  يجــب  J 1
مــن  مقيم،خــال  قــادر،  عاقــل،  بالــغ، 

الموانع:(كالحيض والنفاس).

مــن تركه جاحــدًا لوجوبــه كفر، ألنه  J2
أنكر ركنًا من أركان اإلســالم، ومن تركه 
تكاســالً وهتاونــًا فهــو مرتكــب للكبيــرة 

وعلى خطر عظيم.

إذا أســلم الكافر وبلــغ الصبي يف أثناء  J3
شهر رمضان فيلزمه الصوم يف الباقي، وال 



٥٢

يلزمه قضاء السابق، اتفاقًا.

إذا أســلم الكافر وبلــغ الصبي يف أثناء  J4
القضــاء،  دون  اإلمســاك  فيلزمــه  النهــار 
وهــو مذهــب جمع مــن الفقهــاء، لوجود 
شــرط الوجوب، وهو اإلسالم يف الكافر، 

وتحقق شرط التكليف يف الصبي.

J5 ال يجوز صيام اليوم الذي قبل رمضان 
إال أن يكون عادة يف صيام السنن كاالثنين 
 : والخميس أو القضاء، قال
«ال يتقدمــن أحدكــم رمضــان بصــوم يوم 
أو يوميــن، إال أن يكون رجــل كان يصوم 



٥٣

صومه، فليصم ذلك اليوم» (١).

كل أهــل بلد يتبعون رؤيتهم يف دخول  J6
الشــهر وخروجه، فــإن لم يكــن لهم رؤية 
تخصهم فيتبعون أقرب بلد إسالمي لهم يف 
الرؤية، وينبغي للمسلمين يف البلد الواحد 
أال يتفرقوا ويختلفوا يف هذه المســألة، ألن 
االتفاق على الصيــام والفطر يف يوم واحد 
يحقق مقصدًا عظيمًا من مقاصد الشريعة، 
فقــول مرجــوح يحقــق مقصــد االجتماع 
واالئتــالف خير من راجح يحــدث الفرقة 

والخالف يف مسألة يحتملها الخالف.

(١) أخرجه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢). 



٥٤

وجــوب تبييــت نية الصيام مــن الليل  J7
 : يف صيــام الفــرض لقولــه
(مــن لم يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام 
لــه)(١)، وتكفي نية واحدة من أول الشــهر 
علــى الراجــح من قولــي العلمــاء، إال إذا 
أفطر لعذر كمرض وســفر فإنه يجدد النية 
حينما يعــاود الصيام، وهــو مذهب جمع 
مــن أهــل العلــم، وقيــل: تجــب النيــة يف 
كل ليلــة، وهو مذهــب جمهــور الفقهاء، 
واألقرب: األول، ألن كل واحد ناو صيام 
الشــهر كله مــن أول الشــهر ، فالنية واقعة 
مرفوًعا  وصححه   (٢٣٣١) النسائي  أخــرجــه   (١)
وابن  الحق  وعبد  والخطابي  والدارقطني  البيهقي 

الجوزي وموقوًفا الرتمذي وأبوحاتم.



٥٥

حكمًا كل يوم وإن لم تكن حقيقة. 

النيــة محلهــا القلــب، وال يشــرع وال  J8
يشــرتط التلفــظ بالنيــة، لعــدم ورود ذلك 
يف ســنة الرســول  وال عمل 

.  الصحابة

J9تصح النية يف صيام النافلة أي وقت من الليل 
أو النهــار، وهو مذهب جمهــور الفقهاء، لما 
ورد عن عائشة أم المؤمنين ، قالت: 
دخل علي النبي  ذات يوم فقال: 
قــال:  ال،  فقلنــا:  شــيء)  عندكــم  (هــل 

.(١) (فإين إذًا صائم)

(١) أخرجه مسلم (١١٥٤)
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ويثــاب ويؤجــر من حيــن نيته صيام  J10
النافلــة، وهو مذهــب جمع مــن الفقهاء، 

ألن األعمال بالنيات.

أكلة الســحور أو العشــاء دليل على  J11
نية الصيام، ألن اإلنســان يتســّحر للصوم، 

والليل كله وقت لنية الصوم. 

المغمى عليه له حالتان: J12
أ-من أغمي عليه جزء من النهار فيصح 
صومه، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ألنه 

مدرك للعبادة يف وقتها. 

ب- مــن أغمي عليــه يف الليل من قبل 
الفجر حتى الغروب فال يصح ســواء نوى 
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الصيام أم ال، وهو مذهب جمهور الفقهاء، 
النعــدام العقــل وقــت الصيــام، وينبنــي 
علــى هــذه المســألة: مســائل الحــوادث 

والعمليات الجراحية ونحوها. 

مــن أغمي عليه جميع شــهر رمضان  J13
ثــم أفــاق بعد ذلــك وجب القضــاء، وهو 
مذهب األئمة األربعة، ألنه مرٌض لما زال 

وجب القضاء.

الكبيــر والمريض الذي ال يســتطيع  J14
الصيــام وال القضــاء يطعــم عــن كل يــوم 
مســكينًا، طعامــًا، مشــبعًا -مطبوخًا أو 
غيــر مطبوخ-، وال دليــل على التحديد يف 
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مــا تقدم علــى الراجح من قولــي العلماء، 
فيرجــع  نــص  يــرد يف تحديــده  لــم  ومــا 
فيــه إلــى عــرف النــاس، وقــال بــه بعض 
المفســرين، وتخرج طعامــًا ال نقدًا، وهو 
مذهب جمهــور الفقهاء، وقوفًا مع النص 
الشــرعي، والعمــل بــه وتعظيمــه، وعدم 
المخالــف للصحابــة يف ذلــك، وهم عمر 

. وعلي وابن عمر وابن عباس
تعطــى الفدية للفقراء والمســاكين،  J15
ومن عداهم من أصناف الزكاة فال، للنص 

القرآين ، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
إذا ســافر العاجــز عــن الصيــام فــال  J16
تســقط عنه الفدية علــى الراجح من قولي 



٥٩

العلماء، لعدم الدليل.

ال يصــح اإلطعام قبل شــهر رمضان  J17
أول  إخراجهــا  يصــح  وال  خــالف،  بــال 
الشــهر عن كل رمضان، وال يصح التقديم 
عن يومهــا، ألنه قدم الكفارة قبل ســببها، 

ويجوز التأخير عن يومها.

فرع: لو أطعم كل يوم أو كل عشــرة أيام أو يف 
هناية الشهر أو يف غيره صح كل ذلك.

ويصــح أن ُتعطى الكفارة لشــخص  فــرع:
واحد أو عدة أشخاص، وال يلزم أن ُتعطى 
ألشــخاص بقدر عدد األيام، وهو مذهب 

الجمهور، لعدم الدليل على التحديد.



٦٠

مــن عجــز عــن اإلطعام فال تســقط  J18
حتــى  الذمــة  يف  وتبقــى  عنــه،  الكفــارة 
االســتطاعة، فــإن مــات ولم يســتطع فال 
شيء عليه، وهو مذهب جمع من ال فقهاء.

يصــح التــربع باإلطعام عــن العاجز  J19
بإذنه، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

إذا قدر علــى الصوم بعد دفع الفدية  J20
فهل يلزمه الصوم و القضاء؟ له حالتان:

األولــى: إن كان قــدر علــى الصيام يف 
ذات اليــوم الــذي أخــرج فيــه الفديــة فال 
يلزمــه الصــوم وال القضاء، وهــو مذهب 
جمهــور الفقهــاء ، ألنــه وقــت الخطــاب 
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مخاطب بالفدية، وقد أّداها.

الثانية: إذا دفع الفدية قبل وقتها ثم قدر 
علــى الصيام بعد ذلك فيلزمه الصيام، ألن 
األصــل يف الكفــارة أن تخــرج يف كل يوم 

على الراجح من قولي العلماء كما تقدم.

إذا تأخــر يف اإلطعــام ثــم قــدر على  J21
الصيــام فيلزمــه الصــوم، ألنــه قــدر على 

الصيام قبل الشروع يف البدل.

إذا قــدر على الصيام يف أثناء الشــهر  J22
فيلزمــه الصيام يف باقي األيــام منذ قدرته، 

لزول العذر.

الكبير الفاقد لعقله وال يدرك األشياء  J23
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مــن حوله أو مــن كان غالب الوقت يغيب 
عقله فهذا ليس عليه صيام وال إطعام، ألنه 
غير مكلف، ومنــاط التكليف يف األحكام 

العقل.

ما هو المرض الذي يبيح الفطر؟.  J24
هو الذي يشــق معه الصيــام، أو الذي يزيد 
بالصــوم، أو يخشــى تباطؤ برئــه بالصيام، 
وهو مذهــب األئمة األربعة، ألن الرخصة 
بالفطر إنما هي لوجود المشقة والحرج يف 

الصوم.

أنواع المرضى: J25
األول: المريــض مرضــًا يرجــى برؤه 
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يفطر ويقضي.

الثاين: المريض مرضــًا ال يرجى برؤه 
يفطر ويطعم على ما تقدم.

الثالــث: من ال يعلــم حاله فاألصل أنه 
يفطــر وينتظر حتى يشــفى ثــم يقضي فإن 
وافاه المــوت فحكمه كما ســيأيت ال حقًا 

بإذن اهللا يف أحكام القضاء.

أنواع المشقة: J26
أ-مشــقة محتَملة معتادة كألم الصداع 

والضرس وغيرها فال تبيح الفطر.

ب-مشــقة غيــر محتَملة وغيــر معتادة 
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فتبيح الفطر.

J27المريض نفسيًا له حاالت:
األولــى: إذا كان يعيــش تحت العالج 
وال يســتطيع الصيام فحكمه كحكم من ال 

يرجى برؤه.

الثانية: إذا كانت تأتيه النوبات النفســية 
بيــن فــرتة وأخــرى فيجــب الصــوم، وإذا 

احتاج إلى العالج أفطر وقضى.

الثالثــة: إذا أغمــي عليــه فحكمه حكم 
المغمى عليه كما تقدم.

الرابعــة: إذا تناول العــالج فنام جميع 
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النهار فصومه صحيح اتفاقًا.

نفســيًا  المريــض  كان  إذا  الخامســة: 
حالــه كحال المجانيــن أو من عنده مرض 
مــرض  أو  «المنغولــي»  داون  (متالزمــة 

التوحد وغيرها) فله حاالت:

أ-إذا كان فاقــدًا للعقــل وال يميــز بين 
األشــياء، و ال يرجى برؤه فال يجب قضاء 

وال إطعام، ألنه غير مكلف.

ب-إذا كان عاقالً و يميز بين األشــياء، 
يســتطيع،  ال  كان  وإذا  الصيــام،  فيجــب 

فيطعم على ما تقدم.

ج-إذا كان فاقــدًا للعقل ثــم أفاق أثناء 
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الشــهر فال يلزمه صيام ما مضــى، ويلزمه 
صيــام الباقــي، وهــو مذهــب جمــع مــن 

الفقهاء، لرجوع العقل واإلدراك.

د-إذا كان فاقــدًا للعقل كل الشــهر فال 
قضــاء عليه، وهو مذهب جمهور الفقهاء، 

لعدم التكليف.

ه-إذا كان فاقدًا للعقل كل اليوم فال يلزمه 
الصيــام وال يصح منه، وهــو مذهب جمهور 
الفقهــاء، لعدم التكليــف، وال يلزمه القضاء، 

وهو مذهب جمع من الفقهاء، لما تقدم.

فيلزمــه  اليــوم  بعــض  أفــاق يف  و-إذا 
الصــوم، وال يلزمه القضــاء، وهو مذهب 
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جمع من الفقهاء، ألنه أصبح مكلفًا. 

ثــالث  لهمــا  والمرضــع  Jالحامــل  28
حاالت:

األولى: إذا شق عليهما الصيام فعليهما 
القضاء فقــط دون اإلطعــام، وهو مذهب 

األئمة األربعة.

الثانية: إذا خافتا على الجنين أو الطفل 
-فقــط- فالراجــح مــن قولي العلمــاء أنه 
يجب القضاء، وهو مذهب بعض التابعين 
كعطــاء والنخعــي والزهــري وطائفــة من 
﴿ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م  الفقهاء، لقوله تعالى:
َخَرۚ ﴾

ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
رِ�ًضا أ َّ�



٦٨

[سورة البقرة آية ١٨٥]، وأما ما ورد من وجوب 

اإلطعام فقط دون القضــاء عن ابن عباس 
وابن عمر (١)، فأجيب عنه: 

بأنــه يحمــل علــى االســتحباب أو أنه 
اجتهــاد يف مقابل النــص أو يكون اإلطعام 
مع وجــوب القضاء، ألن إســقاط القضاء 
يحتــاج إلــى دليــل صريــح بّيــن ظاهــر، 
األصــل  يســقط  وال  القضــاء،  واألصــل 
بدليــل محتمــل، خاصــة أن الصيــام ركن 
مــن أركان اإلســالم، ولــو قيــل باإلطعام 
فقط الشــتهر ذلــك بين الصحابــة، ولنقل 

’٢٣٨٢) صحيح  بسند  الدارقطني  أخرجهما   (١)
(٢٣٨٨
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إلينا نقــالً بّينًا، ال لبس فيــه، وال احتمال، 
والمســألة مما تعم هبــا البلوى، وإن أطعم 
مع القضاء فحسن، خروجًا من الخالف، 
وبه قال ابن عمر وبعض التابعين كمجاهد 

والحسن والنخعي (١).

الثالثة: إذا خافتا على نفسيهما وولديهما 
فحكمهما كالثانية على الصحيح.

فــرع: أحكام اإلطعام هنــا كما تقدم يف 
فدية العاجز عن الصيام.

فرع: وال تتعــدد الفدية بتعدد األطفال 

(١) أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه (٧٥٥٨)، تفسير ابن 
أبي حاتم (٣٠٨/١)
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واألجنــة على الراجــح، ألن اإلطعام بدل 
عن الصيام.

فرع: ويلزم اإلطعام األب ال األم على 
الراجح، ألن وجوب النفقة عليه.

J29يأخــذ حكــم الحامــل والمرضع إذا 
أفطرتا لمصلحــة الجنين والطفل فقط كل 
من أفطــر لمصلحة الغير كمن أفطر إلنقاذ 
غريــق أو مريض ونحوهمــا، وهو مذهب 

جمع من الفقهاء.

J30مــن أفطــر لمصلحة الغير فــال يلزمه 
اإلمســاك بقية يومه على الراجح من قولي 
العلماء، ألنــه ال فائدة من ذلك، ولضعف 
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دليل موجب اإلمساك.

J31المــرأة إذا طهرت مــن الحيض أثناء 
النهار فال يلزمها اإلمســاك بقية اليوم على 
الراجــح من قولــي العلمــاء، وهو مذهب 
جمــع مــن الفقهاء، لمــا تقدم يف المســألة 

السابقة. 

J32إذا طهــرت قبــل الفجــر واغتســلت 
بعــد الفجر فصومها صحيح، وهو مذهب 

جمهور الفقهاء.

مضطربــة  حيضتهــا  أن  تعلــم  مــن  J33
واحتمــال مجيئهــا فــإن عليهــا أال تنــوي 
الفطــر، وال تقطــع نيــة الصيام فــإن قامت 
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مــن النوم ووجدهتا فإهنا تفطر، وإال تكمل 
صيامها، وال يصح أن تكــون نيتها مرتددة 

بين الصيام والفطر.

الصــالة وال  تمنــع  J34االســتحاضة ال 
الصيام اتفاقًا، واألدلة يف ذلك مشتهرة.

الكــدرة والصفــرة عنــد النســاء لها  J35
حاالت:

األولى: قبل وقت الحيض ال تفّطر.

الثانيــة: وقــت الحيــض حكمها حكم 
الحيض.

الثالثة: آخر وقت الحيض وقبل الطهر 
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حكمها حكم الحيض.

الرابعة: بعد الطهر ال تفّطر، لحديث أم 
عطية  قالت: (كنا ال نعد الكدرة، 

والصفرة بعد الطهر شيئًا) (١).

يف  المشــارك  أو  الغــواص  صيــام  J36
مسابقات السباحة له حالتان:

األولــى: إن كان يغلب علــى ظنه عدم 
دخــول الماء إلى معدته من الفم أو األنف 
يضمــن  بحيــث  الســباحة  يحســن  وكان 
الحفــاظ علــى صيامــه فيجــوز وحكمــه 

(١) أخرجه أبو داود (٣٠٧) وأصله يف البخاري دون 
ذكر «الطهر». 
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حكم االغتسال بالماء البارد، وهو مذهب 
األئمة األربعة.

الثانيــة: إذا غلب على ظنه دخول الماء 
إلى جوفه بســبب السباحة أو الغوص فهنا 
ال يجوز له هذا الفعل ويحرم عليه السباحة 
أو الغوص يف رمضان، ألنه سيتعمد الفطر 

ويعرض صيامه للخطر.

إن دخــل الســباحة وبلــع المــاء من  J37
غيــر قصد فصومــه صحيح علــى الراجح 
مــن قولي العلماء، وهــو مذهب جمع من 

العلماء.
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تنبيــه: كثير من النــاس إذا قام من النوم 
قبل الفجر مباشــرة يأكل أو يشرب قبل أن 
يتأكد مــن طلوع الفجر مع ســهولة التأكد 

فعليه التأكد قبل ذلك.

االتصــال  علــى وســائل  االعتمــاد  J38
الحديثة يف اإلمساك واإلفطار لها حالتان:

األولــى: إذا كانــت وســيلة االتصــال 
منضبطــة، كالجــوال والتلفــاز واإلذاعــة 
مباشــرًة، ومنضبطــة على الوقــت فتجوز 
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قياســًا على جــواز االعتماد على ســماع 
األذان من مؤذن مؤتمن.

الثانيــة: إذا كانت وســيلة االتصال غير 
منضبطة، كالجوال غير المنضبط بالوقت، 
وأذان اإلذاعــة أو التلفــاز المســجل غيــر 
المباشــر، فال يجوز االعتماد عليه قياســًا 
واإلمســاك  اإلفطــار  جــواز  عــدم  علــى 

باالعتماد على مؤذن غير ثقة.

فــرع: يجــوز االعتمــاد علــى الربامج 
الــذي توضــع يف الهاتف الجــوال ونحوه 
بشــرط أن تكــون الشــركات المنتجــة لها 
معروفة بثقتها ودقتهــا وموافقتها للتقاويم 
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المعتمدة مع التأكد من سالمة اإلعدادات 
داخــل الجهاز المســتخدم إذا تعذر معرفة 

الوسيلة المباشرة كاألذان.

األكل  أو  المــاء  شــرب  يجــوز  ال  J39
والمــؤذن يــؤذن للفجر، فيجــب التوقف 
ســمع  (إذا  حديــث:  وأمــا  األذان،  عنــد 
أحدكــم النداء واإلناء على يده، فال يضعه 

.(١) حتى يقضي حاجته منه)

فالجواب عنه بما يلي:

 .(٢٣٥٠) داود  ــو  وأب  (٩٤٧٤) أحمد  أخرجه   (١)
الحديث  علل   (٢٨٢/٢) واإليهام  الوهم  بيان 
البن أبي حاتم (٢٣٥/٢) السنن الكربى للبيهقي 

 .(٣٦٨/٤)
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 أ-أنــه ال يصــح مرفوعًا عن الرســول 
.

ب-إن صح الحديث فلعل هذا كان يف 
أول األمــر، أو أن هذا يف مــن فجأه األذان 
وال يعلــم الوقــت، أو كان عنــده شــك يف 
الوقــت، وأمــا مــن يعلــم الوقت ويســمع 
األذا ن ثم يشرب فال ينطبق عليه الحديث، 
والدليــل إذا تطــرق إليــه االحتمال ســقط 
بــه االســتدالل، ألنــه مــن قبيل المتشــابه 
والمشــكوك فيــه صحة ومعنــى، فال يقدم 
علــى األدلــة المحكمــة صحــة ومعنــى، 
وال يقدم الشــك علــى اليقيــن، وهو قوله 
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: (إن بالالً يؤذن بليل، فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)(١).

من أكل أو شــرب يظن أن الليل باٍق  J40
فتبين أن الفجر قد طلع فما حكم صيامه؟ 

محل خالف بين العلماء رحمهم اهللا:

اإلمـــســـاك،  ــلــزمــه  ي األول:  الــقــول 
الخدري  سعيد  أبي  قول  وهو  والقضاء، 
وابن مسعود (٢) و مذهب األئمة 

األربعة.

(١) أخرجه البخاري (٢٦٥٦) ومسلم (١٠٩٢).
 (٢٧٩) منصور  بــن  سعيد  سنن  مــن  التفسير   (٢)

و(٢٨١)
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القــول الثــاين: يصح صومــه وال يلزمه 
القضــاء، وهــو قــول مجاهــد والحســن، 
واألحــوط األول، خاصــة يف مثــل هــذه 
األوقات التي يســهل فيهــا معرفة الوقت، 
ويكون التفريط ظاهرًا يف بعض الناس كما 
ســبق يف التنبيه الســابق، وأما من لم يفرط 
فصومه صحيح، لحديث ســهل بن سعد، 

 F  E  D  C ] وأنزلــت:  قــال: 
ولــم  [L  K  J  I  H   G
وكان رجال إذا أرادوا  [ N M] :ينــزل
الصــوم ربــط أحدهــم يف رجليــه الخيــط 
األبيــض والخيط األســود، وال يزال يأكل 
حتــى يتبين لــه رؤيتهما، فأنــزل اهللا بعده: 



٨٢

«فعلمــوا أنمــا يعني الليل من  [ N M]
(١)، فلم يلزموا بالقضاء لجهلهم. النهار»

غــروب  يف  يشــك  وهــو  أكل  مــن  J41
الشمس ولم يتضح له األمر فيلزمه القضاء 

بال خالف، ألنه ال يجوز الفطر بالشك.

غــروب  يف  يشــك  وهــو  أكل  مــن  J42
الشــمس واتضح لــه أنه أكل بعــد غروب 

الشمس فال يلزمه القضاء بال خالف.

مــن أكل يظن أن الشــمس قد غربت  J43
واتضح عدم غروب الشمس فهل يقضي؟

(١) أخرجه البخاري (١٩١٦) ومسلم (١٠٩



٨٣

محل خالف بين العلماء رحمهم اهللا:

يجــب القضــاء، وهــو  القــول األول:
مذهب األئمة األربعة.

القــول الثــاين: ال يقضــي، وهــو قــول 
الحسن وعطاء وبعض الفقهاء. 

األحــوط،  وهــو  القضــاء،  األقــرب: 
وألن األدلــة ظاهرهــا االختــالف، وقــد 
ورد عــن أســماء بنــت أبــي بكــر الصديق 
عهــد  علــى  (أفطرنــا  قالــت:   ،
النبــي  يوم غيــم، ثم طلعت 
الشــمس) قيل لهشــام: فأمــروا بالقضاء؟ 
قال: ال بد من قضاء، وقال معمر: سمعت 



٨٤

هشــامًا يقول: ال أدري أقضــوا أم ال)(١)، 
وقــد اختلــف عــن عمــر  األمــر 
الــرواة علــى القضــاء،  بالقضــاء، وأكثــر 
فالســالمة واالحتياط يف القضاء، وخاصة 

يف أزماننا هذه لسهولة معرفة األوقات.

تنبيه: الفرق بين الشك والظن:

والــرتدد  األمريــن  اســـتواء   : الشـــكَّ
فيهما، لعــدم الدليل والعالمة على تغليب 

أحد االحتمالين.

الظن: ترجيح أحد االحتمالين من غير 
جزم لدليل وعالمة وأمارة.

(١) أخرجه البخاري (١٩٥٩). 



٨٥

البلــد الذي يوجد فيه ليل وهنار فيلزم  J44
الصــوم جميع النهار ولــو طال بال خالف، 
لقولــه : (إذا أقبــل الليل من 
ها هنــا، وأدبر النهــار من ها هنــا، وغربت 
الشــمس فقد أفطر الصائــم)(١)، وهو الذي 
عليه فتوى علماء العصر، وإذا خشــي على 
نفسه الضرر من طول النهار فيجوز له الفطر 

للعذر بشرط عدم التساهل، ويقضي.

البلــد الــذي ال يتمايز فيــه الليل عن  J45
النهــار كأن يكون اليــوم كله هنــارًا أو ليالً 
فهــذا يقــدر له الليــل أو النهــار أو يتبع فيه 

أقرب بلد فيه ليل وهنار .

(١) أخرجه البخاري (١٩٥٤) ومسلم (١١٠٠). 



٨٦
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اعلــم رحمنــي اهللا وإيــاك: أن القواعد 
التي سرت عليها يف المفطرات المعاصرة 

هي كالتالي: 

القاعــدة األولى: كل ســائل وصل إلى 
المعــدة عن طريــق معتاد كالفــم واألنف 
ســواء مغّذيــًا أم غيــر مغــّذ فهــو مفســد 

للصيام.

القاعدة الثانية: كل داخل إلى الجســم 
مغذ من منفذ غير معتاد فهو مفسد للصيام.



٨٨

القاعــدة الثالثة: أن ما وصل إلى المعدة 
مــن الشــيء اليســير فهــو معفو عنــه ، ألن 
اليســير يف الشــريعة معفــو عنــه ، وألنــه ال 

يخالف الحكمة من الصيام ومقصده.

القاعــدة الرابعة: األصــل صحة الصوم 
فيقدم اليقين على المشكوك فيه .

األكل والشرب عن طريق الفم أو األنف  J46
وغيرهما من المفطرات يفطران باإلجماع.

الحيض والنفاس باإلجماع. J47
إخــراج القــيء عمــدًا يفطــر وبدون  J48
جمهــور  مذهــب  وهــو  يفطــر،  ال  عمــد 
الفقهــاء، وحكــي فيــه اإلجمــاع، لقولــه 



٨٩

: (مــن ذرعــه القــيء، وهو 
صائــم، فليــس عليه قضــاء، وإن اســتقاء 

فليقض) (١).

خروج الدم كجرح ورعاف ال يفّطر،  J49
وهو مذهب جمهور الفقهاء، لعدم الدليل. 

شــرب الدخــان يفّطــر يف مذاهــب  J50
األئمة األربعة وعليه عامة أهل العلم، ألنه 

تعمٌد إلدخال جرم إلى الجوف.

أقــراص األزمــة القلبيــة التي توضع  J51
تحت اللسان ال تفّطر إال إذا نفذ شيء منها 

 (٧٢٠) والــرتمــذي   (٢٣٨٠) داود  أبــو  أخرجه   (١)
وضعفه اإلمام أحمد مسائل أبي داود (ص ٣٨٧). 



٩٠

إلــى المعــدة متعمدًا فيفطر، وأمــا إن غلب ه 
فصو مه صحيح.

أنواع القطرات: J52
تفطــران،  ال  واألذن  العيــن  أ-قطــرة 
ألهنمــا ال تنفــذان إلــى المعــدة، وإن نفذ 
شــيء يســير فغلبه فصومه صحيــح كباقي 
المضمضــة واالستنشــاق، وهــو مذهــب 

جمع من الفقهاء.
ب- قطرة األنــف ال تفّطر على الراجح 
مــن قولي العلماء؛ ألهنا ال تنفذ إلى المعدة، 
وإن وصل شيء يسير أو غلبه فصومه صحيح 
كالباقي من المضمضة واالستنشــاق؛ وألن 



٩١

األصل صحــة اليــوم، والوصول مشــكوك 
فيه، واختاره المجمع الفقهي. 

غاز األكسجين والبخاخات كبخاخ  J53
الربو لهما حالتان:

األولى: ال يتضمن مواّد سائلة أو جافة 
فال يفّطر، ألنه ليس بطعام.

أو  ســائلة  مــواّد  يتضمــن  الثانيــة: 
جافــة فــال تفّطــر؛ ألهنــا وإن وصــل منها 
شــيء إلى المعــدة أو غلبه فهو يســير، لما 

تقدم .

اإلبر لها حاالت: J54
أ- إن كانــت مغذية فتفّطــر، ألهنا تقوم 



٩٢

مقام الطعام.

ب- إن كانــت عالجية فال تفّطر، ألهنا 
ال تقوم مقام الطعام.

ج- إن كانــت  تجميلية فــال تفّطر، لما 
تقدم.

فــرع: أشــعة الصبغة: وهــي عبارة عن 
علــى  للكشــف  دوائيــة -تســتعمل  إبــرة 

الرحم- فال تفطر، ألهنا ليست بطعام.

غســيل الكلى بنوعيــه إذا كان يخلط  J55
مــع الــدم مــواد مغذيــة ســكرية وغيرهــا 
فيفّطــر، وإن كان مجــرد تنقيــة للدم بدون 
إضافات فــال يفّطر، وقيــل: يفّطر لدخول 



٩٣

الــدم إلــى الجســم، والمســألة محتملــة، 
واألحوط تأجيله إلى الليل.

القبــل والدبــر  إلــى  دخــول شــيء  J56
كتحاميــل وتحاليــل أو للتنظيــف وغيرها 
ال تفّطــر، واختاره المجمــع الفقهي، ألهنا 

ليست بطعام وال تنفذ إلى المعدة. 

اســتعمال معجون األسنان ال يفّطر،  J57
لما تقدم. 

العلك الصناعي يفســد الصوم، ألنه  J58
يحتوي على مواد ســكرية وطعم الفواكه، 
وصبغات طبعيــة أو مصنعة كيميائيا تصل 

إلى ا لجوف مع اللعاب.



٩٤

استعمال منظار المعدة له حالتان: J59
األولــى: إن كان ليس فيه أي مواد طبية 
فال يفطر على الراجــح من قولي العلماء، 

ألنه ليس بطعام.

الثانيــة: إن كان فيــه مواد طبيــة فيفطر، 
ألنه سائل نفذ إلى المعدة.

الكحل له حالتان: J60
أ- وضع الكحــل داخل العين ال يفّطر 
ولو وصل الطعم إلى الحلق، وهو مذهب 
جمــع من الفقهاء، ألنه ال ينفذ إلى المعدة 

وليس بطعام.



٩٥

ب- وضــع الكحــل خــارج العيــن ال 
يفّطر اتفاقًا، ألنه ال يدخل العين.

الحنّاء ال يفطر كالكحل، لما تقدم.  J61
اللواصق الطبية وأنواعها: J62

أ- لصــق النيكوتيــن تفّطــر كالدخان، 
وهو اختيار المجمع الفقهي.

ال تفطر،ألهنا ليســت بطعام وال  وقيــل:
شراب والمسألة محتملة، واألحوط الرتك. 

ب-لصقة الحمل ال تفّطر، ألهنا ليست 
بطعام وال ينفذ إلى المعدة.

ج-لصقــة إزالــة الجــوع ال تفّطر على 



٩٦

الراجح كســابقتها، ألهنا تعطي إحساســًا 
فقط، وليست طعامًا. 

د- عدسة العين ال تفّطر سواء بمحلول أم 
بدون، ألنه ال ينفذ إلى المعدة وليس بطعام.

الطيب الســائل ال يفّطر،ألن الرائحة  J63
ال جســم لهــا، وألنــه ال ينفذ إلــى المعدة 

وليس بطعام.

الطيــب النفــاث والبخــور ال يفّطر،  J64
على الراجــح من قولي العلماء، ألنه ليس 
بطعــام، وال ينفذ إلى المعدة يف الغالب إن 
دخل إلى الفم، وإن دخل فشــيء يسير من 

غير قصد.



٩٧

مــن  المنبعثــة  واألدخنــة  األبخــرة  J65
المصانع والمطاعم وإن استنشقها الصائم 

فهي كالمسألة السابقة.

سحب الدم له حالتان: J66
األولــى: إن كان ألجــل التحليــل فــال 

يفّطر، ألنه يف الغالب يسير.

الثانيــة: إن كان ألجل التربع فاألحوط 
جعله إلــى الليــل خروجًا مــن الخالف، 
وهــو مبنــي على مســألة الحجامــة، وهي 

محل خالف بين العلماء رحمهم اهللا:

ال تفســد الصــوم، وهو  القــول األول:



٩٨

مذهب جمهور الفقهاء والظاهرية.

القول الثاين: تفســد الصوم، وهو مذهب 
الحسن وجمع من الفقهاء، وسبب الخالف: 
الخــالف يف صحــة األحاديــث الــواردة يف 

ذلك، والعلة يف أن الحجامة تفّطر.

خروج الدم بســبب اإلصابات وشق  J67
الوريد ونحــوه ألجل التــداوي ونحوه ال 
يفّطر على الراجح من قولي العلماء، وهو 

مذهب جمهور الفقهاء، لعدم الدليل.

خــروج الــدم رعافًا متعمــدًا أو غير  J68
متعمــد ولــم يصــل إلــى حلقــه ال يفّطــر 
اتفاقًا، وإن وصل إلى حلقه فال يفّطر على 



٩٩

الراجــح، وهو مذهب جمع مــن الفقهاء، 
لعدم القصد، ولتعذر االحرتاز. 

للمصابيــن  الكيمــاوي  اســتخدام  J 69
بالســرطان ال يفّطر، ألنه حقــن للدم، ويف 

الغالب ال يستطيع الصيام.

حقــن الــدم قيــل: يفّطــر، وقيل: ال  J70
يفّطر، وهــو األقــرب، واختــاره المجمع 
الفقهي، ألنه ليس بغذاء يقوم مقام الطعام 
والشراب، وإن كان البدن يقوم به فال يغني 
عن الطعام والشــراب، والمسألة محتملة، 

واألحوط تأجيله إلى الليل. 
والمرطبــات  األدهــان  اســتخدام  J 71



١٠٠

الجلديــة ال تفّطر، ألهنا ليســت ب طعام وال 
شراب وال تنفذ إلى المعدة.

التخديــر عن طريــق الفم واألنف ال  J72
يفّطــر، فإن كان فاقدًا للوعــي كامل النهار 
قضــى، وإن كان جــزءًا من النهــار فصومه 

صحيح كما تقدم تفصيله. 

أخــذ عينــات مــن أجــزاء الجســم  J73
للفحص سواء عن طريق اإلبر أو المناظير 
أو القطــع فال تفســد الصيام، ألهنا ليســت 
بطعــام مالم تدخل مواد ســائلة عن طريق 

الفم أو األنف إلى المعدة فيفسد الصيام.

بلــع النخامــة ال تفّطــر مطلقــًا على  J74



١٠١

الراجــح من قولــي العلمــاء، وهو مذهب 
جمــع مــن الفقهــاء، ألهنــا يف الحقيقة هي 
إفرازات من القصبة الهوائية، وهي ليست 

بغذاء وال يف معناه، وعدم بلعها أفضل.

بلــع الريــق ال يفّطر ســواء جمعه أم  J75
لم يجمعه، ولو وصل إلى الشــفتين، وهو 
مذهب جمهور الفقهــاء، ألنه ليس بطعام 

وال شراب.

ب لــع أثــر المضمضــة ال يفّطــر على  J76
الراجــح من قولــي العلمــاء، وهو مذهب 
جمهــور الفقهاء، لتعذر التحرز منه، وألنه 

مأذون يف المضمضة.



١٠٢

من بالغ يف المضمضة واالستنشــاق  J77
فدخــل المــاء إلى جوفه فال يفســد صومه 
علــى الراجــح مــن قولــي العلمــاء، لعدم 
القصــد، وأمــا مع القصــد فيفســد صومه 

اتفاقًا.

الغرغــرة بالعالج ونحوه ال تفّطر إذا  J78
لم تصل إلى المعدة، وإن دخل بغير قصد 

فال شيء عليه.

للعــالج  يوضــع  الــذي  البخــاخ  J 79
الموضعــي يف تنظيــف األســنان ونحوه ال 
يفّطر، ألنه ال ينفذ إلى المعدة وليس بطعام.

انتزاع اللولب وقلع األســنان وشفط  J80



١٠٣

الدهون وأخذ عينات من الجسم للتحليل 
أو الزراعة ال تفّطــر، مالم يكن معه عملية 

تخدير للعقل لكامل النهار كما تقدم .

االحتالم ال يفسد الصوم باإلجماع. J81
خروج المذي له حاالت: J82

بالنظــرة األولــى ال  األولــى: خروجــه 
يفسد الصيام، وهو مذهب جمهور الفقهاء، 
لمــا ورد عن ابن بريدة، عــن أبيه، قال: قال 
رســول اهللا  لعلي: (يا علي ال 
تتبع النظرة النظرة، فإن لك األولى وليست 
لــك اآلخرة) (١)، وألنه ال يمكن التحرز من 

 (٢١٤٩) داود  ــو  وأب  (١٣٧٣) أحمد  أخــرجــه   (١)



١٠٤

النظرة األولى، ولما سيأيت.

الثانية: خروجه بتكرار النظر ال يفســد 
علــى الراجــح مــن قولــي العلمــاء ، وهو 

مذهب جمهور الفقهاء، لما سيأيت.

الثالثــة: خروجه بالتقبيل أو المباشــرة 
ونحوها ال يفســد كما تقــدم، وهو مذهب 
جمهور الفقهاء، لعــدم الدليل على الفطر 
بالمذي، وألنه ال يقاس على المني للفرق 

يف أحكامه، ولمشقة التحرز وغلبته.

خروج المني له حاالت: J83

والرتمذي (٢٧٧٧) وضعفه. 



١٠٥

األولــى: خروجــه بالنظــرة األولــى ال 
يفســد على الراجح ، لما ســبق يف المذي 

يف الحالة األولى.

الثانيــة: خروجــه بتكــرار النظر يفســد 
الصيــام علــى الراجح من قولــي العلماء، 
الفقهاء،ألنــه  مــن  جمــع  مذهــب  وهــو 

بالتكرار تعمد اإلنزال.

الثالثــة: خروجــه بالتقبيل والمباشــرة 
يفسد الصيام اتفاقًا.

الرابعــة: خروجــه باالســتمناء يفســد 
الفقهــاء،  أكثــر  مذهــب  وهــو  الصيــام، 



١٠٦

للحديث القدســي: (يقــول اهللا عز وجل: 
الصــوم لــي وأنــا أجزي بــه، يدع شــهوته 
وأكله وشــربه من أجلي)(١).والشهوة هي 
المني، وقَرهنا باألكل والشرب، وهما من 

مفسدات الصيام.

من قبلته زوجتــه بغير اختياره فأنزل  J84
فــال يفســد صومــه، وهــو مذهــب األئمة 

األربعة، ألنه ليس باختياره.

الودي ال يفّطــر، وهو مذهب طائفة  J85
مــن الفقهــاء، ألن األصل صحــة الصيام، 

ولعدم الدليل.

(١) أخرجه البخاري (٧٤٩٢)



١٠٧

فائــدة: ســبب الخــالف يف كثيــر مــن 
مفطرات الصيام القديمــة والمعاصرة هو 

ما سبب الفطر؟

هــل كل ما دخل إلى الجوف أي البدن 
إلــى المعدة،وهــل البــد أن  أم الدخــول 
يكــون المدخــل معتادًا كالفــم واألنف أم 
غير معتــاد كاألذن وغيرها؟ وهل البد أن 
يكون الداخل مغذيًا كطعام وشراب أم ال 
يشــرتط فكل داخل مفطــر؟ والخالف يف 
صحة بعض األحاديث وضعفها، وصحة 
القياس و كل هذا محل خالف، واكتشاف 
الطــب الحديــث ســبب لخــالف مــا كان 
يعتقــده الفقهــاء من منافذ الجســم بعضها 



١٠٨

إلى بعض من عدمه: كمنفذ األذن والعين 
والقبــل والدبــر إلى المعــدة، وللعلماء يف 
المفطرات اتجاهــان: مضيق للمفطرات، 

وموسع لها.

بلع اليســير مــن الطعام إن كان تعمد  J86
ذلك فقد فسد صومه، وإن كان غير متعمد 
فصومــه صحيــح، وهــو مذهــب جمهور 

الفقهاء، لتعذر التحرز منه. 

بلع ما بين األســنان حكمه كالمسألة  J87
السابقة. 

مفســد  رمضــان  هنــار  يف  الجمــاع  J88
للصيام باإلجماع ســواء بإنــزال أم بدون، 



١٠٩

واألدلة فيه مشتهرة، وتحته عدة مسائل:

كفــارة الجمــاع وهــي: عتــق رقبــة،  J89
فإن لم يجد فصيام شــهرين متتابعين، فإن 
لم يســتطع فإطعام ســتين مســكينًا، وهي 
على الرتتيب، وليست على التخيير، وهو 
مذهــب جمهور الفقهــاء، لمــا ورد أن أبا 
هريــرة ، قــال: بينما نحن جلوس 
عنــد النبــي، إذ جــاءه رجل 
فقال: يا رسول اهللا هلكت. قال: «ما لك؟» 
قال: وقعت على امــرأيت وأنا صائم، فقال 
رســول اهللا: «هل تجد رقبة 
تعتقها؟» قال: ال، قال: «فهل تســتطيع أن 



١١٠

تصوم شــهرين متتابعين»، قال: ال، فقال: 
«فهــل تجد إطعام ســتين مســكينا». قال: 
ال، قال: فمكث النبي، فبينا 
نحــن علــى ذلــك أيت النبي
بعــرق فيها تمر - والعــرق المكتل - قال: 
«أيــن الســائل؟» فقال: أنا، قــال: «خذها، 
فتصدق به» فقال الرجــل: أعلى أفقر مني 
يا رســول اهللا؟ فواهللا مــا بين البتيها - يريد 
الحرتيــن - أهل بيت أفقر مــن أهل بيتي، 
فضحــك النبــي  حتى بدت 

.(١) أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك»

(١) أخرجه البخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١). 



١١١

إذا تعــذر العتق كما هو الحال يف هذه  J90
األزمنة فإنــه ينتقل إلى الصيــام، وال يصار 
إلــى القيمة علــى الراجــح، وهــو مقتضى 
الحديــث  ألن  األربعــة،  األئمــة  مذهــب 
صريــح يف أن االنتقــال عند عــدم وجوده، 
وألن يف االنتقال إلى القيمة مخالفة للنص.

مــن أفطــر يف أثنــاء صيام الشــهرين  J91
المتتابعين لعذر كمرض أو سفر أو حيض 
أو نفاس أو جهل أو نسيان فال يضر ذلك، 

وهو مذهب جمع من الفقهاء، للعذر.

فــرع: مــن وجب عليــه صيام شــهرين 
متتابعين وال يستطيع التتابع ولكن يستطيع 



١١٢

صيامه متفرقًا ف يجــب عليه الصوم ويفطر 
عند العذر كما تقدم .

مــن لم يســتطع الصيام لمــرض أو كرب  J92
فيطعم ســتين مســكينًا ذكرًا أو أنثى ولو كان 
صبيــًا يــأكل الطعام، ســواء دفعــة واحدة أو 
يفرقها عدة أيام حتى تبلغ ستين مسكينًا ، وال 
يصح أن يعطيها شــخصًا واحدًا دفعة واحدة 
ســواء يف يوم أو يف ســتين يومًا، وهو مذهب 

جمهور الفقهاء، لظاهر النص النبوي. 

ومقــدار اإلطعــام ممــا اختلف فيه،  J93
يف  الروايــات  تعــدد  الخــالف:  وســبب 
المقدار، والخــالف يف صحة األحاديث، 



١١٣

وصحة القياس علــى الكفارات األخرى، 
فقيل: خمســة عشر صاعًا(١) لكل مسكين 
ُمد، وقيــل: ثالثون صاعًا، لكل مســكين 
نصــف صــاع، وكالهمــا مذهــب لجمــٍع 
مــن الفقهــاء، وقيــل: طعامــًا، مشــبعًا ، 
وهــو مذهــب طائفة من الفقهــاء، لضعف 
واألقــرب: األدلــة المحــددة واختالفهــا،
الثالــث؛ ألنه  أمــر المجامع 
ابتداًء بالطعام ولــم يحدد المقدار ولو أراد 
التحديــد لبّينه كما يف الكفــارات األخرى، 
ويكون من طعام أهل البلد وال ُتخرج نقدًا.

كيلو،  ثالثة  والصاع  أمداد،  أربعة  يساوي  الصاع   (١)
وخمسون  سبعمائة  يساوي  الواحد  المد  فيكون 

جرامًا.



١١٤

يصــح أن يغديهــم و يعشــيهم لكــن  J94
بقدر عدد المســاكين، وهــو مذهب طائفة 
من الســلف و الفقهاء، وهل يكون بمقدار 
محــدد أم بقــدر إشــباعهم؟ مبنــي علــى 

الخالف السابق.

ــارف اإلطـــعـــام، والــتــربع  ــص ــرع: م فـ
باإلطعام عن العاجز بإذنه تقدم حكمها.

تنبيــه: األعــذار الموجبــة لالنتقال من 
الصيام إلى اإلطعام هــي أمر بين اهللا وبين 
المكلــف، فكٌل أعرف بنفســه، وال يجوز 
االنتقــال إلــى اإلطعــام بســبب األعــذار 

والمشقة اليسيرة والمحتملة.



١١٥

مــن عجــز عــن الكفــارة ال تســقط  J95
عنــه وتبقى يف الذمــة متى تيســر له وجب 
إخراجها، فإن مات ولم يســتطع فال شيء 
عليــه، فإن خلــف تركة وجبــت يف تركته، 

وهو مذهب جمهور الفقهاء.

هل على الزوجة كفارة؟ لها حالتان:   J96
األولى: إذا كانت مكرهة فال كفارة، اتفاقًا.

فيلزمهــا  برضاهــا  كان  إذا  الثانيــة: 
الكفــارة، وهو مذهــب جمهــور الفقهاء، 
ألن مــا ثبــت يف حــق الرجل ثبــت يف حق 

المرأة، وال دليل على التفريق.



١١٦

هل يقضي اليوم الذي جامع فيه؟ J97
نعــم يلزمــه القضــاء، وهو مذهــب األئمة 
 الرســــول  ألن  األربـعـــة، 

أمــر المجامــع بالقضــاء: (واقــض يومــًا 
يف  المتعمــد  علــى  وقياســًا  مكانــه)(١)، 
إنــزال القيء فعليه القضــاء، وألن األصل 
القضــاء، وال دليــل على اإلســقاط، وألن 
الحــق يســقط بــاألداء أو القضــاء والذمة 

مشغولة هبما، والقواعد تدل عليه. 

.(٨٠٥٧) البيهقي   .(٢٣٩٣) ــوداود  ــ أب رواه   (١)
 (١٧٢/٤) الباري  أصل،فتح  لها  حجر  ابن  وقال 
الوسطى  األحكام   ،(٣٤٤/١) للخليلي  اإلرشاد 

(٢٣١/٢)، هتذيب السنن البن القيم (٤٤٧/١).



١١٧

مــن فعــل الزنا عيــاذًا باهللا فــإن عليه  J98
الكفــارة، وهو مذهــب جمهــور الفقهاء، 
كالنــكاح الصحيــح، وال فــرق، النتهــاك 
حرمــة الشــهر بمحرم بــل من بــاب أولى 

وجوب الكفارة.

مــن أفطــر متعمدًا لكــي يجامع فإنه  J99
يأثم وتجب الكفارة، وهو مذهب جمهور 
الفقهاء، ألن عدم القــول بالكفارة يوجب 
التحايــل، وال تــأيت الشــريعة بمثــل هــذه 

الحيل. 

مــن أكل ناســيًا فظــن أنــه أفطــر  J100
فجامــع فال كفــارة، وهو مذهــب جمهور 



١١٨

الفقهــاء، ألن الجهــل بالحــال كالجهــل 
بالحكم، ويقضي.

تكرار الجماع له حاالت: J101
أ- إن كــرر الجمــاع يف يــوم واحد ولم 

يكفر عن األول فكفارة واحدة اتفاقًا.

ب- إن كــرر الجمــاع يف يــوم واحــد 
وكفــر عــن األول فكفــارة واحــدة، وهــو 
مذهب جمهور الفقهــاء، ألنه لم يصادف 

صومًا صحيحًا.

ج- إن كرر الجماع يف يومين وكفر عن 
اليوم األول فيكفر ثانية بال خالف.



١١٩

د- إن كــرر الجماع يف أيام متعددة ولم 
يكفر فمحل خــالف، والراجح: أنه تتعدد 
الكفــارات بتعــدد األيــام، وهــو مذهــب 
عبــادة  يــوم  كل  ألن  الفقهــاء،  جمهــور 
مســتقلة، فإن قــال قائل يف قصــة المجامع 
لم يسأله الرسول: كم يومًا 
جامعت) فالجواب: أنه وردت رواية تقيد 
هذا، وهي: قال: وقعت على أهلي يف يوم 

من شهر رمضان، قال: « أعتق رقبة»(١).

هل النزع يأخذ حكم الجماع؟  J102

البيهقي يف الكربى (٨٠٤٨) والدارقطني  (١) أخرجه 
(٢٣٠٣) وصححه. 



١٢٠

النزع: هو أن ينزع الرجل آلته مباشــرة من 
الجمــاع حينمــا يــؤذن المــؤذن أو يدخل 

الوقت لصالة الفجر.

وحكمه: ال يأخذ حكم الجماع، وعليه 
فصومــه صحيح علــى الراجح مــن قولي 
العلماء، وهو قــول ابن عمر (١)، و مذهب 
جمهــور الفقهاء، ألنه توقــف عن  الفعل، 

ولم يستمر عند دخول الوقت.

إذا جامــع رجل امراتــه قبل الفجر  J103
واستمر يف جماعه يظن أن الفجر لم يطلع 
فتبيــن أنه كان قد طلــع فمحل خالف بين 

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٧٨). 



١٢١

العلماء رحمهم اهللا: 

القــول األول: أنــه ال قضــاء عليــه وال 
كفــارة، وهــذا قــول طائفــة مــن الســلف 
كســعيد بــن جبيــر، ومجاهد، والحســن، 

وإسحاق. 

أن الصوم يبطل وال كفارة  القول الثاين:
عليه، وهو مذهب جمع من الفقهاء.

القــول الثالث: أنه يجــب عليه القضاء 
والكفــارة، وهو مذهب جمع من الفقهاء، 
والراجــح: األول، ألن الحرج مرفوع عن 

الجاهل كالناسي.

مــن جامع ليالً ثم نزع ثم أنزل بعد  J104



١٢٢

الفجر فصومه صحيح اتفاقًا، ألن اإلنزال 
بذاته ال يفسد الصوم.

مــن جامع ليالً وطلــع عليه الفجر  J105
واســتمر فصومــه فاســد، ويلزمــه القضاء 
والكفــارة، وهو مذهب جمهــور الفقهاء، 

ألنه جامع وقت الصيام.

مفطــر  وهــو  المســافر  قــدم  إذا  J 106
والحائض إذا طهرت فال يلزمهم اإلمساك 
على الراجح فــإذا حصل جماع فال كفارة 
عليهم، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ألنه 

ال ضمان على المأذون فيه.

من جامع ثم اغتسل بعد الفجر فقد  J107



١٢٣

 : صح صومه، لحديث أم ســلمة
أن النبــي  كان يصبــح جنبًا 
مــن جمــاع ثــم يغتســل ويصــوم)(١)، ويف 

رواية:(وال يقضي) (٢).

اســتخراج المني ألجــل الفحص  J108
الطبي له حالتان:

األولــى: إن كان بطريقــة جراحيــة فال 
يفســد الصيــام، ألنــه ليــس اســتمناًء، فال 

حركة وال شهوة.
إن كان بطريقــة جهــاز القذف  الثانيــة:

(١) أخرجه البخاري (١٩٣١) ومسلم (١١٠٩).
(٢) أخرجه مسلم (١١٠٩).



١٢٤

فيفســد الصيام، ألنه شبيه باالستمناء، ألن 
فيه حركة وشهوة.

حقــن المنــي يف المــرأة للفحــص  J109
والعــالج ال يفســد الصيــام، ألنــه ليــس 

بجماع وال يف حكمه. 
قبــل  الســواك  اســتعمال  يشــرع  J110
الــزوال اتفاقًا وبعد الــزوال، وهو مذهب 
جمهــور الفقهــاء، لعمــوم أدلة الســواك، 

وال يصح النهي يف ذلك (١).

بلــع أثــر الســواك ال يفطــر علــى  J111
الراجح كالمسألة السابقة.

(١) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٣٥١/٦)



١٢٥

يكره تذوق الطعام -بال بلع- لغير  J112
حاجة، ويجوز التذوق عند الحاجة، وهو 

مذهب جمهور الفقهاء.

ثــالث  لهــا  والمباشــرة  القبلــة  J 113
حاالت:

أ-بدون شهوة تجوز اتفاقًا.

ب-بشــهوة تؤدي إلى اإلنزال محرمة 
اتفاقًا.

تجوز،  اإلنـــزال  أمــن  مع  بشهوة  ج- 
ــفــقــهــاء،  ــن ال ــة مـ ــف ــائ ــو مـــذهـــب ط ــ وه

 .(١) لفعله
(١) رواه مسلم (١١٠٦)



١٢٦

شروط الفطر:  J114
أ- العلــم بــأن الشــيء مفطــر، وضده 

الجهل، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

النســيان، وهــو  الذكــر، وضــده  ب- 
مذهب جمهور الفقهاء.

ج- االختيــار، وضــده اإلكــراه، وهو 
مذهب جمع من الفقهاء.

ذاكــرًا،  عالمــًا،  مفطــرًا:  فعــل  فمــن 
مختارًا، فقد فسد صومه، ومن فعله ناسيًا 
أو جاهالً أو خطأ فال يفسد صومه، لعموم 
أدلــة رفــع الحرج عــن الجاهل والناســي 



١٢٧

والمخطئ والمكره. 

ال تلــزم الكفــارة المغلظة من أفطر  J115
متعمدًا بغير الجماع على الراجح من قولي 
العلمــاء، وهو مذهــب جمع مــن الفقهاء، 

القتصار الدليل على الجماع فقط.

العلــم بحرمــة الجمــاع والجهــل  J116
بالكفارة ال يسقط الكفارة، فالعربة بمعرفة 
الحكــم ال الكفــارة بــال خــالف، لقصــة 

 . المجامع

هل المعاصي تفسد الصيام؟ محل  J117
خالف بين العلماء رحمهم اهللا : 



١٢٨

ال تفسده، ولكن تنقصه،  القول األول:
وهو مذهب جمهور الفقهاء، لعدم الدليل 

على البطالن.

القــول الثــاين: تفســده، وهــو مذهــب 
األوزاعــي والنخعــي، والراجــح: األول، 
وكان أحد الســلف يقول: (لو كانت الغيبة 
تفطر ما كان لنا صوم) اللهم احفظ صيامنا 

وجوارحنا.

مــن أكل ناســيًا فظن أنــه قد أفطر  J118
فــأكل بعد ذلك متعمــدًا فال يصح صومه، 
وهــو مذهب جمهــور الفقهــاء، ألن فطره 

الثاين متعمد.



١٢٩

هــل يجوز للعامــل الذي يعمل يف  J119
األعمال الشاقة الفطر خشية الضرر؟

إن كان يمكــن أن يقــدم إجــازة فهــو 
األولــى، وإن كان يتعــذر عليــه ذلــك فقد 
نــص العلماء على جواز ذلك، لعموم أدلة 

رفع الحرج، والمشقة تجلب التيسير.

يجــب الفطر ألجل إنقاذ آدمي إذا لم  J120
يمكن إال بالفطر، ألن ماال يتم الواجب إال به 
فهو واجب، وذلك كالعاملين - يف عمليات 

اإلنقاذ يف الحوادث - واألطباء وغيرهم.

قطــع نية الصيام يف الفرض تفســد  J121
الصيام، وهو مذهب جمهور الفقهاء،ألنه 



١٣٠

أصبح جزءًا من النهار غير ناو للصيام.

مــن نــوى قطــع الصيــام يف النافلة  J122
ثــم لم يفطر ورجع ونــوى الصيام فصومه 
صحيــح، ألن النفــل ال يشــرتط فيــه كل 

النهار نية الصيام فيه.

مــن تــردد يف اإلفطــار ولــم يفطــر  J123
فقد صح صومــه، بقاء على النية األصلية، 

وهي الصيام.

من نوى فعل مفسد للصيام كاألكل  J124
والشــرب ولم يفعل فصومه صحيح، ألنه 
لم يفعل مفســدًا للصيــام، ولكن ال يجوز 
له العزم على فعل ذلك بغير عذر شــرعًا، 



١٣١

ألنه من العزم على فعل المعصية.

من رأى من يأكل أو يشــرب ناســيًا  J125
فليذّكره فهو من التعاون على الرب و التقوى.

يجــوز للمــرأة اســتعمال مــا يمنع  J126
نــزول الحيــض لتصــوم، واألفضــل عدم 
اســتخدام حبــوب منع الحيــض إذا كانت 
تســبب اضطرابات وتقطر الــدم وتقطعه، 
وهــي معــذورة ومأجورة، ويجــوز لها أن 
تذكــر رهبــا وتدعو وتقــرأ القــرآن من غير 

َمس كقراءته عن طريق الجوال ونحوه.



١٣٢
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١٣٣
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الفطر للمسافر، له حاالت: J127
األولــى: أن يدخل عليــه رمضان وهو 

مسافر فله الفطر بال خالف.

الثانية: أن يســافر يف أثناء الليل ويستمر 
ســفره حتى النهار فله الفطــر يف قول عامة 

أهل العلم. 

الثالثــة: أن يخــرج من بلده مســافرًا ثم 
ينوي الصيــام يف أحد أيام ســفره، ثم يريد 
أن يفطــر فيجــوز لــه الفطر، وهــو مذهب 
جمــع مــن الفقهــاء، لمــا ورد عــن جابــر 



١٣٤

اهللا  رســول  أن   ، اهللا  عبــد  ابــن 
 خــرج عام الفتــح إلى مكة 
يف رمضــان فصام حتى بلغ كــراع الغميم، 
فصــام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، 
حتى نظــر الناس إليه، ثم شــرب، فقيل له 
بعد ذلك: إن بعــض الناس قد صام، فقال 
: (أولئــك العصــاة، أولئك 

العصاة) (١).

الرابعة: أن يخرج مــن بلده قبل الفجر 
وقــد نــوى الصيام ثــم يف أثناء ســفره أراد 
الفطــر فمحــل خــالف بيــن أهــل العلم، 

(١) أخرجه مسلم (١١١٤). 



١٣٥

والراجــح: يجــوز له الفطــر، وهو مذهب 
طائفة من الفقهاء، ألنه مســافر، والرخصة 
للمســافر مطلقة ســواء نــوى الصيام وهو 

مقيم أو مسافر، وكالمريض.

الخامسة: أن يسافر قبل الفجر ولم ينو 
الصيام فيجوز الفطر، ألنه لم ينو الصيام .

الفطــر  أم  الصيــام  أفضــل  أيهمــا  J128
العلمــاء  بيــن  خــالف  محــل  للمســافر؟ 

رحمهم اهللا:

القول األول: الفطر أفضل، وهو مذهب 
ابن المسيب ومجاهد وجمع من الفقهاء.

القــول الثــاين: الصــوم أفضــل، وهــو 



١٣٦

مذهب جمهور الفقهاء.
القــول الثالــث: أيســرهما عليــه، وهو 

مذهب طائفة من الفقهاء.
القول الرابع: التخيير، وهو مروي عن 
جمع من الصحابــة ، والراجح:

األول، لحديث حمزة بن عمرو األسلمي 
، أنــه قــال: يــا رســول اهللا، أجــد 
بي قوة علــى الصيام يف الســفر، فهل علي 
 : جنــاح؟ فقــال رســول اهللا
«هي رخصة من اهللا، فمن أخذ هبا، فحسن 

ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه» (١).

يصــوم يف  أن  للمســافر  األفضــل  J129
(١) أخرجه مسلم (١١٢١). 



١٣٧

ســفره يوم عاشــوراء وعرفة، وهو مذهب 
بعض الفقهاء، ألهنــا أيام ال تقضى، وورد 
ذلك عن ابن عباس (١) والزهري 

.(٢)

كل ســفر يجــوز للمســافر الفطــر  J130
فيه ولو كان ســفر معصيــة أو صيد أو نزهة 
ونحوها، وهــو مذهب جمع مــن الفقهاء، 
ألنه مسافر جاز له الرتخص بأحكام السفر.

والشــاحنات  القطــارات  ســائقو  J131
والطائرات والسفن والمالحون ونحوهم 

لهم حالتان:

(١) أخرجه ابن أبي شيبة يف المصنف (٩٣٣٨)
(٢) أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان (٣٥١٨)



١٣٨

األولــى: إن كان لهــم بلد يــأوون إليه، 
ولهــم فيه ســكن فهنــا يباح لهــم الفطر يف 

سفرهم.

الثانية: إن لم يكن لهم مكان يأوون إليه 
ومعهم أهلهم دائمــًا، وجميع مصالحهم 
فــال يقصــرون وال يفطــرون، ألهنــم غيــر 
مسافرين فمراكبهم أوطاهنم، وهو مذهب 

جمهور الفقهاء.

من ســافر ليفطر فسفره محرم، وال  J132
يجــوز له الرتخــص بأحكام الســفر، وهو 
مذهب جمهور الفقهاء، ألنه متحايل على 
حــدود اهللا، فيعامــل بنقيض قصــده، فعن 



١٣٩

أبي هريــرة  قال: قال رســول اهللا 
: «ال ترتكبــوا مــا ارتكبــت 
بأدنــى  اهللا  محــارم  فتســتحلوا  اليهــود، 

الحيل».(١)

إن جامع وهو مقيم، ثم ســافر فقد  J133
وجبت عليه الكفارة، وهو مذهب جمهور 
الفقهاء، ألنه وقت الجماع كان مقيًما، وال 

يحل له ذلك.

إذا نــوى المســافر الصيــام ودخل  J134
بلــده فال يجــوز لــه الفطر، و هــو مذهب 

وجــّود  (ص٤٦)  بطة  البــن  الحيل  إبطال  جــزء   (١)
إسناده ابن كثير، انظر التفسير (٤٩٣/٣) 



١٤٠

جمهور الفقهاء، ألنه انقطع الرتخص. 

من سافر ويعلم أنه يرجع إلى بلده  J135
يف أثنــاء النهــار فلــه الفطــر، وهــو مذهب 

جمهور الفقهاء، ألنه مسافر.

مــن ركــب الطائــرة يف النهار وهو  J136
يريــد الصيام فال يفطر حتى تغيب شــمس 
الجــو الذي هو فيه، ولو ركب الطائرة قبل 
غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار 

فال يفطر حتى تغرب الشمس.

من مر بسماء بلٍد أهلها أفطروا وهو  J137
يفطر، ويفطر  يرى الشــمس يف سمائها فال



١٤١

إذا نــزل يف بلــد قد غابــت فيها الشــمس، 
لقــول الرســول : (إذا أقبل 
الليــل مــن هاهنا،وأدبر النهار مــن هاهنا، 

وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)(١). 
تنبيــه: مــن ســافر بالنهــار إلــى جهــة 
المشــرق فســيقصر يف حقــه النهــار، وإن 
سافر إلى جهة المغرب فإنه سيطول النهار 
يف حقه، فالعربة هي يف المكان الموجود به 
المسافر وقت طلوع الفجر ووقت غروب 

الشمس سواء قصر النهار عليه أم طال.

من ســافر بالطائرة وحجزه مؤكد،  J138
والمطار خارج البلــد، فأفطر بعد خروجه 
مــن بلــده، ثم تأخــرت الطائــرة أو حصل 

(١) تقدم تخريجه.



١٤٢

مانع منعه من الســفر يف ذلــك اليوم ففطره 
صحيح، وال يلزمه اإلمســاك، ألنه فعل ما 

وافق الشرع، وعليه القضاء.

المســافر إذا أراد الفطــر فــال يفطر  J139
حتــى يفــارق بنيــان بلــده، وحكــى ابــن 
المنــذر و ابــن عبــد الــرب والنــووي وابن 
قدامــة اإلجمــاع، ومــا ورد مــن حديــث 
أبي بصرة(١)وأنس (٢)من الفطر قبل مفارقة 

(١) أخرجه أبوداود (١٤٠٢) وسكت عنه، وفيه كليب 
يف  خزيمة  ابــن  قــال  كما  مجهوالن  وهما  وعبيد 

صحيحه (٢٠٤٠)
(٢) أخرجه الرتمذي (٧٩٩) وحسنه الرتمذي وضعفه 
الشوكاين يف نيل األوطار (٢٧١/٤) وذكره الحافظ 

وسكت عنه.



١٤٣

البنيان ففيهما ضعف ومناقشة.

من سافر صائمًا فيجوز له الجماع  J140
ســواء أكل قبــل ذلك أو نــوى الفطر أو لم 
ينوه علــى الراجح، وهــو مذهب جمهور 
الفقهاء، ألنه يجوز له الفطر وهو مســافر، 

سواء أفطر بالجماع أو غيره.

من ســافر إلى بلــده وهو مفطر فال  J141
يلزمــه اإلمســاك علــى الراجح مــن قولي 
العلمــاء، وهو مذهــب جمهــور الفقهاء، 
لعدم الدليل عليه، وألنه ال فائدة من ذلك.

من سافر يف رمضان فال يجوز له أن  J142
يصوم غير رمضان ال قضاء وال كفارة وال 



١٤٤

تطوعًا، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ألنه 
إذا لم يرد الرخصة فيلزمه واجب الوقت.

اختالف رؤية الهالل ابتداء وانتهاء  J143
بين البلدان، لها سبع حاالت:

األولى: من سافر من بلد يف آخر شعبان 
والناس مفطرون وجاء إلى بلده وهم رأوا 
الهالل وسيصومون فيلزمه الصيام معهم.

الثانيــة: من ســافر من بلد قبــل دخول 
شــهر العيد وقد صــام معهم ثم قــدم بلده 
وهــم صيــام فمحل خــالف بيــن العلماء 

رحمهم اهللا: 

يصوم معهم حتى يفطروا  القول األول:



١٤٥

وإن زاد علــى ثالثيــن يومــًا، وهو مذهب 
جمع من الفقهاء.

يفطــر ســرًا إن زاد عــن  القــول الثــاين:
ثالثيــن يومــًا، وهــو مذهــب جمــع مــن 

الفقهاء، واألقرب: يفطر، لما سيأيت.

الثالثة: من ســافر من بلد رأوا فيه هالل 
شوال وقدم على بلده ولم يروا فيه الهالل 
محــل خــالف بيــن العلمــاء رحمهــم اهللا 

كالخالف السابق.

األقرب: ال يجوز الصيام، ويفطر سرًا، 
ألن فرضــه تســعة وعشــرون أو ثالثــون، 
وهــذه زيــادة ال تجوز،وألنه انتهى يف حقه 



١٤٦

شــهر رمضــان، وإن قلنــا إنه نافلــة فكيف 
تكون النافلة فرضًا؟.

 : قولــه  عــن  ويجــاب 
(الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون 

واألضحى يوم تضحون)(١) بما يلي:

 بأنــه ال يصح مرفوعــًا، وإن صح فإن 
الصوم يوم يصوم الناس فيما وافق الشرع، 
الشــهر  الحديــث ســيق يف دخــول  وألن 
وخروجــه، وهذا قد خرج الشــهر يف حقه 
تبعًا لبلد تبعه، ولم يكن كمن رأى الهالل 

غريب»، «حسن  وقال   (٦٩٧) الرتمذي  أخرجه   (١)
قول  أنه من  الدارقطني  األلباين وصحح  وصححه 

عائشة، انظر العلل (٣٨٩٣) 



١٤٧

وحده ثم ردت شهادته، وقد أدى الواجب 
الــذي عليه، والزيــادة على غيــر الواجب 

تكليف بما لم يشرعه اهللا.

الــمــســألــتــيــن  الـــخـــالف يف  وســبــب 
أو  األول  بالبلـد  الـعــربة  هـل  الســابقتين 

الثاين؟

الرابعــة: من ســافر من بلــد وهم صيام 
يف آخــر الشــهر وقدم على بلــده وهم رأوا 
هالل شوال فيفطر معهم، وإن كان صيامه 
ناقًصــا عن تســعة وعشــرين يوًمــا فيفطر، 

ويقضي يوًما مكانه.

الخامسة: من صام يف بلد وأفطر معهم 



١٤٨

للعيــد وقد صام تســعة وعشــرين يوًما ثم 
سافر لبلده، فال يخلو من حاالت:

أ- أن يكــون بلده والبلد المســافر إليه 
صاموا تسعة وعشــرين يوًما فيجزئه تسعة 

وعشرون يوًما.

أفطــر  الــذي  البلــد  يكــون  أن  ب- 
فيــه وحضــر العيــد معهــم قد صام تســعة 
وعشــرين يوًمــا وبلده صــام ثالثيــن يوًما 
ســواء صام مع بلده أياًما أم لم يصم؛ فهذا 
يجزئه تســعة وعشــرون يوًما حسب البلد 

الذي أفطر معهم.

أن يكــون كال البلدين صام ثالثين  ج-



١٤٩

يوًما لكنه صام تسعة وعشرين يوًما وأفطر 
العيد يف البلد الذي ســافر إليــه كأن يكون 
بلــده صــام بعــد البلــد الــذي ســافر إليه؛ 
فذهب بعــض المعاصرين إلــى أنه يجزئه 
صيام تســعة وعشرين يوًما؛ ألن الشهر إما 
تســعة وعشــرون أو ثالثون، واألحوط أن 
يقضــي هــذا اليــوم، ألن كال البلدين صام 

الثالثين.

السادســة: مــن صام أهل بلده و ســافر 
أول يوم إلى بلد لم يصم أهله و اســتقر فيه 

فله حالتان:

أ-إن كان اســتقر يف البلد المسافر إليه، 



١٥٠

و أدرك العيــد معهــم، و قــد صــام تســعة 
وعشــرين يومًا فيبقى يف حقــه قضاء اليوم 

األول.

ب- إن كان اســتقر يف البلــد المســافر 
إليه، و أدرك العيد معهم، و قد صام ثالثين 
يومًا فيبقى يف حقه قضاء اليوم األول، فهل 
يصومه و يكون صام واحدًا و ثالثين يومًا 
أو يســقط عنه ألن الشــهر ثالثــون يومًا؟ 

القضاء. محل تأمل، واألحوط

وهل يصح أن يجعل اليوم الثالثين  J144
قضاء؟ 

ال يجوز أن يصوم المســافر والمريض 



١٥١

يف رمضــان غيــره، وهــو مذهــب جمهور 
الفقهاء، ألنه واجب مضيق، ال يسع غيره.

السابعة: من سافر من بلده مفطرًا وهم 
صائمــون يف اليــوم الثالثيــن وقــدم علــى 
بلد وهــم مفطرون للعيد فيلزمــه القضاء، 

النشغال الذمة به.



١٥٢
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قضــاء  يف  االســتعجال  يســتحب  J145
رمضان، واألولى عدم تأخيره إال لحاجة، 
ألن اإلنســان ال يدري مــاذا يعرض له من 

آفات الدنيا.

يجب القضاء قبل رمضان القادم، وهو  J146
 مذهــب جمهور الفقهاء، ألن عائشــة

لم تؤخر القضاء عن ذلك ، وهو األحوط.

يكــون  أن  القضــاء  يف  يلــزم  ال  J 147
متتابعــًا، فيجوز متفرقــًا على الراجح من 
قولــي العلمــاء ، وهــو مذهب أنــس وأبي 



١٥٤

األربعــة،  واألئمــة   ،(١) هريــرة 
.﴾ َخَر
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مــن أخر رمضان حتــى دخل عليه  J148
رمضان آخر فله حالتان:

األولــى: إن أخره لعــذر وجب القضاء 
بدون فدية، اتفاقًا.

الثانيــة: إن أخــره لغيــر عــذر وجــب 
القضــاء مــع الفديــة عــن كل يــوم، وهــو 
مذهب جمهــور الفقهاء، لفتوى ســتة من 

الصحابة  بالفدية (٢).

(١) تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٠٦)
للبيهقي  الكربى  السسن   (٣٦٦/٣) االستذكار   (٢)



١٥٥

ال تتكــرر الكفــارة بتكــرر تجــاوز  J149
أكثــر من رمضان يف التأخيــر على الراجح 
مــن قولي العلمــاء، وهو مذهــب جمهور 

الفقهاء، لعدم الدليل. 

فــرع: أحكام اإلطعام هنــا كما تقدم يف 
فدية العاجز عن الصيام. 

من أفطر يف رمضان متعمدًا بغير عذر  J150
فعليه التوبــة والقضاء، وهــو مذهب األئمة 

األربعة، ألن الذمة مشغولة كما تقدم.

يجــوز الفطر يف صيــام يوم القضاء  J151
من رمضــان لعذر، وال يجــوز الفطر لغير 

(٨٢١١) مصنف عبدالرزاق (٧٦٢٠)



١٥٦

عــذر بــال خــالف، ألن القضــاء كاألداء، 
ومثله كّل صيام واجب كالكفارات.

مــن أفطر يوم القضاء فيلزمه قضاء  J152
نفــس اليوم ال قضــاء يومين، على الراجح 
مــن قولي العلمــاء، وهو مذهــب جمهور 

الفقهاء، لعدم الدليل.

يجــوز التطوع بالصيــام قبل قضاء  J153
رمضان، وهو مذهب جمهور الفقهاء،ألن 

وقت قضائه موسع.

صيــام أيام التشــريق من شــهر ذي  J154
الحجة وهي (١١و١٢و١٣) لها حالتان:



١٥٧

األولى: يشرع للحاج المتمتع والقارن 
إذا لم يستطع ذبح الهدي أن يصومها.

الثانية: ال يجوز لغيــر الحاج ال فرضًا 
وال نفــالً، وهــو مذهب جمهــور الفقهاء، 

للنهي(١). 

يجوز قضاء رمضان يف يوم الجمعة  J155
والسبت، وهو مذهب األئمة األربعة، لعدم 
القصد بالتخصيص، وأما حديث النهي عن 

صيام السبت فهو ضعيف كما سيأيت.

من مات وعليه صيام فله حاالت: J156

(١) رواه البخاري (١٩٩٧) وأبوداود (٢٤١٨) 



١٥٨

األولى: إن كان بسبب مرض ال يرجى 
برؤه ولــم يطعم فإنه يطعم عنــه ورثته من 
مالــه إن خلــف تركة أو أطعمــوا ع نه على 

وجه التربع.

الثانيــة: إن كان بســبب مــرض يرجــى 
بــرؤه واســتمر به المرض حتــى مات ولم 
ي تمكــن من الصيــام فليس عليــه وال على 
ورثته شــيء، وهو مذهب األئمة األربعة، 

للعذر، ولعدم التفريط.

الثالثــة: إن زال عــذره وتــرك القضــاء 
تساهالً حتى تويف فإنه يطعم عنه ورثته من 
مالــه إن خلف تركــة أو أطعموا على وجه 



١٥٩

التــربع، وهو مذهب جمهور الفقهاء، ألنه 
واجب يف ذمــة الميت، ويصح الصيام عنه 

عند بعض العلماء.

هــل يصــح أن يصــوم الورثــة عن  J157
ميتهم يف يوم واحد إذا كان عليه صيام عدة 

أيام؟ له حالتان:

األولــى: إن كان الصيــام ال يشــرتط له 
التتابــع كقضــاء رمضان فيصــح أن يصوم 
الورثــة عــن ميتهم يف يــوم واحــد أو أيام، 

شخص أو عدة أشخاص.

الثانية: إن كان الصيام يشرتط له التتابع 
ككفــارة القتــل والجماع يف هنــار رمضان 



١٦٠

فالبد أن يكــون المتربع شــخصًا واحدًا. 
وقيــل: يصح أن يصــوم جماعة، وكالهما 

لجمع من الفقهاء، والمسألة محتملة.

التداخل يف الصيام له حاالت: J158
أ- التداخــل بيــن الواجبــات كرمضان 

وكفارة ال يصح اتفاقًا.

ب- التداخل بين صيام النفل والفرض 
له حاالت:

األولى: أن يكــون أحدهما مرتبًا على 
اآلخر كصيام الست مع قضاء رمضان فال 
يصــح، ألن األجر مرتتب على تمام صيام 

رمضان كما سيأيت.



١٦١

الثانيــة: أن يكونا منفصلين فاألقرب له 
حالتان:

األولى: ســنة مطلقة مــع فرض كصيام 
االثنيــن والخميس وعشــر ذي الحجة مع 
القضاء والكفارة فيصح، كتحية المســجد 
مع الفريضة، وهو مذهب األئمة األربعة .

الثانيــة: ســنة معينــة مع فــرض كصيام 
عرفــة وعاشــوراء مــع القضــاء والكفــارة 
فاألحوط عدم نية األمرين، ألن كالً منهما 
عبادة مستقلة، كسنن الرواتب مع الفرائض 
فــال يجمــع بينهــا، وهــو مذهــب األئمــة 
األربعــة، وألن األصــل عــدم التداخــل. 



١٦٢

وقيــل: يصــح، وهــو مذهــب جمــع مــن 
الفقهاء.

لــه  الُســنّة  صيــام  بيــن  ج-التداخــل 
حاالت:

األولى:ســنن مطلقة، كصيام عشر ذي 
الحجــة وثالثة أيام من كل شــهر واالثنين 
والخميــس، فيصــح التداخل والتشــريك 
بينها بنية واحدة كســنة صــالة الوضوء مع 

تحية المسجد.

ســت  كصيــام  معينــة،  ســنن  الثانيــة: 
مــن شــوال مع األيــام البيض علــى القول 
بأهنــا معينة، فــال يصح التشــريك ألن كالً 



١٦٣

منهما ســنة معينة، وقيل: يصح، والمسألة 
محتملة .

الثالثة: ســنن مطلقــة ومعينــة، كصيام 
ســت من شــوال وكعرفــة وعاشــوراء مع 
االثنين والخميس وثالثة أيام من كل شهر 
فيصح التشريك كتحية المسجد مع السنن 

الرواتب والضحى.

يســتحب صيام ســت من شــوال،  J159
وفضيلتها أشــهر من أن تذكــر، ويصومها 
من عليه قضاء رمضــان بعد القضاء، وهو 
مذهب جمــع من الفقهــاء، لظاهر النص، 
وقيــل: يصح أن تصام الســت قبــل قضاء 



١٦٤

رمضــان، وهو مذهــب جمهــور الفقهاء، 
والراجــح: األول، ألن تقديم الســت قبل 
صيام رمضان يخالف الشرط يف الحديث، 
وال تصام يف غير شــوال علــى الراجح من 
قولي العلماء ، ألنه سنة فات محلها، ومن 

له عذر يف تركها فيرجى له األجر.

صيام يوم عرفة له حالتان: J160
األولــى: لغير الحاج يســتحب اتفاقًا، 

وفضيلته أشهر من أن تذكر.

الثانية: للحاج فال ي صومه، وهو مذهب 
جمهور الفقهاء، ليتفرغ للعبادة من الدعاء 

والذكر.



١٦٥

واألقرب: إن كان يشــق على اإلنســان 
ويضعفــه عــن الذكــر والدعــاء فالفطر يف 
حقــه أفضــل ألن فضيلة الحــج أعظم من 
صيــام عرفــة، وإن كان الصيــام ال يضعفه 
فله ذلك، وهــو مذهب طائفة من الفقهاء، 
وقد ورد صيامه عن عائشة وأسامة بن زيد 
 والزبيــر وعثمان بن أبي العاص

والحسن وقتادة وعطاء (١)، وأما النهي عن 
صيامه فال يصح(٢) ، وإن صح فقيل: النهي 
للكراهة، أو من يشــق عليه ذلك، وألنه لم 
(١) أخرجه مالك يف الموطأ (١٣٩٠) مصنف بن أبي 

شيبة (٩٢١٩، ١٣٣٩٥) فتح الباري (٢٣٨/٤)
المنير(٧٤٩/٥)  البدر   (٢٤٤٠) أبوداود  أخرجه   (٢)

وضعفه العقيلي وابن حزم والنووي.



١٦٦

يرد منه  أمــر بالفطر للحاج 
 ، اهللا  عبــد  بــن  كحديــث جابــر 
أن رســول اهللا  خــرج عــام 
الفتح إلى مكــة يف رمضان فصام حتى بلغ 
كراع الغميم، فصــام الناس، ثم دعا بقدح 
مــن ماء فرفعــه، حتى نظر النــاس إليه، ثم 
شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس 
قد صام، فقــال: «أولئك العصــاة، أولئك 
 العصاة»(١) ويف رواية: (إن الناس قد شــق 
عليهم الصيام)، فقد حمله أهل العلم على 
من يضعفه الصوم يف السفر، أو ألنه أمرهم 
بالفطر لمصلحة التقوي على العدو، وهي 

(١) أخرجه مسلم (١١١٤)
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غايــة ومصلحة عظيمــة فلم يفعلــوا حتى 
عزم عليهم  بعد ذلك.

يستحب صيام عاشوراء وإن وافق  J161
يوم السبت، وهو مذهب جمهور الفقهاء، 
وهو اليوم العاشــر من المحرم،ويستحب 
صيام التاســع معه، وفضيلته أشــهر من أن 
تذكر، وأفضــل الصيام بعد رمضان شــهر 
اهللا المحرم(١) ويستحب اإلكثار من صيام 
شهر شعبان لفعله (٢)، وأما 

النهي عن صيام السبت فال يصح (٣).

(١) أخرجه مسلم (٢٠٢)
(٢) أخرجه البخاري (١٩٦٩) ومسلم (١١٥٦). 

(٣) قال مالك كذب، وضعفه النسائي والزهري وابن 
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الصيام الجماعي ألجل رفع البالء  J162
عن األمة أو عن بلد أو مســلم أو غير ذلك 
فعمــل غير مشــروع، لعدم الدليــل، وألنه 
لــم يرد ذلك عــن الصحابة ومــن بعدهم، 

واألصل يف العبادات التوقيف.

العربي وابن الملقن وغيرهم.
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تخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام  J163
أهــل البلد قبل صالة العيد بيوم أو يومين، 
وهــو مذهــب جمــع مــن الفقهــاء، لعمل 

الصحابة رضوان اهللا عليهم.(١)

من أخر زكاة الفطر حتى بعد صالة  J164
العيد فإن كان لعذر فيخرجها وال إثم عليه، 
وإن كان لغير عذر يخرجها مع اإلثم وعليه 

التوبة، وهو مذهب جمهور الفقهاء.

مــن وجبت عليــه زكاة الفطر وهو  J165

(١) أخرجه البخاري (١٥١١).
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مســافر فيجب عليــه أن يخرجهــا يف البلد 
الــذي هــو فيــه، وهــو مذهــب جمــع من 
الفقهــاء، ألن زكاة الفطــر تتبــع اإلنســان 
ل من يخرجها عنه يف  حيثمــا كان، وإذا وكَّ

بلده فجائز، واختاره طائفة من الفقهاء.

J166 إذا ســافر اإلنسان إلى بلد فيخرج 
زكاة الفطــر عن أهل بيتــه يف المكان الذي 
هو فيه إذا كانوا ليســوا معــه، وهو مذهب 
وإن  لــه،  تبــع  ألهنــم  الفقهــاء،  جمهــور 
أخرجوهــا عن أنفســهم يف بلدهم فيجوز، 

وهو مذهب جمع من الفقهاء.
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  اللهــم وفقنا لحســن الصيــام والقيام وال 
تحرمنــا فضائــل الشــهر وبركتــه، وارزقنا 
لصيامنــا  وحفظــًا  صدورنــا،  يف  ســالمة 
وذرياتنــا  لنفوســنا  وهدايــة  وجوارحنــا، 
وزوجاتنــا، وثباتًا حتى الممــات، ووقاية 
وعــزة  ونصــرًا  والفتــن،  الشــرور  مــن 

للمسلمين يف كل مكان.
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كلِّهم لــألحــبــة  زادًا  قــّدمــُت 

للدياِن الفرِض  صــوِم  شــأِن  يف 
كلِّنا ــهــي  إل ــا  ي علينا  فــامــنــن 

ــرضــواِن  وال الحسناِء  بالجنِة 

صّلوا على المبُعوث فينا رحمة
ُتكتب لُكم عشــرًا لدى الرحمن

صّلــى عليك اهللاُ يا خيــَر الورى
بــاآلذان اآلفــاُق  ضّجــت  مــا 
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ــَره ــث ن أردُت  مـــا  تـــمـــاُم  هـــذا 
َأتــمــه الـــــذي  هللا  ــُد  ــمـ ــحـ والـ

النّعم جــمــيــِع  عــلــى  أحـــمـــُده 
ينتمي   لــلــدوام  عظيمًا  حــمــدًا 

    كتبه / فهد بن يحيى العماري

    القاضي بمحكمة االستئناف
    البلد األمين ١٤٣٩/٣/٢٥هـ
Famary1@gmail.com
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فتح آفاق للعمل الجاد.* 
حنين األفئدة.* 
رحلة النجاح بين الزوجين.* 
سباق الدعاة إلى مواكب الحجيج.* 
معاناة شاب.* 
المختصر يف أحكام السفر.* 
زاد المسافر.* 
التحفــة يف أحــكام العمرة والمســجد * 

الحرام.
زاد المعتمر.* 
بغية المشتاق يف أحكام جلسة اإلشراق.* 
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زاد جلسة اإلشراق.* 
االبتعاث آمال وآالم وأحكام.* 
خالص الجمان يف اغتنام رمضان* 
يف العيد ملل فما الخلل؟.* 
همسات لزائرة البيت الحرام.* 
حكــم حضــور أعيــاد الكفــار بحجة * 

المصلحة والدعوة إلى اهللا.
سلوة الفؤاد يف آداب وأحكام الحداد.* 
اإلجابة الواضحة يف حكم تكرار الفاتحة.* 
إمتاع النظر بأحكام الجمع يف المطر.* 
جزء يف بعض أحكام نزالء الفنادق.* 
الوجازة يف أحكام صالة الجنازة.* 
التواضع العلمي.   * 
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المقدمة ............................  ٥
أوًال: مسائل متعلقة بشروط  الصيام 
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ثانًيا: مسائل متعلقة بوقت اإلمساك 

٧٥ والفطر ............................. 
٨٦ ثالًثا: المفطرات ونوازلها ........... 
١٣١ رابًعا:  الصوم يف السفر ............ 
١٥١ خامًسا:  صيام القضاء والتطوع .... 
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