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 . أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد
 الصيام كتاب

 مريم عن تعالى قال كما ، والترك واالمتناع والكف اإلمساك بو والمراد ، صياما يصوم صام مصدر:  ةلغ الصيام
 :  المشيور البيت ومنو ، الكالم عن ستمتنع أنيا المراد ، {إًِْسِيَّاً الْيَوْمَ أُكَلِّنَ فَلَيْ صَوْهَاً لِلزَّحْوَيِ ًَذَرْتُ إًِِّي}

 الُمُجماٌتعُمكٌوأخرىٌالعجاجٌٌِحتٌَتٌ،،،ٌصائمةٌغيرٌوخيلٌصيامٌخيلٌٌ

 .  الحركة عن ممسكة أي:  صائمة

 غروب إلى الفجر طموع من المفطرات وسائر والشرب األكل عن باإلمساك وجل عز هلل التعبد:  اصطالحا
 شخص من معين زمن في مخصوصة أشياء عن بنية إمساك:  يقول من ومنيم ، تعالى هلل قربة ، الشمس

 .  مخصوص

 :  مشروعيتو أدلة

 :  واإلجماع والسنة الكتاب الصيام مشروعية عمى دل

 :  الكتاب

 . { تَتَّقُوىَ لَعَلَّكُنْ قَبْلِكُنْ هِيْ الَّذِييَ عَلَى كُتِبَ كَوَا الصِّيَامُ عَلَيْكُنُ كُتِبَ آَهَنُوا الَّذِييَ أَيُّهَا يَا} وتعالى تبارك اهلل قول -

 :  السنة

ٌإالٌإلوٌالٌنأٌشيادةٌِ:ٌٌخمسٌعمىٌاإلسالمٌبني] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، المشيور عمر حديث -
قامٌ،ٌاهللٌرسولٌمحمداٌوأنٌ،ٌاهلل يتاءٌالصالةٌوا  ٌإليوٌاستطاعٌلمنٌالبيتٌوحجٌ،ٌرمضانٌوصومٌالزكاةٌوا 

 .  كثيرة واألحاديث،  عميو متفق [سبيال

 :  اإلجماع

 .  العمم أىل من كبيرة طائفة رمضان صيام فرضية عمى اإلجماع حكى

 الناس خير ثم ، عاشوراء صيام فرض ثم ، مستحبا بل ، واجبا الصيام يكن لم األول في ، بأطوار مر والصيام
 المغرب إلى يصومون الناس وكان ، بالصيام األمر جاء ثم ، يوما يصوم أو مسكينا يطعم ، واإلطعام الصيام بين
ذا ، أفطر اإلنسان طعم فإذا ،  إلى يمسك فإنو ، يفطر ولم العشاء عميو أذن أو ، يأكل أن قبل ونام يطعم لم وا 

 صحيح في عازب بن البراء حديث في كما ، العشاء صالة من اإلمساك ويبدأ ، القابل اليوم من الشمس غروب
 ، األنصار من وكان ، عنو اهلل رضي مةِصرْ  بن قيس أن وذلك ، وجل عز الرب من التخفيف فجاء ، البخاري

 ، ذىبت ثم ، لك أطمب لكن ، ال:  قالت ؟ طعام من عندك ىل:  فقال ، كمو نياَره يعمل وكان ، امرأتو إلى جاء
 غشي النيار أثناء في كان فمما ، يومو بقية الرجل فأمسك ، لك خيبةً :  فقالت ، غمبتاه قد عيناه إذا جاءت فمما
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 غروب إلى الفجر طموع من يصوموا بأن الناس وأمر ، التخفيف فجاء ، وسمم عميو اهلل صمى لنبيا فأخبر ، عميو
 ، الصائم أفطر الشمس غربت فإذا ، كمو نيارىم يمسكون الناس أصبح ، أطواره من الثالث الطور ىذا ، الشمس
 .  الشمس غروب إلى يمسك ثم ، الفجر طموع إلى عميو حراما كان ما لو وحل

 عميو اهلل صمى النبي أن وباإلجماع ، الثانية السنة في فرض قد رمضان صيام أن عمى اإلجماع العمماء حكى
 .  رمضانات تسعة صام ، وسمم

 :  بأمرين يثبت الشير أن وليعمم

 .  اليالل رؤية:  األول األمر

 .  يوما وعشرين تسعة شعبان كان إذا ، الشير دخل ، رمضان شير ىالل الناس رأى فإذا

 .  اليالل ير لم إذا يوما ثالثين شعبان إتمام:  الثاني األمر

ٌثالثينٌشعبانٌعدةٌفأكممواٌعميكمٌغمٌفإنٌ،ٌلرؤيتوٌوأفطرواٌلرؤيتوٌصوموا] وسمم عميو اهلل صمى النبي قال وقد
 [ٌ.ٌيوما

ٌٌىالِلوٌٌِبرؤيةٌٌِرمضانٌٌَصومٌٌُيجبٌُ:ٌٌاهللٌرحموٌقال. 

 :  يكون أن ، تعالى اهلل رحميم العمماء ذكرىا ، عدة شروط لمصيام

 .  مسمما -1

 .  بالغا -2

 .  عاقال -3

  قادرا -4

 . مقيما -5

 .  الموانع من خاليا -6

 .  مسمما يكون أن:  األول الشرط

 .  المسألة ىذه في الكالم وتقدم ، عميو الصوم يجب فال ، الكافر وضده

 .  بالغا يكون أن:  الثاني الشرط

 كان كما ، بو يأمره أن وليو عمى وجب الصوم يستطيع كان إن لكن ، الصوم عميو يجب لم بالغ غير كان فإن
 .  بصبيانيم الصحابة يفعل

 .  عاقال يكون أن:  الثالث الشرط

 إنما الكفارة ألن ؛ الصيام بدل كفارة عميو تجب وال ، خرفمال الشيخ عمى وال ، المجنون عمى الصوم يجب فال
 .  عقمو بقاء مع الصيام يستطيع ال اإلنسان كان إذا تجب

 .  قادرا يكون أن:  الثالث الشرط
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ن ، أخر أيام من فعدة برؤه يرجى مرضو كان فإن ، يصوم ال ، كالمريض ، قادر غير كان فإن  يرجى ال كان وا 
 .  مسكينا يوم كل عن يطعم ، اإلطعام إلى انتقل برؤه

 .  مقيما يكون أن:  لخامسا الشرط

 المؤلف كالم في سيأتي ؟ يستحب أو لو يشرع ىل ، الصيام عميو يجب لم مسافرا كان فإن ، المسافر وضده
 .  اهلل رحمو

 .  الموانع من يخمو أن:  السادس الشرط

 .  عمييا يجب لم نفساءَ  أو حائضا كانت فإن ، والنفاس الحيض مانعي من المرأة تخمو ، بالمرأة خاص وىذا

ٌٌُمف طرينٌٌَأصَبحواٌالثالثينٌٌَليمةٌٌَصحوٌٌٍمعٌٌَُيرٌٌَلمٌ ٌَفِإنٌ :ٌٌاهللٌرحموٌقال. 

 وال غيم السماء في ليس ، الصحو مع اليالل ير لم فإن ، تقدم كما العدة إكمال أو ، اليالل برؤية الشير يدخل
 وال ، اليالل يروا لم ألنيم ؛ مفطرين يصبحون فإنيم ، يروه ولم اليالل لناسا وتراءى ، يقولون كما عمة وال قتر

 في قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ يجوز ال الحال ىذه في الصوم أن الراجح بل ، لالحا ىذه في يصومون
ٌفميصموٌصوماٌيصومٌكانٌرجلٌإالٌ،ٌيومينٌوالٌيومٌبصومٌرمضانٌتقدمواٌال] ىريرة أبي حديث  والنيي ،[
 .  التحريم يقتضي

نٌ :ٌٌقال  .ٌٌصوُموٌيجبٌٌُالمذىبٌٌِفظاىرٌٌَُقَترٌٌٌأوٌغيمٌٌٌدوَنوٌٌُحالٌٌَوا 

 في يرد ولم ، تمحظون وكما ، وغيره شيخنا ذكر كما اهلل رحمو المؤلف من غريبة العبارة ىذه( : المذىب ظاىر)
 .  أبدا مثميا الكتاب

 ىذا يصام أن فيجب ، قتر أو غيم اليالل رؤية دون حال قد يكون أن بشرط ، الثالثين يوم ىو ذكره ذيال واليوم
 .  اليوم

 :ٌٌالشكٌيوم

 .  ؟ الشك يوم ىو فما كذلك األمر كان إذا

 إنوف اليوم ىذا وأما ، قتر أو غيم اليالل رؤية دون يحل لم إذا الثالثين يوم ، ىذا قبل الذي اليوم أنو:  المذىب
 .  لمعبادة احتياطا صومو يجب

 حال إذا فيو يشك الذي إنما ؟ حصل شك فأي ، فيو اليالل ير لم األول اليوم ألن ؛ الثاني أنو شك ال الشك ويوم
 .  القترة أو الغبرة أو السحاب تحت ىل لكنو ، ىل قد ربما اليالل ألن ؛ قتر أو غيم رؤيتو دون

 أو أقوال تسعة العمماء ذكر ؟ صيامو حكم ما قتر أو غيم اليالل رؤية دون حال إذا الثالثين يوم صيام:  إذن
 :  األقوال من مجموعة نذكر ، فييا روايات سبع أحمد لإلمام ، أكثر

 والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، قتر أو غيم اليالل رؤية دون حال إذا الثالثين يوم صيام يحرم أنو:  األول القول
 .  قول في
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 :  األدلة

ٌ،ٌيومينٌوالٌيومٌبصومٌرمضانٌتقدمواٌال] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي حديث :األول الدليل
 .  عميو متفق [فميصموٌصوماٌيصومٌكانٌرجلٌإال

 الغيم حال عاما جاء والحديث،  التحريم النيي في واألصل،  رمضان تقدم عن نيى  النبي أن: اإلستدالل وجو
 . وعدمو

 [ثالثينٌالعدةٌفأكممواٌعميكمٌغمٌفإن] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن حديث :الثاني الدليل
 العدة بإكمال أمر  النبي ألن ؛ شعبان من ألنو ؛ يصام ال اليوم ىذا أن عمى يدل وىذا،  البخاري اإلمام أخرجو
  . لموجوب واألمر،  ثالثين

 أخرجو ، ثالثا كررىا ، [المتنطعونٌىمك] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مسعود ابن حديث :الثالث الدليل
 غير في لمعبادة احتياط ألنو ؛ متشدد متنطع يوم بصوم رمضان يتقدم والذي:  قالوا ، صحيحو في مسمم اإلمام
 ىذا اإلنسان يصوم أن يجوز ال ألنو ؛ وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي ذكره الذي اليالك في يقع قد ،ومحم
 .  اليوم

 اإلمام وأخرج ، [القاسمٌأباٌعصىٌفقدٌفيوٌيشكٌالذيٌاليومٌصامٌمن] :قال ياسر بن عمار عن :الرابع الدليل
 .  غيرىما أو قتر أو غيم ليمتو في اليالل يةرؤ  دون يحول الذي اليوم في إال يصدق ال والشك،  مسمم

 إليو وذىب ، مكروه قتر أو غيم اليالل رؤية دون حال إذا شعبان من الثالثين يوم صيام أن:  الثاني القول
 .  قول في الحنابمة

 :  األدلة

 .  التحريم عمى ال الكراىة عمى السابقة األحاديث في النيي حمموا -

 إلى التحريم من صرفو من ، لمتحريم يكون أن النيي في األصل ألن ؛ دليل إلى اجيحت الكراىة إلى والصرف
 .  الدليل فعميو الكراىة

 وابن ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار القول وىذا ، االحتياط سبيل عمى مباح صومو أن:  الثالث القول
 وجوب عدم في أحمد اإلمام عن المروية الرواية عمى مبني وىو ، حنيفة أبي إلى اإلسالم شيخ نسبو وقد ، القيم
 اإلسالم شيخ قال ، مباح:  قالوا ؟ ماذا أو مباحا أو مكروىا يكون ىل صومو يجب ال قيل فإذا ، اليوم ىذا صوم

 وأصول ، أكثرىم أو والتابعين الصحابة من كثير مذىب وىو ، عنو الصريح المنصوص أحمد مذىب ىذا"
 أحمد اإلمام كالم في لموجوب أصل وال :"وقال ،"  محرم وال بواجب ليس االحتياط أن عمى رةمستق كميا الشريعة

 يتوجو فال ، بو أمر وال بالوجوب صريحا أحمد عن أجد لم" الفروع صاحب وقال ،" الصحابة من أحد كالم في وال
 .  العبادة ال االحتياط باب من احمب الصيام لكن ، صيامو يجب ال أنو يرون فيم ، بوجوبو القول أي" إليو إضافتو
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 شيخ أي ، العباس أبو اختاره:  الزركشي قال ، رواية في الحنابمة إليو وذىب ، مستحب صومو أن:  الرابع القول
 .  اهلل رحمو لمشيخ آخر رأيا ىذا يكون وقد ، اإلسالم

 :  األدلة

 كما ، صائما أصبح قتر أو غيم دونو حالو  الثالثين يوم كان إذا ، عنيما اهلل رضي عمر ابن فعل ىذا أن -
 .  اليوم ىذا يصوم كان اهلل رحمو واإلمام ، األلباني وصححو ، والدارقطني أحمد اإلمام أخرج

ذا ، صاموا اإلمام صام فإذا ، لإلمام تبع الناس أن:  الخامس القول  اإلمام عن رواية وىي،  أفطروا أفطر وا 
 . أحمد

 :  األدلة

[ٌالناسٌيضحيٌيومٌواألضحىٌ،ٌالناسٌيفطرٌيومٌالفطر] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عائشة حديث -
 .  العمم أىل بعض وحسنو،  األلباني وصححو والدارقطني الترمذي أخرجو

:  وقالوا ، المتأخرين عند المذىب من المشيور في الحنابمة إليو وذىب ، اليوم ىذا صيام وجوب:  السادس القول
ثباتو لتأييده رسائل فيو وكتبوا ، المؤلفات فيو وألفوا ، عميو تدل أحمد اماإلم نصوص  مذىب مفردات من وىو،  وا 
 .  الحنابمة

 :  األدلة

ٌفالٌ،ٌيوماٌوعشرونٌتسعةٌالشيرٌإنما] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن حديث :األول الدليل
 ، التضييق والقدرٌ، عميو متفق[ٌلوٌفاقُدرواٌعميكمٌُغمٌفإنٌ،ٌروهتٌحتىٌتفطرواٌوالٌ،ٌالياللٌترُواٌحتىٌتصوموا

 أي {رِسْقُهُ عَلَيْهِ قُدِرَ فَوَي} ، المغة في القدر معاني من وىذا ، يوما وعشرين تسعة شعبانَ  نجعل أن والتضييق
 .  عميو التضييق باب من شعبان من الثالثين اإلنسان فيصوم ، رزقو عميو ضيق من

 فاقدروا عميكم غم فإن] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن،  مسمم عند األخرى الرواية في جاء قد نوبأ:  ونوقش
 حديث في جاء وكذا ، الثالثين اليوم صيام معناه وليس ، يوما ثالثين إتمام معناه القدر أن فبين ،[ ثالثين لو

 تنقصوا ال:  والمعنى ، رمضان من ىذا،  مسمم اإلمام أخرجو[ ثالثين فصوموا عميكم غم فإن]  قال أنو ، شوال
 أو شعبان كان سواء ، فيو ىم الذي الشير إتمام القدر فمعنى ، قبمو الذي الشير أتموا بل ، وتضيقوه الشير

 .  رمضانَ 

 " صائما أصبح قتر أو غيم منظره دون وحال ، شعبان من الثالثين يوم كان إذا كان عمر ابن أن"  :الثاني الدليل
 .  جميعا اهلل رحميم األلباني وصححو ، والدارقطني أحمد اإلمام أخرجو

 :  بمناقشتين ونوقش

 قول أو نصا يخالف لم ما ، حجة الصحابي قول:  تقدم وكما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي لقول مخالف ىذا أن -
 ال وسمم عميو اهلل صمى النبي ، النص بخالف ، معصوم غير ابيالصح ألن ؛ النص خالف وقد ، آخر صحابي
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 يمكن ، اهلل رحمو تيمية ابن اإلسالم لشيخ جميل بحث فييا بيا يتعمق وما العصمة ومسألة ، اليوى عن ينطق
 ( . وسمم عميو اهلل صمى النبي عصمة) الفتاوى في إليو الرجوع

 وال أحدا بو يأمر ال كان ولذا ؛ االحتياط باب من الصيام اىذ أن يرى كان ، عنيما اهلل رضي عمر ابن أن -
 المخالفة وعدم السنة بتتبع مشيور وىو ، بو ألمر الوجوب يرى كان لو ، الوجوب يرى ال أنو عمى يدل مما ، أىمو
 . 

 .  ياطاالحت باب من فيصام ، والغبار والغيم والقتر السحاب تحت ىل قد اليالل أن يحتمل أنو :الثالث الدليل

 أن ىبْ :  ويقال ، اإلسالم شيخ في كما ، التحريم في وليس اإليجاب في ليس االحتياط أن ، تقدم بما ويناقش
 وسمم عميو اهلل صمى النبي ىو(  ثالثين لو فاقدروا عميكم غم فإن) قال الذي أليس ، السحاب تحت ىل قد اليالل

 أن في كبيرة احتمالية مع ، عمينا غم إذا رمضان شير امبإتم وأمرت ، شعبان شير بإتمام أمرت قد فالشريعة ؟
ن ، أفطرنا رأيناه إن ، اليالل برؤية معمق فاألمر ، والغيم السحاب تحت يكون وأن ، اليالل ييل  .  صمنا رأيناه وا 

 :ٌٌالراجح

 لصراحة ؛ رقت أو غيم اليالل رؤية دون حال إذا شعبان من الثالثين يوم صيام يحرم وأنو ، األول القول ىو
 ىريرة أبي حديث خاصة ، واضحة بينة فإنيا ، المراد في وظيورىا ، األول القول أصحاب بيا استدل التي األدلة

 أبا عصى فقد فيو يشك الذي اليوم صام من" ياسر بن عمار وحديث ،( يومين وال يوم بصوم رمضان تقدموا ال)
 " . القاسم

 :ٌٌمسألة

 فيل - اإلباحة سبيل عمى أو الوجوب سبيل عمى كان سواء - االحتياط باب من ، اليوم ىذا اإلنسان صام إذا
 .  ؟ منو أنو ظير لو،  ال أو رمضان صيام عن يجزئو

 فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو ذىب ، رمضان صيام عن يجزئو وال يجب ال أنو:  األول القول
 .  "العمم أىل من وكثير : " قدامة بنا قال ، والشافعية والمالكية الحنفية مذىب

 عدة فأكمموا عميكم غم فإن ، لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو صوموا) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :األول الدليل
 يوما صام قد اإلنسان وىذا ، ثالثين العدة بإكمال والسالم الصالة عميو وأمر ، بالرؤية األمر فعمق( ثالثين شعبان

 .  الواجب الصيام عن يجزئ فال ، اموصي يجوز ال

 عاص اإلنسان وىذا ،" القاسم أبا عصى فقد ، فيو يشك الذي اليوم صام من" قال ، عمار حديث :الثاني الدليل
 .  عنو المنيي ذات إلى عاد النيي ألن ؛ باطال فاسدا الصيام فيكون ، بصيامو

 رحمو الخرقي اختارىا ، المذىب ىي الحنابمة عند رواية وىذا ، رمضان صوم عن ويجزئو يجب أنو:  الثاني القول
 عن ، الصحابة من جماعة عن منقول وىو ،(  الرواية ىذه عمى أصحابنا شيوخ وأكثر):  قدامة ابن قال ، اهلل
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 بكر عن منقول وىو ، وأسماء وعائشة ومعاوية ، وأنس ، ىريرة وأبي ، العاص بن عمرو وعن ، وابنو عمر
 .  ومجاىد وطاوَس  ، َميران بن وميمون ، ّرفومط ، الُمَزني

 : األدلة

 .  صيامو في استمر رمضان أنو تبين فإن ، اليوم ىذا يصوم كان عمر ابن فإن ، عمر ابن فعل :األول الدليل

 تعميل وىو ، اهلل شاء إن الشيادة في سيأتي كما ، الواحد خبر فيو يقبل ولذا ، لو ُيحتاط الصوم أن :الثاني الدليل
 العمم أىل عامة عند كما اثنين من إال يقبل ال شوال ىالل في أن مع ، الواحد خبر شعبان ىالل في فقبموا ، قوي
 . 

 ال ألنو ؛ فييا ويتردد القبمة في يشك الذي كاألسير ، لمحاجة تردد ىو إنما ىنا الحاصل التردد أن :الثالث الدليل
 فتردد ، لمحاجة ىو إنما الحاصل التردد ، فييا وتردد ، خمس من صالة فاتتو إذا وكذا ، لمتحقق طريقة يجد

 .  الحاجة بسبب الثالثين صام إذا اإلنسان

 :ٌٌالراجح

 اإلمام عن رواية وىذا ، صحيحا مجزئا يكون فإنو فرضو فيو رمضان من كان إن أنو ونوى صام إن:  يقال أن
 مشكوكا يوما صام قد ألنو ؛ يجزئو ال أنو ، األول لقولا فاألقرب ، نية بدون ىكذا صامو إن أما ، اهلل رحمو أحمد
 .  فيو

 :ٌٌالغيمٌيومٌفيٌالتراويح

 .  ؟ ال أو الميمة تمك في تراويح يصمى ىل ، صائما وسيصبح ، الثالثين ليمة في غيم اليالل دون حال إذا

 .  أحمد اإلمام مبكال األشبو وىو:  قالوا ، التراويح صالة يصمي أنو:  الحنابمة عند الوجيين أصح

 .  عميو اهلل رحمة المرداوي واستظيره ، التراويح فيو تصمى ال:  آخر وجو وفي

 األيمان ، الطالق وقوع ، العدة انقضاء ، األجل حمول:  مثل ، تقع ال فإنيا برمضان المعمقة األشياء بقية وأما
 األشبو يرون ، عندىم ىذا:  فيقال!  رمضان من التراويح صالة:  قائل قال فإن ، تقع ال كميا ، برمضان المعمقة
 عمى ليس الصيام ألن ؛ التراويح صالة عدم استظير المرداوي ، فييا وجيان وعندىم ، تصمى أنيا أحمد بكالم
نما ، رمضان من أنو ن ، االحتياط باب من وا   .  يجزئ فإنو رمضان من أنو ثبت إذا أنو يرون كانوا وا 

ن:ٌٌقالٌثم  .ٌٌالمقبمةٌٌِلميمةٌٌِفيوٌٌَنياراًٌٌُرئيٌٌَوا 

 اليالل وكان الشمس غرب فإذا ، الشمس مع يسير اليالل أن ذلك ؛ الشمس غروب بعد يرى اليالل أن األصل
 فإن ، المدة ىذه خالل بعدىا فيرى الشمس تغرب ، دقائق ثالث أو ، ونصف دقيقة أو بدقيقتين بعدىا ، منيا قريبا

ن ، رؤيتو إمكان قبل فيغرب ، الشمس شعاع في يكون ألنو ؛ ُير لم ذلك من أقل بقاؤه انك  فإن كثيرا تأخر وا 
 .  رؤيتو يمكن وال تغرب الشمس
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 تمكن لم ، جدا الشمس عن متأخرا كان فإن ، المغرب إلى المشرق من الشمس مع يسير اليالل:  أخرى بعبارة
ن ، الحال ىذه في الرؤية نتمك وال ، ستغرب الشمس ألن ؛ رؤيتو  سيغرب فإنو كثيرا الشمس عمى متقدما كان وا 
ن ، الشمس غروب بعد إال يرى ال ألنو ؛ رؤيتو يمكن وال ، الشمس غروب قبل  قريبا الشمس مع يسير كان وا 
 كونت أو ، الشمس أشعة تغرب أن قبل سيغرب فإنو جدا قريبا كان فإن ، منيا جدا قريبا يكون أن فإما ، منيا
 تأخر إذا ؟ رؤيتو تمكن متى إذن ، اليالل رؤية يمكن فال ، المنتشرة( الحمرة) األفق في موجودة الشمس أشعة
 قد تكون األشعة ألن ؛ رؤيتو فتمكن ، يقولون كما ذلك ونحو دقيقتين أو دقيقة غالبا يبقى وىو ، قميال الشمس عن

 .  الشمس وغربت ، ضعفت

 فيو نيارا رئي إن أنو:  يرى المؤلف ؟ الماضية لميمة أو المقبمة لميمة ىو ىل ؟ لحكما فما نيارا اليالل رئي فإن
 فرق فال ، الشير آخر في أو الشير أول في كان وسواء ، بعده أو الزوال قبل رؤيتو كانت سواء ، المقبمة لميمة
 في المعتبر ىذا ، الشمس روبغ بعد الميل في تكون أن الرؤية في العبرة ألن ؛ عامة عبارتو ، اهلل رحمو عنده
 .  اليالل رؤية

 :  قولين عمى خالفية والمسألة

 في أو الشير أول في ، بعده أو الزوال قبل رئي سواء ، المقبمة لميمة فيو نيارا رئي إذا اليالل أن:  األول القول
 والحنفية ، والميث عيواألوزا وأنس عمر وابن مسعود وابن عمر رأي وىو ، العمم أىل جميور إليو ذىب ، آخره

 .  والحنابمة والشافعية والمالكية

 بعد تكون المعتبرة والرؤية( لرؤيتو وأفطروا ، لرؤيتو صوموا) يقول وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :األول الدليل
 .  رؤيتو تعتبر لم نيارا رئي إذا  وىو ، الشمس غروب

 ، بعض من أقرب بعضيا األىمة أن ، نيبخانق ونحن عمر ابكت جاءنا" قال ، وائل أبي عن أثر :الثاني الدليل
 الرزاق عبد أخرجو"  عشية باألمس رأياه أنيما رجالن يشيد أو ، تمسوا حتى تفطروا فال نيارا اليالل رأيتم فإذا
 .  شيئا تعتبر فال نيارا رئي إذا أما ، شيادتيما قبمت باألمس رجالن رآه إذا:  أي،  والبييقي شيبة أبي وابن

 .  ذكرىم السابق الصحابة أقوال :الثالث الدليل

 غير فإنيا النيار رؤية وأما ، الشمس روبغ بعد كانت ما ىي المعتبرة الرؤية أن ، السابق التعميل :الرابع الدليل
 والناس" فرأيتو اليالل الناس تراءى" األثر في وليذا ؛ الشمس غروب عقب ُيتراءى إنما اليالل ألن ؛ معتبرة

 بعد رمضان من والعشرين التاسع يوم من أو ، شعبان من والعشرين التاسع يوم من النيار آخر في تراءونوي
 .  معتبرة غير ىذه الرؤية ألن ؛ عصرا أو ظيرا أو صباحا ، النيار في يتراءونو وال ، الغروب

ن ، السابقة لميمة فيو الزوال قبل رئي إن:  الثاني القول  عمر عن مروي وىذا ، المقبمة لميمة وفي الزوال بعد رئي وا 
 مراسيل من فيو ، عمر عن النخعي إبراىيم ، ضعف السند في لكن ، الرزاق عبد أخرجو ، عنو اهلل رضي
 .  حزم وابن ، يوسف أبي و الثوري ورأي ، الحنابمة عند رواية وىو ، عمر يمق لم والنخعي ، عمر إلى النخعي



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 4_1  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
9 

 : األدلة

 .  يصام أن فيجب ، رئي قد وىو ،( لرؤيتو وأفطروا ولرؤيت صوموا) الحديث -

 الرؤية أن رأى عمر فإن ، عمر بأثر ونوقش ، الشمس غروب بعد تكون إنما المعتبرة الرؤية بأن:  ونوقش
 .  نيارا رأوه إذا صياميم يكمموا أن الناس أمر ولذا ، النيار في ال الميل في تكون التي المعتبرة

 :ٌٌالراجح

 عمر ابن عن نقل كما ، عنو اهلل رضي عمر عن األثر ثبت قد ألنو ؛ العمم أىل جماىير قول ، ألولا القول ىو
 .  الكرام الصحابة من وغيرىم مسعود وابن وأنس

ذا:ٌٌيقول  .ٌٌالصومٌٌُُكمَّيمٌٌُالناَسٌٌلِزمٌٌَبمدٌٌٍأىلٌٌُرآهٌٌَُوا 

 ، يروه لم أنيم مع ، المغرب أو المشرق في كانوا سواء ، المسممين لجميع ةممزم الناس بعض رؤية جعل المؤلف
 .  أعمم واهلل ، فنؤجميا طويل خالف ذات مسألة وىي ، كانت أي من الرؤية عمى مداره القول ىذا

 .ٌمحمدٌنبيناٌعمىٌوسممٌاهللٌوصمى


