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

 :  النفل صيام نية وقت

 :  قولين عمى العمماء اختمف ؟ النيار من محدد وقت لو فيل ، النيار أثناء من النفل نية تجوز:  قيل إذا

 عن مروي وىذا ، بعده أو الزوال قبل كان سواء ، تصح نيتو فإن نوى ما متى ، محدد غير أنو:  األول القول
 أىل من طائفة مذىب وىو ، المسيب ابن رأي وىو ، اعنيم اهلل رضي مسعود وابن كحذيفة ، الصحابة بعض
 .  عمييم اهلل رحمة الحنابمة منيم ، العمم

 :  تهمأدل

 [ . صائم إذا فإني] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث :األول الدليل

 ، والبييقي الشافعي اإلمام أخرجو " فصام الشمس تلزا ما بعد ، صومال لو بدا فإنو " حذيفة حديث :الثاني الدليل
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة النووي وصححو

 . وبعده الزوال قبل ينوي أن فيجوز ، النفل لنية وقت فالنيار ، الفرض لنية وقت الميل أن :الثالث الدليل

 فيما موجودة هوىذ ، الصيام من التكثير ىي النيار أثناء من النفل نية جازت أجميا من التي العمة :الرابع الدليل
 .  قبمو أو الزوال بعد نوى إذا

 .  الزوال قبل النية تعيين وجوب عمى دليل الثاني القول أصحاب عند ليس :الخامس الدليل

 المالكية وأين ، رواية في والحنابمة والشافعية الحنفية إليو ذىب ، الزوال قبل تكون أن بد ال النية أن:  الثاني القول
 . كالفرض ، الفجر طموع قبل النفل نية تكون أن بد ال بل ، النيار أثناء النية جواز أصال نيرو  ال المالكية ؟

 :  تهمأدل

 .  النيار معظم يدرك لم الزوال بعد نوى ومن ، النيار معظم أدرك قد الزوال قبل نوى من أن :األول الدليل

 فيقتصر ، بذلك الدليل لثبوت الزوال قبل النية في ُتسومح ، الميل في تكون أن النية في األصل أن :الثاني الدليل
 .  النص مورد عمى

 :  الراجح

 في كان سواء ، النيار من وقت أي في النفل نية تجوز أنو ، الحنابمة مذىب مفردات من وىو ، األول القول ىو
 وما ، مطمقا جاء النص ، ذلك عمى الدليل لعدم ؛ الزوال قبل كونيا يشترط وال ، آخره في أم وسطو في أم أولو
 . ؟ ينو   لم الزوال بعد حدث أنو لو يدرينا

  ؟ الصائم يثاب متى من
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 الصيام نوى ثم ، شيئا يطعم لم لكنو ، مفطرا أصبح اإلنسان أن لو ؟ نيتو حين من أو ؟ النيار أول من يثاب ىل
 :  العمم ألىل قوالن ىنا ، الزوال من

 وىو ، الحنابمة مذىب من الصحيح ىو وىذا ، نوى حين من يثاب فإنو النيار أثناء من نوى إذا:  األول القول
 .  عمييم اهلل رحمة عثيمين ابن شيخنا اختيار وىو ، اهلل رحمو أحمد اإلمام منصوص

 :  تهمأدل

 .  ؟ ينوه لم أمر عمى يثاب فكيف ، ينو لم وىذا ،( بالنيات األعمال إنما) حديث :األول الدليل

 .  األجر تبعيا النية وجدت فإذا ، العبادات كسائر ، بنية إال تصح فال ، محضة عبادة لصوما أن :الثاني الدليل

 الخطاب وأبي يعمى أبي القاضي رأي وىو ، الشافعية بعض رأي وىذا ، كامل يوم ثواب يثاب أنو:  الثاني القول
 . الحنابمة من تيمية بن والمجد
  : دليمهم

 فإنو يتبعض ال كان فإذا ، صومو لفسد النية قبل النيار أثناء في طعم لو وأن بدليل ، يتبعض ال الصوم ألن -
 .  كامال أجرا يؤجر

 فإنو ، النيار أول من والشرب األكل عدم الصوم صحة شرط ومن ، النزاع محل في دعوى ىذا بأن:  نوقش وقد
 طموع بعد شيئا أكل قد كان فإن ، ارالني أول من يطعم لم يكون أن النيار أثناء من نفال ينوي أن أراد لمن يشترط
 .  ؟ أكل وقد ينوي كيف ، صومو يصح لم الفجر

 ؛ شرعيا صيام يوم لو بالنسبة اليوم ىذا اعتُبر صام إذا أنو إلى نظروا ىؤالء ، قوة ليا فكميا األقوال الحظت ولو
 ، قوي قوليم نيتو حين من إال ابالثو  لو يحصل ال إنو قالوا والذين ، اليوم أول في ممسكا يكون أن يشترط وليذا
 .  ينوي حينما يثاب اإلنسان فإن ، نصوص عميو وتدل

وبعَده   الزوالِ  قبلَ  ، النهارِ  منَ  بنية   النفل   وَيِصح  :  المؤلف قال  . 

 يحدد ولم ، النيار أثناء من بنية فيصح النفل وأما ، الفجر طموع قبل نية من فيو بد ال الواجب أن يرى المؤلف
نما ، إشكال فال بعده أم الزوال قبل سواء ، يحدد ال المذىب ألن ؛ الوقت المؤلف  قول لدفع الزوال بعد ما ذكر وا 

 .  اهلل رحميم والشافعية الحنفية مذىب وىو ، الزوال قبل النفل نية تكون أن باشتراط يقول من

 :  يوم كل نية اشتراط

 فيما يظير وىذا ؟ الشير أول من واحدة نية تكفي أم ؟ الميل في يوم كل رمضان في اإلنسان ينوي نأ يشترط ىل
 استيقظ الذي اليوم صيام ينو لم اآلن فيو ، الفجر طموع بعد إال يستيقظ ولم ، الشمس غروب قبل اإلنسان نام لو
 نية كان الميل آخر في تمرا أكل لو ، نية وفي الميل آخر في ماء وشرب قام أنو لو ، شيء بأي تكون والنية ، فيو
 لن ألنو ؛ الصائم من أكثر يأكل الصائم غير ألن ؛ اهلل رحمو اإلسالم شيخ قالو ، نية كان العشاء خفف أنو لو ،

 :  قولين عمى النية في العمماء اختمف ، الميل آخر في يتسحر
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 ، الكفارة مثل ، التتابع فيو يشترط صوم كل ومثمو ، الشير لكل الشير أول من واحدة نية تكفي:  األول القول
 إذا ىنا ، ذلك ونحو ، لمرض والفطر ، لممرأة والحيض ، السفر مثل ، بمناف يأت لم ما ، متتابعا نذره إذا والنذر
 ووى ، رواية في والحنابمة المالكية القول ىذا إلى وذىب ، يومو في يوم لكل جديدة نية ينوي فإنو يستأنف أن أراد
 .  اهلل رحميم ، وشيخنا اإلسالم شيخ واختيار إسحق رأي

 : أدلتهم

 صيام نية استحضر فقد ، كامال رمضان شير سيصوم المسمم أن األصل ، األصل ىو ىذا ألن :األول الدليل
 .  كمو الشير

 في نوى لما ىو ، ليمتو في يوم كل نوى لو كما ، فجاز الصوم لنية جنسو يصمح زمن في نوى أنو :الثاني الدليل
 .  الباقية الميالي جنس جنسيا الميمة ىذه ، ليمة أول

 عند المذىب وىو ، الصحيح عمى والشافعية ةفيالحن إليو وذىب ، ليمتو في يوم كل ينوي أن بد ال:  الثاني القول
 .  الحنابمة
 : أدلتهم

 .  بعده أو قبمو الذي اليوم بفساد يوم صوم يفسد ال وليذا ؛ مستقمة عبادة يعتبر يوم كل ألن :األول الدليل

 ، الصيام ينافي ما فيو يكون الميل ، الميل في والتخمل ، القضاء أشبيت ينافييا ما يتخمميا عبادة أنو :الثاني الدليل
 والحيض والسفر المرض بسبب الفطر أيضا ويتخمميا ، المفطرات من ذلك وغير وحجامة وجماع وشرب أكل
 .  يوم لكل النية فيو يشترط فالقضاء ، القضاء أشبيت ، النية فييا اشترط ينافييا ما تخممياي كان فمما ، ذلك وغير

 بين فرق ثمة:  أيضا ويقال ، آخر شيء والنية ، شيء األمر ففساد ، والنية الفساد بين فرقا ثمة بأن:  ونوقش
 فإن ، الشير بخالف ، يوم بعد وماي يكون وأن ، التتابع فيو يجب ال فالقضاء ، نفسو رمضان شير وبين القضاء

 .  التتابع   شرطو من

 :  الراجح

 سيصوم المسمم أن ، األصل ىو ىذا ألن ؛ كفتو واحدة نية الشير أول في نوى لو بل ، يوم كل نية يشترط ال أنو
 صومو فإن دالغ من إال يستيقظ ولم نام اإلنسان أن لو وليذا ، الدليل فعميو يوم كل نية اشترط ومن ، كمو الشير
 .  صحيح

ي جزئ و   لم َفر ضي فهوَ  رمَضانَ  من غدا   كانَ  إن   نَوى َولو  :  قال ثم  . 

 رمضان من غدا كان إن:  فقال ، ينام أن يريد وىو ، عميو الخبر تأخر شعبان من الثالثين ليمة اإلنسان أن لو
ن ، فرضي فيو  نريد الخالف ذكر قبل ، يجزئو ال أنو يرى المؤلف ؟ يصح ىل ، صائم فأنا رمضان من يكن لم وا 
  : النزاع محل وتحرير الخالف سبب نذكر أن



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  4_8  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
4 

 االثنين يوم سأصوم:  يقول فال ، والكفارة القضاء في الصيام نية تعيين وجوب عمى اهلل رحميم الفقياء اتفق
 . كفارة أو قضاء أنو يعين أن بد ال بل ، يجزئو ال ، الكفارة أو ، عمي الواجب

 ، صائم فأنا رمضان من غدا كان إن:  قال فمو ، رمضان من ليمة آخر في تردد من صيام صحة عمى واتفقوا 
ن  . الشير بقاء األصل ألن ؛ صومو صحة في بينيم خالف ال ، صائم غير فأنا شوال من كان وا 
ن ، صائم فأنا رمضان من غدا كان إن:  قال فمو ، الصيام أصل في تردد من صيام صحة عدم عمى واتفقوا   وا 
 ىو ، الصيام ينو لم ألنو ؛ الحال ىذه في نيتو تجزئو ال أنو خالف ال ، صائما لست فأنا رمضان من غدا يكن لم

 . شيئين بين متردد
ن ، صائم فأنا رمضان من غدا كان إن:  يقول أن ىو الخالف فمحل   الواجب فسأصوم رمضان من يكن لم وا 
 ثبوت عدم بسبب وتردده ، متردد لكنو موجودة فنية ، نفال سأصوم أو ، عمي الذي الصيام أقضي أو ، لفالنيا

 .  التردد يحصل لم ثابتا الشير كان ولو ، عنده الشير

 لو ، الطيارة:  مثل ؟ شخصيا تعيين من بد ال أو ، العبادة جنس تعيين النية تعيين في يكفي ىل:  الخالف سبب
 أو الفالنية لمصالة الوضوء نية فيو يشترط وال ، الوضوء جنس نية فيو يكفي الوضوء ، الوضوء نساناإل نوى

 أو يجزئ فيل ، بعينيا صالة ينو ولم ، جنسيا نوى لو الصالة لكن ، كفاه الوضوء جنس نوى إذا ، القرآن لقراءة
 قضاء أنو ينوي أن بد ال ، يجزئو ال ىنا ، الصالة جنس ونوى ، يقضي فقام ، قضاء عميو أن لو ، يجزئ ال ؟ ال

 .  الخالف أسباب من ىذا ، شخصيا تعيين من بد ال ، مثال الظير

 تنقمب ال أنيا العبادات في الغالب ؟ ال أو بنفسيا تنقمب التي العبادات من الصيام ىل:  الخالف أسباب ومن
 غيره عن حج لو اإلنسان فإن ، الحج مثل ، يابنفس تنقمب عبادات ثمة لكن ، بنفسيا تنقمب ال الصالة ، بنفسيا
 فإنو ، فرضا يحج أن قبل نفال حج اإلنسان أن ولو ، ىو نفسو عن ينقمب الحج فإن ، نفسو عن يحج أن قبل

 اهلل رحمو رشد ابن ذكر ؟ ال أو بنفسو ينقمب الصيام فيل ، نفال يكون وال الفرض عن ويجزئو ، الفرض إلى ينقمب
 :  قولين عمى خالف فييا المسألة ، غيره وذكره ، الخالف أسباب من أنو" دالمجتي بداية" في

ن ، فرضي فيو رمضان من غدا كان إن:  قال فإن ، الصوم نية تعيين يجب:  األول القول  صائم فإني يكن لم وا 
 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، والشافعية المالكية إليو وذىب ، يصح فال ،

 :  تهمأدل

 الصيام يبيت لم من) عائشة ولحديث ، [الميل من الصيام يبيت لم لمن صيام ال] حفصة حديث :ولاأل الدليل
 وىذا ، بالنيات األعمال حديث وكذا ، الفجر طموع قبل النية وجوب عمى دال فقد(  لو صيام فال الفجر طموع قبل
 .  معينا شيئا نية ينو لم
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نما ، جزمو عدم عمى بناء ليس الحاصل والتردد ، يناثن من واحدا نوى قد بأنو:  االستدالل ونوقش  التردد وا 
 أن يريد ىو ، يصوم أن يريد ال ألنو ليس ، خارجي بسبب فالتردد ، الشير بثبوت يعمم لم ألنو ؛ الحال باعتبار
 .  الشير ثبوت عدم وىو ، خارجي بأمر حصل التردد لكن ، الصيام في مترددا وليس ، يصوم

 .  التعيين يستوجبان فإنيما ، والقضاء الكفارة عمى لقياسا :الثاني الدليل

 في وأما ، ىو نيتو بسبب وتردده ، متردد فيو والنذر الكفارة في ىذا قال من ألن ، بينيما فرقا ثمة بأن:  ونوقش
 ليسو  خارج أمر وىو ، الشير ثبوت باعتبار التردد إنما ، الجزم وعدم النية بسبب ليس الحاصل فالتردد رمضان

 .  النية تالذ

ن ، فرضي فيو رمضان من غدا كان إن:  قال فمو ، النية تعيين يجب ال:  الثاني القول  فسأصوم يكن لم وا 
 الحنفية إليو وذىب ، معمقة أو مقيدة النية كانت لو حتى ، يصح فإنو ، ذلك غير أو واجبا أو كفارة أو قضاء

 .  جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارىا رواية في والحنابمة

 :  تهمأدل

، الخمسة أخرجو [رمضان يجيء حتى تصوموا فال شعبان انتصف إذا] المشيور ىريرة أبي حديث :األول الدليل
 نوى فقد ، فسأصوم رمضان غدا كان إن:  قال فإذا ، ووضحتو الشريعة عينتو قد ، معين محدد شير فرمضان

 .  تعيينو تم شيئا

 شاكية وىي حجت حين الزبير بنت لضباعة قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عائشة حديث :الثاني الدليل
 رمضان من الغد كان إن فيشترط ، الصيام في جاز الحج في االشتراط جاز فإذا ، عميو متفق [واشترطي حجي]

ن فرضو فيو  .  آخر ألمر يصوم فإنو لم وا 

 .  الحج مثل ، فرضا انقمب وقتيا في النفل وقع إذا غيرىا يسع ال بوقت المؤقتة الواجبة العبادة :الثالث الدليل

 يدري ال ىو ؟ ممكن غير والتعيين يعين كيف ، الضدين بين الجمع أوجب فقد التعيين أوجب من :الرابع الدليل
 ؟ ال أو ثبت الشير

 من غدا كان إن:  قال إذا يرون الجميع فإن ، رمضان من ومي آخر في التردد عمى القياس :الخامس الدليل
ن ، صائم فأنا رمضان  أول في كان ما عميو فميقس ، صحيح صومو أن جميعا عندىم ، بصائم فمست يكن لم وا 
 .  الشير

 عدم فاألصل ، الشير أول بخالف ، الصيام بقاء األصل ألن ؛ وآخره الشير أول بين فرقا ثمة بأن:  ناقشوىم
 .  شعبان تمام األصل ، لصياما

 الثبوت عمى ليس والقياس ، التردد حصل قد فإنو ، بيذا قيل لو حتى:  وقالوا ، الثاني القول أصحاب عمييم رد
 فالتردد ، الشير أول في تردد قد ذاك أن كما الشير آخر في تردد ىو ، كل   في التردد وجود عمى القياس ، وعدمو
 .  وجو لو وىذا ، موجود
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 :  الراجح

ال فرضي فيو رمضان من غدا كان إن:  قال إذا ، الثاني القول ىو  فإنو رمضان من أصبح ثم ، كذا فسأصوم وا 
 ألن ؛ القادمة األزمنة في ذلك يكون وقد ، بو العمل إال الناس يسع ال الذي ىو ىذا كان مضى زمن وفي ، يجزئو
 لم الماضي الزمن في والناس ، نائما يكون قد واإلنسان ، ميلال آخر في إال أحيانا الشير دخول يبمغيم ال الناس
 بمكان الصعوبة من ، العشاء يصمون يكادون ال العشاء جاء إذا بل ، السير عمى يتعودون اآلن كالناس يكونوا

 فيذا ، الخبر يأتي حتى فجرا 2 أو 21 الساعة حتى اصبر:  لو قيل فإذا ، العشاء صالة منيم اإلنسان يدرك أن
 .  عميو يكون ما أشق من

أفطرَ  اإلف طارَ  َنوى َومن  :  اهلل رحمو قال  . 

 موجودة تكون أن إما ، بقاؤىا األصل النية وأن - الصالة في ىذا عمينا مر وقد - انقطعت نيتو قطع نوى من
 الصالة أول من تصورىا يمكن ، الصالة يف خاصة ؛ يكون ما أجمل ومن ، مستحسن والذكر ، حكما أو ذكرا
 حكم اإلنسان استصحب فإذا ، الذكر ال الحكم بقاء اشُترط وليذا ، مشقة من نوع فيو يكون قد لكن ، آخرىا إلى
 أو ، جمس أو ونام ، الفجر طموع قبل نوى إذا الصيام وفي رمضان وفي ، كفتو آخرىا إلى العبادة أول من نيتو
ذا ، النية انقطعت القطع نوى إذا ، حكما نيتو بقاء لفاألص ، غفا أو ليا  ألن ؛ الصيام ركني أحد سقط انقطعت وا 

مساك نية الصوم  الصالة في نوى من أن كما ، الصوم بطل قطعت فإذا ، قطعت النية لكن موجود اإلمساك ، وا 
 أنو عمى بناء منيا فسمم ، ريضةف صمى إذا اإلنسان أن الفقياء ذكر ولذا ، النية قطع ألنو ؛ انقطعت الصالة قطع
 قطع ألنو ؛ األولى الفريضة عمييا يبني ال لكن ، نفال وتقع ، صحيحة الصالة فإن ، أخرى فريضة في

 ثم ، الظير صالة من ركعتين صالة صمى أنو قدر فمو ، جديد من العبادة يستأنف أن بد فال ، الحكم استصحاب
 من صالتك استأنف:  يقال ، ال ؟ ركعتين وأكمل قم:  لو يقال فيل ، روُذك ، الفجر صالة في أنو عمى بناء سمم
 الصيام وفي ، السيو سجود في عنو الكالم وتقدم ، جديد من فتشرع ، الحكم استصحاب قطعت ألنك ؛ جديد
 فعيةوالشا المالكية إليو وذىب ، صومو يفسد فإنو اإلفطار نوى ثم صائما اإلنسان كان إذا:  يقال ، نفسو الكالم

 .  والحنابمة
 :أدلتهم

 .  كالصالة منيا الخروج نيةب ففسدت ، النية شرطيا من عبادة ألنيا :األول الدليل

ما ذكرا إما ، العبادة أجزاء جميع في وجودىا يعتبر النية ألن :الثاني الدليل  .  قطعيا ينوي أال:  حكما ، حكما وا 

 . الحنابمة من حامد ابن إليو وذىب ، لمفطرا بتناول إال ينقطع ال الصوم أن:  الثاني القول
  :دليميم

 .  كالصالة ، منيا الخروج بنية تفسد فمم ، فاسدىا في المضي يمزم عبادة ألنيا -

 .  انقطعت الصالة قطع نوى إذا أنو الجميور قول في عرفنا ونحن ، اهلل رحمو لو ممسم   غير وىذا



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  4_8  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
7 

 :  الراجح

 .  أفطر الفطر نوى فإذا ، صياما أو صالة كانت سواء ، تنقطع فإنيا العبادة عقط نوى ما متى ، األول القول ىو

 :  النية قطع تعميق

 اهلل رحمو شيخنا رجح ، المفطر تناول إذا إال يفطر ال فإنو ، كذا سآكل:  قال لو ، مفطر فعل عمى القطع عمق لو
 . ،   المفطر بتناول إال يفطر ال أنو

 :  النية قطع في التردد

 وقد ، والقطع الجزم فييا يشترط النية ألن ؛ يبطميا النية في التردد أن يرون فالعمماء ، ال أو يفطر ىل تردد ول
 حتى النية بقاء األصل ألن ؛ يضر ال بيا الجزم بعد النية في تردد إذا أنو الصحيح:  فقال اهلل رحمو شيخنا رجح
 الجزم بعد النية في تردد إذا أنو الصحيح ،  غيرىا في أو الصالة في ، لمناس سعة فيو وىذا ، جازم بأمر تزول
 ؟ والشرب باألكل ذلك بعد الفطر لو يجوز وىل ، رمضان نيار في حتى ، جزما بقطعيا يجزم حتى يضره ال بيا
 آثما ويكون ، اليوم ىذا ويقضي ، اليوم بقية إمساك يمزمو بل ، والشرب األكل لو يجوز ال مقيما كان إذا ، ال
 أثناء من الفطر جواز الراجح أن عرفنا ، النيار أثناء في نيتو يقطع أن وأراد ، مسافرا كان لو لكن ، نيتو طعبق

سحق الحنابمة مذىب ىو كما ، النيار  وىو ، رمضان نيار أثناء اإلفطار نوى فإذا ، يجيزونو فال الجميور أما ، وا 
 إذا ، أفطر المعمق وقع إذا أنو الفقياء من كثير قول فعمى عمق إذا أما ، ويشرب يأكل أن لو وجاز ، أفطر مسافر

 يرى الفقياء من فكثير التردد أما ، المفطر تناول إذا إال يفطر ال أنو اهلل رحمو شيخنا ورجح ، أفطرت فالن قدم
 ألن ، ايبطمي ال عموما العبادة في التردد أن يرى وشيخنا ، منوية غير العمل من أجزاء ويجعل ، النية يبطل أنو

 .  أعمم واهلل ، النية بقاء األصل

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


