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

ن:  المؤلف قال  .  َأْفَطرَ  َحْمِقو في َطْعَميا َوَجدَ  وا 

ذا ، أفطر حمقو في ذاقو الذي الطعام طعم وجد إذا  أن وعرفنا ، أفطر حمقو في المتحمل غير العمك طعم وجد وا 
 لم إذا وأما ، قوحم في طعما وجد إذا يفطر لم البصق في واستقصى ذاقو فإذا ، لمحاجة يجوز الطعام ذوق

 . يفطر فإنو يستقص

ِريَقو َبَمعَ  إن اْلُمَتَحمِّلُ  الِعْمكُ  وَيْحُرم:  اهلل رحمو قال ثم  . 

 في الذي وىو ، يحرم فال الريق يبمع لم إذا وأما ، ريقو بمع إن يحرم المتحمل العمك أن يرى المؤلف أن عرفنا
 إلى يدخل لم وىنا ، جوفو إلى والشراب الطعام إدخال ىو المفطر بأن وعمموا"  الكبير الشرح ، نيالمغ ، المقنع"

 أن وعرفنا ، منو تحمل ما لفظ إذا الرطب السواك عمى بالقياس وعمموا ، بو مفطر غير فيكون ، شيء جوفو
 ؛ والمنتيى اإلقناع في ، األصحاب أكثر بو جزم الذي وىو ، المتحمل العمك مضغ تحريم المذىب من الصحيح

 .  ريقو مع يجري الطعم ألن الحمق إلى شيء دخول من التحرز جدا يصعب ألنو

َشيوَتو ُتَحرِّكُ  ِلَمنْ  الُقبمةُ  وُتْكَرهُ :  قال ثم  . 

 :  أقوال عمى مصائمل القبمة في الفقياء اختمف وقد ، القبمة في اهلل رحميم العمم أىل كالم عرفنا

 .  اهلل رحميم المالكية إليو ذىب ، تحركيا لم أو شيوتو حركت ، مطمقا الكراىة:  األول القول

 :  تيمأدل

 ، وسمم عميو اهلل صمى النبي وغير:  قالوا" إلربو أممككم وكان" قالت عنيا اهلل رضي عائشة حديث :األول الدليل
 .  امرأتو تقبيل لو فيكره ، مثمو ليس

 . حيحىص بإسناد شيبة أبي ابن أخرجو"  لمصائم القبمة يكره كان ، عنيما اهلل رضي عمر ابن أن " :الثاني الدليل

 .  العمماء من مجموعة عن المنذر ابن ذكره ، لمصائم القبمة تحريم:  الثاني القول
 :يمليمد

 محل أن فعمم{  انهَّيْمِ إِنَى انصِّيَاوَ أَتًُِّىا ثُىَّ..  نَكُىْ انهَّهُ كَتَبَ يَا تَغُىاوَابْ بَاشِرُوهٍَُّ فَانْآٌََ} يقول وتعالى تبارك اهلل ألن -
 الطعام أن كما حراما القبمة فتكون ، النيار في ال الميل في ىو إنما رمضان في والشرب واألكل االستمتاع
 .  أيضا حرام والشراب

 جميور قول وىذا ، تكره ال فإنيا شيوتو تحرك لم إن وأما ، يوتوش حركت إن لمصائم القبمة كراىة:  الثالث القول
 والحسن والشعبي كـعطاء التابعين من وجممة وعائشة ىريرة وأبي عمر رأي وىو ، عمييم اهلل رحمة ، العمم أىل

سحاق  .  والحنابمة والشافعية الحنفية إليو وذىب ، وا 
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 شيء وال ، يفطر فال أنزل لو وأنو ، حزم ابن عن المشيور وىو ، لمصائم شرةوالمبا القبمة استحباب:  الرابع القول
 .  عميو

 .  تكره ال فإنيا شيوتو تحرك لم إن مفيومو( : شيوتو حركت إن) 

 :  قوالن ؟ ال أو القبمة لو تجوز فيل ، بإنزال صومو سيفسد أنو اإلنسان ظن اإذ

 .  اهلل رحميم الحنفية مذىب إلى وينسب ، القبمة تكره باإلنزال صيامو فساد ظن إذا:  األول القول

 ، نفسو الحكم يأخذان ، والضم المباشرة ومثميا ، سينزل أنو ظن إذا ، مطمقا لمصائم القبمة تحرم:  الثاني القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية ىذا إلى وذىب
 : دليميم

 لمن فييا رخص أحدا أعمم ال:  اهلل رحمو البر عبد ابن قال ولذا ، حرام فإنو يقينا المحرم إلى يوصل ما ألن -
 .  صومو يفسد ما منيا عميو يتولد أنو يعمم

 :  الراجح

 وسيمة ألن ؛ عميو يحرم فإنو سينزل أنو لمس أو ضم أو باشر أو قبل إذا وأن الصائم ظن إذا ، الثاني القول ىو
  محرمة المحرم

وَشْتمٍ  وِغيبةٍ  َكِذبٍ  اجتنابُ  وَيِجبُ :  قال  . 

 من والمقصود ، بركتو وتذىب اإلنسان صوم تنقص التي ، المعنوية المفطرات العمماء بعض يسمييا ما ىذه
 عَهَى كُتِبَ كًََا انصِّيَاوُ عَهَيْكُىُ كُتِبَ آَيَنُىا انَّذِيٍَ أَيُّهَا يَا} وتعالى تبارك اهلل قال ولذا ، التقوى حصول ىو الصيام

 والنبي ، التقوى المراد بل ، وتعطيشو تجويعو ليس الصيام من فالمقصود ، {تَتَّقُىٌَ نَعَهَّكُىْ قَبْهِكُىْ يٍِْ انَّذِيٍَ
ذاو  ] يقول وسمم عميو هللا صمى :  فميقل قاتمو أو أحد سابو فإن ، يصخب وال يرفث فال أحدكم صوم يوم كان ا 
 أن ، عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من وجاء ، ىريرة أبي حديث من ، الصحيحين في وىو ، [صائم امرؤ إني
 طعامو يدع أن في حاجة هلل فميس والجيلَ  بو والعمل الزور قول يدع لم من] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي

 الصوم بركة تذىب المحرم والكالم المحرم والنظر والسب والشتم والنميمة فالغيبة ، البخاري اإلمام أخرجو[ وشرابو
 والمالكية الحنفية عن منقول ىو كما ، صحيح صومو وأن ، الصائم صيام تفطر ال أنيا عمى العمم أىل وعامة ،

 من) وسمم عميو اهلل صمى وقولو ، صيامو تنقص لكنيا ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل وعامة ، والحنابمة والشافعية
( بو والعمل) وقولو ، الحق طريق عن اْزَور   ألنو ، محرم قول كل:  أو ، الكذب إما بو المراد ،( الزور قول يدع لم

 المراد( والجيل) ، الحق طريق عن عدالب ىو والزور ، الزور في داخل فيو ، محرم أمر بكل العمل:  المراد
 ، وشرابو طعامو يدع أن في حاجة هلل فميس األشياء ىذه يدع لم فمن ، الحمم وعدم ، والطيش ، السفو بالجيل
 :  الشاعر قال كما ، الحمم وعدم السفاىة عمى يطمق والجيل

 . الجاىمينا جيل فوقَ  فنجيلَ  ،،، عمينا أحدٌ  َيجيمنْ  ال أال
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 .  يحمم وال عمييم يسفو أنو المراد

 يجب نعم ، منو فائدة فال بالصوم حاصمة التقوى تكن لم إذا ، التقوى حصول وغايتو ولبو الصوم من فالمقصود
 .  شيء منو لو يحصل لم ومقصوده ، وخالصتو ، صومو ثمة لكن ، يمسك أن المرء عمى

َصاِئمٌ  ِإنِّي: "  قوُلو ُشِتمَ  َمنلِ  وُسن  :  اهلل رحمو قال  . 

 إني فميقل قاتمو أو أحد سابو فإن ، يصخب وال يرفث فال أحدكم صوم يوم كان إذا) ىريرة أبي حديث في جاء
 الذي:  قال كأنو ، عميو الطريق فيقطع ، والمخاصمة والشقاق السباب في معو يتمادى أال أجل من ،( صائم امرؤ

 .  صائم أني كعمي أرد أن من منعني

 .  أولى باب من الصائم لكن ، الخ ،، والغيبة والسب الشتم الجميع عمى يحرم أنو الجميع عند بو المسمم من

 فييا اختمف المسألة ىذه ؟ بيا يسر أم والنفل الفرض في بيا يجير وىل ؟( صائم إني) بقولو الصائم يجير ىل
 وجيا وخاصمو شاتمو لمن يقول اإلنسان أن المراد ىل ، ديثالح فيم في الخالف عمى مبني وخالفيم ، العمماء
 عميك أرد حتى ضعيفا لست فأنا ، عميك أتكمم أن من صيامي يمنعني ، عميك أرد فمن:  أي ؟ صائم إني:  لوجو

 ؟ صيامي يخدش برد أرد فال ، صائم إني نفس يا:  فيقول ، نفسو مع اإلنسان يتحدث أن:  المراد أن أو ؟ مسبتك
 :  أقوال ثالثة عمى ، العبارة ىذه قول في اختمفوا عميو وبناء ، الثاني أو األول ىو ىل المراد في مفوااخت

 .  اهلل رحميم الحنابمة إليو ذىب ، النفل دون الفرض في بيا يجير شاتمو أو أحد سابو إذا:  األول القول
 :دليميم

 أىل يقول ولذا ، صائم رمضان نيار في الجميع ، فيو ونيشترك كميم والناس ، بعيد فيو الرياء فألن الفرض أما -
 الخمس الصموات:  مثل ، الغالب في ، فييا رياء ال الناس يعمميا التي المشتركة األعمال:  عمييم اهلل رحمة العمم

نما ، المسجد إلى يذىبون كميم فالناس المسجد إلى ذىبت إذا ألنك ، ورمضان ،  فلالن في سرا المفظ ىذا يقول وا 
 .  بو اهلل سّمع سمع ومن ، يسّمع ألنو ، الرياء إلى ذلك يؤدي ال حتى

 .  قول في والحنابمة قول في والشافعية المالكية إليو ذىب ، والنفل الفرض في ، مطمقا يسر:  الثاني القول

 : يميمدل

 .  الرياء إلى يؤدي أنو ، السابق التعميل -

 اختيار وىو ، قول في والحنابمة ، قول في والشافعية ، قول في الحنفية إليو ذىب ، مطمقا يجير:  الثالث القول
 . اهلل رحميم شيخنا واختيار ، تيمية ابن اإلسالم شيخ

 : أدلتيم
 إذا أما ، بو والجير ، المسان قول إلى ذىب أطمق إذا والقول ،( صائم إني فميقل) ىريرة أبي لحديث :األول الدليل
 { . ََقُىلُ بًَِا انهَّهُ يُعَذِّبُنَا نَىْنَا أََْفُسِهِىْ فِي وَيَقُىنُىٌَ}( أنفسيم بو حدثت بما) مقيدا يأتي فإنو النفس قول بو أريد

 .  صائما كونو الرد من يمنعو إنما ، عميو الرد عن عاجزا ليس أنو يسابو الذي لمشخص ليبين :الثاني الدليل
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 .  دليل إلى يحتاج النفل دون بالفرض ييدهوتق ، مقيد غير مطمقا جاء الحديث :الثالث الدليل

ُسحورٍ  وَتْأِخيرُ :  قال  . 

 ، الفعل:  مضموما بو المراد ،( فعول) صيغة في والفتح الضم بين عادة التفريق ويذكر ، السين بضم:  السحور
 .  نفسو الفعل عمى يطمق والُسحور ، المأكول امالطع عمى يطمق فالس حور ، بو المفعول:  مفتوحا بو والمراد

 :  السحور حكم

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف بال سنة والسحور ، السحور يؤخر أن لممتسحر يسن
 : األدلة

 . عميو متفق[ بركة السحور في فإن تسحروا] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، أنس عن :األول الدليل

 بين ما فصل] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي ، العاص بن عمرو عن :ثانيال الدليل
 وعالمة ، سنة فيكون ، يتسحرون ال الكتاب أىل ، مسمم اإلمام أخرجو[ السحر أكمة الكتاب أىل وصيام صيامنا
 .  بو االىتمام فينبغي ، والنصارى والييود المسممين بين فارقة

 السحور بيذا عميكم] :قال وسمم لوآ وعمى عميو اهلل صمى النبي أن ، كرب معدي بن المقدام عن :ثالثال الدليل
 ال وىذا ، البركة فيو فأثبت ، األلباني جوده بإسناد والطبراني وأحمد النسائي أخرجو[ المبارك الغداء ىو فإنو

ذا ، وقوة نشاطا نفسو من يرى تسحر إذا اإلنسان فإن ، فيو إشكال  ينتصف وال ، ضعفا يجد فإنو يتسحر لم وا 
 .  قوة نفسو في يجد فإنو تسحر إذا أما ، وعطش جاع وقد إال النيار

 ؛ الغداء عميو أطمق ألنو ؛ جدا تأخيره عمى دليل ىذا:  فالجواب ؟( المبارك الغداء) قال لماذا:  قائل قال فإن
 .  الميل آخر إلى السحور تأخير أدلة من وىذا ، الصباح ؛ الغدوة من لقربو

 :  السحور تأخير

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة عند ، سنة السحور تأخير

 :  األدلة

 اهلل رسول مع تسحرنا :"قال عنو اهلل رضي ثابت بن زيد عن : قال ، عنو اهلل رضي أنس حديث :األول الدليل
 ألنيم ؛ عميو متفق"  آية خمسين :قال ؟ بينيما ما قدر كان كم :قمت،  الصالة إلى قمنا ثم،  وسمم عميو اهلل صمى
 .  يسيرا كان الوقت أن عمى فدل ، آالت عندىم ما ، بالقرآن يحسبون كانوا

 أم ابن يؤذن حتى واشربوا كموا] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 آخر في يأكمون كانوا أنيم عمى دليل وىذا ، البخاري اإلمام أخرجو[ الفجر يطمع حتى يؤذن ال فإنو ، مكتوم
 .  الفجر طموع قبيل الميل

 صمى النبي مع الفجر صالة أدرك أن سرعتي تكون ثم ، أىمي في أتسحر كنت" قال ، سيل حديث :الثالث الدليل
 .  جدا سحرال أكمة يؤخر كان أنو عمى يدل وىذا،  البخاري اإلمام أخرجو" وسمم عميو اهلل
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 ، اً إفطار  الناس أعجل وسمم عميو اهلل صمى محمد أصحاب كان" قال ، ميمون بن عمرو أثر :الرابع الدليل
 ويؤخرون ، جدا الفطور في يبكرون ، ديدنيم كان وىذا،  النووي صححو بإسناد البييقي أخرجو" اً سحور  وأبطأىم
 .  السحور

 إلى أقرب كان وما ، الصيام عمى التقوي بو المقصود ألن ؛ رالسحو  تأخير تقتضي والحكمة :الخامس الدليل
 .  أحيانا ساعة عشرة خمس إلى تصل التي ، الطويمة الصيف أيام في خاصة ، لو أعون كان الفجر

 :  ؟ يتسحر بم

 ويدل ، السنة بو تحصل شربو أو الصائم أكمو إذا وشرب أكل عميو يطمق ما كل أن عمى العمم أىل بين خالف ال
 بعض جاءت لكن ، طعام دون طعام عمى ينص ولم ،( مكتوم أم ابن يؤذن حتى واشربوا كموا) حديث ميوع

 نعم] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي كحديث ، الضعف من نوع أسانيدىا في التي األحاديث
 ، يضعفو العمم أىل من وكثير ، نياأللبا وصححو ، حبان وابن البييقيو  داود أبو أخرجو ، [التمر المؤمن سحور
 أحدكم عَيْجرَ  أن ولو ، تدعوه فال ، بركة أكمو السحور] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، سعيد أبي وحديث
 وحسنو ، النووي وضعفو ، أحمد اإلمام أخرجو [المتسحرين عمى يصمون ومالئكتو اهلل فإن ، ماء من َجرعة

 إلى تصل ربما ، بعضا بعضيا يعضد ربما لكن ، شديد ضعف فييا واألحاديث ، جميعا عمييم اهلل رحمة األلباني
 .  بعضيم رأى كما الصحة أو الحسن

ِفْطرٍ  وَتعجيلُ :  قال  . 

 في كما ، الصائم أفطر الشمس غربت فإذا ، باألذان ال ، الشمس بغروب معمق والفطر ، الفطر تعجيل السنة من
 من النيار وأدبر ، ىينا من الميل أقبل إذا] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي عمر حديث
 وقت حان المغرب وقت ودخل المؤذن تأخر فمو ، بالمؤذن مرتبطا وليس ، عميو متفق [الصائم فطرأ فقد ، ىينا

 .  اإلفطار

 القرص بغياب معمق الحكم إن أم ؟ ىذا يؤثر فيل ، شديدة حمرة ىناك تكون أو ، جدا شديدا الضوء يكون أحيانا
 فإن ، الوقت تحسب التي الدقيقة الساعات مع واآلن ، لو أثر فال قوي نور بقي ولو ، الشمس بغياب يتعمق ؟

 .  بحسابيا اإلنسان فيفطر ، متناىية بدقة ترصد فإنيا ، بسيولة الشمس غروب من يتأكد أن يستطيع اإلنسان

 :  التعجيل أدلة

 عجموا ما بخير الناس يزال ال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ، الساعدي سعد بن سيل عن :األول الدليل
 . عميو متفق[ فطرال

 و عز اهلل قال ]:  سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول قال،  القدسي الحديث في ، ىريرة أبي حديث :الثاني الدليل
 .  يثبت ال ضعيف بإسناد حبان وابن البييقيو  أحمد واإلمام الترمذي أخرجو[ فطرا أعجميم إلي عبادي أحب : جل
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 عائشة عمى ومسروق أنا دخمت : "قال عطية أبي عن ، التعجيل عمى ويدل ، قوي حديث ىناك :الثالث الدليل
،  الصالة ويعجل اإلفطار يعجل أحدىما وسمم عميو اهلل صمى محمد أصحاب من رجالن المؤمنين أم يا فقمنا

)  عبداهلل قمنا :قال ؟ الصالة ويعجل اإلفطار يعجل الذي أييما :قالت،  الصالة ويؤخر اإلفطار يؤخر واآلخر
 النبي إن أي،  مسمم اإلمام أخرجو"  سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول يصنع كان كذلك :قالت(  مسعود ابن عنيي

 عن تسأل لم فإنيا ، عنيا اهلل رضي عائشة فقو إلى وانظر ، والصالة الفطر يعجل كان ، وسمم عميو اهلل صمى
نما ، يؤخر الذي نما ، يؤخر من معرفة في ليا مصمحة ال فيي ، يعجل الذي عن سألت وا   من تعرف أن تريد وا 
 عميو اهلل صمى النبي فعل عن باإلخبار يحصل المقصود والن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل وافق ألنو يعجل
 .  عنو اهلل رضي مسعود ابن فعل وافقو الذي ، وسمم

 ، العالمين رب في خالفوا ، ءشي كل في مخالفة ، األفق ويظمم ، النجوم تشتبك حتى فطرىم يؤخرون الروافض
 وسمم عميو اهلل صمى النبي يسبوا أن وأرادوا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أصحاب وفي ، الكتاب وفي ، النبي وفي
 ، تعالى اهلل غير إليا يواوألِ  ، اهلل غير وعبدوا ، اهلل رحمو مالك اإلمام قال كما ، أصحابو فسبوا ، يستطيعوا فمم
  .  الحسين روغي الحسين وىو

 يصميان كانا وعثمان عمر أن " الرحمن عبد بن حميد عن ، والشافعي مالك اإلمام طريق عن حديث يروى لكن
 يتأخران أنيما ىذا ومعنى ، " رمضان في وذلك،  الصالة بعد يفطران ثم ، األسود الميل إلى ينظران حين المغرب

 كانا أنيما ، اهلل رحمو الشافعي عن النووي وَنقل ، النووي رذك كما ، صحيحة بأسانيد ثابت أثر ىذا ، الفطر في
 من يؤخر من بين فرق وثمة ، بالتأخير الفضيمة ألجل يتعمدانو أنيما معناه وليس ، الجائز باب من ذلك أن يريان
 ليبينا اأخر  إنما ، عنيما اهلل رضي إنيما:  وقيل ، الجواز يرى أنو أجل من يؤخر من وبين ، الفضيمة إدراك أجل
ال ، وغيره المرداوي ذكر كما ، جائز ذلك أن  ، ميمون بن عمرو أثر في كما ، عنيم اهلل رضي الصحابة فإن وا 

ن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي قول وعثمان عمر رأي يعارض وال ، تسحرا وأبطأىم إفطارا الناس أعجل كانوا  وا 
 .  فعميما عمى مقدم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فقول - عممأ واهلل بعيد وىو - التأخير فضيمة يريان أنيما ثبت

فماءٌ  ُعِدمَ  فإن فَتْمٌر، ُعِدمَ  فإن ُرَطٍب، عمى: اهلل رحمو قال ثم  . 

 يوعم اهلل صمى اهلل رسول كان" قال ، عنو اهلل رضي أنس حديث مثل ، ضعف أسانيدىا في أحاديث فيو جاء وىذا
" ماء من حسوات حسا يكن لم فإن ، فتميرات رطبات يكن لم فإن ، رطبات عمى يصمي أن قبل يفطر ، وسمم

 .  العمم أىل بعض ويصححو ، الدارقطني وصححو ، والدارقطني والترمذي داود أبو أخرجو

 فإن ، تمر عمى رفميفط أحدكم أفطر إذا] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الضبي مراع بن سممان وحديث
 خزيمة وابن حبان ابن وصححو ، ضعيف إسناده لكن ، الخمسة أخرجو[ طيور فإنو ماء عمى فميفطر يجد لم

 عامر بن سممان عن الراوية الضبية الرباب لجيالة ؛ يثبت ال ضعيف بأنو العمماء عميو حكم لكن ، والحاكم
 .  الضبي
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 يجد لم فإن ، رطبا يأكل ، بو فيؤخذ ، حسنو وبعضيم صحتو بعضيم يرى أنس حديث ، ضعف فييا األحاديث
 يفطر أن اإلنسان يستطيع ، الرطب شأن في متيسر األمر اآلن ، هلل والحمد ، ماء فعمى يجد لم فإن ، فتمرات
 يجعمنا وأن ، ينقصنا وال منيا يزيدنا وأن ، شكرىا ويرزقنا ، نعمتو عمينا يديم أن اهلل نسأل ، كمو العامَ  رطب عمى

خواننا نحن ، طاعتو في مستعممينيا ، بيا مقرين معترفين ليا شاكرين  .  المسممين وا 

لى ، والتمر الرطب مادة إلى نظروا ألنيم ؛ حموى يأكل أنو وغيرىم الشافعية ذكر فقد ، وتمرا رطبا يجد لم إن  وا 
 في تحمال وأشد ، ىضما أسرع أنيا - أعمم واهلل - التمر أكل من والحكمة ، عالية السكر ونسبة ، فييا الحالوة

 يقول وبعضيم ، أعمم واهلل ، سكرية مواد ألنيا ؛ سريعا منيا اإلنسان ويستفيد ، البدن أعضاء إلى ووصوال ، الدم
 . ماء عمى يفطر

 .  السحور في قيل مثمما ، بأس فال والتمر الرطب بغير أفطر ولو

َوَردَ  ما وقولُ :  قال ثم  . 

 : أحاديث فييا جاء ، أيضا ضعيفة الموضع ىذا في واآلثار

 وعمى ، ناصم لك الميم] :قال أفطر إذا كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن عباس ابن عن :األول الحديث
 اسمو رجل فيو ، ضعيف وىو السني وابن دارقطنيال أخرجو [العميم السميع أنت إنك ، امن لبفتق ، ناأفطر  رزقك
 من كبيرة طائفة فذىب ، معين ابن وكذبو ، والدارقطني أحمد اإلمام ضعفو وقد ، عنترة بن ىرون بن الممك عبد
 .  واأللباني ، والحافظ ، القيم ابن منيم ، الحديث ثبوت عدم إلى العمم أىل

 الظمأ ذىب:  قال أفطر إذا ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول كان] عنو اهلل رضي عمر ابن عن :الثاني الحديث
 وابن داود أبو أخرجو ، [اهلل شاء إن األجر وثبت:  رواية وفي ، اهلل شاء إن األجر ووجب ، العروق وابتمت ،

 حارا الجو كان إذا بما مقيد الحديث وىذا ، ضعفو يرى والبعض ، واأللباني قدامة ابن وحسنو ، والدارقطني السني
ذا ،  .  يقولو راويا يكن ولم ، الظمأ منو ذىب أنو عميو صدق فإذا ، عطشانا كان وا 

ُمتتابًعا القضاءُ  وُيْسَتَحب  :  قال  . 

 :  التعميل

 .  الذمة إبراء في أسرع أنو -1

 .  األداء يحكي القضاء أن -2

 .  متتابعا القضاء أوجب من خالف من الخروج -3

 وأبي ، ىريرة وأبي ،وأنس،  عباس ابن رأي ىذا ، بواجب وليس مستحب متتابعا القضاء أن العمم أىل وعامة
سحق األوزاعي مذىب وىو ، والثوري ومجاىد ، قالبة  والشافعية والمالكية الحنفية ومذىب ، المدينة وأىل وا 

 .  العمم أىل عامة ، والحنابمة
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 أخر أيام من فعدة:  يقل لم ، مقيدة غير مطمقة جاءت اآلية وىذه ، {أُخَر أَيَّاوٍ ٍْيِ فَعِدَّةٌ} تعالى ولقولو -4
 .  متتابعات أخر أيام من فعدة:  تثبت ال لكنيا تروى بقراءة بعضيم استدل وقد ، متتابعات

 .  الظاىري وداود ، والشعبي النخعي عن مروي وىو ، عمر وابن كعمي ، الصحابة بعض عن الوجوب حكي

 :  دليميم

 فميسرده رمضان صوم عميو كان من] :قال وأن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن ىريرة أبي عن يروى حديث -
 .  ثابت غير لكنو والبييقي الدارقطني أخرجو ، [يقطعو وال

 :  الراجح

 ما يدري ال المكمف فإن ، المكمف ذمة إبراء في سرعة وفيو ، يجب وال التتابع يستحب أنو شك وال ، الجميور قول
 ، شحيحا صحيحا ينام أو ، اآلخرة أىل من يكون بساعات بعدىا ، معافى صحيحا اإلنسان يكون ، لو يعرض
 .  توبرحم يرحمنا أن اهلل نسأل ، القيامة يوم صبح إال يصحو وال ، النومة والنومة

 :  ميمة مسألة

 :  قولين عمى ؟ رمضان من الواجب قضاء قبل التطوع صيام يجوز ىل

 .  رواية في والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، مطمقا ، رمضان قضاء قبل التطوع صيام يجوز:  األول القول

 : أدلتيم
 شعبان في إال أقضيو أن طيعأست فما،  رمضان من الصوم عمى يكون كان " قالت ، عائشة حديث :األول الدليل

 فيؤخذ ، الصحيحين في وىو"  سمم و عميو اهلل صمى اهلل برسول أو سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول من الشغل، 
 إال كميا السنة في تصوم ال عنيا اهلل رضي عائشة أن يعقل ال ألنو ، رمضان قضاء قبل تتطوع كانت أنيا منو

 بثبوت القول عمى والبيض ، شير كل من أيام وثالثة والخميس ثنيناإل ويفوتيا ، شعبان في رمضان قضاء
  .  الفاضمة األيام من ذلك وغير ، الحجة ذي من العشر وأيام ، وعاشوراء وعرفة ، حديثيا

 ويقول المخالف يأتي قد ، تصوم تكن لم عنيا اهلل رضي عائشة إن:  يقال قد ألنو ؛ ظنية محتممة الحديث وداللة
 عميو اهلل صمى تسعده وكونيا ، منيا وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول لمكانة ذلك ، تصوم تكن لم أنيا لنفرض: 

 ليست الحديث داللة أن الميم ، شاىد وزوجيا تطوعيا من أفضل يكون قد ، رضاه محل في وتكون ، وسمم
 .  قطعية

 دخل اإلنسان أن فمو ، كالصالة ، فعميا قبل وقتيا في التطوع فجاز ، موسع وقت ذات عبادة ألنيا :الثاني الدليل
 فجعل ، ساعة ربع أو دقائق عشر الوقت من بقي أو ، اإلمام يأت ولم ، أربعا الظير راتبة وصمى ، المسجد
 .  يجوز نعم ؟ يجوز ىل ، ركعتينِ  ركعتين يصمي ، يتطوع

 .  قبمو التطوع جاز ورالف عمى يجب ال كان فإذا ، الفور عمى يجب ال القضاء أن :الثالث الدليل
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ن ، والشافعية المالكية إليو ذىب ، مطمقا رمضان قضاء قبل التطوع يكره:  الثاني القول  بعض عندىم كان وا 
 .  القول جممة ىذا لكن ، التفصيالت

 : دليميم

 .  القضاء تأخير ذلك من يمزم ألنو -

 .  اهلل رحميم الحنابمة إليو ذىب ، انرمض من الواجب قضاء قبل التطوع يحرم:  الثالث القول

 :  تيمأدل

 شيء رمضان من وعميو،  تطوعا صام من] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي حديث :األول الدليل
 وفيو ، باالضطراب معل وىو ، أحمد اإلمام أخرجو الحديث وىذا ،[ يصومو حتى منو قبلتي ال فإنو،  يقضو لم
 .  يثبت ال الحديث ، متروك رجلو  ، لييعة ابن

 بالصيام التطوع قاسوا ، كالحج ، أدائيا قبل التطوع يصح فمم ، المال جبرانيا في دخل عبادة أنيا :الثاني الدليل
 يحج أن قبل نفال يحج أن أراد اإلنسان أن لو ، الحج من الواجب فعل قبل بالحج التطوع عمى رمضان قضاء قبل

 .  المال يدخمو الجبران أن بجامع ، مثمو فيذا ، وبالوج إلى انصرف الواجب

 وأما ، الشافعية إال العمم أىل جميور قول عمى ، الفور سبيل عمى واجب الحج فإن ، جدا بعيد القياس وىذا
 في إال القضاء تصوم ال عائشة كانت ولذا ، الفور سبيل عمى وليس ، التراخي سبيل عمى واجب فيو القضاء
 .  واسع أمره القضاء أن عمى ليد مما ، شعبان

 :  الراجح

ن ، مطمقا رمضان قضاء قبل التطوع يجوز أنو ، األول القول ىو  قضاء قبل يتطوع أال لإلنسان األولى كان وا 
 إلى تقرب ما] تعالى قال ولذا ، التطوع من أفضل الواجب أداء أن اعمم:  ذلك يفعل لمن فيقال ، عميو الواجب
 أن العظيم الخطأ فمن ولذا ، اإلنسان عمى وجب ما شيء أفضل ،[ عميو افترضت مام إلي أحب بشيء عبدي
 األمر ىي الصدقة أن نفسو قرارة في ، الصدقة األفضل أن ويرى ، ويتصدق أوالده نفقة في يقصر الناس بعض

 ، بالنافمة ثم واجببال اإلنسان يبدأ ، وسنة تطوع ىذه الصدقة وأن ، واجبة األوالد عمى النفقة أن ونسي ، األعظم
 لو:  يقول شيخنا ، فاضمة أياما صادف قد فيكون ، بالشفاء عميو اهلل يمن ، عذر ألي اإلنسان يتأخر قد لكن
 صام أنو لو:  مثال ، صياميا عمى المرتب الفضل عمى يحصل ولعمو ، الواجب بنية ، الفاضمة األيام ىذه صام
 أىل جميور ، يقضي ال أو الحجة ذي عشر في يقضي ىل ، خالف فييا مسالة وىي ، الحجة ذي عشر في

 عمي:  فقال ، الحجة ذي عشر صادف أنو لو لكن ، وغيره عمي عن الكراىة وتروى ، بالقضاء بأس ال أنو العمم
 الشيخ يقول ، فييا الصالح العمل أجر لي ويحصل ، عمي الواجبة الفاضمة األيام ىذه سأصوم ، رمضان من أيام
ن ، عميو الواجب بأداء ذمتو برئت فقد لو يحصل لم فإن ، لو يحصل لعمو:   ال أنو يرى السمف بعض كان وا 

 بل ، عميو الواجب في يصرفيا أال فينبغي ، ونافمة تطوع أيام العشر األيام ىذه ألن ؛ العشر األيام في يصوم
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 ىذا عمى يصدق أليس:  يقال ، لإشكا فيو ىذا لكن ، عميو الواجب أخرى أوقات في يصوم ثم ، النافمة فييا يصوم
 غير أو مستحب أو واجب ، الصيام نوع عن النظر بغض ، بمى ؟ صائما العشر األيام ىذه أمضى أنو المكمف

 العمل أيام من ما) الحديث في وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، الحديث في المرتب األجر عمى فيحصل ، ذلك
 فييا يدخل الصالحة واألعمال ، أطمق بل ، مستحبة صالحة بأعمال يقيده لم( ،،، اهلل إلى أحب فيين الصالح
 اإلنسان عمى كان فإذا ، بو بأس فال لو تبع والنفل الواجب أنو نوى ولو ، الواجب ينوي لكن ، الواجب أوليا دخوال
 البيض في يجعمو  أو ، شير كل من أيام ثالثة في أو ، االثنين في يجعمو ، اثنين وأدرك ، رمضان من قضاء
 ويؤدي ، األيام ىذه فضيمة يدرك حتى ، الحجة ذي وعشر وعرفة عاشوراء في يجعمو أو ، باستحبابيا القول عمى

 . أعمم واهلل ، عميو الواجب

 أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


