اختصار
«شرح كتاب الصيام
من
آداب املشي للصالة»
للشيخ خالد املصلح

الـسخة اإللؽرتوكقة ()2

اختصره سامل اجلزائري

اختصار شرح كتاب الصيام من آداب املشي للصالة

2

¢

قال الشقخ اإلمام محؿد بن طبد الوهاب :$

كتاب الصيام
صوم رمضان أحد أركان اإلسالم ،و ُفرض يف السـة الثاكقة منن الفجنرة ،فمنام رسنول اهلل ﷺ تسن رمضناكات،
ويستحب ترائي الفالل لقؾة الثالثقن من شعبان ،ويجب صوم رمضان برؤية هالله ،فإن لم ير م المحو أكؿؾوا ثالثقن
يو ًما ،ثم صاموا من غقر خالف ،وإذا رأى الفالل ك ّبر ثال ًثنا ،وقنال :ال ّٰؾ ُفنم أهؾنه طؾقـنا بنا من واإليؿنان ،والسنالمة
واإلسالم ،والتوفقق لؿا تحب وترضاه ،ربي وربك اهلل ،هالل خقر ورشد .ويؼبنل فقنه قنول واحند طندل  .حؽناه
()1

()2

()4

()3

وردت شفادته لزمه الموم ،وٓ يػطر إٓ م الـاس ،وإذا رأى هالل شوال
الرتمذي طن أكثر العؾؿاء ،وإن رآه وحده ُ
()5

()6

لم يػطر.
خروجا من خالف أكثر العؾؿاء.
[ ]11والؿسافر يػطر إذا فارق بقوت قريته ،وا فضل له الموم
ً
()7

()8

( )9

()11

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1فنذا قال اإلكسان مـ باب أهنا مـ فضائؾ األطؿال فال بلس :لؽـ لقس يف ذلؽ حديث يستـد إلقف فقؿا يؼال طـد رؤية الفالل[.خ]
( )2أي :يؼبؾ يف الرؤية[.خ]
( )3هـٰذا يشقر أكف ُيثبت الشفر برؤية القاحد .ورأي اإلمام مالؽ وجؿاطة مـ أهؾ العؾؿ أكف يثبت بشفادة اثـقـ .أما أبق حـقػة أثبت دخـقل الشـفر بشـفادة
القاحد إن كان هـاك ما يؿـع الرؤية  ،فنن كان الجق صحقا ،فال يثبت إال بالعدد الذي ال يتقاصل طؾك الؽذب.
والصواب هق الؼقل األول الذي ذكره الؿملػ  $وهق أكف يؼبؾ فقف ققل واحد لحديث طبد اهلل بـ طؿر وحديث طبد اهلل بـ طباس ،والحديث وإن
ّ
كان يف إسـادهؿا شلء مـ القهؿ :لؽـ يؼقي بعضفؿا بعضا يف إثبات داللة الحديث مـ إثبات الرؤية بخرب القاحد[ .خ]
( )4والعدالة هل االستؼامة طؾك الديـ واستعؿال الؿروءة[ .خ]
( )5ال تخؾق الؿسللة مـ حالقـ:
 إما أن يؽقن مـػردا طـ الـاس :كنكسان يف صحراء ،أو يف بحر ،ولقس لديف بغقره اتصال ال يدري طـفؿ وال يدرون طـف ،فال يجب طؾقف اإلخبار
وال يؾزمف العؿؾ بحال الـاس :ألكف مـػصؾ طـفؿ ال يدري طـفؿ وال يدرون طـف :ففــا يجب طؾقف الصقم.
 وإما أن يؽقن بقـ الـاس ،إن كان طدال فقجب طؾقف أن يخرب بالرؤية قال( :لزمه الصوم) يجب طؾقف أن يصقم ،ويجب طؾـك مــ يؼبـؾ خـربه أن
يصقم ،وهـٰذا أحد ققلل الؿسللة .والصقاب إذا لؿ يؼبؾ خربه ولؿ يصؿ الـاس فال يجب طؾقف الصـقم .أمـا إذا صـام احتقاصـا أو صـام مــ قـر اطتؼـاد
القجقب فنن الشلن واالختقار لف[ .خ]
كؿؾ ثالثقـ قبؾ أن يؽؿؾ الـاس العدة ،ففؾ يػطر بـاء طؾك أكف تؿ الشفر بالـسبة لف؟ الجقاب :ال[.خ]
( )6أي :أكف إذا ّ
( )7ثالثة أمقر ممثرة يف السػر الؿبقح لؾؼصر وهق الؿبقح لؾصقم:
أوال :الغاية والؼصد مـ السػر .جؿفقر العؾؿاء طؾك أن الؼصد يجب أن ال يؽقن محرما.
الثاين :الؿسافة .جؿفقر العؾؿاء يرون أكف البد أن تؽقن الؿسافة بؼدر أربعة برد حتك يبقح الؼصر.
والثالث :الؿدة .وذلؽ بلن تؽقن مدة السػر دون أربعة أيام[.خ]
( )8ال خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف أن السػر طذر يبقح الػطر[.خ]
( )9وهق ققل جؿاهقر العؾؿاء[.خ]
( )10الؿسللة ال تخؾق مـ أحقال:
إما أن يسافر قبؾ شروطف يف الصقام ،ففـٰذا جؿاهقر العؾؿاء طؾك أن لف الػطر.

=
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[ ]12والحامل( )1و[ ]3الؿرض ( )2إذا خافتا( )3طؾى[ :أ] أكػسفؿا[ .ب] أو ولديفؿا.
أبقح لفؿا الػطر )4(،فإن خافتا طؾى ولديفؿا فؼط أصعؿتا( )5طن كل يوم مسؽقـًا.

()6

ضررا( )8كره صومه )9(:لًية.
[ ]14والؿريض( )7إذا خاف
ً

()11

ـــــــــــــــــــــــــــــ
=

أما إذا سار يف أثـاء الـفار ،فنن جؿفقر الػؼفاء لقس لف الػطر ذلؽ الققم الذي شرع فقف السػر.

الؿملػ يؼقل( :واألفضل له الصوم) إذا كان قد خرج يف هنار قد شرع يف صقامف .والذي يظفر أكف ال فرق بقـ هـٰذا وذاك[ .خ]
( )1وهل :مـ طؾؼت جـقـا سقاء كاكت يف األشفر األولك أو يف األشفر األخقرة[.خ]
( )2وهل مـ تشتغؾ بالرضاطة سقاء كاكت ترضع ولدها أو ترضع قر ولدها ،سقاء كاكت ترضع بلجر أو ترضع بغقر أجر[.خ]
( )3أحقال الحامؾ والؿرضع مـ حقث الخقف تـؼسؿ إلك ثالثة أقسام:


إما أن تخاف طؾك كػسفا.



وإما أن تخاف طؾك ولدها.



وإما أن يجتؿع األمران فتخاف طؾك كػسفا وطؾك ولدها[.خ]

( )4وهـٰذا محؾ اتػاق فال خالف بقـ أهؾ العؾؿ يف إباحة الػطر يف هـٰذه الحال[.خ]
( )5لؿ يبقـ  $قدر اإلصعام ،فقرجع يف ذلؽ إلك ما ذكر الب الػؼفاء ،والذي ذكره الب الػؼفاء يف قدر اإلصعام كصػ صاع[.خ]
( )6الذي يظفر أكف أراد بذلؽ اإلصعام مع الؼضاء :لؽـ ذكر هـا فؼط ما يتؿ ّقز بف الػطـر يف الحؿـؾ والرضـاع ،ولـقس كـؾ مـا يرت ّتـب طؾـك الػطـر بالحؿـؾ
والرضاع .هـٰذه األحقال الثالثة كؾفا متػؼة يف وجقب الؼضاء ،ال فرق بقـ الحال األولك والثاكقة والثالثة يف وجقب الؼضـاء ،الـذي يتؿقـز بـف اإلصعـام
هق حال ما إن أفطرت خقفا طؾك ولدها فؼط .والصقاب أكف ال يجب طؾقفؿا سقى الؼضاء ،إن أفطرتا خقفا طؾك ولديفؿا ،واإلصعام ســة ومسـتحب
ولقس الزما واجبا لعدم الدلقؾ الصريح الب ّقـ يف وجقب اإلصعام [خ]
( )7الذي طؾقف جؿفقر العؾؿاء أن الؿرض الذي يتضرر بالصقم يبقح الػطر ،وذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إلك أن كؾ مـرض يبـقح الػطـر ،سـقاء كـان مؿـا
يتضرر بالصقم أو مؿا ال يتضرر بالصقام .والذي يظفر مـ هذيـ الؼقلقـ أن الذي ذهب إلقف الجؿفقر هق األقرب إلك الصقاب :ألن األحؽـام معؾؾـة
ولفا ايات وحؽؿ[ .خ]
( )8أكقاع الضرر:
 -1يزيد الؿرض بالصقم.
 -2تؿتد مدتف.
 -3يجد طـاء ومشؼة وألؿا ،ولق لؿ يزدد الؿرض ولؿ يتلخر الربء.
صرق ثبقت الضرر:
الطريق األول :الحسل بلن يصقم ويتضرر.
الطريق الثاين :الخربي ،أن يخربه صبقب ثؼة ،وال يشرتط أن يؽقن مسؾؿا ،يؽػل أن يؽقن متؼـا ثؼة أمقـا[ .خ]
الرخصة[ .خ]
( )9ألكف إطراض طـ ّ
( ﴿ )10ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﴾[البؼرة[.]185:خ]
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[ ]15ومن طجز طن المنوم لؽنر( ،)1أو [ )2( ]16منرض ٓ يرجنى بنرؤه )3(،أفطنر وأصعنم طنن كنل ينوم
مسؽقـًا.

()4

ذباب ،أو غبار ،أو دخل إلى حؾؼه ماء بال قمد ،لم يػطر.
وإن صار إلى حؾؼه ٌ
وٓ يمنننح المنننوم الواجنننب( )5إٓ بـقنننة منننن الؾقنننل( ،)6ويمنننح صنننوم الـػنننل( )7بـقنننة منننن
الـفار )8(،قبل الزوال وبعده.

()9

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1وهق أن يبؾغ مـ السـ ما يضعػ طـ الصقم ،ولقست هـاك سـا محددة يف ذلؽ .وفطره ال خالف فقف .لؽـفؿ اختؾػقا فقؿا يرتتب طؾك الػطر[ .خ]
( )2ذكر الؿملػ ستة أصـاف مـ ذوي األطذار ،وحتك كؽؿؾ العدة كضقػ صـػقـ وهؿا الحائض والـػساء ،فالحائض والـػساء باالتػاق بقـ أهؾ العؾؿ
العؾؿ أكف ال يجزئفؿ وال يصح مـفؿا الصقم وأن طؾقفؿا الؼضاء [خ]
( )3أي ال يطؿع مـف الشػاء ،طؾك ؾبة الظـ .والؿؼصقد بالؿرض الذي ال يرجك برؤه الؿرض الذي يمثر فقـف الصـقم ،ولـقس كـؾ مـرض .ودلقـؾ إباحـة
الػطر لؾؿريض الؿرض الؿزمـ ققاسا طؾك كبقر السـ[خ]
( )4جؿفقر العؾؿاء طؾك أن مـ طجز طـ الصقم لؽرب وجبت طؾقف الػدية .الؼقل الثاين :يػطر وال شلء طؾقف ،والراجح هق ما طؾقف الجؿفقر.
لؿ يذكر الؿملػ وقت اإلصعام ،هـٰذه مسائؾ بحثفا يف الؿطقالت ،وقت اإلصعام أحسـ ما تربأ بف الذمة أن يطعؿ طـ كؾ يقم يف يقمف ،فـنذا شـؼ طؾقـف
فؾف أن يمخر إلك هناية الشفر[ .خ]
( ) 5الصقم القاجب يشؿؾ صقم رمضان ،ويشؿؾ صقم الـذر ،ويشؿؾ صقم الؼضاء ،ويشؿؾ صقم الؽػارات .ذهب أبق حـقػة إلك أن صقم القاجب
يصح بـقة مـ الـفار  ،وهـٰذا خالف ما طؾقف الجؿفقر ،أن كقة صقم القاجب البد فقف مـ كقة مـ الؾقؾ .والذي طؾقف الجؿفقر أقرب إلك الصقاب.
بالـسبة لرمضان :هؾ يحتاج اإلكسان إلك أن يجدد الـقة كؾ يقم؟ ضاهر كالم الؿملػ كعؿ ،وهـٰذا مذهب الحـابؾة وققل الشافعل وققل جؿاطة مـ
أهؾ العؾؿ ،وذهب اإلمام مالؽ إلك أكف تؽػل الـقة يف أولف ،إال يف حال أن يؼطع الصقام .والؼقل الثاين أقرب لؾصقاب[.خ]
( )6والؾقؾ الؿؼصقد بف السابؼ لؾـفار مـ روب الشؿس إلك صؾقع الػجر ،هـٰذا محؾ الـقة[ .خ]
( )7الـػؾ يـؼسؿ إلك قسؿقـ:
نفل مطلق :هق الذي لؿ يرد يف صقمف فضؾ خا ،،فؾق كقى صقام هـٰذا الققم مـ الـفار ال إشؽال فقف.
نفل مقيد :هق ما إذا كان الققم فقف فضقؾة خاصة كصقام طاشقراء ،كصقام طرفة ،كصقام ستة أيام مـ شقال[ .خ]
( )8سقاء كان الـػؾ مطؾؼا أو مؼقدا ،هـٰذا الذي طؾقف جؿفقر العؾؿاء.
والؼقل الثاين التػريؼ ب قـ ما كان مطؾؼا وما كان مؼقدا ،فنن الػضقؾة التل رتبت طؾك صقم ذلؽ الققم ال تحصؾ إال لؿـ كقى مـ الؾقؾ صقاما بـقـة مــ
الؾقؾ :لؽـ مـ حقث صحة الصقم يصح الصقم ،لؽـ الؽالم طؾك حصقل األجر والػضؾ الؿرتب طؾك الققم ال يحصؾ إال لؿـ صام بـقة مـ الؾقؾ.
وهـٰذا الؼقل فقؿا يظفر أكف اختقار شقخـا محؿد بـ طثقؿقـ  .$والؼـقل األول هـق قـقل جؿفـقر العؾؿـاء والـذي يظفـر أن الؼـقل األول أقـرب إلـك
الصقاب[.خ]
( )9بخالف مـ ق ّقد الـقة بالزّ وال ،لؽـ ال دلقؾ طؾك هـٰذا التػريؼ فؿا ذكره الؿملػ هق األقرب إلك الصقاب[ .خ]
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()1

منننن أكنننل ،أو شنننرب ،أو اسن َ
ننتعط بننندهن ،أو غقنننره ،فوصنننل إلنننى حؾؼنننه ،أو احنننتؼن ،أو اسنننتؼاء
()3

()2

()4

ٍ
كننناس بشنننيء منننن ذلنننك .ولنننه
اسنننتؼاء فؼننناء ،أو حجنننم أو احنننتجم  :فسننند صنننومه .وٓ يػطنننر
()5

()6

()7

()8

( )9

()5

()11

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الؿػطرات هل مػسـدات الصـقم ﴿ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ هـق االسـتؿتاع بالجؿـاع ﴿ ،ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﴾ ذكر بعد ذلـؽ األكـؾ والشـرب
ثؿ قال ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ﴾( )1ففـٰذه اآلية جؿعت أصقل الؿػطرات [خ]
السعقط هق جذب الشلء باألكػ[ .خ]
(ّ )2
( )3مثؾف لق استـشؼ ما ًء فقصؾ إلك جقفف[ .خ]
( ) 4أي أدخؾ شقئا إلك جقفف مـ صريؼ الدبر ،كالتحامقؾ والؿاء الشـرجل الـذي يقصـؾ لؾتـظقـػ والؿعالجـة ،والحؼــ الشـرجقة  ،ومـا أشـبف ذلـؽ مــ
األسباب ،ولقس الؿؼصقد بالحؼـة اإلبرة يف االصطالح الؿعاصر.
والؼقل الثاين يف هـٰذه الؿسللة أكف ال يػطر إال باألكؾ والشرب ،مـ الطريؼ الؿعتاد ،ومثؾف ما كان مـ صريؼ األكػ ،أما إذا وصؾ شـلء إلـك حؾؼـف مــ
قر هذيـ الطريؼقـ كؿا لق ق ّطر يف طقـف أو ق ّطر يف أكػف فقجد شقئا يف حؾؼف ،فنكف ال يػطـر بـذلؽ طؾـك مـا ذكـره جؿاطـة مــ أهـؾ العؾـؿ .وهــٰذا الؼـقل
أقرب إلك الصقاب ،أن الػطر ما يؽقن بالطريؼ الؿعتاد ،أما ما لؿ يؽـ طـ صريؼ معتاد ولقس يف معـك األكؾ والشـرب فنكـف ال يػطـر طؾـك الصـحقح.
ومثؾف ما طـد جؿفقر الؿعاصريـ ما إذا أدخؾ إلك بدكف ما يستغـل بف طـ الطعام والشراب كاإلبر الؿغذية ،فنهنؿ ألحؼقها بالؿػطرات يف ققل جؿفقر
الؿعاصريـ.
ذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ مـ الؿعاصريـ إلك ّ
أن اإلبر الؿغذية لقست مػطرة ،وهـٰذا الؼقل مـ حقث الـظـر أقـرب إلـك الصـقاب :لؽــ كظـرا إلـك أن
هـٰذا الؼقل هق ققل األكثريـ وهق الذي اكتفت إلقف كثقر مـ الؿجامع الػؼفقة يـبغل تبقـقـ هــٰذا لؾــاس ،واالحتقـاط بـرتك هــٰذا الشـؽ أكـف أقـرب إلـك
الصقاب[ .خ]
( )5أي أخرج ما يف جقفف طـ صريؼ صؾب ذلؽ[ .خ]
( )6يػطر ،وحؽك ابـ الؿـذر اإلجؿاع طؾك ذلؽ .وبالـظر إلك اإلجؿاع فنن اإلجؿاع قد ورد ما يػقد طدم حػظف [خ]
( )7أي أخرج مـ قره الدم طـ صريؼ الحجامة [خ]
( )8فعؾف بـػسف أو ُفعؾت بف الحجامة.
وهـٰذا الذي ذكره الؿملػ هق مـ مػردات مذهب أحؿد  $حقث طدوا الحجامة واالحتجام مـ الؿػطرات.
والؼقل الثاين وهق ما ذهب إلقف جؿفقر العؾؿاء مـ الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة إلك أن الحجامة مؽروهة لؾصائؿ وال تػطر.
وهـٰذا الؼقل أقرب إلك الصقاب وهق أن الحجامة لقست مػطرة ،إكؿـا الحجامـة مؽروهـة لؾصـائؿ ،ووجـف كراهـة الحجامـة لؾصـائؿ أهنـا تػضـل إلـك
تػطقره.
هؾ قر الحجامة كالحجامة؟ الػصد مثال ،الشرط ،لق فصـد طـرق أو شـرصف وخـرج دم؟ الجـقاب :ال ،إكؿـا مـا ذكـره العؾؿـاء ،حتـك فؼفـاء الحـابؾـة
الؼائؾقن بلكف يػطر بالحجامة ال ُيؾحؼقن الػصد والشرط بالحجامة يف الحؽؿ ،وطؾقف فنن أخذ الدم لؾتحؾقؾ ال يؾحـؼ بالحجامـة سـقاء كـان الؿـلخقذ
كثقرا أو قؾقال :لؽـ إذا كان الؿلخقذ كثقرا فنكف يـبغل التحرز مـف خشقة أن يمدي إلك الػطر ،وسقاء كان األخذ لؾتحؾقؾ أو لؾتربع بالدم أو لغقـر ذلـؽ،
وإن كان يؿؽـ تلخقره ففق أقرب لؾسالمة وأحقط [خ]
( )9أي ال يػطر مـ فعؾ شقئا مـ األمقر الؿتؼدمة[ .خ]
( )10لإلباحة ودفع تقهؿ الؿـع[ .خ]
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ا كننننل والشننننرب منننن شننننك يف صؾننننو الػجننننر :لؼولننننه تعننننالى ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
()2

()1

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﴾ .
()3

ومن أفطر بالجؿا فعؾقه كػارة ضفار م الؼضاء ،وتؽره ال ُؼ ْب َؾ ُة لؿن تتحرك شفوته ،ويجب اجتـاب كنذب،
وغقبة ،وشتم ،وكؿقؿة ،كل ٍ
وقت :لؽن لؾمائم آكد.
()4

()6

()5

()8

()7

( )9

ويسن كػه طؿا ُيؽره ،وإن شتؿه أحد فؾقؼل :إين صائم.
()11

ويسنن تعجقنل الػطنر إذا تحؼنق الغننروب ،ولنه الػطنر بغؾبنة الظنن ،ويسننن تنلخقر السنحور منا لنم يخننش
()12

()11

صؾننو الػجننر ،وتحمننل فضننقؾة السننحور بلكننل أو شننرب وإن قننل .ويػطننر طؾننى رصننب ،فننإن لننم يجنند فعؾننى
()14

()13

صنائؿا فؾنه مثنل أجنره ،ويسنتحب اإلكثنار منن
التؿر ،فإن لم يجد فعؾى الؿناء ،ويندطو طـند فطنره ،ومنن ف ّطنر
ً
()15

()16

قراءة «الؼرآن» يف رمضان ،والذكر والمدقة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1يعـل وسائر الؿػطرات[ .خ]
( )2إذا شؽ فاألصؾ بؼاء الؾقؾ ،والتبقـ هق إما بالقؼقـ وإما بغؾبة الظـ[ .خ]
( )3سقرة :البؼرة اآلية (.)187
( )4والجؿاع ال يتحؼؼ حؽؿف إال إذا التؼك الختاكان بلن يقلج الحشػة أو قدرها ،وهق أن يقلج رأس الذكر ،أما إذا لؿ يحصـؾ هــٰذا فنكـف ال يؽـقن بـذلؽ
مجامعا .وال فرق أكزل أو لؿ يـزل [خ]
( )5الؽػارة التـل ذكـرت يف الحـديث طؾـك وجـف الرتتقـب :ابتـداء بـالعتؼ ،ثـؿ صـقام شـفريـ متتـابعقـ ،ثـؿ باإلصعـام .الؽػـارة لقسـت ثابتـة يف شـلء مــ
الؿػطرات إال يف الجؿاع ،هـٰذا ققل جؿفقر العؾؿاء وذهب اإلمام مالؽ  $إلك أن الؽػارة تثبت يف كؾ مػطر مـ قر طذر [خ]
( )6يعـل قضاء يقم مؽاكف ،ودلقؾفا رواية ابـ ماجف ،ولؽـفا رواية شاذة فال معقل طؾقفا[ .خ]
( )7الؼبؾة كقع مباشرة[ .خ]
( )8خشقة أن يؼع يف الؿحظقر .وقد جاء طـ بعض أهؾ العؾؿ استـادا إلك حديث أبل هريرة و قره التػريـؼ بـقـ الشـقا والشـاب ،وكـؾ هــٰذه األحاديـث
لقس طؾقفا معقل :ألهنا ضعقػة ،والؼبؾة جائزة لؾصائؿ ما لؿ تحرك شفقتف [خ]
( )9يعـل هـٰذه محرمات يف كؾ األوقات ويف وقت الصقام آكد[ .خ]
( )10يـدب أن يؽػ طـ كؾ الؿؽروهات ،سقاء كاكت متعؾؼة بالصقام أو بغقر الصقام[ .خ]
( )11أي الؿبادرة إلقف إذا تحؼؼ الغروب ،يعـل إذا تق ّؼـ الغروب ،وذلؽ بلن يشفد قر ،الشؿس قد سؼط ،و يغؾب طؾك ضـف كحال الــاس القـقم يغؾـب
طؾك ضـفؿ بالساطات والتؼاويؿ .وأفاد الؿملػ أكف لقس لف أن يػطر بالشؽ [خ]
السحقر هق يف وقت الس َحر :لؽـ مـ كان يخشك أن ال يؼقم فلكـؾ شـقئا قبـؾ ذلـؽ فقرجـك أن يـدرك شـقئا مــ الســة :ألن
( )12أرجح األققال يف وقت ّ
التؼقي [خ]
الؿؼصقد ّ
( )13يعـل ال يؾزم يف ذلؽ أن يؽقن كثقرا :بؾ جرطة الؿاء وحبة التؿر تؽػل يف إدراك فضقؾة السحقر[خ]
( )14يعـل يسـ أن يػطر طؾك رصب [خ]
( )15يعـل يس ّـ أن يدطق طـد فطره ،وقد جاء يف ذلؽ أحاديث طديدة طـ أبل هريرة ﭬ وطـ قره :لؽـ ال يثبـت مـفـا شـلء طؾـك الصـحقح ،لـقس يف
فضؾ إجاب ة الدطاء أو يف إجابة الدطاء لؾصائؿ طـد فطره حديث صحقح ،وإن كان فقف إشارة يف اآلية كؿا ذكر ذلؽ ابـ كثقر[ .خ]
( ) 16وتػطقر الصائؿ يحصؾ بؽػايتف وسد جقطتف ،ولقس فؼط بحبة تؿر :ألن مـ الـاس مـ يظـ أن الؿؼصـقد (فطـر صـائؿا) ابتـدأ إفطـاره ،إكؿـا الؿـراد
بالتػطقر حصقل الؽػاية .والؿثؾقة هـا مثؾقة اإلطاكة طؾك الصقم ،واإلطاكة طؾك تحؼقؼ أيضا السـة بالػطر [خ]
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وأفضل صقام التطو صقام يوم وإفطار يوم ،ويسن صقام ثالثة أيام من كل شفر ،وأيام البقض أفضل ،ويسن صوم
()1

يوم الخؿقس وآثـقن ،وستة أيام من شوال ،ولو متػرقة ،وصوم تس ذي الحجنة ،وآكندها التاسن وهنو ينوم طرفنة
()2

وصوم الؿحرم وأفضؾه التاس والعاشر ،ويسن الجؿ بقـفؿا ،وكل ما ذكر يف يوم طاشوراء من ا طؿال غقر المقام فال
أصل له بل هو بدطة ،ويؽره إفراد رجب بالموم وكل حديث يف فضل صومه والمالة فقه ففو كذب ،ويؽنره إفنراد
()4

()3

الجؿعة بالموم ،ويؽره تؼدم رمضان بقوم أو يومقن ،ويؽره الوصال ،ويحرم صوم العقدين وأيام التشريق ،ويؽنره
()5

صوم الدهر.

()7

()6

()8

ولقؾة الؼدر معظؿة يرجى إجابة الدطاء فقفا :لؼوله ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ قال الؿػسرون :يف ققامفا،
()9

ققامفا ،والعؿل فقفا خقر من ققام ألف شفر خالقة مـفا ،وسؿقت لقؾة الؼدر :كه يؼدر فقه ما يؽون يف تؾك السـة ،وهني
مختمة بالعشر ا واخر ولقالي الوتر ،وآكدها لقؾة سب وطشرين ،ويدطو فقفا بؿا ط ّؾؿه الـبني ﷺ لعائشنة« :ال ّٰؾفنم
()11

()11

إكك طػو كريم تحب العػو فاطف طـي» ،واهلل أطؾم وصؾى اهلل طؾى محؿد وآله وصحبه وسؾم.
()12

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1وهل الققم الثالث طشر والرابع طشر والخامس طشر ،وسؿقت األيام أيام بقض مع كقن األيام كؾفا بقضا ألن لقالقفا بقضـا ،فاألصـؾ يف التسـؿقة أيـام
الؾقالل البقض[.خ]
( )2وهـٰذا طؾ قف الجؿاهقر وقد حؽك بعضفؿ االتػاق طؾك سـقة صقام االثـقـ والخؿقس .قال صائػة مـ أهؾ العؾـؿ :إكـف ال يصـح يف صـقام يـقم الخؿـقس
حديث .ويؽػل إثبات فضقؾة صقام يقم الخؿقس اإلجؿاع الؿحؽل يف صقامف وهق إجؿاع يتلكد أن يؽقن مستـدا إلك كص[ .خ]
( )3فؿا ذكر مـ التقسقع طؾك األهؾ وإقامة األفراح كؾ هـٰذا مـ البدع التل ال تستـد إلك كص إكؿا الؿشروع هق الصقام فؼط ،وما يػعؾف بعض الــاس مــ
مـ إضفار السرور مؼابؾة لؿا ُيحدثف الرافضة مـ الؿآتؿ والـدب لؿؼتؾ الحسقـ هـٰذا لـقس بعـالج سـؾقؿ :بـؾ العـالج السـؾقؿ هـق أن ُتؾتـزم الســة وأن
يـفك طـ البدطة[ .خ]
( )4أي ال يصح كؿا ذكر ذلؽ أهؾ التحؼقؼ ،وقد ذكر ذلؽ الحافظ ابـ حجر يف كتاب «تبققـ العجب يف فضائؾ رجب» حقث بقـ أكـف ال يثبـت يف فضـقؾة
العؿؾ بلي كقع مـ أكقاع العؿؾ فقف حديث يسار إلقف[ ..خ]
( )5هـٰذا فقؿا إذا كان مؼصقده الجؿعة ،ويريد الجؿعة لعقـفا .والؿسللة مـ أهؾ العؾؿ مـ قال :يؽره إفراد الجؿعة مطؾؼا.
ومـفؿ مـ قال :الؿؽروه هق تخصقص يقم الجؿعة ال إفرادها ،الجؿفقر طؾك أن الؿؽروه هق اإلفراد ولق لؿ يخـص ،ولؽــ الـذي يظفـر أن الؿؽـروه هـق
التخصقص[ .خ]
( )6ذهب جؿاطة مـ أهؾ العؾؿ إلك تحريؿ إفراد الجؿعة وتحريؿ تؼدم رمضان بققم وال يقمقـ :لؽـ الجؿفقر طؾك الؽراهة[ .خ]
( )7وهـٰذا محؾ اتػاق ،والؿؼصقد بالعقديـ الػطر واألضحك [خ]
( )8يعـل سرد الصقم ،وهـٰذا ققل جؿفقر أهؾ العؾؿ ،وذهب صائػة مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف ال يؽره ،والصقاب ما طؾقـف الجؿـاهقر بلكـف ال يســ :بـؾ يؽـره
وال يشرع صقم الدهر وهق سرد الصقم دون فصؾ[ .خ]
( )9سقرة :الؼدر اآلية (.)03
( )10أي أهنا تؽقن يف العشر األواخر مـ رمضان ،وهـٰذا ققل الجؿاهقر مـ أهؾ العؾؿ ،وذهب البعض إلك أهنا لست الؿختصة بالعشر األواخـر ،ومــفؿ
مـ قال :إهنا تؽقن يف رمضان كؾف ،ومـفؿ مـ قال :تؽقن يف رمضان ويف قره .واألققال يف هـٰذا متعددة تبؾغ ثؿاكقة وأربعقـ ققال ،والصقاب ما ذكره
الؿملػ بلهنا مختصة بالعشر األواخر[ .خ]
( )11يعـل لقالل األفراد[ .خ]
(« )12جامع الترمذي» (ح« ،)3513ســ ابن ماجه» ( ،)3850وصحقحف األلباين.

