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حمن الرحيم
الر ٰ
بسم اهلل َّ
قال المصنف :$
(كتاب الصقام)
(وهق) لغةً :اإلمساك ،مـف ﴿ :ﭜﭝﭞﭟ﴾[مريم،]٦٢ :
ٍ
مخصقصة) وهل مػسداتف (يف َز ٍ
َوشر ًطا( :إِ ْم َس ٌ
مـ مع اقـ) وهق مـ صؾقع الػجر ال اثَّاين
اك بـِ اق ٍة طـ أشقا َء
إلك غروب ّ
الشؿس (مـ شخص مخصقص) وهق الؿسؾؿ العاقؾ غقر الحائض والـػساء.
إجؿاطا ،فصام ﷺ تسع رمضاكات.
السـة ال اثاكقة مـ الفجرة
ً
وهق أحد أركان اإلسَّلم ،افتُرض يف ا
ِ
وصقم رمضان ي ِ
برؤية هَّللف ،فنِن لؿ ُي َر) الفَّلل ( َم َع َص ْحق لقؾة الثَّلثقـ مِ ْـ شعبان َل ْؿ يصقمقا،
ب
ج ُ
َ
( َ ُ
وإِن َح َال َ
دون َم ْط َؾ ِع ِف) أي الفَّلل ( َغ ْق ٌؿ َأ ْو َقََّّت ٌَر) بال اتحريَّؽ الغَّ ة ( َأ ْو غقرهؿَّا) أي غقَّر الغَّقؿ والؼَّ
حؽؿا ضـ ًّقا) بقجقبف (احتقا ًصَّا) ٓ يؼقـًَّا
كدخان وجبؾ و ُب ْعد وكحقها ( َو َج َ
ب صقا ُمف) أي صقام رمضان؛ ( ً
(بـ اقة رمضان ،و ُي ْج ِز ُئ إِ ْن َض َف َر مـف) أي مـ رمضان.
ٍ
ٍ
ِ
إمساك طؾك مـ
كػارة بِ َق ْط ٍء فقف وكحقه) كقجقب
صَّلة َت َراويح ،ووجقب
الص ْق ِم مِ ْـ
(
ُ
وتثبت أحؽام ا
أكؾ فقف (ما َل ْؿ يتَح اؼ ُؼ أكاف مِ ْـ شعبان) بلن لؿ ُي َر مع صحق بعد ثَّلثقـ لقؾة مـ الؾقؾة التل ُغ اؿ فقفا هَّلل
رمضان فقتب ّقـ أكّف ٓ ك ّػارة بالقطء يف ذلؽ الققم.
صََّّلٍ ِ
وطت ٍ
ٍ
ِ
تثبت بؼقة إحؽام) ا
ََّاٍ) و حؾَّقل َد ْيَّـ ممجَّؾ
كحَّق) إيؼَّاع (
الشفرية بالغقؿ (مَِّ ْـ
(وٓ ُ
واكؼضاء طدة وكحق ذلؽ.
ِ
ِ
ُ
كصا سقاء كاكت الرؤية قبؾ الزوال أو بعده ّأول الشفر أو آخره
(
هنارا ل اؾقؾة الؿؼبؾة) ًّ
والفَّلل الؿرئل ً
فَّل يجب بف صقم إن كان يف ّأول ا
فطر إن كان يف آخره.
الشفر وٓ يباح بف ٌ
ٍ
جؿقع الـ ِ
ااس) ولق قؾـا باختَّلف الؿطالع،
الصق ُم
(وإِ َذا ثبت ْ
َ
َت رؤي ُت ُف) أي هَّلل رمضان (بِ َب َؾد َل ِز َم ا
ّ
ولؽؾ بؾد حؽؿ كػسف يف صؾقع ّ
مرة.
السـّة ّ
تؽررها بخَّلف الفَّلل فنكّف يف ا
الشؿس وغروهبا لؿشؼة ّ
هنارا) أو لؿ يؽقكقا ب اقتقا الـ ّقَّة لـحَّق غَّقؿ (أمسَّؽقا) طَّـ مػسَّدات
(وإِ ْن ثبتت) رؤي ُة هَّلل رمضان ( ً
لحرمة الققت (وقضقا) ذلؽ الققم.
الصقم ُ
ا

شخص (م َؽ اؾ ٍ
ػ) أي بالغ طاقؾ ٓ خ مؿق ٍز (طََّدْ ٍل) ٓ
(و ُي ْؼ ُبؾ فقف) أي يف هَّلل رمضان ( َو ْحدَ ُه َخ َب ُر)
ٍ ُ
ِ
مستقر كص طؾقف (ولق) كان الؿخ بف (طبدً ا َأو أكثك َأو) كان إخباره ( ِ
الشَّفادة ،وٓ يخَّتص)
بدون لػَّظ
ْ
ْ
ُ

ثبقتف (بحاكؿ.
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ٍ
ديقن وكحقه تب ًعا.
وتثبت) بخ القاحد (بؼقة إحؽام) مـ حؾقل
ُ
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وأ ّما بؼقة الشفقر فَّل يؼبؾ فقفا إ ّ
ٓ رجَّلن طدٓن بؾػظ الشفادة.
ِ
ٍ
كصا لحَّديث« :الػطَّر يَّقم يػطَّرون وإ َّحك يَّقم
( َو َم ْـ رآه) أي الفَّلل (وحده
لشقال لؿ ُي ْػط ْر) ًّ
يضحقن».
ّ

الش ِ
جؿقَّع أحؽَّا ِم ا
َّفر مَِّ ْـ
الصق ُم و) لزمَّف (
ُ
ور ادت شفاد ُتف َل ِز َم ُف ا
(و) إن رأى الفَّلل وحده (لرمضان ُ
ٍ
َص ٍ
وطتاٍ ِ
وغقرهؿا).
َّلٍ
الزكَّاة ،تَّرجؿ ترجؿَّ ًة ذكَّر فقفَّا الَّركـ
الركـ ال ّثالث مـ أركان اإلسَّلم وهق ا
لؿا فرغ الؿصـّػ مـ ّ
ّ
الرابع مـ أركان اإلسَّلم فؼال( :كتاب الص ّقام).
ّ
وذكر  $تعالك مثؾ ٰهذه ال جؿة اثنتون وعشرين مسيلة:
فادلسألة األوىل :هل الؿذكقرة يف ققلف مب ّقـًَّا معـَّك الصَّ ّقام (( :وهَّق) لغَّةً :اإلمسَّاك) أي الحَّبس
(ومـف ﴿:ﭜﭝﭞﭟ﴾[مرريم ،)]٦٢ :أي إمساكًا ،و ُفسر ٰهذا اإلمساك بؼقلفا يف أية كػسَّفا﴿ :ﭠ
فؾؿا ُوجد معـك الحبس ،وهق قطع الؽَّلم أي اإلمساك طـف ُسَّؿل ذلَّؽ
ﭡﭢﭣﭤ ﴾[مريم]؛ ّ
صق ًما.
ثؿ ذكر تعريػ الص ّقام يف الشرع ٕكّف هق الؿراد أصال ًة ،وإكّؿا تذكر الحَّدود الؾغقيَّة تقص َّة بَّقـ يديَّف
ّ
ٍ
إليضاح ملخذه الؾغقي؛ فؼالَ ( :وشر ًطا( :إِ ْم َس ٌ
مخصقصة) أي
اك بـِ اق ٍة)) أي حبس لؾـػس بـ ّق ٍة (طـ أشقا َء
أن الؿعروف يف الخطاب الشرطل أن يع ّبر طـ مثؾ ٰهذا بؼقل :معؾقمَّةّ ،
مب ّق ٍـة شر ًطا ،وتؼدّ م ا
ٕن إحؽَّام
ٍ
الشرطقة مع ّؾؼ ٌة بالعؾؿ بغقر ٍ
جؿاطة مـ الؼدماء كاإلمام مالؽ وال مذي رحؿفؿَّا
آية ،ويقجد ٰهذا يف كَّلم
اهلل ،فؾق قال( :طـ أشقاء معؾقمة) كان أب َقـ وأو ح وأوفؼ لؾخطاب الشرطل.
ثؿ ب ّقـ ٰهذه إشقاء فؼال( :وهل مػسداتف) أي التل يػسدُ هبا الص ّقام والؿراد هبا الؿػطرات.
ّ
تتؿة حده الشرطل يف ققلف( :يف َز ٍ
الزمـ فؼَّال( :وهَّق مَّـ
ثؿ ب ّقـ ذلؽ ا
مـ مع اقـ) أي معؾقمّ ،
ثؿ قال يف ّ
ّ
ّ
صؾقع الػجر الثاين إلك غروب ّ
الصَّائؿ طَّـ
محَّؾ الصَّ ّقام الؿعفَّقد شَّر ًطا؛ أن يؿسَّؽ
الشؿس)؛ ففَّق
ُ
ِ
مػسدات صقمف وهل الؿػطرات مـ صؾقع الػجر ال اثاين إلك غروب ّ
محََّّل
ًّ
الشؿس ،وما وراء ذلؽ فؾقس
لؾص ّقام إٓ طؾك وجف التّبع؛ كؿـ يصؾ صقام لقؾف بـفاره وهق القاصؾ؛ ّ
يصَّح إٓ إذا
فَّنن صَّقامف لؾقَّؾ ٓ ّ
تابع لصقم أصؾل وهق صَّقم
يصح وإكّؿا ساغ لف القصال ٕكّف ٌ
يؽقن تاب ًعا لؾـّفار؛ فؾق صام الؾقؾ وحده لؿ ّ
الـّفار،
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ثَّؿ بَّ ّقـ وصَّػف فؼَّال ( :وهَّق الؿسَّؾؿ
تتؿة الحدّ ( :مـ شَّخص مخصَّقص) أي معؾَّق ٍمّ ،
ثؿ قال يف ّ
ّ
ٕن العؼؾ ٓ يتل ّتك إٓ مع بؾق ٍغ بخَّلف التؿقِقزّ ،
العاقؾ) ،واستؽ ّـ يف وصػف بالعؼؾ :البؾقغّ ،
فَّنن التؿققَّز
يقجدُ قبؾ البؾقغ وأ ّما العؼؾ فنكّف يؽقن مؼاركا لؾبؾقغ.
يصح مـفؿا.
الصقم وٓ ّ
ثؿ قال( :غقر الحائض والـػساء) فنكّفؿا ٓ يجب طؾقفؿا ا
ّ
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية :بعد فراغف مـ بقاكف حد الص ّقام شر ًطا  ،قال مب ّقـًا قَّدره( :وهَّق أحَّد أركَّان
ّ
اإلسَّلم) أي الخؿسة.
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة( :اف ُترض يف السـة الثاكقة مـ الفجَّرة إجؿا ًطَّا) ،أي ُكتَّب صَّقامف يف السَّـة
ّ
الثاكقة مـ هجرة الـّبل ﷺ إجؿا ًطا بَّقـ أهَّؾ العؾَّؿ؛ (فصَّام ﷺ تسَّع رمضَّاكات) يف حقاتَّف يف الؿديـَّة
الـّبقية.
ِ
وصقم رمضان ي ِ
فذكر ما يثبت بف صقم رمضَّان ،وهَّق
ج ُ
َ
ب برؤية هَّللف) َ
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼةُ َ ( :
ّ
رؤية هَّللف ،ولؿ ُيصرح بالثاين وهق إكؿال شعبان ثَّلثقـ يق ًما لؾعؾؿ بف قط ًعاّ ،
ٕن رؤية الفَّلل إذا امتـعت
تؿ شعبان ثَّلثقـ يق ًما صام الـّاس بعده.
كان تؿام شفر شعبان ثَّلثقـ يق ًما؛ فنذا ّ
فصوم رمضان يجب بيحد شوئون:
األول  :رؤية هَّللف.
ّ
والثاين  :إكؿال سابؼف -وهق شفر شعبان -ثَّلثقـ يق ًما.

ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة(( :فنِن لؿ ُي َر) الفَّلل ( َم َع َص ْحق لقؾَّ َة الثَّلثَّقـ مَِّ ْـ شَّعبان)) أي إمؽَّان
ّ
ٍ
صحق ( َل ْؿ يصقمقا) وكُره ذلؽ؛ ٕكّف يقم ا
الشَّ ّؽ الؿـفَّل
كغقؿ و ق بؾ هل
الرؤية فقفا وطدم وجقد ماك ٍع
ٌ
طـف يف الؿذهبّ ،
ّ
صَّحق؛ فََّّل بَّدّ أن
الشؽ يف الؿذهب هق يقم الثَّلثقـ مَّـ شَّعبان الَّذي لقؾتَّف
فنن يقم
ٌ
يؽقن جام ًعا بقـ وصػقـ:
الؿؽؿؾ ثَّلثقـ مـ شعبان.
أحدهما :أن يؽقن ُ
صحقا لؿ يؽـ طـدهؿ ذلؽ الققم التابع لؾقؾة يقم ٍّ
شؽ.
صحقا؛ فنن لؿ تؽـ
والثاين :أن تؽقن لقؾتف
ً
ً
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة(( :وإِن َح َال َ
دون َم ْط َؾ ِع ِف) أي) مطؾع (الفََّّلل ( َغَّ ْق ٌؿ َأ ْو َقََّّت ٌَر) بالتحريَّؽ
ّ
الغ ة ( َأ ْو غقرهؿا) أي غقر الغقؿ والؼ كدخان وجبؾ و ُب ْعد وكحقهَّا) ،والؿَّراد بال ُب ْعَّد ُ
حَّال الؿطؿَّقر
وصَّػ ال ُبعَّد أقَّدم مَّـ ذكَّره مَّـ
وهذا القصػ وهَّق
ُ
والؿسجقن ،كؿا ذكره ابـ قـدس يف «حاشقتف»ٰ ،
ٌ
دخَّان و قَّ ٌ
إصحاب أبق القفاء ابـ طؼقؾ رحؿف اهلل تعالك؛ فجعؾف يف مـزلة مـ حال بقـف وبَّقـ مطؾعَّف
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فػسر ابـ ُقـدس البعد بلكّف حال الؿطؿقر والؿسجقن،
وغقؿ؛ فللحؼ هبؿ مـ حال دوكف ودون مطؾعف ُبعدٌ ّ ،
ٌ
وكذا الجبؾ طـده؛ فنهنا بؿعـك البعد؛ أي أكّف صار بؿـ ًلى طـ مطؾع الفَّلل بقجقد حائ ٍؾ يؿـعف مَّـ ذلَّؽ،
وهق حال الطؿر أوالسجـ أو كقكف ً
كازٓ إزاء جب ٍؾ يؿـعف مـ رؤية مطؾع الفَّلل.
غَّقؿ أو قَّ لقؾَّة ال اثَّلثَّقـ مَّـ
ثؿ قال َ (( :و َج َ
ب صقا ُمف) أي صقام رمضان) فؿتك حال دون الؿطؾَّع ٌ
ّ
شعبان فنكّف يجب صقامف.
حؽؿَّا ضـ ًّقَّا) بقجقبَّف (احتقا ًصَّا) ٓ يؼقـًَّا (بـ اقَّة
ثؿ قَّال يف ادلسأألة السّأابؼة مب ّقـًَّا كَّقع وجقبَّفً (( :
ّ
رمضان))؛ ففق ُيصام طؾك وجف اإلحتقاط ،ضـًّا أكّف مـ رمضان ٓ يؼقـًا أكّف يؽقن مـف ،وتؽقن ك ّق ُة صَّقامف أن
غقؿ أو ق ٌ لقؾة الثَّلثقـ وجب صقام غده إحتقا ًصا بـ ّقَّة
يصقمف الصائؿ بـ ّقة رمضان ،فنذا حال دون الؿطؾع ٌ
رمضان.
ثؿ ذكر ادلسألة الثاهٌة :فؼال(( :و ُي ْج ِز ُئ إِ ْن َض َف َر مـف) أي مـ رمضان) أي إن صامف بـ ّقة آحتقاط أكّف
ّ
ثؿ تب ّقـ كقكف مـ رمضان أجزأه ذلؽ ،ولؿ يجب طؾقف أن يؼضل يق ًما ً
بدٓ مـف.
مـ رمضانّ ،
ٍ
كػارة بِ َق ْط ٍء فقَّف)؛ أي
الصق ِم مِ ْـ صَّل ِة َت َراويح ،ووجقب
وتثبت أحؽام
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة( :
ُ
ْ
ّ
إذا صقؿ احتقا ًصا بـ ّقة رمضان ثبتت أحؽام الصقم مـ صَّلة ال وايح يف تؾؽ الؾقؾة السَّابؼة لَّف ،ووجَّقب
كػارة بقطء فقف؛ أي لق جامع يف ذلؽ الققم الذي صامف احتقا ًصا وهق الثَّلثقـ مـ شعبان الَّذي حَّال دون
ٍ
ٍ
مػرد.
وطء ،وسقليت بقاهنا يف فص ٍؾ
غقؿ أو ق فنكّف تجب طؾقف كػارة
مطؾعف ٌ
ثؿ قال (( :وكحقه) كقجقب إمساك طؾك مـ أكؾ فقَّف) أي مَّـ أكَّؾ يف ذلَّؽ القَّقم كاسَّ ًقا أو طامَّدً ا؛
ّ
تؿ صقام ذلؽ الققم.
وجب طؾقف أن ُيؿسؽ طـ أكؾف وأن ُي ّ
ثؿ قال يف ادلسألة الؼاشرة( :ما َل ْؿ يتَح اؼ ُؼ أكاف مِ ْـ شعبان) أي ما لؿ ُيتؼَّ ّقـ أن ذلَّؽ القَّقم الَّذي ِصَّقؿ
ّ
احتقا ًصا أكّف مـ شعبان ،وب ّقـ وجف القققف طؾك القؼقـ يف ذلؽ فؼال ( :بلن لؿ ُي َر مَّع صَّحق بعَّد ثَّلثَّقـ
ثَّؿ لَّؿ ُيَّر الفََّّلل
مر بعد تؾؽ الؾقؾة ثَّلثقـ لقؾة كامؾةّ ،
لقؾة مـ الؾقؾة التل غؿ فقفا هَّلل رمضان) أي إذا ّ
شقال؛ ف ُقعؾؿ حقـ ٍذ ّ
أن الثَّلثقـ لقؾ ًة السابؼة ك ّؾفا مـ رمضَّان ،وأن تؾَّؽ إولَّك التَّل
الذي يؽقن لشفر ّ
حال دون مطؾع الفَّلل فقفا ق ٌ أو غقؿ ّ
أن ذلؽ الققم لقس مـ أ ّيام رمضان ،وإكّؿَّا هَّق مَّـ أ ّيَّام شَّعبان؛
فحقـ ٍذ يتقؼـ أن ذلؽ الققم الذي صقؿ احتقا ًصا لقس مـ رمضان بؾ مـ شَّعبان؛ فََّّل يؽَّقن حقـ ٍ
َّذ طؾقَّف
ُ ّ
كػار ٌة إذا وصئ يف ذلؽ الققم كؿا قال الؿصـّػ( :فقتب ّقـ أكّف ٓ كػارة بالقطء يف ذلؽ الققم) ،لؾتح ّؼَّؼ مَّـ
شَّقال؛
مرت ثَّلثقـ لقؾة مع صحق بعد تؾؽ الؾقؾة لؿ ُير فقفا هَّلل ّ
أكّف كان مـ شعبان ٓ مـ رمضان؛ ٕكّف ّ
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ف ُعؾؿ أن تؾؽ الؾقؾة إكّؿا كاكت لقؾة الثَّلثقـ مـ شعبان.
كحق) إيؼاع ( ٍ
تثبت بؼقة إحؽام) الشفرية بالغقؿ (مِ ْـ ِ
صَّلٍ
ثؿ قال يف ادلسألة احلاديّة ػشرة(( :وٓ ُ
ّ

ِ
وطت ٍ
َاٍ)) أي مع ّؾ ٍؼ بدخقل الشفر (وحؾقل ديـ ممجؾ) إلقف (واكؼضاء طدة) يف تؿامفا فقف (وكحَّق ذلَّؽ)
ّ
ٕن ذلؽ كان طؾك وجف الظ ّـ ،وإصؾ بؼاء ا
الشفر السابؼ وهق شَّفر شَّعبان ،فََّّل تثبَّت بؼ ّقَّة إحؽَّام
وطتاٍ وحؾقل ديـ ممجؾ واكؼضاء ٍ
ٍ
ٍ
طدة ،وإكّؿا تثبت إحؽَّام الؿع اؾؼَّة بالصَّقم
كطَّلٍ
الشفرية بالغقؿ
ٍ
ٍ
إمساك طؾك مـ أكؾ فقف.
بقطء فقف ووجقب
كصَّلة ال اويح ووجقب كػارة
ِ
ِ
ُ
كصَّا) أي طَّـ اإلمَّام أحؿَّد
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية ػشرة(( :
هنارا لؾقؾة الؿؼبؾة) ًّ
والفَّلل الؿرئل ً
ّ
( ،$سقاء كاكت الرؤية قبؾ الزوال أو بعده ّأول الشفر أو آخره) فنذا ُرئل الفَّلل يف الـّفار لؿ يؽـ لؾقؾة
السابؼة ولؿ يحؽؿ أن ٰهذا الققم مـ رمضان إكّؿا يؽقن يف الؾقؾة الؿؼبؾة (فَّل يجب بف صقم إن كان يف ّأول
هنَّاراّ ،
فَّنن
فطر إن كان يف آخره)؛ فؾق ُقدّ ر أن أحدً ا رأى الفَّلل يقم الثَّلثقـ مـ شعبان ً
الشفر وٓ يباح بف ٌ
ٰهذا الفَّلل ٓ يؽقن لؾقؾة السابؼة بحقث يؽقن ذلؽ الققم ثاب ًتا مـ رمضان ،وأكّف ُيصام باإلمساك يف أثـائَّف
ثؿ ُيؼضك ،وإكّؿا يؽقن ل اؾقؾة الؿؼبؾة.
ّ

َت رؤي ُت ُف) أي هَّلل رمضان (بِ َب َؾ ٍد)) من بلدان المسللمون
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة ػشرة(( :وإِ َذا ثبت ْ
ّ

جؿقع الـ ِ
ُ
هََّّلل رمضَّان يف بؾَّد
إهؾة ،فنذا ُرئل
( َل ِز َم الصق ُم
ااس) ولق قؾـا باختَّلف الؿطالع) أي مطالع ّ
َ
مـ بؾدان الؿسؾؿقـ لز َم الؿسؾؿقـ جؿق ًعا الصق ُم ،ولق ققَّؾ بَّاختَّلف الؿطَّالع ،أي أن البؾَّدان تختؾَّػ
مطالعفا باطتبار قرهبا وبعدها مـ بعضفا.
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة ػشأرةّ ( :
ولؽؾ بؾد حؽؿ كػسف يف صؾقع ّ
تؽررهَّا
الشؿس وغروهبا لؿشَّؼة ّ
ّ
بخَّلف الفَّلل فنكّف يف السـّة مرة) أي حؽؿ بلن الرؤية لؾفَّلل يف ٍ
بؾَّد تؽَّقن لؾؿسَّؾؿقـ جؿق ًعَّا بخََّّلف
ُ
ّ
تتؽرر صؾقطفا ّ
مرة ّ
ّ
كَّؾ يَّق ٍم ،ويختؾَّػ ذلَّؽ يف
كؾ يقم ٕكّفا ّ
تؽررها) أي مشؼة ترائقفا ّ
الشؿس (لؿشؼة ّ
ّ
كؾ يق ٍم طـ سابؼف يف إغؾب ،ويف ذلؽ مشؼة ضاهرة يف صؾب القققف طؾك مؼدار الققت الذي تطؾع فقَّف
ثؿ فشق ذلؽ الخ إلك الؿسؾؿقـ؛ فألجؾ تؾؽ الؿشؼة لؿ ُيؼؾ يف مطؾع ّ
الشَّؿس وغروهبَّا
أو تغرب فقفّ ،
ما ققؾ يف صؾقع الفَّللّ ،
مَّر ًة واحَّدة يف هََّّلل رمضَّان؛ بخََّّلف ّ
الشَّؿس
فنن الفَّلل ٓ يؽقن ترائقف إٓ ّ
وغروهبا فنكّفا تطؾع وتغرب يف ّ
كؾ يقمٍ.
هنارا) أو لؿ يؽقكقا ب ّقتَّقا الـ ّقَّة
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة ػشرة(( :وإِ ْن ثبتت) رؤي ُة هَّلل رمضان ( ً
ّ
لـحق غقؿ (أمسؽقا) طـ مػسدات الصقم لحرمة الققت (وقضقا) ذلؽ الققم) أي إذا ثبتَّت رؤيَّ ُة هََّّلل
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هنارا أن الققم مـ رمضان أو لؿ يؽقكقا ب ّقتقا الـ ّقة (لـحق غقؿ) كَّلن لَّؿ تؽَّـ
هنارا؛ فجاءهؿ الخ
ً
رمضان ً
غقؿ فؾؿ ُيب ّقتَّقا الـ ّقَّة؛ فَّنكّفؿ إذا بؾغفَّؿ ذلَّؽ الخَّ
الؾقؾة السابؼة قد حقؾ بقـفؿ وبقـ مطؾع الفَّلل فقفا ٌ
أمسؽقا طـ مػسدات الصقم لحرمة الققت وقضقا ذلؽ الققم ،فؿـ ٓ يلتف بخ ٍ أن الققم الػَّلين مثَّل هق
ٍ
شرب أو غقرهؿا مـ الؿػ ّطرات الؿػسدة لؾصقام فنكَّّف ُيؿسَّؽ
ّأول أ ّيام رمضان ،وكان ابتدأ يقمف بلك ٍؾ أو
لحرمة الققت ويجب طؾقف أن يؼضل ذلؽ الققم.
إذا بؾغف الخ ُ
ثؿ قال يف ادلسألة السَّادسة ػشرة(( :و ُي ْؼ ُبؾ فقف) أي يف هَّلل رمضان ( َو ْحَّدَ ُه)) دون غقَّره ففَّق مَّـ
ّ
ٍ
ذكَّرا كَّان أو أكثَّك كؿَّا سَّقليت
خصائص إحؽام التل اختص هبا هَّلل رمضانَ (( ،خ َب ُر)
شَّخص) أي ً
ولذلؽ طبر طـف بالشخص الؿػقد لؾعؿقم(( ،م َؽ اؾ ٍ
ػ) أي بالغ طاقؾ) ّ
ٕن التؽؾقَّػ يجؿَّع طـَّد الػؼفَّاء
ّ
ُ
ثَّؿ ذكَّر
وإصقلققـ البؾقغ والعؼؾ ٓ( ،خ مؿقز) فنكّف ٓ يؼبؾ خ الؿؿ ّق ٍز فَّلبدّ أن يؽقن بال ًغا ً
طاقَّلّ ،
ٍ
كص طؾقَّف)
والؿراد بالؿستقر هـا مجفقل الحالّ ( ،
يف وصػف( :طَدْ ل) بلن يؽقن ثابت العدالة (ٓ مستقر) ُ
أي اإلمام أحؿد ،فَّلبدّ أن يؽقن مـ ُيؼبؾ ققلف يف رؤية هَّلل رمضان جام ًعا لقصػقـ:
أحدهما :التؽؾقػ .
والثاين :العدالة.
الؿخ بف (طبدً ا َأ ْو أكثَّك))؛ أي لَّق أخ برؤيَّة هََّّلل
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة ػشرة(( :ولق) كان ُ
ّ
ٌ
ٌ
رجَّل.
الؿخ بف ً
مؿؾقك
رمضان رجؾ قـ
لرجؾ آخر أو أكثك أي امرأة؛ فَّل يؾزم أن يؽقن ُ
الش ِ
ثؿ قال يف قال ادلسألة الثاهٌة ػشرةَ (( :أو) كان إخباره ( ِ
بدون لػظ ّ
رأيت
فادة))؛ كلن يؼقل:
ُ
ْ
ّ
رأيت الفَّلل؛ فقؽػل فقف لػظ الخ دون الشفادة؛ ٕكّف طـدهؿ مـ باب
الفَّلل ،ولؿ يؼؾ :أشفد أكّل
ُ
الرواية.
بحؽؿ
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة ػشرة(( :وٓ يختص) ثبقتف) أي ثبقت هَّلل رمضان (بحاكؿ) أي ُ
ّ
ٍ
حاكؿ ،فقؾزم مـ سؿع ً
طدٓ يخ برؤيتف أن يصقم ،وٓ يؾزم أن يخ ه الحاكؿ بذلؽ.
وتثبت) بخ القاحد) أي العدل الؿ ّؽؾػ ((بؼقة إحؽام) مـ حؾَّقل
ثؿ قال يف ادلسألة الؼشأريي(( :
ُ
ّ
داخََّّل برؤيَّة
ً
ديقن وكحقه تب ًعا) تب ًعا أي إلثبات دخقل شفر بخ ه يف رؤية الفَّلل ،فنذا ثبت كقن الشَّفر
فنن بؼقة أحؽام الشفر الؿع ّؾ ِ
ٍ
ؼة بف مـ ٍ
صََّّلٍ أو طَّدّ ٍة أو حؾَّقل ٍ
ديَّـ ك ّؾفَّا
طتاٍ أو
ذلؽ الؿ ّؽؾػ العدل؛ ّ ّ
تثبت طؾك وجف ال اتبع.
ُ
ثؿ قال( :وأ ّما بؼقة الشفقر فَّل يؼبؾ فقفا اإٓ رجَّلن طدٓن بؾػظ الشفادة)؛ فالػرٍ بَّقـ مَّا يثبَّت مَّـ
ّ
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ُيؼبؾ يف رؤية هَّلل رمضان ،وبقـ مـ يؼبؾ يف بؼ ّقة الشفقر مـ وجقه:
ّأولها :أن يؽقن ا
الشاهد يف غقر رمضان رجَّلن؛ فَّل ُتؼبؾ أكثك ،بخََّّلف رمضَّان فنكَّّف ُيؼبَّؾ فقَّف خَّ
إكثك.
ٌ
طدل وغقره كػك خ العدل القاحد.
والثاين :أن يؽقكا جؿق ًعا طدلقـ بخَّلف رمضان؛ فؾق أخ
والثالث :أكّف ُيش ط يف بؼ ّقة الشفقر لػظ الشفادة بلن يؼَّقلْ :
َّت كَّذا وكَّذا ،أو يؼَّقل:
َّفدُ أكَّّل َرأ ْي ُ
أش َ
رأيت هَّلل الشفر.
شفاديت أكّل ُ
رأيت ،مخ ًا دون لػظ الشَّفادة ثبَّت طؾَّك ذلَّؽ
أ ّما يف شفر رمضان فَّل يؾزم لػظ الشفادة؛ فؾق قالُ :
الشفر.
ِ
لشَّق ٍ
كصَّا) طَّـ
ثؿ قال يف ادلسألة احلاديّة والؼشرييَ (( :و َم ْـ رآه) أي الفَّلل (وحده
ال لَّؿ ُي ْػط َّْر) ًّ
ّ
ّ
فنن الػطَّر حقـ ٍ
شقال وحده ولؿ يره غقره ّ
ٓيثبَّت ٓفتؼَّاره إلَّك
َّذ
ُ
اإلمام أحؿد ،فؾق أكّف رأى هَّلل شفر ّ
َ
وهذا ٌ
شقال؛ فَّل ُيؼبؾ خ ُه حقـ ٍذ ٓكػراده.
اثـقـ طدلقـٰ ،
رجؾ واحد أخ طـ رؤيتف هَّلل ّ
َّعػ يف
يضحقن») ،ويف ٰهذا الحَّديث
هق( :لحديث« :الػطر يقم يػطرون وإ حك يقم
ٌ
ّ
وٓ ُيػطر َ
ُصرقف التل ُروي هبا.
ور ادت شَّفاد ُتف َل ِز َمَّ ُف
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًيأة والؼشأريي(( :و) إن رأى الفََّّلل وحَّده (لرمضَّان ُ
ّ
ٍ
فر مِ ْـ َص ٍ
وطتاٍ ِ
الش ِ
وغقرهؿا)) ،فؾق أكّف رأى َ
جؿقع أحؽا ِم ا
هَّلل رمضَّان ولَّؿ ُتؼبَّؾ
َّلٍ
الصق ُم و)لزمف (
ُ
ا
شفادتف طـد الحاكؿ ،فنكّف هق يؾزمف ما ي ّتب طؾك رؤية الفَّلل مـ صق ٍم وبؼ ّقة إحؽام الؿتع ّؾؼَّة بالشَّفر
ٕكّف ثبت يف ح ّؼف ،وأ ّما غقره ّ
فنن الشفر لؿ يثبت يف ح ّؼف؛ فَّل ت ّتب طؾقف أحؽامف.
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قال المصنف :$
( َوي ِ
َ
رمضان (طؾك كُؾ:
ب) صقم
ج ُ
َ

َفصْلٌ

ٍ
يجب طؾك كافر.
مسؾؿ)؛ فَّل
ُ
ِ
الصقم ٓ طؾك طاجز.
(قادر) طؾك ّ
(مؽ اؾ ٍ
ػ)؛ فَّل يجب طؾك صغقر وٓ مجـقن،
ُ
ذكر أو أكثك ( ُم ٍ
غقر) ٍ
(لؽـ طؾك ولل َص ٍ
طقؼ) لؾصقم ( َأ ْم ُر ُه بف و رب ُف طؾقف لقعتا َد ُه) إذا بؾغ.
جز طـف) أي الصقم:
(و َم ْـ َط َ
(لِؽِ َب ٍر) كشقخ هرم وطجقز يشؼ طؾقفؿا الصقم.
ض ٓ يرجك برؤ ُه :أ ْف َطر ،وطؾقف) أي طؾك مـ ِ
طج َز طـف لؽَّ أو مَّرض ٓ يرجَّك
ُ
لؿ َر ٍ ُ
َ
( َأ ْو) طجز طـف ( َ
ٍ
ٍ
ٍ
كػَّارة)
يجزئ يف
لؿسؽقـ ما) أي صعا ًما (
معتاد كس َػ ٍر) إصعام ( َط ْـ كُؾ َي ْق ٍم
برؤه إن كان فطره (ٓ َم َع ُط ْذ ٍر
ُ
وهق مدُ ّبر أو كصػ صاع مـ غقره.
( َو ُس اـ فِ ْط ٌر ،وك ُِر َه صقم بِ َس َػ ِر َق ْص ٍر ،ولق بَّل َمش اؼ ٍة.
ك ُِر َه صق ُم َحامِ ٍؾ و)صقم ( ُم ْر ِ ٍع َخافتا طؾك أكػسفؿا َأو) خافتا (طؾك القلد فؼط) كالؿريض وأولك
(ويؼضقان) أي الحامؾ والؿر ع (ما أفطرتا) طدد أ ّيام فطرهؿا مـ غقر إصعام.
ٍ
ُ
مسؽقـ لِ ُؽؾ َي ْق ٍم).
الصقم (إِصعا ُم
(ويؾز ُم َم ْـ
الق َلدَ إِن ِخ َ
قػ طؾقف فؼط) مـ ا
يؿقن َ
فنن خافتا طؾك أكػسفؿا فؼط أو مع القلد فَّل إصعام كالؿريض.
ٍ
الػ ْطر) برمضان (طؾك مـ احتاجف ِإل ِ
جب ِ
ٍ
كؼاذ) ٍ
كغرٍ وكحقه).
مفؾؽة
آدمل (معصقم مِ ْـ
( َو َي ِ ُ
َ ُ
ُ
وتضرر هبا وخاف تؾ ًػا أفطر وقضك ،ذكرها أجري.
ومـ َصـْ َعتُف شاقة
ا
وٓ يسؼط إصعام بعجز غقر كػارة الجؿاع يف الحقض ويف هنار رمضان ،وتؼدّ م يف الحقض.
ٍ
واجب كق ٌة معقـ ٌة) لف بلن يعتؼد أكّف مـ رمضان أو قضائف أو ٍ
كػارةٕ ،ن ّ
( ُ
كؾ يقم
كذر أو
وش ِرط لؽؾ يق ٍم
ٌ
يصَّح يف
طبادة مػردة ٕكّف ٓ يػسد يقم بػساد يقم آخر كالؼضاء يليت هبا بجزء (مـ الؾق ِؾ) وضَّاهره أكَّّف ٓ ّ
هنار يقم لصقم غد قالف يف «الؿبدع».
لقَّل (بِؿـ ٍ
َاف) لؾصقم كلكؾ وشرب وجؿاع فَّل يضر.
(و َل ْق أتك بعدها) أي الـ ّقة ً ُ
و(ٓ) يعت مع التعققـ (كقة الػر قة.
ِ
ِ
هنارا و َل ْق)
َو َيصح صق ُم َك ْػ ٍؾ م اؿـ َل ْؿ ي ْػ َعؾ ُمػسدً ا) لؾصقم كلكؾ وكحقه يف ذلؽ الققم (بـقتف) فقف ( ً
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ِ
كص طؾقف.
كاكت الـ ّقة ( َب ْعدَ
الزوال) ّ

بالص ْق ِم الشرطل الؿثاب طؾقف مِ ْـ وقتفا) أي الـ ّقة.
(و ُي ْح َؽ ُؿ ا
ٕن ّ
الص ْق ِم) ّ
لقَّل أكف صائِ ٌؿ َغدً ا فؼد كقى ،وكذا إَك ُْؾ ُ
محؾ الـ ّقة
(و َم ْـ َخ َط َر بؼؾبِ ِف ً
والش ْر ُب بـقة ا

الؼؾب.
فصَّل آخر مـ الػصقل الؿـدرجة يف أحؽام الص ّقام ،وأورد فقف اثنتون وعشرين
ً
طؼدَ الؿصـّػ $
مسيلة أيضا.
فادلسألة األوىل :الؿذكقرة يف ققلف (( َوي ِ
ٍ
َ
يجب طؾك كافر)
مسؾؿ)؛ فَّل
رمضان (طؾك كُؾ:
ب) صقم
ُ
ج ُ
َ
مطقؼ لف (ٓ طؾك طاجز) وهق مـ يضعػ طـف (مؽ اؾ ٍ
–ولق مرتدًّ اِ (( -
ٍ
ػ) وهق
قادر) طؾك الصقم) أي
ُ
ويصح مـ مؿ ّقز وٓ يجب
الجامع لقصػ العؼؾ والبؾقغ كؿا تؼدّ م؛ (فَّل يجب طؾك صغقر وٓ مجـقن)ّ ،
طؾقف؛ ّ
ٕن الـ ّقة تتصقر مـ الؿؿ ّقز فقصح صقامف إن صام وٓ يجب طؾقف؛ ٕكّف لقس مؽ ّؾ ًػا ،فالقاجب طؾقف
صقم رمضان هق مـ جؿع وصػ :اإلسَّلم والؼدرة والتؽؾقػ.
لؾصقم) أي ٍ
ذكر أو أكثك ( ُم ٍ
غقر) ٍ
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية(( :لؽـ طؾك ولل َص ٍ
قادر طؾقف دون
طقؼ) ا
ّ
ٍ
مشؼة تؾح ُؼف بف (( َأ ْم ُر ُه بف)) أي بالصقم(( ،و رب ُف طؾقف لقعتا َد ُه) إذا بؾغ)؛ ّ
ٕن العبادات بآطتقاد فؿـ
شؼ طؾقف إلتزامف هبا إذا ُصقلب هبا
اطتادها يف الصغر هاكت طؾقف إذا ُصقلب هبا ،ومـ ُغػؾ طـ أمره بذلؽ ّ
حال بؾقغف.
ٍ
كصََّّلة فقَّممر بَّف لسَّب ٍع
ويتّجه كما ذكر مرعي الكرمي يف «غايلة المنتهلى» :أن أمَّره و َّربف يؽَّقن
ٍ
لعشر؛ ففق أحسـ إققال الؿذكقرة يف الؿذهب ،أن أمره بالصَّقم يؽَّقن حَّال كقكَّف ابَّـ
ويضرب طؾقف
ٍ
سب ٍع وأكّف يضرب طؾقف حال كقكف ابـ ٍ
بالؼاطدة طـدهؿ بالصَّلة.
طشر ،إلحا ًقا لف
جز طـف) أي الصقم( :لِؽِ َب ٍر)) لسـف (كشقخ هرم وطجقز يشَّؼ
ثؿ ذكر ادلسألة الثالثأة فؼال (( :و َم ْـ َط َ
ّ
لؿ َر ٍ
ض ٓ ُيرجك ُبرؤ ُه ):أي يف العادة الجارية ٓ ،بحسب الؼَّدرة اإللفقَّة،
طؾقفؿا الصقم ( َأ ْو) طجز طـف ( َ
فؿراد الػؼفاء يف ققلفؿُ ٓ( :يرجك ُبرؤ ُه) أي يف العادة الجارية بقـ الـّاس ،وأ ّما بحسَّب الؼَّدرة اإللفقَّة؛
ّ
السَّؿاء ،وإحؽَّام ُتع ّؾَّؼ بَّإمقر الظَّاهرة ،ومـفَّا العَّادات
فنن اهلل ٓ ُيعجزه شل ٌء يف إرض وٓ يف ّ
القاقعة يف برء إمراض وطدم برئفا ،فنذا كان الؿريض ٓ ُيرجك برؤه؛ ((أ ْف َط َر وطؾقف) أي طؾك مَّـ طجَّز
ٍ
ٍ
لؿسؽقـ مَّا)
معتاد كس َػ ٍر) إصعام ( َط ْـ ُكؾ َي ْق ٍم
طـف لؽ أو مرض ٓ يرجك برؤه إن كان فطره (ٓ َم َع ُط ْذ ٍر
مريضا مر ً ا ٓ ُيرجك برؤه فنكّف يجب طؾقف أن يطعؿ صعاما طـ كؾ
أي صعا ًما)؛ فؿـ أفطر لؽِ ه أو لؽقكف
ً
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يقم أفطره.
ٍ
واستُثني من ذلك ما ذكره الؿصـّػ يف ققلفَ ٓ( :م َع ُط ْ
معتَّاد كسَّ َػ ٍر) أي لَّق سَّافر ٰهَّذا الؽبقَّر أو
َّذ ٍر
الؿريض الذي ٓ ُيرجك برؤه؛ فنكّف يسؼط طـف اإلصعام؛ ٕكّف غقر ٍ
طَّاجز طـَّف وٓ
قادر طؾَّك الصَّقام؛ ففَّق
ٌ
قضاء طؾقف فسؼطت مطالبتف بالػد ّية أيضا.
وهذه الؿسللة كؿا ذكره يف كتب الؿذهب ُيعايك هبا ف ُقؼال :مـ هق الشخص الذي ٓ يجب طؾقَّف صَّقا ٌم
ٰ
وٓ يجب طؾقف فديةٌ؟
طَّذر ُيبَّقح
ثؿ طرض لف
فؿؼصقدهؿ بذلؽ :مـ كان مريضا مر ا ٓ ُيرجك برؤه أو
ً
ٌ
طاجزا طـ الص ّقام ّ
الػطر كالسػر فنكّف حقـ ٍذ يسؼط طـف اإلصعام.
ٍ
مسؽقـ طـ ّ
كؾ يقم؛
ثؿ قال الؿصـّػ بعد بقان أن القاجب طؾقف هق إصعام
ّ
ٍ
ٍ
كػارة (وهق مدّ ّبر أو كصَّػ صَّاع مَّـ
كػارة) أي صعا ٍم يجزئ يف
يجزئ يف
قال يف ادلسألة الرّابؼة( :
ُ
ٍ
والزبقَّب وإقَّط؛
والتؿر
الشعقر
الؿؼررة طـدهؿ يف زكاة الػطر؛ وهل
إحالة طؾك إصـاف
غقره) وغقره
ُ
ُ
ُ
ّ
فالؽػارة طـدهؿ إ ّما مدّ ّبر وهق أطؾك إصـاف يف زكاة الػطر أو كصػ صَّا ٍع مَّـ غقَّره أي بؼ ّقَّة إكَّقاع
الخؿسة ،وهل إربعة الباققة الشعقر والزبقب والتؿر وإقط ،وتؼدّ م تؼدير الؿد والصاع فقؿا سؾػ.
مسَّافرا سَّػر قصَّر
ثؿ ذكر ادلسألة اخلاهسأة فؼالَ ( :و ُس اـ فِ ْط ٌر ،وك ُِر َه صقم بِ َس َػ ِر َق ْص ٍر) أي مـ كَّان
ً
ّ
يضره فنكَّّف
ٕكّف هق الذي تستباح بف رخصة الػطر فنكّف يس ّـ لف الػطر و ُيؽره لف الصقم ،وكذا الؿريض الذي ّ
يس ّـ لف الػطر و ُيؽره لف الصقم.

ٍ
الؿسافر مش اؼ ًة تؾحؼف مـ صقامف؛ ف ُقؽره لف
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة( :ولق بَّل َمش اؼة) ولق لؿ يجد ُ
ّ

قصر أي تؼصر فقف الصَّلة؛ فنن كان دون مسافة ٍ
الصقم مطؾ ًؼا إذا كان سػره سػر ٍ
قصر فَّل.
ا
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة(( :ك ُِر َه صق ُم َحامِ ٍؾ و)صقم ( ُم ْر ِ ٍع َخافتا طؾك أكػسفؿا َأو) خافتَّا (طؾَّك
ّ
القلد فؼط) كالؿريض وأولك)؛ ف ُقؽره لؾحامؾ والؿر ع إذا خافتا طؾك أكػسفؿا أو خافتا طؾك القلد فؼَّط
يؽره لفؿا الصقم ٕكّفؿا كالؿريض وأولك لشدّ ة حالفؿا.
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة(( :ويؼضقان) أي الحامؾ والؿر ع (ما أفطرتا) طدد أ ّيام فطرهؿا مَّـ غقَّر
ّ
إصعام)؛ فنذا أفطرت الحامؾ والؿر ع فنكّفؿا يؼضقان ما أفطرتا فقف مـ إ ّيام مـ غقر إصعام.

ُ
قَّػ طؾقَّف
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة(( :ويؾز ُم َم ْـ
الق َلدَ ) أي يؼقم طؾَّك آكػَّاٍ طؾقَّف ((إِن ِخ َ
يؿقن َ
ّ
ٍ
مسؽقـ لِ ُؽؾ َي ْق ٍم))؛ فنذا كان الخقف طؾك القلد فؼط؛ فن ّكف يجَّب اإلصعَّام طَّـ
فؼط) مـ الصقم (إِصعا ُم
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ّ
كؾ يقم مسؽقـًا؛ فقؽقن ذلؽ اإلصعام طؾك ولل القلد.
ثؿ قال يف ادلسألة الؼاشرة( :فنن خافتا طؾك أكػسفؿا فؼط أو مع القلد فَّل إصعام كالؿريض) فالحامؾ
ّ
والؿر ع لفؿا ثَّلثة أحقال:
الحال األولى :أن تخافا طؾك أكػسفؿا وطؾك ولديفؿا؛ فعؾقفؿا الؼضاء فؼط.
والحال الثاىوة :أن تخافا طؾك أكػسفؿا؛ فعؾقفؿا أيضا الؼضاء فؼط.
والحال الثالثة :أن تخافا طؾك القلد فؼط؛ فعؾقفؿا الؼضاء ،ويؾزم مـ يؿقن القلَّد يف الحَّال الثالثَّة أن
يطعؿ مسؽقـًا طـ ّ
كؾ يقم ،طؾك ما تؼدّ م فقؿا يطعؿ بف الؿسؽقـ أكّف مد مـ ّبر أو كصػ صا ٍع مـ غقره.
الػ ْطَّر) برمضَّان (طؾَّك مَّـ احتاجَّف ِإل ِ
جَّب ِ
آدمَّل
كؼَّاذ)
ثؿ قال يف ادلسألة احلاديّة ػشأرةَ (( :و َي ِ ُ
َ ُ
ُ
ّ
ٍّ
ٍ
ٍ
كغَّرٍ وكحَّقه)
مفؾؽة
(معصقم)) أي ثبتت لف حرمة كػسف؛ فالعصؿة يف ٰهذا الؿق ع حرمة الـػس( ،مِ ْـ
ٍ
قَّقة لَّف طؾَّك
فؿـ احتاج إلك إكؼاذ آدمل معصقم
كغرٍ؛ فنكّف يػطر فؾق رأى غري ًؼا يقشَّؽ أن يفؾَّؽ وٓ ّ
َ
ثؿ ُيـؼذه.
إكؼاذه إٓ بلن
ثؿ يخرجف؛ فنكّف يػطر ّ
يتـاول شق ًا مـ ماء أو صعام ّ
ٍ
الصدقة؛ فنذا احتَّاج إلَّك إكؼاذهَّا
ؾحؼ بف اتجاها كما ذكره مرعي الكرمي اكؼاذ حققان مح م كنبؾ ا
و ُي َ
أيضا.
جاز لف أن ُيػطر ً
وتضَّرر
طـت ومشؼة شديدة (
ثؿ ذكر ادلسألة الثاًية ػشرة فؼال( :ومـ َصـْ َعتُف شاقة) أي يؾحؼف هبا ٌ
ا
ّ
وتضرر بتركها) كؿا كؼؾف جؿاطة مَّـ إصَّحاب طَّـ
هبا) هؽذا يف أصؾ الؽتاب الؿخطقط والصقاب( :
َّ
أجري؛ فنذا تضرر ب كفا أي اقت طؾقف معقشتف ولؿ يؼؿ بؼق ِ
ت مـ يعقلف (وخاف تؾ ًػا) بؼقامَّف بتؾَّؽ
ّ
ا
الصـعة فنكّف يػطر ويؼضل.
ا
(ذكرها أجري) مـ إصحاب.
ثؿ ذكر يف ادلسألة الثالثة ػشرة فؼال( :وٓ يسؼط إصعام بعجز غقر كػَّارة الجؿَّاع يف الحَّقض ويف
ّ
هنار رمضان ،وتؼدّ م يف الحقض)؛ فنكّف ٓ يسؼط شلء مـ اإلصعا ٍم الؿلمقر بف يف الؽػارات يف الؿَّذهب إٓ
كػارة الجؿاع يف الحقض ،ويف هنار رمضان كؿا سقليت.
وتؼدّ مت ٰهذه الؿسللة يف باب الحقض.
و ما سقى ذلؽ فنن الطعام يبؼك ثابتًا يف الذ ّمة حتّك يؼدر اإلكسان طؾقف.
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة ػشرةُ ( :
فسر
ثؿ ّ
وشرط لؽؾ يقم) مـ أ ّيام رمضان ((واجب كقة معقـة) لف) ّ
ّ
ٍ
ٰهذا التعققـ بؼقلف( :بلن يعتؼد أكف :مـ رمضان) أي أكّف يصقم مـ رمضان( ،أو قضائف ،أو ٍ
كػارة)؛
كذر ،أو
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ّ
صائؿ رمضان أو صائؿ قضاءه
واجب؛ فَّل بدّ أن يعتؼد حال صقمف ذلؽ الققم
ٕن صقام الـّذر والؽػارة
ٌ
ٌ
ثؿ طؾؾف بؼقلفٕ( :ن ّ
كؾ يقم طبادة مػردة) أي مستؼ ّؾة (ٕكّف ٓ يػسد يقم
كذرا أو صائؿ كػار ًةّ ،
أو صائؿ ً
بػساد يقم آخر كالؼضاء) أي لق ُقدّ ر فساد الققم الثاين مـ رمضان؛ فنكّف ٓ ُيػسد طؾقف صقام الققم الثالث
ّ
مـفّ ،
وهذه الـ ّقة الؿع ّقـة هل
فؽؾ يق ٍم مـ أ ّيام رمضان
مستؼؾ بعبادتف وهل الصقم؛ فَّلبدّ أن يليت بـ ّق ٍة معقـّة ٰ
اطتؼا ُد وجقب صقم ذلؽ الققم.
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة ػشرة( :يليت هبا) أي بالـ ّقة (بجزء (مـ الؾق ِؾ)) ولق ّ
قؾ (وضاهره أكّف ٓ
ّ
يصح يف هنار يقم لصقم غد قالف يف «الؿبدع») ،أي لق ّ
أن إكساكًا كقى يف هنار الثاين صقام الثالث؛ فنكّفا ٓ
ّ
تصح مـف؛ ٕ ّن ّ
محؾ الـ ّقة أن تؽقن بالؾقؾ.
ّ

لقَّل (بِؿـ ٍ
َاف) لؾصقم كلكؾ وشرب
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة ػشرة(( :و َل ْق أتك بعدها) أي الـ ّقة ً ُ
ّ
ٍ
يضره
ثؿ أكؾ وشرب بعد ذلؽ فنكّف ٓ ّ
وجؿاع فَّل يضر)؛ فؾق كقى صقام غد يف الساطة القاحدة لقَّل ّ

ذلؽ.
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة ػشرة( :و(ٓ) يعتَّ مَّع التعقَّقـ (كقَّة الػر َّقة)) أي ٓ يؾَّزم أن يـَّقي
ّ
اإلكسان مع تعققـ صقمف غدً ا أكّف مـ رمضان؛ ٓ يؾزم أن يـقي كقكف فر ً ا؛ بؾ يؽػَّل كقكَّف كاو ًيَّا أكَّّف مَّـ
ٕن الـ ّقة الؿع ّقـة التل تؼدّ مت ُتغـل طـ اطتؼاد الػر قة؛ ّ
رمضان؛ ّ
فنن رمضان ٓ يؽَّقن إٓ فر ً َّا فلغـَّت
طـ ٰهذا.
بخَّلف مذهب الحـابؾة يف الصَّلةّ ،
فنن الحـابؾة يش صقن يف الصََّّلة تعقَّقـ ك ّقَّة الػر َّقة أي كقهنَّا
ٍ
ٍ
طصَّر بخََّّلف
كظفَّر أو
فرض ذلؽ الققت ،فَّل بدّ أن يـقي كقهنا فر ً ا وأن يـقي كقهنَّا صََّّلة مع ّقـَّة
الصقم.
والؿػرٍ بقـفؿا ّ
أن وقت الصَّلة الؿػرو ة يسع لغقرها فقشتبف بَّف ،وأ ّمَّا وقَّت رمضَّان فنكَّّف ٓ يسَّع
لغقره فَّل يشتبف بف سقاهّ ،
فنن صقم رمضان ٓ يؽقن حال وجقد الشفر إٓ صقم رمضان فقَّف ،فؾَّق أراد أن
فرض ٍ
ٍ
يصح مـف كذلؽ؛ ٕجؾ وجَّقد الػَّرٍ
تصح مـف ،أو أراد أن يصقم ً
كـذر أو كػارة لؿ
يصقم
كػَّل لؿ ا
ا
بقـفؿا اش صت كقة الػر قة يف الصَّلة الؿؽتقبة ،ولؿ تش ط يف رمضان.
ٍ ِ
لؾصَّقم
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة ػشرةَ ( :و َي ِصح صق ُم َك ْػ ٍؾ) أي غقر
فرض ((م اؿـ َل ْؿ ي ْػ َعؾ ُمػسدً ا) ا
ّ
صح ذلؽ أي ٍ
زمـ كَّان
هنارا))؛ فنذا كقى مـ الـّفار أن يصقم ً
كػَّل ّ
كلكؾ وكحقه يف ذلؽ الققم (بـقتف) فقف ( ً
فؾق كقى مـ الضحك ولؿ يؽـ تـاول ُ
يصَّح صَّقمف بؼ ّقَّة
قبؾ شق ا مـ مػسدات التل تػسَّد صَّقمف؛ فنكَّّف
ّ
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صح صقمف.
الققم أو كقى آخر الـّفار ولؿ يؽـ أكؾ أو شرب أو أصاب شق ا مـ مػسدات الصقم ّ
ِ
كص طؾقف) أي ولق ّ
تلخرت ٰهذه
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة ػشرة(( :و َل ْق) كاكت الـ ّقة ( َب ْعدَ
الزوال) ّ
ّ
الـ ّقة فؾؿ يؼع يف قؾب العبد الجزم طؾك صقام ذلؽ الققم إٓ بعد زوال ّ
يصح مـف صقمف ما لؿ
الشؿس؛ فنكّف
ّ
ِ
يلت بؿـاف لف مـ الؿػطرات قبؾف.
تصح مـ الـّفار،
فـ ّقة صقام الـػؾ يف الؿذهب ٓ تش ط مـ الؾقؾ؛ بؾ ّ
وتختص كقة الػرض بؽقهنا مـ الؾقؾ ،فؾق كقاها مـ الـّفار ولق ٍ
يصح ذلؽ مـف يف صقم رمضان
لغد لؿ
ّ
ّ ّ
وصح مـف يف الـػؾ.
ّ

بالص ْق ِم الشرطل الؿثاب طؾقف مِ ْـ وقتفا) أي الـ ّقة) فالثقاب
ثؿ قال يف ادلسألة الؼشريي(( :و ُي ْح َؽ ُؿ ا
ّ

الساطة التاسعة؛ ّ
فنن الصقم الشرطل الذي يثاب طؾقف هق مـ ال اتاسعة
ُيع ّؾؼ قدره بؼدر صقمف ،فنذا صام ا
إلك غروب ّ
صائؿا لػؼدان الـ ّقة مـف؛ فَّل يؽقن ثقابف إٓ مـ وقت ك اقتف التل
الشؿس؛ ٕكّف قبؾ ذلؽ لؿ يؽـ
ً
كقى.
قَّدرا
ثؿ قال يف ادلسألة الأحاديّة والؼشريي( :و َم ْـ َخ َط َر بؼؾبِ ِف) أي و َق َع يف خاصره ،والخ ْطَّرة
ّ
أخَّػ ً
ّ
مـ الـ ّقة؛ ّ
ٕن الـ ّقة تصاحبفا اإلرادة الجازمة ،وأ ّما الخ ْطرة ففق ما يسري يف الؼؾب مـ الحديث ،فنذا وقَّع
بلقؾ ٍ
ذلؽ يف الؼؾب ّ
صائؿ غَّدً ا فؼَّد كَّقى لؿشَّؼة الـ ّقَّةّ ،
فَّنن الـ ّقَّة شَّاقة فقـاسَّبفا
قدر وهق الخ ْطرة أكّف
ٌ
لقَّل أكف صائِ ٌؿ َغدً ا فؼد كقى).
التخػقػ ومـ تخػقػفا شر ًطا أن مـ وقع يف قؾبف خطرة ( ً
ٕن ّ
الص ْق ِم) ّ
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية والؼشريي( :وكذا إَك ُْؾ ُ
محؾ الـ ّقة الؼؾب) أي
والش ْر ُب بـقة ا
ّ
إذا أكؾ وشرب بـقة الصقم كان ذلؽ كافقا طـ تعققـ كق ٍة لصقم ٍ
غد ٕكّفا دال ٌة طؾقف فنكّف لؿ يلكؾ ولؿ
ّ
ّ
يشرب إٓ ٕجؾ أن يصقم غدً ا.
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قال المصنف :$
صلٌ) فيوا ُي ْفسِدُ الصَّوم
( َف ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ُحَّ ٍؾ
و َم ْـ أكؾ َأ ْو َش ِر َب َأ ْو اكتحؾ بِؿا) أي بشلء (طؾِؿ وصقلف إلك حؾؼَّف) لرصقبتَّف أو حدا تَّف (مَّ ْـ ك ْ
وكحقه) كص أو َق ُطقر أو ذرور أو إثؿد كثقر أو يسقر مطقب أفطر.
كؾ ّ
( َأ ْو َأ ْد َخ َؾ إلك جقفِ ِف شق ًا) مـ ّ
محؾ يـػذ إلك معدتف أفطر.
( َأو وجدَ َصعؿ ِط ْؾ ٍ
ؽ مضغف بحؾؼف) أفطر.
ْ َ َ
ْ َ
َ
وصؾ إِلك َف ِؿ ِف كُخام ٌة) سقاء كاكت مـ دماغف أو حؾؼف أو صدره (فابتؾ َعفا) أفطر.
( َأ ْو
ِ
ؾغؿا أو د ًما أو غقره ولق ا
قؾ أفطر.
رارا أو َب ً
( َأو استؼاء َف َؼا َء) صعا ًما أو م ً
الـظر فلمـك) أفطر ٓ ،إن أمذى أو لؿ يؽرر فلمـك.
( َأ ْو ك اَر َر
َ
است َْؿـَك) بقده أو غقرها فلمـك أو أمذى أفطر.
( َأ ْو ْ
( َأ ْو َق ابؾ) فلمـك أو أمذىَ ( ،أ ْو َل َؿس) فلمـك أو أمذىَ ( ،أ ْو َبا َش َر َ
دون ال َػ ْر ِج َف َل ْمـَك أ ْو أ ْم َذى) أفطر.
كصا حال كقكَّف (طامَِّدً ا) أي قاصَّدً ا
( َأ ْوحجؿ أو
كص طؾقفَ ( ،و َض َف َر َد ٌم) ًّ
الساٍ ا
َ
احتج َؿ) يف الؼػا أو يف ا
ذاكرا لصقمِ ِف َأ ْف َط َر) ولق ِ
جفؾ ال اتحريؿ.
الػعؾ (
مختارا) أي غقر مؽره ( ً
ً
(وٓ) يػطر (بِ َػص ٍد) وٓ ( َشر ٍ
طَ ،وٓ إِ ْن َف اؽ َر َفلك َْز َل،
ْ
ُ
ْ

مؽرها) وٓ يػطر ِ
الؿػطرات ِ
ِ
بغقبة وكحقها.
كاس ًقا َأ ْو
وٓ إِ ْن َف َع َؾ شق ًا مِ ْـ َجؿقع
ً
قال اإلمام أحؿد :لق كاكت ِ
إجؿاطا.
الغقبة تػطر ما كان لـا صق ٌم صحقح .وذكره الؿق افؼ
ً
ٍ
ٍ
ٍ
مرات وإن
(وٓ) يػطر (إِ ْن َد َخ َؾ ما ُء مضؿضة َأ ْو استـشاٍ َح ْؾ َؼ ُف ،ولق َبا َل َغ) فقفؿا ( َأ ْو زاد طؾك ثَّلث) ّ

كصا،
فعؾفؿا لغقر صفارة فنن كان لـجاسة وكحقها فؽالق قء ،وإن كان طب ًثا أو لح ّر أو ططش ُكره ًّ
فحؽؿف حؽؿ الزائد طؾك ال اثَّلث.
(وٓ) يػطر (إِ ْن َد َخ َؾ الذباب َأ ْو الغبار حؾؼف بِ ِ
غقر َق ْص ٍد ،وٓ) يػطر (إِ ْن َج َؿ َع ريؼف فابتؾ َع ُف) وإكّؿا يؽره
لف ذلؽ.
فصَّل آخر مـ الػصقل الؿـدرجة يف أحؽام الصقام ترجؿف يف ققلف:
ً
طؼد الؿصـّػ  $تعالك
صلٌ) فيوا ُي ْفسِدُ الصَّوم) أي يـشل مـف فسا ُد صقم الصائؿ ،وذكر فقف ثالثا وعشرين مسيلة.
(( َف ْ
فادلسألة األوىل :الؿذكقرة يف ققلف ((و َم ْـ أكؾ َأ ْو َش ِر َب َأ ْو اكتحؾ بِؿا) أي بشلء ( ُطؾؿ وصقلف إلك
ِ
حؾؼ ِف) لرصقبتف أو حدّ تف) أي لقجدان الرصقبة أو وجدان الحدا ة وهل الشدّ ة.
ٍ
ّ
برصقبة تع ي الحؾؼ يمكسفا اإلكسان أو بحدّ ٍة
فنن مـ إشقاء التل تصؾ إلك الحؾؼ ما ُيدرك ُصقلف
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وشدّ ٍة أو ٍ
ثقرة يؾؼاها اإلكسان يف حؾؼف.
ِ
مر ُيستخرج مـ
ُح ٍؾ)؛ وهق
ٌ
مؿا ُيجعؾ يف العقـ ((وكحقه) َ
ثؿ قال( :م ْـ ك ْ
كصبِر) وهق دوا ٌء ّ
معروف ّ
ّ
الشجر الؿعروف بالص ّبار( ،أو َق ُطقر) وهق ما يؼ اطر يف العقـ مـ أي كق ٍع كان (أو َذ ُرور) وهق ما يؽقن
مزج
كقع مـ أكقاع الؽحؾ( ،أو يسقر مط اقب) أي قد خؾط و ّ
مسحق ًقا ُي َذ ّر يف العقـ (أو إثؿد كثقر) واإلثؿد ٌ
ٍ
ٕن مـ اإلثؿد ما ّيزيـ بالطقب وكحقه( :أفطر) ،فنذا ُوجد مـف ٌ
بطقب؛ ّ
شرب َأ ْو اكتحؾ بؿا يصؾ
أكؾ َأ ْو
ٌ
إلك ِ
حؾؼ ِف مـ كح ٍؾ وكحقه فنكّف ُيػطر بذلؽ.
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًيةَ (( :أ ْو َأ ْد َخ َؾ إلك جقفِ ِف شق ًا) مـ ّ
كؾ محؾ يـػذ) أي يبؾغ (إلك معدتف أفطَّر)
ّ
مؿَّا يـػَّذ بَّف إلَّك
فنذا كان ما أدخؾف يـػذ إلك معدتف فنكّف يػطر؛ فؾق أدخؾف مع فؿف ،أو احتؼـ بَّف يف ُدبَّره ّ
معدتف فنكّف يػطر؛ دون إحؾقؾف ّ
ٕن مـ قطر يف إحؾقؾف يف شق ًا لؿ يصؾ إلك معدتف ،وإكّؿا يصؾ إلَّك الؿثاكَّة
فَّل يؽقن مػ ّط ًرا.

ثؿ قال يف ادلسألة الثالثةَ (( :أو وجدَ َصعؿ ِط ْؾ ٍ
ؽ مضغف بحؾؼف) أفطر) فنذا مضَّع طؾ ًؽَّا فقجَّد صعؿَّف
ْ َ َ
ْ َ
ّ

فنكّف ُيػطر ،وإن لؿ يجد صعؿف فنكّف ٓ ُيػطر.

وصؾ إِلك َف ِؿ ِف كُخام ٌة) ،وهق الؿخاط الؿؿزوج ٍ
َ
بريؼ(سقاء كاكت مـ
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼةَ ( :أ ْو
ّ

دماغف أو حؾؼف أو صدره (فابتؾ َعفا)) أي بعد وصقلف إلك فقف ،فنذا ّ
تـخؿ مستجؾبا ذلؽ الؿخاط الؿؿزوج
ثؿ رجع ولؿ يبؾغ
ثؿ ابتؾعف فنكّف يؽقن قد (أفطر) بذلؽ ،فنن ّ
أحس فقف بصدره ّ
بالريؼ حتّك وصؾ إلك فقفّ ،
ّ
فؿف فنكّف ٓ يؽقن مػطرا بذلؽ؛ ٕكّف لؿ ي ز ثؿ يرجعف إلك جقفف ،بؾ هق ٍ
أصَّل فَّل يؽقن
باٍ يف جقفف ً
ّ
ً
قادحا يف صقامف.
ً
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسةَ ( :أو استؼاء) أي صؾب الؼلء واستدطاه ّ
فنن إلػ والسقـ والتَّاء لؾطؾَّب
ّ
ِ
تخرج مـ الجقف لقست بطعا ٍم وإكّؿا هل آثار ط ّؾَّ ٍة يَّمكس مـفَّا
رارا) و الؿرار أخَّلط ُ
(( َف َؼا َء) صعا ًما أو م ً
ؾغؿا أو د ًما أو غقره ولق ا
قؾ أفطر)؛ فنذا استؼاء فاستخرج مـ جقفف صعا ًمَّا أو
اإلكسان مرار ًة إذا بؾعفا (أو َب ً
ِ
قؾقَّل فنكّف ُيػطر بذلؽ.
رارا أو بؾغ ًؿا أو د ًما أو غقره ولق كان ً
م ً
كرر الـاظر متؾذ ًذا (فلمـك) أي خرج مـف
ظر فلمـك) أفطر) فنذا ّ
ثؿ قال يف ادلسألة السَّادسةَ (( :أ ْو ك اَر َر الـا َ
ّ
الؿـ ّل فنكّف ُيػطر.

ثؿ أمذى ولؿ ُي ْؿ ِـ
كرر الـاظر ّ
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة ٓ( :إن أمذى أو لؿ يؽرر فلمـك) أي لق أ ّكف ّ
ّ

فنكّف ٓ ُيػطر بذلؽ ،وهـا ٓ يؽقن خروج ّ
الؿذي مػ ّط ًرا بخَّلف ما سقليت يف مقا ع أخرى ،ومثؾف كذلؽ
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مػطرا.
إذا كظر فلمـك دون تؽرير مـف لؾـظر فنكّف ٓ يؽقن
ً
كرر الـاظر وخرج مـَّف الؿـَّ ّل دف ًؼَّا بشَّفقتف فنكَّّف
فنكّؿا يؽقن
مػطرا مع تؽرير الـاظر ووجقد الؿـّل فنذا ّ
ً

كرر الـّظر فلمذى ولؿ ُي ِ
ؿـ فنكّف ٓ ُيػطر بذلؽ ،أو أمـك دون تؽرير الـظَّر فنكَّّف
يؽقن مػ ّط ًرا بذلؽ ،أ ّما إن ّ
ٓ ُيػطر بذلؽ.

ٍ
زوجة (فلمـك
است َْؿـَك) أي استدطك خروج الؿـ ّل (بقده أو غقرها) كقد
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌةَ ( :أ ْو ْ
ّ

وجعؾ ْ
الؿذ ُي يف ٰهذه الؿسللة كظقر الؿـ ّل فؾق أمذى أو أمـك حال استدطائف خروج
أو أمذى أفطر)ُ ،
الؿـ ّل مـف فنكّف يؽقن بذلؽ قد أفطر.
ثؿ قال يف ادلسألة التّاسؼةَ (( :أ ْو َق ابؾ) فلمـك أو أمذى) إذا ق ابؾ فخرج مـف مـل أو ْ
مذ ٌي فنكّف ُيػطر.
ّ

ثؿ قال يف ادلسألة الؼاشرةَ (( :أ ْو َل َؿس) فلمـك أو أمذى) أي إذا لؿس ببدكف شق ًا فلمـك أو أمذى فنكّف
ّ
أيضا ُيػطر.
ً
اش َر َ
ثؿ قال يف ادلسألة احلاديّة ػشرةَ ( :أ ْو َب َ
دون ال َػ َّْر ِج) أي أفضَّك ببشَّرتف دون الػَّرج ( َفَّ َل ْمـَك َأ ْو
ّ
أ ْم َذى) أفطر) أيضا.
ففذه الؿسائؾ إربع إخقرة إذا ُوجدت وكان الخارج مـ ًّقا أو مذ ًّيا فَّل فَّرٍ بقـفؿَّا يف الػطَّر ،وإكّؿَّا
ٰ
يػ قان يف تؽرير الـاظر.
فنذا ك ُّرر الـظر وخرج الؿـ ّل فنكّف ُيػطر،
وخرج ّ
و إن ك ُّرر الـظر ُ
الؿذي فنكّف ٓ ُيػطر،
وبؼ ّقة الؿسائؾ يؽقن الحؽؿ ْ
الؿذي والؿـ ّل واحدً ا مـ كقكف مقج ًبا فساد الصقام وفطر الصائؿ.

ِ
مؿا
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية ػشرةَ ( :أ ْو حجؿ) غقره (أو
َ
احتج َؿ) هق(يف الؼػا) وهق أطؾك كاهؾف ّ
ّ
كص طؾقف اإلمام أحؿد ( َو َض َف َر َد ٌم) إذا لؿ
كص طؾقف) أي ّ
يؾل رقبتف يف أطؾك مؾتؼك الؿـؽبقـ (أو يف الساٍ ا
كصا) طـ اإلمام أحؿد ،فنذا حجؿ غقره أو احتجؿ ّ
والؿحتجؿ
يظفر د ٌم لؿ تؽـ حجامة ( ًّ
فنن الحاجؿ ُ
جؿق ًعا ُيػطران مع ضفقر الدّ م.

ذاكرا
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة ػشرة( :حال كقكف (طامِدً ا) أي قاصدً ا الػعؾ (
مختارا) أي غقر مؽره ( ً
ً
ّ
لصقمِ ِف َأ ْف َط َر)) أي بؿا سبؼ مـ الؿػطرات ،فقققع الػطَّر طؾَّك مَّـ أصَّاب مػطَّ ًرا مػسَّدً ا ٓ يؽَّقن إٓ
باجتؿاع ثَّلثة أوصاف فقف:
قصدُ الػعؾ.
العؿد وهق ْ
أحدُ ها :وجقد ْ
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ُ
مرغؿا طؾقف.
حصقل آختقار بلن ٓ يؽقن
وثاىوها:
ً
ذاكرا صقمف.
وثالثها :أن يؽقن ً

حؼ ٍ
أحد استؼاء أو استؿـك أو ق ّبؾ أو لؿس أو أدخؾ يف جقفف
فنذا ُوجدت ٰهذه إوصاف الثَّلثة يف ّ

شق ًا أو أكؾ أو شرب فنكّف ُيػطر بذلؽ.
ؽرها لؿ ُيػسد ذلؽ صقمف أيضا ،أو أكؾ أو
فؾق أكؾ أوشرب كاسقا لؿ ُيػسد صقمف ،أو أكؾ أو شرب ُم ً

فنن صقمف ٍ
صائؿا ّ
الصحة وٓ ُيػسده ذلؽ.
باٍ طؾك
شرب غقر متذك ٍر كقكف
ّ
َ
ً

ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة ػشرة( :ولق َ
محر ًمَّا طؾقَّف حَّال
جفؾ ال ّتحريؿ) أي لق جفَّؾ كَّقن ذلَّؽ ّ
ّ
صقمف.
ولؿا فرغ الؿصـّػ مـ طدّ مػسدات الصقم وهل الؿػطرات ك ّبف إلك جؿؾة مـ الؿسائؾ التل ٓ يؼع هبا
ّ
الػطر.
فؼال ادلسألة اخلاهسة ػشرة(( :وٓ) يػطر) أي الصائؿ ((بِػ ْص ٍد)) أي إذا أخرج دمف بغقَّر الحجامَّة
كلن يخرجف بػ ٍ
وشَّؼ وأ ّمَّا
سَّحب
شؼ العرٍ ٓستخراج الدّ م ،والحجامة يؽَّقن فقفَّا
ّ
صد ،والػصد هق ّ
ٌ
شؼ ِ
لؾعرٍ فؼط لقخرج مـف الدّ م.
الػصد فقؽقن ّ
وكذا (وٓ ( َشر ٍ
ط)) والشرط هق التؼطقع الذي يؽقن لؾجؾد فقخرج الدّ م مـف؛ فالشرط متع ّؾؼ بالجؾد
ْ
ٍ
الشؼ الحجامة ّ
معروفة
ٕن الحجامة تعتؿد طؾك سحب الدّ م بآٓت
والػصد متع ّؾؼ بالعرٍ ،ويخالػ ّ
طـد أرباهبا ،و ُيؾحؼ هبا كذلؽ ما لق خرج دمف برطاف أو ُجرحٍ ّ
فنن ذلؽ ٓ يؽقن مػ ّط ًرا.

ثؿ قال يف ادلسألة السَّادسة ػشرة( :وٓ إِ ْن َف اؽر َفلك َْز َل) أي لق أكّف ف ّؽر وأدمـ مس ً ِ
ثؿ
سَّل بػؽره ّ
َ
ّ

أكزل فنكّف ٓ ُيػطر بذلؽ.

رات ِ
ثؿ قال يف ادلسألة السَّابؼة ػشرة( :وٓ إِ ْن َفع َؾ شق ًا مِـ جؿقع الؿػط ِ
مؽرها) لؿَّا تؼَّدّ م
كاس ًقا َأ ْو
ً
ْ َ
َ
ّ

مختارا فؾق و َق َع ذلؽ مـف حال سؾب آختقار أو ُفؼدان ُذكر الصَّقم لؽقكَّف كاسَّ ًقا
مـ اش اط كقكف طامدً ا
ً
فنكّف ٓ ُيػسد صق َمف.

ٍ
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة ػشرة( :وٓ يػطر ِ
ٍ
هبتان (قَّال اإلمَّام أحؿَّد :لَّق
كـؿقؿة و
بغقبة وكحقها)
ّ

كاكت الغقبة تػ ّطر ما كان لـا صق ٌم صحقح .وذكره الؿق افؼ) أي ابـ قدامة (إجؿا ًطا) ،أكّفا ٓ تػطر ،ولؽـّفَّا
أصح الؼقلقـ.
محرم ٌة ا ّتػا ًقا ،والؿذهب أكّفا كبقرة يف ّ
تـؼص ثقاب الص ّقام؛ ٕكّفا ّ
ٍ
ٍ
استـشاٍ َح ْؾ َؼ ُف) أي لق ُقدّ ر
مضؿضة َأ ْو
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة ػشرة(( :وٓ) يػطر (إِ ْن َد َخ َؾ ما ُء
ّ
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أن الصائؿ تق ل فؿضؿض واستـشؼ فدخؾ ما ٌء يف حؾؼف فنكّف ٓ ُيػطر بذلؽ لعدم إرادتف؛ فنكّف لَّؿ ُيَّرد أن
ُيدخؾ الؿاء وإكّؿا ُغؾب فقف بالؿضؿضة أو آستـشاٍ.
ثؿ قال يف ادلسألة الؼشريي( :ولق َبا َل َغ) فقفؿا) أي لق بالغ يف الؿضؿضة وآستـشاٍ واشتد فقفؿا
ّ
ٍ
مرات فنكّف
مرات) أي ولق وقع ذلؽ مـف بسبب زيادة طؾك ثَّلث ّ
السـّة ( َأ ْو زاد طؾك ثَّلث) ّ
صال ًبا تحصقؾ ُ
ٍ
ِ
صرح بف الؿصـّػ فقؿا ُيستؼبؾ.
ٓ ُيػطر بذلؽ ،وتؽره زيادتف طؾك ثَّلث كؿا ّ
ثؿ قال يف ادلسألة احلاديّة والؼشريي( :وإن فع َؾفؿا) أي الؿضؿضة وآستـشَّاٍ (لغقَّر صفَّارة) أي
ّ
صفارة حدث (فنن كان لـجاسة وكحقها فؽالق قء) أي أكّف يؽقن كالق قء بعدم تػطقره وأكّف ٓ ُيؽره لَّف
كصا ،فحؽؿف حؽَّؿ الزائَّد طؾَّك الَّثَّلث)؛ فَّنن فعَّؾ الصَّائؿ
لحر أو ططش كره ًّ
ذلؽ (وإن كان طب ًثا أو ّ
الؿضؿضة وآستـشاٍ بغقر صفارة الحدث وإكّؿا لـجاسة كلن يؽقن لحؼ فؿف أو أكػف د ٌم وهَّق كجَّس يف
الؿذهب فتؿضؿض واستـشؼ؛ فنكّف حقـ ٍذ إذا وصؾ شَّل ٌء إلَّك حؾؼَّف لَّؿ ُيػطَّر بَّذلؽ ،ولَّؿ ُيؽَّره لَّف
لحَّر) أراد تخػقػَّف (أو
الؿضؿضة وآستـشاٍ حقـ ٍذ( ،وإن كان طب ًثا) ٓ داطل لَّف وٓ حامَّؾ طؾقَّف (أو
ٍّ
ٍ
كصا) طـ اإلمام أحؿد؛ (فحؽؿف حؽؿ الزائد طؾك الثَّلث) مَّـ
ططش) أراد تخػقػف ً
أيضا (كُره) لف ذلؽ ( ًّ
ٍ
بحال.
جفة الؽراهقة وهؿا ٓ ُيػطران
ثؿ ذكر ادلسألة الثاًية والؼشريي فؼال(( :وٓ) يػطر) أي الصائؿ (إِ ْن َد َخ َؾ الذباب َأ ْو الغبار حؾؼف
ّ
بِ ِ
ٍ
التحرز لؿ يؽـ دخقل
فؾؿا ُفؼد الؼصد ولؿ ُيؿؽـ
غقر َق ْص ٍد) ٕكّف لؿ ُيرد ذلؽ والتحرز مـف غقر
ّ
مؿؽـ؛ ّ
ّ
الذباب وما يف معـاه أو الغبار يف حؾؼف مػ ّط ًرا لف.
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة والؼشريي(( :وٓ) يػطر (إِ ْن َج َؿ َع ريؼف فابتؾ َع ُف) وإكّؿا يؽره لف ذلؽ) فؾق
ّ
جؿع الصائؿ ريؼف فابتؾعف لؿ يػطِر بف وإكّؿا ُيؽره لف ذلؽ ،ولؿ يؽـ مػطر ًا لف ٕكّف مـفّ ،
فنن الريؼ مـ
فؾؿا جؿعف وأدخؾف إلك جقفف فنكّف ٓ يؽقن مػ ّط ًرا ،إذا خرجت الـّخامة مـف ووصؾت إلك حؾؼف
اإلكسانّ ،
فبؾعفا فالؿذهب تػطر ،ما الػرٍ بقـفؿا؟
ّ
الريؼ فؾقس العادة الجارية فقف ذلؽ؛ بؾ العادة
ٕن العادة الجارية يف الـّخامة ُ
صؾب دفعفا وكػقفا ،وأ ّما ّ
فؾؿا كاكت العادة يف ذلؽ هل ما ُذكر صارت
الريؼ بؼاؤه فَّل تجد إكساكًا يدفع ريؼف ،وإكّؿا ُتدفع الـّخامة ّ
يف ّ
الريؼ فنكّف ٍ
جار وفؼ العادة.
الـّخامة إذا ُأطقدت خَّلف العادة فتؽقن مػ ّطرة ،وأ ّما ّ
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قال المصنف : $
( َف ْص ٌؾ)
يف حكن جِواع الصائن وها يتؼلّق به هي كفارة وؿريها
( َو َم ْـ َجا َم َع يف هنار رمضان) بَّل طذر مـ كحق شبؼ (يف) فرج أصَّؾل ( ُق ُبَّ ٍؾ َأ ْو ُد ُب ٍ
َّر ولَّق) كَّان الػَّرج

( ٍ
لؿقت أو هبقؿة) أو سؿؽة وكحقها أكزل أم ٓ.

ٍ
يؾزم ُف فقفا ا ِ
ُ
ثؿ
إل
مساك) كؿـ كسل الـ ّقة أو أكؾ طامدً ا ّ
أو أكزل مجبقب أو امرأة بؿساحؼة (يف حالة َ ُ
رها َ
كان) الؿجامع ( َأ ْو كاس ًقا) أو جاهَّل ( َل ِز َم ُف
جامع أو لؿ يعؾؿ برؤية الفَّلل حتّك صؾع الػجر ( ُم ْؽ ً
الؼضا ُء والؽػارةُ،

وك ََذا) حؽؿ (مـ جقمِع) يف لزوم الؽػارة إِ ْن صاوع (غقر ج ِ
اه ٍؾ و)غقر ( ٍ
كاس،
َ
َ ْ ُ َ
ُ
إول (لزمت ُف) كػارة (ثاكق ًة) ّ
ٕن
َو َم ْـ َجا َم َع يف َي ْق ٍم ُث اؿ) جامع (يف) يقم (آخر ،و َل ْؿ ُي َؽػر) طـ جؿاع ّ

ّ
مػردة تجب الؽػارة بػساده ولق اكػرد ،فنذا فسد أحدُ هؿا بعد أخر وجب ك ّػارتان.
كؾ يقم طباد ٌة َ
ِِ
إول.
(فؿـ أطاده) أي الجؿاع (يف يقمف بعدَ َأ ْن َك اػ َر) لجؿاطف ّ
الجؿا ِع ِ
(وٓ كػارة بغقر ِ
واإلكزال بالؿساح َؼ ِة هنار رمضان) فَّل كػارة بؿباشرة أو قبؾة وكحقهؿا ولق
ٍ
قضاء أو كذر أو كػارة.
لقَّل وٓ يف
مع إكزال ولق بالجؿاع ً
(وهل) أي كػارة وطء هنار رمضان طؾك ال تقب:
مممـة س ٍ
ٍ
( ِط ُتؼ ٍ
الؿضرة بالعؿؾ.
ؾقؿة) مـ العققب
رقبة
ّ
َ
(فنِن َلؿ ي ِ
ِ
جدْ ) أي لؿ يؼدر طؾك الرقبة ( َف ِص َقا ُم َش ْف ِ
متتابعقـ) فؾق قدر طؾك الرقبة قبؾ الشروع يف
ريـ
ْ َ
كصا إ ا
ٓ أن يشاء العتؼ فقجزئف.
الصقم لزمتف الرقبة ٓ بعده ًّ
ستقـ مسؽقـًا) ّ
لؽؾ مسؽقـ ُمد ُب ٍّر أو كصػ صاع مـ غقره ،وٓ يحرم
يستطع) الصقم (فنصعا ُم
(فنِن َل ْؿ
َ
ْ
القطء هـا قبؾ التؽػقر وٓ يف لقالل الصقم.
(فنِ ْن َلؿ ي ِ
جدْ ) ما يطعؿف لؾؿساكقـ حال الَّقطء ٕكَّّف وقَّت القجَّقب ( َسَّ َؼ َط ْت) طـَّف كصَّدقة فطَّر
ْ َ
بخَّلف ك اػ ِ
ِ
ارة َح ّج َأ ْو ضِ ٍ
فار أو ٍ
يؿقـ).
(
وتسؼط جؿقع الؽػارات بتؽػقر غقره طـف كعتؼ وإصعام بنذكف؛ فنن لؿ يلذن فَّل تسؼط لعدم الـ ّقة،
أهَّل وكذا لق م اؾؽف ما يؽػر بف.
وإن ك ّػر طـف غقره بنذكف فؾف أكؾفا إن كان ً
فصَّل آخر مـ الػصقل الؿـدرجة يف أحؽام الصقم فذكر فقف خمسا وأربعون مسيلة.
طؼد الؿصـّػ ً
ٍ
ٍ
وترجؿف بؼقلفٌ (( :
كؼضَّاء ،وٓ
كػَّارة وغقرهَّا) أي
فصؾ) يف حؽؿ جؿاع الصائؿ وما يتع ّؾَّؼ بَّف مَّـ
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يؼتصر الؿذكقر يف ٰهذا الػصؾ مـ الؿسائؾ طؾك ما ّترجؿ بف؛ بؾ ألحؼ بَّف الؿصَّـّػ مَّا جَّرت بَّف طَّادة
وسَّ اـ
إصحاب مـ اتباع ٰهذا الػصؾ بػص ٍؾ آخر فقؿَّا ُيسَّ ّـ و ُيؽَّره يف الصَّ ّقام وهَّق الؿبَّدوء بؼقلَّفُ ( :
تعجقؾ فطر.)...
ّ
ب
فنن ٰهذه الجؿؾة بد ٌء لجؿؾة أخرى مـ الؿسائؾ الؿتّصؾة يف الؿذهب ي ّجؿ لفا بَََّّّ( :ما ُيستح ّ
و ُيؽره يف الص ّقام)،
وأ ّما ما تؼدّ مفا ففق يـدرج حؼقؼ ًة فقؿا ّترجؿ بف الؿصـّػ مـ ققلفٌ ( :
فصؾ يف حؽؿ جؿاع الصائؿ ،وما
يتع ّؾؼ بف مـ كػارة وغقرها).
وقال يف ادلسألة األوىل مـ تؾؽ الؿسائؾَ ( :و َم ْـ َجا َم َع) أي ٍ
أصؾل (يف هنار رمضَّان) دون لقؾَّف
بذكر
ٍّ
ٍ
تتشَّؼؼ مـفَّا أكثقَّاه ،ويع يَّف مَّـ ذلَّؽ
شفقة تع ي اإلكسان حتّك
(بَّل طذر مـ كحق شبؼ) والشبؼ شدّ ة
ّ
ٌ
يجب طؾقف الؼضاء.
طذر فجامع فنكّف ٓ تؽقن طؾقف كػارة وإكّؿا
ُ
اطتَّلل يف بدكف ،فنذا ُوجد لف ٌ
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًيأة(( :يف) فرج أصؾل) ٓ ٍ
زائد (( ُق ُبَّ ٍؾ َأ ْو ُد ُب ٍ
َّر ولَّق) كَّان الػَّرج) الَّذي وقَّع
ّ
ٍ
يثبَّت
فرجا ُ -ق ُبَّل أو ُد ُبرا -فنكّف
ُ
اإليَّلج فقف ((لؿقت أو هبقؿة) أو سؿؽة وكحقها) فؽقػؿا كان وثبت كقكف ً
بف إحؽام التال ّقة.
جامع يف ذلؽ الػرج أم لَّؿ ْ
يـَّزل؛ ّ
ٕن
الؿ
ُ
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثأة( :أكزل أم ٓ) أي سقاء أكزل ذلؽ ُ
ّ
الحؽؿ مع ّؾ ٌؼ باإليَّلج (أو أكزل مجبقب أو امرأة بؿساحؼة) والؿجبقب وهق مـ ٓ ذكر لف ،والؿرأة حَّال
سحاقفا مع غقرها يؾحؼان يف حؽؿفؿا بحؽؿ الؿجامع الؿقلِ
إصؾل يف قب ٍؾ أو ُد ٍبر.
لؾذكر
ج
ُ
ُ
ّ
ٍ
ُ
مؿؽسَّا طَّـ
اإلمسَّاك) أي يجَّب طؾقَّف أن يؽَّقن
يؾز ُمَّ ُف فقفَّا
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة( :يف
حالَّة َ
ً
ّ
الؿػطرات ٓ مـ لؿ يؽـ يف تؾؽ الحال كؿـ أفطر ٍ
ٍ
ػطر ب ٍ
كؿ ٍ
قصَّر
سػر؛ فؿَّـ أفطَّر يف سَّػر
بعذر
شرطل ُ
ٍّ
تثبت يف ذ ّمتف الؽػارة أتقة.
جاز لف الػطر بجؿقع أكقاطف ،وأ ّما مـ كان ُمطا َل ًبا باإلمساك؛ فنكّف ُ

تعؿَّد إكَّؾ
وم ّثؾ لف الؿصـّػ يف ققلف( :كؿـ كسل الـ ّقة) أن تبققت الـ ّقة مـ الؾقؾ (أو أكؾ طامدً ا) أي ّ
ثَّؿ
فصار
ثؿ جامع أو لؿ يعؾؿ برؤية الفَّلل) أي هَّلل الشَّفر(حتّك صؾَّع الػجَّر) وبَّانّ ،
مػطرا بإكؾ ( ّ
ً
جامع بعد صؾقع الػجر فنكّف يؽقن هق ومـ تؼدّ مف يف ٍ
فتثبت يف ّذمتفؿ كػارة ذلؽ.
حال يؾزم فقفا اإلمساك
ُ
كان) الؿجامع ( َأ ْو كاس ًقا) أو جاهَّل) أي طؾك أي ٍ
رها َ
حال كان ( َل ِز َم ُف الؼضا ُء والؽػار ُة) فقؾزمف
(( ُم ْؽ ً
أن يؼضل ذلؽ الققم ويؾزمف الؽػارة طـ جؿاطف ،وسقليت بقان ٰهذه الؽػارة.
ثؿ قال يف ادلسألة السادسأة(( :وك ََذا) حؽؿ (مـ جقمَِّع)) يف لَّزوم الؽػَّارة إِ ْن صَّاوع (غقَّر ج ِ
اهَّ ٍؾ
َ
َ
َ ْ ُ
ّ
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و)غقر ( ٍ
جَّاهَّل وٓ كاسَّ ًقا؛ فنكَّّف يػسَّد صَّقمف وطؾقَّف الؼضَّاء وكَّذا
ً
كاس) فؿـ ُجقمع فطاوع ولؿ يؽـ
الؽػارة.
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼةَ (( :و َم ْـ َجا َم َع يف َي ْق ٍم ُث اؿ) جامع (يف) يقم (آخر ،و َل ْؿ ُي َؽػر) طـ جؿاع
ّ
ثؿ مؽ ّػ ًرا يف جؿاطف لؾققم الثاين،
ّ
إول (لزمت ُف) كػارة (ثاكق ًة)) فقؽقن مؽ ّػ ًرا طـ جؿاطف يف ذلؽ الققمّ ،
كؾ يقم طباد ٌة مػردة تجب الؽػارة بػساده ولق اكػرد) ّ
ٕن ّ
وط ّؾؾف الؿصـّػ بؼقلفّ ( :
فؽؾ يق ٍم مـ أ ّيام
ّ
تؽرر مـف ذلؽ
رمضان
الؿجامع ،فنذا ّ
مستؼؾ بـ ّقتف فنذا وقع اإلخَّلل بف بجؿاع وجبت الؽػارة يف ذ ّمة ُ
وجبت طؾقف كػارة أخرى.
الؿجامع.
ثؿ قال( :فنذا فسد أحدهؿا بعد أخر وجب كػارتان) أي طؾك ُ
ّ
ِِ
إول) فؾق قدّ ر
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة(( :فؿـ أطاده) أي الجؿاع (يف يقمف بعدَ َأ ْن َك اػ َر) لجؿاطف ّ
ّ
ثؿ جامع يف كصػ الـّفار تؾزمف كػارة ثاكقة؛ ّ
ٕن جؿاطف الثاين
ثؿ ك ّػر بعد جؿاطفّ ،
أكّف جامع يف ّأول الـّفار ّ
ٍ
إول؛ فتؾزمف كػارة ثاكقة.
وقع بعد كػارة ،وتؾؽ الؽػارة استغرقفا ّ
ثؿ أراد أن ُيؽ ّػر؛ فنكّف ُيؽ ّػر كػَّارة
ثؿ جامع يف مـتصػ الـّفار ّ
ثؿ لؿ ُيؽ ّػرّ ،
بخَّلف لق جامع ّأول الـّفار ّ
واحدة طـ فساد ذلؽ الققم بالجؿاع.
ثؿ جامع ثاكق ًة لزمتف كػَّار ٌة ثاكقَّة واكَّدرجت فقفَّا
ثؿ أخرج بعض كػارتف ٓ تا ّم ًة ّ
وإذا جامع ّأول الققم ّ
يجب طؾقف إصعامفؿ فنكّف إذا جَّامع ثاكقَّة
بؼ ّقة إولك؛ فؾق ُقدّ ر أكّف يف إولك أصعؿ بعض الؿساكقـ الذيـ
ُ
اكدرج بؼ ّقة ما فات يف الؽػارة الثاكقة وصارت مـدرجة فقفا مغـ ّق ًة طـفا.
ذكر ذلؽ البفقيت يف «شرح الؿـتفك» وهق مـ زوائده رحؿف اهلل تعالك طؾك بؼ ّقة كتبف.
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة( :وٓ كػارة بغقر ِ
الجؿا ِع واإلكزال بالؿساح َؼ ِة هنار رمضان) أي ٓ تثبت
ّ
ٍ
ٍ
مجبقب أو مـ امرأتقـ هنار رمضان (فَّل كػارة بؿباشرة) وهل
إكزال بالؿساحؼة مـ
كػار ٌة بغقر جؿا ٍع أو
ٍ
قضاء)
لقَّل وٓ يف
اإلفضاء طؾك البشرة بامتزاج الجسديـ؛ (أو قبؾة وكحقهؿا ولق مع إكزال ولق بالجؿاع ً
ثؿ جامع فقف؛ فنكّف لقس طؾقف كػارة (أو كذر أو كػارة) فنكّف ٓ
أي لق أن طؾقف قضاء مـ رمضان فؼضاه ّ
تجب طؾقف كػارة يف ذلؽ ك ّؾف ّ
ٕن الؽػارة مقجبفا حرمة الققت وهق شفر رمضان.
ٍ
ٍ
مممـَّة
رقبَّة
تَّؼ
ثؿ قال يف ادلسألة الؼاشرة(( :وهل) أي كػارة وطء هنار رمضَّان طؾَّك ال تقَّبِ ( :ط ُ
ّ
س ٍ
فلول مَّا يجَّب طؾقَّف أن يعتَّؼ رقبَّة وتؾَّؽ الرقبَّة تؽَّقن متّصَّػة
ؾقؿة) مـ العققب
الؿضرة بالعؿؾ) ّ
ّ
َ
بقصػقـ:
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أحدُ هما :أن تؽقن رقب ًة مممـة.
الؿضرة بالعؿؾ.
والثاين :أن تؽقن رقبة سؾقؿة مـ العققب
ّ
ِ
الرقبة
ثؿ قال يف ادلسألة احلاديّة ػشرة(( :فنِن َل ْؿ َيجدْ ) أي لؿ يؼدر) مـ جامع يف هنار رمضان (طؾك ا
ّ

ِ
( َف ِص َقا ُم َش ْف ِ
إول
متتابعقـ)) فقصقم شفريـ متتابعقـ طدّ ة أ ّيامفؿا ،فنذا أراد أن يصقم ً
ريـ
مثَّل شفر ربقَّع ّ
إول تسع ًة وطشريـ يق ًما وكَّان الثَّاين تسَّع ًة وطشَّريـ يق ًمَّا؛ كػَّاه ذلَّؽ
أو شفر الربقع الثاين فنن كان ّ
وصح مـف؛ ّ
تؿ ثَّلثقـ يق ًما.
ّ
ٕن الشفر يؽقن تسع ًة وطشريـ يق ًما ،وٓ يؾزمف أن ُي ّ
ٍ
ولق أكّف صام شفريـ فؽان ّ
صح ذلؽ مـف.
كؾ واحد مـفؿا تا ًّما ّ
صح ذلؽ مـف؛ ّ
ٕن الؿؼصقد هق اسؿ الشفر فنذا ُوجد اسؿ
كاقصا ّ
ولق أكّف صام أحدهؿا تا ًّما وأخر ً
الشفر كػاه ذلؽ.
و شرصف التتابع بلن يؽقن صقامف متتاب ًعا لشفريـ فؾق قطعفؿا -بغقر ما يبقح لف الؼطع -فنكّف يستلكػ
ثؿ أراد أن يصقم فنكّف يبتدئ صقامف استلك ًػا وتؽقن خؿسة
ثؿ أفطرّ ،
فؾق قدر أكّف صام خؿسة طشرة يق ًما ّ
طشرة يق ًما ٓغق ًة.
ٍ
ثؿ
لعذر
بخَّلف فطره
ثؿ سافر خؿسة أ ّيام فلفطر يف سػره ّ
شرطل كلن يؽقن صام خؿسة طشرة يق ًما ّ
ّ
رجع فنكّف يبـل طؾك ما سبؼ؛ ٕكّف أفطر ٍ
بعذر شرط ّل.
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية ػشرة( :فؾق ِ
قدر طؾك الرقبَّة ) أي طتؼفَّا (قبَّؾ الشَّروع يف الصَّقم لزمتَّف
ّ
ثؿ قدر طؾك الرقبة فنكّفا ٓ تجب طؾقَّف
الرقبة ٓ بعده ًّ
كصا) أي ٓ بعد شروطف فقف؛ فنذا كان شرع يف الصقم ّ
ِ
قادرا طؾقفا( ،إ ا
ثَّؿ
ٓ أن يشاء العتؼ فقجزئَّف) أي أن يؽَّقن صَّام طشَّريـ يق ًمَّا ّ
ٕكّف حال شروطف لؿ يؽـ ً
الرقبة فلراد أن يعتؼفا فؾف ذلؽ و ُيجزئف.
وجد ا
يستطع) الصقم (فنصعا ُم ستق َـ مسَّؽقـًا)) أي إذا لَّؿ يؼَّدر
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة ػشرة(( :فنِن َل ْؿ
ْ
ّ
طؾك طتؼ رقبة وٓ طؾك صقام شفريـ متتابعقـ فنكّف يطعؿ ستقـ مسؽقـًا.
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة ػشرةّ ( :
لؽؾ مسؽقـ ُمد ُب ٍَّّر أو كصَّػ صَّاع مَّـ غقَّره) أي مَّـ إطقَّان
ّ
الؿتؼدّ م ذكرها بإصعؿة التل تخرج طـد زكاة الػطر ،وهل :الزبقب والتؿر وإقِط والشعقر.
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة ػشرة( :وٓ يحرم القطء هـا قبؾ التؽػقر وٓ يف لقالل الصقم) أي لق ُقدر
ّ
رجَّل أتك امرأتف يف هنار رمضان فثبتت الؽػارة يف ذ ّمتف؛ فنكّف ٓ يحرم طؾقف إتقان زوجتف حتّك ُيؽ ّػر ،بؾ
أن ً
شقال ولؿ يخرج الؽػارة؛ فنكّف يجقز أن
الصقم أو بعد ذلؽ إذا كان يف الػطر يف ّ
لف أن يليت زوجتف يف لقالل ّ
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يليت امرأتف؛ بخَّلف الظفار فنكّف ٓ يطل حتك أن يؽ ّػر.
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة ػشرة(( :فنِ ْن َلؿ ي ِ
جَّدْ ) مَّا يطعؿَّف لؾؿسَّاكقـ حَّال الَّقطء ٕكَّّف وقَّت
ْ َ
ّ
القجقب ( َس َؼ َط ْت) طـف كصدقة ٍ
فطر) فتسؼط طـف حال طدم الؼدرة طؾقفا.
كظقر كػارة الجؿاع يف الحقض وهؿا الؿستثـقان يف الؿذهب.
بخَّلف ك اػ ِ
ِ
ارة َحج َأ ْو ضِ ٍ
ٍ
يؿقـ) فنكّفا ٓ تسؼط بحال
فار أو
ولذلؽ قال يف ادلسألة السابؼة ػشرة( :
تبؼك بالذ ّمة.
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة ػشرة( :وتسؼط جؿقع الؽػارات بتؽػقر غقره طـف كعتؼ وإصعام بنذكف؛ فنن
ّ
لؿ يلذن فَّل تسؼط لعدم الـقة) أي إذا أراد غقره أن يؽ ّػر طـف يف طتؼ ٍ
رقبة أو إصعام واستلذكف يف ذلؽ فنكّفا
ّ
ُتجزئ وتسؼط طـف وت أ ذ ّمتف ،أ ّما إن لؿ يلذن فنكّفا ٓ تسؼط لعدم الـ ّقة.
أهََّّل) أي إن ك ّػَّر طـَّف
ثؿ قال يف ادلسألة التّاسؼة ػشرة( :وإن ك ّػر طـف غقره بنذكف فؾف أكؾفا إن كَّان ً
ّ
محتاجا لفا.
أهَّل أي مسؽقـًا
ذلؽ الؿؽػر بنذكف؛ فؾف أن يلكؾفا إن كان ً
ً
ثؿ قال يف ادلسألة الؼشريي( :وكذا لق م اؾؽف ما يؽػر بف) أي لق أكّف أططاه مَّا يؽ ّػَّر بَّف ،وكَّان مسَّتح ًّؼا
ّ
لتؾؽ الؽ اػارة لؽقكف مسؽقـًا؛ فنكّف لف أن يلكؾفا.
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قال الؿصـػ :$
تعجقؾ ٍ
ُ
الصَّلة أفضؾ.
فطر) إذا تح اؼؼ الغروب ،ولف
(و ُس ّـ
الػطر بغؾبة ال ّظ ّـ ،وقبؾ ا
ُ
(و) ُس ّـ (تلخقر ُس ٍ
حقر) ما لؿ يخش ُصؾقع الػجر.

(و) ُس ّـ (ققل ما ورد طـد ٍ
فطر) وهق« :ال اؾ ُف َؿ َل َؽ ُص ْؿ ُت ،وطؾك ِر ْز ِقؽ أ ْف َط ْرتُ ،س ْب َحاك ََؽ ال اؾ ُفؿ
ؾقؿ».
الس ُ
ؿقع ال َع ُ
وبحؿدك ،ال ّٰؾ ُف اؿ ت ّؼبؾ مـل إك َاؽ أكت ا
ٍ
رصب ،فنن ُطدم فتؿر ،فنن ُطدم فؿاء.
و ُس ّـ فطره طؾك:
صائؿا ،فؾف مثؾ أجره ،وضاهره أي شلء كان ،وقال الشقخ تؼل الديـ :الؿراد إشباطف.
ومـ َف اط َر
ً
والصدقة وجؿقع أطؿال ال ّ؛ لتضاطػ الحسـات فقف.
و يستحب يف رمضان اإلكثار مـ :قراءة الؼرآن ا
الصؾقات الػائتة.
كاقصا؛ كلطداد ا
(ومـ فاتف رمضان) كؾف (قضك طدد أ ّيامف) تا ًّما كان أو ً
كصا وفا ًقا؛ ( ّإٓ إذا بؼل مـ شعبان بؼدر ما طؾقَّف) مَّـ إ ّيَّام
(ويس ّـ) تتابع قضاء ما فاتف (طؾك الػقر) ًّ
فقجب) ال اتتابع لضقؼ الققت.
التل فاتتف مـ رمضان (
ُ
ويحرم (وٓ يصح ابتدا ُء تطقع مـ طؾقف قضاء رمضان) ولق ا ّتسع الققت.
صح.
ثؿ قؾبف ً
كػَّل ا
(فنن كقى صق ًما واج ًبا أو قضاء ّ
ويحرم تلخقر قضاء رمضان إلك) رمضان (آخر بَّل ٍ
طذر ،فنن فعؾ) أي ّ
أخر قضاء رمضان إلك رمضان
آخر بَّل ٍ
طذر (وجب) طؾقف (مع الؼضاء إصعام مسؽقـ طـ ّ
يجزئ يف كػارة.
كؾ يقم) ما
ُ
ويجقز اإلصعام قبؾ الؼضاء ومعف وبعده ،وإفضؾ قبؾف.
أخر البعض ل ُع ٍ
أخره لعذر قضك بَّل كػارة ،وإن مات فَّل شلء طؾقف ،و إن ّ
وإن ّ
ذر والبعض لغقره فؾِ ُؽ ٍّؾ
حؽؿف.
ُ
الؿػرط ولق قبؾ) مجلء رمضان (آخر أصعؿ طـف كذلؽ) أي ّ
لؽؾ يقم مسؽقـ (مـ رأس
(وإن مات
ّ
مالف وٓ ُيصام طـف) ّ
ٕن الصقم القاجب بلص ؾ الشرع ٓ تدخؾف الـقابة حال الحقاة؛ فبعد الؿقت كذلؽ
كالصَّلة.
ا
وٓ يؾزمف طـ ّ
كؾ يقم أكثر مـ إصعام مسؽقـ ولق مضت رمضاكات كثقرة.
ذكر الؿصـّػ  $يف ٰهذه الجؿؾة مسائؾ أخرى مَّـ الؿسَّائؾ التابعَّة لؾػصَّؾ الؿَّ جؿ لَّف بؼقلَّف:
(( ٌ
فصؾ) يف حؽؿ ِجؿاع الصائؿ و ما يتع ّؾؼ بف مـ ك ّػارة ،وغقرها).
ٍ
ثؿ ألحؼ بف ما جرت طادة إصحاب رحؿفؿ اهلل تعالك مـ ال جؿة
وتؼدّ م أن الؿصـّػ ْترجؿ بشلء ّ
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لف ب جؿة أخرى ،وهل ٰهذه الجؿؾة الؿبدوءة بؼقلف( :وس ّـ تعجقؾ فطر)؛ ا
فنن إصحاب ي جؿقن لفا
ويكره ويحرم يف الص ّوام).
بؼقلفؿ( :فصل فوما ُي ّ
سن ُ
وتؼدّ م أن الؿصـّػ ذكر يف ٰهذا الػصؾ خمسا وأربعون مسيلة.
تعجقَّؾ ٍ
ُ
فطَّر)
و اكتفك بـا البقان إلك ادلسألة احلاديّة والؼشريي ،مـفا وهل الؿذكقرة يف ققلف( :وس ّـ
ّ
ومحؾ التعجقؾ هق ما ذكره بؼقلف( :إذا تح اؼؼ الغروب) أي تح اؼؼ غروب ّ
الشؿس ،فنذا تق ّؼـ
أي لؾصائؿ،
أن ّ
الشؿس يف ذلؽ الققم َغ ُر َب ْت فنكّف ُيػطِر فقؽقن بذلؽ معج ًَّل فطره.
وهذا التعجقؾ هق الذي يذكره إصقلققن باسؿ (الػقر ّية يف إمر) ،وهق طـدهؿ المبادرة إلى الفعل يف
ٰ
وأول وقت إمؽاكف إذا
ّأول أوقات إمكاىه ،فقؽقن تعجقؾ الػطر هق الؿبادرة إلقف يف ّأول وقت إمؽاكفّ ،
تق ّؼـ العبدُ غقاب قرص ّ
الشؿس.
فنن ّ
حرم ،طؾقف ذكَّره مرطَّل الؽرمَّل يف «غايَّة الؿـتفَّك» ،خَّل ًفَّا لؿَّا يف «حاشَّقة ابَّـ
شؽ يف ذلؽ ُ
شؽ يف غروهبا ك ُِر َه ذلؽ ،بؾ الصحقح يف الؿذهب أكّف إذا ّ
الؼاسؿ» مـ أكّف إذا ّ
شَّؽ يف غروهبَّا َح َُّر َم طؾقَّف
تعجقؾ فطره.
وتحصؾ فضقؾة الػطر ُ
بالش ْرب ،وكؿا ُلفا يف الؿذهب بإكؾ؛ فنذا َش ِر َب ش ْق ًا حصؾت لف فضقؾة
ُ
شر ًطا.
التعجقؾ ،وإن أكؾ حصؾ لف كؿال تؾؽ الػضقؾة الؿؿدوحة ْ
ثؿ ذكر ادلسألة الثاًية والؼشأريي فؼال( :ولف) أي لؾصائؿ (الػطر بغؾبة ال ّظ ّـ) وهَّق مَّا يؼَّقم مؼَّام
ّ
القؼقـ طـد ّ
تعذره؛ كاسقداد الؾقؾ يف حال الغقؿ ،فنكّف إذا استحؽؿ الغ ْقؿ لؿ يؿؽـ تَّق ّؼ ُـ غَّروب ّ
الشَّؿس؛
لشؿس ،لؽـ إذا اسق ّد الؾقؾ كَّان ذلَّؽ محؽق ًمَّا فقَّف بغؾبَّة ال ّظَّ ّـ ّ
ّ
ٕن الغقؿ يحقل بقـ العبد ورؤيتف ا ّ
أن
ّ
الشؿس قد غابت؛ فؾف أن يػطر حقـ ٍذ بغؾبة ال ّظ ّـ.
ثؿ ذكر ادلسألة الثالثة والؼشريي فؼال( :وقبؾ الصََّّلة أفضَّؾ) أي أن الػطَّر قبَّؾ الصََّّلة أفضَّؾ،
ّ
ثؿ ُيص ّؾل صَّل َة الؿغرب.
فالؿؿدوح أن يبدأ اإلكسان بػطره ّ

ِ
السقـ ّ
وأول
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة والؼشريي(( :و)س ّـ (تلخقر ُسحقر)) ّ
ٕن الؿراد ف ْع ُؾَّ ُفّ ،
بض ِؿ ّ
ّ

وقت تلخقر السحقر طـدهؿ كصػ ال اؾقؾ؛ فقس ّـ لف أن ّ
يتسحر مـ كصػ ال اؾقؾ فبعد.
يمخر ُسحقره؛ بلن
ا
(ما لؿ يخش صؾقع الػجر) فنذا خاف صؾقع الػجر فنكّف يبادر إلك ُسحقره؛ ٕن ٓ ُيػسد صقامف.
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة والؼشريي(( :و) س اـ) أي لؾصائؿ (ققل ما ورد طـد فطر) مـ الؿلثقر طـ
ّ
ّبل ﷺ ،ومـف الؿذكقر يف ققل الؿصـّػ( :وهق« :ال اؾ ُف َؿ َل َؽ ُص ْؿ ُت ،و طؾك ِر ْزقِؽ أ ْف َط ْرت )»..إلخ،
الـ ّ
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وس ّـ فطره) أي الصائؿ (طؾك ُرصب) وهق ما لَّؿ يقَّبس مَّـ
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة والؼشرييُ ( :
ّ
ثؿر الـاخؾ؛ ّ
تؿرا؛ لذلؽ قال الؿصَّـّػ( :فَّنن طَّدم؛ فتؿَّر)؛
سؿك رص ًبا ،فنن يبس ُس ّؿل ً
فنن ما لؿ يقبس ُي ّ
تؿر؛ (فنن طدم؛ فؿاء) فنذا لؿ يجد الؿرء رصبا وٓ تؿرا أفطر طؾك ٍ
فنذا ُفؼد الرصب فنكّف ُيػطر طؾك ٍ
ماء.
ُ ً
ً
ثؿ الػطر طؾك ٍ
ثؿ الػطر طؾك
تؿرّ ،
وفضقؾتف ّـ مر ّتب ٌة طؾك ٰهذا ال تقب؛ فلفضؾف ّـ الػطر طؾك ُرصبّ ،
ماء.
صائؿا ،فؾف مثؾ أجره) أي مـ أصعؿ
ثؿ قال الؿصـّػ  $يف ادلسألة السابؼة والؼشريي( :ومـ َف اط َر
ً
ّ
صائؿا صعام الػطقر فؾف مثؾ أجر ذلؽ الصائؿ.
ً
أي شلء كَّان) فَّنذا أصعؿَّف ولَّق
ثؿ قال يف ادلسألة الثَّاهٌة والؼشريي( :وضاهره) أي ضاهر تػطقره ( ا
ّ
جر َطة ٍ
ماء كان مػط ًرا لف.
ْ
(وقال الشقخ تؼل الدّ يـ) أبق الع ّباس ابـ تقؿقة( :الؿراد) بتػطقر الصائؿ (إشباطف)؛ فؾق أصعؿَّف صعا ًمَّا
ٓ يشبع بف فنكّف ٓ يؽقن قد ف اطره ،وإكّؿا الذي يػ ّطره هق الذي يطعؿف صعا ًما ُيشبعف بف.
والؿرا ُد بالػطر الطعام الذي يلك ُؾف الصائؿ طـد اكحَّلل فطره بغروب ّ
فلول أكؾة يلكؾفا هل
الشؿسّ ،
فطقرا؛ فنذا أكؾ شق ًا بعد ذلؽ كؿا يمكؾ بعد صَّلة الؿغرب؛ فنكّف ٓ يشؿؾف اسؿ ال ُػطقر اإٓ
التل تس ّؿك
ً
ُط ْر ًفا فل ّما يف الحؼقؼة الشرطقة ّ
فنن الػطقر اسؿ لؾطعام الذي يتـاولف اإلكسان طـد إرادة َح ّؾ فطره وذلؽ
تؿر أو ٍ
رصب أو ٍ
ٍ
طـد غروب ّ
ماء حال مصادفتفا أكؾ
وتحصؾ فضقؾة الػطر يف الؿذكقرات مـ
الشؿس،
ُ
اإلكسان حقـ ٍذ.
فؾق ا
تحصؾ لف فضقؾة الػطر طؾك الرصب،
ثؿ أكؾ بعد ذلؽ ُر َص ًبا لؿ
أن
ُ
صائؿا أكؾ صعا ًما ّأول فطرهّ ،
ً
ٍ
ٕكّف لؿ ُيباشر تـاول الرصب اأول فِطره ،وإكّؿا ّ
شلء غقره؛ فؿـ أراد أن يصقب السـّة
أخ َر ذلؽ بعد أن أكؾ
كان ّأول صعامف هق الرصب الذي أراد فنن لؿ يقجد فتؿر ،فنن لؿ يقجد فؿاء.
يسَّتحب يف رمضَّان اإلكثَّار مَّـ :قَّراءة الؼَّرآن
ثؿ قال الؿصـّػ يف ادلسألة التاسؼة والؼشريي( :و
ّ
ّ
والصدقة وجؿقع أطؿال الَّ ّ؛ لتضَّاطػ الحسَّـات فقَّف) ٕكَّّف زمَّـ فا َّؾ ،ومَّـ مقجبَّات تضَّعقػ
ا
الزمان لػضؾف.
الحسـات يف الؿذهب وغقره
ُ
شرف ّ
كاقصا) فنن
ثؿ ذكر ادلسألة الثالثني؛ فؼال(( :ومـ فاتف رمضان) كؾف (قضك طدد أ ّيامف) تا ًّما كان أو ً
ّ
كان ا
الشفر تسع ًة وطشريـ يق ًما صام تسع ًة وطشريـ يق ًما ،وإن كان ثَّلثقـ يق ًما صام ثَّلثقـ يق ًما،
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الصؾقات الػائتة) أي كحال مـ فاتتفؿ صؾقات فنكّف يؼضقفا كحالفا؛ فؾق ُقدر أكّف فاتتف العشاء
(كلطداد ا
فعصر
فظفر
فػجر
والػجر والظفر والعصر والؿغرب والعشاء إخرى؛ فنكّف يؼضقفا كذلؽ بعددها طشا ٌء
ٌ
ٌ
ٌ
فؿغرب فعشا ٌء؛ فؽذلؽ مـ فاتف رمضان قضاءه بعدد أ ّيامف يف تؾؽ السـة.
ٌ
كصَّا) طَّـ اإلمَّام
ثؿ قال يف ادلسألة احلاديّة والثَّالثني(( :و ُيس ّـ) تتابع قضاء ما فاتف (طؾَّك الػَّقر) ًّ
ّ
الؿَّراد بالتتَّابع ،هَّق
أحؿد (وفا ًقا) يف الؿذهب ،فقس ّـ تتابع قضاء ما فاتف بلن يقالل بقـ إ ّيامٰ ،
وهذا هَّق ُ
الؿقآة بقـ أ ّيامف بحقث يع ُؼب ّ
كؾ واحد مـفَّا سَّابؼف؛ فتؽَّقن متتابعَّ ًة متّصَّؾة ،طؾَّك الػَّقر؛ أي طؾَّك
الػقر بلن يريد تلخقره إلَّك شَّفر ذي ال َؼعَّدة أو ذي
الؿبادرة طؾقف يف ّأول وقت إمؽاكف ،وإن لؿ يؼض طؾك ْ
الحجة؛ فنكّف يجب طؾقف العزم طؾقف؛ ف ُقس ّـ تتابع قضاء ما فاتف طؾك الػقر ،وأ ّمَّا العَّزم طؾَّك الؼضَّاء فنكَّّف
ّ
يمخر قضاءه إلك شفر ذي الؼعدة أو ِ
واجب يف الؿذهب؛ فنذا أراد أن ّ
الح ّجة أو مَّا بعَّد ذلَّؽ فََّّل بَّدّ أن
ٌ
يؽقن طاز ًما طؾك قضائفا.
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية والثالثنيّ (( :إٓ إذا بؼل مـ شعبان بؼدر ما طؾقف) مـ إ ّيام التَّل فاتتَّف مَّـ
ّ
ثؿ ّ
يبؼ مـ
رمضان (
أخر قضاءها حتّك لؿ َ
ُ
فقجب) التتابع لضقؼ الققت) كؿـ أفطر سبع َة أ ّيا ٍم مـ رمضانّ ،
السَّبعة متتابعَّ ًة؛ ّ
ٕن
شعبان اإٓ سبع ُة أ ّيا ٍم؛ فنكّف يجب طؾقف أن يؼضل ما طؾقف مَّـ أ ّيَّام رمضَّان الؿا َّل ا
الققت يضقؼ طـ اإلخَّلل بالتتابع؛ فن ّكف لق أفطر يق ًما يبؼك يف ذ امتف يق ًما واحدً ا فقصقم ستّة ويبؼك يق ٌم مَّـ
السابؼ لؿ يصؿف؛ فنذا بؼل مـ شعبان قدر ٓ يسع إٓ مـ طؾقف مـ الؼضاء وجب طؾقف التتابع.
أ ّيام رمضان ا
فقؽقن قضاء رمضان لف حآن:
الققت لؼضاء ما طؾقف؛ ف ُقسـ ال اتتابع وٓ يجب.
الحال األولى :أن يسع
ُ
والحال ال َّثاىوة :أن يضقؼ الققت طـ استقعاب قضائف؛ فقجب طؾقف الؿتابع ُة بقـ أ ّيامف.
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة والثالثني( :ويحرم (وٓ يصح ابتدا ُء تطقع مـ طؾقَّف قضَّاء رمضَّان)) أي
ّ
تطق ًطا إذا كان طؾقف قضا ٌء مـ رمضان ،وٓ يصح ذلؽ مـف لق فعؾف.
الصائؿ أن يبتدئ ّ
يحرم طؾك ا
ُ
يتطقع بشلء حتَّّك يؼضَّل مَّا طؾقَّف؛ فَّنذا
فؿـ بؼل طؾقف طدّ ة أ ّيام مـ رمضان فؾقس لف يف الؿذهب أن ّ
يتطقع بؿا شاء.
قضك ما طؾقف فؾف أن ّ
وتطقطَّف ،فؾَّق
الققت لؼضائف
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة والثالثني( :ولق ا ّتسع الققت) أي ولق ا ّتسع
ُ
ّ
ّ
تطقطف ما يريد مـ صقام أ ّيا ٍم التل يصقمفا إكَّّف ٓ يجَّقز لَّف أن يبتَّدئ
يؼدر طؾك الؼضاء بؿا طؾقف مع ّ
كان ُ
الصقام حتّك يؼضل ما طؾقف مـ رمضان الثابت يف ّذمتف.
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صَّح) أي إذا
كػََّّل
ثَّؿ قؾبَّف ً
ا
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة والثالثني( :فنن كقى صق ًما واج ًبا أو قضَّا ًء ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الصائؿ صق ًما واج ًبا؛ ْ
حَّقل
كقى
ثَّؿ قؾبَّف أي ّ
مؿـ طؾقف شلء مـ رمضَّانّ ،
كـذ ٍر أو ك ّػارة ٓزمة أو قضاء ا
ُ
فصح ذلؽ مـف.
صح ذلؽ مـف؛ ٕكّف كؼ َؾف مـ إطؾك وهق القاجب إلك إدكك وهق الـػؾ
ّ
ك ّقتف إلك الـػؾ ّ
ويحرم تلخقر قضاء رمضان إلك) رمضان (آخر بَّل ٍ
طذر))
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة والثالثنيُ (( :
ّ
يج ْز لف أن ّ
يمخره إلك أن يليت رمضان أخر؛ فقصقمف بعد رمضان
أي مـ كان طؾقف قضا ٌء مـ رمضان لؿ ُ
محر ٌم طؾقف بَّل ٍ
طذر.
الثاين؛ ٰ
ففذا ّ
أن إكساكًا ِ
ٍ
آثؿا ،فؾق ُقدر ا
مرض مـ رمضَّان؛ فَّلفطر ثَّلثَّة
طذر كاتصال
مرض فنكّف ٓ يؽقن ً
فنن كان لف ٌ
طشرة يق ًما ،وا ات َ
ُ
ثؿ بعد ذلؽ ُشػل؛ فن ّكف ٓ أثؿ طؾقف يف تلخقر قضَّاء
صؾ مر ُ ُف حتّك وصؾ
رمضان أخرّ ،
ُ
معذور باتصال مر ف.
رمضان أخر؛ ٕكّف
رمضان حتّك بؾغ
ٌ
ٍ
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة والثالثني(( :فنن فعؾ) أي ا
طَّذر
أخر قضاء رمضان إلك رمضان آخَّر بََّّل
ّ
(وجب) طؾقف (مع الؼضاء إصعا ُم مسؽقـ طـ ّ
بؼَّل يف الذمَّة شَّل ٌء مَّـ
كؾ يقم) ما
ُ
يجزئ يف كػارة) فَّنذا َ
رمضان قضاء لؿ ِ
رمضان أخر ّ
ُ
القاجب طؾك العبد شق ان:
فنن
يلت بف حتّك جاء
َ
ً
ّأو ُلهما :قضاء ما طؾقف مـ طدّ ة إ ّيام.

كؾ يق ٍم ما يجزئ يف ك ّػ ٍ
ٍ
مسؽقـ طـ ّ
ارة ،وهق مد ُب ٍّر و كصػ صا ٍع مـ غقره.
وال َّثاين :إصعا ُم
والؿراد بغقره طـدهؿ إصعؿة الؿذكقرة يف زكاة ِ
الػطر.
ثؿ قال يف ادلسألة الثَّاهٌة والأثالثني( :ويجقز اإلصعام) أي لؾؿسؽقـ (قبؾ الؼضَّاء) أي قبَّؾ قضَّاء
ّ
إ ّيام التل طؾقف (ومعف وبعده) ففق مخ ّق ٌر:
ثؿ قضك،
إن شاء قدّ م اإلصعام ّ
وإن شاء قضك وأصعؿ ّ
كؾ يق ٍم بققمف،
ثؿ أصعؿ بعده.
وإن شاء قضك ّ

ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة والثالثني( :وإفضؾ قبؾف) أي أن إفضؾ أن يطعؿ قبؾ بد ِء صَّقامف؛ ّ
ٕن
ّ
الثابت يف ّ
الذمة حقـ ٍذ شق ان :أحدهؿا اإلصعام وأخر الصقام ،والصقام ٓ يؿؽـ اإلتقان بف دفعَّ ًة واحَّدة
كؿـ يؽقن طؾقف طشرة أ ّيا ٍم؛ فنكّف ٓ يستطقع أن يَّليت هبَّا يف يَّق ٍم واحَّد وإكّؿَّا سقؼضَّقفا واحَّدً ا واحَّدً ا،
مر ًة واحد ًة؛ فإفضؾ أن يؼدّ م اإلصعام.
بخَّلف اإلصعام فنكّف يؿؽـف دفعف ّ
أخره ل ُع ٍ
ٍ
ذر قضك بََّّل كػَّارة) أي إن ّ
ثؿ قال يف ادلسألة األربؼني( :وإن ّ
كؿَّرض ،وكحَّقه
أخَّره لعَّذر
ّ
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قضك بَّل كػارة؛ فَّل يؾزمف حقـ ٍذ سقى الؼضاء.
ثؿ قال يف ادلسألة احلاديّة واألربؼني( :وإن مات) أي مـ طؾقف قضا ٌء ّ
وأخره لعذر (فَّل شلء طؾقف)
ّ
أخره ل ُع ٍ
فنذا ّ
مات؛ فَّل شلء طؾقف.
ذر ومات فَّل شلء طؾقف؛ كاتصال مر ف وطدم إمؽاكف الصقام حتّك َ
ِ
أخر البعض ل ُع ٍ
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية واألربؼني( :وإن ا
ؽؿف) أن يؽقن
ذر والبعض لغقره فؾ ُؽ ٍّؾ ُح ُ
ّ
ما لف ْ
طذر فعؾقف مع الؼضاء اإلصعام؛ فقجؿع بقـ كقطقـ مـ ال اثابت
طذ ٌر فقف الؼضاء فؼط ،وما لقس لف فقف ٌ
يف ّ
الذمة وهق:
 قضاؤه فؼط فقؿا كان لف فقف طذر، وقضاؤه مع اإلصعام فقؿا لقس لف فقف طذر.الؿػرط) وهو المتراخي عن اإلتوان بما يف ّذمتله مل
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة واألربؼني ( :وإن مات
ّ
ّ
قدرته( ،ولق قبؾ) مجلء رمضان (آخر ُأصعؿ طـف كذلؽ)؛ فنذا ّ
أخ َر الؼضاء مع قدرتف طؾقف ،ولق مات قبَّؾ
مجلء رمضان آخر ُأصعؿ طـف كذلؽ (أي ّ
لؽؾ يقم مسؽقـ (مَّـ رأس مالَّف)) ،أوصَّك بَّف أو ٓ؛ كسَّائر
الدّ يقن؛ فنكّف يؽقن ديـًا ثابتًا يف ّ
ثَّؿ لَّؿ ُيبَّادر إلَّك
الذمة ،فؾق أن إكساكًا أفطر لسػر يف رمضان ثَّلثَّ َة أ ّيَّامّ ،
قضائفا حتّك مات يف شفر قبؾ ُو ُرود رمضان؛ فنكّف ُيط َعؿ طـف كذلؽ لتػريطف مع ُقدرتف طؾك ذلؽ.

ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة واألربؼني( :وٓ يصام طـف) أي مـ كان طؾقف صقام لَّؿ ِ
يؼضَّف؛ ّ
ٕن الصَّقم
ُ
ٌ
ّ

كػسف.
القاجب بلصؾ الشرع ٓ ،بنلزام العبد َ
والؿراد بلصؾ الشرع ما أوجبف الشرع طؾقف ابتدا ًء ،أ ّما ما ألزمَّف العبَّد كػسَّف ففَّق الـاَّذرّ ( ،
ٕن الصَّقم
القاجب بلصؾ ا
الشرع) وهق صقام رمضان (ٓ تدخؾف الـقابة حال الحقاة فبعد الؿقت كَّذلؽ كالصََّّلة)؛
فؾق مات أحدٌ طؾقف قضاء مـ رمضان لؿ َي ُصؿ طـف ولقف يف الؿذهب.
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة واألربؼني( :وٓ يؾزمف طـ ّ
كؾ يقم أكثر مَّـ إصعَّام مسَّؽقـ ولَّق مضَّت
ّ
ثَّؿ أراد أن
ثَّؿ رمضَّانّ ،
ثَّؿ رمضَّان ّ
رمضاكات كثقرة) أي لق ُقدر أكّف بؼل يف ذ ّمتف أ ّيا ٌم؛ فؿضَّك رمضَّان ّ
يؼضل؛ فنكف يؼضل و ُيطعؿ طـ ّ
تض اعػ طؾقف الؽ ّػَّارة باطتبَّار طَّدد رمضَّاكات التَّل
كؾ يقم مسؽقـًا ،وٓ َ
ِ
يؼض ولؿ يطعؿ إٓ بعد طشر رمضاكات مـ رمضان الذي أفطر فقَّف؛ فنكَّّف ٓ
تتابعت طؾقف ،فؾق قدّ ر أكّف لؿ
ٍ
يؾزمف مع الؼضاء إٓ إصعام ّ
زيادة طؾقف.
كؾ يقم مسؽقـًا واحدً ا دون
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قال المصنف :$
( َف ْص ٌؾ
التطقع صقم داود ڠ ،وهق صقم (يقم و)فطر (يقم.
التطقع وأفضؾف) أي أفضؾ صقم
يسـ صقم
ّ
ّ
ّ
و)يس ّـ (صقم ثَّلثة) أ ّيام (مـ ّ
كؾ شفر ،وأ ّيام) الؾقالل (البقض أفضؾ) ُسَّؿ ّقت بَّذلؽ ّ
ٕن اهلل تعَّالك
لَّقَّل
تاب فقفا طؾك آدم وبقض صحقػتف .ذكره أبق الحسـ التؿقؿَّل ،وققَّؾُ :سَّؿ ّقت بقضَّاء ٓبقضا َّفا ً
بالشؿس( ،وهل) أي إ ّيام البقض (ثَّلث طشرة وأربع طشرة وخؿس طشرة) مـ ّ
وهنارا ّ
كؾ شَّفر
بالؼؿر
ً
كص طؾك ذلؽّ ،
فنن ذلؽ مثؾ صقام الدّ هر ،فنن الحسـ َة بعشر أمثالفا.
ّ
يسـ صقم يقم (الخؿقس و)يقم (آثـقـ.
( و) ّ
شقال ،وإَ ْو َلك تتابعفا و) كقهنا (طؼب العقد ،وصائؿفا مع رمضان كلكّؿا
و)صقم ( ّ
ست مـ) شفر ( ّ
صام الدّ هر.
ويسؿك طاشَّقراء (وهَّق ك ّػَّارة سَّـة)
الؿحرم ،و آكده) الققم (العاشر) مـف
و)يس ّـ (صقم) شفر اهلل (
ّ
ّ
السـة التل قبؾف».
لحديث« :إكل أحتسب طؾك اهلل أن يؽػر ّ

بؼقت إلك قاب ٍؾ
ويسؿك تاسقطاء ،لحديث ابـ طباس
ثؿ يؾقف يف أكدية الققم (التاسع)
مرفقطاَ « :ل ِ ْـ ُ
ً
ّ
ّ
َٕصقمـ الت ِ
الخَّلل ،واحتج بف اإلمام أحؿد.
ااس َع» .رواه ّ
ُ َ ا
الحجة ،وآكده يقم طرفة وهق ك ّػارة سـتقـ) والؿراد الصغائر ،فنن لؿ تؽـ
يسـ صقم (طشر ذي
ّ
( و) ّ
ُرجل التخػقػ مـ الؽبائر ،فنن لؿ تؽـ رفع لف درجات .قالف الـقوي يف «شرح مسؾؿ».
(وكره إفراد رجب) بصقمف ك ّؾف وتزول الؽراهة بػطره فقف ولق يق ًما ،وٓ يؽره إفراد غقره مـ الشفقر.
(و)كره إفراد يقم (الجؿعة و)إفراد يقم (السبت بصقم ،و)كره (صقم يقم الشؽ وهق الثَّلثقن مـ
شعبان إذا لؿ يؽـ حقـ ال ائل ط ّؾة) مـ كحق غقؿ أو ق أو دخان.
(و)كره (صقم) يقم (الـقروز والؿفرجان) وهؿا طقدان لؾؽ ّػار( ،و)كره صقم ( ّ
كؾ) يقم (طقد لؾؽ ّػار
أو) أي وكره صقم ( ّ
كؾ يقم يػردوكف بتعظقؿ.
و)كره (تؼدّ م رمضان بََّّ) صقم (يقم أو يقمقـ ّإٓ أن يقافؼ طاد ًة يف ّ
الؽؾ).
فقصح
كػَّل (صقم أ ّيام التشريؼ اإٓ طـ دم متعة أو قران) لؿـ طدمف
يصح) فر ً ا وٓ ً
ويحرم (وٓ
ّ
ّ
صقمفا طـف.
كػَّل ويحرم ذلؽ.
يصح (صقم) يقم (طقد مطؾ ًؼا) أي ٓ فر ً ا وٓ ً
(و)ٓ ّ
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حج أو طؿرة لؿ يجب) طؾقف (إتؿامف ،ويس ّـ) إتؿامف ،و ُكره
تطقع) صقم أو غقره (غقر ٍّ
(ومـ دخؾ يف ّ
قطعف بَّل طذر.
خروجا مـ الخَّلف.
كصا؛ بؾ يس ّـ
ً
حج وطؿرة (فَّل قضاء) طؾقف ًّ
تطقع دخؾ فقف غقر ّ
(وإن فسد) ّ
ٍ
(ويجب إتؿام فرض مطؾ ًؼا) أي بلصؾ ا
كصَّلة وقضاء رمضان
مقس ًعا
الشرع أو بالـذر (ولق) كان وقتف ( ّ
ٍ
ٍ
كػَّل.
مطؾؼ وكػارة) ما لؿ يؼؾبف ً
وكذر
(وإن بطؾ) الػرض (فَّل مزيد) فقعقده أو يؼضقف فؼط (وٓ كػارة).
ٍ
وقد يجب ق ْط ُع فرض وكػؾ لر ّد معصقم طـ هؾؽة وإكؼاذ ٍ
وحريؼ ومـ تحت هدم ،ولف قطعف لفرب
غريؼ
غريؿ.
(وأفضؾ إيام يقم الجؿعة) ،قال الشقخ تؼل الديـ« :هق أفضؾ أ ايَّام إسَّبقع إجؿا ًطَّا» .وقَّال« :يَّقم
الـحر أفضؾ أيام العام» ،وكذا قال جده الؿجد ،فظاهر ما ذكره أبق حؽَّقؿ أن يَّقم طرفَّة أفضَّؾ ،قَّال يف
الػروع« :وهذا أضفر».
إجؿاطا.
(وأفضؾ الؾقالل لقؾة الؼدر) وذكره الخ اطابل
ً
وسؿقت بذلؽ ٕ :كف ُيؼدا ر فقفا ما يؽقن يف تؾؽ السـة ،أو لعظؿ قدرها طـد اهلل تعالك ،ولؿ ُترفع.
وهل لقؾ ٌة شريػ ٌة يرجك إجابة الدطاء فقفا( ،وتطؾب يف العشر إخقَّر مَّـ رمضَّان ،وأوتَّاره) أي العشَّر
إخقر (آكد) مـ غقر أوتاره،
كصا،
(وأرجاها) أي لقالل إوتار (سابعف) أي العشر إخقر ًّ
فاطػ طـّل»).
طػقتحب العػق
(ويؽثر مـ دطائف فقفا) أي يف لقؾة الؼدر («ال ّٰؾ ُف اؿ إكّؽ
ُ
ّ
فصَّل آخر مـ الػصقل الؿـدرجَّة يف كتَّاب الصَّقام ذكَّر فقَّف  $مَّا ُيسَّ ّـ مَّـ
طؼد الؿصـّػ ً $
التطقع.
الؿسؿك طـدهؿ بصقم
الص ّقام وهق
ّ
ّ
ثؿ جرت طادة إصحاب أن ُيؾحؼقا بف مَّا ُيؽَّره ومَّا َيحَّرم ،ف ٰفَّذا الػصَّؾ مَّ ّجؿ طـَّدهؿ :بصلوم
ّ
التطوع.
ّ
ّػ ٍ
ثمان وأربعون مسيلة.
وذكر فقف الؿصـ ُ
ٍ
فَّرض؛ ّ
سؿ ّ
فؽَّؾ
لؽؾ صَّقا ٍم غقَّر
فادلسألة األوىل هل الؿذكقرة يف ققلفُ ( :يس ّـ صقم
ّ
التطقع) وهق ا ٌ
تطقع ،فحؽؿف السـقة يف الؿذهب.
صقام لقس فر ً ا ٕصؾ الشرع ،وٓ بالتزام العبد فنكّف صقم ّ
التطَّقع صَّقم داود ڠ ،وهَّق صَّقم (يَّقم
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية(( :وأفضؾف) أي أفضؾ صَّقم
ّ
ّ
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ػ
و)فطر (يقم)) فلفضؾ التطقع يف الصقام أن يصقم العبد يق ًما ويػطر يق ًما ،وشرصف يف الؿذهب أٓ َيض َع َ
البدن بؿا يعطؾف طـ الحؼقٍ القاجبة طؾقف هلل أو لخؾؼف ،فنذا أ َعػف الصقام وط ّطؾف طـ القفَّاء بؿَّا يجَّب
حؼ العبد.
حؼ لؾخالؼ أو الؿخؾقٍ فنكّف ٓ يؽقن فا ِ ًَّل يف ّ
طؾقف مـ ٍّ
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة(( :و)يس ّـ (صقم ثَّلثة) أ ّيام (مـ ّ
أي يق ٍم مـف كان؛ فؾق صام يف
كؾ شفر)) ّ
ّ
العشر إولك يق ًما ،ويف الثاكقة يق ًما ،ويف الثالثة يق ًما حصؾ الؿؼصقد مـ ذلؽ.
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة(( :وأ ّيام) ال اؾقالل (البقض أفضؾ)) أي ّ
قصد أ ايام الؾقالل البقض بالصَّقم
أن ْ
ّ
كؾ ٍ
يف ّ
ثؿ ب اقـ وجف تسؿقتفا بؼقلف ُ ( :سؿ ّقت بذلؽ ّ
ٕن اهلل تعالك تاب فقفَّا طؾَّك آدم وبَّ ّقض
شفر أفضؾّ ،
صحقػتف) أي بؿحق السق ات مـفا (ذكره أبق الحسـ التؿقؿل) ولقس يف الؿلثقر طَّـ الـّبَّل ﷺ مَّا يشَّفدُ
بصحة ذلؽ.
ّ
وهنَّارا ّ
وصَّػ ل اؾقَّالل،
بالشَّؿس) والبَّقض
لَّقَّل بَّالؼؿر
ثؿ قال( :وققؾُ :سؿ ّقت بقضاء ٓبقضا َّفا ً
ٌ
ً
ّ
بقضا ّ
مـقرا ،فتؼدير الؽََّّلم :وأ ّيَّام البَّقض ،أي أ ّيَّام الؾقَّالل
سؿقت ً
ٕن لقؾفا يؽقن مشر ًقا ً
فالؿختار أكّفا ّ
البقض ،وٓ يؼال إ ّيام البقضّ ،
ٕن إ ّيام ك ّؾفا بقضاء إذا ضفرت ّ
الشؿس فقفَّا ،وإكّؿَّا هَّل أ ّيَّام الؾقَّالل
واقع ل اؾقالل ّ
ٕن الؼؿر حقـ ٍذ يؽقن يف أهبك ح اؾتف وأققى إكارتف.
البقض؛ فالبقاض ٌ
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة :معقـًا تؾؽ إ ّيام ((وهل) أي إ ّيام البقض) وطؾك ما تؼدّ م إكّؿا هل أ ّيام
ّ
كص طؾك ذلؽ) أي اإلمام أحؿد
الؾقالل البقض ((ثَّلث طشرة وأربع طشرة وخؿس طشرة) مـ كؾ شفر ّ
ٕن ا
فنن الحسـة بعشر أمثالفا) ّ
فنن ذلؽ مثؾ صقام الدا هرّ ،
ّ ( ،$
كؾ يق ٍم بعشر حسـات؛ فقؽقن صقا ُم
ثَّلثة أيام ِ
كؾ ٍ
يعد ُل صقام ٍ
شفر كامؾ ،فنذا كان يصق ُم ذلؽ ّ
السـَة ك ّؾفا.
ّ
شفر حصؾ لف صقا ُم ا
يسـ صقم يقم (الخؿقس)).
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة(( :و) ّ
ّ
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة(( :و)يقم (آثـقـ)) أي ويس ّـ صقم يقم آثـقـ ،وٓ يؾزم اجتؿاطفؿا؛ بؾ
ّ
كؾ ٍ
مـ صام آثـقـ فؼط مـ ّ
شفر يؽقن مصق ًبا لؾسـ ٍّة ،ومـ صام الخؿقس فؼط يؽقن مصق ًبا لؾسـّة.
شَّقال،
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة(( :و)صقم ( ّ
شقال)) أي صقم س ّتة أ ّيا ٍم مَّـ شَّفر ّ
ست مـ) شفر ( ّ
ّ
وهق الذي يعؼب رمضان.
ٍ
ُ
واحَّد بعَّد
فقصؾ صقامفا واحدً ا بعَّد
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة( :وإَ ْو َلك تتابعفا) أي كقهنا متقالق ًة
ّ
ٍ
واحد حتّك تتّؿ الستّة.
كقن صقام تؾؽ إيام ِ
ثؿ قال يف ادلسألة الؼاشرة(( :و) كقهنا (طؼب العقد)) أي ُ
طؼب العقد ،والؿَّراد
ّ
ّ
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سؿك شر ًطا طقدً ا ،وإكّؿا يجري يف ُطَّرف الـَّّاس أن
إول مـ ّ
طـدهؿ بالعقد هق الققم ا
شقال ،وما سقاه ٓ ُي ّ
يؿتّد اسؿ العقد طـدهؿ إلك ثَّلثة أيام أو أربعة أيام بحسب أطراف كؾ ٍ
بؾد ،لؽ ّـ إحؽام الشَّرطقة مع ّؾؼَّ ٌة
ّ
ّ
شقال فؿَّا
شقال ،فإكؿؾ أن يؽقن صقام ُف بعد فراغف مـ الققم إ ّول؛ فقصقم الثاين مـ ّ
إول مـ ّ
بالققم ّ
ٍ
ٍ
بعده ،إ ّ
وكذر.
كؼضاء
ٓ لؿاك ٍع
تطق ٍع قبؾ قضاء ما طؾقف مـ رمضان؛ فنن كان بؼَّل
يصح ابتداء صقم ّ
يحرم وٓ ّ
فالؿذهب كؿا تؼدّ م أكّف ُ
ثؿ بعد ذلؽ يصقم ما يشاء مَّـ
طؾقف بالذ ّمة يقم أو يقمان مـ رمضان؛ فنكّف يصقم اأو ًٓ ما طؾقف مـ الؼضاءّ ،
ٕن الؿَّذهب ٓ يؼَّدا م طؾَّك الؼضَّاء شَّلء؛ ّ
التطَّقع؛ ّ
فَّنن
شقال يف س ّتتف ،وما وراء ذلؽ مـ صقام
ّ
شفر ّ
ّطقع ،وهق مؼدّ ٌم طـدهؿ أيضا طؾك الـذر.
الؼضاء مؼدا ٌم طؾك الت ّ
شقال (مع رمضان كلكّؿا صام الدّ هر)
الس ّت مـ ّ
ثؿ قال يف ادلسألة احلاديّة ػشرة( :وصائؿفا) أي ّ
ّ
أي كيىّما صام الدّ هر ك ّله فرضا ،ذكره ابـ رجب يف «لطائػ الؿعارف» ،فؽلكّف ألزم كػسف صقم الدا هر
يتؼرب هبا إلك اهلل .
فريضة ّ
الؿحرم)).
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية ػشرة(( :و)يس ّـ (صقم) شفر اهلل (
ّ
ّ
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة ػشرة( :وآكده) أي آكد ا
الشفر الؿحرم ،واسؿ الشفر معَّرف بَّلل ،فاسَّؿف
محرم هؾ هق فصقح أم ٓ ؟
الؿحرم ،واختؾػ يف تجريده مـ (أل) وققل ّ
ا
فصقح اتػاقا.
وإول محؾ إجؿاع أن ققل (الؿحرم)
ٌ
الؿحرم هق الققم العاشر.
ويسؿك طاشقراء) فآكد ما يسـ مـ
((و آكده) الققم (العاشر) مـف
ّ
ّ
ثؿ قال يف ادلسألة الرَّابؼة ػشرة مبقـا فضؾف( :وهق ك ّػَّارة سَّـة) أي سَّـة ما َّقة( ،لحَّديث« :إكَّل
مسؾؿ مـ حديث أبل قتادة ﭬ.
السـة التل قبؾف») رواه
ٌ
أحتسب طؾك اهلل أن يؽػر ّ
ثَّؿ يؾقَّف يف أكديَّة) أي يف آكديَّة السَّـ ّقة وإفضَّؾقة (القَّقم
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسأة ػشأرةّ ( :
ِ
َّع» .رواه
تاسقطاء ،لحديث ابـ طباس مرفق ًطاَ « :ل ِ ْـ
ُ
بؼقَّت إلَّك قابَّ ٍؾ َٕ ُصَّق َم اـ التااس َ
يسؿك ُ
(التاسع) و ّ
الخَّلل تب ًعا لعادة الحـابؾَّة يف تؼَّديؿ العَّزو إلَّك
الخَّلل) وهق يف «صحقح مسؾؿ» ،وطزاه الؿصـّػ إلك ا
ُكتب الؿذهب طؾك غقرها.
لفذا إصؾ إلك
والخَّلل لف جامع كبقر يف الػؼف ويذكر فقف إحاديث الؿسـدة ،فعزاه الؿصـػ تب ًعا ٰ
ثؿ قال( :واحتج بف اإلمام أحؿد).
كتاب «الجامع» لؾخَّللّ ،
ويس ّـ يف الؿذهب الجؿع بقـفؿا ،بلن يصقم ال اتاسع والعاشر ،وٓ ُيؽره إفرا ُد العاشر بالصقم طؾك

تؼليق ػلى (بلوؽ القاصد)

35

بعض أهؾ العؾؿ ا
أن الؿذهب هق الؽراهقة وإلقف مال أبق الع ّباس ابـ تقؿقة
الصحقح يف الؿذهب ،وذكر ُ
ا
الحػقد ،وذكر ا
أن ضاهر كَّلم اإلمام أحؿد كراهة اإلفراد ،والؿعتؿدُ يف تصاكقػ الحـابؾة الؿتلخريـ أكّف ٓ
بالصقم وأكّف الؿذهب.
ُيؽره إفرا ُد العاشر ا
الحجة)) ومرادهؿ بالعشر التسع وإكّؿا
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة ػشرة(( :و)يس ّـ صقم (طشر ذي
ّ
ذكروا طشرا طؾك وجف التغؾقبّ ،
محرم يف الؿذهب وإجؿا ًطا ،فقحرم صقم العاشر ٕكّف
ٕن الققم العاشر ّ
الحجة) طؾك إرادة التسع ،وذهب
ويسن صوم عشر من ذي
العقد ،لؽـفؿ جروا طؾك التعبقر بؼقلفؿ( :
ّ
ّ
الحجاوي يف «اإلقـاع» طؾك آقتصار طؾك التسع فع ّبر بف فؼال( :ويسن صوم تس ذي الحجة) وهق أبقـ،
ّ
ومـ ط ّبر بالعشر فلراد ال اتغؾقب.
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة ػشرة( :وآكده يقم طرفَّة) أي آكَّد تؾَّؽ إيَّام التَّل ُيسَّـ صَّقمفا مَّـ
ّ
حاج هبا) فَّل يسَّـ لؾحَّاج أن يصَّقم يَّقم
العشر ،هق يقم طرفة ،وهق الققم ال اتاسع مـ ذي الحجة( ،لغقر ٍّ
ٍ
وقارن ُطدما الفدي فقصقمان التاسع ويقمان قبؾف.
طرفة ،اإٓ لؿتؿت ٍع
فنن الؿتؿتع والؼارن طؾقفؿا د ٌم لـُسؽفؿا ،فنذا ُطَّدما الفَّدي ،فنهنؿَّا يصَّقمان ثَّلثَّة أيَّام يف الحَّج،
وسبع ًة إذا رجعقا إلك أهؾقفؿ ،وإفضؾ يف الؿذهب أن تؽقن تؾؽ إيام يقم طرفة ويقمَّان قبؾَّف ،وهؿَّا
والسابع.
ال اثامـ ا

ٍ
وٓحؼة.
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة ػشرة( :وهق ك ّػارة سـتقـ) أي صقامف كػارة سـتقـ ما ٍقة
ّ

ثؿ قال الؿصـػ فقؿا يجري فقف التؽػقر( :والؿراد الصغائر) أي أكف يؽػر الصغائر( ،فنن لؿ تؽـ ُرجَّل
ّ
ال اتخػقػ مـ الؽبائر) ٕكف إذا ُطدم الؿرء الصغائر ولف كبائرِ ،
صالحا ُرجل أن تؽَّقن مخػػَّة
وطؿ َؾ طؿَّل
ً
ٌ
طـ كبائره( ،فنن لؿ تؽـ رفع لف درجات) أي إن لؿ يؽـ لف كبائر وٓ صغائر فنكّفا تؽقن ِرفعة درجات لف،
والؿعروف شرطا ا
أن الؿعصق َة تَّلز ُم أدم ّق َة وتؼارن العبد ،فنكَّف ٓ يؽَّاد
(قالف الـقوي يف «شرح مسؾؿ»)،
ُ
طبدٌ أن ا
ذر الغػَّاري ﭬ يف الحَّديث اإللفَّل
يـػؽ طـ الؿعصقة؛ فػل «صحقح مسؾؿ» مـ حديث أبَّل ٍّ
ٌ
الؿشفقر« :ياطبادي؛ إ اكؽؿ تذكبقن بالؾقؾ والـفار» ،ا
مؼارن لمدمقة ،وطـَّد ال مَّذي مَّـ حَّديث
فالذكب
أكس ﭬ أن الـّبل ﷺ قالّ « :
عػ.
كؾ بـل آدم خ ّطاء» ،ويف إسـاده َ ٌ
ويؾقف يف الؿذهب يف الػضؾ صقام يقم ال اتروية ،فآكدُ تسع ذي الحجَّة يف الؿَّذهب هَّق القَّقم التاسَّع،
ويؾقف يف الػضؾ يقم ال اتروية وهق يقم ال اثامـ.
ثؿ قال الؿصـّػ يف ادلسألة التاسؼة ػشرة(( :و ُكره إفراد رجب) بصقمف ك ّؾف) فقؽره أن ُيػرد شفر
ّ
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كامَّل.
رجب بالصقام ً
ثؿ قال يف ادلسألة الؼشروى( :وتزول الؽراهة ِبػطره فقف) فؾق صام رجب إٓ يقما أو يقمقـ أفطر فقفؿا
ّ
صائؿا
زالت كراهق ُة صقمف ،ولذلؽ قال الؿصـّػ( :ولق يق ًما) أي ولق أفطر يق ًما مـفٕ ،كّف ٓ يصقر بذلؽ
ً
كامَّل.
لؾشفر ً
وكذلؽ تزول الؽراهة يف الؿذهب بصقام ٍ
شفر معف ،فنذا صام رجبا مع شعبان اكتػت الؽراهة ،أو صام
رجبا مع جؿادى أخرة؛ ا
فنن الؽراهقة أيضا تـتػل يف الؿذهب وترتػع.
ثؿ قال يف ادلسألة احلادية والؼشريي( :وٓ ُيؽره إفرا ُد غقره مـ الشفقر) أي بالصقام فؾق صام ربقع
ّ
مؽروها.
الثاين لؿ يؽـ ذلؽ
ً
ثؿ قال يف ادلسألة الثَّاًيأة والؼشأريي(( :و)كَُّره إفَّراد يَّقم (الجؿعَّة)) بالصَّقام ف ُقؽَّره أن ُيػَّرده،
ّ
واإلفراد بلٓ يصقم قبؾف وٓ بعده شق ا ،أ ّما لق صام يق ًما قبؾف أو يق ًما بعده اكتػك اإلفراد.
الس ْبت بصقم)) أي ويؽره أيضا إفراد يقم
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة والؼشريي(( :و)إفراد يقم ( ا
السبت بصقم.
الشَّؽ)) لؾـفَّل طـَّف ،وبَّ ّقـ يَّقم ا
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة والؼشريي(( :و) ُكره (صقم يقم ا
الشَّؽ
ّ
بؼقلف( :وهق الثَّلثقن مـ شعبان إذا لؿ يؽـ حقـ ال ائل ط ّؾة) أي حائؾ ٌة بَّقـ ترائقَّف وبَّقـ م ْط ِ
ؾعَّف( ،مَِّـ
َ
كحق ٍ
غقؿ أو ق أو دخان)؛ فنذا ُوجدت الع ّؾة الؿاكعة حقـ ال ّترائل لؿ يؽـ ذلؽ يقم ا
الشؽ طـد الحـابؾة.
فققم ا
مخصقص طـدهؿ بحال كقن
الشؽ طـد الحـابؾة لقس هق يقم الثَّلثقـ مـ شعبان بنصَّلٍ ،وإكّؿا
ٌ
سػر طـ شعبان لقست لقؾة ٍ
غقؿ وٓ ق ؛ بؾ هل لقؾَّة صَّحق ،فَّنذا كاكَّت لقؾَّة الثَّلثَّقـ
تؾؽ الؾقؾة التل ُت ُ
يسؿك يقم شؽ ،و إن كاكت لقؾة ٍ
غقؿ أو ق ٍ فنكف ٓ يسَّؿك يَّقم الثَّلثَّقـ مَّـ
ً
صحقا فنن الققم الذي يؾقفا ا
شعبان يقم ٍّ
وجقب صقمف احتقا ًصا بـقة رمضان.
شؽ ،بؾ الؿذهب كؿا تؼدم
ُ
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة والؼشريي(( :و)كره (صَّقم) يَّقم (الـقَّروز والؿفرجَّان) وهؿَّا طقَّدان
ّ
لؾؽ ّػار) فقؽره صقامفؿا ٕهنؿا مـ إيام الؿع اظؿة طـد الؽػار ،وهؿا مـ أطقاد الؿجقس.
ثؿ قال يف ادلسألة السَّادسة والؼشريي(( :و) ُكره صقم ( ّ
مؿَّا ُيعظَّؿ
كَّؾ) يَّقم (طقَّد لؾؽ ّػَّار)) ٕكاَّف ّ
ّ
طـدهؿ.
ٍ
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة والؼشريي(( :أو) أي و ُكره صقم ( ّ
بتعظَّقؿ)) فؽَّؾ يَّقم
كؾ يَّقم يػردوكَّف
ّ
أفردوه بتعظقؿ فنكف ُيؽره صقامف ما لؿ يقافؼ طاد ًة لؾعبد ،أو إراد َة قضَّاء أو كَّذر ،فَّنذا وافَّؼ ذلَّؽ فنكَّف ٓ
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مؽروها يف حؼف كلن يؽقن معتادا صقام آثـقـ فقافؼ طقدً ا ،أو يق ًما مع اظ ًؿَّا لؾؽػَّار ،فنكَّف ٓ يؽَّره
يؽقن
ً
صقامف لف.
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة والؼشريي(( :و) ُكره (تؼدّ م رمضان بََّّ) صَّقم (يَّقم أو يَّقمقـ)) والؿَّراد
ّ
بالتؼدّ م ما ي اتصؾ بف؛ فالتؼدم مخصقص بؿا اتصؾ مـ رمضَّان كال اثَّامـ والعشَّريـ والتاسَّع والعشَّريـ
الؾذان يع ُؼبفؿا رمضان ،أو التاسع والعشريـ والثَّلثقـ مـ شَّعبان ال اؾَّذان يعؼبفؿَّا رمضَّان ،فَّنن صَّام
داخَّل يف الؽراهة الؿذكقرة هـا ،وهل تؼَّدم رمضَّان بقَّقم أو
ً
العشريـ والحادي والعشريـ لؿ يؽـ ذلؽ
يقمقـ.
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة والؼشأريي( :إ آ أن يقافؼ طاد ًة يف ّ
الؽؾ) أي فقؿا تؼدّ م كؾف ،فنذا وافؼ طاد ًة
ّ
لؾعبد مـ صقام آثـقـ أو الخؿقس أو غقرهؿا فنن الؽراهة مرتػعة.
كػَّل (صقم أ ّيام ال اتشريؼ)) وهَّل الحَّادي
يصح) فر ً ا وٓ ً
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثني( :و َيحرم (وٓ ّ
ّ
الحجة ،فَّل يجقز صقامفا ،ويؽَّقن يَّقم الثالَّث طشَّر مَّـ أيَّام
طشر والثاين طشر والثالث طشر مـ ذي
ّ
البقض الؿخصقص بلكف ٓ يجقز صقمف ،فؽؾ يق ٍم هق الثالث طشر مـ أيام شَّفقر السَّـة هَّق مَّـ إيَّام
البقض إٓ يف ذي الحجة فنكف يحرم صقامف.
ثؿ قال الؿصـّػ يف ادلسألة الأحادية والثالثني ( :اإٓ طـ دم متعَّة أو قَِّران) والؿَّراد بالؿتعَّة تؿتَّع
ّ
الحج ،وبعض أهؾ العربقة ،يؼقلقن :ا
إن ال اتؿتع بالحج ُتؽسر مقؿَّف فقؼَّال :دم مِت َعَّة تػريؼَّا لَّف طَّـ ُمتعَّة
بالضؿ يف الؿق عقـ.
الـؽاح ،والؿشفقر أهنا ّ
فقؼال(( :إ ا
فقصح صقمفا طـف) إذا أراد أن يصقم تؾؽ إيام.
ٓ طـ دم متعة أو قران) لؿـ طدمف
ّ
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية والثالثني(( :و) ٓ يصح (صقم) يقم ( ٍ
كػََّّل
طقَّد مطؾ ًؼَّا) أي َٓ فر ً َّا وٓ ً
ّ
ّ
ويحرم ذلؽ)؛ فَّل يجقز أن ُيصام طقد الػطر وٓ طقد إ حك؛ ٓ بـقة الػر قة ،وٓ بـقة الـاػؾ.
شرع فقف (أو غقره (غقَّر حَّج
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة والأثالثني(( :ومـ دخؾ يف ّ
تطقع) صقم) أي َ
ّ
أو طؿرة لؿ يجب) طؾقف (إتؿامف) فال اتطقطات كاف ًة يف الؿَّذهب إذا شَّرع العبَّد فقفَّا لَّؿ يجَّب طؾقَّف أن
يتؿفا ،إٓ تطقع الحج أو العؿرة ،فؾق أكف شرع يف صقام كػ ٍؾ متطق ًطا بف ،جاز لف أن يؼطعف ،وكذا صَّل ٌة ،إٓ
ا
الحج والعؿرة؛ فنكف ٓ يجقز لف قط ُعفؿا ،ويجب طؾقف اإلتؿام.
ثؿ قال يف ادلسألة الرّابؼة والثالثني(( :ويس ّـ) إتؿامف) أي يسـ اتؿام ما شرع فقف مَّـ التطَّقع ،فَّنذا
ّ
سؼط القجقب ُس ّـ اإلتؿام.
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تطقطف مَّـ صََّّلة
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة والأثالثني( :وكره قطعف بَّل طذر) أي يؽره لف أن يؼطع ّ
ّ
أو صقام أو غقرها بَّل طذر.
حج وطؿرة (فَّل قضاء) طؾقف
تطقع دخؾ فقف غقر ّ
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة والثالثني(( :وإن فسد) ّ
ّ
مختارا؛ فنكّف ٓ
ذاكرا طامدا
كصا) فؿـ ا
ًّ
ً
ثؿ فسدَ صقامف بنتقاكف أهؾف ً
تطقع بـ ْػ ٍؾ بصقام يقم آثـقـ مثَّلّ ،
قضاء طؾقف ،ويؽقن صقامف فاسدً ا.
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة والثالثني( :بؾ ُيسَّ ّـ) أي ُيسَّـ لَّف أن يؼضَّل التطَّقع الَّذي فسَّد طؾقَّف
ّ
الؿتطق ِع بف إذا شرع فقف العبَّد ،ومَّـ رأى
خروجا مـ خَّلف مـ أوجب إتؿا َم
(خروجا مـ الخَّلف) أي
ا
ً
واجب.
ذلؽ سـّ ًة ،فالؿذهب أكف سـّة يف سقى الحج والعؿرة ،وذهب بعض الػؼفاء إلك أكف
ٌ
يتؿف أو يؼطعف؟
فألجؾ الخَّلف يف ما يشرع فقف العبد مـ تطقع هؾ ّ
ذهب الحـابؾة إلك سـقة قضائف وط اؾؾقا ذلؽ بؼقلفؿ( :خروجا مـ الخَّلف) ،وهل مَّـ الؿسَّائؾ التَّل
ط اؾؾقها بالخروج مـ الخَّلف أي مـ خَّلف الػؼفاء.
ٍ
فرض مطؾ ًؼا) أي بلصَّؾ ا
الشَّرع أو بالـاَّذر)
ثؿ ذكر ادلسألة الثاهٌة والثالثني بؼقلف(( :ويجب إتؿام
ّ
مؿا وجب طؾك العبد ابتداء بلصؾ الشرع ،أو وجب طؾقف بنلزامف كػسف
أي كقػ ما كان ذلؽ الػرض سقاء ّ
يتؿف.
بالـذر؛ فنكف يجب طؾقف أن ا

ٍ
ٍ
وكذر مطؾؼ
كصَّلة وقضاء رمضان
مقس ًعا
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة والثالثني(( :ولق) كان وق ُتف ( ا
ّ

يتؿف ولق كان الققت م اتسعا لف
وكػارة)) فؾق كان ُ
وقت الػرض الذي دخؾ فقف مقسعا ،فنكّف يجب طؾقف أن ا
ولغقره.
كػَّل ) أي إٓ أن يؼؾبف كػَّل ،فنذا قؾبف كػَّل جاز لف أن يؼطعف ،فؾق ا
أن إكساكا شرع يف
ثؿ قال( :ما لؿ يؼؾِ ْبف ً
ّ
يجز لف أن يؼطعف ،لؽـ يجقز لف أن يؼؾبف كػَّل ثؿ بعد
شرع فقف لؿ ْ
صقام يقم بـقة قضائف مـ رمضان ،فنذا َ
ذلؽ لف أن يؼطعف؛ ٕن الـػؾ يجقز قطعف كؿا تؼدّ م.
الػرض (فَّل مزيد) فقعقده أو يؼضقف فؼط (وٓ كػارة)) فؿَّـ
ثؿ قال يف ادلسألة األربؼني(( :وإن بطؾ) ْ
ّ
بطؾ طؾقف فر ف مـ صَّلة أو صقام؛ فَّل زيادة طؾقف بؾ يعقده ،فقعقده مَّر ًة أخَّرى يف وقتَّف أو يؼضَّقف ،وٓ
ٍ
صَّلة أو يف صقامٍ.
كػارة طؾقف سقاء يف
ثؿ قال يف ادلسألة احلادية واألربؼني( :وقد يجب) لؾ اتحؼقؼ ،فالؿذهب وجقب ذلؽ؛ (قطع فرض
ّ
ِ
كتـبقفف إلك ٍ
كار يؼع فقفا ،أو ح اقة تؾس ُعف؛ فقحتاج مـ يريد إكؼاذه إلك قطع
وكػؾ لرد معصقم طـ هؾؽة)
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فقجب طؾقف حػ ًظا لؾـػس الؿعصقمة ،و(إكؼاذ غريؼ
فر ف وكػؾف لعدم تؿؽـف مـ إكؼاذه إٓ بذلؽ،
ُ
وحريؼ ومـ تحت هدم).
ففر َب غريؿف وف ار بَّقـ يديَّف
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية واألربؼني( :ولف قط ُعف لفرب غريؿ) أي لطؾبفَ ،
ّ
تعب وطـاء ،فؾَّف أن يؼطعَّف ابتغَّا َء رده ،يعـَّل يؼطَّع فر َّف
ويحتاج إلك أن ُيحضره ،وإحضاره يؾحؼف بف ٌ
ابتغاء رده.
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة واألربؼني( :وأفضؾ إ ّيام يَّقم الجؿعَّة) ،والؿَّراد بَّالققم مَّا بَّقـ ُصؾَّقع
ّ
الػجر إلك غروب الشؿس ،فلفضؾ إ ّيام يف الؿذهب يقم الجؿعة( ،قال الشقخ تؼَّل الَّدّ يـ) –يعـَّل أبَّا
العباس ابـ تقؿقة «( :-هق أفضؾ أ ايام إسبقع إجؿا ًطا» .وقال« :يقم الـاحر أفضؾ أيام العام» ،وكذا قَّال
السَّلم.
جده الؿجد) يعـل ابـ تقؿقة الجدّ واسؿف طبد ا
ثؿ قال الؿصـّػ( :فظاهر ما ذكره أبق حؽقؿ) هؽذا يف الـسخة التل بخط الؿصـّػ بالػاء ،وسقا ُء
ّ
ـاف لجؿؾة جديدة( ،وضاهر ما ذكره أبق
العبارة أن تؽقن بالقاو كغقره مـ كتب الؿذهبٕ ،كّف است ٌ
حؽقؿ) وهق الـ َْفرواين مـ الحـابؾة( ،أن يقم طرفة أفضؾ ،قال يف الػروع« :وهذا أضفر»).
ثؿ قال ذكر ادلسألة الرّابؼة واألربؼني يف ققلف( :وأفضؾ الؾقالل) واللولة اسم لما بون غروب الشمس
ّ
إلى صلوع الفجر الثاين (لقؾة الؼدر) ( ،وذكره الخ اطابل إجؿا ًطا).
(وسؿقت بذلؽٕ :كف ُيؼدا ر فقفا ما يؽقن يف تؾَّؽ السَّـة ،أو لعظَّؿ قَّدرها طـَّد اهلل تعَّالك) وكَّلهؿَّا
صحقح ،فنكّفا ُسؿقت بذلؽ لؿا يجري فقفا مـ قِسؿة الؿؼادير ولجَّللة قدرها ورتبتفا طـد اهلل .
ٌ
(ولؿ ُترفع) أي هل باققة يف ٰهذه إمة قر ًكا بعد قرن وصبؼة بعد صبؼة( ،وهل لقؾة شَّريػة ُيرجَّك إجابَّة
الدطاء فقفا).
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة واألربؼني( :و ُتطؾب يف العشر إخقر مـ رمضَّان) أي يف الؾقَّالل العشَّر
ّ
مـ شفر رمضان إخقرة.
وأوتاره) أي أوتار العشر إخقر آكدُ مـ غقَّر أوتَّاره ،كؾقؾَّة
ثؿ قال يف ادلسألة السَّادسة واألربؼني( :
ُ
ّ
الحادي والعشريـ ولقؾة الثالث والعشريـ ولقؾة الخامس والعشريـ.
ثؿ قال يف ادلسألة السّابؼة واألربؼني(( :وأرجاها) أي لقالل إوتار (سَّابعف)) كَّذا بخَّط الؿصَّـّػ
ّ
لؿَّا قَّال:
مفؿؾ ًة .والؿشفقر يف كَّلم إصحاب -لقٓ ما بعده -أن يؼال :سابع ٌة أي الؾقؾة السابعة ،لؽَّـ ّ
كصا) فإفضؾ أن تؽقن العبارة وأرجاها – أي لقالل القتر( -سابعتف) ويؽقن الضَّؿقر
(أي العشر إخقر ًّ
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كصا) أي طـ اإلمام أحؿد .$
راجع إلك وقت العشر إخقر ( ًّ
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة واألربؼني وهل إخقر ُة يف ٰهذا الػصؾ(( :و ُيؽثر مـ دطائف فقفا) أي يف لقؾة
ّ
تحب العػق فاطػ طـّل») لؾحديث القارد.
الؼدر («ال ّٰؾ ُف اؿ إكّؽ طػق
ّ
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قال المصنف :$
(فصل
واالعتكاف) لغةً :لزوم الشلء واإلقبال طؾقف ،ومـف ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﴾[األعراف.]831:
بضؿفا وكسرها.
يؼال :طؽػ بػتح الؽاف يعؽػ ّ
وشر ًطا :لزوم مسجد لطاطة اهلل تعالك طؾك صػة مخصقصة مـ مسؾؿ طاق ٍؾ ٓ ُغسؾ طؾقف ولق مؿ ّق ًزا.
يسؿك بف معتؽ ًػا.
وأقؾف ساطة مـ لقؾ أوهنار ،أي ما ّ
وهق (سـاة ّ
طشره إخقر.
كؾ وقت ،ويف رمضان آكد ،وآكده) أي رمضان ( ُ
ويجب بـذر) ويصح بَّل صقم.
(وشرط لف) أي آطتؽاف (ك ّق ٌة) فَّل يصح بَّل ك ّقة ٕكّف طبادة محضة( ،وإسَّلم ،وطؼؾ ،وتؿققز ،وطدم
ما يقجب الغسؾ) مـ كحق جـابة أو حقض( ،وكقكف بؿسجد) فَّل يصح بغقر مسجد( ،ويزاد) طؾك كقكف
بؿسجد (يف حؼ مـ تؾزمف الجؿاطة؛ أن يؽقن الؿسجدُ مؿا تؼام فقف) الجؿاطة ،ولق مـ معتؽػقـ إذا أتك
طؾقف فعؾ صَّلة.
أيضا،
ور َحبتف الؿحقصة ،ومـارتف التل هل أو باهبا فقف) مـف ً
(ومـ الؿسجد ما زيد فقف ،ومـف ضفرهَ ،
لؿـع الجـب مـفا.
ٍ
مسَّجد غقَّر) الؿسَّاجد (الثَّلثَّة) اي الؿسَّجد الحَّرام ومسَّجد
(ومـ كذر آطتؽاف أو الصَّلة يف
الؿديـة وإقصك (فؾف فعؾف يف غقره.
و)إن كذره أو الصَّلة (يف أحدها فؾف فعؾف فقف) أي يف الؿسجد الذي كذر أن يعتؽػ أو يص ّؾل فقف.
(و)لف فعؾف (يف) الؿسجد (إفضؾ مـف.
ثَّؿ)
وأفضؾفا) أي الؿساجد الثَّلثة( ،الؿسجد الحرام) وهَّق مسَّجد م ّؽَّة( ،ثَّؿ مسَّجد الـّبَّل ﷺّ ،
الؿسجد (إقصك.
مريضا ،وٓ يشفد جـازة ّإٓ
مـذورا (متتاب ًعا لؿ يخرج ّإٓ لؿا ٓبدّ لف مـف ،وٓ يعقد
ومـ اطتؽػ)
ً
ً
بشرط) ،ما لؿ يتع ّقـ طؾقف كنكؼاذ غريؼ وكحقه.
(ويبطؾ) آطتؽاف (بالخروج مـ الؿسجد لغقر ٍ
طذر) ،وإن خرج كاس ًقا لؿ يبطؾ.
(و)يبطؾ آطتؽاف (بـ ّقة الخروج مـ الؿسجد ولق لؿ يخرج) مـف.
(و)يبطؾ (بالقطء يف الػرج.
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حرم.
و)يبطؾ (باإلكزال بالؿباشرة دون الػرج)؛ فنن باشر دون الػرج لغقر شفقة فَّل بلس ،ولشفقة ُ
(و)يبطؾ (بالردة وبالسؽر.
وحقث بطؾ وجب است ـاف) الـذر (الؿتتابع غقر الؿؼ ّقد بزمـ وٓ كػارة) طؾقف.
ّ
الؿحؾ.
(وإن كان مؼ ّقدً ا بزمـ مع ّقـ استلكػف ،وطؾقف كػارة يؿقـ لػقات
وٓ يبطؾ) آطتؽاف (إن خرج) الؿعتؽػ (مـ الؿسجد ٍ
لبقل أو غائط ،أو إتقان بؿلكؾ ومشرب ،أو)
لجؿعة تؾزمف) ّ
ٕن الخروج إلقفا معتا ٌد ٓبدّ مـف ،وأوقات آطتؽاف التل تتخ ّؾؾفا الجؿعة ٓ تسؾؿ
خرج ( ُ
كالؿستثـك.
مـف ،فصار الخروج إلقفا ُ
(أو) أي وٓ يبطؾ آطتؽاف إن خرج الؿعتؽػ لَّ(صفار ًة واجبة) ولق و ق ًءا قبؾ دخقل وقت
ٍ
كؼلء بغتف وغسؾ متـجس يحتاجف وكحقها.
الصَّلة( ،وكحق ذلؽ)
ا
ويسـ تشاغؾف) أي الؿعتؽػ (بال ُؼ َرب) كؼراءة و ذكر وصَّلة و كحقها.
(
ّ
ٍ
جدال ومِرا ٍء وكثرة كَّلم وكحق ذلؽ.
يفؿف مـ
( و) ّ
يسـ لف (اجتـاب ما ٓ َيعـقف)-بػتح ّأولف -أي ّ
(ويحرم جعؾ الؼرآن ً
بدٓ طـ الؽَّلم.
صائؿا.
ويـبغل لؿـ قصد الؿسجد أن يـقي آطتؽاف مدّ ة ُلبثف فقف) ٓس ّقؿا إن كان
ً
وٓ بلس أن يتـّظػ ،ويؽره لف الطقب.
طؼد الؿصـّػ  $فصَّل آخر مـ الػصقل الؿـدرجة طـد الحـابؾة يف «كتاب الصقام» ،وجرت
ٍ
طادهتؿ بذلؽ ،ا
مسللة مـ مسائؾف.
ٕن الؿذكقر فقف وهق آطتؽاف آكد ُه يف رمضان ،كؿا سقليت يف
ِ
جر ْت طادهتؿ طؾك إلحَّاٍ مَّا
فؾؽقن آكد أوقات آطتؽاف هق رمضان وآكده هق العشر إواخر مـفَ ،
يتعؾؼ بلحؽام آطتؽاف بؽتاب الصقام.
وذكر الؿصـّػ رحؿف اهلل تعالك يف ٰهذا الػصؾ أربعا وثالثون مسيلة.
فادلسألة األوىل؛ ب ّقـ فقفا حؼقؼة آطتؽاف لغَّة وشَّرطا فؼَّال(( :وآطتؽَّاف) لغَّةً :لَّزوم الشَّلء
واإلقبال طؾقف ،ومـف﴿ :ﭘﭙﭚﭛﭜ﴾) يعـَّل يؾزمقهنَّا و ُيؼبؾَّقن طؾقفَّا (يؼَّال :طؽَّػ بػَّتح
بضؿفا وكسرها) أي و َيعؽِػ أيضا ،فػَّل مضَّارطف لغتَّان ،وهبؿَّا ُقَّرئ يف ققلَّف تعَّالك:
الؽاف يعؽػ ّ
ﭘﭙﭚﭛﭜ﴾.
ثؿ ب ّقـ حؼقؼتف ا
وشرطا :لزوم مسجد لطاطة اهلل تعالك طؾك صػة مخصقصة) أي مب ّقـة
الشرطقة فؼال( :
ً
ّ
شرطا ،تؼدم أن الؿؼدّ م يف اإلخبار طـ ٰهذا الؿراد هق أن ُيؼال( :معلومة)( ،مـ مسؾؿ طاقؾ ٓ ُغسؾ طؾقف)
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يصح ،لتحريؿ ُمؽثف يف الؿسجد إٓ أن يحتاج إلك الؾبث ،فالؿذهب جقاز لبث
فنن كان طؾقف غسؾ لؿ
ّ
ٍ
ٍ
ّ
صرح بف طثؿان بـ قائد مـ
الؿحؾ
ففذا
ٌ
جـب يف الؿسجد لحاجةٰ ،
مخصقص بالؾبث لحاجة ،كؿا ّ
الحـابؾة (ولق مؿ اق ًزا).
ثؿ ب اقـ مؼدار الساطة
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية( :وأقؾف) أي وأقؾ آطتؽاف( ،ساطة مـ لقؾ أوهنار) ّ
ّ
ٍ
كؾحظة أو كؿرور طابر؛
الساطة؛
يسؿك بف معتؽ ًػا) باطتبار ال ُعرف ،فخرج هبٰذا ما كان دون ا
فؼال (أي ما ا
فنن ٰهذا ٓ يؼع يف الؿذهب بف آطتؽاف ،وإ اكؿا يؼع بؿؽثف مد ًة تسؿك فقفا بؼاؤه اطتؽافا.
والساطة طـد العرب ُبرهة لؿا ُيستؽثر مـ الزمـ ،ففل مد ٌة طرفقة وهل باققة طـد العرب يف ٰهذه الَّبَّلد،
فنكّفؿ يؼقلقن :غبت طـّل ساطة ،أو لؿ ِ
تلت بشلء ساطة ٓ ،يريدون ما صار طؾقَّف آصَّطَّلح مَّـ سَّتقـ
دققؼة؛ بؾ يريدون هبا مدا ًة مستؽثرة وهل فقٍ إربعقـ دققؼة ،فنن ما كان فقٍ إربعقـ دققؼة إلك خؿَّس
وأربعقـ دققؼة ُيؼال فقف حقـ ٍذ :غبت طـَّل سَّاطة ،فلقَّؾ مَّا يؽَّقن باطتبَّار ال ُعَّرف أن يبؼَّك اإلكسَّان يف
الؿسجد مريدً ا آطتؽاف ٰهذه الؿدا ة ،ففل التل تؼع يف العرف باسؿ البؼاء الؿتؿ ّقز طـ غقرها.
والعادة الجارية ا
أن الـاس ٓ يبؼقن يف صؾقاهتؿ غالبا أكثر مـ ٰهذه الؿَّدة؛ بَّؾ هَّؿ يبؼَّقن يف الؿسَّجد
طشريـ دققؼة أو ثَّلثقـ دققؼة ،فؿا زاد طـ ذلؽ ُيشبف أن يؽقن فقف اسؿ آطتؽاف كؿا تؼدا م.
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة( :وهق) أي آطتؽاف (سـّة ا
السـة مـ لقؾ أو هنار.
كؾ وقت) مـ أوقات ا
ّ
َّؿ قََّّال يف ادلسأأألة الرّابؼأأة( :ويف رمضََّّان آكََّّد) أي كقكََّّف يف رمضََّّان آكََّّد يف السَّـقة وأصََّّدٍ يف
ثَّ ّ
آستحباب.
طشره إخقر)) فإيا ُم العشرة إخقرة مـ
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة(( :وآكده) أي رمضان ( ُ
ّ
رمضان هل آكد أوقات آطتؽاف ،سـق ًة واستحبا ًبا.
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة( :ويجب) أي آطتؽاف (بـذر)؛ فؿـ كذر أن يعتؽػ مد ًة فنكف يجب طؾقف
ّ
آطتؽاف ٕكف ألزمف كػسف.
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة( :ويصح بَّل صقم) أي يصح اطتؽافف بَّل صق ٍم فقف.
ّ
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌةُ (( :
وشرط لف) أي آطتؽاف (ك ّق ٌة) فَّل يصح بَّل ك ّقة ٕكّف طبادة محضة)
ّ
تتؿقز طـ مجرد البؼاء يف الؿسجد إٓ ٍ
بـقة ،يؽقن يف ِ ؿـفا إرادة
خالصة يراد هبا التؼرب إلك اهلل  ،فَّل
ُ
ا
التؼرب إلك اهلل .
مقجَّب الغسَّؾ
((وإسَّلم ،وطؼؾ ،وتؿققز ،وطدم ما يقجب الغسؾ) مـ كحَّق جـابَّة أو حَّقض) ٕن
َ
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يحرم بف البؼاء يف الؿسجد يف الؿذهب.
يصح بغقر مسجد) ولق مسجدَ الؿرأة يف بقتفا ،ا
فنن مسَّجد الؿَّرأة يف بقتفَّا إكؿَّا
((وكقكف بؿسجد) فَّل ّ
ٍ
مسَّجد؛ وهَّق الؿق َّع
محََّّل لصََّّلهتا ،وإكؿَّا يصَّح يف
ًّ
سؿل مسجدا باطتبار اتخاذها لذلؽ الؿق ع
الؿخصقص بالصَّلة ،الذي يجري طرف الـاس طؾك قصده بالصَّلة فقف.
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة( :و ُيزاد) طؾك كقكف بؿسجد (يف حؼ مـ تؾزمف الجؿاطة؛ أن يؽقن الؿسجدُ
ّ
الؿعتؽػ ٓ تؾزمف الجؿاطة
مؿا تؼام فقف) الجؿاطة ،ولق مـ معتؽػقـ إذا أتك طؾقف فعؾ صَّلة) فنذا كان
ُ
ا
كامرأة أو طبد؛ فنكف ٓ يؾزمف أن يؽقن بؿسجد جؿاطة ،وأما مـ تؾزمف الجؿاطة فقجب أن يؽقن ذلؽ
الؿسجد مسجدا ُتؼام فقف الجؿاطة.
ثؿ قال يف ادلسألة الؼاشرة( :ومـ الؿسجد ما زيد فقف) أي ما ُألحؼ بف طؾك وجف الزيادة ،فالزيادة تابعة
ّ
ٕصؾ الؿزيد فقف ،فؾق ا
الؿؾحؼ بف يف البـاء الجديد
أن مسجدً ا ُبـل ثؿ زيد فقف شل ٌء بعد ذلؽ بؿدة ،فنن ُ
تابع لألصؾ ،فقؽقن مـ جؿؾة الؿسجد أيضا.
ور َحبتَّف) أي
ثؿ قال يف ادلسألة احلادية ػشرة( :ومـف) أي مَّـ الؿسَّجد( ،ضفَّره) يعـَّل سَّطحفَ ( ،
ّ
الساحة الؿـبسطة (الؿحقصة) أي التل لفا حائط يب ّقـفا ويحدها(( ،ومـارتَّف التَّل هَّل أو باهبَّا فقَّف) مـَّف
أيضا) فنذا كاكت الؿـارة يف الؿسجد كؽقهنا يف َر ْحبتف كؿسجدكا ٰهذا ،أو م اتصؾ ًة ببـائف فنهنا مَّـ الؿسَّجد،
ً
رح َبتف فؾقست مـ الؿسجد؛ ٕهنَّا ُجعؾَّت لؾدٓلَّة طؾَّك الؿسَّجد
وإذا كاكت مـػصؾة طـف كؽقهنا خارج ْ
واتخاذها مؽا ًكا لألذان فقف ،وكذلؽ إذا كان (باهبا فقَّف) أي إذا كَّان بَّاب الؿـَّارة التَّل ُيصَّعد يف سَّؾؿفا
لألذان طؾقفا ،يف الؿسجد ،أي يػتح إلك الؿسجد ،فنن الؿـارة حقـ َّذ تؽَّقن مَّـ جؿؾَّة الؿسَّجد ،قَّال:
(لؿـع الجـب مـفا) ٕهنا معدود ٌة مـ جؿؾة ما يـدرج يف اسؿ الؿسجد.
ٍ
مسجد غقر) الؿساجد (الثَّلثة)
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية ػشرة(( :ومـ كذر آطتؽاف أو الصَّلة يف
اي الؿسجد الحرام ومسجد الؿديـة وإقصك (فؾف فعؾف يف غقره)) فؾق كذر أن يعتؽػ أو يصؾل يف
ٍ
مسجد آخر.
مسجدكا ٰهذا فؾف أن يػعؾف يف
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة ػشرة(( :و) إن كذره) أي آطتؽاف( ،أو الصَّلة (يف أحدها فؾف فعؾف فقف)
ّ
أي يف الؿسجد الذي كذر أن يعتؽػ أو يص ّؾل فقف.
(و) لف فعؾف (يف) الؿسجد (إفضؾ مـف) فنذا كذر أن يعتؽػ أو يصؾل يف الؿسجد إقصك مثَّل فؾف
فعؾف يف الؿسجد إقصك ويف إفضؾ مـف وهق الؿسجد الحرام أو مسجد الـّبل ﷺ ،ففق مخ ّقر يف ذلؽ.
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ثؿ قال يف ادلسألة الرابؼة ػشرة مبقـا أفضؾ الؿساجد(( :وأفضؾفا) أي الؿساجد الثَّلثة( ،الؿسجد
ّ
ثؿ) الؿسجد (إقصك)).
الحرام) وهق مسجد مؽة( ،ثؿ مسجد الـّبل ﷺّ ،

مـذورا (متتاب ًعا لؿ يخرج ّإٓ لِؿا ٓ بدّ لف مـف))
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة ػشرة(( :ومـ اطتؽػ)
ً
ّ

فنذا كقى أن يعتؽػ وفا ًء لؾـذر كذر فقف أن يعتؽػ ثَّلثة أيام متتابعة فنكف ٓ (يخرج إٓ لؿا ٓبد لف مـف)،
مـاص لف مـ الخروج إلقف ،وسقذكر الؿصـّػ رحؿف اهلل تعالك أمثؾ ًة لؿا ٓبد لف مـف فقؿا ُيستؼبؾ.
أي ٓ
َ
مريضا ،وٓ يشفد جـازة اإٓ بشَّرط) أي إٓ أن يشَّ ط
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة ػشرة( :وٓ يعقد ً
ّ
مريضا لف أو يشفد جـاز ًة.
ذلؽ يف أول اطتؽافف بلن يـقي حال اطتؽافف أن يعقد
ً
ٍ
ٍ
حريؼ أو
غريؼ أو
ثؿ قال( :ما لؿ يتع اقـ طؾقف كنكؼاذ غريؼ وكحقه) أي ما لؿ يتع اقـ طؾقف خروجف إلكؼاذ
ّ
غقر ذلؽ مؿا يحتاج إلك حػظ كػسف الؿعصقمة.
ٍ
طَّذر)) فَّنذا
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة ػشأرة(( :ويبطؾ) آطتؽاف (بالخروج مـ الؿسَّجد لغقَّر
ّ
خرج الؿعتؽػ مـ الؿسجد لغقر طذر ا
وهَّذا
فنن اطتؽافف باصؾٕ ،ن إصؾ يف آطتؽاف لزوم الؿسجدٰ ،
قد فارٍ ٰهذا إصؾ.
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة ػشرة( :وإن خرج كاس ًقا لؿ يبطؾ) فنذا خرج مـ ُمع َت َؽ ِػف مـ مسجده كاس ًقا
ّ
كقكف معتؽػا فنن اطتؽافف ٓ يبطؾ بذلؽ.
يخرج)
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة ػشرة(( :و)يبطؾ آطتؽاف (بـ ّقة الخروج مـ الؿسجد ولق لؿ ُ
ّ
مـف) أي يبطؾ اطتؽافف إذا ُوجدت كقة الخروج مـ الؿسجد ،ووجداهنا بلن يؽقن طاز ًما طؾك الخروج مـ
طزم طؾك ذلؽ إراد ًة جازم ًة فنن اطتؽافف بطؾ بذلؽ ولق لؿ يخرج مـ الؿسجد.
الؿسجد ،فنذا َ
الؿبطؾ مبطؾَّة ،وتَّارة ٓ يجعؾقهنَّا مبطؾَّة ،ويف ٰهَّذه
وإصحاب رحؿفؿ اهلل تعالك تار ًة يجعؾقن ك اق َة ُ
الؿبطؾ هق الخروج مـ الؿسجد ،وهق لَّؿ يخَّرج؛ لؽَّـفؿ جعؾَّقا
الؿسللة جعؾقا ك اقة الؿبطؾ مبطؾة ،فنن ُ
الؿبطؾ ،فحؽؿقا ببطَّلن اطتؽافف ،ويف مقا ع أخرى ٓ يجعؾقن الـقَّة مقجبَّة لطبطَّال؛
كقتف ّ
مـزلة مـزلة ُ
الؿبطؾ بـػسف.
بؾ يجعؾقن الؿقجب هق تعاصل ذلؽ ُ
ثؿ قال يف ادلسألة الؼشريي(( :و) يبطؾ) أي آطتؽاف (بالقطء يف الػرج) فنذا جامع يف فرجٍ ُقبؾ أو
ّ
دبر فنن اطتؽافف باصؾ.
ثؿ قال يف الؿسللة احلادية والؼشريي(( :و)يبطؾ) أي آطتؽاف (بَّاإلكزال بالؿباشَّرة) أي اإلفضَّاء
ّ
إلك البشرة (دون الػرج) فنذا أكزل لؿباشرتف دون الػرج ب َطؾ اطتؽافف أيضا.
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حَّرم) أي
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية والؼشريي( :فنن باشر دون الػرج لغقر شفقة فَّل بلس ،ولشَّفقة ُ
ّ
إن لؿ يقجد إكزال مع الؿباشرة ،فنن كان باشر دون الػرج لغقر شفقة فَّل بَّلس ولَّؿ يبطَّؾ اطتؽافَّف ،وإن
محرم طؾقف.
كان لشفقة َح ُرم ،والشفقة هل وجقد ال اتؾذذ ،فنذا وجد التؾذذ فنن ذلؽ ّ
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة والؼشريي(( :و)يبطؾ) أي آطتؽاف (بالردة) وهل الخروج مَّـ اإلسََّّلم
أطاذكا اهلل وإياكؿ مـ ذلؽ (وبالسؽر) وهق الؿ ِ
ذهب لؾعؼؾ مـ الشراب الؿعروف ،فنذا َسَّؽِر الؿعتؽَّػ
ُ
بطؾ اطتؽافف.
ثؿ قال يف ادلسأألة الرابؼأة والؼشأريي( :وحقَّث بطَّؾ) أي آطتؽَّاف ((وجَّب اسَّت ـاف) الـَّذر
ّ
(الؿتتابع غقر الؿؼ ّقد بزمـ وٓ كػارة) طؾقف) أي إذا ب َطَّؾ اطتؽافَّف وجَّب أن يسَّتلكػ ْ
كَّذ َره الؿتتَّابع أي
يبتدؤه مـ ّأولف ،فنذا َ
ثؿ بطؾ اطتؽافف يف الققم ال ّثاين مـفا ،فنكَّف يبتَّدئ
كذر أن يعتؽػ هلل ثَّلث َة أيام متتابعةّ ،
الثَّلثة مـ جديد.
ثؿ استثـك مـ ذلؽ (غقر الؿؼ ّقد بزمـ) ،كلن يؽقن قد كقى اطتؽاف الثَّامـ والتاسَّع والعاشَّر ،معقـَّ ًة
ّ
مبقـ ًة بلوقاهتا يف كذره ثؿ فسد طؾقف اطتؽا ُفف يف الثاين ،فن ّكف ي ِ
ؽؿؾ اطتؽاف ما بؼل طؾقَّف يف كَّذره ،وٓ يجَّب
ُ
ّ
طؾقف أن يستلكػ ٕكف ققده بزمـ.
ثؿ قال يف ادلسألة اخلاهسة والؼشريي( :وإن كان مؼ ّقدً ا بزمـ مع ّقـ استلكػف) أي إذا كان كذره مؼقدا
ّ
بزمـ معقـ استلكػ ذلؽ ،يعـل كثَّلثة أيام أو أربعة أ ايام.
ٍ
ّ
الؿحَّؾ) أي
يؿقـ لػقات
ثؿ قال يف ادلسألة السادسة والؼشريي( :وطؾقف) أي طؾك الؿعتؽػ (كػارة
ّ
لػقات محؾ اطتؽافف ،فنذا بطؾ اطتؽافف يف كذره الذي كذره ،ا
فنن طؾقف كػارة يؿقـ طـ كَّذره الَّذي أفسَّده
بؿا أتك ،فػات محؾف.
ثؿ قال يف ادلسألة السابؼة والؼشريي(( :وٓ يبطؾ) آطتؽاف (إن خرج) الؿعتؽَّػ (مَّـ الؿسَّجد
ّ
ٍ
ٍ
غائط ،أو إتقان بؿلكؾ ومشرب ،أو) خرج (لجؿعة تؾزمف)؛ ّ
ٕن الخروج إلقفَّا معتَّا ٌد ٓبَّدّ مـَّف)
لبقل أو
وهذا تػسقر ققلف يف الجؿؾة الؿا قة( :إٓ لؿا ٓبد لف مـف) أي كؿلكؾف ومشربف وجؿعة تؾز ُمف.
ٰ
ثؿ قال( :وأوقات آطتؽاف التل تتخ ّؾؾفا الجؿعة ٓ تسؾؿ مـف ،فصار ُ
كالؿستثـك) أي
الخروج إلقفا ُ
ّ
كالؿستثـك طاد ًة ،وإن لؿ يش صف الؿعتؽِػ.
ثؿ قال يف ادلسألة الثاهٌة والؼشريي(( :أو) أي وٓ يب ُطؾ آطتؽاف إن خرج الؿعتؽػ لَّ(صفارة
ّ
ٍ
كؼلء بغتف) أي فاجله( ،وغسؾ متـجس
واجبة) ولق و ق ًءا قبؾ دخقل وقت الصَّلة( ،وكحق ذلؽ)
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يحتاجف) أي مـ ٍ
ثقب وكحق ذلؽ؛ فنذا خرج الؿعتؽػ ٕجؾ صفارة واجبة؛ فنن ذلؽ ٓ يبطؾ اطتؽافف.
ثؿ قال يف ادلسألة التاسؼة والؼشريي(( :ويس ّـ تشاغؾف) أي الؿعتؽػ (بال ُؼ َر ِ
ب)) أي العبادات التَّل
ّ
ٍ
وصَّلة و كحقها).
تؼرب هبا إلك اهلل (كؼراءة و ِذ ْك ٍر
ُي ا
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثني(( :و)يس ّـ لف) أي لؾؿعتؽػ (اجتـاب ما ٓ َيعـقف)أي مباطَّد ُة مَّا ٓ يعـقَّف،
ّ
ٍ
جدال ومراء وكثرة كَّلم وكحَّق ذلَّؽ) ٕكاَّف يخَّالػ مؼصَّقد آطتؽَّاف ،فَّنن
يفؿف مـ
(بػتح ّأولف أي ّ
مؼصقد آطتؽاف هق :لزوم بؼعة تؼر ًبا إلك اهلل  ،وآشتغال بؿا ٓ يعـلُ ،يخالػ مؼصقد آطتؽاف.
ثؿ قال يف ادلسألة احلادية والثالثني( :ويحرم جعؾ الؼَّرآن ً
ـَّزل مـزلتَّف يف
بَّدٓ طَّـ الؽََّّلم) أي ُي ا
ّ
ِ
والؿػاهؿة يف الخطَّاب،
الؿخاصبة ،فَّل يجقز تـزيؾ الؽَّلم مـزلة الؼرآن يف الؿخاصبة بالسمال والجقاب،
ُ
تعظقؿا لؾؼرآن طـ أن يؽقن كَّل ًما مستغرقا يف مثؾ ٰهذه الؿقا ع.
قصدَ الؿسجد أن يـقي آطتؽاف لؿدّ ة لبثف فقَّف)،
ثؿ قال يف ادلسألة الثاًية والثالثني( :ويـبغل لؿـ َ
ّ
صائؿا؛ فؿـ قصد الؿسجد فنكف يـقي آطتؽاف مدا َة ُلبثف فقف.
ٓسقؿا إن كان
ً
لؽـ ٓ يصدٍ طؾقف اسؿ آطتؽاف إٓ إن بؼل ساطة مـ ٍ
هنار أو لقَّؾٍ ،فَّنن قصَّد الؿسَّجد ثَّؿ دخَّؾ
َ
وخرج ،فنكف ٓ يتح اؼؼ لف اطتؽافف ولق كقاه حال دخقلف ،لؽـ إن لبث بف مدة مـ الَّزمـ تؽَّقن طر ًفَّا مَّدة
ٍ
اطتؽاف صار معتؽ ًػا.
ثؿ قال يف ادلسألة الثالثة والثالثني( :وٓ بلس أن يتـ ّظػ) أي ٓ بلس لؾؿعتؽػ أن ُيـظػ بدكف.
ّ
ثؿ قال يف ادلسألة الرابؼة والثالثني( :ويؽره لف الطقب) أي يؽره لؾؿعتؽػ الطقبٕ ،ن الطقب مَّـ
ّ
الحال الزائدة يف الدكقا ،فإصؾ يف الـظافة دفع الدا رن طـ البدن ،والطقب قدر زائد طـ ذلؽ ،والؿعتؽَّػ
يراد مـف التخؾل ،ولزوم البؼعة لؾتػرد بالطاطة ،والطاطة وهل مـ أمر أخرة ٓ ُت ْح ِق ُج إلك مثؾ ذلؽ.
الؿراد مـ مسائؾ آطتؽاف التل ختؿ هبا (كتاب
وهبٰذا يؽقن الؿصـّػ رحؿف اهلل تعالك قد أتك طؾك ُ
الصقام).


