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كتبه :د .عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
الحمد هلل رب العاملين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن هللا تعالى أنزل كتابه ليعمل به وال يمكن ذلك إال بمعرفة معانيه ،وفي هذا البحث جمع ملا تيسر من أحكام آيات
الصيام في سورة البقرة ،ومن هللا أستمد العون والتوفيق.
قوله تعالى":ياأيها الذين آمنوا"
من أحكام هذه اآلية:
 -1أن م ننن ط ننرو وج ننوب الص نوم اإلس ننوم وأ نند أجم ننع املس ننلمون عل ننى ذل ننك ،.والتكلي ننخا بن غي ننر املكل ننخ غي ننر م ا ب ننا
بابحكام ،واملكلننخ هنو البننالا العاأننل .وأمننا الصننيط الننذو يبيننق الصننوم بعنند بلوغننه عبننر سنننين فإنننه سن مر بننه وي ننرب
على تركه ليعتاد على الصوم كما ي مر بالصوة ،ال بنه واجب عليه.1
 -2وأن من توفرت البرو أثناء النهار فإنه يمسك ويقض ط ،ووجه إمساكه أنه م ا ب بهننذه اآليننة فالبننرو متننوفرة
واملوانننع منتفيننة ،ووجننه وجننوب الق نناء فحنننه ال ي ن صننوم جننزء مننن النهننار وأياسننا علننى الحننا  .أننال ابننن أدامننة فنني
املقن ننع:ن وسن أس ننلم أ ننافر أو أف ننان مرن ننون أثن نناء النه ننار أو بل ننا ص ننيط فك ننذلك -يعن ننط ل ننزمكم اإلمس ننا والص ننوم -وعن ننه ال
يلزمكم ش طءن وذكر في البرح الكبير أن املذهب ابول وفاأا ببي حنيفة.2
قوله تعالى ":كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"
فيه أن الصوم فرض وركن من أرأان اإلسوم وهذا باإلجماع ،فمن أنكر وجوبه فقد كذب بالقرآن واملكذب به أافر.3
قوله تعالى " أياما معدودات" ،فيها من ابحكام ما يلي:
 -1أن الص ننوم الب ننر ي يك ننون باإلمس ننا ع ننن املفب نرات م ننن ل ننوع الفر ننر ال نناني إل ننى غ ننروب الب ننم  -وه ننو الي ننوم عن نند
اإل ننون كمننا فنني املفننردات .4ومننن ذلننك يعلننم أن الوصننال غيننر مبننروع ،كمننا فنني حننديث أهنني هريننرة ر ن ط هللا عنننه أن النيننط
صلى هللا عليه وسلم نهى عن الوصال .متفق عليه.5
-2أنه إذا أامت البينننة فنني أثننناء النهننار فإنننه يلننزم اإلمسننا لوجننود البننرو وانتفنناء املوانننع ،ويلننزم الق نناء بنننه لننم يصننم
يوما أامو ،وم له من زال عذره وسط النهار ،6وعليه فتوى اللجنة الدا مة والبيخ ابن باز.7
قوله تعالى ":فمن كان منكم مريضا" فيها من ابحكام ما يلي:
 -1الرخصة للمري أن يفبر وأد نقل القر يط أن املري له حالتين:
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ابولى :أال يبيق الصوم بحال فعليه الفبر وجوبا.
ال انية :أن يقدر على الصوم ب رر ومبقة فيستحب له الفبر .ونقل عن الجمكور أنه إذا أان به مرض ي ملننه وي ذيننه
أو ي اف تماديه أو ي اف تزيده ص له الفبر.1
وذكننر البيننرو رحمننه هللا أنننه ال يعننذر بننالفبر إال مننن أننان الصننوم جاهننده جكنندا غيننر محتمننل وأمننا مننن أننان الصننوم غيننر
جاهده فكو بمعنى ال حيح الذو يبيق الصوم فعليه أداء فرضه.2
-2وفيها أن املري لو صام فقد فعل مكروها إلضراره بنفسه وتركه ت فيخ هللا تعالى.3
قوله تعالى ":أو على سفر" أوله:نسفرن نكره في سيان البر فتعم أل ما يبلق عليه سفرا .وفي اآلية من ابحكام ما
يلي:
 -1الرخصة ملن أان مسافرا أن يفبر ولننو أننان سننفره سننفر معصننية -وهننو مننذهب أبنني حنيفننة والراهريننة ور حننه طننيخ
اإلسوم .4
 -2وفيهننا أن أننل مننا أ لننق عليننه سننفر فإنننه مننرخ للفبننر وهننو مننذهب الراهريننة  ،5ور حننه طننيخ اإلسنوم ،6ونقننوه عننن
عدد من السلخ .وذهب اب مة ابربعة إلى تحديد السفر ولكم أدلة تراجع في املبوالت.
 -3وفيه ننا أن م ننن س ننافر أثن نناء النه ننار فإن ننه يب نناح ل ننه الفب ننر ،وه ننذا ه ننو امل ننذهب عن نند الحنابل ننة وه ننو أ ننول الراهري ننة خوف ننا
للجمكور.7
 -4وفيها أنه ال يفبر حتى يتحقق فيه وصخ السفر بأن ي لخ عامر البلد خلخ ظكره .8
 -5وفنني أولننه تعننالى:ن علننى سننفرن دليننل علننى أن الرخصننة ملننن أننان مسننافرا فنني البريننق ،او ملننن يصننل إلننى بلنند وهننو ال ينننوو
اإلأامة التط ت رجه عن حد السفر .أما من وصل إلى بلد غير بلده وعزم على البقاء فتننرة ت رجننه عننن حنند السننفر عرفننا
– فإن ننه ال يت ننرخ ب نرخ الس ننفر .9وذل ننك بن نعل ننىن ت نندل عل ننى االس ننتعوء واالس ننقرار ،ولقول ننه تع ننالى:ن وسذا ض نربتم ف نني
ابرضن ولقوله:ن يوم ظعنكم ويوم إأامتكمن ،10فالناس إما ظاعن مسفر وسما مقيم وال ثالث لكما.
وأد حدد املالكية والبافعية أن اإلأامة أأل من أربعة أيام ال تمنعه مننن الرخصننة لحننديث:ن يقننيم املكنناجر بعنند أ نناء
منس ننكه ثوث ننان ،11وح ننده الحنابل ننة ف نني املب ننكور ع نننهم إل ننى أن ننه إن أأ ننام عب نرين فرض ننا فإن ننه يت ننرخ ف ننإن زاد فرض ننا أت ننم
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واسننتدلوا بقصننره صننلى هللا عليننه وسننلم ف نني مكننة وأنننه أأننام أربعننة أيننام ،وح ننده الحنفيننة ب مسننة عبننر يومننا .فالتحدي نند
مذهب الجمكور.1
-6وفيه أنه إن لم ينو إأامة ولم يعلم متى يذهب سواء غلب على ظنه أ اء الحاجة في مدة يسيرة أو ويلة ،واحتمل
انق اؤها في املدة التط ال تقبع حكم السفر مما تقدم في املسألة السابقةا فإنه يترخ رخ السفر -وهننذا مننذهب
الحنفية واملالكية والحنابلة وأول عند البافعية.2
قولهه تعالى":فعههدة مهن أيههام أ"ههر" التقنندير :فننأفبر ،كمننا فنني أولننه تعننالى:ن فمننن أننان منننكم مري ننا أو بننه أذى مننن رأسننه
ففدية..ن ،3تقديره :فحلق ففدية .أال ابن العربي :وهو من لبيخ الفصاحة.4
 -1فلي في اآلية على هذا التأويل عنندم صننحة صننوم املسننافر ل بننوت صننومه صننلى هللا عليننه وسننلم فنني السننفر .ولكننن أنند
يكننون فيهننا إيمنناء إلننى اسننتحباب الفبننر ملننن ال يبننق عليننه الصننوم ،فننالفبر رخصننة ،وهننو مننذهب الحنابلننة ور حننه طننبخ
اإلسوم وتلميذه ابن القيم واللجنة الدا مة والبيخ ابن باز.5
وذه ننب اب م ننة ال وث ننة إل ننى أن الص ننوم أف ننل لح ننديث أب نني ال نندرداء ر ن ط هللا عن ننه وفي ننه:ن وم ننا فين ننا ص ننا م إال رس ننول هللا
صلى هللا عليه وسلم وعبدهللا بن رواحةن متفننق عليننه ،وال يفعننل النيننط صننلى هللا عليننه وسننلم إال ابف ننل ،6ور حننه ابننن
ع يمين.7
وذهب عمر بن عبدالعزيز وغيره إلى أن ابف ل ابيسر للمسافر لعموم أدلة التيسير.8
 -2وفي ننه دلي ننل عل ننى ع نندم وج ننوب التت ننابع وسنم ننا ه ننو مس ننتحب وه ننو أ ننول اب م ننة ابربع ننة ،وأم ننا م ننا أخرج ننه ال نندارأبنط ع ننن
عائبننة ر ن ط هللا عنه ننا األ ننت :نزل ننت ن فع نند م ننن أي ننام أخ ننر متتابع نناتن ،فس ننقبت9ن متتابع نناتن أ ننال ال نندارأبنطن إس ننناده
صحيح .10وحديث أبي هريرة ر ط هللا عنه أننال أننال صننلى هللا عليننه وسننلم:ن مننن أننان عليننه صننوم مننن رم ننان فليسننرده
وال يقبعهن 11فمحموالن على االستحباب إن ثبتا.12
 -3وفي ننه دلي ننل عل ننى أن أه ننل البل نند إذا ص نناموا تس ننعة وعب ننرين يوم ننا وثم ننة مع ننذور ل ننم يص ننم معك ننم فإن ننه يق ننيه تس ننعة
وعبرين يوما وهو أول الحمكور.13
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 -4وفيه دليل ملن أجاز صوم النافلة أبل أ اء الفرض لقوله تعالى:ن فعدةن وهنني نكننرة واأعننة فنني جننواب البننر  ،وهننو
مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة.1
 -5وفيننه دليننل ملننن لننم يوجننب الكفننارة علننى مننن أخننر الق نناء لريننر عننذر إلننى رم ننان آخننر ،وهننو مننذهب الحنفيننة .وذهننب
الجمكن ننور إلن ننى لن ننزوم الكفن ننارة ل بن ننوت ذلن ننك عن ننن ابن ننن عبن نناس وأبن نني هرين ننرة ر ن ن ط هللا عنهمن ننا ولن ننم يعلن ننم لكمن ننا م ن ننالخ من ننن
ال ننحابة .2وأنند أننال ي نني بنن أكن م :ال أعلننم لكننم م الفننا .3ور ن الب ننارو أننول الحنفيننة فقننال :ولننم يننذكر هللا اإل عننام،
إنما أال :فعدة من أيام أخرن.4
 -6وفيه أن الق اء دين على من ترخ فأفبر ،فإن مات أبل الق اء فله ثوث حاالت:
ابولى :أن يموت أبل تمكنه من الق اء فو ش طء عليه وال يلزم الورثة ش طء.
ال انيننة :أن يمننوت مفر ننا بننأن تمكننن مننن الق نناء فلننم يقن  ،فننذهب الجمكننور إلننى أنننه يبعننم عنننه مننن تركتننه وال يصننام
عن ننه ور ح ننه ط ننيخ اإلس ننوم وتلمي ننذه اب ننن الق ننيم .5وأ ننال داوود وبع ن الب ننافعية إل ننى أن ابولي نناء ي ي ننرون ب ننين الص ننوم
واإل عام من تركته لعموم أحاديث الق اء .6وأال البيخ ابن باز رحمه هللا :يبرع لبع أأاربه أن يصوموا عنه.7
قول ههه تع ههالى ":وعل ههى ال ههذين يايقوس ههه فدي ه ع ههام م ههك ن" ذه ننب الجمك ننور إل ننى أأه ننا منس ننوخة وأن ه ننذا أ ننان ف نني أول
اإلسوم ،وهو أول سلمة بن ابأوع وابن عمر ومعاذ ر ط هللا عنهم .وذهب ابن عباس ر ط هللا عنهما إلى أأها محكمة
َ
فيمن يستبيع الصوم بكلفة ومبقة أالكبير واملري  ،وأرأ ابن عباس ر ط هللا عنهما:ن ُيب َّوأونننهن بمعنننى يتكلفونننه.8
وعلى أراءته فإن في اآلية:
 -1لزوم الفدية على من أننان مري ننا وال يررننى بننرؤه أو كبينرا -وهننو أننول الجمكننور ،لكننذه القنراءة ،وفعننل أنن ر ن ط هللا
عنه.9
 -2وم ننل الكبي ننر :الحام ننل واملرض ننع إن خافت ننا عل ننى نفس ننيهما ،أ ننال اب ننن عب نناس ر ن ط هللا عنهم ننا ف نني اآلي ننة:ن أان ننت رخص ننة
للب ننيخ الكبي ننر وامل نرأة الكبي ننرة وهم ننا يبيق ننان الص ننيام أن يفب نرا ويبعم ننا مك ننان أننل ي ننوم مس ننكينا ،واملرض ننع والحبل ننى إذا
خافتا على أوالدهما أفبرتا وأ عمتان ،10ولم يذكر الق اء بنه أمر معلوم.
 -3وفيها أن الفدية تكون عاما فو يرزئ غير البعام.11
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 -4نقل القر يط عن أبي عبيد أن أوله:ن فدية عام..ن بينت أن لكل يننوم عننام واحنند .1ومننذهب الجمكننور جننواز دفننع
الفديننة ملسننكين واحنند جملننة واحنندة ( . )2وأننال البننيخ ابننن بنناز رحمننه هللا :وال حننرج أن تعبنني الجميننع واحنندا مننن الفقنراء
أو بيتا فقيرا.3
 -5وفنني أولننه:ن عننامن اسننتدل بننه مننن أجنناز إ عننام املسنناكين ببعننام مببننوب ،وهننو روايننة عننند الحنابلننة ( ، )4واسننتدلوا
أي ا بفعل أن ر ط هللا عنه .واختاره البيخ ابن ع يمين رحمه هللا.5
 -6وفي أوله:ن مسكين..ن أنه ال يعبى إال من أسكنته الحاجة ،فلو أعبى غير محتاج عامدا لم يرز ه ذلك.
قوله تعالى ":فمن تاوع " هاا فوهو " هالهه" فيننه مبننروعية الزيننادة فنني اإل عننام عننن الواجننب ،أننال ابننن عبنناس ر ن ط هللا
عنهما:ن فمن تبوع خيرا..ن أال :مسكينا آخر فكو خير له .رواه الدارأبنط وأال :إسناده صحيح ثابت.6
قول ههه تع ههالى ":وأن تص ههوموا " ههالك ههم ن كن ههتم تعلم ههون" عل ننى أ ننول م ننن ر ن إحك ننام اآلي ننة ف ننإن فيه ننا أن ننه ير ننوز للكبي ننر
يود به إلى الكو .7
واملري الذو يبق عليه الصوم أن يصوم إذا لم ِ
قولهه تعههالى ":هوررمضههان الهذف أسههقر فيهه القههرآن" فيننه إيمنناء إلننى اختصنناش هننذا البننكر باإلك ننار مننن أنراءة القنرآن،
وهذا هو هدو النيط صلى هللا عليه وسلم وهدو ال حابة ر ط هللا عنهم من بعده.
قوله تعالى ":هدى للناس وبينات من الودى والفرقان" فيه أن النندعوة بننالقرآن أنأن وأعرننم أثنرا لوصننفه بالكدايننة،
أننال علنني ر ن ط هللا عنننه:ن ومننن ابتغننى الكنندى بريننره أضننله هللان رواه الترمننذو ،فكننو كننوم هللا وخيننر الكننوم كننوم هللا ،وأنند
أننان ص ننلى هللا علي ننه وس ننلم ي ب ننب بس ننورة ننن وأ نند أ ننال تع ننالى:ن وسن أح نند م ننن املب ننركين اس ننترار ف ننأجره حت ننى يس ننمع
كوم هللا...ن.
قوله تعالى ":فمن ود منكم الشور فليصمه" فيه من ابحكام:
 -1استدل بهننا الجمكننور مننن الحنفيننة واملالكيننة والبننافعية والحنابلننة فنني روايننة أن مننن سننافر أثننناء النهننار فإنننه ال يبنناح لننه
الفب ننر ،بن ننه ط ننكد وأ ننت الص ننوم في نندخل ف نني أول ننه تع ننالى:ن فليص ننمهن .وم ننذهب الحنابل ننة إباح ننة الفب ننر بن معن ننى اآلي ننة
عندهم :من طكد اليوم أامو بداللة السنة وفعل ال حابة.8
 -2اس ننتدل الحنابل ننة به ننذه اآلي ننة عل ننى أن م ننن أفب ننر لع ننذر أول النه ننار ث ننم زال ع ننذره فإن ننه يمس ننك وعلي ننه الق نناء وذل ننك ف نني
مسا ل:
ابولى :إذا أامت البينة بالرؤية أثناء النهار – وهو أول عامة أهل العلم.
ال انية :أل من أفبر والصوم واجب عليه أاملفبر بو عذر ،ومن ظن غروب البم وملا ترب ،ونحوهم فإنننه يمسننك
بو خوف.
 1القرطيب .287/2
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أحكام آيات الصيام
ال ال ة :إن بلا صيط أو أسلم أافر أو أفان مرنون أو بننرئ منري مفبنرا -وهننو أي ننا مننذهب أبنني حنيفننة خوفننا ملننذهب
البافعي ،وكذلك إذا كرت حا أو نفساء أو أدم املسافر مفبرا.1
 -3استدل بقوله:ن البكرن أنه ال يصام إال البكر املعروف في اللرة وهو البكر القمرو ويكون إما تسعة وعبرين
يوما وسما ثوثين .وفي ذلك مسا ل:
ابولننى :إن صننام الننناس ثمانيننة وعبننرين يومننا بسننبب غننيم أو صننام ننف برؤيننة بلنند ثننم سننافر إلننى بلنند سننبق البلنند ابول
في الرؤية فيلزمه أن يقض ط يوما بن البكر ال يقل عن تسعة وعبرين يوما.2
ال انيننة :أم ننا إن ص ننام الن نناس برؤيننة خا ال ننة ول ننم ي ننروا هننول ط ننوال ليل ننة ال وث ننين ،فننإأهم يص ننومون بن ننه تب نين أن أول ي ننوم
صاموه هو تمام ال وثين من طعبان.
 -4وفيه استحباب ترائي الكول ليلة ال وثننين مننن طننعبان ،3وأنند أالننت عائبننة ر ن ط هللا عنهننا :أننان رسننول هللا صننلى هللا
عليه وسلم يتحفظ من طعبان ما ال يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رم ان فإن غم عليه َّ
عد ثوثين ثم صامن.4
-5وفيه أنه ال يرب الصوم إال إن دخل البكر بيقين ،وعيها فيكره صيام يوم البك ،واختلخ العلماء في تحديد يننوم
البك على أأوال منها:
ابول :أنننه الي ننوم املكم ننل لل وث ننين م ننن ط ننعبان ال ننذو تك ننون ليلت ننه ص ننحوا ف ننإن ل ننم ي ن َنر الك ننول فيه ننا فإن ننه يك ننره الص ننوم عل ننى
مننذهب مالننك والبننافعي وأحمنند وجمكنور أهننل العلننم ،وأنند أننال عمننار ر ن ط هللا عنننه:ن مننن صننام اليننوم الننذو يبننك فيننه
فقد عص ى أبا القاسم صلى هللا عليه وسلمن.5
ال اني:أنه اليوم املكمل لل وثين من طعبان الذو تكون ليلته بها غيم أو أتر يحول دون رؤية الكننول ،وفنني هننذه املسننألة
أأوال:
 .1وجوب الصوم احتيا ا ،لقوله صلى هللا عليه وسلم :فإن غم عليكم فاأدروا لهن واملعنى :ضيقوا له بأن يرعل
البكر تسعة وعبرين يوما ،ولفعل ابن عمر ر ط هللا عنهما وهو راوو الحديث وأعلم بمعناه فيرب الرجوع إلى
تفسيره .6وهو ظاهر مذهب اإلمام أحمد.
 .2تحننريم الصننوم وه ننو مننذهب أب نني حنيفننة ومالننك والب ننافعي لحننديث عم ننار وغيننره فنني النه ننط عننن ي ننوم البننك .وسعم نناال
لحص ننل وه ننو بق نناء ط ننعبان .وللنه ننط ع ننن تق نندم رم ننان بص ننوم ي ننوم أو ي ننومين ،ولح ننديث:ن ف ننإن غ ننم عل ننيكم ف ننأكملوا ع نندة
طعبان ثوثينن ،7وأما رواية:ن فاأدروا له ن فتفسر بالروايات ابخرى.
 .3أنه يروز صومه ويروز فبره وهو مذهب أبي حنيفة ،وهو أول طيخ اإلسوم رحمه هللا8.

 1الشرح الكبري  .364-358/7وحاشية الروض .370- 368/3
 2جمموع فتاوى الشيخ ابن ابز .158/15
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أحكام آيات الصيام
 .4أنه يستحب صيامه أال فنني الفننروع :ولكننن ال ابننت عننن أحمنند أنننه أننان يسننتحب صننيامه اتباعننا البننن عمننر وغيننره مننن
ال حابة الذين أانوا يصومونه وال يأمرون الناس بصومه.1
 -6وفي ننه أن م ننن ط ننكد الب ننكر برؤي ننة ثق ننة مم ننن دخ ننل ف نني الفب نناب ابول بقول ننه:نيا أ ه ننا ال ننذين آمن ننوان فق نند وج ننب علي ننه
الصننوم ،بن الفبنناب لحمننة أافننة ،فننإذا ُرأو الكننول فنني بلنند لننزم أهننل الننبود ابخننرى الصننوم دون االعتبننار باملبننالع .وهننو
م ننذهب أحم نند .2والق ننول ال نناني اعتب ننار املب ننالع وه ننو أ ننول بص ننحاب أب نني حنيف ننة وح نندده الب ننافعي بق ننرب البل نندان ،وه ننو
اختي ننار جم ننع م ننن ابحقق ننين أننابن عب ندالير والن ننووو وط ننيخ اإلس ننوم وعل ننل ب ننأن أننل أ ننوم م ننا بون بم ننا عن نندهم كم ننا ف نني
أوأن ننات الصن ننوة ،ولحن ننديث كرين ننب من ننع ابن ننن عبن نناس ر ن ن ط هللا عنهماوفين ننه أن أبن ننا كرين ننب أن ننال :أال تكتفن نني برؤين ننة معاوين ننة
وصيامه؟ فقال :ال ،هكذا أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .رواه مسلم.3
 -7وفيه أنه ال اعتبار للحساب في الصوم إجماعا.4
 -8وفيه أن من رأى هول رم ان وحده ولم يقبل أولننه لزمننه الصننوم ،بنننه طننكد البننكر ،وهننو ظنناهر مننذهب الحنابلننة،
وأال طيخ اإلسوم :طر أونه هوال وطكرا :طكرته بين الناس واستهول الناس به ،حتى لو رآه عبرة ولم يبتهر ذلك
عن نند عام ننة أه ننل البل نند لك ننون ط ننكاد هم م ننردودة أو لك ننوأهم ل ننم يب ننكدوا ب ننه أننان حكمك ننم حك ننم س ننا ر املس ننلمين ،واس ننتدل
رحمننه هللا بحننديث:ن صننومكم يننوم تصننومونن وأياسننا علننى مننن رأى هننول النحننر وحننده فإنننه ال يقننخ فنني املناسننك لوحننده
بل حكمه حكم الناس ،واست نى رحمه هللا من أان في مكان لي فيه غيره ،فإنه يصومه بمررد رؤيته للكول.5
قول ههه تع ههالى ":وم ههن كههان مريض هها أو عل ههى س ههفرفع ههدة م ههن أي ههام أ" ههر" أ ننال الب ننيخ الس ننعدو رحم ننه هللا:ن أع نناد الرخص ننة
للم ننري واملس ننافر لن ننالو يت ننوهم أن الرخصن ننة أي ننا منس ننوخةن ،6وهن ننذا التفس ننير علن ننى أ ننول الجمك ننور بن ننأن اآلي ننة ابولن ننى
منسوخة ،وعلى أول ابن عباس ر ط هللا عنهما بأن اآلية السابقة محكمة فإأها أعيدت للتأكيد.
قول ههه تعالى":يري ههد ا يك ههم الي ههرول يري ههد يك ههم الع ههر" في ننه مب ننروعية اختي ننار ابيس ننر عن نند الت يي ننر وأ نند ص ن ع ننن
عائبة ر ط هللا عنها أن النيط صلى هللا عليه وسلم ما خير بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
قوله تعالى ":ولتكملوا العدة" فيه أن الق اء يحكي ابداء فإذا أفبر لعذر تسننعة وعبننرين يومننا فإنننه يق ننيه تسننعة
وعبرين يوما.
قوله تعالى":ولتكباوا ا على ما هداكم ولعلكم تشكرون" فيه من ابحكام ما يلي:
 -1فيه مبروعية التكبير عند إكمال العدة برروب طم آخر يوم من رم ان.
 -2وفيه أنه لو كير هللا بأو لفظ فإنه أد وافق السنة كمننا أننال اإلمننام أحمنند فيمننا نقلننه عنننه القر يننط فنني تفسننيره .7وأنند
ورد عن ال حابة صيا للتكبير فمنها:
 1حاشية الروض .352/3
 2حاشية الروض .357/3
 3حاشية الروض .358-357/3
 4حاشية الروض .359/3
 5حاشية الروض .364-363/3
 6تفسري السعدي.86/
 7تفسري القرطيب .307/2

أحكام آيات الصيام
• أان ابن مسعود ر ط هللا عنه يقول:ن هللا أكير هللا أكير ال إله إال هللا و هللا أكير هللا أكيروهلل الحمدن .1
• أ ننان اب ننن عبن نناس ر ن ن ط هللا عنهم ننا يقن ننول:ن هللا أكي ننر هللا أكين ننر هللا أكي ننر وهلل الحم نند هللا أكيروأجن ننل هللا أكيرعل ننى من ننا
هدانان.2
• وأان سلمان الفير ر ط هللا عنه يقول:نكيروا هللا هللا أكير هللا أكير هللا أكيركبيران.3
• وورد عننن عمننر وعلنني ر ن ط هللا عنهمننا أأهمننا يكينران:ن هللا أكيننر هللا أكيننرال إلننه إال هللا و هللا أكيننر هللا أكيننروهلل الحمنندن
ور حكا الحنفية كما في املبسو والبافعية كما في ابجموع والحنابلة كما في املرنط وطيخ اإلسوم كما في الفتاوى.4
-3وفيه مبروعية الذكر بعد انق اء العبادة ،5فمن ذلك:
• أال هللا تعالى عن الحج:ن فإذ أ يتم مناسككم فاذكروا هللا...ن.6
• و أننال هللا تعننالى عننن صننوة الجمعننة:ن فننإذا أ ننيتم الصننوة فانتسننروا فنني ابرض وابترننوا مننن ف ننل هللا واذكننروا هللا
ك يران.7
• وأال ابن عباس ر ط هللا عنهما:ن كنت أعرف انق اء صوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالتكبيرن.
قولهه تعههالى ":و سا سهعلا عبههادف عيهق فههأ قريهب أجيههب دعهوة الههداع سا دعهان فلي ههت يبوا لها وليلمنههوا ه لعلوههم
ير دون".
فيه أن دعوة امل من مسترابة ،وتتم ل صور اإلجابة فيأمور ثوثة كما أال صلى هللا عليه وسلم:ن ما من مسلم ينندعو
هللا بدعوة لي فيها إثم وال أبيعة رحم إال أعباه هللا بهننا إحنندى ثننوث خصننال :إمننا أن ي جننل لنه دعوتننه وسمننا أن ينندخر
له في اآلخرة وسما أن يصرف عنه من السوء م لكان.8
وفيه إيماء إلى أن الدعاء في رم ان وفي حال الصيام أد ى لإلجابة.
قول ههه تعالى":أك ههل لك ههم ليله ه الص ههيام الرفه ه ل ههى ههالكم ه ههن لب ههاس لك ههم و أس ههتم لب ههاس لو ههن عل ههم ا أسك ههم كن ههتم
تختاسون أسف كم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن يا روهن"..
فيه اإلذن بمباطرة الرجل بهله ليلة الصيام وبداللة املفكوم فإن فيه تحريم مباطر ها حال الصوم.
قوله تعالى ":و ايتغوا ما كتب ا لكم"
 -1في ننه مبن ننروعية النين ننة الص ننالحة عنن نند فعن ننل املباحن ننات ،أ ننال ابن ننن سن ننعدو رحم ننه هللا:ن انن ننووا بمباطن نرتكم لزوجن نناتكم
التقرب إلى هللا تعالى ،واملقصود ابعرم من الو ء وهو حصول الذرية وسعفاف فرجه وفننرج زوجتننه وحصننول مقاصنند
النكاحن.9
 1الواه ابن أيب شيبة  168/2بسند صحيح
 2رواه البيهقي يف الكربى 315/3بسند صحيح
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أحكام آيات الصيام
 -2وممننا كتبننه هللا لنننا ليلننة القنندر ،أننال ابننن القننيم رحمننه هللا:ن فكأنننه سننبحانه يقننول :اأ ننوا و ننركم مننن نسننا كم ليل ننة
الصيام وال يبرلكم ذلك عن ابتراء ما كتب لكم من هذه الليلة التط ف لكم بها وهللا أعلمن.1
قولههه تع ههالى":وكلوا وا ههربوا ك ه يخب ه ن لك ههم اخي ههيس ا ي ههيف مههن اخي ههيس ا س ههود م ههن الف ههر ههم أتم ههوا الص ههيام ل ههى
الليل"
 -1فيه التنبيه إلى رؤووس مسا ل مفسدات الصوم وهي املباطرة وابأل والبرب وما في معناها.
 -2وفيه النهط عن مقدمات النكاح ،أال الزجاج:ن الرفث ألمننة جامعننة لكننل مننا يرينند الرجننل مننن امرأتننهن ،2وفنني الحننديث
القدس ط:ن يدع عامه وطرابه وطكوته مننن أجلننين ،فكننل مننا يرلننب البننكوة فينندخل فنني النهننط .ورخن بعن أهننل العلننم
للكبيننر الننذو ال تحننر املباطننرة طننكوته مسننتدلين بحننديث عائبننة ر ن ط هللا عنهننا أالننت:ن أننان رسننول هللا صننلى هللا عليننه
وسلم يقبل وهو صا م ويباطر وهو صا م ولكنه أننان أملككننم إلربننه .متفننق عليننه ،وصن فنني السننضن أن ابننن عبنناس ر ن ط
هللا عنهما نهى طابا عن القبلة حال الصوم وأد ورد عنه أنه أال:ن رخ للكبير الصا م في املباطرة وكره للبابن.3
 -3وفي أوله سبحانه:ن حتى يتبينن أال السعدو رحمه هللا:ن فيه أنه إذا أأل طاأا في لوع الفرر فو بأس عليهن.4
 -4و أال رحمه هللا:ن وفيه دليل على استحباب تأخير السحور أخذا بالرخصةن.
 -5وأننال رحمننه هللا:ن وفيننه جننواز أن يدركننه الفرننر وهننو جنننب بن الزم إباحننة الجمنناع إلننى لننوع الفرننر أن يدركننه الفرننر
وهو جنب والزم الحق حقن.
قوله تعالى ":ول تبا روهن و أستم عاكفون فا امل اجد" فيه من ابحكام:
 -1اس ننتءناء إباح ننة املباط ننة للمعتك ننخ وأن ننه م ننن محر ننورات االعتك نناف ،أ ننال اب ننن عب نندالير رحم ننه هللا:ن وأجمع ننوا عل ننى أن
املعتكخ ال يباطر وال يقبلن .5وص عن ابن عباس ر ط هللا عنهما أنه أال:ن إذا جامع املعتكخ ببل اعتكافهن.6
 -2وفيه أن أل لزوم ويل عرفا للمسجد فإنه يسمى اعتكافا ولو ساعة ،واختار البافعي أن أأل االعتكاف لحرة.7
 -3وفيه مبروعية االعتكاف وأنه ال يكون إال في مسجد ،حكاه ابن عبنندالير إجماعننا .8وأمننا املنرأة فأجنناز أبننو حنيفننة لكننا
أن تعتكخ في مسجد بيتها ومنعه الجمكور لعدم نقله عن أزواج النيط صلى هللا عليه وسلم وغيرهن من ال حابيات.9
 -4وي خذ من أوله تعالى:ن عاكفونن كراهة صرف املعتكخ وأته في غير عبادة في املسجد فيبترل بالقراءة والذكر.
 -5واستدل بع العلماء بسيان مجيء االعتكاف في آيننات الصننيام أنننه ال ي ن االعتكنناف إال بصننيام ،وهننو مننذهب أبنني
حنيفننة ومالننك ،ور حننه طننيخ اإلسننوم وتلميننذه ابننن القننيم رحمكمننا هللا .أننال ابننن القننيم:ن وملننا أننان املقصننود إنمننا يننتم مننع
الصننوم ،ط ننرع االعتك نناف فنني أف ننل أي ننام الص ننوم ،وهننو العب ننر ابخي ننر مننن رم ننان .ول ننم ينق ننل عننن الني ننط ص ننلى هللا علي نه
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أحكام آيات الصيام
وس ننلم أن ننه اعتك ننخ مفبن نرا أ ننط ب ننل أال ننت عائبن ننة ر ن ن ط هللا عنه ننا:ن ال اعتك نناف إال بص ننومن ،1ول ننم ي ننذكر هللا سن ننبحانه
االعتك نناف إال م ننع الص ننوم ،وال فعل ننه الني ننط ص ننلى هللا علي ننه وس ننلم إال م ننع الص ننوم .ف ننالقول ال نرا ال نندليل ال ننذو علي ننه
جمكننور السننلخ أن الصننوم طننر فنني االعتكنناف وهننو الننذو أننان ير حننه طننيخ اإلسننوم أبننو العبنناس ابننن تيميننة أنندس هللا
روحننهن .2ومننذهب أحمنند والب ننافعي صننحته بننو صننوم لح ننديث عمننر وفيننه أن ننه صننام فنني الليننل ول نني الليننل وأتننا للص ننوم،
ول ب ننوت أن الني ننط ص ننلى هللا علي ننه وس ننلم اعتك ننخ ف نني ط ننوال ول ننم ينق ننل أن ننه ص ننام وأ ننت اعتكاف ننه ،وأم ننا ح ننديث عائب ننة
ف ححوا وأفه وعلى فرض صحة رفعه فاملراد به االستحباب.3
قوله تعالى ":تلا كدود ا فال تقربوها كذلا يب ن ا آياته للناس لعلوم يتقون".
فيننه املنننع مننن أننل مننا يوصننل إلننى الحنرام ،وتسننمى هننذه القاعنندة عننند الفقكنناء :أاعنندة سنند الننذرائع ،أننال البننيخ السننعدو
رحمه هللا:ن أوله:ن فو تقربوهان أبلا من أوله:ن فو تفعلوهان بن القربان يبننمل النهننط عننن فعننل ابحننرم بنفسننه والنهننط
عن وسا له املوصلة إليه...ثم أال :وأما ابوامر فيقول فيها :ن تلك حدود هللا فو تعتدوهان فينهى عن مراوز هان.4
وفي الصوم نرد من ابحكام املترتبة على هذه القاعدة ما يلي:
 -1أ ننال اب ننن عب نناس ر ن ط هللا عنهم ننا:ن رخ ن للكبي ننر الص ننا م ف نني املباط ننرة وك ننره للب ننابن .5وم ل ننه أننل م ننا يح ننر الب ننكوة
كتكرار النرر للتلننذذ واملعانقننة واللمن للبننكوة .6وبعن العلمنناء يننرى تحنريم القبلننة ملننن تحننر طننكوته وهننو روايننة عننن
أحمد وفاأا للبافعي ومالك.7
 -2أال صلى اله عليه وسلم:ن وبالا في اإلستنبان إال أن تكون صا مان.8
 -3أال اإلمام أحمد :أحب أن يرتنب ذون البعام فإن فعل فو بأس.9
وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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