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 .نعم
 .�سم هللا الرحمن الرحیم

 ،و�عد ،ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوسلم على نبین اللهم صل    

 إمساك الشرع وفي ،اإلمساك: لغة صیام ،: "كتاب الصیام-رحمه هللا-فیقول المؤلف  

 النهار في الشرع �ه ورد مما وغیرها والجماع والشرب األكل عن اإلمساك وهو ،مخصوص

 المحرم المالك من وغیرهما والرفث اللغو عن اإلمساك ذاك و�تبع المشروع، الوجه على

 مخصوص وقت في غیره، على ز�ادة الصوم في عنها �النهي األحادیث لورود والمكروه؛

 الهجرة". من الثانیة السنة في فرضه مبدأ و�ان ،اآلتیة األحادیث تفصلها مخصوصة �شروط

والخالف في  ،الصیام أحد أر�ان اإلسالم إجماع ا، صومه ر�ن من أر�ان اإلسالم، �كفر جاحده

ا لوجو�ه، وثابت �الكتاب  تار�ه من غیر جحد، والجمهور على عدم �فر تار�ه، ما لم �كن جاحد 

ن ة و�جماع أهل العلم، وهو الر�ن الرا�ع من أر�ان اإلسالم أو الخامس  على رأي اإلمام  ،والس 

بني «: -رضي هللا عنه-البخاري، الجمهور على أنه الر�ن الرا�ع، وفیه حدیث عبد هللا بن عمر 

ا رسول هللا، و�قام الصالة ،: شهادة أن ال إله إال هللاإلسالم على خمس  ،و�یتاء الز�اة ،وأن محمد 

ا مما خرجه في »والحج ،وصوم رمضان ، واإلمام البخاري �عتمد على ما روي عن ابن عمر أ�ض 

 ،جوالح«إلى أن قال:  »بني اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال هللا«صحیحه من قوله: 

م الحج على الصیام ،»وصوم رمضان لما جاء في  ؛فقد م الحج واعتمده في ترتیب �تا�ه، فقد 

 .وتشدید عقو�ة تار�ه ،الحج من النصوص الكثیرة واآلثار التي تدل على غلظ أمره

القول بتكفیر تارك أحد األر�ان الخمسة قول لبعض العلماء، و�ن �ان الجماهیر على  وعلى �ل    

والحج، القول المحقق عند أهل العلم �فر تارك الصالة،  ،والصیام ،ر إن ترك الز�اةأنه ال �كف

 .وما عداه فإنه ال �كفر إال �جحد وجو�ها

بت    ؟ نقول: الصیام لغة  أو لغة ؟ على إ�شلغة والصیام لغة ، ن ص 

 طالب:...

 لغة  على إ�ش؟ 
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 طالب:...

لكن ما  ،و�عاد السبب في النصب مرار ا ،غة  وفي �ل مسألة ت عر ف �قال: ل ،هذا في �ل �تاب

 .أسرع ما ینسون 

 طالب:...

 نعم؟ 

 طالب:...

 كیف؟

 طالب:...

 .ال ال

 طالب:...

 .نعم، منصوب على نزع الخافض، أصلها: الصیام في اللغة

إمساك مخصوص عن أشیاء مخصوصة، في زمن  :لغة  اإلمساك، اإلمساك، وفي الشرع 

ألكل والشرب والجماع، في زمن مخصوص في رمضان مخصوص، إمساك مخصوص، عن ا

 ترك؟  أماإلمساك فعل  ،هو إمساك :إمساك إذا قلنا .وغیره مما جاءت �ه النصوص

 .ترك طالب:

 ما �حتاج إلى نیة؟أم ترك، الترك �حتاج إلى نیة  

 طالب:...

 الترك ال �حتاج إلى نیة، �جوز الصیام من غیر نیة؟ 

فال بد من النیة، حدیث عمر: ، »م لمن لم یبیت النیة من اللیلال صیا«سیأتي في الحدیث: 

 .»إنما األعمال �النیات«
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 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

 :ما �حتاج إلى نیة؟ قلناأم . معروف هذا سیأتي، لكن الكالم في الفرض هل �حتاج إلى نیة نعم

 إن التروك ال تحتاج إلى نیات.

 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

و�ن  ،الترك ال یدخل في الفعل ل في التروك، إنما األعمال �النیات، على �ل   على خالف األص

إنما األعمال «و�ن دخل في العمل، فهو داخل في حدیث  ،دخل في العمل، الترك لیس �فعل

 . »�النیات

 فذاك منا العمل المضلل          لئن قعدنا والنبي �عمل

قعدنا سموا تر�هم عمال ، والفعل أعم  ،ناء المسجد�عني في ب ،إن قعدنا والنبي �عمل في المسجد

 من العمل، أو العمل أعم؟

 طالب:...

، على هذا، »إنما األعمال �النیات«كل عمل فعل وال عكس، وعلى هذا تكون التروك داخلة في: 

و�ن �ان عمال ،  ،لكن لو �ان الحدیث: إنما األفعال �النیات ما دخل الصیام؛ ألنه لیس �فعل

 فهي �حاجة إلى نیة، على �ل    ،�ما یدخل فیه عمل الجوارح یدخل فیه أعمال القلوبوالعمل 

 :المسألة سهلة، الصیام ال بد له من نیة، ال بد له من نیة �ما جاءت بذلك النصوص، إذا قلنا

ا �النیة، من نوى  ،رولذا �قولون: من نوى اإلفطار أفط إنه ترك یدخل فیه �النیة، �خرج منه أ�ض 

 . نقض؟ ما ینتقض وضوؤهار أفطر، لكن من نوى نقض الوضوء ولم یاإلفط
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تسع سنوات،  -علیه الصالة والسالم-ف رض الصیام في السنة الثانیة من الهجرة، وصام النبي 

، ثم لما ف ر ض صیام رمضان صار صیام الیوم اقبل فرض رمضان �ان صیام عاشوراء واجب  

 .االعاشر من المحرم مسنون  

 اقرأ.    

 تقدموا ال«: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول قال: قال -عنه هللا رضي -هر�رة أبي "عن

 أحمد ثم هر�رة أبي وحدیث رمضان، شهر على اللفظ هذا إطالق على دلیل فیه ،»رمضان

 جاء :قولوا ولكن ،هللا أسماء من اسم رمضان فإن ،رمضان جاء :تقولوا ال« :امرفوع   وغیره

  الصحیح". في ثبت ما �قاوم ال ،ضعیف حدیث ،»رمضان شهر

، جاءت أحادیث �ثیرة من غیر إضافة »ال تقدموا رمضان« ،»من صام رمضان إ�مان ا«نعم، 

لهذه األحادیث، وأما  ؛رمضان من غیر إضافة الشهر :الشهر إلى رمضان، فیجوز أن �قال

یث ضعیف، ال �قاوم هذا حدف »ألن رمضان من أسماء هللا ؛ال تقولوا رمضان«الحدیث الذي: 

 مثل هذه النصوص الصحیحة.

 طالب:...

الذي ال �صح  ال یتكلف  ألن ؛هو ضعیف ما تقوم �ه حجة ،ما صار من أسماء هللا أصال  

 ، ما �حتاج إلى توجیه إذا لم �صح.اعتباره

 طالب:...

 كیف؟ 

 طالب:...

عظیم مبارك، إلى آخره  الخبر عند ابن خز�مة وغیره، جاءكم شهر رمضان شهر االتهنئة جاء فیه

 لكنه فیه ضعف.

 �كون  أن إال« البخاري  في ولفظه ،المرام بلوغ نسخ في كذا »رجل إال یومین وال یوم �صوم«"

  ".»رجل
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ب المستثنىألنه استثناء موجب تام، و�ذا �ان االستثناء موجب ا تام   ؛نعم القاعدة إال رجال    ،ا ن ص 

 نعم.

  رجل". جدیو  أي تامة: �كون  المصنف "قال

ر ة   ذ و � ان   و � ن  {. أنها تامةإذا ر ف ع رجل ال بد أن توجه �ان � ر ة   ع س  ر ة   إ ل ى ف ن ظ   ]280:البقرة[ }م ی س 

د.  كان تامة �عني و ج 

  مذ�ور". من متصل استثناء ألنه ؛العر�یة قیاس وهو :قلت ،»رجال   إال« مسلم: "ولفظ

 جب �عني من غیر منفي.تام �عني ذ كر فیه المستثنى منه، مو 

 قبل یومین أو یوم صوم تحر�م على دلیل الحدیث علیه. متفق »فلیصمه اصوم   �صوم كان«"

 یتعجل أن �رهوا ،العلم أهل عند هذا على والعمل: الحدیث روا�ة �عد الترمذي قال رمضان،

  رمضان". لمعنى رمضان دخول قبل الصیام الرجل

 ،�رهوا أن �صوم الرجل یوم ا أو یومین قبل رمضان�عني  ،لمعنى رمضان، لمعنى رمضان

ألنه  ؛یتقدمه بیوم أو یومین من أجل رمضان أو احتیاط ا لرمضان، لكن إذا صام یوم ا أو یومین

اعتاد أن �صوم االثنین والخمیس صادف آخر یوم من شعبان یوم االثنین �صوم؛ ألنه لیس 

لعلم فیما حكاه الترمذي هل �كون مثل هذا لمعنى رمضان، لیس لمعنى رمضان، وعلى هذا أهل ا

 أو ال؟  ،لإلجماع األسلوب نقال  

وأحیان ا �قول: على هذا عامة أهل العلم، أحیان ا �قول: على هذا  ،الترمذي أحیان ا �صرح �اإلجماع

 قال الترمذي؟  ماذاأكثر أهل العلم، وأحیان ا �قول: على هذا أهل العلم، 

ستثنى منهم أحد، بل �لهم على عند أهل العلم، �أنه یوحي أنه ال �  وعلى هذا، والعمل على هذا 

�عني �قوي الحدیث �مثل هذا الكالم، لكن خلونا نناقش �الم الترمذي  .عملهم على هذا ،هذا

كالمه ما یتغیر، مراده من قوله: والعمل ف اأو قو�   ا�خصوصه؛ ألنه سواء �ان الحدیث ضعیف  

ال سیما إذا حال  ،�أنه نقل لالتفاق مع وجود المخالف �ابن عمر على هذا عند أهل العلم یوحي

 تدون رؤ�ته سحاب، والمشهور عند الحنابلة في ظاهر المذهب یوجب صومه عندهم، و�ن �ان

الروا�ة األخرى: ال �جوز صومه، لیس هنا إجماع على عدم صیامه، و�ن �ان الحدیث قاضی ا 
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ن حد مع الحدیث المرفوع، النهي هنا ال تقدموا رمضاعلى قول �ل أحد، وال اعتبار �قول أي أ

 .بیوم أو یومین

  "انتهى.

  مشروط". �أنه للنهي تقیید رمضان لمعنى وقوله

 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

ا، والعمل على هذا عند أهل  ،هو لو �فهم منه نقل االتفاق وأنه لم �خالف أحد؛ ألنه لم �ستثن  أحد 

 العلم المراد أكثرهم.

 :...طالب

 نعم ظاهر فیها الخالف.

 طالب:...

أقل أقل، أقل مرتبة من اإلجماع �كثیر، حتى وال عنده؛ ألنه �عرف أن هذه خالف فیها ، نعم

ثم یذ�ر �عض المخالفین في الباب الذي  ،ألنه �سوق والعمل على هذا عند أهل العلم ؛الناس

 یلیه.

ا اصوم   الصوم �ان لو إال احتیاط ا الصوم "تقیید للنهي �أنه مشروط �كون   المطلق �النفل مطلق 

 ،�ان صوم �أي رمضان تقدم جواز منه یلزم التقیید هذا �عد أنه �خفى وال قلت: .ونحوه والنذر

  منه". ى�ستثن لم عام فإنه النهي، ظاهر خالف وهو

 لم �ستثنى؟

  ن".شعبا من یوم آخر ذلك ووافق معلومة أ�ام صوم اعتاد من صوم منه إال "لم �ستثن
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لو �ان علیه قضاء من رمضان الماضي ثم نسیه ولم ینتبه إال آخر یوم من شعبان، هل �صومه 

لمعنى رمضان �عني القادم أو الماضي؟ مراده االحتیاط  ،؟ وقول الترمذي لمعنى رمضانقضاء  

سوى هذا الیوم فالواجب  وعلى هذا من علیه صوم یوم من رمضان الماضي ولم یبق   ،لرمضان

، فیلزمه قضاء هذا الیوم في هذا الیوم.  الموسع  �ضیق حینئذ 

 اللفظ، هذا نحو أو متنفال   إال :لقال ذ�ر �ما المقید الصوم -وسلم علیه هللا صلى- أراد "ولو

 هالله، برؤ�ة رمضان صوم في الدخول علق قد الشارع ألن ؛رمضان تقد�م عن نهى و�نما

م   .ونهی ا" أمر ا للنص مخالف علیه فالمتقد  

 .»ال تقدموا رمضان«ونهی ا:  ،»صوموا لرؤ�ته«أمر ا 

 رمضان هالل رؤ�ة قبل یومین أو بیوم الصوم تقدم من الباطنیة �فعله لما إ�طال "وفیه

  ".»لرؤ�ته صوموا« قوله: في الالم أن وزعمهم

 الستقبال رؤ�ته.

 المعنى، هذا على حملها �صح ال الالم أن �فید الحدیث ألن وذلك لها؛ مستقبلین معنى "في

 النصف �عد من الصوم عن النهي أن إلى العلماء �عض وذهب موضع، في له وردت و�ن

 فال شعبان انتصف إذا« مرفوع ا: هر�رة أبي لحدیث شعبان؛ من عشر سادس یوم من األول

  وغیر هم". السنن أصحاب أخرجه »تصوموا

 وغیر هم.

 :آخرون  وقال یومین، أو بیوم رمضان قبل مو�حر  ،االنتصاف �عد �كره إنه :وقیل ،"وغیر هم

  یومین". أو بیوم قبله و�حرم ،انتصافه �عد من �جوز

 خبر أهل السنن فیه ضعف. ،الخبر ضعیف ألن

منكر،  إنه معین: وابن أحمد قال ،ضعیف هر�رة أبي وحدیث األصل، فألنه األول جواز "أما

 ".حسن قول وهو ،الكتاب فلحدیث الثاني تحر�م وأما

 ن مقتضى النهي التحر�م.أل
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  الصیغة". مغی ر" �شك الذي الیوم صام من: "قال -عنه هللا رضي- �اسر بن عمار "وعن

، نعم. ك   مغی ر الصیغة �عني من المعلوم إلى المجهول � ش 

ا البخاري  ذ�ره" -صلى هللا علیه وسلم-القاسم  أ�ا عصى فقد" فیه إلى "مسند  ووصله تعلیق 

المصنف في الفتح: الحاكم، وأنهم وصلوه من طر�ق عمرو بن قیس عن أبي  وزاد ،عمار إلى

  مصلیة". �شاة فأتى �اسر بن عمار ثم إسحاق ولفظه عندهم: �نا

 .  فأ تي 

 طالب:...

 فیه؟ ماذا 

 طالب:...

 فأ تي نعم. 

ى إل صام من عمار: فقال صائم، إني فقال: القوم، �عض فتنحى �لوا "فأ تي  �شاة مصلیة فقال:

  آخره".

-من صام الیوم الذي �شك فیه �عني هل هو من رمضان أو من شعبان فقد عصا أ�ا القاسم 

 وهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. -صلى هللا علیه وسلم

 �ختلفون  ال عندهم مسند هو البر: عبد ابن قال حبان، وابن خز�مة ابن وصححه ،"الخمسة

  ذلك". في

 .امسند �عني مرفوع  

  حكم ا". مرفوع ،لفظ ا موقوف وهو "انتهى.

 بال شك نعم.
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 .لرؤ�ته �الصوم األمر وأحادیث �صوم رمضان استقبال عن النهي أحادیث من مستفاد "ومعناه

 نحوه، أو ساتر �غیم لیلة في الهالل ی ر لم إذا شعبان من الثالثین یوم هو الشك یوم أن واعلم

 صومه، تحر�م على یدل معناه في وما یثوالحد .شعبان من و�ونه رمضان من �ونه فیجوز

 منع من ومنهم ،صومه �جواز قال من منهم ،ذلك في الصحا�ة واختلف الشافعي، ذهب و�لیه

  ". -صلى هللا علیه وسلم-القاسم  ألبي عصیان ا وعده منه,

 كعمار نعم.

 علیه -اعلی   أن الحسین بنت فاطمة عن الشافعي أخرجه ما وأما المحر  مین، مع "واألدلة

  رمضان". من یوم ا أفطر أن من إلي أحب شعبان من یوم ا أصوم ألن قال: -السالم

 ، و�روى عن ابن عمر.-رضي هللا عنه-ما یثبت عن علي 

 رؤ�ة على رجل عنده شهد أن �عد بل ،مجرد شك یوم في لیس أنه على منقطع، أثر "فهو

  �الصیام". الناس وأمر فصام الهالل

لكن هذه  ،و�ن �انت هذه البینة �عني في ثبوتها شك ،ده البینة �شهادة واحدلما شهد وقامت عن

فكأنه رج ح �شهادة هذا الواحد الذي ال تقوم �ه الحجة، ومع هذا التردد  ،البینة مرج  ح لالحتمال

الحتمال  ؛قال: ألن أصوم یوم ا من رمضان أو من شعبان خیر من أن أفطر یوم ا من رمضان

 أن یثبت خبره.

  عباس". ابن   حدیث الباب في نص هو ومما إلخ، أصوم ألن وقال:"

.  ابن 

 الشهر تستقبلوا وال ،ثالثین العدة فأكملوا ،سحاب و�ینه بینكم حال حدیث ابن  عباس: فإن"

 وال" بلفظ: الطیالسي وأخرجه �على وأبو خز�مة وابن السنن وأصحاب أحمد أخرجه استقباال .

 وألبي صحیحه في خز�مة ابن وصححه الدارقطني وأخرجه ،"بانشع من بیوم رمضان تستقبلوا

 ال ما شعبان من یتحفظ -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول كان" عائشة حدیث من داود

 ثم ایوم   ثالثین عد علیه غم   فإن ،رمضان هالل أي ؛"الهالل لرؤ�ة �صوم غیره من یتحفظ

  صام".
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 .�عني أكمل الشهر

 العدة تكملوا أو الهالل تروا حتى الشهر تقدموا ال« مرفوع ا: حذ�فة دیثح من داود أبو "وأخرج

 صوم تحر�م على دالة واسعة أحادیث الباب وفي ،»العدة تكملوا أو الهالل تروا حتى صوموا ثم

 صلى- هللا رسول سمعت: قال -عنهما هللا رضي- عمر ابن وعن :قوله ذلك من ؛الشك یوم

 »غ م   فإن ،فأفطروا رأیتموه و�ذا ،فصوموا« الهالل أي »رأیتموه إذا«: �قول -وسلم علیه هللا

 علیه. متفق ،»له فاقدروا علكیم« غیم، و�ینه بینكم حال أي المیم وتشدید المعجمة الغین �ضم

 الهالل، لرؤ�ة شوال من یوم أول و�فطار ،هالله لرؤ�ة رمضان صوم وجوب على دلیل الحدیث

 بل ذلك، وجوب عدم على اإلجماع قام لكن المخاطبین، من هل الجمیع رؤ�ة اشتراط وظاهره

  ذلك". في خالف على االثنین أو العدل الواحد إخبار من الشرعي الحكم �ه یثبت ما المراد

لیس المراد لرؤ�ة  »صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته«ال �طالب �ل مسلم برؤ�ة الهالل لنفسه،  ،نعم

صوموا �ا أمة محمد  ،ال، المخاطب بذلك مجموع األمة ،كل واحد منكم، فال �صوم حتى یراه 

الهالل �من تثبت �ه الرؤ�ة �الواحد أو االثنین على الخالف، على ما سیأتي، فإن غ م   لرؤ�ة

فأكملوا «، فاقدروا له، في روا�ة: »غ ب  ي  علیكم«وفي روا�ة:  ،»ع م  ي  علیكم«علیكم في روا�ة 

أي ضیقوا  »فاقدروا«فسرة لروا�ة الباب؛ ألن من العلماء من قال في وهذه الروا�ة م »العدة ثالثین

واجعلوه تسعة وعشر�ن، ال، لیس المعنى هذا، و�ن �ان معنى من ق د ر علیه رزقه �عني  ،علیه

ا لروا�ة الصحیح، فأكملوا العدة  ی  ق  عند أهل التأو�ل، لكن هنا جاء الحدیث مفسر ا موضح  ض 

 .  فتعین المصیر إلیهاذه ال تحتمل، ه ،ثالثین

 لجمیع رؤ�ة بلد رؤ�ة أن على هذا فیدل الرؤ�ة، بینكم فیما وجدت إذا أي رأیتموه إذا "فمعنى

  الحكم". فیلزم البالد، أهل

فال یلزم الناس �استعمال األدوات التي تعین على  ،والرؤ�ة صوموا لرؤ�ته أي �العین المجردة

ا إال إ�ش؟ إال ما آتاها، ما �كلفك إال ال -سبحانه وتعالى-الرؤ�ة؛ ألن هللا  أعطاك،  ما �كلف نفس 

ال، الرؤ�ة �العین المجردة، لكن إذا رئي بدر�یل أو  ،الهالل حتى ترى فال یلزم أن تشتري در�یل 

 ،ال �أس، أر�د توضیح الرؤ�ة، و�ال فاألصل أن الخطاب �ما آتاك هللاف�مرصد دل على وجوده 

 .لكغیر ذ -سبحانه وتعالى-هللا  فال �كلفك ،�ما أعطاك هللا
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 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

 متى �كون مع الغروب أو قبیل الغروب؟ 

 طالب:...

 نعم �شيء �سیر.

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

لكن إذا عورض من شخص خبیر ع ر ف �التجر�ة أنه ال �خطئ إذا أخبر عن رؤ�ته، �ما هو 

والرأي المعتمد لم یره، وخرجوا لرؤ�ته  ،رصد رأوهالحاصل في العام الماضي، أو الذي قبله، الم

، انظروهمع ا أصحاب المراصد وهذا الرجل المعتمد، فأثبتوا أنه في تلك الجهة فقال لهم: هذا هو 

ي ال �عرف مع حدة البصر تحتاج إلى خبرة، الذفي مراصدهم، وأذعنوا لقوله، مسألة خبرة �عني 

في الماضي في السطوح �جعلون عالمات في الجدران  مكانه بدقة ما �صل إلى خروجه، والناس

، هذا فلن تراه الغر�یة من أجل إ�ش؟ تحدید أماكنه في �ل شهر؛ ألنك إذا لم تصب المكان 

 فلن تراه.درابیل الدنیا ب تأتي�حتاج إلى خبرة مع دقة النظر، وحدته، 

 طالب:...

 ال، المسألة خبرة.

 طالب:...

ما فیه إشكال؛ ألن هللا ال فلكن لو لم �عمل �ه  ،ال �أسفن مظنة هو إذا �ا ما یلزم، على �ل   

ا إال ما آتاها، ما �كلفك إال رؤ�ة البصر فالعبرة �البصر.  �كلف نفس 
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 طالب:...

ترد؟ إذا �ان أر�ابها أصحاب خبرة أم لكن لو وجدت هذه الز�ادة ت ر د  ،هو ز�ادة على المطلوب

�عني �أنه بدال  من أن تكون عینه مجردة لبس  ،هم دقةوآالتهم زادت ،ودقة في تحدید الموضع

جاده، لو لم یوجد لم لو لم یوجد ما لزم إ� وال در�یل وال، على �ل    ائ  له شی تفعلنظارة تقرب له وال 

 .یلزم إ�جاده

 لیس أقوال المسألة وفي �ه، مخصوصین ألناس خطاب رأیتموه إذا :قوله ألن ؛�عتبر ال "وقیل:

 على التي الجهات من بها یتصل وما الرؤ�ة بلد أهل لزوم واألقرب ناهض، لدلی أحدها على

 سمتها". 

اختالف المطالع، ال شك أن المطالع مختلفة، �ل بلد وما حاذاه من  ،نعم؛ ألنهم ال �ختلفون 

�خالف  ،البلدان مطلعه واحد، فإذا رئي الهالل في بلد لزم من �ان على سمت هذا البلد الصیام

األخرى التي لیست على سمته، وقال �عضهم: إذا رئي في أي بلد من بلدان المسلمین إذا األقالیم 

رآه من تقوم �ه الحجة لزم الناس �لهم الصوم، وهؤالء �قولون: و�ن اختلفت المطالع فإن هذا 

االختالف ال أثر له، وهو المعروف في مذهب الحنابلة أنه إذا رآه أهل بلد لزم الناس �لهم 

صوموا «ألن الشرع خاطب أمة محمد  ؛سواء �انوا معهم في المطلع أو لیسوا معهمالصیام، 

فال أثر الختالف المطالع، ومن قال �اختالف المطالع  ،وقد رأوه، صوموا لرؤ�ته وقد رأوه »لرؤ�ته

فخبر ابن عباس مع مواله �ر�ب أن أهل الشام رأوه لیلة الجمعة وأهل المدینة لم یروه إال لیلة 

 على ما ستأتي اإلشارة إلیه إن شاء هللا تعالى.السبت 

 قول وهو واإلفطار، الصوم لزمه الهالل برؤ�ة انفرد إذا الواحد أن على دلیل لرؤ�ته قوله: "وفي

 �فطر الشافعي: فقال اإلفطار في واختلفوا الصوم، في األر�عة المذاهب وأئمة اآلل أئمة

  الشرح". في قاله �ذا ،ااحتیاط   صائم ا �ستمر األكثر: وقال و�خفیه،

ال �صوم؟ إذا رأى أم �عني لو رآه ور د ت شهادته، رأى هالل رمضان ر د ت شهادته، یلزمه الصوم 

 »صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته«ما �فطر؟ مقتضى حدیث: أم هالل شوال فر د ت شهادته �فطر 

والحج یوم �حج  ،وم الناسیوم �ص الصوم«أنه �صوم و�فطر برؤ�ته التي ر د ت، لكن حدیث: 
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وال �فطر لرؤ�ته،  ،و�فطر مع الناس ،وال �صوم لرؤ�ته ،، یدل على أنه �صوم مع الناس»الناس

 نعم.

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

صوموا أیها األفراد أو أیها الناس، �ل واحد مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، �عني ال، تصوموا �مكن 

 �عینه.

 طالب:...

 فیه؟ماذا 

 :...طالب

 .نعم

 طالب:...

�صلي على جهته  و�ل   ،�عمل على جهته �عني ما الفرق بین �ون الخالف في القبلة �سوغ فكل  

رؤ�ة الهالل لیست  ،التي أداه اجتهاده إلیها �خالف رؤ�ة الهالل؟ �عني هذا لیس مسألة اجتهاد�ة

�أولى من اجتهادك إذا �نت اجتهاد�ة، واالجتهاد ال ینقض �اجتهاد، في القبلة لیس اجتهاد غیرك 

من أهل االجتهاد في هذا الشأن، أما �النسبة للصیام فال شك أن الصیام مخاطب �ه األمة، 

 .فال ینبغي حینئذ  أن �خالف الناس ،فانفراد الشخص �الصیام دون غیره مسألة حكم شرعي

 طالب:...

 شهادته ما یتطرق إلى نفسه الشك؟ وت ر د   ،یتفرد برؤ�ته ،لكن أال یتطرق إلیه الشك حینما یتفرد �ه

 طالب:...
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هالل،  وجد؟ ما وجد هالل، رآه، قال: هذا هو، وجد هاللى الهالل ، أنس لما �بر وتراءنعم

 .-رضي هللا عنه-في حاجبه  ءشعرة بیضا

 حكم و�تا�ع نفسه �قین یترك �قل �أنه لم أنه العیدین صالة �اب أول في له تقدم "ولكنه

 فیما نفسه حكم علیه یتعین إنه :�قولون  الجمهور وأن الشیباني، الحسن بن دمحم إال الناس،

 الهالل برؤ�ة �عتد ال إنه لكر�ب عباس ابن قول الخالف وسبب سلف، ما هنا فناقض یتیقنه،

 یوم ألنه الشام؛ رؤ�ة �اعتبار والثالثین الحادي فیصوم ،المدینة أهل یوافق بل �الشام، وهو

ن ة، من ذلك إن عباس: ابن وقال لمدینة،ا أهل عند الثالثین  بنص ولیس الحدیث، وتقدم الس 

 و�حسن ،و�فطار ا صوم ا نفسه بیقین �عمل أنه فالحق تقدم، �ما الحتماله ؛�ه احتجوا فیما

  �ه". الظن �إساءة إثمهم عن للعباد اصون   ؛بهما التكتم

لئال �ظن �ه ظن السوء أنه خالف  ؛سإنه �صوم و�فطر برؤ�ته �كتم أمره على النا :نعم لو قلنا

األوامر، فصام الیوم الذي �شك فیه، وارتكب النهي في إفطار یوم من رمضان في آخره، فالناس 

و�كون حینئذ   ،و�سیئون الظن فیه، وقد �قلده غیره فیفطر في آخر یوم من رمضان ،�قعون فیه

نهار رمضان ولو ع ذروا �سفر  أو یتحمل آثامه، ولذا ینبغي منع الناس من األكل في  ،مخطئ ا

لئال �ظن فیهم ظن السوء، لو امرأة معذورة عن الصیام  ؛غیره أو مرض، ما �أكلون أمام الناس

ما  ،تخرج إلى مجامع الناس وتأكل؟ لو �افر ما یدین بدین اإلسالم �أكل في محافل الناس؟ ال

ا، نعم من أبیح له الفطر �فطر سر   باب، ال بد أن تظهر الشعیرة، وأن �مسك الناس �لهم،ال�فتح 

لئال  ؛بل قد یتعین علیه الفطر �الحائض، �حرم علیها الصیام، لكنها تفطر �حیث ال یراها الناس

 �ظن بها ظن السوء أو �قتدى بها فیأكل من لزمه الصوم.

 عمر ابن عن أي وللبخاري  ،»ثالثین له فاقدروا علیك أغمي فإن« عمر ابن عن أي "ولمسلم

  وصل". همزة همزته أمر هو ،له فاقدروا :قوله .»ثالثین العدة كملوافأ«

 فاقد روا. ،فاقد روا

  خطأ". الضم :وقیل ،وتضم الدال وتكسر ،"همزته همزة وصل

 واقد روا نعم. ،ا قدروا
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 الثالثین یوم أفطروا والمعنى »ثالثین العدة وأكملوا ،ثالثین له فاقدروا« :قوله �ه المراد "وفسر

 ظاهر عن خارجة الشارح نقلها أخ ر تفاسیر وفیه تفاسیره، أحسن وهذا ،الشهر تمام واحسبوا

  المنجمین". لمراعاة دفع الحدیث في: �طال ابن قال الحدیث، من المراد

ا، فال �عول على منجم  و�نما العبرة �الرؤ�ة. ،وال على حاسب ،وأهل الحساب أ�ض 

 قال: من على الرد في الباجي قال وقد التكلف، عن نهینا قدو  ،األهلة رؤ�ة علیه المعول "و�نما

ا واإلفطار الصوم وغیرهما والمنجم للحاسب �جوز إنه   إن جماع". النجوم على اعتماد 

 إجماع إجماع. إجماع إجماع.

�ز ة ابن وقال علیهم، حجة السلف "إن إجماع  عن الشر�عة نهت قد ،�اطل مذهب هو: ب ز 

 .قطع فیها لیس ،وتخمین حدس ألنها ؛النجوم علم في الخوض

: الشارح: قال   صلى- صل ى أنه عمر ابن عن البخاري  أخرجه ما علیهم الواضح والجواب قلت 

 تسع ا �عني ،وهكذا هكذا الشهر ،نحسب وال نكتب ال أمیة أمة إنا«: قال -وسلم علیه هللا

 ". »مرة وثالثین مرة وعشر�ن

�تبت وحسبت، ولو برعت في الكتا�ة والحساب، فهي أمیة،  إنا أمة أمیة وصف لهذه األمة ولو

تبع ا لنبیها األ مي، واألصل في األمي الذي ال �قرأ وال �كتب، نسبة إلى أمه، فالوصف الزم لهذه 

األمة، الذي �عث في األمیین رسوال  منهم، فهذا الوصف ال تتخلى عنه األمة وال �مكن أن 

فكثرت فیها  ،قارئة، �ما هو الحال في سائر العصور تتصف �غیره ولو صارت �اتبة حاسبة

علیه الصالة -الكتا�ة والحساب، �ثرت فیها القراءة، فالوصف الزم لهم، وعلى هذا قال النبي 

وخنس �إبهامه مرة ومرة أطلقها، �عني تسعة وعشر�ن  ،ثالث مرات »الشهر هكذا«: -والسالم

، وال یز�د على ینقص، ما ینقص عن تسعة وعشر�ن هذا الشهر ما یز�د وال اوثالثین یوم   ،یوم ا

 .ثالثین

 طالب:...

 نعم؟ 
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 طالب:...

المدینة، یلزمه و�م ل العدة مع أهل  ،مثل �ر�ب، مثل �ر�ب صام یوم الجمعة مع أهل الشام

 ؟ صوم واحد وثالثین

 طالب:...

ل شهر رمضان لعدم على �قین نفسه وأ كم   الجواب؟ أو ر د ت شهادته في أول الشهر، فصام بناء  

 أو �فطر؟  ،هل �صوم مع الناس الیوم الحادي والثالثین ،الرؤ�ة

 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

ین یوم ا لكن لو افترضنا أن أهل المدینة �م لوا، في حدیث ابن عباس �م ل عندهم الشهر ثالث

 وثالثین؟ ااحد  وثالثین؟ �صوم و  ایتعید مع أهل المدینة �صوم واحد  و� ر�ب صائم قبلهم بیوم، 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟یز�د عن ثالثین �حال من األحوال�عني ال  »الشهر هكذا وهكذا«نعم؟ وقوله: 

 طالب:...

 وثالثین؟ انعم �ا إخوان �مكن �صوم واحد  

 طالب:...

 �فطر؟ 
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د   {ف م ن  �قول:  -سبحانه وتعالى-لكن هؤالء ما �عد دخل علیهم شوال فهم في رمضان، �هللا  ه   ش 

ر   م ن ك م   ه  م ه   الش  ، هذا شاهد لرمضان بین المسلمین، �عني الشهر ما �عد طلع ]185:البقرة[ }ف ل ی ص 

د   {ف م ن  قطع ا عندهم، ما ر ئي هالل شوال،  ه  ر   م ن ك م   ش  ه  م ه   الش  وهذا شاهد  ،]185:البقرة[ }ف ل ی ص 

وم الشام هناك یوم الجمعة الذي رئي فیه المبرر له أن �فطر؟ أال یتطرق الشك لی ماللشهر، 

إنه �فطر؟  :وأنه لیس من رمضان؟ �عني اآلن من رمضان بیقین هذا الیوم، فكیف نقول ،الهالل

 ،لكن احتمال أن تكون الرؤ�ة خفیت على الناس هذا الیوم ،الشهر ال یز�د عن ثالثین ،نعم

ا فیها شيء من ال  غبش.واحتمال أن تكون الرؤ�ة في األول أ�ض 

 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

د   {ف م ن   ه  ر   م ن ك م   ش  ه  م ه   الش  هذا رمضان في حق األمة ما رئي هالل شوال،  ]185:البقرة[ }ف ل ی ص 

 فكیف �فطر؟ ،معافى ما له أي عذر اسلیم   امقیم   اوقد شهد رمضان حاضر  

 طالب:...

وأهل الشام رأوا قبلهم بیوم  ،المطالع الهالل، لكن هذا القول �اختالف یرى  أنال، ما هو متوقع 

ا قطع ا، فهو شهد  وجاء ألهل الر�اض فوجدهم ما رأوا الهالل وهو في رمضان �حق قوال  واحد 

 اآلن، فهو رمضان. نه شهد شواال  أاحتمال  هفیأن �كونما �مكن  ،رمضان

 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

 �عني أفطر أنت راكب من الر�اض مثال .

 طالب:...
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 انتقل إلى الجهة الغر�یة فاستمر ر�ع ساعة أو نصف ساعة �عدهم. ثم

 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

 من؟ 

 طالب:...

و�فطر مع من و جد فیه في  ،نعم یلزمه أن �صوم مع أهل البلد، �صوم مع من و جد فیه في البلد

 البلد.

 طالب:...

 األخیر. ما �شك في األخیر، یتطرق الشك في األول ال في ،�شك في األول

 طالب:...

ا  ،ما فیه إشكال ،�ه؟ شهد رمضان سلیم ا معافى تفعلماذا الیوم هذا  ،لكن هذا من رمضان قطع 

 مقیم ما له أي عذر.

 طالب:...

الناس  فیه �صحیح الرؤ�ة، وال �شك في األخیر الذي ي�حتمل أن األول ما ه ،�شك في األول

  صیام وهو بینهم.

 طالب:...

 حتى تغرب الشمس لو یز�د خمس ساعات.فیهم؟ �فطر ماذا 

 طالب:...

 حتى تغرب الشمس.
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 طالب:...

 ال، هو لما غر�ت وأفطر ما یلزمه صیام.

 طالب:...

 ما أفطر؛ ألنه ما ر ئي هالل شوال. ،ما أفطر

 طالب:...

إذا أقبل اللیل من ها هنا «حتى تغرب الشمس،  ،حتى �فطر ،ما دام ما غابت الشمس یلزمه

 .»ر من ها هنا فقد أفطر الصائموأدبر النها

 طالب:...

 .أفطر في حال العذر یلزمه اإلمساكیلزمه اإلمساك ولو  ،یلزمه اإلمساك

 طالب: �عني هو أفطر قبل أن یر�ب الطائرة.

مسألة مسافر، أفطر في السفر ودخل البلد، امرأة طهرت في أثناء النهار  ،أفطر قبل أن یر�ب

 یلزمها اإلمساك.

 األمر �مفاد تصر�ح وهو »ثالثین شعبان عدة فأكملوا« هر�رة أبو حدیث في بخاري ال أي ،"وله

 في نصوص األحادیث وهذه شعبان، عدة أي »العدة فأكملوا غم فإن« روا�ة في لرؤ�ته �الصوم

 العدة.  إكمال أو للهالل �الرؤ�ة إال إفطار وال صوم ال أنه

 علیه هللا صلى- النبي فأخبرت ،الهالل اسالن تراءى" قال: -عنهما هللا رضي-عمر  ابن وعن

 .حبان ابن والحاكم وصححه داود، أبو رواه ."�صیامه الناس وأمر فصام رأیته أني -وسلم

 العلم، أئمة من طائفة مذهب وهو فیه، دخوال   الصوم في الواحد �خبر العمل على دلیل الحدیث

 �خبر واستدلوا ،شهادة ألنها نین؛االث من بد ال أنه إلى آخرون  وذهب العدالة، فیه و�شترط

 صلى -هللا رسول أصحاب جالست قال: أنه الخطاب بن ز�د بن الرحمن عبد عن النسائي رواه

 صوموا«: قال -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن وحدثوني وسألتهم، -وسلم علیه هللا

 �شهد أن إال ایوم   ثالثین شعبان عدة فأكملوا علیكم غم فإن ،لرؤ�ته وأفطروا ،لرؤ�ته
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 أفاده الذي والمنطوق  مفهوم، �أنه عنه وأجیب الواحد، �كفي ال أنه �مفهومه فدل   ،»شاهدان

  عمرو". ابن حدیث

 ابن عمر.

  اآلتي". األعرابي "حدیث ابن عمر وحدیث

ا،   قال: نعم، فأمر �الصیام »أتشهد أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا؟«حدیث األعرابي اآلتي أ�ض 

 .-علیه الصالة والسالم-

 والعبد".  المرأة �خبر فیقبل ،الواحد خبر قبول على و�دل ،منه "أقوى 

وتقبل روا�ة  ،ألن هذه عبادة، لیس فیها شوب مال فیتهم في شهادته �الروا�ة، تقبل روا�ة العبد

ال  ،ئمةالمرأة، و�ن لم تقبل شهادتهما، مثل هذا رؤ�ة هالل رمضان، لكن خروج رمضان التهمة قا

 �قبل فیه إال من تقبل شهادته، اثنان فأكثر.

 طالب:...

 نعم؟ 

 طالب:...

ا من �اب االحتیاط   ال؛ ألن الدخول عبادة محضة، الدخول عبادة محضة �الروا�ة، وهو أ�ض 

 للعبادة.

 طالب:...

 المخبر؟ 

الباطل، تشجیع للناس، تشجیع، لكنها لیست أشیاء �حیث تجعل الناس �جرؤون على الشهادة �

 نعم.

 ابن حدیث وأما ،الواحد خبر �فا�ة في واإلفطار مستو�ان الصوم أن فالظاهر منه الخروج "وأما

 ال و�ان رمضان هالل على واحد خبر أجاز -وسلم علیه هللا صلى- أنه" عمر وابن عباس
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 رعم بن حفص �ه تفرد :وقال الدارقطني ضعفه فإنه" رجلین �شهادة إال اإلفطار �جیز شهادة

ا دخوال   الصوم في الواحد خبر لقبول و�دل ،ضعیف وهو األیلي،  قوله".  أ�ض 

 قف علیه. ،قف علیه

 طالب:...

 مع الناس مع الناس.

 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

 شاهدین ال بد نعم أو إكمال الثالثین.

 طالب:...

یترتب علیها من حلول األصل في الشهادة أنهم اثنان، الشهور �لها ال بد من اثنین، لما  على �ل   

اآلجال، وخروج المعتدات وما أشبه ذلك فهي فیها معاملة وحقوق، ورمضان شهر عبادة �شترك 

 فیه الناس، فأقرب ما �كون للروا�ة.

 طالب:...

 من هو؟

 طالب:...

 الكالم فیه. ء�جيبد أن �كون عدال . األعرابي هذا ال ما تقبل شهادته، ال 

 طالب:...

 .رمضان لتقبل نعم في دخو 

 طالب:...
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 ؟ ماذا

 .ء �الم األعرابي�جيالعدالة، 

: فقال -وسلم علیه هللا صلى- النبي إلى جاء اأعرابی   أن -عنهما هللا رضي- عباس ابن "وعن

ا أن أتشهد«: قال نعم: قال »هللا؟ إال إله ال أن أتشهد«: فقال الهالل رأیت إني  رسول محمد 

ا �صوموا أن بالل �ا لناسا في فأذن«: قال ،نعم: قال »هللا؟  ابن وصححه الخمسة رواه ،»غد 

 في الواحد خبر قبول على قبله �الذي دلیل فیه إرساله، النسائي ورجح ،حبان وابن خز�مة

  الصوم".

هو شاهد قوي لحدیث ابن عمر، یثبت �مثله الحكم، و�ونه سأله هل هو مسلم أو لیس  على �ل   

ا رسول هللا، مع أن ظاهره العدالة،  ، إله إال هللا�مسلم فأقر �اإلسالم �شهادة أن ال وأن محمد 

 فیكفي فیه مثل هذا.

 من -وسلم علیه هللا صلى- �طلب لم إذا العدالة المسلمین في األصل أن على "وداللة

 في �كفي نهوأ ،الشهادة ال اإلخبار مجرى  جار   الهالل في األمر أن الشهادة، وفیه إال اإلعرابي

 األد�ان". سائر من التبري  یلزم وال �الشهادتین، راراإلق اإل�مان

 ال بد أن یتبرأ من الیهود�ة والنصرانیة. اأو نصرانی   اإال إذا �ان یهود�  

 طالب:...

ا رسول هللا؟ تبرأ من  ما یلزم إذا أتي �شخص مشرك �قال له: تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمد 

�طلب منه أن یتبرأ  ا، ما یلزم منه هذا، إال إذا �ان مجوسی  اصرانیة والمحوسیة وغیرهالیهود�ة والن

�جحد شيء �علم من الدین  ا، إلى آخره. إذا �ان �افر  هیتبرأ من امن المجوسیة، إذا �ان یهود�  

 ال بد أن �عترف �ه.ف�الضرورة 

 لم من«: قال -وسلم علیه هللا صلى- النبي أن -عنها هللا رضي- المؤمنین أم حفصة وعن"

 وقفه ترجیح إلى والنسائي الترمذي ومال ،الخمسة رواه ،»له صیام فال الفجر قبل الصیام یبیت

 صیام ال« حفصة عن أي وللدارقطني حبان، وابن خز�مة ابن مرفوع ا وصححه ،حفصة على
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 :حزم بن محمد أبو وقال ووقفه رفعه في األئمة اختلف الحدیث »اللیل من �فرضه لم لمن

  الخبر". ز�دی فیه االختالف

 قوة  نعم.

  موقوف ا". رواه قد مرفوع ا رواه من ألن "یز�د الخبر قوة؛

 فالموقوف �شهد للمرفوع.

 الصیام �صح ال أنه على یدل وهو ثقات، رجالها :وقال أخرى  طر�ق من الطبراني أخرجه "وقد

 ألن وذلك ؛وبالغر  وقتها وأول ،اللیل من جزء أي في الصیام ینوي  أن وهو ،النیة بتبییت إال

  یتحقق". �فاصل اللیل من منفصلة غیر النهار وأجزاء �النیات، واألعمال ،عمل الصوم

ما فیه فترة بین اللیل والنهار لتتم فیه النیة، بل ال بد من أن یبیت الصیام من اللیل، و�ن  ،نعم

ن النهار ولو یبیت الصیام من النهار القتضى أن یذهب جزء م :كان الصیام في النهار ولو قلنا

وال تتم هذه النیة من اللیل إال إذا تقدم  ،النیة واجبة ،�سیر بدون نیة، فما ال یتم الواجب إال �ه

 النهار، �غسل جزء من الرأس تبع ا للوجه، معروف أنه ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب.

 انفراده، على یوم لكل النیة وتشترط اللیل، من جزء في واقعة النیة �انت إذا إال یتحقق "فال

  أحمد". مذهب من مشهور وهذا

 .؛ ألن �ل یوم عبادة مستقلةنعم

 علیه هللا صلى- �أنه عقیل ابن القول هذا وقوى  تجزئة الشهر أول من نوى  إذا أنه قول "وله

  الشهر". جمیع نوى  قد وهذا ،»نوى  ما امريء لكل«: قال -وسلم

 .نیة فیحتاج إلى تجدیدهاه النوى صیام جمیع الشهر ما لم ینقض هذ

 طالب:...

 هو مجرد انتباهه في آخر اللیل وتسحره هذه هي النیة.
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ا عبادة لیالیه في الفطر ألن الواحدة؛ العبادة �منزلة رمضان "وألن  صوم على بها �ستعان أ�ض 

 والقضاء والنفل للفرض عام والحدیث قوته، على یدل �ما هذا على االستدالل في وأطال نهاره،

ا، معین ا النذرو    وتفاصیل". خالف وفیه مطلق 

ن؟ جامع �فارتاأم علیه �فارة فلكن في �اب الكفارة الجماع في نهار رمضان لو جامع في یومین 

 في یومین ولم �كفر لألولى. 

 طالب:...

 كفارة واحدة؟

 طالب:...

، �ل یوم نافارت�لها ألنها عبادة واحدة، ومرتین في یومین  ؛أما مرتین في یوم واحد تتداخل

 .عبادة مستقلة

 طالب:...

 نعم؟

 طالب:...

و�فطر  ،وهذا یوم مستقل؛ بدلیل أنه له أن �صوم هذا الیوم �امال   ،یوم مستقل ،هذه عبادة مستقلة

في الیوم الثاني إذا �ان له عذر مسافر وال یؤثر فطره في هذا الیوم على صیامه في ذلك الیوم، 

 دل على االستقالل.

 طالب:...

 ین؟ أ

 طالب:...

لبس المخیط  ،محظور من جنس واحد، إذا �ان المحظور من جنس واحد، إذا غطى رأسه مرار ا

 علیه؟ هذا غیر ذاك.ماذا فمرار ا، لكن لو قتل حمامتین 
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 رجال   �عث -وسلم علیه هللا صلى- أنه" البخاري  �حدیث التبییت وجوب �عدم قال من "واستدل

 وقد قالوا" �أكل فال �أكل لم ومن فلیصم أو فلیتم أكل من أن ءعاشورا یوم الناس في ینادي

 علیه فقیس األحكام، سائر یرفع ال وجو�ه ونسخ رمضان، �صوم وجو�ه نسخ ثم واجب ا كان

 و�حدیث �القیاس له صیام فال عموم فخص   والتطوع المعین، النذر من حكمه في وما رمضان

 تبییت غیر من تطوع ا �صوم �ان -وسلم علیه هللا صلى- أنه على دل   فإنه اآلتي عائشة

  النیة".

وأن الفرض ال بد فیه من التبییت �خالف النفل  ،مما یدل على الفرق بین الفرض والنفل ،نعم

 فإنه �جوز �النیة من النهار، �ما دل علیه حدیث عائشة.

  رمضان". لصوم مساو   غیر عاشوراء صوم �أن "وأجیب

لكن وجو�ه ما هو مثل وجوب الر�ن من أر�ان  ،جه، نعم �ان واجب الیس مساو� ا له من �ل و 

 اإلسالم.

 أنه فعلم ،�أكل لم ولمن أكل لمن اإلمساك ألزم -وسلم علیه هللا صلى- فإنه علیه �قاس "حتى

 حتى نام �من سواه ما علیه فیقاس ،لتعذره تبییت �غیر عاشوراء أجزأ إنما وألنه خاص، أمر

  أصبح".

بیت النیة من اللیل؟ �یف  :بییت لتعذر التبییت األمر في أثناء النهار، �یف نقول�غیر ت ،نعم

 �قال واألمر في أثناء النهار بی ت النیة من اللیل؟ ما �مكن؛ ألن اللیل ذهب.

 وهو". عائشة حدیث وأما ،مجزئ  صوم أنه ووجو�ه اإلمساك تمام من یلزم ال أنه "على

 اء النهار و�ؤمر المسافر �اإلمساك إذا قدم.كما تؤمر الحائض �اإلمساك في أثن

: فقال یوم -وسلم علیه هللا صلى- النبي علي قالت: دخل -رضي هللا عنها-وعن عائشة "

 لنا أهدي آخر، فقلت: یوم ا أتانا ثم ،»صائم اإذ   فإني«: قال ،ال: قلنا »شيء؟ عند�م هل«

: فقال واألقط السمن مع لتمرا هو مهملة فسین تحتیة فمثناة المهملة الحاء �فتح حیس،

 بیت �كون  أن من أعم أنه عنه: فالجواب ،مسلم رواه »فأكل صائم ا أصبحت فلقد ،أر�نیه«

  أوال ". الصوم
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 لم یبیت.أو ال، نعم هل بی ت أو 

 العام إلى یرد المحتمل ألن التبییت؛ على "فإنه أعم من أن �كون بیت الصوم أو ال، فیحمل

  ".»صائم ا أصبحت إني �نت« حدیثها روا�ات �عض في أن على ونحوه،

الصوم �شروعه  ال یلزمفثم أراد أن �فطر  ،أو لو أصبحت صائم ا ناو� ا مبیت ا وهو صوم نفل

 .المتطوع أمیر نفسه

 طالب:...

 .ال ما تكفي ما تكفي

 ولم والنذر، والقضاء والنفل الفرض بین الفرق  وعدم التبییت حدیث عموم األصل أن "والحاصل

 علیهما".  البقاء فتعین ،األصلین هذین یرفع ما �قم

 ؟ماذا

 طالب:... 

 .علیه شيء للشهر، حرمة الشهر في قضاء رمضان ما علیه شيء ما

 أنصاري  مالك بن سعد بن سهل العباس أن هو -عنه هللا رضي- سعد بن سهل "وعن

- النبي مات سهال   -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فسماه حزن ا اسمه �ان :�قال خزرجي،

 :وقیل وتسعین إحدى سنة �المدینة سهل ومات ،سنة عشرة خمس وله -وسلم علیه هللا صلى

 علیه هللا صلى- هللا رسول أن �المدینة الصحا�ة، من مات من آخر وهو ،وثمانین ثمان

 وأخروا« :أحمد زاد ،علیه متفق ،»الفطر عجلوا ما �خیر الناس یزال ال«: قال -وسلم

 في قال ،»النجوم اشتباك إلى اإلفطار یؤخرون  والنصارى  الیهود ألن« :داود أبو زاد ،»ورالسح

  لهم". وسمة البدعة ألهل شعار ا ملتنا في صار ثم المصابیح شرح

الرافضة ما �فطرون إال إذا اشتبكت النجوم، ما �صلون المغرب إال إذا اشتبكت النجوم،  ،نعم

  العافیة.سلفهم في ذلك الیهود، نسأل هللا
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 من �أخبار أو �الرؤ�ة الشمس غروب تحقق إذا اإلفطار تعجیل استحباب على دلیل "والحدیث

  المهلب". قال والنصارى، الیهود مخالفة وهي العلة ذ�ر وقد �قوله، العمل �جوز

 .المهلب الشارح شارح الصحیح

 طالب:...

 نعم.

 العبادة، على له وأقوى  �الصائم أرفق ألنهو  اللیل، من النهار في یزاد ال أنه ذلك في "والحكمة

  فیه". الفضل ورأى تعمده لمن إال تأخیره �كره وال ،مستحب اإلفطار تعجیل الشافعي: قال

 بدلیل الوصال إلى السحر.

 ما سعید أبي حدیث في �ما السحر إلى المواصلة -وسلم علیه هللا صلى- إ�احته في "قلت:

 من قوله: وللترمذي أن إال لشهوتها ودفع ا للنفس سیاسة لكذ �ان إذا �راهة ال أنه على یدل

 عز- هللا قال«: قال -وسلم علیه هللا صلى- النبي عن -عنه هللا رضي- هر�رة أبي حدیث

 إلى أحب اإلفطار تعجیل أن ى              عل دال »فطر ا أعجلهم إلي عبادي أحب: -وجل

 أو اإلفطار، تعجیل من أفضل تكون  ال السحر إلى المواصلة إ�احة وأن تأخیره، من تعالى هللا

  السحر". إلى یواصلون  وال �فطرون  الذي �عبادي یراد

فهو أحب العباد إلى هللا مطلق ا وهو أكرمهم على هللا، و�ن واصل وصاله خاص �ه، بدلیل 

، �ما »، إنما أبیت عند ر�ي �طعمني و�سقینيإني لست �هیئتكم«الحدیث اآلتي: إنك تواصل! 

 سیأتي إن شاء هللا تعالى.

 هللا صلى- لتصر�حه ؛الحدیث عموم عن خارج فإنه -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول و"أما

 �كن لم و�ن تعالى هللا إلى الصائمین أحب فهو �أتي، �ما مثلهم لیس �أنه -وسلم علیه

 هللا رضي- نسأ �أتي، وعن �ما متصلة أ�ام ا ولو الوصال في له أذن قد ألنه فطر ا؛ أعجلهم

حور في فإن تسحروا«: -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول قال: قال -عنه  المهملة �فتح »الس 

  �ه". یتسحر لما اسم
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حور �الو ضوء والط هور، لما یتوضأ �ه و�تطهر �ه والو جور.  الس 

حور بر�ة« مصدر، أنه على �الضم "وروي    علیه". متفق »فإن في الس 

حور �عني حور فعل المتسحر، االس  حور ما یتسحر �ه، والس  �ما أن الوضوء فعل المتوضئ،  ،لس 

 نعم.

ع وه". فال سعید أبي حدیث من أحمد "زاد   تد 

 ت د عوه. نعم. أي ال تتر�وه.

 »المتسحر�ن على �صلون  ومالئكته هللا فإن ،ماء من جرعة أحد�م یتجرع أن فال ت د عوه ولو«"

  ولكنه". ،التسحر وجوب األمر وظاهر

. ر ف   ص 

  أصحا�ه". ومواصلة -وسلم علیه هللا صلى- مواصلته من ثبت ما الندب إلى عنه "صرفه

 جماهیر أهل العلم. ،و�الندب قال الجمهور

حكم الوصال، ونقل ابن المنذر اإلجماع على أن التسحر مندوب والبر�ة  في الكالم "و�أتي

ن ة ومخالفة أ فصل ما بین «هل الكتاب، لحدیث مسلم مرفوع ا: المشار إلیها فیه اتباع الس 

والتقوي �ه على العبادة، وز�ادة النشاط والتسبب  »صیامنا وصیام أهل الكتاب أكلة السحر

 للصدقة على من سأل وقت السحر".

تسحروا فإن في «، »هلموا إلى الغداء المبارك السحور«كل هذا مما �فید استحباب هذه األكلة، 

 .»السحور بر�ة

 الب:...ط

 .نعم

 طالب:...

 .، �فطر، إذا تأكد �فطر�فطر
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 طالب:...

 أعمالكم الواجبات. الواجبات، وما أ مر �إتمامه �الحج والعمرة. ن ، تبطلو نعم

 لیس إنه :االستیعاب في البر عبد ابن قال .-عنه هللا رضي- الضبي عامر بن سلیمان وعن"

  عامر". بن سلیمان غیر ضبي الصحا�ة من

ولذا �قول ابن عبد البر �قال: أو قال  ،ع أن في من بني ضبة عدد �لهم صحا�ةسلمان، م

 ؟الأم �عضهم، عبارة ابن عبد البر عند�م 

 طالب:...

 �قول ابن عبد البر؟ماذا 

 طالب:...

 . فیه من بني ضبة جمع من الصحا�ةقال �عض أهل العلم ما نسبه إلى نفسه، و�ال

 �جد لم فإن تمر على فلیفطر أحد�م أفطر إذا«: الق -وسلم علیه هللا صلى- النبي "عن

  ".»طهور فإنه ماء على فلیفطر

 .من الماء، والماء �حصل �ه الفطر والتمر أفضل ،فالرطب أفضل من التمر

 طالب:...

 فیه؟ ماذا نعم؟ 

          ... طالب:

  .نعم

 اقرأ.

          ... طالب:

 وال ما یوجد؟ ما یوجد أصال  عندهم؟یوجد 
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 الب:...ط

الناس �فطرون علیه قبل  من نه في وقت الخراف ما �صیر؟ ما �صیر؟ �مأال ال �مكن 

 الثالجات، رمضان وقت عز الصیف.

 عمران حدیث من روي  قد والحدیث والحاكم، حبان وابن خز�مة ابن وصححه ،الخمسة "رواه

 اأ�ض   ورواه ،وصححه والحاكم الترمذي رواه أنس حدیث ومن ضعف، وفیه ،حصین بن

 كان: "قال ،-وسلم علیه هللا صلى- فعله من أنس، حدیث من وغیرهم والنسائي الترمذي

 ،تمرات فعلى �كن لم فإن �صلي أن قبل رطبات على �فطر -وسلم علیه هللا صلى -هللا رسول

  ثالث". أنها التمر عدد في وورد ،"الماء من حسوات حسا �كن لم فإن

 مخر جة؟ ؟مخر ج هنا

 طالب:...

 عند اإلخوان مخر جة؟

 طالب:...

 ؟عند�مماذا 

 طالب:...

ن ه. ن ه، �قول: فاز �األجر من �حلي منه س  ن ة، رسول هللا س   كیف یزعم تحقیقه؟ فطور التمر س 

ن ة، هو ذ�ر �ما اإلفطار أن على ودل ذ�رناه، ما معنى في روا�ات الباب "وفي  ابن قال الس 

  أمته". على -وسلم علیه هللا ىصل- شفقته �مال من وهذا القیم:

ا،  ،شك إذا جفت وخلت المعدة تحتاج إلى شيء من الحالء هما فی �حتاج إلى شيء یرطبها أ�ض 

ا �فید البصر، أكل الحلو على الجوع �فید البصر.  فیكون مع الحالء الماء. وأ�ض 

 �ه، القوى  نتفاعوا قبوله إلى أدعى المعدة خلو مع الحلو الشي الطبیعة إعطاء فإن ،"ونصحهم

 فإن یبس، نوع �الصوم لها �حصل الكبد فإن الماء وأما �ه، تقوى  فإنها الباصرة القوة سیما ال
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 لها التي الخاصیة من والماء التمر في ما مع هذا �عده، �الغذاء انتفاعها �مل �الماء رطبت

 القلوب". أطباء إال �علمها ال القلب صالح في تأثیر

 .هللا المستعان

 م صل على محمد.الله

 طالب:...

 في الفطور؟ 

 .ال ال ال


