
 أحكام آيات الصيام

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 آيات الصيام   أحكام
 (187-183سورة البقرة )

 عبدالعزيز بن سعد الدغيثر د. كتبه: 

 الحمد هلل رب العاملين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

من أحكام آيات  ملا تيسر البحث جمعفإن هللا تعالى أنزل كتابه ليعمل به وال يمكن ذلك إال بمعرفة معانيه، وفي هذا 

 ، ومن هللا أستمد العون والتوفيق.في سورة البقرة الصيام

 قوله تعالى:"ياأيها الذين آمنوا"

 من أحكام هذه اآلية: 

وم اإلسنننوم وأننند أجمنننع املسنننلمون علنننى ذلنننك.، والتكلينننخا بن غينننر املكلنننخ غينننر م ا بنننا صننن أن منننن طنننرو  وجنننوب ال -1

و البننالا العاأننل. وأمننا الصننيط الننذو يبيننق الصننوم بعنند بلوغننه عبننر سنننين فإنننه سنن مر بننه وي ننرب بابحكام، واملكلننخ هنن 

 .  1على تركه ليعتاد على الصوم كما ي مر بالصوة، ال بنه واجب عليه

وأن من توفرت البرو  أثناء النهار فإنه يمسك ويقض ط، ووجه إمساكه أنه م ا ب بهننذه اآليننة فالبننرو  متننوفرة   -2

أننال ابننن أدامننة فنني  .منتفيننة، ووجننه وجننوب الق نناء فحنننه ال ي نن  صننوم جننزء مننن النهننار وأياسننا علننى الحننا   واملوانننع

وعنننننه ال  -يعنننننط لننننزمكم اإلمسننننا  والصننننوم -املقنننننع:ن وسن أسننننلم أننننافر أو أفننننان مرنننننون أثننننناء النهننننار أو بلننننا صننننيط فكننننذلك

 . 2حنيفةيلزمكم ش طءن وذكر في البرح الكبير أن املذهب ابول وفاأا ببي 

  قوله تعالى:" كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"

 . 3فيه أن الصوم فرض وركن من أرأان اإلسوم وهذا باإلجماع، فمن أنكر وجوبه فقد كذب بالقرآن واملكذب به أافر

 فيها من ابحكام ما يلي:  قوله تعالى " أياما معدودات"،

وهنننو الينننوم عنننند  -ي يكنننون باإلمسنننا  عنننن املفبنننرات منننن  لنننوع الفرنننر ال ننناني إلنننى غنننروب البنننم أن الصنننوم البنننر  -1 

. ومننن ذلننك يعلننم أن الوصننال غيننر مبننروع، كمننا فنني حننديث أهنني هريننرة ر نن ط هللا عنننه أن النيننط 4اإل ننون كمننا فنني املفننردات

 .5صلى هللا عليه وسلم نهى عن الوصال. متفق عليه

ننناء النهننار فإنننه يلننزم اإلمسننا  لوجننود البننرو  وانتفنناء املوانننع، ويلننزم الق نناء بنننه لننم يصننم أنه إذا أامت البينننة فنني أث-2

 . 7، وعليه فتوى اللجنة الدا مة والبيخ ابن باز6وم له من زال عذره وسط النهار ،يوما أامو

 فيها من ابحكام ما يلي: قوله تعالى:" فمن كان منكم مريضا"

 نقل القر يط أن املري  له حالتين: الرخصة للمري  أن يفبر وأد -1

 
 .15/181وفتاوى الشيخ ابن ابز  127، والصوم واإلفطار/1/324، والسلسبيل  7/357املقنع  1

 .7/359املقنع  2 
 . 13عن الصوم واإلفطار /  3/344وحاشية الروض  668وموسوعة اإلمجاع/ 52اإلمجاع البن املنذر/ 3 

 .554املفردات / 4
 . 2/317سبل السالم  5
 . 1/324السلسبيل  6
 .15/193وفتوى ابن ابز  10/210وفتاوى اللجنة   1/323السلسبيل  7
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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 

 .1أو ي اف تماديه أو ي اف تزيده ص  له الفبر

 يعننذر بننالفبر إال مننن أننان الصننوم جاهننده جكنندا غيننر محتمننل وأمننا مننن أننان الصننوم غيننر وذكننر البيننرو رحمننه هللا أنننه ال

 . 2جاهده فكو بمعنى ال حيح الذو يبيق الصوم فعليه أداء فرضه

 .3وفيها أن املري  لو صام فقد فعل مكروها إلضراره بنفسه وتركه ت فيخ هللا تعالى-2

يان البر  فتعم أل ما يبلق عليه سفرا. وفي اآلية من ابحكام ما أوله:نسفرن نكره في س قوله تعالى:" أو على سفر"

 يلي:

وهننو مننذهب أبنني حنيفننة والراهريننة ور حننه طننيخ  -الرخصة ملن أان مسافرا أن يفبر ولننو أننان سننفره سننفر معصننية  -1

 .4اإلسوم 

، ونقننوه عننن 6وم، ور حننه طننيخ اإلسنن 5وفيهننا أن أننل مننا أ لننق عليننه سننفر فإنننه مننرخ  للفبننر وهننو مننذهب الراهريننة  -2

 عدد من السلخ. وذهب اب مة ابربعة إلى تحديد السفر ولكم أدلة تراجع في املبوالت.

وفيهنننا أن منننن سنننافر أثنننناء النهنننار فإننننه يبننناح لنننه الفبنننر، وهنننذا هنننو املنننذهب عنننند الحنابلنننة وهنننو أنننول الراهرينننة خوفنننا  -3

 .7للجمكور 

 .8ن ي لخ عامر البلد خلخ ظكره وفيها أنه ال يفبر حتى يتحقق فيه وصخ السفر بأ -4

وفنني أولننه تعننالى:ن علننى سننفرن دليننل علننى أن الرخصننة ملننن أننان مسننافرا فنني البريننق، او ملننن يصننل إلننى بلنند وهننو ال ينننوو  -5

اإلأامة التط ت رجه عن حد السفر. أما من وصل إلى بلد غير بلده وعزم على البقاء فتننرة ت رجننه عننن حنند السننفر عرفننا 

. وذلنننك بن نعلنننىن تننندل علنننى االسنننتعوء واالسنننقرار، ولقولنننه تعنننالى:ن وسذا ضنننربتم فننني 9رخ  السنننفرفإننننه ال يتنننرخ  بننن  –

 ، فالناس إما ظاعن مسفر وسما مقيم وال ثالث لكما.10ابرضن ولقوله:ن يوم ظعنكم ويوم إأامتكمن

يقننيم املكنناجر بعنند أ نناء وأد حدد املالكية والبافعية أن اإلأامة أأل من أربعة أيام ال تمنعه مننن الرخصننة لحننديث:ن 

، وحنننده الحنابلننننة فننني املبننننكور عنننننهم إلنننى أنننننه إن أأنننام عبننننرين فرضننننا فإننننه يتننننرخ  فنننإن زاد فرضننننا أتننننم 11منسنننكه ثوثننننان

 
 .2/276القرطيب  1
 . 3/374. وحاشية الروض 3/79عن التسهيل  2
 .3/147املغين  3
 .24/106جمموع الفتاوى  4
 .5/9احمللى  5
 .24/13جمموع الفتاوى  6
 . 92-91/ والصوم واإلفطار 6/259واحمللى  3/100املغين  7
 .3/101املغين  8
 .54إمتاع أويل النظر/ 9

 . 80النحل / 10
 (. 352( ومسلم)5رواه البخاري يف العمرة ابب رقم ) 11
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واسننتدلوا بقصننره صننلى هللا عليننه وسننلم فننني مكننة وأنننه أأننام أربعننة أيننام، وحنننده الحنفيننة ب مسننة عبننر يومننا. فالتحديننند 

  .1مذهب الجمكور 

ينو إأامة ولم يعلم متى يذهب سواء غلب على ظنه أ اء الحاجة في مدة يسيرة أو  ويلة، واحتمل وفيه أنه إن لم -6

وهننذا مننذهب  -انق اؤها في املدة التط ال تقبع حكم السفر مما تقدم في املسألة السابقةا فإنه يترخ  رخ  السفر

 . 2الحنفية واملالكية والحنابلة وأول عند البافعية

فننأفبر، كمننا فنني أولننه تعننالى:ن فمننن أننان منننكم مري ننا أو بننه أذى مننن رأسننه  :التقنندير ن أيههام أ"ههر"قولهه تعالى:"فعههدة مهه

 . 4، تقديره: فحلق ففدية. أال ابن العربي: وهو من لبيخ الفصاحة3ففدية..ن

فلي  في اآلية على هذا التأويل عنندم صننحة صننوم املسننافر ل بننوت صننومه صننلى هللا عليننه وسننلم فنني السننفر. ولكننن أنند   -1

يكننون فيهننا إيمنناء إلننى اسننتحباب الفبننر ملننن ال يبننق عليننه الصننوم، فننالفبر رخصننة، وهننو مننذهب الحنابلننة ور حننه طننبخ 

 .5اإلسوم وتلميذه ابن القيم واللجنة الدا مة والبيخ ابن باز

هللا  الصنننوم أف نننل لحنننديث أبننني الننندرداء ر ننن ط هللا عننننه وفينننه:ن ومنننا فيننننا صنننا م إال رسنننول  نوذهنننب اب منننة ال وثنننة إلنننى أ 

، ور حننه ابننن 6صلى هللا عليه وسلم وعبدهللا بن رواحةن متفننق عليننه، وال يفعننل النيننط صننلى هللا عليننه وسننلم إال ابف ننل

 .7ع يمين

 .8وذهب عمر بن عبدالعزيز وغيره إلى أن ابف ل ابيسر للمسافر لعموم أدلة التيسير

اب منننة ابربعنننة، وأمنننا منننا أخرجنننه الننندارأبنط عنننن وفينننه دلينننل علنننى عننندم وجنننوب التتنننابع وسنمنننا هنننو مسنننتحب وهنننو أنننول  -2

ن متتابعننناتن أنننال الننندارأبنطن إسنننناده 9عائبننة ر ننن ط هللا عنهنننا األنننت: نزلنننت ن فعننند منننن أينننام أخنننر متتابعننناتن، فسنننقبت

. وحديث أبي هريرة ر  ط هللا عنه أننال أننال صننلى هللا عليننه وسننلم:ن مننن أننان عليننه صننوم مننن رم ننان فليسننرده 10صحيح

 . 12موالن على االستحباب إن ثبتافمح 11وال يقبعهن

وفينننه دلينننل علنننى أن أهنننل البلنننند إذا صننناموا تسنننعة وعبنننرين يومننننا وثمنننة معنننذور لنننم يصننننم معكنننم فإننننه يق نننيه تسننننعة  -3

 .13وعبرين يوما وهو أول الحمكور 

 
 . 104-103الصوم واإلفطار / 1
 الصوم واإلفطار. 2
 . 196البقرة/  3
 .  3/77، التسهيل 1/78أحكام القرآن  4
 .15/234ابن ابز وفتاوى الشيخ  1/200وفتاوى اللجنة   1/326السلسبيل  5
 . 78، الصوم واإلفطار /6/219اجملموع  6
 .263فتاوى أركان اإلسالم / 7
 .3/150املغين  8
 نسخت :تعين 9

 . 2/192سنن الدارقطين  10
هذا   2/545نسائي والدارقطين، وعد الذهيب يف امليزان وفيه عبدالرمحن بن إبراهيم وثقه البخاري وأمحد وأبو زرعة وابن القطان وضعفه ابن معني وال 4/259 والبيهقي 2/191رواه الدارقطين  11

 احلديث من مناكريه. 
 . 6/367واجملموع  3/88، وانظر املغين 181-176الصوم واإلفطار / 12
 .2/281القرطيب  13
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وهننو وفيه دليل ملن أجاز صوم النافلة أبل أ اء الفرض لقوله تعالى:ن فعدةن وهنني نكننرة واأعننة فنني جننواب البننر ،   -4

 .1مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة

وفيننه دليننل ملننن لننم يوجننب الكفننارة علننى مننن أخننر الق نناء لريننر عننذر إلننى رم ننان آخننر، وهننو مننذهب الحنفيننة. وذهننب  -5

الجمكنننننور إلنننننى لنننننزوم الكفنننننارة ل بنننننوت ذلنننننك عنننننن ابنننننن عبننننناس وأبننننني هرينننننرة ر ننننن ط هللا عنهمنننننا ولنننننم يعلنننننم لكمنننننا م نننننالخ منننننن 

. ور نن  الب ننارو أننول الحنفيننة فقننال: ولننم يننذكر هللا اإل عننام، 3ن أكنن م: ال أعلننم لكننم م الفننا. وأنند أننال ي نني بنن 2ال ننحابة

 . 4إنما أال: فعدة من أيام أخرن

 وفيه أن الق اء دين على من ترخ  فأفبر، فإن مات أبل الق اء فله ثوث حاالت:  -6

 ش طء.ابولى: أن يموت أبل تمكنه من الق اء فو ش طء عليه وال يلزم الورثة  

أن يمننوت مفر ننا بننأن تمكننن مننن الق نناء فلننم يقنن ، فننذهب الجمكننور إلننى أنننه يبعننم عنننه مننن تركتننه وال يصننام  :ال انيننة

. وأننننال داوود وبعنننن  البننننافعية إلننننى أن ابولينننناء ي يننننرون بننننين الصننننوم 5عنننننه ور حننننه طننننيخ اإلسننننوم وتلميننننذه ابننننن القننننيم

 . 7بن باز رحمه هللا: يبرع لبع  أأاربه أن يصوموا عنه. وأال البيخ ا6واإل عام من تركته لعموم أحاديث الق اء

ذهننننب الجمكننننور إلننننى أأهننننا منسننننوخة وأن هننننذا أننننان فنننني أول  قولهههه تعههههالى:" وعلهههى الههههذين يايقوسههههه فديههه   عههههام م ههههك ن"

اإلسوم، وهو أول سلمة بن ابأوع وابن عمر ومعاذ ر  ط هللا عنهم. وذهب ابن عباس ر  ط هللا عنهما إلى أأها محكمة 

أونننهن بمعنننى يتكلفونننهفي وَّ
َ
. 8من يستبيع الصوم بكلفة ومبقة أالكبير واملري ، وأرأ ابن عباس ر  ط هللا عنهما:ن ُيب

 وعلى أراءته فإن في اآلية:

وهننو أننول الجمكننور، لكننذه القننراءة، وفعننل أننن  ر نن ط هللا  -لزوم الفدية على من أننان مري ننا وال يررننى بننرؤه أو كبيننرا -1

 .9عنه

امنننل واملرضنننع إن خافتنننا علنننى نفسنننيهما، أنننال ابنننن عبننناس ر ننن ط هللا عنهمنننا فننني اآلينننة:ن أاننننت رخصنننة وم نننل الكبينننر: الح -2

للبنننيخ الكبينننر واملنننرأة الكبينننرة وهمنننا يبيقنننان الصنننيام أن يفبنننرا ويبعمنننا مكنننان أنننل ينننوم مسنننكينا، واملرضنننع والحبلنننى إذا 

 ، ولم يذكر الق اء بنه أمر معلوم.10خافتا على أوالدهما أفبرتا وأ عمتان

 .11وفيها أن الفدية تكون  عاما فو يرزئ غير البعام -3

 
 . 172. الصوم واإلفطار/ 3/437حاشية الروض  1
 . 172الصوم واإلفطار / 2
 . 3/438حاشية الروض  3
 ،  2/283نقله القرطيب  4
 .441-3/440حاشية الروض  5
 . 166-161الصوم واإلفطار / 6
 . 15/365جمموع فتاوى الشيخ  7
 (.2/197( والبغوي)2763الطربي أثر رقم)  8
 ، إال أن يفطر بعذر معتاد مع مرضه هذا ، كالسفر ، فال جيب حينئذ عليه قضاء وال فدية ، وهو املذهب .   7/364املقنع  9

 رواه أبو داوود. 10
 . 208 م واإلفطارالصو  11
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جننواز دفننع مننذهب الجمكننور و . 1نقل القر يط عن أبي عبيد أن أوله:ن فدية  عام..ن بينت أن لكل يننوم  عننام واحنند -4

وأننال البننيخ ابننن بنناز رحمننه هللا: وال حننرج أن تعبنني الجميننع واحنندا مننن الفقننراء  . (2)الفديننة ملسننكين واحنند جملننة واحنندة 

 .3بيتا فقيراأو 

، واسننتدلوا  (4) وفنني أولننه:ن  عننامن اسننتدل بننه مننن أجنناز إ عننام املسنناكين ببعننام مببننوب، وهننو روايننة عننند الحنابلننة -5

 .5أي ا بفعل أن  ر  ط هللا عنه. واختاره البيخ ابن ع يمين رحمه هللا

 لم يرز ه ذلك. وفي أوله:ن مسكين..ن أنه ال يعبى إال من أسكنته الحاجة، فلو أعبى غير محتاج عامدا -6

فيننه مبننروعية الزيننادة فنني اإل عننام عننن الواجننب، أننال ابننن عبنناس ر نن ط هللا  قوله تعالى:" فمن تاوع " هاا فوهو " ها لهه"

 .6عنهما:ن فمن تبوع خيرا..ن أال: مسكينا آخر فكو خير له. رواه الدارأبنط وأال: إسناده صحيح ثابت

علنننى أنننول منننن ر ننن  إحكنننام اآلينننة فنننإن فيهنننا أننننه يرنننوز للكبينننر  ن"قولهههه تعهههالى:" وأن تصهههوموا " ههها لكهههم  ن كنهههتم تعلمهههو 

 .7واملري  الذو يبق عليه الصوم أن يصوم إذا لم يوِد به إلى الكو 

فيننه إيمنناء إلننى اختصنناش هننذا البننكر باإلك ننار مننن أننراءة القننرآن،  قولهه تعههالى:"  هور رمضههان الهذف أسههقر فيهه القههرآن"

 م وهدو ال حابة ر  ط هللا عنهم من بعده. وهذا هو هدو النيط صلى هللا عليه وسل

فيه أن النندعوة بننالقرآن أنأنن  وأعرننم أثننرا لوصننفه بالكدايننة،  قوله تعالى:" هدى للناس وبينات من الودى والفرقان"

أننال علنني ر نن ط هللا عنننه:ن ومننن ابتغننى الكنندى بريننره أضننله هللان رواه الترمننذو، فكننو كننوم هللا وخيننر الكننوم كننوم هللا، وأنند 

صنننلى هللا علينننه وسنننلم ي بنننب بسنننورة ننن وأننند أنننال تعنننالى:ن وسن أحننند منننن املبنننركين اسنننترار  فنننأجره حتنننى يسنننمع  أنننان

 .كوم هللا...ن

 فيه من ابحكام: قوله تعالى:" فمن  ود منكم الشور فليصمه"

هننار فإنننه ال يبنناح لننه استدل بهننا الجمكننور مننن الحنفيننة واملالكيننة والبننافعية والحنابلننة فنني روايننة أن مننن سننافر أثننناء الن  -1

الفبنننر، بنننننه طنننكد وأننننت الصنننوم فينننندخل فننني أولننننه تعننننالى:ن فليصنننمهن. ومننننذهب الحنابلنننة إباحننننة الفبنننر بن معنننننى اآليننننة 

 .8عندهم: من طكد اليوم أامو بداللة السنة وفعل ال حابة

علينننه الق ننناء وذلنننك فننني اسنننتدل الحنابلنننة بهنننذه اآلينننة علنننى أن منننن أفبنننر لعنننذر أول النهنننار ثنننم زال عنننذره فإننننه يمسنننك و  -2

 مسا ل:

 وهو أول عامة أهل العلم. –ابولى: إذا أامت البينة بالرؤية أثناء النهار 

ال انية: أل من أفبر والصوم واجب عليه أاملفبر بو عذر، ومن ظن غروب البم  وملا ترب، ونحوهم فإنننه يمسننك 

 بو خوف.
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 أحكام آيات الصيام

وهننو أي ننا مننذهب أبنني حنيفننة خوفننا ملننذهب  -بننرئ مننري  مفبننرا ال ال ة: إن بلا صيط أو أسلم أافر أو أفان مرنون أو

 .1البافعي، وكذلك إذا  كرت حا   أو نفساء أو أدم املسافر مفبرا

إما تسعة وعبرين    -3 القمرو ويكون  في اللرة وهو البكر  املعروف  البكر  إال  أنه ال يصام  البكرن  استدل بقوله:ن 

 يوما وسما ثوثين. وفي ذلك مسا ل:

إن صننام الننناس ثمانيننة وعبننرين يومننا بسننبب غننيم أو صننام  ننف  برؤيننة بلنند ثننم سننافر إلننى بلنند سننبق البلنند ابول  ابولننى:

 .2في الرؤية فيلزمه أن يقض ط يوما بن البكر ال يقل عن تسعة وعبرين يوما

ين أن أول ينننوم ال انيننة: أمنننا إن صنننام النننناس برؤيننة خا النننة ولنننم ينننروا هننول طنننوال ليلنننة ال وثنننين، فننإأهم يصنننومون بننننه تبننن 

 صاموه هو تمام ال وثين من طعبان.

، وأنند أالننت عائبننة ر نن ط هللا عنهننا: أننان رسننول هللا صننلى هللا 3وفيه استحباب ترائي الكول ليلة ال وثننين مننن طننعبان  -4

 .4عليه وسلم يتحفظ من طعبان ما ال يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رم ان فإن غم عليه عدَّ ثوثين ثم صامن

فيه أنه ال يرب الصوم إال إن دخل البكر بيقين، وعيها فيكره صيام يوم البك، واختلخ العلماء في تحديد يننوم و -5

 البك على أأوال منها:

: أنننه الينننوم املكمنننل لل وثنننين منننن طنننعبان النننذو تكنننون ليلتنننه صنننحوا فنننإن لنننم ينننَر الكنننول فيهنننا فإننننه يكنننره الصنننوم علنننى ابول 

ور أهننل العلننم، وأنند أننال عمننار ر نن ط هللا عنننه:ن مننن صننام اليننوم الننذو يبننك فيننه مننذهب مالننك والبننافعي وأحمنند وجمكنن 

  .5فقد عص ى أبا القاسم صلى هللا عليه وسلمن

أنه اليوم املكمل لل وثين من طعبان الذو تكون ليلته بها غيم أو أتر يحول دون رؤية الكننول، وفنني هننذه املسننألة ال اني:

 أأوال:

ى هللا عليه وسلم: فإن غم عليكم فاأدروا لهن واملعنى: ضيقوا له بأن يرعل لقوله صل  ،وجوب الصوم احتيا ا .1

يوما، وعبرين  تسعة  إلى   البكر  الرجوع  فيرب  بمعناه  وأعلم  الحديث  راوو  وهو  عنهما  عمر ر  ط هللا  ابن  ولفعل 

 . وهو ظاهر مذهب اإلمام أحمد.  6تفسيره

عمنننار وغيننره فنني النهنننط عننن ينننوم البننك. وسعمننناال  تحننريم الصننوم وهنننو مننذهب أبننني حنيفننة ومالننك والبنننافعي لحننديث .2

لحصنننل وهنننو بقننناء طنننعبان. وللنهنننط عنننن تقننندم رم نننان بصنننوم ينننوم أو ينننومين، ولحنننديث:ن فنننإن غنننم علنننيكم فنننأكملوا عننندة 

 ، وأما رواية:ن فاأدروا له ن فتفسر بالروايات ابخرى.7طعبان ثوثينن

  8طيخ اإلسوم رحمه هللا. أنه يروز صومه ويروز فبره وهو مذهب أبي حنيفة، وهو أول  .3
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أنه يستحب صيامه أال فنني الفننروع: ولكننن ال ابننت عننن أحمنند أنننه أننان يسننتحب صننيامه اتباعننا البننن عمننر وغيننره مننن  .4

 .1ال حابة الذين أانوا يصومونه وال يأمرون الناس بصومه

 

منننننوان فقنننند وجننننب عليننننه وفيننننه أن مننننن طننننكد البننننكر برؤيننننة ثقننننة ممننننن دخننننل فنننني الفبنننناب ابول بقولننننه:نيا أ هننننا الننننذين آ -6

الصننوم، بن الفبنناب لحمننة أافننة، فننإذا ُرأو الكننول فنني بلنند لننزم أهننل الننبود ابخننرى الصننوم دون االعتبننار باملبننالع. وهننو 

. والقنننول ال ننناني اعتبنننار املبنننالع وهنننو أنننول بصنننحاب أبننني حنيفنننة وحننندده البنننافعي بقنننرب البلننندان، وهنننو 2منننذهب أحمننند

دالير والننننووو وطنننيخ اإلسنننوم وعلنننل بنننأن أنننل أنننوم م نننا بون بمنننا عنننندهم كمنننا فننني اختينننار جمنننع منننن ابحققنننين أنننابن عبننن 

أوأنننننات الصنننننوة، ولحنننننديث كرينننننب منننننع ابنننننن عبننننناس ر ننننن ط هللا عنهماوفينننننه أن أبنننننا كرينننننب أنننننال: أال تكتفننننني برؤينننننة معاوينننننة 

 .3وصيامه؟ فقال: ال، هكذا أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. رواه مسلم

 .4بار للحساب في الصوم إجماعاوفيه أنه ال اعت -7

وفيه أن من رأى هول رم ان وحده ولم يقبل أولننه لزمننه الصننوم، بنننه طننكد البننكر، وهننو ظنناهر مننذهب الحنابلننة،   -8

وأال طيخ اإلسوم: طر  أونه هوال وطكرا: طكرته بين الناس واستهول الناس به، حتى لو رآه عبرة ولم يبتهر ذلك 

ن طنننكاد هم منننردودة أو لكنننوأهم لنننم يبنننكدوا بنننه أنننان حكمكنننم حكنننم سنننا ر املسنننلمين، واسنننتدل عنننند عامنننة أهنننل البلننند لكنننو 

رحمننه هللا بحننديث:ن صننومكم يننوم تصننومونن وأياسننا علننى مننن رأى هننول النحننر وحننده فإنننه ال يقننخ فنني املناسننك لوحننده 

 . 5د رؤيته للكولواست نى رحمه هللا من أان في مكان لي  فيه غيره، فإنه يصومه بمرر  بل حكمه حكم الناس،

أنننال البنننيخ السنننعدو رحمنننه هللا:ن أعننناد الرخصنننة  قولهههه تعهههالى:" ومهههن كهههان مريضههها أو علهههى سهههفر فعهههدة مهههن أيهههام أ"هههر"

، وهنننننذا التفسننننير علنننننى أننننول الجمكننننور بنننننأن اآليننننة ابولنننننى 6للمننننري  واملسننننافر لنننننالو يتننننوهم أن الرخصنننننة أي ننننا منسننننوخةن

 ن اآلية السابقة محكمة فإأها أعيدت للتأكيد.منسوخة، وعلى أول ابن عباس ر  ط هللا عنهما بأ

 فينننه مبنننروعية اختينننار ابيسنننر عنننند الت يينننر وأننند صننن  عنننن قولهههه تعالى:"يريهههد ا يكهههم الي هههر ول يريهههد يكهههم الع هههر"

 عائبة ر  ط هللا عنها أن النيط صلى هللا عليه وسلم ما خير بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.

فيه أن الق اء يحكي ابداء فإذا أفبر لعذر تسننعة وعبننرين يومننا فإنننه يق ننيه تسننعة  لتكملوا العدة"و  قوله تعالى:"

 وعبرين يوما.

 فيه من ابحكام ما يلي: قوله تعالى:"ولتكباوا ا على ما هداكم ولعلكم تشكرون"

 فيه مبروعية التكبير عند إكمال العدة برروب طم  آخر يوم من رم ان. -1

. وأنند 7ه لو كير هللا بأو لفظ فإنه أد وافق السنة كمننا أننال اإلمننام أحمنند فيمننا نقلننه عنننه القر يننط فنني تفسننيرهوفيه أن  -2

 ورد عن ال حابة صيا للتكبير فمنها:
 

 . 3/352حاشية الروض  1
 . 3/357حاشية الروض  2
 . 358-3/357حاشية الروض  3
 . 3/359حاشية الروض  4
 .364-3/363حاشية الروض  5
 . 86تفسري السعدي/ 6
 .2/307تفسري القرطيب  7



 أحكام آيات الصيام

 .1أان ابن مسعود ر  ط هللا عنه يقول:ن هللا أكير هللا أكير ال إله إال هللا و هللا أكير هللا أكيروهلل الحمدن  •

هللا عنهمننننا يقنننننول:ن هللا أكيننننر هللا أكينننننر هللا أكيننننر وهلل الحمنننند هللا أكيروأجنننننل هللا أكيرعلننننى منننننا أننننان ابننننن عبننننناس ر نننن ط  •

 .2هدانان

 .3وأان سلمان الفير ر  ط هللا عنه يقول:نكيروا هللا هللا أكير هللا أكير هللا أكيركبيران •

إال هللا و هللا أكيننر هللا أكيننروهلل الحمنندن وورد عننن عمننر وعلنني ر نن ط هللا عنهمننا أأهمننا يكيننران:ن هللا أكيننر هللا أكيننرال إلننه  •

 .4ور حكا الحنفية كما في املبسو  والبافعية كما في ابجموع والحنابلة كما في املرنط وطيخ اإلسوم كما في الفتاوى 

 ، فمن ذلك:5وفيه مبروعية الذكر بعد انق اء العبادة-3

 .6...نأال هللا تعالى عن الحج:ن فإذ أ يتم مناسككم فاذكروا هللا •

و أننال هللا تعننالى عننن صننوة الجمعننة:ن فننإذا أ ننيتم الصننوة فانتسننروا فنني ابرض وابترننوا مننن ف ننل هللا واذكننروا هللا  •

 .7ك يران

 وأال ابن عباس ر  ط هللا عنهما:ن كنت أعرف انق اء صوة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالتكبيرن. •

جيههب دعهوة الههداع  سا دعهان فلي ههت يبوا لها وليلمنههوا  ه  لعلوههم قولهه تعههالى:" و سا سهعلا عبههادف عيهق فههأ   قريهب أ

 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 

ه دعوتننه وسمننا أن ينندخر هللا بدعوة لي  فيها إثم وال أبيعة رحم إال أعباه هللا بهننا إحنندى ثننوث خصننال: إمننا أن ي جننل لنن 

 . 8له في اآلخرة وسما أن يصرف عنه من السوء م لكان

 وفيه إيماء إلى أن الدعاء في رم ان وفي حال الصيام أد ى لإلجابة. 

قولههههه تعالى:"أكههههل لكههههم ليلهههه  الصههههيام الرفهههه   لههههى   ههههالكم هههههن لبههههاس لكههههم وأسههههتم لبههههاس لوههههن علههههم ا أسكههههم كنههههتم 

 عفا عنكم فاآلن يا روهن.." تختاسون أسف كم فتاب عليكم و 

 فيه اإلذن بمباطرة الرجل بهله ليلة الصيام وبداللة املفكوم فإن فيه تحريم مباطر ها حال الصوم.

 قوله تعالى:" وايتغوا ما كتب ا لكم"

فيننننه مبنننننروعية النينننننة الصننننالحة عنننننند فعنننننل املباحنننننات، أننننال ابنننننن سنننننعدو رحمننننه هللا:ن اننننننووا بمباطنننننرتكم لزوجننننناتكم  -1

تقرب إلى هللا تعالى، واملقصود ابعرم من الو ء وهو حصول الذرية وسعفاف فرجه وفننرج زوجتننه وحصننول مقاصنند ال

 . 9النكاحن
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وممننا كتبننه هللا لنننا ليلننة القنندر، أننال ابننن القننيم رحمننه هللا:ن فكأنننه سننبحانه يقننول: اأ ننوا و ننركم مننن نسننا كم ليلنننة  -2

 . 1من هذه الليلة التط ف لكم بها وهللا أعلمن الصيام وال يبرلكم ذلك عن ابتراء ما كتب لكم

قولههه تعهههالى:"وكلوا وا هههربوا ك ههه  يخبهه ن لكهههم اخيهههيس ا يهههيف مههن اخيهههيس ا سهههود مهههن الف ههر  هههم أتمهههوا الصهههيام  لهههى 

 الليل"

 فيه التنبيه إلى رؤووس مسا ل مفسدات الصوم وهي املباطرة وابأل والبرب وما في معناها. -1

، وفنني الحننديث 2مات النكاح، أال الزجاج:ن الرفث ألمننة جامعننة لكننل مننا يرينند الرجننل مننن امرأتننهنوفيه النهط عن مقد  -2

القدس ط:ن يدع  عامه وطرابه وطكوته مننن أجلننين، فكننل مننا يرلننب البننكوة فينندخل فنني النهننط. ورخنن  بعنن  أهننل العلننم 

أننان رسننول هللا صننلى هللا عليننه  للكبيننر الننذو ال تحننر  املباطننرة طننكوته مسننتدلين بحننديث عائبننة ر نن ط هللا عنهننا أالننت:ن

وسلم يقبل وهو صا م ويباطر وهو صا م ولكنه أننان أملككننم إلربننه. متفننق عليننه، وصنن  فنني السننضن أن ابننن عبنناس ر نن ط 

 .3هللا عنهما نهى طابا عن القبلة حال الصوم وأد ورد عنه أنه أال:ن رخ  للكبير الصا م في املباطرة وكره للبابن

 . 4تى يتبينن أال السعدو رحمه هللا:ن فيه أنه إذا أأل طاأا في  لوع الفرر فو بأس عليهنوفي أوله سبحانه:ن ح -3

 و أال رحمه هللا:ن وفيه دليل على استحباب تأخير السحور أخذا بالرخصةن. -4

لفرننر وأننال رحمننه هللا:ن وفيننه جننواز أن يدركننه الفرننر وهننو جنننب بن الزم إباحننة الجمنناع إلننى  لننوع الفرننر أن يدركننه ا -5

 وهو جنب والزم الحق حقن.

 فيه من ابحكام:  قوله تعالى:" ول تبا روهن وأستم عاكفون فا امل اجد"

اسنننتءناء إباحنننة املباطنننة للمعتكنننخ وأننننه منننن محرنننورات االعتكننناف، أنننال ابنننن عبننندالير رحمنننه هللا:ن وأجمعنننوا علنننى أن  -1

 . 6ا أنه أال:ن إذا جامع املعتكخ ببل اعتكافهن. وص  عن ابن عباس ر  ط هللا عنهم5املعتكخ ال يباطر وال يقبلن

 .7وفيه أن أل لزوم  ويل عرفا للمسجد فإنه يسمى اعتكافا ولو ساعة، واختار البافعي أن أأل االعتكاف لحرة -2

. وأمننا املننرأة فأجنناز أبننو حنيفننة لكننا 8وفيه مبروعية االعتكاف وأنه ال يكون إال في مسجد، حكاه ابن عبنندالير إجماعننا  -3

   .9أن تعتكخ في مسجد بيتها ومنعه الجمكور لعدم نقله عن أزواج النيط صلى هللا عليه وسلم وغيرهن من ال حابيات

 وي خذ من أوله تعالى:ن عاكفونن كراهة صرف املعتكخ وأته في غير عبادة في املسجد فيبترل بالقراءة والذكر. -4

الصننيام أنننه ال ي نن  االعتكنناف إال بصننيام، وهننو مننذهب أبنني  واستدل بع  العلماء بسيان مجيء االعتكاف في آيننات  -5

ن وملننا أننان املقصننود إنمننا يننتم مننع :أننال ابننن القننيم .ور حننه طننيخ اإلسننوم وتلميننذه ابننن القننيم رحمكمننا هللا حنيفننة ومالننك،

ه الصننوم، طنننرع االعتكننناف فنني أف نننل أينننام الصنننوم، وهننو العبنننر ابخينننر مننن رم نننان. ولنننم ينقنننل عننن النينننط صنننلى هللا عليننن 
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، ولننننم يننننذكر هللا سنننننبحانه 1ن ال اعتكنننناف إال بصننننومن:وسننننلم أنننننه اعتكننننخ مفبننننرا أننننط بننننل أالننننت عائبنننننة ر نننن ط هللا عنهننننا

االعتكنننناف إال مننننع الصننننوم، وال فعلننننه النيننننط صننننلى هللا عليننننه وسننننلم إال مننننع الصننننوم. فننننالقول الننننرا   النننندليل الننننذو عليننننه 

طننيخ اإلسننوم أبننو العبنناس ابننن تيميننة أنندس هللا  جمكننور السننلخ أن الصننوم طننر  فنني االعتكنناف وهننو الننذو أننان ير حننه

ومننذهب أحمنند والبنننافعي صننحته بننو صننوم لحنننديث عمننر وفيننه أننننه صننام فنني الليننل ولننني  الليننل وأتننا للصنننوم،  .2روحننهن

وأمننننا حننننديث عائبننننة  ول بننننوت أن النيننننط صننننلى هللا عليننننه وسننننلم اعتكننننخ فنننني طننننوال ولننننم ينقننننل أنننننه صننننام وأننننت اعتكافننننه،

 .3حة رفعه فاملراد به االستحبابف ححوا وأفه وعلى فرض ص

 قوله تعالى:" تلا كدود ا فال تقربوها كذلا يب ن ا آياته للناس لعلوم يتقون".

فيننه املنننع مننن أننل مننا يوصننل إلننى الحننرام، وتسننمى هننذه القاعنندة عننند الفقكنناء: أاعنندة سنند الننذرائع، أننال البننيخ السننعدو 

ه:ن فو تفعلوهان بن القربان يبننمل النهننط عننن فعننل ابحننرم بنفسننه والنهننط رحمه هللا:ن أوله:ن فو تقربوهان أبلا من أول

 . 4عن وسا له املوصلة إليه...ثم أال: وأما ابوامر فيقول فيها: ن تلك حدود هللا فو تعتدوهان فينهى عن مراوز هان

 وفي الصوم نرد من ابحكام املترتبة على هذه القاعدة ما يلي:

. وم لنننه أنننل منننا يحنننر  البنننكوة 5 عنهمنننا:ن رخننن  للكبينننر الصنننا م فننني املباطنننرة وكنننره للبنننابنأنننال ابنننن عبننناس ر ننن ط هللا -1

. وبعنن  العلمنناء يننرى تحننريم القبلننة ملننن تحننر  طننكوته وهننو روايننة عننن 6كتكرار النرر للتلننذذ واملعانقننة واللمنن  للبننكوة

 .7أحمد وفاأا للبافعي ومالك

  .8إال أن تكون صا مانأال صلى اله عليه وسلم:ن وبالا في اإلستنبان  -2

 .9أال اإلمام أحمد: أحب أن يرتنب ذون البعام فإن فعل فو بأس -3

 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 أحكام آيات الصيام

 أهم املراجع

 

 الكتاب  املللف املحقق  النا ر

 أحكام التكبير د.صال  الحسن    

 حكام العيدين أ علي حسن عبدالحميد   املكتبة اإلسومية

 إرواء الرليل ناصر الدين ابلباني    املكتب اإلسومي

 إمتاع أولي النرر في مدة أصر املقيم أثناء السفر عبدهللا العبيون   مكتبة ال حابة 

 ابحكام والفتاوى البرعية للمسا ل الببية    د. علي الرمي ان  

    

 مصبفى العدوو 

 عبدالرحمن ابن أاسم

 يل التضزيلالتسكيل لتأو 

 حاطية الروض املربع 

 السلسبيل  صال  البليهط    مكيبة املعارف

 الصوم واإلفبار بهل ابعذار  د.فيحان املبيرو    دار العاصمة 

 ال وء املنير على التفسير  علي الصال ي   م سسة النور 

 املرنط ابن أدامة  د. عبدهللا الترأي دار هجر 

 املقنع والبرح الكبير أدامة ابن  د. عبدهللا الترأي دار هجر 

 بلوغ املرام ابن حجر    دار السوم

 تفسير البروو  البروو  مرموعة من ابحققين  دار  يبة

 تفسير القرآن العريم  ابن ك ير    دار السوم

 تفسير القر يط      دار الفكر

 تيسير الكريم الرحمن السعدو   م سسة الرسالة

 زاد املعاد ابن القيم اؤو عبدالقادر وطعيب ابرن الرسالة 

 سبل السوم الصنعاني    دار الكتاب العربي

 فتاوى أرأان اإلسوم  ابن ع يمين    دار الثريا 

 فتاوى ابن عقيل     دار التأصيل

 فتاوى البيخ ابن باز   د.محمد البوهعر ر اسة اإلفتاء 

 فتاوى اللجنة الدا مة     ر اسة اإلفتاء 

 ل املرام من تفسير آيات ابحكامني صديق حسن خان    


