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 ملقدمةا

 
 أمجعني.احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه 

  أما بعد:
 - الشيخ سليمان بن انصر العلوان لفضيلة فوائد منتقاة من شرح كتاب الصيام من الروض املربعفهذه 

 هـ. 1141عام  -ثبته هللا 
 

 كتبه                                                                                                     

 دار العلوان
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 لغة: اإلمساك, فكل من أمسك عن شيء يقال عنه صائم. مو الص .1
 .زمن خمصوصشرعا: إمساك بنية على وجه التعبد هلل عن أشياء خمصوصة من شخص خمصوص يف و 
روي عن عمر بن  , ويعلم عليه الصغري,- ابلغ ,عاقل -على كل مسلم مكلف الصوم جيب  .2

 .( رواه البخاري!وصبياننا صيام !)ويلك :اخلطاب أنه رأى سكراان مفطرا يف رمضان, فضربه وقال
فعله بعض السلف من اإلمساك مع اإلسفار  وما ,يكون إمساك الصائم من طلوع الفجر الثاين .4

يكن من أهل العلم  وجيب عليه قضاء هذا اليوم مامل ,ومن فعله فقد أفطر ,فاجتهاد خاطئ
فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم( متفق  ,)إن بالال يؤذن بليل :قال ^ألن النيب  ؛والتأويل

 .عليه

فقد )إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا : ^لقوله  ؛وميسك حىت غروب الشمس
 أفطر الصائم( متفق عليه.

تسع رمضاانت, ومعظم شعائر اإلسالم  ^فرض الصيام يف السنة الثانية إمجاعا, وصام النيب  .1
قالت طائفة  ؛وكذلك الزكاة ,فرضت بعد اهلجرة, وما كان قبل اهلجرة فكانت مرحلة بناء العقيدة

 ,[111]األنعام: ﴾َوآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصاِدهِ ﴿ :ألن هللا تعاىل قال ؛أهنا شرعت يف املدينة, وفيه خالف
 .وهذه نزلت يف مكة

 ولكن قيل أن فرض الزكاة كان يف مكة, وبيان األنصبة كان يف املدينة.
ليس يف اإلسالم صوم واجب إال رمضان, وأما من كان قبل شريعة دمحم فإهنم يصومون, كما قال  .5

 نعلم كيف كان صيامهم. , ولكن ال[184:البقرة] ﴾قَ ْبِلُكمْ  َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمنْ ﴿: تعاىل
 حكم من ترك الصيام متعمدا, فيه قوالن: .6

املالكية ورواية  القول األول: أنه يكفر ولو مل جيحد وجوبه, ذهب إليه سعيد بن جبري وابن حبيب من
 .عن اإلمام أمحد

 ؛يكفر ألن اترك الصيام مثل مانع الزكاة, واترك الزكاة ال ؛وهذا قول اجلماهري ,يكفر القول الثاين: أنه ال
اه مسلم وغريه, ولو كان كافرا رو )مث يرى سبيله إما إىل اجلنة أو إىل النار(  :قال يف مانع الزكاة ^ألن النيب 

 مل يرح رائحة اجلنة.
: ^لقوله  ؛جيب الصيام برؤية اهلالل ال ابحلساب, وهذا الذي دلت عليه األحاديث الصحاح .7



4 

 .وعليه أمجع املسلمون ,)صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(

 .ألننا جندهم خيتلفون يف كل عصر ؛يصح والقول أبن احلساب أضبط من الرؤية ال
ألن ابن عباس ملا خالف  ؛ولكل بلد مطلعه, وهذا هو األوفق ,والعمل على اختالف املطالع أضبط

 ...(.)صوموا :أي ,(^)هكذا أمران رسول هللا : معاوية قال
 وإن رأى حاكم بلد ضبطهم فهو جائز.

وهذا ال أبس  ,وإن كان اليوم لكل أهل بلد حيكمها حاكم رؤيتهم ,الصواب أن لكل أهل مطلع رؤيتهو 
 .به, ولكن الصواب أن العربة ابملطالع

كما يعمل   ,لو اختلفت مطالع البلد الواحد وعملوا على ما اعتدت به حكومة البلد فال أبس به :وعليه
وهذا ال أبس  ,ففي بالدان تتعدد املطالع ومع ذلك نعمل حبكم احلاكم يف املطلع والذي وصله ,به يف بالدان

 به.
 إذا رأى اهلالل رجل هل يعتد به؟ فيها قوالن: .8

حلديث ابن عمر )فأخربت  ؛- والعدالة هنا الصدق -القول األول: لو رآه رجل واحد عدل يكفي 
ذهب إليه طائفة من الصحابة وهو و أين رأيته فصام وأمر الناس بصيامه( رواه أبوداود بسند قوي,  ^النيب 

 حنيفة إذا كان غيما, وهو الصواب. اختيار اإلمام أمحد واختاره أبو
الرمحن بن زيد ابن اخلطاب )فإن  حلديث عبد ؛يثبت دخول الشهر إال بشهادة رجلني ال القول الثاين:

وكل طريق له بدون احلجاج بن أرطأة فهو خطأ,  ,شهد شاهدان فصوموا وأفطروا( رواه النسائي, وهو معلول
 واحلجاج أيضا ضعيف.

 هل تعترب شهادة املرأة يف دخول رمضان؟ املسألة فيها قوالن: .9
 .يصح ال .1
 .وهذا أقرب ,يصح .2
 هل تعترب شهادة املرأة يف خروج رمضان؟ املسألة فيها أقوال: .11
 .يصح إال بشهادة رجلني عدلني ذهب اجلمهور إىل أنه ال .1
 .وذهبت طائفة إىل أنه يصح بشهادة رجل وامرأاتن .2
 .وذهب ابن حزم إىل أنه يصح بشهادة امرأة واحدة .4
 :تقولوا حلديث )ال ؛)رمضان( وحده دون كلمة )شهر( :ذهب بعض الفقهاء إىل كراهية قول .11
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وأمساء هللا توقيفية ال  فإن رمضان اسم من أمساء هللا(, ولكن احلديث ضعيف موضوع, .رمضان
 .ويصح قول رمضان لوحدها إال خبرب صحيح, تقبل

 , فيها أقوال:- وهو يوم الثالثني من شعبان - حكم صوم يوم الشك .12
وال أصل له, وكل من نسب ذلك إىل  أمحد, وهذا غلط على اإلمام,واجب, حكي عن اإلمام  .1

فقد  - ومنهم صاحب الزاد وصاحب حاشية الروض وغريمها وكثري من املتأخرين -اإلمام أمحد 
 أخطأ على اإلمام أمحد, وهذا نتيجة عدم حترير رواايته, والصواب نسبته لطائفة من أصحابه ال له.

وكان ابن عمر  ختاره بعض احلنابلة,اب إليه طائفة من الصحابة و يستحب إذا حال دونه غيم, ذه .2
صوموه, فيكون شعبان تسعة وعشرين يوما,  :ضيقوا عليه, أي :حلديث )فاقدروا له( أي ؛يفعله

صح منها إمنا كان احتياطا  واآلاثر عن الصحابة يف صيامه بعضها صحيح وبعضها ضعيف, وما
 وليس وجواب.

حلديث عمار )من  ؛سواء حال دونه غيم أم ال, وينهى عن صومه سواء هني تنزيه أم هني حترمي ,حيرم .4
وهذا حيتمل لقاسم( رواه البخاري معلقا ووصله اخلمسة, ا صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أاب

, وحيتمل أن يكون يف ذلك نص عند عمار ^أحد أمرين: إما أنه فهم من عمار مبا مسعه من النيب 

وأيضا حلديث أيب هريرة )فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني( رواه البخاري,  ,^عن النيب 
 .وهذا هو الصواب

 :حكم من صام يوم الشك تطوعا .14
 .يصح :قيل

وهذا هو  .والنهي يقتضي الفساد ,تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني( حلديث )ال ؛يصح ال :وقيل
وحلديث )أكملوا , تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني( حلديث )ال ؛الصواب, ومن صامه فقد خالف السنة

 .حيسب له من رمضان لو ثبت الشهر وال ,عدة شعبان ثالثني(
 :إن جاء خرب رمضان يف النهار والناس قد أفطروا .11

ئمة األربعة, ومن صام يوم الشك فالقول األول: أهنم ميسكون مث يقضون, وهذه رواية واحد عن األ
 .يقضي معهم ألن صيامه ابطل

يعلم فال قضاء  ألن النية مع العلم, ومن ال ؛يصومون أهنم ال :والقول الثاين ذهب إليه ابن تيمية
 عليه.
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ال دليل معه, ومن  .تصلى احتياطا :فال تصلى فيه الرتاويح ومن قال ,يوم الشك ليس من رمضان .15
 أو مات وكانت زكاته يف أول يوم من رمضان, فال يقع شيء من ذلك, والعلق الطالق والعتق 

 حيتاط لذلك, إال إن اتفق الورثة فال أبس.
حديث )من عالمات الساعة أن يرى اهلالل ابن ليلة فيقال ابن ليلتني( رواه البخاري يف التاريخ  .16

 ومعناه صحيح. ,وهو معلول ,والطرباين
التاسع والعشرين فال اعتداد برؤيته ابلنهار, فإن كان لليلة املاضية فال إن رأى الناس اهلالل يوم  .17

يصح صيام التاسع والعشرين إمجاعا, وإن كان لليلة املقبلة فال يصح إال برؤية اهلالل ليال, وإن رؤي 
 ليلة الثالثني فإهنم يقضون ذلك اليوم, ألنه يكون قد دخل ليلته, خالفا البن تيمية كما تقدم.

 ؤي يف بلد هل يلزم كل املسلمني الصيام؟ فيها أقوال:إذا ر  .18
حلديث ابن عباس عندما خالف  ؛وهذا مردود ,يلزم الناس الصيام, وهو املشهور عند اإلمام أمحد .1

 .)صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته( :يقصد حديث (^معاوية )هكذا أمران رسول هللا 
أقرب بلد له, كذلك السجني واملقيم يف بلد  املعترب اختالف املطالع, ومن ليس له مطلع فيعترب .2

 الكفار, وهو رواية عند أمحد, واختاره ابن تيمية وغري معمول به اآلن وهو أقرب األقوال.
 .املعترب حكم احلاكم يف بلد ختتلف مطالعه, وهذا جائز, ولو عمل ابملطالع كان أوىل .4
 لو رأى رجل اهلالل هل يلزمه الصيام؟ املسألة فيها أقوال: .19
 حلديث )صوموا لرؤيته(, املشهور عند أمحد, ؛يلزمه الصيام ومن يثق به .1
حلديث )صومكم يوم تصومون( روي عن عائشة وأيب هريرة  ؛ال يلزمه الصيام وإمنا يصوم مع الناس .2

الشهر مأخوذ من الشهرة والبد أن )وقال:  واختاره ابن تيمية, وكالمها معلول, وهو رواية عن أمحد,
 .(تقع

 اختاره أبو إن كان غيم ورآه واحد تقبل شهادته, أما إن مل حيل دونه شيء فال تقبل, :التفصيل .4
حنيفة, ويف هذا احلالة ميكن االستفادة من أهل الفلك يف تسليط األجهزة على املكان الذي قال 

 .الرجل الواحد
اهلالل, ففي هذه احلالة لو صام الناس برؤية رجل واحد, مث ملا كان ليلة الثالثني من رمضان مل ير  .21

ويكونوا صاموا تسعة وعشرين  ألننا اعتربان رؤية الرجل الواحد احتياطا, ويعترب أول يوم غلطا, ؛نصوم
ميكن أن نصوم مثانية وعشرين يوما, وإمنا تسعة  يوما, وال خيرج الشهر إال بشهادة عدلني, فال
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حلديث حاطب )ال ننسك  ؛اية عند أمحدوعشرين أو ثالثني يوما, اختاره مالك وقول للشافعية ورو 
داود وغريه وهو صحيح, وأما إن صاموا بشهادة رجلني ومل ير  أبورواه .( ..نسكنا إال بشهادة

اهلالل آخر الشهر فإهنم يفطروا ويعتربوا هذا اليوم يوم عيد, وإن صاموا بشهادة رجلني ثالثني يوما 
 ميكن أن يكون واحدا وثالثني يوما. مث حال غيم دون هالل شوال أفطروا ألن الشهر ال

 .وإمنا بشهادة رجلني ,من علق دين أو عتق أو طالق بدخول شوال فال تلزم برؤية رجل واحد .21
يؤمث الناس,  من رأى هالل رمضان وحده مث ردت شهادته مث صام على مذهب أمحد, فإنه ال .22

فال يرتائى أمام الناس  وكذلك من أخذ برأي ابن حزم يف رؤية هالل شوال برجل واحد مث أفطر
 .ابلفطر, وكذلك املسافر الذي قدم إىل بلده فيمسك أمام الناس

املأسور ومن يف حكمه إذا حترى شهر رمضان أجزأه, وإن جتاوز مدة الشهر, أو صام يوم عيد أو  .24
 من أايم التشريق, قضى هذه األايم, ألهنا ليست موطن صيام, ألن الشرائع تتبع العلم, والنية تتبع

)إذا أمرتكم أبمر  :^ ولقوله ,[286:البقرة] ﴾ََل يَُكلِ ُف اَّللَُّ نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها﴿: لقوله تعاىل ؛العلم
 .فاتوا منه ما استطعتم( متفق عليه

يستقبل  اإلسالم شرط لصحة الصيام, ومن أسلم يف هنار رمضان, فيمسك هذا اليوم ويصوم ما .21
 قوالن: ؟أسلم فيها, وهل يقضي اليوم الذي إمجاع

حلديث سلمة بن األكوع يف الصحيحني أن النيب  ؛أنه يقضي هذا اليوم, وهي رواية لإلمام أمحد .1
جاء عند أيب داود )واقضوا و  ,أمر رجال يوم عاشوراء أن ينادي )أن من أكل فليصم بقية يومه( ^

 .يوما مكانه(
والشرائع تتبع العلم, وهذا رواية عن اإلمام , ألنه أسلم يف ذات اليوم ومل يكن خماطًبا ؛يقضي أنه ال .2

أمحد, وهو الصواب, وأما رواية أيب داود )واقضوا يوما مكانه( فهي منكرة, وحديث سلمة هو 
 فرق بني الرجل واملرأة. )فليقض يوما مكانه(, وكذلك الصيب إذا بلغ, وال :ومل يقل فيه ,الصواب

من األفضل أمر الصيب ابلصيام ولو مل يكن واجًبا عليه, وإمنا من أجل تدريبه وتعليمه, وقد ورد  .25
ذلك عن طائفة من الصحابة, وحني رأى عمر بن اخلطاب سكرااًن يف رمضان ضربه وقال: 

 فاألفضل تعويد الصبيان أن يصوموا ولو بعض النهار شيًئا فشيًئا حىت يتعودوا. ,(وصبياننا صيام؟!)
 اجملنون مراتب: .26
 .صيام عليه ابإلمجاع أن يكون اجلنون الزما له, فهذا ال .1
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 .يفيق, فهذا مبنزلة القسم األول أن يكون اجلنون طارائ لكنه الزمه فال .2
فهو جين فرتة ويفيق أخرى, فإن كان يفيق يوما كامال فيلزمه  ,أن يكون اجلنون طارائ لكنه مل يالزمه .4

 صيامه, وإن كان يفيق بعض اليوم ففيه قوالن للفقهاء:
ة تراه صحيحا يف النفل دون يصح منه, ألنه مل يصم اليوم كامال, وإن كانت طائف القول األول: أنه ال

 .الفرض
 اإلفاقة أنه صائم, واألول أرجح. القول الثاين: أنه يصح منه, ويرتك لو أكل وينبه وقت

؟ فيها هل جيب عليه اإلنكار أم المن رأى أحدا أيكل يف هنار رمضان, سواء انسيا أو جاهال,  .27
 أقوال:

 ألنه رأى منكرا. ؛أن اإلنكار واجب .1
 .ألنه أطعمه هللا وسقاه ؛ينكر عليه أنه ال .2
إن كان و  ,لئال يظن به السوء ؛عليهوقيل ابلتفصيل: فإن كان أيكل أو يشرب أمام الناس فينكر . 4

 وهو الصواب؛ ألن هللا أطعمه وسقاه., لوحده يدعه, وهذا قول قوي
إذا أصبح الناس يوم الثالثني من شعبان مفطرين, مث جاء اخلرب يف النهار أن اهلالل قد رؤي البارحة,  .28

أمر الناس يوم عاشوراء  ^ألن النيب  ؛ميسكون وجوابففي هذه احلالة وأن هذا اليوم من رمضان, 
 .أكل فليصم بقية يومه( متفق عليه من)أن  -ملا كان صومه واجبا  -

 وهل يقضون؟ هذا موطن خالف:
ذهب اجلمهور ومنهم األئمة األربعة إىل أهنم يقضون ألهنم أفطروا يوما من رمضان, وألنه لو نقص  .1

)الشهر  :^النيب لقول  ؛وال شهر دون تسعة وعشرين يوًما الشهر يكون صام مثانية وعشرين يوما,
 تسع وعشرون(.

حلديث سلمة بن األكوع وحديث الربيع بنت معوذ وكالمها  ؛يقضون وذهب ابن تيمية إىل أهنم ال .2
أمر الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليصم بقية يومه( ومل أيمرهم  ^أن النيب )يف الصحيحني 

 أن النية تتبع العلم. وهذا يدل علىابلقضاء, 
يعلم كجاهل  وفرق أصحاب القول األول بني من كان عاملا ولكن خفي عليه األمر كاهلالل وبني من ال

ستدالل حبديث سلمة لو  , ويتم االأصاًل  أسلم, وأجابوا على حديث سلمة أهنم ما كانوا يعلمون الوجوب
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 ^كانوا عاملني مث خفي عليهم كانت الصورة مشاهبة, أما هذه الصورة فما كانوا عاملني مث بني هلم النيب 
ألن صيام عاشوراء فرض وما أمرهم ابلقضاء, فدل  ؛أحوط وقول ابن تيمية أقوى دليال ذلك, وقول اجلمهور

 هذا على أن الشرائع ال تلزم إال ابلعلم.
فإن قضاء هذا اليوم  ,إذا كانت املرأة ابلغة وطهرت يف هنار رمضانو احلائض والنفساء إذا طهرات,  .29

وتقدمت  ,بلغت يف أثناء النهار فهي مبنزلة الكافر إذا أسلمقد جممع عليه بال نزاع, وإذا كانت 
 ف:يقضى هذا اليوم, وأما اإلمساك بقية هذا اليوم ففيه خال املسألة وأن الصواب أنه ال

)أمر الناس ابإلمساك يف عاشوراء( متفق عليه, وهو املشهور يف مذهب  ^ألن النيب ؛ أنه ميسك .1
 .اإلمام أمحد

وكذلك املريض  ألن من أكل أول النهار فليأكل آخره, وألنه مل يتعني عليه هذا اليوم, ؛ميسك أنه ال .2
 .إذا طاب واملسافر إذا قدم بلده

األول أفطر بعلم وحبكم و ألهنم علموا اآلن,  ؛)فليصم بقية يومه(ستدالل حبديث سلمة يصح اال وال
 .الشرع, وفرق بينهما

 جيب عليها اإلمساك بقية يومها. والصواب أن احلائض إذا طهرت أثناء النهار ال
 من غلب على ظنه أنه يصل بلده غدا, ففيه خالف: .41
 .ذهب احلنابلة إىل أنه يصوم .1
 وهذا أصح, ألن احلكم متعلق ابلسفر واملرض وغريمها.أن له الفطر مادام مل يدخل بلده,  .2
من كان مقيما وعزم على السفر فال جيوز له السفر حىت يفارق العمران, وهذا أصح القولني يف  .41

, واآلاثر الواردة عن أنس قبل مفارقة البنيان ملن أراد السفراملسألة, وال يوجد دليل على جواز الفطر 
تثبت ال مرفوعة وال موقوفة, ال حيتج بشيء منها, ألنه قد يبدو له  وغريه ضعيفة, وهي مضطربة ال

أال يسافر, والسفر هو املسوغ للرتخص, فكيف يفطر ومل يسافر؟ وأما أنه جيمع فألن اجلمع مرتبط 
يف مىن, وقد حيتاج اجلمع فيجمع كما يف  ^ابحلاجة, فقد يكون مسافرا وال جيمع كما فعل النيب 

 عشرين يوما. ^يف تبوك مجع النيب  حديث معاذ عند مسلم
فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا, وهذا اثبت عن مجاعة من برؤه يرجى  الكبري الذي ال .42

كان يطعم عن كل يوم مسكينا, وأفىت به ابن عباس وإسناده إليه   , فقدالصحابة, فعله أنس ملا كرب
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)ليست مبنسوخة هو الشيخ  :مسكني( قالصحيح, وقال عن آية )وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
 .الكبري, واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما, فيطعمان مكان كل يوم مسكينا( رواه البخاري

 واختلف العلماء يف كيفية اإلطعام:
 .ينا, دفعة واحدة أو دفعات متفرقةبد أن يطعم ثالثني مسك ال :قالت طائفة .1
 .حنيفة ومجاعة واختاره أبو ,لو أطعم مسكينا واحدا طعام ثالثني يف يوم واحد جيوز :وقالت طائفة .2
جيزئ  لو أطعم مسكينا واحدا على مدار ثالثني يوما صح لكن يف يوم مستقل, وال :وقالت طائفة .4

 .دفعة واحدة

 .وجتزئ واألحوط األول
أنه ال يشرتط يف اإلطعام التمليك, وإمنا لو مجعهم وغداهم أو عشاهم  :الصواب من قويل أهل العلم

 مايبسا يعطيه مإن أعطاهف خالفًا ملن اشرتط ذلك من الفقهاء, والقدر اجملزئ من ذلك هو اإلشباع, ,يصح
 وال يلزم أن أيكل حىت يشبع وإمنا يعطيه قدر ما يشبعه. م,قدر ما يشبعه

 :لتانااملريض له ح .44
ألنه غري  ؛هذا ال خالف أنه ال قضاء عليهفأن يكون مريضا ال يرجى برؤه وغري قادر على الصيام,  .1

 .يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناف ؛الكبري الشيخ مبنزلة , فهوقادر
 .يقضي مىت ما قدر على الصيامف ,ينتظر حىت يربأهذا ال يفطر وال يطعم, بل ف ؛أن يرجى برؤه .2
 :اختلف فيهاملرض املسوغ للفطر,  .41
ألنه على هذا القول من أصابه وجع أصبع أو  ؛ويف هذا نظر .كل مرض يسوغ الفطر  :قالت طائفةف .1

 .وهذا غري صحيح ,صداع أفطر
 .املرض الذي يلحقه ابلضرر :وقيل .2
 .يضره وحيتاج معه العالجو  املرض الذي يتلف بعض أعضائه أو يضاعف مرضه :وقيل .4
 ﴾َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكمْ ﴿ :تعاىل لقوله ؛وجزم البعض أنه حيرم عليه .ال يشرع له الصوم :قيلو  .1

 .[195:البقرة] ﴾َوََل تُ ْلُقوا ِِبَْيِديُكْم ِإََل الت َّْهُلَكةِ ﴿ ,[29:النساء]
 ﴾َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفر  ﴿ :تعاىل لقوله ؛يفطر ولو مل تلحقه مشقةو يقصر املسافر  .45

فالفطر والقصر ليس مربوطًا ابملشقة, وإمنا يقصر مبجرد الضرب يف  ,هذا هو الصوابو  ,[181:البقرة]
 ﴾ْن تَ ْقُصُروا ِمَن الصَََّلةِ َوِإَذا َضَربْ ُتْم ِف اْْلَْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَ ﴿لقوله تعاىل:  ؛األرض



11 

 األرض مبيح للقصر.جعل هللا تعاىل جمرد الضرب يف فقد , [111]النساء:
 :واملسافر له مراتب

 .ألن هللا حيب أن تؤتى رخصه ؛أن يشق عليه الصوم, دون أن يلحقه ضرر, فاألفضل أن يفطر .1
 فهذا حيرم عليه الصوم, ,أن يلحقه ضرر .2
وخيل من العدو ومحاية الثغور  محبيث يضعفه أماالصوم يف اجلهاد, كالضرر على غريه,   يكونأن  .4

 :^وقوله  ,)أولئك العصاة أولئك العصاة( :^لقوله  ؛يكون آمثًاو  فهذا حيرم عليه الصوم ,انحيته
 .)ليس من الرب الصيام يف السفر(

ذا حممول على إذا هف)من صام يوما يف سبيل هللا ابعد هللا بينه وبني النار سبعني خريف(  :^قوله أما 
 .مل يضره ويضعفه

 :هذا خالف ففي, الصيامو  الفطرأن يستوي عنده  .1
 .)إن هللا حيب أن تؤتى رخصه( :^لقوله  ؛الفطر أفضل :فقالت طائفة
إن كان يشق عليه القضاء مستقبال وال يشق عليه الصوم ف ,لشخص نفسهال ايرجع حل :وقالت طائفة

 .اآلن فيصوم, وإن كان ال يشق عليه القضاء فالفطر أفضل
 أنه كان يصوم يف السفر ^لفعل النيب  ؛كان ال يشق عليه الصوم فهو أفضل  ذاإ :وقالت طائفة

 ., ومل ينكر على الصحابة حني يصومون يف السفروأصحابه
وفرقوا بني  .هي الرخصة اليت تتعلق ابملشقة :قالوا)إن هللا حيب أن تؤتى رخصه(  :وأجابوا عن قوله

أنه أمت يف السفر, بينما ورد  ^ومل يرد عن النيب  ,األصل إن القصر يف السفر هوفقالوا: الصوم وبني القصر 
عنه أنه صام يف السفر, فعلم أن احلكم مربوط ابلقدرة واملشقة, واستدلوا حبديث عمرو بن محزة األسلمي 

فرخص له ابلصوم, وملا جاء يف الصحيحني أن الصحابة كانوا يسافرون فمنهم  ^حني جاء إىل النيب 
 ر, فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم.الصائم ومنهم املفط

 :خالففيه الكبري واملريض الذي ال يرجى برؤه إذا سافر هل يكفر عن كل يوم مسكني؟  .46
 .فقهاء احلنابلةوهذا قول ألنه مسافر,  ؛أهنا تسقط .1
 .ألن الذي سوغ له الفطر هو الكرب واملرض وليس السفر, وهذا أقوى من األول ؛أهنا ال تسقط. 2
 من به شهوة شديدة يضطر معها لإلفطار, ويسميها الفقهاء )شبق(, ففيه حاالت: .47
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 .فيستمين وال جيامع ,ستمناءإن كان يكفيه يف دفع شهوته اال .1
فإنه يرخص له فيه, وينبغي أن يعلم أن  ,إن كانت ال تزول شهوته إال ابجلماع ويلحقه ضرر بدونه .2

 .شهوته فقطة املقصودة هي اليت تتشقق معها خصيتيه ويضره ذلك, وليس كل من اشتدت و الشه
 :يفطرلمن سافر  اختلف يف .48
فإذا سافر بقصد الفطر أو اجلماع  ألن السفر يبيح ذلك وال ينظر لنيته وقصده, ؛أنه جيوز له الفطر .1

 .فله ذلك
يعامل ف, وال جيوز االحتيال يف الشرع احتيال وتالعب,ألن السفر للحاجة وهذا  ؛الفطرال جيوز له . 2

 ياراختهذا ترث, و  كاحمللل, ومن طلق زوجته يف مرض املوت لكي ال ,وهلذا نظائر يف الشرعبنقيض قصده, 
 .هو الصوابو  ,اإلمام أمحد وغريه

رجل أراد أن جيامع يف هنار رمضان فاحتال على كفارة اجلماع, فأكل مث جامع,  :مهمة مسألة .49
 اختلف فيها:

أنه يعامل بنقيض قصده وجتب عليه كفارة اجلماع, ولو ترك هذا لفتح اباب  :قال اإلمام أمحد وغريه .1
 .فيحتالون ويقصون يوما واحدا فقط للناس

اختاره و ألنه مل يفطر ابجلماع,  ؛لكن يعاقب ويعزرذهبت طائفة إىل أنه ال جتب عليه كفارة اجلماع  .2
 .ابن تيمية

 :احلامل واملرضع .11
أن تفطرا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما, أو عليهما معا, فإهنما تطعمان وال تقضيان,  .1

 ^ويسقط عنهما الصوم, ولو قدرات بعد رمضان, واستدلوا حبديث أنس بن مالك الكعيب أن النيب 
وضع عن املسافر شطر الصالة, وعن املسافر واحلبلى واملرضع الصوم( رواه أمحد, )إن هللا  :قال

أن هللا ذكر املسفر واملريض ومل يذكر احلبلى واملرضع, فتكوان  :قالوا: الوضع اإلسقاط, وقالواف
 .واختاره مجاعة من العلماء مستثنيتني, وهذا قول ابن عباس وابن عمر 

طعمان, وهذا أو على ولديهما, أو عليهما معا, فإهنما تقضيان وال تأن تفطرا خوفا على نفسيهما,  .2
 .مذهب مجاهري العلماء

أن تفطرا خوفا على ولديهما, فإهنما تقضيان على قول اجلمهور, وتطعمان على قول ابن عباس  .4
 .وابن عمر 
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ألن  ؛انوذهبت طائفة للجمع بني األقوال, فإن أفطرات خوفا على نفسيهما أو ولديهما فال تطعم .1
ألن هللا أمر ابلصيام فال يسقط عن أحد, وابلقياس أيضا فإنه إذا  ؛اإلطعام ال دليل عليه, وتقضيان

وجب القضاء على املريض فاحلامل واملرضع من ابب أوىل, وحيتمل أن هللا ملا ذكر املرض والسفر, 
أراد أن املرض ما كان بفعله تعاىل, وأن السفر ما كان بفعل اآلدميني, فيلحق هبما ما كان يف 

 معنامها, 
 :, فإنه وضع عنهما الوجوب وليس القضاء, وقال تعاىلأنس بن مالك الكعيب  وأما حديث

م  ُأَخرَ ﴿ ٌة ِمْن َأَّيَّ وما ثبت بدليل قطعي فال يسقط إال بدليل قطعي, وال تسقط اآلية  ,[181:البقرة] ﴾َفِعدَّ
أبثر صاحب, وإن كان له قدره ومنزلته, وهلذا مل يذهب أحد من األئمة األربعة إىل قول ابن عباس وابن عمر 

. 
 .أن هذا من األقوال الشاذة اليت ال جيوز األخذ هبا :بل قال البعض

ألن مثل هذا ال يقال عن  ؛فإنه يرد عليه أنه ليس له حكم املرفوع .عأن قوهلما له حكم املرفو  :ومن قال
ألهنما رمبا فهما  ؛ستنباط, وعرف ابن عمر بقوة اإلتباع, وهذا فيه نظراجتهاد, وقد عرف ابن عباس بقوة اال

 .أسقطه مطلقا :)وضع عن احلبلى واملرضع الصوم( أي :من قوله
 .أن هللا ذكر املريض واملسافر, واحلامل واملرضع ليستا مبنزلة املريض :وقالوا

 .فيقال: أن احلمل من مجلة األمراض ومل تفطر إال للخوف من املرض
املرض )أن اخلوف غري املرض, ولذلك ابن القيم يف بدائع الفوائد ذكر أسباب الفطر, قال:  :فإن قالوا

 .اخلوف, والقرآن مل يدل على اخلوف, واملرض غري (والسفر واحليض واخلوف
أرأيتم لو أن رجال سكر يف هنار رمضان مث  :أن هللا ذكر املرض والسفر فقط :مما يورد على من قالف

 !أفطر, مب يلحق ؟ والسكر مل يذكر مع املرض والسفر
فال يلزم إذا قبل الرضيع ثدي غري أمه وكان بال مقابل فال حاجة ألمه أن تفطر, وأما إن كان مبقابل  .11

 .األم أن تستأجر, سواء كانت قادرة أم غري قادرة
 تفصيل:فيه ؟ رة, هل هلا أن تفطر ألجل أن ترضعاملرأة اليت ترضع أبج .12
 .إن كانت ترضع إلعفاف نفسها وال دخل هلا إال اإلرضاع فتفطر .1
 .غريهاإن كانت عندها ما يكفيها وإمنا تتزود من املال, فالصواب املنع, وال تفطر حلاجة  .2
من رخص له الفطر حلاجته, فال يصح له صوم نفل يف هذا اليوم, وإن كان ال يريد أخذ الرخصة  .14
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ألنه إمنا أبيح له ذلك إن كان مريضا ليتقوى ابلفطر على مرضه, وإن كان  ؛فإنه يصوم الواجب
 مسافرا ليأخذ رخصة هللا فإن هللا حيب أن تؤتى رخصه, 

فال حيسب له ولو نوى الصيام من الليل, وال  , يفق إال اليوم الثاينمن أغمي عليه أو جن لياًل مث مل .11
بد أن يفيق جزءاً من النهار, وهم يفرقون بني اجملنون واملغمى عليه وبني النائم, ألنه ابختياره, وهؤالء 
على من نوى الصيام لكل الشهر, وقالت طائفة أنه يصح صومه ألنه نوى الصيام من الليل, واألول 

والنائم يصح صومه واجملنون يقضي األايم اليت جن فيها إذا عاد إليه عقله, كمن كان جمنوان  أحوط,
 .مث عقل نصف الشهر, فيصوم ما أدرك كالصيب إذا بلغ والكافر إذا أسلم وال يقضون كما سبق

يل حلديث ابن عمر وحفصة )من مل يبيت الصيام من الل ؛ال يصح صياٌم إال بنية, وال قربة إال بنية .15
 ,ورد مرفوًعا وموقوفًا , وهو قدقبل الفجر فال صيام له( الصيام)من مل يبيت و ,فال صيام له(

وذهب  ,موقوف على ابن عمر هأن, والثابت ^والصواب أن املرفوع ال يصح منه شيء عن النيب 
  :واختلفوا فيمن بيت النية يف الشهر كله ,إليه اجلماهري من الصحابة والتابعني واألئمة املتبوعني

كمن انم  نية أول الشهر جتزئه عن الشهر كله, ويرتتب عليه أحكاٌم تفرق بنيه وبني القول الثاين, .1
 .يومني, وهذا رواية عن اإلمام أمحد

ألن النية تكون مالزمة للعبادة عند القيام هبا, فمن نوى احلج يف بيته, فال  ؛ال بد من النية لكل ليلة .2
 .يعترب حمرما, ويكفي السحور وخطورها على قلبه, وهذا أقرب, وهو رواية عن اإلمام أمحد

التلفظ ابلنية كأن يقول اللهم إين نويت أن أصوم غدا أو أصوم شهر رمضان بدعة, فال دليل على  .16
 ذلك.

ابلنية بني أول الليل وآخره, وال يشرتط أن جيدد النية ألنه نوى قبل ذلك ولو أتى مبفطر ال فرق  .17
 .بعدها

الصوم فال يشرتط تعيينه أنه من رمضان, أو عرفة, الست من شوال, أو عاشوراء, الصائم إذا نوى  .18
 .أو االثنني, فالنية للصيام وليست لليوم

 .إن شاء هللا :جيزم كالصالة تبطل ابلرتدد ومن قالمن تردد فسدت نيته, وفسد صومه, وال بد أن  .19
ملن ال يدري ما خيتم له مستقبل أو عندي  (مؤمن إن شاء هللا) :ألهنا ليست تردد كقوله ؛تربكاً صح

 تقصري.
  :على ثالثة أقوال ؟اختلف أهل العلم هل تصح نية صيام النفل من النهار .51
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رواية عن اإلمام و  وهو مذهب أيب حنيفة اختاره مالكالنفل كالفرض ال يصح إال بنية من الليل,  .1
 , وهذا أحوط. اليوم كامل من الفجر إىل الليلابن حزم, ألنه ال يصح إال ونصر هذا القول, أمحد

أما ألنه لو صام بعد الزوال مل يصم أكثر النهار, و  ؛الزوال وال يصح بعده يصح بنية قبل الزوال فقط, .2
 .وهذا ال يصح, قبله فيكون صام أكثر النهار

حلديث  ؛وروي عن مجاعة من الصحابة ,اإلمام أمحد تياراخوهو قبل الزوال وبعده,  بنية يصح .4
طعم, وإن  .نعم :فيقول: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا ^عائشة )كان يدخل عليها رسول هللا 

 .قال: إين إذن صائم( رواه مسلم .قالوا: ال
 .أحدث نية من النهار فهو قد
فلعله صائم من األصل وعلق النية  ,من هذا الوقتنه ليس صرحيًا أنه عقد الصيام أب :أجيب عنهلكن 

 .إن وجد طعاًما
 أبن هذا التخريج يستدعي أن نيته يف الصيام مل تكن جازمة من األصل, والصيام ال بد لهرد عليه لكن و 

 .من نية جازمة
للمسلم أن ينوي النفل من الليل قبل طلوع الفجر الثاين, لكن النفل املطلق األمر فيه واسع  واألحوط

 .وأنه يصح بنية من النهار وهو قول مجهور العلماء
ومن نوى املقيد من النهار كيوم , ب أنه ال يصح إال بنية من الليلفالصوا ؛الفرضو  النفل املقيد أما

  ليه أنه صام يوم عرفة أو عاشوراء, ال يصح منه ذلك وال يقبل.عاشوراء أو يوم عرفة فال يصدق ع
 :ن غداً من رمضان فأان صائم, خالفلو نوى إن كا .51
 هذا قول عند أمحد, ألن عن احلنابلة أن من صام يوم الشك ال جيزئ عن رمضان, .ال يصح :قيل .1
فكيف جيزم وهو ال يعلم أنه من رمضان وهذا تعليق يف ما سيعلم وهذا أصح  ,يصح وجيزئ :وقيل .2

 .وهي أصح من األوىل عند أمحد واختاره ابن تيمية .عند الفقهاء والنية تتبع العلم
عليه قضاء من رمضان مث نوى األكل والشرب ومل يفعل مث قلب نيته إىل نفل صح ذلك؛ ألنه مل  من .52

ينو الفطر؛ ألنه لو نوى الفطر أفطر مبجرد النية, لكنه نوى األكل والشرب ومل يفعل فيصح أن ينويه 
 نفاًل.

 تفصيل:فيه ؟ نذرا هل له أن يقلبه نفال أم المن صام  .54
 ؛ثنني القادم( فهنا ال جيوز له أن حيوله نفال)هلل علي صوم يوم اال :كقولهإن كان صومه لنذر معني   .1
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 .يطيع هللا فليطعه( رواه البخاري )من نذر أن حلديث عائشة 
 .وهو قول لفقهاء احلنابلة ومجاعة إن كان نذره مطلق ومل يعني يوما فله أن حيوله نفال, .2
 إن كان نذره معصية كصوم يومي العيدين, فهنا ال جيوز له أن يصومه, حلديث عائشة  .4

 .)ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه( رواه البخاري
 .)ابب الكفارات( من أنفع األبواب واألسئلة كثرية حوله .51
 من أكل أو شرب بطل صيامه بشرطني: .55
 فيخرج اجلاهل. ,عاملاً  .1
 فيخرج الناسي. ,ذاكراً  .2
 األشياء اليت فيها خالف:بعض  .56

  ,السعوط عن طريق األنف, فإن كان للعالج فال يفطر, وإن كان ابملغذي )للمريض( فإنه يفطر
 .ألنه مبنزلة األكل والشرب

 ال تفطر, ألهنا ليست مبنزلة األكل والشرب,  - اليت توضع عن طريق الدبر - وكذلك التحاميل
وكل ما يوضع يف العني من صرب وكحل, قال احلنابلة أنه يفطر ورواية عن أمحد واختاره ابن 

 .تيمية أنه ال يفطر ألن العني ليست منفذاً للحلق وهذا أصح
 طريق الفرج  واإلحليل وهو الذكر فإذا أدخل فيه شيئا فال يفطر, واملرأة إذا أخذت حتلياًل عن

 .ال تفطر أهنا الصوابمبنظار ف
 مفطرات جممع عليها وال خامس هلا ؛األكل والشرب, وما يف معنامها, واجلماع واحليض. 
 يفطر وهو رواية عن أمحد ونصره ابن تيمية, حىت  الكحل عند احلنابلة يفطر, والقول الثاين أنه ال

لو أحس بطعم الكحل يف حلقه هذا هو الصواب, فهذا ال يلزم من كونه مفطرًا, فإن الشري لو 
, ويستعمله كثري من ^وطئه الشخص بقدمه أحس مبرارته, والكحل كان على عهد النيب 

 . ^الناس ولو كان مفطرًا لبينه النيب 
  ًنه مفطر, بل وال كراهة يف ذلك بل هو حممود أبومل يقل أحد من العلماء  ,الطيب ليس مفطرا

فإن خبَّر ثيابه أو مالبسه فال حرج  ,البخوريف حىت حال الصيام, ودهن العود مل يكره, واخلالف 
استنشاق البخور, لئال يصل حلقه احتياطا, ألنه ليس له جرمًا ليدخل و واملمنوع ه ,من ذلك

يفطر ولكن احتياطاً, كما مينع الصائم املبالغة يف االستنشاق حال  ولو دخل فال ,حلقه



16 

الصحابة كانوا يطبخون يف النهار على انر ذات فولو منع مطلقًا ملنع من إيقاد النار,  ,الوضوء
 ومل يرد هني عن ذلك. ,دخان

 ألنه شرب ؛يفطر «التبغ» الدخان. 
يفطر يف قول مجهور العلماء من فإنه تعمد القيء من من استقاء رغًما عنه فال يفسد صيامه, أما  .57

, ومن ذرعه القيء فال قضاء )من استقاء عمدًا فليقض أيب هريرة حلديث ؛األئمة األربعة وغريهم
وأنكره قد غلط فيه عيسى بن يونس, وأنكره أهل البصرة  ,خرب معلول ه, لكنرواه أهل السنن عليه(
هريرة  القيء ال يفطر ولو تعمد, وال ميكن أن يفيت أبو هريرة يرى أن والبخاري, وكان أبوأمحد 

وهو الصواب؛ ألنه مل  ,خبالف ما روى, وهو قول ابن عباس وعكرمة وطائفة من التابعني واألئمة
فيه ف (قاء فأفطر) ^أن النيب وأيب ذر أن القيء يفطر, وأما حديث ثوابن  ^يثبت عن النيب 

وحيتمل أن يكون على  ,ورجح بعضهم هذا الوجه(, فتوضأقاء )اختالف على لفظه, فقد جاء أنه: 
وحىت لو قيل بثبوهتا فإنه  ,وجه االستحباب, وحيتمل يف اللفظ األول أنه يف النفل أو أفطر لألولوية
 .ال داللة على أنه أفطر من أجل القيء, واخلالف يف ترجيح اللفظني قوي

باس أن الفطر مما دخل ال مما هريرة وابن عورد عن أيب قد والصواب أن القيء عمًدا ال يفطر, و 
 .وهذا أصح, خرج

 فيه قوالن: ,االستمناء: وهو إخراج املين عمدا .58
: ^قوله ل ؛وهذا قول اجلماهري ,بيده أو ابلنظر أو بغريهسواء  أن استدعاء خروج املين مفطر .1

 .اجلماع وخروج املين منههي والشهوة  (يدع طعامه وشرابه وشهوته)
ألنه ال دليل عليه, ولقول أيب هريرة وابن عباس أن الفطر فيما دخل ال فيما خرج,  ؛ال يفطرأنه  .2

 .لدخلت كل شهوة كالنظر احملرم وحنوهولو أريد غريه  ,وألن املراد ابلشهوة يف احلديث اجلماع

 .وقول اجلمهور أوىل وأحوط
فعند أمحد روايتني فيه الفطر ال كفارة عليه, خبالف املذي و من استفىت فإنه يؤمر ابلقضاء ف :وعليه

 وعدمه, والصواب أنه ال يفطر؛ ألنه ال دليل على ذلك.
 اختلف يف احلجامة هل تفطر؟ .59

وذهب إىل هذا إسحاق بن راهويه  ,(أفطر احلاجم واحملجوم): ^لقوله  ؛ذهبت طائفة أهنا تفطرف
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 .احلديثونصره ابن تيمية وابن القيم, وحكى ابن تيمية هذا القول عن مجهور أهل 
وذهبت مجاعة أن احلجامة ال تفطر, وهؤالء يضعفون أحاديث الفطر ابحلجامة, ومنهم من قال هي 

أن احلجامة ال تفطر ومن  ^جاءت أحاديث كثرية عن النيب  :كالشافعي, ويقولون  .منسوخة
 ذلك:

م أن الذي . ومعلو (رخص للصائم يف القبلة واحلجامة)ما جاء عند أيب خزمية عن أيب سعيد موقوفًا 
 ., وهذا األثر سنده صحيح^يرخص هو النيب 

 .(احتجم وهو حمرم واحتجم وهو صائم ^أن النيب )وما رواه البخاري: 

هنى عن احلجامة  ^أن النيب )وما رواه أبو داود بسند صحيح عن عبدالرمحن بن أيب ليلى 
 .(واملواصلة ومل حيرمهما إبقاء على أصحابه
إال من أجل  ,ال :أكنتم تكرهون احلجامة للصائم؟ فقال)ويف البخاري عن اثبت قيل ألنس: 

 .(الضعف
فلما ضعف احتجم ليال, وهذا يدل على  ,ولذلك كان ابن عمر واإلسناد إليه صحيح حيتجم هنارًا

عفه ولكن من كانت تض ,أن احلجامة ال تفطر : وهوأنه ال يرى الفطر ابحلجامة, وهذا هو الصواب
 فإنه يتجنبها. 

الذي دلت  وهذا هو الصحيح, وهو  ,فالتربع ابلدم يف هنار رمضان وأخذ التحليل وحنوه ال يفطر :وعليه
 عليه أكثر األخبار وأكثر األحاديث.

 كفارة اجلماع هي ما كانت بشرطني: .61
 .ابجلماع .1
 .يف هنار رمضان ال يف القضاء .2
 :خالففيه  املذي .61
 .يفطر عند أمحد .1
 لعدم الدليل على ذلك وهذا أصح. ؛وهو قول عند أمحد أنه ال يفطر .2
استكرهوا  حلديث )عفي عن أميت اخلطأ والنسيان وما ؛من أكل أو شرب أو احتجم انسيا يتم .62

 ﴾رَب ََّنا ََل تُ َؤاِخْذََن ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأَنَ ﴿وهذا احلديث معلول لكن اآلية تؤيده  ,عليه(
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وهو ما  -مسلم )أن هللا قال: قد فعلت(, فمن وضع فيه الوجور صحيح , جاء يف [286:البقرة]
 .فال يفطر به - أو الفم للعالج, وليس للتغذيةيوضع عن طريق األنف 

 .أن اجلماع ال ينسى :فيقولون ,احلنابلة يفرقون بني األكل والشرب وبني اجلماع .64

فإن الواقع أنه يقع, ومن جامع انسيا فال  .ال ينسى :فال يقال ؟هل يفطر أم ال :والتنظري العلمي
حلديث أيب هريرة )من أكل أو شرب انسيا فليتم صومه فإمنا أطعمه هللا وسقاه( متفق  ؛شيء عليه

 .ألنه ال فرق بينها ؛عليه, فأحلق مجاعة من العلماء اجلماع هبما
 .ا عدم القصدماجلامع بينهف ؛ألنه أشبه النائم ؛ذابٌب أو غبار فال يفطر الصائم إذا طار حللق .61
وبني من  - عليه القضاء :يقولونف - إذا فكر فأنزل فإن احلنابلة يفرقون بني من نظر فأمىن أو أمذى .65

 ؛فال قضاء عليه, والفرق أن النظر من فعله, فولد الشهوة مث اإلمناء, والفكر ليس فعال ؛فكر فأمىن
امل تعمل أو تتكلم( متفق عليه, فمن حدث حدثت به نفسها م حلديث )إن هللا جتاوز عن أميت ما

نفسه ابلنظر ومل ينظر مل أيمث, لكن إن نظر أمث, وهذا الفرق بينهما, وهناك من مل يفرق كابن عقيل 
 .)ما زىن فرج غض صاحبه بصره( :لقول عيسى عليه السالم ؛ألن الفكر عمل ؛احلنبلي

أو ليس بعمله؟ إذا علل ابلسبب  ألنه ليس بسببه ؛لكن هل يقال ,يبطل الصوم االحتالم ال .66
 .فالتفكري سبب, لكن يعلل بعدم عمله

من أصبح يف فيه طعام يلفضه كمن ذكر وهو أيكل فإن بلعه أفطر, لكن لو شق عليه أن يدفعه  .67
  .فبلعه مل يفطر

ألنه ليس أكال وال شراب, وإن كان ابن عباس  ؛ال يفطر من لطخ قدمه بشيء فوجد طعمه يف حلقه .68
 ؟ال يرى وضع الطعام يف طرف اللسان للنظر يف طعمه ال يفطر فكيف هبذا  

 ؛ألنه مل يقصد, وإن قصد إدخال املاء عن طريق األنف أفطر ؛من استنشق أو متضمض مل يفطر .69
, وخالف أمره ^فقد عصى النيب حال الصيام ستنشاق ألن األنف منفذ للمعدة, ومن ابلغ يف اال

 للكراهة. :وقيل .للتحرمي :ستنشاق إال أن تكون صائما( فقيليف اال)وابلغ  حلديث ؛ومل يفطر
 فيه خالف: غتسال لدفع العطشاال .71

 .يكره :قال احلنابلةف .1
 اغتسل يف هنار رمضان من شدة احلر. ^ألن النيب  ؛يكره وهو جائز ال :وقيل .2

األصل بقاء الليل, لكن إن شك  نأل ؛من أكل أو شرب أو جامع ظاان بقاء الليل مل يفسد صومه .71
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  .فعليه التحري ليقطعه ابليقني
ألن األصل بقاء النهار, فكيف يفطر  ؛من أكل أو شرب أو جامع ظاان دخول الليل فسد صومه .72

 خبالف من غربت الشمس فيصح. ؟!ابلشك ومل يتيقن
 قوالن:فيه ا فأكل الناس, فهل يقضون؟ لو أذن مؤذن غلطً  .74
 .الصوابوهو  يفطر, وهشام بن عروة واختاره ابن تيمية أنه الذهب عمر بن اخلطاب  .1
فسئل عنها  ^ألهنا حصلت يف عصر النيب  ؛يقضي هوروي عن عمر أيضا وعروة بن الزبري أن .2

 .(ال يقضون)فقال:  ؟, وسئل عنها هشام(يقضون)فقال:  ؟عروة
من كان يف الليل ويعتقد أنه ابلنهار فتبني له أنه ليل, فهنا ال بد أن جيدد النية, ألنه إن صام صام  .71

 ال نية, ودخل عليه اليوم ومل ينوي الصيام.بيوما 
روى ابن حزم آاثرا عن الصحابة أهنم أيكلون بعد األذان, وصح هذا عن أيب بكر وحذيفة  .75

 يَ تَ بَ َّيََّ َلُكُم اْْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ِمَن اْْلَْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن َحَّتَّ ﴿, لكن الصواب صريح القرآن
 ., ويف الصحيحني )فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم([187:البقرة] ﴾اْلَفْجرِ 

 الشرب حال األذان: .76

 .إن كان املؤذن يتقدم فال أبس ابلشرب .1

)إذا أذن املؤذن واإلانء  حلديث أيب هريرة ؛إن كان يؤذن يف الوقت فيعجل وحيتاط وجيوز له الشرب .2
يف يد أحدكم, فال يضعه حىت يقضي حاجته منه( رواه أبوداود, جاء مرفوعا وموقوفا والصواب 

 وقفه,
 .لك الزائد واخلنثى الذي مل يتميزفخرج بذ ,يف اجلماع البد أن يكون ذكره أصلي .77
ذهب مالك وأمحد والشافعي قد م لوط فقو  رمضان يف دبرها أو عِمل عَمل من جامع زوجته يف هنار .78

إىل أن الكفارة واجبة عليه, وذهب أبو حنيفة وغريه إىل أن الكفارة على من جامع يف الُقبل فقط 
أن النسيان  :وقال احلنابلة ,وهو ما يكون به املرء حمصناً, خبالف الناسي واملكره فإنه ال كفارة عليه

 ورواية عن أمحد أهنا توجد. ,والصحيح أهنا ترد .واإلكراه ال ترد يف اجلماع
 .فإن جامع ومل ينزل فال قضاء عليه ,والقضاء إن أنزل ,تلزم الكفارة كل من جامع .79
ولكن إن أنزل  ,ألنه ليس له آلة أصلية ؛لو أوجل خنثى مشكل مع اخلنثى املشكل ال تلزمه كفارة .81

 .وجب عليه القضاء



21 

رأي اجلماهري من  وهذا ,وجب القضاء ,امرأاتن بسحاق أو - مقطوع الذكر -إن أنزل جمبوب  .81
 ,واملراد ابلشهوة هنا اجلماع (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)حلديث  ؛األئمة األربعة وغريهم

  .قاله ابن خزمية وابن حزم
فإن الكفارة ال  ,والصحيح خالفه ,من جامع دون الفرج أوجب عليه بعضهم الكفارة على من أنزل .82

 .جتب إال ابجلماع يف الفرج
أما  ,ال القضاء عليها وال كفارةأنه إن كانت املرأة معذورة ابجلهل أو النسيان أو اإلكراه فالصحيح  .84

 إن كانت عاملة عامدة غري مكرهها فعليها الكفارة والقضاء.
 .قاعدة مهمة: العذر جبهل احلكم ال جبهل العقوبة

وعلى رأي ابن  ,شهادته وصامه على قول احلنابلة فجامع فيه فعليه الكفارةمن رأى اهلالل وردت  .81
 .ألنه جامع يف يوم ال يعتقد أنه من رمضان ؛تيمية ورواية عن أمحد أن هذا ال كفارة عليه

فعليه  ,من جامع يف يوم سافر فيه وصامه فمن أكل أو شرب أو جامع يف يوٍم ال يلزمه صيامه .85
 .القضاء ال الكفارة

لعن  ^ألن النيب  ؛أكل ليجامع فيقضي يومًا وحيتال على الكفارة فقيل يعامل بنقيض قصدهمن  .86
 .وكذلك من طلق زوجته بقصد حرماهنا من املرياث ,ألجل احليلة ؛احمللِ ل واحمللََّل له

 .وإمنا يقضي يوماً واحداً  ,ال جتب عليه :وقالت طائفة
من جامع يف يوٍم مث كفر مث جامع فال و  ,الكفارةالصواب أن من جامع من هنار رمضان وجبت عليه  .87

, ومن جامع يوماً مث كفر مث جامع يوماً آخر وجب ةومن جامع مرتني ومل يكفر فواحد ,يلزمه أخرى
 :وإن مل يكفِ ر ففيه خالف ,عليه كفارتني

 .اختاره مالك والشافعي وأمحدو ألن لكل يوٍم حرمته كمن قتل رجلني خطًأ,  ؛عليه كفاراتن .1
فاليمني من جنٍس واحد  ,وفيه نظر ,اختاره أبو حنيفة ورواية عن أمحدو  ,عليه كفارٌة واحدة كاألميان .2

 .وأما اجلماع فإنه أفسد أشياء ,ومل يفسد شيئاً 
تكفي كفارة واحدة مادام أنه مل يكفر  :ولو جامع مجيع الشهر وجبت عليه ثالثني كفارة, خالفًا ملن قال

اب أن لكل يوم كفارة مطلقا؛ ألن لكل يوم حرمته؛ وألنه أفسد أكثر من يوم والصو  .عما سبق من مجاعه
 فوجبت عليه أكثر من كفارة؛ وألنه مبنزلة من قتل رجلني.

 .ألن الكفارة حلرمة اليوم يف رمضان وهي اختالفية ؛من جامع يف قضاء رمضان فال كفارة عليه .88
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 .ونسي النية فعليهم الكفارة هلتك حرمة الزمنمن مل يعلم ابهلالل وكذلك الصيب والكافر واحلائض  .89

وإمنا معه حرمة  ,ألن التعليل ابلزمن وحده ال يكفي ؛وهذا الصواب (.ال تلزمه) :قول الثاين ألمحدالو 
 .الصيام

ألنه فعلها ووجبت عليه قبل أن يطرأ عليه مسوغ  ؛ال تسقط الكفارة عمن جامع مث سافر أو ُجن .91
 .الفطر

 ؟جيامع فنزع فهل عليه كفارةمن أذن عليه وهو  .91

 :وعليه قيل ,لكن إن متادى فعليه الكفارة ,وهي أصح ,عن أمحد رواية أنه ليس مجاع وال شيء عليه
 .والصحيح أنه ال يعترب .أن من زىن ومل يعلم مث أخرب فنزع يعترب زانياً 

 .مة كالبدايةألن اإلدا ؛من جهل ونسي وأكره مث زال عنه ذلك فاستدام يف الفعل فعليه احلكم .92
 .اإلنزال هو املوجب للقضاء وبدونه فال, سواًء كان يف مجاٍع أو سحاق .94
هي على ) :وخالف مالك فقال ,حلديث األعرايب املتفق عليه ؛كفارة اجلماع واجبٌة على الرتتيب .91

فيعتق رقبًة مؤمنة سليمًة من  ,والرواايت الواردة أهنا على الرتتيب أصح وأكثر وأشهر (,التخيري
 ,أنه اشرتط يف كفارة القتل فيقاس عليها الظهار واجلماع :وهذا قول أمحد واجلماهري قالوا ,العيوب

حتسن إىل من حيب وهو حيب  وهللا حيب أن ,واألحاديث الواردة جاءت يف إعتاق املسلم ظاهرة
 .الكافر فالخباملؤمن 

فإن مل جيد فيصوم  ,مل حيدد اختاره أبو حنيفة ^ألن النيب  ؛اإلميانوذهبت طائفة إىل أنه ال يشرتط 
شهرين متتابعني ال يفطر بينهما إال لعذٍر كحيٍض وسفر ومن قطعه لغري عذر يبدأ من جديد فإن 

فإن مل  ,وإن بدأ من منتصفه فيحسب ستني يوماً  ,الشهر فإن نقص الشهُر يعترُب شهراً  ولبدأ من أ
والصواب أن يطعم كل مسكنٍي ما  .لكل مسكني نصف صاع :مسكينًا قيليستطع فيطعم ستني 

أمره أن أيخذ  ^ألن النيب  ؛ومن عجز أن يطعم فإهنا تسقط عنه ,يشبعه أو ميلكه ما يشبعه
واألصح أهنا تسقط لكن إن  ,فإن قدر مستقباًل فخالف ,الصدقة مع أن أهله ليسوا ستني شخصاً 

ميع بتكفري غريه عنه ذإذنه وهذا جائٌز صحيح لكن هل ويسقط اجل ,خرج من خالف فله ذلك
 .يتربع عنه ابلصيام الصواب أنه ال نيابة فيه إال إن مات

مبا النهي غري اجلازم  فرمبا أرادوا التحرمي ور  ,خيتلف قصد األوائل (ابب ما يكره ويستحب) .95
 .كاملتأخرين
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 .ألنه مل يستقطبه ؛بلعهو يكره للصائم مجع ريقه  .96

 .يفطر :وقيل
 .الف املادة املضافة للسواك فلو بلعها رمبا أفطرخب ,والصواب أنه يكره

من استاك وابتلع طعم السواك فإنه ال يفطر, لكنه يتجنب السواك املضاف إليه نكهات كطعم  .97
 الليمون وحنوه.

 :خالف فيها النخامة, .98
 .احلنابلة إىل أهنا تفطر سواًء كانت من الدماغ أو الصدر أو اجلوف ذهبف .1
 .أهنا تفطر إذا كانت من الدماغ .2
 .أهنا تفطر إذا انفصلت أما إذا بلعها ومل تنفصل فال تفطر .4
أم مل تنفصل, وهذا هو  أهنا ال تفطر سواًء كانت من الدماغ أو الصدر أو اجلوف, انفصلت .1

 اختاره احلنابلة وبعض الفقهاء.وقد  ,الصواب
يفطر,  األسنان واللثة وكنا قليال فإنه ال إن خرج الدم من فم الصائم, ففيه تفصيل: فإن خرج من .99

 وإن كان يصب صبا فلم يدفعه وشربه فإنه يفطر.
إذا كان الصائم يف فيه حصاة أو درهم وحنوه, فإن استطاع دفعه فيدفعه, وإن ابتلعه فإن كان مبكان  .111

 األكل فيفطر, وإن كان يسريا كدرهم فال يفطر.
 يفطر. والصواب أنه ال .يفطر :فإن بعض الفقهاء يقوللو أخرج الصائم ريقه بني شفتيه مث بلعه  .111
 :األسنان يف هنار رمضان فيه تفصيلمعجون  .112

 فإن أمن أال يدخل إىل جوفه فهذا جائز, وإن علم أنه سيدخل جلوفه مينع منه.
 العلك يف هنار رمضان:  .114
الفقهاء   عنهإن كان العلك الذي فيه طعم وهو املوجود اآلن فإن بلع ريقه منه فإنه يفطر, ويعرب .1

 .العلك القوي الذي يتحلل
فهو  ,)علك النساء( الذي ال يتحلل منه إال القليل وال طعم فيهـوإن كان العلك قواي وهو املشهور ب .2

 قاله ابن تيمية. ,يفطر أنه ال :يكره عند احلنابلة, والصواب
 القبلة للصائم فيها خالف: .111
 .ألهنا سبيل لإلنزال والفطر ؛حمرمة مطلقا .1
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وهو موقوف على  ,يصح حلديث أيب هريرة عند أيب داود, وهو معلول ال ؛بني الشاب والشيخفرق  .2
رجال سأل ابن عباس )ألن  ؛يصح يف التفريق حديث, حىت املوقوف فيه كالم ابن عباس وغريه, وال

عن القبلة وكان حديث عهد بزواج, فقال له ابن عباس: أتمن على نفسك؟ قال: نعم, قال ابن 
 .(لعباس: قب

 ^)كان رسول هللا  فرق بني من أيمن على نفسه وبني من ال أيمن, حلديث عائشة  .4
 وكان أملككم إلربه(. ,يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم

 مستحبة, وهذا قاله ابن حزم. .1
 .مامل يكن مجاعا ,تولد جائزة مطلقا ولو تولد منها ما .5
 .يفطر إال ابملين لو قبل الصائم فأنزل مذاي فإنه ال .115
 مسألة الذنوب كالغيبة وغريها للصائم, هل تفطر؟ فيها خالف: .116
تفطر, وهو  املعصية يف هنار رمضان أعظم من غريها حلرمة الزمان كحرمة املكان يف احلرم, ولكنها ال .1

 الصواب.
 أهنا تفطر, اختاره ابن حزم, وفيه نظر والصواب األول. .2
)ما فقه القرآن من قرأه  :^كما قال النيب   ,يف ثالثة أايمن يف رمضان وغريه آالقر يستحب أن خيتم  .117

 يف أقل من ثالث(, فإن عقل ما يقرأ يف أقل من ذلك فال أبس أن خيتم يف أقل كما فعل الصحابة.
كان ينهى عن  ألن عمر  ؛نشغال عن القرآن بغريه ولو كان تعليم العلميستحب عدم اال .118

)لترتكن احلديث عن رسول هللا وإال ألحلقنك أبرض  :كثرة الكالم عن القرآن, وكان يقول أليب هريرة
 .ابن عساكررواه دوس( 

خيتلف العلماء يف استحباب أتخري السحور وتعجيل الفطر, وتواترت األحاديث فيه األحاديث,   ال .119
وعند أيب داود وغريه )اليزال هذا الدين  ,عجلوا الفطر( كما يف الصحيحني )اليزال الناس خبري ما

وفيه داللة على خمالفة اليهود  ,عجلوا الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون( ظاهرا ما
أي بعد غروب الشمس مباشرة, ويؤخر السحور قبل طلوع الفجر  :والنصارى, ومعىن التعجيل

مث قام إىل الصالة, قال أنس: قلت لزيد,   ^الثاين, وحديث زيد بن اثبت )تسحران مع رسول هللا 
 .ذان واإلقامة ؟ قال: قدر مخسني آية( متفق عليهكم كان بني األ

 مىت يبدأ وقت السحور؟ .111
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 .من منتصف الليل .1
 .من ثلث الليل اآلخر .2
 شيء يف ذلك, واألقرب يرجع ملا يسمى سحراً. ^حني يبقى من الليل سدسه, ومل يرو عن النيب  .4
 مب حيصل السحور؟ حيصل أبي قدر من مأكول أو مشروب. .111
 :حكم السحور .112
 .وحكي اإلمجاع عليه ,على أنه سنة مؤكدةاجلمهور  .1
أكلة السحر( رواه مسلم, وهو دليل على  :بيننا وبني أهل الكتاب حلديث )فصل ما ؛واجب :وقيل .2

داود,  جيوز أن يتشبه هبم, وحلديث أنس )تسحروا فإن يف السحور بركة( رواه أبو املفارقة هلم وال
 .وهو أمر يقتضي الوجوب

 واصل أبصحابه فلم يتسحر. ^ألن النيب  ؛يس بواجبواستدل اجلمهور أبنه ل
 هل يكره السحور مع الشك بطلوع الفجر؟ .114

 .ألنه يعرض نفسه للكفارة ؛خبالف اجلماع ,عند أمحد أنه ال يكره .1
 بد أن يتحقق من بقاء الليل فال أيكل وال يشرب. ال :وقالت طائفة .2

 ؟هل يفطر الناس على آذان املؤذنني .111
والصحابة ومن بعدهم, أما من كان يف فضاء فيتحرى الشمس وال يفطر حىت  ^نعم كما فعله النيب 

 .وال جيوز الفطر مع الشك ,(نزل فاجدح لناا)حلديث  ؛له الفطر بغلبة الظن :يتحقق غروهبا, وقيل
 ؟الفطورتعجيل السحور و أتخري مب حتصل فضيلة  .115

ألهل  الفطور خمالفةً تعجيل و  ,نه يتقوى ابلسحور على الصيامأبالسحور أتخري حتصل فضيلة 
 .الكتاب

 على ماذا يُفطر؟  .116
 .إذا أفطر أحدكم فليفطر متر فإنه بركة( رواه الرتمذي)حلديث سلمان بن عامر  ؛على متر .1
 .(فإن مل جيد فعلى ماء فإنه طهور)حلديث  ؛على ماء .2

فهو معلول ال  ,رواه أبو داود والرتمذي (يفطر على رطبات ^كان رسول هللا )أما حديث أنس 
 .وأصح منه حديث سلمان بن عامر الضيب ,يصح
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ودل  ,بناه على حديث أنس وهو منكر ال يصحفقد  (تمرف عدم الرطبفإن ) :املصنف وأما قول
ألن املاء يفيد املعدة ويزيل  ؛فإن مل يكن فعلى املاء ,حديث سلمان على الفطر على التمر أاًي كان نوعه

 .الفضالت
 ؟الصائم عند فطرهماذا يقول  .117

باب ال يصح وكل ما ورد فهو معلول, كحديث )اللهم لك صمت وعلى الكل حديث ورد يف 
داود عن معاذ بن زهرة وهو  ورزقك أفطرت( رواه الطرباين وغريه عن ابن عباس وال يصح, ورواه أب

ء هللا( اتبعي, فاحلديث مرسل, وحديث ابن عمر )ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شا
 .رواه أبو داود

رواه  ,(الصائم)( وذكر منهم أيب هريرة )ثالثة ال ترد دعوهتمحلديث  ؛ولكن يدعو الصائم مبا شاء
الرتمذي وحسنه وصححه ابن حبان, روي من طريق أيب جماهد سعد الطائي عن أيب املدله عن أيب 

, فإن كان (املندله ثقة وأب) :الوذكر ابن ماجه وق ,هريرة, وذكر ابن حبان عن أيب املدله أنه ثقة
 .الكالم من ابن ماجه فهذا حجة, وأما الطائي فهو ثقة, وهذا أصح شيء يف الباب

  :قضاء صيام رمضان .118
َراتِ ﴿لقوله تعاىل:  ؛يستحب التتابع يف قضاء صيام رمضان .1 ألن ؛ [118:البقرة] ﴾فَاْسَتِبُقوا اْْلَي ْ

 .األداء كان متتابعاً فكذلك القضاء
 .جيب التتابع :وقيل .2
مع  ,وهذا هو الصواب .له أن يؤخر القضاء ما مل يصل رمضان اآلخر, وله أن يفرقه :قيلو  .4

كان يكون علي  الصيام من رمضان فال أقضيه إال يف )حلديث عائشة  ؛استحباب الفور والتتابع
 .(شعبان

 من دخل عليه رمضان ومل يقضي ما عليه من رمضان األول فما حكمه؟  .119
 :وهل يطعم ؟ فيه خالف ,عاصياً هلليكون 

وهو املشهور عن أمحد, وهو قول أليب هريرة بسند  ,أن عليه كفارة يطعم عن كل يوم مسكني .1
 وروي عن ابن عباس وفيه نظر. ,صحيح

ٌة ﴿لقوله تعاىل:  ؛وهذا اختيار أيب حنيفة والبخاري ,يقضي وال يكفِ ر ألنه ال دليل على ذلك .2 َفِعدَّ
م    ومل يذكر كفارة, وهذا أقرب, ومن كف ر احتياطاً فقد أحسن. ,[181:البقرة] ﴾ُأَخرَ ِمْن َأَّيَّ
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  .وهذا ال دليل عليه ,لو فاته يطعم بعذر أو غريه .4
 :خالففيه ؟ هل جيوز التطوع قبل قضاء رمضان .121
 .ألن هللا عز وجل ال يقبل النافلة قبل الفريضة ؛ال جيوز التطوع .1
 .وقد يعرض له صوم مقيد كعرفة وعاشوراء ,ألن الوقت موسَّع جيوز؛ .2
 ؟ أخر الصيام لعذر فهل عليه إطعام لو مات رجل وقد .121

 .أنه ال تلزمه :الصواب
 ,قضاء الصيام رمضاانت كثرية فتلزمه كفارة واحدة عن اجلميع على رأي احلنابلةرجل لو أخر  .122

 .أهنا ال تلزمه :والصواب
 ؟كالصالة والصيامعليه أبصل الشرع  هل يقضى عن امليت ما وجب  .124
  .(ال يصام أحد عن أحد) :قال ابن عباس ,ذهب اجلماهري أبنه ال يقضى عنه .1
 .ذهبت طائفة إىل أنه جيوز يف النذر دون ما وجب يف أصل الشرعو  .2
)من مات وعليه الصيام صام عنه وليه( متفق  :^لقوله  ؛لكن يصوم ,ال يصلي عنه :قالت طائفةو  .4

 .عليه, وهذا على االستحباب ال على اإلجياب
 :^لقوله  ؛استحب لوليه قضاؤه ,وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذررجل مات  لو .121

 :وهذا فيه إبطال قاعدة ,(اقضوا هللا فاهلل أحق ابلقضاء) :^ولقوله  ,(من نذر يطيع هللا فليطعه)
 .هنا ليست على اإلطالقأو  .وحق العباد مبين على املشاحة ,هللا ممنوع عن املساحمة أن حق

 من مات وعليه قضاء ثالثون يوماً فصام عنه ثالثون رجالً يوماً واحداً أجزأ. .125
 ؟هل يشرتط أن يكون الويل الذي يصوم عن امليت هو الوارث .126

 .القول األول: عند أمحد أنه جيوز
 .كل قريبالقول الثاين: الوارث  

والقول األول أقرب, كما لو تربع رجل بقضاء دين فإنه جيوز ولو كان امليت ثرايً, بشرط أال تكون من 
 .الزكاة

 .دفع من تركة امليت ملن يقوم ابلنذر كاحلج وغريه إن مل يقم هبا الويلي .127
 .إذا مل يصم عن امليت أحد فإنه يدفع عنه لكل يوم مسكني .128
  .ميكنه إال صيام بعض األايم فإهنا تقضى األايم املمكنة فقطإذا مات من عليه صيام ومل  .129
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 ( املتفق عليه: بينه وبني النار سبعني خريفاً قيل يف حديث )من صام يوًما يف سبيل هللا ابعد هللا .141
 إذا كان الصيام يف اجلهاد. :قيل .1
 .ألن الصوم يف اجلهاد منهي عنه ؛يف ذات هللا :أي (يف سبيل هللا)املراد  :وقيل .2

وإمنا إذا كان الصوم يضعف اجملاهد فإنه مينع منه, واألقرب أنه  ,والصواب أنه ليس على اإلطالق
 .شامٌل لكال األمرين

 هنم يصلون املغرب قبل الفطر ال يصح فيه شيء.أبكل ما ورد عن الصحابة  .141
 ,كحديث علي واحلسن عند أهل السنن  ,يف الوتر فهو ضعيف ^كل حديث ورد يف قنوت النيب  .142

 .وثبت عن الصحابة أهنم يقنتون بعد النصف من رمضان ,يصح بدون لفظة )الوتر(و 

 
   


