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 :قال اللّه تعاىل 
 شهر رمضان الَّذِي أُ�ْزِلَ فيهِ القُرآن هدى{ 

 }رقَانِ ـــــوالْفُ دىـــن اهلُــــناسِ وبيناتٍ مِـــــلل
 

  ]١٨٥: البقرة [ 
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 مقدمة الطبعة الثا�ية
ذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على مـن بعثـه ا رمحـة للعـاملني ، وعلـى                 احلمد  ال  

 .آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
 : وبعد ، فيا أخي الكريم 

مـرة ومـرات ، فرأيـت أن أزيـد فيهـا حبوثـا هامـة أراك           " فضائل رمضـان وأحكامـه      " قد �ظرت يف    
وهذه البحـوث اجلديـدة مرتبـة كمـا         .. ستفادة منها ، والتعرف إىل موضوعاهتا       بأمس احلاجة إليها ، واال    

 : يلي 
 . أقسام الصيام - ١
 . أركان الصيام - ٢
 . شروط الصيام - ٣
 . ثبوت رمضان وشوال -٤

ــديك يف تنقيحاهتــا وإضــافاهتا      ــني ي ــع واخلــري    ... وهــا هــي ذي الرســالة ب ــا النف ــت فيه ــإن رأي ف
لين يف ظهر الغيب بدعوة صاحلة تؤ�سين يف وحشيت بعد موتي وتـنفعين يـوم ألقـى                 للمسلمني فأرجو أن تشم   

 . ربي ، وا سبحا�ه وحده هو الذي يتوىل العاملني املخلصني 
 املؤلف                                                                  

 عبد ا �اصح علوان
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 بسم ا الرمحن الرحيم
 :ر املسلمني واملسلمات يا معش

أمحد إليكم ا الذي ال إله إال هو ، وأصلي وأسلم على سيد�ا حممد وعلى آلـه وصـحبه الكـرام                   
 .، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، وبعد 

فهــا هــو ذا رمضــان املبــارك ، قــد أقبــل ، وهاللــه املــنري قــد أشــرق علــى الــد�يا ، ورمحاتــه     - ١
املـــؤمنني الصـــادقني ، وذكرياتـــه وا�تصـــاراته قـــد هـــزت مشـــاعر الـــدعاة  وبركاتـــه قـــد دغـــدغت قلـــوب 

 يـا شـبابنا ويـا شـاباتنا         -فما علينا   .. وصيامه وقيامه قد حرك مهم املتعبدين الربا�يني        .. وااهدين  
وأن �تعلم منه دروس اإلميان ..  إال أن �ستلهم من هذا الشهر الكريم معا�ي اإلخالص واإلميان والتقوى -
وأن �عاهــد ا عــز وجــل علــى أن �ســري يف الطريــق الــذي خطــه لنــا ا جــل .. الصــرب وتربيــة اإلرادة و

 ..جالله ، ورسم لنا معامله �بينا العظيم صلوات ا وسالمه عليه 
عسى أن �سمو بأرواحنا إىل قمة الطهـر والصـفاء ، وعسـى أن �رتفـع بنفوسـنا عـن أوضـار املـادة                      

مــن ذ�وبنــا كيــوم ولــدتنا أمهاتنــا ، وعســى أن �رجــع بكليتنــا إىل الــدين القــيم ،  والشــهوة وعســى أن خنــرج 
وحنن أقوى إميا�ا ، وأثبت يقينـا ، وأمضـى          .. لنتابع مسريتنا يف طريق اجلهاد والنصر       .. واإلسالم احلق   

 إىل  - بـإذن ا     -حتى �صـل    .. عزما وتصميما ، وأ�قى طهرا وصفاءا وأرسخ قدما ، وأعظم إقداما            
 !!..الغاية املطلوبة يف حتقيق عز اإلسالم ، وإقامة جمد املسلمني 

* * * 
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 فضل شهر رمضان
 :أيها اإلخوة واألخوات 

  أتعرفون ما هو فضل هذا الشهر املبارك ؟ - ٢
ــا يف ذلــك وجــه ا الكــريم خــرج مــن ذ�وبــه   .. يكفيــه فضــلًا وخــريا وبركــة   أن مــن صــامه مبتغي

مـن   : " - فيمـا رواه الشـيخان    -امسعوا إىل ما يقولـه عليـه الصـالة والسـالم            .. ولدته أمه   الصغرية كيوم   
 " .صام رمضان إميا�ًا واحتسابا غُفِر له ما تقدم من ذ�به 

أما الذ�وب الكبرية فال يكفرها إال التوبة الصادقة النصـوح ، ملـا روى مسـلم يف صـحيحه عـن أبـي                       
الصـلوات اخلمـس، واجلمعـة إىل       : "  صـلى ا عليـه وسـلم قـال           هريرة رضـي ا عنـه ، عـن رسـول ا           

 " . اجلمعة ، ورمضان إىل رمضان مكفِّرات ما بينهن إذا اجتُنبت الكبائر 
أن مييز ا من صامه من هذه األمة احملمدية هبذه .. ويكفي شهر الصيام فضلًا وخريا وبركة  �

 - فيما رواه البيهقـي      - اإلسالم صلوات ا وسالمه عليه        إىل ما يقول �يب    -اخلصائص اخلمسة ، امسعوا     
أُعطيـت أمـيت يف شـهر رمضـان     "  أن رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم قـال         -عن جابر رضي ا عنه      
 :مخسا مل يعطهن �يب قبلي 

ه إليه مل  فإ�ه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر اللّه عز وجل إليهم ، ومن �ظر اللّ    :أما واحدة   
 .يعذبه أبدا 

حــني يمســون أطيــب عنــد ا مــن ريــح  ) أي رائحــة أفــواهم (  فــإن خلُــوف أفــواههم وأمــا الثا�يــة
 . املسك 

 .  فإن املالئكة تستغفر هلم كل يوم وليلة :وأما الثالثة
 استعدي وتزيين لعبـادي ، أوشـك أن يسـرتحيوا         : فإن ا عز وجل يأمر جنته فيقول         :وأما الرابعة   

 .من تعب الد�يا إىل داري وكراميت 
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أهي ليلة القدر؟ :  فإ�ه إذا كان آخر ليلة غفر ا  هلم مجيعا، فقال رجل من القوم:وأما اخلامسة 
 " .فقال ال ، أمل تر إىل العمال يعملون فإذا فرغوا من أعماهلم وفّوا أجورهم؟ 

امسعـوا إىل مـا   .. وم العـرض األكـرب   أن يفـرح الصـائم يـ   .. ويكفي الصوم فضًال وخـريا وبركـة    �
إذا : للصـائم فرحتـان يفرحهمـا        "..- فيما رواه الشـيخان      -يقوله �يب هذه الدعوة عليه الصالة والسالم        

 " أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه 
أن ا سبحا�ه وحده هو الذي يعلم مقـدار ثوابـه ، وعظـم              .. ويكفي الصوم فضال وخريا وبركة      

: "  فيمـا رواه الشـيخان   -امسعوا إىل ما يقوله فخر الكائنـات عليـه الصـالة والسـالم     .. جره وحسناته   أ
كل عمل ابن آدم يضاعف له ، احلسـنة بعشـر أمثاهلـا إىل سـبعمائه ضـعف إال الصـوم فإ�ـه يل وأ�ـا أجـزي                

 .. " .به 
.. ب خملصـة وحمتسـبة   فأقبلوا على الصيام بنفوس مؤمنة خاشعة ، وقلـو .. إذا عرفتم هذا كله    

 !! ..لكي حتظوا هبذه الفضائل واخلريات والربكات 
* * * 
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 أهم أحداث رمضان
  أتعرفون ما يف هذا الشهر من أحداث خالدة ؟ - ٣
 شـهر رمضََـان   { فيه أ�ـزل ا سـبحا�ه قرآ�ـه اخلالـد ليكـون للعـاملني هاديـا ومبشـرا و�ـذيرا           )أ  ( 
 .} فيهِ القُرآن هدى للناسِ وبيِّناتٍ مِن اهلُدى والفُرقَانِ الَّذِي أُ�زِلَ

ولعل أمجع وصف وأبلغه يف إظهار خصائص القرآن هو ما رواه الرتمذي عـن علـي كـرم ا وجهـه                
كتاب ا تبـارك وتعـاىل فيـه �بـأ مـن قـبلكم ، وخـرب مـا                   : " مرفوعا إىل رسول ا صلى ا عليه وسلم         

وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس باهلزل ، من تركه من جبار قصـمه ا ، ومـن ابتغـى اهلـدى                       بعدكم ،   
يف غريه أضله ا ، وهو حبل ا املتني ، و�وره املبني ، والذكر احلكيم ، وهو الذي ال تزيـغ بـه األهـواء ،               

 ميلّـه األتقيـاء ، وال يخْلَـق    وال تلتبس بـه األلسـنة ، وال تتشـعب معـه اآلراء ، وال يشـبع منـه العلمـاء ، وال           
من علم علمـه سـبق ، ومـن قـال بـه صـدق ، ومـن حكـم بـه                    ... على كثرة الرد ، وال تنقضي عجائبه        

 ) .عدل ، ومن عمل به أُجر ، ومن دعا إليه هدِي إىل صراط مستقيم 
ملالئكـة   خـري مـن ألـف شـهر ، تنـزل ا            { وقد وصـفها ا سـبحا�ه أهنـا          :فيه ليلة القدر     )ب  ( 

 ..} والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر ، سالم هي حتى مطلع الفجر 
 أتدرون ملاذا مساها ا بليلة القدر ؟ ألن ا سبحا�ه أ�زل قرآ�ه الذي هو ذو قدر ، على �ـيبٍّ                 -

 .. ذي قدر ، يف ليلة ذات قدر ، ألمة ذات قدر 
ملـا  .. ه ما تقدم من ذ�وبه ويتجاوز عن خطيئاته  أتعرفون فضل من قامها ؟ ا سبحا�ه يغفر ل     -

من قام ليلة القدر إميا�ًا واحتسابا غُفـر لـه مـا تقـدم              : " روى الشيخان عنه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال          
 " .من ذ�به 
يف العشر األواخر من رمضان يف األوتـار ، ملـا روى أمحـد    ..  أتعلمون يف أي ليلة تلتمسوهنا ؟        -

أخرب�ـا رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم عـن ليلـة القـدر                  : الصامت رضـي ا عنـه قـال         عن عبادة بن    
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هي يف شهر رمضان يف العشر األواخر ، ليلة إحـدى وعشـرين ، أو ثـالث وعشـرين ، أو مخـس                       : " قال  
وعشرين أو سبع وعشرين ، أو تسع وعشرين ، أو آخر ليلة من رمضان ، من قامها احتسابا غفُـر لـه مـا        

 " . م من ذ�به وما تأخر تقد
فالتمسوا إحياء هذه الليلة املباركـة لتحظـوا برضـوان ا ومثوبتـه وجناتـه يـوم               .. إذا عرفتم هذا    

 . الوقوف بني يديه 
يف اليوم السابع عشر من رمضان يف السنة الثا�ية من اهلجرة ، وقـد              :  فيه وقعت غزوة بدر      )ج  ( 

، وهبـا ا�ـتقم ا سـبحا�ه لفئـة احلـق املؤمنـة مـن                 } يـوم التَقَـى اجلَمعـانِ      يـوم الفُرقَـانِ      {مساها سبحا�ه   
وهبـا ارتفعـت رايـة اإلميـان والنصـر خفّاقـة تـؤذن بكلمـة التوحيـد ، وا�تصـار                     .. عصابة الباطل املشركة    

 .اإلسالم 
هتم النادر  ولقد جتلى يف هذه الغزوة اخلالدة إميان أصحاب النيب صلى ا عليه وسلم الراسخ وثبا              

ولقــد �صــرهم ا علــى .. فكــا�وا حبــق صــبرا يف احلــرب ، صــدقًا عنــد القــاء  .. وفدائيتــهم الباســلة 
ومـا ذاك إال بربكـات هـذا الشـهر العظـيم ، واجتـاه               .. عدوهم مع قلـة عـددهم ، وضـعف اسـتعدادهم            

وقـد مشلـهم بنصـره ،    .. ييـد  ليشـملهم بـالعون والنصـر والتأ   .. القلوب املؤمنة املستغيثة إىل رب السماء    
فمزقـوا عصـابة    .. وأ�زل عليهم ألفًـا مـن املالئكـة مسـومني ، فقاتلـت صـفا مرتاصـا يف صـفوف املـؤمنني                       

وأ�زل . وردوا من سلم منهم إىل أعقاهبم خزايا �ادمني   .. الباطل والشرك شر متزيق ، وقتلوهم شر قتلة         
ربكم فاستَجاب َ لَكُم أ�ِّي ممِدكم بـألف مـن املالئِكَـةِ مـردِفني ، ومـا      إِذْ تستَغِيثُون  { : ا سبحا�ه قوله    

 كِيمح زِيزع اللّه عند اللّه إِن إالَّ من رصا النمكُم وبِهِ قُلُوب ّئنى ولِتَطْمشرإال ب اللّه لهع٩: األ�فال [ } ج 
- ١٠ . [  

..  اليوم احلادي عشر من رمضان يف السنة الثامنة من اهلجـرة              يف :فيه وقعت غزوة الفتح     ) د  ( 
ــة ، وا�تكســت علــى رؤوســها إىل األرض تطؤهــا احلــوافر        ــد هتــاوت أصــنام اجلاهلي يف هــذا الشــهر اخلال

 ..واألقدام ذليلة مهينة 
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وألول مرة قي تاريخ مكة يصعد الصحابي اجلليل بالل رضي ا عنه إىل ظهر الكعبـة ، لـيعلن إىل               
فتصــاغرت هلــا هامــات املشــركني املعتــدين ، .. ، فجلجلــت يف آفــاق مكــة " ا أكــرب " لــد�يا صــوت ا

فأصبحت السـيادة للرسـول صـلى ا عليـه وسـلم، والعـزة              .. وذلّت ألصدائها رؤوس الطغاة والظاملني      
 . السامقة لإلسالم ، واحلاكمية  وحده 

 أيهــا -فــا�طلقوا ..  بــني العبــادة واجلهــاد والنصــر إذا عــرفتم أن رمضــان جيمــع يف معنــاه وذكرياتــه
 يف ميــادين العمـل واجلهــاد ، لتقومـوا مبهمـتكم الكــربى يف إقامـة جمــد اإلسـالم ودولتــه      -اإلخـوة واألخـوات   

املرتقبة ، ولن يتحقق اد ، ولن تقوم الدولة إال أن جتمعوا بـني العبـادة واجلهـاد ، واملصـحف والسـيف ،               
وهبــذا تكو�ــون قــد أخــذمت بأســباب النصــر ، ومقتضــيات العــزة .. ، والــدين والسياســة والتزكيــة والقــوة 

فعندئذ يفتح ا  لكم فتحا مبينا ، وينصركم �صرا عزيزا ، ويرفعكم يف الدارين مقامـا                 .. واد واخللود 
ين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ       وعد الّله الذِ   {: عليا ، وما ذلك على ا بعزيز أل�ه القائل يف حمكم تنزيله             

لَيستَخلِفَنهم يف األرضِ كَما استَخْلَف َ الذين مِن قَبلهِمِ وليمكِّنن هلم دِينهم الذي ارتَضَى لَهم ولَيبدلنهم من 
  ] . ٥٥: النور [ }بعدِ خوفِهِم أمنا يعبدو�َنِي ال يشرِكُون بي شيئا 

 * ** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٠(الصفحة 



 

 معنى الصوم وآدابه
  أتدرون ما معنى الصوم وما هي آداب الصائم ومستحباته ؟ - ٤

 فهــو اإلمســاك عــن األكــل والشــرب واجلمــاع والتــدخني وتنــاول العــالج ومجيــع    :أمــا معنــى الصــوم 
 .املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس 

 :  ومستحباته فهي كالتايل وأما آداب الصائم
ن جتتنبوا قول الزور والعمل به ، وأن تبتعدوا عن اللغو والرفث ، والسباب ، وأذى النـاس            أ) أ  ( 

 .. ، واإلضرار هبم 
من مل يدع قول الزور والعمل به       : " ملا روى الشيخان عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال             

 " .فليس  حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه 
وقايــة مــن األخــالق ( الصــيام جنــة : " .. نــه عليــه الصــالة والســالم  وروى الشــيخان أيضًــا ع-
ال يرفـع صـوته     ( ، وال يصـخب     ) ال يفحـش يف الكـالم       ( ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث         ) السيئة  

 .. " . إ�ي صائم : ، فإن شامته أحد أو قاتله ، فليقل ) فوق املعتاد 
 صــلى ا عليــه وســلم أن فال�ــة تكثــر مــن صــالهتا   وروى أمحــد واحلــاكم أ�ــه ذُكــر لرســول ا -

 " . هي يف النار: " وصدقتها وصيامها غري أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا فقال صلى ا عليه وسلم 
 ، ملـا روى ابـن حبـان يف صـحيحه عـن            أن تتسحروا على شيء وإن قلّ ولـو جرعـة مـاء           ) ب  ( 

 ".  تسحروا فإن يف السحور بركة: "رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
 " . تسحروا ولو جبرعة ماء : " ويف رواية ألبي داود 

: ، ملا روى الشيخان عن النيب صلى ا عليه وسـلم أ�ـه قـال                األفضل أن تفطروا على متر      ) ج  ( 
 " . إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فإ�ه بركة ، فإن مل جيد مترا فاملاء فإ�ه طَهور "

 )١١(الصفحة 



 

 ، ملـا روى الشـيخان عـن الـنيب            يستحب يف حقكم تعجيل الفطر بعد التحقـق مـن الغـروب            )د  ( 
 " .ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر : " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 

 ، ملـا روى أبـو داود والنسـائي أن مـن دعائـه           أن تدعوا اللّـه عز وجل عقب الفطر باملـأثور        ) هـ  ( 
اللـهم لـك صـمت ، وعلـى رزقـك أفطـرت، وعليـك توكلـت ، وبـك                 : "  فطـره    عليه الصالة والسالم عند   

                         يا واسـع الفضـل اغفـر يل ، احلمـد ،آمنت ، ذهب الظمأ ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء ا
 " . الذي أعا�ين فصمت ورزقين فأفطرت 

يب صـلى ا عليـه   ، ملـا روى الرتمـذي والنسـائي عـن الـن     أن تطعمـوا عنـد اإلفطـار صـائما     ) و ( 
 ". من فطّر صائما كان له مثل أجره غري أ�ه ال ينقص من أجر الصائم شيء : " وسلم أ�ه قال 

، ملـا روى    أن تشتغلوا بتالوة القرآن الكـريم ومدارسـته كلمـا تيسـر ذلـك لكـم ليلًـا أو هنـارا                    ) ز  ( 
الصـيام والقـرآن يشـفعان للعبـد يـوم          : " أمحد والطربا�ي واحلاكم أن رسول ا صلى ا عليه وسـلم قـال              

منعتُـه النـوم بالليـل    : أي رب منعتُـه الطعـام والشـهوة فشـفعين فيـه ، ويقـول القـرآن                : القيامة ، يقول الصـيام      
 " . فيشفعان : فشفعين فيه ، قال 

 ملـا ثبـت أ�ـه عليـه     ..أن تكثروا من اإل�فاق والصدقة ملواساة األرحام والفقراء واملساكني ) ح  ( 
الصالة والسالم كان أجود الناس باخلري ، وكان أجود مـا يكـون يف رمضـان ، وكـان أجـود بـاخلريمن الـريح                         

 ..املرسلة 
؛ ملا روى اجلماعة أن تواظبوا على صالة الرتاويح عشرين ركعة كل ليلة من لياليه املباركة    ) ط  ( 

 " . واحتسابا غُفِر له ما تقدم من ذ�به من قام رمضان إميا�ًا : " عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال 
كـان يصـلي يف   : " أما أهنا عشرون ركعة ؛ فلمـا روى البيهقـي عـن ابـن عبـاس رضـي ا عنـهما              

 " . رمضان من غري مجاعة عشرين ركعة والوتر 
كان الناس يقومون يف زمان عمر بـن اخلطـاب          : " وملا روى مالك يف املوطأ عن يزيد بن رومان قال           

 ) .أي مع الوتر " (  اللّه عنه يف رمضان بثالث وعشرين ركعة رضي
 )١٢(الصفحة 



 

 ؛ ملـا روى الشـيخان عـن         أن تعتكفوا يف العشر األواخـر يف أي مسـجد تقـام فيـه اجلماعـة               ) ي  ( 
كـان رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم إذا دخـل العشـر األخـري شـد                     : " عائشة رضي ا عنـها قالـت        
 " . هله مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أ

        وقد ثبت أ�ه عليه الصالة والسالم كان يعتكف يف العشر األواخر من كـل رمضـان حتـى توفـاه ا
 ..تعاىل ، ثم اعتكف أزواجه من بعده 

 ..واالعتكاف معناه هو إقامة الرجل يف املسجد إىل ا�تهاء العشر 
 ) . الغرفة اليت خصصتها للعبادة ( واملرأة تعتكف يف مسجد بيتها 

، أو حاجة طبيعيـة     ..  جيوز ملعتكف أن خيرج من املسجد إال حلاجة شرعية كصالة اجلمعة             وال
 . ، أو حاجة ضرورية كأداء شهادة تعينت عليه .. كالبول والغائط 

وعلى املعتكف أن يـالزم قـراءة القـرآن الكـريم ، ومدارسـة العلـم ، والـذكر ، والصـالة علـى الـنيب                           
برضوان ا عز وجـل ومثوبتـه ، وخيـرج مـن رمضـان وقـد جتـاوز ا                   ليحظى  .. صلى ا عليه وسلم     

 ..عن خطيئاته ، ورفعه إىل مقام الصديقني والشهداء والصاحلني 
 ؛ ملا روى ابن ماجه عن أبي أُمامـة رضـي            أن تُحيوا ليلة العيد بالعبادة والذكر واالستغفار      ) ك  ( 

مل ) أي الفطـر واألضـحى   ( من قام لـيليت العيـد   : " ال ا عنه عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه ق       
 " .  قلبه يوم متوت القلوب )١(ميت 

 أميز اآلداب اليت تلتزموهنا يف صيامكم ، وأظهر املسـتحبات الـيت         - أيها اإلِخوة واألخوات     -تلكم  
 ..جيب أن تُراعوها عند االمتناع عن طعامكم وشرابكم 

                                                 
وم               معناه يثبته :   قال بعض أهل العلم       )١( وم يق ه ي ر ، ويثبت ين في القب د سؤال الملك ه عن روح ، ويثبت د خروج ال ان عن ى اإليم اهللا عل

 .الناس لرب العالمين 

 )١٣(الصفحة 



 

: كنـتم العصـبة املؤمنـة الـيت قـال ا عنـها       .. يتم علـى مقتضـاها   وال شك أ�كـم إذا أخـذمت هبـا ، ومشـ        
: واليت قال عنها رسول اإلسالم صـلوات ا وسـالمه عليـه      }  رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللّه علَيه      {
 " ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر ا . " 

هـي الـيت ستشـع      .. ؤمنة اليت أعدها رمضان ، وكو�تها الصالة ، وهذبتها العبـادة            هذه العصبة امل  
على من حوهلا اهلداية والنور والتقوى ، وهي اليت يرى الناس فيها اإلسالم املتجسد يف السلوك واألخالق                 

 األرض ،   واملعاملة ، وهي اليت ستحمل حبق راية اجلهـاد اإلسـالمي بأ�واعـه وأشـكاله لتقـيم حكـم ا يف                    
وتنقذ الناس من عبادة العباد إىل عبادة ا ، ومن ضيق الد�يا إىل سعتها ، ومن جـور األديـان إىل عـدل                       

 ...اإلسالم بروح مؤمنة ، وعزمية ثابتة 
فتزودوا فخـري الـزاد التقـوى ، واسـتعدوا فخـري اإلعـداد اإلميـان ، وكو�ـوا أ�فسـكم فخـري التكـوين                         

 !! ..رمضان هو خري زاد ، وخري إعداد ، وخري تكوين هلذه املعا�ي كلها و.. املراقبة واحملاسبة 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٤(الصفحة 



 

 أقسام الصيام
 وها أ�ا ذا أرتبها )١(  أن تعرفوا أن للصوم ستة أقسام- أيها اإلخوة - وأريد يف هذه املناسبة - ٥

 : لكم على الوجه التايل 
 . الصيام املفروض - ١

 : ية وينحصر يف األمور التال
 .صيام شهر رمضان ) أ ( 
صيام الكفارات بأ�واعها على القول األظهر ككفارة اليمني ، وكفارة القتل، وكفارة اإلفطـار يف          ) ب(
 .رمضان 
 " . علي أن أصوم مخسة أيام : " صيام املنذور على القول األظهر كأن يقول الناذر ) ج ( 
 . الصيام الواجب - ٢

 : ام وينقسم إىل ثالثة أقس
 .صيام الكفارات واملنذورات على قول من قال بوجوهبما ) أ ( 
قضاء ما أفسده من صيام النفل كأن شرع يف صيام يوم اإلثنني ثـم فاجأتـه مالبسـة لإلفطـار          ) ب  ( 

 . فأفطر 
 علي أن أعتكف مخسة أيام من شـهر حمـرم ، ففـي         : صيام االعتكاف املنذور كأن يقول      ) ج  ( 

 . اليت يعتكف فيها جيب عليه الصوم هذه األيام 
 . الصيام املسنون - ٣

هو صيام يوم العاشر من احملرم ، ويستحب أن يضم إىل يوم عاشوراء يوم التاسع ، أو احلادي عشر                   
صـوموا يـوم عاشـوراء      : "خمالفة لليهود ، ملا أخرج أمحد والبيهقي عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قـال                 

 " . د ، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما وخالفوا فيه اليهو
                                                 

 . هذه التقسيمات للصيام على مذهب أبي حنيفة )١(

 )١٥(الصفحة 



 

وهذه املخالفة لليهود توجيه �بوي كـريم هلـذه األمـة حتـى تبقـى هلـا شخصـيتها املسـتقلة، وذاتيتـها             
 ..الرائدة 

ومن فضائل هذا الصيام أن ا سبحا�ه ميحو عن الصائم ذ�وب عام تفضّلًا منه وتكرما ، ملـا روى                   
: " ة أن النيب صلى ا عليـه وسـلم سـئل عـن صـيام يـوم عاشـوراء فقـال                      مسلم وابن ماجه عن أبي قتاد     

 " . يكفِّر السنة املاضية 
 . الصيام املندوب - ٤

 : وينحصر يف األمور التالية 
 صيام ثالثة أيام مـن كـل شـهر عربـي ، ملـا روى مسـلم وأبـو داود عـن الـنيب صـلى ا عليـه                              )أ  ( 

 " .، ورمضان إىل رمضان ، فهذا صيام الدهر ثالث من كل شهر : " وسلم أ�ه قال 
 وهي الثالـث عشـر ، والرابـع عشـر ، واخلـامس عشـر مـن كـل         )١(ويندب صيامها يف األيام البيض   
: إذا صـمت مـن الشـهر ثالثًـا          : "عنـه عليـه الصـالة والسـالم         .. شهر قمري ، ملا روى أمحد والرتمـذي         

فـأ�زل ا تصـديق ذلـك يف    : " زاد ابـن ماجـة   ، و" فصم ثـالث عشـرة ، وأربـع عشـرة ، ومخـس عشـرة              
 " .، فاليوم بعشرة أيام }  من جاء باحلَسنةِ فَلَه عشر أمثَاهلِا {: كتابه الكريم 

 صيام يومي اإلثنني واخلميس من كل أسبوع ملا روى الرتمذي عن أبي هريرة رضي ا عنه                 )ب  ( 
 تُعرض األعمال يوم اإلثنني واخلميس فأحب أن يعـرض عملـي   : "أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال  

 " . وأ�ا صائم 
مـن صـام رمضـان ثـم أتبعـه          : "  صيام ست من شوال ، ملـا روى مسـلم وأصـحاب السـنن                )ج  ( 

 " . ستا من شوال كان كصيام الدهر 
مها يف أيـام  ويصح أن يصومها املسلم على التتابع بعـد اليـوم األول مـن عيـد الفطـر ، ويصـح أن يصـو                      

 . متفرقة خالل الشهر 
                                                 

 . وسميت بيًضا لتكال ضوء الهالل واشتداد نوره وبياضه فيها )١(

 )١٦(الصفحة 



 

 .وبعض الفقهاء استحب صيامها على التفرق 
وهـو أن يصـوم يومـا ويفطـر يومـا ، ملـا روى الشـيخان عنـه عليـه                     :  صيام داود عليه السالم      )د  ( 

كــان ينــام : أَحــب الصــيام إىل ا صــيام داود ، وأحــب الصــالة إىل ا صــالة داود : " الصــالة والســالم 
 " . �صف الليل ، ويقوم ثلثه وينام سدسه ، وكان يفطر يوما ويصوم يوما 

 صيام شهر شعبان ، أو أكثره ، أو بعضـه ، ويـدخل فيـه صـيام النصـف مـن شـعبان ، ملـا                           )هـ  ( 
كان رسول ا  صلى ا عليه وسـلم يصـوم حتـى             : " روى الشيخان عن عائشة رضي ا عنها قالت         

    عليـه وسـلم اسـتكمل صـيام                      �قول ال يفطر ، وي صـلى ا فطر حتى �قول ال يصوم ، وما رأيت رسـول ا
 " . شهر قط إال شهر رمضان ، وما رأيته يف شهر أكثر صياما منه يف شعبان 

سـئل رسـول ا     :  صيام يوم عرفة ، ملا روى مسـلم وأصـحاب السـنن عـن أبـي قتـادة قـال                      )و  ( 
 " . يكفر السنة املاضية والباقية :" رفة فقال صلى ا عليه وسلم عن صوم يوم ع

 . الصيام النفل - ٥
وهو كل صيام مل يثبت يف الشرع كراهيته ، ومل يطلب يف السنة النبويـة صـيامه ، كـأن يصـوم  يـوم                     

 .الثالثاء من كل أسبوع 
 . الصيام املكروه - ٦

 : وينقسم شرعا إىل قسمني 
 . الصيام املكروه حترميا - ١
 . الصيام املكروه تنزيها - ٢

عيد الفطـر واألضـحى أي صـيام اليـوم األول     :فإ�ه خمتص بصيام يومي   : أما الصيام املكروه حترميا     
اليوم احلادي :  من عيد األضحى ، وخمتص أيضا بصيام أيام التشريق وهي )١(من عيد الفطر واليوم األول 

 . لعاشر من ذي احلجة عشر ، والثا�ي عشر ، والثالث عشر بعد اليوم ا
                                                 

 .  ويسمى يوم النحر )١(

 )١٧(الصفحة 



 

حبرمة صوم يومي العيـدين ، وأيـام التشـريق، وقـد وافـق              " الكمال بن اهلمام    "وصرح احملقّق احلنفي    
حيـرم علـى املسـلم أن يصـوم اليـوم األول      : اجتهاده هذا ما ذهب إليه األئمة من مجهور الفقهاء الـذين قـالوا           

ا يف ذلـك مـن اإلعـراض عـن ضـيافة ا تعـاىل ، ملـا        من عيد الفطر ، واأليام األربعة من عيد األضحى ملـ        
 " . يوم الفطر ، ويوم النحر : هنى عن صيام يومني : " روى السبعة إال النسائي أ�ه عليه الصالة والسالم 

فمن صام يوما من هذه األيـام املكـروه صـيامها ا�عقـد صـومه مـع اإلثـم ، ومـن شـرع يف صـومها ثـم                     
 . زمه القضاء أفطر قبل إمتام اليوم ال يل

ولــو �ــذر املســلم صــيام يــومي العيــد ، وأيــام التشــريق وجــب عليــه القضــاء يف غريهــا مــن األيــام ،   
 . ولوصام فيها صح مع اإلثم 

 : أما الصيام املكروه تنزيها فينحصر يف األمور التالية 
.. محـد   صيام يوم عاشوراء منفردا عن التاسع ، أو عن احلـادي عشـر ، ملـا روى مسـلم وأ                    - ١

خمالفـة  " ألصـومن التاسـع  ) العـام املقبـل    ( لـئن بقيـت إىل قابـل        : " عن النيب صلى ا عليه وسلم أ�ه قال         
 . اليهود 

ملـا روى الشـيخان أن الرسـول        .. ومنه صيام الدهر لكو�ه يرهق الـنفس ، ويضـعف البـدن              - ٢
هم بالعبادة وصـوم الـدهر واعتـزال النسـاء     صلى ا عليه وسلم أ�كر على هؤالء الثالثة الذين ألزموا أ�فس      

أما وا إ�ـي ألخشـاكم  وأتقـاكم لـه لكـين أصـوم وأفطـر ، وأصـلي وأرقـد ، وأتـزوج                         : " حني قال هلم    
 " .النساء فمن رغب عن سنيت فليس مني 

 ومنه صوم الوصـال وهـو مواصـلة الصـيام ليلًـا وهنـارا ، وهـذا الصـوم مـن خصوصـياته عليـه                - ٣
والسالم ، ملا روى الشيخان أن النيب صـلى ا عليـه وسـلم هنـى عـن الوصـال يف الصـوم فقـال لـه                       الصالة  
أي يعيـنين   " ( وأيكم مثلي ؟ إ�ـي أبيـت يطعمـين ربـي ويسـقين              : إ�ك تواصل يا رسول ا ، قال        : رجل  

 ) . ويقويين 

 )١٨(الصفحة 



 

ه عـن عبـدا بـن شـقيق          ، ملا روى ابن خزمية يف صـحيح        )١( ومنه إفراد الصيام يوم السبت       - ٤
: " هنى الرسول صلى ا عليه وسلم عن صيام يوم السبت، ويقـول             : عن عمته الصماء أهنا كا�ت تقول       

 " . إن مل جيد أحدكم إال عودا أخضر فليفطر عليه 
 ومنه إفراد صيام يوم اجلمعة ، ملا روى الشيخان عن أبي هريرة رضـي ا عنـه قـال مسعـت                      - ٥

ال يصومن أحدكم يوم اجلمعة إال أن يصوم يوما قبله أو يومـا بعـد   : " لى ا عليه وسلم يقول      رسول ا ص  
 . " 

والكراهية يف إفراد صيام يومي اجلمعة والسبت ال تتحقق إال إذا تعمد املسلم صيامهما ، وأما إذا 
 . فطر يوما ، فال كراهة صام يوما قبلهما ، أو يوما بعدمها ، أو صادف عادته كأن يصوم يوما وي

 ومنه صوم املرأة تطوعا بغري إذن زوجها ، ملا روى الشيخان عن النيب صلى ا عليه وسـلم       - ٦
 .. " . وزوجها شاهد إال بإذ�ه ) أي صيام النفل ( ال حيلُّ المرأة أن تصوم : " أ�ه قال 

ــا ، أ  رِمحا ، أو مــا أو صــائم و مســافرا فإ�ــه جيــوز هلــا يف مثــل هــذه  اللــهم إال إذا كــان الــزوج مريضً
ولعل احلكمة من االستئذان مراعاة إحصان الزوج ، ومراعاة صحة الزوجة   . األحوال أن تصوم بغري إذ�ه      

 . إذا كا�ت يف ضعف بد�ي عام 
ال : "  ومنه صيام يوم أو يومني من آخر شعبان ، ملا روى الشيخان عنه عليه الصالة والسالم - ٧

 " .بيوم وال يومني إال رجل كان يصوم صوما فيصومه ) أي رمضان ( هر تقدموا الش
 .أما إذا صام املسلم يف آخر شعبان أكثر من يومني ، كثالثة أيام فما فوقها فال كراهة يف ذلك 

* * * 
 
 

                                                 
 . إفراد صيام يوم األحد إذ آان النصارى يصومونه تعظيًما له  وضم الحنابلة إليه)١(

 )١٩(الصفحة 



 

 ومما جيدر التذكري به والتنبيه له هو التكلم عن أركان الصيام األساسية - ٦
 صومه صحيحا ؟ليعرف املسلم كيف يكون 

 أركان الصيام
 : للصيام ركنان أساسيان البد منهما لصحته 

 : األول 
ــه تبــارك وتعــاىل      : اإلمســاك عــن املفطــرات مــن طلــوع الفجــر الصــادق إىل غــروب الشــمس ، لقول

كُم اخلَيطُ األبيض من اخلَـيطِ   فاآلن باشِروهن وابتَغُوا ما كَتَب اللّـه لَكُم ، وكُلُوا واشربوا حتَّى يتَبين لَ        {
  ] ١٨٧: البقرة  .[ )١( } الَأسودِ مِن الفَجرِ

 :الثا�ي 
إ�َّما األعمال بالنيـات وإمنـا لكـل امـرئ          : " لقوله عليه الصالة والسالم فيما رواه البخاري        .. النية  

 ... " . ما �وى 
 ولكن كيف تكون النية يف الصوم ؟ 

فـإن هـذه   .. فقط ومل يعني صوم رمضان أو صـوم كفـارة ، أو صـوم �ـذر          لو �وى اإل�سان أ�ه يصوم      
 : النية املطلقة تصح عند فقهاء احلنفية يف ثالثة أ�واع من الصيام 

 . يف صوم رمضان  - ١
 .  يف الصوم املعني وقته ، كمن �ذر صيام شهر احملرم - ٢
 ..يف صوم النفل كصوم اإلثنني واخلميس  - ٣

                                                 
 .بياض النهار وسواد الليل :  والمراد بالخيط األبيض من ااألسود )١(

 )٢٠(الصفحة 



 

صيام �فل ، أو �وى أن يصوم فيه صوما واجبا عليه مثل صيام النذر على قـول     ولو �وى يف رمضان     
صيامه واجب ، فإن الصوم يقع عن رمضـان ، ألن �يـة الصـوم موجـودة ، وصـوم رمضـان أقـوى         : من قال   

 . من غريه فيقع عنه 
 فإن الصـيام  ومثل ذلك ما لو �وى صوم �فل وكان الذي يصومه واجبا عليه مثل النذر املعين وقته ،           

 . يقع عن النذر املعني ال عن النفل 
 أن صوم قضاء رمضـان ، والكفـارات واملنـذور غـري املعـني وقتـه ، البـد فيـه مـن                        وعلى هذا يفهم  

ت معني ، بل جند أن كل األوقات صـاحلة لصـيام هـذه األ�ـواع الـيت مـر                  تعيني النية وتبييتها أل�ه ليس هلا وق      
ذكرها ، فلو �وى هذه الصيامات املذكورة هنارا كان الصيام تطوعا ، وإمتامه مستحب ، وال قضـاء عليـه                    

  . )١(إذا أفطر فيها 
 ولكن متى يبدأ وقت النية ؟ 

 :  الضحوة الكربى يبدأ وقت النية من الليل إىل: فقهاء احلنفية قالوا 
 .  يف أداء شهر رمضان -
 .  ويف صيام النذر املعني وقته -
 . ويف صيام النفل -

أما صيام رمضان قضاء ، وصيام الكفارات ، وصيام النذر غري املعني وقتـه فالبـد مـن النيـة قبـل                      
 . الفجر يف الصيامات كلها 

البـد مـن تبييـت النيـة مـن الليـل            : فإهنم قـالوا    أما ما ذهب إليه فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة         
حتى قُبيل الفجر يف الصـيامات كلـها مـا عـدا صـيام النفـل فإ�ـه جيـوز عنـدهم النيـة هنـارا حتـى الضـحوة                              

 .الكربى ، أي إىل ما قبيل الظهر بساعة تقريبا 

                                                 
ا               )١( ذر معيًن ان الن ان الصوم أداء أو قضاء ، وسواء أآ ل صوم سواء أآ ا في آ ة وتبييته  عند مالك والشافعي وأحمد يجب تعيين الني

 .ا عدا صيام النفل فإنه يجوز عندهم بنية الصوم المطلقة آفقهاء الحنفية م.. أوغير معين 

 )٢١(الصفحة 



 

الف ، واألحوط يف حق الصائم أن ينوي صوم شهر رمضان يف كل ليلـة مـن لياليـه خروجـا مـن اخلـ          
 وما يضريالصائم أن ينوي يف كل ليلة من أول الليل حتى قبيل الفجر ؟ 

 :ولكن ماهو املراد بالنية 
املـــراد بالنيـــة يف الصـــوم أن يستحضـــر مـــن يريـــد الصـــوم إرادة الصـــوم يف قلبـــه ، وال عـــربة بنطـــق   

 . ولو قال بلسا�ه غري ما يف قلبه فإن العربة مبا يف �ية القلب .. اللسان 
قوم االستيقاظ للسحور واإلعداد له والطعام فيه مقام النية ، أل�ه يفعـل ذلـك لكو�ـه عازمـا علـى                     وي

 .الصوم يوم غد ، والعزم �ية 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٢(الصفحة 



 

 الشروط الالزمة يف حق الصوم
ما هي الشروط الالزمة يف حق الصوم حتى يكون الصـوم           :  وأمر آخر على املسلم أن يعرفه        - ٧

 املشروع ؟ على الوجه 
 : فقهاء احلنفية حصروا شروط الصيام يف ثالثة أ�واع 

 .  شروط وجوب - ١
 . شروط وجوب األداء - ٢
 . شروط صحة األداء - ٣

 : أما شروط الوجوب فثالثة 
 . ألن الكافر غري خماطب بفروع الشريعة : اإلسالم - ١
 .  ألن انون غري مكلف : العقل - ٢
يام ال جيب على الصيب ولو كان مميزا ، ولكن يؤمر به تعليما وتعويدا حتـى ال                 ألن الص :  البلوغ   - ٣

 . جيد يف الصيام ثقلًا حينما يبلغ سن التكليف 
 : أما شروط وجوب األداء فاثنان 

 . الصحة - ١
 . اإلقامة - ٢ 

اطبـا  واشرتُط الصحة يف وجوب أداء رمضان ، ألن املريض ال جيب عليه أداء الصوم وإن كـان خم                 
 .بالقضاء بعد شفائه من مرضه 

 كـم أو    ٨١واشتُرطت اإلقامة يف وجوب أداء رمضان ، ألن املسافر إىل مكان يبلغ مدة السفر فيه                
 . أكثر ال جيب عليه الصيام ، وإن وجب عليه قضاؤه 

 )٢٣(الصفحة 



 

ا أو فَمـن كَـاَن مِـنكُم مرِيضـً    { : والدليل على شرط الصحة وشرط اإلقامة يف الصوم قولـه تعـاىل       
  ] . ١٨٤: البقرة [  }علَى سفَرٍ فِعِدة مِن أيامٍ أُخر

 : وأما شروط صحة األداء فاثنان 
 الطهارة من احليض والنفاس ، ألن أداء الصوم ال يصـح للحـائض والنفسـاء مطلقًـا ، وإن كـان                      - ١

 . جيب عليهما قضاؤه 
ى إزالة اجلنابـة يف أي وقـت كـان خبـالف       وال تشرتط يف الصيام الطهارة من اجلنابة لقدرة الرجل عل         

 . املرأة 
ــن        - ٢ ــادات عـ ــزا للعبـ ــة متييـ ــح إال بالنيـ ــوم ال يصـ ــوم ، ألن أداء الصـ ــحة أداء الصـ ــة يف صـ  النيـ
 ..العادات 

 . وقد سبق الكالم عنها بشكل مفصل 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢٤(الصفحة 



 

 . وال وذي احلجة معرفته ثبوت شهر رمضان وش:  ومن األمور اليت جيب أن يعرفها املسلم - ٨
 : يثبت شهر رمضان شرعا بأحد أمرين 

 :األول 
أو كا�ـت غـري     .. رؤية هالل رمضان سواء أكا�ت السماء خالية مما مينع الرؤية من غـيم أودخـان                

ــه الصــالة والســالم فيمــا رواه          ــه علي ــة مــن غــيم وحنــوه لقول ــع الرؤي ــا مين ــأن يوجــد يف الســماء مم ــة ، ب خالي
 " .رؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا ل: " الشيخان 

فــإن كا�ــت الســماء صــاحية فالبــد لرؤيــة هــالل رمضــان مــن مجاعــة كــثريين يقــع خبــربهم العلــم ،    
 . وبشهادهتم اليقني 

أ�ـي رأيـت   ) أشهد : (ويشرتط يف الشهود يف هذه احلالة أن يذكروا يف شهادهتم أمام القاضي لفظ     
 . هالل رمضان 

اكتُفِـي بشـهادة   .. يوجد فيها مما مينع رؤية اهلالل كغيم وحنـوه     وإن كا�ت السماء غري صاحية بأن       
وال فرق يف هـذا الشـاهد بـني أن يكـون ذكـرا أو أ�ثـى ، حـرا أو                     . خرب واحد إن كان مسلما بالغًا عدلًا        

 ..عبدا 
 : الثا�ي 

يه الصالة والسالم إكمال شعبان ثالثني يوما إذا تعذّر رؤية اهلالل مطلقًا بسبب الغيم وحنوه لقوله عل 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غُم علـيكم فـأكملوا عـدة شـعبان ثالثـني يومـا        : " فيما رواه الشيخان    

إن حتري : هذا وال ميكن إكمال شعبان ثالثني يوما إذا كنا عرفنا أول شعبان ، ومن هنا قال العلماء           " . 
ن أجـل رمضـان ، ويف ذلـك أخـرج اإلمـام أمحـد وأبـو                 هالل شعبان واجب ألن عليه سـيكون احلسـاب مـ          

كـان رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم يـتحفّظ مـن              : " داود واحلاكم عن عائشة رضي ا عنـها قالـت           
ما ال يتحفَّظ من غريه ، ثم يصـوم لرؤيـة رمضـان ، فـإن غُـم عليـه عـد ثالثـني                        ) أي يتحرى   (هالل شعبان   
 " . يوما ثم صام 

 )٢٥(الصفحة 



 

ؤية اهلالل بقطر مـن األقطـار وجـب الصـوم علـى سـائر األقطـار عنـد مجهـور الفقهـاء                       ومتى ثبت ر  
ألهنم يرون أن ال عربة الختالف املطالع ، وبناء على هذا إذا            .. ومنهم فقهاء احلنفية واملالكية واحلنابلة      

صـري والعراقـي   رأى أهل بلد هالل رمضان لزم مجيع األقطار اإلسالمية الصيام مع الذين رأوه ، فيصـوم امل     
صوموا لرؤيته وأفطـروا    : "برؤية السوري وبالعكس ، وذلك لعموم قوله عليه الصالة والسالم           .. والكوييت  

 " .لرؤيته 
ــم ، وألن الشــريعة        ــدليل اخــتالف آرائه وال عــربة حبســاب الفلكــيني ألن حســاهبم غــري منضــبط ب

رؤيـة اهلـالل، أو إكمـال عـدة شـعبان ثالثـني             اإلسالمية علّقت الصوم على أمارة ثابتـة ال تـتغري أبـدا وهـي               
 . فال جيوز شرعا التعدي إىل غريها .. يوما 

ويفرتض على املسلمني فرض كفاية أن يلتمسوا اهلالل يف غروب اليوم التاسع والعشـرين مـن شـعبان            
 أي ولو حكم القاضـي بثبـوت اهلـالل بنـاء علـى     .. ، أو رمضان حتى يتبينوا أمر صومهم ، أو إفطارهم        

رأي من آراء الفقهاء وجب الصوم على عموم املسلمني ، ولو خالف مذهب البعض ، ألن حكم القاضـي       
 . يرفع اخلالف 

مل خيتلف أهل العلم يف اإلفطار أ�ه ال يقبل   : " أما إثبات هالل شوال وذي احلجة فقد قال الرتمذي          
 شــهادة رجلــني ، أو شــهادة رجــل  فالبــد إذن يف هــالل شــوال وذي احلجــة مــن  " فيــه إال شــهادة رجلــني  

، أمام القاضي ، فعندئذ يثبت هالل شوال وذي " أشهد: "وامرأتني بشرط توفّر العدالة ، وأن يأتيا بلفظ  
 . احلجة 

وفقهاء احلنفية اشرتطوا عـددا كـثريا يف ثبـوت هـالل شـوال إذا كا�ـت السـماء صـاحية حتـى يقـع                         
 . خبربهم العلم ويتحقق الثبوت 

* * * 
 
 

 )٢٦(الصفحة 



 

  ؟)١( أتعلمون ما يفسد الصيام وما ال يفسده وما يكره فيه - ٩
من املعلوم لديكم أن الصيام هو اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع ، منذ طلوع الفجر إىل غروب           

 . الشمس 
فبالنسـبة لرمضـان ال يشـرتط يف حـق الصـائم            .. ومن املقرر يف الشريعة أن الصوم البد له من �يـة            

 الليل ، فلو �سي واستيقظ صباحا وتذكر أ�ه مل ينو فيجوز له أن ينوي ولو دخل النـهار إىل  تبييت النية من  
ما قُبيل الظهر بنحو مخسني دقيقة ، واألفضل تبييت النية من الليل خروجا من اخلالف ، ويكفي أن ينوى 

 .. بقلبه صيام ذلك اليوم حمتسبا األجر من ا راغبا يف ثوابه وعفوه 
 : املفسدات للصوم أما 
 .  فاألكل عامدا ولو شيئًا قليلًا غري مغذٍّ وال مفيد -
 .  الشرب عامدا ولو قطرة -
 .  التدخني ولو قليلًا -
 .  تناول كل شيء مغذٍّ أو مفيد من دواء أو غريه -
 .  اجلماع ، أو اإل�زال من غري مجاع -
 .يطلع  األكل أو الشرب بعد طلوع الفجر وهو يظن أ�ه مل -
  . )٢( تقطري الدهن يف األذن -

 : أما ما ال يفسد الصوم فهو كما يلي 

                                                 
 . أحكام الصيام اخترناها على مذهب اإلمام أبي حنيفة رحمه اهللا )١(
ة غذاء                - أخي الصائم    - اعلم   )٢( ت للني اول الصائم المبّي ك إذا تن ارة في شهر الصوم ، وذل  أن هناك مفطِّرات توجب القضاء مع الكف

زل ، أو                   معت اًدا ، أو فيه معنى الغذاء آالدواء ، أو ما تميل إليه النفس آالملح القليل أو ابتالع الثلج ، أو الجماع في النهار أنزل أم لم ين
عدا أما ما . فواحدة من هذه إذا فعلها الصائم طائًعا متعمًدا غير ناس، فيلزمه القضاء لهذا اليوم الذي أفطره مع الكفارة                   .. شرب دخاًنا   

 . فيلزمه القضاء فقط .. أو أآل مخطًئا أو مضطًرا أو مكرًها .. المفطِّرات آأن أآل أآًلا غير معتاد نحو رز أو عجين  ذلك من
 . فإن عجز أطعم ستين مسكيًنا - ٣. فإن لم يوجد فصيام شهرين متتابعين - ٢.  تحرير رقبة إن وجد - ١: والكفارة 

 )٢٧(الصفحة 



 

-  ا لصــومه ، ملــا روى الشــيخان عــن رســول اإذا أكــل الصــائم أوشــرب أو جــامع زوجتــه �اســي 
مـن �سـي وهـو صـائم فأكـل ، أو شـرب فليـتم صـومه فإمنـا أطعمـه ا                     : " صلى ا عليه وسلم أ�ه قال       

 " . وسقاه
 . القطرة أو االكتحال يف العينني ، ولو وجد الصائم طعم القطرة أو الكحل يف حلقه -
 ضرب اإلبر جبميع أ�واعها سواء كا�ت يف العضل أو حتت اجللد أو يف العرق ، وإن كان األفضـل       -

 . تأخري اإلبرة اليت يف العرق إىل ما بعد اإلفطار 
، فاجلنابة هذه ال تؤثر ) أي جنب ( واستيقظ حمتلما  ولو أصبح الصائم جنبا ، أو �ام يف النهار        -

يف صحة الصوم ، ولكن على اجلُنب أن يسـارع إىل االغتسـال ألداء الصـالة املكتوبـة ، ألن الصـالة كا�ـت                     
 . على املؤمنني كتابا موقوتًا ، وأل�ه ال يصح أداؤها إال على طهارة كاملة 

 .  إذا غلبه القيء وإن كان ملء الفم -
ما من استقاء عمدا فسد صومه إن كان ملء الفم ، وإن كان قليلًا مل يفسـد ، ملـا روى اخلمسـة            وأ

أي ( مـن ذرعـه القـيء    : " إال النسائي عن أبي هريرة رضي ا عنه أن النيب صلى ا عليه وسـلم قـال       
 " . فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فلْيقْضِ ) غلبه 

 : مور التالية ويكره يف حق الصائم األ
 .  ذوق الطعام ثم تفْلُه بال موجب وال ضرورة -
 . الذي ليس له طعم وال يصل منه شيء إىل اجلوف ) أي العِلْك (  مضغ اللبان -

 . أما إذا كان له طعم أو وصل منه شيء إىل اجلوف فإ�ه يفطر 
مـن حـام    : " لصـالة والسـالم      املباشرة الفاحشة مع الزوجة خمافة الوقوع يف اجلماع ، لقوله عليـه ا             -

 " . حول احلمى يوشك أن يقع فيه 
ملا فيه من التعرض ...  يكره له فعل ما ظن أ�ه يضعفه عن الصوم كالعمل الشاق ، وفَصد الدم -
 . لإلفطار 

 )٢٨(الصفحة 



 

 األعذار املبيحة لإلفطار
  أتعرفون ما هي األعذار املبيحة لإلفطار ؟ - ١٠

 :  األحوال التالية قرر الفقهاء أ�ه جيوز اإلفطار يف
لقولـه عليـه   .. ملن خاف زيادة املرض أو تأخر الشفاء بإخبـار طبيـب مسـلم عـدلٍ حـاذق       ) أ  ( 

 " . ال ضرر وال ضرار : " الصالة والسالم 
ــدها ، ملــا روى أصــحاب الســنن أن     ) ب( خــوف احلامــل أو املرضــع الضــرر علــى �فســها ، أو ول

 إن ا تعــاىل وضــع شــطر الصــالة عــن املســافر وأرخــص لــه  : "رســول ا صــلى ا عليــه وســلم قــال  
 " . اإلفطار ، وأرخص فيه للمرضع واحلُبلى إذا خافتا على ولديـهما 

كم فأكثر ، بشرط أن يكـون اإلفطـار بعـد جمـاوزة         ) ٨١( السفر الطويل ، وتقدر مسافته بـ       ) ج  ( 
 فَمن كَاَن مِنكُم مرِيضًا أو علَـى سـفَرٍ فِعِـدة      {: حدود العمران ، قبل طلوع الفجر ، لقوله تبارك وتعاىل           
سرالع بِكُم ريدوال ي رسالي اللّه بِكُم ريدامٍ أُخر يأي مِن {  . 

الشيخ اهلَرم الفا�ي ، واملرأة العجوز ، اللذان ال يقْدران على الصوم ، ملا روى البخـاري عـن        ) د  ( 
 .  } وعلى الذين يطِيقُو�َه فِديةٌ طَعام مِسكِنيٍ{ : ا عنهما يقرأ عطاء أ�ه مسع ابن عباس رضي 

ليست مبنسوخة ، هي للشيخ الكبري ، واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما ،              :" قال ابن عباس    
 " . فيطعمان كل يوم مسكينا 

 احلــالتني تفطــر وتقضــي مــا احلــيض والنفــاس للمشــقة واآلالم الــيت تنتــاب املــرأة ، ويف هــاتني ) هـــ ( 
مـا بـال احلـائض تقضـي     : سـألت عائشـة ، فقلـت    : أفطرته بعد رمضان ، ملا روى الستة عـن معـاذ قـال          

كــان يصــيبنا ذلــك مــع رســول ا صــلى ا عليــه وســلم ، فنــؤمر : " الصــوم وال تقضــي الصــالة ، قالــت 
 " . بقضاء الصوم وال �ؤمر بقضاء الصالة 

 )٢٩(الصفحة 



 

كنا حنيض على عهد رسول ا صـلى ا         : " شة رضي ا عنها قالت      وروى الشيخان عن عائ   
 " . عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، وال �ؤمر بقضاء الصالة 

 للصـائم أن يفطـر يف مثـل هـذه     )١( أن اإلسـالم حـني أبـاح         - أيهـا اإلخـوة واألخـوات        -لقد الحظتم   
.. التيسـري الـذي رسـخت أصـوله شـريعة اإلسـالم       احلاالت اليت سبق ذكرها إمنا هو تقريره ملبدأ اليسر و   

أن اإلسالم ميتاز على غريه من الشرائع جبلب التيسري ، ودفع احلـرج  .. حتى يظهر لكل ذي عينني وعقل       
حتــى ال يكــون ألي إ�ســان حجــة ، أو عــذر يف ثقــل التكــاليف ، وضــخامة         .. ، وســهولة األحكــام   

 . املسؤوليات 
فطار يوم من غري ما سبب فإ�ه آثـم ومرتكـب للحـرام، بـل هـو مرتـد       وال شك أن الذي يقْدم على إ   

ــه وإن           ــدهر كل ــه مل يقضــه صــوم ال ــاب وقضــاه فإ� ــان مســتبيحا لإلفطــار ، وإذا ت ــة إذا ك خــارج عــن امللّ
مـن  : " روى الرتمذي عن أبي هريرة رضي ا عنه أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قـال                  .. صامه  

 " .ن غري رخصة وال مرض مل يقضه صوم الدهر كله ولو صامه أفطر يوما من رمضان م
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .والنفساء ، ألن الفطر في حقهما واجب والصيام حرام  ويتثنى من اإلباحة الحائض )١(

 )٣٠(الصفحة 



 

 : وأخريا يا معشر اإلخوة واألخوات - ١١
 : احلكمة التشريعية والثمرة العملية من الصيام .. أريد أن أوضح لكم حقيقة 

رب عنها  وقد أفصح عنها العلماء، وأع    .. وهذه احلكمة ال ختفى على كل ذي لُبٍّ وبصرية وفهم           
لتعلموا عظمـة هـذا     .. وإليكم باختصار شذرات من هذه احلكم ، وسر التشريع          .. الكتّاب واخلطباء   

 !! ..اإلسالم يف أوامره و�واهيه ، وسر احلكمة يف مبادئه وأحكامه 
 احلكمة من الصيام

املؤمنـة  من حكمته أ�ه يرسخ يف املـؤمن جا�ـب التقـوى واملراقبـة  عـز وجـل ، ويعمـق يف الـنفس                         
 .. حقيقة اإلخالص يف القول والعمل ، واحملاسبة الدائمة يف املتقلّب واملثوى 

.. ومن حكمته أ�ه يدرب املسلم على خلُق الصـرب ، ويعـوده علـى ا�تصـار اإلرادة وقـوة والعزميـة                      
 .. صرب واحتمل وثبت .. حتى إذا تعرض ألحداث احلياة و�كباهتا من جوع وعطش وشدة 

�ه يـثري يف املـؤمن مشـاعر الرمحـة والسـماحة والسـخاء والتحسـس بـآالم اآلخـرين ،                     ومن حكمته أ  
 ..ويدفع إىل حتقيق التكافل االجتماعي يف األمة املسلمة 

ومــن حكمتــه أ�ــه يشــعر اتمــع اإلســالمي مببــدأ املســاواة لكــون النــاس علــى اخــتالف مســتوياهتم 
  .. وطبقاهتم جيوعون جوعا واحدا دون متييز أو تفريق

ومن حكمته أ�ه يولِّد الشعور بوحدة اهلدف والفكرة واملصري يف اتمع اإلسالمي الكـبري ، حيـث                 
تتجه القلوب ، وتتحرك املشاعر إىل حتقيق الكيان اإلسالمي العظيم الذي يعيد للمسلمني جمدهم الغـابر ،         

 .. وعزهتم املنيعة ، ووحدهتم الشاملة 
م عامة ، واجلهاز اهلضمي خاصة فرتة من الراحة واالسـتجمام    ومن حكمته أ�ه يعطي أجهزة اجلس     

، يتخلص اجلسم فيها مما أصابه من بدا�ة واحتقان ، وما رسب فيه من أمـالح ، ومـا اعـرتاه مـن أمـراض                          

 )٣١(الصفحة 



 

وصـدق رسـول ا صـلى ا عليـه     .. الكبد ، وآالم املفاصل ، وارتفاع ضغط الدم ، والبول السـكري     
 " . صوموا تصحوا :" -اه الطربا�ي  فيما رو-وسلم القائل 

* * * 
  - كما رأيتم -تلكم بعض جوا�ب احلكمة يف مشروعية اإلسالم للصوم ، وهي 

يف تكـوين املسـلم ،      .. حكم جليلة اشتملت على فوائد روحية ، وجسمية ، و�فسية ، وخلقية             
 .. وإعداده الكامل للحياة 

عـا�ي ، الكرميـة الرائعـة حتـى إذا أعـدد�ا أ�فسـنا       فما أحرا�ا أن �ستلهم من مدرسـة الصـوم هـذه امل         
روحيا ، وكو�ّاها خلقيا ، وربيناها روحيا وإميا�ي ا ، وقويناها صحيا وجسـميا ، وعمقنـا فيهـا جا�ـب           

لنـبين يف األواخـر ، مـا    .. ا�طلقنـا بكليتنـا بعـزم وإميـان ومضـاء           .. العزم واإلرادة والصرب علـى االبـتالء        
ومـا ذاك إال علـى يـدي املـؤمنني املسـلمني ، العابـدين القـا�تني ،                  .. وائل من تـاريخ وأجمـاد وعـزة         شاده األ 

         ، الراكعني الساجدين املتصدقني الصائمني ، اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر ، واحلافظني حلـدود ا
هنم حبـالوة الطاعـة ، و�شـوة        الذين جيدون لذّهتم يف الصوم الكريم ، وحيسون يف أعماق ضمائرهم ووجـدا            

 .. العبادة 
ألهنـم  .. هـؤالء ال يقـف أمـامهم أحـد ، وال ميكـن أن يسـتذهلم طـاغوت ، وال أن جتـاهبهم سـلطة         

ــوا وجــوهم شــطر املســجد احلــرام ، ورفعــوا      ربطــوا قلــوهبم بــا ، وتوجــوا رؤوســهم بعــزة اإلســالم ، وولّ
وآمنوا من أعماق وجداهنم أ�ـه ال حاكميـة إال          .. صر  أبصارهم إىل السماء ، وأخذوا بأسباب القوة والن       

 ، وال مصــدر لألحكــام والقــوا�ني إال لإلســالم ، وال قــدوة وال إمامــة إال لرســولنا العظــيم عليــه الصــالة    
حنــن قــوم أعز�ــا ا باإلســالم ، فمهمــا : " وصــدق عمــربن اخلطــاب رضــي ا عنــه القائــل .. والســالم 

 " .أعز�ا ا به أذلنا ا ابتغينا العزة بغري ما 
* * * 

 : فيا شبابنا ويا شاباتنا 
 )٣٢(الصفحة 



 

ادخلوا مدرسة الصوم يف هذا الشهر املبارك بقلوب خاشعة ، وأعني دامعة ، و�فوس خملصة مؤمنة 
بـزاد  .. ، لتتزودوا مـن معينـها الفيـاض ، وسلسـبيلها العـذب ، وروحا�يتـها املشـرقة، ودروسـها القيمـة                       

 اإلميان ، وعزم اإلرداة ، ورباطـة اجلـأش ،ووحـدة اهلـدف ، وإحسـاس الشـعور ، وقـوة                    اليقني ، وإشراقة  
لتصـمدوا أمـام النوائـب ، وتستأصـلوا     ... اال�دفاع ، وطهارة التقوى ، وإخالص الطاعة ، وعزم اجلهـاد      

ــن ا يف        ــروا األرض بنشــر دي ــة اإلســالم ، وتعم ــوا دول ــوا مظــاهر الفســاد ، وتقيم ــر ، وتقمع  شــأفة الكف
حتى �رى بأم أعيننا اإل�سا�ية ثابت إىل اهلدى والرشاد ، ورجعت إىل الدين احلق ، وفاءت                .. أرجائها  

 .. وما ذلك على ا بعزيز .. إىل �عمة اإلسالم 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣٣(الصفحة 



 

 : ويف هناية املطاف - ١٢
 " : صدقة الفطر " 

ــديكم      ــني أي ــا اإلخــوة واألخــوات أن أضــع ب ــد أيه ، لتكــون "إلســالم يف صــدقة الفطــر حكــم ا" أري
 ..صدقتكم مقبولة على وفق املنهج الذي وضعه اإلسالم 

 : دليل املشروعية 
فـرض رسـول ا صـلى ا عليـه          : " روى البخاري ومسلم عن ابن عمـر رضـي ا عنـهما قـال               

غري والكبري من وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من شعري على العبد واحلر ، والذكر و األ�ثى ، والص            
 " . املسلمني 
أن رسـول ا صـلى ا عليـه         "  وروى اجلماعة إال ابن ماجه عـن ابـن عمـر رضـي ا عنـهما                  -

 " . وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة 
فـرض رسـول ا    : " وروى أبو داود وابن ماجه واحلاكم عن ابن عبـاس رضـي ا عنـهما قـال                   -

ى ا عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني، فمن أداها بعد الصالة                 صل
 " . فهي صدقة من الصدقات 

  : )١(ويستخلص فقهاء احلنفية من هذه األدلة األحكام التالية 
ال احلاجـة   جتب على املسلم املالك للنصاب ، ولو مل يحل عليـه احلـول غـري مشـغول بالـدين، و                    - ١

 ...األصلية من مسكن وثياب ، وأثاث منزل 
خيرجها الرجل عن �فسه وعن أوالده الصغار الفقـراء ، إن كـا�وا أغنيـاء فلـه أن خيرجهـا مـن                       - ٢

عند فقد أبيهم ، أما أوالد ) إذا كا�وا فقراء ( أمواهلم ، وعلى اجلد أن خيرج صدقة الفطر عن أوالد ابنه            
 . جها عنهم ابنته فغري مكلف أن خير

                                                 
ن )١( ام مقتبسة م ذه األحك الة الصوم "  ه عيد  " رس ت ، والشيخ س اب دبس وزي د الوه ين المرحومين ، الشيخ عب المين الجليل للع

 .البرهاني 

 )٣٤(الصفحة 



 

 ال يكلف الرجل أن خيرجها عن أوالده البالغني ، وال عن زوجته سواء أكا�وا أغنياء أو فقراء - ٣
 . ، وإن كان من األفضل أن خيرجها عنهم إن كا�وا فقراء 

 ال يكلف أن خيرج املكلف عن أمه الفقرية ، وال عن أبيه الفقـري ، ولكـن الـدفع عنـهما أفضـل            - ٤
 . دين ومن الرب للوال

ــه الصــوم بعــذر كمــرض أو �فســاء    - ٥ ــه   ..  مــن ســقط عن ــه الفطــرة فيجــب علي ال تســقط عن
 . إخراجها 
 الولد الصغري وانون الغنيان خترج صدقتهما من ماهلمـا ولـو مل خيـرج عنـهما وجـب اإلخـراج         - ٦

 . بعد البلوغ واإلفاقة من اجلنون 
دها ولـو كـان زوجهـا فقـريا ، وإذا أرادت التـربع               املرأة الغنية ال تكلف بصدقة الفطر عن أوال        - ٧

 . فيكون ذلك أفضل 
 األفضــل أن تعطــى صــدقة الفطــر لألرحــام ، أو األقــارب مــا عــدا األصــول كــاألب واجلــد ،    - ٨

 .. والفروع كالولد وولد الولد ، والزوجة 
الدهـم ،  وعلى هـذا تعطـى صـدقة الفطـر لـألخ واألخـت وأوالدمهـا ، والعـم والعمـة ، واخلـال وأو           

 .وبقية األرحام إن كا�وا فقراء 
وهم أفضل من غري القريب إذ ال يقبل ا صدقة مسلم ويف قرابته حماويج فقراء، ثـم جريا�ـه ، ثـم                      

 . أهل حملّته 
 يعطي املسلم صدقة فطره لفقراء بلده الذين يعايشـهم ويسـكن معهـم ، ويكـره إخراجهـا لغـري                      - ٩

ري أحوج ، ولكن عليه أن يسعى لتصل إىل يد الفقـري قبـل العيـد حتـى ال               بلده إال إن كان هناك رحم أو فق       
 . تفوت حكمتها ، ويحرم أجرها 

 .. من حنطة أو دقيق)  ك غ ٢أي ما يقارب (  قيمة صدقة الفطر �صف صاع - ١٠

 )٣٥(الصفحة 



 

) أي الـدراهم  (وإخراج ما يؤكل أفضل مـن الـدراهم إن كـان الـزمن وقـت شـدة ، وإخـراج القيمـة                       
 . ن الوقت رخاء لتنوع حاجة الفقري أفضل إن كا
 وقت الوجوب طلوع فجر يوم الفطـر ، فمـن مـات أو افتقـر قبـل طلـوع الفجـر ال جتـب عليـه                           - ١١

 . صدقة الفطر 
 الولد إن ولدته أمه يف رمضان أو يف ليلة العيد قبل الفجر أخـرج عنـه وليـه صـدقة الفطـر ،            - ١٢

 . ء وإن ولدته بعد طلوع الفجر ال خيرج عنه شي
 صدقة الفطر جيوز دفعها يف رمضان ، وقبيـل العيـد ، وليلـة العيـد ، ولكـن األفضـل دفعهـا                        - ١٣

 . بعد طلوع فجر العيد للنص الذي سبق ذكره 
 جيوز إعطاء عدة صدقات فطر لفقري واحد ، واألفضل أن يفعل هـذا ، ألن املقصـود منـها                    - ١٤

، كمـا أ�ـه جيـوز تفريـق     " !  عـن املسـألة يف مثـل هـذا اليـوم         اغنوهم" اإلغناء ، لقوله عليه الصالة والسالم       
 .صدقة واحدة على عدة فقراء 

جتب على كل مالك ما زاد عن قوته وقـوت عيالـه يف يـوم العيـد وليلتـه ،                    :  وعند الشافعية    - ١٥
وخيرجها عن �فسه وعمن تلزمه �فقته ، فتجب عليه وعن زوجته وولده الفقري وخادمه ، وهـي عنـدهم                   

من شعري أو متر ، وجيب دفع العني وال جتزىء القيمة           )  ك غ    ٤( ، أو   )  ك غ    ٢( صاع من حنطة    �صف  
 . ، وجيوز تقليد احلنفية يف إخراج القيمة إذا كان ذلك أ�فع للفقري 

 بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضـان ، فتجـب علـى مـن مـات                   - عند الشافعية    -وجتب  
 . ولد بعده بعد الغروب ، وال جتب على من 

وال خيفى ما يف مشروعية اإلسالم لصدقة الفطر من ترسـيخ دعـائم املواسـاة واحلـب، ومـن تعميـق            
 . مبادئ التكافل االجتماعي يف اتمع املسلم 

 )٣٦(الصفحة 



 

ــاون ، والرمحــة ،         ــة ، واألخــوة ، والتع ــة االجتماعي ــن العدال ــو دي ــى أن اإلســالم ه ــدل عل وهــذا ي
أال فليتـذكر  !! .. ل والعدالة يف منهجه الكامل ، وتعاليمه اخلالـدة      وما أكثر جوا�ب التكاف   .. واإلخاء  

 .. أولو األلباب 
 : ويف اخلتام - ١٣
 " صالة عيد الفطر " 

أضع بني أيديكم هدي النيب صلى ا عليه وسلم يف صالة عيد الفطـر علـى مـذهب أبـي حنيفـة                      
 : النعمان لتتم الفائدة ، ويكتمل البحث 

 . ة على من جتب عليه صالة اجلمعة ، وهي ركعتان تصليان جبماعة صالة العيد واجب �
أي ( يستحب قبل خروجه إىل املصلى أن يأكـل شـيئًا ، واألفضـل أن يكـون املـأكول متـرا وتـرا         �

 . ويستحب االغتسال ، واالستياك ، والتطيب ، ولبس أحسن الثياب ) . ثالثة 
 . روج إىل الصالة يؤدي صدقة الفطر إن مل يكن أداها قبل اخل �
 . الفرح والبشاشة لكل من يلتقي هبم من املسلمني  �
 . األفضل أن يبكّر يف الذهاب إىل مصلى العيد  �
 . يكثر من التكبري وهو يف طريقه إىل املصلى وجيهر هبا ، ويقطعه إذا افتتح الصالة  �
 . يق آخر ال يصلي �فلًا يف املصلى قبل صالة العيد ويرجع إىل بيته من طر �

 : وقت صالة العيد 
دقيقـة تقريبـا إىل مـا قبيـل الظهـر ويقـدر              ) ٢٥( يبدأ وقت صالة العيد بعد طلوع الشمس مبقدار         

 . دقيقة تقريبا ، فإذا زالت الشمس خرج وقتها ، وال تصلى إال جبماعة مع اإلمام  ) ٤٥( قبيل الظهر 
 : كيفية صالة العيد 

 للتحرمية ، ثم يقرأ الثناء ، ثم يكرب تكبريات الزوائد ثالثًا يرفـع يديـه                أن ينوي صالة العيد ، ثم يكرب      
يف كل منهما ، ثم يتعوذ اإلمام ، ويسمي سرا ، ثم يقرأ الفاحتة ثـم سـورة جهـرا ، و�ـدب أن تكـون السـورة           

 )٣٧(الصفحة 



 

 بالفاحتة والسـورة جهـرا      فإذا قام للثا�ية ابتدأ اإلمام بالبسملة سرا ، ثم        .  }  سبِّحِ اسم ربِّك األَعلَى    {
، وبعد القراءة يكرب تكبريات الزوائـد ثالثًـا ويرفـع يديـه فيهـا كمـا يف          " الغاشية  "، و�دب أن تكون السورة      

األوىل ، ثـم يكـرب للركـوع ، ثـم ينـهي صـالته ، ثـم خيطــب اإلمـام بعـد الصـالة خطبـتني يعلـم فيهمـا أحكــام              
 .  ومن فاتته الصالة مع اإلمام ال يقضيها صدقة الفطر ،ويذكّر مبا يهم أمر املسلمني ،

 : كيفية صالة العيد على مذهب اإلمام الشافعي 
هي �فس ترتيب الصالة اليت سـبق ذكرهـا يف مـذهب اإلمـام أبـي حنيفـة ، غـري أهنـا تفـرتق عنـها                           

 :بأمرين أساسيني 
 .  أهنا سنة مؤكدة :األول 
 .  يف عدد التكبريات :الثا�ي 

ويف ...  يكبر اإلمام بعد تكبرية اإلحرام ودعاء الثنـاء سـبع تكـبريات ثـم يتـابع           ففي الركعة األوىل  
 . الركعة الثا�ية يكرب اإلمام بعد النهوض إىل الثا�ية مباشرة مخس تكبريات ثم يتابع الصالة إىل هنايتها 

 :ملحوظة 
كبـر اإلمـام سـبعا أو    على املقتدي باإلمام يف صالة العيد أن يتابع إمامه يف عـدد التكـبريات سـواء أ                

 . مخسا أو ثالثًا ، ألن متابعة اإلمام واجبة 
* * * 

 
 
 
 
 
 

 )٣٨(الصفحة 



 

 أذكركم مجيعا بعـد أن ختـرجتم مـن          - أيها اإلخوة واألخوات     -وقبل أن أختم رساليت هذه       - ١٤
بأن تعطـوا العهـد  عـز وجـل علـى أن تتحققـوا               .. مدرسة الصوم ، وودعتم آخر يوم من أيامه املباركة          

مبعا�ي الصوم اليت سـبق ذكرهـا ، وأن تسـتلهموا منـه معنـى التقـوى واجلهـاد ، والصـرب واملصـابرة ، والعـزة                           
وتضـطلعوا بواجبـاتكم    .. لتنهضوا مبسؤولياتكم جتاه أ�فسـكم وأبنـائكم وإخـوتكم يف اإلسـالم             .. والقوة  

 فستعيدون لبدر ، والفتح وإن شاء ا.. جتاه أمتكم وجمتمعكم اإلسالمي يف التكوين واإلعداد والبناء 
إن أحسـنتم العمـل ، وتـابعتم اجلهـاد ،           .. ولإلسـالم عـزه الغـابر ، وجمـده العظـيم            .. ا�تصاراهتا اخلالدة   

: وصــدق ا العظـيم القائــل يف حمكـم تنزيلــه   . و�صـرمت ا ورســوله ، وسـرمت علــى هنـج اإلســالم القـويم     
 }     ه ُ إنرصني نم ُا نصرنولَي     زِيزع لَقَوي ا  * كَاةا الزوآتَو لَاةوا الصم يف الَأرضِ أقَاماهكَّنم إِن الَّذين

  ] . ٤١ ، ٤٠: احلج [ }وأمروا باملعروفِ و�َهوا عنِ املنكَرِ و عاقِبةُ األمورِ 
... اتـه وبركاتـه وفيوضـاته       اللهم اجعلنا عندك من الصائمني املقبـولني الـذين مشلـهم رمضـان برمح             

 .اللهم آمني 
 .وآخر دعوا�ا أن احلمد  رب العاملني 

  هـ١٣٩٧ شعبان ٦حرر يف 
  م١٩٧٧ / ٧ / ٢٢املوافق 

 املؤلف                                                                  
 عبد ا �اصح علوان

 

 )٣٩(الصفحة 


