
 كتاب الصوم.
ُ  -قَاَل  َُه اَّلله ْنُه َما يَ تَ َعلهُق بمَزَماٍن  -َرِحم : مم ُب َضْرََبنم ٌب َونَ ْفٌل، َواْلَواجم : َواجم )الصهْوُم َضْرََبنم

م فَ َيُجوُز َصْوُمُه بمنميهٍة ممْن اللهْيلم َوإمْن ََلْ  يَ ْنوم َحَّته َأْصَبَح َأْجَزأَُه  بمَعْينمهم َكَصْومم َرَمَضاَن َوالنهْذرم اْلُمَعَّيه
) َنُه َوَبَّْيَ الزهَوالم  الن ميهُة َما بَ ي ْ

يَ  اُم{ َوقَاَل الشهافمعميُّ: ََل ُُيْزميهم. اْعَلْم َأنه َصْوَم َرَمَضاَن َفرميَضٌة لمَقْولمهم تَ َعاََل }ُكتمَب َعَلْيُكُم الص م
يهتمهم انْ َعَقَد ا 183]البقرة:  ٌب لمَقْولمهم  [ َوَعَلى فَ ْرضم ُدُه، َواْلَمْنُذوُر َواجم ََذا َيْكُفُر َجاحم ْْجَاُع َوِلم ْْلم

 [29تَ َعاََل }َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم{ ]احلج: 

ََذا ُيَضاُف إلَْيهم َويَ َتَكرهُر بمَتَكرُّرمهم وَُكلُّ يَ ْوٍم َسَبٌب لمُوُجوبم َصْوممهم،  َوَسَببُ  َوَسَبُب اْْلَوهلم الشهْهُر َوِلم
ُ تَ َعاََل. َوْجُه قَ ْولمهم ِفم اْلْمََلفميهةم قَ وْ  الثهاِنم النهْذرُ  ريُُه إْن َشاَء اَّلله لُُه  َوالن ميهُة ممْن َشْرطمهم َوَسنُ بَ ي مُنُه َوتَ ْفسم

َنه  -َعَلْيهم الصهََلُة َوالسهََلُم   - « َوْلم َياَم ممْن اللهْيلم َياَم لمَمْن ََلْ يَ ْنوم الص م ُه َلمها َفَسَد اْْلُْزُء  »ََل صم
َنهُه ُمَتَجز مٌئ عمْنَدُه. َولََنا قَ ْولُُه   اْْلَوهُل لمَفْقدم الن ميهةم َفَسَد الثهاِنم َضُرورًَة أَنهُه ََل يَ َتَجزهأُ  ِبممََلفم الن هْفلم ْلم

ُ َعَلْيهم َوَسلهَم  - ُّ بمُرؤْ  -َصلهى اَّلله يَةم اِلْمََللم َأََل َمْن َأَكَل َفََل ََيُْكَلنه بَقميهَة  »بَ ْعَدَما َشهمَد اْْلَْعرَاِبم
، أَْو َمْعَناُه َلَْ  يَلةم َواْلَكَمالم  يَ ْنوم أَنهُه يَ ْوممهم، َوَمْن ََلْ ََيُْكْل فَ ْلَيُصْم« َوَما َرَواُه ََمُْموٌل َعَلى نَ ْفيم اْلَفضم

، َنهُه يَ ْوُم َصْوٍم فَ ي َ  َصْوٌم ممْن اللهْيلم ْكَثرمهم  َوْلم َرةم اْلُمْقََتمنَةم ِبَم ْمَساُك ِفم أَوهلمهم َعَلى الن ميهةم اْلُمَتَأخ م تَ َوقهُف اْْلم
ٌد ُُمَْتدٌّ َوالن ميهُة لمتَ ْعيمينمهم َّللمهم تَ َعاََل فَ َتََتَجهُح َبم  َنه الصهْوَم رُْكٌن َواحم ، َوَهَذا ْلم َبُة  َكالن هْفلم ْلَكثْ َرةم َجن ْ

َما، َوِبممََلفم   ِبممََلفم الصهََلةم َواحلَْج م  اْلُوُجودم  ْلَعْقدم َعَلى أََدائمهم َنه َِلَُما أَرَْكاًًن فَ ُيْشََتَُط قمرَاُُنَا َبم ْلم
َنهُه َلَْ  َنهُه يَ تَ َوقهُف َعَلى َصْومم َذلمَك اْليَ ْومم َوُهَو الن هَفُل َوِبممََلفم َما بَ ْعَد الزهَوالم ْلم يُوَجْد   اْلَقَضاءم ْلم

َنُه َوَبَّْيَ الزهَوالم  ، ُُثه قَاَل ِفم اْلُمْخَتَصرم: َما بَ ي ْ َبُة اْلَفَواتم ْْلَْكَثرم َفََتَجهَحْت َجن ْ َاُُنَا َبم ، َوِفم  اْقَتم
َنهُه ََل بُده ممْن ُوُجودم الن ميهةم ِفم  َأْكَثرم الن هَهارم   اْْلَاممعم الصهغمريم قَ ْبَل نمْصفم الن هَهارم َوُهَو اْْلََصحُّ، ْلم

، فَ ُتْشََتَُط الن ميه  ُة  َونمْصفمهم ممْن َوْقتم طُُلوعم اْلَفْجرم إََل َوْقتم الضهْحَوةم اْلُكْْبَى ََل إََل َوْقتم الزهَوالم
َلَها لمتَ َتَحقهَق ِفم اْْلَْكَثرم، ََلفًا  قَ ب ْ ُ  -لمزُفَ َر َوََل فَ ْرَق َبَّْيَ اْلُمَسافمرم َواْلُمقميمم عمْنَدًَن، خم َُه اَّلله ،  -َرِحم

يَل فميَما ذََكْرًَن ممْن الدهلميلم  َنهُه ََل تَ ْفصم ُْطَلقم الن ميهةم َوبمنميهةم الن هْفلم  ْلم َوَهَذا الضهْرُب ممْن الصهْومم يَ َتَأدهى ِبم
ٍب آَخَر.   َوبمنميهةم َواجم

َنهُه بمنميهةم الن هْفلم ُمْعرمٌض َعْن   َوقَاَل الشهافمعميُّ: ِفم نميهةم الن هْفلم َعابمٌث، : ْلم َوِفم ُمْطَلقمَها َلُه قَ ْوََلنم
دم ِفم  اْلَفْرضم َفََل َيُكوُن َلُه اْلَفْرُض. َولََنا َأنه اْلَفْرَض ُمتَ َعَّيهٌ فميهم، ْصلم الن ميهةم َكاْلُمتَ َوح م فَ ُيَصاُب ِبَم



هم، َوإمَذا  ْنسم ْسمم جم ًبا آَخَر فَ َقْد نَ َوى َأْصَل الصهْومم َوزمََيَدَة  الدهارم ُيَصاُب َبم نَ َوى الن هَفَل أَْو َواجم
َهٍة، َوَقْد َلَغْت اْلْمَهُة فَ َبقمَي اْْلَْصُل َوُهَو َكاٍف.  جم

َهُ  يحم َوالسهقميمم عمْنَد َأِبم يُوُسَف َوَُمَمهٍد َرِحم َنه  َوََل فَ ْرَق َبَّْيَ اْلُمَسافمرم َواْلُمقميمم َوالصهحم ُ، ْلم َما اَّلله
قَ  َلَها اُْلُتحم َُه   -بمَغرْيم اْلَمْعُذورم َوعمْنَد َأِبم َحنميَفَة  الرُّْخَصَة َكْي ََل تَ ْلَزَم اْلَمْعُذوَر َمَشقهٌة فَإمَذا ََتَمه َرِحم

 ُ َنه -اَّلله ٍب آَخَر يَ َقُع َعْنُه ْلم ْْلََهم م  : إَذا َصاَم اْلَمرميُض َواْلُمَسافمُر بمنميهةم َواجم ُه َشَغَل اْلَوْقَت َبم
، َواْلَفْرُق  لمَتَحتُّممهم لمْلَحالم َوََتَريُّمهم ِفم َصْومم َرَمَضاَن إََل إْدرَاكم اْلعمدهةم. َوَعْنُه ِفم نميهةم التهَطوُّعم رمَواي َ  َتانم

 .  َعَلى إْحَداُُهَا أَنهُه َما َصَرَف اْلَوْقَت إََل اْْلََهم م
َفََل   ْرُب الثهاِنم َما يَ ثْ ُبُت ِفم الذ ممهةم َكَقَضاءم َرَمَضاَن َوالنهْذرم اْلُمْطَلقم َوَصْومم اْلَكفهارَةم قَاَل )َوالضه 

بْتمَداءم )َوالن ه  ٍ َفََل بُده ممْن الت هْعيمَّيم ممْن اَلم َنهُه َغرْيُ ُمتَ َعَّي م ( ْلم َُيُوُز بمنميهٍة َفُل ُكلُُّه َُيُوُز إَله بمنميهٍة ممْن اللهْيلم
) ََلفًا لمَمالمٍك، فَإمنهُه يَ َتَمسهُك ِبممْطََلقم َما َرَويْ َنا. َولََنا »قَ ْولُُه  قَ ْبَل الزهَوالم ُ َعَلْيهم  -خم َصلهى اَّلله

َرَمَضاَن ُهَو نَ ْفٌل بَ ْعَد َما َكاَن ُيْصبمُح َغرْيَ َصائمٍم إِن م إًذا َلَصائمٌم« َوْلمَنه اْلَمْشُروَع َخارمَج  -َوَسلهَم 
لن ميهةم َعَلى َما ذََكْرًَن، َوَلْو نَ َوى ب َ  ْمَساُك ِفم أَوهلم اْليَ ْومم َعَلى َصرْيُوَرتمهم َصْوًما َبم ْعَد فَ يَ تَ َوقهُف اْْلم

َّيم نَ َوى إْذ ُهَو ُمتَ  رُي َصائمًما ممْن حم َجز مٌئ عمْنَدُه لمَكْونمهم  الزهَوالم ََل َُيُوُز. َوقَاَل الشهافمعميُّ: َُيُوُز َوَيصم
ْمَساَك ِفم أَوهلم الن ههَ  ، َوَلَعلهُه يَ ْنَشُط بَ ْعَد الزهَوالم إَله َأنه ممْن َشْرطمهم اْْلم ارم، َوعمْنَدًَن َمْبنميًّا َعَلى النهَشاطم

، َوهميَ  َنهُه عمَباَدُة قَ ْهرم الن هْفسم رُي َصائمًما ممْن أَوهلم الن هَهارم ْلم ٍر فَ يُ ْعَتَْبُ  َيصم َا تَ َتَحقهُق ِبممْمَساٍك ُمَقده  إَّنه
ْكَثرمهم.  قمرَاُن الن ميهةم ِبَم

عم َواْلعمْشرميَن ممْن َشْعَباَن، فَإمْن رَأَ  َبغمي لملنهاسم َأْن يَ ْلَتممُسوا اِلْمََلَل ِفم اْليَ ْومم التهاسم ْوُه  قَاَل )َويَ ن ْ
ْم َأكْ  َة َشْعَباَن َثََلثمََّي يَ ْوًما ُُثه َصاُموا( لمَقْولمهم َصاُموا، َوإمْن ُغمه َعَلْيهم ُ َعَلْيهم  -َمُلوا عمده َصلهى اَّلله

َة َشْعَباَن َثََلثمَّيَ  -َوَسلهَم  ُلوا عمده   »ُصوُموا لمُرْؤيَتمهم َوأَْفطمُروا لمُرْؤيَتمهم، فَإمْن ُغمه َعَلْيُكْم اِلْمََلُل فََأْكمم
َقُل َعْنُه إَله بمَدلميٍل َوََلْ يُوَجْد.يَ ْوًما« َوْلمَنه اْْلَ   ْصَل بَ َقاُء الشهْهرم َفََل يُ ن ْ

ُ َعَلْيهم َوَسلهَم  -)َوََل َيُصوُموَن يَ ْوَم الشهك م إَله َتَطوًُّعا( لمَقْولمهم  »ََل ُيَصاُم اْليَ ْوُم الهذمي  -َصلهى اَّلله
 ....... َطوًُّعا« َوَهذمهم اْلَمْسأََلُة َعَلى ُوُجوٍه:ُيَشكُّ فميهم أَنهُه ممْن َرَمَضاَن إَله تَ 

 قَاَل )َوَمْن رََأى همََلَل َرَمَضاَن َوْحَدُه َصاَم َوإمْن ََلْ يَ ْقَبلْ 
َماُم َشَهاَدتَُه( لمَقْولمهم  ُ َعَلْيهم َوَسلهَم  -اْْلم »ُصوُموا لمُرْؤيَتمهم« َوَقْد رََأى ظَاهمرًا َوإمْن أَْفَطَر  -َصلهى اَّلله

َنه  ْلومقَاعم ْلم : َعَلْيهم اْلَكفهارَُة إْن أَْفَطَر َبم ُه أَْفَطَر ِفم فَ َعَلْيهم اْلَقَضاءُ ُدوَن اْلَكفهارَةم، َوقَاَل الشهافمعميُّ



َي َرده َشَهاَدَتُه بمدَ  لميٍل َرَمَضاَن َحقميَقًة لمتَ يَ قُّنمهم بمهم َوُحْكًما لمُوُجوبم الصهْومم َعَلْيهم َولََنا َأنه اْلَقاضم
، وَ  لشُّبُ َهاتم َهًة َوَهذمهم اْلَكفهارَُة تَ ْنَدرمُئ َبم ، فََأْوَرَث ُشب ْ َلْو أَْفَطَر قَ ْبَل َأْن  َشْرعميٍ  َوُهَو ُُتَْمُة اْلَغَلطم

َماُم َشَهاَدَتُه اْختَ َلَف اْلَمَشايمُخ فميهم، َوَلْو َأْكَمَل َهَذا الرهُجُل َثََلثمََّي، يَ ْوًما ََلْ يُ ْفطمْر إَله َمَع  يَ ُرده اْْلم
ْحتمَياُط بَ ْعَد َذلمَك ِفم تَْ  ، َواَلم ْحتمَياطم َنه اْلُوُجوَب َعَلْيهم لمَلم َمامم ْلم ْفطَارم َوَلْو أَْفَطَر ََل  اْْلم ريم اْْلم خم

 َكفهارََة َعَلْيهم اْعتمَبارًا لمْلَحقميَقةم الهِتم عمْنَدُه. 
دم اْلَعْدلم ِفم ُرْؤيَةم اِلْمََللم َرُجًَل كَ  َماُم َشَهاَدَة اْلَواحم لسهَماءم عملهٌة قَبمَل اْْلم اَن أَْو  قَاَل )َوإمَذا َكاَن َبم

ََذا ََل ََيَْتصُّ بمَلْفظم الشهَهاَدةم اْمرَأًَة ُحرًّا كَ  ْخَبارم َوِلم ٌّ، َفَأْشَبَه رمَوايََة اْْلم َنهُه أَْمٌر دميِنم ،  اَن أَْو َعْبًدا( ْلم
قم ِفم الد مََيًَنتم َغرْيُ َمْقُبوٍل، َوَتْوميُل قَ ْولم الطهَحاومي م َعدْ  َنه قَ ْوَل اْلَفاسم َكاَن ًَل  َوُتْشََتَُط اْلَعَداَلُة ْلم
َيْدُخُل  أَْو َغرْيَ َعْدٍل َأْن َيُكوَن َمْسُتورًا َواْلعملهُة َغْيٌم أَْو ُغَباٌر أَْو ََنُْوُه، َوِفم إْطََلقم َجَوابم اْلكمَتابم 

ٌّ، َوَعْن َأِبم َحنم  َنهُه َخَْبٌ دميِنم ُر الر مَوايَةم ْلم َُه   -يَفَة اْلَمْحُدوُد ِفم اْلَقْذفم بَ ْعَد َما ََتَب َوُهَو ظَاهم َرِحم
 ُ َا َشَهاَدٌة ممْن َوْجٍه، وََكاَن الشهافمعميُّ ِفم َأَحدم قَ ْولَْيهم َيْشََتمُط اْلَمْثََن -اَّلله َُنه َا ََل تُ ْقَبُل ْلم : َأُنه

ه  جهُة َعَلْيهم َما ذََكْرًَن، َوَقْد َصحه »َأنه النهِبم ُ َعَلْيهم َوَسلهَم  -َواحلُْ دم ِفم  -َصلهى اَّلله قَبمَل َشَهاَدَة اْلَواحم
دم َوَصاُموا َثََلثمََّي يَ ْوًما ََل يُ ْفطمُروَن فم  َماُم َشَهاَدَة اْلَواحم يَما ُرْؤيَةم همََللم َرَمَضاَن« ُُثه إَذا قَبمَل اْْلم

ُ  -َرَوى احلََْسُن َعْن َأِبم َحنميَفَة  َُه اَّلله ، َوْلمَنه اْلفمْطرَ  -َرِحم ْحتمَياطم دم،  لمَلم ََل يَ ثْ ُبُت بمَشَهاَدةم اْلَواحم
دم، وَ  ُْم يُ ْفطمُروَن َويَ ثْ ُبُت اْلفمْطُر بمَناًء َعَلى ثُ ُبوتم الرهَمَضانميهةم بمَشَهاَدةم اْلَواحم إمْن َكاَن  َوَعْن َُمَمهٍد َأُنه

ْرثم بمَناًء َعَلى النهَسبم الثه  َا ابْتمَداًء َكاْستمْحَقاقم اْْلم  ابمتم بمَشَهاَدةم اْلَقابمَلةم.ََل يَ ثْ ُبُت ِبم
لسهَماءم عملهٌة ََلْ تُ ْقَبْل الشهَهاَدُة َحَّته يَ رَاُه َْجٌْع َكثمرٌي يَ َقُع اْلعمْلُم ِبمَ  َنه قَاَل )َوإمَذا ََلْ َتُكْن َبم َْبمهمْم( ْلم

ُم اْلَغَلَط فَ يَ  لرُّْؤيَةم ِفم ممْثلم َهذمهم احْلَاَلةم يُوهم ُب الت هَوقُُّف فميهم َحَّته َيُكوَن َْجًْعا َكثمريًا،  الت هَفرَُّد َبم جم
عم اْلَقَمرم فَ يَ تهفمُق لمْلبَ عْ  َنهُه َقْد يَ ْنَشقُّ اْلَغْيُم َعْن َمْوضم لسهَماءم عملهٌة ْلم ضم النهَظُر،  ِبممََلفم َما إَذا َكاَن َبم

ُ   -َأِبم يُوُسَف  ُُثه قميَل ِفم َحد م اْلَكثمريم أَْهُل اْلَمَحلهةم، َوَعنْ  َُه اَّلله ََخُْسوَن َرُجًَل اْعتمَبارًا   -َرِحم
ْلَقَساَمةم  َوََل فَ ْرَق َبَّْيَ أَْهلم اْلممْصرم َوَمْن َوَرَد ممْن َخارمجم اْلممْصرم، َوذََكَر الطهَحاوميُّ أَنهُه تُ ْقَبُل   َبم

دم إَذا َجاَء ممْن َخارمجم اْلممْصرم لمقمله  ،  َشَهاَدُة اْلَواحم ْستمْحَسانم َشارَُة ِفم كمَتابم اَلم ، َوإملَْيهم اْْلم ةم اْلَمَوانمعم
 وََكَذا إَذا َكاَن َعَلى َمَكان ُمْرَتفمٍع ِفم اْلممْصرم 

 . َُيابم ْحتمَياُط ِفم اْْلم  قَاَل )َوَمْن رََأى همََلَل اْلفمْطرم َوْحَدُه ََلْ يُ ْفطمْر( اْحتمَياطًا، َوِفم الصهْومم اَلم



لسهَماءم عملهٌة ََلْ يَ ْقَبْل ِفم همََللم اْلفمْطرم إَله َشَهاَدُة َرُجَلَّْيم أَْو َرُجٍل َواْمرَأََتَّْيم  قَالَ  َنهُه )َوإمَذا َكاَن َبم ( ْلم
ظَاهمرم الر مَوايَةم  تَ َعلهَق بمهم نَ ْفُع اْلَعْبدم َوُهَو اْلفمْطُر فََأْشَبَه َسائمَر ُحُقوقمهم، َواْْلَْضَحى َكاْلفمْطرم ِفم َهَذا ِفم 

ََلفًا لمَما ُرومَي َعْن َأِبم َحنميَفَة  ُ  -َوُهَو اْْلََصحُّ، خم َُه اَّلله َنهُه تَ َعلهَق بمهم -َرِحم : أَنهُه َكهمََللم َرَمَضاَن ْلم
ي م  لسهَماءم عم  نَ ْفُع اْلعمَبادم َوُهَو الت هَوسُُّع بمُلُحومم اْْلََضاحم لهٌة ََلْ يَ ْقَبْل إَله َشَهاَدَة َْجَاَعٍة  )َوإمْن ََلْ َيُكْن َبم

ََْبمهمْم( َكَما ذََكْرًَن.  يَ َقُع اْلعمْلُم ِبم
( لمَقْولمهم تَ َعاََل }وَُكُلوا   َّيم طُُلوعم اْلَفْجرم الثهاِنم إََل ُغُروبم الشهْمسم قَاَل )َوَوْقُت الصهْومم ممْن حم

َ َلُكُم اْلَْ  َياَم إمََل  187ْيُط اْلَبْ َيُض{ ]البقرة: َواْشَربُوا َحَّته يَ تَ َبَّيه [ إََل َأْن قَاَل }ُُثه أِتمُّوا الص م
{ ]البقرة:  ْمَساُك َعْن اْْلَْكلم  187اللهْيلم [ َواْْلَْيطَانم بَ َياُض الن هَهارم َوَسَواُد اللهْيلم )َوالصهْوُم ُهَو اْْلم

ْمَساُك َعْن اْْلَْكلم َوالشُّْربم   َوالشُّْربم َواْلْمَماعم َُنَارًا َمَع الن ميهةم( َنهُه ِفم َحقميَقةم اللَُّغةم: ُهَو اْْلم ْلم
َا اْلعمبَ  ْستمْعَمالم فميهم إَله أَنهُه زميَد َعَلْيهم الن ميهُة ِفم الشهرْعم لمتَ َتَمي هَز ِبم اَدُة ممْن اْلَعاَدةم، َواْلْمَماعم لمُوُرودم اَلم

لن هَهارم لم  َنهُه َلمها تَ َعذهَر اْلومَصاُل َكاَن تَ ْعيمَُّي الن هَهارم أَْوََل لمَيُكوَن َعَلى َواْخَتصه َبم َما تَ َلْوًَن، َوْلم
ََلفم اْلَعاَدةم، َوَعَلْيهم َمْبََن اْلعمَباَدةم، َوالطهَهارَُة َعْن احْلَْيضم َوالن مَفاسم َشْرٌط لمَتَحقُّقم اْْلََداءم  ِفم َحق م  خم

 الن مَساءم. 


