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ثـانيـًا  : مشروعية الصيام
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مقـدمـة

احلمـد هللا ربِّ العاملـني، والصـالة والسـالم 

عـىل سـيد املرسـلني، وخاتـم النبيـني، سـيدنا 

حممد، وعىل آله وصحبه أجمعني، ومن تبعهم 

بإحسان إىل يوم الدين.

نا شهر كريم، وموسم عظيم،  وبعد: فلقد أظلَّ

َيْعُظـم فيه األجر، وُتفَتُح فيه أبواب اخلري لكلِّ 

راغب.

هو شهر اخلري والربكات، وشهر املَِنح واهلبات.
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شهر رمضان، الذي اشتهرت بفضله اآلياُت 

واألخباُر، وتواترت يف ذلك اآلثاُر.

وحرصًا من الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 

واألوقـاف علـى االرتقـاء بالمسـتوى الديني 

والفكـري والثقافي لجموع المسـلمين، وبناًء 

ـديدة لقيادتنا الرشـيدة،  علـى التوجيهات السَّ

الرعايـة،  حـقَّ  الدينّيـة  األمـوَر  ترعـى  التـي 

أصدرت هـذا الكتيب، الـذي يتضّمن مفهوَم 

الصيام والحكمة منه، وفضائله، واآلداب التي 

يتعّيـُن علـى الصائـم التحّلي بها حتـى يكوَن 

صياُمه صحيحًا، وعند اهللا مقبوالً.

فا

واال

نس

ا ص منَّ

الشـ

الدو

وولي

إنه س

و

وص
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ياُت 

المية 

يني 

وبناًء 

يدة، 

يـة، 

هوَم 

لتي 

كوَن 

قراءتـه،  علـى  المسـلم  أيهـا  فاحـرص 

منه. واالستفادةِ 

نسأل اهللا تعالى أن يوّفَقنا لطاعته، وأْن يتقّبَل 

ا صيامنا وقيامنـا، وأن يحفظ صاحب السمو  منَّ

الشـيخ خليفـة بــن زايـــد آل نهيــان رئيـس 

الدولــة، ونائبـه، وإخوانـه حـكام اإلمارات، 

وولي عهـده األمين، وأن يحفـظ هذا الوطن.. 

إنه سميع قريـب، مجيب الدعاء.

وصلـى اهللا علـى نبينـا محمــد، وعلى آله 

وصحبه وسلم.

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
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أوًال: مفهوم الصيام

:ΩÉ n« u°üdG nh Ω rƒ s°üdG

اإلمسـاُك والكفُّ والرتُك، قال أبو ُعبيدٍ:  يف اللُّغة: • 

فهو صائم(١). أو سريٍ  أو طعامٍ  عن كالمٍ  كلُّ ممسكٍ 

ع:•  إمساٌك عن الطعامِ والرشابِ واجلماعِ  ْ َوِيف الرشَّ

من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنّيٍة(٢).

ُنوَب:  ألَنَُّه َيْرمُض الذُّ َي الشـهُر َرَمَضاَن •  َوُسمِّ

أَْي ُيْحِرُقَها(٣).

(١) مواهب اجلليل: ٣٧٨/٢.

(٢) املرجع السابق نفسه.

(٣) حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين: ٥٥٣/١.

ص

فرض

و

 •øe

قوله

8
?
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ُعبيدٍ: 

م(١).

ماعِ 

َب: 

.٥

ثانيًا: مشروعية الصيام

صيام رمضان ركن من أركان اإلسالم، وهو 

فرض على المسلمين.

ودليل فرضيته:

:ºjôμdG ¿  •BGô≤dG øe

قوله تعالى:﴿3  4  5  6  7  

   >  =  <  ;  :  9   8
?  @﴾ [البقرة: ١٨٣].



10

 •:ásæ t°ùdG øeh

َعـْن عبـد اهللا ْبـــن ُعَمـــَر ^، َقـاَل: َقـاَل 

َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

«ُبِنَي اإلْسالُم َعَلى َخْمسٍ: َشَهاَدة 

دًا َرُسوُل  أَْن ال ِإلَه ِإالَّ اُهللا، َوأَنَّ ُمَحمَّ

الةِ، َوإيَتـاِء الزََّكاةِ،  الصَّ اهللا، َوإَقـامِ 

َرَمَضاَن»(١). ، َوَصْومِ  َواْلَحجِّ

 • :´É``ªLE’Gh

لقد أجمَع العلماُء على فرضّيِة الصيام، ولم 

يخالـْف أحٌد من المسـلميَن، فهـو معلوم من 

الدين بالضرورة.

(١) البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

يث

-1

فع

»

َعَلْيك

 (١)

َو
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قـاَل 

َهاَدة 

ُسوُل 

َكاةِ، 

ولم 

 من 

ثالثًا: إثبات شهر رمضان

يثبت دخول شهر رمضان بأمرين:

:¿É°†eQ ô¡°T ∫Óg ájDhQ -1

نَّ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:
فعْن أبي ُهَرْيَرَة 3: أَ

َي  «ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه، َوأَْفِطـُروا لُِرْؤَيتِِه، َفِإْن ُغمِّ

َعَلْيُكْم َفأَْكِمُلوا اْلَعَدد»(١).

(١)  مسلم (١٠١٨).
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تت

-1

فع

»

لي،

َصــ

َسـا

َوالَّـ

الصَّ

 (١)

:kÉ``eƒj ø«KÓ``K ¿ÉÑ`©°T Ió`Y ∫É`ªcEG -2

لحديثٍ َعْن َعْبد اهللا ْبن ُعَمَر ^: أَنَّ َرُسـوَل 

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:

ـْهُر تْسٌع َوِعْشُروَن َلْيَلًة، َفالَ َتُصوُموا َحتَّى  «الشَّ

َة َثالثِيَن»(١). َتَرْوُه، َفإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم، َفأْكِمُلوا اْلِعدَّ

ـاِفِعيُّ َوأَُبو َحنِيَفة ِإَلى أَنَّ  وَذَهَب َمالٌِك َوالشَّ

َثالثِيَن َيْومًا (٢). ُروا َلُه َتَماَم اْلَعَددِ  َمْعَناُه: َقدِّ

عـن  اإلعـالَن  المختّصـة  الجهـُة  وتتوّلـى 

الرؤية، بناًء على ما تقدم.

(١) البخاري: (١٩٠٧).

(٢)  رشح النووي عىل مسلم: ٤٧/٤.
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رابعًا: حكمة الصيام

تتجلَّى حكمة الصيام في أمور؛ منها:

:≈dÉ©J ˆ IOÉÑY ΩÉ«°üdG -1

فَعْن أَبي ُهَرْيَرَة 3، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص:

َياَم، َفِإنَُّه  «َقاَل اهللا: ُكلُّ َعَملِ اْبنِ آَدَم َلُه ِإالّ الصِّ

ٌة؛ َوإَذا َكاَن َيْوُم  َياُم ُجنَّ لي، َوأََنا أَْجِزي بِِه، َوالصِّ

َصــْوم أََحدُِكْم َفال َيْرُفـْث، َوال َيْصَخـْب، َفإْن 

ُه أََحـٌد أَْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقـْل: إنِّي اْمُرٌؤ َصائٌِم..  َسـابَّ

َفـم   (١) َلُخُلـوُف  بَِيـدِهِ  ـدٍ  ُمَحمَّ َنْفـُس  َوالَّــذِي 

اْلِمْسـكِ. ـائِــم أْطَيُب ِعنـَْد اِهللا مِْن رِيـحِ  الصَّ

(١)  اُخللوف: بضم اخلاء: تغري رائحة الفم من الصيام.

:

ـوَل 

َحتَّى 

.(١)«

ى أَنَّ 

.

عـن 
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ائِـمِ َفْرَحَتـانِ َيْفَرُحُهَمـا: ِإَذا أَْفَطـَر َفرِح،  للصَّ

ُه َفرَِح بَِصْومِِه»(١). َوِإَذا َلِقَي َربَّ

 iƒ≤àdG áLQód ¿É``°ùfE’G tó`` p© oj ΩÉ``«°üdG -2

:ø«≤àªdG ∫RÉæe »a AÉ≤JQ’Gh

  6   5   4   3﴿ تعالـى:  قـال 

 =  <  ;  :  9   8   7
<   ?  @﴾ [البقرة: ١٨٣].

يـورث  الصـوم  إن  الـرازي:  اإلمـام  يقـول 

التقـوى لمـا فيه مـن انكسـار الشـهوة وانقماع 

الهوى...(٢).

(١)  البخاري (١٩٠٤)، ومسلم ١٦٢ ـ (١١٥١).

(٢)  تفسري الرازي: ٨٤/٣.

-3

فإ

و

أثناء

و

والع

في

å  ﴿
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رِح، 

 iƒ≤

  6
 =  

رث 

ماع 

:ôÑ°üdG ´GƒfCG ™ªéj ΩÉ«°üdG -3

فإن فيه صبرًا على طاعة اهللا، وهي الصياُم.

وصبـرًا عن محـارم اهللا، وهـي المفطرات، 

أثناء الصيام.

وصبـرًا على أقـدار اهللا المؤلمة من الجوع، 

والعطش.

فيحصل الصائم على جزاء الصابرين، قال تعالى: 

﴿  ê  é  è  ç   æ   å﴾ [الزمر: ١٠].
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 ´ƒ```°†îdGh ΩÓ``°ùà°S’G ≈``∏Y á``«HôàdG -4
:≈dÉ©J ˆ

يربِّـي الصيـاُم المسـلَم علـى ضبط نفسـه، 

ويمّكنه من السيطرةِ عليها، واإلمساكِ بزمامِها، 

بحيـُث ال يكون مستسـلمًا لها، بل مستسـِلمًا 

ألوامِر ربِّه 8.

:¬``à`Ñ`bGôeh ≈``dÉ`©J ˆG ø``e ±ƒ``îdG -5

فالصيـام عبادٌة خالصٌة بين العبد وربه، ولذا 

فإّنـه يربِّي في المسـلمِ الخوَف مـن اهللا تعالى 

ومراقبته، والتطّلع لثوابه.

خ

ش

الشه

-1

في

والق

والر

في

و

إصال

و

الخي
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 ´ƒ``

سـه، 

مِها، 

ـِلمًا 

:¬`

ولذا 

عالى 

خامسًا: فضائل شهر رمضان

سـائر  علـى  بفضائلـه  يزهـو  رمضـان  شـهر 

الشهور، فهو:

:Qƒ¡°ûdG ó«°S -1

فيـه بـدأ نـزول القـرآن، وهـو شـهر الطاعة 

ـرِّ واإلحسـان، وشـهر المغفـرة 
والقربـة، والبِ

والرحمة والرضوان.

فيه ليلُة القدِر التـي هـي خيـٌر من ألف شهر.

وبـه عـوُن المؤمـن علـى أمـر دينـه وطلبِ 

إصالح دنياه.

وهو شهٌر تكثُر فيه نفحاُت 

الخير وتجّليات الرحمة.
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قـال:   ،3 مسـعود  بـن  اهللا  عبـد  فعـن 

ـُهوِر َرَمَضـاُن، َوَسـيـُِّد األَيَّـامِ َيـْوُم  ُد الشُّ «َسـيِّ

اْلُجُمَعِة»(١).

:¿BGô≤dG ∫õfoCG ¬«a ∑QÉÑe lô¡°T -2

  l  k  j  i   h﴿ :قـال تعالى

  r  q  p   o  n  m
s﴾ [البقرة: ١٨٥].

فقـد مـدح اهللا تعالى شـهَر الصيـام من بين 

سـائر الشـهور، بـأنِ اختاره مِـْن بينهـا إلنزالِ 

العظيم فيه(٢). القرآنِ 

(١) رواه الزبار والطرباين يف املعجم الكبري: ١٢٨/٨.

(٢) تفسري القرآن العظيم، البن كثري: ٥٠١/١.

-3

و

- ﴿
و

من
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ـال: 

ـْوُم 

  l
  r

بين 

زالِ 

:ô``¡`°T ∞dCG ø`e ô`«N »`g á`∏«d ¬`«a -3

وهي ليـلة القدر، قال اهللا تعـالى في شأنهــا: 

﴿ -  . /  0  1  2﴾ [القدر:٣]. 
ومعنـى ذلـك: أن العمل فيها خيـٌر وأفضُل 

من العمل في ألف شهر.



20

ويقـول النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص حاّثًا ألّمتـه على قيام ليلة 

القدر:

إيَمانًا َواْحتَســابًا ُغِفـَر َلُه  «َمْن َقـاَم َلْيَلــَة اْلَقْدرِ 

َم مِـْن َذْنبِـِه، َوَمـْن َصــاَم َرَمَضـاَن ِإيَمـانـًا  َما َتَقــدَّ

َم مِْن َذْنـبـِه» (١). َواْحتَِسابــًا ُغِفَر َلُه َمـا َتَقـدَّ

والمراد باإليمان: االعتقاُد بحقِّ فرضية صومه.

وباالحتساب: طلب الثواب من اهللا تعالى، وقال 

: احتسـابًا: أي عزيمـًة، وهـو أن يصومه  الخطابـيُّ

على معنى الرغبِة في ثوابه، طيبًة نفُسه بذلك، غير 

ألّيامه (٢). لصيامه، وال مستطيلٍ  مستثِقلٍ 

(١) البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠).

(٢) فتح الباري، البن حجر: ١٣٨/٦.

-4

َقا

«ِإ

-5

فع

«ك

َما َيُك

في ك

اهللا ملسو هيلع هللا ىلص

 (٢)

 (٢)
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ليلة 

ـَر َلُه 

ـانـًا 

ومه.

وقال 

صومه 

 غير 

:áHÉLEG äÉYÉ°S ¬«a -4

َقاَل َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

.(١) « َلَدْعَوًة َما ُتَردُّ ِعْنَد ِفْطرِهِ  ائِمِ  «ِإنَّ لِلصَّ

:¥ tó°üàdGh OƒédGh ∫ rò nÑdG oô¡°T -5

عبَّاس ^، َقاَل: اْبنِ  فَعنِ 

«َكاَن َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أَْجَوَد النَّاس، َوَكـاَن أَْجَوَد 

َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َيْلَقاُه ِجْبرِيُل، َوَكاَن َيْلَقاُه 

في ُكلِّ َلْيَلة مْن َرَمَضاَن َفُيَدارُسُه اْلُقْرآَن، َفَلَرُسوُل 

يح اْلُمْرَسَلـِة»(٢). مَِن الرِّ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أَْجَوُد بِاْلَخْيـرِ 

(٢)  َرَواُه اْبـن َماَجـه (١٧٥٣)، وقـال البوصـريي: هـذا إسـناد 

صحيح رجاله ثقات.

(٢)   البخاري (١٩٠٢)، و مسلم (٢٣٠٨).
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َوَمْعَنـى «أَْجـَود النَّـاس»: أَْكَثر النَّـاس ُجـودًا، 

َفات المْحُموَدة(١). َواْلُجود: اْلَكَرم، َوُهَو مَِن الصِّ

:ôμ°ûdGh ôc qòdG ô¡°T -6

ألّن اهللا تعـالـى ذكـــر ذلك أثنــاء الكـالم 

تعــالـى:  فـقـــال  الصيــام،  أحـكــام  عــن 

   μ ´  ³  ²  ±  ° ﴿

¶¸¹﴾ [البقرة: ١٨٥].

(١) فتح الباري،  البن حجر: ٦/١.

-7

َقا

لِْلَعْب

ع الطَّ

َو

ِفيِه،

-8

َقـ

َواْلج

ُمَكفِّ

(١)

(٢)
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ودًا، 

ة(١).

ـالم 

ـى: 

   μ ´
.[١

:¿GôØ¨dGh áYÉØ°ûdG oô¡°T -7

َياُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعانِ  َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الصِّ

، َمَنْعُتُه  َياُم: أْي َربِّ لِْلَعْبدِ َيْوَم اْلِقَياَمة، َيُقوُل الصِّ

ْعِني ِفيِه. َهار، َفَشفِّ بِالنَّ َهَواتِ  َعاَم والشَّ الطَّ

ْعِني  ْيَل، َفَشـفِّ ْوَم بِاللَّ َوَيُقـوُل اْلُقْرآُن: َمَنْعُتُه النَّ

َعانِ»(١). ِفيِه، َقاَل: َفُيَشفَّ

:Üƒfò∏d IQÉØc ¬«a lô¡°T -8

َلـَواُت اْلَخْمُس،  َقـاَل َرُسـوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الصَّ

َواْلُجُمَعُة ِإَلى اْلُجُمَعـِة، َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضاَن، 

َراٌت َما َبْيَنُهنَّ ِإَذا اْجَتَنَب اْلَكَبائَِر»(٢). ُمَكفِّ

(١) أحمد: ٣٧٥/١٣.

(٢) مسلم: ٢٣/٢.
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:8 ˆG øe ¬«a AGõédG lô¡°T -9

َعَمـل  ُكلُّ  اهللا:  «َقـاَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  َرُسـوُل  َقـاَل 

َياَم، َفإنَُّه لِـي َوأََنا أَْجِزي به،  اْبـنِ آَدَم َلـُه ِإالَّ الصِّ

ٌة، َوِإَذا َكاَن َيْوُم َصْوم أََحدُكْم، َفال  َيـاُم ُجنَّ َوالصِّ

ُه أَحٌد، أو َقاَتَلُه،  َيْرُفْث، َوال َيْصَخْب، َفِإَن َسـابَّ

دٍ  َفْلَيُقـْل: ِإنِّي اْمـُرٌؤ َصائٌم، َوالَّذي َنْفـُس ُمَحمَّ

ائِم أْطَيُب ِعْنَد اهللا مِْن رِيحِ  بَِيدِهِ َلُخُلوُف َفم الصَّ

َيْفَرُحُهَمـا: ِإَذا أَْفَطَر  َحَتانِ  ائِم َفَرْ اْلِمْسـكِ، لِلصَّ

ُه َفرَِح بَِصْومه»(١). َفرَِح، َوإذا َلِقَي َربَّ

َوأََنـا أَْجزي به:  أْي أَجاِزي َعَلْيِه َجَزاًء َكِثيرًا 

مِْن َغْيِر َتْعِيين لِِمْقَداِرهِ(٢).

(١) البخاري (١٩٠٤)، ومسلم ١٦٢ ـ (١١٥١).

(٢) فتح الباري، البن حجر: ١٢٩/٦.

10

فع

قـ

ُفتَِّح

َوُسل

فت

بكثـ

وقر

(١)
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َمـل 

 به، 

 َفال 

َتَلُه، 

دٍ  َحمَّ

رِيحِ 

ْفَطَر 

كِثيرًا 

:áæédG ÜGƒHCG ¬«a íàØJ lô¡°T -10

فَعْن أَبِي ُهَرْيَرَة 3: أَنَُّه َقاَل:

َرَمَضــاُن  َدَخــَل  «ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسـول  قـال 

ـَم،  ِة، َوُغلَِّقـْت أَْبـَواُب َجَهنَّ ُفتَِّحـْت أَْبَواُب اْلَجنَّ

َياِطيُن»(١). الشَّ َوُسْلِسَلتِ 

فتفتـح أبـواب الجنـة ترغيبـًا للعامليـن لها 

وصدقـٍة وذكـٍر  بكثـرة الطاعـات مـن صـالةٍ 

للقرآن وغير ذلك... وقراءةٍ 

(١) البخاري (١٨٩٩)، ومسلم (١٠٧٩).
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:ÜƒfòdG ƒëe oô¡°T -11

فَعْن أَبِي ُهَرْيَرَة 3: أَنَّ َرُسوَل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:

«َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحتَِسـابًا ُغِفَر َلُه َما 

َم مِْن َذْنبِِه»(١). َتَقدَّ

:Qhô°ùdGh áMôØdG oô¡°T -12

ُذ بطاعته،  فالصائـُم يفـرح عند فطره، ويتلـذَّ

ويرِضي ربَّه.

َفْرحَتـانِ  ائِـم  «لِلصَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  َرُسـوُل  َقـاَل 

ُه َفرَِح  َيْفَرُحُهمـا: ِإَذا أَْفَطـَر َفـرَِح، َوِإَذا َلِقـَي َربَّ

بَِصْومِِه»(٢).

(١) البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠).

(٢) البخاري (١٩٠٤)، ومسلم ١٦٢ ـ (١١٥١).

13

فع

قا

»

َمِعي

أي

في

ِفي

(١)

(٢)
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َل:

ُه َما 

عته، 

َتـانِ 

َفرَِح 

:áéM o∫ pó r© nJ ¬«a oIôª©dG lô¡°T -13

^، َقاَل: عبَّاسٍ  فَعْن عبد اهللا ْبنِ 

قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ًة  ـًة، أْو َحجَّ «ُعْمـَرٌة في َرَمَضـان تقضي َحجَّ

َمِعي»(١).

أْي: َتقـوم َمَقامَها في الثَّواب، ال أنََّها َتْعدِلَها 

ة َفاْعَتَمَر  في ُكّل َشـْيء، َفإنَُّه َلـْو َكاَن َعَلْيِه َحجَّ

ة(٢). اْلَحجَّ ُتْجِزئُه َعنِ  ِفي َرَمَضان الَ 

(١) البخاري (١٨٦٠)، ومسلم (١٢٥٦).

(٢) رشح النووي عىل مسلم: ٣٥٨/٤.
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:≈°üëJ ’ á«ë°U oóFGƒa ¬«a o≥ q≤ëàJ lô¡°T -14

خصوصـًا إذا اتَّبـع الصائـُم النهـَج السـليَم فـي 

صيامـه، وذلـك مـن ناحيـة االعتـدال فـي مطعمه 

ومشربه.

 kÉHÉH ø«ªFÉ°ü∏d ¢ü q°ü nN ≈dÉ©J ˆG q¿CG -15
:áæédG øe

يَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل:
النَّبِ 3، َعنِ  فَعْن َسْهلٍ 

يَّـاُن، َيْدُخُل مِْنُه  ـِة َبابـًا ُيَقاُل َلـُه: الرَّ «ِإنَّ فـي اْلَجنَّ

ائُِمـوَن َيْوَم اْلِقَياَمـِة، ال َيْدُخُل مْنُه أََحٌد َغْيُرُهْم،  الصَّ

ائُموَن؟ َفَيُقوُموَن، ال َيْدُخُل مِْنُه أَحٌد  ُيَقاُل: أَْيَن الصَّ

َغْيُرُهْم، َفإَذا َدَخُلوا أُْغلَِق، َفَلْم َيْدُخْل مِْنُه أََحٌد»(١).

(١) البخاري (١٨٩٦)، ومسلم (١١٥٢).



:≈°ü

فـي 

عمه 

 kÉHÉH

ل مِْنُه 

ُهْم، 

أَحٌد 

.(١)«

فاحرصوا عباَد اِ"
على تحقيق هذه الفضائل

وسابقوا إلى الخيراِت.
وّفقنا ا"ُ وإيّاكم لكلِّ خيٍر



30

-2

فا

القلب

فع

»

َيْرُفـ

َفْلَيُق

و

يرْفـ

اآلثا

  (١)

(٢)

سادسًا: ماذا علينا في هذا الشهر الكريم؟

 É``æeÉ«°U »``a 8 ˆ ¢``UÓNE’ÉH É``æ«∏Y -1
:ÉædÉªYCG ™«ªLh

َقاَل َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ِإالَّ َمـا َكاَن َلـُه  «ِإنَّ اهللا ال َيْقَبـُل مِـَن اْلَعَمـلِ 

َخالِصًا، َواْبُتِغَي بِِه َوْجُهُه»(١).

(١) أخرجـه النسـايئ (٩٥/٢)، وإسـناده جيـد كما قـال املنذري 

.(٢٤/١)

خخخخخخَخااااللللِِصصصصااًا،،، وَواابْبتُتغغِغيَي ببِهِه ووَوججججْجههههُههههُه»»»(١).
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:¥ÓNC’G ø°ùëH Éæ«∏Y -2

فالصوم وقايٌة ومدرسٌة لتربيِة النفس وتزكية 

القلب.

فَعْن أَبي ُهَرْيَرَة 3: أَنَّ َرُسوَل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:

ٌة، َفـإَذا َكاَن أََحُدُكْم َصائمًا، َفال  َيـاُم ُجنَّ «الصِّ

َيْرُفـْث، َوال َيْجَهـْل، َفـإنِ اْمُرٌؤ َقاَتَلُه أَْو َشـاَتَمُه 

َفْلَيُقْل: ِإنِّي َصائٌِم، ِإنِّي َصائٌِم»(١).

فـال  صائمـًا،  أحُدكـم  كان  «فـإن  وقولـه: 

يرْفـث وال َيْجَهـْل»: يريُد ال يأتِ بما يكسـُب 

اآلثاَم...(٢).

ـٌة: أي يقي صاحبـه من النار،  (١)  املوطـأ: ٤١٣/٢، والصـوم ُجنَّ

واجلنة: الوقاية. (النهاية يف غريب احلديث: ٣٠٨/١). 

(٢) املنتقى رشح املوطأ: ٢٠٩/٢.

م؟

 É``æe

 َلـُه 

ذري 
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:É``¡JÉbhCG »a IÓ`°üdG ≈∏Y á`¶aÉ`ëªdG -3

والحـرص علـى أداء النوافـل وخاّصًة قيام 

رمضان اقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

فَعْن أَبِي ُهَرْيَرَة 3: أَنَّ َرُسوَل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل:

«َمْن َقـاَم َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحتَِسـابًا ُغِفَر َلُه َما 

َم مِْن َذْنبِِه»(١). َتَقدَّ

:¬à°SQGóeh ºjôμdG ¿BGô≤dG IhÓJ -4

عبَّاس ^، َقاَل: فعن اْبنِ 

«َكاَن َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أَْجَوَد النَّاس، 

َوَكاَن أَْجـَوَد َمـا َيُكوُن فـي َرَمَضاَن 

(١) البخاري (٣٧)، ومسلم (٧٥٨).

ِحيـ

مِْن

أْجَو

-5

با

واال

التي

فع

«ت

األَو

(١)

(٢)
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:É``¡

قيام 

َل:

ُه َما 

س، 

َضاَن 

ِحيـَن َيْلَقـاُه ِجْبرِيـُل، َوَكاَن َيْلَقاُه فـي ُكلِّ َلْيَلٍة 

مِْن َرَمَضاَن، َفُيَدارُسُه اْلُقْرآَن، َفَلَرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

اْلُمرَسَلِة»(١). يحِ  مَِن الرِّ أْجَوُد بِاْلَخْيرِ 

:IOÉÑ©dG »a OÉ¡àL’G -5

بالصـالة، وقراءة القـرآن، والذكر، والدعاء 

واالسـتغفار، اتباعًا للسنة، وطلبًا لليلة القدر، 

التي هي خيٌر من ألف شهر.

فَعْن َعائَِشَة #: أنَّ َرُسوَل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:

ْوا َلْيَلـَة اْلَقـْدرِ فـي اْلوِْتـرِ مِـَن اْلَعْشـرِ  «َتَحـرَّ

مِْن َرَمَضاَن»(٢). األَواِخرِ 

(١) البخاري(١٩٠٢)، ومسلم (٢٣٠٨).

(٢) البخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (١١٦٩).
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وقد كان الصحابُة @ يجتهدون في العشـر 

األواخر اجتهادًا عظيمًا.

ولهذا قالت السيدة عائشة #: َيا َرُسوَل اِهللا 

أَرأْيـَت ِإْن َعِلْمُت أَيُّ َلْيَلٍة َلْيَلـُة اْلَقْدِر َما أَُقوُل 

ِفيَها؟

َقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص: «ُقولِـي: «اللَُّهـمَّ ِإنَّـَك َعُفـوٌّ َكرِيٌم 

ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي»(١).

َدَخـَل  ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  َرُسـولِ  هـدي  مـن  وكاَن 

اْلَعْشُر األَواِخُر َشدَّ اْلِمْئَزَر َوأَْيَقَظ نَِساَءُه.

َقاَل اْبُن َوِكيعٍ: َرَفع اْلِمْئَزَر(٢).

(١) سنن الرتمذي: (٣٥١٣)، َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.

(٢) مسند أحمد: ٥٦/٣.

و

العش

فع

«َكا

األَو

و

اهللا 

َما ال

و

أنَّ أ

(١)

(٢)

(٣)
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شـر 

 اِهللا 

ُقوُل 

رِيٌم 

َخـَل 

فـي  االعتـكاف  ملسو هيلع هللا ىلص  هديـه  ومـن 

العشر األواخر:

ُعَمـَر ^، َقاَل:  اِهللا ْبنِ  فَعـْن َعْبـدِ 

اْلَعْشَر  َيْعَتِكُف  ملسو هيلع هللا ىلص  اِهللا  َرُسوُل  «َكاَن 

األَواِخَر مِْن َرَمَضاَن»(١).

وعـن َعائَِشـَة #: «َكاَن َرُسـوُل 

األََواِخرِ  اْلَعْشـرِ  ِفي  َيْجَتِهُد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 

َما ال َيْجَتِهُد في َغيره»(٢).

المالكية:  السـادة  عنـد  والمعتمد 

يوٌم وليلٌة(٣). االعتكافِ  أنَّ أقلَّ مدةِ 

(١) البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (١١٧١).

(٢) مسلم : (١١٧٥).

(٣) منح اجلليل رشح خمترص خليل: ٤٥٤/٢.
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سابعًا: آداب الصيام

ُيستحب للصائم أن ُيراعي اآلداب التاليــة:

:á```côH Qƒë°ùdG -1

3، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص: َعْن أََنـسٍِ 

ُروا َفإنَّ في السحور َبَرَكــًة »(١). «َتَسحَّ

ُحور، َوأَْجَمَع اْلُعَلَماُء  وِفيِه: اْلَحّث َعَلى السَّ

على اْسِتْحَبابه، َوأَنَُّه َلْيَس بَِواِجبٍ.

ألَنَّــُه  َفَظـاِهــَرٌة؛  ِفيــِه  الَّتـي  اْلَبَرَكــُة  ـا  َوأَمَّ

ُط َلُه، َوَتْحـُصــُل  َيـام، َوُينـَـشِّ ي َعَلى الصِّ ُيَقـوِّ

َيـام؛  ْغَبــُة فـي االْزدَِيــادِ مَِن الصِّ بَِسـَببـِــِه الرَّ

(١) مسلم (١٠٩٥).

لِِخـ

َفهَذ

و

النَّبي

»

و

َرُسو

»

َيْجـ

َوَمال

(١)

(٢)

(٣)
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ــة:

ملسو هيلع هللا ىلص:

لَماُء 

نَّــُه 

ــُل 

ـام؛ 

ــر،  ــة فـيـِه َعَلى اْلُمَتَســحِّ ـــِة الَمَشــقَّ لِِخـفَّ

َواُب اْلُمعـَتـَمـُد في َمْعـَنـاُه(١). َفهَذا ُهـَو الصَّ

وَعـن اْلِمْقـَدام بـن َمْعـدي َكـِرب 3، َعنِ 

النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:

ُحورِ، َفإنَُّه اْلِغَذاُء اْلُمَباَرُك»(٢). «َعَلْيُكْم بِالسَّ

وَعـْن أَبِي َسـعيد اْلُخـْدِريِّ 3، َقـاَل: َقاَل 

َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ـُحـوُر أَْكُلُه َبَركـٌَة، َفال َتَدُعوُه، َوَلـْو أَْن  «السَّ

َيْجــَرَع أََحُدُكـْم ُجْرَعـًة مِْن َمـاٍء، فـَِإنَّ اهللا 8 

ـرِيَن»(٣). َوَمالئَِكَتـُه ُيَصلُّـوَن َعَلى اْلُمتَسحِّ

(١) رشح النووي عىل مسلم: ٤٣٦/٢.

(٢) املعجم الكبري، للطرباين: ٢٠٧/١٥.

(٣) مسند أحمد: ٢٠٩/٢٢، قال املنذري (٩٠/٢): إسناده قوي.
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المستَحبُّ تأخيُره إلى ما قبل طلوع الفجر، َوقدُر 

التأخيـر: أن يبقـى بعَد الفراغِ من األكلِ والشـرب 

إلى الفجِر َقْدَر ما يقرأُ القاِرُئ خمسيَن آية.

3 َقاَل: َثابتٍ  ْبنِ  فَعْن َزْيدِ 

اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ُثـمَّ ُقْمَنا إَلى  ْرَنا َمَع َرُسـولِ  «َتَسـحَّ

ـالَةِ، ُقْلـُت: َكْم َكاَن َقْدُر َمـا َبْيَنُهَما؟ َقاَل:  الصَّ

َخْمسيَن آَيًة»(١).

َوِفيـِه اْلَحـثُّ َعَلى َتأِخيِر السـُحور ِإَلى ُقَبْيلِ 

اْلَفْجر(٢).

(١) مسلم (١٠٩٨).

(٢) رشح النووي عىل مسلم: ٧٤/٤.

-3

يس

غرو

فَع

»

ِفي

م الشَّ

(١)

(٢)
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وقدُر 

رب 

إَلى 

قاَل: 

ُقَبْيلِ 
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ل الفطَر متى تحّقَق  يستحب للصائم أن ُيعجِّ

غروُب الشمس.

3: أَنَّ َرُسوَل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َسْعدٍ  ْبنِ  فَعْن َسْهلِ 

ُلوا اْلِفْطَر»(١). َما َعجَّ «ال َيَزاُل النَّاُس بَِخْيرٍ 

ُغُروبِ  قِ  ِفيِه اْلَحـّث َعَلى َتْعِجيله َبْعـد َتَحقُّ

الشَّْمسِ(٢).

فـي  ملسو هيلع هللا ىلص  هديـه  ومـن 

اإلفطار: أنه َكاَن ُيْفِطُر َعَلى 

َقْبَل أَْن ُيَصلَِّي: ُرَطَباتٍ 

(١) البخاري (١٩٧٥)،  ومسلم (١٠٩٨).

(٢) رشح النووي عىل مسلم: ٧٥/٤.
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فَعْن َسْلَماَن ْبنِ َعامِر 3، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

فإنَّه بركٌة»(١). «ِإَذا أَْفَطر أََحُدُكْم َفْلُيْفِطْر َعَلى َتْمرٍ 
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فعـن عبـد اهللا بـن عمرو بن 

العاص ^: أّن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:

..« َلَدْعَوًة َما ُتَردُّ ِعْنَد ِفْطرِهِ  ائِمِ  «ِإنَّ لِلصَّ

َقاَل اْبُن أبِي ُمَلْيَكَة: َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن َعْمٍرو 

َيُقـوُل إَذا أْفَطَر: «اللَُّهمَّ إنِّي أَْسـأَُلَك بَِرْحَمتَِك 

الَّتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء أَْن َتْغِفَر لي»(٢).

(١) أبو داود (٢٣٥٥)، والرتمذي (٦٩٥) وقال: حديث حسـن 

صحيح.

ماجـه  ابـن  وسـنن   ،٤٣٣/٨ للبيهقـي:  اإليمـان،  (٢) شـعب 

.(١٧٥٣)

َو

»

إْن ش

و

ملسو هيلع هللا ىلص

»

-6

فا

تعال

فع

(١)

(٢)
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ملسو هيلع هللا ىلص: 

.(١)

ْمٍرو 

متَِك 

حسـن 

ماجـه 

َوَكاَن َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا أَْفَطَر َقاَل:

اْلُعُروُق، َوَثَبَت األْجُر  َمأُ، َواْبَتلَّتِ  «َذَهَب الظَّ

إْن َشاَء اهللا»(١).

يَّ 
وَعـْن ُمَعاذِ ْبن ُزْهـَرَة 3: أَنَُّه َبَلَغُه: أَنَّ النَّبِ

ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِإَذا أَْفَطَر َقاَل:

«اللَُّهمَّ َلَك ُصْمُت، َوَعَلى رِْزقَِك أَْفَطْرُت»(٢).

:ΩÉ«°üdG ÜGOBG »aÉæj ÉªY ∞μdG -6

فالصيام عبادٌة من أفضلِ القربات، شرَعُه اهللا 

تعالى ليهّذَب النفَس ويعّوَدها على الخير.

فَعْن أَبِي ُهَرْيَرَة 3: أَنَّ َرُسوَل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:

(١) سنن أيب داود (٢٣٥٧) عن ابن عمر ^.

(٢) سنن أيب داود (٢٣٥٨).
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َيْرُفـْث، َوال َيْجَهْل، َوإنِ  ٌة، َفـالَ  َيـاُم ُجنَّ «الصِّ

َتْينِ،  اْمُرٌؤ َقاَتَلُه، أَْو َشاَتَمُه َفْلَيُقْل: ِإنِّي َصائٌِم َمرَّ

ائِمِ أَْطَيُب  َوالَّـذِي َنْفِسـي بَِيدِهِ َلُخُلوُف َفـمِ الصَّ

ِعْنـَد اِهللا َتَعاَلـى مِْن رِيحِ اْلِمْسـكِ، َيْتُرُك َطَعاَمُه 

َياُم لـي َوأََنا  َوَشـراَبُه َوَشـْهَوَتُه مِـْن أَْجلِـي، الصِّ

أَْمَثالَِها»(١). أَْجِزي بِِه، َواْلَحَسَنُة بَِعْشرِ 

وَعْن أَبِي ُهَرْيَرَة 3، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ِإالَّ  ِصَيامِـِه  مِـْن  َلـُه  َلْيــَس  َصائِـمٍ  «ُربَّ 

َلْيَس َلـُه مِــْن قَِيامِـِه ِإالَّ  اْلُجــوُع، َوُربَّ َقائِـمٍ 

َهـُر»(٢). السَّ

(١) البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (٢٧٠٣).

(٢) ابن ماجه (١٦٠٩)، والبيهقي يف السنن الكربى: ٢٣٩/٤.

زك

القر

شهر

-1

و

صغ

فع

»

أَْو ص

(١)

(٢)
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َوإنِ 

تْينِ، 

طَيُب 

َعاَمُه 

َوأََنا 

ملسو هيلع هللا ىلص:

ِإالَّ   

ه ِإالَّ 

.٢٣

ثامنًا: زكاة الفطر

زكاة الفطـر عبـادٌة مـن العبـاداتِ، وقربٌة من 

القربـات، فرَضها اإلسـالُم بمناسـبِة الفطِر من 

شهر رمضان، ويقال لها أيضًا: صدقُة الفطر(١).
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واجبـٌة على كلِّ مسـلم، َذكـرًا كان أو أنثى، 

صغيرًا أو كبيرًا، غنّيًا أو فقيرًا (٢).

ُعَمَر ^، َقاَل: فَعْن عبد اهللا ْبنِ 

«َفَرَض َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َزَكاَة اْلِفْطرِ َصاعًا مِْن َتْمر، 

َكر  ، َوالذَّ أَْو َصاعـًا مِْن َشـِعيرٍ، َعَلى اْلَعْبـدِ َواْلُحرِّ

(١) مواهب اجلليل: ٣٦٤/٢.

(٢) االستذكار: ٢٦٥/٢.
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ِغيرِ َواْلَكبِيرِ، مَِن اْلُمْسـلِِميَن، َوأَمَر  َواألُْنَثى، َوالصَّ

الةِ» (١). النَّاِس ِإَلى الصَّ بَِها أَْن ُتَؤدَّى َقْبَل ُخُروجِ 
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َفثِ(٢). َوالرَّ من اللَّْغوِ  ائِمِ  لَِتُكوَن ُطْهَرًة لِلصَّ

وللرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال يوم 

الفطر(٣).

^، َقاَل: عبَّاسٍ  َفَعْن عبد اهللا ْبنِ 

«َفـَرَض َرُسـوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َزَكــاَة اْلِفْطـرِ ُطْهـَرًة 

َفثِ، َوُطْعَمًة لِْلَمَسـاِكينِ،  ائِمِ مَِن اللَّْغوِ َوالرَّ لِلصَّ

(١) البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).

(٢) الفواكه الدواين: ٣٤٧/١.

(٣) مواهب اجلليل: ٣٦٥/٢.

َمْن

اَه أَدَّ

-3

زك

تلزم

-4

ذه

إلى

زبيـ

قوت

(١)

(٢)
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َوأَمَر 

.(١)

.(٢

يوم 

ْهـَرًة 

كينِ، 

الةِ، َفِهـَي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة، َوَمْن  اَهـا َقْبَل الصَّ َمْن أَدَّ

َدَقات»(١). َفِهَي َصَدَقٌة مَِن الصَّ الةِ  اَها َبْعَد الصَّ أَدَّ
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زكاُة الفطـِر تلـزُم الرجَل عن نفسـه، وعّمن 

تلزمه نفقُته من المسلمين(٢).
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ذهب اإلمام مالك ـ ومعه جمهور العلماء ـ 

إلى أّن زكاة الفطر صاٌع من تمٍر، أو شعيٍر، أو 

زبيـب، أو أقِط، أو قمح، أو أّي طعام آخر من 

البلدِ، وذلك: قوتِ 

(١) سنن أيب داود: ٤١٢/٤.

(٢) التاج واإلكليل ملخترص خليل: ٢٧٠/٢.

.
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لحديث َعْبدِ اِهللا ْبنِ ُعَمر ^: «أَنَّ َرُسوَل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

َفـَرَض َزَكاَة اْلِفْطرِ مِْن َرَمَضاَن َعَلى النَّاِس: َصاعًا 

مِْن َتْمرٍ، أَْو َصاعًا مَِن َشِعيرٍ، َعَلى ُكلِّ ُحرٍّ أَْو َعْبدٍ، 

أَْو أُْنَثى مَِن اْلُمْسلِِمين»(١). َذَكرٍ 

ا  ولحديث أَبِي َسِعيد اْلُخْدِريِّ 3، َقاَل: «ُكنَّ

يِّ ملسو هيلع هللا ىلص َصاعًا مِْن َطَعامٍ، أَْو 
بِ النَّ ُنْعِطيَها في َزَمانِ 

َصاعـًا مِْن َتْمرٍ، أَْو َصاعًا مِْن َشـِعيرٍ، أَْو َصاعًا 

ـْمَراُء  ا َجاَء ُمَعاوَيُة َوَجاَءتِ السَّ مِْن َزبِيبٍ، َفَلمَّ

ْينِ»(٢). َقاَل: أَُرى ُمّدًا مِْن َهَذا َيْعدُِل ُمدَّ

(١) موطأ مالك: ٣٢٩/٢.

(٢) البخـاري (١٥٠٨). (والصاع يقـدر نحو: ٢ كجم) كيلوان، 

وجيـوُز أن تقسـَم الفطرُة عىل أكِرث من فقـٍري، وجيوُز أن يدفَع 

عدٌد من الِفَطِر إىل فقٍري واحٍد.

-5

يج

يومي

للمس

يـوم

إخر

فع

َكاَن

َقْبَل

(١)

(٢)
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 ملسو هيلع هللا ىلص 

َصاعًا 

َعْبدٍ، 

ا  «ُكنَّ

ٍ، أَْو 

صاعًا 

مَراُء 

لوان، 

يدفَع 
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أو  بيـوم  الفطـر  يـوم  قبـل  إخراُجهـا  يجـوُز 

يوميـن، وال تسـقُط بمضـيِّ زمنهـا، ألّنها حقٌّ 

للمسـاكين ترّتـَب في الذمـة، وال يأثـُم ما داَم 

يـوُم الفطـِر باقيًا، فـإْن أّخرها مـع القدرةِ على 

إخراِجها أثم...(١).

فَعْن َمالِكٍ، َعْن َناِفعٍ: أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر  ^ 

َكاَن َيْبَعـُث بَِزَكاةِ اْلِفْطِر ِإَلى الَّذِي ُتْجَمُع ِعْنَدُه 

أَْو َثالَثٍة(٢). َقْبَل اْلِفْطِر بَِيْوَمْينِ 

(١) الثمـر الـداين يف تقريـب املعـاين رشح رسـالة ابـن أيب زيـد 

القريواين: ٣٥٨/١.

(٢) موطأ مالك: ٣٣٤/٢.
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:?ô£ØdG IÉcR ±ô°üJ øªd -6

ُتصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين(١).

:êGôNE’G ¿Éμe -7

ُتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه، سـواء أكاَن 

المكاُن محلَّ إقامته أو غيره، وال بأَس بنقلها إلى بلدٍ 

آخر؛ ألنَّ األصَل هو الجواز، وال دليَل يمنُع نقَلها. 

فقد ورد في فقه اإلمام مالك 5:

َة َوُهَو  ُقْلُت: َما َقْوُل َمالِكٍ ِفيَمْن ُهَو مِْن إْفريقيَّ

بِِمْصَر َيْوَم اْلِفْطِر أَْيَن ُيَؤّدي َزَكاَة اْلِفْطَر؟.

َقاَل: قال َمالِـٌك: َحْيُث ُهَو، َقاَل َمالٌِك: َوِإْن 

أَّدى َعْنُه أْهُلُه بِِإْفِريِقّيَة أَْجَزأَُه..(٢).

(١) الرشح الكبري بحاشية الدسوقي: ٥٠٨/١ ـ ٥٠٩.

(٢) املدونة الكـربى: ٣٥٠/٢، ومصطلحهـم يف كلمة إفريقية= 

فا

بِإخـ

اإلر

قا

َوالط

و

ويح

ويك

والم

وتال

(١)
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.(

أكاَن 

ى بلدٍ 

َلها. 

َوُهَو 

َوِإْن 

يقية= 

فالواجـب علـى المسـلم أن يـؤّدي الصياَم 

صـدٍر، فالصيـاُم يقّوي  بِإخـالص، وانشـراحِ 

د المسلَم على الصبر. اإلرادَة، وُيعوِّ

ْبرِ،  ْوُم نِْصُف الصَّ قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َوالصَّ

ُهوُر نِْصُف اإليَمان»(١). َوالطُّ

ومـن أهمِّ مـا ينبغـي أن يترّفَع عنـه الصائُم 

ويحـَذَره: مـا ُيحبِـُط صوَمه.. فيصوُن لسـانه، 

الشـهوات  جميـع  عـن  جوارحـه  ويكـّف 

والمحّرمـات، ويشـتغُل بالعبـادة، وذكـِر اهللا، 

القرآن ومدارستِه. وتالوةِ 

=خيتلف عما هو عليه اآلن، واملراد ا آنذاك تونس.

(١) سنن الرتمذي: ٤٢٥/١١.
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تاسعًا: العيد آدابه وأحكامه

:ó«©dG áª∏c ≈æ©e -1

ره. َوَتَكرُّ َي العيُد ِعيدًا لَِعْودِهِ  ُسمِّ

ُرور ِفيِه (١).  السُّ َوقيَل: لَِعْودِ 

َي الِعيُد ِعيدًا، ألَنَّه َيُعوُد كلَّ َسَنٍة  َوقِيَل: ُسـمِّ

دٍ(٢). ُمَجدَّ بَِفرحٍ 

:ó«©dG Ωƒj Ωƒ°U áeôM -2

فعـن ُعَمر ْبـنِ اْلَخطَّابِ 3: أنـُه َصلَّى َقْبَل 

اْلُخْطَبِة، ُثمَّ َخَطَب النَّاس، َفَقاَل:

َهـا النَّاُس ِإنَّ َرُسـوَل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َقـْد َنَهاُكْم َعْن  «َيـا أَيُّ

(١) رشح صحيح مسلم، للنووي: ٤٤١/٣.

(٢) تاج العروس: ٢١٤٧/١.

ِصَيـ

صَيا

َو

اْلَيْو

َتَطوُّ

-3

فق

ابـَن

َيْغُد

(١)

(٢)

(٣)
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ه

َسَنٍة 

َقْبَل 

 َعْن 

ـا أََحُدُهَما َفَيْوُم ِفْطرُكْم مِْن  ِصَيـامِ َهَذْينِ اْلِعيَدْينِ، أمَّ

ا اْآلَخُر َفَيْوٌم َتأُْكُلوَن مِْن ُنُسِكُكْم»(١). صَيامُِكْم، َوأمَّ

َوَقْد أَْجَمَع اْلُعَلَماء َعَلى َتْحِريم َصْوم َهَذْينِ 

اْلَيْوَمْينِ بُِكلِّ َحال؛ َسـَواء َصاَمُهَما َعْن َنْذٍر أَْو 

أَْو َغْيِر َذلَِك(٢). اَرةٍ  أَْو َكفَّ عٍ  َتَطوُّ

 π`°ù``¨dÉH ó````«``©dG IÓ```°üd OGó```©``à`°S’G -3
:ÜÉ`«ãdG øe π`«ªédG ¢ù``Ñdh Ö` q«£àdGh

فقـد صح فـي «الموطأ» وغيـره: أَنَّ َعْبَد اهللا 

ابـَن ُعَمَر ^ َكاَن َيْغَتِسـُل َيـْوَم اْلِفْطـِر َقْبَل أَْن 

َيْغُدَو ِإَلى اْلُمَصلَّى(٣).

(١) البخاري: (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧).

(٢) رشح النووي عىل مسلم: ١٢٨/٤.

(٣) املوطأ: ٤٢٨.
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بن َعِليٍّ 3، َقاَل: اْلَحَسنِ  وَعنِ 

«أََمَرَنا َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص أَْن َنْلَبَس أَْجَوَد َما َنِجُد؛ 

َي بِأَْسَمنِ  َما َنِجُد؛ َوأَْن ُنَضحِّ َوأَْن َنَتَطيََّب بِأَْجَودِ 

َما َنِجُد؛ اْلَبَقَرُة َعْن َسـْبَعة، َواْلَجُزوُر َعْن َعَشَرة، 

ِكيَنُة َواْلَوَقاُر»(١). َوأَْن ُنْظِهَر التَّْكبِيَر، َوَعَلْيَنا السَّ

: «أّن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كان:  وعن جابر بن عبد اهللا̂ 

َواْلُجُمَعِة»(٢). َيْلَبُس ُبْرَدُه األَْحَمَر في اْلِعيَدْينِ 

بِإْسـَناد  َواْلَبْيَهِقـيُّ  ْنَيـا  الدُّ أبِـي  اْبـن  وَرَوى 

َصِحيـح ِإَلى اْبـن ُعَمر: أَنَُّه َكاَن َيْلَبُس أَْحَسـَن 

ثَِيابِِه ِفي اْلِعيَدْينِ(٣).

(١) املعجم الكبري، للطرباين: ١٥٢/٣.

(٢) السنن الكربى، للبيهقي: ٢٤٧/٣.

(٣) فتح الباري: ٣٦٩/٣.

-4

فـ

َرُسـ

َتَمَر

و

َظـا

أََراَد

و

مباح

(١)

(٢)
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ِجُد؛ 

سَمنِ 

َشَرة، 

.(١)

كان: 

.

ـَناد 

َسـَن 

 ó``«Y IÓ``°U ≈``dEG êhô``îdG π``Ñb tø`` n°ù oj -4
:kGôJh äGôªJ πcCÉj ¿CG ô£ØdG

«َكاَن  َقـاَل:   ،3 َمالِـكٍ  ْبـنِ  أَنـسِ  فـَعــْن 

َحتَّى َيأُْكَل  َيْغُدو َيـْوَم اْلِفْطرِ  َرُسـوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الَ 

َتَمَراتٍ... َوَيأُْكُلُهنَّ وِْترًا»(١).

الةِ أَْن ال َيُظنَّ  واْلِحْكَمـُة في األْكلِ َقْبَل الصَّ

ْومِ َحتَّـى ُيَصلَِّي اْلِعيـَد، َفَكأَنَُّه  َظـانٌّ ُلـُزوَم الصَّ

ِريَعِة(٢). الذَّ أََراَد َسدَّ َهذِهِ 

 
ٍ
ومـن لم يجـد تمـرًا فليفِطْر على أيِّ شـيء

مباحٍ.

(١) البخاري: (٩٥٣).

(٢) فتح الباري، البن حجر: ٣٧٤/٣.
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 ,kÉ«°TÉe ó«©dG ≈``dEG êôîj ¿CG Ö``ëà°ù ojh -5
:QÉbƒdGh áæ«μ°ùdG ¬«∏Yh

َبيِّ ْبنِ َكْعبٍ، َقاَل: َكاَن َرُجٌل ال أَْعَلُم 
لحديث أُ

َرُجـالً أَْبَعَد مَِن الَمْسـِجدِ مِْنـُه، َوَكاَن ال ُتْخِطُئُه 

َصـالٌة، َقـاَل: َفِقيَل َلُه، أَْو ُقْلُت َلُه: َلوِ اْشـَتَرْيَت 

.
ِ
ْمَضاء  وفي الرَّ

ِ
ِحَمارًا َتْرَكُبُه في الظَّْلَماء

نِي أَنَّ َمْنِزلي ِإَلى َجْنبِ اْلَمْسِجدِ،  َقاَل: ما َيُسرُّ

ِإنِّي أُِريُد أَْن ُيْكَتَب لي َمْمَشـاَي إلى اْلَمْسِجدِ، 

َوُرُجوعي ِإَذا َرَجْعُت ِإَلى أْهِلي، َفَقاَل َرُسـوُل 

اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص:

ُه» (١). «َقْد َجَمَع اهللا َلَك َذلَِك ُكلَّ

(١) مسلم: (٦٦٣).

ِفي

مَِن

-6

 و

خـر

قـال

 ³
[البقر

قا

إَذا َن

َيْفُرغ

(١)
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 ,kÉ«°T

ْعَلُم 

خِطُئُه 

رْيَت 

ِجدِ، 

ِجدِ، 

ـوُل 

ُجوعِ  في اْلُخَطـا ِفي الرُّ ِفيـِه: ِإْثـَبات الثََّوابِ 

َهابِ(١). الَة، َكَما َيْثُبُت ِفي الذَّ مَِن الصَّ

:ó«©dG Ωƒj ¬``H oô¡`édGh oô«`Ñ`μàdG tø`°ùj -6

 وُيِســرُّ به النسـاء، ويبـدأ التكبير من حيـن 

خـروجه مـن بيـتـه، حتــى يأتـي المصلَّــى؛ 

قـال تعـالى: ﴿ °  ±  ²  

 ﴾¹¸¶    μ  ´   ³
[البقرة: ١٨٥].

قال عبد اهللا بن عباس ^: َحقٌّ َعَلى اْلُمْسِلِميَن 

ـُروا َحتَّـى  ال أَْن ُيَكبِّ َشـوَّ إَذا َنَظـُروا إَلـى ِهـاللِ 

َيْفُرُغوا مِْن ِعيدِِهْم، ألّن اهللا تعالى ذكره بقوله:

(١) رشح النووي عىل مسلم: ٤٦٧/٢.
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 ´   ³  ²   ±   °﴿

μ   ¶﴾ [البقرة: ١٨٥].
قـال ابـن زيـد: َينبغـي لهـم إذا َغـدوا إلـى 

المصلَّى كّبروا، فإذا جلسـوا كّبـروا، فإذا جاَء 

اإلمـاُم َصمتـوا، فـإذا كّبـَر اإلماُم كّبـروا، وال 

يكّبـرون إذا جـاء اإلمام إال بتكبيـره، حتى إذا 

الصالُة فقد انقضى العيُد(١).  فرَغ وانقضتِ 

سـألُت  قـال:  مسـلم،  بـن  الوليـد  وعـن 

، ومالَك بن أنسٍ عن إظهاِر التكبير  األوزاعـيَّ

فـي العيدين، قاال: نعـم «كان عبد اهللا بن عمر 

يظهُره في يوم الفطِر حتى يخرَج اإلمام»(٢).

(١) تفسري الطربي: ٤٧٩/٣.

(٢) أحكام العيدين، للفريايب: ٤٥/١.

-7

يب

أن ي

وي

بقدر

إظها

-8

ع

التَّْش

أَْكَبُر

(١)

(٢)
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 ´

لـى 

جاَء 

وال 

ى إذا 

 .

لُت 

كبير 

عمر 

.(

:ô£ØdG ó«Y »a ô«ÑμàdG âbh -7

إلى يبتدئ من ليلِة العيدِ 

العيدِ. أن يدخَل اإلماُم لصالةِ 

ويستحب الجهُر بالتكبيِر لكلِّ أحدٍ غير النساء، 

بقدر ما ُيْسِمُع نفَسه ومن يليه، وفوَق ذلك قليالً، 

إظهارًا للشعيرة، وبذلك خالَف تكبيَر الصالةِ(١).

:ô«ÑμàdG áØ°U -8

ـاَم  ـُر أَيَّ عـن ابـن مسـعود 3: أَنَّـُه َكاَن ُيَكبِّ

التَّْشِريق: اهللا أْكَبُر اهللا أْكَبُر، ال إلَٰه إالَّ اهللا، َواهللا 

أَْكَبُر اهللا أْكَبُر، َوِهللا اْلَحْمُد(٢).

(١) اخلريش عىل خمترص سيدي خليل: ١٠٢/٢.

(٢) أخرجه ابن أيب شيبة، وإسناده صحيح: ١٦٧/٢.
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ورواه ابـن أبي شـيبة مرًة أخرى بالسـند نفسـه 

بتثليث التكبير، واألمر في هذا واسٌع.. فبأيِّ صيغٍة 

نَّة، وأقاَم الشعيرَة. كبَّر المسلُم فقد أّدى السُّ

 ≥jôW øe IÓ°üdG ≈dEG ÖgP GPEG ø°ùjh -9
:ôNBG ≥jôW øe ™Lôj ¿CG

اِهللا ^، َقاَل: َعْبدِ  فَعْن َجابِر ْبنِ 

رِيَق»(١). َخاَلَف الطَّ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص إذا َكاَن َيْوُم ِعيدٍ 
بِ «َكاَن النَّ

وقـد ذكر أهـُل العلم لذلـك ِحَكمـًا كثيرة، 

منهـا: إظهـار شـعيرة اهللا بالذهـاب واإليـاب 

ألداء هذه الفريضة.

الطريقين. ومنها: السالُم على أهلِ 

(١) البخاري: (٩٨٦).

10

و

مشر

فع

»

َواأل

ا َفأَمَّ

َوَدْع

قا

ألهل

(١)

(٢)
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سـه 

صيغٍة 

 ≥jô

.(١)«

يرة، 

ـاب 

   ó«©dG Ωƒj AÉ``°ùædG êhô``îH ¢``SCÉH ’h -10
:áÑ£îdG Oƒ¡°Th IÓ°üdG Qƒ°†ëd

واستحب ذلك بعض أهل العلم، وكلُّ ذلك 

مشروٌط بأمن الفتنة.

فعن أم عطية #، قالت:

«أََمَرَنا َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص أَْن ُنْخرَِجُهنَّ في اْلِفْطرِ 

َواألْضَحى اْلَعواتَِق َواْلُحيََّض َوَذَواتِ اْلُخُدورِ، 

الَة، َوَيْشَهْدَن اْلَخْيَر،  ا اْلُحيَُّض َفَيْعَتِزْلَن الصَّ َفأَمَّ

َوَدْعَوَة اْلُمْسلِِميَن»(١).

نُة الخروُج في العيد إلى المصّلى إال  قال مالك: السُّ

نَّـُة صالُتهم إياها في المسجد(٢). ألهل مكة، فالسُّ

(١) البخاري (٩٨٠ و٩٨١)، ومسلم (٩٨٠).

(٢) التاج واإلكليل ملخترص خليل، باب فضل صالة العيد: ٢٩٤/٢.
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11

فع

َقـ

اْلَمد

َيـْلَع

«َما

َقا

َفَق

«إ

َيْوَم

(١)

60

اْلُخْدِريِّ 3،  فعن أَبِي َسِعيدٍ 

َقاَل:

«َكاَن َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َيْخُرُج َيْوَم 

اْلُمَصلَّى،  ِإَلى  َواألَْْضَحى  اْلِفْطرِ 

الُة، ُثمَّ  ُل َشـْيٍء َيْبَدأُ بِـِه الصَّ َفأَوَّ

َيْنَصـرُِف، َفَيُقـوُم ُمَقابِـَل النَّاِس 

َوالنَّاُس ُجُلوٌس َعَلى ُصُفوِفهْم، 

يِهـْم، َوَيأُْمُرُهْم،  َفَيِعُظُهْم، َوُيَوصِّ

َبْعثـًا  َيْقَطـَع  أَْن  ُيرِيـُد  َكاَن  َفـِإْن 

َقَطَعُه، أَْو َيأُْمَر بَِشـْيٍء أََمَر بِِه، ُثمَّ 

َيْنَصرُِف»(١).

(١) البخاري: (٩٥٦).
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فَعْن أََنس 3، َقاَل:

ملسو هيلع هللا ىلص  اِهللا  َرُسـوُل  َقـــدَِم 

َيْوَمـــانِ  َوَلــُهـْم  اْلَمدِيَنـَة 

َيـْلَعـُبـوَن فيهَمـا َفَقـاَل:

اْلَيــْوَمـانِ؟». «َما َهـَذانِ 

ِة. َقاُلوا: ُكنَّا َنْلَعُب ِفيهَما في اْلَجاِهِليَّ

َفَقاَل َرُسوُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص:

«إنَّ اهللا َقـْد أَْبَدَلـــُكـْم بِِهـَمــا َخْيـرًا مِْنُهَما: 

َيْوَم األَْضَحى، َوَيْوَم اْلِفْطرِ»(١).

(١) أخرجه أبو داود: (١١٣٤).

 ،3

 َيْوَم 

لَّى، 

، ُثمَّ 

اِس 

هْم، 

ُهْم، 

ْعثـًا 

، ُثمَّ 
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فالتهنئـة مـن مـكارم األخـالق، ومحاسـن 

المظاهر االجتماعية بين المسلمين.

وطـرُق التهنئِة بالعيد تكوُن بحسـب الُعْرفِ 

والعادةِ، وهي محمودٌة يستحسـُنها الشـرُع ما 

ُق األُلفة والمحبة بين الناس. دامت تحقِّ

، قـال:  فعـن حبيـب بـن ُعَمـَر األَْنَصــاِريِّ

بــن  َواثِـَلــَة  َلِقيــُت  َقــاَل:  أَبــي،  أَْخَبَرنـي 

اهللا  ــَل  َتَقبَّ َفُقْلـُت:  عيـــدٍ،  َيــْوَم  األسـقـع 

مِنَّـــا  اهللا  ــَل  َتَقبَّ َنَعــْم،  َفَقــاَل:  َومِْنـَك،  منَّـا 

َومِْنَك(١).

(١) املعجم الكبري، للطرباين: ٤٣٠/١٥.

و

«كنـ

تقّبـ

علين
 

(١)
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سـن 

ْرفِ 

ُع ما 

ـال: 

ــن 

اهللا   

ـــا 

وعن أدهم، مولى عمر بن عبد العزيز، قال: 

«كنـا نقول لعمر بـن عبد العزيز فـي العيدين: 

تقّبـل اهللا منـا ومنـك يا أميـر المؤمنيـن، فيردُّ 

علينا وال ينِكُر ذلك علينا»(١).
 

(١) شـعب اإليمـان، للبيهقـي: ٢٣٤/٨، قال أحمـد بن حنبل: 

إسناده  إسناد جيد.

ا َومنكم  نسـأل اهللا أن يتقّبَل منَّ

الصياَم والقياَم، وآخر دعوانا أن 

الحمُد هللا رب العالمين، وصّلى 

محمـد،  نبينـا  علـى  وسـَلم  اهللا 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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