
 المحاضرة السادسة عشر 0000000000لمسافر وصالة الجماعة صالة ا أحكام

 ودلٌل للمسافر، الرباعٌة الصالة قصر مشروعٌة فً العلم أهل بٌن خالف ال : المسافر صالة

ٌْسَ  اْْلَْرِض  ِفً َضَرْبُتمْ  َوإَِذا: )تعالى فقوله: القرآن أما واإلجماع، والسنة القرآن: ذلك ُكمْ  َفلَ ٌْ  َعلَ

اَلةِ  ِمنَ  َتْقُصُروا أَنْ  ح  ُجَنا ْفتَِنُكمُ  أَنْ  ِخْفُتمْ  إِنْ  الصَّ  فً جابز والقصر [.ٔٓٔ: النساء( ]َكَفُروا الَِّذٌنَ  ٌَ

ُ  َصلَّى - النبً قال فقد وغٌره، الخوف حال فً السفر هِ  ّللاَّ ٌْ  وقد القصر عن سبل لما - َوَسلَّمَ  َعلَ

ق صدقة: )الناس أمن ُ  َصلَّى - النبً وْلن(  صدقته فاقبلوا علٌكم، بها ّللا تصدَّ هِ  ّللاَّ ٌْ  - َوَسلَّمَ  َعلَ

ُ  َصلَّى - ّللا رسول صحبت إنً: )قال عنهما ّللا رضً عمر ابن فعن. علٌه داوموا وخلفاءه  ّللاَّ

هِ  ٌْ  على ٌزد فلم بكر أبا وصحبت ّللا، قبضه حتى ركعتٌن على ٌزد فلم السفر فً - َوَسلَّمَ  َعلَ

 عمر ابن عن أحمد وروى. عنهم ّللا رضً وعثمان عمر ذكر ثم... ( ) ّللا قبضه حتى ركعتٌن

 ( معصٌته تإتى أن ٌكره كما رخصه، ُتإتى أن ٌحب ّللا إن: )مرفوعا  

 وعلى. اْلمة علٌه أجمعت وقد بالضرورة، الدٌن من المعلومة اْلمور من فالقصر: اإلجماع وأما

 بعض كره بل تركها، من وأفضل أولى الرخصة بهذه واْلخذ السنة هذه على فالمحافظة: هذا

ُ  َصلَّى - النبً مداومة لشدة وذلك السفر؛ فً اإلتمام العلم أهل هِ  ّللاَّ ٌْ  على وأصحابه - َوَسلَّمَ  َعلَ

 .الدابم المستمر هدٌه كان ذلك وأن السنة، هذه

 ِمن كل فتإدى المفروضة، بالرباعٌة ٌختص القصر أنّ  على اتفقوا  :المسافر صالة احكام

 أو تركه، ٌجوز ال عزٌمة السفر فً القصر هل واختلفوا. كالصبح ركعتٌن والعشاء الظهرٌن

ٌّر رخصة  بقٌة وقالت .متعٌن فالقصر عزٌمة، هو: واإلمامٌة الحنفٌة قال  التمام؟ وبٌن بٌنه ٌخ

 .أتم شاء وإن قصر، شاء فإن رخصة، هو بل: المذاهب

 ٌقصر وال فقط، ذهابا   فرسخا  ( ٕٗ) الحنفٌة عند وهً االتفاق،ب المسافة قطع - :القصر شروط

 . واإلٌاب الذهاب ِمن ملّفقة أو ذهابا   فراسخ( ٨: )اإلمامٌة وقال .المسافة هذه ِمن أقل فً

 هذا عن المسافة نقصان ٌضرّ  وال فقط، ذهابا   فرسخا  ( ٙٔ: )والشافعٌة والمالكٌة الحنابلة وقال

 كٌلومترات( ٘) والفرسخ .أمٌال ثمانٌة نقصان ِمن مانع ال: المالكٌة قال بل بمٌلٌن، المقدار

 الكٌلو ونصف كٌلومترات وسبعة مبة: الحنفٌة عند المسافة تكون هذا وعلى مترا  ( ٓٗ)و

 وعند مترا ، وأربعٌن ومبة الكٌلو ونصف كٌلومترا   ثمانٌن: الثالثة وعند مترا ، وعشرٌن

 .مترا   وعشرٌن ثمبةوثال كٌلومترا   أربعٌن: اإلمامٌة

 واْلسٌر والخادم كالزوجة التابع ونٌة باالتفاق، سفره أّول ِمن بتمامها المسافة ٌقصد أن - 

 .التمام على ٌبقى جهلها فلو وقابده، آمره بنٌة المؤمور ٌعلم أن بشرط اآلمر نٌة تتبع والجندي

 بدّ  ال بل ذلك، ٌكفً ال: اإلمامٌة قالو .اْلربعة عند البلد بنٌان مفارقة َبعد إالّ  القصر ٌجوز ال - 

 النتهابه اعتبروه السفر البتداء اعتبروه الذي والحد. أذانه ٌخفى أو البلد جدران تتوارى أن

 .اْلذان ٌسمع أو الجدران، تظهر حتى ٌقصر أن فعلٌه بلده إلى عاد إذا أي أٌضاّ،

 إالّ  باالتفاق، ٌقصر فال إلٌها اوم لسرقة سافر كؤن حراما   كان فلو مباحا ، السفر ٌكون أن - 

 بفعل ٌؤثم أّنه اْلمر وغاٌة حراما ، السفر كان ولو حال كل على ٌقصر: قالوا فإنهم الحنفٌة

 .الحرام



 عند التمام علٌه وجب ذلك فعل فإن الصالة، ٌتم بمسافر أو بمقٌم، المسافر ٌقتدي ال أن - 

 وبالعكس ٌقِصر، بمن ٌقتدي أن ٌتِم لمن أجازوا فقد اإلمامٌة، عند الشرط لهذا أثر وال. اْلربعة

 معه صلّى والعشاء الظهرٌن فً المقٌم خلف المسافر صلّى فإن بوظٌفته، كل ٌؤتً أن على

 المقٌم صلّى وإن النهاٌة، إلى صالته فً اإلمام وٌمضً منفردا ، وسلّم معه، وتشّهد ركعتٌن

 .منفردا   التهص ِمن تبّقى ما أتم ثمّ  ركعتٌن، صلّى المسافر خلف

 الحنابلة عند تماما   صالّها القصر ٌنوِ  ولَم صلّى فلو ٌإدٌها، التً الصالة فً القصر ٌنوي أن - 

 تجدٌدها ٌلزم وال السفر، فً ٌقصرها صالة أّول فً القصر نٌة تكفً: المالكٌة وقال .والشافعٌة

 ٌنوِ  لم فلو القصر، جوبو فً شرطا   لٌست القصر نٌة: واإلمامٌة الحنفٌة وقال .صالة كل عند

 أنّ  غٌر البداٌة، منذ السفر نوى قد وْلّنه بالنواٌا، ٌتغٌر ال الحكم ْلنّ  ٌتمم؛ أن علٌه وجب القصر

 قد ٌكن لَم ما قصرا   ٌصلًّ نٌته، عن رجع ثمّ  مكان فً اإلقامة المسافر نوى إذا: قالوا اإلمامٌة

 اإلقامة عن عدل ثمّ  التمام على واحدة ةصال صلّى قد كان فلو واحدة، صالة ولو تماما ، صلّى

 .التمام على سبقً

 اْلمامٌة، عند أٌام عشرة أو الحنفٌة، عند متوالٌة ٌوما   عشرة خمسة مدة اإلقامة ٌنوي ال أن - 

 عند صالة عشرٌن ِمن أكثر فٌها علٌه ٌجب مدة أو والشافعٌة، المالكٌة عند أٌام أربعة أو

 ُتقضى متى ٌدري ال مترددا   وكان عدمها، وال اإلقامة ٌنوِ  لَم إذا هأنّ : اإلمامٌة وزاد. الحنابلة

 كانت ولو ٌقصر، أن ٌجب وبعدها ٌوما ، ثالثون علٌه ٌمضً أن إلى القصر على ٌبقى حاجته،

 .واحدة صالة

 تقتضً الذي التجار وبعض كالمكاري السفر، استمرار ٌستدعً المسافر عمل ٌكون ال أن - 

 الحنابلة عند معتبر الشرط وهذا. اإلقامة مدة بٌوتهم فً استقرارهم وعدم فر،الس دوام تجارتهم

 .المذاهب سابر دون فقط واإلمامٌة

 العشب ومحل البراري فً وٌتنقلون لهم، مسكن ال الذٌن البوادي كؤهل معه بٌته ٌكون ال أن - 

 .خاصة اإلمامٌة به صرح الشرط وهذا. والكأل

 المكان إلى العودة على وعزم السفر، عن المسافر رجع إذا: والمالكٌة والحنابلة الحنفٌة قال - 

 ووجب سفره، بطل القصر مسافة مقدار ٌقطع أن َقبل ذلك كان فإن: ٌنظر منه، سفره أنشؤ الذي

 .الوطن إلى ٌعود حتى ٌقصر فإّنه شرعا   المحددة المسافة قطع قد كان وإن ٌتم، أن علٌه

(. المسافرٌن صالة للغزالً الوجٌز(. )فلٌتم سفره، أثناء فً الرجوع له بدا مهما: )الشافعٌة وقال

 العموم دلٌل التفصٌل ترك ْلنّ  المسافة؛ قطع ولو حال، كل على التمام علٌه إنّ  هذا ومعنى

 .والشمول

 قد كان وإن التمام، علٌه وجب المسافة ٌقطع أن َقبل تردد أو السفر، عن عدل إذا: اإلمامٌة وقال

 فٌتحقق قطعها َبعد أّما المسافة، ٌقطع لَم دام ما شرط السفر نٌة فاستمرار القصر، وجب قطعها

 .النٌة على وجوده ٌتوقف وال قهرا ، الموضوع



 السفر، فً اإلفطار لجواز أٌضا   شرط فهو الصالة لقصر معتبر شرط كل أنّ  على الجمٌع واتفق

 أّما الصوم، باب فً ذكرها على نؤتً اإلفطار لجواز أخرى شروطا   زاد المذاهب وبعض

 (.أفطر قصر وَمن قصر، أفطر َمن: )وقالوا شٌبا ، ٌزٌدوا فلم اإلمامٌة

 

 : الجماعة صالة 

 أن على المسلمون واتفق.اإلسالم شعابر من عظٌمة شعٌرة المساجد فً الجماعة صالة: فضلها 

 فً االجتماع اْلمة لهذه ّللا شرع فقد الطاعات، أعظم من المساجد فً الخمس الصلوات أداء

. الكسوف وصالة العٌدٌن، وصالة الجمعة، وصالة الخمس، الصلوات منها معلومة، أوقات

 عقابدها فً اإلسالمٌة اْلمة وحدة إلى ٌشٌر الذي بعرفة، االجتماع وأهمها االجتماعات وأعظم

 المسلمٌن؛ مصالح ْلجل اإلسالم فً العظٌمة االجتماعات هذه وشرعت دٌنها، وشعابر وعباداتها

 على اإلسالمٌة اْلمة ٌهم مما ذلك وغٌر بعض، أحوال بعضهم وتفقُد بٌنهم، التواصل ففٌها

ا: )تعالى قال كما وقبابلها، شعوبها اختالف َها ٌَ ٌُّ ا النَّاسُ  أَ  َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُْنَثى َذَكر   ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  إِنَّ

ا ِ  ِعْندَ  ْكَرَمُكمْ أَ  إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا َوَقَباِبلَ  ُشُعوب   [.ٖٔ: الحجرات( ]أَْتَقاُكمْ  ّللاَّ

ُ  َصلَّى - النبً حثَّ  وقد هِ  ّللاَّ ٌْ ٌَّن علٌها، - َوَسلَّمَ  َعلَ ُ  َصلَّى - فقال أجرها، وعظٌم فضلها وب  ّللاَّ

هِ  ٌْ  وقال. ( درجة وعشرٌن بسبع -الفرد ٌعنً- الفذ صالة من أفضل الجماعة صالة: )- َوَسلَّمَ  َعلَ

ُ  َصلَّى - هِ  ّللاَّ ٌْ ف الجماعة فً الرجل صالة: )- َوَسلَّمَ  َعلَ  سوقه وفً بٌته فً صالته على تضعَّ

 إال ٌخرجه ال المسجد، إلى خرج ثم الوضوء، فؤحسن توضؤ إذا أنه وذلك ضعفا ؛ وعشرٌن خمسا  

ْخطُ  لم الصالة،  زلت لم صلى فإذا خطٌبة، بها عنه وحط درجة، بها له رفعت إال خطوة ٌَ

 .... ( مصاله فً دام ما علٌه، تصلً المالبكة

 داوم وقد وعالماته، اإلسالم شعابر ِمن الجماعة صالة أنّ  على كافة المسلمون أجمع : حكمها

 هً هل: اختلفوا وقد. َبعده ِمن واْلبمة والخلفاء( وسلّم علٌه ّللا صلّى) ّللا رسول إقامتها على

 وصلّى تركها إذا ولكن القدرة، مع فرد كل على عٌنا   بتج: الحنابلة قال مستحبة؟ أو واجبة

 وال عٌنا   تجب ال: الشافعٌة وأكثر والمالكٌة والحنفٌة اإلمامٌة وقال. صالته وصّحت أثم منفردا  

 وال الواجبة، الصلوات فً الجماعة تشرع: اإلمامٌة وقال. مإكدا   استحبابا   تستحب وإّنما كفاٌة،

 فً مطلقا   تشرع: اْلربعة وقال. الشروط فقد مع والعٌدٌن االستسقاء فً إالّ  المستحبة فً تشرع

 .والمستحبة الواجبة

 .باالتفاق العقل - ٕ.باالتفاق اإلسالم - ٔ:شروطها

  00مته وأثره على الفرد والمجتمع مفهوم الصيام وحك

 :الصيام تعريف

 .صابم فهو َمِسٌر، أو كالم أو امالطع عن ممسك كل:  قٌل اإلمساك،:  لغة

: بصابمة ٌرٌد  اللُُّجما تعلُكُ  وأُخرى العجاج، تحتَ  صابَمة غٌرُ  وخٌل   صٌام ، خٌل  : النابغة وقال

 .والجَوالن الحركة عن ُممِسكة



ا  شًء من مخصوص، زمن فً مخصوص، إمساك  : ّللا رحمه حجر ابن الحافظ قال  :وشرع 

  .مخصوصة   بشرابطَ  مخصوص،

 .والنفساء الحابض المرأة غٌر العاقل المسلم فهو: المخصوص الشخص أما •

 .المغرب صالة وقت دخول إلى الثانً الفجر طلوع من فهو: المخصوص الزمن أما •

 الُمفّطرات، وهً عنها، اإلمساك فٌجب الصوم، مبطالتُ  فهً: المخصوصة اْلشٌاء أما •

ٌُمِسك مكروهات وهناك  .عنها ف

 :رمضان شهر صيام حكم

 فً الصوم سبحانه ّللا فَرض وقد اإلسالم، أركان من ركن وهو واجب، فرض رمضانَ  وصوم

نة  فصام اْلربعٌن، شرح فً الهٌثمً حجر ابن قال كما شعبان، شهر فً للهجرة الثانٌة السَّ

 .رمضانات تسعة ّللا رسول

 :الصيام وجوب أدلة

ا: ﴿ تعالى قوله الكتاب من َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  ُكتِبَ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌْ امُ  َعلَ ٌَ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َعلَى ُكتِبَ  َكَما الصِّ

: البقرة﴾ ] اْلقُْرآنُ  ِفٌهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهرُ : ﴿ تعالى وقال [.٨ٖٔ: البقرة﴾ ] َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ 

ٔ٨٘.]  

 وأن ّللا إال إله ال أن شهادة: خمس على ماإلسال بنً: ))وسلم علٌه ّللا صلى قوله السنَّة ومن

ا  إلٌه استطاع لمن البٌت وحج رمضان، وصوم الزكاة، وإٌتاء الصالة، وإقام ّللا، رسول محمد 

 .البخاري رواه ؛((سبٌال

 .كَفر وجوَبه أنكر َمن وأن المسلمٌن، على رمضان صٌام وجوب على اْلمةُ  أجمعت: اإلجماع 

 

ا﴿  : الصيام مشروعية من الحكمة َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌْ امُ  َعلَ ٌَ  ُكِتبَ  َكَما الصِّ

قُونَ  َلَعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َعلَى  فً رضا رشٌد العالمة ٌقول [.٨ٖٔ: البقرة﴾ ] َتتَّ

قُونَ  لََعلَُّكمْ :﴿ الصوم آٌة ٌفسر وهو-المنار تفسٌر- الشهٌر تفسٌره  ﴾: َتتَّ

 نفس ٌعدُّ  أنه وهو العلٌا، وحكمته الكبرى، فابدته ببٌان الصٌام، لكتابة علٌلت هذا"

 ْلمره، امتثاال   المٌسورة؛ المباحة الطبٌعٌة شهواته بتْرك - تعالى - ّللا لتقوى الصابم

ا مة، الشهوات ترك َملكة على إرادته بذلك فتربَّى عنده، لألجر واحتساب   المحرَّ

 بالطاعات النهوض على وَتقوى علٌه، أٌسر ابهااجتن فٌكون عنها، والصبر

 ّللا صلى - قال ولذلك علٌه؛ أهون الثبات فٌكون علٌها، واالصطبار والمصالح،

 (.٘ٗٔ/ٕ) المنار تفسٌر ماجه؛ ابن ؛رواه((الصبر نصف الصٌام: ))- وسلم علٌه



ن أنها ٌُدرك الصوم كلمة فً فالمتؤمل  ومفالص واإلمساك، االنتهاء معنى تتضمَّ

 وانتهاء النفس، إلٌها تنازع التً والشهوات والجماع، والشراب، الطعام، عن إمساك

ا والصوم .والفإاد واللسان، والسمع، البصر، معاصً عن  وتربٌة، رٌاضة، إذ 

 نفسه، بزمام ٌمسك وهو اإلنسان، فٌها ٌتخرج خلقٌة، ومدرسة وتزكٌة، وإصالح،

ٌِّبات، المباحات تْرك اعاستط والذي شهواتها، على وٌتغلب ٌملكها  أقوى فهو والط

مات الممنوعات تْرك على  .والمحرَّ

: ﴿ - الكرٌمة اآلٌة هذه تفسٌره عند - الشهٌد قطب سٌد اْلدٌب اْلرٌب اْلستاذ وٌقول

ا َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌْ امُ  َعلَ ٌَ قُونَ  َعلَُّكمْ لَ  َقْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َعلَى ُكِتبَ  َكَما الصِّ ﴾  َتتَّ

 التً هً فالتقوى التقوى، إنها الصوم، من الكبٌرة الغاٌة َتبُرز هكذا[."٨ٖٔ: البقرة]

ا هلل، طاعة الفرٌضة؛ هذه تإدي وهً القلوب، فً تستٌقظ  والتقوى لرضاه، وإٌثار 

 فً َتهجس التً تلك ولو بالمعصٌة، الصوم إفساد من القلوب هذه تحرس التً هً

 فهً مٌزانه، فً ووزنها ّللا عند التقوى مقام ٌعلمون القرآن بهذا والمخاطبون البال،

 ومن إلٌها، موصل وطرٌق أدواتها، من أداة الصوم وهذا أرواحهم، إلٌها تتطلَّع غاٌة

قُونَ  لََعلَُّكمْ ﴿  الصٌام، طرٌق عن إلٌه ٌتجهون هدف ا عٌونهم أمام السٌاق ٌرفعها َثمَّ   َتتَّ

  (.٨ٙٔ/ٔ) قرآنال ظالل فً ؛﴾"

 المسلم لكون الصبر؛ شهر رمضان شهر - وسلم علٌه ّللا صلى - النبً سمَّى ولقد

 - ٌقول .اإلمامة درجة صاحبه ٌورث والصبر الصبر، على بالصوم وٌتعود ٌتدرب

 َوَحر ٌُذهبن شهر، كل من أٌام وثالثة الصبر، شهر صوم: ))- وسلم علٌه ّللا صلى

 (.٨ٖٓٗ) الصغٌر الجامع صحٌح عباس؛ وابن علً عن البزار رواه ؛((الصدر

 الشعور هذا فٌحمله واْلذى، الجوع من الفقٌر ٌصٌب ما المرء به ٌَعرف والصوم

 ال وأنه اإلسالمٌة، المساواة ٌُدرك وبه والمساكٌن، الفقراء على والرحمة الرأفة على

 - واحد هرش فً ٌصومون كلهم السوقة، على والملوك الفقراء على لألغنٌاء فضل

ٌُفِطرون - رمضان شهر  .اآلخر على واحد ٌتقدم ال واحد، وقت فً و

ته؛ صحته المرء على ٌحفظ والصوم  أبً عن للطبرانً اْلوسط؛ فً ورد كما وقوَّ

 وصوموا َتغتنموا، اغزوا: ))قال أنه - وسلم علٌه ّللا صلى - النبً عن هرٌرة

 (.7ٗ/٨ٔ): اْلوسط المعجم ؛((َتستغنوا وسافروا تِصحوا،

 :منها نوجز كثٌرة،أخرى   ِحَكم للصٌامو

قٌه اإلنسان، بدن فً الشٌطان لمجاري تضٌٌق ا فٌه أن -ٔ ٌَ ا ف  .الردٌبة اْلخالق من غالب 

  .وشهواتها الدنٌا فً تزهٌد فٌه -ٕ



 .بهم واإلحساس المساكٌن على للعطف باعث فٌه -ٖ

ا المحبوبِ  بترك وعال جل ّللا طاعةِ  على النفس تعوٌد فٌه -ٗ ب    .هلل تقرُّ

 .وخضوع هلل وخشوع   بالجوع، وتؤدٌب مشروع، حرمان   الصوم: اْلدباء بعض قال

م على والتغلُّب العزٌمة، وِصدق اإلرادة، قوةَ  اإلنسان فً ٌربًِّ الصوم -٘  فً العادات تحكُّ

ل نفسه،  .وَجلَد بصبر والمصاعب اآلالم وتحمُّ

ا ٌكون قد الصوم -ٙ  حٌث اْلمراض؛ بعض من والشفاء الصحة، واكتساب البدن، تقوٌة فً سبب 

ر أمراض من عنها ٌنتج وما السمنة إن كَّ  ٌنتج وما والشراٌٌن، القلب وأمراض الدم وضغط كالسُّ

منة من الجسم ٌحمً فالصوم الكثٌر؛ اْلكل آثار من واحدة هً إنما - وآالم كسل من عنها  السُّ

د كما الجٌدة، الصحةَ  وٌمَنُحه وآثارها،  له عادة ذلك لٌصبح اْلكل؛ فً االعتدال على الصابمَ  ٌعوِّ

 .وبعده الصٌام أثناء

: البقرة﴾ ] َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ : ﴿ تعالى قال كما القلوب؛ فً والتَّقوى اإلخالص ٌغرس الصوم -7

ٔ٨ٖ.] 

 للصابم، الجنسٌة القدرات الصوم ٌُضعف والشراب الطعام ترك فبسبب للشهوة، دواء الصوم -٨

 .للشهوة الدافعة والقوة الجسم، نشاط وٌضعف

 النُّفوس تهذٌب فً كبٌر   أثر   لها اإلسالم فً العبادات الفرد والمجتمع : في الصوم اثر 

 على واإلقبال العودة وتجدٌد وإصالحها اْلدران، من وتزكٌتها النفس وتطهٌر السلوك، واستقامة

 لألعمال أدابه وُحسن ُروِحه، وصفاء المسلم خلقِ  استقامة على الواضح أثَرها لها أنَّ  كما. ّللا

 بٌن المباشرة الصلة لتكونَ  وصورتها حقٌقتها خلقه على ّللا أوَجبَ  التً والعبادات  .إلٌه الموكلة

ات أشبهُ  وهً. غٌِره من لدٌنه المتَّبع المسلم ٌعرفُ  وبها وخالقه، اإلنسان  طرٌق على بالمحطَّ

ٌُناجً مباشرة   نساناإل فٌها ٌقفُ  الحٌاة د وٌدعوه ربه ف  على وٌتغلَّب واالستقامة، بالتقوى فٌتزوَّ

، حزبه كلَّما إلٌها وٌلجؤ وشهواته، أهوابه  أنها جانب إلى العبادات وهذه.ضٌق   به أحاط أو أمر 

ٌِّرة صلة إلٌجاد وسٌلة   فهً وربِّه، اإلنسان بٌن صلة    ،الفرد ُتربًِّ وهً والمجتمع، الفرد بٌن خ

ه ٌِّا للحٌاة، وتعدُّ   الحٌاة؛ معارك فً والنِّضال للجهاد النُّفوس وته

 فً اْلثرِ  أكبرُ  لها التً العبادات من وعبادة العظٌمة، اإلسالمٌة الشعابر من شعٌرة   والصٌام

ا المسلم حٌاة  ٌّ ٌّ ا روح ا؛ وخلق  ٌّ  الخٌر؛ مواسم من عظٌم موسم   رمضان شهر أنَّ  ذلك واجتماع

 على القرآنَ  فٌه ّللا أنزل الجنَّة، أبواب فٌه وتفتح خالقها، من القلوب وتقترب النفوس، فٌه تصفو

ٌِّه ى -وسلم علٌه ّللا صلى- العظٌم نب ا للناس ُهد  ا والباطل الحق بٌن وفرقان   الخٌر؛ لسبل وتبٌان 

 - ٌقول ابقة؛الس اْلمم بها ّللا تعبَّد التً والشعابر العبادات من وهو [.٘ص هـ،ٓٓٗٔ: السباعً]

ا: ﴿ - وتعالى سبحانه َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  ُكتِبَ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌْ امُ  َعلَ ٌَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  َعلَى ُكِتبَ  َكَما الصِّ

 [.٨ٖٔ: البقرة﴾ ] َتتَّقُونَ 

 أنْ  ٌمكن ال ما والبركات والصلة المحاسن من فٌها عظٌمة ومناسبة كرٌم، شهر   رمضان وشهر

 نهاره شهر   وهو شهر، ألف من خٌر   القدر لٌلةُ  وفٌه الكرٌم، القُرآن شهرُ  فهو رٌبَ  وال ٌُحَصى،



ا عدٌدة، فضابل اإلنسان فً ٌَبعثُ  شهر   قٌام، ولٌله صٌام،  والشفقة، الرحمة، مثل ممتازة؛ وآثار 

 الصبر، صفُ ن الصوم ْلنَّ  الصبر؛ شهر وهو والبابسٌن، والمساكٌن، الفقراء، على والعطف

 [.ٕٔٔ ص هـ، ٕٔٗٔ الشهري انظر] التقوى؛ شهر وهو اإلٌمان، نصف والصبر

 ٌقول مقٌم، قادر مسلم كلِّ  على عٌن فرض وهو الخمسة، اإلسالم أركان من ركن   والصوم

ا وأنَّ  ّللا إال إله ال أن شهادة: خمس   على اإلسالمُ  ُبِنً: ))-وسلم علٌه ّللا صلى- ّللا رسول  محمد 

 ؛((سبٌال   إلٌه استطاع لمن البٌت وحج رمضان، وصٌام الزكاة، وإٌتاء الصالة، وإقام ّللا، لرسو

 [.7ٗ ص ٔج اإلٌمان، كتاب ،71ٖٔ البخاري]

ا: ﴿ تعالى قوله ٨ٖٔ آٌة البقرة سورة وفً َها ٌَ ٌُّ ُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌْ امُ  َعلَ ٌَ  َعلَى ُكِتبَ  َكَما الصِّ

قُونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَِّذٌنَ  ٌَّنت فقد" ،[٨ٖٔ: البقرة﴾ ] َتتَّ  دٌن كلِّ  فً ّللا فرٌضة الصٌام أنَّ  اآلٌة ب

 نهابٌة بصٌغة   الصوم فٌه فرض قد والناسخة الخاتمة اْلخٌرة صٌغته فً ّللا ودٌن ّللا، أنَزلَه

ا كان ولذلك وناسخة؛ وخاتمة ٌَّته من ترى أنْ  شبت ما صوم   إال سهولته ومن رأٌت، إال واقع

ٌِّبة آثاره ومن رأٌت، إال نفعه ومن رأٌت، ٌَّة الحٌاة على الط ٌّ ا البشر ا اجتماع  ٌّ ا وسلوك  ٌّ  إال وعمل

 [.ٕٗٔ ص هـ ٔٔٗٔ: مستو] ؛"رأٌت

ٌَّة مدرسة   الصوم أنَّ  ذلك ماته مكوناته بكلِّ  اإلنسان ُتربًِّ عظٌمة إسالم ٌَّة ومقوِّ ٌَّة النفس  والجسم

ٌَّةوالرو ٌَّة ح ٌَّة؛ والخلق ا للصوم إنَّ  إذ واالجتماع ة وفوابد كثٌرة ِحَكم  ٌَّة، الناحٌة من جمَّ  االجتماع

ٌَّة الناحٌة ومن ه عندما الصابم ْلنَّ  المساكٌن؛ على العطف: منها الفرد ر الجوع ٌعضُّ  من ٌتذكَّ

 عن تنشؤ اإلنسان فً ةالرحم ْلنَّ  المساكٌن؛ رحمة على هذا فٌحمله اْلوقات، عموم فً حاله هذا

ٌَّة طرٌقة والصٌام اْللم  الجابع للفقٌر الغنً رحمة تحقَّقت ومتى النفس، فً الرحمة لتربٌة عمل

ٌَّة اإلنسانٌة للكلمة أصبحت  [.٨ٕٗ ص هـ 7ٖٙٔ: طبارة] النافذ؛ سلطانها الداخل

دُ  والصٌام د أنواعه بكلِّ  الصبرَ  المسلم ٌُعوِّ  على والصبر لطاعة،ا على الصبر: مثال   فٌتعوَّ

 هذا إلى -وسلم علٌه ّللا صلى- المصطفى أشار وقد المإلمة، ّللا أقدار على والصبر المعصٌة،

 خزٌمة، ابن] ؛((الجنة ثوابه والصبر الصبر، شهر وهو: ))... رمضان عن بقوله للصٌام اْلثر

 [.1ٕٔص ،ٖج هـ، 1ٓٗٔ

 اْلنظمة؛ وأبدع أقوى من عملً نظام   فالصٌام ؛والفقراء اْلغنٌاء بٌن المساواةُ  الصوم ِحَكمِ  ومن

ي فالصوم" ة أنَّ  عملٌة بطرٌقة   اإلنسانٌة النفس إشعار إلى ٌُإدِّ  الصادقة والمحبَّة الصحٌحة اْلخوَّ

 والفقٌر، المحتاج بؤلم واإلحساس العطف وحٌن االختالف حٌن ال التساوي، فً بالشعور تتمثَّل

 [.٨ٕٗ صن هـ، 7ٖٙٔ: طبارة] ؛"والخصومات النِّزاعات حٌن ال

ي فالصٌام  بوجود واإلحساس والمراقبة التَّقوى ملكة اإلنسان فً وٌنمً وٌزٌدُ  باهلل، الصلة ٌُقوِّ

ته فتكون أمره؛ من شًء   علٌه ٌخفى ال ربِّه، ٌَّ  .خاشعة صادقة عبادته وتكون له، خالصة عبود

ك المكاره واحتمال الكفاح على النفوس ُتربًِّ تربوٌة دروس   رمضان شهر فً وللصٌام  والتمسُّ

ٌَّة، بالفضابل ا للصٌام أنَّ  كما االجتماع ٌَّان بالواحد االتِّصال على الروح ُتربًِّ دروس   صالة الدَّ

ا ا وصٌام  ، واعتكاف ا ودعاء   وذكر   النفس، وضبط إرادته، تقوٌة على المسلم ُتربًِّ كما وعطاء 

م والجلد، والصبر،  .ومحاسنها اْلخالق فضابل سابر وعلى الشهوات، وكبح الذات، فً والتحكُّ



 من ٌتضمنه لما وذلك ، جدا   المهمة الفرابض من المطهرة اإلسالمٌة الشرٌعة فً الصوم عدّ ٌُ و  

 النفس تصفو بعدما ، تعالى ّللا من قربا   أكثر المإمن ٌصبح وفٌه  .والمجتمع للفرد عظٌمة فوابد

 وفً الجسد، حاجات إشباع إلى ولهفتها وأدرانها المادة قعالب من تجّردها بسبب ، وتنصقل

 ما الراحة بهذه فٌزول ، العام طوال المستمر العمل عناء من وأعضاإه الجسد ٌرتاح الصوم

 اْلغنٌاء ٌستشعر الصوم وفً الجوع، هذا لوال لتزول كانت ما وشوابب سموم من فٌه ترّسب

 تعمر رمضان شهر وفً لهم، الصدقات دفعو لمساعدتهم فٌتحمسون وجوعهم الفقراء آالم

 من وغٌره ذلك ْلجل ولعله ، المجتمع تضامن وٌزداد الفرد روحانٌة فتعظم بالذاكرٌن المساجد

 الفرٌضة هذه خٌر جمٌعا   البشر لٌنال المسلمٌن على السابقة اْلمم على الصٌام ّللا كتب المنافع

 فً اإلسالمٌة الوحدة تؤكٌد فً المساهمة أجل من :وثانٌا   .الفابدة كمال أجل من: فؤوال   .ونفعها

 فً ومعاناتهم بآالمهم توجههم فً المسلمٌن وحدة فٌه تبرز الذي الشهر هذا وفً الفرٌضة هذه

 ٓ واحد رب إلى واحد وقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الخمسة المذاهب علىوأقسامه  الصوم أحكام 

 الشمس غروب إلى الفجر طلوع من رمضان شهر من ٌوم كل فً مالصو ٌجب : المدة  تحديد

 وٌنتهً الصوم، ٌبتدئ وبه الصادق الفجر هو إنما الحقٌقً الفجر أن على المذاهب أجمعت وقد

 اْلفق من الحمرة غٌاب ضرورة اإلمامٌة وزادت ، الشمس قرص غٌاب وحّده ه غروبب ه نهار

 .والصالة اإلفطار صحة أجل من القرص غٌاب على كدلٌل الشرقً

 وهذه المعتبرة، الشروط تحقق من المسلم على الصوم لوجوب البدّ :  الصوم وجوب شروط

 :والعقل البلوغ: والثانً اْلول : هً الشروط



 المجنون على وال الصبً على الصوم ٌجب فال التكلٌف، شروط من عاّمان شرطان وهما

 شهر طوال عاقال   كونه وافق فإن الجنون من اتنوب تؤتٌه الذي أما الجنون، فً المستمر المطبق

 على الصبً تدرٌب المستحسن ومن .ٌجب لم وإالّ  ، الصوم علٌه وجب بعضه أو رمضان

 .بلوغه قبل الصوم

 . الصوم علٌها ٌجب لم نفست أو المرأة حاضت فإذا :والنفاس الحٌض من الخلوّ : الثالث 

 :محّددة مسافة ٌقطع أن السفر وحدّ  ، المسافر على الصوم ٌجب فال :الحضر: الرابع

 .مترا   وعشرٌن وخمسمابة كٌلومترات وسبعة بمابة: اْلحناف عند ـ أ

 .الكٌلو وربع كٌلومترا   وأربعٌن أربعة بحوالً: اإلمامٌة عند ـ ب

 مترا   وأربعٌن وستمابة مترا   كٌلو بثمانٌن: المذاهب سابر عند ـ ج

 :المرض عدم:  الخامس

 على المرض تحدٌد فً واختلفوا ، المرٌض على الصوم وجوب عدم على اهبالمذ جمٌع اتفقت

 :التالً النحو

 وبطء استمراره أو زٌادته أو المرض حدوث من تؤكد أو الصابم خاف إذا: اإلمامٌة قالت ـ أ

 .اإلفطار علٌه ووجب الصوم له ٌجز لم شفابه،

 له وجاز الصوم له جاز الشفاء مدة طول أو المرض زٌادة خاف إذا: المذاهب سابر قالت ـ ب

 من حاسة تعطٌل أو الهالك ظنه على غلب فإن الخطر، مرتبة ٌصل ال الضرر دام ما اإلفطار

 .الصوم له ٌجز ولم اإلفطار، علٌه وجب حواّسه

 رأي على اإلفطار له ٌجوز ، الماء شرب عن ٌصبر ال بنحو ، الشدٌد العطش داء به من ـ ج

 مع بد ال اإلمامٌة وعند ، اْلربعة عند الفدٌة دون من القضاء هعلٌ وٌجب المذاهب، جمٌع

 .الفدٌة من القضاء

 ذلك اإلمامٌة ُتجّوز ولم ، العطش مثل مثله الشدٌد الجوع لدى اإلفطار اْلربعة المذاهب وأجازت

 .شفابه بطء أو زٌادته أو المرض حدوث خٌف إذا إالّ 

 الصوم من المرضع أو ، الوالدة على أوشكت تًال الحامل خافت إذا :والرضاع الحمل: السادس

 :التالً النحو على حكمها فً المذاهب اختلفت فقد ، ولدها أو نفسها على

 شاءت وإن صامت شاءت إن لها، رخصة اإلفطار أن على اإلمامٌة عدا اْلربعة اتفق ـ أ

 حال فً قضاءال وجوب على الجمٌع واتفق .علٌها اإلفطار وجوب إلى اإلمامٌة وذهب ، أفطرت

 دون المرضع على تجب: المالكٌة وقال مطلقا ، تجب ال: الحنفٌة فقال الفدٌة، أما .اإلفطار

 نفس على كان وإذا الفدٌة، وجبت الولد على الضرر كان إذا: والحنابلة الشافعٌة وقال الحامل،

 مذهب هبفذ بعضهم فّصل وإن مطلقا ، الفدٌة تجب: اإلمامٌة وقال تجب لم والمرضع الحامل

 .والحنابلة الشافعٌة



 شدٌدة، مشقة الصوم علٌه ٌشقّ  الذي السن فً الطاعن الهرم لإلنسان ٌجوز :الَهِرم:  السابع

 .عندهم مستحبة الفدٌة فإن المالكٌة عدا الجمٌع، باتفاق الفدٌة، وعلٌه اإلفطار، له ٌجوز

 : المذاهب وآراء الصيام أقسام

 .ومكروه ومحّرم، ومستحب، واجب،: أقسام أربعة إلى الصٌام المذاهب فقهاء قّسم

 : الواجب الصيام

 باتفاق النذر وصٌام الكفارات، وصٌام وقضاإه، رمضان صٌام: الواجب الصٌام فً ٌدخل

. االعتكاف باب فً والثانً الحج، باب فً أحدهما ٌدخل آخرٌن قسمٌن اإلمامان وزاد. المذاهب

 الفصل هذا وفً تفسده، التً واْلمور وشروطه، ضانرم صٌام عن سبق فٌما القول بسطنا وقد

                        .فٌه أفطر َمن على تجب التً صٌامه وكفارة رمضان، قضاء عن نتكلم

 :مسابل وفٌه رمضان قضاء

 التً السنة نفس فً ٌقضٌها أن رمضان أٌام ِمن فاته ما قضاء علٌه وجب َمن أنّ  على اتفقوا ـ ٔ

 ٌختار أن وله اآلتً، ورمضان الفابت رمضان بٌن المتخللة اْلٌام فً أي م،الصٌا فٌها فاته

 اإلسراع وٌجب بٌانها، وٌؤتً الصوم، فٌها ٌُحرم التً اْلٌام باستثناء للقضاء ٌشاء التً اْلٌام

 .اْلّول رمضان ِمن فاته ما بقدر رمضان على بقً إذا القضاء إلى والمبادرة

 ٌصوم أن فعلٌه الثانً رمضان دخل حتى متهاونا   وترك السنة، لخال القضاء ِمن تمكن َمن ـ ٕ

 فإّنهم الحنفٌة عدا ما باالتفاق، ٌوم كل عن بُمد وٌكفّر الفابت عن ٌقضً ثمّ  الحاضر، رمضان

 إلى اْلّول رمضان ِمن المرض به استمر بحٌث القضاء عن عجز وإذا. ٌكفّر وال ٌقضً: قالوا

 وعلٌه فقط، القضاء ٌسقط: اإلمامٌة وقال. اْلربعة عند كفارة الو علٌه قضاء فال الثانً رمضان

 .مسكٌن طعام أي بُمد، ٌوم كل عن ٌكفّر أن

 الثانً رمضان َقبل ٌقضً أن بنٌة أّخره ولكن السنة، أٌام فً القضاء على قادرا   كان إذا ـ ٖ

 القضاء نمِ  منعه شرعً عذر له عرض ثمّ  اآلتً، برمضان الفابت قضاء ٌوصل بحٌث بؤٌام

 .علٌه كفارة وال فقط، القضاء ٌلزمه كذلك اْلمر كان إذا رمضان، دخل حتى

 على ٌجب: اإلمامٌة قال مات، حتى ٌقض ولَم القضاء، ِمن وتمكن لعذر رمضان أفطر َمن ـ ٗ

 .بمد ٌوم كل عن عنه ٌتصدق: والحنابلة والشافعٌة الحنفٌة وقال .عنه ٌقضً أن اْلكبر ولده

 .ٌجب فال الوصٌة عدم مع أّما عنه، بالصدقة أوصى إذا الولً عنه ٌتصدق: المالكٌة وقال

 َقبل وٌفطر صومه عن ٌعدل أن له ٌجوز متسعا ، الوقت وكان رمضان عن قضاء   صام َمن ـ ٘

 وال الزوال َقبل اإلفطار له ٌجوز: اإلمامٌة وقال .اْلربعة عند علٌه شًء وال وبعده، الزوال

 وإذا النٌة، تجدٌد محل وفات الزمن، أكثر بمضً الوجوب علٌه تقراس حٌث بعده، له ٌجوز

 اإلطعام عن عجز فإن مساكٌن، عشرة بإطعام ٌكفّر أن علٌه وجب الزوال َبعد وأفطر خالف

 .أٌام ثالثة فصٌام

 : الكفارات صيام



 هار،الظ كفارة وصٌام والنذر، الٌمٌن كفارة صٌام و الخطؤ، قتل كفارة صٌام: منها أنواع، على

 إفطاره عن مكّفرا   صام َمن حكم ٌتناول هنا والكالم. أبوابها فً عنها ٌبحث أحكام اْلنواع ولهذه

 .رمضان فً

 شهر فً إفطاره عن كفارة متتابعٌن شهرٌن صٌام علٌه كان َمن: والحنفٌة والمالكٌة الشافعٌة قال

 أفطر فإن التتابع، ٌقطع بذلك هْلنّ  ؛ الشهرٌن أثناء فً واحدا   ٌوما   ٌفطر أن له ٌجوز فال رمضان

 .جدٌد ِمن شهرٌن صٌام ٌستؤنف أن علٌه وجب عذر غٌر أو لعذر

 . التتابع ٌقطع ال شرعً لعذر الفطر: الحنابلة وقال

 الشهر ِمن واحدا   وٌوما   بكامله، اْلّول الشهر ٌصوم أن التتابع تحقٌق فً ٌكفً: اإلمامٌة وقال

 اْلّول الشهر فً أفطر وإذا سبق، ما على بانٌا   ٌصوم ثمّ  ٌفطر، أن له جاز ذلك فعل فإذا الثانً،

 ٌنقطع فال حٌض أو مرض ِمن شرعً لعذر افطر إذا أّما ٌستؤنف، أن علٌه وجب عذر بدون

 .الصٌام ٌتم ثمّ  العذر، زوال ٌنتظر بل تتابعه،

 بٌن تخٌر ا  مسكٌن ستٌن وإطعام رقبة، وعتق شهرٌن، صٌام عن عجز َمن: أٌضا   اإلمامٌة وقال

 ِمن بالممكن أتى كله ذلك عن عجز ولو ٌطٌق، بما ٌتصدق أن أو ٌوما ، عشر ثمانٌة ٌصوم أن

 .سبحانه ّللا استغفر شً على ٌقدر ولَم عجز فإن الصٌام، أو الصدقة

 أن إلى ذمته فً استقرت الكفارات أنواع جمٌع عن عجز إذا: والحنفٌة والمالكٌة الشافعٌة وقال

 .الشرعٌة القواعد تقتضٌه ما وهذا. فٌإدٌها موسرا   ٌصبح

 .شًء علٌه ٌجب ال ذلك َبعد أٌسر ولو الكفارة، عنه سقطت عجز إذا: الحنابلة وقال

 فً شرب أو أكل فمن أكثر، أو ٌومٌن فً الموجب السبب بتكرر تتكرر الكفارة أنّ  على واتفقوا

 الحنفٌة فقال واحد، ٌوم فً راتم جامع أو شرب أو أكل إذا أّما كفارتان، علٌه وجب ٌومٌن

 .نوعه كان ومهما اإلفطار، تكرر مهما الكفارة تتعدد ال: والشافعٌة والمالكٌة

 بٌن التكفٌر تخلل أي اْلّول، فً كّفر فإن واحد ٌوم فً الكفارة مقتضً تعدد إذا: الحنابلة وقال

 .الجمٌع عن واحدة فٌكفٌه السابق عن ٌكفّر لَم إذا أّما ثانٌة، كفارة لزمته الموجبٌن

 اْلكل تكرار أّما الكفارة، تكرار ٌستدعً الواحد الٌوم فً الجماع تكرر إنّ : اإلمامٌة وقال

 .واحدة كفارة فله والشرب

  : المحرم الصيام ـ

 الصٌام إلى اإلشارة المهم من رأٌنا وقد ، وحرام ومكروه ومستحب واجب إلى ٌنقسم الصوم

 اْلقسام من لغٌره خالفا   ، ومجهولٌته القسم هذا أهمٌة من ّدرناهق لما وذلك غٌره، دون المحّرم

 :هً عدٌدة موارد المحّرم وللصٌام

 باتفاق ، الحجة ذي من والعاشر شوال من اْلول الموافقٌن واْلضحى الفطر ٌوَمً صوم ـٔ

 .الحرام إلى أقرب أنه أي تحرٌما ، مكروه عندهم فإنه الحنفٌة عدا الجمٌع



 الحادي الٌوم وهً ، اْلضحى عٌد بعد الواقعة الثالثة اْلٌام صٌام حكم فً ذاهبالم اختلفت ـٕ

 :التالً النحو على ذلك الحجة، ذي من عشر والثالث عشر والثانً عشر

 .غٌره دون بمنى كان من على محّرم اإلمامٌة عند

 . غٌره فً وٌحرم الحج فً صٌامها ٌحرم ال الحنابلة وعند

 .الحج غٌر فً رٌما  تح مكروه الحنفٌة وعند

 .غٌره وفً الحج فً مطلقا ، حرام الشافعٌة وعند

 للمتمتع صٌامهما وٌحلّ  الحج، غٌر فً عشر والثانً عشر الحادي صٌام ٌحرم المالكٌة، وعند

 .فمكروه عشر الثالث صوم أما والقارن،

 زوجها إذن دون نم استحبابا   المرأة صٌام جواز عدم على واإلمامٌة والمالكٌة الشافعٌة اتفق ـٖ

 ولم مثال ، غاببا   كان لو كما منافاته، عدم حال فً وأجازوه الزوج، لحقوق الصٌام منافاة حال فً

 عنده كان لو كما حاضرا ، دام ما لحقوقه، منافٌا   ٌكن لم لو حتى إذن بدون صومها الحنابلة ٌُجز

 .نحوهما أو إحرام أو لمرض الوطء من مانع

 .مطلقا   إذنه بدون ها  مكرو اْلحناف واعتبره

ٌّن ثمّ  الشك، ٌوم أفطر َمن أنّ  على اتفقوا:  الشك يوم  ثمّ  اإلمساك علٌه ٌجب رمضان ِمن أّنه تب

ٌّن ثمّ  الشك ٌوم صام إذا فٌما واختلفوا. القضاء  القضاء، ٌجب وال ٌجزٌه هل رمضان، ِمن أّنه تب

 ٌجزٌه: الحنفٌة وقال .القضاء وعلٌه ومالص ٌجزٌه ال: والحنابلة والمالكٌة الشافعٌة قال ال؟ أم

 فإّنه رمضان، بنٌة صامه إذا إالّ  القضاء علٌه ٌجب ال: اإلمامٌة أكثر وقال .علٌه قضاء وال

 .القضاء علٌه ٌجب حٌنبذ  

 فٌها، الصٌام عن ُنهً التً اْلٌام عدا ما السنة أٌام جمٌع فً مستحب الصٌام : المستحب الصيام

  البٌض اْلٌام تكون أن واْلفضل شهر، كل ِمن أٌام ثالثة صٌام منها عٌنها،ب أٌام فً ٌتؤكد ولكن

 وهو عرفة ٌوم ومنها العربً، الشهر ِمن عشر والخامس عشر والرابع عشر الثالث: وهً

 إلى خمٌس، ٌوم وكل إثنٌن، ٌوم كل ومنها وشعبان، رجب صٌام ومنها الحجة، ذي ِمن التاسع

 .الجمٌع عند علٌه متفق اْلٌام هذه فً الصوم واستحباب. تالمطّوال فً جاء مّما ذلك غٌر

 إفراد المكروه الصوم ِمن أنّ (:  اْلربعة المذاهب على الفقه)  كتاب فً جاء:  المكروه الصيام

 شهر َقبل والصٌام الشافعٌة، غٌر عند النٌروز وٌوم السبت، ٌوم إفراد وكذا بالصوم، الجمعة ٌوم

 .أكثر ال ٌومٌن أو بٌوم، رمضان

ٌّفه، إذن بدون الضٌف صوم ٌكره: لإلمامٌة الفقه كتاب فً وجاء  والده، إذن غٌر ِمن والولد مض

 ٓعٌدا   كونه وتخّوف الحجة ذي هالل فً الشك ومع

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


