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  كيف يثبت شهر رمضان املبارك
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حممد الذي تركنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى 
  .ه وسلمءاله وصحب

  

أما بعد، فإن صيام شهر رمضان عبادة عظيمة يكفي      
: يف بيان فضلها احلديث القدسي الذي رواه البخاري

 الصَّْوَم فَإِنَُّه ِلي َوأنا أَْجزِي إالَدَم لَُه ءاكُلُّ َعَملِ اْبنِ ((
  )). بِه
   

د أهم َحأَفهو من أفضل الطاعات وأجلّ القربات َو     
ُبنَِي (( :ما جاء يف حديث الشيخنيأمور اإلسالم ك

 )).َوَصْومِ َرَمَضانَ((  منهاَوَعدَّ)) َعلَى َخْمسٍاإلسالُم 



 ٥

وقد اتفق علماء املذاهب األربعة وغريهم على أن      
  :األصل يف حتديد أول رمضان هو التايل

  

ُيراقَب اهلالل بعد غروب مشس التاسع والعشرين من      
كان اليوُم التايل أول رمضان، وإن شعبان فإن ُرئي اهلاللُ 

مل ُيَر اهلاللُ يكون اليوم التايل الثالثني من شعبان والذي 
  .بعده هو أول أيام رمضان

  

 وبذلك ،على ذلك درج املسلمون يف كل بالد الدنيا     
أفىت الفقهاء ونصوا أن العمدة على هذا وأنه ال التفات 

ة بكالمهم إىل أقوال أهل احلساب والفلكيني وال عرب
ل  .تحديد ابتداء الصيام أو انتهائه

   
 أمحد يف مسنده ومسلم يف صحيحه فقد روى     

والنسائي وابن ماجه يف سننهما من حديث أيب هريرة 
إذَا َرأَْيُتُم الْهِالَلَ فَُصوُموا : ((  قال رسول اهللا :قال



 ٦

وُموا ثَالَِثَني َوإذَا َرأَْيُتُموُه فَأَفِْطُروا فَإنْ غُّم َعلَْيكُْم فَُص
  ).)اَيْوًم

: قَالَ أنه  وروى البخـاري عن رسول اهللا     
ُصوُموا لرؤيته وأَفِْطُروا لرؤيته فإن غيب عليكم ((

 :ويف رواية مسلم. ))فأكملوا عدة شعبان ثالثني
َي َعلَْيكُُم رؤيته فَإِنْ غُمِّـأَفِْطُروا لوُصوُموا لرؤيته ((

ويف روايـة ملسـلم . ))ِثَنيدُّوا ثَالَـالشَّْهُر فَُع
 فإنْ أُغِْمَي عليكم أَفِْطُروا لرؤيتهوُصوُموا لرؤيته ف((

   . اهـ ))فاقُدُروا لُه ثالثني
  

 من أقوال املذهب الشافعي
       

للشيخ يف كتاب أسىن املطالب شرح روض الطالب      
 يف مذهب اإلمام  هـ٩٢٥ املتوىف سنة زكريا األنصاري

أي (وال عربة باملنجم : ((نصهما  ١/٤١٠ جالشافعي
 :راد بآيةـجوز واملـفال جيب به الصوم وال ي) بقوله
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    . اهـ))أدلة القبلة ويف السفر
  

  من أقوال املذهب احلنفي
  

 للفقيه احلنفـي    املختار على الدر  يف كتاب رد احملتار        
 كتـاب   ٣/٣٥٤ج ـ ه ١٢٥٢ابن عابدين املتوىف سنة     

قتني أي يف وجـوب     ؤال عربة بقول امل   : ((الصوم ما نصه  
 ال ُيعترب قوهلم باإلمجاع     "املعراج"الصوم على الناس بل يف      

  . اهـ))وال جيوز للمنجم أن يعمل حبساب نفسه
  

  من أقوال املذهب املالكي
  

 للشيخ أيب عبد الدر الثمني واملورد املعنييف كتاب      
هـ  ١٠٧٢ املتوىف سنة بن أمحد َميَّارة املالكيااهللا حممد 

املتوىف (  قال الشهاب القرايف:فرع ((: ما نصه٣٢٧ ص
ولو )  هـ٥٤١املتوىف سنة ( عن سند)  هـ٦٨٤سنة 



 ٨

مل يتبع إلمجاع  كان إمام يرى احلساب فأثبت به اهلالل
  . اهـ)) على خالفه السلف

  

للشيخ أمحد الدردير الشرح الكبري ويف كتاب      
يف  ١/٤٦٢هـ ج١٢٠١املالكي األزهري املتوىف سنة 

وال يثبت رمضان مبنجم أي : ((مذهب مالك ما نصه
  . هـا))  يف حق غريه وال يف حق نفسهبقوله

  

  من أقوال املذهب احلنبلي
  

يف كتاب كشَّاف القناع للُبهويتّ احلنبلّي املتوىف سنة      
وإن نواه أي صوم : (( ما نصه٣٠٢/ ٢هـ ج١٠٥١

يوم الثالثني من شعبان بال مستند شرعّي من رؤية هالله 
و قتر وحنوه كأن صامه أأو إكمال شعبان أو حيلولة غيم 

حلساب وجنوم ولو كثرت إصابتهما أو مع صحو فبان 
)) منه مل جيزئه صومه لعدم استناده ملا يعّول عليه شرًعا

  .اهـ
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  ر اإلحسانأحكام الصيام يف شه
  

$ ﴿ : اهللا تعاىل  لوقي      yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ 

ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s% öΝ ä3 ª= yè s9 

tβθ à) −G s? ،﴾ ل رسول اهللا    وقيو:   ))    ََمْن َصاَم َرَمـَضان

 رواه  ))َم ِمـْن ذَْنبِـهِ    إَِمياًنا َواْحِتَساًبا، غُِفَر لَُه َما َتقَـدَّ      
  .البخاري

  

إخوة اإلسالم، إن الصيام كغريه من العبـادات لـه               
فرائض وشروط ومبطالت جيب على الصائم أن يتعلمها        
حىت يكون صيامه صحيحا مقبـوال عنـد اهللا سـبحانه           

  .وتعاىل
  

رمضان يف السنة الثانية للهجرة وقد صام       صيام  فُرض       
وصيام رمضان  . وات تويف بعدها   تسع سن  رسول اهللا   

  .وجوبه معلوم من الدين بالضرورة 
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  شرائط وجوب الصيام
  

الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على              
الصيام غري احلائض والنفساء واملريض الـذي ال ُيرجـى          

فال يصح الصيام   . شفاؤه والعجوز الذي يعجز عنه للكرب     
ال يصح من حـائض وال      من الكافر االصلي وال املرتد و     

جود الدم فعليهما إمث وعليهما     وولو صامتا حال    . نفساء
وال جيب الصيام على الصيب أي غري البالغ ولكن         . القضاء

 سنني قمرية من العمر جيب على ويل أمره         سبعإذا أكمل   
  .الصيام إذا كان مطيقا لهب يأمرهأن 

       

يـه وال   وال جيب الصيام على اجملنون وال قـضاء عل             
جيب أداؤه على املريض الذي يضره الـصوم وال علـى           

ولو صام املـريض    . ا طويال وعليهما القضاء   املسافر سفرً 
وال جيب  . واملسافر صح منهما، وإذا ضرمها حرم عليهما      
  .الصيام على العجوز الفاين خمافة التلف واملوت
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  فرائض الصيام
       

ـ         :النية )١ ا  وحملها القلب فال يـشترط النطـق هب
 وهي واجبة لكل يوم من رمضان يف ليلتـه وال           ،باللسان

كمال النيـة يف    : ((قال العلماء يصح الصيام بدون النية،     
نويت صوم غٍد عن أداء فرض رمـضان هـذه          : رمضان

واالحتـساب طلـب    )).  هللا تعاىل  واحتساباالسنة إميانا   
 وعند بعض املذاهب يكفي أن ينوي يف ليلة اليوم          .األجر

نويت صيام  (ن مجيع أيام رمضان فيقول بقلبه       األول منه ع  
 وجيـب علـى     )ثالثني يوما عن شهر رمضان هذه السنة      

احلائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الـصيام أن تنـوي           
 .صيام يوم غد من رمضان وإن مل تغتسل

  

 : جيب اإلمساك عن:اإلمساك عن املفطرات )٢
  

 والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولـو          األكل •
ا من منفذ مفتوح كالفم      إىل الرأس أو البطن وحنومه     صغريا
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أي دخـول وقـت     (واألنف والقبل والدبر من الفجـر       
ومن أكل أو شرب ناسـيا      . إىل غروب الشمس  ) الصبح

َمـْن  (( : ولو كثريا مل يفطر ولو يف صيام النفل لقوله          
نََّمـا  َنِسَي َوُهَو َصاِئٌم فَأَكَلَ أَْو َشرَِب فَلُْيِتمَّ َصْوَمُه، فَإِ        

  .مسلم رواه ))أَطَْعَمُه اُهللا َوَسقَاُه
.  

واالستقاءة أي إخراج القيء باإلصبع وحنـوه وإن مل          •
يرجع منه شىء إىل اجلوف وأما من غلبه القيء ومل يبلع           
منه شيئا فال يفطر ولكن يطهر فمه قبل أن يبلع ريقه، قال     

 َصاِئٌم  َوُهَو )أي غلبه ( قَْيٌءالَمْن ذََرَعُه   : (( رسول اهللا   
رواه احلـاكم   )) فَلَْيَس َعلَْيِه قََضاٌء، َوإِن اْسَتقَاَء فَلَْيقْضِ     

 .واألربعة
  

كما جيب اإلمساك عن اجلمـاع وإخـراج املـين           •
  . أو املباشرة فانه مفطر باالستمناء

  



 ١٣

ملا كان وقت الصيام من الفجر حىت املغرب وجب         و •
فمن أكـل   . معرفة طريف النهار على كل مكلف بالصيام      

بعد الفجر معتقدا أن الفجر مل يطلع فسد صومه ولزمـه           
القضاء وعليه اإلمساك عن املفطرات باقي النهار وكذلك        

قرص الشمس معتقدا أنه قد غربـت       مغيب  لو أكل قبيل    
الشمس مث تبني له خالف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء          

Ο¢ ﴿ :ال تعـاىل ـق هذا اليوم،  èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 $# ﴾ 
 .وغروب الشمس عالمة على دخول الليل

  

 علـى   اإلسالموكذلك جيب على املسلم الثبوت يف        •
فيجب عليه جتنب الوقـوع يف      . الدوام يف رمضان وغريه   
  .الكفر بأنواعه الثالثة

 



 ١٤

  من مفسدات الصيام
  

 ولو قدر مسسمة أو أقل عمدا غري مكره عاملـا           األكلُ •
كـدواء   (  ولو قطـرة مـاء أو دواء        والشرب ،بالتحرمي
  .)الربو

  

واحلقنة يف القبل والدبر مفطرة، وكذلك القطـرة يف          •
 واألذن إذا وصل الدواء إىل اجلوف، وعلى قـول          األنف

وأما القطرة   .طّريف املذهب الشافعي القطرة يف األذن ال تف       
يف العني فهي غري مفطرة، وكـذلك اإلبـرة يف اجللـد            

  .والشريان
  

ويفسد الصيام باجلماع ارا عامدا باختياره ذاكـرا         •
ومن استيقظ جنبا من مجاع     . زل املين ـللصيام ولو مل ين   

نه يصوم اره ويغتسل للصالة، فعن عائشة وأم        إأو غريه ف  
كَانَ يدرِكُـه   ((ه وسلم   سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا علي      



 ١٥

       ومَتِسلُ َوَيصِلِه ثُمَّ َيغأَه ٌب ِمننَو جَوه رمتفـق  )) الْفَج
  .عليه
وإذا ،   جنون ولو للحظة أفطـر      على الصائم  إذا طرأ و •

 .طرأ على املرأة حيض أو نفاس ولو قبيل املغرب أفطرت         
أما الصائم النائم إذا احتلم فال يفطر خبالف خروج املين          

  .ه باالستمناء أو مع املباشرة عمدا ال ناسيامن
  

الوقوع يف الكفر عمـدا أي      : ومن مفسدات الصيام   •
بغري سبق لسان، ولو كان الشخص مازحـا أو غاضـبا           

نه ال تصح العبـادة     تياره ذاكرا للصوم أو غري ذاكر أل      باخ
 وعليه العـود فـورا إىل اإلسـالم بـالنطق           من كافر، 

نهار احتراما للصيام مث قضاء     بالشهادتني واإلمساك بقية ال   
  .رمضان ويوم عيد الفطر فوراهذا اليوم بعد 

  

 ما جيب على املفطر عامدا يف رمضان
   

 :اإلفطار عمدا يف رمضان    



 ١٦

  .منه ما يوجب القضاء فقط )١
  .ومنه ما يوجب القضاء والفدية معا )٢
  .ومنه ما يوجب الفدية فقط بدل الصيام )٣
  .اومنه ما يوجب القضاء والكفارة مع )٤

  

  :فأما املفطر الذي جيب عليه القضاء فقط فهو
  .الذي أفطر بسبب املرض  - أ
  .ومن كان يف سفر طويل أفطر فيه  - ب
  .واحلائض والنفساء  - ت
والذي ترك الصيام يف رمضان بدون عذر أو كان           - ث

  .صائما فأفطر مبفطر غري اجلماع
  .نفسهماأن خافتا على إواحلامل واملرضع   - ج

  .فقط بيوم فهؤالء مجيعا عليهم قضاء كل يوم

  

وأما املفطر الذي جيب عليه القضاء والفدية معـا              
  :فهو



 ١٧

ن خافتا على ولديهما فأفطرتـا      إاحلامل واملرضع     - أ
فعليهما القضاء والفدية وهي مّد من غالب قوت البلـد          

إطعام مسكني مقدار مـا     :  احلنفيّ بذهاملويف  . لكل يوم 
 .يه ويعشيه أو قيمتهاديغ
مضان فأّخر صـيامه    ومن كان عليه قضاء من ر       - ب

خر فعليه مع القضاء الفدية عن كـل        ءاحىت جاء رمضان    
  .يوم مّد

      

  :وأما املفطر الذي جيب عليه الفدية فقط فهو      
الشيخ العجوز الذي ال يتحمل الصوم أو تلحقـه           - أ

  .نه يفطر ويفدي عن كل يوم مّدإمشقة شديدة ف
املريض الذي ال يرجى شفاؤه فال صوم عليه وال           - ب
منا جيب عليه الفدية فقط، وهي مقدار ما يغـّدي   إاء و قض

ويعّشي عند أيب حنيفة، وعند الشافعي مّد قمح أو غـريه           
  .على حسب قوت البلد الغالب

  



 ١٨

 :وأما املفطر الذي جيب عليه القضاء والكفارة معا            
 الذي أفسد صوم يوم من رمضان جبمـاع عامـدا           فهو

ن عليه قضاء   إ املّين ف  زلـبإختياره ذاكرا للصيام ولو مل ين     
  .هذا النهار الذي أفسده كما جيب عليه الكفارة

  

  :والكفارة على هذا الترتيب     
 :ن مل يستطعإف. عتق رقبة مؤمنة  - أ
ن أفطر  إفصيام شهرين متتابعني غري يوم القضاء ف        - ب

ن إف). أي أعاد (نف  أخالل الشهرين يوما ولو ملرض است     
  :عجز عن الصيام أيضا

كينا لكل مسكني مّد من غالب      فإطعام ستني مس    - ت
وعند أيب حنيفة لكل مسكني مقدار ما يغّدي        . قوت البلد 
 .ويعّشي

ن عجز عنها كلها استقرت الكفارة يف ذمتـه وال          إف     
 .ء عليه بدهلاىش

  



 ١٩

  ما يستحب يف الصيام
  

 الشمس لقوله    من غروب  تعجيل الفطر إذا حتقق    )١
 :))رٍ َما َعجَّ     البَِخي متفـق   ))لُوا الِْفطْـرَ   َيَزالُ النَّاس
اللَّهمَّ لََك صْمت   ((ار  ـويستحب القول عند اإلفط   . عليه

َوَعلى رِْزِقَك أفْطَْرت((.  
تأخري السحور إىل آخر الليل وقبل الفجر ولـو          )٢

  .جبرعة ماء
كما يندب كثرة اجلود وصلة الـرحم وتـالوة          )٣
ن واالعتكاف يف املسجد السيما يف العشر األواخر        ءاالقر

شـتمه  يقـول إن    ن  أووام،  ر الص مضان، وأن يفطِّ  من ر 
  . إين صائم:سفيه
ويتأكد يف حق الصائم صون لسانه عـن الغيبـة           )٤

. والنميمة والكالم البذيء وغري ذلك من األمور احملرمـة        
 ليس له من صيامه إال      ربَّ صائمٍ  (( :قال رسول اهللا    

فإن بعض الكبائر تذهب ثواب     .  رواه ابن ماجه   ))اجلوع



 ٢٠

هذا اليوم، فالذي ال يتورع عن النميمة والشتم بغري         صيام  
  .حق وشهادة الزور أذهب ثواب صيام يومه

  

  يف بيان أن الردة تفسد الصوم فائدة جليلة
  

 هـ ٦٢٠قال الشيخ ابن قدامة املقدسي املتوىف سنة      
ومن ارتد عن  :مسألة: ((نصه ما ٥٢ /٣يف املغين ج

أهل العلم خالفا يف أن  ال نعلم بني ،أفطراإلسالم فقد 
ثناء الصوم أنه يفسد صومه أمن ارتد عن اإلسالم يف 

وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إىل اإلسالم سواء أسلم يف 
أثناء اليوم أو بعد انقضائه وسواء كانت ردته باعتقاده ما 
يكفر به أو شكه فيما يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة 
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 ٢١

شرطها النية فأبطلها الردة كالصالة واحلج وألنه عبادة من 
  .اهـ ))عبادة حمضة فنافاها الكفر كالصالة

  

 يف اجملموع،  هـ٦٧٦ املتوىف سنة وقال النووي     
لو حاضت يف بعض النهار أو  ((: ٦/٤٧كتاب الصيام ج

   .اهـ)) ارتد بطل صومهما بال خالف وعليهما القضاء
  

 هـ يف شرح ٩١١ سنة وقال السيوطي املتوىف     
ولو ارتد وهو صائم : ((٢٧٠ /١التنبيه، كتاب الصيام ج
  .اهـ)) بطل صومه بال خالف

  

  الردة وأقسامها اجملمع عليها
        

أفعال : تنقسم إىل ثالثة أقساموهي قطع اإلسالم، الردة 
وأقوالٌ واعتقادات كما اتَّفَق على ذلك أهل املذاهب 

 الشافعية وابن عابدين وغريه األربعة كالنووي وغريه من
من احلنفية و حممد عليش وغريه من املالكية والبهويت 

   .من احلنابلةوغريه 
  



 ٢٢

وكلٌّ من الثالثة كفٌر مبفرِدِه فالكفر القويلُّ كفٌر ولو      
 فعلٌ، والكفر الِفْعِليُّ كفٌر ولو مل أومل يقترن به اعتقاٌد 

والكفر به،  الصَّْدر انشراح وأ اعتقاٌد  قول أويقترن به
وسواء ، االعتقادي كفٌر ولو مل يقترن به قولٌ أو فعلٌ

   .غضبان أو  هازلباحلكم أوحصول هذا من جاهل 
  

إنَّ الرَّجلَ لََيَتكلَّم:))  فقد قال رسول اهللا      
بالكلمِة ال َيرى هبا بأساً يهوِي بِها سبعَني خريفاً يف 

، ويف معناه حديث رواه ه رواه الترمذي وحسن))النَّارِ
  .البخاري ومسلم

  

 يف  هـ٧٧١ املتوىف سنةوقال تاج الدين السبكي     
وال خالف عند األشعري : ((نصه ما ١/٩١طبقاته ج

 وأصحابه بل وسائر املسلمني أن من تلفظ بالكفر أو فعل
أفعال الكفر أنه كافر باهللا العظيم خملد يف النار وإن عرف 

  .اهـ ))قلبه
  

   



 ٢٣

املتوىف  ويف جامع العلوم واحلكم للشيخ ابن رجب      
 هـ عند شرحه احلديث السادس عشر ما ٧٩٥ سنة
 أو نفس، أو قتل ردة،فأما ما كان من كفر، أو (( :نصه

 فهذا ال يشك مسلم أم ذلك،أخذ مال بغري حق وحنو 
مل يريدوا أنَّ الغضبانَ ال يؤاخذُ به، وكذلك ما يقع من 

ن من طالق وعتاق، أو ميني، فإنه يؤاخذ بذلك الغضبا
   .اهـ)) كُلّه بغري خالف

     

وأما املسلم املكره على قول الكفر بالقتل إن قال      
كلمة الكفر إلنقاذ نفسه مما هدده به الكفار وقلبه غري 

وأما إن تغري خاطره  منشرح مبا يقوله فال حيكم بكفره،
وهذا معىن  كفر، الكفر بعد اإلكراه فشرح صدره بقول

tΒ t⎯﴿ :قوله تعاىل x Ÿ2 «! $$Î/ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ⎯ ÏµÏΖ≈ yϑƒÎ) ωÎ) ô⎯ tΒ 

oνÌ ò2é& …çµ ç6ù=s% uρ B⎦ È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç⎯≈ yϑƒM} $$Î/ ⎯ Å3≈ s9 uρ ⎯̈Β yy uŸ° Ì øä3ø9 $$ Î/ 



 ٢٤
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  :عليهاومن األمثلة املتفق      
 ومكانه القلب كاعتقـاد أن اهللا       :االعتقاديالكفر       

، قال اإلمام أمحد بـن      تعاىل نور مبعىن الضوء أو أنه روح      
ـ ٢٤١ت  (حنبل   من قال عن اهللا جسم ال كاألجسام       : (() ه
من اعتقد أن   : (()هـ٣٢٤ت(، وقال اإلمام األشعري     ))كفر

قـال  ، و ))ف بربه وإنه كافر بـه     اهللا جسم فهو غري عار    
ـ ٤٧٨ت ( اإلمام املتويل وهو من أصحاب الوجـوه يف   )هـ

من اعتقد قدم العامل أو حـدوث       (( :الشـافعياملذهب  
الصانع أو نفي ما هو ثابت للقدمي باإلمجاع ككونه عاملا          
قادرا أو أثبت ما هو منفي عنه باإلمجـاع كـاأللوان أو            

قال الـشيخ   و،  ))كافًراأثبت له االتصال واالنفصال كان      
ـ  ١١٤٣ت( عبد الغين النابلسي   من اعتقد أن اهللا مأل      ((:) هـ

 أو أن   السموات واألرض أو أنه جسم قاعد فوق العرش       



 ٢٥

له احللول يف شىء من األشياء أو يف مجيع األشياء أو أنه            
 فهو كـافر    متحد بشىء من األشياء أو يف مجيع األشياء       

ت ( تقي الدين احلصين  وقال الشيخ   ،  ))وإن زعم أنه مسلم   

النووي جزم يف صفة الـصالة مـن شـرح          (( :)هـ٨٢٩
املهذب بتكفري اجملسمة، قلت وهو الصواب الذي ال حميد         
عنه إذ فيه خمالفة صريح القرءان، قاتل اهللا اجملسمة واملعطلة          

§{ ﴿ خمالفة من  ما أجرأهم على   øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( uθ èδ uρ 
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ال ـوق،  ))يكفر بإثبـات املكـان هللا تعـاىل    ((اهلندية  
ـ ٤٢٩ت  ( ام أبو منصور البغدادي   ـاإلم وأمجع أهل   ((:) ه

  عليـه  السنة على أن اهللا تعاىل ال حيويه مكان وال جيري         
ـ  ٥٩٩ت  (حممد بن هبة الربمكي     اإلمام  ، ومجع   ))زمان  ) هـ

قصيدة )  هـ٥٨٩ت( الدين األيويب رمحه اهللاللسلطان صالح 
يف العقيدة السنية فأقرها السلطان وأمر بتدريسها للكبـار       

  :   والصغار ومما جاء فيها



 ٢٦

  اىل اهللا عن تشبيهـقطر تع   حويه ـامل ال يـوصانع الع
  وحكمه اآلن على ما كانا     قد كان موجودا وال مكانا

  انـر الزمـعن تغي  وعز     عن  املكان انه جلَّـسبح
  هة العلوـجب ه ـمن خصيف الغلو     وزاد  فقد غـال

       

يف مصر ويف وهذه العقيدة تدرس يف جامعة األزهر      
جامعة الزيتونة يف تونس بل وسائر املغرب العريب، وكذا 
يف أندنوسيا وتركيا وبالد الشام والسودان واليمن 

خبارى والداغستان فريقيا وإوالعراق واهلند وباكستان و
   .وأفغانستان وسائر بالد املسلمني

  

وإلقاء املصحف يف لصنم،  كسجود :الفعليالكفر      
 قال ابن عابدين ولو مل يقصد االستخفاف ،القاذورات

 أو أوراق العلوم الشرعية ،ألن فعله يدل على االستخفاف
أو أي ورقة عليها اسم من أمساء اهللا تعاىل مع العلم 

  .فيهاالسم بوجود ا
  

     



 ٢٧

: عياض قال القاضي ، كمن يشتم اهللا تعاىل:القويللكفر ا
أو ، ))كافرال خالف أن ساب اهللا تعاىل من املسلمني ((

يسب نبيا أو يستخف به أو يستحل حمرما باإلمجاع 
 أو يسب ظاهرا،كاخلمر والزىن واللواط أو حيرم حالال 

ملكا من املالئكة أو دين اإلسالم أو قال أنا أفعل بغري 
  . وحنو ذلكتأويل،ة اهللا أو قال ملسلم يا كافر بال مشيئ

  

 أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على والقاعدة     
استخفاف باهللا أو كتبه أو رسله أو مالئكته أو شعائره أو 

 فليحذر كفر،معامل دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده 
  .حالمن ذلك جهده على أي اإلنسان 

  

 والنطق  فورافهي اإلقالع عن الكفر وأما توبة املرتد     
بالشهادتني بقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا 

 الشهادتني، وال ينفعه قول أستغفر اهللا قبل اهللا،رسول 
كما نقل اإلمجاع على ذلك اإلمام اجملتهد أبو بكر بن 

  . هـ٣١٨ املتوىف سنة املنذر



 ٢٨

القاضي عياض املـالكي    كهذا وقد عد كثري من الفقهاء       
 املتـوىف   الفقيه احلنفي بدر الرشيد   وهـ  ٥٤٤املتوىف سنة   

ـ ٧٦٨سنة    والفقيه يوسف األردبيلي الشافعي املتوىف       ه
ـ ٧٩٩ أشياء كثرية يف بيان األلفاظ املكفرة نقلوهـا          ه

 عليها فإن من مل يعرف الـشر   اإلطالععن األئمة فينبغي    
  . يهيقع ف

  ليلة القدر
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ن الكـرمي دفعـة     ءاإنّ اهللا سبحانه وتعاىل أنزل القر          
 ،واحدة إىل السماء الدنيا يف مكان يقال له بيت العـزة          

 ،ومن هذا املكان صار جربيل ينـزله على رسول اهللا 









 ٣٢

  زكاة الفطر
      

 هي زكاة عن البـدن ال عـن املـال،           زكاة الفطر       
ـَضلَ عن دينه وكسوته ومسكنه          واجبة على كل مسلم ف

جتب بـإدراك   و. وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته      
ـ          ا عنـد   جزء من رمضان وجزء من شوال بأن كان حي

 وعلى هذا جتب على     ،خر يوم من رمضان   ءاغروب مشس   
خر أيـام رمـضان     ءااملولود اجلديد الذي ولد      عنالويل  

  .وأدرك جزًءا من شوال
  

وزكاة الفطرة خيرجها املسلم عن نفسه وعمن عليـه        
أما إن كانوا غري مسلمني فال      . نفقتهم إن كانوا مسلمني   

فمن كان له أبـوان     . جتب زكام على الشخص املسلم    
 وجيب على   مسلمان فقريان وجب عليه أداء الزكاة عنهما      

الرجل املسلم فطرة زوجتـه وأوالده الـذين هـم دون           
  .البلوغ

  



 ٣٣

وال جيب على األب دفع زكاة الفطر عن ابنه أو ابنته                
وال يصح  .البالغني، وإمنا يؤدي البالغ عن نفسه إن استطاع       
إخرا  . ج زكاة الفطر عن الولد البالغ إال بإذنه

       

راجها على كل واحد    وأما مقدار الزكاة اليت جيب إخ         
فإن كان قوت البلـد األرز      . صاع من غالب قوت البلد    

مثال فاملقدار على كل واحد صاع من األرز وإن كان من           
غالب قوت البلد القمح فاملقدار على كل واحد صاع من          

الصاع (. وإن شاء قّوم الصاع وأخرج ماال بقيمته      . القمح
  ). واملد ملء الكفني املعتدلتني،أربعة أمداد

   
ويف أداء الزكاة ال بد من النية وهو أن ينوي بقلبـه                

رواه  ))عمالُ بِالنيـات  ألإِنما ا ((: زكاة الفرض لقوله    
وتعطى الزكاة لفقري حمتاج ولكل مـن       البخاري ومسلم،   

. يستحق الزكاة، وال حيوز دفعها لبناء مساجد أو مدارس        
حيرم تأخريها  وجيب أداؤها قبل غروب مشس يوم العيد و       



 ٣٤

، واألفضل  وجيوز تعجيلها من أول رمضان    . عنه بال عذر  
  . أن خترج يوم العيد قبل صالة العيد

  

 النصيحة يف دفع الزكاة إىل مستحقيها
  

  اسم ملـا     :وشرعا التطهري واإلصالح،    :لغةالزكاة       
  . خيرج عن مال أو بدن على وجه خمصوص

  

 ور اإلسالم، قال  وهي أحد األمور اليت هي أعظم أم           
θ#) ﴿: اهللا تعاىل ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9  ،]سورة البقرة [﴾ ∪⊃⊇∩  #$

اإلسالم أن تـشهد  ( (: ديث جربيلـيف ح  الـوق
أن ال إله إالَّ اهللا وأنَّ حممداً رسول اللَّه، وتقيم الصالة،           
وتؤيت الزكاة، وتصوم رمـضان، وحتـّج البيـت إن          

    .رواه البخاري ومسلم)) طعت إليه سبيالًاست
  

 ومنع الزكاة من الكبائر ، روى ابن حبان من حديث              
 لَعن آكلَ الربا وُموكلَهُ     أَنَّ رسولَ اهللا  : ((ابن مسعود 



 ٣٥

 ومن منعها وهو ال يراها واجبـة فهـو          ،))ومانع الزكاة 
  .مرتد يطلب منه الرجوع عن هذه الردة

  

  ة الشرعيةمصارف الزكا
       

وجتب الزكاة يف اإلبل، والبقر، والغـنم، والتمـر،              
والزبيب، والزورع املقتاتة حالة االختيـار، والـذهب،        
والفضة، واملعدن، والركاز منهما، وأمـوال التجـارة،        

 وال جيوز دفعها إال إىل األصناف الثمانية الـذين         والفطر،
$ ﴿:ذكرهم اهللا يف القـرءان بقولـه       yϑ ¯Ρ Î) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï™ !# t s) à ù= Ï9 

È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ t⎦, Î# Ïϑ≈ yè ø9 $# uρ $ pκ ö n= tæ Ïπ x ©9 xσ ßϑ ø9 $# uρ öΝ åκ æ5θ è= è% † Îû uρ É>$ s% Ìh9 $# 

t⎦⎫ ÏΒ Ì≈ tó ø9 $# uρ † Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! $# È⎦ ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# ( Zπ ŸÒƒ Ì sù š∅ ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ 

íΟŠ Î= tæ ÒΟ‹ Å6 ym ∩∉⊃∪ ﴾] سورة التوبة[.      
 

  :وبياهنم على ما يلي     



 ٣٦

 مجع فقري، وهو من ال نفقة له واجبة وال          :الفقراء )١
 موقعـا مـن     ما يقع مال و ال كسب حالل يستغل منه        

  .كفايته، أي ال جيد إال أقل من نصف كفايته
 مجع مسكني، وهو الذي له ما يـسد         :املساكني )٢
نه ال يكفيه كفاية    ا من حاجته إما مبلك أو بعمل، لك       مسد

الئقة حباله، كأن تكون كفايته عشرة فيجـد مثانيـة أو           
  .سبعة
 من نـصبهم اخلليفـة ألخـذ        :العاملون عليها  )٣

الزكوات من أصحاب األموال ومل جيعل هلـم أجـرة يف           
  .بيت املال، وهم ال وجود هلم اليوم، فيسقط سهمهم

 هم من كانوا ضعيفي النية يف أهل        :املؤلفة قلوهبم  )٤
م، بأن يكونوا دخلوا يف اإلسـالم ويف أنفـسهم          اإلسال

وحشة من املسلمني، أي مل يتآلفوا مع املـسلمني بعـد،           
  .فيعطون حىت تقوى نيام باإلسالم من الزكاة



 ٣٧

 أي العبيد األرقاء املكاتبون، ويعسر      :ويف الرقاب  )٥
   .وجودهم يف هذه األيام

 هم املدينون الذين ارتكبتهم الـديون       :الغارمون )٦
  .الوفاءطيعوا ومل يست
 أي الغزاة املتطوعـون باجلهـاد       :ويف سبيل اهللا   )٧

  .فيعطون ما حيتاجونه للجهاد
 املراد به املسافر املقطـوع يف بلـد         :ابن السبيل  )٨

الزكاة الذي ليس معه ما يعود به إىل بلده، فيعطـى مـا             
  . يكفيه إلكمال سفره وللعودة إىل بلده من مال الزكاة

  

أنه ال جيوز وال يصح صـرف       وليعلم إخوة اإلسالم         
. اآلية الزكاة إىل غري األصناف الثمانية املذكورة يف هذه       

$ ﴿ فمن املعلوم أن لفـظ     yϑ ¯Ρ Î) ﴾     يف قولـه تعـاىل: ﴿ $ yϑ ¯Ρ Î) 

àM≈ s% y‰ ¢Á9 يفيد احلصر يف األصناف اليت ذكرناها سابقا،        ﴾ #$

ولو كانت الزكاة معدة لكل عمل خري النتفى احلـصر،          
  .وهذا خالف اآلية



 ٣٨

Îûuρ È≅‹Î6†﴿ زيادة إيضاح يف تفسري y™ «! $#﴾  
  

†﴿ :قال أبو حيان يف تفسريه املسمى بالنهر املاد             Îû uρ 

È≅‹ Î6 y™ «!     إهـ. هو اجملاهد يعطى منها: ﴾#$
†﴿ وقال الرازي يف تفسريه يف قوله تعـاىل             Îû uρ È≅‹ Î6 y™ 

«!    .يعين الغزاة  إهـ:  قال املفسرون :﴾#$

 الصنف الـسابع  ((: يف روضة الطالبني  وقال النووي        
﴿† Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! وهم الغـزاة الـذين ال رزق هلـم يف           ﴾#$

   . إهـ))الفيء
  

†﴿ فال يصح تفسري قوله تعاىل          Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! بكـل   ﴾#$

عمل خريي ألنه مل يقل بذلك عامل من أهل االجتهاد وال           
 ممن يدانيهم، فليحذر كل احلذر من هؤالء الذين يلّمـون         

أموال الزكاة باسم بناء املستشفى أو بناء جامع أو بنـاء           
مدرسة، فمن دفع زكاة ماله أو زكاة الفطرة هلـذا فـال            
جتزئ عنه وال تربأ ذمته، ألنه لو كان كل عمل خـريي            



 ٣٩

† ﴿ وله تعاىل ـيدخل يف ق   Îû uρ È≅‹ Î6 y™ «! ما قال الرسول    ﴾ #$

: ))      ُقَوِّي مالَ لنِّي وغا ليهظّ فالَ حـِسبٍ ورواه  ))كْت 
  .أبو داود

  

وليعلم أن املوقع يف كثري من هذه املخالفات جتـرؤ                
كثري من الناس املنتسبة للعلم بالقرءان والسنة على الفتوى         
من غري علم وال مستند فليتقوا اهللا، وليعلموا أنه سائلهم          
يوم القيامة يوم ال ينفع جاه وال مال وال بنون إال من أتى             

 الإِنَّ رِجـا  ((  وقد قال رسـول اهللا    . ب سليم اهللا بقل 
 فَلَُهـم النـاُر يـوم       يتخوُضونَ في مالِ اللَّه بِغيرِ حقٍّ     

ةاميرواه البخاري))الْق .  
  

ونصيحتنا للمسلمني الذين يريدون تأدية الزكـاة أن             
يتأكدوا أهنا تصل بعينها للمستحقني ولو احتاجوا لدفعها        

 وال يسلموها إىل من ال يتقي اهللا يف صرفها كأن           يهم،بأيد
  . خيلطها بالربا يف البنوك



٤٠  

وليذكر من يريد رضا ربه وسالمة دينة والنجـاة يف               
الَ تزولُ قَدما عبد يوم  )) : ءاخرته حديث رسول اهللا

         يمف هلْمعن عو ،اهأَفْن يمف رِهمع نأَلَ عسى يتح ةاميالق 
ـ           ن فَعلَ، وعن ماله من أَين اكْتسبه وفيم أَنفَقَـه، وع

الَهأَب يمف همرواه الترمذي وقال حديث حسن))جِس  .  
  

      صالة عيد الفطر

تصح صالة العيد مجاعة وفرادى ووقتها مـا بـني               
طلوع الشمس إىل أن تزول عن وسط السماء إىل جهـة           
املغرب واألفضل تأخريها حىت ترتفع الشمس قدر رمـح         

ـ       أيحبسب رأي العني     شروق،  بعد حنو ثلث ساعة من ال
، والُسنة أن تصلى مجاعة      ذلك الوقت قضاها   يفومن فاتته   

 وينادى هلا الصالة جامعة وال يؤذن هلا وال يقام، وينبغي         
 مجيع مبطالت الصالة مع اإلتيان      اللمصلى أن جيتنب فيه   

، وهـي   بأركان الصالة وشروط صحة وقبول الـصالة      
 ركعتان حيرم هبما بنية صالة عيد الفطر، مث بعد تكـبرية          



٤١  

اإلحرام يأيت بدعاء االفتتاح مث سبع تكبريات بـني كـل           
سبحان اهللا واحلمد هللا وال اله إال اهللا        : ثنتني منهما يقول  

مث يتعوذ ويقرأ الفاحتة ويكرب يف الثانية مخـسا         . واهللا اكرب 
قبل القراءة ويرفع يديه يف اجلميع أي الـسبع واخلمـس           

 القراءة  كغريها من تكبريات الصالة ولو نسيها وشرع يف       
فاتت مل يعد هلا، ولو تركها مل يكن عليه شىء وصحت           

، ﴾ úX﴿ بعد الفاحتـة يف األوىل      أن يقرأ  ويسنصالته،  
ÏM﴿ ويف الثانية  t/ u tI ø% $# èπ tã$ ¡¡9 بكماهلا جهرا، ولو قـرأ يف     ﴾#$

Ëx ﴿ األوىل Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{ ≅ö﴿ويف الثانية    ﴾#$ yδ y79 s? r& 

ß]ƒ Ï‰ ym Ï π u‹ Ï±≈ tó ø9   .كان سنة أيضا ﴾#$
  

 يف  تلـك الـيت    أركاهنمـا ك   ويسن بعدمها خطبتان       
 والوصية بـالتقوى    ، والصالة على النيب   ، محد اهللا  :ةاجلمع
 والدعاء للمـؤمنني يف     ، وءاية مفهمة يف إحدامها    ،فيهما
ويعلمهم فيها أحكام الفطرة، يفتتح األوىل بتـسع   . الثانية



٤٢  

تكبريات والثانية بسبع والء، فلو ترك اخلطيب التكبريات        
  .صحت خطبته

  

ويندب الغسل ويدخل وقته بنصف الليل واألحسن            
فعله بعد الفجر ويندب الطيب والتزين بأحـسن ثيابـه          

ويذهب مـصلي    ،كاجلمعةلكريهة  وبإزالة الظفر والريح ا   
العيد يف طريق ويرجع يف أخرى ويبكر الناس إال اإلمـام           
واخلطيب حيضر وقت صالة عيد الفطر، ويأكل يف عيـد          

ويـذهب  . الفطر قبل صالة العيد مترا وترا أو شىء آخر        
للعيد ماشيا بسكينة، ولو ذهب راكبا جيوز، والراجع منها        

  .خمري بني املشي والركوب
  

ويندب التكبري حلاضر ومسافر وذكر وغريه، بغروب            

θ#)﴿ :الشمس ليلة عيد الفطر، قال اهللا تعـاىل  è= Ïϑ ò6 çG Ï9 uρ  

nο £‰ Ïè ø9 $# (#ρ ç Éi9 x6 çG Ï9 uρ ©! $# 4† n? tã $ tΒ öΝ ä31 y‰ yδ öΝ à6 ¯= yè s9 uρ 

šχρ ã ä3 ô± n@  ﴾ ] يف املنازل والطرق واملـساجد      ]سورة البقرة



٤٣  

م اإلمام بـصالة    واألسواق وخلف الصلوات إىل أن حير     
  . العيد

  

وبالنسبة للتهنئة بالعيد أجاب الشهاب ابن حجر أهنا             
: مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقـال         

باب ما روى يف قول الناس بعضهم لبعض يف العيد تقبل           
وحيتج لعموم التهنئة ملا حيدث مـن  : اهللا منا ومنك مث قال 

  .عية سجود الشكر والتعزيةنعمة أو يندفع من نقمة مبشرو
  

والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام وقيل لعـود               
السرور بعوده وقيل غري ذلك ويسن أحياء ليلـة العيـد           

 عيد  بالعبادة من صالة وغريها وأول عيد صاله النيب         
الفطر يف السنة الثانية من اهلجرة ومل يتركها فهي سـنة           

  .مؤكدة
  

 



 ٤٤

  تكبريات  العيد
  

، اُهللا اكْبر  ،    ال إله إال اهللا    اكْبر،كْبر اُهللا اكْبر اُهللا     أاُهللا       
  اُهللا اكْبر ، وِهللا احلَمد

، اُهللا اكْبر  ،    ال إله إال اهللا    اكْبر،كْبر اُهللا اكْبر اُهللا     أاُهللا       
  اُهللا اكْبر ، وِهللا احلَمد

، اُهللا اكْبر  ،    ال إله إال اهللا    اكْبر،بر اُهللا اكْبر اُهللا     كْأاُهللا       
  اُهللا اكْبر ، وِهللا احلَمد

        رانَ اِهللا         كَبِرياً،اُهللا أكْبحـبرياً وسِهللا كَـث ـداحلَمو 
  .وبِحمده بكْرةً وأصيالً

            نو هدعو قده صدحإالَّ اُهللا و ال إله    ـزأعو هدبع رص
  .جنده وهزم األحزاب وحده

                  ينالد لَه نيصلخاه ، مإالَّ إي دبعإالَّ اُهللا ، وال ن ال إله
  .ولَو كَرِه الكَافرونَ

) سيدنا(حممد ، وعلى آلِ ) سيدنا(اللَّهم صلّ على      
  حممد ، وعلى أنصارِ ) سيدنا(بِ حممد ، وعلى أصحا





 ٤٦

والعدالة وتلقى هذا العلم عن مثله وهكذا بإسناد متـصل        
 .إىل رسول اهللا 

يف شهر رمضان حمطة للتـزود بـصاحل         أن يكون له     •
ن الصرب على طاعة اهللا     ، وإ فإنّ خري الزاد التقوى   األعمال،  

 .سبحانه وتعاىل أهون من الصرب على عذابه
، ة يف ليايل رمضان العظيمة املبارك     ات بالطاع أن جيِدَّ    •

وأن يعتكـف فيهـا      ،ممن يرتادون املساجد  وأن يكون   
ـ قيـام و  لل،  خاصة يف العشر األواخر من رمضان      ذكر ال

من كان عليـه    ه بأن   ذكّرن، و وتعلم أمور الدين   تالوةالو
 .  فليشتغل بالقضاء فَدين اهللا أحّق بالوفاءصلوات قضاء 
أن يعمل مبا أوردناه يف هذه الرسالة مـن أحكـام            •

حـول الزكـاة    سيما   ال مهمة  شرعية ومالحظات دينية    
 .وكيفية دفعها وصرفها

  

¬! ‰ôϑptø:$#uρ Éb> u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yè ø9 $# 



  
< <
  ٣  .........................................املقدمة -
  ٤ ................. كيف يثبت شهر رمضان املبارك -
  ٩ ................. أحكام الصيام يف شهر اإلحسان -
  ١٠ ......................... شرائط وجوب الصيام -
  ١١  ................................ فرائض الصيام-
  ١٣ ..............................  مفسدات الصيام-
  ١٥  ................. ما جيب على املفطر يف رمضان-
  ١٩ .........................  ما يستحب يف الصيام-
  ٢٠.....    يف بيان أن الردة تفسد الصوم فائدة جليلة -
  ٢١  ................................... أقسام الردة-
  ٢٨ .................................... ليلة القدر -
  ٣٢ ................................... زكاة الفطر -
  ٣٤ ...........النصيحة يف دفع الزكاة إىل مستحقيها -
   ٣٥  ............................... مصارف الزكاة-
  ٣٨  ................................... زيادة فائدة-
   ٤٠  ..............................صالة عيد الفطر -
  ٤٤  ................................تكبريات العيد -
 ٤٥ ........................................ اخلامتة -


	Final Arabic Book.pdf
	8.pdf
	تكبيرات  العيد





