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 6 عمدة األحكام 

 امسالدرس اخل

هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى أهل بيته الطيبني  احلمد
 ، أما بعد...الطاهرين وعلى من سار على دربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين

نلتقي يف هذه الليلة املباركة يف ُغرة شهر رجب، من عام ألٍف وأربعمائة وواحٍد وأربعني  فإننا
احلافظ عبد الغين من اهلجرة. استكماًلا ملا بدأهنا من التعليق على األحاديث اليت أوردها 

يف كتابه )عمدة األحكام من كالم خري  -رمحه هللا تعاىل ونفعنا هللا بعلومه–املقدسي 
يف   -بعون هللا عز وجل–، صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، ونبتدأ يف هذا الدرس األانم(

 كتاب )الصيام(.

 :-رمحه هللا تعاىل–يقول املصنف 

 (.الصِ َيامِ  ِكَتاب  )

حيُسن بنا أن نذكر بعض  -رمحة هللا عليه–وقبل البدء مبدارسة األحاديث اليت نقلها احلافظ 
 املسائل املتعلقة هبذا الباب:

 املسألة األوىل/ تعريف الصيام:

جمرد اإلمساك؛ فاإلمساك عن أي شيٍء ُيسمى صياماا، فاإلمساك عن الكالم  الصيام لغًة:
ِإّن ِ َنَذْرت  لِلرَّْْحَِن َصْوًما ﴿حكايةا عن مرمي  -عز وجل–لغةا ُيسمى صياماا، ومنه قول هللا 

وإمساك اخليل عن الصهيل أو عن أكل العلف ، [26]مرمي: ﴾فَ َلْن أ َكلِ َم اْليَ ْوَم ِإنِسيًّا
 ُيسمى صياماا، ومنه قول النابغة:

 
 الل ج ما تَعل ك   َوأ خرى الَعجاجِ  ََتتَ                        صاِئَمة   َغي   َوَخيل   ِصيام   َخيل  
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وتوقُّف الشمس حلظةا يف كبد السماء ُيسمى صياماا، الصيام ُيطلق على اإلمساك وُيطلق  
على الوقوف على الشيء، والوقوف على الشيء هو من اإلمساك، فشرعاا: التعبد هلل تعاىل 
لإلمساك عن أشياء خمصوصة يف زمٍن خمصوص من شخٍص خمصوص، وهذا التعريف هبذه 

" هذا إشارة إىل الركن األول من أركان التعبد هللصيام؛ فقولنا: "الصيغة اشتمل على أركان ال
فط ِّرات، 

ُ
الصيام وهو النية، وقولنا: "عن أشياء خمصوصة" هذا إشارة إىل الركن الثاين وهو امل

" إشارة إىل الركن الثالث وهو الزمن الذي هو من طلوع الفجر يف زمٍن خمصوصوقولنا: "
 الثاين إىل غروب الشمس.

نا: "من شخٍص خمصوص" إشارة إىل الركن الرابع من أركان الصيام وهو: من جيب عليه وقول
 الصوم وهو من توفرت فيه ثالثة شروط:

 ِذيَن آَمن وا ك ِتَب َعَلْيك م  ﴿ََي أَي َُّها الَّ  :-عز وجل-كقول هللا   الشرط األول/ اإلسالم:
َه ألهل اإلميان، فالكافر ًل يصح الدًللة؟ أن اخلطاب وُ  ما وجه، [183]البقرة: الصِ َيام ﴾ ج ِّ

 منه الصوم حىت ُيسلم.

والتكليف يشتمل على وصفني: وصف العقل ووصف  الشرط الثاّن/ أن يكون م كلًَّفا:
قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عند أيب داوود، أن النيب  -رضي هللا عنه-البلوغ؛ حلديث عليٍ  

 .«عن الصغي حىت يبلغ واجملنون حىت يفيق :ومنها ثالثة   عن القلم   ر ِفع»

﴿ال ي َكلِ ف  اَّللَّ  نَ ْفًسا ِإالَّ : -عز وجل-لقول هللا  على الصوم:الثالث/ القادر الشرط 
وضد القدرة العجز، فالعاجز ًل جيب عليه الصوم، والعاجز عن ، [286]البقرة:و ْسَعَها﴾

 الصوم ينقسم إىل قسمني:

 أن يكون عاجزاا عجزاا دائماا ًل يُرجى يف تقدير البشر شفاؤه، فهذا الواجب عليه  إما
﴿َوَعَلى الَِّذيَن يف قول هللا تعاىل:  -رضي هللا عنهما-اإلطعام، لقول ابن عباس 

ليست مبنسوخة، هي للكبي الذي ال يستطيع »قال: ، [184]البقرة:ي ِطيق ونَه ﴾
 رواُه البخاري. «الصوم
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 لثاين: العاجز عجزاا يُرجى شفاؤه وبُرئه، فهذا ينتظر حىت إذا ُشفي قضى ما النوع ا

ًما َمْعد وَدات  َفَمْن َكاَن ِمْنك ْم َمرِيًضا َأْو َعَلى : -عز وجل-عليه؛ لقول هللا  ﴿َأَيَّ
م  أ َخرَ  َسَفر    .[184]البقرة:﴾َفِعدَّة  ِمْن َأَيَّ

 املسألة الثانية/ ح كم صوم رمضان:

 واجٌب، وقد دلَّ على وجوبه دليل الكتاب والسنة واإلمجاع:

 ﴿ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ك ِتَب َعَلْيك م  الصِ َيام ﴾: -عز وجل-قول هللا  أما دليل الكتاب:
 مبعىن: فُرَِّض." ك ِتبَ " ،[183]البقرة:

، وذكر «ََخْس   َعَلى اإِلْساَلم   ب ِنَ »: -صلى هللا عليه وسلم–قول النيب  وأما دليل السنة:
 منها صيام رمضان.

 .-رمحه هللا تعاىل– فقد نقله واحد من أهل العلم منهم ابن ُقدامة وأما اإلمجاع:

تسع  -صلى هللا عليه وسلم–وقد فُرض الصوم يف السنة الثانية من اهلجرة، وقد صام النيب 
 الباري(.رمضاانٍت ابإلمجاع كما نقله احلافظ بن حجر يف )فتح 

 املسألة الثالثة/ احلكمة من فرض صيام رمضان:

 .[183]البقرة:﴿َلَعلَّك ْم تَ ت َّق وَن﴾إليها يف قوله:  -عز وجل-احلكمة أشار هللا 

رضي هللا عنه -، فقد نقل عن أيب هريرة -رمحه هللا تعاىل–مث نبدأ يف ُمدارسة ما نقله احلافظ 
 َوال يَ ْوم   ِبَصْومِ  رََمَضانَ  تَ َقدَّم وا ال»: - عليه وسلمصلى هللا–، قال: قال رسول هللا -وأرضاه
 .«فَ ْلَيص ْمه   َصْوًما َيص وم   َكانَ   رَج ل   ِإال يَ ْوَمْيِ 

حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو هذا احلديث؛ ليُبني لنا  -رمحه هللا تعاىل–أورد املصنف 
هذا  "تَ َقدَّم وا "ال "، يف قوله:يَ ْوَمْيِ  َوال يَ ْوم   ِبَصْومِ  َرَمَضانَ  تَ َقدَّم وا البصوم يومني، قوله: "

 هني، وهل هو للتحرمي أو للكراهة؟

على قولني: األقرب أنه للتحرمي؛ ألن األصل يف النهي التحرمي، وًل صارف له إىل الكراهة، 
أقرب ما  أنَّ  فاجلواب:فإن قيل: ما احلكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني؟ 
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قيل يف ذلك: ألن الصوم متعلٌق برؤية اهلالل، فمن تقدَّم بصوم يوم أو يومني فكأنه طعن يف  
، وقال بعض العلماء: أنَّ احلكمة: حىت ًل خيتلط النفل ابلفرض، النفل الذي هو هذا احلكم

انفلة تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني، والفرض هو رمضان، فكان النهي حىت يكون هناك 
 اصٌل ما بني النفل والفرض.ف

 مسألة: جيوز تقدم رمضان بصوم يوم  أو يومي يف حالي:

ما أشار إليه هذا احلديث الذي معنا وهو أن يكون لإلنسان عادة يف الصوم،   احلالة األوىل:
كأن يكون من عادته صوم اًلثنني أو اخلميس، فُيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومني، 

 الإِ »يف احلديث الذي معنا:  -صلى هللا عليه وسلم–نئٍذ الصوم؛ لقول النيب فإنه جيوز له حي
 .«فَ ْلَيص ْمه   َصْوًما َيص وم   َكانَ   رَج ل  

إذا كان على اإلنسان قضاٌء من رمضان املاضي فضاق عليه الوقت فإن له أن  احلالة الثانية:
 يصوم وًل حرج عليه يف ذلك؛ ألن هذا أمٌر واجب.

به على جواز قول: "رمضان" بدون ذكر الشهر، وقد  اسُتدِّل" َرَمَضانَ  تَ َقدَّم وا ال"قوله: 
أنه جائز من غري كراهة، يف هذا احلديث الذي  :واألقرب  ذلك على قولنياختلف الفقهاء يف

ُموا شهر "ًل مل يقل: -عليه السالم–معنا أن النيب  والكراهة حكم شرعي ، َرَمَضاَن" تَ َقدَّ
 الدليل وًل دليل يدل على كراهة ذلك.يفتقر إىل 

قوله: "رمضان": ُُسي بذلك ألنه صادف وقت تسميته شدة احلر يف الرمضاء، فُسمي بذلك 
 من هذا الوجه، وقيل: يرمض الذنوب واخلطااي؛ أي: حيرقها.

 ، أو: للتنويع وليست للشك."يَ ْوَمْيِ  َوال يَ ْوم   ِبَصْومِ "قوله: 

خاص للرجال دون النساء ، هل هذا اًلستثناء "فَ ْلَيص ْمه   َصْوًما َيص وم   َكانَ   رَج ل   الإِ "قوله: 
ألنه قال: "إًل رجٌل"؟ اجلواب: ًل، فهذا احلكم يشمل الرجال والنساء وإمنا خصص الرجال 

 ]أنَّ ما خرج خمرج الغالب فال يُعترب مفهومه[. والقاعدة:من ابب التغليب، 

 حة.، الالم لإلاب"فَ ْلَيص ْمه  "قوله: 
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 إشكال وجوابه: 

ُيشكل على احلديث الذي معنا ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث ُعمران بن حصني؛ 
 شيئا؟ يريد الشهر هذا َسرر من ص مت هل»قال لرجٍل:  -صلى هللا عليه وسلم–أن النيب 

: فإذا أفطرت من رمضان فص م -صلى هللا عليه وسلم–شعبان، فقال: ال، فقال النيب 
 .«يومي مكانه

رار آخر الشهر، ُُسيت بذلك  "َسرر الشهر"قوله:  هكذا بفتح السني وكسرها، واملراد ابلس ِّ
 ًلسرتار القمر فيها.

وهو أن هذا  -رمحه هللا تعاىل–جُياب عنه مبا ذكره املاجري  اجلواب عن هذا اإلشكال:
الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو أنه نذره، فرتكه خوفاا من دخوله يف النهي عن تقدم 

 .أن الصوم املعتاد ًل يدخل يف هذا النهي -صلى هللا عليه وسلم–رمضان، فبنيَّ له النيب 

مسعت »، قال: -عنهمارضي هللا -عن عبد هللا بن عمر  -رمحه هللا تعاىل–مث نقل املصنف 
 فأفِطروا، رأيتموه وإذا فص وموا، رأيتموه يقول: إذا -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 

 .«له   فاقدر وا عليكم غ مَّ  فإن

 هذا احلديث ليُبني لنا طرق إثبات دخول الشهر اهلجري. -رمحه هللا تعاىل–ساق املصنف 

أي هالل رمضان، ويف هذا دليٌل على وجوب : رأيتموه" إذا"، "فص وموا رأيتموه إذا" قوله:
 صوم رمضان برؤية اهلالل، فصوم رمضان جيب أبمرين:

 ﴾َفَمْن َشِهَد ِمْنك م  الشَّْهَر فَ ْلَيص ْمه  ﴿: -عز وجل-كقول هللا   رؤية هالله:األمر األول/ 
وللحديث الذي معنا، ويكفي إلثبات دخول شهر رمضان شاهٌد واحد؛ يف ، [185]البقرة:

 عليهِ  هللا   صلَّى- النيبَّ  فأخربت   اهلاللَ  الناس   تراَءى»حديث عبد هللا بن عمر، قال: 
 .«ابلصيامِ  وأمر فصام رأيت ه، أّن -وسلَّمَ 

 الثاّن مما حيصل به إثبات دخول شهر مضان ووجوب صيامه/ إكمال شعبان ثالثي يوًما.
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الرؤية هي املستند الشرعي يف أحكام ، يف هذا دليل على أن "فص وموا رأيتموه إذا"قوله:  
 ، فاحلكم متعلٌق ابلرؤية.الصيام واإلفطار، وأنه ًل عربة ابحلساب

هل ال بد يف الرؤية أن ت رى ابلعي اجملردة أو أنه يفصل يف ذلك الرؤية من خالل  مسألة:
 املكربات واملراصد؟

 أنه يشمل ذلك كله. اجلواب/

عام، فهل جيب إذا ُرؤَي اهلالل الصوم على مجيع املسلمني ، اخلطاب هنا "رأيتموه إذا"قوله: 
 يف مجيع البلدان ألن اللفظ هنا عام؟

يف هذه املسألة على أقواٍل كثرية، األقرب منها:  -رمحة هللا عليهم–اختلف الفقهاء  اجلواب:
ق أن من وافق البلد الذي ُرؤَي فيه اهلالل يف مطلع اهلالل وجب عليه الصوم، ومن مل يواف

هذا البلد يف املطلع فإنه ًل جيب عليه الصوم، فاحلكم إذاا متعلٌق ابختالف املطالع، فمن كان 
ا عن مكان رؤية اهلالل ومل يتفق معهم يف املطلع فال جيب عليه الصوم؛ ألن اهلالل عنده  بعيدا

ا أصدر ويل مل يُرى ًل حقيقةا وًل ُحكماا، واملعمول اليوم به أن الناس تبٌع لوًلة أمورهم، فإذ
 األمر بياانا بذلك وجب على الناس اتباعه.

 مسألة: ما احلكم فيمن رأى هالل رمضان لوحده؟، "فص وموا رأيتموه إذا"قوله: 

يف هذه املسألة خالف واألقرب أنه جيب عليه الصوم حىت ولو رُدَّ قوله، فإنه جيب عليه هو 
َشِهَد ِمْنك م  الشَّْهَر َفَمْن ﴿: -عز وجل-يف خاصة نفسه الصوم؛ لقول هللا 

رمحة هللا –، وهذا شهده، وهذا هو املشهور يف مذهب احلنابلة [185]البقرة:﴾فَ ْلَيص ْمه  
 .-عليهم

 أي: هالل شوال. "فأفِطروا رأيتموه وإذا"قوله: 

 مسألة: ما احلكم فيمن رأى هالل شوال لوحده ور دَّ قوله؟

 وإذا»قال:  -عليه الصالة والسالم–يف هذه املسألة خالف واألقرب: أنه يُفطر؛ ألن النيب 
، وهذا رآه، لكن ينبغي أن يُفطر سراا دفعاا للتهمة عن نفسه؛ حىت ًل يُظهِّر «فأفِطروا رأيتموه
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خمالفة املسلمني، وهبذا يُعلم: أن من انفرد برؤية اهلالل سواء كان هالل رمضان أو هالل  
 شوال لَزَِّمُه العمل مبقتضى رؤيته هو.

 ، أي: ُسرتِّ عليكم بغيٍم أو غريه."عليكم غ مَّ  فإن" قوله:

، واملعىن: أبلغوه قدره وذلك بضم الدال أو كسرها: )فاقُدروا/ فاقدِّروا( له " "فاقدر واقوله: 
 إبمتامه ثالثني يوماا.

 مسألة: ما حكم صيام يوم الشك؟

من شعبان إذا حال ما هو يوم الشك؟ يوم الشك على الصحيح: هو يوم الثالثني  أواًل:
دون رؤية اهلالل غيٌم أو غباٌر أو ُدخاٌن أو حنو ذلك، فهنا حيصل الشك؛ ألن الناس إذا 

ا األول من رمضان أم  تراءوا اهلالل ليلة الثالثني وحال دون رؤية اهلالل حائل، مل يُعلم غدا
 ن.الثالثني من شعبا

حكم صوم يوم الشك: حمل خالف والصحيح أنه حيرم صومه وهو قول مجهور العلماء  اثنًيا:
 ِفيهِ  ي َشكُّ  الَِّذي اليَ ْومَ  َصامَ  َمنْ »قال:  -رضي هللا عنه-خالفاا للحنابلة؛ حلديث عمار 

 .«اْلَقاِسمِ  َأابَ  َعَصى فَ َقدْ 

قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك  -رمحه هللا تعاىل–مث نقل املصنف 
 .«بَ رََكةً  السَّح ورِ  يف  َفِإنَّ  َتَسحَّر وا»صلى هللا عليه وسلم: –

هذا احلديث ليُبني أدب من آداب الصيام املستحبة  -رمحه هللا تعاىل–ساق لنا املصنف 
 وهو: السحور.

، ومجهور العلماء هذا األمر هل هو للوجوب أم لالستحباباختُلف يف " َتَسحَّر وا" قوله:
 -صلى هللا عليه وسلم–على أنه لالستحباب وقد نُقل اإلمجاع على ذلك؛ ملواظبة النيب 

 وأصحابه عليه.

الفرق بني السَّحور ابلفتح والسُّحور ابلضم: أن السَّحور هو  السَّح وِر" يف  "َفِإنَّ قوله: 
، فإذا قام وُيشرب يف وقت السَّحر، وأما السُّحور: فهو فعل األكل الطعام، يعين: ما يُؤكل
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اإلنسان وقت السَّحر يريد الصوم فقرَّب التمر واملاء، التمر واملاء ُيسمى َسحور، فإذا أكل  
 التمر وشرب املاء ُسي هذا الفعل الذي يفعله ُسحور.

الكثري، مأخوذٌة من الربِّكة وهي جممع املاء ، الربكة هي اخلري "بَ رََكةً  السَّح ورِ  يف  ِإنَّ فَ "قوله: 
 الكثري.

 بركة السحور تنقسم إىل قسمي:

 بركٌة دينية وتتضح فيما يلي: القسم األول/

وأتسياا به ويف ذلك خريي الدنيا  -صلى هللا عليه وسلم–أن يف ذلك امتثاٌل ألمر النيب  أواًل:
 واآلخرة.

-أن هللا تعاىل ومالئكته ُيصلون على املتسحر ملا رواه أمحد عن أيب سعيٍد اخلدري  اثنًيا:
 َوَلوْ  َتَدع وه   َفال بَ رََكة   َأْكَلة   السُّح ور  »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–رضي هللا عنه، أن النيب 

َ  َفِإنَّ  َماء   ِمنْ  َجْرَعةً  َأَحد ك مْ  جَيْرَعَ  َأنْ   َعَلى ي َصلُّونَ  َوَمالِئَكَته   -عز وجل-اَّللَّ
رِينَ   ، واحلديث حسَّنه األلباين يف )اجلامع الصغري(.«اْلم َتَسحِ 

 الصَّْوم ِإالَّ »أنه عوٌن على عبادة عظيمة وهي عبادة الصوم، كما يف احلديث القدسي:  اثلثًا:
 العبادة بقوة ونشاط. ، فالسحور يُعني الصائم على إمتام هذه«بِهِ  َأْجِزي َوَأنَ  ِل  َفِإنَّه  

أنه سبٌب للقيام من النوم يف الوقت املبارك وهو وقت السََّحر، فُيدرك يف ذلك الدعاء  رابًعا:
 واًلستغفار والوتر إن مل يوتر قبل ذلك.

أن به حيصل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو خمالفة أهل الكتاب، ملا ثبت  خامًسا:
 أهلِ  وصيامِ  صياِمنا بي ما فصل  »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–لم أن النيب عند مس
 .«السَّحورِ  أكلة   الكتابِ 

 وتتضح فيما يلي: القسم الثاّن/ بركة  دنيوية:

 أن فيه التمثل مبا أحلَّه هللا لعباده من طيبات املأكل واملشرب. أواًل:
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ش ُيضعفان البدن، ويف هذا أن فيه حمافظة على صحة البدن وقوته إذ أن اجلوع والعط اثنًيا: 
دليل على أن هذه الشريعة حفظت على أهلها مصاحل دينهم ودنياهم، وأهنا قائمٌة على 

 العدل.

أن  -رضي هللا عنه-خري ما يُتسحر به التمر؛ ملا ُروي إبسناٍد َحسن عن أيب هريرة  فائدة:
 .«مر  التَّ  امل ْؤِمنِ  َسح ور   نِْعمَ »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–النيب 

-وعن زيد بن اثبت  رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك  -رمحه هللا تعاىل–مث نقل املصنف 
 ،الصَّالةِ  إىَل  َقامَ  ث َّ  -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَِّ  َرس ولِ  َمعَ  َتَسحَّْرنَ »قال:  -رضي هللا عنه

 .«آيَةً  ََخِْسيَ  َقْدر  : َقالَ  َوالسَّح وِر؟ اأَلَذانِ  َبْيَ  َكانَ   َكمْ :  ِلَزْيد   ق  ْلت: أََنس   َقالَ 

هذا احلديث لينب لنا وقت األفضلية يف السحور وهو وقت  -رمحه هللا تعاىل–املصنف ذكر 
 .-صلى هللا عليه وسلم–سحور النيب 

؛ إذ أنه كان -صلى هللا عليه وسلم–فيه بيان لكرم النيب  "اَّللَِّ  َرس ولِ  َمعَ  َتَسحَّْرنَ "قوله: 
، -صلى هللا عليه وسلم–يستقبل أصحابه يف بيته ويكرمهم، وفيه ُحسن ُخلقه وتواضعه 

 فكان ًل أينف من اجللوس مع الناس.

صلى هللا –فيه بياٌن ملا كان عليه حال الصحابة من مالزمتهم للنيب  "اَّللَِّ  َرس ولِ  َمعَ "قوله: 
السحر؛ ألخذ هديه واًلقتداء بسنته، وفيه: أنه ينبغي على طالب حىت يف وقت  -عليه وسلم

 .العلم احلرص على مالزمة العلماء يف خلواهتم وجلواهتم

 أي: صالة الفجر." الصَّالةِ  إىَل  َقامَ  ث َّ "قوله: 

املراد ابألذان هنا: اإلقامة؛ ألنه جاء عند "، َوالسَّح ورِ  اأَلَذانِ  َبْيَ  َكانَ   َكمْ "قول أنس لزيد: 
 كان بني فراغهما من سحورمها ودخوهلما يف الصالة؟البخاري أنه قيل ألنس: كم  

، أي: متوسطة املقدار والسرعة، فال ابلطويلة وًل ابلقصرية، وبقراءٍة "آيَةً  ََخِْسيَ  َقْدر  "قوله: 
 غري سريعٍة وًل بطيئة.

 )وقد قرأهتا فبلغت حنو ست دقائق(.: -رمحه هللا تعاىل-قال شيخنا ابن عثيمني 
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يف هذا احلديث: أن من اآلداب املستحبة أتخري السحور، قد جاء يف الصحيحني من  
 َعجَّل وا َما ِبَْي   النَّاس   يَ َزال   ال» قال: -صلى هللا عليه وسلم–حديث سهل أن النيب 

 .«وأخَّروا السَّحور»، وزاد أمحد يف ُمسنده: «اْلِفْطر

 َرس ولَ  َأنَّ » :-عنهما هللا رضي- َسَلَمةَ  َوأ م ِ  َعاِئَشةَ  َعنْ  -رمحه هللا تعاىل–مث نقل املصنف 
 .«َوَيص وم   يَ ْغَتِسل   ث َّ  َأْهِلهِ  ِمنْ  ج ن ب   َوه وَ  اْلَفْجر   ي ْدرِك ه   َكانَ   -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَِّ 

 هذا احلديث ليُبني لنا صحة صوم من أدركه الفجر جنباا. -رمحه هللا تعاىل–املصنف ذكر 

، اجلُُنب: هو من وجب عليه اًلغتسال بسبب اجلماع أو اإلنزال، "ج ن ب   َوه وَ "قوهلما: 
ُسيت اجلنابة جنابةا إما من اًلجتناب، وذلك أن اإلنسان إذا أصابه اجلنابة وجب عليه 

اجتناب أشياء خمصوصة كالصالة وقراءة القرآن وحنو ذلك، وإما أنه مأخوٌذ من اجملانبة وهي 
اْجن  ْبِن َوَبِنَّ َأْن نَ ْعب َد ﴿حكايةا عن قول إبراهيم:  -عز وجل–املباعدة، ومنه قول هللا 

وبينَّ يف جانب واجعل الشرك يف جانٍب آخر، ووجه  أي: اجعلين ،[35]إبراهيم:﴾اأَلْصَنامَ 
 ذلك: أن املين يبتعد عن موضعه فيخرج من الصلب والرتائب إىل موضٍع آخر.

، أي: ُجنٌب بسبب مجاعه ألهله، ويف هذا سببية "، "ِمن":َأْهِلهِ  ِمنْ  ج ن ب   َوه وَ "قوهلما: 
دليٌل على جواز اجلماع يف ليايل رمضان وأتخري الغسل إىل ما بعد طلوع الفجر، فهذا 
احلديث داٌل على من أصبح ُجنباا فإن صومه صحيح وًل شيء عليه، وهو قول مجهور 

 اًلتفاق على ذلك. -رمحة هللا عليه–العلماء، وقد نقل النووي 

 مسألة: من طلع عليه الفجر وهو جيامع، فما حكم صومه؟

يف هذه املسألة على قولني، األقرب: أنه إن نزع فوراا فإنه  -رمحة هللا عليهم–اختلف الفقهاء 
ألن النزع إمنا هو للتخلص من هذا األمر، هو ليس جبماع، ؛ ًل شيء عليه وصومه صحيح

 وهذا قول مجهور العلماء.

يف حكم اجلنب، واحلائض والنفساء إذا تطهرات قبل الفجر مث طلع الفجر قبل  فائدة:
اغتساهلما فإن صومهما صحيٌح، ولكن ينبغي على اجلُنب إذا أصبح جنباا وهكذا احلائض 
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والنفساء إذا تطهرات قبل الفجر وأدركهما الفجر قبل اًلغتسال أن يبادروا ابًلغتسال ألجل  
 الصالة.

 القبول والسداد وهللا تعاىل أعلم. -سبحانه وتعاىل-نقف على هذا املقدار، نسأل هللا 
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