
 ما يستحب للصائم

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد

مطويات خمترصة يف أحكام الصيام أعددهتا من  فهذه

راجيا من اهلل أن ينفع هبا   كتب وفتاوى اإلمام ابن عثيمني

 .وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم

أي: إن شتمُه أحد،  «م قوله: إين صائمت  وسن ملن ش  » -1

أي: ذكره بعيب أو قدح فيه أمامه، وهو بمعنى السب، 

 لو فعل معه ما هو أكرب من املشامتة، بأن يقاتله أي: وكذلك

إن : »ملسو هيلع هللا ىلصيقول: إين صائم، لقول النبي  يتامسك معه يسن له أن

 .«ين امرؤ صائمفليقل: إ امرؤ شامته أو قاتله

 وهل يقوهلا رسًا، أو جهرًا؟

 .وقال بعض العلامء: جهرا  ، قال بعض العلامء: يقوهلا رسا  

والصحيح أنه يقوهلا جهرا  يف صوم النافلة والفريضة؛ 

 :وذلك ألن فيه فائدتني

بيان أن املشتوم مل يرتك مقابلة الشاتم إال  :الفائدة األوىل

 . لكونه صائام  

تذكري هذا الرجل بأن الصائم ال يشاتم  :نيةالفائدة الثا

هذا الشاتم صائام  كام لو كان ذلك يف  أحدا ، وربام يكون

يكون قوله هذا  رمضان، وكالمها يف احلرض، سواء حتى

 .متضمنا  لنهيه عن الشتم، وتوبيخه عليه

يل  ف ْطرٍ  -2 وٍر، َوَتْعج  ح  ري  س 
 :َوَتأخ 

 .سحور أي سن تأخري «وتأخري سحور»قوله: 

حور  ن  س  إذا  يُ  ، أي: أن اإلنسان إذا تسحر -بالضم–تأخري الس 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصينبغي له أن يؤخره اقتداء  برسول اهلل  -أيضا   والسحور سنة-

 .واحتسابا  للخريية

ولكن يؤخره ما مل خيش طلوع الفجر، فإن خيش طلوع الفجر 

 .فليبادر

كان يؤخر السحور حتى إنه مل  ملسو هيلع هللا ىلصعىل هذا أن النبي  والدليل

بني سحوره وبني إقامة الصالة إال نحو مخسني آية أخرجه  يكن

 .باآليات؛ ألنه مل تكن ساعات يف ذلك الوقت ، ويقدرونالبخاري

 :وسن تعجيل فطر -3

فاملعترب غروب الشمس، ال أي: املبادرة به إذا غربت الشمس، 

يف الوقت احلارض حيث يعتمد الناس عىل التقويم،  ، ال سياماألذان

بساعاهتم، وساعاهتم قد تتغري بتقديم أو  ثم يعتربون التقويم

تشاهدها، والناس مل يؤذنوا  تأخري، فلو غربت الشمس، وأنت

تغرب، فليس لك  بعد، فلك أن تفطر ولو أذنوا وأنت تشاهدها مل

الليل من هاهنا وأشار  إذا أقبل»ل: قا ملسو هيلع هللا ىلصأن تفطر؛ ألن الرسول 

وغربت  إىل املرشق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إىل املغرب،

 . أخرجه البخاري «الشمس فقد أفطر الصائم

وال يرض بقاء النور القوي، فبعض الناس يقول: نبقى حتى 

الظالم بعض اليشء فال عربة هبذا، بل انظر إىل  يغيب القرص ويبدأ

 .غربت الشمس، وسن الفطر ى غاب أعاله فقدهذا القرص مت

فإن قال قائل: هل يل أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب 

 عىل ظني أن الشمس غربت، فهل يل أن أفطر؟

نعم، ودليل ذلك ما ثبت يف صحيح البخاري عن  فاجلواب:

أفطرنا يف يوم غيم عىل عهد : »قالت أسامء بنت أيب بكر 

ومعلوم أهنم مل يفطروا عن علم،  «ثم طلعت الشمس ،ملسو هيلع هللا ىلصنبي ال

طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء  عىل  ألهنم لو أفطروا عن علم ما

 .فطلعت الشمس غلبة الظن أهنا غابت، ثم انجىل الغيم

َم َفََمءٌ  -4 د  َم َفَتْمٌر، َفإ ْن ع 
د  َطٍب، َفإ ْن ع   :َعىَل ر 

طب، والرطب أي سن كون الفطور عىل رُ  «بعىل رط»قوله: 

التمر اللني الذي مل ييبس، وكان هذا يف زمن مىض ال يتسنى إال  هو

من السنة، أما اآلن ففي كل وقت يمكن أن تفطر  يف وقت معني

 .عىل رطب واحلمد هلل

مسألة: إذا كان عند اإلنسان عسل وماء، فأهيام يقدم املاء أو 

 العسل؟

ء فإن مل جيد ماء وال رشابا  آخر وال طعاما  فاجلواب: يقدم املا

 .نوى الفطر بقلبه ويكفي
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وقال بعض العوام: إذا مل جتد شيئا  فمص إصبعك، وهذا ال 

 .أصل له

وقال آخرون: ُبلَّ الغرتة ثم مصها؛ ألنك إذا بللتها انفصل 

فإذا رجعت ومصصتها أدخلت شيئا  خارجا  عن  الريق عن الفم،

 .أيضا !! ا ال أصل لهالفم إىل الفم، وهذ

ومل يتكلم املؤلف هنا عن الوصال، لكن ربام نأخذ حكمه من 

؛ ألن الوصال ال يكون فيه تعجيل للفطر «فطر سن تعجيل»قوله: 

 .فيكون خالفا  للمسنون

والوصال أن يقرن اإلنسان بني يومني يف صوم يوم واحد، 

 .بمعنى أال يفطر بني اليومني

وقيل: إنه مكروه، وقيل: إنه مباح ملن وحكمه قيل: إنه حرام، 

 .قدر عليه، فاألقوال فيه ثالثة

 هناهم عن الوصال ملسو هيلع هللا ىلصوالذي يظهر فيه التحريم؛ ألن النبي 

فأبوا أن ينتهوا فرتكهم، وواصل هبم يوما  ويوما  حتى دخل الشهر، 

 «لزدتكم كاملنكل هلملو تأخر اهلالل »: ملسو هيلع هللا ىلصشوال، فقال  أي: شهر

أخرجه البخاري وهذا يدل عىل أنه عىل سبيل التحريم، فالقول 

 .ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم بالتحريم أقواها،

ومعلوم أنه ورد  ،ملسو هيلع هللا ىلصيسن قول ما ورد يعني عن النبي  -5

عىل -عند الفطر وعند غريه التسمية عند األكل أو الرشب، وهي 

واجبة، أي جيب عىل اإلنسان إذا أراد أن يأكل أو  -القول الراجح

 :يسمي، والدليل عىل ذلك يرشب أن

 .أمر النبي صىلى اهلل عليه وسلىم بذلك -1

 .إخباره أن الشيطان يأكل مع اإلنسان إذا مل يسم -2

إمساكه بيد اجلارية واألعرايب حني جاءا ليأكال قبل أن يسميا،  -3

الشيطان دفعهام، وأن يد الشيطان مع يدهيام بيد   أنوأخرب

 .ليأكل من الطعام ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .ولكنه لو نيس فإنه يسمي إذا ذكر، ويقول: بسم اهلل أوله وآخره

كذلك أيضا  مما ورد عند الفطر وغريه احلمد عند االنتهاء، فإن 

ها، ويرشب الرشبة العبد يأكل األكلة فيحمده علي اهلل يرىض عن

 .فيحمده عليها

اللهم لك صمت، »وأما ما ورد قوله عند الفطور، فمنه قول: 

 «اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم وعىل رزقك أفطرت،

أسانيدها ما فيها، لكن إذا قاهلا  ووردت آثار أخرى واجلميع يف

 .اإلنسان فال بأس

ور، فإنه يقول: ومنها إذا كان اليوم حارا  ورشب بعد الفط

وذهاب  «العروق، وثبت األجر إن شاء اهلل ذهب الظمأ، وابتلت»

العروق بذلك واضح، فاإلنسان  الظمأ بالرشب واضح، وابتالل

إىل املعدة  إذا رشب وهو عطشان حيس بأن املاء من حني وصوله

 يتفرق يف البدن، وحيس به إحساسا  ظاهرا ، فيقول بقلبه: سبحان

ليم الذي فرقه هبذه الرسعة، وظاهر احلديث أن هذا اهلل احلكيم الع

 .إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابسة الذكر فيام

 .واهلل اعلم وصىلى اهلل وسلىم عىل نبينَا حممٍد وآل ه  وصحب ه  أمجعني

  بترصف واختصار من الرشح املمتع
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