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 ]كتاب الصيام[

َٔاِو ِكَتاُب] الصِّ
(ُ)

] 

 ******************************* الشرح:

 .اإلمًٚك ايصٝاّ يػ١:

  :قاٍ ايؿاعطنُا 
ٌْٔؾ  َٔٚمٌ  َخ ٌْٔؾ  ِص ٍٜ ـــَصٚئِ  َؽْرُ  َوَخ َّ ***  َٝ َجِٚج  ََتْ ًَ ٌْٔؾ  اْف ُُِؽ  َوَخ ًْ ُُِّجَم  َت   اف

َُقُل   ٌْٔؾ  َي ٌٜ  َخ َُ ًِ
ْ ـِ  ُُم ؾِ  َظ ـْ َ ْٕ ٌْٔؾ  ,ا ٌٜ  َوَخ َِ  .آـِ

مـ ضِقع افٍجر إػ  :ؾٓق اإلمًٚك ظـ ادٍىرات ٚأَا يف االصطالح:

  ظز وجؾ.هلل وافتَرب بْٜٔ افتًٌد  ,ؽروب افنّس

 افُتٚب, وافًْٜ, واإلمجٚع. ايصٝاّ: فطض١ٝ ٚاألصٌ يف

ٚ َيٚ}ؾَقل اهلل ظز وجؾ:  أَا ايهتاب: َ ـَ  َأُّيُّ َٛ  آَمُْقا افَِّذي
تِ ؿُ  ـُ ُُ ْٔ َِ َٔٚمُ  َظ  افهِّ

َم  َٛ  ـَ
تِ ـَ  َظَذ  ـُ ـْ  افَِّذي ؿْ  ِم ُُ ٌِِْ ؿْ  َؿ ُُ َِّ ًَ َُقنَ  َف  .[381: افٌَرة] {َتتَّ

 : نيففٞ ايصخٝخٚأَا ايػ١ٓ: 
ـِ  َر, مـ حديٞ اْب َّ َم  اهللَُّ َرِضَ  ُظ ُٓ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َظْْ َِ  َظ

َِّؿَ  َٚدةِ : ََخْسٍ  َظَذ  اإِلْشاَلمُ  ُبِْلَ » :َوَش َٓ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َأنْ  َص ًدا َوَأنَّ  اهللَُّ إِ َّّ   َرُشقُل  ُُمَ

 

                                                           
كاف االبتداء في كتاب الصياـ من كتاب بلوغ المراـ في اليـو الثالث كالعشرين من شهر شواؿ,  (ُ)

 على صاحبها صلوات اهلل كتسليمو. لعاـ أربعين كأربعمائة كألف, من الهجرة النبوية الشريفة,
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اَلِة, َوإَِؿٚمِ  اهللَِّ, ِٚة, ٚءِ َوإِيتَ  افهَّ ـَ , افزَّ ِّٟ شَرَمَوٚنَ  َوَصْقمِ  َواحَل
(ُ)

. 

َٕسِ : ففٞ َػًِ ـِ  مـ حديٞ َأ  َأنْ  ُُنَِْٔٚ»: َؿَٚل  ,رض اهلل ظْف َمٚفٍِؽ  ْب

ََٖل 
ًْ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َٕ َِ َِّؿَ  َظ ـْ  َوَش ٍء, َظ ٚنَ  َرْ َُ ٌَُْٚ َؾ ِج ًْ  ََيِلءَ  َأنْ  ُي

ُجُؾ  ـْ  افرَّ ٌَٚدِ  َأْهؾِ  ِم ِٜ اْف ِٚؿُؾ, َي ًَ ََٖفُف, اْف ًْ َٔ ـُ  َؾ ْح َٕ ُع, َو َّ ًْ ـْ  َرُجٌؾ  َؾَجٚءَ  َٕ  َأْهؾِ  ِم

, ِٜ ٌَِٚدَي َٚل  اْف ََ ُد, َيٚ: َؾ َّّ ٚ ُُمَ َٕ َؽ  َفَْٚ َؾَزَظؿَ  َرُشقُفَؽ  َأَتٚ َّٕ ََِؽ, اهللَ َأنَّ  َتْزُظؿُ  َأ  َأْرَش

ـْ : َؿَٚل  ,شَصَدَق : »َؿَٚل  َّ َؼ  َؾ َِ َمَء؟ َخ ًَّ ـْ : َؿَٚل  ,شاهللُ: »َؿَٚل  اف َّ َؼ  َؾ َِ  َخ

َْرَض؟ ْٕ ـْ : َؿَٚل  ,شاهللُ: »َؿَٚل  ا َّ َٛ  َؾ َه ٌََٚل, َهِذهِ  َٕ َؾ  اْْلِ ًَ ٚ َوَج َٓ َؾ؟ َمٚ ؾِٔ ًَ  َج

َؼ  َؾٌِٚفَِّذي: َؿَٚل  ,شاهللُ : »َؿَٚل  َِ َمَء, َخ ًَّ َؼ  اف َِ َْرَض, َوَخ ْٕ َٛ  ا َه َٕ ٌََٚل, َهِذهِ  َو  اْْلِ

ََِؽ؟ آهللَُّ ؿْ : »َؿَٚل  َأْرَش ًَ َْْٔٚ َأنَّ  َرُشقُفَؽ  َوَزَظؿَ : َٚل ؿَ  ,شَٕ َِ َقاٍت  ََخَْس  َظ َِ  ِف  َص

تَِْٚ, َيْقِمَْٚ, َِ ْٔ ََِؽ, َؾٌِٚفَِّذي: َؿَٚل  ,شَصَدَق : »َؿَٚل  َوَف َذا؟ َأَمَركَ  آهللَُّ  َأْرَش : َؿَٚل  ِِبَ

ؿْ » ًَ َْْٔٚ َأنَّ  َرُشقُفَؽ  َوَزَظؿَ : َؿَٚل  ,شَٕ َِ ٚةً  َظ ـَ : َؿَٚل  ,شَدَق َص : »َؿَٚل  َأْمَقافَِْٚ, ِف  َز

ََِؽ, َؾٌِٚفَِّذي َذا؟ َأَمَركَ  آهللَُّ  َأْرَش ؿْ : »َؿَٚل  ِِبَ ًَ َْْٔٚ َأنَّ  َرُشقُفَؽ  َوَزَظؿَ : َؿَٚل  ,شَٕ َِ  َظ

رِ  َصْقمَ  ْٓ ََِؽ, َؾٌِٚفَِّذي: َؿَٚل  ,شَصَدَق : »َؿَٚل  َشَْتَِْٚ, ِف  َرَمَوٚنَ  َص  َأَمَركَ  آهللَُّ  َأْرَش

َذا؟ ؿْ : »َؿَٚل  ِِبَ ًَ َْْٔٚ َأنَّ  َرُشقُفَؽ  َوَزَظؿَ : َٚل ؿَ  ,شَٕ َِ َّٟ  َظ ِٝ  َح
ْٔ ٌَ ِـ  اْف ْٔفِ  اْشَتَىٚعَ  َم  إَِف

                                                           
 (.ُٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ُ)
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, ُثؿَّ : َؿَٚل  ,شَصَدَق : »َؿَٚل  َشٌِٔاًل, َثَؽ  َوافَِّذي: َؿَٚل  َوػَّ ًَ , َب ؼِّ  َأِزيُد  َٓ  بِٚحْلَ

, َـّ ِٓ ْٔ َِ َٓ  َظ َُُص  َو ْٕ , َأ َـّ ُٓ َٚل  ِمْْ ََ ـْ : »ط افٌَِّْلُّ  َؾ َـّ فَ  َصَدَق  َفئِ َِ َٜ  َْٔدُخ َّْ شاْْلَ
(ُ)

.  

 .ـثروؽرهٚ 

وؿد َِٕف ؽر واحد مـ ضورة, ؾٓق إمجٚع يَغ مًِقم  ٚأَا اإلمجاع:

 أهؾ افًِؿ. 

 بٝإ نٝف١ٝ بس٤ فطض ايصٝاّ: 
 ّر بّراحؾ ثالث: ؾافهٔٚم ظذ افتدرج,  ؾرض ـٚنوؿد 

 ظٚصقراء, وهق افٔقم افًٚذ مـ صٓريقم ؾرض صٔٚم  املطح١ً األٚىل:

 ُمرم.

 : ففٞ ايصخٝخني
ِّٔعِ  َب ِٝ  مـ حديٞ افرُّ

ٍذ رض اهلل ظْٓٚ, بِْْ قِّ ًَ ْٝ  ُم  َصذَّ  افٌَِّْلُّ  َأْرَشَؾ »: َؿَٚف

ْٔفِ  اهللُ َِ َِّؿَ  َظ َْٕهٚرِ  ُؿَرى إَِػ  َظُٚصقَراءَ  َؽَداةَ  َوَش ـْ : »إَ ٌََح  َم ىًِرا, َأْص ٍْ ُٔتِؿَّ  ُم ِْ  َؾ

 َٜ َّٔ
َِ ـْ  َيْقِمفِ  َب ٌََح  َوَم َُٔهؿْ  ٚئًِم,َص  َأْص ْٝ  ,شَؾِ َّْٚ: َؿَٚف ُُ ُد, َُٕهقُمفُ  َؾ ًْ مُ  َب َُٕهقِّ  َو

,َْٚ َٕ َٚٔ ٌْ ُؾ  ِص ًَ ْج َٕ ؿُ  َو َٜ  ََلُ ٌَ ًْ ُِّ ـَ  اف , ِم ـِ ْٓ
ًِ ك َؾَِ٘ذا اف َُ ٚمِ  َظَذ  َأَحُدُهؿْ  َب ًَ َْْٔٚهُ  افىَّ  َأْظَى

قنَ  َحتَّك َذاكَ  ُُ شاإِلْؾَىٚرِ  ِظَْْد  َي
(ِ)

. 

                                                           
 (.ُِأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو برقم ) (ُ)

 (.ُُّٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )َُٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو برقم ) (ِ)
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َٜ مـ حديٞ َظٚئِ : ٚيف ايصخٝخني ٚ, اهللُ َرِضَ  َن َٓ ْٝ  َظْْ ٚنَ »: َؿَٚف  َرُشقُل  ـَ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َِ َِّؿَ  َظ ُْٖمرُ  َوَش َِٔٚمفِ  َي ٌَْؾ  بِِه َرَض  َأنْ  َؿ ٍْ مَّ  َرَمَوُٚن, ُي َِ  ُؾِرَض  َؾ

ٚنَ  َرَمَوُٚن, ـْ  ـَ ـْ  ,َظُٚصقَراءَ  َيْقمَ  َصٚمَ  َصٚءَ  َم شَأْؾَىرَ  َصٚءَ  َوَم
(ُ)

. 

 .ظذ اخلرة ف اإلؾىٚر ؾرض صٔٚم صٓر رموٚن املطح١ً ايجا١ْٝ:

ضًٚم, ؾّـ صٚء اإل اإلؾىٚر مع ُٚن افْٚس خمريـ ؾٔف بغ افهٔٚم, وبغؾ

 صٚم, ومـ صٚء أؾىر وأضًؿ, وـٚن افهٔٚم أؾوؾ.

َٚ َيٚ}فَقل اهلل ظز وجؾ:  ـَ  َأُّيُّ َٛ  آَمُْقا افَِّذي
تِ ؿُ  ـُ ُُ ْٔ َِ َٔٚمُ  َظ َم  افهِّ َٛ  ـَ

تِ  ـُ

ـَ افَّذِ  َظَذ  ـْ  ي ؿْ  ِم ُُ ٌِِْ ؿْ  َؿ ُُ َِّ ًَ َُقنَ  َف ًٚمٚ * َتتَّ ُدوَداٍت  َأيَّ ًْ ـْ  َم َّ ٚنَ  َؾ ؿْ  ـَ ُُ  ِمْْ

رٍ  َظَذ  َأوْ  َمِريًوٚ ٍَ ةٌ  َش دَّ
ًِ ـْ  َؾ ٚمٍ  ِم ـَ  َوَظَذ  ُأَخرَ  َأيَّ فُ  افَِّذي َٕ ق َُ ٌٜ  ُيىِٔ ٚمُ  ؾِْدَي ًَ  َض

ُِغٍ  ًْ ـْ  ِم َّ عَ  َؾ ا َتَىقَّ قَ  َخْرً ُٓ ؿْ  َخْرٌ  َتُهقُمقا َوَأنْ  َففُ  َخْرٌ  َؾ ُُ ُْْتؿْ  إِنْ  َف  ـُ

قنَ  ُّ َِ ًْ  .{َت

 .ادٍُِغ إٓ مـ ظذروجقب افهقم ظذ  املطح١ً ايجايج١:

ـْ }فَقل اهلل ظز وجؾ:  َّ َد  َؾ ِٓ ؿُ  َص ُُ رَ  ِمْْ ْٓ فُ  افنَّ ّْ َُٔه ِْ ـْ  َؾ ٚنَ  َوَم  َمِريًوٚ ـَ

رٍ  َظَذ  َأوْ  ٍَ ةٌ  َش دَّ
ًِ ـْ  َؾ ٚمٍ  ِم  .{ُأَخرَ  َأيَّ

 يف لٔل٘ الصٔاو: بٔاٌ التدزج 

                                                           
 (.ُُِٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو برقم )ََُِم في صحيحو برقم )أخرجو اإلماـ البخار  (ِ)
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ؿٌؾ أن يىًؿ, أو ـٚن ف أول إمر مـ ٕٚم بًد أذان ادٌرب  احلاٍ األٍٚ:

  واْلمع. حرم ظِٔف إـؾَيٚمع أهِف, 

اءِ مـ حديٞ ففٞ ايبداضٟ:  ٚنَ »: َؿَٚل  َظُْْف, اهللَُّ بـ ظٚزب َرِضَ  افَزَ  ـَ

دٍ  َأْصَحُٚب  َّّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  ُُمَ َِ َِّؿَ  َظ ٚنَ  إَِذا َوَش ُجُؾ  ـَ  اإِلْؾَىُٚر, َؾَحَيَ  َصٚئًِم, افرَّ

ٌَْؾ  َؾَْٚمَ  ىِرَ  َأنْ  َؿ ٍْ ْ  ُي ْؾ  َل ـُ ْٖ َتفُ  َي َِ ْٔ , َحتَّك َيْقَمفُ  َوَٓ  َف ِزَ ّْ َْٔس  َوإِنَّ  ُي ـَ  َؿ َٜ  ْب َم  ِسْ

َْٕهِٚريَّ  ٚنَ  إَ َِمَّ  َصٚئًِم, ـَ َٚل  اْمَرَأَتُف, َأَتك اإِلْؾَىٚرُ  َحَيَ  َؾ ََ ٚ َؾ  َأِظَْْدكِ  :ََلَ

ٌٚم؟ ًَ ْٝ  َض ـْ  َٓ : َؿَٚف َىُِِؼ  َوَفُِ ْٕ ُٛ  َأ ُِ َْٖض ٚنَ  َفَؽ, َؾ ـَ ُؾ, َيْقَمفُ  َو َّ ًْ ٌَْتفُ  َي َِ ٌَ َُْْٔٚه, َؾ  َظ

مَّ  اْمَرَأُتُف, َؾَجَٚءْتفُ  َِ ْٝ  َرَأْتفُ  َؾ ًٜ : َؿَٚف ٌَ ْٔ مَّ  َفَؽ, َخ َِ َتَهَػ  َؾ ْٕ ٚرُ  ا َٓ ِْٔف, ُؽِقَ  افَّْ َِ  َظ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  ٌِلِّ فَِِّْ  َذفَِؽ  َؾُذـِرَ  َِ َِّؿَ  َظ ْٝ  َوَش ُٜ  َهِذهِ  َؾََْزَف ؿْ  ُأِحؾَّ }: أَي ُُ َٜ  َف َِ ْٔ  َف

َٔٚمِ  ُٞ  افهِّ َؾ ؿْ  إَِػ  افرَّ ُُ ٚئِ ًَ
ِرُحقا ,[381: افٌَرة] {ِٕ ٍَ ٚ َؾ  َصِديًدا, َؾَرًحٚ ِِبَ

 ْٝ َزَف َٕ ُِقا}: َو ـُ ُبقا َو َ  َحتَّك َواْذَ ٌَغَّ ؿُ  َيَت ُُ ْٔطُ  فَ ـَ  َُٔض إَبْ  اخَل ْٔطِ  ِم  {إَْشَقدِ  اخَل

ش[381: افٌَرة]
(ُ)

. 

اءَ  ٚيف ايبداضٟ: َزَل  دََّٚ»: َظْْفُ  اهللَُّ بـ ظٚزب َرِضَ  مـ حديٞ افَزَ  َصْقمُ  َٕ

ُٕقا َرَمَوٚنَ  ٚ َرُبقنَ  َٓ  ـَ َْ ٚءَ  َي ًَ ُف, َرَمَوٚنَ  افِّْ َِّ ٚنَ  ـُ ـَ ُٕقنَ  ِرَجٌٚل  َو ؿْ  ََيُق ُٓ ًَ ٍُ ْٕ . شَأ

                                                           
 (.ُُٓٗفي صحيحو برقم ) البخارمأخرجو اإلماـ  (ُ)
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َزَل  ْٕ َٖ ؿْ  اهللَُّ َظِِؿَ } اهللَُّ  َؾ ُُ َّٕ ُْْتؿْ  َأ ُٕقنَ  ـُ َتٚ ؿْ  ََتْ ُُ ًَ ٍُ ْٕ ؿْ  َؾَتَٚب  َأ ُُ ْٔ َِ ٚ َظ ٍَ ؿْ  َوَظ ُُ  {َظْْ

[381: افٌَرة]
 (ُ)

. 

 وأيًوٚ هْٚفؽ شٌٛ ٕزول آخر: 

ِرو فعٓس أبٞ زاٚز: ّْ ـِ  مـ ضريؼ َظ َة, ْب ُٝ  ُمرَّ ًْ
ِّ ـَ  َش َْٔذ, َأِب  اْب ف  َف

َثَْ  :َؿَٚل ...حديٞ ضقيؾ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقَل  َأنَّ  َأْصَحُٚبَْٚ, َٚوَحدَّ َِ َِّؿَ  َظ  َوَش

َٜ  َؿِدمَ  دََّٚ َٔٚمِ  َأَمَرُهؿْ » :ادَِْديَْ ِٜ  بِِه ٍٚم, َثاَلَث ِزَل  ُثؿَّ  َأيَّ ْٕ ُٕقا َرَمَوُٚن, ُأ ٚ ـَ ْ  َؿْقًمٚ َو  َل

ُدوا قَّ ًَ ََٔٚم, َيَت ٚنَ  افهِّ ـَ َٔٚمُ  َو ؿْ  افهِّ ِٓ ْٔ َِ ٚنَ ؾَ  َصِديًدا َظ ـْ  َُ ْ  َم ؿَ  َيُهؿْ  َل ًَ  َأْض

,ًُِْٚٔ ًْ ْٝ  ِم ُٜ  َهِذهِ  َؾََْزَف َي ْٔ ـْ }: ا َّ َد  َؾ ِٓ ؿُ  َص ُُ رَ  ِمْْ ْٓ فُ  افنَّ ّْ َُٔه ِْ : افٌَرة] {َؾ

381],  ِٝ َٕ ٚ َُ ُٜ  َؾ ْخَه ِريِض, افرُّ َّ ِْ ٚؾِرِ  فِ ًَ ُِٖمُروا َوادُْ َٔٚمِ  َؾ : َؿَٚل  " بِٚفهِّ

َثَْٚ ـَ : َؿَٚل  َأْصَحُٚبَْٚ, َوَحدَّ ُجُؾ  ٚنَ َو ٌَْؾ  َؾَْٚمَ  َأْؾَىرَ  إَِذا افرَّ َؾ  َأنْ  َؿ ـُ ْٖ  َي

ْ [ 341:ص] ْؾ  َل ـُ ْٖ رُ  َؾَجٚءَ  ": َؿَٚل  ُيْهٌَِح, َحتَّك َي َّ ـُ  ُظ ىَِّٚب, ْب ََٖرادَ  اخْلَ  َؾ

ْٝ  اْمَرَأَتُف, َٚف ََ ُٝ  َؿْد  إِّنِّ : َؾ ّْ
َـّ  ِٕ َٚ َؾَي َتؾُّ  َأُنَّ ًْ ََٖتَٚهٚ, َت ـَ  َرُجٌؾ  َؾَجٚءَ  َؾ َ  ِم ْٕ َهٚرِ ا ْٕ 

ََٖرادَ  ٚمَ  َؾ ًَ ُٚفقا افىَّ ََ ـَ  َحتَّك: َؾ خِّ ًَ ًْٔئٚ, َفَؽ  ُٕ مَّ  " َؾَْٚمَ  َص َِ ٌَُحقا َؾ ْٝ  َأْص ِزَف ْٕ ْٔفِ  ُأ َِ  َظ

ُٜ  َهِذهِ  َي ْٔ ؿْ  ُأِحؾَّ } ا ُُ َٜ  َف َِ ْٔ َٔٚمِ  َف ُٞ  افهِّ َؾ ؿْ  إَِػ  افرَّ ُُ ٚئِ ًَ
ش[ 381: افٌَرة] {ِٕ

(ِ)
. 

                                                           
  (.َْٖٓفي صحيحو برقم ) البخارمأخرجو اإلماـ  (ُ)

(, كقاؿ ِّٓ, كىو في صحيح أبي داكد األـ برقم )(َٔٓبرقم ) سننوفي  أبو داكدأخرجو اإلماـ  (ِ)
 بو يريد ؛( أصحابنا حدثنا: )ليلى أبي ابن كقوؿ الشيخين, شرط على حيحص إسنادهفيو: 

 الزيلعي كقاؿ, التركماني كابن العيد دقيق كابن حـز ابن صححو كقد. السالـ عليو النبي أصحاب
 .مصنفو"  في شيبة أبي ابن بذلك صرَّح الصحابة؛ بو أراد"  :(ِٕٔ/ُ) "الراية نصب" في
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 .م ظِٔف إـؾمـ صذ افًنٚء حر أن ايجاْٞ: احلاٍ

ـِ  فعٓس أبٞ زاٚز: ٌَّٚسٍ  مـ حديٞ اْب َٚ َيٚ} :رض اهلل ظْٓم َظ ـَ  َأُّيُّ  افَِّذي

َٛ  آَمُْقا
تِ ؿُ  ـُ ُُ ْٔ َِ َٔٚمُ  َظ َم  افهِّ َٛ  ـَ

تِ ـَ  َظَذ  ـُ ـْ  افَِّذي ؿْ  ِم ُُ ٌِِْ  ,[381: افٌَرة] {َؿ

ٚنَ » َُ دِ  َظَذ  افَُّْٚس  َؾ ْٓ ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ وَ  َظ ُقا إَِذا َش َِّ َٜ  َص َّ َت ًَ  َحُرمَ  اْف

ؿُ  ِٓ ْٔ َِ ٚمُ  َظ ًَ اُب  افىَّ َ ُٚء, َوافؼَّ ًَ , إَِػ  َوَصُٚمقا َوافِّْ ِٜ َِ ٚبِ ََ ُف, َرُجٌؾ  َؾْٚخَتٚنَ  اْف ًَ ٍْ َٕ 

ًَِنَٚء, َصذَّ  َوَؿْد  اْمَرَأَتُف, َؾَجَٚمعَ  ْ  اْف ىِْر, َوَل ٍْ ََٖرادَ  ُي َؾ ََيْ  َأنْ  َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللَُّ َؾ ًَ 

ا َذفَِؽ  ـْ  ُيْنً لَ  دَِ َِ ًٜ  َب , َوُرْخَه ًٜ ًَ ٍَ َٚل  َوَمْْ ََ فُ  َؾ َٕ ٌَْحٚ ؿْ  اهللَُّ َظِِؿَ }: ُش ُُ َّٕ ُْْتؿْ  َأ  ـُ

ُٕقنَ  َتٚ ؿْ  ََتْ ُُ ًَ ٍُ ْٕ ,[ 381: افٌَرة] {َأ َٜ َي ْٔ ٚنَ  ا ـَ َّٚ َهَذا َو عَ  ُِم ٍَ  افََّْٚس  بِفِ  اهللَُّ َٕ

َص  ؿْ  َوَرخَّ َ  ََلُ شَوَينَّ
(ُ)

. 

 : أّٜطا ع٢ً األَِ ايػابك١َفطّٚضا ايصٝاّ نإ  إٔبٝإ 
ٚ َيٚ} ؿٚل اهلل ظز وجؾ: ظذ مٚ تَدم, ٚوؿد ـٚن افهٔٚم مٍروًو  َ ـَ  َأُّيُّ  افَِّذي

َٛ  آَمُْقا
تِ ؿُ  ـُ ُُ ْٔ َِ َٔٚمُ  َظ َم  افهِّ َٛ  ـَ

تِ ـَ  َظَذ  ـُ ـْ  افَِّذي ؿْ  ِم ُُ ٌِِْ ؿْ  َؿ ُُ َِّ ًَ َُقنَ  َف  .{َتتَّ

 (: 1/284هلل تعاىل يف جال٤ األفٗاّ )قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ ا
َم  وافتنٌٔف َّٕ ْقم أصؾ ِف  ُهقَ  إِ  ىػا. وـٍٔٔتف ,َوؿدرهظْٔف,  ِف  َٓ  ,افهَّ

                                                           
, كىو في صحيح أبي داكد األـ لإلماـ األلباني (ُِّّبرقم ) سننوفي  كدأبو داأخرجو اإلماـ  (ُ)

 كقد حسن, إسناد كىذا, كقاؿ: صحيح حسن إسناده(, كقاؿ فيو: ََِّرحمو اهلل تعالى برقم )
 طريق من( َُِ/ْ) البيهقي أخرجو كالحديث, (ُِِٖ) الحديث في عليو الكالـ مضى

 عبد أصحاب كحديث بعده, الذم البراء ديثح: منها كثيرة؛ شواىد كللحديث .المصنف
 .(ِّٓ" ) الصالة" أكؿ في المتقدـ ليلى أبي بن الرحمن



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]كتاب الصيام[  

 

[9] 
 

  

 (: 275-2/274قاٍ اإلَاّ ايكططيب ضمح٘ اهلل تعاىل يف تفػريٙ )
ََِػ  ِْٖويؾِ  َأْهُؾ  َواْخَت  : افتَّْنٌِٔفِ  َمْقِوعِ  ِف  افتَّ

َٚل  ََ ٌِلُّ  َؾ ًْ ٚ َتَٚدةُ َوؿَ  افنَّ ُُهَ ِٝ  إَِػ  َيْرِجعُ  افتَّْنٌِٔفُ : َوَؽْرُ ْقمِ  َوْؿ  َوَؿْدرِ  افهَّ

ْقِم, َٚػ  اهللََّ َؾِ٘نَّ  افهَّ ًَ َٛ  َت َت ك ُمقَشك َؿْقمِ  َظَذ  ـَ ًَ وا, َرَمَوٚنَ  َصْقمَ  َوِظٔ ُ ٌَرَّ  َؾ

ٌَُٚرُهؿْ  َوَزادَ  ؿْ  َأْح ِٓ ْٔ َِ ةَ  َظ ٚمٍ  َظْؼَ ًُْض  َمِرَض  ُثؿَّ  ,َأيَّ ٚهُ  إِنْ  َؾََْذرَ  ,ِٚرِهؿْ َأْحٌَ  َب ٍَ  َص

ؿْ  ِف  َيِزيَد  َأنْ  اهللَُّ ِٓ ةَ  َصْقِم ٚمٍ  َظْؼَ َؾ, َأيَّ ًَ ٍَ غَ  افََّْهَٚرى َصْقمُ  َؾَهٚرَ  َؾ ًِ  َيْقًمٚ, ََخْ

 َٛ ًُ ؿْ  َؾَه ِٓ ْٔ َِ رِّ  ِف  َظ ُِقهُ  احْلَ ََ بِٔعِ  إَِػ  َؾَْ  . افرَّ

ْقَل  َهَذا َواْخَتٚرَ  ََ ُٚس  اْف ٌَفُ  ُهقَ وَ : َوَؿَٚل  افَّْحَّ َْص ْٕ ِٜ  ِف  بَِم  ا َي ْٔ  . ا

ٌٞ  َوؾِٔفِ  َٜ  ابـ دؽٍؾ ظـ أشْده صحتف ظذ يدل َحِدي َِ َْْي ـِ  َح  َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َظ

ْٔفِ  اهللَُّ َِ َِّؿَ  َظ ٚنَ »: َؿَٚل  َوَش رٍ  َصْقمُ  افََّْهَٚرى َظَذ  ـَ ْٓ ِرَض  َص َّ  مْٓؿ رجؾ َؾ

ةً  فْزيدن اهلل صٍٚه فئـ ؾَٚفقا ٚ ُثؿَّ  َظْؼَ َؾ  آَخرُ  نَ ـَ ـَ َٖ ًم  َؾ َْٖوَجعَ  حَلْ  ؾَٚفقا ؾٚه َؾ

ًٜ  فْزيدن اهلل صٍٚه فئـ ًَ ٌْ ٚنَ  ُثؿَّ  َش ُٚفقا آَخرُ  َمٌِِؽ  ـَ ََ َـّ  َؾ َّّ
َٜ  َهِذهِ  َفُْتِ ًَ ٌْ ًَّ ٚمَ  اف َيَّ ْٕ  ا

َؾ  ًَ ْج َٕ بِٔعِ  ِف  َصْقَمَْٚ َو غَ  َؾَهٚرَ  َؿَٚل  افرَّ ًِ  . شََخْ

َٛ : ُُمَِٚهٌد  َوَؿَٚل  َت رِ  َصْقمَ  َوَجؾَّ  زَّ ظَ  اهللَُّ  ـَ ْٓ ؾِّ  َظَذ  َرَمَوٚنَ  َص  . أمٜ ـُ

ِٜ  َأَخُذوا :وؿٔؾ ََ ٌَْؾ  َؾَهُٚمقا بِْٚفَقثِٔ َدَهٚ ,َيْقًمٚ افثَّاَلثِغَ  َؿ ًْ ٚ َيْقًمٚ, َوَب ًٕ َد  َؿْر ًْ  َب

َِغَ  َحتَّك َؿْرٍن, ؿْ  َب ُٓ غَ  َصْقُم ًِ َٛ  َيْقًمٚ, ََخْ ًُ ؿْ  َؾَه ِٓ ْٔ َِ رِّ  ِف  َظ ُِقهُ  احْلَ ََ  إَِػ  َؾَْ

ْهؾِ  ٍَ ِزِّ  اْف ّْ  . افنَّ
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ُٚش  َؿَٚل  ََّ ٌٞ  َذفَِؽ  َوِف : افَّْ ـْ  َحِدي ؾِ  َظ ٍَ ـِ  َدْؽ َٜ  ْب َِ ـِ  ,َحَْْي ًَ يِّ  َواحْلَ ٌَْكِ  ,اْف

يِّ  دِّ ًُّ  . َواف

 ُٝ ِْ َذا: ُؿ َِؿُ  َواهللَُّ -َوَِلَ ِرهَ  -َأْظ نَ  ـُ ْٔ ؽِّ  َيْقمِ  َصْقمُ  ا ُٜ  ,افنَّ تَّ ًِّ ـْ  َواف اَل  ِم  َصقَّ

ْىرِ  َيْقمِ  بِِْ٘ثرِ  ٍِ  . بِفِ  ُمتَِّهاًل  اْف

ٌِلُّ  َؿَٚل  ًْ ُٝ  َفقْ : افنَّ ّْ َٜ  ُص َْ ًَّ ٚ اف َٓ َِّ َْؾَىْرُت  ـُ , َيْقمَ  َٕ ؽِّ  َأنَّ  َوَذفَِؽ  افنَّ

ؿْ  ُؾِرَض  افََّْهَٚرى ِٓ ْٔ َِ رِ  َصْقمُ  َظ ْٓ َم  َرَمَوٚنَ  َص َْْٔٚ, ُؾِرَض  ـَ َِ ُفقهُ  َظ  إَِػ  َؾَحقَّ

ْهؾِ  ٍَ , اْف ِزِّ ّْ َ  افنَّ فُ ِٕ ٚنَ  َؿْد  َّٕ ْٔظَ  ُيَقاؾُِؼ  ـَ ََ وا اْف دُّ ًَ  َجٚءَ  ُثؿَّ  َيْقًمٚ, َثاَلثِغَ  َؾ

َدُهؿْ  ًْ ََٖخُذوا َؿْرنٌ  َب ِٜ  َؾ ََ ؿْ  بِْٚفَقثِٔ ِٓ ًِ ٍُ ْٕ َ ٌَْؾ  َؾَهُٚمقا ِٕ َدَهٚ َيْقًمٚ افثَّاَلثِغَ  َؿ ًْ  َوَب

ْ  ُثؿَّ  َيْقًمٚ, َخرُ  َيَزلِ  َل ْٔ ُـّ  ا َت ًْ ِٜ  َي َّْ ًُ ـْ  بِ ٚنَ  َم فُ  ـَ َِ ٌْ غَ  إَِػ  َصُٚروا َحتَّك َؿ ًِ  َيْقًمٚ ََخْ

َٚػ  َؿْقُففُ  َؾَذفَِؽ  ًَ َٛ  ـَم}:َت
تِ ـَ  َظَذ  ـُ ـْ  افَِّذي ؿْ  ِم ُُ ٌِِْ  . {َؿ

ـْ  َظَذ  ُوُجقبِفِ  َأْصؾِ  إَِػ  َراِجعٌ  افتَّْنٌِٔفُ : َوِؿَٔؾ  َم, َم دَّ ََ ِٝ  ِف  َٓ  َت  اْفَقْؿ

 ِٜ َّٔ
ٍِ
ْٔ َُ  . َواْف

ِٜ  َظَذ  َواِؿعٌ  فُ افتَّْنٌِٔ: َوِؿَٔؾ  ٍَ ْقمِ  ِص ٚنَ  افَِّذي افهَّ ؿْ  ـَ ِٓ ْٔ َِ ـْ  َظ ؿْ  ِم ِٓ ًِ
ـَ  َمْْ  ِم

ؾِ  ـْ َ ْٕ ِب  ا ْ ِٚح, َوافؼُّ َُ ْؾَىٚرُ  َحٚنَ  َؾَِ٘ذا َوافِّْ ُؾ  َؾاَل  اإْلِ ًَ ٍْ َٔٚءَ  َهِذهِ  َي َْص ْٕ ـْ  ا ٚمَ  َم َٕ . 

َذفَِؽ  ـَ ٚنَ  َو ًٓ  افََّْهَٚرى ِف  ـَ ٚنَ  ,َأوَّ ـَ لِ  ِف  َو َخفُ  ُثؿَّ  ْشاَلِم,اإْلِ  َأوَّ ًَ  اهللَُّ  َٕ

َٚػ  ًَ ْقفِفِ  َت ََ ؿْ  ُأِحؾَّ } :بِ ُُ َٜ  َف َِ ْٔ ٔٚمِ  َف ُٞ  افهِّ َؾ ؿْ  إِػ افرَّ ُُ [ 381: افٌَرة] ,{ًِِٕٚئ

ِْٖت  َمٚ َظَذ  ُف, َي ُٕ َٚٔ يُّ  َؿَٚففُ  َب دِّ ًُّ ِٜ  َوَأُبق اف َٔ
ٚفِ ًَ بِٔعُ  اْف  . َوافرَّ
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ٚذُ  َوَؿَٚل  ًَ ـُ  ُم ٌَؾٍ  ْب ْقمِ  َظَذ  َواِؿعٌ  افتَّْنٌِٔفُ  :َوَظَىٚءٌ  َج ِٜ  َظَذ  َٓ  ,افهَّ ٍَ َٓ  ,افهِّ  َو

ةِ  َظَذ  دَّ
ًِ ََِػ  َوإِنِ  ,اْف ََٔٚمٚنِ  اْخَت َيَٚدةِ  افهِّ ََْهٚنِ  بِٚفزِّ  . َوافُّْ

َْك ًْ َٛ } :ادَْ
تِ ؿُ  ـُ ُُ ْٔ َِ ٔٚمُ  َظ لِ  ِف  َأيْ  ,{افهِّ ْشاَلمِ  َأوَّ َٜ  اإْلِ ٚمٍ  َثاَلَث ـْ  َأيَّ ؾِّ  ِم  ـُ

رٍ  ْٓ م}َظُٚصقَراَء, َوَيْقمَ  َص َٛ  ـَ
تِ ـَ  َظَذ  ـُ ـْ  افَِّذي ؿْ  ِم ُُ ٌِِْ قدُ  َوُهؿُ  ,{َؿ ُٓ َٔ  ِف  -اْف

ـِ  َؿْقلِ  ٌَّٚسٍ  اْب َٜ  -َظ ٚمٍ  َثاَلَث  . َظُٚصقَراءَ  َوَيْقمَ  َأيَّ

َخ  ُثؿَّ  ًِ ِٜ  َهِذهِ  ِف  َهَذا ُٕ ُمَّ ْٕ رِ  ا ْٓ  . َرَمَوٚنَ  بَِن

ٍَ ٚمٍ أَ }ـب "ذفؽ ًٕخ :جبٌ بٔ ََُعاُش ََٚقا ُدوداٍت  يَّ ًْ ِٝ  ُثؿَّ  ,"{َم َخ ًِ ُٕ 

ٚمُ  َيَّ ْٕ  ىػا. بَِرَمَوٚنَ  ا
 الصٔاو:  علُٔ بٔاٌ مً جيب

 َيٛ صٔٚم صٓر رموٚن ظذ ـؾ مًِؿ, ظٚؿؾ, بٚفغ, صحٔح, مَٔؿ.

, واحلّؾ, وادروع, ف حؼ ـٚحلٔض, وافٍْٚس شٚدًٚ مـ مقإًف:ويُقن 

 افًْٚء.

 شنط أقػاّ ايٓاؽ يف ضَطإ: 
  رموٚن ظذ أؿًٚم: وافْٚس ف

 مـ َيٛ ظِٔٓؿ افهقم.  األٍٚ:

ٚ مًَٔم صحًٔحٚ خٚيل  ًٌ وهؿ ظٚمٜ ادًِّغ ادٍُِغ, ُمـ ـٚن ظٚؿاًل بٚف

 .ظذ مٚ تَدم مـ ادقإع
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 مـ َيٛ ظِٔٓؿ افٍىر. ايجاْٞ:

وهؿ احلٚئض, وافًٍْٚء, وادًٚؾر افذي َينك ظذ ًٍٕف افير مـ 

 .افهقم وَينك ظذ ًٍٕف اَلالك

 ففٞ ايصخٝخني ٚايًفغ ملػًِ ضمح١ اهلل عًُٝٗا: 
 ُٝ َْٖف : َش ْٝ َٚذَة, َؿَٚف ًَ ـْ ُم َٜ َظ : َمٚ َبُٚل  -رض اهلل ظْٓٚ  -َظٚئَِن ُٝ ِْ َُ َؾ

 : ُٝ ِْ ؟ ُؿ ِٝ ْٕ ٌٜ َأ : َأَحُروِريَّ ْٝ َٚف ََ اَلَة. َؾ َِِْض افهَّ َٓ َت ْقَم, َو َِِْض افهَّ ٚئِِض َت احْلَ

, َوَفُِ  ٍٜ
ُٝ بَِحُروِريَّ ًْ : َف ْٝ َُٖل. َؿَٚف َوِٚء »ِّْل َأْش ََ َمُر بِ ْٗ ٌَُْٚ َذفَِؽ, َؾُْ َٚن ُيِهٔ ـَ

اَلةِ  َوِٚء افهَّ ََ َمُر بِ ْٗ ُٕ  َٓ ْقِم, َو شافهَّ
(ُ)

. 

َم, َؿَٚل: ففٞ َػًِ:  ُٓ ٌِْد اهللِ َرِضَ اهللُ َظْْ ـِ َظ َٚن مـ حديٞ َجٚبِِر ْب ـَ

َؿ ِف َش  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِْٔف, َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َِ َع افَُّْٚس َظ َّ ٍر, َؾَرَأى َرُجاًل َؿِد اْجَت ٍَ

َٚل:  ََ ِْٔف, َؾ َِ َؾ َظ ِِّ َٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ ش َمٚ َفُف؟»َوَؿْد ُط ََ َؿُٚفقا: َرُجٌؾ َصٚئٌِؿ, َؾ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ رِ »اهللُ َظ ٍَ ًَّ َْٔس اْفِزَّ َأْن َتُهقُمقا ِف اف شَف
(ِ)

. 

 اهلل ظز وجؾ وينؼ ظِٔٓؿ اْلٓٚد مع افهقم. ومـ ـٚن ف جٓٚد ف شٌٔؾ

َم,  ففٞ َػًِ: ُٓ ٌِْد اهللِ َرِضَ اهللُ َظْْ ـِ َظ َأنَّ َرُشقَل اهلِل مـ حديٞ َجٚبِِر ْب

َغ  َِ َٜ ِف َرَمَوَٚن َؾَهَٚم َحتَّك َب َُّ ْتِح إَِػ َم ٍَ َؿ َخَرَج َظَٚم اْف َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

ِٔؿ, ؾَ  ِّ ٌَ َراَع اْف َيَر افَُّْٚس ـُ َٕ ُف, َحتَّك  ًَ ـْ َمٍٚء َؾَرَؾ َدٍح ِم ََ َهَٚم افَُّْٚس, ُثؿَّ َدَظٚ بِ

                                                           
 (.ّّٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
 (.ُُُٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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َٚل:  ََ ًَْض افَِّْٚس َؿْد َصَٚم, َؾ َد َذفَِؽ: إِنَّ َب ًْ َٔؾ َفُف َب َِ َب, َؾ ِْٔف, ُثؿَّ َذِ ُأوَفئَِؽ »إَِف

َهٚةُ  ًُ َهُٚة, ُأوَفئَِؽ اْف ًُ شاْف
(ُ)

. 

َٔؾ ٚيف ضٚا١ٜ ي٘:  َِ َم »َفُف:  َوَزاَد َؾ َّٕ َُٔٚم, َوإِ ِؿ افهِّ ِٓ ْٔ َِ إِنَّ افََّْٚس َؿْد َصؼَّ َظ

ْكِ  ًَ َد اْف ًْ ـْ َمٍٚء َب َدٍح ِم ََ , َؾَدَظٚ بِ َٝ ِْ ًَ  ش.َيُْْيُروَن ؾَِٔم َؾ

 َيقز َلؿ افٍىر. ايجايح:

 وهؿ ادًٚؾرون, وادرى افذيـ مروٓؿ فٔس بنديد ظِٔٓؿ.

َٚن ِمْْ } :فَقل اهلل ظز وجؾ ـَ ـْ  َّ ٍٚم َؾ ـْ َأيَّ ٌة ِم دَّ
ًِ ٍر َؾ ٍَ ْؿ َمِريًوٚ َأْو َظَذ َش ُُ

 .{ُأَخرَ 

ض افنديد افذي ينؼ مًف ؿد اشتدل بًض أهؾ افًِؿ بٚٔيٜ ظذ ادرو

 وافذي ظِٔف اإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ وؽره مـ أهؾ افًِؿ, افهٔٚم

 .ف أي مرض ـٚن جقاز

ؽره, وٓ شًٍرا  دونًوٚ ٕن اهلل ظز وجؾ أضِؼ ف أيٜ, ول َيص مر

 ؽره. دون

ذفؽ أيًوٚ, ٚفهحٔح إٔف َيقز َلم افٍىر, وإن صٚمٚ مـ إًٍٔٓؿ ؾٔجقز ؾ

أبرأ فِذمٜ, ومـ ٕٕف ؛ ٕن افهقم ظْد ظدم ادنَٜ هق إصؾ, ووهق أؾوؾ

 .وافىٚظٚت اتبٚب ادًٚبَٜ وادًٚرظٜ إػ ؾًؾ اخلر

                                                           
 (.ُُُْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ـِ َمٚفٍِؽ : ففٞ ايصخٝخني َِٕس ْب َّْٚ »رض اهلل ظْف َؿَٚل:  مـ حديٞ َأ ـُ

ىُِر  ٍْ ىِِر, َوَٓ ادُ ٍْ ٚئُِؿ َظَذ ادُ ِٛ افهَّ ًِ ْؿ َي َِ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚؾُِر َمَع افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ًَ ُٕ

ٚئِؿِ  شَظَذ افهَّ
(ُ)

. 

ْدِريِّ َرِضَ اهللُ َظُْْف, َؿَٚل:  ٚيف َػًِ: ٍٔد اخْلُ ًِ زُ »مـ حديٞ َأِب َش ٌْ َٕ  َّْٚ و ـُ

ىُِر, َؾاَل  ٍْ ٚئُِؿ َوِمَّْٚ ادُْ َّْٚ افهَّ
ِّ َؿ ِف َرَمَوَٚن, َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َمَع َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ًة  ـْ َوَجَد ُؿقَّ ٚئِِؿ, َيَرْوَن َأنَّ َم ىُِر َظَذ افهَّ ٍْ َٓ ادُْ ىِِر, َو ٍْ ِٚئُؿ َظَذ ادُْ ََيُِد افهَّ

ـٌ وَ  ًَ َْٖؾَىَر َؾِ٘نَّ َذفَِؽ َؾَهَٚم, َؾِ٘نَّ َذفَِؽ َح ٚ, َؾ ًٍ ًْ ـْ َوَجَد َو َيَرْوَن َأنَّ َم

ـٌ  ًَ شَح
(ِ)

. 

ؾّـ خق ظذ ًٍٕف افير, وادنَٜ, واَلالك, وـٚن مًٚؾًرا, أو 

 .ف حديٞ جٚبر رض اهلل ظْف, دٚ شٌؼ أوـدمريًوٚ, ؾٚفٍىر ف حَف 

 ًخاٌَ, ٚاملطضع.ي ٚجيٛظ ايفطط
ـِ َمٚفٍِؽ افًٌُل ىل: فٞ غٓٔ ابٔ َاج٘ ضمح٘ اهلل تعاف َِٕس ْب مـ حديٞ َأ

َؿ, "َؿَٚل:  رض اهلل ظْف َِّ ِْٔف َوَش َِ ُْٔؾ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َْْٔٚ َخ َِ َأَؽَٚرْت َظ

َٚل:  ََ ى َؾ ٌَدَّ َؿ َوُهَق َيَت َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ْٔ َت
َٖ ْؾ »َؾ ُُ : ش اْدُن َؾ ُٝ ِْ ُؿ

َِٔٚم, إِنَّ اهللََّ َظزَّ َوَجؾَّ »ٌؿ, َؿَٚل إِّنِّ َصٚئِ  ْقِم َأِو افهِّ ـِ افهَّ ْثَؽ َظ اْجِِْس ُأَحدِّ

ْقَم, َأِو  ِٚمِؾ َوادُْْرِوِع افهَّ ٚؾِِر َواحْلَ ًَ ـِ ادُْ اَلِة, َوَظ ٚؾِِر َصْىَر افهَّ ًَ ـِ ادُْ َوَوَع َظ

                                                           
 (.ُُُٖ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٕٗبخارم في صحيحو )أخرجو اإلماـ ال (ُ)

 (.ُُُٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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َٔٚمَ  َم افٌَِّْلُّ َصذَّ ش افهِّ ْد َؿََٚلُ ََ َٔٚ  َواهللَِّ َف ٚ, َؾ ٚ َأْو إِْحَداُُهَ َتُُٚهَ ِْ ََِّؿ, ـِ ِْٔف َوَش َِ اهللُ َظ

ِْٔف  َِ ِٚم َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًَ ـْ َض ُٝ ِم ّْ
ًِ ُٝ َض ْْ ـُ الَّ  َٓ ِز, َؾ ٍْ َٕ َػ  ََلْ

َِّؿَ  "َوَش
(ُ)

. 

 حهِ َٔ أفطط يف ضَطإ: 
مـ أؾىر ف رموٚن وجٛ ظِٔف افَوٚء, إن ـٚن ؾىره فًذر مرض, أو و

 ٍر.ش

ؾَد اختِػ افًِمء ف ذفؽ مـ أؾىر متًًّدا دون ظذر ذظل, و

افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ أن ظِٔف افتقبٜ إػ اهلل ظز وجؾ, وافْدم 

 .وآشتٌٍٚر, وظِٔف افَوٚء

 .ءمجٓقر افًِمهذا ؿقل و

ويَقفقن: إذا ـٚن ادًذور يَِض مٚ ظِٔف مـ افهٔٚم, ؾٚدتًّد مـ بٚب 

 ف ظذر ف افٍىر.أوػ؛ ٕٕف فٔس ف

 حهِ َٔ أفطط يف ضَطإ يعجعٙ عٔ ايصٝاّ: 
اختِػ أهؾ افًِؿ ف حؼ مـ أؾىر ف رموٚن فًجزه ظـ افهٔٚم, إمٚ 

 فُز شْف, ـم هق ف افنٔخ وافًجقز, أو مروف مزمـ ٓ يرجك برؤه.

                                                           
(, كىو في الصحيح ُٕٔٔ(, كابن ماجو )ِِٕٓ(, كالنسائي )َِْٖأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

 (. ُِٕالمسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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ؾّْٓؿ مـ أوجٛ ظِٔف افٍُٚرة, وهل اإلضًٚم ظـ ـؾ يقم  ايكٍٛ األٍٚ:

 مًُغ.

دٚ ـز شْٜ ـٚن يىًؿ ظـ إٔف ـ إٔس بـ مٚفؽ رض اهلل ظْف, ظ ثٌٝؾَد 

 ـؾ يقم خًزا وحلًم.

ْد قاٍ ايبداضٟ:  ََ ََٔٚم, َؾ ْ ُيىِِؼ افهِّ ٌُِر إَِذا َل َُ ُْٔخ اف ٚ افنَّ ٌس  َوَأمَّ َٕ َؿ َأ ًَ َأْض

ًُِْٔٚ, ُخ » :رض اهلل ظْف ًْ ؾَّ َيْقٍم ِم ـُ  , ِزَ َظًٚمٚ َأْو َظَٚمْغِ ـَ َد َمٚ  ًْ ًم, َب ًٌْزا َوحَلْ

شَوَأْؾَىرَ 
(ُ)

. 

 (: 8/180قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
 :ُ٘ ُِٛي ـُ َمٚفٍِؽ »َق َُٕس ْب َؿ َأ ًَ ْد َأْض ََ ََٔٚم َؾ ْ ُيىِِؼ افهِّ ٌُِر إَِذا َل َُ ُْٔخ اْف ٚ افنَّ َوَأمَّ

ًُِْٚٔ ًْ ؾَّ َيْقٍم ِم ـُ ِزَ َظًٚمٚ َأْو َظَٚمْغِ  ـَ َد َمٚ  ًْ ًم َوَأْؾَىرَ  َب ًٌْزا َوحَلْ  ش. ُخ

ٍَٕس:  ـْ َأ ٍَٕس َظ ـِ َأ ـْ َضِريِؼ افَّْْيِ ْب ٍْٔد ِم ـُ مُحَ ٌُْد ْب ُف َأْؾَىَر ِف »َوَرَوى َظ َّٕ َأ

ؾَّ َيْقمٍ  ـُ  ًُِْٚٔ ًْ َؿ ِم ًَ َْٖض ِزَ َؾ ـَ َٚن َؿْد  ـَ  ش. َرَمَوَٚن َو

ـِ  ـِ ِهَنِٚم ْب ِد ْب َّّ يَُْٚه ِف َؾَقائِِد ُُمَ ـْ َوُروِّ َٜ َظ ِٚوَي ًَ ـْ ُم ـْ َمْرَواَن َظ ُماَلٍس َظ

ٍْٔد َؿَٚل:  ٍس »مُحَ َٕ ـَ َأ َر ْب َّ ُٝ اْبَُْف ُظ ْف َٖ ًَ َ َؾ ْقِم َظَٚم ُتُقفِّ ـِ افهَّ ٌس َظ َٕ َػ َأ ًُ َو

ٍؿ  ٌٍْز َوحَلْ ـْ ُخ ٍٚن ِم ٍَ َوَٚء َأَمَر بِِج ََ ُف ٓ يىٔؼ اْف َّٕ مَّ َظَرَف َأ َِ َٓ َؾ ْقَم َؿَٚل  َأَضَٚق افهَّ

َؿ اْفًدة َأو َأـثرؾَ  ًَ  ش. َْٖض

                                                           
 (.ِٓ/ٔيحو معلقنا )أخرجو اإلماـ البخارم في صح (ُ)
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ْىِر.ش, ؾَد أْضًؿ: »َؿْقفف َتِيِبُٔ: ٍِ الِّ َظَذ َجَقاِز اْف ٚء َجَقاب فِدفٔؾ افدَّ ٍَ  اْف

ىَِر  ٍْ ُف ََيُقُز َفُف َأْن ُي َّٕ ََٔٚم َؾِ٘ ٌُِر إَِذا َلْ ُيىِِؼ افهِّ َُ ُْٔخ اْف ٚ افنَّ اَلِم: َوَأمَّ َُ ِديُر اْف َْ َوَت

ْد أَ  ََ ًَِؿ َؾ َؿ إَِفْخ. َوُيْى ًَ  ْض

ِزَ "َوَؿْقُفُف:  ٌَٕس ِحَْٔئٍِذ "ـَ َٚن َأ ـَ , َو َـّ َدِة َأْي َأَش ْنِ ادَُْقحَّ ـَ ِٚف َو َُ ْتِح اْف ٍَ , بِ

 .ًٌٚ ِْٔف َؿِري َِ َم افتٌَُِّْْٔف َظ دَّ ََ َم َت ـَ  , ِٜ  ىػاِف َظْؼِ ادَِْٚئ
ثؾ ظٚجز ظـ افهٔٚم ف م فٕٕ ؛أن افهٔٚم ؿد شَط ظِٔف ايكٍٛ ايجاْٞ:

ُتؿْ }هذه احلٚفٜ, واهلل ظز وجؾ يَقل:  ًْ قا اهللََّ َمٚ اْشَتَى َُ : {َؾٚتَّ ـِ ُٚب ٌَ  [.31]افتَّ

ٚ } ويَقل اهلل ظز وجؾ: َٓ ْٔ َِ ْٝ َوَظ ٌَ ًَ ـَ ٚ َمٚ  ٚ ََلَ َٓ ًَ ٚ إِٓ ُوْش ًً ٍْ َٕ ُِِّػ اهللَُّ  َُ َٓ ُي

 ْٝ ٌَ ًَ َت ـْ  .{َمٚ ا

ٚ } :ويَقل اهلل ظز وجؾ ًً ٍْ َٕ ُِِّػ اهللَُّ  َُ َد َٓ ُي ًْ ُؾ اهللَُّ َب ًَ َْٔج إِٓ َمٚ آَتَٚهٚ َش

ا  [.1]افىَّاَلِق: {ُظْنٍ ُيْنً

, واإلضًٚم فٔس وهذا هق إؿرب ف هذه ادًٖفٜ, أن افَوٚء ظِٔف يًَط

 .بقاجٛ ظِٔف

جٚز, وأمٚ افٍُٚرة ظذ ومـ أضًؿ فًٍؾ إٔس بـ مٚفؽ رض اهلل ظْف 

َّ } ادٍرط ؾًٖٔت أُنٚ مًْقخٜ بَقفف تًٚػ: َد  ـْ َؾ ِٓ ؿُ  َص ُُ رَ  ِمْْ ْٓ فُ  افنَّ ّْ َُٔه ِْ  {َؾ

 ., وهق ؿقل ابـ ظّر وشِّٜ بـ إـقع رض اهلل ظْٓم[381: افٌَرة]

 حهِ احلاٌَ ٚاملطضع إشا أفططتا يف ضَطإ:  
 اختِػ أهؾ افًِؿ ف احلٚمؾ وادروع إذا أؾىرتٚ ف رموٚن إػ أؿقال: و
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 .أن ظِٔٓم افَوٚء األٍٚ:

 م افَوٚء وافٍُٚرة.أن ظِٔٓ ايجاْٞ:

بغ احلٚمؾ وادروع افتل َتٚف ظذ ًٍٕٓٚ, أو ظذ  افتٍريؼ ايجايح:

 جْْٔٓٚ.

 .ؾَٚل: إذا خٚؾتٚ ظذ إًٍٔٓم ظِٔٓم افَوٚء

 وإذا خٚؾتٚ ظذ جْْٔٓٚ, أو ظذ مـ تروًف, ظِٔٓٚ افَوٚء وافٍُٚرة.

 يؼ بغوٓ دفٔؾ يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف افتٍر

وأمٚ افٍُٚرة ؾٚفهحٔح ؾٔٓٚ مـ أؿقال , ذفؽ, ؾٚفهحٔح أن ظِٔٓم افَوٚء

ُف }أهؾ أُنٚ مًْقخٜ, بَقل اهلل ظز وجؾ:  ّْ َُٔه ِْ َر َؾ ْٓ ُؿ افنَّ ُُ َد ِمْْ ِٓ ـْ َص َّ َؾ

ٍٚم ُأَخرَ  ـْ َأيَّ ٌة ِم دَّ
ًِ ٍر َؾ ٍَ َٚن َمِريًوٚ َأْو َظَذ َش ـَ ـْ   .{َوَم

َوَظَذ }َبُٚب ": اهلل تعاىل يف صخٝخ٘ٚقس بٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ 

 ٌٜ ُف ؾِْدَي َٕ ق َُ ـَ ُيىِٔ  ."[384]افٌَرة:  {افَِّذي

َقِع  ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ـْ ـُ إَ ُٜ ْب َّ َِ َر, َوَش َّ ـُ ُظ رض اهلل -َؿَٚل اْب

ٚ : -ظْٓم َٓ َخْت ًَ ْرآُن ُهًدى فَِِِّْٚس وَ }َٕ َُ ِزَل ؾِِٔف اف ْٕ ُر َرَمَوَٚن افَِّذي ُأ ْٓ ٍَِّْٔٚت َص َب

َٚن َمِريًوٚ َأْو َظَذ  ـَ ـْ  ُف َوَم ّْ َُٔه ِْ َر َؾ ْٓ ُؿ افنَّ ُُ َد ِمْْ ِٓ ـْ َص َّ ْرَؿِٚن َؾ ٍُ ـَ اَُلَدى َواف ِم

ُِقا  ِّ ُْ ْنَ َوفُِت ًُ ُؿ اف ُُ ُْٔنَ َوَٓ ُيِريُد بِ ُؿ اف ُُ ٍٚم ُأَخَر ُيِريُد اهللَُّ بِ ـْ َأيَّ ٌة ِم دَّ
ًِ ٍر َؾ ٍَ َش

و ُ زِّ َُ َة َوفُِت دَّ
ًِ ُرونَ اف ُُ ْؿ َتْن ُُ َِّ ًَ ْؿ َوَف ـُ  [.381]افٌَرة:  {ا اهللََّ َظَذ َمٚ َهَدا
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ُرو  ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ّْ َثَْٚ َظ ُش, َحدَّ َّ َثَْٚ  إَْظ , َحدَّ ْرٍ َّ ُٕ ـُ  َوَؿَٚل اْب

 َِ ٍد َصذَّ اهللُ َظ َّّ َثَْٚ َأْصَحُٚب ُُمَ َْٔذ, َحدَّ ـُ َأِب َف َثَْٚ اْب َة, َحدَّ ـُ ُمرَّ َؿ: ْب َِّ ِْٔف َوَش

ـْ » َّ ْقَم ُِم ًُِْٔٚ َتَرَك افهَّ ًْ ؾَّ َيْقٍم ِم ـُ َؿ  ًَ ـْ َأْض َٚن َم َُ ْؿ, َؾ ِٓ ْٔ َِ َزَل َرَمَوُٚن َؾَنؼَّ َظ َٕ

 :ٚ َٓ َخْت ًَ ْؿ ِف َذفَِؽ, َؾَْ َص ََلُ ُف, َوُرخِّ َُ ؿْ }ُيىِٔ ُُ ]افٌَرة:  {َوَأْن َتُهقُمقا َخْرٌ َف

ْقمِ 384 ُِٖمُروا بِٚفهَّ ش[ َؾ
 (ُ)

. 

َر  َّ ـِ ُظ ـِ اْب ٚؾٍِع, َظ َٕ ـْ  ُْٔد اهللَِّ, َظ ٌَ َثَْٚ ُظ ٌُْد إَْظَذ, َحدَّ َثَْٚ َظ ٌَّٔٚش, َحدَّ َثَْٚ َظ َحدَّ

ٚـَِغ( َؿَٚل:  ًَ ِٚم َم ًَ ُٜ َض َم, َؿَرَأ: )ؾِْدَي ُٓ ٌٜ »َرِضَ اهللَُّ َظْْ قَخ ًُ شِهَل َمْْ
 (ِ)

. 

 .واهلل أظِؿ

********** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ّْ/ّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُْٗٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  برقم ) (ِ)
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 []حكم صيام يوم الشك 

ـْ ) – 111 صذ اهلل  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -رض اهلل ظْف  -َأِب ُهَرْيَرَة َظ

َٚن َيُهقُم »ظِٔف وشِؿ:  ـَ َّٓ َرُجٌؾ  , إِ َٓ َيْقَمْغِ ُمقا َرَمَوَٚن بَِهْقِم َيْقٍم َو دَّ ََ َٓ َت

فُ  ّْ َُٔه ِْ شَصْقًمٚ, َؾ
(ُ)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

ـْ ) – 113 ـِ َيِٚهٍ َظمَّ َوَظ َْٔقَم »َؿَٚل:  -رض اهلل ظْف  -ِر ْب ـْ َصَٚم اْف َم

ِٚشِؿ  ََ ْد َظَل َأَبٚ اْف ََ شصذ اهلل ظِٔف وشِؿ -افَِّذي ُيَنؽُّ ؾِِٔف َؾ
(ِ)

َرُه  ـَ . َوَذ

ٌَّٚنَ  ـُ ِح , َواْب َٜ َّ ـُ ُخَزْي َحُف اْب , َوَصحَّ ُٜ ًَ ّْ ُف اخْلَ َِ ٚ, َوَوَص ًَ ِِٔ ًْ ٌَُخِٚريُّ َت  (.اْف

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن َتريؿ صٔٚم يقم افنؽ,  ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓجني:

 .وافهٔٚم فَهد اشتٌَٚل افنٓر

                                                           
 (, كاللفظ لمسلم.َُِٖ(, كمسلم )ُُْٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

(, ُّٓ/ ْ(, كالنسائي )ِّّْ/ فتح(, ككصلو أبو داكد ) ُُٗ/ ْعلقو البخارم )صحيح.  (ِ)
( من طريق ّٕٕٓ(, كابن حباف )ُُْٗ(, كابن خزيمة )ُْٓٔ(, كابن ماجو )ٖٔٔمذم )كالتر 

؛ فقاؿ: إني  صلة بن زفر قاؿ: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية, فقاؿ: كلوا, فتنحى بعض القـو
قلت: كالحديث لم أجده في «. حسن صحيح»صائم. فقاؿ عمار: فذكره. كقاؿ الترمذم: 

(, كقاؿ فيو: َِِِاكد األـ لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )كىو صحيح أبي د«, المسند»
حديث صحيح, كصححو الترمذم كابن حباف كالدارقطني كالحاكم كالذىبي. ثم قاؿ: كىذا إسناد 
رجالو ثقات رجاؿ الشيخين؛ غير عمرك بن قيس, فهو على شرط مسلم كحده؛ إال أف أبا 

مدلس, لكن صحح حديثو ىذا جمعه, كما ترل  كاف اختلط, كىو  -كىو السبيعي -إسحاؽ
 (.ُٔٗأعاله. كلو طريق أخرل؛ خرجتها مع األكلى في "اإلركاء" )
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وًػ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف, َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ فبٔٚن ؾٔٓم و

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َتَهَػ »اهللُ َظ ْٕ ٌَُٚن, َؾاَل َتُهقُمقاإَِذا ا ًْ شَص
(ُ)

. 

 ورودوا دٓفتف بٖمقر:ؾَد وًٍف أهؾ افًِؿ 

 .ظذ مٚ يٖت إن صٚء اهللحُّقا ظِٔف بٚفُْٚرة,  األٍٚ:

 ٚإٓ رجال ـٚن يهقم يقمً  ٓ تَدمقا رموٚن بهقم يقم, وٓ يقمغ»

 .متٍؼ ظِٔف شؾِٔهّف

ؿٌؾ إتٓٚء هق جقاز افهقم بًد افْهػ مـ صًٌٚن إػ  احلديٞ ٍّٓقمؾ

 افنٓر بٔقم, أو بٔقمغ.

: : يف ايصخٝخنيٚ ْٝ َثْتُف َؿَٚف ٚ, َحدَّ َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ ـِ مـ حديٞ َظٚئَِن ُُ  َلْ َي

 

 

                                                           
(, كالترمذم ُِٕ/ ِ« )الكبرل»(, كالنسائي في ِّّٕأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

وغ (, كقاؿ الحافظ رحمو اهلل تعالى في البلِْْ/ ِ(, كأحمد )ُُٓٔ(, كابن ماجو )ّٖٕ)
رىكىاهي اٍلخىٍمسىةي, كىاٍستػىٍنكىرىهي أىٍحمىدي, كنقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن أحمد كابن معين بأنهما 
حكما على الحديث بالنكارة. كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ برقم 

, (: إسناده صحيح على شرط مسلم, كصححو الترمذم, كابن حباف, كآَِِ) حتج بو ابن حـز
إسناد صحيح, رجالو كلهم ثقات رجاؿ مسلم, كقد أيًعٌل بما ال يقدح كما كقاؿ: كقٌواه ابن القيم. 

سيأتي. كقاؿ البيهقي: " قاؿ أبو داكد: كقاؿ أحمد بن حنبل: ىذا حديث منكر. قاؿ: ككاف عبد 
مفطران, فإذا بقي من أف يكوف الرجل  ثم قاؿ: كه عند بعض أىل العلم:الرحمن ال يحدث بو "! 

؛ لحاؿ شهر رمضاف ". كلئن كاف عبد الرحمن بن مهدم لم يحدث  شعباف شيء؛ أخذ في الصـو
 بو؛ فقد حدث بو سفياف الثورم!.
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َٚن َيُهقُم  ـَ ُف  َّٕ ٌََٚن, َؾِ٘ ًْ ـْ َص َثَر ِم ـْ ًرا َأ ْٓ َؿ َيُهقُم َص َِّ ِْٔف َوَش َِ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ

فُ  َِّ ـُ ٌََٚن  ًْ شَص
(ُ)

. 

ٌََٚن »ٚيفغ َػًِ:  ًْ ـْ َص َِٔٚمِف ِم ـْ ِص َثَر ِم ـْ , َأ ٍر َؿطُّ ْٓ ـْ َص ْ َأَرُه َصٚئًِم ِم َوَل

َّٓ َؿِِٔاًل  ٌََٚن إِ ًْ َٚن َيُهقُم َص ـَ ُف,  َِّ ـُ ٌََٚن  ًْ َٚن َيُهقُم َص  ش.ـَ

ؾٓذا احلديٞ سيح ف أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـٚن 

ٔع أن يهقم أـثر صًٌٚن حتك يهقم بًد يهقم أـثر صًٌٚن, وٓ يًتى

 .افْهػ مـ صًٌٚن

أن ادْٓل ظْف هق تَديؿ رموٚن بهقم يقم, أو يقمغ, ظذ  األَط ايجاْٞ:

 و ظذ شٌٔؾ افسحٔٛ بٚفنٓر., أٔؾ آحتٔٚطشٌ

وأمٚ مـ ـٕٚٝ فف ظٚدة ف افهٔٚم: ـٚٓثْغ واخلّٔس, أو ـٚن يهقم 

 .ثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓريقًمٚ ويٍىر يقًمٚ, أو ـٚن يهقم ثال

ؾال حرج ف صٔٚمف, أو ـٚن ظِٔف ؿوٚء, أو صٔٚم ٕذر, أو صٔٚم ـٍٚرة, 

 .بؾ ؿد َيٛ

َّٓ َرُجٌؾ »افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؿٚل: ؿقل   األَط ايجايح: إِ

فُ  ّْ َُٔه ِْ َٚن َيُهقُم َصْقًمٚ, َؾ  ش.ـَ

  
 

                                                           
 (.ُُٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُٕٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 (: 129-4/128قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
َمُء:  َِ ًُ َِٔٚط َؿَٚل اْف

ْحتِ ِٓ ِٜ ا
َّٔ
ٍَٔٚم َظَذ ِٕ ُِقا َرَمَوَٚن بِِه ٌِ َْ َت ًْ َٓ َت  ِٞ ِدي َْك احْلَ ًْ َم

 فَِرَمَوَٚن. 

 : ِمِذيُّ ْ ِرُهقا َأْن َؿَٚل افسِّ ـَ ِؿ  ِْ ًِ ُؾ َظَذ َهَذا ِظَْْد َأْهِؾ اْف َّ ًَ دََّٚ َأْخَرَجُف اْف

ُجُؾ بِِه  َؾ افرَّ ًَجَّ َْك َرَمَوَٚن اهـ َيَت ًْ ٌَْؾ ُدُخقِل َرَمَوَٚن دَِ  ٍَٔٚم َؿ

ُٜ ؾِِٔف:  َّ ُْ ََٕنٍٚط. َوَهَذا ؾِِٔف َواحْلِ ٍة َو قَّ َُ َْٔدُخَؾ ؾِِٔف بِ
ْىِر فَِرَمَوَٚن فِ ٍِ ي بِْٚف ََقِّ افتَّ

ٚمٍ   َأيَّ
ِٜ َِٔٚم َثاَلَث َمُف بِِه دَّ ََ ُف َفْق َت َّٕ ِٞ َأ ِدي َٙ احْلَ َت َْ َنَّ ُم

ِٕ َيٌر؛  ٍٜ َجَٚز,  َٕ
ًَ َأْو َأْرَب

 .ًٌٚ ُر َمٚ ؾِِٔف َؿِري ـُ  َوَشَْْذ

ُٜ ؾِِٔف:  َّ ُْ ُف َوِؿَٔؾ احْلِ َّٕ َ ِٕ َيٌر َأْيًوٚ؛  َٕ ْرِض, َوؾِِٔف  ٍَ ِؾ بِْٚف ٍْ ُٜ اْختاَِلِط افَّْ َٔ َخْن

 . ِٞ ِدي َم ِف احْلَ ـَ ـْ َفُف َظَٚدٌة   ََيُقُز دَِ

ؤْ َوِؿَٔؾ:  َؼ بِٚفرُّ ِِّ َؿ ُظ ُْ َنَّ احْلُ
ْد َحَٚوَل ِٕ ََ َْٔقٍم َأْو َيْقَمْغِ َؾ َمُف بِ دَّ ََ ـْ َت َّ , َؾ ِٜ َي

ُد.  َّ َت ًْ ِؿ, َوَهَذا ُهَق ادُْ ُْ ـَ ِف َذفَِؽ احْلُ ًْ  افىَّ

ْشتِْثَِْٚء:  ِٓ َْك ا ًْ ُف, َوَم ٍَ ُف اْظَتَٚدُه َوَأفِ َّٕ َ ِٕ ْد ُأِذَن َفُف ؾِِٔف؛  ََ َٚن َفُف ِوْرٌد َؾ ـَ ـْ  َأنَّ َم

ٍء. َوَتْرُك ادَْ  ٌَِٚل َرَمَوَٚن ِف َرْ َْ ـِ اْشتِ َْٔس َذفَِؽ ِم  ُْٖفقِف َصِديٌد, َوَف

ُُّْذُر فُِقُجقِِبَِم.  َوِٚء َواف ََ َتَحُؼ بَِذفَِؽ اْف ِْ  قاَوُي
َٓ َيْقَمْغِ » قْلُ: ُمقا َرَمَوَٚن بَِهْقِم َيْقٍم َو دَّ ََ  ش.َٓ َت
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  حله صْو ْٓو, أّ ْٓمني قبل زمضاٌ احتٔاّطا لسمضاٌ:

 (: 557-1/556قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ٌَْؾ َرَمَوَٚن.  ِريِؿ َصْقِم َيْقٍم َأْو َيْقَمْغِ َؿ ُٞ َدفٌِٔؾ َظَذ ََتْ ِدي  احْلَ

 : ِٞ ِدي ِٜ احْلَ َد ِرَواَي ًْ ِمِذيُّ َب ْ ِرُهقا َؿَٚل افسِّ ـَ ِؿ  ِْ ًِ ُؾ َظَذ َهَذا ِظَْْد َأْهِؾ اْف َّ ًَ َواْف

ك.  َأنْ  َٓ َت ْٕ َْك َرَمَوَٚن ا ًْ ٌَْؾ ُدُخقِل َرَمَوَٚن دَِ ََٔٚم َؿ ُجُؾ افهِّ َؾ افرَّ ًَجَّ  َيَت

َْك َرَمَوٚنَ "َوَؿْقُفُف:  ًْ ْقِم , "دَِ ْقِن افهَّ َُ وٌط بِ ُف َمْؼُ َّٕ َٖ ِل بِ ْٓ ٌِٔٔد فَِِّْ َْ َت

ِؾ ادُْ  ٍْ ٚفَّْ ـَ  :ٚ ًَ َِ ْقُم َصْقًمٚ ُمْى َٚن افهَّ ـَ َٓ َفْق  ًَٔٚضٚ, 
َْٕحِقِه.اْحتِ ِؼ, َوافَّْْذِر, َو َِ  ْى

فُ » قْلُ: ّْ َُٔه ِْ َٚن َيُهقُم َصْقًمٚ, َؾ ـَ َّٓ َرُجٌؾ   ش. إِ

 خرج خمرج افٌٚفٛ, وإٓ ؾٚحلُؿ ظٚم فِرجٚل وافًْٚء.

ُِ مً الفْائد: اشتحٌٚب افتىقع, وٓ شٔم ف صٓر صًٌٚن, ؾَد تَدم   َِّفٔ

فٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ حديٞ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ ف افهحٔحغ, أن ا

 آفف وشِؿ ـٚن يهقم صًٌٚن إٓ ؿِٔاًل مْف.

:ُِ ُٞ َأِب ُهَرْيَرَة وأمٚ مؼوظٜٔ تًّٜٔ صٓر رموٚن, برموٚن,  َِّفٔ َحِدي

ـْ َأْشَمِء اهللَِّ »رض اهلل ظْف:  َُقُفقا: َجَٚء َرَمَوُٚن َؾِ٘نَّ َرَمَوَٚن اْشٌؿ ِم َٓ َت

 ْٓ ـْ ُؿقُفقا: َجَٚء َص
شُر َرَمَوٚنَ َوَفُِ

(ُ)
, ؾٍٔف أبق مًؼ ٕجٔح ال يثٌٝؾ, 

 .افًْدي ؤًػ

                                                           
(, كالديلمي في " َُِ/ ْالكبرل  )(, كالبيهقي في السنن ّٓ/ ٕأخرجو ابن عدم في الكامل ) (ُ)

    =( من طريق أبي معشر عن سعيد المقبرم عن أبي ىريرة مرفوعان. ُٗٓ/ ّمسند الفردكس )
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 حديٞ بٖٕف(: 6768) بطقِ ايصخٝخ١ يف اهلل ضمح٘ األيباْٞ اإلَاّ ٚقاٍ

 إفٔٓم وافىريؼ افٌكي, واحلًـ ُمٚهد ظـ ذاك وروي": وؿٚل... بٚضؾ

 وهٗٓء تقؿٍٜٔٔ, اهلل أشمء ٕن ؛اجًد  مُْر ذفؽ ـؾ: وأؿقل. " ؤًػ

 مـ أحد ظـ مثِف ثٌقت ف أصؽ ؾّ٘ن وَلذا ذفؽ؛ يَقفقا أن مـ أجؾ ئّٜإ

/ 4) " افٍتح " ف احلٚؾظ وسح...,ظِٔٓؿ اهلل روقان افهٚفح افًِػ

 ف اْلقزي ابـ ؿقل وافهقاب. " ؤًػ حديٞ ":بٖٕف( 331

 ـٚن: مًؼ وأبق فف, أصؾ ٓ مقوقع حديٞ هذا(: 2/381) ادقوقظٚت

 بـ حئك وؿٚل ذـره, إذا ويوحؽ, ظْف, حيدث وٓ يوًٍف شًٔد بـ حئك

 ,(رموٚن) اهلل أشمء ف أحد يذـر ول: ؿِٝ. "بقء فٔس إشْٚده ":مًغ

 هريرة أب حديٞ مـ " افهحٔحغ "وف ,ٚإمجٚظً  بف يًّك أن َيقز وٓ

 ."اْلْٜ أبقاب ؾتحٝ رموٚن؛ دخؾ إذا": مرؾقًظٚ

 غبب تػ١ُٝ ضَطإ بٗصا االغِ: 
رموٚن ِبذا آشؿ: هق أن افًرب حغ شّقا افنٓقر  شٌٛ تًّٜٔو

 واؾؼ أن هذا افنٓر ـٚن  ف افرموٚء, وهق صدة احلر.

 وؿٔؾ: ٕٕف يرمض افذٕقب, أي ُّيُِٓٚ ويزيِٓٚ.

                                                                                                                                        

كقاؿ البيهقي: كأبو معشر ىو نجيح السندم, ضعفو يحيى بن معين, ككاف يحيى القطاف ال  =
يل: عن أبي معشر عن يحدث عنو, ككاف عبد الرحمن بن مهدم يحدث عنو, كاهلل أعلم, كقد ق

 محمد بن كعب من قولو, كىو أشبو ". 
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 وؿٔؾ: ؽر ذفؽ مـ إؿقال.

 ش.ؾِٔهّف» قْلُ:

فٔس ظذ افقجٛ, إٓ إذا ـٚن ظِٔف صٔٚم واجٛ: مـ ؿوٚء, أو ٕذر, أو 

 ـٍٚرة.

ـِ َيِٚهٍ » قْلُ: ِر ْب ـْ َظمَّ  ش.  رض اهلل ظْف -َوَظ

 أبق افَٔيٚن رض اهلل ظْٓم.

 هل شّٜٔ بْٝ خٔٚط رض اهلل ظْٓٚ, أول صٓٔدة ف اإلشالم. أَ٘:

 يٚه رض اهلل ظْف, ُمـ ؿتؾ ف شٌٔؾ اهلل ظز وجؾ. ٚأبٛٙ:

مع وؿد ؿتؾ ظمر أيًوٚ ميِقًمٚ ف ؿتٚل ظع بـ أي ضٚفٛ رض اهلل ظْف, 

 مًٚويٜ بـ أب شٍٔٚن رض اهلل ظْٓم.

 ٚثبت يف َػٓس أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
, إِْذ َجَٚءُه َرُجاَلِن  َٜ ِٚوَي ًَ ٚ ِظَْْد ُم َٕ ََْْٔم َأ , َؿَٚل: َب ِْْزيِّ ًَ ـِ ُخَقْيٍِِد اْف َٜ ْب َِ ـْ َحَْْي َظ

َم: أَ  ُٓ ؾُّ َواِحٍد ِمْْ ـُ قُل  َُ ٍر, َي َتِهَمِن ِف َرْأِس َظمَّ ُتُف, ََيْ ِْ ٚ َؿَت ـُ َٕ ٌُْد اهلِل ْب َٚل َظ ََ َؾ

ٍرو ّْ ُٝ : -رض اهلل ظْف  -َظ ًْ
ِّ ٚ فَِهِٚحٌِِف, َؾِّ٘نِّ َش ًً ٍْ َٕ َم  ـُ ْٛ بِِف َأَحُد

َٔىِ
 -فِ

ِْل  ًْ قُل:  -َي َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٜ  "َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ َٔ ٌَِٚؽ ُٜ اْف َئ ٍِ ُف اْف ُِ ُت َْ َٚل "َت ََ , َؾ

ِٚويَ  ًَ ِّٚن إَِػ ُم َُ ُرو؟ َؾَم َبُٚفَؽ ؟ َؿَٚل: إِنَّ َأِب َص ّْ ََٕؽ َيٚ َظ ِْل َظَّْٚ َُمُْْق ٌْ َٓ ُت : َأ ُٜ
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َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل يِل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ ََ َؿ, َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

ًِْهفِ » َٓ َت ًّٔٚ, َو ُٝ ُأَؿٚتُِؾ  ش,َأضِْع َأَبَٚك َمٚ َداَم َح ًْ ْؿ َوَف ُُ ًَ ٚ َم َٕ َٖ "َؾ
 (ُ)

. 

 ٚأخطج ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف غٓٓ٘: 
َؿ َؿَٚل: َؿَٚل مـ حديٞ َرُجٍؾ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َأْصَحِٚب افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ِم

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ إَِػ ُمَنٚ»َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ًٕ ٌر إِيَم شِصفِ ُمَِِئ َظمَّ
 (ِ)

. 

َْٔقَم افَِّذي ُيَنؽُّ ؾِٔفِ » قْلُ: ـْ َصَٚم اْف  ش.َم

هق افٔقم افثالثغ مـ صًٌٚن, ؾال يدرى أهق أول يقم مـ  ّٜٛ ايؿو:

 رموٚن, أم آخر يقم مـ صًٌٚن.

 وهذا إذا ـٚن ؽٔؿ, ؾ٘ذا ل يُـ ؽٔؿ ؾِٔس بٔقم صؽ.

ؾم يزال مـ   ُيَر اَلاللؾ٘ن ُرئَِل اَلالل حُؿ بٖٕف مـ رموٚن, وإن ل

 .صًٌٚن

 حهِ صّٛ ّٜٛ ايؿو:
  :ؿقفغاختِػ أهؾ افًِؿ ف هذه ادًٖفٜ إػ 

 اْلّٓقر مـ أهؾ افًِؿ ظذ َتريؿ صٔٚمف. األٍٚ:

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ِٗٗٔأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح, رجالو رجاؿ الصحيح, إال أسود بن مسعود ٖٕٗتعالى برقم )
 كما في "التاريخ" من ركاية عثماف بن سعيد الدارمي. كحنظلة ابن خويلد, كقد كثقهما ابن معين  

(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ََٕٓأخرجو اإلماـ النسائي في سننو ) (ِ)
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. ُّْٕتعالى برقم )
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ذهٌٝ احلٍْٜٔ إػ إٔف إذا صٚمف ثؿ طٓر إٔف مـ رموٚن ؾ٘ن صٔٚمف  ايجاْٞ:

 صحٔح.

 افنؽ.خالف هذا افَقل, ؾ٘ن إظمل مٌْٜٔ ظذ افَٔغ ٓ إطٓر و

ـَ اخَلىَِّٚب َرِضَ اهللَُّ َظُْْف َظَذ ادَِْْزِ ٚيف ايصخٝخني:  َر ْب َّ مـ حديٞ ُظ

ُٝ َرُشقَل َؿَٚل  ًْ
ِّ قُل:  : َش َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َِّٔٚت, »اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ َم إَْظَمُل بِٚفِّْ َّٕ إِ

ََٕقى ؾِّ اْمِرٍئ َمٚ  ُُ َم فِ َّٕ شَوإِ
(ُ)

. 

افنؽ ٕٔتف ل تتّحض ف صٔٚم رموٚن, وإٕم هق  وافذي يهقم يقم

 متنُؽ.

 مٌْل ظذ آحتٔٚط ادخٚفػ فِْص. يقم افنؽ ثؿ إن صٔٚم

ُ٘ ُِٛي َِّؿَ »: َق ِْٔف َوَش َِ ِٚشِؿ َصذَّ اهللَُّ َظ ََ ْد َظَل َأَبٚ اْف ََ  ش. َؾ
 (:4/120قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )

ـْ اْشُتِدلَّ بِِف َظَذ  َُقُل َذفَِؽ ِم َٓ َي َحِٚبَّ  َنَّ افهَّ
ِٕ ؛  ؽِّ ِريِؿ َصْقِم َيْقِم افنَّ ََتْ

ـْ ؿٌٔؾ ادَْْرُؾقع.  قُن ِم ُُ َٔ ٌَِؾ َرْأيِِف, َؾ  ِؿ

 : ٌِْد اْفَزِّ قَن ِف َذفَِؽ. َؿَٚل ابـ َظ ٍُ َتِِ َٓ ََيْ ٌَْد ِظَْْدُهْؿ,  ًْ  ُهَق ُم

لُّ 
ْقَهِريُّ ادَْٚفُِِ ْؿ اْْلَ ُٓ ٍَ َٚل: َوَخَٚف ََ  ُهَق َمْقُؿقٌف. , َؾ

َقاُب:  ًم. َواْْلَ ُْ ًيٚ, َمْرُؾقٌع ُح ٍْ ُف َمْقُؿقٌف َف َّٕ  َأ

                                                           
  (.َُٕٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 : ًٜ ِف َأنَّ َصْقَم َؿَٚل افىٌِِّٔلُّ ٌَ ٌََٚف , ُم ؽِّ ْؾ َيْقَم افنَّ َُ ْ َي َم َأَتك بِٚدَْْقُصقِل, َوَل َّٕ إِ

ِٛ اف َِٔٚن َصِٚح ْه
ًِ ٌٛ فِ ٌَ َٕك َصؽٍّ َش ِع. َيْقٍم ؾِِٔف َأْد ْ  ؼَّ

َٚػ:  ًَ َْٕحُقُه َؿْقُفُف َت , َو ٌٝ ؽُّ ؾِِٔف َؿٚئٌِؿ َثٚبِ ـْ َصَٚم َيْقًمٚ افنَّ َّ َْٔػ بِ َُ َٓ }َؾ َو

قا ُّ ُْقا إَِػ افَّذيـ طِ ـَ ِؿ {َتْر ِْ َْٔػ بِٚفيُّ َُ ٍؿ, َؾ ِْ َٕك ُط ْؿ َأْد ُٓ ـَ ُأوَِٕس ِمْْ , َأِي افَِّذي

ِْٔف.  َِ رِّ َظ َّ َت ًْ  ادُْ

ًُِت: ِظ: َوَؿْد َظِِ  ُق ٍْ َِ ـَ افىُُّرِق بِ ثٍِر ِم ـَ ُف َوَؿَع ِف  َّٕ َٝ َأ ؽِّ »ّْ  ش. َيْقَم افنَّ

:ُ٘ ُِٛي ِٚشؿِ » ََٚق ََ َصَٚرُة إَِػ ِؿَٔؾ: ش, َأَبٚ اْف , اإْلِ ِٜ
َْْٔ ُُ ِر َهِذِه اْف ـْ ِهِٔص ِذ َؾٚئَِدُة ََتْ

َٚمُف, َزَمًٕٚ  َُ ٌَِٚد اهللَِّ َأْح ُؿ َبْغَ ِظ ًِ َْ ُف ُهَق افَِّذي َي َّٕ  ىػاٚ, ومُٕٚٚ, َوؽر َذفِؽ. َأ
 ٚاحلسٜح عًك٘ اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 

رٍ  حٝح قاٍ: ـْ َظمَّ , َظ ُٜ َِ ؽِّ : »-رض اهلل ظْف  -َوَؿَٚل ِص ـْ َصَٚم َيْقَم افنَّ َم

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ِٚشِؿ َصذَّ اهللُ َظ ََ ْد َظَل َأَبٚ اف ََ شَؾ
 (ُ)

. 

 اهلل تعاىل يف غٓٓ٘ َٛصّٛيا: ٚقس أخطج٘ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ 
َثَْٚ َأُبق  ٖٚٛ َٔ ططٜل: ُّٟ َؿَٚل: َحدَّ ٍٔد إََص ًِ ـُ َش ٌُْد اهللَِّ ْب ٍٔد َظ ًِ َأب َش

ـِ ُزَؾَر, َؿَٚل:  َٜ ْب َِ ـْ ِص ـْ َأِب إِْشَحَٚق, َظ ٍْٔس, َظ ـِ َؿ ِرو ْب ّْ ـْ َظ ُر, َظ َخٚفٍِد إمَْحَ

َّْٚ ِظَْْد  ـِ َيِٚهٍ ـُ ِر ْب ُِقا,  -ض اهلل ظْٓم ر -َظمَّ ـُ َٚل:  ََ , َؾ ٍٜ
َّٔ
ِتَ بَِنٍٚة َمْهِِ

ُٖ َؾ

                                                           
 (.ِٕ/ّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ٌر:  َٚل َظمَّ ََ َٚل: إِّنِّ َصٚئٌِؿ, َؾ ََ ْقِم, َؾ ََ ًُْض اف ك َب َْٔقَم افَِّذي »َؾَتَْحَّ ـْ َصَٚم اف َم

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ِٚشِؿ َصذَّ اهللَُّ َظ ََ ْد َظَل َأَبٚ اف ََ شَيُنؽُّ ؾِِٔف افَُّْٚس َؾ
 (ُ)

 . 

 قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٍَٕس " ـْ َأِب ُهَرْيَرَة, َوَأ ٌَِٚب َظ ٍر -رض اهلل ظْٓؿ –َوِف اف ُٞ َظمَّ , َحِدي

ـٌ َصِحٌٔح.  ًَ ٌٞ َح  َحِدي

ِْٔف  َِ ـْ َأْصَحِٚب افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ِؿ ِم ِْ ًِ َثِر َأْهِؾ اف ـْ ُؾ َظَذ َهَذا ِظَْْد َأ َّ ًَ َواف

 َِّ ـُ َوَش , َوَمٚفُِؽ ْب َُٔٚن افثَّْقِريُّ ٍْ َُقُل ُش ًَِغ, َوبِِف َي ـَ افتَّٚبِ َدُهْؿ ِم ًْ ـْ َب َؿ, َوَم

ِرُهقا َأْن َيُهقَم  ـَ , َوَأمْحَُد, َوإِْشَحُٚق,  لُّ
ًِ ٚؾِ ٌََٚرِك, َوافنَّ ـُ ادُ ٌُْد اهللَِّ ْب ٍَٕس, َوَظ َأ

َْٔقَم افَِّذي ُيَنؽُّ ؾِِٔف.  ُجُؾ اف  افرَّ

ُف َوَرَأى أَ  َٕ ٚ َُ ِِضَ َيْقًمٚ َم َْ ِر َرَمَوَٚن َأْن َي ْٓ ـْ َص َٚن ِم َُ َثُرُهْؿ إِْن َصَٚمُف َؾ  . "ـْ

 (: 142-3/141قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل يف تػًٝل ايتعًٝل )
َِؾ َأن بًض افرَواة  ًِ ِمِذّي ِف اْف ْ َٜٔ, ذـر افسِّ ٍْ ِٞ َمَع َذفِؽ ظِف ُخ َِْحِدي َوفِ

ٜ َؾذـره. َؿَٚل ؾِِٔف: َظـ أب  َِ  إِْشَحٚق, َؿَٚل: حدثٝ َظـ ص

 قاٍ أبٛ ذلُس ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
 ىػا ؾتٌغ مـ ذفؽ أن ف احلديٞ إَىًٚظٚ.

 ثِ قاٍ احلافغ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 ؿِٝ: َوفف متٚبع بِِْ٘شَْٚد حًـ.

                                                           
 (.ٖٔٔأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)
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ََُصٓف٘: ٍَ عبس ايٖطٖظام ٔفٞ  ُْْهقر, َظـ ربًل بـ  َقا َظـ افثَّْقرّي, َظـ َم

َٕحقه.ِحَرا  ش, َظـ رجؾ, َظـ ظَمَرة 

ََُصٓف٘: ٍَ اِبٔ أبٞ ؾَٝب١ ٔفٞ  لُّ  ََٚقا ِّّ ًَ ِد اْف َّ ٌِْد افهَّ ـُ َظ ِزيِز ْب ًَ ٌُْد اْف َثَْٚ َظ

َْٔقِم  ُف ِف اْف َٕ َُٖفق ًْ ُف َأَتْقُهْؿ َي ًَ ًٚشٚ َم َٕ ـَ َيِٚهٍ َو َر ْب لٍّ َأنَّ َظمَّ
ًِ ـْ ِرْب ـْ َمُْْهقٍر َظ َظ

َٚل افَِّذي ُيَنؽُّ ؾِ  ًَ ٌر َت َٚل َفُف َظمَّ ََ ْؿ َرُجٌؾ َؾ قا َواْظَتَزََلُ ًُ َّ ـْ َرَمَوَٚن َؾْٚجَت ُف ِم َّٕ ِٔف َأ

َٚل  ًَ َْٔقِم أِخِر َؾَت ـُ بِٚهللَِّ َواْف ِم ْٗ َٝ ُت ْْ ـُ ٌر إِْن  َٚل َفُف َظمَّ ََ َٚل َؾِّ٘نِّ َصٚئٌِؿ َؾ ََ ْؾ َؾ ُُ َؾ

َذا َرَواُه. َُ ْؾ َه ُُ  َؾ

َٚن َوِف ِرَواَيٜ افثَّْقر ـَ ٜ, َوإِن  َِهَّ ّي َدفِٔؾ ظذ َأن ربًٔٚ ل يْدرك َهَذا اْف

ٜ حَلِديٞ أب  ٜ َؿِقيَّ ًَ َل ُمَتٚب ِٓ َِٜ بـ زؾر, َؾ ٌْٓؿ ِف ِرَواَيتف ُهَق ص افرجؾ ادُْ

 إِْشَحٚق.

َوفف َصٚهد مـ ِرَواَيٜ َوـِٔع َظـ افثَّْقرّي َظـ شمك بـ َحْرب َظـ  قًت:

ٌَّٚس ِرَمٜ َظـ اْبـ َظ ُْ َْٕحق َحِديٞ ظمر َرَواُه َأمْحد بـ ظّر افقـًٔل, َوأمحد  ِظ

ـِ  ـُ إِْبَراِهَٔؿ ْب اِّنّ َظـ َوـِٔع َمْقُصقٓ, َوَرَواُه إِْشَحُٚق ْب بـ َظِٚصؿ افىََّزَ

َذا َرَواُه حئك اْفَىَّٚن َظـ  َُ ِرَمٜ, َوَه ُْ َراَهَقْيِف َظـ َوـِٔع َؾِؿ َُيَٚوز بِِف ِظ

 افثَّْقرّي.

ىِٔٛ. ورويْٚه  ك مـ َتِٚريخ اخْلَ ًَ د بـ ِظٔ َّّ  ىػاِف َتْرمَجَٜ ُُمَ
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 قاٍ أبٛ ذلُس ٚفك٘ اهلل تعاىل: 
أخرجف ابـ أب صٌٜٔ مـ ؽر ذـر افرجؾ, وضريؼ ظٌد افرزاق أرجح, 

واهلل  ًـ بّجّقع افىريَغ, وفُـ مقؿقف ظذ ظمر,ؾٕٚثر ظـ ظمر حي

 أظِؿ. 

 (: 4/120عاىل يف ايفتح )ثِ قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل ت
 ٚ َٓ ٌَ ؽِّ َرتَّ ِل َصْقِم َيْقِم افنَّ ٍْ َٕ َٞ َتُدلُّ َظَذ  ٌَِٚب َأَحِٚدي ٌَُخِٚريُّ ِف اْف َر اْف ـَ َوَذ

ـْ َصَٚمُف, ثؿَّ بَِحِديٞ  َِٔٚن َم ْه
ًِ ِح بِ ٍر ادَُْكِّ ِٞ َظمَّ َرَهٚ بَِحِدي ًْٚ, َؾَهدَّ ًَ ًٌٚ َح َتْرتِٔ

ْغِ  َٓ ـْ َوْج َر ِم َّ  : بـ ُظ

َُا ٔبًَِفٔغ: ُٖ ْؿ َؾْٚؿُدُروا َففُ » َأَحُس ُُ ْٔ َِ  ش. َؾِْ٘ن ُؽؿَّ َظ

َة َثاَلثِغَ » َٚاِيآَخُط ٔبًَِفٔغ: دَّ
ًِ ُِقا اْف ِّ ـْ َٖ ـْ َؿْقفِِف: ش, َؾ ََٔٚن ادَُْراِد ِم َؽ َب

َوَؿَهَد بَِذفِ

 ش. ؾٚؿدروا َففُ »

َذا َوهَ »ثؿَّ اشتيٓر بَِحِديٞ ابـ ظّر َأْيوٚ:  َُ ر َه ْٓ َٚم افنَّ ِْبَ َذا َوحٌس اإْلِ َُ

 ِٜ ًحٚ ش, ِف افثَّٚفَِث َر ُمَكِّ َّ ـْ َحِديٞ أب ُهَرْيَرة حَلِديٞ ابـ ُظ َر َصِٚهًدا ِم ـَ ُثؿَّ َذ

 : َٖنَّ ٌَٚنَ »بِ ًْ ـْ َص قُن ِم ُُ ٚ َت ُْٖمقَر ِِبَ َة افثَّاَلثَِغ ادَْ ِٞ ابـ ش, ِظدَّ ِدي َر َصِٚهًدا حِلَ ـَ ُثؿَّ َذ

َر:  َّ ْقِن ا»ُظ ـَ ـَ ِف  ي ٚ َوِظْؼِ ًً ًْ
ِر تِ ْٓ ًحٚ ؾِِٔف ش, فنَّ َٜ ُمَكِّ َّ َِ ِٞ ُأمِّ َش ـْ َحِدي ِم

 : َٖنَّ ونَ »بِ ٌع َوِظْؼُ ًْ
َر تِ ْٓ َذفَِؽ. ش, افنَّ ـَ ٍَٕس  ِٞ َأ ـْ َحِدي  ىػاَوِم
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ِٚشِؿ » قْلُ: ََ ْد َظَل َأَبٚ اْف ََ  ش. صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -َؾ

 صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف دفٔؾ ظذ أن صٔٚم يقم افنؽ مًهٜٔ فرشقل اهلل

 .وشِؿ

ُٜ » قْلُ: ًَ ّْ ُف اخْلَ َِ ٚحلديٞ ل هذا وهؿ مـ احلٚؾظ رمحف اهلل, ؾ: شَوَوَص

 َيرجف اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ رمحف اهلل تًٚػ ف مًْده.

**********  
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 ]شهادة الواحد العدل على رؤية هالل رمضان[ 

ـِ ) – 112 َر َوَظ َّ ـِ ُظ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َرِضَ اهللَُّ اْب ًْ
ِّ َم ]َؿَٚل[: َش ُٓ  - َظْْ

قُل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  َُ َْٖؾىُِروا, »َي قُه َؾ ُّ قُه َؾُهقُمقا, َوإَِذا َرَأْيُت ُّ إَِذا َرَأْيُت

ْؿ َؾْٚؿُدُروا َففُ  ُُ ْٔ َِ شَؾِْ٘ن ُؽؿَّ َظ
 (ُ)

ِْٔف.  َِ ٌؼ َظ ٍَ  . ُمتَّ

ٍِِؿ:  ًْ ُُ »َودُِ ْٔ َِ َل َظ ِّ شْؿ َؾْٚؿُدُروا ]َفُف[ َثاَلثِغَ َؾِْ٘ن ُأْؽ
 (ِ)

. 

 : ٌَُخِٚريِّ ِْ َة َثاَلثِغَ »َوفِ دَّ
ًِ ُِقا اْف ِّ ـْ َٖ شَؾ

 (ّ)
.) 

111 – ( ِٞ ٌََٚن »رض اهلل ظْف:  -َأِب ُهَرْيَرَة َوَفُف ِف َحِدي ًْ َة َص ُِقا ِظدَّ ِّ ـْ َٖ َؾ

شَثاَلثِغَ 
 (ْ)

.) 

ـِ ) – 114 َر َوَظ َّ ـِ ُظ َم َرِضَ اهللَُّ ظَ  -اْب ُٓ اَلَل,  -ْْ َؿَٚل: َتَراَءى افَُّْٚس اَْلِ

ُت َرُشقَل اهللَِّ  َْٖخَزْ َأّنِّ َرَأْيُتُف, َؾَهَٚم, َوَأَمَر افََّْٚس  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َؾ

َِٔٚمِف  شبِِه
 (ٓ)

ٚـِؿُ  ٌََّٚن, َواحْلَ ـُ ِح َحُف اْب  (.. َرَواُه َأُبق َداُوَد, َوَصحَّ

                                                           
 (ٖ( )ََُٖ(, كمسلم )ََُٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

 (.ْ( )ََُٖأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)

 (.َُٕٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ّ)

 (.َُٗٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ْ)

(, كىو في الصحيح ِّْ/ ُ(, كالحاكم )ّّْٖ(, كابن حباف )ِِّْو داكد )أخرجو اإلماـ أب (ٓ)
(, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن على شرط ْٕٓالمسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

(, كقاؿ فيو: َِِٖمسلم. كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ )
, كالذىبي.إسناده صحيح, كصححو ابن حبا  ف, كالحاكم, كابن حـز
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ـِ ) – 111 ٌََّٚوَظ ـِ َظ ًّٔٚ َجَٚء إَِػ افٌَِّْلِّ  -ٍس اْب َم: َأنَّ َأْظَرابِ ُٓ  -َرِضَ اهللَُّ َظْْ

َٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ََ اَلَل, َؾ ُٝ اَْلِ َٚل: إِّنِّ َرَأْي ََ َّٓ »َؾ َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ َأَتْن

ْؿ. َؿَٚل: ش ?اهللَُّ ًَ َٕ ًدا َرُشقُل اهللَِّ »َؿَٚل:  َّّ ُد َأنَّ ُُمَ َٓ ْؿ. َؿَٚل:  ش?َأَتْن ًَ َٕ ْن »َؿَٚل:  َٖذِّ َؾ

شِف افَِّْٚس َيٚ باَِلُل َأْن َيُهقُمقا َؽًدا
 (ُ)

 , َٜ َّ ـُ ُخَزْي َحُف اْب , َوَصحَّ ُٜ ًَ ّْ . َرَواُه اخْلَ

لُّ إِْرَشَٚففُ 
ٚئِ ًَ َح افَّْ ٌََّٚن َوَرجَّ ـُ ِح َواْب

 (ِ)
.) 

 ******************************* الشرح:

بف افنٓر  ثٌٝمٚ ي تعاىل ٍرِ األحادٓح لبٔاٌ:ضاق املصيف زمحُ اهلل 

 مـ افنٓقد.

 بٝإ َا ٜسخٌ ب٘ ؾٗط ضَطإ: 
 بٔٚن أن دخقل صٓر رموٚن يُقن بٖمريـ: 

 رؤيٜ هالل رموٚن. األٍٚ:

 إـمل ظدة صًٌٚن ثالثغ يقًمٚ. ايجاْٞ:

                                                           
(, كابن ماجو ُٗٔ(, كالترمذم )ُِّ/ ْ(, كالنسائي )َِّْركاه أبو داكد )ضعيف.  (ُ)

/ موارد( من طريق سماؾ بن حرب, عن  َٕٖ(, كابن حباف )ُِّٗ(, كابن خزيمة )ُِٓٔ)
ني رحمو اهلل كضعفو اإلماـ األلبا«. المسند»كالحديث لم أجده في قلت: عكرمة, عن ابن عباس. 

(: كىذا إسناد ضعيف, كرجالو ثقات, كعلتو أف َِْتعالى في ضعيف أبي داكد األـ برقم )
سماؾ بن حرب كاف يضطرب في إسناده, فتارة يوصلو كما في ىذه الركاية, كتارة يرسلو كما في 

خرة ". الركاية اآلتية. قاؿ الحافظ فيو: " صدكؽ, كركايتو عن عكرمة خاصة مضطربة كقد تغير بأ
 (: " ركاية سماؾ: ال نحتج بها كال نقبلها. ِّٕ/ٔكقاؿ ابن حـز )

 «.سننو»(, كىو قوؿ الترمذم أيضا في ّْْ/ ِ« )نصب الراية»نقلو الزيلعي في  (ِ)
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 .حديٞافٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف ؽر مٚ  ذفؽ بغؿد و

َم,  ففٞ ايصخٝخني: ُٓ َر َرِضَ اهللَُّ َظْْ َّ ـَ ُظ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل مـ حديٞ اْب َظ

ُف َؿَٚل:  َّٕ َؿ, َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َذا »َظ َُ ُر َه ْٓ , افنَّ ُٛ ًُ ْح َٕ , َوَٓ  ُٛ ُت ُْ َٕ  َٓ , ٌٜ َّٔ ٌٜ ُأمِّ ٚ ُأمَّ َّٕ إِ

َذا َُ ًة َثاَلثِغَ "ش َوَه , َوَمرَّ ـَ ي ًٜ َوِظْؼِ ًَ ًْ
ًة تِ ِْل َمرَّ ًْ "َي

 (ُ)
. 

قُه َؾُهقُمقا» قْلُ: ُّ  ش.إَِذا َرَأْيُت

ـْ } :, فَقل اهلل ظز وجؾأي إذا رأيتؿ هالل رموٚن ؾهقمقا وجقًبٚ َّ  َؾ

َد  ِٓ ؿُ  َص ُُ رَ  ِمْْ ْٓ فُ  افنَّ ّْ َُٔه ِْ  .[381: افٌَرة] {َؾ

 وهق مُِػ إٓ مـ ظذر.رموٚن يتخِػ ظـ صٔٚم أن وٓ َيقز ٕحد 

قُه ؾَ » قْلُ: ُّ  ش.َْٖؾىُِرواَوإَِذا َرَأْيُت

 أي إذا رأيتؿ هالل صقال, ؾُذفؽ َيٛ ظُِٔؿ أن تٍىروا وجقًبٚ.

ؿْ » قْلُ: ُُ ْٔ َِ  ش.َؾِْ٘ن ُؽؿَّ َظ

أي اَلالل, ول تروه, وذفؽ بًٌٛ مـ إشٌٚب, إمٚ فقجقد ؽٔؿ, أو 

 شحٚب, أو ؿس, أو ؽر ذفؽ ُمٚ ؿد حيقل بُْٔؿ وبغ رؤيتف.

 ش. َؾْٚؿُدُروا َففُ » قْلُ:

 ظدة رموٚن ثالثغ يقًمٚ. متُـظدة صًٌٚن ثالثغ يقًمٚ, و بٖن تُّؾ

 احلديٞ.ف افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ, دٚ ثٌٝ ف افروايٚت ظذ 

                                                           
 (.ََُٖ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُّٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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وؿٚل بًض أهؾ افًِؿ بٖن اإلؿدار هق افتؤٔؼ, بحٔٞ إُٔؿ جتًِقن 

افٌْل صذ مـ أن صًٌٚن, ورموٚن, تًًٜ وظؼيـ يقًمٚ, وهذا افَقل يرده 

  آفف وشِؿ جًؾ اإلؿدار إـمل افًدة ثالثغ يقًمٚ.اهلل ظِٔف وظذ

 مبا ٓجبت دخْل غَس زمضاٌ: 

 اختِػ أهؾ افًِؿ ف هذه ادًٖفٜ إػ أؿقال: 

أن يثٌٝ دخقل افنٓر برؤيٜ واحد مـ ادًِّغ افًدول  األٍٚ:ايكٍٛ 

 افثَٚت.

َتَراَءى افَُّْٚس »ف افٌٚب, وؾٔف ؿٚل:  حلديٞ ابـ ظّر رض اهلل ظْٓم

ُت َرُشقَل اهللَِّ  َْٖخَزْ اَلَل, َؾ َأّنِّ َرَأْيُتُف, َؾَهَٚم, َوَأَمَر  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -اَْلِ

َِٔٚمفِ   ش.افََّْٚس بِِه

 وهذا هق افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ ف هذه ادًٖفٜ.

 .ويثٌٝ اخلروج مْف بنٓٚدة رجِغ

حلديٞ  ِغ,يثٌٝ دخقل افنٓر واخلروج مْف بنٓٚدة رج ايكٍٛ ايجاْٞ:

 رض اهلل ظْٓم ف افٌٚب. ابـ ظٌٚس 

َٛ افََّْٚس ِف حديٞ ف و ُف َخَى َّٕ ىَِّٚب, َأ ـِ اخْلَ ـِ َزْيِد ْب ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ـْ َظ َظ

ُٝ َأْصَحَٚب َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهلُل  ًْ َٓ إِّنِّ َجَٚف َٚل: َأ ََ َْٔقِم افَِّذي ُيَنؽُّ ؾِِٔف, َؾ اْف

 َِّ ِْٔف َوَش َِ َؿ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُثقِّن َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ُْؿ َحدَّ ْؿ, َوإُِنَّ ُٓ َؿ, َوَشَٚءْفُت
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ُِقا »َؿَٚل:  ِّ ـْ َٖ ْؿ َؾ ُُ ْٔ َِ ٚ َؾِْ٘ن ُؽؿَّ َظ قا ََلَ ُُ ًُ ْٕ ُصقُمقا فُِرْؤَيتِِف, َوَأْؾىُِروا فُِرْؤَيتِِف, َوا

َد َصِٚهَداِن َؾُهقمُ  ِٓ  أخرجف افًْٚئل شقا, َوَأْؾىُِرواَثاَلثَِغ, َؾِْ٘ن َص

 (: 6/282قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف اجملُٛع )
ْدٍل ِخاَلٌف  ًَ ٌُقتِِف بِ ْدَفْغِ باَِل ِخاَلٍف, َوِف ُث ًَ ٌُقُتُف بِ ٌََْٚ ُث ٚ َأنَّ َمْذَه َٕ ْر ـَ َذ

. ْٝ َّ َّٔ َمُء, َأْو َؽ ًَّ ْٝ اف ٌُقُتُف, َوَشَقاٌء َأْصَح ِحُٔح( ُث   )افهَّ

َٚأحٕس: ٖٕٔس  ٍَ َِٜجُبُت ٔبَؿا ِٔ َقا ُٖ َٔ ٌٍَؾ,  َٚ ـُ َحْْ ُد ْب ٌََٚرِك, َوَأمْحَ ـُ ادُْ ٌُْد اهللَِّ ْب َظ

 َوآَخُروَن. 

:ِٕ ٍَ ُِٜؿَتَطُط َعِسَيا ِٔ َقا ُٖ َٔ ِزيِز, َوَمٚفٌِؽ,  َٚ ًَ ٌِْد اْف ـُ َظ ُر ْب َّ َظَىٌٚء, َوُظ

, وافِٔٞ, وادٚجنقن, وإشحؼ بْ  َْوَزاِظلُّ ْٕ  ـُ َراْهَقْيِف, َوَداُود. َوا

:ٟٗ ِِٛض ٍَ ايٖج ـُ  ََٚقا ُط َرُجاَلِن, أو رجؾ وامرأتٚن, ـذا حُٚه ظْف اْب ُيْنَسَ

 ادُِْْْذِر.

ٍَ َأُبٛ َحَٓٔٝف١َ: ُٝ  ََٚقا ٌُ َٓ َيْث َٚدِة َواِحٍد, َو َٓ َٝ بَِن ٌَ ًٜ َث َّ ِّٔ ٌَ َمُء ُم ًَّ ْٝ اف َٕ ٚ ـَ إْن 

 . َّٓ بِْٚثَْْغِ  ؽر َرَمَوُٚن إ

:ٍَ ُٝ  َقا ٌُ َٓ َيْث , َو َٓ بِْٚثَْْغِ ْٝ َرَمَوُٚن بَِقاِحٍد, َو ٌُ ْ َيْث ًٜ َل َٔ ْٝ ُمْهِح َٕ ٚ ـَ َوإِْن 

. ِٜ َٚو ٍَ ْشتِ ِٓ َدِد ا ًَ َّٓ بِ  قا إ
يثٌٝ دخقل افنٓر واخلروج مْف بنٓٚدة ظدل واحد, وهق ايكٍٛ ايجايح: 

   .(3/111رمحف اهلل ف افًٌؾ )ترجٔح افهًّْٚن حٔٞ ؿٚفف 
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ُٞ وَ  َر َوَحِدي َّ ـِ ُظ ُٞ اْب قٌم, َوادَُْْْىقُق افَِّذي َأَؾَٚدُه َحِدي ُٓ ٍْ ُف َم َّٕ َٖ َٛ َظُْْف بِ ُأِجٔ

ٌَُؾ بَِخَزِ ادَْْرَأِة  َْ ُٔ ٌُقِل َخَزِ اْفَقاِحِد َؾ ِت َأْؿَقى ِمُْْف, َوَيُدلُّ َظَذ َؿ ْٔ َْظَراِبِّ ا ْٕ ا

ٌِْد. ًَ  َواْف

ُروُج ِمُْْف ؾَ  ٚ اخْلُ ِٜ َخَزِ َوَأمَّ َٚي ٍَ َتِقَيِٚن ِف ـِ ًْ ْؾَىَٚر ُم ْقَم َواإْلِ ٚفيَِّٚهُر َأنَّ افهَّ

 اْفَقاِحِد.

َر  َّ ـِ ُظ ٌٍَّٚس َواْب ـِ َظ ُٞ اْب ٚ َحِدي ُف »َوَأمَّ َّٕ َؿ  -َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َأَجَٚز  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ٚ َٓ َٓ َُئُِز َص َٚن  ـَ َٚدِة َخَزَ َواِحٍد َظَذ ِهاَلِل َرَمَوَٚن َو َٓ َّٓ بَِن ْؾَىِٚر إ َدَة اإْلِ

ْغِ  َِ َْيِعُّ َوُهَق ش َرُج ْٕ َر ا َّ ـُ ُظ ُص ْب ٍْ َد بِِف َح رَّ ٍَ اَرُؿْىِْلُّ َوَؿَٚل: َت ُف افدَّ ٍَ ًَّ ُف َو َّٕ َؾِ٘

ًٌِٔػ.   قاَو
 بٝإ نٝف ٜهٕٛ ايصّٛ ٚايفطط يف ضَطإ: 

 ّغ.يُقن افهقم وافٍىر ف رموٚن مع اإلمٚم, وهق وايل أمر ادًِو

مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض اهلل فٞ غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ف

َؿ َؿــَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ْىُر »ظْف, َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللَُّ َظ ٍِ ْقُم َيْقَم َتُهقُمقَن, َواف افهَّ

قنَ  ىُِروَن, َوإَْوَحك َيْقَم ُتَوحُّ ٍْ ـٌ َؽرِ "ش, َيْقَم ُت ًَ ٌٞ َح ٌٛ َهَذا َحِدي ."ي
 (ُ)

. 

 
 

                                                           
ىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (, ك ٕٗٔأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

 (. ُِٖٗتعالى برقم )
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 قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ْقَم  " َْك َهَذا َأنَّ افهَّ ًْ َم َم َّٕ َٚل: إِ ََ , َؾ َٞ ِؿ َهَذا احَلِدي ِْ ًِ ُض َأْهِؾ اف ًْ َ َب َوَؾنَّ

ِٜ َوُظْيِؿ افَِّْٚس  ْىَر َمَع اَْلَمَظ ٍِ  ."َواف

 حهِ َٔ ضأ٣ اهلالٍ بٓفػ٘: 
ن يٍىر مع افْٚس, إذا ل يٌَؾ احلٚـؿ مـ رأى اَلالل بًٍْف تًغ ظِٔف أ

 صٓٚدتف.

وذهٛ صٔخ اإلشالم رمحف اهلل تًٚػ إػ إٔف إذا ـٚن ف بِد فقحده, وفٔس 

, وأمٚ إذا ـٚن مع مجٓقر افْٚس ؾٕ٘ف يهقم ٍىرؾٔٓٚ أحد ظره, ؾٕ٘ف ي

 بهٔٚمٓؿ, ويٍىر بٍىرهؿ.

 , وذهٛ احلْٚبِٜ إػ وجقبوهذا هق افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ

  .صٔٚم إمٜ برؤيٜ افقاحد

ٍٛ مقػ ابـ ظٌٚس رض اهلل  :َػًِٜٚطز عًِٝٗ مبا أخطج٘  َرْي ـُ ـْ  َظ

ُٝ "ظْٓم:  ِدْم ََ ِٚم, َؿَٚل: َؾ َٜ بِٚفنَّ ِٚوَي ًَ َثْتُف إَِػ ُم ًَ ِٚرِث, َب َٝ احْلَ ْوِؾ بِْْ ٍَ َأنَّ ُأمَّ اْف

ؾَّ َظَعَّ َرمَ  ِٓ ٚ, َواْشُت َٓ ُٝ َحَٚجَت ْٔ َو ََ َٚم, َؾ اَلَل افنَّ ُٝ اَْلِ ِٚم, َؾَرَأْي ٚ بِٚفنَّ َٕ َوُٚن َوَأ

ٌٍَّٚس  ـُ َظ ٌُْد اهللِ ْب ََٖفِْل َظ ًَ ِر, َؾ ْٓ َٜ ِف آِخِر افنَّ ُٝ ادَِْديَْ , ُثؿَّ َؿِدْم ِٜ
ًَ ُّ َٜ اْْلُ َِ ْٔ َف

: رَ  ُٝ ِْ َُ اَلَل؟ َؾ َٚل: َمَتك َرَأْيُتُؿ اَْلِ ََ اَلَل َؾ َر اَْلِ ـَ َم, ُثؿَّ َذ ُٓ َٜ َرِضَ اهللُ َظْْ َِ ْٔ َأْيَُْٚه َف

َُّْٚس, َوَصُٚمقا َوَصَٚم  ْؿ, َوَرآُه اف ًَ َٕ  : ُٝ ِْ َُ َٝ َرَأْيَتُف؟ َؾ ْٕ َٚل: َأ ََ , َؾ ِٜ
ًَ ُّ اْْلُ

َٚل:  ََ , َؾ ُٜ ِٚوَي ًَ َؾ  "ُم ِّ ُْ ُٕ َُٕهقُم َحتَّك  َزاُل  َٕ , َؾاَل  ِٝ
ٌْ ًَّ َٜ اف َِ ْٔ َفَُِّْٚ َرَأْيَُْٚه فَ
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: أَ  ُٝ ِْ َُ َراُه, َؾ َٕ َذا َثاَلثَِغ, َأْو  َُ , َه َٓ َٚل:  ََ َِٔٚمِف؟ َؾ َٜ َوِص ِٚوَي ًَ ِٜ ُم ل بُِرْؤَي ٍِ َت ُْ َٓ َت َو 

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ َٕ ل َأْو  "َأَمَر ٍِ َت ُْ َٕ َٔك ِف  ـُ حَيْ َٔك ْب َوَصؽَّ حَيْ

ل ٍِ َت ُْ َت
 (ُ)

 . 

 .ادىٚفع اختالفظذ  مجٓقر افًِمءاشتدل بف حٔٞ 

أن اإلًٕٚن ٓ ُيُِػ إٓ مٚ يًتىٔع, يَقل اهلل  ً الفْائد:احلدٓح م يفّ

ٚ َمٚ }ظز وجؾ:  َٓ ْٔ َِ ْٝ َوَظ ٌَ ًَ ـَ ٚ َمٚ  ٚ ََلَ َٓ ًَ ٚ إِٓ ُوْش ًً ٍْ َٕ ُِِّػ اهللَُّ  َُ َٓ ُي

 ْٝ ٌَ ًَ َت ـْ  .{ا

 حهِ َٔ ٜٓتكٌ َٔ بًس إىل بًس آخط رلتًف َع يف ضؤ١ٜ اهلالٍ: 
د آخر, ؾ٘ن تؿ فؽ افهٔٚم , ثؿ إىَِٝ إػ بِبِدفق ؿدر إٔؽ ـْٝ ف 

 تًًٜ وظؼيـ يقًمٚ, ؾَد صّٝ صًٓرا ـٚماًل, وفٔس ظِٔؽ رء.

وإن ؿدمٝ ظذ بِد وـٚن ؾىر ذفؽ افٌِد ظذ صٔٚم ثمٕٜٔ وظؼيـ يقًمٚ 

ٕٕؽ ل تهؿ صًٓرا  ؛فؽ, ؾٕ٘ؽ تٍىر مًٓؿ, وَيٛ ظِٔؽ أن تَِض يقًمٚ

 ـٚماًل.

, ثالثغ يقًمٚ, وهؿ مٚ أمٚ إذا ؿدمٝ ظذ بِد وؿد صّٝ صًٓرا ـٚماًل 

: حلديٞيزافقن ظذ صٔٚم, ؾٕ٘ؽ تٍىر ف هك, ويُقن ظٔدك مًٓؿ 

                                                           
 (.َُٕٖأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ىُِروَن,» ٍْ ْىُر َيْقَم ُت ٍِ ْقُم َيْقَم َتُهقُمقَن, َواف قنَ  افهَّ , شَوإَْوَحك َيْقَم ُتَوحُّ

 .واهلل أظِؿ

ِِؿٍ » قْلُ: ًْ  ش.َودُِ

 أي ف صحٔحف مـ حديٞ ابـ ظّر رض اهلل ظْٓم.

ْؿ َؾْٚؿُدُروا ]َفُف[ َثاَلثِغَ » ُ:قْل ُُ ْٔ َِ َل َظ ِّ  ش.َؾِْ٘ن ُأْؽ

افهحٔح إـمل ظدة صًٌٚن أن  وهذا ؾٔف تقؤح دًْك اإلؿدار ـم تَدم

 ثالثغ يقًمٚ.

ٌَُخِٚريِّ » قْلُ: ِْ  ش.َوفِ

 أي ف صحٔحف, وهق مـ حديٞ ابـ ظّر رض اهلل ظْٓم أيًوٚ.

َة َثاَل » قْلُ: دَّ
ًِ ُِقا اْف ِّ ـْ َٖ  ش.ثِغَ َؾ

 وهل مقاؾَٜ فروايٜ مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ.

 (: 1/559قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
َْك َأْؾىُِروا َيْقَم ش: َؾْٚؿُدُروا َففُ » قْلُ: ًْ َة َثاَلثَِغ, َوادَْ دَّ

ًِ ُِقا اْف ِّ ـْ َثاَلثَِغ, َوَأ

ِر,  ْٓ ٌُقا مَتََٚم افنَّ
ًِ ِٚشِرِه. افثَّاَلثَِغ, َواْح ٍَ ـُ َت ًَ  َوَهَذا َأْح

 . ِٞ ِدي ـْ احْلَ ـْ َطِٚهِر ادَُْراِد ِم ًٜ َظ ِٚرُح َخِٚرَج ٚ افنَّ َٓ َِ ََ َٕ ِٚشُر ُأَخُر  ٍَ  َوؾِِٔف َت

ـُ َبىٍَّٚل:  ُٜ َؿَٚل اْب ِْٔف ُرْؤَي َِ ُل َظ قَّ ًَ َم ادُْ َّٕ َغ, َوإِ ِّ
ِٞ َدْؾٌع دَُِراَظِٚة ادَُْْجِّ ِدي ِف احْلَ

 َِّ َِه ْٕ ُِِّػ. ا َُ ـْ افتَّ , َوَؿْد ُُنَِْٔٚ َظ ِٜ 
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ـْ َؿَٚل:  دِّ َظَذ َم ٌَِٚجلُّ ِف افرَّ ِؿ َوَؿْد َؿَٚل اْف ِٛ َوادَُْْجِّ َِْحِٚش ُف ََيُقُز فِ َّٕ إ

 ٌٜ َِِػ ُحجَّ ًَّ ْؾَىُٚر اْظتَِمًدا َظَذ افُُّْجقِم: إنَّ إمْجََٚع اف ْقُم َواإْلِ ٚ افهَّ ُِهَ َوَؽْرِ

ْؿ.  ِٓ ْٔ َِ  َظ

ـُ َبِزيَزَة: َوؿَ  ِؿ َٚل اْب ِْ ْقِض ِف ِظ ُٜ َظَذ اخْلَ ًَ ي ِ ْٝ افؼَّ ٌٛ َبٚضٌِؾ َؿْد َُنَ ُهَق َمْذَه

ٚ َؿْىٌع.  َٓ َْٔس ؾِٔ ٌغ َف
ِّ َٚ َحْدٌس َوََتْ َُنَّ

ِٕ  افُُّْجقِم؛ 

ِٚرُح:  ـْ َؿَٚل افنَّ ٌَُخِٚريُّ َظ ْؿ َمٚ َأْخَرَجُف اْف ِٓ ْٔ َِ َقاُب اْفَقاِوُح َظ ِْٝ: َواْْلَ ُؿ

ُف ا َّٕ َر َأ َّ ـِ ُظ َؿ  -ْب َِّ ِْٔف َوَش َِ َٓ »َؿَٚل:  -َصذَّ اهللَُّ َظ ُٛ َو ُت ُْ َٕ  َٓ  ٌٜ َّٔ ٌٜ ُأمِّ ٚ ُأمَّ َّٕ إ

ةً  ًة َوَثاَلثَِغ َمرَّ ـَ َمرَّ ي ٚ َوِظْؼِ ًً ًْ
ِْل تِ ًْ َذا َي َُ َذا َوَه َُ َر َه ْٓ ُٛ افنَّ ًُ ْح  ىػاش. َٕ

ِٞ َأِب ُهَرْيَرَة » قْلُ:  ش.ض اهلل ظْفر -َوَفُف ِف َحِدي

 أي فإلمٚم افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ ف صحٔحف.

ٌََٚن َثاَلثِغَ » قْلُ: ًْ َة َص ُِقا ِظدَّ ِّ ـْ َٖ  ش.َؾ

ؾٚؿدروا »وهذه افروايٜ سحيٜ ومقوحٜ فِروايٚت افًٚبَٜ, وهل ؿقفف: 

 ؾُٔقن اإلؿدار بًّْك إـمل ظدة صًٌٚن ثالثغ يقًمٚ.ش, فف

 ش.اَلَل َتَراَءى افَُّْٚس اَلِْ » قْلُ:

 أي أُنؿ خرجقا إػ افهحراء, وأمٚــ افرؤيٜ, حتك يروا اَلالل.

ؾٚدًٖفٜ ف إثٌٚت دخقل افنٓر ٓ تًقد إػ احلًٚبٚت افٍُِٜٔ, وإٕم تًقد 

 إػ إثٌٚت افرؤيٜ.
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وظذ هذا افَقل مجٚهر افًِمء, فألحٚديٞ افتل أحٚفْٚ ؾٔٓٚ افٌْل صذ 

 .ٜظِٔف وظذ آفف وشِؿ إػ افرؤياهلل 

ُت َرُشقَل اهللَِّ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ» قْلُ: َْٖخَزْ  ش. َؾ

:ُِ  ؿٌقل خز افثَٜ افقاحد. َِّفٔ

 ش.َأّنِّ َرَأْيُتُف, َؾَهٚمَ » قْلُ:

أي افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ اظتمًدا ظذ خز ظٌد اهلل بـ ظّر 

 رض اهلل ظْٓم ف أن افنٓر ؿد دخؾ.

 أهؾ افًِؿ ظذ أن افنٓر يدخؾ بنٓٚدة وِبذا افٍِظ احتٟ مجٚهر

افقاحد افًدل افثَٜ؛ ٕن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؿٌؾ صٓٚدة ابـ 

 ظّر رض اهلل ظْٓم.

وَيرج افنٓر بنٓٚدة اثْغ مـ افنٓقد, وهذا ظذ افهحٔح مـ أؿقال 

 .أهؾ افًِؿ, وؿد تَدم 

 (: 4/222) قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ
َٚدُة اْفَقاِحِد ِف  َٓ ٌَُؾ َص َْ َٚ ُت ِن َظَذ َأُنَّ َّٓ ٌَِٚب َيُد قَراِن ِف اْف ـُ ِديَثِٚن ادَْْذ َواحْلَ

 ُدُخقِل َرَمَوَٚن. 

ِْٔف.  لُّ ِف َأَحِد َؿْقَف
ًِ ٚؾِ ٌٍَؾ, َوافنَّ ـُ َحْْ ُد ْب ٌََٚرِك, َوَأمْحَ ـُ ادُْ َٛ اْب  َوإَِػ َذفَِؽ َذَه

: َؿَٚل افَّْقَ  .ِويُّ ََصحُّ ْٕ  َوُهَق ا
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ِْٔف:  لُّ ِف َأَحِد َؿْقَف
ًِ ٚؾِ , َوافنَّ , َوافثَّْقِريُّ َْوَزاِظلُّ ْٕ , َوا ُٞ ْٔ َِّ َوَؿَٚل َمٚفٌِؽ, َواف

َتَزُ اْثَِْٚن.  ًْ ٌَُؾ اْفَقاِحُد َبْؾ ُي َْ َٓ َي ُف  َّٕ  إ

ىَّ  ـِ اخْلَ ـِ َزْيِد ْب ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ِٞ َظ ِت, َوؾِِٔف َواْشَتَدفُّقا بَِحِدي ْٔ َد »ِٚب ا ِٓ َؾِْ٘ن َص

َِِمِن َؾُهقُمقا َوَأْؾىُِروا ًْ ِت, َوؾِِٔف: ش, َصِٚهَداِن ُم ْٔ َٜ ا َُّ ِٞ َأِمِر َم َؾِْ٘ن »َوبَِحِدي

َد َصِٚهَدا َظْدلٍ  ِٓ َرُه َوَص َٕ . ش, َلْ  ـِ ٌَُٚر َصِٚهَدْي
ٚ اْظتِ  َوَطِٚهُرُُهَ

 ََ ِديَثْغِ ادَُْت َْٖوُفقا احْلَ َد ِظَْْد افٌَِّْلِّ َوَت ِٓ قَن َؿْد َص ُُ َمْغِ بِْٚحتَِمِل َأْن َي َصذَّ  -دِّ

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ.  -اهللَُّ َظ ُُهَ  َؽْرُ

ٌُقِل اْفَقاِحِد  ـْ َؿ ُٜ َمٚ ؾِِٔف ادَُْْْع ِم ْثَْْغِ َؽَٚي ِٓ يَح بِٚ َٖنَّ افتَّْكِ ُفقَن بِ َوَّ ْٕ َوَأَجَٚب ا

قِم.  ُٓ ٍْ  بِٚدَْ

ُٜ ادَُْْْىقِق َأْرَجُح. َوَحِديثَ  َف َٓ ٌُقفِِف بِٚدَُْْْىقِق, َوَد ِن َظَذ َؿ َّٓ ٌَِٚب َيُد  قاٚ اْف
َِٔٚمفِ » قْلُ:  ش. َوَأَمَر افََّْٚس بِِه

 .فثٌقت دخقل افنٓر

ًّٔٚ َجَٚء إَِػ افٌَِّْلِّ » قْلُ:  ش.صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -َأنَّ َأْظَرابِ

 فف وشِؿ َيزه بدخقل صٓر رموٚن.أي إػ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آ

أبق داود, واإلمٚم  فراجح ؾٔف اإلرشٚل, ـم جزم بذفؽواحلديٞ ا

افسمذي, واإلمٚم افًْٚئل, وأيًوٚ هق مـ روايٜ شمك ظـ ظُرمٜ, وروايٜ 

 شمك ظـ ظُرمٜ موىربٜ. 
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اَلَل » قْلُ: ُٝ اَْلِ َٚل: إِّنِّ َرَأْي ََ  ش.َؾ

 أي رأيٝ هالل رموٚن.

ََ " قْلُ: َّٓ اهللَُّ»َٚل: َؾ َٓ إَِفَف إِ ُد َأْن  َٓ  ."ش?َأَتْن

 أي أراد أن يتثٌٝ مْف أهق مًِؿ, أم ؽر مًِؿ.

:ُِ بنٓٚدة أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن ُمّد رشقل اهلل ف أن اإلشالم يدخؾ ؾٔ َِّفٔ

 صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ؿْ » قْلُ: ًَ َٕ  ش. َؿَٚل: 

 ًِم.أي ًٕؿ ينٓد بذفؽ, ؾٌغ إٔف ـٚن مً

ًدا َرُشقُل اهللَِّ»َؿَٚل: " قْلُ: َّّ ُد َأنَّ ُُمَ َٓ ؿْ ش ?َأَتْن ًَ َٕ  . "َؿَٚل: 

:ُِ  مًٚمِٜ افْٚس بٚفيٚهر, ؾٕ٘ف ل يىِٛ مْف أـثر مـ ذفؽ. َِّفٔ

ْن ِف افَِّْٚس َيٚ باَِلُل َأْن َيُهقُمقا َؽًدا»َؿَٚل: " قْلُ: َٖذِّ  . "شَؾ

 ٓالل.أي اظتمًدا ظذ رؤيٜ هذا إظراب فِ

 ., واهلل أظِؿ ؾٚحلُؿ ثٚبٝ ـم ف حديٞ ابـ ظّر رض اهلل ظْٓم

 :ؾطٚط ٚجٛب ايصّٛ
وهق ذط ظٚم ف مجٔع افًٌٚدات, ؾال تٌَؾ افًٌٚدة إٓ  ,اإلشالم :األٍٚ

 .مـ مًِؿ

 .افًَؾ, ؾ٘ن ادجْقن مرؾقع ظْف افَِؿ, ويِحَف مـ ف حُّف ايجاْٞ:
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َِؿُ  ُرؾِعَ   :طافٌِقغ, فَقل رشقل اهلل  ايجايح: ََ ـْ  اْف ـِ : َثاَلٍث  َظ  افَّْٚئِؿِ  َظ

َظ, َحتَّك َِ
ْٔ َت ًْ ـِ  َي ٌِرِ  َوَظ

, َحتَّك افهَّ ُزَ ُْ ـِ  َي َؾ  َحتَّك ادَْْجُْقنِ  َوَظ َِ
ًْ َٔؼ  َأوْ  َي ٍِ  . ُي

افًِؿ بٚفقجقب ؾال َيٛ ظذ مـ ل يًِؿ بقجقبف ـّـ أشِؿ ف  ايطابع:

 .دار احلرب

  :ؾطٚط ٚجٛب أزا٤ ايصّٛ
ـْ }افهحٜ وافًالمٜ مـ ادرض, ؿٚل تًٚػ: األٍٚ:  ٚنَ  َوَم  َأوْ  َمِريًوٚ ـَ

رٍ  َظَذ  ٍَ ةٌ  َش دَّ
ًِ ـْ  َؾ ٚمٍ  ِم  .[381: افٌَرة] { ُأَخرَ  َأيَّ

 .اإلؿٚمٜ ظـ افًٍر, ودفِٔٓٚ أيٜ افًٚبَٜايجاْٞ: 

َٚذَة,اخلِق مـ احلٔض وافٍْٚس, حلديٞ ايجايح:  ًَ ْٝ  ُم ُٝ : َؿَٚف َْٖف َٜ  َش  َظٚئَِن

 ُٝ ِْ َُ ٚئِضِ  َبُٚل  َمٚ: َؾ َِِْض  احْلَ ْقَم, َت َٓ  افهَّ َِِْض  َو اَلةَ  َت ْٝ . افهَّ َٚف ََ ٌٜ : َؾ  َأَحُروِريَّ

؟ ِٝ ْٕ ُٝ  َأ ِْ ُٝ : ُؿ ًْ , َف ٍٜ
َُٖل  َوَفُِِّْل بَِحُروِريَّ ْٝ . َأْش ٚنَ : »َؿَٚف ٌَُْٚ ـَ  َذفَِؽ, ُيِهٔ

َمرُ  ْٗ َََوٚءِ  َؾُْ ْقِم, بِ َٓ  افهَّ َمرُ  َو ْٗ َوٚءِ  ُٕ ََ اَلةِ  بِ  .متٍؼ ظِٔف شافهَّ

 غسّط صخ٘ الصْو:بٔاٌ 

 افْٜٔ. ايطنٔ األٍٚ:

 : ايصخٝخني ملا جا٤ يف
ُٝ َرُشقَل  ًْ

ِّ ـَ اخَلىَِّٚب َرِضَ اهللَُّ َظُْْف َظَذ ادَِْْزِ َؿَٚل: َش َر ْب َّ  مـ حديٞ ُظ
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قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َم إَْظَمُل بِٚف»اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َّٕ ؾِّ اْمِرٍئ َمٚ إِ ُُ َم فِ َّٕ َِّٔٚت, َوإِ ِّْ

شََٕقى...
 (ُ)

. 

 ٚيف غٓٔ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
َٜ رض اهلل ظْٓٚ,  َه ٍْ ََِّؿ, َؿَٚل: مـ حديٞ َح ِْٔف َوَش َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهلُل َظ

ََٔٚم َففُ » ِْٔؾ, َؾاَل ِص َِّ ـَ اف ََٔٚم ِم ِٝ افهِّ
ِّٔ ٌَ ـْ َلْ ُي شَم

 (ِ)
. 

 .افىٓٚرة مـ احلٔض وافٍْٚس ظْد افًْٚئلاْٞ: ايج

لُّ  َوَمَٚل : ايبًٛغ يف حجط ابٔ احلافغ ٚقاٍ
ٚئِ ًَ ِمِذيُّ  افَّْ ْ  َتْرِجِٔح  إَِػ  َوافسِّ

فِ  ٍِ َحفُ , َوْؿ ـُ  َمْرُؾقًظٚ َوَصحَّ َٜ  اْب َّ ـُ  ُخَزْي ٌَّٚنَ  َواْب  ف افًْٚئل اإلمٚم وؿٚل, ِح

 . ادرؾقع حُؿ ف وهق مقؿقف صحٔح: افًْٚئل صحٔح

 ومجِٜ :(914) بطقِ اإلضٚا٤ يف تعاىل اهلل ضمح٘ األيباْٞ اإلَاّ ٚقاٍ

 شقى ظِٔف آظتمد يُّـ صحٔح إشْٚد فف فٔس احلديٞ هذا أن: افَقل

 وؾَدان,  افثَٚت خمٚفٍتف مـ فف ظرض ؿد وهذا,  بُر أبك بـ اهلل ظٌد إشْٚد

,  احلديٞ وًػ مـ لؿق إػ متٔؾ تُٚد افٍْس َيًؾ مٚ بف ادحتٟ ادتٚبع

 افهحٚبٔغ هذيـ جزم أن ينٓد افَِٛ أن فقٓ,  صذوذا رؾًف واظتٌٚر

                                                           
 (.َُٕٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

مذم (, كالتر ُٔٗ/ ْ(, كالنسائي )ِْْٓ(, كأبو داكد )ِّّْأخرجو اإلماـ النسائي في سننو ) (ِ)
(, كاللفظ للنسائي, ُّّٗ(, كابن خزيمة )ِٕٖ/ ٔ(, كأحمد )ََُٕ(, كابن ماجو )َّٕ)

كىي أيضا ركاية للنسائي. كأما ابن ماجو « يبيت»بدؿ « يجمع» -عدا ابن ماجو -كعن الباقين 
 .فلفظو كلفظ الدارقطني
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 ظْٓؿ اهلل رى ظٚئنٜ مًٓم يُقن وؿد ظّر ابْك اهلل وظٌد حٍهٜ اْلِِٔغ

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل مـ تقؿٔػ بدون واؾتٚئٓؿ احلديٞ بًّْك مجًٔٚ

 وفذفؽ,  مْٓؿ صدوره داج يًٌد ذفؽ أن فٔنٓد افَِٛ إن,  ظِٔف إيٚهؿ

 مـ وذفؽ,  حزم ابـ ظـ شٌؼ ـم رؾًف مـ فرؾع تَقيف بف ؾتقاهؿ أظتز ؾّ٘ن

 ., وشتٖت أحُٚم افٌْٜٔ إن صٚء اهللأظِؿ واهلل,  ؾقائده

 :ضنٔ صخ١ ايصّٛ
وجقب اإلمًٚك ظـ شٚئر  ذـر افًِمء رــ واحد فهحٜ افهقم, وهق

ُِقا } :فَقل اهلل ظز وجؾ ,ات مـ ضِقع افٍجر إػ ؽروب افنّسادٍىر ـُ َو

ُّقا  ْجِر ُثؿَّ َأمِت ٍَ ـَ اْف َْشَقِد ِم ْٕ ِْٔط ا ـَ اخْلَ َُٔض ِم َْب ْٕ ُْٔط ا ُؿ اخْلَ ُُ َ َف ٌَغَّ ُبقا َحتَّك َيَت َواْذَ

ْٔؾِ  َِّ ََٔٚم إَِػ اف  .{افهِّ

 :َبطالت ايصّٛبٝإ 
 .تًٚضل صٔئٚ مـ ادٍىرات ظّدا -1

 .ؿىع افْٜٔ -2

 :ٚاملفططات ْٛعإ
 .ـٕٚـؾ وافؼب ومٚ ف بٚبف :َا ال ٜٛجب ايهفاض٠

وهق اْلمع ف حٚل افهٔٚم, وشتٖت أحُٚمٓٚ  ايجاْٞ: َا ٜٛجب ايهفاض٠:

 .إن صٚء اهلل تًٚػ
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 ّاجبات الصٔاو: بٔاٌ 

 افُػ ظم يتْٚىف مع افهقم. وَيٛ ظذ افهٚئؿ 

 : ففٞ ايصخٝخني
َؿ َؿَٚل: ظَ مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف,  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِلِّ َصذَّ اهللُ َظ ـِ افٌَّْ

َٚمُف » ًَ ٌٜ َأْن َيَدَع َض َْٔس هلِلَِّ َحَٚج َِ َؾ, َؾ ْٓ َؾ بِِف َواَْل َّ ًَ وِر َواف ْ َيَدْع َؿْقَل افزُّ ـْ َل َم

اَبفُ  شَوَذَ
 (ُ)

. 

َُقُل:  :ففٞ ايبداضٟ ُشقُل اهللَِّ َؿَٚل رَ مـ حديٞ أب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, َي

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ٚ »َصذَّ اهللُ َظ َٕ ُف يِل َوَأ َّٕ ََٔٚم, َؾِ٘ َّٓ افهِّ ـِ آَدَم َفُف, إِ ِؾ اْب َّ ؾُّ َظ ـُ َؿَٚل اهللَُّ: 

ْٞ َوَٓ  ْؿ َؾاَل َيْرُؾ ـُ َٚن َيْقُم َصْقِم َأَحِد ـَ , َوإَِذا  ٌٜ َُٔٚم ُجَّْ َأْجِزي بِِف, َوافهِّ

فُ  , َؾِْ٘ن َشٚبَّ ْٛ ْؾ إِّنِّ اْمُرٌؤ َصٚئِؿٌ  َيْهَخ َُ َٔ ِْ ُف, َؾ َِ شَأَحٌد َأْو َؿَٚت
 (ِ)

 

 غٓٔ ابٔ َاج٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: يف ٚثبت 
ِْٔف مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف, َؿَٚل:  َِ َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  َّٓ اْلُْ »َوَش َِٔٚمِف إِ ـْ ِص َْٔس َفُف ِم ٍؿ َف
ـْ ُربَّ َصٚئِ َْٔس َفُف ِم ٍؿ َف

قُع, َوُربَّ َؿٚئِ

رُ  َٓ ًَّ َّٓ اف َِٔٚمِف إِ شِؿ
 (ّ)

. 

 

 

                                                           
 (.َٕٓٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُُُٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُْٗصحيحو )أخرجو اإلماـ البخارم في  (ِ)

(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى َُٗٔأخرجو اإلماـ ابن في سننو ) (ّ)
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن.ُِّٕبرقم )
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 مطتخبات الصٔاو: 

 افًحقر. األٍٚ:

ـَ َمٚفٍِؽ َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, َؿَٚل: : ففٞ ايصخٝخني ََٕس ْب َؿَٚل مـ حديٞ َأ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ًَّ »افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ُروا َؾِ٘نَّ ِف اف حَّ ًَ ًٜ َت ـَ شُحقِر َبَر
 (ُ)

. 

 تًجٔؾ افٍىر. ايجاْٞ:

ٍد رض اهلل ظْف:  مـ حديٞ: ففٞ ايصخٝخني ًْ ـِ َش ِؾ ْب ْٓ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َش

َؿ, َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ْىرَ »َصذَّ اهللُ َظ ٍِ ُِقا اف شَٓ َيَزاُل افَُّْٚس بَِخْرٍ َمٚ َظجَّ
 (ِ)

. 

 عٓس أبٞ زاٚز:ٚملا 
َؿ َؿَٚل: َرْيَرَة رض اهلل ظْف, مـ حديٞ َأِب هُ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َظ

قَد, َوافََّْهَٚرى » ُٓ َٔ َنَّ اْف
ِٕ ْىَر,  ٍِ َؾ افَُّْٚس اْف ـُ َطِٚهًرا َمٚ َظجَّ ي َٓ َيَزاُل افدِّ

ُرونَ  خِّ َٗ شُي
 (ّ)

. 

 تٖخر افًحقر. ايجايح:

ـِ مَ : ففٞ ايصخٝخني َِٕس ْب ٌِلَّ اهللَِّ ٚفٍِؽ رض اهلل ظْف: ــــمـ حديٞ َأ َٕ  َأنَّ 

                                                           
 (.َُٓٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِّٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.َُٖٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٕٓٗاـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإلم (ِ)

(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ِّّٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ّ)
(, كقاؿ: ىذا حديث حسن, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ُُْٔتعالى برقم )

إسناده حسن, كصححو ابن خزيمة كابن حباف كالحاكم كالذىبي (:ِّٖٓأبي داكد األـ برقم )
 كالبوصيرم.
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 : ٍٝ ـَ َثٚبِ َؿ َوَزْيَد ْب َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ, »َصذَّ اهللُ َظ ـْ َشُحقِرُِهَ مَّ َؾَرَؽٚ ِم َِ َرا َؾ حَّ ًَ َت

اَلِة, َؾَهذَّ  َؿ إَِػ افهَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌِلُّ اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َٕ ٚنَ شَؿَٚم  ـَ ْؿ  ـَ ٍَٕس:  َ ِٕ  َْٚ ِْ  , ُؿ

اَلِة؟ َؿَٚل:  َم ِف افهَّ ٚ َوُدُخقَِلِ ـْ َشُحقِرُِهَ َم ِم ِٓ ُجُؾ »َبْغَ َؾَراِؽ َرُأ افرَّ َْ َؿْدُر َمٚ َي

 ًٜ َغ آَي ًِ شََخْ
 (ُ)

. 

فًٌض  ظذ ؿقل, ادٚءأن يُقن افٍىر ظذ افرضٛ, أو افتّر, أو  ايطابع:

ََٕس  عٓس أبٞ زاٚز:ملا , أهؾ افًِؿ ف هذه إحٚديٞ ـَ  مـ حديٞ َأ ْب

َُقُل:  ىُِر َظَذ »َمٚفٍِؽ رض اهلل ظْف َي ٍْ َؿ ُي َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ـَ

 ٚ ًَ ـْ َح ُُ ْ َت َذ مَتََراٍت, َؾِْ٘ن َل ًَ ٌٌَٚت, َؾ ـْ ُرَض ُُ ْ َت , َؾِْ٘ن َل َ ٌَْؾ َأْن ُيَهعِّ ٌٍَٚت َؿ ُرَض

ـْ َمٚءٍ  َقاٍت ِم ًَ شَح
 (ِ)

. 

 الصْو:ما ال ٓفطد بٔاٌ 

ًٔٚ؛األّل:  ـْ  :طفَقل رشقل اهلل  إـؾ وافؼب ٕٚش َؾ  َم ـَ َب  َأوْ  َأ  َذِ

ًٚٔ ِٚش ىِْر, َؾالَ  َصٚئِؿٌ  َوُهقَ  َٕ ٍْ َم  ُي َّٕ  , متٍؼ ظِٔف.اهللَُّ َرَزَؿفُ  ِرْزٌق  ُهقَ  َؾِ٘

                                                           
 (.َُٕٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٕٔٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

(, كىو في الصحيح المسند ٔٗٔ(, كالترمذم برقم )ِّٔٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ِ)
(: ََِْ(, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في )َُِ)لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم 

إسناده حسن صحيح, كقاؿ الترمذم: "حسن غريب", كصححو الدارقطني, كالحاكم, كالذىبي. 
كركاه الضياء في "المختارة" بتمامو, كابن خزيمة في صحيحو من طريق أخرل عن أنس دكف 

ثقات رجاؿ الشيخين؛ غير جعفر بن الحسوات. ثم قاؿ: كىذا إسناد حسن, رجالو كلهم 
سليماف, فهو على شرط مسلم, كلذلك قاؿ الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ", ككافقو 

 الذىبي. كىو كما قاال.
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ؾال ـٍٚرة ظِٔف وٓ ؾًٚد فهقمف إٓ إذا ذـر حٚل  ٚاْلمع ٕٚشًٔ  الجاىٕ:

َْٚ}فدفٔؾ ف افْٚد ؿقل اهلل تًٚػ اْلمع واشتّر, وا ٚ َٓ  َربَّ َٕ اِخْذ َٗ َْٔٚ إِنْ  ُت
ًِ َٕ 

ٚ َأوْ  َٕ ْٖ  .[281: افٌَرة] {َأْخَى

 .وظِٔف آؽتًٚل ٚآحتالم, ؾال يًٍد افهقم إمجٚظً  الجالح: 

ابتالع مٚ بَل مـ افٌِؾ افذي يٌَك ف افٍؿ بًد ادوّوٜ  السابع:

 .وافٌهٚق بم بَل مـ ادٚء

 .دخقل افٌٌٚر وٕحقه ف حِؼ افهٚئؿ, وهذا ُمؾ إمجٚع :اخلامظ

ابتالع مٚ بغ إشْٚن ؾٕ٘ف تٌع فريَف, إٓ إذا وجد جرمف أو  الطادع:

 .ضًّف ؾٚٓحساز إخراجف

 .فتًن افتحرز مْفدم افِثٜ وافٌهٚق ظذ افهحٔح  الطابع:

 .ابتالع افْخٚمٜ ٕٕف تنٌف افريؼ ظْد مجٚهر افًِمء الجامً:

وافهحٔح  ’ٛ بًوٓؿ إػ إٔف إذا ابتًِٓٚ بًد وصقَلٚ إػ افٍؿ يٍىروذه

 .إول إٓ إٔف تُره

 .افَلء مع اختالف ؾٔف, وشٖٔت إن صٚء اهلل التاضع:

ضِقع افٍجر ف حٚفٜ إـؾ أو اْلمع إٓ إٔف َيٛ ظِٔف افَىع  العاغس:

 .مٌٚذة, واهلل أظِؿ
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 مباحات الصٔاو: بٔاٌ 

 افًٌؾ. األٍٚ:

 : ٞ ايصخٝخنيفف
ٍر, َؿَٚل:  ُْ ُٝ مـ حديٞ َأِب َب ًْ

ِّ َُقُل َأَبٚ ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللُ َظُْْف, َش , َي َُصُّ َي

ًٌٚ َؾاَل َيُهؿْ »ِف َؿَهِهِف:  ْجُر ُجُْ ٍَ ُف اْف ـَ ـْ َأْدَر ـِ شَم مْحَ ٌِْد افرَّ ًَ
ْرُت َذفَِؽ فِ ـَ , َؾَذ

ِٚرِث  ـِ احْلَ َبِِٔف  -ْب َر َذفَِؽ  -ِٕ َُ ْٕ َٖ ُف, َحتَّك َؾ ًَ ُٝ َم َْ َِ َى ْٕ ـِ َوا مْحَ ٌُْد افرَّ َؼ َظ َِ َى ْٕ , َؾٚ

َْٚ َظَذ  ِْ َم, َدَخ ُٓ َٜ َرِضَ اهللُ َظْْ َّ َِ َٜ َوُأمِّ َش ـْ َذفَِؽ, َظٚئَِن ـِ َظ مْحَ ٌُْد افرَّ َم َظ َََٖلُ
ًَ َؾ

 : ْٝ ٚ َؿَٚف َتُُٚهَ ِْ َؿ »َؿَٚل: َؾُِ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل َظ ـْ َؽْرِ ـَ ًٌٚ ِم ُيْهٌُِح ُجُْ

ٍُِؿ, ُثؿَّ َيُهقمُ  ٌُْد ش ُح َر َذفَِؽ َفُف َظ ـَ َْٚ َظَذ َمْرَواَن, َؾَذ ِْ َْٚ َحتَّك َدَخ َْ َِ َى ْٕ َؿَٚل: َؾٚ

َٝ إَِػ َأِب ُهَرْيَرَة, َؾَرَدْدَت  ٌْ َّٓ َمٚ َذَه َْٔؽ إِ َِ ُٝ َظ َٚل َمْرَواُن: َظَزْم ََ , َؾ ـِ مْحَ افرَّ

ِْٔف َمٚ يَ  َِ َر َظ ـَ ِف, َؿَٚل: َؾَذ ِِّ ـُ ٍر َحِٚضُ َذفَِؽ  ُْ َُقُل: َؿَٚل: َؾِجْئَْٚ َأَبٚ ُهَرْيَرَة, َوَأُبق َب

ُؿ,  َِ ٚ َأْظ ْؿ, َؿَٚل: ُُهَ ًَ َٕ ٚ َؿٚفََتُٚه َفَؽ؟ َؿَٚل:  َٚل َأُبق ُهَرْيَرَة: َأُُهَ ََ , َؾ ـِ مْحَ ٌُْد افرَّ َفُف َظ

َُقُل  َٚن َي ـَ َٚل َأُبق  ُثؿَّ َردَّ َأُبق ُهَرْيَرَة َمٚ  ََ ٌَِّٚس, َؾ ًَ ـِ اْف ْوِؾ ْب ٍَ ِف َذفَِؽ إَِػ اْف

َؿ,  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـَ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ُف ِم ًْ َّ ْوِؾ, َوَلْ َأْش ٍَ ـَ اْف ُٝ َذفَِؽ ِم ًْ
ِّ ُهَرْيَرَة: َش

ٌِْد ادَْ  ًَ
ُٝ فِ ِْ َُقُل ِف َذفَِؽ, ُؿ َٚن َي ـَ ِِِؽ: َأَؿَٚفَتٚ: ِف َؿَٚل: َؾَرَجَع َأُبق ُهَرْيَرَة َظمَّ 

ٍؿ ُثؿَّ َيُهقمُ  ُِ ـْ َؽْرِ ُح ًٌٚ ِم َٚن ُيْهٌُِح ُجُْ ـَ َذفَِؽ  ـَ "َرَمَوَٚن؟ َؿَٚل: 
 (ُ)

. 

 .تٖخر ؽًؾ اْلْٚبٜ إػ بًد افٍجر جقاز :٘فٝؤخص َٓ

                                                           
 (.َُُٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 جقاز افًٌؾ فِهٚئؿ. ٜٚؤخص َٔ احلسٜح أّٜطا:

 افتٌَٔؾ وادٌٚذة دون مجٚع. ايجاْٞ:

: م: ففٞ ايصخٝخني ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َٚن افٌَِّْلُّ ـ حديٞ َظٚئَِن ـَ

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ْربِفِ »َصذَّ اهللُ َظ ْؿ إِلِ ُُ َُ َِ َٚن َأْم ـَ ٌَِٚذُ َوُهَق َصٚئٌِؿ, َو ٌُِّؾ َوُي ََ شُي
 (ُ)

. 

:  ٚيف َػًِ: ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َٜ َرِضَ اهللُ َظْْ َه ٍْ َٚن َرُشقُل اهلِل »مـ حديٞ َح ـَ

ٌُِّؾ َوُهَق َصٚئِؿٌ َص  ََ َؿ ُي َِّ ِْٔف َوَش َِ شذَّ اهللُ َظ
 (ِ)

. 

 ادوّوٜ وآشتْنٚق ف ؽر افقوقء. ايجايح:

 أمٚ ف افقوقء ؾٔجٛ ظِٔف ذفؽ, وفُـ دون مٌٚفٌٜ؛ ُٕنٚ موْٜ افٍىر.

َة رض اهلل ظْف َؿَٚل: عٓس أبٞ زاٚز:ملا  ـِ َصْزَ ِٔط ْب َِ َؿَٚل مـ حديٞ َف

ََِّؿ:  َرُشقُل اهللَِّ ِْٔف َوَش َِ قَن »َصذَّ اهللُ َظ ُُ َّٓ َأْن َت ْشتَِْْنِٚق, إِ ِٓ      َبٚفِْغ ِف ا

شَصٚئًِم 
 (ّ)

. 

                                                           
 (.َُُٔصحيحو ) (, كاإلماـ مسلم فيُِٕٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.َُُٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)

(, كالترمذم, ٗٔ, ٔٔ/ ُ(, ركاه أبو داكد, كالنسائي )ِّٔٔأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ّ)
( من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة, عن ُٖٔ, َُٓ(, كابن خزيمة )ْْٖ(, كابن ماجو )ّٖ)

(, كقاؿ فيو: َُٔٗاـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )أبيو, بو. كىو في الصحيح المسند لإلم
ىذا حديث حسن. كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ برقم 

 (: حديث صحيح.َِْٖ)
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أن إؾوؾ وادًتحٛ ف آشتْنٚق ادٌٚفٌٜ ظْد  فٝػتفاز َٔ احلسٜح:

 .افوقء, إٓ ف حٚفٜ افهقم

 افًقاك. ايطابع:

َٞ ففٞ ايصخٝخني َِٜط٠َ َضٔض َُٖط ُ٘:: َٔ حسٜح َأٔبٞ  ِٓ ُ٘ َع َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  ايَّ

َؿ َص  َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؿ »َؿَٚل: ذَّ اهللُ َظ ََمْرُُتُ َٕ تِل َأْو َظَذ افَِّْٚس  َفْقَٓ َأْن َأُصؼَّ َظَذ ُأمَّ

ؾِّ   َصاَلةٍ  ـُ َقاِك َمَع  ًِّ شبِٚف
 (ُ)

. 

 افٌخقر وٕحقه مـ اإلدهٚن وافىٔٛ. اخلاَؼ:

ٕف ل يثٌٝ ظـ افٌْل ؾ٘ ؛وفُـ احلُؿ ثٚبٝاحلديٞ ف ذفؽ, ل يثٌٝ وإن 

 .صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ادْع مـ ذفؽ

افْزول ف ادًٌح,  مثِففِتزد وٕحقه. و افهٚئؿ صٛ ادٚء ظذ ايػازؽ:

ووع افثِٟ ف افٍؿ  فأو ووع افثِٟ ف افٍؿ, ؾُؾ هذا مـ ادٌٚحٚت, ومثِ

 .ادوّوٜو

افَىرة ف افًغ, وفق وجد ضًّف  آـتحٚل ومٚ ف حُّف مثؾ ايػابع:

 .ؾٕ٘ف ٓ يٍىر, وهذا اختٔٚر صٔخ اإلشالم

 .اشتخدام إبر افًوؾ وافقريديٜ فًِالج ٓ ادٌذيٜ ايجأَ:

  .اشتخدام بخٚخ افربق ؾٕ٘ف فٔس بىًٚم وٓ ف حُّف ايتاغع:

                                                           
 (.ِِٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٕٖٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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وهذا بٚب واشع, ؾٔجقز فف مٚ ل يٗدي إػ ؾىره ومٚ ٓ يُره اشتخدامف 

 ., واهلل أظِؿحٚل افهٔٚم

 امللسٍّات يف الصٔاو:

 ادٌٚفٌٜ ف آشتْنٚق. األٍٚ:

 فٞ غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ف
َة رض اهلل ظْف, َؿَٚل:  ـِ َصِزَ ِٔط ْب َِ ُٝ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ, مـ حديٞ َف ِْ ُؿ

ـِ افُقُوقِء؟ َؿَٚل:  ِّن َظ ْؾ َبْغَ إََص »َأْخِزْ ِِّ ٚبِِع, َوَبٚفِْغ ِف َأْشٌِِغ افُقُوقَء, َوَخ

قَن َصٚئًِم  ُُ َّٓ َأْن َت ْشتَِْْنِٚق, إِ ِٓ شا
 (ُ)

ـٌ َصِحٌٔح.  ًَ ٌٞ َح  , َهَذا َحِدي

 قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ىُِرُه, َوِف " ٍْ ٚئِِؿ, َوَرَأْوا َأنَّ َذفَِؽ ُي ًُقَط فِِهَّ ًُّ ِؿ اف ِْ ًِ ِرَه َأْهُؾ اف ـَ َوَؿْد 

 ََ ِٞ َمٚ ُي ِدي ْؿ احْلَ ي َؿْقََلُ  قا."قِّ
 .ادٌٚذة وافٌَِٜ دـ َينك أن ٓ يِّؽ ًٍٕفايجاْٞ: 

 .ذوق رء ظذرايجايح: 

موغ افًِؽ افذي ٓ تتحِؾ مْف أجزاء, وٓ يهؾ إػ اْلقف مْف ايطابع: 

 .رء

  .اخلاَؼ: احلجا١َ
 .ظذ ؿقل ٕهؾ افًِؿ, وافهحٔح أُنٚ َترم ظذ مٚ يٖت إن صٚء اهلل تًٚػ

                                                           
الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى, كقد (, كىو في ٖٖٕأخرجو اإلماـ الترمذم ) (ُ)

 تقدـ  تخريجو.
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 .افتزع بٚفدم ُٕنٚ ف حُّف ومثِف

 الصْو امليَٕ عيُ: 

 صقم افًٔديـ. األٍٚ:

َٚل: : ففٞ ايصخٝخني ََ ـِ اخَلىَِّٚب َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, َؾ َر ْب َّ مـ حديٞ ُظ

ْؿ » ـُ َم: َيْقُم ؾِْىِر ِٓ َِٔٚم ـْ ِص َؿ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َهَذاِن َيْقَمِٚن َُنَك َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ؿْ مِ  ُُ ُِ ًُ ُٕ ـْ  ُِقَن ؾِِٔف ِم ـُ ْٖ َْٔقُم أَخُر َت ْؿ, َواف ُُ َِٔٚم شـْ ِص
 (ُ)

. 

ُْْف, َؿَٚل: ٚيف ايصخٝخني:   ٍٔد َرِضَ اهلل َظ ًِ َُنَك افٌَِّْلُّ »مـ حديٞ َأِب َش

ِء, َوَأنْ  مَّ ـِ افهَّ ْىِر َوافَّْْحِر, َوَظ ٍِ ـْ َصْقِم َيْقِم اف َؿ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َتٌَِل  َصذَّ اهللُ َظ حَيْ

ُجُؾ ِف َثْقٍب  َواِحٍد  شافرَّ
 (ِ)

. 

 صقم أيٚم افتؼيؼ. ايجاْٞ:

ـْ ُظْرَوَة, : ففٞ ايصخٝخني َٜ َظ ـْ َظٚئَِن ـْ َشِٚلٍ, َظ َر , َوَظ َّ ـِ ُظ ـِ اْب َرِضَ َظ

ْؿ, َؿَٚٓ:  ُٓ َّٓ دَِ »اهللَُّ َظْْ , إِ ـَ ّْ يِؼ َأْن ُيَه ِٚم افتَّْؼِ ْص ِف َأيَّ ْ ُيَرخَّ ْ ََيِِد َل ـْ َل

شاََلْديَ 
(ّ)

. 

 

 

                                                           
 (.ُُّٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُٗٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُُّٖ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُٗٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)

 (.ُٕٗٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)
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 صقم يقم اْلًّٜ مٍْرًدا. ايجايح:

ُٝ : ففٞ ايصخٝخني َْٖف ٌٍَّٚد, َؿَٚل: َش ـِ َظ ِد ْب َّّ ـْ ُُمَ م: َظ ُٓ َجٚبًِرا َرِضَ اهللَُّ َظْْ

؟ َؿَٚل:  ِٜ
ًَ ُّ ـْ َصْقِم َيْقِم اُْل َؿ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ًَؿْ »َُنَك افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ اَد َؽْرُ , زَ شَٕ

ِْل:  ًْ ِرَد بَِهْقمٍ "َأِب َظِٚصٍؿ, َي ٍَ "َأْن َيْْ
 (ُ)

. 

ُٝ افٌَِّْلَّ مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, َؿَٚل: : يف ايصخٝخنيٚ ًْ
ِّ َش

قُل:  َُ َؿ, َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َّٓ َيْقمً »َصذَّ اهللُ َظ , إِ ِٜ
ًَ ُّ ْؿ َيْقَم اُْل ـُ َـّ َأَحُد ُف َٓ َيُهقَم َِ ٌْ ٚ َؿ

َدهُ  ًْ شَأْو َب
 (ِ)

. 

ٚ,  ٚيف ايبداضٟ: َٓ ِٝ احَلِٚرِث َرِضَ اهللَُّ َظْْ
َٜ بِْْ َأنَّ افٌَِّْلَّ مـ حديٞ ُجَقْيِرَي

َٚل:  ََ , َؾ ٌٜ َّ
ِٜ َوِهَل َصٚئِ ًَ ُّ ٚ َيْقَم اُْل َٓ ْٔ َِ َؿ, َدَخَؾ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ِٝ »َصذَّ اهللُ َظ

ّْ َأُص

: َٓ, َؿٚشَأْمِس؟ ْٝ ـَ َأْن َتُهقِمل َؽًدا؟»َل: , َؿَٚف : َٓ, َؿَٚل: ش ُتِريِدي ْٝ َؿَٚف

َْٖؾىِِري» َثِْل َأُبق َأيُّقَب, َأنَّ شَؾ َع َؿَتَٚدَة, َحدَّ ِّ ِد: َش ًْ ـُ اَْل ُٚد ْب , َوَؿَٚل مَحَّ

َثتُْف:  , َحدَّ َٜ َْٖؾَىَرْت "ُجَقْيِرَي ََٖمَرَهٚ َؾ "َؾ
 (ّ)

. 

 صقم يقم افًٌٝ. ايطابع:

  .صقم يقم افًٌٝ ف بًض أهؾ افًِؿ ف ذـرٕٚ ذفؽ دٚ ظِٔ

 

                                                           
 (.ُُّْ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٖٗرجو اإلماـ البخارم في صحيحو )أخ (ُ)

 (.ُُْْ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٖٓٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)

  (.ُٖٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)
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 يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: اغتسالال مبا 
ـْ ُأْختِِف,  , َظ لِّ

ِّ َِ ًُّ ـِ ُبْنٍ اف ٌِْد اهللَِّ ْب ِء بْٝ بن رض  -مـ ضريؼ َظ مَّ افهَّ

َؿ َؿَٚل:  -اهلل ظْٓٚ َِّ ِْٔف َوَش َِ َّٓ ِف َٓ َتُه »َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ِٝ إِ
ٌْ ًَّ قُمقا َيْقَم اف

, َأْو ُظقَد َصَجَرٍة  ٍٜ
ٌَ َٚء ِظَْ َّٓ حِلَ ْؿ إِ ـُ ْ ََيِْد َأَحُد ْؿ, َوإِْن َل ُُ ْٔ َِ َض َظ َمٚ اْؾُسِ

فُ  ٌْ َو ّْ َٔ ِْ قٌخ », َؿَٚل َأُبق َداُوَد: شَؾ ًُ ٌٞ َمْْ شَوَهَذا َحِدي
 (ُ)

. 

ف مقضْف إن ٖٔت بٔٚن ذفؽ شواحلديٞ ٓ يثٌٝ, بؾ هق حديٞ مُْر, و

 صٚء اهلل ظز وجؾ.

 صقم يقم افنؽ. اخلاَؼ:

 حديٞ ظمر بـ يٚه رض اهلل ظْف. ذفؽ ظذ وؿد تَدم افُالم ف

 صقم افدهر. ايػازؽ:

َْٕهِٚريِّ َرِضَ اهللُ َظُْْف, : ففٞ َػًِ َ ْٕ َأنَّ َرُشقَل مـ حديٞ َأِب َؿَتَٚدَة ا

َؿ ُشئِ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل: اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ََ ْهِر؟ َؾ َِٔٚم افدَّ ـْ ِص َٓ َأْؾَىَر »َؾ َظ  -َٓ َصَٚم َو

ش-َأْو َمٚ َصَٚم َوَمٚ َأْؾَىَر 
 (ِ)

. 

                                                           
لترمذم (, كاُّْ/ ِ« )الكبرل»(, كالنسائي في ُِِْأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

قاؿ اإلماـ «. حديث حسن»( كقاؿ الترمذم: ّٖٔ/ ٔ(, كأحمد )ُِٕٔ(, كابن ماجو )ْْٕ)
 .كذىب إلى ثبوتو  (,َٔٗاأللباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )

  (.ُُِٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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ِرٍو ٚيف ايصخٝخني:  ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب َم  -مـ حديٞ َظ ُٓ َؿَٚل:  -َرِضَ اهللَُّ َظْْ

ـْ َصَٚم ا»صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  ََبَد َٓ َصَٚم َم شْٕ
 (ُ)

. 

 .ف بٔٚن ذفؽ وشٖٔت إن صٚء اهلل ظز وجؾ خالف أهؾ افًِؿ

 صٔٚم ادرأة افتىقع وزوجٓٚ صٚهد دون إذٕف. ايػابع:

َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َظُْْف: : ففٞ ايصخٝخني

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َّٓ بِِْ٘ذِِٕف, َوَٓ َٓ حَيِؾُّ فِ »اهللُ َظ ٚ َصِٚهٌد إِ َٓ ْرَأِة َأْن َتُهقَم َوَزْوُج َّ ِْ

ِْٔف  دَّى إَِف َٗ ُف ُي َّٕ ـْ َؽْرِ َأْمِرِه َؾِ٘ ٍٜ َظ ََ ٍَ َٕ ـْ  ْٝ ِم ََ ٍَ ْٕ َّٓ بِِْ٘ذِِٕف, َوَمٚ َأ ْٔتِِف إِ َْٖذَن ِف َب َت

شَصْىُرهُ 
 (ِ)

. 

  .وإن صٚمٝ صح صقمٓٚ مع اإلثؿ

 م.افقصٚل ف افهق ايجأَ:

: : ففٞ ايصخٝخني ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َُنَك َرُشقُل »مـ حديٞ َظٚئَِن

ؿْ  ًٜ ََلُ ـِ افِقَصِٚل َرمْحَ َؿ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ََّٕؽ ُتَقاِصُؾ, َؿَٚل: شاهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ُٚفقا: إِ ََ , َؾ

« َِ ًْ ِْل َربِّ َوَي ُّ
ًِ ْؿ إِّنِّ ُيْى ُُ َْٔئتِ َٓ ـَ  ُٝ ًْ  ش. غِ إِّنِّ َف

َُنَك َرُشقُل »مـ حديٞ َأب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, َؿَٚل: ٚيف ايصخٝخني: 

ْقمِ  ـِ افِقَصِٚل ِف افهَّ َؿ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـَ ش اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظـ َٚل َفُف َرُجٌؾ ِم ََ َؾ

                                                           
 (ُٕٖ, ُٖٔ( )ُُٗٓ(, كاإلماـ مسلم )ُٕٕٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

 (.َُِٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٓٗٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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ََّٕؽ ُتَقاِصُؾ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ, َؿَٚل:  َغ: إِ ِّ ِِ ًْ ِْل َوَأيُّ »ادُ ُّ
ًِ ُٝ ُيْى ْؿ ِمْثِع, إِّنِّ َأبِٔ ُُ

َِغِ 
ًْ ـِ افِقَصِٚل, َواَصَؾ ِِبِْؿ َيْقًمٚ, ُثؿَّ َيْقًمٚ, ُثؿَّ شَربِّ َوَي قا َظ ُٓ مَّ َأَبْقا َأْن َيَْْت َِ , َؾ

َٚل:  ََ اَلَل, َؾ ؿْ »َرَأُوا اَْلِ ُُ َر َفِزْدُت َٖخَّ ْؿ ِحَغ َأَبْقا َأْن ش َفْق َت ٚفتَُِِّْْٔؾ ََلُ قاـَ ُٓ شَيَْْت
 (ُ)

 . 

 (:778قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل )
َر, َوَجٚبٍِر, َوَأِب  َّ ـِ ُظ , َواْب َٜ , َوَأِب ُهَرْيَرَة, َوَظٚئَِن ـْ َظِعٍّ ٌَِٚب َظ َوِف اف

 ِٜ َٔ ـِ اخَلَهِٚص ٍٔد, َوَبِنِر اْب ًِ  .-رض اهلل ظْٓؿ -َش

ـٌ َصِحٌٔح.  ًَ ٌٞ َح ٍَٕس َحِدي ُٞ َأ  َحِدي

ِِْؿ: َوا ًِ ُؾ َظَذ َهَذا ِظَْْد َأْهِؾ اف َّ ًَ َِٔٚم "ف ِرُهقا افِقَصَٚل ِف افهِّ  . "ـَ

َبْرِ  ـِ افزُّ ٌِْد اهللَِّ ْب ـْ َظ َٚم : »-رض اهلل ظْٓم -َوُرِوَي َظ َٚن ُيَقاِصُؾ إَيَّ ـَ ُف  َّٕ َأ

ىِرُ  ٍْ َٓ ُي  ىػاش. َو
  ايػخط.ٚايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚغًِ قس أباح ايٛصاٍ إىل

ٍٔد اخُلْدِريِّ َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, : ففٞ ايبداضٟ ًِ َع مـ حديٞ َأِب َش ِّ ُف َش َّٕ َأ

قُل:  َُ َؿ, َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؿ َأَراَد َأْن »َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ُُ يُّ
َٖ ُِقا, َؾ َٓ ُتَقاِص

َحرِ  ًَّ َُٔقاِصْؾ َحتَّك اف ِْ ََّٕؽ شُيَقاِصَؾ, َؾ ُتَقاِصُؾ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ, َؿَٚل:  , َؿُٚفقا: َؾِ٘

َِغِ »
ًْ ِْل, َوَشٍٚق َي ُّ

ًِ ٌؿ ُيْى ًِ ُٝ يِل ُمْى ْؿ إِّنِّ َأبِٔ ُُ َْٔئتِ َٓ ـَ  ُٝ ًْ شَف
 (ِ)

. 

 

                                                           
 (.َُُّ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٓٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُٕٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 فتبني مما غبل إٔ ايٛصاٍ ع٢ً قػُني: 
وصٚل إػ افًحر, وهذا ؿد أذن ؾٔف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف  األٍٚ:

 وشِؿ.

م بٚفٔقم, وافٔقمغ, وافثالثٜ, وهذا هق افذي ُنك ظـ وصٚل افٔق ايجاْٞ:

 افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 ٌٖٚ ايٓٗٞ يًتخطِٜ أّ يًهطا١ٖ؟
ؾٔف خالف بغ أهؾ افًِؿ, وإؿرب أن افْٓل فُِراهٜ, وذفؽ دٚ ثٌٝ أن 

َفْق »افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ واصؾ ِبؿ, ودٚ رأى اَلالل ؿٚل: 

 َٖ ؿْ َت ُُ َر َفِزْدُت قاش خَّ ُٓ ْؿ ِحَغ َأَبْقا َأْن َيَْْت ٚفتَُِِّْْٔؾ ََلُ  ش.ـَ

ؾًٍؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ سف افْٓل مـ افتحريؿ إػ 

 افُراهٜ.

 .وهذا افَقل جتتّع ؾٔف إدفٜ

 (: 1/565/566قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ِل َوُهَق َدفٌِٔؾ َظَذ  ْٓ َْصُؾ ِف افَّْ ْٕ ُف ا َّٕ َ ِٕ ِريِؿ اْفِقَصِٚل؛   .ََتْ

  :ٔٙ ِِٝط  ََٚقِس ُاِخُتًَٔف ٔفٞ َحلِّ َغ
:ٌَ ٚ.  َفٔكٝ ًَ َِ  افتَّْحِريُؿ ُمْى

:ٌَ ِْٔف.  َٚٔقٝ َِ َٓ َيُنؼُّ َظ ـْ  ٌَُٚح دَِ ِْٔف, َوُي َِ ـْ َيُنؼُّ َظ ٌم ِف َحؼِّ َم  ُُمَرَّ

َثِر, فِ  ـْ َ ْٕ ُل َرْأُي ا َوَّ ْٕ ُف افتَّْحِريُؿ.ا ُِ ِل, َوَأْص ْٓ َِّْ 
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ـْ َؿَٚل:  ُف َواْشَتَدلَّ َم َّٕ َٖ ُرُم بِ َٓ حَيْ ُف  َّٕ َؿ  -إ َِّ ِْٔف َوَش َِ َواَصَؾ ِِبِْؿ,  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ِْٔف.  َِ ُهْؿ َظ ُل فِِتَّْحِريِؿ دََٚ َأَؿرَّ ْٓ َٚن افَّْ ـَ  َوَفْق 

 ًٜ ِٜ َرمْحَ َراَه َُ ِْ ُف فِ َّٕ ٌٜ َأ َق َؿِريَْ ُٓ ْؿ.  َؾ ُٓ ٚ َظْْ ًٍ ٔ ٍِ ْؿ, َوََتْ  ََلُ

 : ِٜ َحَٚب ـْ افهَّ ـْ َرُجٍؾ ِم ُف َأْخَرَج َأُبق َداُود َظ َّٕ َ ِٕ َصذَّ اهللَُّ  -َُنَك َرُشقُل اهللَِّ »َو

ََِّؿ  ِْٔف َوَش َِ ًٚء َظَذ َأْصَحٚبِفِ  -َظ ََ َم إْب ُٓ ْم ِٜ َوَلْ حُيَرِّ َِ ِٜ َوادَُْقاَص َجَٚم ـْ احْلِ إْشَُْٚدُه ش َظ

 َصِحٌٔح. 

ٚءً » ََ ْقفِِف: ش: َوإِْب ََ ٌؼ بِ ِِّ ًَ  ش. َُنَك»ُمَت

َرَة:  ُّ ِٞ َش ـْ َحِدي َْوَشِط ِم ْٕ اِّنُّ ِف ا اُر َوافىََّزَ ٌَزَّ َصذَّ  -َُنَك افٌَِّْلُّ »َوَرَوى اْف

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِٜ  -اهللَُّ َظ َّ ِزي ًَ َْٔس بِْٚف ـْ اْفِقَصِٚل َوَف  ش. َظ

ِٜ َوَيُدلُّ َفُف َأْيًو  َحَٚب ُٜ افهَّ َِ  : -رض اهلل ظْٓؿ -ٚ ُمَقاَص

َٜ بِِْ٘شٍَْٚد َصِحٍٔح:  ٌَ ْٔ ـُ َأِب َص َٜ  "َؾَرَوى اْب ًَ َٚن ُيَقاِصُؾ ََخْ ـَ َبْرِ  ـَ افزُّ َأنَّ اْب

 . "َظَؼَ َيْقًمٚ 

قُه.  ُِ ًَ قا افتَّْحِريَؿ دََٚ َؾ ُّ ِٓ ْق َؾ َِ ُه, َؾ ٍٜ َؽْرُ َٚظ ـْ مَجَ َر َذفَِؽ َظ ـَ  َوَذ

َجَقاِز َأْيًوٚ, َويَ  ِْ ـِ َمْرُؾقًظٚ: ُدلُّ فِ َُ ًَّ ـُ اف ْٛ »َمٚ َأْخَرَجُف اْب ُت ُْ ْ َي إنَّ اهللََّ َل

َٓ َأْجَر َففُ  ِْل َو ًْ َٔتٌَِّ ِْ ـْ َصَٚء َؾ َّ ِْٔؾ َؾ َِّ ََٔٚم بِٚف  ش. افهِّ

َتِِض افتَّْحِريؿَ َؿُٚفقا:  َْ َٓ َي ِؾ افََّْهَٚرى  ًْ
ـْ ؾِ ُف ِم َّٕ َٖ ُِِٔؾ بِ ًْ  .َوافتَّ
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تِِف  َِ ـْ ُمَقاَص قُر َظ ُٓ ّْ َؿ  -َواْظَتَذَر اْْلُ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٖنَّ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ِٜ بِ َحَٚب بِٚفهَّ

ْؿ, َوَتُِْْٔاًل ِِبِْؿ.  ٚ ََلُ ًً ِري َْ َٚن َت ـَ  َذفَِؽ 

ُؿْ  َُنَّ
ِٕ ْٖـِِٔد َزْجِرِهْؿ؛  ِل ِف َت ْٓ  افَّْ

ِٜ َح َِ َْجِؾ َمْه ِٕ َؾ َجَقاَز َذفَِؽ؛  َّ إَذا  َواْحَت

ِْٔف  َِ ُٛ َظ تَّ ٌُقفِِف, دَِٚ َيَسَ َٚن َذفَِؽ َأْدَظك إَػ َؿ ـَ ِل, َو ْٓ ُٜ افَّْ َّ ُْ ْؿ ِح َرْت ََلُ َٓ وُه َط َبَٚذُ

ـْ َوَطٚئِِػ  َِْهِر ؾَِٔم ُهَق َأَهؿُّ ِمُْْف, َوَأْرَجُح ِم ٌََٚدِة, َوافتَّ
ًِ ِؾ ِف اْف َِ ـْ ادَْ ِم

ٌََٚداِت. 
ًِ  اْف

ـْ  َْؿَرُب ِم ْٕ َْؿَقاِل:  َوا ْٕ ِهُٔؾ. ا ٍْ  ىػاُهَق افتَّ
  صقم افؤػ. ايتاغع:

 .ٚال ٜصح احلسٜح فٝ٘, ٚيهٓ٘ َصنٛض يف ايباب
 فٞ غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ف

 : ْٝ َٜ رض اهلل ظْٓٚ َؿَٚف ـْ َظٚئَِن ِْٔف مـ حديٞ َظ َِ َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

ََِّؿ:  َزَل َظَذ »َوَش َٕ ـْ  َّٓ بِِْ٘ذُِنِؿْ َم ًظٚ إِ َـّ َتَىقُّ شَؿْقٍم َؾاَل َيُهقَم
(ُ)

 . 

ِرُف " قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ًْ َٕ  َٓ ٌر  َُ ٌٞ ُمْْ َهَذا َحِدي

ـِ ُظْرَوَة, َوَؿْد َرَوى ُمقَشك  ـْ ِهَنِٚم ْب َٞ َظ ِٚت َرَوى َهَذا احَلِدي ََ ـَ افثِّ َأَحًدا ِم

                                                           
ا, قاؿ اإلماـ األٖٕٗأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ) لباني رحمو اهلل (, كالحديث ضعيف جدن

( عقب كالـ الترمذم: كىو أبو بكر بن عبد اهلل بن محمد بن ُِّٕتعالى في الضعيفة برقم )
 , أبي سبرة العامرم المدني, قاؿ الحافظ: " رموه بالوضع". كلفظ حديثو: " إذا نزؿ الرجل بقـو

 في " التقريب".(. كأيوب بن كاقد؛ متركؾ كما ُّٕٔفال يصـو إال بإذنهم ". أخرجو ابن ماجو )
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 ُْ ـْ َأِب َب ـُ َداُوَد, َظ ـِ ْب , َظ َٜ ـْ َظٚئَِن ـْ َأبِِٔف, َظ ـِ ُظْرَوَة, َظ ـْ ِهَنِٚم ْب , َظ ٍر ادََدِّنِّ

ـْ َهَذا.  ْحًقا ِم َٕ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ  افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

 . ِٞ ًٌِٔػ ِظَْْد َأْهِؾ احَلِدي ٍر َو ُْ ًٌِٔػ َأْيًوٚ, َوَأُبق َب ٌٞ َو  َوَهَذا َحِدي

ٍر ادَِْديِْلُّ  ُْ ٍ  َوَأُبق َب ٌَؼِّ ـُ ُم ْوُؾ ْب ٍَ ُف اف ُّ ٌِْد اهللَِّ: اْش ـِ َظ ـْ َجٚبِِر ْب افَِّذي َرَوى َظ

ـْ َهَذا َوَأْؿَدُم   ."َوُهَق َأْوَثُؼ ِم

 افهقم بًد إتهٚف صًٌٚن. ايعاؾط:

, وفُـ ذـرٕٚه فتمم ؤًػ ول يثٌٝ, وؿد تَدم بٔٚن ذفؽؾٔف ديٞ احلو

 .افٍٚئدة

 اىل: يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعٚ
َؿ مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف,  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ

ٌَُٚن, َؾاَل َتُهقُمقا»َؿَٚل:  ًْ َتَهَػ َص ْٕ  ش.إَِذا ا

ـُ "َؿَٚل َأُبق َداُوَد:  ٍْٔس, َوُزَهْرُ ْب َّ اَلِء, َوَأُبق ُظ ًَ ـُ اْف ٌُْؾ ْب , َوِص َرَواُه افثَّْقِريُّ

اَلءِ  ًَ ـِ اْف ٍد, َظ َّّ  ."ُُمَ

َ َؿَٚل؟  "َؿَٚل َأُبق َداُوَد:  مَْحََد: ِل
ِٕ  ُٝ ِْ ُث بِِف, ُؿ َٓ حُيَدِّ  , ـِ مْحَ ٌُْد افرَّ َٚن َظ ـَ َو

ٌََٚن بَِرَمَوَٚن,  ًْ َٚن َيِهُؾ َص ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن ِظَْْدُه, َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ـَ ُف  َّٕ َ ِٕ

ـِ  َؿ ِخاَلَؾُف َوَؿَٚل: َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ  ."افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ

ـْ »َؿَٚل َأُبق َداُوَد:  اَلِء, َظ ًَ ْ ََيِْئ بِِف َؽْرُ اْف َْٔس َهَذا ِظِْْدي ِخاَلُؾُف, َوَل َوَف

 ىػاش. َأبِٔفِ 
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ؾٚإلمٚم أبق داود وًػ احلديٞ, وبغ بٖٕف إُٔر ظذ افًالء بـ ظٌد 

 افرمحـ ظـ أبٔف.

 ٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ: وذهٛ اإلم

إػ أن ادْٓل ظْف مـ افهقم بًد ٕهػ صًٌٚن مٚ ـٚن مـ أجؾ اشتٌَٚل 

 رموٚن. 

ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ إٔف ـٚن يهقم أـثر  ؾَد

 صًٌٚن.

 تَدم رموٚن بهقم يقم, أو يقمغ. احلازٟ عؿط:

ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ  اهللَُّ َظُْْف, مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ : ففٞ ايصخٝخني َظ

ََِّؿ, َؿَٚل:  ِْٔف َوَش َِ َّٓ َأْن »َظ , إِ ْؿ َرَمَوَٚن بَِهْقِم َيْقٍم َأْو َيْقَمْغِ ـُ َـّ َأَحُد َم دَّ ََ َٓ َيَت

َْٔقمَ  َُٔهْؿ َذفَِؽ اف ِْ َٚن َيُهقُم َصْقَمُف, َؾ ـَ قَن َرُجٌؾ  ُُ شَي
(ُ)

. 

 .شٌٔؾ آحتٔٚط فرموٚن ذا ـٚن ظذوهذا يْٓك ظـ إ

 إمٚ إذا ـٚن ظذ شٌٔؾ افتىقع ادىِؼ افذي يهقمف اإلًٕٚن ؾال حرج.

وإؿرب إٔف ٓ يؼع مـ افهقم إٓ مـ ـٕٚٝ فف ظٚدة ف صٔٚم مًِقم: 

 .مثؾ صٔٚم آثْغ واخلّٔس, أو صقم يقم وؾىر يقم

 .واجٛ: مـ ؿوٚء, أو ٕذر, أو ـٍٚرةأو مـ ـٚن ظِٔف صٔٚم 

                                                           
 (.َُِٖ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُْٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 افهٔٚم ظـ افُالم. عؿط: ايجاْٞ

ـْ َرُشقِل  عٓس أبٞ زاٚز:ملا  ُٝ َظ ْي ٍِ : َح ٍٛ ـُ َأِب َضٚفِ مـ حديٞ َظِعُّ ْب

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ْٔؾِ »اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َِّ َٓ ُصَمَت َيْقٍم إَِػ اف َد اْحتاَِلٍم, َو ًْ شَٓ ُيْتَؿ َب
(ُ)

. 

ٌٍَّٚس رض اهللايبداضٟ:  ٚيف ـِ َظ ِلُّ َصذَّ  ظْٓم, َؿَٚل: مـ حديٞ اْب َْْٔٚ افٌَّْ َب

ائَِٔؾ,  ُٚفقا: َأُبق إِْهَ ََ ُْْف َؾ ََٖل َظ
ًَ , إَِذا ُهَق بَِرُجٍؾ َؿٚئٍِؿ, َؾ ُٛ ُى َؿ ََيْ َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللُ َظ

َٚل افٌَِّْلُّ  ََ ََِّؿ, َوَيُهقَم. َؾ َُ , َوَٓ َيتَ َتيِؾَّ ًْ َد, َوَٓ َي ًُ َْ قَم َوَٓ َي َُ َذَر َأْن َي َصذَّ  َٕ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٔتِؿَّ َصْقَمفُ »اهللُ َظ ْد, َوْف ًُ َْ َٔ َتيِؾَّ َوْف ًْ َٔ ْؿ َوْف َِّ َُ ََٔت ِْ شُمْرُه َؾ
(ِ)

. 

 صٔٚم صٓر رجٛ. ايجايح عؿط:

ٌٍَّٚس رض اهلل فٞ غٓٔ ابٔ َاج٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: ف ـِ َظ مـ حديٞ اْب

ِْٔف َوَش ظْٓم,  َِ ٍٛ »ََِّؿ, َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ َِٔٚم َرَج ـْ ِص شَُنَك َظ
(ّ)

. 

فُـ احلديٞ ؤًػ جًدا ل يثٌٝ, حُؿ ظِٔف أهؾ افًِؿ بٚفوًػ 

إٓ أن َتهٔص رجٛ بهٔٚم بدون دفٔؾ  افنديد, وحُّقا ظِٔف بٚفُْٚرة,

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء ِّٕٖأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: كخالصة القوؿ أف الحديث بهذه الطرؽ كالشواىد صحيح عندم, كقد ُِْْ)
 ن إسناده النوكم في " الرياض ".حس

 (.َْٕٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)

(, كىو ضعيف جدنا, كىو في الضعيفة لإلماـ األلباني ُّْٕأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ّ)
(: كقاؿ فيو: كىذا إسناد ضعيف جدان؛ داكد بن عطاء؛ قاؿ ِْٖٕرحمو اهلل تعالى برقم )

 منكر الحديث". كقاؿ الدارقطني: "متركؾ".البخارم كغيره: "
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ذظل يًتز مـ ادحدثٚت, وشٖٔت إن صٚء اهلل بٔٚن مٚ يًتحٛ ويؼع 

 .صٔٚمف مـ إيٚم, وبٚهلل افتقؾٔؼ

********** 
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 ]حكم النية في الصيام وأول وقتها[ 

ـْ ) – 111 ِمَِْغ َوَظ ْٗ َٜ ُأمِّ اْدُ َه ٍْ ـِ افٌَِّْلِّ  -َح ٚ, َظ َٓ صذ اهلل  -َرِضَ اهللَُّ َظْْ

ََٔٚم َففُ »َؿَٚل:  -ظِٔف وشِؿ  ْجِر َؾاَل ِص ٍَ ٌَْؾ اْف ََٔٚم َؿ ِٝ افهِّ
ِّٔ ٌَ ْ ُي ـْ َل شَم

(ُ)
. َرَواُه 

 ّْ ـُ اخْلَ َحُف َمْرُؾقًظٚ اْب ِف, َوَصحَّ ٍِ ِمِذيُّ إَِػ َتْرِجِٔح َوْؿ ْ لُّ َوافسِّ
ٚئِ ًَ , َوَمَٚل افَّْ ُٜ ًَ

ٌََّٚن.  ـُ ِح َٜ َواْب َّ  ُخَزْي

 : اَرُؿْىِْلِّ ْٔؾِ »َوفِِدَّ َِّ ـَ اف ِرْوُف ِم ٍْ ـْ َلْ َي ََٔٚم دَِ شَٓ ِص
(ِ)

.) 

 ******************************* الشرح:

  لبٔاٌ اغرتاط الئ٘ يف صخ٘ الصْو.صيف احلدٓح ضاق امل

 هذا ظْف روي وُمـ, ورؾًف وؿٍف ف ؾّختِػ وأمٚ احلديٞ افذي ذـره

 ئٌٝ ل دـ صٔٚم ٓ": ؿٚفقا أُنؿ, وؽره, ظْٓم اهلل رض ظّر ابـ ادًْك

 . "افِٔؾ مـ افهٔٚم

 مجِٜو (:914) بطقِ اإلضٚا٤ يف تعاىل اهلل ضمح٘ األيباْٞ اإلَاّ قاٍ

 شقى ظِٔف آظتمد يُّـ صحٔح إشْٚد فف فٔس احلديٞ هذا أن: افَقل

 وؾَدان, افثَٚت خمٚفٍتف مـ فف ظرض ؿد وهذا, بُر أبك بـ اهلل ظٌد إشْٚد

                                                           
(, كابن ماجو َّٕ(, كالترمذم )ُٔٗ/ ْ(, كالنسائي )ِْْٓأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

عدا ابن -(, كاللفظ للنسائي, كعن الباقين ُّّٗ(, كابن خزيمة )ِٕٖ/ ٔ(, كأحمد )ََُٕ)
اجو فلفظو كلفظ الدارقطني كىي أيضا ركاية للنسائي. كأما ابن م« يبيت»بدؿ « يجمع» -ماجو

 اآلتي. 

 (, كىو لفظ ابن ماجو أيضا كما سبق.ُِٕ/ ِأخرجو الدارقطني ) (ِ)
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, احلديٞ وًػ مـ ؿقل إػ متٔؾ تُٚد افٍْس َيًؾ مٚ بف ادحتٟ ادتٚبع

 بٔغافهحٚ هذيـ جزم أن ينٓد افَِٛ أن فقٓ, صذوذا رؾًف واظتٌٚر

 ظْٓؿ اهلل رى ظٚئنٜ مًٓم يُقن وؿد ظّر ابْك اهلل وظٌد حٍهٜ اْلِِٔغ

 وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل مـ تقؿٔػ بدون واؾتٚئٓؿ احلديٞ بًّْك مجًٔٚ

 وفذفؽ,  مْٓؿ صدوره جدا يًٌد ذفؽ أن فٔنٓد افَِٛ إن,  ظِٔف إيٚهؿ

 مـ وذفؽ, حزم ـاب ظـ شٌؼ ـم رؾًف مـ فرؾع تَقيف بف ؾتقاهؿ أظتز ؾّ٘ن

 .أظِؿ واهلل, ؾقائده

 ؿد أختِػ أهؾ افًِؿ ف هذه ادًٖفٜ إػ أؿقال: و

 ذهٛ اْلّٓقر إػ تٌٔٔٝ افْٜٔ فُؾ يقم مـ فِٔف. ايكٍٛ األٍٚ:

 حٍْٜٔ إػ جقاز افْٜٔ مـ ؿٌؾ افزوال. ذهٛ أب  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 وذهٛ إشحٚق إػ جقاز ٕٜٔ واحدة ْلّٔع افنٓر. ايكٍٛ ايجايح:

 .إٔف ٓ يِزم فف افْٜٔ, وهذا أبًد إؿقال زؾرؿقل  ايكٍٛ ايطابع:

وافذي ييٓر أن ؿقل اإلمٚم إشحٚق هق إؿرب ف هذه ادًٖفٜ؛ مٚ ل 

 يَىًف ؿٚضع: مـ مرض, أو شٍر, أو حٔض, أو ٍٕٚس ف حؼ ادرأة.

 ؾٕ٘ف يِزمف بًد ذفؽ جتديد ٕٜٔ فند افهقم بًد افَٚضع.

 ٚن وهق ظٚزم ظذ صٔٚم افنٓر أجزأه ذفؽ.ؾّـ دخؾ ظِٔف صٓر رمو
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 (: 4/142قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
ِْٔؾ:  َِّ ـَ اف ْقِم ِم ِٜ ِف افهَّ َّٔ اِط افِّْ ْصِسَ ِٓ قُر  ُٓ ّْ َّٟ اْْلُ  َواْحَت

ـْ أُ  َر َظ َّ ـِ ُظ ٌِْد اهللَِّ ْب ِٞ َظ ـْ َحِدي ـِ ِم َْ ًُّ َٜ بَِم َأْخَرَجُف َأْصَحُٚب اف َه ٍْ ْختِِف َح

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ََٔٚم »َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللَُّ َظ ِْٔؾ َؾاَل ِص َِّ ـَ اف ََٔٚم ِم ِٝ افهِّ
ِّٔ ٌَ ْ ُي ـْ َل َم

. ش, َففُ  لِّ
ٚئِ ًَ ُظ افَّْ ٍْ  َف

 : ِمِذيِّ ْ َِب َداُوَد َوافسِّ ِٕ ْجِر َؾاَل »َو ٍَ ٌَْؾ اْف ََٔٚم َؿ ِع افهِّ ِّ
ـْ َلْ َُيْ ََٔٚم َففُ َم  ش. ِص

َد َأْن  ًْ لُّ ادَْْقُؿقَف, َب
ٚئِ ًَ ِمِذيُّ َوافَّْ ْ َح افسِّ ِف, َوَرجَّ ٍِ ِف َوَوْؿ ًِ َواْخُتَِِػ ِف َرْؾ

ٌَُخِٚريِّ  ـِ اْف ِؾ َظ َِ ًِ ِمِذيُّ ِف اْف ْ ك افسِّ َُ ِٟ ُضُرِؿِف, َوَح ِري لُّ ِف ََتْ
ٚئِ ًَ َٛ افَّْ َأْضَْ

ِف.  ٍِ  َتْرِجَٔح َوْؿ

َؾ بِيَ  ِّ ؿ َوَظ ُٓ قر ِمْْ ـُ َٞ ادَْْذ ِدي ُحقا احْلَ ِٜ َؾَهحَّ
َّّ
َئِ ْٕ ـَ ا ٌٜ ِم َٚظ ْشَِْٚد مَجَ ِٚهِر اإْلِ

ٚـِؿ وبـ َحْزٍم.  ٌَٚن َواحْلَ ٜ وابـ ح َّ  ابـ ُخَزْي

ٌٚت.  ََ ٚ ثِ ٚ آَخَر َوَؿَٚل: ِرَجَُٚلَ ًَ اَرُؿْىِْلُّ َضِري  َوَرَوى َفُف افدَّ

َد  ًَ ٍِ َوَأْب َْ ـَ احْلَ ُف ِم ـْ َخهَّ َوِٚء َوافَّْْذِر. : َم ََ َِٔٚم اْف ِٜ بِِه َّٔ 

ـْ َذفَِؽ:  ُد ِم ًَ ِْْٔف َوَأْب ًَ َٚن ِف َيْقم بِ ـَ ْرِض, إَِذا  ٍَ ُٜ افىََّحِٚويِّ َبْغَ َصْقِم اْف ِرَؿ ٍْ َت

ِزُئ  َرَمَوَٚن, َؾاَل َُيْ ـَ ِِْْٔف  ًَ َٓ ِف َيْقٍم بِ ِٚر, َأْو  َٓ ُٜ ِف افَّْ َّٔ ـًٚصقراء, ؾتجزئ افِّْ

 َّٓ ْٔؾ. إِ َِّ ـَ اف ٍٜ ِم َّٔ
ِ  بِْ

ِٚر.  َٓ ِْٔؾ َوِف افَّْ َِّ ع ؾٔجزئ ِف اف  َوَبغ َصْقم افتََّىقُّ

ٌَُف:  ََّ ًَ َٓ َأْصَؾ َفُف. َوَؿْد َت  ٌّٞ اَلٌم َؽ ـَ ُف  َّٕ َٖ َرَمْغِ بِ  إَِمُٚم احْلَ
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 : َٜ ؾِّ َيْقٍم ِف َؿْقلِ َوَؿَٚل بـ ُؿَداَم ُُ ُٜ ِف َرَمَوَٚن فِ َّٔ َتَزُ افِّْ ًْ ـْ  ُت قِر, َوَظ ُٓ ّْ اْْلُ

ْقِل َمٚفٍِؽ َوإِْشَحٚق.  ََ ـَ ِر, َوُهَق  ْٓ ِٔع افنَّ ِّ ٌٜ َواِحَدٌة ِْلَ َّٔ
ِزُئُف ِٕ ُف َُيْ َّٕ َد َأ  َأمْحَ

, َوبِِف َؿَٚل  ٍٜ
َّٔ
ْرِ ِٕ ٌَ ِحِٔح بِ ِٔؿ افهَّ َِ َوَؿَٚل زؾر: َيِهحُّ َصْقُم َرَمَوَٚن ِف َحؼِّ ادُْ

 َظَىٌٚء َوُُمَِٚهٌد. 

, َواْحتَ  ٍٜ
َّٔ
ُر إَِػ ِٕ َِ َت ٍْ ُِِّْٔف, َؾاَل َي ًَ َٓ َيِهحُّ ؾِِٔف َؽْرُ َصْقِم َرَمَوَٚن, فَِت ُف  َّٕ َٖ َّٟ ُزَؾُر بِ

َّٓ َصْقٌم َواِحٌد.  ُر ِف َيْقٍم َواِحٍد إِ ٌَٔٚر َفُف. َؾاَل ُيَتَهقَّ ًْ ـَ ِم َم َنَّ افزَّ
ِٕ 

 : اِزيُّ ٍر افرَّ ُْ َزُم َؿٚئَِؾ َوَؿَٚل َأُبق َب ِْ ِْٔف ِف  َي َِ ك َظ َّ ٌْ َح َصْقَم ادُْ َهَذا َأْن ُيَهحِّ

 . ٍٜ
َّٔ
ْرِ ِٕ ٌَ ِٚك بِ ًَ ْم ْب, فُِقُجقِد اإْلِ ْؾ َوَلْ َيْؼَ ـُ ْٖ  َرَمَوَٚن, إَِذا َلْ َي

ٚ.َؿَٚل:  ًً َتْنَْ ًْ َٚن ُم ـَ  َؾِِ٘ن اْفَتَزَمُف 

ُه:  اَلَة َحتَّكَوَؿَٚل َؽْرُ َر افهَّ ـْ َأخَّ َزُمُف َأنَّ َم ِْ َّٓ َؿْدُرَهٚ,  َي ٚ إِ َٓ
ـْ َوْؿتِ ٌَْؼ ِم ْ َي َل

ْرض.  ٍَ ًظٚ, َإٔف َُيزئُف َظـ اْف  َؾَهذَّ ِحَْٔئٍِذ َتَىقُّ

َٝ َفُف ِهاَلُل َرَمَوَٚن َواْشتدلَّ بـ حزم:  ٌَ ـْ َث َٜ َظَذ َأنَّ َم َّ َِ ِٞ َش بَِحِدي

ِٜ ِحَْٔئٍِذ, َوَُيْزِ 
َّٔ ِٚر َجَٚز َفُف اْشتِْدَراُك افِّْ َٓ َٚن بِٚفَّْ ـَ ُئُف, َوَبَُْٚه َظَذ َأنَّ َظُٚصقَراَء 

ِٚر.  َٓ قا ِف َأْثَِْٚء افَّْ ُُ ًِ
ّْ , َوَؿْد ُأِمُروا َأْن ُي ًٓ  َؾْرًوٚ َأوَّ

َؼ َؿَٚل:  ْمَُْٚه, َوُأحْلِ َّٚ َؿدَّ ِْٔف, ُِم َِ ك َمٚ َيِرُد َظ ٍَ َٓ ََيْ ُ ,َو ٌَرَّ َٓ َيَت ْرِض  ٍَ ُؿ اْف ُْ َوُح

َِٕزَ أَ  ـْ  ِٚهؾ وافْٚد. بَِذفَِؽ َم ْشتَِقاء حُؿ اْْلَ ِٓ ْٔؾ,  َِّ ـَ اف  ىػاْن َيِْْقَي ِم



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]حكم النية في الصيام وأول وقتها[  

 

[74] 
 

  

:ُِ إٕم إظمل »بٔٚن حلديٞ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ:  َِّفٔ

 ش.بٚفْٔٚت

ؾّـ أحدث افهٔٚم مـ افْٓٚر ؾٕ٘ف ل يهؿ مـ ضِقع افٍجر إػ ؽروب 

 افنّس.

, وإن ـٚن ٕهؾ وهذا هق افَقل افهحٔح ف صٔٚم افٍرض وافتىقع

 افًِؿ رمحٜ اهلل ظِٔٓؿ ـالم وشٖٔت ظْد حديٞ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ أت.

َٔٚمَ » قْلُ: ِٝ افهِّ
ِّٔ ٌَ ـْ َلْ ُي ْجِر  َم ٍَ ٌَْؾ اْف  ش. َؿ

 أي مـ ل يِْق افهٔٚم. شمـ افِٔؾ»وف روايٜ أخرى: 

ََٔٚم َففُ » قْلُ:  ش. َؾاَل ِص

 ظذ ؿقل فًٌض أهؾ افًِؿ. أي ٓ يهح فف افهٔٚم, وهذا ف افٍرض

 ؾال بد ف صٔٚم افٍرض, افهٔٚم افقاجٛ, مـ تٌٔٔٝ افْٜٔ مـ افِٔؾ.

وأمٚ افٍْؾ ؾٚشتدفقا بحديٞ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ افذي شٖٔت , وؾٔف أن 

ؾّ٘ن شٖل ظـ افىًٚم ؾِم ل َيده ؿٚل: افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

 .صٚئؿ

اَرُؿْىِْ " قْلُ: : َوفِِدَّ ْٔؾِ »لِّ َِّ ـَ اف ِرْوُف ِم ٍْ ـْ َلْ َي ََٔٚم دَِ  ."شَٓ ِص

 ., واهلل أظِؿبًّْك حديٞ حٍهٜ رض اهلل ظْٓٚ

********** 
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 صيام التطوع من غير تبييت نية[حكم ]

ـْ ) – 111 َٜ َوَظ :  َظٚئَِن ْٝ ٚ َؿَٚف َٓ صذ اهلل  -َدَخَؾ َظَعَّ افٌَِّْلُّ َرِضَ اهللَُّ َظْْ

َٚل: ذَ  -ظِٔف وشِؿ  ََ ءٌ »اَت َيْقٍم, َؾ ْؿ َرْ ـُ . َؿَٚل: ش ?َهْؾ ِظَْْد َٓ  :َْٚ ِْ َؾِّ٘نِّ إًِذا »ُؿ

َٚل: شَصٚئِؿٌ  ََ ٌْٔس, َؾ َْٚ: ُأْهِدَي َفَْٚ َح ِْ َُ ٚ َيْقًمٚ آَخَر, َؾ َٕ ْد », ُثؿَّ َأَتٚ ََ َِ َأِرئِِْف, َؾ

ُٝ َصٚئًِم  ٌَْح َؾ شَأْص ـَ َٖ ", َؾ
(ُ)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه ُم

 ******************************* الشرح:

 .ضاق املصيف احلدٓح لبٔاٌ حله صٔاو التطْع مً غري تجبٔت الئ٘

افتىقع مـ افْٓٚر  صحٜ صقمظذ  ءمجٓقر افًِماحتٟ ذا احلديٞ وِب

 وفق ل ئٌٝ افْٜٔ مـ افِٔؾ.

اإلًٕٚن يهقم افًٝ مـ وؾرؿقا بغ افتىقع ادىِؼ وادَٔد, ؾِق أن 

ِزُئُف؛ ٕٕف ل يِْق صٔٚم افًٝ مـ صقال, وصٚم مـ افْٓ ٚر؛ ؾ٘ن هذا ٓ َُيْ

 افِٔؾ.

 (: 8/35قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
:ُِ ِٚر َؿٌَْؾ  َِّفٔ َٓ ٍٜ ِف افَّْ

َّٔ
ِ ِٜ ََيُقُز بِْ َِ قِر َأنَّ َصْقَم افَّْٚؾِ ُٓ ّْ ِٛ اْْلُ َدفٌِٔؾ دَِْذَه

ِس.  ّْ  َزَواِل افنَّ

                                                           
  (.َُٕ( )ُُْٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ُففُ  َٖوَّ َخُروَن:  َوَيَت ْٔ ٌء ا ْؿ َرْ ـُ َؿ َهْؾ ِظَْْد َِّ ِْٔف َوَش َِ اَفُف َصذَّ اهللَُّ َظ َٗ َظَذ َأنَّ ُش

ًِْػ.  ْىَر فِِوَّ ٍِ ََٖراَد اْف ِْٔؾ, َؾ َِّ ـَ اف َقاُه ِم َٕ َٚن  ـَ ْقِم, َو ـِ افهَّ َػ َظ ًُ ْقِِٕف َو َُ  فِ

ٌٔد.  ًِ ٌُِّػ َب َُ ِْٖويٌؾ َؾِٚشٌد, َوَت  َوَهَذا َت

َوا ِٔف ِف َأنَّ َوِف افرِّ َِ لِّ َوُمَقاؾِ
ًِ ٚؾِ ِٛ افنَّ ِٜ دَِْذَه َف َٓ يُح بِٚفدَّ  افتَّْكِ

ِٜ
َٔ
ِٜ افثَِّٕٚ َي

ٌؾ  ٍْ َٕ ُف  َّٕ َ ِٕ ْقُم؛  ٌُْىُؾ افهَّ ِٚر, َوَي َٓ ُؾ ِف َأْثَِْٚء افَّْ ـْ َ ْٕ ف,ُ َوا ًُ ِٜ ََيُقُز َؿْى َِ َصْقَم افَّْٚؾِ

بْ  ِٓ ِٚن ِف ا ًَ ْٕ ِة اإْلِ َق إَِػ ِخَرَ ُٓ َواِم. َؾ َذا ِف افدَّ ـَ  تَِداِء, َو

َذا:  ـْ َؿَٚل ِِبَ َّ ْؿ َوُِم ُٓ , َوَأمْحَُد, َوإِْشَحُٚق, َوآَخُروَن, َوَفَُِّْ ِٜ َحَٚب ـَ افهَّ ٌٜ ِم َٚظ مَجَ

ٌَِٚب إمِْتَِٚمِف.  َُقَن َظَذ اْشتِْح ٍِ
ْؿ ُمتَّ ُٓ ًَ لَّ َم

ًِ ٚؾِ ْؿ َوافنَّ ُٓ َِّ  ـُ

َٜ َوَمٚفٌِؽ:  ٍَ ـُ َٓ َوَؿَٚل َأُبق َحِْٔ ًَ ُف, َوَيَْٖثُؿ بَِذفَِؽ, َوبِِف َؿَٚل احْلَ ًُ  ََيُقُز َؿْى

ـْ َأْؾَىَر باَِل ُظْذٍر.  ٌُقا َؿَوَٚءُه َظَذ َم , َوَأْوَج لُّ
ًِ ُحقٌل, َوافََّْخ ُْ , َوَم يُّ ٌَْكِ  اْف

 : ٌِْد اْفَزِّ َٓ َؿَوَٚء ظذ مـ أؾىره بًذر, واهلل ؿٚل بـ َظ قا َظَذ َأْن  ًُ َوَأمْجَ

 ىػا أظِؿ.
ل يرد ف احلديٞ أن  ٕٕفٞ ٓ دٓفٜ ؾٔف دٚ ذهٌقا إفٔف, وافهحٔح أن احلدي

 افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ل ئٌٝ افْٜٔ مـ افِٔؾ.

, آفف وشِؿ أراد أن يٍىر وهق صٚئؿ ًِؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذؾ

ن صٚء وإ, ادتىقع أمر ًٍٕف, إن صٚء أتؿ صٔٚمف وهق إؾوؾ ـم شٌؼو

 أؾىر وٓ إثؿ ظِٔف, وٓ حرج ف ذفؽ.
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 (: 1/562قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
َقاُب َظُْْف:  ُؾ َظَذ َؾْْٚلَ َّ ُْٔح , َؾ َٓ ْقَم, َأْو  َٝ افهَّ َّٔ قَن َب ُُ ـْ َأْن َي ُف َأَظؿُّ ِم َّٕ َأ

ٚمِّ  ًَ َؾ ُيَردُّ إَػ اْف َّ َنَّ اْدُْحَت
ِٕ ؛  ِٝ ٌِْٔٔ ٚ  افتَّ َٓ

ًِْض ِرَواَيِٚت َحِديثِ َْٕحِقِه, َظَذ َأنَّ ِف َب َو

ٌَْحٝ َصٚئًِم » ْْٝ َأْص ـُ  ش. إّنِّ 

:ٌُ ْرِض,  َٚاِيَخأص ٍَ ْرِق َبْغَ اْف ٍَ , َوَظَدُم اْف ِٝ ٌِْٔٔ  افتَّ
ِٞ قُم َحِدي ُّ َْصَؾ ُظ ْٕ َأنَّ ا

ْؿ َمٚ َيْرَؾعُ  َُ ْ َي َوِٚء, َوافَّْْذِر, َوَل ََ ِؾ, َواْف ٍَ ُٚء  َوافَّْ ََ ٌَ َ اْف ًَغَّ ْغِ َؾَت َِ َْص ْٕ ـِ ا َهَذْي

َم. ِٓ ْٔ َِ  ىػا َظ
 ش.َذاَت َيْقمٍ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َدَخَؾ َظَعَّ افٌَِّْلُّ » قْلُ:

 صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـٚن يقمٓٚ. فوفًؾ دخقف

أو إٔف ف يقم ؽرهٚ ؾَد ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ يّر ظذ 

 وجٚتف ف ؽر أيٚمٓـ, مروًرا فَوٚء حقائجٓـ, مـ ؽر مًٚس.ز

َٚل: " قْلُ: ََ ءٌ »َؾ ْؿ َرْ ـُ  ."ش?َهْؾ ِظَْْد

 :ُِ ٓ ُيًد مـ وشٗال افزوج درأتف افىًٚم, وٕحق ذفؽ ُمٚ حيتٚجف, ِفٔ

 ادًٖفٜ ادحرمٜ, وٓ مـ خقارم ادروءة.

:ُِ شِؿ, إذ إٔف ل يُـ ؤؼ حٚل بٔٝ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف و َِّفٔ

 يًِؿ بم ظْدهؿ مـ افىًٚم فَِتف.

 

 



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]حكم صيام التطوع من غير تبييت نية[  

 

[78] 
 

  

َٓ » قْلُ:  :َْٚ ِْ  ش. ُؿ

فًؾ افَٚئؾ هق ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ, وجٚءت بهٌٜٔ اْلّع هْٚ ظذ 

 افتًئؿ.

.ٚ ًً  أو فًؾ مـ ؿٚل ذفؽ بًض خدمٓٚ, ؾًٌْٝ افَقل إفٔٓؿ مجٔ

 ."شَؾِّ٘نِّ إًِذا َصٚئِؿٌ »َؿَٚل: " قْلُ:

ذا افٍِظ احتٟ مـ ذهٛ إػ مؼوظٜٔ افهٔٚم مـ ِبوأي متؿ صقمل, 

 صدر افْٓٚر, وإن ل ئٌٝ افْٜٔ مـ افِٔؾ.

فُـ هذا فٔس ؾٔف دٓفٜ إٔف ل يُـ مًٌٔتٚ فِهٔٚم مـ افِٔؾ, بؾ إن طٚهر 

إٔف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أصٌح  شإّن إًذا صٚئؿ»افٍِظ ف ؿقفف: 

 صٚئًم.

ر َيزئ, اشتدل بًٗال افٌْل صذ اهلل ظِٔف ومـ ؿٚل بٖن افهٔٚم مـ افْٓٚ

وظذ آفف وشِؿ فِىًٚم, ومًِقم أن مـ يًٖل افىًٚم يًٖفف ٕـِف, وهذا 

 مرجح ظذ ؾىره صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ٓ َيًؾ مـ صٚم مـ أثْٚء افْٓٚر فف أجر مـ  بهحٜ افهقممـ يَقل و

ٚفقا: صقمف يهح فًٍؾ صٚم مـ أول افْٓٚر وٕقى افهٔٚم مـ افِٔؾ, وإٕم ؿ

ؾِٔس افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـم ف احلديٞ, وأمٚ أجر صٔٚمف 

ؾ٘ن صٚم مـ ٕهػ افْٓٚر, ؾِف أجر صٔٚم , فف إٓ مـ وؿٝ ٕٔتف بٚفهٔٚم
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إٕم إظمل »ٕهػ افْٓٚر, فًّقم حديٞ ظّر بـ اخلىٚب رض اهلل ظْف: 

 أظِؿ. واهلل, شبٚفْٔٚت, وإٕم فُؾ امرئ مٚ ٕقى

ٌْٔس » قْلُ: َْٚ: ُأْهِدَي َفَْٚ َح ِْ َُ ٚ َيْقًمٚ آَخَر, َؾ َٕ  ش.ُثؿَّ َأَتٚ

 (: 4/87ٚقاٍ ايعٝين ضمح٘ اهلل تعاىل يف عُس٠ ايكاضٟ )
ّٔده:  ٚ َوَؿَٚل اْبـ َش ًً ْٔ ر, وحٚشف َح ّْ احلٔس ُهَق إؿط َيِط بٚفًّـ َوافتَّ

 وحًٜٔ: خِىف. 

ٍَ ايٖؿأعط:  َقا
ــــٚ َوإِذا تُقن ـرُّيٜ   َوإِذا حيٚس احلٔس ُيدظك ُجُْْدب ***يدظك ََلَ

َِٖطٟ: ِٛ ٍَ اِيَج ِْط, َوِمْْف شّل احلٔس. احلٔس:  َقا  اخْلَ

ٍَ ايٖؿأعط: َُُدٓصص( َقا  َٚٔفٞ )اِي
ٚ وإؿط  ًً ر َوافًّـ مَجِٔ ّْ  احلُٔس إَّٓ َإٔف ل َْيَتِــــــــط ***افتَّ

َٚل: " قْلُ: ََ ْد »َؾ ََ َِ ُٝ َصٚئًِم َأِرئِِْف, َؾ ٌَْح  ."شَأْص

أي أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أصٌح صٚئًم, وادتىقع أمر 

 ًٍٕف, ؾِف أن يتؿ صقمف وهق إؾوؾ, وفف أن يٍىر وٓ حرج ظِٔف ف ذفؽ.

َؾ » قْلُ: ـَ َٖ  ش.َؾ

 .بًد ذوظف ف افهٔٚم, واهلل أظِؿؾىر, أأي 

********** 
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 ]فضل تعجيل الفطر[

ٍد ـْ َوظَ ) – 118 ًْ ـِ َش ِؾ ْب ْٓ َم؛ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  -َش ُٓ صذ  -َرِضَ اهللَُّ َظْْ

ْىرَ »َؿَٚل:  -اهلل ظِٔف وشِؿ  ٍِ ُِقا اْف شَٓ َيَزاُل افَُّْٚس بَِخْرٍ َمٚ َظجَّ
(ُ)

ٌؼ  ٍَ . ُمتَّ

ْٔفِ  َِ  (.َظ

116 –  : ِمِذيِّ ْ ِٞ )َوفِِسِّ ـْ َحِدي ـِ افٌَِّْلِّ  -رض اهلل ظْف  -َأِب ُهَرْيَرَة ِم َظ

ٌَِٚدي إيَِلَّ  -ظز وجؾ  -َؿَٚل اهللَُّ »َؿَٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  - ُّٛ ِظ َأَح

ْؿ ؾِْىًرا ُٓ ُِ شَأْظَج
(ِ)

.) 

 ******************************* الشرح:

 فٌٔٚن ؾؤِٜ تًجٔؾ افٍىر. ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓجني:

 فْهٚرى. إٕف خمٚفٍٜ فِٔٓقد و

ِلِّ َصذَّ مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف,  عٓس أبٞ زاٚز:ملا  ـِ افٌَّْ  َظ

 

                                                           
 . (َُٖٗ(, كمسلم )ُٕٕٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  ركاه البخارم ) (ُ)

( ّّللفريابي رقم )« الصياـ»كفي « األصل»( كقد بينت علتو في ََٕأخرجو اإلماـ الترمذم ) (ِ)
/ ُِ« )المسند»في تعليقو على  -رحمو اهلل-كبينت ىناؾ ما في كالـ الشيخ أحمد شاكر 

الصالحين  ( من كىم كتساىل. كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في تحقيقو على رياضِِّ
عبد الرحمن كىو: ضعيف لسوء (: في ىذا التحسين نظر ألف مدار إسناده على قرة بن ُِْْ)

 حفظو كقد بسطت أقواؿ العلماء في جرحو في الحديث الثاني من )إركاء الغليل(.
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َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َنَّ »اهللُ َظ
ِٕ ْىَر,  ٍِ َؾ افَُّْٚس اْف ـُ َطِٚهًرا َمٚ َظجَّ ي َٓ َيَزاُل افدِّ

ُرونَ  خِّ َٗ قَد َوافََّْهَٚرى ُي ُٓ َٔ شاْف
(ُ)

. 

:ُِ ٚ ؿقًيٚ اذا متًؽ افْٚس دٓفٜ طٚهره أن افدي َِّفٔ ًً ـ يُقن ظزيًزا مْٔ

 بٖحُٚمف, وأطٓروا صًٚئره.

 ش.وظـ شٓؾ بـ شًد رض اهلل ظْف» قْلُ:

ٌَِّٚس:  ًَ . ُهَق َأُبق اْف َْٕهِٚريٌّ َخْزَرِجلٌّ ـِ َمٚفٍِؽ َأ ِد ْب ًْ ـُ َش ُؾ ْب ْٓ  َش

ُٚل:  ََ ُه َرُشقُل اهللَِّ ُي مَّ ًَ ٚ؛ َؾ ًٕ ُف ُحْز ُّ َٚن اْش ََِّؿ َصذَّ ا -ـَ ِْٔف َوَش َِ اًل.   –هللَُّ َظ ْٓ  َش

َؿ  -َمَٚت افٌَِّْلُّ  َِّ ِْٔف َوَش َِ .  -َصذَّ اهللَُّ َظ ًٜ َة َشَْ  َوَفُف ََخَْس َظْؼَ

ًَِغ. 
ًْ

َٜ إْحَدى َوتِ ِٜ َشَْ ٌؾ بِٚدَِْديَْ ْٓ  َوَمَٚت َش

 َثَمٍن َوَثَمَِٕغ. َوِؿَٔؾ: 

 ِٜ َحَٚب ـْ افهَّ ـْ َمَٚت ِم . َوُهَق آِخُر َم ِٜ
 بِٚدَِْديَْ

 (: 563قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ُحقرَ »َزاَد َأمْحَُد:  ًُّ ُروا اف قَد َوافََّْهَٚرى »وَزاَد َأُبق َداُود: ش, َوَأخَّ ُٓ َٔ َنَّ اْف

ِٕ

ٌَِٚك افُُّْجقمِ 
ْؾَىَٚر إَػ اْصتِ ُروَن اإْلِ خِّ َٗ  ش.ُي

ََُصأبِٝح: ٍَ ٔفٞ َؾِطِح اِي ًٜ ثُ  َقا َّ , َوِش ِٜ َْهِؾ اْفٌِْدَظ ِٕ ًٚرا؛  ًَ تَِْٚ ِص َِّ ؿَّ َصَٚر ِف ِم

ْؿ.   ََلُ

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ِّّٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)

 (, كىذا حديث حسن. ُُْٔتعالى برقم )
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ِس  ّْ َؼ ُؽُروُب افنَّ ََّ ْؾَىِٚر إَذا ََتَ ِجِٔؾ اإْلِ ًْ ٌَِٚب َت ُٞ َدفٌِٔؾ َظَذ اْشتِْح ِدي َواحْلَ

ْقفِِف.  ََ ُؾ بِ َّ ًَ ـْ ََيُقُز اْف ٌَِٚر َم , َأْو بِِْ٘خ ِٜ ْؤَي  بِٚفرُّ

َر افْ  ـَ قِد َوافََّْهَٚرى. َوَؿْد َذ ُٓ َٔ ُٜ اْف ٍَ َٜ َوِهَل خُمََٚف َِّ ًِ 

ًََُّٗب: ُُ ٍَ اِي ُف َأْرَؾُؼ  َقا َّٕ َ ِٕ ِْٔؾ, َو َِّ ـْ اف ِٚر ِم َٓ َٓ ُيَزاُد ِف افَّْ ُف  َّٕ ُٜ ِف َذفَِؽ َأ َّ ُْ َواحْلِ

ٌََٚدِة. 
ًِ ٚئِِؿ, َوَأْؿَقى َفُف َظَذ اْف  بِٚفهَّ

:ٗٞ ٍَ ايٖؿأفٔع ِجُٔؾ اإْلِ  َقا ًْ َدُه َت َّّ ًَ ـْ َت َّٓ دَِ ِْٖخُرُه إ َرُه َت ُْ َٓ ُي , َو ٌّٛ َتَح ًْ ْؾَىِٚر ُم

ْوَؾ ؾِِٔف.  ٍَ  َوَرَأى اْف

ِْٝ( ِف إَبَٚحتِِف  َؿ  -)ُؿ َِّ ِْٔف َوَش َِ َم ِف  -َصذَّ اهللَُّ َظ ـَ َحِر  ًَّ َٜ إَػ اف َِ ادَُْقاَص

ـَ   َٓ ُف  َّٕ ٍٔد َمٚ َيُدلُّ َظَذ َأ ًِ ِٞ َأِب َش ِس, َحِدي ٍْ ًٜ فَِِّْ ََٔٚش َٚن َذفَِؽ ِش ـَ , إَذا  َٜ َراَه

 .ٚ َقُِتَ ْٓ ٚ فَِن ًً  ىػاَوَدْؾ
  ش.َٓ َيَزاُل » قْلُ:

 إخٌٚر بٚشتّراريٜ افًزة, وافَقة, وادًْٜ َلذا افديـ, وفِّتًُّغ بف.

 ش.افَُّْٚس بَِخْرٍ » قْلُ:

 أي بخر حٚل.

ْىرَ » قْلُ:  ٍِ ُِقا اْف  ش.َمٚ َظجَّ

 ُمٚؾيغ ظذ تىٌٔؼ شْٜ افٌْل صذ اهلل  ـٕٚقاقا افٍىر أي أُنؿ إذا ظجِ
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ٚفًّؾ بًْٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف ب ٚخلريٜؾظِٔف وظذ آفف وشِؿ, 

 وشِؿ, وإطٓٚر صًٚئر اإلشالم.

وإذا تٖمِٝ افزمـ إول, وهق زمـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

ظذ طٓقر وظزة, بًٌٛ هذا  وافهحٚبٜ رض اهلل ظْٓؿ, جتد أُنؿ ـٕٚقا

 إمر.

 ٚيف صخٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
وٌق, َظَذ  ٚ َوَمْنُ َٕ ُٝ َأ ِْ , َؿَٚل: َدَخ َٜ َّٔ

ـْ َأِب َظىِ َٜ َظ  -رض اهلل ظْٓٚ  -َظٚئَِن

ِْٔف  َِ ٍد َصذَّ اهللُ َظ َّّ ـْ َأْصَحِٚب ُُمَ ِمَِْغ, َرُجاَلِن ِم ْٗ َْٚ: َيٚ ُأمَّ ادُْ ِْ َُ َؿ, َؾ َِّ َوَش

 ٚ اَلةَ »َأَحُدُُهَ ُؾ افهَّ ًَجِّ ْؾَىَٚر َوُي ُؾ اإْلِ ًَجِّ ُر شُي خِّ َٗ ْؾَىَٚر َوُي ُر اإْلِ خِّ َٗ َخُر ُي ْٔ , َوا

اَلَة؟ ُؾ افهَّ ًَجِّ ْؾَىَٚر َوُي ُؾ اإْلِ ًَجِّ َم افَِّذي ُي ُ : َأُّيُّ ْٝ اَلَة, َؿَٚف ٌُْد "افهَّ َْٚ َظ ِْ , َؿَٚل: ُؿ

ًُق ًْ ـَ َم ِْل اْب ًْ : اهللِ َي ْٝ ِْٔف »ٍد َؿَٚف َِ َٚن َيْهَُْع َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ـَ َذفَِؽ  ـَ

َِّؿَ  : ش َوَش ٍٛ َرْي ـُ َخُر َأُبق ُمقَشك"َزاَد َأُبق  ْٔ "َوا
(ُ)

. 

 ش.-ظز وجؾ  -َؿَٚل اهللَُّ » قْلُ:

 هذا يًّك ظْد أهؾ افًِؿ بٚحلديٞ افَدد.

,  ٚاحلسٜح ايكسغٞ: ًٓ وفٔس هق مـ مٚ أؤػ إػ اهلل ظز وجؾ ؿق

 .افَرآن

 
                                                           

 (.َُٗٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 شنط ايفطٚم بني ايكطإٓ ٚبني احلسٜح ايكسغٞ.
وافٍرق بغ احلديٞ افَدد وبغ افَرآن وؿع ؾٔف خالف ـٌر بغ 

افًِمء, ومـ أؿقى ادذاهٛ ف هذا مٚ ذهٛ إفٔف أبق افٌَٚء افًُزي 

 وافىٌٔل.

, وأمٚ إن افَرآن مٚ ـٚن فٍيف وه مـ ظْد اهلل بقحل جع" قاٍ أبٛ ايبكا٤:

ه مـ ظْد اهلل مًْٚاحلديٞ افَدد ؾٓق مٚ ـٚن فٍيف مـ ظْد افرشقل, و

 ."بٚإلَلٚم, أو بٚدْٚم

افَرآن هق افٍِظ ادْزل بف جزيؾ ظذ افٌْل صذ اهلل " ٚقاٍ ايطٝيب:

ه بٚإلَلٚم أو بٚدْٚم, ؾٖخز مًْٚظِٔف وشِؿ, واحلديٞ افَدد إخٌٚر اهلل 

ئر إحٚديٞ ل يوٍٓٚ إػ اهلل تًٚػ ول يروهٚ افٌْل أمتف بًٌٚرة ًٍٕف, وشٚ

 ."ظْف تًٚػ

 ٚخيتص ايكطإٓ خبصاٍ يٝػت يف احلسٜح ايكسغٞ أُٖا:
 أن افَرآن مًجز. -1

 إْٔٚ تًٌدٕٚ بٍِظ افَرآن. -2

 تقاتر افَرآن, وظدم تقاتر إحٚديٞ افَدشٜٔ بؾ ؾٔٓٚ مٚ يوًػ. -3

 ظؼ حًْٚت.أن افَرآن مـ ؿرأه ؾِف بُؾ حرف حًْف إػ  -4

:ُِ إثٌٚت ادحٌٜ هلل ظز وجؾ, وهل صٍٜ ؾًِٜٔ, وإدفٜ ظذ ثٌقُتٚ  َِّفٔ

 ـثرة ف افَرآن وافًْٜ.
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ىِغَ }ؿقل اهلل ظز وجؾ:  نً الكسآٌ:ف ًِ َْ ُّٛ ادُ
 [.8]ادّتحْٜ:  {إِنَّ اهللََّ حُيِ

ُِقَن ِف َشٌِ }وؿقل اهلل ظز وجؾ:  ٚتِ ََ ـَ ُي ُّٛ افَِّذي
ُْؿ إِنَّ اهللََّ حُيِ َُٖنَّ ـَ  ,ٚ ًٍّ ِِِٔف َص

ٌَٔٚن َمْرُصقٌص   [.1]افهػ:  {ُبْْ

ِٜ }وؿقل اهلل ظز وجؾ:  َُ ُِ ْٓ ْؿ إَِػ افتَّ ُُ َْٖيِدي قا بِ َُ ِْ قا ِف َشٌِِٔؾ اهللَِّ َوَٓ ُت َُ ٍِ ْٕ َوَأ

ِْغَ  ًِ ُّٛ اُدْح
ُْقا إِنَّ اهللََّ حُيِ

ًِ  [.361]افٌَرة:  {َوَأْح

 : يف ايصخٝخنيَا : ّمً الطي٘
َؿ, َؿَٚل: حديٞ َأُبق ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, مـ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َظ َظ

يُؾ, » ٌُُّف ِجْزِ ُِٔح ٌُْف, َؾ َْٖحٌِ ٚ َؾ ًٕ ُّٛ ُؾاَل
يَؾ: إِنَّ اهللََّ حُيِ ََٕٚدى ِجْزِ ٌَْد  ًَ َّٛ اهللَُّ اف إَِذا َأَح

 ًَّ يُؾ ِف َأْهِؾ اف َُِْٔٚدي ِجْزِ َمِء, َؾ ًَّ ٌُُّف َأْهُؾ اف ُِٔح ٌُّقُه, َؾ َِٖح ٚ َؾ ًٕ ُّٛ ُؾاَل
َمِء: إِنَّ اهللََّ حُيِ

ٌُقُل ِف إَْرضِ  ََ شُثؿَّ ُيقَوُع َفُف اف
 (ُ)

. 

َٓ مـ حديٞ ظَ ٚيف ايصخٝخني:  , َرِضَ اهللَُّ َظْْ َٜ ٚٚئَِن
(ِ)

. 

 وؽرهٚ مـ إدفٜ وهل ـثرة.

ٌَِٚدي إيَِلَّ » قْلُ: ُّٛ ِظ  ش.َأَح

ُِ:َِّف أن افًٌٚد يتٍٚوِقن ظْد اهلل ظز وجؾ ف ُمٌتف َلؿ, وهذا ـِف  ٔ

 يرجع إػ إظمل افهٚحلٜ, وافتَقى.

                                                           
 (.ِّٕٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِّٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُِٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِْٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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ًٜ هلل ظز وجؾ, ـٚن أحٛ إػ  ًٓ صٚحل ؾُِم ـٚن افًٌد أـثر ظٌٚدة, وأظم

 اهلل ظز وجؾ مـ ؽره, ُمـ هق أؿؾ مْف ظٌٚدة, وأظمل صٚحلٜ.

 وقع وافتذفؾ بغ يدي اهلل ظز وجؾ.ظٌقديٜ اخل ٚاملطاز بايعبٛز١ٜ ٖٓا:

 وافًٌقديٜ تًَْؿ إػ ؿًّغ: 

 ظٌقديٜ ؿٓر. األٍٚ:

ـِ } فَقل اهلل ظز وجؾ: مْحَ َمَواِت َوإْرِض إِٓ آِت افرَّ ًَّ ـْ ِف اف ؾُّ َم ـُ إِْن 

ًٌْدا  .{َظ

 ظٌقديٜ خوقع وتذفؾ. ايجاْٞ:

ـَ يَ }فَقل اهلل ظز وجؾ:  ـِ افَِّذي مْحَ ٌَُٚد افرَّ ٚ َوإَِذا َوِظ ًٕ َْرِض َهْق ْٕ ُنقَن َظَذ ا ّْ

ُِقَن َؿُٚفقا َشاَلًمٚ ِٚه ُؿ اْْلَ ُٓ ٌَ  .{َخَٚض

ْؿ ؾِْىًرا» قْلُ: ُٓ ُِ  .شَأْظَج

 أي أشٌَٓؿ بٚفٍىر وفُـ حغ يدخؾ وؿتف, وحغ تٌرب افنّس.

 ثبت يف َػتسضى احلانِ:  فكس
ٌَِٚهِعُّ َرِضَ اهللَُّ َظُْْف,  َٜ اْف ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ َؿَٚل: مـ حديٞ َأب ُأَمَٚم ًْ

ِّ َش

قُل:  َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؿ, » اهللُ َظ ُٓ ًٜ َأْصَداُؿ ََ ََّ ْؿ, ُمَن ِٓ َراِؿٌِٔ ًَ َغ بِ َِ َِّ ًَ ْقٍم ُم ََ َؾَِ٘ذا بِ
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 َِّ ٌَْؾ ََتِ ىُِروَن َؿ ٍْ ـَ ُي ِء افَِّذي َٓ ُٗ ِء؟ َؿَٚل: َه َٓ ُٗ : َمٚ َه ُٝ ِْ َُ ْؿ َدًمٚ, َؾ ُٓ ُٔؾ َأْصَداُؿ ًِ ِٜ َت

ؿْ  ِٓ ..ش.َصْقِم
 (ُ)

. 

 (: 4/199قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
:ُْ ََذاِن افثَِّّٚن  َتِيِبٔ ْٕ ِٚع ا ََ ـْ إِي َمِٚن ِم َرِة َمٚ ُأْحِدَث ِف َهَذا افزَّ َُ ـَ اْفٌَِدِع ادُْْْ ِم

ِٚء ا ٍَ ٍٜ ِف َرَمَوَٚن, َوإِْض ِٞ َشَٚظ ُِ ْجِر بَِْْحِق ُث ٍَ ٌَْؾ اْف ْٝ َؿ َِ ًِ دََْهٚبِِٔح افَّتِل ُج

ُف  َّٕ ـْ َأْحَدَثُف َأ َّ ََٔٚم, َزْظًم ُِم ـْ ُيِريُد افهِّ ِب, َظَذ َم ْ ِؾ َوافؼُّ ـْ َ ْٕ ًٜ فَِتْحِريِؿ ا َظاَلَم

ٌََٚدِة. 
ًِ َِٔٚط ِف اْف

 فاِِلْحتِ

ُهْؿ َذفَِؽ إَِػ َأنْ  َّٓ آَحُٚد افَِّْٚس, َوَؿْد َجرَّ ُؿ بَِذفَِؽ إِ َِ ًْ َٓ َي َٓ  َو َصُٚروا 

ْىَر,  ٍِ ُروا اْف َٖخَّ قا, َؾ ُّ ِٝ َزَظ ُِِغ اْفَقْؿ ّْ ٍٜ فَِت ُروِب بَِدَرَج ٌُ َد اْف ًْ َّٓ َب ُٕقَن إِ ذِّ َٗ ُي

ُؿ  ِٓ ْر, َوـثر ؾِٔ ُؿ اخْلَ ُٓ , َؾَِِذفَِؽ َؿؾَّ َظْْ َٜ َّْ ًُّ قا اف ٍُ ُحقَر, َوَخَٚف ًُّ ُِقا اف َوَظجَّ

ُٚن.  ًَ َت ًْ , َواهللَُّ ادُْ ُّ  ىػاافؼَّ
 : ففٞ ايصخٝخني, حغ ؽروب افنّس, وشَقط ؿرصٓٚ افٍىر ويُقن

ـِ اخَلىَِّٚب َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, َؿَٚل:  َر ْب َّ َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل مـ حديٞ ُظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ـْ َهٚ ُهَْٚ, َوؽَ »َظ ُٚر ِم َٓ ـْ َهٚ ُهَْٚ, َوَأْدَبَر افَّْ ُْٔؾ ِم َِّ ٌََؾ اف ِٝ إَِذا َأْؿ َرَب

ٚئِؿُ  ْد َأْؾَىَر افهَّ ََ ُس, َؾ ّْ شافنَّ
 (ِ)

. 

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو ِّٕٖأخرجو اإلماـ الحاكم في المستدرؾ ) (ُ)

  (.ْْٖاهلل تعالى برقم )

 (.ََُُ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٓٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 : أٜطا ٚيف ايصخٝخني
ـِ َأِب َأْوىَف َرِضَ اهللُ َظُْْف, َؿَٚل:  ٌِْد اهللِ ْب َّْٚ َمَع َرُشقِل اهللِ مـ حديٞ َظ ـُ

ُس  ّْ ِٝ افنَّ مَّ َؽَٚب َِ ِر َرَمَوَٚن, َؾ ْٓ ٍر ِف َص ٍَ َؿ ِف َش َِّ ِْٔف َوَش َِ َيٚ »َؿَٚل:  َصذَّ اهللُ َظ

ِزْل َؾْٚجَدْح َفَْٚ ْٕ َْٔؽ َُنًَٚرا, َؿَٚل: ش ُؾاَلُن, ا َِ ِزْل »َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل اهللِ, إِنَّ َظ ْٕ ا

َؿ, ش َؾْٚجَدْح َفَْٚ َِّ ِْٔف َوَش َِ َب افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ََٖتُٚه بِِف, َؾَؼِ َؿَٚل: َؾََْزَل َؾَجَدَح, َؾ

َِٔدِه  ْد إَِذا »ُثؿَّ َؿَٚل: بِ ََ ـْ َهٚ ُهَْٚ, َؾ ُْٔؾ ِم َِّ ـْ َهٚ ُهَْٚ, َوَجَٚء اف ُس ِم ّْ ِٝ افنَّ َؽَٚب

ٚئِؿُ  شَأْؾَىَر افهَّ
 (ُ)

 ., واهلل أظِؿ

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.َُُُ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٓٓٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 [واستحباب تأخيره ]فضيلة السحور 

ـْ ) – 111 ـِ َمٚفٍِؽ َوَظ َِٕس ْب  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -رض اهلل ظْف  -َأ

ًٜ »ِٔف وشِؿ: صذ اهلل ظ ـَ ُحقِر َبَر ًَّ ُروا َؾِ٘نَّ ِف اف حَّ ًَ شَت
 (ُ)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 ******************************* الشرح:

 فٌٔٚن ؾؤِٜ افًحقر. ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح:

ًَِٚص رض اهلل ظْٓم, َػًِ:  أخطج كسف ـِ اْف ِرو ْب ّْ َأنَّ مـ حديٞ َظ

َؿ َؿَٚل: َرُشقَل ا َِّ ِْٔف َوَش َِ َِٔٚم َأْهِؾ »هلِل َصذَّ اهلُل َظ َِٔٚمَْٚ َوِص َؾْهُؾ َمٚ َبْغَ ِص

َحرِ  ًَّ ُٜ اف َِ ـْ شاْفَُِتِٚب, َأ
 (ِ)

. 

مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض ٚثبت يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 

َؿ َؿٚاهلل ظْف,  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ رُ »َل: َظ ّْ ـِ افتَّ ِم ْٗ َؿ َشُحقُر ادُْ ًْ
شِٕ

 (ّ)
. 

 افًْٜ تٖخر افًحقر إػ ؿٌؾ صالة افٍجر بزمـ يٍُل فِتًحر.و

ـِ َمٚفٍِؽ رض اهلل ظْف: : ففٞ ايصخٝخني َِٕس ْب ٌِلَّ اهللَِّ مـ حديٞ َأ َٕ َأنَّ 

 : ٍٝ ـَ َثٚبِ َؿ َوَزْيَد ْب َِّ ِْٔف َوَش َِ مَّ »َصذَّ اهللُ َظ َِ َرا َؾ حَّ ًَ ٚ, َؿَٚم َت ـْ َشُحقِرُِهَ  َؾَرَؽٚ ِم

                                                           
 (.َُٓٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِّٗ) أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو (ُ)

  (.َُٔٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)

(, كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم ِّْٓأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ّ)
(, كقاؿ فيو: كىذا إسناد صحيح رجالو كلهم ثقات رجاؿ الصحيح. كلو طريق أخرل عن ِٔٓ)

ا, كلذلك  أكردتو أبي ىريرة مرفوعا عند أبي عوانة في "صحيحو" كفي متنو زيادة كإسناده كاه جدن
 (.ُِّٔمن أجلها في السلسلة األخرل )
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اَلِة, َؾَهذَّ  َؿ إَِػ افهَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌِلُّ اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َٚن َبْغَ شَٕ ـَ ْؿ  ـَ ٍَٕس:  َ ِٕ  َْٚ ِْ , ُؿ

اَلِة؟ َؿَٚل:  َم ِف افهَّ ٚ َوُدُخقَِلِ ـْ َشُحقِرُِهَ َم ِم ِٓ ُجُؾ »َؾَراِؽ َرُأ افرَّ َْ َؿْدُر َمٚ َي

غَ  ًِ ًٜ ََخْ ش آَي
 (ُ)

. 

ـ صٚم دون تًحر صح صقمف, وفُْف ؾرط ف شْٜ افٌْل صذ اهلل وم

 .رك افزـٜ افتل تْٚفف مـ افًحقرظِٔف وظذ آفف وشِؿ, وت

 يهح افًحقر بم تٔن فف مـ افىًٚم, وٕحقه, وفق فَٔمت.و

 ٜ مٚء يؼِبٚ.ظوفق بجر

ٌِْد اهللَِّفٞ صخٝح ابٔ حبإ ضمح٘ اهلل تعاىل: ف ٍرو بـ مـ حديٞ َظ ّْ ـِ َظ  ْب

ََِّؿ: افًٚص رض اهلل ظْٓم َؿَٚل:  ِْٔف َوَش َِ ُروا »َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ حَّ ًَ َت

ٍٜ مـ مٚء شَوَفْق بَِجْرَظ
 (ِ)

. 

 شنط األَٛض اييت تتخكل بٗا بطن١ ايػخٛض: 
 وبرـٜ افًحقر تتحَؼ ف أمقر: 

 ٔٓقد, وافْهٚرى.ـقٕف خمٚفٍٜ ٕهؾ افُتٚب: مـ اف األٍٚ:

 ؾ٘ن مـ أظيؿ افزـٚت خمٚفٍٜ أهؾ افُتٚب.

 إٔف ؾهؾ وؾرق بغ صٔٚم أمٜ اإلشالم, وبغ صٔٚم أهؾ افُتٚب. ايجاْٞ:

                                                           
 (.َُٕٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ٕٔٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

(, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في ّْٕٔأخرجو اإلماـ ابن حباف في صحيحو ) (ِ)
 (: حسن صحيح.ّْٕٔ)
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افهقم, وٓ شٔم أن هذا افىًٚم يُقن ؾٔف ؿقة فٌِدن, أثْٚء  ايجايح:

 .أصحٚب افًُر

ٚ :(206/ 7) ضمح٘ اهلل تعاىل ايٟٓٛٚ اإلَاّ قاٍ ُٜ اْفَزَ  َوَأمَّ  ؾِٔفِ  افَّتِل ـَ

فُ  َؾَيِٚهَرةٌ  َّٕ َ ي ِٕ قِّ ََ َٔٚمِ  َظَذ  ُي طُ  افهِّ ُهُؾ  َففُ  َوُيَْنِّ ٌٌَِفِ  َوََتْ ًَ ُٜ  بِ ٌَ ْؽ ْزِدَيٚدِ  ِف  افرَّ ِٓ  ا

ـَ  َٔٚمِ  ِم ِٜ  افهِّ ٍَّ ِٜ  خِلِ ََّ رِ  َظَذ  ؾِٔفِ  ادََْن حِّ ًَ َذا ادَُْت َٓ َقاُب  ُهقَ  َؾ ُد  افهَّ َّ َت ًْ َْٚهُ  ِف  ادُْ ًْ   .َم

ٌَ فُ  :َٚٔقٝ َّٕ َ ـُ  ِٕ َّّ ٚظَ  َيَتَو ََ ْشتِٔ ِٓ رَ  ا ـْ َظٚءَ  َوافذِّ ِٝ  َذفَِؽ  ِف  َوافدُّ يِػ  اْفَقْؿ ِ  افؼَّ

 ِٝ لِ  َوْؿ ِٜ  َتْْزُّ مْحَ ٌُقلِ  افرَّ َظٚءِ  َوَؿ ٚرِ  افدُّ ٍَ ٌْ ْشتِ ِٓ َم  َوا َٖ  َوُربَّ ٌُفُ  َتَقوَّ  َأوْ  َوَصذَّ  َصِٚح

ٚظَ  َأَدامُ  ََ ْشتِٔ ِٓ رِ  ا ـْ اَلةِ  َظٚءِ َوافدُّ  فِِذِّ ِٛ  َأوَ  َوافهَّ َٖهُّ ٚ افتَّ ُِعَ  َحتَّك ََلَ        َيْى

ْجرُ  ٍَ  قا .اْف

 .افقجقب إصؾ ف إمرو

 وفُْف هْٚ فالشتحٌٚب, ٕٕف أمر إرصٚد, واهلل أظِؿ.

 (: 1/564قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ِر, َوَفُِ  حُّ ًَ َْمِر ُوُجقُب افتَّ ْٕ ـْ َوَطِٚهُر ا َٝ ِم ٌَ َؾُف َظُْْف إَػ افَّْْدِب َمٚ َث َُّْف َسَ

تِِف  َِ َؿ  -ُمَقاَص َِّ ِْٔف َوَش َِ اَلُم ِف -َصذَّ اهللَُّ َظ َُ ِْٖت اْف ِٜ َأْصَحٚبِِف, َوَي َِ , َوُمَقاَص

ِؿ اْفِقَصِٚل.  ُْ  ُح

ِٓٔصِض: ُُ ُٔ اِي ٌَ اِب َر َمُْْدوٌب وَ  َََْٚك حُّ ًَ مْجََٚع َظَذ َأنَّ افتَّ ٚ اإْلِ َٓ ْٔ ُٜ ادَُْنُٚر إَف ـَ اْفَزَ

ٍِِؿ َمْرُؾقًظٚ:  ًْ ِٞ ُم ِدي ُٜ َأْهِؾ اْفَُِتِٚب, حِلَ ٍَ , َوخُمََٚف ِٜ
َّْ ًُّ ٌَُٚع اف َؾْهُؾ َمٚ َبْغَ »ؾِِٔف اتِّ
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َحرِ  ًَّ ُٜ اف َِ ـْ َِٔٚم َأْهِؾ اْفَُِتِٚب َأ َِٔٚمَْٚ َوِص ٌََٚدِة, َوِزَيَٚدُة ش, ِص
ًِ ي بِِف َظَذ اْف قِّ ََ َوافتَّ

َحِر. ا ًَّ َٝ اف ََٖل َوْؿ ـْ َش ِٜ َظَذ َم َدَؿ ُٛ فِِهَّ ٌُّ ًَ  ىػافََّْنِٚط ,َوافتَّ
:ُِ , واهلل تًِٔؾ إحُٚم؛ حتك يُقن أدظك فٌَقَلٚ, وافًّؾ ِبٚ َِّفٔ

 .أظِؿ

********** 
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 ]اإلفطار على التمر والماء[

ـْ ) – 113 ٌِّلِّ َوَظ ـِ َظِٚمٍر افوَّ َمَن ْب ِْ ـِ افٌَِّْلِّ  -هلل ظْف رض ا -َش  -َظ

ْ ََيِْد »َؿَٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ىِْر َظَذ مَتٍْر, َؾِْ٘ن َل ٍْ ُٔ ِْ ْؿ َؾ ـُ إَِذا َأْؾَىَر َأَحُد

قرٌ  ُٓ ُف َض َّٕ ىِْر َظَذ َمٍٚء, َؾِ٘ ٍْ ُٔ ِْ شَؾ
 (ُ)

ـُ .  َٜ َواْب َّ ـُ ُخَزْي َحُف اْب , َوَصحَّ ُٜ ًَ ّْ َرَواُه اخْلَ

ٚـِ  ٌََّٚن َواحْلَ  (.ؿُ ِح

 ******************************* الشرح:

 فٌٔٚن افًْٜ ؾٔم يٍىر ظِٔف افًٌد.  ضاق امليصف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح:

ومٚ جٚءت مـ إحٚديٞ ف إمر بٚفٍىر ظذ افتّر, أو ظذ افرضٛ, أو 

 ادٚء, ؾال يثٌٝ مْٓٚ رء.

                                                           
(, ُٗٗٔ(, كابن ماجو )ٓٗٔ(, الترمذم )ٕٔكىو مخرج في نفس المصدر برقم )الحديث,  (ُ)

(, ِٖٗ(, كابن حباف )ِ/ُْٖ/ِ(, كابن أبى شيبة )ٕ/ِ(, كالدارمي )ِّٓٓكأبو داكد )
, ُٗ, ُٕ/ْ(, كأحمد )ِّٖ/ْ(, كالبيهقي )ِّْ -ُّْ/ُ(, كالحاكم )ِ/ِٔكالفريابي )

ماـ قاؿ اإل( من طرؽ عن عاصم بو. كقاؿ الترمذم: "حديث حسن صحيح ". ُِٓ - ُِّ
كقاؿ الحاكم: "صحيح على شرط البخارم". (: ِِٗاأللباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )

ككافقو الذىبي. قلت: كليس كذلك, فإف الرباب ىذه إنما أخرج لها البخارم تعليقنا.  ثم ىي ال 
ا ابن تعرؼ إال بركاية حفصة بنت سيرين عنها كما قاؿ الذىبي نفسو في " الميزاف " كقد كثقه

حباف كما تقدـ في " الزكاة " كصحح حديثها ىذا, كما رأيت, كىو في ذلك تابع لشيخو ابن 
خزيمة فقد صحح الحديث أيضا كما في " بلوغ المراـ " ككذا صححو أبو حاتم الرازم كما في " 

 ( .ُِٗالتلخيص " )
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ائِ  َبِٚب ُأمِّ افرَّ ٍْٔع, وهل وأمٚ هذا احلديٞ ؾٍل إشْٚده افرَّ َِ ِٝ ُص
ِح بِْْ

 ُمٓقفٜ.

وؿد وًػ احلديٞ اإلمٚم إفٌّٚن رمحف اهلل تًٚػ, ووًٍف اإلمٚم مٌَؾ 

 ابـ هٚدي افقادظل رمحف اهلل تًٚػ.

 (:69ٚقس ثبت يف نتاب ايصٝاّ يًفطٜابٞ )
ٍَٕس رض اهلل ظْف َؿَٚل:  ِْٔف َوَش »مـ حديٞ َأ َِ ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ َؿ َمٚ َرَأْي َِّ

ـْ َمٚءٍ  ٍٜ ِم َب ىَِر, َوَفْق َظَذ َذْ ٍْ شَؿطُّ ُيَهعِّ َحتَّك ُي
 (ُ)

. 

ؾُٔقن مـ ؾًِف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ وافتٖد بٚفٌْل صذ اهلل 

 .ظِٔف وظذ آفف وشِؿ شْٜ

ٌٜ دَِ }فَقل اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ:  َْ ًَ ْؿ ِف َرُشقِل اهللَِّ ُأْشَقٌة َح ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ ـْ َف

ثًِرا ـَ َر اهللََّ  ـَ ِخَر َوَذ ْٔ َْٔقَم ا َٚن َيْرُجق اهللََّ َواْف َْحَزاِب:  {ـَ ْٕ  [.23]ا

ٌّل » قْلُ: ـِ َظِٚمٍر افوَّ َمَن ْب ِْ ـْ َش  ش.رض اهلل ظْف -َوَظ

ُٔ َعِبٔس اِيَبطِّ ٔفٞ أياِغٔتَٝعأب: ٍَ اِب ٌِّلٌّ َؽْرُ  َقا ِٜ َو َحَٚب ـْ افهَّ َْٔس ِم ُف َف َّٕ إ

 َِ قر.ُش ـُ ـِ َظِٚمٍر ادَْْذ  َْٔمَن ْب

ؿْ » قْلُ: ـُ  ش.إَِذا َأْؾَىَر َأَحُد

 أي مـ افرجٚل وافًْٚء ُمـ هق صٚئؿ.

                                                           
 (.ٗٔأخرجو اإلماـ الفريابي في الصياـ ) (ُ)
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ىِْر َظَذ مَتْرٍ » قْلُ: ٍْ ُٔ ِْ  ش.َؾ

 (: 49-2/48قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايعاز )
ِر, َؾِْ٘ن َلْ ََيِ  ّْ ْىِر بِٚفتَّ ٍِ َٚن حَيُضُّ َظَذ اْف ـَ تِِف َو ََ ٍَ َمِل َص ـَ ـْ  َذ ادَِْٚء, َهَذا ِم ًَ ْد َؾ

َدِة َأْدَظك  ًِ قِّ ادَْ ُِ َق َمَع ُخ ِْ َء احْلُ ْ ِٜ افقَّ
ًَ ْؿ, َؾِ٘نَّ إِْظَىَٚء افىٌَِّٔ ِٓ ُْٕهِح تِِف َو َظَذ ُأمَّ

 َ ُة, َؾُِ٘نَّ ٌَِٚسَ ُة اْف قَّ َُ ََّٔم اْف َٓ ِش َقى بِِف, َو َُ ِٚع اْف ٍَ تِ ْٕ ٌُقفِِف َوا ََْقى بِِف, َوَحاَلَوُة إَِػ َؿ ٚ َت

. ٌٜ َٓ
ٌُُف َؾٚـِ ِْٔف, َوُهَق ِظَْْدُهْؿ ُؿقٌت َوُأْدٌم َوُرَض َِ ُٚهْؿ َظ ُر, َوُمَربَّ ّْ  افتَّ

ِٜ
 ادَِْديَْ

ٚ ادَُْٚء:  ٌٍْس. َوَأمَّ ْقُع ُي َٕ ْقِم  ٚ بِٚفهَّ ٌَِد حَيُْهُؾ ََلَ َُ  َؾِ٘نَّ اْف

تِ  ْٕ َؾ ا ُّ ـَ ْٝ بِٚدَِْٚء  ٌَ َدُه. َؾَِ٘ذا ُرضِّ ًْ َذاِء َب ٌِ ٚ بِْٚف َٓ ُٚظ ٍَ 

ـَ ادَِْٚء,  ِب َؿٍِِٔؾ ِم ِؾ بُِؼْ ـْ َ ْٕ ٌَْؾ ا ٌَْدَأ َؿ ٚئِِع َأْن َي آِن اْْلَ ّْ َْوَػ بِٚفيَّ ْٕ َٚن ا ـَ َذا  َوَِلَ

ْٖثٌِر  ٚ َت ِٜ افَّتِل ََلَ َّٔ ٚصِّ ـَ اخْلَ ِر َوادَِْٚء ِم ّْ َدُه, َهَذا َمَع َمٚ ِف افتَّ ًْ َؾ َب ـُ ْٖ ِف َصاَلِح ُثؿَّ َي

ُِقِب. َُ ٌَُّٚء اْف
َّٓ َأضِ ٚ إِ َٓ ُّ َِ ًْ َٓ َي  , ِٛ ِْ ََ  اهـ اْف

 أخطج اإلَاّ أبٛ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل يف غٓٓ٘: ٚ
َُقُل:  ـَ َمٚفٍِؽ رض اهلل ظْف َي ََٕس ْب َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل »مـ حديٞ َأ ـَ

ٌَْؾ  ٌٍَٚت َؿ ىُِر َظَذ ُرَض ٍْ َؿ ُي َِّ ِْٔف َوَش َِ َذ  َظ ًَ ٌٌَٚت, َؾ ـْ ُرَض ُُ ْ َت , َؾِْ٘ن َل َ  َأْن ُيَهعِّ

ـْ َمٚءٍ  َقاٍت ِم ًَ ٚ َح ًَ ـْ َح ُُ شمَتََراٍت, َؾِْ٘ن َلْ َت
 (ُ)

. 

                                                           
(, كىو في الصحيح ٔٗٔ(, كالترمذم في سننو )ِّٔٓد في سننو )أخرجو اإلماـ أبو داك  (ُ)

(, كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل َُِالمسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
 . (َِْٖتعالى برقم )
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ىِْر َظَذ َمٚءٍ » قْلُ: ٍْ ُٔ ِْ  ش.َؾِْ٘ن َلْ ََيِْد َؾ

ٕن ادٚء يًتٍٔد مْف اْلًؿ, وٓ شٔم إذا ـٚن ادٚء بٚرًدا, إٓ إٔف ٓ يُثر 

 .إػ حٌس ًٍٕف, وإػ ادية بجًّفدٚء ـثرة بحٔٞ تٗدي مـ ذب ا

قرٌ » قْلُ: ُٓ ُف َض َّٕ  ش. َؾِ٘

, واهلل ضٓقر ف ًٍٕف, مىٓر فٌره, ـم تَدم ف بدايٜ ـتٚب افىٓٚرة

 .أظِؿ

********** 
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 ]حكم الوصال في الصيام[

ـْ ) – 112 صذ  -ك َرُشقُل اهللَِّ َُنَ »َؿَٚل:  -رض اهلل ظْف  -َأِب ُهَرْيَرَة َوَظ

َؽ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ  -اهلل ظِٔف وشِؿ  َّٕ َغ: َؾِ٘ ِّ ِِ ًْ ـَ ادُْ َٚل َرُجٌؾ ِم ََ ـِ اْفِقَصِٚل, َؾ َظ

ْؿ ِمْثِع »َؿَٚل:  ?ُتَقاِصُؾ  ُُ ِْٔل ?َوَأيُّ َِ
ًْ ِْل َربِّ َوَي ُّ

ًِ ُٝ ُيْى مَّ َأَبْقا َأْن ش. إِّنِّ َأبِٔ َِ َؾ

ـِ اْفقِ  قا َظ ُٓ َٚل: َيَْْت ََ اَلَل, َؾ َفْق »َصِٚل َواَصَؾ ِِبِْؿ َيْقًمٚ, ُثؿَّ َيْقًمٚ, ُثؿَّ َرَأُوا اَْلِ

ؿْ  ُُ اَلُل َفِزْدُت َر اَْلِ َٖخَّ شَت
(ُ)

قا ُٓ ْؿ ِحَغ َأَبْقا َأْن َيَْْت ِؾ ََلُ ُِّ ْٚدَُْ ـَ ْٔفِ ,  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 ******************************* الشرح:

 فٌٔٚن حُؿ افقصٚل.  تعاىل احلدٓح:ضاق املصيف زمحُ اهلل

 : يف ايصخٝخنيَا ٚيف ايباب 
ٌِْد اهللَِّ بـ ظّر َرِضَ اهللَُّ َظُْْف:  َؿ مـ حديٞ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

ََّٕؽ ُتَقاِصُؾ, َؿٚ ُٚهْؿ, َؿُٚفقا: إِ َٓ ْؿ َؾَْ ِٓ ْٔ َِ َل: َواَصَؾ, َؾَقاَصَؾ افَُّْٚس, َؾَنؼَّ َظ

ََك» ُؿ َوُأْش ًَ ْؿ إِّنِّ َأَطؾُّ ُأْض ُُ َْٔئتِ َٓ ـَ  ُٝ ًْ شَف
(ِ)

. 

ٍَٕس َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, : فُٝٗا أٜطاٚ ِْٔف مـ حديٞ َأ َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َظ

ََِّؿ, َؿَٚل:  ُِقا»َوَش ََّٕؽ ُتَقاِصُؾ, َؿَٚل: ش َٓ ُتَقاِص ْؿ إِّنِّ »َؿُٚفقا: إِ ُُ ََٖحٍد ِمْْ ـَ  ُٝ ًْ  َف

ك ََ ُؿ َوُأْش ًَ ُٝ ُأْض ََك, َأْو إِّنِّ َأبِٔ ُؿ, َوُأْش ًَ شُأْض
(ّ)

. 

                                                           
 (.َُُّ(, كاإلماـ مسلم )ُٓٔٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

 (.َُُِإلماـ مسلم )(, كاُِِٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ِ)

  (.َُُْ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)
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: : فُٝٗاٚ ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َُنَك َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ »مـ حديٞ َظٚئَِن

ؿْ  ًٜ ََلُ ـِ افِقَصِٚل َرمْحَ َؿ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َؽ ُتَقاِصُؾ, َؿَٚل: شاهللُ َظ َّٕ ُٚفقا: إِ ََ  إِّنِّ », َؾ

َِغِ 
ًْ ِْل َربِّ َوَي ُّ

ًِ ْؿ إِّنِّ ُيْى ُُ َْٔئتِ َٓ ـَ  ُٝ ًْ ٌِْد اهللَِّ: شَف ْر ُظْثَمُن », َؿَٚل َأُبق َظ ـُ َلْ َيْذ

ؿْ  ًٜ ََلُ شَرمْحَ
(ُ)

 وجٚء ظـ ؽرهؿ مـ افهحٚبٜ رض اهلل ظْٓؿ., 

 هق أن يهؾ ادرء صقم يقمغ ؾٖـثر دون أن يٍىر بْٔٓم. ٚايٛصاٍ:

 يصّٛ: حهِ ايٛصاٍ يف ا
 اختِػ أهؾ افًِؿ ف حُؿ افقصٚل إػ أؿقال: وؿد 

ذهٛ مجٓقر افًِمء مْٓؿ احلٍْٜٔ وادٚفُٜٔ وؿقل فِنٚؾًل  ايكٍٛ األٍٚ:

 ظذ أن افقصٚل مُروه.

مًتدفغ ظذ ذفؽ بم تَدم مـ إحٚديٞ, وبُٕ٘ٚر افٌْل صذ اهلل ظِٔف 

 وظذ آفف وشِؿ ظذ أصحٚبف رض اهلل ظْٓؿ.

 ذهٌٝ افنٚؾًٜٔ ف ؿقَلؿ افهحٔح إػ أن افقصٚل ُمرم. اْٞ:ايكٍٛ ايج

 (: 212-7/211قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
ـْ  ـِ اْفِقَصِٚل, َوُهَق َصْقُم َيْقَمْغِ َؾَهِٚظًدا ِم ِل َظ ْٓ َؼ َأْصَحُٚبَْٚ َظَذ افَّْ ٍَ اتَّ

َم.  ُٓ َْْٔ ٍب َب ٍؾ َأْو ُذْ ـْ  َؽْرِ َأ

َٕصَّ  ِٚن: َو َٓ ِٜ َوْج َراَه َُ ْؿ ِف َهِذِه اْف َراَهتِِف, َوََلُ ـَ لُّ َوَأْصَحُٚبَْٚ َظَذ 
ًِ ٚؾِ  افنَّ

َم:  ُٓ ِريٍؿ.َأَصحُّ ُٜ ََتْ َراَه ـَ  َٚ  َأُنَّ

                                                           
 (.َُُٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ُٜ َتِْْزيٍف. وافثَِّّٚن:  َراَه  ـَ

َمِء.  َِ ًُ قُر اْف ُٓ ِل َظُْْف َؿَٚل مُجْ ْٓ  َوبِٚفَّْ

ٌَٔٚض:  ََِٚض ِظ ِٞ اْفِقَصِٚل. اْختَ َوَؿَٚل اْف َمُء ِف َأَحِٚدي َِ ًُ  ََِػ اْف

َٔؾ:  َِ ٌٜ َؾ َٚظ ـْ َؿَدَر َؾاَل َحَرَج, َوَؿْد َواَصَؾ مَجَ َّ ٌٔػ, َؾ ٍِ ٌٜ َوََتْ ُل َظُْْف َرمْحَ ْٓ افَّْ

 مـ افًِػ إيٚم. 

َحِر. ؿٚل:  ًَّ , َوَأمْحَُد, َوإِْشَحُٚق, إَِػ اف ٍٛ  وأجٚزه ابـ َوْه

 َ ْٕ ـِ ا َراَهَتُف. ُثؿَّ ُحَُِل َظ ـَ ـَ  َثِري  ـْ

ـْ َأْصَحٚبَِْٚ:  ُه ِم ىَِّٚبُّ َوَؽْرُ ْٝ َوَؿَٚل اخْلَ َهٚئِِص افَّتِل ُأبَِٔح ـَ اخْلَ اْفِقَصُٚل ِم

ْقفِِف  ََ ـْ َأَبَٚحُف بِ َّٟ دَِ , َواْحُت ِٜ
ُمَّ ْٕ ْٝ َظَذ ا َؿ َوَحُرَم َِّ ِْٔف َوَش َِ فَِرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

ًِْض ضُ  ٍِِؿ: ِف َب ًْ ؿْ »ُرِق ُم ًٜ ََلُ ـِ اْفِقَصِٚل َرمْحَ  ش. َُنَُٚهْؿ َظ

 :ٚ َٓ ِو ًْ اَلَل »َوِف َب قا َواَصَؾ ِِبِْؿ َيْقًمٚ ُثؿَّ َيْقًمٚ ُثؿَّ َرَأُوا اَْلِ ُٓ دََّٚ َأَبْقا َأْن َيَْْت

ؿْ  ُُ اَلُل َفِزْدُت َر اَْلِ َٖخَّ َٚل: َفْق َت ََ ٚ: ش, َؾ َٓ ِو ًْ َْٚ َفْق ُمدَّ َفَْ »َوِف َب ِْ ُر َفَقاَص ْٓ ٚ افنَّ

ؿْ  ُٓ ََ ُّّ ًَ قَن َت َُ ِّّ ًَ ًٓ َيَدُع ادَُْت  ش. ِوَصٚ

ِل  ْٓ قِم افَّْ ُّ ًُ قُر بِ ُٓ ّْ َّٟ اْْلُ َِّؿَ  ,َواْحَت ِْٔف َوَش َِ َٓ » :َوَؿْقفِِف َصذَّ اهللَُّ َظ

ُِقا ْقُٕ  ,شُتَقاِص ـَ َُْع َذفَِؽ  ّْ َٓ َي ُف  َّٕ َٖ ًٜ بِ ًّٔٚ َظُْْف َوَأَجُٚبقا َظَذ َؿقفِِف َرمْحَ ِٓ ُف َمْْ

ْؿ.  ِٓ ْٔ َِ قا َمٚ َيُنؼُّ َظ ٍُ َِّ َُ ْؿ فَِئالَّ َيَت ِٓ ْٔ َِ ُٜ َظ ََ ٍَ ِف افنَّ ِّ ِري ُٛ ََتْ ٌَ  فِِتَّْحِريِؿ َوَش
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ْٖـِِٔد َزْجِرِهْؿ  ِٜ ِف َت َح َِ ْه َّ ِْ َؾ فِ ِّ ٚ اْفِقَصُٚل ِِبِْؿ َيْقًمٚ ُثؿَّ َيْقًمٚ َؾْٚحُت َوَأمَّ

ِٜ ِف َُنْ 
َّ ُْ َِٔٚن احْلِ ٌََٚدِة َوَب

ًِ ـَ اْف ُؾ ِم َِ ِٜ َظَذ اْفِقَصِٚل َوِهَل ادَْ
ٌَ تِّ َدِة ادَُْسَ ًَ ٍْ ْؿ َواْدَ ِٓ ِٔ

 ٚ َٓ اَلِة بُِخُنقِظ ـْ إمِْتَِٚم افهَّ ـِ ِم ي ًِْض َوَطٚئِِػ افدِّ َِْهِر ِف َب ُض فِِتَّ رُّ ًَ َوافتَّ

ِٚر َوَشٚئِرِ  ـَ َْذ ْٕ ِٜ ا ٚ َوُماَلَزَم ِٚرَهٚ َوآَداِِبَ ـَ ِِِْٔف  َوَأْذ ِٜ ِف َُنَِٚرِه َوَف وَظ اْفَقَطٚئِِػ اْدَْؼُ

ُؿ.  َِ  ىػاَواهللَُّ َأْظ
افتٍهٔؾ ف ادًٖفٜ, وهق إٔف حيرم ظذ مـ صؼ ظِٔف,  ايكٍٛ ايجايح:

 ويؼع دـ ٓ ينؼ ظِٔف.

وهذا افتٍهٔؾ مَْقل ظـ ظٌد اهلل بـ افزبر رض اهلل ظْٓم ذـره احلٚؾظ 

 .ف افٍتح

ًَ  َف ايٖػًَُف ٔفٞ َشٔيَو: ََٚقٔس اِخَت
ـِ افزبر.  ٌِْد اهللَِّ ْب ـْ َظ ِهُٔؾ َظ ٍْ َؾ افتَّ

َِ
 َؾُْ

َٜ بِِْ٘شٍَْٚد َصِحٍٔح َظُْْف:  ٌَ ْٔ َٜ َظَؼَ "وروى بـ َأِب َص ًَ َٚن ُيَقاِصُؾ ََخْ ـَ ُف  َّٕ َأ

 . "َيْقًمٚ

ـَ  ٍٔد, َوِم ًِ ُٝ َأِب َش ِٜ َأْيًوٚ ُأْخ َحَٚب ـَ افهَّ ِْٔف ِم َٛ إَِف ـِ  َوَذَه مْحَ ٌُْد افرَّ ًَِغ َظ افتَّٚبِ

, َوَأُبق  لُّ
ِّ

ْٔ ـُ َزْيٍد افتَّ , َوإِْبَراِهُٔؿ ْب َبْرِ ـِ افزُّ ٌِْد اهللَِّ ْب ـُ َظ ٍؿ, َوَظِٚمُر ْب ًْ ُٕ ـُ َأِب  ْب

ُهْؿ, َرَواُه افىََّزِ  , َوَؽْرُ ِٜ
َٔ ِْ تِِف ِف احْلِ ٍْٔؿ ِف َتْرمَجَ ًَ ُٕ ُف َأُبق  َِ ََ َٕ َم  ـَ ْقَزاِء  ُه.اْْلَ  يُّ َوَؽْرُ

ْؿ:  ِٓ تِ ـْ ُحجَّ َؿ َوِم َِّ ِْٔف َوَش َِ ُف َصذَّ اهللَُّ َظ َّٕ َدُه َأ ًْ ٌَِٚب افَِّذي َب ِْٖت ِف اْف
َٔ َمٚ َش

ِِِف,  ًْ
ُهْؿ َظَذ ؾِ ُل فِِتَّْحِريِؿ, دََٚ َأَؿرَّ ْٓ َٚن افَّْ ـَ ْق  َِ ِل, َؾ ْٓ َد افَّْ ًْ َْٖصَحٚبِِف َب َواَصَؾ بِ
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ُف أَ  َّٕ َِِؿ َأ ًُ ُٜ ِف َؾ ْٝ بِِف َظٚئَِن َح َم َسَّ ـَ ْؿ,  ُٓ َٔػ َظْْ ٍِ ْؿ, َوافتَّْخ َٜ ََلُ مْحَ ِل افرَّ ْٓ َراَد بِٚفَّْ

 .ٚ َٓ
 َحِديثِ

ْؿ, َوَلْ ُيُِْْْر َظَذ  ِٓ ْٔ َِ َرَض َظ ٍْ َٜ َأْن ُي َٔ ِْٔؾ َخْن َِّ َِٔٚم اف ـْ ِؿ َوَهَذا ِمْثُؾ َمٚ َُنَُٚهْؿ َظ

 َّ ُف ُِم َِ ًَ ُف َؾ َّٕ ُف َأ ٌَ َِ ـْ َب ِْٔف. َم َِ  ـْ َلْ َيُنؼَّ َظ

 َٜ ََ ِهْد ُمَقاَؾ َْ ْ َي ِْٔف, َوَل َِ ْ َيُنؼَّ َظ ـْ َل َّ ْهِر, َؾ َِٔٚم افدَّ َٕيُِر َذفَِؽ ِف ِص ِْٖت 
َٔ َوَش

ـَ اْفِقَصِٚل. َْْع ِم ّْ ْىِر, َلْ ُي ٍِ ِجِٔؾ اْف ًْ ِٜ ِف َت َّْ ًُّ ـِ اف َٛ َظ َٓ َرِؽ  َأْهِؾ اْفَُِتِٚب, َو

ثَ  ـْ َ ْٕ َٛ ا ِريِؿ اْفِقَصِٚل.ُروَن: َوَذَه  اهـ إَِػ ََتْ

 يٛصاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: ٚبايٓػب١ 
ذهٛ مجٓقر أهؾ افًِؿ إػ أن افقصٚل ف حؼ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ ؾ

 آفف وشِؿ مٌٚح, وهق مـ خهٚئهف.

صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف ذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ إٔف ف حَو

 مْدوب, ومًتحٛ.

افقصٚل اْلٚئز ف حؼ ؽر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ هق مٚ و

 ـٚن إػ افًحر.

ٍٔد َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, : ففٞ ايبداضٟ ًِ َع افٌَِّْلَّ َصذَّ مـ حديٞ َأِب َش
ِّ ُف َش َّٕ َأ

قُل:  َُ َؿ, َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؿ إَِذا َأَراَد َأْن يُ »اهللُ َظ ُُ يُّ
َٖ ُِقا, َؾ َُٔقاِصْؾ َٓ ُتَقاِص ِْ َقاِصَؾ, َؾ
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َحرِ  ًَّ َؽ ُتَقاِصُؾ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َؿَٚل: شَحتَّك اف َّٕ ْؿ », َؿُٚفقا: َؾِ٘ ُُ َْٔئتِ َٓ ـَ  ُٝ ًْ إِّنِّ َف

َِغِ 
ًْ ِْل, َوَشٍٚق َي ُّ

ًِ ًٌِؿ ُيْى ُٝ يِل ُمْى شإِّنِّ َأبِٔ
(ُ)

. 

, وؿقَلؿ مردود بٚفْص  ًٓ وذهٌٝ افنٚؾًٜٔ إػ أن هذا ٓ يًّك وصٚ

 ذـقر.اد

 بٔاٌ حكٔك٘ الطعاو ّالػساب يف ّصال الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله: 

 (: 208 - 4/207قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
َْك َؿْقفِِف:  ًْ ِْٔل»َواْخُتَِِػ ِف َم َِ

ًْ ِْل َوَي ُّ
ًِ  ش. ُيْى

:ٌَ ْٔفِ  َفٔكٝ َِ ُف َصذَّ اهللَُّ َظ َّٕ تِِف, َوَأ ََ ٔ َِ ِٚم  ُهَق َظَذ َح ًَ َتك بَِى ْٗ َٚن ُي ـَ َؿ  َِّ َوَش

َٔٚمف.  َٔٚيِل ِص ًٜ َفُف ِف ف َراَم ـَ ـْ ِظِْْد اهللَِّ,  اٍب ِم  َوَذَ

:ُ٘ ِٔ َتٔبَع ََ َٚ  ٍٍ ـْ ُمَقاِصاًل.  َٚتعكب٘ ابٔ َبطَّا ُُ َذفَِؽ َلْ َي ـَ َٚن  ـَ ُف َفْق  َّٕ َٖ  بِ

َٖنَّ َؿْقَفَف:  ُب َيُدلُّ َظَذ ُوُؿقِع َذفَِؽ بِ ش َيَيؾُّ »َوبِ ْ ُؾ َوافؼُّ ـْ َ ْٕ َٚن ا ـَ ْق  َِ ِٚر, َؾ َٓ ٚفَّْ

ـْ َصٚئًِم.  ُُ , َلْ َي ًٜ ََ ٔ َِ  َح

ُظ:  ٍْ َواَيِٚت َف ـَ افرِّ اِجَح ِم َٖنَّ افرَّ َٛ بِ ُٝ »َوُأِجٔ َوَظَذ ش, َأَطؾُّ »ُدوَن ش, َأبِٔ

 َٖ اِب َظَذ ادََْجِٚز بِ َ ِٚم َوافؼَّ ًَ َْٔس مَحُْؾ افىَّ َِ ٌُقِت, َؾ ِديِر افثُّ َْ ِظ َت ٍْ ـْ مَحِْؾ َف ْوَػ َفُف ِم

ـْ َذفَِؽ.  ٌء ِم ِل َؾاَل َيُيُّ َرْ  َأَطؾُّ َظَذ ادََْجِٚز, َوَظَذ افتََّْزُّ

                                                           
  (.ُّٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 َٓ  ,ٚ اِِبَ ِٜ َوَذَ
َّْ ِٚم اْْلَ ًَ ـْ َض ِٜ ِم َراَم َُ ُشقُل َظَذ َشٌِِٔؾ اْف َتك بِِف افرَّ ْٗ َنَّ َمٚ ُي

ِٕ

 ٍِ َِّ َُ ُٚم ادُْ َُ ِْٔف َأْح َِ ِري َظ َؿ ِف جَتْ َِّ ِْٔف َوَش َِ َؾ َصْدُرُه َصذَّ اهللَُّ َظ ًِ َم ُؽ ـَ َغ ؾِِٔف, 

ٜ حَرام.  َِٔقيَّ ْٕ َهٛ افدُّ َمَل َأَواِّن افذَّ ًْ
ِٛ َمَع َأنَّ اْشتِ َه ِٝ افذَّ

ًْ  َض

 : ِٜ
َٔ ِٚص َتٚدُ َوَؿَٚل ابـ ادِِْْر ِف احْلَ ًْ ُٚم ادُْ ًَ َم ُهَق افىَّ َّٕ ًظٚ إِ ىُِر َذْ ٍْ ٚ افَِّذي ُي , َوَأمَّ

ـْ  ٚضِِٔف ِم ًَ َْٔس َت َْك, َوَف ًْ َذ َؽْرِ َهَذا ادَْ ًَ , َؾ ِٜ
َّْ ـَ اْْلَ ٚدُْْحَيِ ِم ـَ َٚدِة  ًَ ِْ ِٚرُق فِ اخْلَ

ـْ ِجِْْس افثََّقاِب.  َم ُهَق ِم َّٕ َْظَمِل, َوإِ ْٕ  ِجِْْس ا

ٌْىُِؾ  َٓ ُت  ُٜ َراَم َُ , َواْف ِٜ
َّْ ِٜ ِف اْْلَ َّْ ِؾ َأْهِؾ اْْلَ ـْ َٖ ٌََٚدَة.  ـَ

ًِ  اْف

ُه:  َزُم َوَؿَٚل َؽْرُ ِْ َٓ َي َم, َو ِٓ تِ ََ ٔ َِ اِب َظَذ َح َ ِٚم َوافؼَّ ًَ ِؾ افىَّ ـْ مَحْ َٓ َمَِٕٚع ِم

 : ُٜ ِحَٔح ُٜ افهَّ َواَي ُرُه, َبِؾ افرِّ ـْ َم ِذ دَّ ََ َّٚ َت ٌء ُِم ُٝ »َرْ ِْٔؾ ش, َأبِٔ َِّ ُبُف ِف اف ُف َوُذْ ُِ ـْ َوَأ

ـَ  َتك بِِف ِم ْٗ َّٚ ُي ُف َؿَٚل دََّٚ ِؿَٔؾ  ُِم َّٕ َٖ َُ ًٜ َفُف بَِذفَِؽ, َؾ َّٔ َىُع ِوَصَٚفُف ُخُهقِص َْ َٓ َي  , ِٜ
َّْ اْْلَ

َٚل: "َفُف:  ََ ََّٕؽ ُتَقاِصُؾ َؾ ؿْ »إِ ُُ َْٔئتِ َٓ ـَ ُٝ ِف َذفَِؽ  ًْ ْؿ ِف ش, إِّنِّ َف ُُ تِ ٍَ َأْي َظَذ ِص

َىَع ِوَصُٚففُ  ََ ْٕ َب ا ْؿ َأْو َذِ ُُ َؾ ِمْْ ـَ ـْ َأ  . َأنَّ َم

ِْٔل»َبْؾ:  َِ
ًْ ِْل َربِّ َوَي ُّ

ًِ َم ُيْى َّٕ ِٚمل ش: إِ ًَ تِل, َؾَى َِ ََىُِع بَِذفَِؽ ُمَقاَص َٓ َتْْ َو

ًْك.  ًْ ْؿ ُصقَرًة َوَم ُُ ابِ ْؿ َوَذَ ُُ ِٚم ًَ اِب َظَذ َؽْرِ َض  َوَذَ

ـُ ادُِِْْر:  ـُ ْب ْي َبُف َوَؿَٚل افزَّ ُف َوُذْ َِ ـْ قٌل َظَذ َأنَّ َأ ُّ َحِٚل ُهَق َُمْ ـَ  ِٜ َٚف َِْؽ احْلَ ِف تِ

رُّ َفُف َذفَِؽ َحتَّك 
ِّ َت ًْ ِب, َوَي ْ ِؾ َوافؼُّ ـْ َ ْٕ يُّ بِٚ ٌَُع َوافرِّ افَّْٚئِِؿ افَِّذي حَيُْهُؾ َفُف افنِّ

َُُص َأْجُرُه. َٓ َيْْ ََىُِع ِوَصُٚفُف َو َٓ َيْْ ٌُْىُؾ بَِذفَِؽ َصْقُمُف َو َٓ َي َظ, َو َِ
ْٔ َت ًْ  َي
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ُف:  ُِ َؿ ِف أَ َوَحِٚص َِّ ِْٔف َوَش َِ َراِؿِف َصذَّ اهللَُّ َظ ٌْ ِٜ اْشتِ ُؾ َذفَِؽ َظَذ َحَٚف َّ ُف حُيْ َّٕ

 . ِٜ
يَّ ٌََؼِ َْحَقاِل اْف ْٕ ـَ ا ٌء ِم َر ؾِِٔف ِحَْٔئٍِذ َرْ ثِّ َٗ َٓ ُي , َحتَّك  ِٜ ٍَ ي ِ  َأْحَقافِِف افؼَّ

ُُٗٛض: ُِ ٍَ اِيُج ِْٔل»َؿْقُفُف:  ََٚقا َِ
ًْ ِْل َوَي ُّ

ًِ ِٚم َُمَ ش, ُيْى ًَ ِزِم افىَّ َٓ ـْ  ٌٚز َظ

ُة.  قَّ َُ اِب, َوُهَق اْف َ  َوافؼَّ

ُف َؿَٚل:  َّٕ َٖ َُ دَّ َؾ ًَ دُّ َم ًُ ُٔض َظَعَّ َمٚ َي ٍِ ِٚرِب, َوُي ـِِؾ َوافنَّ ْٔ َة ا ًْىِِْٔل ُؿقَّ ُي

قَّ  َُ ًٍْػ ِف اْف ـْ َؽْرِ َو ِٜ ِم َقاِع افىََّٚظ ْٕ ي َظَذ َأ ََقِّ اِب, َوُي َ ِٚم َوافؼَّ ًَ َٓ افىَّ ِة َو

ِْٔف َظـ  ٌْ يِّ َمٚ ُي ٌَِع َوافرِّ ـَ افنِّ ُؼ ؾِِٔف ِم ُِ َْك إِنَّ اهللََّ ََيْ ًْ ِٚس, َأِو ادَْ ًَ ْح اَلٍل ِف اإْلِ ـَ

َٓ َظَىٍش.  اِب, َؾاَل حُيِسُّ بُِجقٍع َو َ ِٚم َوافؼَّ ًَ  افىَّ

ِل:  َوَّ ْٕ َُْْٔف َوَبْغَ ا ْرُق َب ٍَ  َواْف

ِل:  َوَّ ْٕ ُف َظَذ ا َّٕ ِٖ. يُ َأ َّ قِع َوافيَّ ة مـ ؽر صٌع وٓ ري َمَع اْْلُ قَّ َُ  ًْىل اْف

. َوَظَذ افثَِّّٚن:  يِّ ٌَِع َوافرِّ َة َمَع افنِّ قَّ َُ َىك اْف ًْ  ُي

َِٔٚم  ـَ افهِّ َُْهقَد ِم ُت ادَْ قِّ ٍَ ٚئِِؿ, َوُي َٖنَّ افثَِّّٚن ُيَِْٚف َحَٚل افهَّ ُل بِ َوَّ ْٕ َح ا َوُرجِّ

َنَّ 
ِٕ ٚ.  َواْفِقَصِٚل؛  َٓ ٌََٚدِة بُِخُهقِص

ًِ قَع ُهَق ُروُح َهِذِه اْف  اْْلُ

 : ْرُضٌِلُّ َُ َٚن َؿَٚل اْف ـَ ُف  َّٕ َؿ َؾِ٘ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُدُه َأْيًوٚ افََّْيُر إَِػ َحٚفِِف َصذَّ اهللَُّ َظ ًِ
ٌْ َوُي

قع.  َجَٚرة مـ اْْلُ ٌَُع َوَيْربُِط َظَذ َبْىِِْف احْلِ َّٚ َيْن َثَر ُِم ـْ  ََيُقُع َأ

:ٌُ َُ ُِٜخَت ْقفِِف:  َٚ ََ قَن ادَُْراُد بِ ُُ ِْٔل»َأْن َي َِ
ًْ ِْل َوَي ُّ

ًِ ِْل ش, ُيْى ُِ ٌَ َأْي َيْن

ْغِ  ًَ ِة اْف ِٚرؾِِف, َوُؿرَّ ًَ َّ ي بِ ٌَذِّ َنَٚهَدتِِف, َوافتَّ ُّ عِّ بِ َّ تِِف, َوافتَّ َّ ِر ِف َظَي ُُّ ٍَ بِٚفتَّ
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َراِق ِف ُمََْٚجٚتِفِ  ٌْ ْشتِ ِٓ ٌَّتِِف, َوا َح َّ اِب, َوإَِػ بِ َ ِٚم َوافؼَّ ًَ ـِ افىَّ ِْٔف َظ َِ ٌَِٚل َظ ْؿ , َواإْلِ

ِِّٔؿ.  ََ  َهَذا جْح بـ اْف

َٕك َذْوٍق َوَؿَٚل:  ـْ َفُف َأْد ِٚد, َوَم ًَ َْج ْٕ ـْ ِؽَذاِء ا ٌَِذاُء َأْظَيَؿ ِم قُن َهَذا اْف ُُ َؿْد َي

 ِٛ ِْ ََ َذاِء اْف ٌِ ِؿ بِ ًْ
ََْٚء اْْلِ ٌْ ُؿ اْشتِ َِ ًْ ٍٜ َي ِرَب ٌَِذاِء  َوجَتْ ـَ اْف ثٍِر ِم ـَ ـْ  وِح َظ َوافرُّ

ٌُقبِِف.  ْح َّ ُُْْٔف بِ ْت َظ ُِقبِِف, افَِّذي َؿرَّ ْى َّ وَر بِ ِرَح اْدَْنُ ٍَ ََّٔم اْف َٓ ِش , َو َمِّنِّ ًْ  ىػااْْلُ
مٚ ذهٛ إفٔف ابـ افَٔؿ هق افَقل افهحٔح, أمٚ إٔف يٖـؾ ويؼب  أقٍٛ:

 .افتل ٓ يِتٍٝ إفٔٓٚ, واهلل أظِؿ مـ ثمر اْلْٜ أو ؽرهٚ ؾٓق مـ إؿقال

 بٝإ حهِ صّٛ َٔ ٚاصٌ: 
 (: 6/358قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف اجملُٛع )

ْمَُْٚه,  ْقَم, َشَقاٌء َحرَّ ٌْىُِؾ افهَّ َٓ ُي ُهْؿ َظَذ َأنَّ اْفِقَصَٚل  َؼ َأْصَحُٚبَْٚ َوَؽْرُ ٍَ اتَّ

َرُه ادَُْه  ـَ ْهَُْٚه, دَِٚ َذ رَّ ـَ ُؿ. َأْو  َِ ْقِم, َوَاهللَُّ َأْظ قُد إَػ افهَّ ًُ َٓ َي َل  ْٓ  ىػاُِّْػ َأنَّ افَّْ
 بٝإ حهِ مجاع املٛاصٌ: 

ذهٛ مجٓقر أهؾ افًِؿ إػ أن اْلمع يَىع ويٌىؾ افقصٚل, ؾّـ جٚمع 

 أهِف ف افِٔؾ وهق مقاصؾ, ؾُٔقن ف حُؿ مـ أـؾ وذب.

 افؼب. ٕن اْلمع ٕقع مـ ادٍىرات, مثؾ إـؾ, ومثؾ

, وهذا ؿقل وزظّٝ افنٚؾًٜٔ أن اْلمع ٓ يَىع افقصٚل, وٓ يٌىِف

 .ؤًػ
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ـِ اْفِقَصٚلِ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َُنَك َرُشقُل اهللَِّ » قْلُ:  ش.َظ

 .افْٓل يَتِض افتحريؿ؛ ٕٕف إصؾ

إٓ إذا جٚءت ؿريْٜ تدل ظذ ؽر ذفؽ, أو ثٌٝ دفٔؾ آخر صحٔح سؾف 

 افُراهٜ.مـ افتحريؿ إػ 

ََّٕؽ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إٕؽ ُتَقاِصُؾ » قْلُ: َغ: َؾِ٘ ِّ ِِ ًْ ـَ ادُْ َٚل َرُجٌؾ ِم ََ  ش. ?َؾ

:ُِ  آحتجٚج بٖؾًٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, وبٖؿقافف. ِفٔ

ـَ }: ؾَد ؿٚل اهلل ظز وجؾ ـْ  ٌٜ دَِ َْ ًَ ْؿ ِف َرُشقِل اهللَِّ ُأْشَقٌة َح ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ َٚن َف

ثًِرا ـَ َر اهللََّ  ـَ ِخَر َوَذ ْٔ َْٔقَم ا  .{َيْرُجق اهللََّ َواْف

ْؿ ُتْرمَحُقنَ }: ويَقل اهلل ظز وجؾ ُُ َِّ ًَ ُشقَل َف ًُقا اهللََّ َوافرَّ  .{َوَأضِٔ

ْؿ ِمْثِع »َؿَٚل: " قْلُ: ُُ  ."ش?َوَأيُّ

:ُِ  بٔٚن أن افقصٚل خٚص بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ. َِّفٔ

 أقطاو أفعال الييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله: ذكس 

 أؾًٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مًَّْٜ: 

 مٚ ـٚن مـ بٚب افًٌٚدة. األٍٚ:

وؾٓؿ مْٓٚ أُنٚ فًٔٝ مـ خهقصٔٚتف, ؾٚفتٖد بف ذع, ويُقن احلُؿ 

 ظذ حًٌف.

 إذا ؾٖصؾ افًٍؾ ٓ يدل ظذ افقجقب, وإٕم يٍٓؿ مْف آشتحٌٚب, إٓ

 .اؿسن بٖمر, أو بَريْٜ تِحَف بٚفقجٛ
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 مٚ ـٚن مـ بٚب اخلهٚئص. ايجاْٞ:

وهل ظٌٚرة ظـ أؾًٚل ثٌتٝ إدفٜ بُٖنٚ مـ خهٚئهف صذ اهلل ظِٔف وظذ 

آفف وشِؿ, وٓ حيؾ فٌره أن يًٍِٓٚ: مثؾ افزيٚدة ظذ إربع ف افزواج, 

فؽ افتٍْؾ ادىِؼ بًد وادقاصِٜ ـم ذـرٕٚ ظذ ؿقل مـ ؿٚل بٚفتحريؿ, وـذ

افًك برـًتغ وؿد ُنك افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظـ ذفؽ, 

وـذفؽ ٕقمف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ٓ يَْض ووقءه, وؽر ذفؽ 

 .ذ آفف وشِؿ, ؾٓذا ٓ يتٚبع ظِٔفُمٚ ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظ

 ـ افتل تدل ظِٔٓٚ.وتًرف أؾًٚفف افتل تُقن مـ خهقصٔٚتف بٚفَرائ

ٕن إصؾ أن أؾًٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, أؿقافف, تؼيع 

 .فألمٜ

 مٚ ـٚن مْٓٚ ظذ شٌٔؾ اْلٌِٜٔ. ايجايح:

 وهل فًٔٝ مـ اخلهٚئص, ؾال بٖس بٚفتٖد بف.

 ,ٚ ًً مثؾ إـؾ بثالث أصٚبع, وافتٍْس ف اإلٕٚء ثالًثٚ, وافؼب جٚف

 ؽرهٚ ُمٚ ـٚن ف بِٚبٚ.وافٍرق ف امتنٚضف, و

وهذا افٌٚب؛ بٚب إؾًٚل يذـره أصحٚب إصقل ف مهٍُْٚتؿ, حتك 

متٔز إؾًٚل افتل هل ظٌٚدة, مـ ؽرهٚ ُمٚ ـٚن ؾٔف خهقصٜٔ, أو ظذ شٌٔؾ 

 اْلٌِٜٔ وافىًٌٜٔ.
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وـذفؽ حتك متٔز إؾًٚل افتل تدل ظذ افقجقب مـ ؽرهٚ مـ 

 إؾًٚل.

وظذ آفف وشِؿ يًتىٔع مٚ ٓ يًتىًٔف ؽره, شقاء وافٌْل صذ اهلل ظِٔف 

 ـٚن ذفؽ ف بٚب افًٌٚدات, أو ؽرهٚ.

ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  فُجًّا يف باب ايعؿط٠ ايعٚج١ٝ:

ٚ ف اْلمع بًٌؾ واحد. ًً  يىقف ظذ ًٕٚئف مجٔ

 : ففٞ ايصخٝخني
ـَ َمٚفٍِؽ رض اهلل ظْف,  ََٕس ْب ثَ مـ حديٞ َأ ٌِلَّ اهللَِّ َصذَّ اهللُ َحدَّ َٕ ْؿ َأنَّ  ُٓ

َٚن  ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُع »َظ ًْ
ِٜ افَقاِحَدِة, َوَفُف َيْقَمئٍِذ تِ َِ ْٔ َِّ ٚئِِف, ِف اف ًَ

َيُىقُف َظَذ ِٕ

َقةٍ  ًْ
شِٕ

(ُ)
. 

ٚئِِف »ٚضٚا١ٜ َػًِ:  ًَ
َٚن َيُىقُف َظَذ ِٕ ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

 ٌُ ٍؾ َواِحدٍ بِ  ش.ًْ

 ٚيف باب اجلٗاز: 
ـٚن افهحٚبٜ رض اهلل ظْٓؿ إذا محل افقضٔس يتّسشقا بٚفٌْل صذ اهلل 

 .ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, ويتَقن بف

                                                           
 (.َّٗمسلم في صحيحو )(, كاإلماـ ِْٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ـِ َمٚفٍِؽ رض اهلل ظْف, َؿَٚل: : ففٞ َػًِ َِٕس ْب َٚن َرُشقُل »مـ حديٞ َأ ـَ

ـَ افَّْٚ ًَ َؿ َأْح َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن َأْصَجَع اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ـَ َٚن َأْجَقَد افَِّْٚس, َو ـَ ِس, َو

 شافَّْٚسِ 

ُٚهْؿ  ََّ َِ ْقِت, َؾَت ٌَٕٚس ِؿٌََؾ افهَّ َؼ  َِ َى ْٕ , َؾٚ ٍٜ َِ ْٔ ِٜ َذاَت َف
ْد َؾِزَع َأْهُؾ ادَِْديَْ ََ َوَف

ْقِت, َوهُ  ْؿ إَِػ افهَّ ُٓ ََ ٌَ ٚ, َوَؿْد َش ًً َؿ َراِج َِّ ِْٔف َوَش َِ َق َظَذ َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ

َُقُل:  ُْٔػ َوُهَق َي ًَّ ِف اف َِ
َٜ ُظْرٍي, ِف ُظُْ َح ِْ َِب َض ِٕ ْ ُتَراُظقا»َؾَرٍس  ْ ُتَراُظقا, َل ش َل

ٌَْحرٌ »َؿَٚل:  ُف َف َّٕ ُٚه َبْحًرا, َأْو إِ َٕ ُٖ ش َوَجْد ٌَىَّ َٚن َؾَرًشٚ ُي ـَ "َؿَٚل: َو
(ُ)

. 

 ٚيف باب قٝاّ ايًٌٝ:
 وشِؿ يَقم افِٔؾ حتك تتٍىر ؿدمٚه.ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف 

ٚ: : ففٞ ايصخٝخني َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ ٌِلَّ اهللَِّ َصذَّ اهللُ مـ حديٞ َظٚئَِن َٕ َأنَّ 

َ َتْهَُْع  : ِل ُٜ ْٝ َظٚئَِن َٚف ََ ىََّر َؿَدَمُٚه, َؾ ٍَ ِْٔؾ َحتَّك َتَت َِّ ـَ اف قُم ِم َُ َٚن َي ـَ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

َر؟ َؿَٚل: َهَذا َيٚ َرُشقَل ا َٖخَّ ٌَِؽ َوَمٚ َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر اهللَُّ َفَؽ َمٚ َت ٍَ َأَؾاَل »هللَِّ, َوَؿْد َؽ

َع  ـَ ٚ, َؾَِ٘ذا َأَراَد َأْن َيْر ًً
ُف َصذَّ َجٚفِ ُّ ُثَر حَلْ ـَ مَّ  َِ قًرا َؾ ُُ ًٌْدا َص قَن َظ ـُ ُّٛ َأْن َأ ُأِح

عَ  ـَ َرَأ ُثؿَّ َر ََ شَؿَٚم َؾ
(ِ)

. 

ض اهلل ظْٓؿ ظـ صْٔع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ حتك ظجز افهحٚبٜ ر

 آفف وشِؿ.

                                                           
 (.َِّٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

 (.َِِٖ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ّْٕٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]حكم الوصال في الصيام[  

 

[111] 
 

  

ٌِْد اهللَِّ : ففٞ ايصخٝخني َرِضَ اهللَُّ َظُْْف,  -ابـ مًًقد  -مـ حديٞ َظ

ُٝ »َؿَٚل:  ّْ ْؿ َيَزْل َؿٚئًِم َحتَّك َُهَ َِ , َؾ ًٜ َِ ْٔ َؿ َف َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َمَع افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ْٔ َِّ َص

َْٖمِر َش  ِْٔف شْقءٍ بِ َِ َد َوَأَذَر افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ًُ ُٝ َأْن َأْؿ ّْ ؟ َؿَٚل: َُهَ َٝ ّْ َْٚ: َوَمٚ َُهَ ِْ , ُؿ

َِّؿَ  "َوَش
(ُ)

. 

 ٚيف باب ايصٝاّ: 
 ـم ف أحٚديٞ افٌٚب.,  اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ يقاصؾـٚن افٌْل صذ

 هًدا. وربم ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ يند افهقم

 نُا ثبت يف غٓٔ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـِ َزْيٍد رض اهلل ظْف:  َٜ ْب ِْٔف »مـ حديٞ ُأَشَٚم َِ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ

َٓ َيُهقمُ  ُٚل:  ََ ُٔ ىُِر, َؾ ٍْ ىُِر, َوُي ٍْ َٓ ُي ُٚل:  ََ ُٔ ْقَم, َؾ ُد افهَّ َٚن َيْنُ ـَ َؿ  َِّ شَوَش
(ِ)

. 

ينٌؾ ـٚن افًِمء, إٔف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  افذي ظِٔف مجٚهرو

  .ويًتٖٕس بّحٌتف ظـ إـؾ وافؼب بىٚظٜ اهلل ظز وجؾ,

ٚممٔ شنط شيو ٚتٛغع فٝ٘ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل تعاىل يف 
 :(31/ 2) فكاٍ املعاز ظاز نتاب٘

ََِػ  َوَؿدِ  ٚمِ  َهَذا ِف  افَُّْٚس  اْخَت ًَ اِب  افىَّ َ ـِ ادَْ  َوافؼَّ قَرْي ـُ  .َؿْقَفْغِ  َظَذ  ْذ

                                                           
 (.ّٕٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُّٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

ح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (, كىو في الصحيِّٗٓأخرجو اإلماـ النسائي في سننو ) (ِ)
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. ُٗتعالى برقم )
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َُا ُٖ فُ  :َأَحُس َّٕ ٚمٌ  َأ ًَ اٌب  َض ٌّ  َوَذَ ِؿ, ِحزِّ ٍَ ِْ ُٜ  َوَهِذهِ : َؿُٚفقا فِ ََ ٔ َِ ِظ, َح ٍْ َِّ َٓ  اف  َو

 َٛ ُدولِ  ُمقِج ًُ ِْ ٚ فِ َٓ  .َظْْ

يفِ  َمٚ بِفِ  ادَُْرادَ  َأنَّ  :ايٖجأْٞ ذِّ ٌَ ـْ  بِفِ  اهللَُّ ُي ِٚرؾِِف, ِم ًَ ُٔض  َوَمٚ َم ٍِ ٌِفِ  َظَذ  َي ِْ ـْ  َؿ ةِ  ِم  َفذَّ

ةِ  ُمََْٚجٚتِِف, ِْْٔفِ  َوُؿرَّ ْربِِف, َظ َُ فِ  بِ ِّ
ًُّ ٌِِّف, َوَتَْ ْقِق  بُِح ِْٔف, َوافنَّ ـَ  َذفَِؽ  َوَتَقابِعِ  إَِف  ِم

َْحَقالِ  ْٕ ُِقِب, ِؽَذاءُ  ِهلَ  افَّتِل ا َُ ًِٔؿُ  اْف َٕ َْرَواِح, َو ْٕ ةُ  ا , َوُؿرَّ ْغِ ًَ ُٜ  اْف َج  َوَِبْ

قسِ  ٍُ وِح  افُّْ ِٛ  َوافرُّ ِْ ََ ُف, َوَأْجَقُدهُ  ِؽَذاءً  َأْظَيؿُ  ُهقَ  بَِم  َواْف ًُ ٍَ ْٕ ي َوَؿْد  َوَأ ََقِّ  َهَذا ُي

ٌَِذاءُ  ِْلَ  َحتَّك اْف ٌْ ـْ  ُي ٚمِ  ِؽَذاءِ  َظ ًَ َْج ْٕ ةً  ا ـَ  ُمدَّ َمٚنِ  ِم َم  افزَّ  :ِؿَٔؾ  ـَ

ٚ ُٞ  ََلَ ـْ  َأَحِٚدي ـْ  ِم َٓ  َراكَ ـِذ ُِ ٌَ ـِ   ٚــَتْن ا َظ َ ٚ ِب افؼَّ َٓ ٔ ِٓ ِْ ـِ  َوُت ادِ ـاف َظ  زَّ

ٚ َؽ  ََلَ ِٓ تَ  ُٕقرٌ  بَِقْج ًْ ـْ    فِ ـبِ  ِِضءُ ـــــَت ٚ ِف  َحِديثَِؽ  َوِم ِِٚبَ ََ  َحِٚدي َأْظ

ْٝ  إَِذا َُ ـْ  َص اَللِ  ِم ْرِ  ـَ ًَّ ُدومِ  ُروُح   َأْوَظَدَهٚ اف َُ َٔٚ اْف ًَ  ِظَْْد  َؾَتْح  ٚدِ ـِمٔ

ـْ  َٕك َففُ  َوَم ٍٜ  َأْد ِرَب َِؿُ  ٍق َوَصقْ  جَتْ ًْ َْٚءَ  َي ٌْ ؿِ  اْشتِ ًْ
ٌَِذاءِ  اْْلِ ِٛ  بِ ِْ ََ وِح  اْف ـْ  َوافرُّ  َظ

ثِرٍ  ـَ  ـَ ٌَِذاءِ  ِم , اْف ََٔقاِّنِّ َٓ  احْلَ ََّٔم  َو ورُ  ِش ْرَحٚنُ  ادَْْنُ ٍَ ُِقبِفِ  افيَّٚؾِرُ  اْف ْى َّ  افَِّذي بِ

َى  َؿْد  ْربِِف, َوافرِّ َُ ُؿ بِ ًَ ٌُقبِِف, َوَتْْ ْح َّ ُُْْٔف بِ ْت َظ ٌُقبِِف  َؿرَّ َظُْْف, َوَأْفَىُٚف َُمْ

ِرٌم َفُف  ُْ َْٖمِرِه, ُم ـٍ بِ َت ًْ لٌّ بِِف, ُم
ٍِ ٌُقُبُف َح , َوَُمْ ٍٝ ؾَّ َوْؿ ـُ ِْٔف  ُف َتِهُؾ إَِف ٍُ َوَهَداَيُٚه, َوَُتَ

َذا ادُْ  َْٔس ِف َهَذا َأْظَيُؿ ِؽَذاًء َِلَ َِ ِٜ َفُف, َأَؾ
 افتَّٚمَّ

ِٜ
ٌَّ َراِم َمَع اْدََح ـْ َٜ اإْلِ ؟ َؽَٚي ِّٛ ِح

 َٓ ُؾ, َو َّ ـْ َٓ َأ َٓ َأمْجَُؾ َو َٓ َأْظَيُؿ َو َء َأَجؾُّ ِمُْْف, َو َٓ َرْ ِٛ افَِّذي  ٌِٔ َْٔػ بِٚحْلَ َُ َؾ

ٌِِف  ِْ ٌُُّف مَجَِٔع َأْجَزاِء َؿ ََِؽ ُح ٌِِّف, َوَم ِّٛ بُِح ُٛ ادُِْح ِْ ٚ إَِذا اْمَتأَلَ َؿ ًٕ ٚ ًَ َأْظَيُؿ إِْح
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ـَ ُح  َُّ َ َْٔس َهَذا َوَجَقاِرِحِف, َومَت َِ , َوَهَذا َحُٚفُف َمَع َحٌٌِِِٔف, َأَؾ ـٍ ُُّ َ ٌُُّف ِمُْْف َأْظَيَؿ مَت

َذا َؿَٚل: )  ْٔاًل َوَُنًَٚرا؟ َوَِلَ ِٔف َف َِ
ًْ ُف َوَي ُّ

ًِ ُّٛ ِظَْْد َحٌٌِِِٔف ُيْى إِّنِّ َأَطؾُّ ِظَْْد »ادُِْح

ِْٔل َِ
ًْ ِْل َوَي ُّ

ًِ  .ش (َربِّ ُيْى

 ًَ َٚن َذفَِؽ َض ـَ ْقِِٕف ُمَقاِصاًل, َوَفْق  ـَ ـْ  َٚن َصٚئًِم َؾْواًل َظ ـَ ِؿ دََٚ  ٍَ ِْ اًبٚ فِ ًٚمٚ َوَذَ

َْصَحٚبِِف  ِٕ َٚل  ََ ـْ ُمَقاِصاًل, َوَف ُُ ْ َي ِْٔؾ َل َِّ َٚن َذفَِؽ ِف اف ـَ ْق  َِ إِْذ َؿُٚفقا  -َوَأْيًوٚ َؾ

ََّٕؽ ُتَقاِصُؾ  ُٝ ُأَواِصُؾ  ": -َفُف: إِ ًْ ْؾ: "َف َُ ْ َي ًْ  ". َوَل ْؿ َف ُُ َْٔئتِ َٓ ـَ , َبْؾ "ُٝ 

ـَ  ََُّْٔف ِم ْؿ ِف َذفَِؽ بَِم َب ُٓ َْْٔ َُْْٔف َوَب َٚق َب حْلَ ِْٔف, َوَؿَىَع اإْلِ ِٜ اْفِقَصِٚل إَِف ٌَ ًْ
ُهْؿ َظَذ ِٕ َأَؿرَّ

ِٚرِق,. ٍَ  قا اْف
ـِ اْفِقَصٚلِ » قْلُ: قا َظ ُٓ مَّ َأَبْقا َأْن َيَْْت َِ  ش.َؾ

بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف  متٖشٔغٕقا ـٚ حٔٞ افهحٚبٜ رض اهلل ظْٓؿأي 

وظذ آفف وشِؿ, ومٚ أمرهؿ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ بٖمر إٓ 

 واشتجٚب فف افهحٚبٜ رض اهلل ظْٓؿ, وـٕٚقا يًٚرظقن ف اخلرات. 

إٓ أُنؿ هْٚ رأوا أن افْٓل مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظـ 

 افقصٚل فٔس فِتحريؿ.

 .اإلبَٚء ظِٔٓؿهق مـ بٚب افنٍَٜ, ووإٕم 

 ش.َواَصَؾ ِِبِْؿ َيْقًمٚ, ُثؿَّ َيْقًمٚ» قْلُ:

 أي أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ واصؾ ِبؿ يقمغ.
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اَلَل » قْلُ:  ش.ُثؿَّ َرَأُوا اَْلِ

 أي هالل صقال, وإتٓك صٓر رموٚن.

َٚل: " قْلُ: ََ ُُ »َؾ اَلُل َفِزْدُت َر اَْلِ َٖخَّ  ."شؿْ َفْق َت

أي فزدتُؿ مقاصِٜ أـثر مـ افٔقمغ, حتك يًجزوا ظـ افقصٚل, 

ويًِّقا أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـٚن رحًٔم ِبؿ ف افْٓل ظـ 

 افقصٚل.

وهؿ ـٕٚقا يًِّقن رمحٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, وفُـ 

ًٌٚ ف ادًٚرظٜ  حرصٓؿ افنديد ظذ ادًٚبَٜ إػ اخلر, ومـ وؾًِقا ذفؽ ح

 افتٖد بم يًٍِف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

قا» قْلُ: ُٓ ْؿ ِحَغ َأَبْقا َأْن َيَْْت ِؾ ََلُ ُِّ ٚدَُْْ  ش. ـَ

:ُِ تٖديٛ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ دـ خٚفػ إمر, وفق  َِّفٔ

 ف ضٚظٜ ـٚن مـ بٚب آجتٓٚد, واحلرص ظذ اخلر؛ ٕن اخلر ـؾ اخلر

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف ـؾ مٚ يٖمر بف, وفق ـٚن ف طٚهر 

 إمر إٔف ف بًض ادخٚفٍٜ فٍِْقس.

 ويُقن هذا افتٖديٛ بم ٓ ضر ظِٔف ؾٔف.

:ُِ اإلُٕٚر ظذ مٚ وؿع مْف مٚ حيتٚج إػ إُٕٚر, ودٚ أمرهؿ افٌْل صذ  َِّفٔ

  افًٍر, ؾٖبقا ؿٚل: أوفئؽ افًهٚة.اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ بٚفٍىر ف
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َم, : ففٞ َػًِ ُٓ ٌِْد اهللِ َرِضَ اهللُ َظْْ ـِ َظ َأنَّ َرُشقَل اهلِل مـ حديٞ َجٚبِِر ْب

َغ  َِ َٜ ِف َرَمَوَٚن َؾَهَٚم َحتَّك َب َُّ ْتِح إَِػ َم ٍَ َؿ َخَرَج َظَٚم اْف َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

ِٔؿ, َؾَهَٚم ا ِّ ٌَ َراَع اْف َيَر افَُّْٚس ـُ َٕ ُف, َحتَّك  ًَ ـْ َمٍٚء َؾَرَؾ َدٍح ِم ََ فَُّْٚس, ُثؿَّ َدَظٚ بِ

َٚل:  ََ ًَْض افَِّْٚس َؿْد َصَٚم, َؾ َد َذفَِؽ: إِنَّ َب ًْ َٔؾ َفُف َب َِ َب, َؾ ِْٔف, ُثؿَّ َذِ ُأوَفئَِؽ »إَِف

َهٚةُ  ًُ َهُٚة, ُأوَفئَِؽ اْف ًُ شاْف
(ُ)

 ., واهلل أظِؿ

********** 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُُُْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 ض ما يحرم على الصائم[]ذكر بع 

ْ َيَدْع »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ )َوَظُْْف  – 111 ـْ َل َم

َٚمُف  ًَ ٌٜ ِف َأْن َيَدَع َض َْٔس هلِلَِّ َحَٚج َِ َؾ, َؾ ْٓ َؾ بِِف, َواْْلَ َّ ًَ وِر َواْف َؿْقَل افزُّ

اَبفُ  شَوَذَ
(ُ)

, َوَأُبق َدا ٌَُخِٚريُّ ُظ َففُ . َرَواُه اْف ٍْ َِّ  (.ُوَد َواف

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن بًض مٚ حيرم ظذ افهٚئؿ  ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح:

 أن يًٍِف, وهق ُمرم مـ أصِف, إٓ إٔف ف افهقم يزداد حرمٜ إػ حرمتف.

ورِ » قْلُ: ـْ َلْ َيَدْع َؿْقَل افزُّ  ش.َم

 زور.أي مـ ل يسك ؿقل اف

 افٌٚضؾ. وافزور: 

هق حوقر أمٚــ افٌٚضؾ, وأمٚــ افِٓق, وافىرب, وحوقر افزور: 

 وافًٍؼ, وادًهٜٔ.

, ومْٓٚ افنٓٚدة فافنٓٚدة ظذ بٚضؾ, وافنٓٚدة بوصٓٚدة افزور: 

 بٚفُذب, وبٚفٌٓتٚن.

                                                           
(, ككىم الحافظ رحمو اهلل في ِِّٔ(, كأبو داكد )َٕٓٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

حاجة »حرفا حرفا سول أنو قاؿ: نسبة ىذا اللفظ ألبي داكد دكف البخارم؛ إذ ىو لفظ البخارم 
كما أظن الحافظ ذكر « كالجهل»كال أثر لذلك. كأما أبو داكد فليس عنده: « في»بدكف « أف يدع

 أبا داكد كال عزه إليو إال من أجل ىذا اللفظ. كاهلل أعلم
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مـ  وأهق ـؾ ؿقل َيٚفػ افُتٚب وافًْٜ, شقاء افُذب, وؿقل افزور: 

افًٛ, وافنتؿ, وؽرهٚ ُمٚ َيٚفػ ؤٌٌٜ, وافّّْٜٔ, إؿقال افٍٚحنٜ, واف

 افُتٚب وافًْٜ.

َُقُل: : ففٞ ايصخٝخني َؿَٚل َرُشقُل مـ حديٞ َأَب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, َي

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ََٔٚم, ؾَ »اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َّٓ افهِّ ـِ آَدَم َفُف, إِ ِؾ اْب َّ ؾُّ َظ ـُ ُف يِل َؿَٚل اهللَُّ:  َّٕ ِ٘

ْٞ َوَٓ  ْؿ َؾاَل َيْرُؾ ـُ َٚن َيْقُم َصْقِم َأَحِد ـَ , َوإَِذا  ٌٜ َُٔٚم ُجَّْ ٚ َأْجِزي بِِف, َوافهِّ َٕ َوَأ

ْؾ إِّنِّ اْمُرٌؤ َصٚئِؿٌ  َُ َٔ ِْ ُف, َؾ َِ ُف َأَحٌد َأْو َؿَٚت , َؾِْ٘ن َشٚبَّ ْٛ شَيْهَخ
(ُ)

. 

ٚفٍٜ فُِتٚب, ؿد يىِؼ أيًوٚ ظذ أؾًٚل افزور ادخ ثِ إٕ قٍٛ ايعٚض:

 وفًِْٜ.

ٌُقا َؿْقَل }: ـم ؿٚل اهلل ظز وجؾ
َْوَثِٚن َواْجَتِْ ْٕ ـَ ا ْجَس ِم ٌُقا افرِّ

َؾْٚجَتِْ

ورِ   .{افزُّ

ِق }وـذفؽ ؿقل اهلل ظز وجؾ:  ٌْ َِّ وا بِٚف وَر َوإَِذا َمرُّ ُدوَن افزُّ َٓ َٓ َيْن ـَ  َوافَِّذي

وا ـَِراًمٚ  .{َمرُّ

 (: 131-6/130عاىل يف تفػريٙ )قاٍ احلافغ ابٔ نجري ضمح٘ اهلل ت
ُْؿ:  , َأُنَّ ـِ مْحَ ٌَِٚد افرَّ ِٚت ِظ ٍَ ـْ ِص ورَ }َوَهِذِه َأْيًوٚ ِم ُدوَن افزُّ َٓ  . {َٓ َيْن

َْصَِْٚم. ِؿَٔؾ:  ْٕ ٌََٚدُة ا ُك, َوِظ ْ  ُهَق افؼِّ

                                                           
 (.ُُُٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٖٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ٌَٚضُِؾ.َوِؿَٔؾ:  ُق, َواْف ٌْ َِّ ُؼ, َواف ًْ
ٍِ ِذُب, َواْف َُ  اْف

ـُ احلَْ  ُد ْب َّّ : َوَؿَٚل ُُمَ ِٜ
َّٔ
ٍِ
َُْٚء.َْ

ٌِ ُق, َواْف ْٓ َِّ  ]ُهَق[ اف

ـُ  بُِٔع ْب ُٚك, َوافرَّ حَّ , َوافوَّ ـَ ـُ ِشِري ُد ْب َّّ , َوَضُٚوُس, َوُُمَ ِٜ
َٔ
ٚفِ ًَ َوَؿَٚل َأُبق اْف

ُهْؿ:  ٍَٕس, َوَؽْرُ ـَِغ.َأ َُٔٚد ادُْْؼِ  ِهَل َأْظ

ٍْٔس:  ـُ َؿ ُرو ْب ّْ قِء َواخلَْ َوَؿَٚل َظ ًُّ  َْٚ.ِهَل َُمَٚفُِس اف

 : ْهِريِّ ـِ افزُّ ٌُقَن ؾِِٔف, َوَؿَٚل َمٚفٌِؽ, َظ َٓ َيْرَؽ ُف َو َٕ و َٓ حَيُْيُ ِر[  ّْ ُب اخْلَ ]ُذْ

 : ِٞ ِدي َم َجَٚء ِف احْلَ ِخِر َؾاَل ََيِِْْس َظَذ َمٚئَِدٍة »ـَ ْٔ َْٔقِم ا ـُ بِٚهللَِّ َواْف ِم ْٗ َٚن ُي ـَ ـْ  َم

رُ  ّْ ٚ اخْلَ َٓ ْٔ َِ  ش.ُيَداُر َظ

َٚػ: ادُْ َوِؿَٔؾ:  ًَ ْقفِِف َت ََ ورَ }َراُد بِ ُدوَن افزُّ َٓ وِر, َوِهَل  {َٓ َيْن َٚدُة افزُّ َٓ َأْي: َص

 افُذب متًًّدا ظذ ؽره.

َرة َؿَٚل:  ُْ ـْ َأِب َب ِحَٔحْغِ َظ [  ِف افهَّ َٝ ٌَ َم ]َث َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ ـَ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ـْ »َظ ْؿ بٖ ُُ ٌُِّئ َٕ َٓ ُأ ٌَٚئِرِ َأ َُ َْٚ: َبَذ, َيٚ َرُشقَل اهللَِّ, َؿَٚل:  "ز اْف ِْ َثاَلًثٚ, ُؿ

ـِ " َُقُق اْفَقافَِدْي ُك بِٚهللَِّ, َوُظ ْ َٚل: "افؼِّ ََ ََِس, َؾ َٚن ُمتًَُِّئٚ َؾَج ـَ َٓ َوَؿْقُل ". َو َأ

ورِ  َٚدُة افزُّ َٓ وِر َوَص َٓ َوَؿْقُل افزُّ وِر ]َأ َٚدُة افزُّ َٓ َٓ َوَص وِر, َأ ُرَهٚ, افزُّ رِّ َُ [, َؾَم َزاَل ُي

 َٝ َُ ْٔتَُف َش َْٚ: َف ِْ  ش.َحتَّك ُؿ
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َِٔٚق َأنَّ ادَُْراَد:  ًِّ ـَ اف ُر ِم َٓ َْط ْٕ َذا َوا ُف؛ َوَِلَ َٕ و َٓ حَيُْيُ وَر, َأْي:  ُدوَن افزُّ َٓ َٓ َيْن

وا ـَِراًمٚ}َؿَٚل:  ِق َمرُّ ٌْ َِّ وا بِٚف ورَ  {َوإَِذا َمرُّ وَن افزُّ َٓ حَيُْيُ َؼ َأْي:  ٍَ , َوإَِذا اتَّ

َذا َؿَٚل:  ٍء؛ َوَِلَ قا ِمُْْف بَِقْ ًُ َّٕ وا, َوَلْ َيَتَد وا ـَِراًمٚ}ُمُروُرُهْؿ بِِف مرُّ  ىػا. {َمرُّ
: َيٚ مـ حديٞ َأْشَمَء رض اهلل ظْٓٚ, ٚيف ايصخٝخني:  ْٝ َأنَّ اْمَرَأًة َؿَٚف

ْؾ َظَعَّ ُجَْٚ َٓ ًة, َؾ ـْ َزْوِجل َؽْرَ افَِّذي َرُشقَل اهللَِّ, إِنَّ يِل َضَّ ُٝ ِم ًْ ٌَّ ٌح إِْن َتَن

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ًْىِِْٔل؟ َؾ اَلبِِس »ُي ـَ َط  ًْ ْ ُي ٌُِّع بَِم َل ادَُتَن

شَثْقَبْ ُزورٍ 
(ُ)

. 

َؾ بِفِ » قْلُ: َّ ًَ  ش.َواْف

 افًّؾ ف خمٚفٍٜ ذع اهلل ظز وجؾ.  افًّؾ بٚفزور:

َؾ » لُ:قْ ْٓ  ش.َواْْلَ

بٚفًٛ, وبٚفنتؿ, وظدم  هق افًٍف, وافىٔنٚن ظذ افٌر,اْلٓؾ: 

 ؼع اهلل ظز وجؾ.بإٓوٌٚط 

ٌٜ » قْلُ: َْٔس هلِلَِّ َحَٚج َِ  ش.َؾ

 ؾٚهلل ظز وجؾ ؽْل ظـ افًٚدغ, وإٕم ؾرض افٍرائض اختًٌٚرا, وابتالًء.

ْؿ َأْح }ـم ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ُُ ْؿ َأيُّ ـُ َق ُِ ٌْ َٔ
اًل فِ َّ ـُ َظ ًَ}. 

 

                                                           
 (.َُِّ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٗٓـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإلما (ُ)
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اَبفُ » قْلُ: َٚمُف َوَذَ ًَ  ش. ِف َأْن َيَدَع َض

 .أي فٔس هلل حٚجٜ ف أن يسك ضًٚمف وذابف

 ٚيف غٓٔ ابٔ َاج٘: 
ِْٔف مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف, َؿَٚل:  َِ َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  ـْ »َوَش َْٔس َفُف ِم ٍؿ َف
ـْ  ُربَّ َصٚئِ َْٔس َفُف ِم ٍؿ َف

قُع, َوُربَّ َؿٚئِ َّٓ اْْلُ َِٔٚمِف إِ ِص

رُ  َٓ ًَّ َّٓ اف َِٔٚمِف إِ شِؿ
(ُ)

. 

 (: 4/117قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
وِر:  ْقِل افزُّ ََ ِذُب, َوادَُْراُد بِ َُ ِؾ: اْف ْٓ ُف, َواْْلَ ٍَ ًَّ ِؾ بِِف: اف َّ ًَ َتَوُٚه َواْف َْ ُّ َأْي بِ

َم  َم. ـَ دَّ ََ   َت

ابف»َؿْقُفُف:  ٚمف َوَذَ ًَ , ِف َأْن َيَدَع َض ٌٜ َْٔس هللَِِّ َحَٚج َِ  ش. َؾ

ََٔٚمُف. َؿَٚل ابـ َبىٍَّٚل:  َْٖن َيَدَع ِص َمَر بِ ْٗ َْٔس ُه َأْن ُي  َف

ُف, َوُهَق ِمْثُؾ َؿْقفِِف:  ًَ وِر, َوَمٚ ُذـَِر َم ـْ َؿْقِل افزُّ َم ُه افتَّْحِذيُر ِم َّٕ ـْ »َوإِ َبَٚع  َم

َِْٚزيرَ  ِص اخْلَ َِّ َُٔن ِْ َر َؾ ّْ ٚ َوَفَُُِّْف َظَذ افتَّْحِذيِر ش, اخْلَ َٓ ُْٖمْرُه بَِذْبِح ٚ َوَلْ َي َٓ َأْي َيْذَبُح

ِر.  ّْ ْثِؿ َبٚئِِع اخْلَ ًْئِِؿ إِلِ  َوافتَّ

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل َُٗٔأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في ُِّٕتعالى برقم )
 (: حسن صحيح.َُّٖصحيح الترغيب كالترىيب برقم )
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ٚ َؿْقُفُف:  ٌٜ »َوَأمَّ َْٔس هلِلَِّ َحَٚج َِ َٓ ش, َؾ قَم َفُف, َؾِ٘نَّ اهللََّ  ُٓ ٍْ ٍء, َؾاَل َم َتُٚج إَِػ َرْ  حَيْ

َم ُه  َّٕ َِٔٚمفِ َوإِ َْٔس هلِلَِّ إَِراَدٌة ِف ِص َِ َراَدِة. َؾ َٜ َمْقِوَع اإْلِ َٚج  , َؾَقَوَع احْلَ

ء مـ َذفِؽ. ٌِْد اْفَزِّ إَِػ َرْ ـُ َظ َر ْب َّ ٌََؼ َأُبق ُظ  َوَؿْد َش

:١َٔٝ ُُٓٔرِي ٔفٞ اِيَخأؾ ٍَ ابٔ اِي ٌٜ  َقا َُقُل َبْؾ ُهَق ـََِْٚي َم َي ـَ ٌُقِل,  ََ ـْ َظَدِم اْف َظ

َذا َؾٚدَُْراُد َردُّ  َُ َٜ يِل بِ َٓ َحَٚج ْؿ بِِف  َُ ْؿ َي َِ ٌَُف ِمُْْف َؾ َِ ًْٔئٚ َض ِْٔف َص َِ ـْ َردَّ َظ ُٛ دَِ َو ٌْ ادُْ

ِٚلِ ِمُْْف.  ًَّ ٌُقُل اف وِر, َوَؿ ٌِِّس بِٚفزُّ َِ ْقِم ادَُْت   قاافهَّ
ٕم يَْص أجره, وإٓ ؾَد تَدم ذـر وٓ يٌىؾ صقمف بٚدذـقرات, وإ

 .ادٍىرات

اهـ واهلل  .ؿٚل احلٚؾظ: واشتدل بف ظذ أن هذه إؾًٚل تَْص افهقم

 .أظِؿ

 ********** 

 

 

ُ

ُ

ُ

ُ
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 ]حكم القبلة والمباشرة للصائم من غير جماع[

ـْ ) – 114 َٜ َوَظ :  َظٚئَِن ْٝ ٚ َؿَٚف َٓ َٚن َرُشقُل اهللَِّ »َرِضَ اهللَُّ َظْْ اهلل  صذ -ـَ

ْؿ  -ظِٔف وشِؿ  ُُ ُُ َِ ٌَِٚذُ َوُهَق َصٚئٌِؿ, َوَفَُُِّْف َأْم ٌُِّؾ َوُهَق َصٚئٌِؿ, َوُي ََ ُي

ْربِفِ  شإِلِ
(ُ)

ٍِِؿ.  ًْ ُظ دُِ ٍْ َِّ ِْٔف, َواف َِ ٌؼ َظ ٍَ  . ُمتَّ

 : ٍٜ شِف َرَمَوٚنَ »َوَزاَد ِف ِرَواَي
(ِ)

.)  

 ******************************* الشرح:

ّاملباغسٗ للصائه مً غري  دٓح لبٔاٌ حله الكبل٘ضاق املصيف احل

 مجاع.

 .وأُنٚ مـ ادٌٚحٚت إذا أمـ ظذ ًٍٕف افقؿقع ف احلير, واهلل أظِؿ 

َٚن َرُشقُل اهللَِّ » قْلُ: ٌُِّؾ  –صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -ـَ ََ  ش.ُي

 تٍٔد افِزوم وآشتّرار.ـٚن: 

 .وؿد جٚء هذا احلديٞ ظْٓٚ, وظـ حٍهٜ رض اهلل ظْٓٚ

 ش.َوُهَق َصٚئِؿٌ » قْلُ:

 أي وٓ يْتَض صٔٚمف.

ٌَِٚذُ َوُهَق َصٚئِؿٌ » قْلُ:  ش. َوُي

 مـ ؾقق افٌؼة مـ ؽر مجٚع. ومٚ ف بٚبف افِّس ٚاملطاز باملباؾط٠ ٖٓا:

                                                           
 (.ٓٔ(, )َُُٔ(, كمسلم )ُِٕٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

 (.ُٕ( )َُُٔأخرجو اإلماـ مسلم ) (ِ)
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ْربِفِ » قْلُ: ْؿ إِلِ ُُ ُُ َِ  ش. َوَفَُُِّْف َأْم

 بٍتح إفػ, بًّْك حٚجتف., وبُن إفػ, بًّْك ظوقهإلربٜ: 

َٚا١َٕٜ:" لُ:قْ  ."شِف َرَمَوٚنَ » ََٚظاَز ٔفٞ ِض

 أي ؾًؾ ذفؽ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف صٔٚمف فرموٚن.

 (: 568-1/567قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
َمُء:  َِ ًُ ٌْ َؿَٚل اْف َُ ـْ اْف اُز ِم ْحِسَ ِٓ ْؿ ا ُُ ٌِل فَ

ٌَ ُف َيْْ َّٕ ِٞ َأ ِدي َْك احْلَ ًْ قا َم ُ َٓ َتَتَقُهَّ ِٜ َو َِ

ْؿ ِمْثُؾ َرُشقِل اهللَِّ  ُُ َّٕ َؿ  -َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُِِؽ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ّْ ُف َي َّٕ َ ِٕ ٚ؛  َٓ
ٌََٚحتِ

ِف اْشتِ

ٍس  ٍْ َٕ ََٔجُٚن  َقٌة َأْو َه ْٓ َزاٌل َأْو َص ْٕ ٚ إ َٓ ِٜ َأْن َيَتَقفََّد َظْْ َِ ٌْ َُ ـْ ُوُؿقِع اْف ـُ ِم َْٖم ُف َوَي ًَ ٍْ َٕ

ـْ َذفَِؽ. َأوْ  ِس َظ ٍْ ـَػُّ افَّْ ْؿ  ُُ َُ َْٖمُْقَن َذفَِؽ َؾَىِري َٓ َت ُتْؿ  ْٕ ْحُق َذفَِؽ َوَأ َٕ 

َْشَقِد  ْٕ ـْ َضِريِؼ ا ٚئِّل ِم ًَ ٚئُِؿ؟ »َوَأْخَرَج افَّْ ٌَِٚذُ افهَّ : َأُي َٜ ٚئَِن ًَ
ِْٝ فِ ُؿ

َْٔس َرُشقُل اهللَِّ  ِْٝ: َأَف , ُؿ َٓ  : ْٝ ْٔفِ  -َؿَٚف َِ َؿ  َصذَّ اهللَُّ َظ َِّ ٌَِٚذُ َوُهَق  -َوَش َٚن ُي ـَ

ْربِفِ  ْؿ إِلِ ُُ َُ َِ َٚن َأْم ـَ ُف  َّٕ : إ ْٝ َدْت َأنَّ َذفَِؽ ش, َصٚئٌِؿ؟ َؿَٚف ََ َٚ اْظَت َوَطِٚهُر َهَذا َأُنَّ

َؿ  -َخٚصٌّ بِِف  َِّ ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

 : ْرُضٌِلُّ َُ ٚ. َؿَٚل اْف َٓ ٌٚد ِمْْ َٓ
 َوُهَق اْجتِ

ِه افيَّ َوِؿَٔؾ:  ْرِ ٌَ ِٜ فِ َِ ٌْ َُ َٜ اْف َراَه ـَ َٚ َتَرى  َؿ  -ِٚهُر َأُنَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

 :ٚ َم َيُدلُّ َفُف َؿْقَُلَ ـَ ِريٍؿ,  َٓ ََتْ َٜ َتِْْزيٍف,  َراَه ْربِِف  "ـَ ْؿ إِلِ ُُ ُُ َِ َوِف ـَِتِٚب  "َأْم

ـْ َضِريِؼ مَحَّ  ِٚض ِم ََ َِب ُيقُشَػ اْف ِٕ َِٔٚم؛  َٜ افهِّ َّ َِ ـِ َش ـْ  "ِٚد ْب ُٜ َظ ْٝ َظٚئَِن َِ ُشئِ

 ٚ َٓ ِرَهْت َُ ٚئِِؿ َؾ ِة فِِهَّ ٌََٚذَ ِة  "ادُْ ٌََٚذَ ِٜ َوادُْ َِ ٌْ َُ ٌَِٚب َجَقاُز اْف  اْف
ِٞ َوَطِٚهُر َحِدي



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]حكم القبلة والمباشرة للصائم من غير جماع[  

 

[123] 
 

  

َٖدِّ بِِف  ٚئِِؿ فَِدفِِٔؾ افتَّ َؿ  -فِِهَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ َرْت َظٚئِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ـَ َٚ َذ َُنَّ
ِٕ ُٜ َو َن

 ِٜ َبَٚح ٚ َؿٍٚض بِٚإْلِ ِٜ َوُهَق َصٚئٌِؿ, َوَجَقاُِبَ َِ ٌْ َُ ـْ اْف ََٖل َظ ـْ َش َّّ َٞ َجَقاًبٚ َظ ِدي احْلَ

ُف  ُِ ًَ ٍْ َٚن َي ـَ ًٜ بَِم  َتِدفَّ ًْ َؿ  -ُم َِّ ِْٔف َوَش َِ  . -َصذَّ اهللَُّ َظ

 حهِ ايتكبٌٝ ٚاملباؾط٠ بػري اجلُاع يًصا٥ِ: 
ِٜ َأْؿَقاٌل  ََٖف ًْ  : َوِف ادَْ

ٍُ ٖٚ ِٜ  -اأَل َمفَُِِّٔ ِْ ٚ.فِ ًَ َِ ُروٌه ُمْى ُْ ُف َم َّٕ  َأ

ٌم.  -ايٖجأْٞ  ُف ُُمَرَّ َّٕ  َأ

َٚػ:  ًَ ْقفِِف َت ََ َتِدفَِّغ بِ ًْ َـّ }ُم وُه ُف َمََْع 381]افٌَرة:  {َؾَٚٔن َبِٚذُ َّٕ [, َؾِ٘

ِٚر.  َٓ َة ِف افَّْ ٌََٚذَ  ادُْ

 : َٛ ٚ ِف َوُأِجٔ َٖنَّ ادَُْراَد ِِبَ ُف  بِ ُِ ًْ
َ َذفَِؽ ؾِ َمُع, َوَؿْد َبغَّ ِٜ اْْلِ َي ْٔ ِْٔف  -ا َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َؿ  َِّ ٌَِٚب. -َوَش ُٞ اْف َم َأَؾَٚدُه َحِدي  ـَ

ٌََّؾ َبَىَؾ َصْقُمُف.َوَؿَٚل َؿْقٌم:  ـْ َؿ , َوَؿُٚفقا: إنَّ َم َٜ َِ ٌْ َُ ُم اْف رِّ َٚ َُتَ  إُنَّ

ٌٌَٚح.  -ايٖجأيُح  ُف ُم َّٕ  َأ

.َوَبٚفَ  ٌّٛ َتَح ًْ ُف ُم َّٕ َٚل: إ ََ ِٜ َؾ ًُْض افيَِّٚهِريَّ  َغ َب

ِْٔخ.  –ايٖطأبُع  ٌَُٚح فِِنَّ , َوُي ٚبِّ َرُه فِِنَّ ُْ ُٚفقا: ُي ََ ِهُٔؾ, َؾ ٍْ  افتَّ

ُف َمٚ َأْخَرَجُف َأُبق َداُود:  ُِ ٌٍَّٚس, َوَدفِٔ ـِ َظ ـْ اْب ُف َأَتُٚه »َوُيْرَوى َظ َّٕ َصذَّ اهللَُّ  -َأ

ِْٔف َوَش  َِ َؿ َظ ََٖفُف  -َِّ ًَ َص َفُف َوَأَتُٚه آَخُر َؾ ٚئِِؿ َؾَرخَّ ِة فِِهَّ ٌََٚذَ ـْ ادُْ ََٖفُف َظ ًَ َرُجٌؾ َؾ

ٌْٔخ َوَافَِّذي َُنَُٚه َصٚبٌّ  َص َفُف َص ُٚه َؾَِ٘ذا افَِّذي ُرخِّ َٓ  ش.َؾَْ
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َُٔؼ( َّٓ َؾاَل.  -)اِيَدا ُف َجَٚز َفُف, َوإِ ًَ ٍْ َٕ َؽ  َِ ـْ َم  َأنَّ َم

ََٖل َوُهَق َمْروِ  : دََّٚ َش َٜ َّ َِ ـِ َأِب َش َر ْب َّ ِٞ ُظ , َواْشَتَدلَّ َفُف بَِحِدي لِّ
ًِ ٚؾِ ـْ افنَّ يٌّ َظ

َؿ  -افٌَِّْلَّ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُف  -َصذَّ اهللَُّ َظ َّٕ َٜ َأ َّ َِ ُف ُأمُّ َش ْتُف ُأمُّ َْٖخَزَ ِْٔف  -َؾ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َؿ  َِّ َٚل: يَ  -َوَش ََ ٌِؽ َيْهَُْع َذفَِؽ, َؾ ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر اهللَُّ َفؽ َمٚ َت ٍَ ٚ َرُشقَل اهللَِّ َؿْد َؽ

َٚل:  ََ َر َؾ َٖخَّ ْؿ هلِلَِّ »َوَمٚ َت ـُ  ش. إّنِّ َأْخَنٚ

ََُّْٔف  ٌَ َّٓ َف ِْٔخ, َوإِ ٚبِّ َوافنَّ َٓ َؾْرَق َبْغَ افنَّ ُف  َّٕ ِْٔف  -َؾَدلَّ َظَذ َأ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َؿ  َِّ َر,  –َوَش َّ ًُ
ِف. فِ ٍِ ِِٔ ُْ َٚن ِف اْبتَِداِء َت ـَ ُر  َّ ََّٔم َوُظ  َٓ ِش

ٍِ َٛا ٣َٛ اِيَأِق ٕٖ اِيِإَباَح١َ َأِق ُٖا َعَطِفت َأ َٔ ََٗط  , َوَيُدلُّ َذفَِؽ َمٚ َأْخَرَجُف ََٚقِس َظ

 ِٞ ـْ َحِدي ىَِّٚب َؿَٚل: »َأمْحَُد َوَأُبق َداُود ِم ـِ اخْلَ َر ْب َّ ِْٝ »ُظ ٌَّ ََ َهِنْنٝ َيْقًمٚ َؾ

ْٔٝ افٌَِّْلَّ  َت
َٖ ٚ َصٚئٌِؿ, َؾ َٕ َؿ  -َوَأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٔقَم َأْمًرا  -َصذَّ اهللَُّ َظ ًْٝ اْف ِْٝ: َصَْ َُ َؾ

َٚل َرُشقُل اهللَِّ  ََ ٚ َصٚئٌِؿ, َؾ َٕ ِْٝ َوَأ ٌَّ ََ َؿ  -َظئًِم َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ : َأَرَأْيٝ -َصذَّ اهللَُّ َظ

َٝ َص  ْٕ ْوٝ بَِمٍء َوَأ َّ َٚل َرُشقُل اهللَِّ َفْق مَتَْو ََ َْٖس بَِذفَِؽ؛ َؾ َٓ َب  :ِْٝ  -ٚئٌِؿ؟ ُؿ

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٔؿَ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ٍِ ك. .شَؾ َٓ َت ْٕ  ا

ٌٜ ش, َهِنْنٝ»َؿْقُفُف:  َّ َج ًْ َدَهٚ ِصٌغ ُم ًْ ِٜ َب
َّ َج ًْ ِغ ادُْ ْنِ افنِّ ـَ ِٚء َو ْتِح اَْلَ ٍَ بِ

 .ٍْٝ ٍَّ ٌٜ ُه اْرََتْٝ َوَخ  َشٚـَِْ
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 ِ َٔ قبٌ, أٚ ْعط, أٚ باؾط فأ٢َٓ: حه
َزَل َأْو َأْمَذى:  ْٕ َٖ َيَر َأْو َبَٚذَ َؾ َٕ ٌََّؾ َأْو  قا َأْيًوٚ ؾَِٔم إَذا َؿ ٍُ َِ  َواْخَت

ِه:  لِّ َوَؽْرِ
ًِ ٚؾِ ـْ افنَّ ًَ َٓ َؿَوَٚء ِف َؾ َزَل ِف َؽْرِ افََّْيِر, َو ْٕ َِِْض إَذا َأ ُف َي َّٕ َأ

ْمَذاِء.   اإْلِ

ْط. فٌِؽ: َوَؿَٚل َمٚ ََ َِِْض َؾ َٔ ْمَذاِء َؾ َّٓ ِف اإْلِ ُر إ ٍِّ َُ ؾِّ َذفَِؽ, َوُي ـُ َِِْض ِف   َي

ُٜ ِخاَلَؾٌٚت ُأَخُر.  َّّ  َوَث

ُٚق َؽْرِ ادَُْجِٚمِع  ـْ َجَٚمَع, َوإحِْلَ َّٓ َظَذ َم َٚرَة, إ ٍَّ ـَ  َٓ َٓ َؿَوَٚء, َو ُف  َّٕ ُر َأ َٓ َْط ْٕ ا

ٌٔد.  ًِ  ىػابِِف َب
ٓل ف حؼ ادجٚمع ٕهِف ف ُنٚر رموٚن, ـم شٖٔت  ف أمٚ افٍُٚرة ؾ

 حديٞ أب هريرة رض اهلل ظْف ف افهحٔحغ.

أمٚ افٍىر, ؾ٘ن تًّد ادٌٚذة وافتٌَٔؾ حتك أمْك, ؾ٘ن ادْل هق ؽٚيٜ 

 اْلمع, وبف تزد افنٓقة وتْتٓل, ؾٕٚؿرب ف حَف إٔف ؿد أؾىر بذفؽ.

 ء تًّد, أم ل يتًّد.ؾال يٍىر بخروجف, شقاوأمٚ ادذي: 

ن ؿٌؾ, أو بٚذ, أو ٕير, ول يتًّد إخراج ادْل, وفُْف شٌَف بدون إإمٚ 

 ؿهد مْف, ؾٕٚطٓر ف حَف ظدم افٍىر؛ ٕٕف ل يتًّد ذفؽ.

  ********** 
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 ]ذكر أنواع  المفطرات للصوم[

 .األنٌ -١
 ٚايؿطب. -٢
 ٚاجلُاع. -٣
متًًّدا, شقاًء بٚفًٚدة افنيٜ, ؾّـ إٔزل مْٔف  إْعاٍ املين َتعُّسا, -٤

أو بٌر ذفؽ ُمٚ يتًٚضٚه افْٚس, ؾَد أؾًد صقمف, وافدفٔؾ ظذ ذفؽ: 

صذ اهلل ظِٔف  -, َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ -رض اهلل ظْف  -َأِب ُهَرْيَرَة  حديٞ

: -وشِؿ  ـِ  ظّؾِ  ـؾ»: ؿٚل اهللُ ظزَّ وجؾَّ َٜ بًؼَة  اب آدم َُيوٚظُػ, احلًْ

ِٜ وًٍػ, ؿٚل اهللُ ظزَّ وجؾ َّ:أمثٚ ُف يل وإٔٚ  .افهقمُ  إٓ َلٚ, إػ شًٌمئ َّٕ ؾ٘

شأجزي بِف, َيَدُع صٓقَتف, وضًَٚمف, مـ أجع
(ُ)

 . 

 ؾٓذا ل يسك صٓقتف هلل ظز وجؾ ؾهٚر مٍىًرا.

 .ٚقٛع احلٝض ٚايٓفاؽ َٔ ايٓػا٤ -٥
ٚ ؾّـ وؿع مْٓٚ احلٔض أو افٍْٚس مـ افًْٚء, أؾىَرت, ووجٛ ظِٔٓ

 ترك افهقم, ؾ٘ن صٚمٝ ؾٓل ظٚصٜٔ ومرتٌُٜ فٌُرة.

ؾّـ ارتد ظـ ديـ اإلشالم وهق صٚئؿ, إمٚ بًٛ اهلل, أو  ايطز٠, -٦

, أو آشتٓزاء بٚفديـ, أو دظٚ ؽر اهلل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -بًٛ رشقفف 

                                                           
 (.ُُُٓ(, كمسلم في صحيحو برقم: )ِٕٗٓأخرجو البخارم في صححيو برقم: ) (ُ)



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]ذكر أنواع  المفطرات للصوم[  

 

[127] 
 

  

ؾٔم ٓ يَدر ظِٔف إٓ اهلل, أو صدق ـٚهًْٚ, أو ظراًؾٚ,  أو ؽر ذفؽ مـ إٔقاع 

 فردة, بىؾ صقمف, ووؿع مْف افٍىر, وٓ يًٍْف اإلمًٚك. ا

ـٚدٌذيٚت ومَقيٚت افدم وؽر ذفؽ ؾُ٘نٚ  اغتعُاٍ اإلبط املػص١ٜ, -٧

 مٍىرة ُٕنٚ تَقم مَٚم افٌذاء.

ٕٕف يًتٌدل بف افدم, وئَْف, إػ ؽر ذفؽ  ;ايػػٌٝ ايهًٟٛ َفطط -٨

 ُمٚ يًرف إضٌٚء.

 ِف أثْٚء صقمف دون أن يٍىر بف؟مٚ يرخص فِهٚئؿ أن يًٍ مطأل٘:

 و يرخص فِهٚئؿ  ف أمقر مْٓٚ: 

, أن -رض اهلل ظْٓم  -ؾَد ؿٚفٝ ظٚئنٜ وأم شِّٜ  ايُكب١ً ٚاملباؾط٠, -١

َٚن َرُشقُل اهللِ »: -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -افٌْل   -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -ـَ

ٌُِّؾ َوُهَق َصٚئِؿٌ  ََ ش ُي
(ُ)

 . 

ظْد افٌَٔٓل ف افهٌرى, َأّن افٌَِّْلَّ  -اهلل ظْٓٚ رض  -وف حديٞ ظٚئنٜ 

ِْٔخ َوُهَق َصٚئٌِؿ, َوَُنَك َظُْْف  ,-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  - ِٜ فِِنَّ َِ ٌْ َُ َص ِف اْف َرخَّ

, َوَؿَٚل:  ٚبَّ ُد َصْقَمفُ »افنَّ ًِ ٍْ ٚبُّ ُي ُِِؽ إِْرَبُف, َوافنَّ ّْ ُْٔخ َي شافنَّ
 (ِ)

. 

                                                           
, َُُٔ(, كمسلم في صحيحو برقم: )ُِٗٗ, ُِٖٗأخرجو البخارم في صححيو برقم: ) (ُ)

 . -رضي اهلل عنها -(, من حديث حفصة َُُٕكجاء في مسلم برقم: ) (,َُُٖ

(, ذكره األلباني رحمو اهلل في صحيح أبي داكد األـ َُّْأخرجو البيهقي في الصغرل برقم: ) (ِ)
  =(, كقاؿ فيو: كىذا إسناد ال بأس بو في الشواىد؛ فإف رجالو كلهم ثقات؛ على  َِٓٔبرقم)



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]ذكر أنواع  المفطرات للصوم[  

 

[128] 
 

  

, بًّْٚه, ومًْٚه أن افنٚب يًٍد -ظْف رض اهلل  -وجٚء ظـ أب هريرة 

صقمف ؾَد يَع مْف اإلٕزال ؾٍٔىر؛ أمٚ افنٔخ ؿد ٓ يُقن فف افَقة افتل يَع 

 مْٓٚ مقجٛ افٍىر.

ٌِّؾ وهق صٚئؿ, ويٌٚذ  ؾَد ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ُيَ

 وهق صٚئؿ أيًوٚ.

ف, ـم ـٚن رشقُل إْربَ  يُِّؽ  وأيُُّؿ» :-رض اهلل ظْٓٚ  -ؿٚفٝ ظٚئنٜ 

شإْرَبف يُِّؽ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -اهللِ 
(ُ)

 . 

ًٌٚ, ـًٌؾ  ايُػػٌ; -٢ ؾٕ٘ف َيقز فف أن يٌتًؾ شقاء ـٚن ؽًاًل واج

اْلًّٜ, أو افًٌؾ مـ آحتالم, أو افًٌؾ مـ اْلْٚبٜ, أو ـذفؽ ؽًؾ 

افتزد, ؾِق حهؾ مْف ذفؽ وٕزل ف افٌحر, أو افْٓر, ومتوّض بٚدٚء 

-رض اهلل ظْٓم  -ٚرد, ؾ٘ن ذفؽ ٓ يي صقمف؛ بؾ ؿد جٚء أن ابـ ظّر افٌ

 . "ربم ووع افثِٟ ف ؾِٔف وٓ ييه ذفؽ": 

َة  املطُط١, ٚاالغتٓؿام; -٣ ـِ َصِزَ ِٔط ْب َِ ـْ َف ًَ َؿَٚل:  -رض اهلل ظْف  -َؾ

ـِ اْفُقُوقِء. َؿَٚل:  ِّن َظ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َأْخِزْ ُٝ ِْ ْؾ َبْغَ  َأْشٌِغِ »ُؿ ِِّ  اْفُقُوقَء, َوَخ

 

                                                           

, كثقو جماعة, كضعفو آخركف. -ابن عبد اهلل بن أبي حاـز كىو -خالؼ في أباف ىذا = 
 كقاؿ الحافظ:" صدكؽ في حفظو لين ".

 (.ِّٗ(, كمسلم في صحيحو برقم: )َِّأخرجو البخارم في صححيو برقم: ) (ُ)
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قَن َصٚئًِم  ُُ َّٓ َأْن َت ْشتَِْْنِٚق إِ ِٓ ََصٚبِِع, َوَبٚفِْغ ِف ا ْٕ شا
(ُ)

 , َرَواُه َأُبق َداُوَد.

شإذا تقوٖت ؾّوّض» وجٚء بٍِظ:
 (ِ)

 . 

ـم ف افهحٔحغ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -فَقل افٌْل  ايػٛاى; – 4

ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة  ـِ افٌَِّْل -ض اهلل ظْف ر -َظ َؿَٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -, َظ

ِمَِْغ » ْٗ تِك  -َفْقَٓ َأْن َأُصؼَّ َظَذ ادُْ َقاِك ِظَْْد  -َوِف روايٜ َظَذ ُأمَّ ًِّ ْؿ بِٚف ََٕمْرُُتُ

ؾِّ َصاَلةٍ  شـُ
(ّ)

 . 

ُٝ افٌَّْلَّ » وأمٚ مٚ جٚء ف حديٞ  ظٌداهلل بـ ظٚمر بـ ربًٜٔ: ذ ص -رَأْي

, ؾٓق حديٞ ؤًػ, شمٚ ٓ ُأْحِص  صٚئؿٌ  وهق َيًتٚكُ  -اهلل ظِٔف وشِؿ 

ؾٔف ظٚصؿ بـ ظٌٔد اهلل افًّري.
(ْ)

 

 :-رض اهلل ظْٓم -وأمٚ حديٞ احلًـ بـ ظع بـ أب ضٚفٛ  ايبدٛض, -5

 

                                                           
 (.ُِْأخرجو أبو داكد برقم: ) (ُ)

 

 (.ُْْأخرجو أبو داكد في سننو برقم: ) (ِ)

 (.ِِٓ(, كمسلم في صحيحو برقم: )ٕٖٖأخرجو البخارم في صحيحو ) (ّ)

(, كأخرجو موصوالن أبو داكد في سننو برقم: ُّ/ّأخرجو البخارم في صحيحو معلقنا ) (ْ)
(, كقاؿ َْٕ(, كىو في ضعيف أبي داكد األـ لإلماـ األلباني رحمو اهلل برقم)ّّْٔ)

دتو ". كقاؿ عقبو: )قلت: إسناده ضعيف؛ عاصم ىذا: قاؿ ابن خزيمة: " أنا برمء من عه
البيهقي عقبو: " ليس بالقوم". كقاؿ الحافظ: " ضعيف ".كعلقو البخارم بصيغة 

 التمريض(.
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ُٜ افهٚئؿِ » ٍَ رُ  َُت َّ ـِ وادِْْج ه شافدُّ
(ُ)

, ؾٓق مقوقع, أخرجف افسمذي, وؾٔف 

 مسوك. شًٔد ابـ ضريػ

 ٕٕف ل يثٌٝ حديٞ ف ادْع مـ ذفؽ.  اإلزٖإ; -6

 ؾٕ٘ف ٓ دفٔؾ يثٌٝ ظذ أن افُحؾ مـ ادٍىرات.  ايهخٌ; - 7

ؾال دفٔؾ ظذ أُنٚ مـ ادٍىرات؛  بؾ إن ُمرى إذن  قطط٠ األشٕ; -8

 ؽر ُمرى احلْجرة, وٓ ييه مٚ وجد مـ افىًؿ ادر.

ٔح وٓ يي افىًؿ ٕٕف فٔس ٓ تٍىر ظذ افهح قطط٠ ايعني; -9

 بّجرى ضًٚم.

 ؾٕ٘ف فٔس بىًٚم وٓ ذاب. ;خبار ايطبٛ -10

 مـ  ؽر أن ُيدخؾ رء إػ بىْف. تصٚم ايطعاّ, - 11

ٓ بٖس أن يذوق اخلؾ, وافقء  ": -رض اهلل ظْٓم  -ؿٚل ابـ ظٌٚس 

 ."يريد ذاءه 

                                                           
(, حيث حكم عليو ِٔٗٓ(, كىو في الضعيفة لإلماـ األلباني رحمو اهلل )َُٖأخرجو الترمذم ) (ُ)

عيف جدا بالوضع, ثم قاؿ: قاؿ ابن عدم: " سعد بن طريف أحاديثو كلها ال يركيها غيره كىو ض
". كقاؿ الترمذم:" حديث غريب ليس إسناده بذاؾ, ال نعرفو إال من حديث سعد بن طريف, 
كىو يضعف ".ثم قاؿ رحمو اهلل: كقاؿ ابن معين: " ال يحل ألحد أف يركم عنو ". كقاؿ ابن 
حباف:" كاف يضع الحديث على الفور ".ثم قاؿ رحمو اهلل: كعمير بن مأموف؛ قاؿ الدارقطني:" ال 

 شيء ".
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بف إػ  ثؿ شٚل مْف رء مـ افدم, ؾٖفَك إشا نإ فٝ٘ جطح, – 12

خٚرجف, ثؿ ٕزل إػ بىْف رء مـ افدم بدون أن يُقن فف ؿهد, أو تًّد, 

 ؾٕ٘ف ٓ يٍىر.

 ادٍىرات افتل اختِػ ؾٔٓٚ أهؾ افًِؿ: مطأل٘:

 وُمٚ اختِػ ؾٔف افًِمء إٔف يٍىر أو ٓ ؟ أمقر:

افَلء؛ ؾذهٛ مجٓقرهؿ إػ أن مـ ؿٚء متًًّدا ؾٕ٘ف يٍىر, إول: 

 ِٔس ظِٔف رء.بخالف مـ ل يتًّد, ؾ

: رض اهلل ظْٓم -ن وأب افدرداء ومـ ؿٚل بٚفٍىر, اشتدل بحديٞ ثقبٚ

شؾٖؾَىر ؿٚء -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -أنَّ رشقَل اهللِ »
(ُ)

 . 

تًّد افَلء, وإٕم  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -وفٔس ف احلديٞ أن افٌْل 

 ؾٔف إٔف أؾىر, وفًِف حلَف ضر, أو تًٛ بًٌٛ افَلء.

َْك َهَذا: َأنَّ افٌَِّْلَّ  يرتَصٟ ضمح٘ اهلل:قاٍ ا ًْ َم َم َّٕ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َوإِ

ًِْض  - َذا ُرِوَي ِف َب َُ َْٖؾَىَر, فَِذفَِؽ َه َػ َؾ ًُ َٚء َؾَو ََ ًظٚ, َؾ َٚن َصٚئًِم ُمَتَىقِّ ـَ

ِٞ َأِب ُهرَ  ِؿ َظَذ َحِدي ِْ ًِ ُؾ ِظَْْد َأْهِؾ اف َّ ًَ ا, َواف ً نَّ ٍَ ِٞ ُم رض اهلل  -ْيَرَة احَلِدي

ـِ افٌَِّْلِّ -ظْف  ْلُء َؾاَل »: -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -, َظ ََ ٚئَِؿ إَِذا َذَرَظُف اف َأنَّ افهَّ

                                                           
 (.َِٕ(, كالترمذم برقم: )ُِّٖأخرجو أبو داكد في سننو برقم: ) (ُ)
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َْضِ  َٔ ِْ ًدا, َؾ ّْ َٚء َظ ََ ِْٔف, َوإَِذا اْشَت َِ , شَؿَوَٚء َظ َُٔٚن افثَّْقِريُّ ٍْ َُقُل ُش , َوبِِف َي

, َوَأمْحَُد, َوإِْشَحُٚق.  لُّ
ًِ ٚؾِ  ػىاَوافنَّ

ظْد افسمذي: أن  -رض اهلل ظْف  -ودفٔؾ اْلّٓقر حديٞ أب هريرة 

مـ ذرظف افَلء ؾِٔس ظِٔف ؿوٚء ومـ »افٌْل صذ اهلل ظِٔف و شِؿ ؿٚل: 

شاشتَٚء ظّدا ؾَِٔض
(ُ.)

  

  وف افٌٚب ظـ أب افدرداء و ثقبٚن و ؾوٚفٜ بـ ظٌٔد.ؿٚل: 

ُٞ َأِب ُهَرْيَرَة َح  :قاٍ اإلَاّ ايرتَصُٟ ِرُؾُف َحِدي ًْ َٕ  َٓ , ٌٛ ـٌ َؽِري ًَ ٌٞ َح ِدي

ـِ افٌَِّْلِّ  ـْ َأِب ُهَرْيَرَة, َظ , َظ ـَ ـِ ِشِري ـِ اْب ِٞ ِهَنٍٚم, َظ ـْ َحِدي صذ اهلل ظِٔف  -ِم

قًطٚ.-وشِؿ  ٍُ ٌد: َٓ ُأَراُه َُمْ َّّ َُٕس, وَؿَٚل ُُمَ ـِ ُيق ك ْب ًَ ِٞ ِظٔ ـْ َحِدي  , إَِّٓ ِم

 ُٞ ـِ افٌَِّْلِّ  َوَؿْد ُرِوَي َهَذا احَلِدي ـْ َأِب ُهَرْيَرَة, َظ ـْ َؽْرِ َوْجٍف, َظ صذ  -ِم

 ىػا َوَٓ َيِهحُّ إِْشَُْٚدُه. -اهلل ظِٔف وشِؿ 
ًٌٚ, فًدم ثٌقت  وافهحٔح أن افَلء ٓ يٍىر, ٓ متًًّدا, وٓ ؽٚص

 احلديٞ ف ذفؽ. 

ذهٛ مجٓقر أهؾ افًِؿ إػ أن احلجٚمٜ ٓ تٍىر, وذهٛ  احلجا١َ; - 2

 ف روايٜ إػ إٔف يٍىر. أمحد

                                                           
 (.ُٕٔٔ(, كابن ماجو )َِٕ(, كالترمذم )َِّٖأخرجو أبو داكد برقم: ) (ُ)
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رض اهلل  -ومـ رأى ظدم تٍىر افهٚئؿ, اشتدل بحديٞ ابـ ظٌٚس 

اْحَتَجَؿ َوُهَق ُُمِْرٌم, َواْحَتَجَؿ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َأنَّ افٌَِّْلَّ »: -ظْٓم 

ش َوُهَق َصٚئِؿٌ 
(ُ)

.  

ؿ وهذا احلديٞ أظِف أمحد وؽره مـ أهؾ افًِؿ, وافذي ييٓر واهلل أظِ 

ب ظذ خالؾف, وذـر آثٚر ف افٌٚب:  إٔف ٓ يثٌٝ مع أن افٌخٚري رمحف اهلل بقَّ

ِٚم, َوَؿَٚل  ًَ ـَ افىَّ ُف ُذـَِر ِظَْْدُه اْفُقُوقُء ِم َّٕ ٌٍَّٚس, َأ ـِ َظ ـِ اْب مْٓٚ مٚ جٚء َظ

َٚل:  ََ ٚئِِؿ, َؾ َٜ فِِهَّ َجَٚم ًة َواحْلِ ُش َمرَّ َّ َّٚ َخرَ  "إَْظ َم اْفُقُوقُء ُِم َّٕ َّٚ إِ َْٔس ُِم َج, َوَف

َّٚ َخَرَج  َْٔس ُِم َّٚ َدَخَؾ, َوَف ْىُر ُِم ٍِ َم اْف َّٕ "َدَخَؾ, َوإِ
 (ِ)

. 

إٕم افقوقء ُمٚ خرج وفٔس ُمٚ دخؾ, وإٕم افهٔٚم  "و جٚء ظـ ظُرمٜ: 

 أخرجف افٌَٔٓل ف افهٌرى بًْد صحٔح. "ُمٚ دخؾ وفٔس ُمٚ خرج 

 -رض اهلل ظْف  -س بـ مٚفؽ وُمـ ـٚن يرى أن احلجٚمٜ ؽر مٍىرة, إٔ 

ـْ َأْجِؾ  "وؿٔؾ فف:  َّٓ ِم , إِ َٓ ِٚئِؿ؟ َؿَٚل:  َٜ فِِهَّ َجَٚم َرُهقَن احْلِ ُْ ُْْتْؿ َت ـُ َأ

ِػ  ًْ "افوَّ
(ّ)

 . 

                                                           
(, كاللفظ لو, كأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ُّٖٗأخرجو البخارم في صححيو برقم: ) (ُ)

 «.اٍحتىجىمى كىىيوى ميٍحًرـه  -صلى اهلل عليو كسلم  -أىفَّ النًَّبيَّ »(, بلفظ مختصر, َُِِ)

(, كىذا سند ّّٗ(, كقاؿ األلباني رحمو اهلل في اإلركاء برقم: )ُّٗٗأخرجو ابن أبي شيبة: ) (ِ)
 .صحيح رجالو ثقات رجاؿ الشيخين

 (.َُْٗأخرجو البخارم في صححيو برقم: ) (ّ)
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 -رض اهلل ظْف  -واحتٟ ادخٚفٍقن بم رواه افسمذي ظـ راؾع بـ خديٟ 

شَوادَْحُجقمُ  َأْؾَىَر احَلِٚجؿُ »افٌْل صذ اهلل ظِٔف و شِؿ: : ؿٚل  ؿٚل
(ُ)

. 

ـِ َأْوٍس,  قاٍ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل: اِد ْب ٍد, َوَصدَّ ًْ , َوَش ـْ َظِعٍّ ٌَِٚب َظ َوِف اف

ٍٚر, َوَأِب  ًَ ـُ َي ُٚل: اْب ََ ـِ ِشٍَْٚن, َوُي ِؾ ْب َِ
ًْ , َوَم َٜ ـِ َزْيٍد, َوَظٚئَِن َٜ ْب َوَثْقَبَٚن, َوُأَشَٚم

ٌٍَّٚس, َوَأِب مُ  ـِ َظ  قَشك, َوباَِلٍل.ُهَرْيَرَة, َواْب

ـٌ َصِحٌٔح.ُقاٍ أبٛ عٝػ٢: ًَ ٌٞ َح ٍٟ َحِدي ـِ َخِدي ُٞ َراؾِِع ْب  َوَحِدي

ُف َؿَٚل:  َّٕ ٌٍَؾ َأ ـِ َحْْ َد ْب ـْ َأمْحَ ُٞ َراؾِِع َوُذـَِر َظ ٌَِٚب َحِدي ٍء ِف َهَذا اف َأَصحُّ َرْ

. ٍٟ ـِ َخِدي  ْب

ُف َؿَٚل:  َّٕ ٌِْد اهللِ َأ ـِ َظ ـْ َظِعِّ ْب ُٞ َوُذـَِر َظ ٌَِٚب َحِدي ٍء ِف َهَذا اف َأَصحُّ َرْ

َٜ احَلِديَثْغِ  ـْ َأِب ِؿاَلَب ثٍِر َرَوى َظ ـَ ـَ َأِب  َٔك ْب ـِ َأْوٍس َٕنَّ حَيْ اِد ْب َثْقَبَٚن, َوَصدَّ

ِؿ  ِْ ًِ ـْ َأْهِؾ اف ِرَه َؿْقٌم ِم ـَ ـِ َأْوٍس. َوَؿْد  اِد ْب َٞ َصدَّ َٞ َثْقَبَٚن, َوَحِدي ٚ, َحِدي ًً مَجِٔ

ـْ  ٚئِِؿ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َأْصَحِٚب افٌَِّْلِّ  ِم َٜ فِِهَّ ِهْؿ: احِلَجَٚم َوَؽْرِ

ًَْض َأْصَحِٚب افٌَِّْلِّ  ِْٔؾ,  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َحتَّك َأنَّ َب َِّ اْحَتَجَؿ بِٚف

 ٌَ ـُ ادُْ َُقُل اْب َذا َي َر, َوِِبَ َّ ـُ ُظ , َواْب ِريُّ ًَ ْؿ: َأُبق ُمقَشك إَْص ُٓ  َٚرِك.ِمْْ

ٌُْد  قاٍ أبٛ عٝػ٢ ضمح٘ اهلل: َُقُل: َؿَٚل َظ ـَ َمُْْهقٍر َي ُٝ إِْشَحَٚق ْب ًْ
ِّ َش

َوُٚء. ََ ِْٔف اف َِ ًَ ـْ اْحَتَجَؿ َوُهَق َصٚئٌِؿ َؾ : َم ِديٍّ ْٓ ـُ َم ـِ ْب مْحَ  افرَّ

                                                           
 (.ْٕٕأخرجو الترمذم في سننو برقم: ) (ُ)
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ـُ َمُْْهقٍر:  ُد, َوإِْشَحُٚق.َؿَٚل إِْشَحُٚق ْب َذا َؿَٚل َأمْحَ َُ  َوَه

, َؿَٚل:  اهلل:قاٍ أبٛ عٝػ٢ ضمح٘  َراِّنُّ ٍَ ْظ َثَْٚ افزَّ : َحدَّ لُّ
ًِ ٚؾِ َؿْد وَؿَٚل افنَّ

ـِ افٌَِّْلِّ  ـِ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -ُرِوَي َظ ُف اْحَتَجَؿ َوُهَق َصٚئٌِؿ, َوُرِوَي َظ َّٕ َأ

ُف َؿَٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -افٌَِّْلِّ  َّٕ ُؿ َوَٓ أَ  ش َأْؾَىَر احَلِٚجُؿ َوادَْحُجقمُ »َأ َِ ْظ

َٚن  ـَ َٜ َوُهَق َصٚئٌِؿ  ـِ احَلِديَثْغِ َثٚبًِتٚ, َوَفْق َتَقؿَّك َرُجٌؾ احِلَجَٚم ـْ َهَذْي َواِحًدا ِم

ىَِرُه.  ٍْ , َوَفْق اْحَتَجَؿ َصِٚئٌؿ َلْ َأَر َذفَِؽ َأْن ُي َّٛ إيَِلَّ  َأَح

ْكَ ؾَ 
ِّ ٚ بِ َداَد, َوَأمَّ ٌْ ٌَ لِّ بِ

ًِ ٚؾِ َٚن َؿْقُل افنَّ ـَ َذا  َُ ْ َيَر َه , َوَل ِٜ ْخَه َمَل إَِػ افرُّ

 : َٖنَّ َّٟ بِ ًْٖشٚ, َواْحَت ٚئِِؿ َب ِٜ فِِهَّ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -افٌَِّْلَّ »بِٚحِلَجَٚم

ِٜ افَقَداِع َوُهَق ُُمِْرٌم َصٚئِؿٌ   إتٓك. ش اْحَتَجَؿ ِف َحجَّ

  ( قاٍ:4/155ٚف٢ " ايفتح " يًخافغ ابٔ حجط حفع٘ اهلل تعاىل )

صح حديٞ أؾىر احلٚجؿ وادحجقم بال ريٛ , فُـ " ابٔ حعّ:ٚقاٍ 

وجدٕٚ مـ حديٞ أبك شًٔد: أرخص افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ف احلجٚمٜ 

فِهٚئؿ. وإشْٚده صحٔح , ؾقجٛ إخذ بف , ٕن افرخهٜ إٕم تُقن بًد 

. "افًزيّٜ , ؾدل ظذ ًٕخ افٍىر بٚحلجٚمٜ شقاء ـٚن حٚمجٚ أو ُمجقمٚ

 إتٓك.

ٛ اإلمٚم افنٚؾًل رمحف اهلل تًٚػ إػ أن هذا احلديٞ مًْقخ بًٍؾ وذه

 افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, إٔف احتجؿ وهق صٚئؿ.

 وادًٖفٜ خالؾٜٔ, واخلالف ؾٔٓٚ ـٌر بغ أهؾ افًِؿ ؿديًم وحديًثٚ. 
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وذهٛ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ, واإلمٚم ابـ افَٔؿ, واإلمٚم افًثّٔغ, 

إلمٚم افقادظل, ومجع مـ افًِمء ادتَدمغ, ومجع مـ افًِمء وصٔخْٚ ا

ادتٖخريـ, رمحٜ اهلل تًٚػ ظِٔٓؿ أمجًغ, يرون أن احلٚجؿ وادحجقم 

 يٍىران إذا وؿًٝ مْٓم احلجٚمٜ ف ُنٚر رموٚن.

 ٚجا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايبٝٗكٞ ايصػط٣ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ْدِريِّ ر ٍٔد اخْلُ ًِ َِِْٔف ض اهلل ظْف: مـ حديٞ َأِب َش  َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:   َٜ ِف َدْظَقى »َوَش ََ ُد َهِذِه افىَِّري ِـّ َٗ ٚئِِؿ ُي ِٜ فِِهَّ َجَٚم َص ِف احْلِ َرخَّ

ِخ  ًْ شافَّْ
(ُ)

. 

ـْ  ٚقاٍ ايبٝٗكٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: ٌٍَّٚس ِم ـِ َظ ـِ اْب َذفَِؽ َمٚ ُرِوَي َظ ـَ َو

ُد  ِـّ َٗ  َمٚ َرَواُه. َؾْتَقاُه ُي

ؿٚل اإلمٚم ُمّد ابـ خزيّٜ رمحف اهلل تًٚػ هل مـ ش, احلجٚمٜ»وزيٚدة: 

 ؿقل أب شًٔد اخلدري رض اهلل ظْف.

إٔف ـٚن حيتجؿ ف ُنٚر رموٚن "جٚء ظْف:  -رض اهلل ظْٓم  -وابـ ظّر 

 ."ثؿ جٚء ظْف بًد ذفؽ إٔف ـٚن حيتجؿ ف افِٔؾ

                                                           
(, كقد تقدـ تخريج اإلماـ ُّْٕو اإلماـ البيهقي رحمو اهلل تعالى في سننو الصغرل )أخرج (ُ)

(: فالحديث بهذه الطرؽ صحيح ال شك ُّٗاأللباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء فقد قاؿ فيو )
 فيو, كىو نص في النسخ, فوجب األخذ بو كما سبق عن ابن حـز رحمو اهلل.
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إذا ـٕٚٝ احلجٚمٜ ٔؾ آخر, ؿٚل: وفِنٔخ ابـ ظثّٔغ رمحف اهلل تٍه

ؾٕ٘ف يٍىر  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -بٚفَرون افتل ـٕٚٝ ظذ ظٓد افٌْل 

احلٚجؿ وادحجقم؛ أمٚ إذا ـٕٚٝ احلجٚمٜ بٕٚجٓزة احلديثٜ, ؾٕ٘ف يٍىر 

  ىػاادحجقم ٓ احلٚجؿ؛ وذفؽ أن احلجٚمٜ تٗدي إػ وًػ ادحتجؿ. 
 :-رض اهلل ظْف  -شًٔد اخلدري وف افهٌرى فإلمٚم فٌَِٔٓل ظـ أب 

َص » ِٜ   صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ف -رشقُل اهلِل  َرخَّ ٌِ َُ  فِهٚئِؿ, اف

 ِٜ شواحِلَجٚم
(ُ)

. 

وفُـ افذي ييٓر واهلل أظِؿ أن احلجٚمٜ مٍىرة؛ ٕن احلديٞ صحٔح 

 واهلل أظِؿ. سيح

 

 

 
                                                           

( كالدارقطني من ُ/َُِ/ُ(,أخرجو الطبراني )ُّٗو اهلل في اإلركاء )قاؿ اإلماـ األلباني رحم (ُ)
طريق المعتمر بن سليماف سمعت حميد الطويل يحدث عن أبى المتوكل عن أبى سعيد بو. كقاؿ 

( : " كقاؿ ابن ُٓٓ/ْالدارقطني: " كلهم ثقات , كغير معتمر يركيو موقوفا ".كفى " الفتح " )
: صح حديث أفطر الحاجم ك  المحجـو بال ريب , لكن كجدنا من حديث أبى سعيد: أرخص حـز

في الحجامة للصائم. كإسناده صحيح , فوجب األخذ بو , ألف  -صلى اهلل عليو كسلم  -النبي 
الرخصة إنما تكوف بعد العزيمة , فدؿ على نسخ الفطر بالحجامة سواء كاف حاجما أك محجوما. 

يعنى في الكبرل( كابن خزيمة كالدارقطني , كرجالو انتهى. كالحديث المذكور أخرجو النسائي )
ثقات , لكن اختلف في رفعو ككقفو ". ثم قاؿ رحمو اهلل: ... فالسند صحيح , كال علة فيو سول 
عنعنة حميد , لكنهم قد ذكركا أف حديثو عن أنس إنما تلقاه عن ثابت عنو , كثابت ثقة محتج بو 

  في الصحيحين.
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 حهِ ايتربع بايسّ َٔ ايصا٥ِ يف ْٗاض ضَطإ: 
فتزع بٚفدم, ؾ٘ذا ـٕٚٝ احلجٚمٜ مٍىرة, ويدخؾ ف ذفؽ, مًٖفٜ ا

ؾِٔتحؼ ِبٚ مًٖفٜ افتزع بٚفدم, وإُنٚ مٍىرة  ظذ افهحٔح مـ أؿقال أهؾ 

 افًِؿ.

 : يًصا٥ِ, ٚأخص ايسّ َٔ أجٌ ايفخص حهِ ضطب اإلبط٠
 أمٚ ضب اإلبرة, وأخذ افتحِٔؾ ؾال يِتحؼ ذفؽ ٕمقر: 

 : ًٓ  أن هذا فٔس بحجٚمٜ.  أو

 :ًٚٔ  يًر, ـٚفدم ئًؾ مـ اْلرح.إٔف رء ثٕٚ

 إزخاٍ املٓعاض يف املعس٠ يًصا٥ِ:  – 3

 .ٚ ًَ  ذهٛ بًض أهؾ افًِؿ  إػ إٔف يٍىر مىِ

و ذهٛ بًوٓؿ إػ افتٍهٔؾ, ؾَٚل: إن ـٚن يقوع ظذ ادْيٚر رء مـ 

افدهقن افتل تِْٔف وتًِٓف, ؾ٘ن اإلًٕٚن يٍىر, وأمٚ إذا ـٚن ٓ يقوع ظِٔف 

 ٓٚز ـم هق ؾٕ٘ف ٓ يٍىر, وهذا افَقل ؿريٛ. رء, وإٕم يدخؾ اْل

ؾِق أن اإلًٕٚن أدخؾ   (:370قاٍ ابٔ ايعجُٝني يف ؾطح املُتع )ص: 

 مْيًٚرا إػ ادًدة حتك وصؾ إفٔٓٚ ؾٕ٘ف يُقن بذفؽ مٍىر.

وافهحٔح إٔف ٓ يٍىر إٓ أن يُقن ف هذا ادْيٚر, دهـ أو ٕحقه يهؾ 

ف يُقن بذفؽ مٍىًرا وٓ َيقز اشتًمفف ف إػ ادًدة بقاشىٜ هذا ادْيٚر ؾٕ٘

 افهقم افقاجٛ إٓ فِيورة.
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 بًع ايٓدا١َ: -4
وأمٚ بِع افْخٚمٜ, وافريؼ, ؾ٘ن ذفؽ ٓ يٍىر, فُْف مـ إؿذار افتل 

 يٌٌْل فإلًٕٚن أن يتخِص مْٓٚ.

إٔف مجع افريؼ ف ؾِٔف, أو تْخؿ وجًؾ يًِٛ ِبٚ ف ؾِٔف حتك اشتَرت, فق ّ

بِؾ خٔىٚ ثؿ أدخِف إػ ؾٔف وجًؾ يّهف, مثؾ هذه إمقر ُمؾ   ثؿ بًِٓٚ, أو

 صٌٜٓ يٌٌْل فإلًٕٚن أن يٌتًد ظْٓٚ.

يِؼ, َواْزِدَراُدُه  (:419 - 418/ 3قاٍ يف احلاٟٚ ايهبري ) ُع افرِّ ِْ ٚ َب مَّ
َٖ َؾ

ٍٚم: ًَ ِٜ َأْؿ َذ َثاَلَث ًَ  َؾ

َٖا: ًٓ ؾحٚٓ, ؾٓذ َأَحُس َع مٚ يتخِػ ف ؾّف حٚ َِ ٌْ ُد بِِف َأْن َي ًُ ٍْ َٓ َي ا جٚيز 

ُُُِْف آحساز مْف. ّْ َٓ ُي ُف  َّٕ َ ِٕ ْقُم,    افهَّ

ىُِر بِِف إمِْجًَٚظٚ,  َٚايٖجأْٞ: ٍْ َذا ُي َٓ ُف َؾ ًُ
ِف ُثؿَّ َيْزَدِرُدُه َوَيٌَْتِِ ِّ ـْ َؾ يَؼ ِم َّٟ افرِّ ُّ َأْن َي

ِؾ. ـْ ِِْٖٕػ فأِْلَ َت ًْ ٚدُْ ـَ ُف  َّٕ َ ِٕ 

ُِ ايٖجأيُح: ل ؾِْىِرهِ أَ  َٚاِئكِػ ٍِ ُف َؾ ًَ
ٌَْتِِ ُثَر, ُثؿَّ َي ُْ ِف َحتَّك َي ِّ ُف ِف َؾ ًَ َّ ْن ََيْ

ِٚن: َٓ  َوْج

َُا: ُٖ ـْ ِمْثِِِف. َأَحُس ِز ِم َٜ ِف افتََّحرُّ ََّ َٓ َمَن ُف  َّٕ َ ِٕ  َؿْد َأْؾَىَر بِِف 

ٍْ  َٚايٖجأْٞ: َٓ ُي َذفَِؽ  َُ ِِِِِٔف, َؾ ََ ىُِر بِ ٍْ َٓ ُي ُف  َّٕ َ ِٕ ىُِر  ٍْ ٚ َٓ ُي ثِِرِه, َوَأمَّ َُ ىُِر بِ

ِٚن: َٓ ٚ َوْج َٓ ٔ ٍِ ٚ َؾ َٓ ًَ َِ ُٜ إَِذا اْبَت  افَُّْخَٚم

َُا: ُٖ ٚ. َأَحُس  َؿْد َأْؾَىَر ِِبَ
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ـْ َصْدِرِه ُثؿَّ  َٚايٖجأْٞ: ٚ ِم َٓ ىُِر, َؾِْ٘ن َأْخَرَج ٍْ ُف ُي َّٕ ِحُٔح َأ ٚ, َوافهَّ ىِْر ِِبَ ٍْ ْ ُي َل

ََلْ  ْٚف ـَ ْد َأْؾَىَر  ََ ٚ َؾ َٓ ًَ َِ ْ يٍىر اْبَت ِف, َأْو ِدَمِٚؽِف َل َِ ِْ ـْ َح ٚ ِم َٓ ِء, َوإِْن َأْخَرَج

 ىػاـٚفريؼ. 
ُّا: -5 وُمٚ َيؾ بٚفهقم ؿقل افزور وافًّؾ  قٍٛ ايعٚض ملٔ نإ صا٥

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة  ًَ صذ اهلل ظِٔف  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -رض اهلل ظْف  -بف, ؾ

ْ َيَدْع َؿقْ » :-وشِؿ  ـْ َل ٌٜ ِف َم َْٔس هللَِِّ َحَٚج َِ ؾ, َؾ ْٓ َؾ بِِف, َواْْلَ َّ ًَ وِر, َواْف َل افزُّ

اَبفُ  َٚمُف َوَذَ ًَ شَأْن َيَدَع َض
 (ُ)

 . 

وذهٛ ابـ حزم إػ افَقل بٌىالن افهقم بٚدًٚيص, وافهحٔح إٔف ٓ 

 يٌىؾ وفُْف يٖثؿ.

ؾٌٌْٔل فإلًٕٚن ف يقم صقمف أن يٌٚدر إػ ذـر اهلل ظز وجؾ, ودظٚئف, 

ورجٚئف, وؿراءة افَرآن, واإلحًٚن إػ افٌر, بٚفَقل, وافًٍؾ, وإذا ُشٛ, 

 أو ُصتؿ, ٓ يٌٚدر إػ افرد.

وؿقل افزور, ينّؾ صٓٚدة افزور, وافًٛ, وافُذب, وافٌٓٝ, وافٌٌٜٔ, 

 وافّّْٜٔ, وصٚمؾ فُؾ مًهٜٔ. 

 َٜ ِٚوَي ًَ ْؿ ": , َؿَٚل َذاَت َيْقمٍ -رض اهلل ظْف  -ؾٍل صحٔح مًِؿ, َأنَّ ُم ُُ َّٕ إِ

ٌِلَّ اهللِ »َؿْد َأْحَدْثُتْؿ ِزيَّ َشْقٍء:  َٕ ـِ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َوإِنَّ  َُنَك َظ

                                                           
 (.َٕٓٔحيحو برقم: )أخرجو البخارم في ص (ُ)
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ورِ  َٓ َوَهَذا ش, افزُّ : َأ ُٜ ِٚوَي ًَ ٌٜ َؿَٚل ُم ٚ ِخْرَؿ َٓ ًهٚ َظَذ َرْأِش ًَ َؿَٚل: َوَجَٚء َرُجٌؾ بِ

وُر َؿَٚل َؿَتَٚدُة:  ثُِّر بِِف ا»افزُّ َُ ِْل َمٚ ُي ًْ َرِق َي ـَ اخْلِ َـّ ِم َٚرُه ًَ ُٚء َأْص ًَ شفِّْ
 (ُ)

 . 

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة   -, َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ -رض اهلل ظْف  -وف مًْد أمحد َظ

َىُش, َوُربَّ »: -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ًَ قُع َواْف َِٔٚمِف اْْلُ ـْ ِص ُربَّ َصٚئٍِؿ َحيُُّف ِم

 ًَّ َِٔٚمِف اف ـْ ِؿ رُ َؿٚئٍِؿ َحيُُّف ِم شَٓ
(ِ)

 واهلل ادقؾؼ. 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ُِِٕأخرجو مسلم في صحيحو برقم: ) (ُ)

 (.ٖٖٔٓأخرجو أحمد في مسنده برقم: ) (ِ)
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 ]حكم الحجامة في الصيام[

ـِ ) – 111 ٌٍَّٚس َوَظ ـِ َظ َم اْب ُٓ صذ اهلل ظِٔف  -َأنَّ افٌَِّْلَّ » ;َرِضَ اهللَُّ َظْْ

شاْحَتَجَؿ َوُهَق ُُمِْرٌم, َواْحَتَجَؿ َوُهَق َصٚئِؿٌ  -وشِؿ 
(ُ)

ٌَُخِٚريُّ   (.. َرَواُه اْف

 ******************************* الشرح:

  .ضاق املصيف احلدٓح لبٔاٌ حله احلجام٘ للصائه

 .وؿد تَدم افُالم حقل هذه ادًٖفٜ, وذـر خالف أهؾ افًِؿ ؾٔٓٚ

 (: 932قاٍ اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل يف اإلضٚا٤ حتت حسٜح ضقِ )
 "رم ُم "فُـ ضًـ اإلمٚم أمحد ؾٔف, ؾٕ٘ف أورده مـ هذا افقجف بزيٚدة: 

ـم ف افىريؼ افثٕٜٚٔ وروايٜ افىٔٚفز ف هذه افىريؼ, ؾَد ذـر صٔخ 

ؿٚل مْٖٓ:  " :ـ بتحََْٔٚ( 61اإلشالم ابـ تّٜٔٔ ف رشٚفتف ف افهٔٚم )ص 

شٖفٝ أمحد ظـ حديٞ حٌٔٛ بـ افنٓٔد ظـ مّٔقن بـ مٓران ظـ ابـ 

 : فٔسظٌٚس أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ احتجؿ وهق صٚئؿ ُمرم؟ ؾَٚل

                                                           
« الفتح»(, كتكلم بعضهم في الحديث, لكن كما قاؿ الحافظ في ُّٖٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

(. كقد أعل الحديث أحمد ّٕٕكانظر رقم )«. الحديث صحيح ال مرية فيو(: »ُٖٕ/ ْ)
يحيى القطاف كابن المديني, فذكركا أف الصـو ليس محفوظنا في الحديث, كإنما احتجم كىو ك 

, كذكر أحمد أف عطاء كطاكسنا كسعيد بن جبير رككا الحديث عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  محـر
, كالحافظ ابن حجر رحمو اهلل تعالى قد دافع عن الحديث في الفتح كبين أف  كلم يذكركا الصـو

", كأنهما قضيتاف, كما يشير إلى ذلك لفظ اإلماـ  المعل إنما ىو لفظ: "احتجم كىو صائم محـر
, كمرة احتجم كىو صائم, فوىم بعض الركاة فجعلها قضية  البخارم, مرة احتجم كىو محـر

 كاحدة, كاهلل أعلم.
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 ."بهحٔح , وؿد إُٔره حئك بـ شًٔد إٕهٚري 

واشتنُؾ "ووجف اإلُٕٚر مٚ َِٕف احلٚؾظ ظـ افًْٚئل, ؾَٚل ظْف:  قًت:

ـقٕف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مجع بغ افهٔٚم واإلحرام ٕٕف ل يُـ مـ صٖٕف 

افتىقع بٚفهٔٚم ف افًٍر, ول يُـ ُمرًمٚ إٓ وهق مًٚؾر, ول يًٚؾر ف 

 ."ػ جٜٓ اإلحرام إٓ ف ؽزاة افٍتح, ول يُـ حْٔئذ ُمرمٚ رموٚن إ

ؿِٝ: وىف اْلِّٜ إوػ ٕير, ؾم ادٕٚع مـ ذفؽ؟ ؾًِِف  " قاٍ احلافغ:

ؾًؾ مرة فٌٔٚن اْلقاز , وبّثؾ هذا ٓ ترد إخٌٚر افهحٔحٜ , ثؿ طٓر يل أن 

إصقب بًض افرواة مجع بغ إمريـ ف افذـر , ؾٖوهؿ أُنم وؿًٚ مًٚ, و

 . "احتجؿ وهق صٚئؿ, واحتجؿ وهق ُمرم  "روايٜ افٌخٚري: 

ؾٔحّؾ ظذ أن ـؾ واحد مْٓم وؿع ف حٚفٜ مًتَِٜ, وهذا ٓ مٕٚع مْف, 

 "ؾَد صح إٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صٚم ف رموٚن وهق مًٚؾر, وهق ف 

ومٚ ؾْٔٚ صٚئؿ إٓ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ »بٍِظ:  "افهحٔحغ 

 .ويَقى ذفؽ أن ؽٚفٛ إحٚديٞ ورد مٍهالش, د اهلل بـ رواحٜوظٌ

وهذا هق افتحَٔؼ, وبف يزول اإلصُٚل إن صٚء اهلل تًٚػ , وفُـ  فكًت:

فٔس هْٚك مٚ ينًر بٖن احتجٚمف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق صٚئؿ ـٚن ف 

شٍر, ؾٔحتّؾ أن يُقن وؿع ذفؽ مْف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ف افًٍر, 
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يُقن ف احلي, ؾال ضورة حْٔئذ إلثٌٚت إٔف صذ اهلل ظِٔف وحيتّؾ أن 

 ىػاوشِؿ صٚم ف رموٚن وهق مًٚؾر, ؾتٖمؾ. 
ـِ » قْلُ: َم  َوَظ ُٓ ٌٍَّٚس َرِضَ اهللَُّ َظْْ ـِ َظ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َأنَّ افٌَِّْلَّ  ;اْب

 .شاْحَتَجَؿ َوُهَق ُُمِْرٌم, َواْحَتَجَؿ َوُهَق َصٚئِؿٌ  -

ـْ اْحَتَجَؿ َوُهَق َصٚئٌِؿ: َوَؿْد اْخ  َّ ََِػ ؾِٔ  َت

ِٚشٌخ  َٕ , َوَؿُٚفقا: إنَّ َهَذا  ِٜ
َّّ
َئِ ْٕ ـْ ا َثُر ِم ـْ َ ْٕ ٚئَِؿ ا ىُِر افهَّ ٍْ َٓ ُت  َٚ َٛ إَػ َأُنَّ َؾَذَه

ـِ َأْوٍس.  اِد ْب ِٞ َصدَّ ِدي  ىػاحِلَ
 ٚاهلل املٛفل

********** 
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ـْ ) – 111 ـِ َأْوٍس َوَظ اِد ْب َأَتك َظَذ  طَأنَّ َرُشقَل اهللَِّ »ض اهلل ظْف: رَصدَّ

َٚل:  ََ َتِجُؿ ِف َرَمَوَٚن. َؾ ِٔع َوُهَق حَيْ َِ
ٌَ ِٚجُؿ ]َواْدَْحُجقُم[»َرُجٍؾ بِْٚف شَأْؾَىَر احْلَ

 

(ُ)
ٌَّٚنَ  ـُ ِح , َواْب َٜ َّ ـُ ُخَزْي ُد, َواْب َحُف َأمْحَ , َوَصحَّ ِمِذيَّ ْ َّٓ افسِّ ُٜ إِ ًَ ّْ  (.. َرَواُه اخْلَ

 ******************************* الشرح:

ِٚجُؿ ]َواْدَْحُجقُم[» قْلُ:  ش. َأْؾَىَر احْلَ

 (: 1/570قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ـْ  َٜ َظَؼَ ِم ـْ ِشتَّ ُٜ َظ َّّ

َئِ ْٕ ُه, َوَأْخَرَجُف ا ٌَُخِٚريُّ َوَؽْرُ َحُف اْف ُٞ َؿْد َصحَّ ِدي احْلَ

َحٚ . افهَّ ِٜ  َب

َِٔع ايٖصٔػرِي: ٞٓ ٔفٞ اِيَجا ُٝٛٔط ٍَ ايٗػ ُف ُمَتَقاتٌِر.  ََٚقا َّٕ وؿد تَدم افُالم , اهـ إ

 .ظذ ادًٖفٜ ؾال داظل فِتُرار

********** 

                                                           
, (ُُٖٔ(, كابن ماجو )ُّْْ« )الكبرل»(, كالنسائي في ِّٗٔأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

, كىذا «أ»( كما بين الحاصرتين سقط من ُِٗ - ُِٖ/ ٓ(, كابن حباف )ِّٖ/ ٓكأحمد )
( كأما َّْ/ ُ« )المستدرؾ»من سهو الناسخ. كاهلل أعلم. كتصحيح أحمد نقلو الحاكم في 

عزكه البن خزيمة فال أظنو إال كىما. كاهلل أعلم. كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو 
 (. ِْٕبرقم )اهلل تعالى 

ابن خزيمة أخرجو من حديث ثوباف, كليس من حديث شداد بن أكس رضي اهلل عنهما. «: تنبيو»
كىذا الحديث قد جاء عن جماعة ـ الصحابة رضي اهلل عنهم كأكثرىا معل, كأصح شيء من 

 حديث ثوباف كشداد بن أكس كما في التلخيص كنصب الراية.
قولو: بالبقيع. خطأ فاحش, فإف النبي صلى »/ أ(:  ٖٗ)ؽ / « التنقيح»قاؿ الذىبي في «: تنبيو»

 «.اهلل عليو كسلم كاف يـو التاريخ المذكور في مكة, اللهم إال أف يريد بالبقيع السوؽ
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ـْ ) – 111 ـِ َمٚفٍِؽ َوَظ َِٕس ْب ِٝ »َؿَٚل:  -رض اهلل ظْف  -َأ ِرَه ـُ ُل َمٚ  َأوَّ

ٚئِؿِ  ُٜ فِِهَّ َجَٚم ٍَ  ;احْلِ ًْ رَّ بِِف افٌَِّْلُّ َأنَّ َج َّ ٍٛ اِْحَتَجَؿ َوُهَق َصٚئٌِؿ, َؾ ـَ َأِب َضٚفِ َر ْب

َٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  - ََ َص افٌَِّْلُّ ش, َأْؾَىَر َهَذانِ »َؾ صذ اهلل  -ُثؿَّ َرخَّ

َتِجُؿ َوُهَق َصٚئِؿٌ  -ظِٔف وشِؿ  ٌَٕس حَيْ َٚن َأ ـَ ٚئِِؿ, َو ِٜ فِِهَّ َجَٚم ُد ِف احْلِ ًْ شَب
(ُ)

 .

اهُ  اَرُؿْىِْلُّ َوَؿقَّ  (.َرَواُه افدَّ

 ******************************* الشرح:

 مٚ ذهٛ إفٔف بًض أهؾ غفٌٔ :احلدٓح ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل

 افًِؿ, مـ أن افَقل ف إؾىٚر احلٚجؿ وادحجقم مًْقخ. 

                                                           
من «. كلهم ثقات, كال أعلم لو علة»( كقاؿ: ٕ/  ُِٖ/ ِأخرجو اإلماـ الدارقطني )منكر.  (ُ)

نا عبد اهلل بن المثنى, عن ثابت البناني, عن أنس بن طريق خالد بن مخلد القطواني, قاؿ: حدث
مالك كذكره, كىذا إسناد ضعيف؛ ألف خالد من مخلد القطواني صدكؽ لو مناكير, كعبد اهلل بن 
المثنى صدكؽ كثير الخطأ, كىذا الحديث قد أنكره ابن عبد الهادم في التنقيح,  كشيخ اإلسالـ  

حجر في الفتح, كلم يخرجو أحد غير الدارقطني. قاؿ كما في شرح كتاب الصياـ, كالحافظ ابن 
( ِّٗ(: أخرجو الدارقطني )ُّٗاإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء تحت حديث رقم )

( كقاؿ األكؿ منهما , كأقره اآلخر: " كلهم ثقات , كال أعلم لو علة ". ِٖٔ/ْ) كعنو البيهقي
" بأنو شاذ اإلسناد كالمتن فراجع كالمو في " نصب  كىو كما قاال , لكن أعلو صاحب " التنقيح

( فإنو لم يورد كالـ ُٕٗ( كسكت عليو , كأما الحافظ في " الدراية " )ص َْٖ/ِالراية " )
الدارقطني فيو كال كالـ " التنقيح " عليو. كاهلل أعلم. ثم رأيت الحافظ قد أكرد الحديث في " 

( : " كركاتو كلهم من رجاؿ البخارم, إال أف في ُٓٓ/ْالفتح " من ركاية الدارقطني ثم قاؿ )
المتن ما ينكر, ألف فيو أف ذلك كاف في " الفتح " , كجعفر قتل قبل ذلك ". كذا قاؿ: كليس في 

 المتن , حتى كال في سياؽ الحافظ أف ذلك كاف في " الفتح " , فاهلل أعلم.
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ٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وـم ترى احلديٞ ؤًػ وٓ يثٌٝ ظـ اف

 ., واهلل أظِؿؿوشِ

********** 
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 ]حكم الكحل في الصيام[

ـْ ) – 118 َٜ َوَظ ٚ:  -َظٚئَِن َٓ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َأنَّ افٌَِّْلَّ »َرِضَ اهللَُّ َظْْ

َتَحَؾ ِف َرَمَوَٚن, َوُهَق َصٚئِؿٌ  - ـْ شا
(ُ)

ًٍِٔػ.  ـُ َمَٚجْف بِِْ٘شٍَْٚد َو  . َرَواُه اْب

 ْ : َؿَٚل افسِّ ءٌ "ِمِذيُّ "َٓ َيِهحُّ ؾِِٔف َرْ
(ِ)

.) 

 ******************************* الشرح:

 .احلدٓح لبٔاٌ حله اللخل للصائهزمحُ اهلل تعاىل ضاق املصيف 

تَدم أن آـتحٚل ف افهقم ؽر مْٓل ظْف, وإٔف ٓ يٍىر؛ ٕن افًغ 

 فًٔٝ بٍّْذ فِىًٚم.

 آفف وشِؿ ف افْٓل ظـ آـتحٚل ول يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ

 ف افهٔٚم حديٞ.

 
 

                                                           
ا.  (ُ) (, كضعفو اإلماـ األلباني رحمو ُٖٕٔأخرجو اإلماـ ابن ماجو في سننو )الحديث ضعيف جدن

(: كقاؿ فيو: كجملة القوؿ؛ أف الحديث بهذا اإلسناد َُٖٔاهلل تعالى في الضعيفة برقم )
ضعيف, كقد ضعفو النوكم كتبعو الحافظ ابن حجر في "التلخيص". كالحديث في إسناده سعيد 

 تعالى, كضعفو اإلماـ النسائي, بن عبد الجبار الزبيدم كقد كذبو اإلماـ ابن جرير الطبرم رحمو اهلل
كقاؿ ابن المديني: لم يكن بشيء, كقاؿ مسلم: متركؾ الحديث. انظر التلقيح, كالتلخيص, 

  كشرح العلل. أفاده المحقق.
كفي «. ال يصح في ىذا الباب شيء»كالشرح: « البلوغ»ىكذا في األصلين, كفي المطبوع من  (ِ)

 «.صلى اهلل عليو كسلم شيء ال يصح عن النبي( »َُٓ/ ّ« )السنن»
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 (: 726قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل يف غٓٓ٘ عٓس حسٜح ضقِ )
ْؿ, َوُهَق َؿْقُل " ُٓ ُو ًْ ِرَهُف َب َُ ٚئِِؿ: َؾ ْحِؾ فِِهَّ ُُ ِؿ ِف اف ِْ ًِ ََِػ َأْهُؾ اف َواْخَت

َد, َوإِْشَحَٚق. ٌََٚرِك, َوَأمْحَ ـِ ادُ ََٔٚن, َواْب ٍْ   ُش

لِّ 
ًِ ٚؾِ ٚئِِؿ, َوُهَق َؿْقُل افنَّ ْحِؾ فِِهَّ ُُ ِؿ ِف اف ِْ ًِ ُض َأْهِؾ اف ًْ َص َب  ىػا. "َوَرخَّ

 (: 572-1/571قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
 : َٓ ٚ ََ َْٔذ َؾ ـُ َأِب َف َٜ َواْب َم ـُ ُصْزُ ْقفِِف َوَخَٚفَػ اْب ََ ىُِر, فِ ٍْ ُف ُي َّٕ ِْٔف  َصذَّ اهللَُّ  -إ َِ َظ

َؿ  َِّ َّٚ َخَرَج » -َوَش َْٔس ُِم َّٚ َدَخَؾ َوَف ْىُر ُِم ٍِ ْد َدَخَؾ. ش, اْف ََ ُف َؾ َّ ًْ  َوإَِذا َوَجَد َض

َٛ َظُْْف:  َم َوُأِجٔ َّٕ ٍذ, َوإِ ٍَ ْْ َّ ْٝ بِ ًَ ْٔ ْغَ َف ًَ َنَّ اْف
ِٕ ُف َداِخاًل؛  َٕ ْق ـَ ُؿ  َِ ًْ َٕ  َٓ  ٚ َّٕ َٖ بِ

, َؾِ٘نَّ ا ٚمِّ ًَ ـْ ادَْ َٓ َيِهُؾ ِم ُف ِف ؾِِٔف  َّ ًْ َِٔجُد َض ْْيَِؾ َؾ ِْٔف بِٚحْلَ َٚن َؿْد ُيَدفُِّؽ َؿَدَم ًَ ْٕ إْلِ

ىُِر.  ٍْ  .أؾٚده افهًّْٚنُي

: ؿد تَدم وَ  ُٞ َّٚ َدَخَؾ »َحِدي ْىُر ُِم ٍِ ٌٍَّٚس, ش, اْف ـِ َظ ـْ اْب ٌَُخِٚريُّ َظ ُف اْف ََ َِّ َظ

 . َٜ ٌَ ْٔ ـُ َأِب َص ُف َظُْْف اْب َِ  َوَوَص

ٚ َمٚ أَ  َؿ  -ْخَرَجُف َأُبق َداُود َظُْْف َوَأمَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ ِد:  -َصذَّ اهللَُّ َظ ِّ ْث َؿَٚل ِف اإْلِ

ٚئِؿُ » ِف افهَّ َِ
َٔتَّ

َٚل َأُبق َداُود: ش, فِ ََ ٌر. َؾ َُ ًٍِغ: ُهَق ُمْْ ـُ َم َٔك ْب  ىػاَؿَٚل يِل حَيْ
 حديٞ: افٍىر ُمٚ دخؾ وفٔس ُمٚ خرج.

 صٔٚمف, وإٔف ٓ ُيًد مـ ادٍىرات.ؾٚفهحٔح أن احلُؾ مٌٚح فِهٚئؿ ف 

********** 
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 ]حكم من أكل أو شرب ناسًيا في صيامه[ 

ـْ ) – 116 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -رض اهلل ظْف  -َأِب ُهَرْيَرَة  َوَظ

ُٔتِؿَّ َصْقَمُف, ؾَ »اهلل ظِٔف وشِؿ:  ِْ َب, َؾ َؾ َأْو َذِ ـَ َٖ َِٕزَ َوُهَق َصٚئٌِؿ, َؾ ـْ  َم َم َّٕ ِ٘

ٚهُ  ََ ُف اهللَُّ َوَش َّ ًَ شَأْض
(ُ)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

َِْحٚـِِؿ:  – 111 َٓ »)َوفِ ِْٔف َو َِ ًٔٚ َؾاَل َؿَوَٚء َظ ِٚش َٕ ـْ َأْؾَىَر ِف َرَمَوَٚن  َم

َٚرةَ  ٍَّ شـَ
(ِ)

 (.. َوُهَق َصِحٌٔح 

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن مًٖفٜ حُؿ مـ أـؾ أو  ٓح:احلدضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل 

  .ٚذب ٕٚشًٔ 

ًٕٚ ٓ رء ظِٔف, وٓ يٍىر ّـ أـؾ, أو ذب, وهق صٚئؿؾ فَقل , ًٕٔٚ

ٚ}اهلل ظز وجؾ:  َٕ ْٖ َْٔٚ َأْو َأْخَى
ًِ َٕ ٚ إِْن  َٕ اِخْذ َٗ َٓ ُت  َْٚ  .{َربَّ

وحلديٞ أب هريرة رض اهلل ظْف افذي  ف هذا افٌٚب, وهق ٕص ف 

 بذفؽ أيًوٚ؛ ٕن افْٚد ٓ إرادة. ادًٖفٜ, وٓ يٖثؿ 

                                                           
 (, كاللفظ لمسلم.ُُٓٓ(, كمسلم )ُّّٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

( إذ في سنده محمد بن عمرك بن علقمة, كىو حسن الحديث. كقد َّْ/ ُأخرجو الحاكم ) (ِ)
( كغيره, َُٗٗفات الحافظ أف ينسب الحديث لمن ىو أعلى من الحاكم كابن خزيمة مثال )

(, كفي اإلركاء برقم ََٕٔـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الجامع برقم )كحسنو اإلما
 (: كقاؿ: إسناده حسن. ّٖٗ)
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بخالف ادتًّد, ؾٕ٘ف فف إرادة, ويٖثؿ ظذ أـِف, أو ذبف وهق صٚئؿ, 

 ويًٍد ظِٔف صقمف, وهؾ ظِٔف افَوٚء؟

حهؾ خالف بغ أهؾ افًِؿ ف ذفؽ, وافهحٔح إٔف ظِٔف افَوٚء؛ 

ٕن افَوٚء ف حؼ فوًػ احلديٞ ف ذفؽ, وؿٔؾ فٔس ظِٔف ؿوٚء, 

 هق بْص أيٜ, وأمٚ ادتًّد ؾال ظذر فف ف افٍىر, وفُـ جتٛ ادًذور, ـم

ظِٔف افتقبٜ إػ اهلل ظز وجؾ مـ هذا افذٕٛ افًئؿ افٌُر, وظِٔف 

آشتٌٍٚر, وافْدم ظذ ذفؽ؛ ٕن افٍىر مـ ادتًّد يًتز ـٌرة مـ ـٌٚئر 

افذٕقب, وظئّٜ مـ ظيٚئؿ افذٕقب, ًٕقذ بٚهلل ظز وجؾ مـ ذفؽ, وًٕٖفف 

 فًٚؾٜٔ.ا

ّٔا, ٍّْ صائه؟  ٍل جيب الكضاء علٙ مً أكل, أّ غسب ىاض

 (: 4/155قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
قَرٌة:  ُٓ ُٜ ِخاَلٍف َمْن ََٖف ًْ  َوِهَل َم

قُر إَِػ َظَدِم اْفُقُجقِب.  ُٓ ّْ َٛ اْْلُ  َؾَذَه

ِْٔف افْ  َِ ُٛ َظ ٌُْىُؾ َصْقُمُف, َوََيِ ـْ َمٚفٍِؽ َي َوُٚء. َوَظ ََ 

ٌَٔٚض:  ِْٔخِف َربٍِٔع, َومَجِِٔع َؿَٚل ِظ قُر َظُْْف, َوُهَق َؿْقُل َص ُٓ َهَذا ُهَق ادَْْن

ِؾ.  ٍْ ْرِض َوافَّْ ٍَ ُؿقا َبْغَ اْف ـْ َؾرَّ
 َأْصَحِٚب َمٚفٍِؽ؛ َفُِ

 : اُوِديُّ َفُف َظَذ رَ َوَؿَٚل افدَّ , َأْو َأوَّ ُٞ ِدي ُف احْلَ ٌْ ُِ ٌْ ٚ َلْ َي ًُ ًَؾَّ َمٚفِ ْثِؿ. َف   ىػاْؾِع اإْلِ
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 حهِ َٔ أنٌ, أٚ ؾطب, ٖٚٛ رلطئ:
 مـ أـؾ, أو ذب, فيْف أن افِٔؾ ل يْتِف, أو أن افْٓٚر إتٓك.و

ؾهٔٚمف بٚضؾ؛ ٕٕف ذب متًًّدا, وأـؾ متًًّدا ف ُنٚر رموٚن, وإٕم 

 ., واهلل أظِؿحديٞ افٌٚب حيّؾ ظذ افْٚد

********** 
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 ذا استقاء, أو ذرعه القيء[]حكم الصائم إ

ـْ َأِب ُهَرْيَرةَ  – 113 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -رض اهلل ظْف  - )َوَظ

ِْٔف »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َِ ًَ َٚء َؾ ََ ـْ اْشَت ِْٔف, َوَم َِ ْلُء َؾاَل َؿَوَٚء َظ ََ ـْ َذَرَظُف اْف َم

َوٚءُ  ََ شاْف
(ُ)

. ُٜ ًَ ّْ  . َرَواُه اخْلَ

ُف َأمْحَ  َِّ ُد َوَأَظ
(ِ)

 . 

اَرُؿْىِْلُّ  اُه افدَّ َوَؿقَّ
(ّ)

.) 

 ******************************* الشرح:

  .احلدٓح لبٔاٌ حله مً قاء ٍّْ صائهزمحُ اهلل تعاىل ضاق املصيف 

 ., وأن احلديٞ ٓ يثٌٝتَدم  ـالم اإلمٚم أمحد ف هذه ادًٖفٜوؿد 

 ِؿ إٔف ٓ يٍىر.٘ذا ؽٌِف افَلء دون ؿهد مْف, ٓ خالف بغ أهؾ افًؾ

 وأمٚ إذا اشتَٚء متًًّدا ؾَد ذهٛ اْلّٓقر إػ إٔف يٍىر.

                                                           
(, كابن َِٕ(, كالترمذم )ُِٓ/ ِ« )الكبرل»(, كالنسائي في َِّٖأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

ركاء برقم (, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلْٖٗ/ ِ(, كأحمد )ُٕٔٔماجو )
(, كقاؿ فيو: كقاؿ الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ككافقو الذىبي. قلت: كىو ِّٗ)

كما قاال, كقاؿ الترمذم: " حديث حسن غريب, ال نعرفو من حديث ىشاـ عن ابن سيرين عن 
أبى ىريرة عن النبي صلى اهلل عليو كسلم إال من حديث عيسى بن يونس, كقاؿ محمد )يعنى 

 م( : ال أراه محفوظا".البخار 
قاؿ أبو داكد: سمعت أحمد بن حنبل يقوؿ: (: »ُِٗ/ ْ« )السنن الكبرل»قاؿ البيهقي في  (ِ)

قلت: كأعلو أيضا «. قلت: يريد أف الحديث غير محفوظ»فقاؿ الخطابي: «. ليس من ذا شيء
 األصل.غير اإلماـ أحمد كما ذلك إال لظنهم تفرد أحد ركاتو كليس كذلك كما ىو مبين ب

 «.ركاتو كلهم ثقات(: »ُْٖ/ ِ« )السنن»إذ قاؿ في  (ّ)
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 .وؿقَلؿ مٌْل ظذ هذا احلديٞ افؤًػ

وذهٌٝ احلٍْٜٔ إػ إٔف إذا اشتَٚء مؾء افٍؿ أؾىر, وأمٚ إذا ـٚن دون ذفؽ 

 ؾال يٍىر.

ٚ, وهق أن افَلء ٓ يٍىر بًّد, أو بٌر ظّد,  ًَ وافهحٔح مٚ ذـرٕٚه شٚب

 هلل رب افًٚدغ. واحلّد

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]حكم الصوم في السفر[  

 

[155] 
 

  

 ]حكم الصوم في السفر[

َم  – 112 ُٓ ٌِْد اهللَِّ َرِضَ اهللَُّ َظْْ ـِ َظ ـْ َجٚبِِر ْب صذ  -َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  ;)َوَظ

َراَع  -اهلل ظِٔف وشِؿ  ـُ َغ  َِ َٜ ِف َرَمَوَٚن, َؾَهَٚم َحتَّك َب َُّ ْتِح إَِػ َم ٍَ َخَرَج َظَٚم اْف

ِْٔف, ُثؿَّ ا َيَر افَُّْٚس إَِف َٕ ُف, َحتَّك  ًَ ـْ َمٍٚء َؾَرَؾ َدٍح ِم ََ ِٔؿ, َؾَهَٚم افَُّْٚس, ُثؿَّ َدَظٚ بِ ِّ ٌَ ْف

ًَْض افَِّْٚس َؿْد َصَٚم. َؿَٚل:  َد َذفَِؽ: إِنَّ َب ًْ َٔؾ َفُف َب َِ َب, َؾ َهُٚة, »َذِ ًُ ُأوَفئَِؽ اْف

َهٚةُ  ًُ شُأوَفئَِؽ اْف
(ُ)

 . 

 َِ ٍظ: َؾ ٍْ َم َيُْْيُروَن ؾَِٔم »َٔؾ َفُف: َوِف َف َّٕ َُٔٚم, َوإِ ُؿ افهِّ ِٓ ْٔ َِ َس َؿْد َصؼَّ َظ إِنَّ افَّْٚ

َب  , َؾَؼِ ًَْكِ َد اْف ًْ ـْ َمٍٚء َب َدٍح ِم ََ , َؾَدَظٚ بِ َٝ ِْ ًَ شَؾ
(ِ)

ِِؿٌ  ًْ  (.. َرَواُه ُم

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن مؼوظٜٔ افٍىر دـ : ضاق امليصف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح

 أصٌح صٚئًم إذا ـٚن مًٚؾًرا. 

وفٌٔٚن وجقب اإلؾىٚر ظذ ادًٚؾر افهٚئؿ إذا حلَف مـ شٍره افتًٛ, 

 وافْهٛ, وادنَٜ.

 

                                                           
 (َٗ( )ُُُْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

, «الصحيح»ليس في « فشرب»(, كلكن لفظ: ُٗ( )ُُُْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  ) (ِ)
كصححها (, َُٕكإنما ىو من أكىاـ الحافظ رحمو اهلل, كىذه الزيادة أخرجها الترمذم برقم )

 اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح الترمذم.



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]حكم الصوم في السفر[  

 

[156] 
 

  

 حله الفطس ملً كاٌ صائّنا يف الطفس: 

 (: 4/269قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
:ٔ٘ َّٕ  َٚٔفٝ ِْٔؾ َدفٌِٔؾ َظَذ َأ َِّ ـْ اف ََٔٚم ِم ََٕقى افهِّ َد َأْن  ًْ ىَِر َب ٍْ ٚؾِِر َأْن ُي ًَ ُّ ِْ ُف ََيُقُز فِ

قِر.  ُٓ ّْ  َوُهَق َؿْقُل اْْلُ

ٍَ ٔفٞ اِيَفِتِح: ِر.  َقا ٍَ ًَّ ْقَم ِف اف ََٕقى افهَّ ُف ؾَِٔم َفْق  ُِّ ـُ  َوَهَذا 

ٌٔؿ, ُثؿَّ َشَٚؾَر ِف  َِ ْقَم َوُهَق ُم ََٕقى افهَّ ٚ َفْق  مَّ
َٖ ىَِر  َؾ ٍْ ْؾ َفُف َأْن ُي َٓ ِٚر, َؾ َٓ َأْثَِْٚء افَّْ

ِٚر؟  َٓ  ِف َذفَِؽ افَّْ

قُر. ُٓ ّْ ُف اْْلُ ًَ  َمَْ

ِٞ َجٚبٍِر  ِدي ؛ حِلَ ؼُّ َقاِز, َواْخَتَٚرُه ادَُْزِّنّ َوَهَذا ُهَق احْلَ ُد َوإِْشَحُٚق بِْْٚلَ َوَؿَٚل َأمْحَ

ٌَِٚب.  قِر ِف اْف ـُ  ادَْْذ

ـْ أَ  َم ِم دَّ ََ ٌٍَّٚس دَِٚ َت ـِ َظ ِٞ اْب ِدي , َوحِلَ ِٜ
ـْ َأْمَقاِل َأَظٚيِل ادَِْديَْ ِٔؿ ِم ِّ ٌَ َراَع اْف ـُ نَّ 

َد َهَذا:  ًْ ٌَِٚب َب ِْٖت ِف اْف
َٔ ُف »افَِّذي َش َّٕ َؿ  -َأ َِّ ِْٔف َوَش َِ َأْؾَىَر ِحَغ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

تِفِ  َِ  ىػاش. اْشَتَقى َظَذ َراِح
 ٌ ٓطتَل ٍالل زمضاٌ ٍّْ يف احلضس: حله املطافس الرٖ ٓطافس بعد أ

 قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل أّٜطا يف ايٌٓٝ: 
ؾَّ  َٓ ـْ اْشَت ِػ َأنَّ َم َِ ًَّ ِض اف ًْ ـْ َب ُٞ َأْيًوٚ: َيُردُّ َمٚ ُرِوَي َظ ِدي َوَهَذا احْلَ

ىِ  ٍْ َْٔس َفُف َأْن ُي َِ َد َذفَِؽ, َؾ ًْ , ُثؿَّ َشَٚؾَر َب َيِ  َر. َرَمَوَٚن ِف احْلَ

ـْ َظِعٍّ  ًٍِٔػ,  -رض اهلل ظْف -َوَؿْد ُرِوَي َظ  َْٕحُق َذفَِؽ بِِْ٘شٍَْٚد َو
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 . ؼُّ َقاِز َوُهَق احْلَ قُر َظَذ اْْلَ ُٓ ّْ  َواْْلُ

َٚػ:  ًَ ْقفِِف َت ََ ْؾَىِٚر بِ ـْ اإْلِ َر }َواْشَتَدلَّ ادَُِْٕٚع ِم ْٓ ُؿ افنَّ ُُ َد ِمْْ ِٓ ـْ َص َّ َؾ

فُ  ّْ َُٔه ِْ  [. 381]افٌَرة:  {َؾ

 (: 6/263ٚقاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف اجملُٛع )
ىَِر. ٍْ ٚؾَِر َوُي ًَ ٌٔؿ َجَٚز َفُف َأْن ُي َِ ُر َرَمَوَٚن َوُهَق ُم ْٓ ِٚن َص ًَ ْٕ  إَذا َدَخَؾ َظَذ اإْلِ

 , َْوَزاِظلِّ ْٕ , َوا , َوافثَّْقِريِّ َٜ ٍَ ُٛ َمٚفٍِؽ, َوَأِب َحِْٔ ٌَُْٚ, َوَمْذَه َوَأمْحََد, َهَذا َمْذَه

 . ًٜ ٚؾَّ ـَ َمِء  َِ ًُ  َواْف

ٚؾُِر, َؾِْ٘ن َشَٚؾَر َفِزَمُف  ًَ َٓ ُي ُف  َّٕ لِّ َأ
ًِ ٍد افتَّٚبِ َِ ـْ َأِب خَمْ ُٚه َأْصَحُٚبَْٚ َظ َُ َّٓ َمٚ َح إ

ْىُر.  ٍِ ْقُم, َوَحُرَم اْف  ىػاافهَّ
 قاٍ أبٛ ذلُس ٚفك٘ اهلل تعاىل: 

صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف  ٓ دفٔؾ ظِٔف يثٌٝ ظـ افٌْل ؿقل أب خمِدو

 وشِؿ.

َٜ -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ » قْلُ: َُّ ْتِح إَِػ َم ٍَ  ش.َخَرَج َظَٚم اْف

وهذا ف افًْٜ افثٚمْٜ مـ اَلجرة, حٔٞ أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف 

 وشِؿ ؾتح مُٜ ظْقة, ٓ صًِحٚ.

اهلل ظز وجؾ ظذ رشقفف  إٔزلوـٚن مٌدأ ؾتح مُٜ صِح احلدئٌٜ, حٔٞ 

ٚ َؾَتْحَْٚ َفَؽ َؾْتًحٚ ُمًٌِْٔٚ}ؿقفف تًٚػ:  َّٕ  [.3]افٍتح:  {إِ
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ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مُٜ وهل وأحؾ اهلل ظز وجؾ فرشقفف صذ اهلل 

َدِويِّ : ففٞ ايصخٝخني, حرام ًَ ْيٍح اْف , -رض اهلل ظْف  - مـ حديٞ َأِب ُذَ

ًِٔ ـِ َش ِرو ْب ّْ ًَ
ُف َؿَٚل فِ َّٕ َٜ  -ٍد: َأ َُّ ًُقَث إَِػ َم ٌُ ُٞ اف ًَ ٌْ ٚ  -َوُهَق َي َ اْئَذْن يِل َأُّيُّ

ْتِح,  ٍَ ـْ َيْقِم اف َد ِم ٌَ َؿ اف َِّ ِْٔف َوَش َِ ًٓ َؿَٚم بِِف افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ْثَؽ َؿْق إَِمُر, ُأَحدِّ

ََْْٔٚي ِحَغ تَ  ْتُف َظ ٌِل, َوَأْبَكَ ِْ َٚي َوَوَظُٚه َؿ َٕ ْتُف ُأُذ ًَ
ِّ َؿ بِِف: مَحَِد اهللََّ َوَأْثَْك َش َِّ َُ

ِْٔف, ُثؿَّ َؿَٚل:  َِ ـُ »َظ ِم ْٗ ْمِرٍئ ُي ِٓ ٚ افَُّْٚس, َؾاَل حَيِؾُّ  َٓ ْم ٚ اهللَُّ, َوَلْ حُيَرِّ َٓ َم َٜ َحرَّ َُّ إِنَّ َم

ٚ َصَجَرًة, َؾِْ٘ن أَ  ِوَد ِِبَ ًْ ٚ َدًمٚ, َوَٓ َي َؽ ِِبَ ٍِ
ًْ َْٔقِم أِخِر َأْن َي َص بِٚهللَِّ َواف َحٌد َتَرخَّ

َُقُفقا: إِنَّ اهللََّ َؿْد َأِذَن فَِرُشقفِِف َوَلْ  ٚ, َؾ َٓ َؿ ؾِٔ َِّ ِْٔف َوَش َِ َتِٚل َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َِ فِ

َْٔقَم  ٚ اف َٓ ـْ َُنٍَٚر, ُثؿَّ َظَٚدْت ُحْرَمُت ًٜ ِم ٚ َشَٚظ َٓ َم َأِذَن يِل ؾِٔ َّٕ ْؿ, َوإِ ُُ َْٖذْن َف َي

ٚ بِ  َٓ
ُحْرَمتِ َٛ ـَ

ٚئِ ٌَ ِٚهُد اف ِغ افنَّ ِِّ ٌَ ُٔ ٌرو ش, َْٕٚمِس, َوْف ّْ ْيٍح َمٚ َؿَٚل َظ َِب ُذَ ِٕ َٔؾ  َِ َؾ

ا  ا بَِدٍم, َوَٓ َؾٚرًّ ًٔٚ, َوَٓ َؾٚرًّ ُٔذ َظِٚص ًِ ْيٍح َٓ ُي ُؿ ِمَْْؽ َيٚ َأَبٚ ُذَ َِ ٚ َأْظ َٕ َؿَٚل: َأ

 ٍٜ "بَِخْرَب
(ُ)

. 

 ش.ِف َرَمَوٚنَ » قْلُ:

صٓر ضٚظٜ وؿربٜ, وـثر مـ افٍتقح حهِٝ أي ف صٓر رموٚن, ؾٓق 

 فًِِّّغ ف صٓر رموٚن.

                                                           
 (.ُّْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ؽزوة بدر افُزى ؾَد ـٕٚٝ ف افٔقم افًٚبع ظؼ مـ صٓر  :َٚٓٗا

رموٚن, ف افًٚم افثّٚن مـ اَلجرة افٌْقيٜ ظذ صٚحٌٓٚ أؾوؾ افهالة 

 وافتًِٔؿ.

ٔؿِ » قْلُ: ِّ ٌَ َراَع اْف ـُ َغ  َِ  ش.َؾَهَٚم َحتَّك َب

 هق اشؿ واٍد ؿريٛ أمٚم ظًٍٚن, يَع بغ مُٜ وادديْٜ.  نطاع ايػُِٝ:

وادًْك أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ٓزم افهقم مـ حغ 

 خروجف مـ ادديْٜ حتك وصؾ إػ هذا ادُٚن.

 جقاز افهقم ف افًٍر دـ أضٚؿف. ّفُٔ:

 ش.َؾَهَٚم افَُّْٚس » قْلُ:

, طـٚن مع رشقل اهلل مـ افًٚم افذي يراد بف اخلهقص, وهؿ مـ 

ًٔٚ بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.و  صٚم افْٚس تٖش

ـْ َمٚءٍ » قْلُ: َدٍح ِم ََ  ش.ُثؿَّ َدَظٚ بِ

 حتك يرُّيؿ إٔف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أؾىر.

أُنؿ صُقا ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  ٚايػبب يف شيو:

  افًٍر.ادنَٜ افتل يَِقُنٚ مـ افهقم ف

َب » قْلُ: ِْٔف, ُثؿَّ َذِ َيَر افَُّْٚس إَِف َٕ ُف, َحتَّك  ًَ  ش.َؾَرَؾ

:ُِ  افتًِٔؿ بٚفًٍؾ. َِّفٔ
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:ُِ  إمر بٚدًروف, وافْٓل ظـ ادُْر, بٚفًٍؾ أيًوٚ. َِّفٔ

وـٚن ذب افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ بًد افًك, ـم ف 

 افروايٜ افثٕٜٚٔ.

 حتك وإن ـٚن ؿد ذهٛ أـثر افْٓٚر.جقاز افٍىر  ّيف ٍرا:

خالًؾٚ دـ مْع ذفؽ مـ أهؾ افًِؿ, إذ أن مـ مْع ذفؽ ٓ دفٔؾ فف يثٌٝ 

وإٕم افثٚبٝ أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف , ٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿظـ اف

 وظذ آفف وشِؿ أؾىر بًد افًك.

َد َذفَِؽ » قْلُ: ًْ َٔؾ َفُف َب َِ  ش. َؾ

:ُِ  افُالم إػ إمر, وإػ افًٚل, وذفؽ دهِحٜ ذظٜٔ. جقاز َٕؾ َِّفٔ

ًَْض افَِّْٚس َؿْد َصٚمَ » قْلُ:  ش. إِنَّ َب

ٚ َلدي افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ حٔٞ إٔف ؿد  ًٍ أي صٚم خمٚف

أؾىر, وأخذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ بٚفرخهٜ, ول يٖخذ 

أصحٚبف رض اهلل ظْٓؿ, ويًِؿ أمتف بٚفًزيّٜ, وـؾ هذا مـ أجؾ أن يًِؿ 

مـ بًدهؿ افتًٔر ف إمقر, واحلرص ظذ ظدم ادنَٜ, وظدم اإلضار 

 وافير, شقاء ـٚن بٚفٍْس, أو بٚفٌر.

َهٚةُ »َؿَٚل: " قْلُ: ًُ َهُٚة, ُأوَفئَِؽ اْف ًُ  ."شُأوَفئَِؽ اْف

 أي أُنؿ ظهقا أمر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.
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 ه افٍِيٜ بٖن افٍىر ف افًٍر متحتؿ.واشتدل ِبذ

 ومْٓؿ مـ ؿٚل بٖٕف أؾوؾ. 

 وفُـ ادًٖفٜ ظٚئدة إػ ؿقة اإلًٕٚن مـ وًٍف.

ؾّـ ـٚن افهقم ف افًٍر يتًٌف, وربم حهؾ فف تير ومنَٜ بف, وجٛ 

 ظِٔف أن يٍىر.

ره, وٓ يتير ومـ ـٕٚٝ بف ؿقة ظذ افهقم, وٓ ينؼ ظِٔف ف شٍ

 .بذفؽ, ؾِف أن يهقم

ُْْف, َؿَٚل: : ففٞ ايصخٝخني ْرَداِء َرِضَ اهللَُّ َظ َخَرْجَْٚ َمَع »مـ حديٞ َأِب افدَّ

ُجُؾ  ِٚرِه ِف َيْقٍم َحٚرٍّ َحتَّك َيَوَع افرَّ ٍَ ًِْض َأْش َؿ ِف َب َِّ ِْٔف َوَش َِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ

, َوَمٚ ؾَِْٔٚ َص  ِة احَلرِّ ـْ ِصدَّ ـَ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل َيَدُه َظَذ َرْأِشِف ِم َٚن ِم ـَ َّٓ َمٚ  ٚئٌِؿ إِ

 َٜ ـِ َرَواَح ََِّؿ, َواْب ِْٔف َوَش َِ شَظ
(ُ)

. 

:ُِ  جقاز جرح مـ يًتحؼ احلرج. َِّفٔ

َٔؾ َفُف: " قْلُ: َِ ٍظ: َؾ ٍْ َٔٚمُ »َوِف َف ُؿ افهِّ ِٓ ْٔ َِ  ."شإِنَّ افََّْٚس َؿْد َصؼَّ َظ

ن أـثر افهحٚبٜ رض وهذا حهؾ بًٌٛ احلر, وافًٍر, وٓ شٔم وـٚ

 اهلل ظْٓؿ ف ؿِٜ, وـٕٚٝ أشٍٚرهؿ ظذ أؿدامٓؿ.

ٚ مـ اهلل ظز وجؾ ظذ ظٌٚده ادٗمْغ. ًٕ ًٜ وإحًٚ  وافديـ جٚء بٚفٔنيٜ رمح

                                                           
 (.ُُِِ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٓٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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َٝ » قْلُ: ِْ ًَ َم َيُْْيُروَن ؾَِٔم َؾ َّٕ  ش.َوإِ

 أي يتٖشقن بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؾٔم يًٍؾ ف مجٔع صٖٕف.

افتٖد بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف ظذ حرص افهحٚبٜ رض اهلل ظْٓؿ  ُِ:َِّفٔ

 وظذ آفف وشِؿ, ف أؿقافف, وف أؾًٚفف, وف مجٔع صٖٕف.

َب » قْلُ: , َؾَؼِ ًَْكِ َد اْف ًْ ـْ َمٍٚء َب َدٍح ِم ََ  ش.َؾَدَظٚ بِ

:ُِ وشِؿ ظذ أصحٚبف رض اهلل  صٍَٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف َِّفٔ

 . ادقؾؼ, واهللظْٓؿ

********** 
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 بيان أن الفطر في السفر رخصة

ـْ ) – 111 لِّ َوَظ
ِّ َِ َْش ْٕ ٍرو ا ّْ ـِ َظ َزَة ْب ُف َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل  ;ِرَى اهللَُّ َظْْفُ مَحْ َّٕ َأ

ْؾ َظَعَّ ُجٌَْٚح  َٓ ِر, َؾ ٍَ ًَّ َِٔٚم ِف اف ًة َظَذ افهِّ َٚل َرُشق ?اهللَِّ! َأِجُد ِب ُؿقَّ ََ  -ُل اهللَِّ َؾ

ـْ » -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  , َوَم ـٌ ًَ ٚ َؾَح ـْ َأَخَذ ِِبَ َّ ـَ اهللَِّ, َؾ ٌٜ ِم ِهَل ُرْخَه

ْٔفِ  َِ َّٛ َأْن َيُهقَم َؾاَل ُجََْٚح َظ شَأَح
 (ُ)

ِِؿٌ  ًْ   (.. َرَواُه ُم

ُف ِف ) – 114 ُِ ِؼ »َوَأْص ٍَ ِٞ ش ادُْتَّ ـْ َحِدي َٜ ِم رٍ َظٚئَِن ّْ ـَ َظ َزَة ْب و : َأنَّ مَحْ

ََٖل  َش
(ِ)

.) 

 ******************************* الشرح:

جقاز افهقم ف افًٍر  ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح لبٔاٌ:

 ؾرًوٚ وٍٕاًل.

 حهِ ايصّٛ يف ايػفط: 
 حديٞ افٌٚب يدل ظذ مؼوظٜٔ افهقم ف افًٍر.

 أُٜٗا أفطٌ ايصّٛ أّ ايفطط يف ايػفط؟
  أؾوؾ ف افًٍر, افهقم, أم افٍىر: اختِػ أهؾ افًِؿ ف أُّيم

                                                           
 (.َُٕ( )ُُُِأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

/ ِ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُّْٗ/ فتح( ) ُٕٗ/ ْماـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإل (ِ)
إف »(, كتمامو: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن الصياـ في السفر, فقاؿ: ُُُِ( )ٖٕٗ

 «.شئت فصم, كإف شئت فافطر
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وافهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ أن إمر ظٚئد إػ ادًٚؾر ًٍٕف, وأن 

 إؾوؾ فًِّٚؾر هق أينُهٚ.

ؾ٘ن ـٚن افهٚئؿ ٓ تِحَف ادنَٜ افتل تٗدي إػ إوًٚؾف, أو ٓ يُقن ف 

أمٚم  صٔٚمف إضاًرا ظذ ادًِّغ, ؾٚفهٔٚم ف حَف أؾوؾ؛ ٕٕف أبرأ فذمتف

 اهلل ظز وجؾ.

وٕٕف مـ بٚب ادًٚرظٜ إػ افىٚظٚت وافَربٚت واخلرات, ومـ بٚب 

 ادًٚبَٜ.

؛ ؾ٘ن افٍىر ف حَف وأمٚ إذا ـٚن ادًٚؾر تِحَف ادنَٜ مـ افهقم ف افًٍر

 أؾوؾ, وأوـد.

ْؿ, َؿَٚل: : ففٞ ايصخٝخني ُٓ ٌِْد اهللَِّ َرِضَ اهللَُّ َظْْ ـِ َظ َٚن ـَ مـ حديٞ َجٚبِِر ْب

ِْٔف,  َِ َؾ َظ ِِّ ٍر, َؾَرَأى ِزَحًٚمٚ َوَرُجاًل َؿْد ُط ٍَ َؿ ِف َش َِّ ِْٔف َوَش َِ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

َٚل:  ََ َٚل: شَمٚ َهَذا؟»َؾ ََ ُٚفقا: َصٚئٌِؿ, َؾ ََ رِ », َؾ ٍَ ًَّ ْقُم ِف اف ـَ افِزِّ افهَّ َْٔس ِم شَف
 (ُ)

. 

, َؿَٚل: َأتَ  ففٞ َػًِ: ُٜ ُٝ مـ ضريؼ َؿَزَظ ْدِريَّ َرِضَ اهلُل ْٔ ٍٔد اخْلُ ًِ َأَبٚ َش

َُٖفَؽ َظمَّ َظُْْف,  َٓ َأْش : إِّنِّ  ُٝ ِْ َق افَُّْٚس َظُْْف, ُؿ رَّ ٍَ مَّ َت َِ ِْٔف, َؾ َِ ُثقٌر َظ ُْ َوُهَق َم

ٚ َمَع َرُشقلِ  َٕ َٚل: َشَٚؾْر ََ ِر؟ َؾ ٍَ ًَّ ْقِم ِف اف ـِ افهَّ َْٖفُتُف: َظ ِء َظُْْف َش َٓ ُٗ َُٖفَؽ َه ًْ اهلِل  َي

َٚل َرُشقُل  ََ , َؾ ًٓ ٌَٔٚم, َؿَٚل: َؾََْزْفَْٚ َمِْْز ـُ ِص ْح َٕ َٜ َو َُّ َؿ إَِػ َم َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

                                                           
 (.ُُُٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ؿْ »اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ُُ ْىُر َأْؿَقى َف ٍِ ْؿ, َواْف ـُ ـْ َظُدوِّ ْقُتْؿ ِم َٕ ْؿ َؿْد َد ُُ َّٕ ش إِ

 َّْ
ِّ , َؾ ًٜ ْٝ ُرْخَه َٕ ٚ َُ َٚل: َؾ ََ ًٓ آَخَر, َؾ َزْفَْٚ َمِْْز َٕ ـْ َأْؾَىَر, ُثؿَّ  ـْ َصَٚم, َوِمَّْٚ َم ٚ َم

َْٖؾىُِروا» ْؿ, َؾ ُُ ْىُر َأْؿَقى َف ٍِ ْؿ, َواْف ـُ ٌُِّحق َظُدوِّ ْؿ ُمَه ُُ َّٕ , ش إِ ًٜ ْٝ َظْزَم َٕ ٚ ـَ َو

َُٕهقُم, َمَع َرُشقِل اهلِل َصذَّ  ْد َرَأْيُتَْٚ  ََ ٚ, ُثؿَّ َؿَٚل: َف َٕ َْٖؾَىْر َد َؾ ًْ َؿ َب َِّ ِْٔف َوَش َِ  اهللُ َظ

رِ  ٍَ ًَّ "َذفَِؽ, ِف اف
 (ُ)

. 

 (: 575 - 1/574قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ٚؾِِر  ًَ ُّ ِْ ْقَم َأْؾَوُؾ فِ لُّ إَػ َأنَّ افهَّ

ًِ ٚؾِ َٜ َوافنَّ ٍَ َٛ َأُبق َحِْٔ َْؾَوُؾ َؾَذَه ْٕ ٚ ا َوَأمَّ

 ْٔ َِ َٜ َظ ََّ َٓ َمَن  ُٞ ْٔ ْىُر َأْؾَوُؾ.َح ٍِ َر َؾْٚف َر َؾِْ٘ن َتَيَّ َٓ َضَ  ِف َو

ِٞ َوَؿَٚل َأمْحَُد َوإِْشَحُٚق َوآَخُروَن:  ََحِٚدي ْٕ قا بِٚ ٚ َواْحَتجُّ ًَ َِ ْىُر َأْؾَوُؾ ُمْى ٍِ اْف

ُٞ َوإِْن َدفَّ  ََحِٚدي ْٕ َؽ ا ِْ ْقُم َؿُٚفقا: َوتِ َٓ َُيِْزُئ افهَّ ـْ َؿَٚل:  ٚ َم َّٟ ِِبَ ْٝ افَّتِل اْحَت

ِت َوَؿْقُفُف  ْٔ ٍرو ا ّْ ـِ َظ َزَة ْب َٞ مَحْ َـّ َحِدي
َّٛ َأْن َيُهقَم َؾاَل »َظَذ ادَِْْْع َفُِ ـْ َأَح َوَم

ْٔفِ  َِ َٓ َأْؾَوُؾ. ش ُجََْٚح َظ ُف ُُمِْرٌم, َو َّٕ َٓ َأ َْٖس بِِف  َٓ َب ُف  َّٕ ََْٚح َأ ِِٔف اْْلُ ٍْ  َأَؾَٚد بَِْ

َٖنَّ افهَّ  ـْ َؿَٚل بِ َّٟ َم ِِِف َواْحَت ًْ
َٛ ؾِ

َٚن َؽٚفِ ـَ ُف  َّٕ َْؾَوُؾ َأ ْٕ ِْٔف  -ْقَم ا َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َؿ  َِّ ُفقا  -َوَش َٖوَّ , َوَت ِٜ
َثِريَّ ـْ َ ْٕ فِِٔؾ َظَذ ا ـْ افدَّ َٓ ُبدَّ ِم ُف  َّٕ ك َأ ٍَ َٓ ََيْ ِٚرِه, َو ٍَ ِف َأْش

ْقُم. ِْٔف افهَّ َِ ـْ َصؼَّ َظ ُف دَِ َّٕ َٖ َٞ ادَِْْْع بِ  َأَحِٚدي

                                                           
 (.َُُِو اإلماـ مسلم في صحيحو )أخرج (ُ)
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ِٞ ِف َذفَِؽ َوُهَق َؿَٚل آَخُروَن: وَ  ََحِٚدي ْٕ ُٚدِل ا ًَ ْؾَىُٚر َشَقاٌء فَِت ْقُم َواإْلِ افهَّ

ٍَٕس  ِٞ َأ ٚ َمَع َرُشقِل اهللَِّ »َطِٚهُر َحِدي َٕ َؿ  -َشَٚؾْر َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؿ  -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ َؾ

ىُِر َظَذ ا ٍْ َٓ ادُْ ىِِر َو ٍْ ٚئُِؿ َظَذ ادُْ ْٛ افهَّ
ًِ ِٚئؿِ َي . ش فهَّ ُٜ ِقَي ًْ  ىػاَوَطِٚهُرُه افتَّ

 (: 1/575ثِ قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
اَلُم ِف َذفَِؽ.  َُ َم اْف دَّ ََ َُم َشَقاٌء َوَت ٌٜ َظَذ َأُنَّ َف َٓ ِظ َد ٍْ َِّ ل َهَذا اف ٍِ  ىػاَؾ

لِّ ِرَى اهللَُّ ظَ » قْلُ:
ِّ َِ َْش ْٕ ٍرو ا ّْ ـِ َظ َزَة ْب  ش. ْْفُ مَحْ

 رزاح بـ شًد بـ إظرج بـ احلٚرث بـ ظقيّر بـ ظّرو بـ محزةهق 

َرَوى َظُْْف , اددّن ُمّد أبق يَٚل و , صٚفح أبق ,إشِّل شٓؿ بـ ظدى بـ

َٜ إْحَدى َوِشتِّ  ُٜ َمَٚت َشَْ ٍد َوَظٚئَِن َّّ ًٜ اْبُُْف ُُمَ ُٕقَن َشَْ صحٚب رض , َغ َوَفُف َثَم

 إشٍٚر, وـٚن ـثر افتًٌد بٚفهقم.اهلل ظْف, وـٚن ـثر 

 حله صْو الدٍس: 

دـ ذهٛ إفٔف, ٕن ظّرو  صقم افدهراشتدل ِبذا احلديٞ ظذ جقاز و

بـ محزة إشِّل رض اهلل ظْف أخز افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

 بٖٕف يند افهقم ف افًٍر.

 : (4/180قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
:ُ٘ ُِٛي ْقمَ » َق ُد افهَّ َِٔٚم ش, َأْهُ َٜ ِف ِص َٔ َراِه ـَ  َٓ ُف, َواْشُتِدلَّ بِِف َظَذ َأْن  ًُ َأْي ُأَتٚبِ

ُل  ْٓ َٝ افَّْ ٌَ ْهِر, َؾِْ٘ن َث َنَّ افتََّتُٚبَع َيْهُدُق بُِدوِن َصْقِم افدَّ
ِٕ َٜ ؾِِٔف؛  َف َٓ َٓ َد ْهِر, َو افدَّ

ٚ ًَ ْهِر َلْ ُي ـْ َصْقِم افدَّ َم َواِوٌح. َظ ُٓ َْْٔ ُع َب ّْ ِد, َبِؾ اْْلَ ْ ْذُن بِٚفنَّ  ىػاِرْوُف َهَذا اإْلِ
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رِ » قْلُ: ٍَ ًَّ َِٔٚم ِف اف ًة َظَذ افهِّ ُف َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ! َأِجُد ِب ُؿقَّ َّٕ  . شَأ

 فًِف طـ حغ جٚء افؼع بجقاز افٍىر ف افًٍر, أن افٍىر واجٛ.

فٔس » :ذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ افًٚبؼأو فًِف شّع بحديٞ افٌْل ص

 ش.مـ افز افهٔٚم ف افًٍر

ؾيـ أن هذا احلديٞ ظذ ظّقمف, وإٔف ٓ يؼع افهقم ف افًٍر حتك 

دـ ٓ ينؼ ظِٔف افهقم, وٓ يتير بف, وٓ يِحؼ ادًِّغ مْف ضر بًٌٛ 

 صقمف, وٓ يٍقت ظِٔٓؿ مـ حَقؿٓؿ صًٔئٚ.

ْؾ َظَعَّ ُج » قْلُ: َٓ  ش.?ٌَْٚح َؾ

 إذا صّٝ. أثؿ أي

َٚل َرُشقُل اهللَِّ » قْلُ: ََ ٌٜ » -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َؾ  .شِهَل ُرْخَه

 ., وفًٔٝ بًزيّٜ مِزمٜأي افٍىر

ـَ اهللَِّ» قْلُ:  ش.ِم

 ورخص اهلل ظز وجؾ ؿد يتًغ إخذ ِبٚ, ـم ف حٚل افَك ف افًٍر.

 (: 4/180) قاٍ احلافغ ابٔ حجط حفع٘ اهلل تعاىل يف ايفتح
ُؼ ِف  َِ َم ُتْى َّٕ َٜ إِ ْخَه , َوَذفَِؽ َأنَّ افرُّ ِٜ ِريَو ٍَ َِٔٚم اْف ـْ ِص ََٖل َظ ُف َش َّٕ َٖ ُر بِ ًِ َوَهَذا ُيْن

 . ٌٛ ِٜ َمٚ ُهَق َواِج َِ َٚب ََ  ُم

َزَة  ـِ مَحْ ِد ْب َّّ ـْ َضِريِؼ ُُمَ ٚـُِؿ ِم ـْ َذفَِؽ َمٚ َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد َواحْلَ ُح ِم َوَأْسَ

ُف َؿَٚل: بْ  َّٕ ـْ َأبِِٔف َأ ٍرو َظ ّْ ُف ُأَشٚؾُِر »ـِ َظ ٍر ُأَظِْٚلُ ْٓ ُٛ َط َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إِّنِّ َصِٚح
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َة  قَّ َُ ٚ َأِجُد اْف َٕ ِْل َرَمَوَٚن, َوَأ ًْ ُر َي ْٓ َم َصَٚدَؾِْل َهَذا افنَّ ُف ُربَّ َّٕ ِريِف, َوَأ ـْ ِْٔف, َوُأ َِ َظ

َٚل َأيَّ َذفَِؽ  َوَأِجُدِّن َأْن َأُصقَم َأْهقن ظذ مـ ََ , َؾ قَن َدْيًْٚ َظَعَّ ُُ َٔ َأن اؤخره َؾ

َٝ َيٚ مَحَْزة  ىػاش. ِصْئ
ـٌ » قْلُ: ًَ ٚ َؾَح ـْ َأَخَذ ِِبَ َّ  ش.َؾ

ٓ شٔم  دٚ ؾٔٓٚ مـ افٔنيٜ, وافتًٔر ظذ افٌدن, ودٚ ؾٔٓٚ مـ افٍْع فٌِر

 .ف اْلٓٚد ومـ هق ظذ صٖن ادًِّغ

َّٛ َأنْ » قْلُ: ـْ َأَح ْٔفِ  َوَم َِ  ش. َيُهقَم َؾاَل ُجََْٚح َظ

 أي أن صٔٚمف مٌَقل ظْد اهلل ظز وجؾ, وُمزئ ظْف.

ُف ِف » قْلُ: ُِ ِؼ »َوَأْص ٍَ ََٖل ش ادُْتَّ ٍرو َش ّْ ـَ َظ َزَة ْب : َأنَّ مَحْ َٜ ِٞ َظٚئَِن ـْ َحِدي  ش.ِم

أي شٖل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظـ حُؿ افهقم ف افًٍر, 

صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظذ شٗافف وخره بغ افهقم,  ؾٖجٚبف افٌْل

 وبغ افٍىر.

ٚٚيفع٘:  َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ ِْٔف  -, مـ حديٞ َظٚئَِن َِ َزْوِج افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ

َؿ  َِّ ِْٔف وَ -َوَش َِ لَّ َؿَٚل فٌَِِِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ
ِّ َِ ٍرو إَْش ّْ ـَ َظ َزَة ْب َؿ: : َأنَّ مَحْ َِّ َش

ِر؟  ٍَ ًَّ َِٔٚم  -َأَأُصقُم ِف اف ثَِر افهِّ ـَ َٚن  ـَ َٚل: -َو ََ َٝ َؾُهْؿ, َوإِْن », َؾ إِْن ِصْئ

َْٖؾىِرْ  َٝ َؾ  .متٍؼ ظِٔف, واهلل ادقؾؼ شِصْئ

********** 
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 ]حكم الفدية على الذي ال يطيق الصيام[ 

ـِ ) – 111 ٌٍَّٚس َوَظ ـِ َظ َم  -اْب ُٓ ِْٔخ »َٚل: ؿَ  -َرِضَ اهللَُّ َظْْ َص فِِنَّ ُرخِّ

ِْٔف  َِ َٓ َؿَوَٚء َظ ًُِْٔٚ, َو ًْ ؾِّ َيْقٍم ِم ـُ ـْ  ًَِؿ َظ ىَِر, َوُيْى ٍْ ٌِِر َأْن ُي َُ شاْف
 (ُ)

. َرَواُه 

َحٚهُ  ٚـُِؿ, َوَصحَّ , َواحْلَ اَرُؿْىِْلُّ  (.افدَّ

 ******************************* الشرح:

افٍديٜ ظذ مـ  مؼوظٜٔن فٌٔٚ ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح:

 .وٕحقهٚ أؾىر درض, أو صٔخقخٜ

 حهِ ايفس١ٜ ع٢ً َٔ ال ٜطٝل ايصٝاّ: 
إمٚ فُز شـ ـٚفنٔخ وادرأة افًجقز, أو درض مزمـ ٓ ُيرجك برؤه, أو 

 فٌر ذفؽ مـ إظذار. 

 ٖصٙ املػأي١ إىل أقٛاٍ: يف اختًف أٌٖ ايعًِ ٚقس 
ُف } ظز وجؾ: ذهٛ اْلّٓقر إػ أن ؿقل اهلل األٍٚ: َٕ ق َُ ـَ ُيىِٔ َوَظَذ افَِّذي

ْؿ إِْن  ُُ َق َخْرٌ َفُف َوَأْن َتُهقُمقا َخْرٌ َف ُٓ ا َؾ َع َخْرً ـْ َتَىقَّ َّ ٍُِغ َؾ ًْ ُٚم ِم ًَ ٌٜ َض ؾِْدَي

قنَ  ُّ َِ ًْ ُْْتْؿ َت  .{ـُ

                                                           
(, كقاؿ الدارقطني: كىذا اإلسناد َْْ/ ُ(, كالحاكم )ٔ/  َِٓ/ ِأخرجو اإلماـ الدارقطني ) (ُ)

صحيح. كقاؿ الحاكم: حديث صحيح على شرط البخارم, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى 
 خين.(: كإسناد ىذه الركاية صحيح على شرط الشيُِٗفي اإلركاء )
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َٚن }ظز وجؾ:  مًْقخٜ بَقفف ـَ ـْ  ُف َوَم ّْ َُٔه ِْ َر َؾ ْٓ ُؿ افنَّ ُُ َد ِمْْ ِٓ ـْ َص َّ َؾ

ٍٚم ُأَخرَ َمرِ  ـْ َأيَّ ٌة ِم دَّ
ًِ ٍر َؾ ٍَ  .{يًوٚ َأْو َظَذ َش

َقِع َرِضَ اهللُ َظُْْف, َؿَٚل: م: يف ايصخٝخنيٚ ـْ َ ْٕ ـِ ا َٜ ْب َّ َِ دََّٚ  "ـ حديٞ َش

 : ُٜ َي ْٔ ْٝ َهِذِه ا َزَف ُِغٍ }َٕ ًْ ُٚم ِم ًَ ٌٜ َض ُف ؾِْدَي َٕ ق َُ ـَ ُيىِٔ [ 384]افٌَرة:  {َوَظَذ افَِّذي

ـْ َأرَ  َٚن َم ٚ ـَ َٓ َخْت ًَ َدَهٚ َؾَْ ًْ ُٜ افَّتِل َب َي ْٔ ِٝ ا َزَف َٕ َتِدَي, َحتَّك  ٍْ ىَِر َوَي ٍْ "اَد َأْن ُي
 (ُ)

. 

ُف َؿَٚل: َػًِ: ٚيفغ  َّٕ َقِع َرِضَ اهلُل َظُْْف, َأ ـْ َ ْٕ ـِ ا َٜ ْب َّ َِ َّْٚ »مـ حديٞ َش ـُ

 َِّ ِْٔف َوَش َِ ِد َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ْٓ ـْ َصَٚء ِف َرَمَوَٚن َظَذ َظ ـْ َصَٚء َصَٚم َوَم َؿ, َم

ُِغٍ  ًْ ِٚم ِم ًَ : شَأْؾَىَر َؾْٚؾَتَدى بَِى ُٜ َي ْٔ ْٝ َهِذِه ا ِزَف ْٕ ُؿ }, َحتَّك ُأ ُُ َد ِمْْ ِٓ ـْ َص َّ َؾ

فُ  ّْ َُٔه ِْ َر َؾ ْٓ  [.381]افٌَرة:  {افنَّ

ـَ }َبُٚب " ٚبٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘: َوَظَذ افَِّذي

قَٕ  َُ ٌٜ ُيىِٔ  ."[384]افٌَرة:  {ُف ؾِْدَي

َقِع:  ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ـْ ـُ إَ ُٜ ْب َّ َِ َر, َوَش َّ ـُ ُظ ٚ َؿَٚل اْب َٓ َخْت ًَ َٕ

ـْ } ٌة ِم دَّ
ًِ ٍر َؾ ٍَ َٚن َمِريًوٚ َأْو َظَذ َش ـَ ـْ  ُف َوَم ّْ َُٔه ِْ َر َؾ ْٓ ُؿ افنَّ ُُ َد ِمْْ ِٓ ـْ َص َّ َؾ

ٍٚم ُأَخرَ   [.381]افٌَرة:  { َأيَّ

ُرو  مح٘ اهلل تعاىل:ثِ قاٍ ض ّْ َثَْٚ َظ ُش, َحدَّ َّ َثَْٚ إَْظ , َحدَّ ْرٍ َّ ُٕ ـُ  َوَؿَٚل اْب

َثَْٚ  َة, َحدَّ ـُ ُمرَّ َْٔذ,ْب ـُ َأِب َف َؿ:  اْب َِّ ِْٔف َوَش َِ ٍد َصذَّ اهللُ َظ َّّ َثَْٚ َأْصَحُٚب ُُمَ َحدَّ

                                                           
 (.ُُْٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َْٕٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]حكم الفدية على الذي ال يطيق الصيام[  

 

[171] 
 

  

ؾَّ " ـُ َؿ  ًَ ـْ َأْض َٚن َم َُ ْؿ, َؾ ِٓ ْٔ َِ َزَل َرَمَوُٚن َؾَنؼَّ َظ ـْ  َٕ َّ ْقَم ُِم ًُِْٔٚ َتَرَك افهَّ ًْ َيْقٍم ِم

 :ٚ َٓ َخْت ًَ ْؿ ِف َذفَِؽ, َؾَْ َص ََلُ ُف, َوُرخِّ َُ ؿْ }ُيىِٔ ُُ ]افٌَرة:  {َوَأْن َتُهقُمقا َخْرٌ َف

ْقمِ 384 ُِٖمُروا بِٚفهَّ  ."[ َؾ

ُْٔد اهللَِّ, قاٍ:ٚ ٌَ َثَْٚ ُظ ٌُْد إَْظَذ, َحدَّ َثَْٚ َظ ٌَّٔٚش, َحدَّ َثَْٚ َظ ٚؾٍِع,  َحدَّ َٕ ـْ  ـِ َظ َظ

َم,  ُٓ َر َرِضَ اهللَُّ َظْْ َّ ـِ ُظ ٚـِغَ }"َؿَرَأ: اْب ًَ ِٚم َم ًَ ُٜ َض      ِهلَ »َؿَٚل:  {ؾِْدَي

 ٌٜ قَخ ًُ شَمْْ
 (ُ)

". 

ذهٛ ظٌد اهلل بـ ظٌٚس رض اهلل ظْٓم إػ أُنٚ ُمُّٜ وفًٔٝ  ايجاْٞ:

 بًّْقخٜ. 

ٌَّ  :ففٞ ايبداضٟ ـَ َظ َع اْب ِّ َرُأ مـ ضريؼ َظَىٍٚء, َش َْ ٍٚس رض اهلل ظْٓم, َي

ٌٍَّٚس:  ـُ َظ ٍُِغ َؿَٚل اْب ًْ ُٚم ِم ًَ ٌٜ َض ُف ؾِْدَي َٕ ق َُ ُف َؾاَل ُيىِٔ َٕ ُؿق ـَ ُيَىقَّ َوَظَذ افَِّذي

ِٚن َأْن َيُهقَمٚ, » ًَ َتىِٔ ًْ ٌَِرُة َٓ َي َُ ٌُِر, َوادَْرَأُة اف َُ ُْٔخ اف ٍٜ ُهَق افنَّ قَخ ًُ ْْ َّ ْٝ بِ ًَ ْٔ َف

َمِن مَ  ًِ ُْٔى ًَُِْٔٚؾ ًْ ؾِّ َيْقٍم ِم ـُ َٚن  شَُ
 (ِ)

. 

بًّْك أن مـ دخؾ ظِٔف رموٚن وـٚن ظٚجًزا ظـ افهٔٚم ؾٕ٘ف يٖت 

 بٚفٍديٜ.

 .أُنٚ مًْقخٜ ف حؼ ادًتىٔع ُمُّٜ ف حؼ افًٚجزايجايح: 

                                                           
 (.ُْٗٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.َْٓٓأخرجو اإلماـ البخارم رحمو اهلل تعالى في صحيحو ) (ِ)
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َد }بَقل اهلل ظز وجؾ:  ٜمًْقخ افٍديٜوافذي ييٓر أن  ِٓ ـْ َص َّ ُؿ َؾ ُُ ِمْْ

فُ  ّْ َُٔه ِْ َر َؾ ْٓ  .{افنَّ

ُِِّػ ا}ـ ظجز ظـ افهٔٚم ؾٓق داخؾ ف ؿقل اهلل ظز وجؾ: مو َُ هللَُّ َٓ ُي

ٚ إِٓ َمٚ آَتَٚهٚ ًً ٍْ  [.1]افىَّاَلِق: {َٕ

ُِِّػ }ف ظز وجؾ: وبَقف َُ ٚ َٓ ُي َٓ ًَ ٚ إِٓ ُوْش ًً ٍْ َٕ  .{اهللَُّ 

 (: 8/20قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
ٌَٔٚض:  ََِٚض ِظ ٌٜ َأْو اْخ َؿَٚل اْف َّ َُ ُوَػ َهْؾ ِهَل ُُمْ ْٕ َُِػ ِف ا ًَّ ََِػ اف َت

ٚ؟  َٓ ُو ًْ ٚ َأْو َب َٓ ُِّ ـُ  ٌٜ قَخ ًُ ٌٜ َأْو َمْْ  خَمُْهقَص

قُر:  ُٓ ّْ َٚل اْْلُ ََ . َؾ َٜ َّ َِ ْقِل َش ََ ـَ  , ٌٜ قَخ ًُ  َمْْ

ْخ؟  ًَ ٚ َمٚ َلْ ُيْْ َٓ َل ِمْْ َِ قا َهْؾ َب ٍُ َِ  ُثؿَّ اْخَت

رَ  َّ ـِ بـ ُظ ِٚم َبٍٚق  - ظْٓمرض اهلل -َؾُرِوَي َظ ًَ ْض َؿ اإْلِ ُْ قِر, َأنَّ ُح ُٓ ّْ َواْْلُ

 . ْقَم فَُِِزٍ ـْ َلْ ُيىِِؼ افهَّ  َظَذ َم

ُُٚز ََٚزا ٍِٛض  ََٚأُبٛ َث ََأيْو  َٚ َٔ ايٖػًَٔف  َٔ َُاَع١ْ  ٍَ َج ِٚم  :ََٚقا ًَ ْض مَجُِٔع اإْلِ

ْقمَ  ٌِِر إَِذا َلْ ُيىِِؼ افهَّ َُ َْٔس َظَذ اْف قٌخ, َوَف ًُ ٌٚم.  َمْْ ًَ  إِْض

ٌَُّف َفُف َمٚفٌِؽ.   َواْشَتَح

َل َوَؿَٚل َؿَتَٚدُة:  َِ َخ ؾِِٔف, َوَب ًِ ُٕ ْقِم, ُثؿَّ  ِدُر َظَذ افهَّ َْ ٌٍِر َي َُ ُٜ فِ ْخَه ِٝ افرُّ َٕ ٚ ـَ

َٓ ُيىُِٔؼ.  ـْ  َّ  ؾِٔ
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ُه:  ٌٍَّٚس َوَؽْرُ َْ "وؿٚل بـ َظ َٓ َي ـِ  َذْي َِّ ٌِِر َوادَِْريِض اف َُ ْٝ ِف اْف َزَف ِدَراِن َظَذ َٕ

ْقمِ   ."افهَّ

َِِْض إَِذا َبِرَئ.  َـّ ادَِْريَض َي
, َفُِ ٌٜ َّ َُ َل ِظَْْدُه َُمْ ِٓ  َؾ

َٚم َظَذ ادَِْريِض.  ًَ َٓ إِْض ُف  َّٕ َمِء َظَذ َأ َِ ًُ َثُر اْف ـْ  َوَأ

, َوَمٚفٌِؽ:  ْهِريُّ َؿ, َوافزُّ َِ ـُ َأْش ْٝ ِف َوَؿَٚل َزْيُد ْب َزَف َٕ , َو ٌٜ َّ َُ ادَِْريِض ِهَل ُُمْ

َِِْض  َزُمُف َصْقُمُف, ُثؿَّ َي ِْ َٔ َِِْض َحتَّك َيْدُخَؾ َرَمَوُٚن آَخُر, َؾ َٓ َي ُأ َو ىُِر ُثؿَّ َيْزَ ٍْ ُي

 . ٍٜ ـْ ِحَْْى ا ِم ؾِّ َيْقٍم ُمدًّ ـُ ـْ  ًُِؿ َظ َدُه َمٚ َأْؾَىَر, َوُيْى ًْ  َب

َْٔس  َِ ـِ اتََّهَؾ َمَرُوُف بَِرَمَوَٚن افثَِّّٚن َؾ ٚ َم مَّ
َٖ َوُٚء  َؾ ََ ِْٔف اْف َِ ٌٚم, َبْؾ َظ ًَ ِْٔف إِْض َِ َظ

ْط.  ََ  َؾ

ُه:  يُّ َوَؽْرُ ٌَْكِ ـُ اْف ًَ َٓ َوَؿَٚل احْلَ ِٚم  ًَ ْض ُف َظٚئٌِد َظَذ اإْلِ َٕ ق َُ ُر ِف ُيىِٔ ِّ َوافوَّ

 . ٌٜ َل ِظَْْدُه َظٚمَّ ِٓ َخ َذفَِؽ, َؾ ًِ ُٕ ْقِم, ُثؿَّ   ىػاَظَذ افهَّ
 حتسٜس َكساض اإلطعاّ: 

 َاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ: قاٍ اإل
 . ؾِّ َيْقٍم ُمدٌّ ـُ ـْ  َٚم َظ ًَ ْض َمِء َظَذ َأنَّ اإْلِ َِ ًُ قُر اْف ُٓ  ُثؿَّ مُجْ

ٍَ َأُبٛ َحَٓٔٝف١َ: ٌَُٚه.  ََٚقا ُف َصِٚح ََ اِن, َوَواَؾ  ُمدَّ

:ٗٞ َُأئه َُٗب اِي ٍَ َأِؾ ِٜ  ََٚقا ْرِ َأْهِؾ ادَِْديَْ ٌَ ٌٞ فِ ُِ  ىػا. ُمدٌّ َوُث
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وافذي ييٓر إٔف ٕهػ صٚع ظـ ـؾ يقم ـم هق أن ـٍٚرة ُميقرات 

وروي ظـ إٔس بـ مٚفؽ رض اهلل ظْف إٔف ـٚن َيّع ثالثغ مًًُْٔٚ  احلٟ,

 ثؿ يىًّٓؿ مرة واحدة.

 َا ٖٛ املطض ايصٟ ٜباح َع٘ ايفطط: 
  .واختِػ افًِمء ف ادرض افذي َيقز مًف افٍىر

ُثؿَّ  :(21/ 8) َػًِ ؾطح يف اهلل تعاىل ايٟٓٛٚ ضمحًَ٘دص٘ َا قاي٘ 

ْقُم.  ُف افهَّ ًَ ْىِر ُهَق َمٚ َيُنؼُّ َم ٍِ ِْ َمِء َأنَّ ادََْرَض ادٌَُِْٔح فِ َِ ًُ قُر اْف ُٓ  مُجْ

ِٚض.  ََ اَلِم اْف ـَ ؾِّ َمِريٍض, َهَذا آِخُر  ُُ ْؿ فِ ُٓ ُو ًْ  ىػاَوَأَبَٚحُف َب
َبُٚب َؿْقفِِف: " كاٍ:بٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘ ف

ٍر } ٍَ ْؿ َمِريًوٚ َأْو َظَذ َش ُُ َٚن ِمْْ ـَ ـْ  َّ ُدوَداٍت َؾ ًْ ًٚمٚ َم ٍٚم ُأَخرَ َأيَّ ـْ َأيَّ ٌة ِم دَّ
ًِ  {َؾ

 . "[384]افٌَرة: 

َٚػ »َوَؿَٚل َظَىٌٚء:  ًَ َم َؿَٚل اهللَُّ َت ـَ ِف,  ِِّ ـُ ـَ ادََرِض  ىُِر ِم ٍْ  ش. ُي

, َوإِْبَراِهٔ ـُ ًَ َم َأْو »ُؿ: َوَؿَٚل احَل ِٓ ًِ ٍُ ْٕ ِف ادُْرِوِع َأِو احَلِٚمِؾ, إَِذا َخَٚؾَتٚ َظَذ َأ

َؿ  ًَ ْد َأْض ََ ََٔٚم َؾ ٌُِر إَِذا َلْ ُيىِِؼ افهِّ َُ ُْٔخ اف ٚ افنَّ َِٔٚن, َوَأمَّ ِو َْ ىَِراِن ُثؿَّ َت ٍْ ٚ ُت َوَفِدُِهَ

ٌَٕس  ,  -رض اهلل ظْف- َأ ِزَ َظًٚمٚ َأْو َظَٚمْغِ ـَ َد َمٚ  ًْ ًٌْزا َب ًُِْٔٚ, ُخ ًْ ؾَّ َيْقٍم ِم ـُ

ًم, َوَأْؾَىرَ  شَوحَلْ
 (ُ)

. 

 
                                                           

 (.ِٓ/ٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 (: 8/180قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
ٍَٕس:  ـْ َأ ٍَٕس َظ ـِ َأ ـْ َضِريِؼ افَّْْيِ ْب ٍْٔد ِم ـُ مُحَ ٌُْد ْب ُف َأْؾَىَر ِف "َوَرَوى َظ َّٕ َأ

َؿ  ًَ َْٖض ِزَ َؾ ـَ َٚن َؿْد  ـَ ؾَّ َيْقمٍ َرَمَوَٚن َو ـُ  ًُِْٚٔ ًْ  . "ِم

ـْ  َٜ َظ ِٚوَي ًَ ـْ ُم ـْ َمْرَواَن َظ ـِ ُماَلٍس, َظ ـِ ِهَنِٚم ْب ِد ْب َّّ يَُْٚه ِف َؾَقائِِد ُُمَ َوُروِّ

ٍْٔد َؿَٚل:  ٍس "مُحَ َٕ ـَ َأ َر ْب َّ ُٝ اْبَُْف ُظ َْٖف ًَ َ َؾ ْقِم َظَٚم ُتُقفِّ ـِ افهَّ ٌَٕس َظ َػ َأ ًُ َو

 َٓ ْقَم َؿَٚل  ٍؿ  َأَضَٚق افهَّ ٌٍْز َوحَلْ ـْ ُخ ٍٚن ِم ٍَ َوَٚء َأَمَر بِِج ََ ُف ٓ يىٔؼ اْف َّٕ مَّ َظَرَف َأ َِ َؾ

َؿ اْفًدة َأو َأـثر ًَ َْٖض  ."َؾ

ِزَ »َوَؿْقُفُف:  ٌَٕس ِحَْٔئٍِذ ش: ـَ َٚن َأ ـَ , َو َـّ َدِة, َأْي َأَش ْنِ ادَُْقحَّ ـَ ِٚف َو َُ ْتِح اْف ٍَ بِ

َم ا دَّ ََ َم َت ـَ  ِٜ ًٌٚ. ِف َظْؼِ ادَِْٚئ ِْٔف َؿِري َِ  ىػافتٌَُِّْْٔف َظ
وؾًؾ إٔس رض اهلل ظْف مقؿقف ظِٔف, وفٔس فف حُؿ افرؾع, دٚ شٌؼ  

 مـ وجقد ادخٚفٍٜ ف ذفؽ.

, ومٚ جٚء ف افٌٚب ظـ بًض افهحٚبٜ رض اهلل ظْٓؿ ظذ فحيّؾ ؾًِ

, واهلل مٚم مٚفؽ بـ إٔس رمحف اهلل تًٚػاشتحٌٚب آضًٚم, ـم ؿٚل ذفؽ اإل

 .ِؿأظ

********** 
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 [وهو صائم جامع في نهار رمضان]كفارة من 

ـْ ) – 111  -َجَٚء َرُجٌؾ إَِػ افٌَِّْلِّ "َؿَٚل:  -رض اهلل ظْف  -َأِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ُٝ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ. َؿَٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ُْ َِ َٚل: َه ََ َؽ »َؾ َُ َِ ش ?َوَمٚ َأْه

ُٝ َظَذ امْ  ًْ َٚل: َؿَٚل: َوَؿ ََ ًٜ »َرَأِت ِف َرَمَوَٚن, َؾ ٌَ تُِؼ َرَؿ ًْ . ش ?َهْؾ جَتُِد َمٚ َت َٓ َؿَٚل: 

ْغِ »َؿَٚل:  ًَ ـِ ُمَتَتٚبِ َرْي ْٓ َتىُِٔع َأْن َتُهقَم َص ًْ ْؾ َت َٓ . َؿَٚل: ش ?َؾ َٓ ْؾ جَتُِد َمٚ »َؿَٚل:  َٓ َؾ

ًُِْٚٔ ًْ ًُِؿ ِشتَِّغ ِم ُِٖت افش ?ُتْى ََِس, َؾ , ُثؿَّ َج َٓ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -ٌَِّْلُّ َؿَٚل: 

َٚل:  - ََ َرٍق ؾِِٔف مَتٌْر. َؾ ًَ َذا»بِ ْق ِِبَ َر ِمَّْٚش , َتَهدَّ ََ َٚل: َأَظَذ َأْؾ ََ ٚ  ?َؾ َٓ ْٔ َبَت َٓ َؾَم َبْغَ 

ِْٔف ِمَّْٚ, َؾَوِحَؽ افٌَِّْلُّ  ٍٝ َأْحَقُج إَِف
ْٔ َحتَّك  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َأْهُؾ َب

َُٔٚبُف,  ْٕ ََِؽ »ُثؿَّ َؿَٚل: َبَدْت َأ ُف َأْه ّْ
ًِ َْٖض ْٛ َؾ شاْذَه

 (ُ)
ُظ  ٍْ َِّ , َواف ُٜ ًَ ٌْ ًَّ . َرَواُه اف

ِِؿٍ  ًْ  (.دُِ

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن وجقب افٍُٚرة ظذ مـ  ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح:

 جٚمع أهِف ف ُنٚر رموٚن وهق صٚئؿ.

 .ءمٍىر ب٘مجٚع افًِماْلمع و

                                                           
(, كالنسائي في َِّٗ(, كأبو داكد )ُُُُماـ مسلم )(, كاإلُّٔٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

 َِٖ/ ِ(, كأحمد )ُُٕٔ(, كابن ماجو )ِْٕ(, كالترمذم )ُِّ - ُِِ/ ِ« )الكبرل»
 (.ُٔٓك  ُِٖك  ُِْك 
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َـّ  } :ٜكٍٛ اهلل عع ٚجٌ ْؿ ُه ُُ ٚئِ ًَ
ُٞ إَِػ ِٕ َؾ َِٔٚم افرَّ َٜ افهِّ َِ ْٔ ْؿ َف ُُ ُأِحؾَّ َف

ْؿ َؾَتَٚب  ُُ ًَ ٍُ ْٕ ُٕقَن َأ َتٚ ُْْتْؿ ََتْ ـُ ْؿ  ُُ َّٕ َـّ َظَِِؿ اهللَُّ َأ ٌٌَٚس ََلُ
ُتْؿ فِ ْٕ ْؿ َوَأ ُُ ٌٌَٚس َف

فِ

َـّ َوا وُه َن َبِٚذُ ْٔ ْؿ َؾٚ ُُ ٚ َظْْ ٍَ ْؿ َوَظ ُُ ْٔ َِ ُبقا َظ ُِقا َواْذَ ـُ ْؿ َو ُُ َٛ اهللَُّ َف َت ـَ قا َمٚ  ٌُ ْبَت

ََٔٚم  ُّقا افهِّ ْجِر ُثؿَّ َأمِت ٍَ ـَ اْف َْشَقِد ِم ْٕ ِْٔط ا ـَ اخْلَ َُٔض ِم َْب ْٕ ُْٔط ا ُؿ اخْلَ ُُ َ َف ٌَغَّ َحتَّك َيَت

َِْؽ  ِٚجِد تِ ًَ قَن ِف ادَْ ٍُ ُتْؿ َظٚـِ ْٕ َـّ َوَأ وُه ٌَِٚذُ َٓ ُت ِْٔؾ َو َِّ ُحُدوُد اهللَِّ َؾاَل  إَِػ اف

َُقنَ  ْؿ َيتَّ ُٓ َِّ ًَ ُ اهللَُّ آَيٚتِِف فَِِِّْٚس َف ٌَغِّ َذفَِؽ ُي ـَ َرُبقَهٚ  َْ  [.381]افٌَرة:  {َت

 حهِ ايرتتٝب يف ايهفاض٠: 
 اختِػ أهؾ افًِؿ ف هذه ادًٖفٜ إػ ؿقفغ:

أن افستٔٛ واجٛ ظذ مٚ ف آيٜ افيٓٚر, وهذا ؿقل مجٓقر افًِمء  األٍٚ:

بؾ وؿقل مٚفؽ وافنًٌل وافزهري, بؾ ذهٛ مٚفؽ إػ اإلضًٚم ول يذـر 

 .افًتؼ

َٛ  :(312/ 3) االغتصناضقاٍ ابٔ عبس ايرب يف  لُّ  َوَذَه
ًِ ٚؾِ  َوافثَّْقِريُّ  افنَّ

ِّٔغَ  َوَشٚئِرُ 
قؾِ ُُ َٚرةَ  َأنَّ  إَِػ  اْف ٍَّ ىِرِ  ـَ ٍْ ِِْجَمعِ  َرَمَوٚنَ  ِف  اْدُ َٚرةِ  َظِٚمًدا فِ ٍَّ َُ  ـَ

ًٜ  ادَُْيِٚهرِ  ٌَ  َمْرَت

 ْٝ ٌَ ؿْ  َوَذَه ُٓ ـْ  َأنَّ  إَِػ  َأْيًوٚ مَجََٚظُت رَ  َم ٍَّ َٔٚمِ  ـَ  إٓ متتٚبًٚن افنٓريـ أن بِٚفهِّ

َْٔذ  َأِب  بـ َٚل  َف ََ َْٔس  َؾ َرانِ  َف ْٓ ْغِ  افنَّ ًَ ـْ  ُمَتَتٚبِ  قا .َذفَِؽ  ِم
ِٞ  َطِٚهرُ  :(255/ 4) ٚقاٍ ايؿٛناْٞ يف ايٌٓٝ ِدي َٚرةَ  َأنَّ  َأْيًوٚ احْلَ ٍَّ َُ  اْف

َهٚلِ  ِٛ  َظَذ  افثَّاَلِث  بِٚخْلِ تِٔ ْ ـُ  َؿَٚل . افسَّ َرِبِّ  اْب ًَ َنَّ : اْف
ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - افٌَِّْلَّ  ِٕ َِ  َظ
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ؿَ  َِّ فُ  - َوَش َِ ََ ـْ  َٕ َد  َأْمرٍ  ِم ًْ َْٔس  آَخَر, َأْمرٍ  إَػ  َظَدِمفِ  َب ْٖنَ  َهَذا َوَف  افتَّْخِِٔر, َص

َٚزعَ  َٕ ٌَٔٚض  َو قرِ  ِف  ِظ ُٓ ِٜ  ُط َف َٓ ِٛ  َد تِٔ ْ الِ  ِف  افسَّ َٗ ًُّ ـْ  اف َٚل  َذفَِؽ, َظ ََ  ِمْثَؾ  إنَّ : َؾ

الِ  َهَذا َٗ ًُّ ُؾ  َؿْد  اف َّ ًْ َت ًْ  قا .افتَّْخِٔرِ  َظَذ  ُهقَ  ؾَِٔم  ُي
ِٜ  ِف  َوَوَؿعَ  :(166/ 4) حجط البٔ قاٍ احلافغ يف ايفتح َٕ َٓ  ادَُْدوَّ ِرُف  َو ًْ  َي

ٚمِ اإْلِ  َؽْرَ  َمٚفٌِؽ  ًَ َٓ  ,ْض ُْٖخُذ  َو ًِْتؼ َي َٓ  بِ َٔٚم َو   .ِص

ٍَ ٌٜ  َوِهلَ  :اِئعٝٔس َزٔقِٝل بٔ َقا َِ ِو ًْ َتِدي َٓ  ُم ٚ إَِػ  َُّيْ َٓ ِٓ ِٜ  َمعَ  َتْقِجٔ  ُمَهَٚدَم

 ِٞ ِدي ِٝ  احْلَ   .افثَّٚبِ

َِٝط ٕٖ َغ َُُخكِّٔكنَي َبِعَض َأ ِٔ اِي َٔ ٔ٘ َؾ  :َأِصَخأب ظَ  َهَذا مَحَ ٍْ َِّ َففُ  اف َٖوَّ  َظَذ  َوَت

ٌَِٚب  ْشتِْح ِٓ ِديؿِ  ِف  ا َْ ٚمِ  َت ًَ هِ  َظَذ  افىَّ ـَ  َؽْرِ َهٚلِ  ِم   .اخْلِ

ُٗٛا َٖٚج ٚمِ  َتْرِجَٔح  :َٚ ًَ هِ  َظَذ  افىَّ َٖنَّ  َؽْرِ َرهُ  اهللََّ  بِ ـَ ْرآنِ  ِف  َذ َُ ًٜ  اْف ِٚدرِ  ُرْخَه ََ ِْ  فِ

َخ  ُثؿَّ  ًِ ؿُ  َهَذا ُٕ ُْ َٓ  احْلُ َزمُ  َو ِْ ُخ  ِمْْفُ  َي ًْ ِو  َٕ ٍَ ِٜ اْف َِ ُح  ٔ جَّ ٚمُ  َؾََٔسَ ًَ ْض  َأْيًوٚ اإْلِ

َٔٚرِ 
ْختِ ىِرِ  َحؼِّ  ِف  َففُ  اهللَِّ ِٓ ٍْ ْذرِ  ادُْ ًُ   .بِْٚف

َذا ـَ فُ  َأْخَزَ  َو َّٕ َٖ ـْ  َحؼِّ  ِف  بِ رَ  َم  آَخرُ  َرَمَوٚنُ  َدَخَؾ  َحتَّك َرَمَوٚنَ  َؿَوٚءَ  َأخَّ

 ِٜ ٌَ ََُْٚش
ٚمِ  إََِيِٚب  َودِ ًَ ْض ْزِ  اإْلِ َٔٚمِ  َؾَقاِت  ِْلَ ٚكٌ  ُهقَ  افَِّذي افهِّ ًَ ـِ  إِْم ٚمِ  َظ ًَ  افىَّ

قلِ  ُّ ًِفِ  َوفُِن ٍْ ٚـِغِ  َٕ ًَ َّ ِْ   .فِ

ؾُّ  ـُ ِٚومُ  َٓ  اْفُقُجقهِ  َهِذهِ  َو ََ ِٞ  ِف  َوَردَ  َمٚ ُت ِدي ـْ  احْلَ ِديؿِ  ِم َْ ْتِؼ  َت ًِ  َظَذ  اْف

َٔٚمِ    .افهِّ
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ٚمِ  ُثؿَّ  ًَ ْض َْٚ َشَقاءٌ  اإْلِ ِْ َٚرةُ  ُؿ ٍَّ َُ ِٛ اف َظَذ  اْف تِٔ ْ ٌَُداَءةَ  َهِذهِ  َؾِ٘نَّ  افتَّْخِٔرِ  َأوِ  سَّ  إِنْ  اْف

 ْ ََْتضِ  َل ِٛ  ُوُجقَب  َت تِٔ ْ ـْ  َأَؿؾَّ  َؾاَل  افسَّ َتِِضَ  َأنْ  ِم َْ ٌََٚبفُ  َت   .اْشتِْح

قا َٖنَّ  :َأْيًوٚ َواْحَتجُّ َٞ  بِ َٜ  َحِدي ْ  َظٚئَِن عْ  َل ََ ٚمِ  ِشَقى ؾِٔفِ  َي ًَ ْض   .اإْلِ

مَ  َوَؿْد  دَّ ََ ـْ  َقاُب اْلَْ  َت ٌُْؾ  َذفَِؽ  َظ فُ  :َؿ َّٕ ـْ  ؾِٔفِ  َوَردَ  َوَأ رُ  آَخرَ  َوْجفٍ  ِم ـْ ْتِؼ  ِذ ًِ  اْف

  .َأْيًوٚ

ـَ  ِٜ  َوِم َّٔ
ـْ  ادَْٚفُِِ ٌَِٚب  َهَذا َظَذ  َواَؾَؼ  َم ْشتِْح ِٓ ؿْ  ,ا ُٓ ـْ  َوِمْْ َٚرةَ  إِنَّ  َؿَٚل  َم ٍَّ َُ  اْف

َتُِِػ  َْوَؿِٚت  بِْٚختاَِلِف  ََتْ ْٕ ل ا ٍِ ِٝ  َؾ ةِ افنِّ  َوْؿ قنُ  دَّ ُُ ٚمِ  َي ًَ ْض َهٚ َوِف  بِٚإْلِ  َؽْرِ

قنُ  ُُ ْتِؼ  َي ًِ ْقمِ  َأوِ  بِْٚف ُِقهُ  افهَّ ََ َٕ ـْ  َو ل َظ َِ َِّ ـَ  ُُمَ ِري َٖخِّ  قا .ادَُْت
:ُِ  أن افٍُٚرة َيٛ أن تُقن ظذ افستٔٛ ادذـقر ف احلديٞ. َِّفٔ

 ظتؼ افرؿٌٜ. األٍٚ:

 صٔٚم صٓريـ متتٚبًغ. ايجاْٞ:

 شتغ مًًُْٔٚ. إضًٚم ايجايح:

 حهِ نفاض٠ اجملاَع ألًٖ٘ يف ْٗاض ضضإ ٖٚٛ صا٥ِ: 
ظذ أن مـ أتك امرأتف متًًّدا افًِمء ذهٛ مجٓقر وافٍُٚرة واجٌٜ, ؾَد 

 وهق صٚئؿ ف ُنٚر رموٚن, أن َيٛ ظِٔف افٍُٚرة.

فثٌقت  وخٚفػ ابـ شريـ وافْخًل وافنًٌل, وخالؾٓؿ ؽر مًتز

صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف وجقب افٍُٚرة احلديٞ ادٖثقر ظـ افٌْل 

 ظِٔف.
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 (: 577قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ـْ َجَٚمَع ِف َُنَِٚر َرَمَوَٚن َظِٚمًدا.  َٚرِة َظَذ َم ٍَّ َُ ُٞ َدفٌِٔؾ َظَذ ُوُجقِب اْف ِدي  احْلَ

ٚنَ  ـَ ا  ِنً ًْ ُف إمْجٌَٚع, ُم َّٕ َر افََّْقِويُّ َأ ـَ ا.  َوَذ  َأْو ُمقِهً

رُّ ِف 
َِ َت ًْ َٓ َت َم:  ِٓ , َثِٕٚٔ ِٜ

َّٔ
ًِ ٚؾِ تِِف َظَذ َأَحِد َؿْقَفْغِ فِِنَّ ُٝ ِف ِذمَّ ٌُ ِنُ َتْث ًْ َؾٚدُْ

ُف  َّٕ َ ِٕ تِِف؛  َؿ  -ِذمَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ ِْٔف.  -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ ٌٜ َظ َٔ َٚ َبِٚؿ ْ َفُف َأُنَّ ٌَغِّ  ىػاَلْ ُي
 ايطجٌ فكط, أّ ع٢ً املطأ٠ أّٜطا؟ ٌٖ ايهفاض٠ ع٢ً

إػ  ف افٍُٚرة هؾ ظذ افرجؾ وادرأة أو ظذ أحدُهٚاختِػ افًِمء وؿد 

 أؿقال: 

ذهٛ مجٓقر أهؾ افًِؿ إػ أن افٍُٚرة جتٛ ظذ افرجؾ, وادرأة,  األٍٚ:

 ظذ حد شقاء.

ل روايٜ ظْد أمحد, ؾَٚفقا: افٍُٚرة إٕم ههق وخٚفٍٓؿ افنٚؾًٜٔ, و ايجاْٞ:

 .واجٌٜ ف حؼ افرجؾ

افتٍهٔؾ حٔٞ ذهٛ بًض افًِمء إػ أن ادرأة إن ـٕٚٝ مقاتٜٔ  ايجايح:

 ؾًِٔٓٚ افٍُٚرة, وإن ـٕٚٝ مُرهٜ ؾِٔس ظِٔف افٍُٚرة. 

ؿد  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -أن ٓ ـٍٚرة ظذ افًْٚء؛ ٕن افٌْل  ٚايصخٝح:

وتٖخر افٌٔٚن ظـ  ,افذي َيِٓف ول يٖمرهٚ بٚفٍُٚرةدل افرجؾ ظذ احلُؿ 

 وؿٝ احلٚجٜ ٓ َيقز. 
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ُٝ »ومٚ جٚء ف بًض افروايٚت إٔف ؿٚل:  تيبُٔ: ُٝ وأهُِ , ؾٓل شهُِ

 روايٜ ٓ تثٌٝ, وؿد أظِٓٚ افًِمء.

, وأهِؽ وافذٕٛ إٔف هِؽ بٚفٍىر ادًْكوظذ افَقل بثٌقُتٚ, شُٔقن 

 .ؽره بٚفٍىر

 َأنَّ  َظَذ  بَِذفَِؽ  ْؾَراِدهِ بِِ٘  َواْشُتِدلَّ : (170/ 4)ايفتح قاٍ احلافغ يف 

َٚرةَ  ٍَّ َُ ْٔفِ  اْف َِ َذا ادَْْقُضقَءةِ  ُدونَ  َوْحَدهُ  َظ ـَ ِٜ  ِف  َؿْقُففُ  َو ًَ َتىِٔع َهْؾ  ادَُْراَج ًْ  َوهؾ َت

ََصحُّ  َوُهقَ  َذفَِؽ  َوَؽْرُ  جَتُِد  ْٕ ـْ  ا ِٜ  َؿْقيَلِ  ِم َّٔ
ًِ ٚؾِ َْوَزاِظلُّ  َؿَٚل  َوبِفِ  افنَّ ْٕ  َوَؿَٚل  ا

 ّْ قرُ اْْلُ ُٛ  اْدُِْْذرِ  وبـ َثْقر َوَأُبق ُٓ َٚرةُ  جَتِ ٍَّ َُ  اْختاَِلٍف  َظَذ  َأْيًوٚ ادَْْرَأةِ  َظَذ  اْف

ِٚصَٔؾ  ٍَ ؿْ  َوَت ةِ  ِف  ََلُ رَّ ِٜ  احْلُ ََم ْٕ ِٜ  َوا ِٜ  َوادَُْىِٚوَظ َرَه ُْ ٚ ِهلَ  َوَهْؾ  َوادُْ َٓ ْٔ َِ  َظَذ  َأوْ  َظ

ُجؾِ  ٚ افرَّ َٓ َّٔ  َواْشَتَدلَّ  َظْْ
ًِ ٚؾِ قتِفِ  ُٜ افنَّ ُُ ًُ ْٔفِ  بِ َِ اَلةُ  َظ اَلمُ  افهَّ ًَّ ـْ  َواف  إِْظاَلمِ  َظ

َٚرةِ  بُِقُجقِب  ادَْْرَأةِ  ٍَّ َُ ِٜ  َمعَ  اْف َٚج ُٛ  احْلَ ْْعِ  َوُأِجٔ َّ ِٜ  ُوُجقدِ  بِ َٚج َٚ َذاكَ  إِذْ  احْلَ َُنَّ
ِٕ  ْ  َل

ْف  َسِ ًْ ْ  َت َْٖل  َوَل
ًْ اُف  َت ْوِج  َواْظِسَ ٚ افزَّ َٓ ْٔ َِ ُٛ  َٓ  َظ َِ  ُيقِج َٚظ َٓ ًم  ْٔ ُْ ْ  َمٚ ُح ْف  َل َسِ ًْ  َت

َٚ َُٖنَّ ُٜ  َوبِ َّٔ قُت  َحٚلٍ  َؿِو ُُ ًُّ ٚ َؾٚف َٓ ؿِ  َظَذ  َيُدلُّ  َٓ  َظْْ ُْ ْحتَِملِ  احْلُ قنَ  َأنْ  ِٓ ُُ  ادَْْرَأةُ  َت

 ْ ـْ  َل ُُ ًٜ  َت َّ
ْذرٍ  َصٚئِ ًُ

ـَ  فِ َْظَذارِ  ِم ْٕ َٔٚنَ  إِنَّ  ُثؿَّ  ا ؿِ  َب ُْ ُجؾِ  احْلُ َٔٚنٌ  فِِرَّ َِّ  ِف  َب َٚح َٓ 

َم  ِٓ اـِ ْصِسَ ِريؿِ  ِف  ِٓ ْىرِ  ََتْ ٍِ ٚكِ  اْف َٓ َت ْٕ ِٜ  َوا ْقمِ  ُحْرَم َم  افهَّ ْ  ـَ ُْٖمْرهُ  َل ؾِ  َي ًْ ٌُ  بِْٚف

ؿِ  َظَذ  َوافتَِّْْهُٔص  ُْ ًْضِ  َحؼِّ  ِف  احْلُ غَ  َب ٍِ َِّ َُ ٍٚف  ادُْ ـْ  ـَ ِرهِ  َظ ـْ ٌَِٚؿغَ  َحؼِّ  ِف  ِذ  اْف

ُؾ  َّ َت قنَ  َأنْ  َوحُيْ ُُ ُٛ  َي ٌَ ًُّ  َش قِت اف ـْ  ُُ ؿِ  َظ ُْ ـْ  َظَرَؾفُ  َمٚ ادَْْرَأةِ  ُح اَلمِ  ِم ٚ ـَ َٓ  َزْوِج
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َٚ َُٖنَّ ٚ ُؿْدَرةَ  َٓ  بِ ءٍ  َظَذ  ََلَ ْرُضٌِلُّ  َوَؿَٚل  َرْ َُ قا اْف ٍُ َِ َٚرةِ  ِف  اْخَت ٍَّ َُ  َظَذ  ِهلَ  َهْؾ  اْف

ُجؾِ  فِ  َظَذ  َوْحَدهُ  افرَّ ًِ ٍْ ََطْ  َٕ ْٔفِ  َأوْ  َؾ َِ ٚ َظ َٓ ْٔ َِ َِ  َأوْ  َوَظ َٚرَتٚنِ  ْٔفِ َظ ٍَّ ٚ َظْْفُ  ـَ َٓ  َأوْ  َوَظْْ

ْٔفِ  َِ ـْ  َظ فِ  َظ ًِ ٍْ َٕ ٚ َٓ ْٔ َِ ٚ َوَظ َٓ َْٔس  َظْْ ِٞ  ِف  َوَف ِدي ءٍ  َظَذ  َيُدلُّ  َمٚ احْلَ ـْ  َرْ فُ  َذفَِؽ  ِم َّٕ َ ِٕ 

 ٌٝ
ـِ  َشٚـِ َخُذ  ادَْْرَأةِ  َظ ْٗ ُٔ ٚ َؾ َٓ ُّ ُْ ـْ  ُح قنَ  َأنْ  اْحتَِملِ  َمعَ  آَخرَ  َدفِٔؾٍ  ِم ُُ ُٛ  َي ٌَ  َش

قِت  ُُ ًُّ َٚ اف ْٝ  َأُنَّ َٕ ٚ ٍٜ  َؽْرَ  ـَ َّ
ؿْ  َواْشَتَدلَّ  َصٚئِ ُٓ ُو ًْ ْقفِفِ  َب ََ ًْضِ  ِف  بِ  َهَذا ُضُرِق  َب

 ِٞ ِدي ُٝ  احْلَ ُْ َِ ُٝ  َه ُْ َِ ٚ ِزَيَٚدةٌ  َوِهلَ  َوَأْه َٓ ٌٚل  ؾِٔ ََ َٚل  َم ََ ْقِزيِّ  بـ َؾ  َؿْقفِفِ  ِف  اْْلَ

 ُٝ ُْ َِ فُ  َظَذ  َتٌِْْٔفٌ  َوَأْه َّٕ ٚ َأ َٓ َرَه ـْ َٓ وَ  َأ ْ  َذفَِؽ  َفْق ـْ  َل ُُ ٚ َي ًُ ِِ ْٓ ٚ ُم ُٝ  ََلَ ِْ َٓ  ُؿ َزمُ  َو ِْ  َي

ـْ  دُ  َذفَِؽ  ِم دُّ ًَ َٚرةِ  َت ٍَّ َُ َزمُ  َٓ  َبْؾ  اْف ِْ ـْ  َي ُٝ  َؿْقفِفِ  ِم ُْ َِ َٚرةِ  إََِيُٚب  َوَأْه ٍَّ َُ ٚ اْف َٓ ْٔ َِ  َظ

ُؾ  َبْؾ  َّ َت ْقفِفِ  ُيِريَد  َأنْ  حُيْ ََ ُٝ  بِ ُْ َِ ُٝ  َه ّْ
ُٝ  َأثِ ُْ َِ ُٝ  َأيْ  َوَأْه ْْ ًٌٚ ـُ ٌَ  مـ تٚثٔؿ ِف  َش

ٚ ضٚوظتْك َٓ ت ًْ َٛ  َٓ  إِذْ  َؾَقاَؿ ْثؿِ  ُحُهقلِ  ِف  َرْي ِٜ  َظَذ  اإْلِ َٓ  ادَُْىِٚوَظ َزمُ  َو ِْ ـْ  َي  ِم

ٌَُٚت  َذفَِؽ  َٚرةِ  إِْث ٍَّ َُ َٓ  اْف ٚ َو َٓ ُٔ ٍْ َْك َأوِ  َٕ ًْ ُٝ  ادَْ ُْ َِ ُٞ  َأيْ  َه ْٔ ُٝ  َح ًْ ءٍ  ِف  َوَؿ  َٓ  َرْ

ٍَّ  َظَذ  َأْؿِدرُ  ُٝ  َٚرتِفِ ـَ ُْ َِ ِز  َأيْ  َوَأْه ٍْ ِع  َٕ ًْ
ٍِ ْثؿَ  َظَعَّ  َجرَّ  افَِّذي بِ فُ  َوَهَذا اإْلِ ُِّ  ـُ

َد  ًْ ٌُقِت  َب َيَٚدةِ  ُث قَرةِ  افزِّ ـُ رَ  َوَؿْد  ادَْْذ ـَ لُّ  َذ
َِ

َٓ ْٔ ٌَ َِْحٚـِؿِ  َأنَّ  اْف َٜ  ُبْىاَلُِنَٚ ِف  فِ  َثاَلَث

ُؾ  َأْجَزاءٍ  ْقلِ  َوُُمَهَّ ََ ٚ اْف َٓ َ  ؾِٔ َْوَزاِظلّ  َضِريؼ مـ َوَرَدْت  َٚأُنَّ ْٕ  بـ َضِريؼ َومـ ا

 َٜ َْْٔ َٔ ٚ ُظ َْوَزاِظلُّ  َأمَّ ْٕ دَ  ا رَّ ٍَ ٚ َؾَت ُد  ِِبَ َّّ ـُ  ُُمَ ِٛ  ْب َّٔ ًَ ـْ  ادُْ ٌْدِ  َظ اَلمِ  َظ ًَّ ـِ  اف ٌْدِ  ْب  َظ

ٔدِ  ِّ ـْ  احْلَ رَ  َظ َّ ـِ  ُظ ٌْدِ  ْب ـِ  َواْفَقفِٔدِ  اْفَقاِحدِ  َظ ِِؿٍ  ْب ًْ ـْ  ُم دِ  َوَظ َّّ ـِ  ُُمَ َٜ  ْب ٌَ َْ ـْ  ُظ  َظ

 َٜ َّ ََ ِْ ـْ  َظ ؿْ  َأبِٔفِ  َظ ُٓ ـِ  َثاَلَثُت َْوَزاِظلِّ  َظ ْٕ لُّ  َؿَٚل  ا
َِ

َٓ ْٔ ٌَ  َأْصَحِٚب  مَجِٔعُ  َرَواهُ  اْف
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َْوَزاِظلِّ  ْٕ َذفَِؽ  بُِدوُِنَٚ ا ـَ َواةِ  مَجِٔعُ  َو ـِ  افرُّ َٜ  اْفَقفِٔدِ  َظ ٌَ َْ رَ  َوُظ َّ ُد  َوُظ َّّ ـُ  َوُُمَ  ْب

 ِٛ َّٔ ًَ ٚنَ  ادُْ ثًِرا ٚؾًِيَٚح  ـَ ُْ َّٓ  ُم فُ  إِ َّٕ ٚنَ  َأ لَ  َأْمِرهِ  آِخرِ  ِف  ـَ ِّ ًَؾَّ  َظ َِ َٜ  َهِذهِ  َؾ َي ٍْ َِّ  اف

 ْٝ َِ ْٔفِ  ُأْدِخ َِ ُٚبقِريُّ  َظِعٍّ  َأُبق َرَواهُ  َوَؿْد  َظ ًَ ْٔ  َمٚ ُبْىاَلُِنَٚ َظَذ  َوَيُدلُّ  بُِدوُِنَٚ َظْْفُ  افَّْ

ٌَُّٚس  َرَواهُ  ًَ ـُ  اْف ـْ  اْفَقفِٔدِ  ْب َْوَزاِظلُّ  ُشئَِؾ  َؿَٚل  ٔفِ َأبِ  َظ ْٕ ـْ  ا  اْمَرَأَتفُ  َجَٚمعَ  َرُجؾٍ  َظ

َم  َؿَٚل  َرَمَوٚنَ  ِف  ِٓ ْٔ َِ َٚرةٌ  َظ ٍَّ َّٓ  َواِحَدةٌ  ـَ َٔٚمَ  إِ ٚ َؾِ٘نِ  َففُ  ِؿَٔؾ  افهِّ َٓ َرَه ُْ  َؿَٚل  اْشَت

ْٔفِ  َِ َٔٚمُ  َظ َٜ  بـ َوأمٚ َوْحَدهُ  افهِّ َْْٔ َٔ دَ  ُظ رَّ ٍَ ٚ َؾَت ـْ  َثْقرٍ  َأُبق ِِبَ ًَذَّ  َظ ِـ  ُم  َظْْفُ  َمُْْهقرٍ  ْب

ىَِّٚبُّ  َؿَٚل  ًَذَّ  اخْلَ َْٔس  ادُْ ٚؾِظ بَِذاكَ  َف ْقِزيِّ  بـ َوتًٌَف احْلَ فُ  اْْلَ َّٕ َٖ ِرُف  َٓ  بِ ًْ  َأَحًدا َي

ـَ  ًَ ذَّ  ِف  َض ًَ َؾ  ادُْ ٍَ ـْ  َوَؽ َمٚمِ  َؿْقلِ  َظ َد  اإْلِ فُ  َأمْحَ َّٕ ٚنَ  إِ ؾَّ  َيىكء ـَ  ْغِ َحِديثَ  ِف  َيْقمٍ  ـُ

ٍٜ  َأوْ  فُ  َثاَلَث َِّ ًَ َِ َث  َؾ ـْ  َحدَّ يِفِ  ِم ٍْ َذا ِح ٚـِؿُ  َؿَٚل  َوَؿْد  َؾَقَهؿَ  ِِبَ ُٝ  احْلَ ٍْ  َظَذ  َوَؿ

َٔٚمِ  ـَِتِٚب  ذَّ  افهِّ ًَ ُّ ِْ ْٝ  بِفِ  َمْقُثقٍق  بَِخطٍّ  فِ ًَ ْٔ ُٜ  َهِذهِ  َوَف َي ٍْ َِّ  بـ َوَزَظؿَ  ؾِٔفِ  اف

ْقِزيِّ  اَرؿْىِْلَّ  َأنَّ  اْْلَ ـْ  َجفُ َأْخرَ  افدَّ ْٔؾٍ  َضِريِؼ  ِم ََ َِطٌ  َوُهقَ  َأْيًوٚ ُظ  َؾِ٘نَّ  ِمْْفُ  َؽ

اَرؿْىِْلَّ  ْ  افدَّ ِرْج  َل ْٔؾٍ  َضِريَؼ  َُيْ ََ ـِ  ِف  ُظ َْ ًُّ َِؾ ِف  َشَٚؿفُ  َوَؿْد  اف ًِ ْشَْٚدِ  اْف  افَِّذي بِٚإْلِ

ْقِزيِّ  بـ َظْفُ  ذـره ٚئُِؾ  َتٌِْْٔفٌ  بُِدوُِنَٚ اْْلَ ََ َٚرةٍ  بُِقُجقِب  اْف ٍَّ ْوِج  َظَذ  َواِحَدةٍ  ـَ  افزَّ

ـْ  َظْْفُ  َُقُل  َمْقُضقَءتِفِ  َوَظ َتَزُ  َي ًْ َم  ُي ٚ َؾِ٘نْ  َحَُٚلُ َٕ ٚ ـْ  ـَ ْتِؼ  َأْهؾِ  ِم ًِ ٌٜ  َأْجَزَأْت  اْف ٌَ  َرَؿ

ٚ َوإِنْ  َٕ ٚ ـْ  ـَ ٚمِ  َأْهؾِ  ِم ًَ ْض ؿَ  اإْلِ ًَ ٌََؼ  َمٚ َأْض ٚ َوإِنْ  َش َٕ ٚ ـْ  ـَ َٔٚمِ  َأْهؾِ  ِم  صٚمٚ افهِّ

ٚ ًً ََِػ  َؾِ٘نِ  مَجِٔ َم  اْخَت ٔفِ  َحَُٚلُ ٍِ ِريعٌ  َؾ ٍْ فُ  َت ُِّ ُٛ  َُمَ ُت ُروعِ  ـُ ٍُ  قا .اْف
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 َؤ١َٓ؟ ايطقب١ ٌٖ ٜؿرتط إٔ تهٕٛ
ٍٜ }مٗمْٜ؛ ٔيٜ افًْٚء ؿٚل اهلل تًٚػ:  وينسط أن تُقن افرؿٌٜ ٌَ َؾَتْحِريُر َرَؿ

 ٍٜ ِمَْ ْٗ  [.62]افًْٚء:  {ُم

ه مـ ادٍُرات, ومٚ هق ؾ٘ن ظجز ظـ ظتؼ افرؿٌٜ ادٗمْٜ, إتَؾ إػ ؽر 

أين مْف, وهق صٔٚم صٓريـ متتٚبًغ؛ ؾ٘ن ظجز ظـ ذفؽ إتَؾ إػ 

 اإلضًٚم.

ُٛ : (224/ 7) َػًِ ع٢ً٘ ؾطحيف  قاٍ ايٟٓٛٚ َمءِ  َوَمْذَه َِ ًُ ًٜ  اْف ٚؾَّ  ـَ

َٚرةِ  ُوُجقُب  ٍَّ َُ ْٔفِ  اْف َِ َد  مِجًَٚظٚ َظِٚمًدا َجَٚمعَ  إَِذا َظ ًَ  َرَمَوٚنَ  ـْ مِ  َيْقمٍ  َصْقمَ  بِفِ  َأْؾ

َٚرةُ  ٍَّ َُ ٍٜ  ِظْتُؼ  َواْف ٍٜ  َرَؿٌَ ِمَْ ْٗ ٍٜ  ُم َّ ـَ  َشِِٔ ُٔقِب  ِم ًُ ؾِ  َتُيُّ  افَّتِل اْف َّ ًَ اًرا بِْٚف ًِّْٔٚ إِْضَ  َب

ٚ َظَجزَ  َؾِ٘نْ  َٓ ـِ  َؾَهْقمُ  َظْْ َرْي ْٓ ْغَ  َص ًَ ٚمُ  َظَجزَ  َؾِ٘نْ  ُمَتَتٚبِ ًَ ًُِْٔٚ ِشتِّغَ  َؾِْ٘ض ًْ  قا .ِم
 يف صٔاو الػَسًٓ:احلطاب  بٔاٌ كٔفٔ٘

إذا صٚم مـ أول افنٓر, ؾٕ٘ف يًتّد افَّر؛ حتك وإن إتٓك  احلاي١ األٚىل:

 افنٓر إػ تًًٜ وظؼيـ يقًمٚ.

إذا صٚم ف خالل افنٓر؛ ؾٕ٘ف يهقم ظـ ـؾ صٓر ثالثغ  احلاي١ ايجا١ْٝ:

 يقًمٚ.

 حله الكضاء ّاللفازٗ:بٔاٌ 

هِف ف ُنٚر رموٚن, وهق مـ إحُٚم أن افرجؾ إذا أتك أ ٚيف احلسٜح: 

 صٚئؿ ؾَد أؾىر, وظِٔف افَوٚء وافٍُٚرة, ظذ ؿقل مجٚهر افًِمء. 
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 : (312/ 3) االغتصناضقاٍ ابٔ عبس ايرب يف 
قا ٍُ َِ َْٔقمِ  َذفَِؽ  َؿَوٚءِ  ِف  َأْيًوٚ َواْخَت َٚرةِ  َمعَ  اْف ٍَّ َُ   .اْف

ٍَ ُْٖخُذ  افَِّذي :ََأيْو َفَكا ُٛ  افَِّذي ِف  بِفِ  َٕ فُ  ُيِهٔ َِ ٚمُ  َرَمَوٚنَ  ِف  َأْه ًَ  ِشتِّغَ  إِْض

ًُِْٚٔ ًْ َٔٚمُ  ِم َْٔقمِ  َذفَِؽ  َوِص  .اْف

ٍَ َْٔس  :َقا ْتُؼ  َوَف ًِ ـْ  َوافَّْْحرُ  اْف َٚرةِ  ِم ٍَّ ءٍ  ِف  َرَمَوٚنَ  ـَ  َرْ

ٍَ ٞٗ ََٚقا َِٚظأع رَ  إِنْ  :اِيَأ ٍَّ ْتِؼ  ـَ ًِ ٚمِ  َأوْ  بِْٚف ًَ ٚنَ  َيْقًمٚ َصٚمَ  بِٚفىَّ َُ َْٔقمَ ا َذفَِؽ  َم  ْف

ـِ  َصٚمَ  َؾِ٘نْ  َأْؾَىرَ  افَِّذي َرْي ْٓ ْغِ  َص ًَ َم  َدَخَؾ  ُمَتَتٚبِ ِٓ  .َذفَِؽ  َيْقِمفِ  َؿَوٚءُ  ؾِٔ

ٍَ ٟٗ ََٚقا ِِٛض َِِْض  :ايٖج َْٔقمَ  َي رُ  اْف ٍِّ َُ َٚرةِ  ِمْثَؾ  َوُي ٍَّ ٚرِ  ـَ َٓ  .افيِّ

ٍَ ٞٗ ََٚقا ُؾ  :ايٖؿأفٔع ِّ َت رَ  إِنْ  حَيْ ٍَّ قنَ  َأنْ  ـَ ُُ ٍَّ  َت َُ ًٓ  َٚرةُ اْف ـَ  َبَد َٔٚمِ  ِم ُؾ  افهِّ َّ َت  َوحُيْ

قنَ  َأنْ  ُُ َٔٚمُ  َي ًٓ  افهِّ ـَ  َبَد َٚرةِ  ِم ٍَّ َُ ؾٍّ  اْف ُُ ُّٛ  َوْجفٌ  َوفِ رَ  َأنْ  إيَِلَّ  َوَأَح ٍِّ َُ  َوَيُهقمَ  ُي

َٚرةِ  َمعَ  ٍَّ َُ  .(افربٔع روايٜ َهِذهِ ) اْف

َٟ  اْمَرَأَتفُ  وضئ ؾّٔـ :عٓ٘ املعْٞ ٚقاٍ َْٖوَف ْٔفِ  ٚنَ ـَ  َظِٚمًدا َؾ َِ َوٚءُ  َظ ََ  اْف

َٚرةُ  ٍَّ َُ  .َواْف

ٍَ ُُٖس ُُٜٛغَف ََٚأُبٛ َحَٓٔٝف١َ َأُبٛ ََٚقا ََُخ َٚ ُٔ ِٔ ِب ٍِٛض ََٚأُبٛ اِيَخَػ َُُس َث ُٔ ََٚأِح  ِب
ٌٍ َِٓب َِِْض  :َِٚإِغَخاُم َح فُ  َيْقًمٚ َوَي َٕ ٚ َُ رُ  َم ٍِّ َُ َٚرةِ  ِمْثَؾ  َوُي ٍَّ ٚرِ  ـَ َٓ   .افيِّ

ٍَ ُّ ََٚقا ًِ اِيَأِثَط ٘ٔ َعِبٔس ٔيَأٔبٞ ُتُق ِٚمعُ  افَِّذي :ايَّ رُ  ُثؿَّ  َرَمَوٚنَ  ِف  َُيَ ٍِّ َُ َْٔس  ُي  َأَف

ْٔفِ  َِ فُ  َيْقًمٚ َيُهقمَ  َأنْ  َظ َٕ ٚ َُ ٍَ .َم َٓ  :َقا فُ  َيْقًمٚ َيُهقمَ  َأنْ  ُبدَّ  َو َٕ ٚ َُ  .َم
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ـْ  ِٜ  َوِم ـْ  ُحجَّ ْ  َم َٚرةِ  َمعَ  َيرَ  َل ٍَّ َُ فُ  َؿَوٚءً  اْف َّٕ َْٔس  َأ َٓ  ُهَرْيَرةَ  َأِب  َخَزِ  ِف  َف  َخَزِ  َو

 َٜ َٓ  َظٚئَِن َْؾِ  ِف  َو ٚظِ  َٕ ٍَّ َم  احْلُ رُ  ََلُ ـْ َوٚءِ  ِذ ََ َم  اْف َّٕ َم  َوإِ ِٓ َٚرةُ  ؾِٔ ٍَّ َُ ََطْ  اْف ٚنَ  َوَفقْ  َؾ  ـَ

َوٚءُ  ََ ًٌٚ اْف َرهُ  َواِج ـَ َٚرةِ  َمعَ  َفَذ ٍَّ َُ  .اْف

ـْ  ِٜ  َوِم ـْ  ُحجَّ َََوٚءَ  َرَأى َم ٚرَ  َمعَ  اْف ٍَّ َُ ُٞ  ةِ اْف ِرو َحِدي ّْ ـِ  َظ ٍٛ  ْب ْٔ ًَ ـْ  ُص  َأبِٔفِ  َظ

ـْ  هِ  َظ ًّٔٚ َأنَّ  َجدِّ َرهُ  َيْْتُِػ  َجٚءَ  َأْظَرابِ ًْ َٚل  َص ََ ُٝ  اهللَِّ َرُشقَل  َيٚ َؾ ًْ  اْمَرَأِت  َظَذ  َوَؿ

رَ  َرَمَوٚنَ  ِف  ـَ ِٞ  ِمْثَؾ  َؾَذ ْٔفِ  هللَُّ ا َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  َوَأَمَرهُ  َوَزادَ  ُهَرْيَرةَ  َأِب  َحِدي َِ  َظ

َِّؿَ  ِِضَ  َأنْ  َوَش َْ فُ  َيْقًمٚ َي َٕ ٚ َُ  .َم

ـُ  ِهَنٚمُ  َرَواهُ  َوَؿْد  دٍ  ْب ًْ ـْ  َش َٜ  َأِب  َظ َّ َِ ـْ  َش  ِف  َأْؾَىرَ  َرُجاًل  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  َأِب  َظ

ٚظَ  َؾَخَٚفَػ  َرَمَوٚنَ  ٍَّ ْغِ  ِف  ؾِٔفِ  احْلُ ًَ ٚ َمْقِو فُ  َأَحُدُُهَ َّٕ فُ  َأ َِ ًَ ـْ  َج َٜ  َأِب  َظ َّ َِ  َش

َم  َّٕ ـْ  ُهقَ  َوإِ ْٔدٍ  َظ َخرُ  مُحَ ْٔ فُ  َوا َّٕ رَ  ؾِٔفِ  َزادَ  َأ ـْ ْقمِ  ِذ فُ  ؾِٔفِ  َؿَٚل  افهَّ ِْ َٝ  ـُ ْٕ  َوَأْهُؾ  َأ

ْٔتَِؽ  فُ  َيْقًمٚ َوُصؿْ  َب َٕ ٚ َُ  .َم

ـُ  َوِهَنٚمُ  ٍٚب  بـ حديٞ ف بف حيتٟ ٓ شًد ْب َٓ ْـ  ِص ِٜ  َوِم َٓ  افََّْيرِ  ِج

َٔٚسِ 
َِ َُ  َأنَّ  َواْف َٚرةَ اْف ٍَّ  ٌٜ قَب َُ ِٛ  ُظ ْٕ ٌَفُ  افَِّذي فِِذَّ

َََوٚءَ  َرـِ ـَ  َبَدٌل  َواْف َْٔقمِ  ِم  افَِّذي اْف

َدهُ  ًَ َم  َأْؾ َُ َِطُ  َٓ  َؾ
ًْ ـِ  ُي دِ  َظ ًِ ٍْ فُ  ادُْ ٌََدُل  بِْٚفَقْضئِ  َحجَّ َذا َأْهَدى إَِذا اْف َُ  َؿَوٚءُ  َؾ

َْٔقمِ  َِؿُ  َواهللَُّ اْف  قا .َأْظ
 اجلُاع يف ْٗاض ضَطإ:  حهِ املطأ٠ إشا أنطٖت ع٢ً

 إذا ُأـِرَهٝ ادرأة ؾَد اختِػ افًِمء ف ذفؽ: و

 إػ وجقب افَوٚء ظِٔٓٚ. فصٖب بعطِٗ:
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 إػ إٔف ٓ ؿوٚء ظِٔٓٚ. ٚشٖب بعطِٗ:

ٚ, ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ًَ َّٓ }وهذا هق افهحٔح إن ـٚن إـراهٓٚ ُمَ ـْ  إِ  َم

ِرهَ  ـْ ٌُفُ  ُأ ِْ ٌـّ  َوَؿ
ئِ َّ يَمنِ  ُمْى  .[311: افْحؾ] {بِٚإْلِ

 حهِ َٔ طًع عًٝ٘ ايفجط, ٖٚٛ جياَع أًٖ٘:
 ف هذه ادًٖفٜ تٍهٔؾ ظْد أهؾ افًِؿ:  

مـ ضِع ظِٔف افٍجر وهق يٖت أهِف؛ ؾ٘ن ترك, وٕزع, ؾِٔس ظِٔف  األٍٚ:

 ؿوٚء, وٓ ـٍٚرة, وصٔٚمف صحٔح.

مـ اشتدام اْلمع ول يَىع, ؾَد اختِػ افًِمء هؾ َيٛ ظِٔف  ايجاْٞ:

 ٚء وافٍُٚرة أم إٔف ٓ ؿوٚء ظِٔف وٓ ـٍٚرة؛ ٕٕف اشتدام أمًرا جٚئًزا فف؟ افَو

إٔف إذا اشتدام اْلمع, ؾٕ٘ف َيٛ ظِٔف افَوٚء, وافٍُٚرة, وهق  ٚايصخٝح:

 ترجٔح اإلمٚم ابـ ؿدامٜ رمحف اهلل ف ادٌْل. 

 حهِ َٔ جاَع أًٖ٘ يف ّٜٛ ٚاحس َطتني:
, ٕٕف ؿد أؾىر ـٍٚرة واحدة إن جٚمع ف يقم واحد مرتغ, ؾًِٔفو 

 .بٕٚوػ

ظِٔف ـٍٚرة ظـ أن َٔ جاَع أًٖ٘ َط٠ ثا١ْٝ قبٌ إٔ ٜؤزٟ ايهفاض٠ ٚ

 ـؾ مرٍة جٚمًٓٚ وهق صٚئؿ متًًّدا. 
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َٔ أفطط بايطعاّ, أٚ بايؿطاب, ثِ جاَع أًٖ٘ يف ْٗاض  حهِ
 ضَطإ:

 اختِػ افًِمء ف هذه ادًٖفٜ: 

 ر وافَوٚء.إػ إٔف ظِٔف افٍُٚ فصٖب مجٗٛضِٖ:

إػ إٔف ٓ ـٍٚرة ظِٔف, وهذا هق إطٓر؛  ٚشٖب ايؿافعٞ ضمح٘ اهلل: 

ٌٛ إتٓٚك افنٓر, ٕن بًض أهؾ افًِؿ يرى أن افٍُٚرة وؿًٝ ظِٔف بً

 .بْٚلمعوافهحٔح أن ٓ ـٍٚرة ظِٔف إٓ إذا ـٚن ؾىره , وإتٓٚك افهقم

 الف ذلم:حله مً جامع أٍلُ ظاّىا عدو طلْع الفجس, ثه تبني لُ خ  

ٚ ظدم ضِقع افٍجر, ثؿ تٌغ فف خالف ذفؽ, ؾال ؿوٚء  ًٕ ومـ أتك أهِف طٚ

ظِٔف, وٓ ـٍٚرة, وهق ؿقل شًٔد بـ جٌر, وُمٚهد, ومجع مـ أهؾ افًِؿ, 

َْٚ َٓ }ٕٕف فٔس بّخٚضٛ بجِٓف, وهق داخؾ ف ؿقل اهلل ظز وجؾ:  َربَّ

ٚ َٕ ْٖ َْٔٚ َأْو َأْخَى
ًِ َّٕ ٚ إِن  َٕ اِخْذ َٗ  .{ُت

ٚ أن افٍجر ل يىِع ثؿ طادًٖفٜ خالؾٜٔ بغ أهؾ افًِؿ, ؾّٔـ أـؾ  وهذه ًٕ ٚ

 تٌغ فف خالف ذفؽ.

ؾٚفَقل افهحٔح ف هذه ادًٖفٜ أن افهٔٚم بٚضؾ, وفُْف فٔس بآثؿ؛ ٕٕف ل 

 ٍىر.ف اخلىٖ ف افيتًّد ذفؽ, وإٕم حهؾ ف

 وظِٔف أن يَِض يقًمٚ؛ ٕٕف ف حُؿ مـ تًّد أن يٖـؾ, أو يؼب, واهلل

 أظِؿ.
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 (: 264/ 25قاٍ ؾٝذ اإلغالّ نُا يف دلُٛع ايفتا٣ٚ )
ِِْؿ: ًِ َْهِؾ اْف ِٕ ُٜ َأْؿَقاٍل  ٚ َثاَلَث َٓ ُٜ ؾِٔ ََٖف ًْ  َهِذِه ادَْ

َٖا: ِٛ َأمْحَد. َأَحُس ـْ َمْذَه قُر ِم ُٓ َٚرَة َوُهَق ادَْْن ٍَّ َُ َوَٚء َواْف ََ ِْٔف اْف َِ  َأنَّ َظ

َو  َٚايٖجأْٞ: ََ ِْٔف اْف َِ ُٛ َأِب َأنَّ َظ ِٛ َأمْحَد َوُهَق َمْذَه َٚء َوُهَق َؿْقٌل َثٍٚن ِف َمْذَه

لِّ َوَمٚفٍِؽ. 
ًِ ٚؾِ َٜ َوافنَّ ٍَ  َحِْٔ

َٚرَة.  َٚايٖجأيُح: ٍَّ ـَ  َٓ ِْٔف َو َِ  َٓ َؿَوَٚء َظ

ـُ  ًَ ٌَْرٍ َوُُمَِٚهٍد َواحْلَ ـِ ُج ِٔد ْب ًِ
ًَ ـَ َِِػ:  ًَّ ـْ اف َوَهَذا َؿْقُل َضَقائَِػ ِم

ًدا َوإِْشَح  َِ َت ًْ َؾ ُم ـَ ـْ َأ َُقُفقَن: َم ِء َي َٓ ُٗ َِِػ. َوَه َٚق وَداُود َوَأْصَحٚبِِف َواخْلَ

ْع.  ُِ ُف َلْ َيْى َّٕ َ َفُف َأ ٌَغَّ ْجِر ُثؿَّ َت ٍَ ُِقَع اْف  ُض

 ِٜ ًَ ي ِ ُُٖصقِل افؼَّ ٚ بِ َٓ ُٓ ٌَ َْؿَقاِل َوَأْص ْٕ ْقُل َأَصحُّ ا ََ ِْٔف. َوَهَذا اْف َِ َؾاَل َؿَوَٚء َظ

 َٓ ِه. َوَد َُٔٚس ُأُصقِل َأمْحَد َوَؽْرِ ِٜ َوُهَق ِؿ َّْ ًُّ ِٜ اْفَُِتِٚب َواف  َف

ـْ افَِّْٚد َوادُْْخىِِئ.  اَخَذَة َظ َٗ  َؾِ٘نَّ اهللََّ َرَؾَع ادُْ

ـْ  َُٔض ِم َْب ْٕ ُْٔط ا َ اخْلَ ٌَغَّ َؾ َواْفَقْطَء َحتَّك َيَت ـْ َ ْٕ َوَهَذا خُمْىٌِئ, َوَؿْد َأَبَٚح اهللَُّ ا

ِْٔف, اخلَْ  ِدَب إَف ُٕ َؾ َمٚ  ًَ ـْ َؾ ُحقِر, َوَم ًُّ ِْٖخَر اف َّٛ َت ْجِر, َواْشَتَح ٍَ ـْ اْف َْشَقِد ِم ْٕ ِْٔط ا

ُؿ.  َِ ـْ افَِّْٚد, َوَاهللَُّ َأْظ ْذِر ِم ًُ َذا َأْوَػ بِْٚف َٓ ْط, َؾ رِّ ٍَ  ىػاَوُأبَِٔح َفُف, َلْ ُي
ٚ أن افٍجر ل يىِع, ث و ًٕ ؿ تٌغ فف إٔف افٍجر ادًٖفٜ خالؾٜٔ ف مـ أـؾ طٚ

  :ؿد ضِع
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 ًٓ وافَقل افهحٔح: أن افهٔٚم بٚضؾ, فُْف فٔس بآثؿ, ويَِض يقًمٚ بد

 ظْف.

 حهِ َٔ أفطط باجلُاع َػافّطا, فٌٗ تًعَ٘ نفاض٠ اجملاَع:
 ومـ أؾىر بْٚلمع مًٚؾرا ؾِٔس ظِٔف ـٍٚرة وإٕم ظِٔف افَوٚء.

  (:314\7طاّ )قاٍ ايؿٝذ ابٔ ايعجُٝني يف فتح شٟ اجلالٍ ٚاإلن

 واحلٚصؾ أن افٍُٚرة ينسط ؾٔٓٚ ذضٚن: 

 أن يُقن افهقم ف رموٚن, وأن يُقن واجٌٚ ظِٔف.

بًْٚء ظذ هذيـ افَٔديـ فق أن اإلًٕٚن جٚمع ف ؿوٚء رموٚن ؾال ـٍٚرة 

فف, وفق جٚمع ف رموٚن وهق صٚئؿ فُـ صقمف فٔس بقاجٛ, ـم فق ـٚن 

ؾ فرجؾ شٚؾر هق وزوجتف وصٚمٚ, وف مًٚؾرا ؾال ـٍٚرة ظِٔف, وهذا حيه

أثْٚء افٔقم جٚمع زوجتف, ؾَْقل: اْلمع مٌٚح, وفُْؽ أؾىرت ؾًِٔؽ 

افَوٚء, وأمٚ افٍُٚرة ؾال ـٍٚرة, وظِٔف ؾٔجقز فًِّٚؾر أن يٍىر بْٚلمع ـم 

 َيقز أن يٍىر بٕٚـؾ وافؼب. 

ٕٔٚ, أو أـؾ إٕف ٓ َيقز إٓ إذا ٕقى اإلؾىٚر أوٓ ثؿ جٚمع ثٚ وأمٚ مـ ؿٚل:

صذ اهلل  -أو ذب ثؿ جٚمع ؾَقفف ؤًػ بال صؽ؛ ٕٕف ثٌٝ ظـ افٌْل 

إٔف أؾىر بٚفؼب وهق صٚئؿ ف افًٍر, وٓ ؾرق بغ هذا  -ظِٔف وشِؿ 

وهذا, وأمٚ ؿقَلؿ ف افتٍريؼ: إٕف ؿد حيتٚج إػ إـؾ وافؼب ؾٍٔىر 

 بخالف اْلمع, ؾجقابف مـ وجٓغ: 
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بم حيتٚج إػ اْلمع أـثر مـ احتٔٚجف إػ إـؾ إٕف رأن َٕقل:  األٍٚ:

 وافؼب 

َيقز فًِّٚؾر إذا صٚم أن يٖـؾ ويؼب وفق بدون إْٔٚ َٕقل:  ايجاْٞ:

 ىػاحٚجٜ, يًْل وفق ل يُـ بف جقظٚ وٓ ظىنٚ. 
 هفاض٠ ٜٓكطع إشا أفطط يعصض؟ايٌٖ ايتتابع يف صٝاّ 

ـ ف ـٍٚرة مـ جٚمع اختِػ افًِمء ف مًٖفٜ افتتٚبع ف صٔٚم افنٓري 

 أهِف وهق صٚئؿ: 

بٖٕف يَْىع إذا أؾىر فٌر مٚ ظذر, وَيٛ ظِٔف أن يًقد  فكاٍ بعطِٗ:

 مـ أول افنٓريـ, وهذا هق افَقل افهحٔح. 

, وهذا َيٚفػ طٚهر إػ إٔف ٓ يَْىع افهقم بذفؽ ٚشٖب بعطِٗ:

 .افْص

افتل ٓ ٓ يقجٛ افَىع احلٔض, وافٍْٚس, وادرض؛ ُٕنٚ مـ إظذار و

  ., ـم تَىع صٔٚم افٍرضتَىع صٔٚم افٍُٚرات

 احلٚئض, وافًٍْٚء, بٚفٍىر ف صٔٚم رموٚن.اهلل ظز وجؾ َد أمر ؾ 

ؾٔف, ؾّـ بٚب أوػ ف افٍُٚرة, وٓ ظزة ورخص فِّريض ف افٍىر 

 .بٚخلالف ف ذفؽ

  ؟فٌٗ ٜكطع٘ ايعٝسَٔ صاّ ايهفاض٠ حهِ 
 .افًٔدظِٔف أن يٍىر ِٔف افًٔد, وف افٍُٚرة ودخؾ ظ ومـ ـٚن صٚئًم 
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ـِ اخَلىَِّٚب َرِضَ اهللَُّ َظُْْف,  :ففٞ ايصخٝخني َر ْب َّ ٌَْؾ مـ حديٞ ُظ َؾَهذَّ َؿ

َٚل:  ََ َٛ افََّْٚس, َؾ , ُثؿَّ َخَى ِٜ
ٌَ ِْٔف »اخُلْى َِ َٚ افَُّْٚس, إِنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َيٚ َأُّيُّ

ـْ  ْؿ َظ ـُ َؿ َؿْد َُنَٚ َِّ ـْ  َوَش ْؿ ِم ـُ َْٔقُم ؾِْىِر ٚ َؾ ٚ َأَحُدُُهَ , َأمَّ ـِ َٔدْي ًِ ـِ اف َِٔٚم َهَذْي ِص

ؿْ  ُُ ُِ ًُ ُٕ ـْ  ُِقَن ِم ـُ ْٖ َْٔقٌم َت ٚ أَخُر َؾ ْؿ, َوَأمَّ ُُ َِٔٚم شِص
 (ُ)

. 

 مـ حديٞ أب شًٔد اخلدري رض اهلل ظْف.وهق ف افهحٔحغ أيًوٚ 

ـ ل َيد اَلدي رخص د طوأمٚ أيٚم افتؼيؼ ؾٔهقمٓٚ ٕن رشقل اهلل 

ـْ  أن يهقمٓٚ, ؾٍل افهحٔحغ , َظ َٜ ـْ  َظٚئَِن ـِ  َشِٚلٍ, َوَظ ـِ  َظ رَ  اْب َّ  اهللَُّ  َرِضَ  ُظ

ْؿ, ُٓ ْ : »َؿَٚٓ  َظْْ ْص  َل ٚمِ  ِف  ُيَرخَّ يِؼ  َأيَّ , َأنْ  افتَّْؼِ ـَ ّْ َّٓ  ُيَه ـْ  إِ ْ  دَِ , شاََلْديَ  ََيِدِ  َل

  .وَلذا حُّف, واهلل أظِؿ

 ايهفاض٠ يإلعػاض:حهِ َٔ عجع عٔ 
ذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ شَقضٓٚ ظْف, وذهٛ بًوٓؿ إػ بَٚئٓٚ ف 

 .افذمٜ, وهذا هق افهحٔح

 (171/ 4) ايباضٟ فتح قاٍ احلافغ يف
ًِٔدِ  َدِؿِٔؼ  بـ َوَؿَٚل  ْٝ  :اْف ٌََٚيَْ ِٜ  َهِذهِ  ِف  َت هَّ َِ ُٛ  اْف َٔؾ  ادََْذاِه َِ فُ  َؾ َّٕ  َظَذ  َدلَّ  إِ

َُقطِ  ٚرَ  ُش ٍَّ َُ ٚرِ  ةِ اْف ًَ ْظ ٚرن بِٚإْلِ ََ َن ؛فُقُجقَِبٚ اْدُ َٚرة ِٕ ٍَّ َُ سِ  إَِػ  تكف ٓ اْف ٍْ  افَّْ

 َٓ َٔٚلِ  إَِػ  َو
ًِ ْ  اْف ِ  َوَل ٌَغِّ ْٔفِ  اهللَُّ  َصذَّ  افٌَِّْلُّ  ُي َِ َِّؿَ  َظ َراَرَهٚ َوَش َْ تِفِ  ِف  اْشتِ  ِحغِ  إَِػ  ِذمَّ

ِٚرهِ  ًَ َّٔ  َؿْقيَلِ  َأَحُد  َوُهقَ  َي
ًِ ٚؾِ   .ِٜ افنَّ

                                                           
 (.ُُّٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٕٓٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ك بِفِ  َوَجَزمَ  ًَ ـُ  ِظٔ ـَ  ِديَْٚرٍ  ْب ِٜ  ِم َّٔ
  .ادَْٚفُِِ

ٍَ ٞٗ ََٚقا َِٚظأع رُ  :اِيَأ ٍِ ٌْ َت ًْ َٓ  اهللََّ َي ًُقدُ  َو ُد  َي يَّ
َٖ ِٜ  َذفَِؽ  َوَيَت ْىرِ  بَِهَدَؿ ٍِ ُٞ  اْف ْٔ  َح

َُطُ  ًْ ٚرِ  َت ًَ ْظ ِٚرنِ  بِٚإْلِ ََ ِٛ  ادُْ ٌَ ًَ
ٚ فِ ْىرِ  ِهاَلُل  َوُهقَ  ُوُجقِِبَ ٍِ َـّ فَ  اْف

ْرَق  ُِ ٍَ َم  اْف ُٓ َْْٔ  َب

َٜ  َأنَّ  ْىرِ  َصَدَؿ ٍِ ٚ اْف ل َأَمٌد  ََلَ ِٓ ْٔفِ  َتَْْت َٚرةَ  إَِف ٍَّ ـَ َمعِ  َو ٚ َأَمَد  َٓ  اْْلِ رُّ  ََلَ
َِ َت ًْ ِٜ  ِف  َؾَت مَّ  افذِّ

َْٔس  َزِ  ِف  َوَف ٚ َظَذ  َيُدلُّ  َمٚ اخْلَ َٓ
ٚضِ ََ َراِرَهٚ َظَذ  َيُدلُّ  َمٚ ؾِٔفِ  َبْؾ  إِْش ّْ

 َذ ظَ  اْشتِ

ِٚجزِ  ًَ   .اْف

ٍَ ُُٗٛض ََٚقا ُِ َُطُ  َٓ  :اِيُج ًْ َٚرةُ  َت ٍَّ َُ ٚرِ  اْف ًَ ْظ ِف  ِف  َففُ  َأِذنَ  َوافَِّذي بِٚإْلِ  ؾِٔفِ  افتََّكُّ

َْٔس  َٚرةِ  َشٌِٔؾِ  َظَذ  َف ٍَّ َُ   .اْف

ِٖ ٍَ اِخَتًَُفٛا ُث ٟٗ َفَكا ِِٖط َذا َخٚصٌّ  ُهقَ  :ايٗع ُجؾِ  ِِبَ َحٚ َهَذا َوإَِػ  افرَّ  َمٚمُ إِ  َٕ

َرَمْغِ  َٖنَّ  َوُردَّ  احْلَ َْصَؾ  بِ ْٕ ِٜ  َظَدمُ  ا َّٔ ُهقِص   .اخْلُ

ٍَ ؿْ  :ََٚقا ُٓ ُو ًْ قٌخ  ُهقَ  َب ًُ ْ  َمْْ ْ  َوَل ٌَغِّ فُ  ُي ُِ   .َِٕٚشَخفُ  َؿٚئِ

ٌَ َْهؾِ  ادَُْرادُ  :َٚٔقٝ ْٕ ـَ  بِٚ ٚ ُأِمرَ  افَِّذي َٓ
ؾِ ْؿ  بَِكْ ِٓ ْٔ ـْ َأؿَ إَِف ُتُف ِم ََ ٍَ َٕ َزُمُف  ِْ َٓ َت ـْ  ِٚربِِف َم

َُٔٚفَؽ  ٚ ِظ َٓ ُْخَرى افَّتِل ؾِٔ ْٕ ِٜ ا َواَي ًَِّػ بِٚفرِّ ِٜ َوُو
َّٔ
ًِ ٚؾِ ًِْض افنَّ َوُهَق َؿْقُل َب

ـْ َذفَِؽ  ِؾ ِم ـْ َ ْٕ ْذِن َفُف ِف ا ِٜ بِٚإْلِ َح ِٜ ادَُْكِّ َواَي   .َوبِٚفرِّ

ٌَ ِٜ َأْهِِِف َجَٚز َفُف َأْن يَ  :َٚٔقٝ ََ ٍَ َٕ ـْ  َٚن َظِٚجًزا َظ ـَ ْؿ َوَهَذا دََّٚ  َٚرَة ََلُ ٍَّ َُ َف اْف ْكِ

َٖنَّ  ِٜ َظَذ َمٚ َؿُٚفقُه بِ َٔ َْؿَقاِل اْدَِٚو ْٕ َؾ َأْصَحَٚب ا ِٞ َوُهَق افَِّذي مَحَ ِدي ُهَق َطِٚهُر احْلَ

فِ  ًِ ٍْ َٕ َٚرِة  ٍَّ ـَ ـْ  ُؾ ِم ـُ ْٖ َٓ َي   .ادَْْرَء 
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ِٔ ٞٗ ايسِّٜ ُِٝذ َتٔك ٍَ ايٖؿ ـْ َذفَِؽ َأْن  :َقا ِٜ َوَأْؿَقى ِم َٓ َٓ َظَذ ِج ْظَىُٚء  َؾ اإْلِ ًَ َُيْ

ـْ  َر ِم َٓ ِٜ دَِٚ َط َدَؿ َؽ افهَّ ِْ ِْٔف َوَظَذ َأْهِِِف بِتِ َِ ِق َظ  افتََّهدُّ
ِٜ

َٓ َٚرِة َبْؾ َظَذ ِج ٍَّ َُ اْف

تِِف  َراُرَهٚ ِف ِذمَّ َْ َْٔس اْشتِ ـْ َف
ْط بَِذفَِؽ َوَفُِ َُ ًْ ْؿ َت َِ َٚرُة َؾ ٍَّ َُ ٚ اْف ْؿ َوَأمَّ ِٓ َحَٚجتِ

ِٞ مَ  ِدي ـْ َهَذا احْلَ  قا .ُْٖخقًذا ِم
 (: 1/578قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )

ََِؽ(:  ُف َأْه ّْ
ًِ َْٖض ْٛ َؾ َمِء: َوَؿْقُفُف: )اْذَه َِ ًُ ِْ ِن فِ َٓ  ؾِِٔف َؿْق

 :ٚ َف ِف َأَحُدُُهَ َٓ ُتْكَ َٚراِت َأْن  ٍَّ َُ ـْ َؿِٚظَدِة اْف َٚرٌة َوِم ٍَّ ـَ ِس َأنَّ َهِذِه  ٍْ  افَّْ

َؿ  -َفَُُِّْف  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُف بَِذفَِؽ.  -َصذَّ اهللَُّ َظ  َخهَّ

.رُ َوَ  ِٜ
َّٔ ُهقِص َْصَؾ َظَدُم اخْلُ ْٕ َٖنَّ ا  دَّ بِ

ِٚرِه. افثَِّّٚن:  ًَ ْظ ٌٜ َظُْْف إِلِ َٚرَة َشِٚؿَى ٍَّ َُ  َأنَّ اْف

ُٞ َظِعٍّ  ُف َإْٔ »: -رض اهلل ظْف  –َوَيُدلُّ َفُف َحِدي ِْ َر اهللَُّ ـُ ٍَّ ـَ ْد  ََ َُٔٚفؽ َؾ َٝ َوِظ

ًٌِٔػ. ش, َظْْؽ ٌٞ َو ُف َحِدي َّٕ َّٓ َأ  إ

تِِف, َوَافَِّذي َأْظَىُٚه  ٌٜ ِف ِذمَّ َٔ َٚ َبِٚؿ َؿ  -َأْو َأُنَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ ِْٔف  -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ ًٜ َظ َصَدَؿ

ِْٔف َوَش  -َوَظَذ َأْهِِِف, دَِٚ َظَرَؾُف  َِ َؿ َصذَّ اهللَُّ َظ ْؿ. -َِّ ِٓ ـْ َحَٚجتِ  ِم

 : ٌٜ َٚظ ِنٍ َؿُٚفقا: َوَؿَٚل مَجَ ًْ َٓ ُم َٓ َظَذ ُمقِهٍ َو ٍٜ َأْصاًل 
ٌَ َٚرَة َؽْرُ َواِج ٍَّ َُ إنَّ اْف

ٌل َؽْرُ  َٓ ًٜ دََٚ َجَٚز َذفَِؽ َوُهَق اْشتِْد ٌَ ْٝ َواِج َٕ ٚ ـَ ٚ َوَفْق  َٓ َؾ ِمْْ ـُ ْٖ ُف َأَبَٚح َفُف َأْن َي َّٕ َ ِٕ

َٚرٌة َِٕٚهٍض؛  ٍَّ ـَ  َٚ َٓ َتُدلُّ َظَذ َأُنَّ ِؾ  ـْ َ ْٕ ُٜ ا َنَّ ادَُْراَد َطِٚهٌر ِف اْفُقُجقِب َوإَِبَٚح
ِٕ

. ْٝ ٍَ َِ ُت افَّتِل َش َٓ ْحتَِم ِٓ ٚ ا َٓ  ىػا َبْؾ ؾِٔ
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  :) َٛ َؾ )َوُأِجٔ َُ ُف اتَّ َّٕ َٖ َؿ  -بِ َِّ ِْٔف َوَش َِ .  -َصذَّ اهللَُّ َظ ِٜ َي ْٔ ـْ ا  ىػاَظَذ َمٚ َظَِِؿ ِم
 : اإلطعاّ يف نفاض٠ اجملاَعايعسز يف 

جيعئ فٝ٘ إٔ ٜهطض  ٚالٌٖ ٜؿرتط فٝ٘ إٔ ٜطعِ غتني َػهّٝٓا,  
 اإلطعاّ ع٢ً بعض املػانني:

واختٍِقا هؾ َُيزئ أن ُيىًؿ شتغ مًُْٔٚ مرة واحدة, أو ُيىًؿ شتٜ 

مًٚـغ ظؼ مرات, أو ظؼة مًٚـغ شٝ مرات, وافهحٔح ف هذه 

ٛ ظِٔف أن يىًؿ شتغ مًًُْٔٚ ـؾ مًُغ ؽر ادًُغ إول ادًٖفٜ إٔف َي

 وٓ يي إضًٚمٓؿ واحدة أو متٍرؿغ. 

 َكساض اإلطعاّ يهٌ َػهني:
 اختِػ أهؾ افًِؿ ف مَدار اإلضًٚم:  

 صٚع فُؾ مًُغ.  فكاٍ بعطِٗ:

 ٕهػ صٚع فُؾ مًُغ. ٚقاٍ بعطِٗ:

 مد فُؾ مًُغ.  ٚقاٍ بعطِٗ:

 وؿٚفقا ؽر ذفؽ. 

 إٔف ُيًىك مٚ ئٍُف مـ ضًٍٚم, أو ظنٍٚء, أو ؽداٍء, درٍة واحدة. يصخٝح:ٚا

 ُٕتٍل بم تَدم واهلل ادًتًٚن.ووهْٚك أحُٚم أخرى متًَِٜ ِبذا افٌٚب 

 (: 579-1/578قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
َقائِِد. ٍَ ثُِر اْف ـَ ٌٞ َجٌِِٔؾ  ْؿ( َأنَّ َهَذا َحِدي َِ   )َواْظ
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ٌَِٚري:  ـْ َأْدَرَك َؿَٚل ادَُْهُِّْػ ِف َؾْتِح اْف َّ ـَ ُِم ِري َٖخِّ ًُْض ادَُْت ُف َؿْد اْظَتَْك َب َّٕ إ

ٚ َأْفَػ َؾٚئَِدٍة        َٓ َع ؾِٔ , مَجَ ـِ َدْي َِّ ِْٔف ِف ُُمَ َِ َؿ َظ َِّ َُ ِٞ َؾَت ِدي َذا احْلَ ُٔقَخَْٚ ِِبَ ُص

 ىػاَوَؾٚئَِدٍة. 
********** 
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 صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب[]صحة  

ـْ ) – 118, 111 َٜ  َوَظ َّ َِ َٜ َوُأمِّ َش َم: َظٚئَِن ُٓ صذ  -َأنَّ افٌَِّْلَّ »َرِضَ اهللَُّ َظْْ

ُؾ َوَيُهقمُ  –اهلل ظِٔف وشِؿ  ًِ َت ٌْ ـْ مِجٍَٚع, ُثؿَّ َي ًٌٚ ِم َٚن  ُيْهٌُِح ُجُْ ش ـَ
(ُ)

ٌؼ  ٍَ . ُمتَّ

ِْٔف.  َِ  َظ

ٌِِؿ ِف َح  ًْ : َزاَد ُم َٜ َّ َِ ِٞ ُأمِّ َش َِِْض »]ِدي َٓ َي شَو[ 
 (ِ)

.) 

 ******************************* الشرح:

تٖخر افًٌؾ إػ جقاز فٌٔٚن  ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح:

 بًد افٍجر.

 صذ اهلل رشقل أن افٌخٚري؛ ؾٍِظ: وإٓ بٚدًْك, احلديٞ احلٚؾظ وشٚق

. ويهقم يٌتًؾ ثؿ أهِف, مـ جْٛ وهق ٍجراف يدرـف ـٚن وشِؿ ظِٔف اهلل

 حِؿ, ؽر مـ جٌْٚ يهٌح وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افٌْل ـٚن: مًِؿ فٍظ وأمٚ

 .يهقم ثؿ

وهذه ادًٖفٜ ظِٔٓٚ مجٚهر أهؾ افًِؿ, إٔف إن ضِع افٍجر ظذ اْلْٛ ؾ٘ن 

 صقمف صحٔح, وٓ ييه ذفؽ, وظِٔف أن يٌتًؾ ويهع.

                                                           
 . (َُُٗلم )/ فتح(, كمس ُّْ/ ْأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

  «.أ»( كالزيادة سقطت من ٕٕ/  َٖٕ/ ِأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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رٍ : يف َػًِٚ ُْ ُٝ مـ حديٞ َأِب َب ًْ
ِّ َأَبٚ ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلُل َظُْْف, , َؿَٚل: َش

َُقُل ِف َؿَهِهِف:  , َي َُصُّ ًٌٚ َؾاَل َيُهؿْ »َي ْجُر ُجُْ ٍَ ُف اْف ـَ ـْ َأْدَر ْرُت َذفَِؽ شَم ـَ , َؾَذ

ِٚرِث  ـِ احْلَ ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ًَ
َبِِٔف  -فِ ـِ  -ِٕ مْحَ ٌُْد افرَّ َؼ َظ َِ َى ْٕ َر َذفَِؽ, َؾٚ َُ ْٕ َٖ  َؾ

َم  َََٖلُ
ًَ َم, َؾ ُٓ َٜ َرِضَ اهللُ َظْْ َّ َِ َٜ َوُأمِّ َش َْٚ َظَذ َظٚئَِن ِْ ُف, َحتَّك َدَخ ًَ ُٝ َم َْ َِ َى ْٕ َوا

 : ْٝ ٚ َؿَٚف َتُُٚهَ ِْ ـْ َذفَِؽ, َؿَٚل: َؾُِ ـِ َظ مْحَ ٌُْد افرَّ َؿ »َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ِلُّ َصذَّ اهللُ َظ َٚن افٌَّْ ـَ

 ُِ ـْ َؽْرِ ُح ًٌٚ ِم َْٚ َظَذ َمْرَواَن, ش ٍؿ, ُثؿَّ َيُهقمُ ُيْهٌُِح ُجُْ ِْ َْٚ َحتَّك َدَخ َْ َِ َى ْٕ َؿَٚل: َؾٚ

َٝ إَِػ َأِب  ٌْ َّٓ َمٚ َذَه َْٔؽ إِ َِ ُٝ َظ َٚل َمْرَواُن: َظَزْم ََ , َؾ ـِ مْحَ ٌُْد افرَّ َر َذفَِؽ َفُف َظ ـَ َؾَذ

قُل: َؿَٚل: َؾِجْئَْٚ َأَبٚ هُ  َُ ِْٔف َمٚ َي َِ ٍر َحِٚضُ َذفَِؽ ُهَرْيَرَة, َؾَرَدْدَت َظ ُْ َرْيَرَة, َوَأُبق َب

ْؿ,  ًَ َٕ ٚ َؿَٚفَتُٚه َفَؽ؟ َؿَٚل:  َٚل َأُبق ُهَرْيَرَة: َأُُهَ ََ , َؾ ـِ مْحَ ٌُْد افرَّ َر َفُف َظ ـَ ِف, َؿَٚل: َؾَذ ِِّ ـُ

ـِ  ْوِؾ ْب ٍَ َُقُل ِف َذفَِؽ إَِػ اْف َٚن َي ـَ َُِؿ, ُثؿَّ َردَّ َأُبق ُهَرْيَرَة َمٚ  ٚ َأْظ  َؿَٚل: ُُهَ

ـَ افٌَِّْلِّ  ُف ِم ًْ َّ ْ َأْش ْوِؾ, َوَل ٍَ ـَ اْف ُٝ َذفَِؽ ِم ًْ
ِّ َٚل َأُبق ُهَرْيَرَة: َش ََ ٌَِّٚس, َؾ ًَ اْف

 ُٝ ِْ َُقُل ِف َذفَِؽ, ُؿ َٚن َي ـَ َؿ, َؿَٚل: َؾَرَجَع َأُبق ُهَرْيَرَة َظمَّ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

ٌِْد ادَِِِْؽ: َأَؿَٚفَتٚ: ِف َرَمَوٚ ًَ
ٍؿ فِ ُِ ـْ َؽْرِ ُح ًٌٚ ِم َٚن ُيْهٌُِح ُجُْ ـَ َذفَِؽ  ـَ َن؟ َؿَٚل: 

"ُثؿَّ  َيُهقمُ 
 (ُ)

. 

ذهٌقا إػ ًٕخ حديٞ أب هريرة رض اهلل ظْف, ء مجٓقر افًِموؿد ذهٛ 

  .ٞ ظٚئنٜ وأم شِّٜ رض اهلل ظْٓموأن افًّؾ ظذ حدي

                                                           
 (.َُُٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ٚ: : يف ايصخٝخنيٚ َٓ ُٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َٚن افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل ـَ مـ حديٞ َظٚئَِن

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُؾ »َظ ًِ َت ٌْ َٔ ٍؿ, َؾ ِْ ـْ َؽْرِ ُح , ِم ٌٛ ْجُر ِف َرَمَوَٚن َوُهَق ُجُْ ٍَ ُف اف ـُ ُيْدِر

شَوَيُهقمُ 
 (ُ)

. 

ٚ,  ٚيف َػًِ: َٓ َٜ َرِضَ اهلُل َظْْ َأنَّ َرُجاًل َجَٚء إَِػ افٌَِّْلِّ مـ حديٞ َظٚئَِن

ِْٔف  َِ َٚل: َيٚ َرُشقَل َصذَّ اهللُ َظ ََ ٌَِٚب, َؾ ـْ َوَراِء اْف ُع ِم َّ ًْ تِِٔف, َوِهَل َت ٍْ َت ًْ َؿ َي َِّ َوَش

ِْٔف  َِ َٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ََ َُٖصقُم؟ َؾ , َأَؾ ٌٛ ٚ ُجُْ َٕ اَلُة َوَأ ِْل افهَّ ـُ اهللِ, ُتْدِر

ََِّؿ:  َُٖصقمُ »َوَش ٌٛ َؾ ٚ ُجُْ َٕ اَلُة َوَأ ِْل افهَّ ـُ ٚ ُتْدِر َٕ َْٚ, َيٚ  شَوَأ َِ َٝ ِمْث ًْ َٚل: َف ََ َؾ

َٚل:  ََ َر, َؾ َٖخَّ ٌَِؽ َوَمٚ َت ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر اهللُ َفَؽ َمٚ َت ٍَ َواهللِ, إِّنِّ »َرُشقَل اهللِ, َؿْد َؽ

ل َِ
ْؿ بَِم َأتَّ ُُ َّ َِ ْؿ هللَِِّ, َوَأْظ ـُ قَن َأْخَنٚ ـُ َْرُجق َأْن َأ شَٕ

 (ِ)
. 

 (: 1/579يف ايػبٌ ) قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل
:ُِ ٌٛ  ِفٔ ٌَِٚح َوُهَق ُجُْ ٌََح َأْي َدَخَؾ ِف افهَّ ـْ َأْص ِٜ َصْقِم َم

َدفٌِٔؾ َظَذ ِصحَّ

قُر.  ُٓ ّْ َٛ اْْلُ ـْ مِجٍَٚع, َوإَِػ َهَذا َذَه  ِم

 : ٌَّٚنَ َوَؿَٚل افََّْقِويُّ ـُ ِح ُد َواْب ُف إمْجٌَٚع, َوَؿْد َظَٚرَوُف َمٚ َأْخَرَجُف َأمْحَ َّٕ ـْ  إ ِم

ِٞ َأِب ُهَرْيَرَة َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  َؿ  -َحِدي َِّ ِْٔف َوآفِِف َوَش َِ إَذا : »-َصذَّ اهللَُّ َظ

اَلِة  ٌِْح  -ُٕقِدَي فِِهَّ ٌٛ َؾاَل َيُهْؿ َيْقَمفُ  -َصاَلِة افهُّ ْؿ ُجُْ ـُ  ش. َوَأَحُد

                                                           
 (.َُُٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُّٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.َُُُأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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قٌخ,  ًُ ُف َمْْ َّٕ َٖ قُر بِ ُٓ ّْ ُٞ َوَأنَّ َأبَ َوَأَجَٚب اْْلُ ٚ ُهَرْيَرَة َرَجَع َظُْْف دََّٚ ُرِوَي َفُف َحِدي

ٌِِؿ  ًْ ِخ َمٚ َأْخَرَجُف ُم ًْ َم,: َوَيُدلُّ فَِِّْ ْقَِلِ ََ َٜ َوَأْؾَتك بِ َّ َِ َٜ َوُأمِّ َش وذـر َظٚئَِن

  .حديٞ ظٚئنٜ افًٚبؼ

ٚ ُُهَ ىَِّٚبُّ َوَؽْرُ ـُ اْدُِْْذِر, َواخْلَ ِخ اْب ًْ َٛ إَػ افَّْ  . َوَؿْد َذَه

ٚ بِِف  َٚن َخٚصًّ ـَ ـْ َؿَٚل: إنَّ َذفَِؽ  ُٞ َيْدَؾُع َؿْقَل َم ِدي ِْٔف  -َوَهَذا احْلَ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َؿ  َِّ  . -َوَش

َٞ َأِب ُهَرْيَرَة:  ٌَُخِٚريُّ َحِدي َٜ َأْؿَقى َشًَْدا. َوَردَّ اْف َٞ َظٚئَِن َٖنَّ َحِدي  بِ

 : ٌِْد اْفَزِّ ـُ َظ ُف َحتَّك َؿَٚل اْب َّٕ  َصحَّ َوَتَقاَتَر. إ

ُٞ َأِب ُهَرْيَرَة  ٚ َحِدي تِل  -رض اهلل ظْف  -َوَأمَّ ٍْ َٚن ُي ـَ ُف  َّٕ َواَيِٚت َأ َثُر افرِّ ـْ َٖ َؾ

ِة افىَِّريِؼ. قَّ َُ ُح فِ ُٚرِض ُيَرجَّ ًَ , َوَمَع افتَّ ْؾِع َأَؿؾُّ ُٜ افرَّ  ىػا بِِف, َوِرَواَي
 واهلل أظِؿ

********** 
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 صوم[]حكم من مات وعليه 

ـْ ) – 116 َٜ َوَظ ٚ َظٚئَِن َٓ صذ اهلل ظِٔف  -َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  ;َرِضَ اهللَُّ َظْْ

ُّٔفُ »َؿَٚل:  -وشِؿ 
ٌَٔٚم َصَٚم َظُْْف َوفِ ِْٔف ِص َِ ـْ َمَٚت َوَظ شَم

 (ُ)
ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن حُؿ مـ مٚت وظِٔف  ٓح:ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلد

 صقم.

 ٚايًفغ يًبداضٟ:  ففٞ ايصخٝخنيٚيف ايباب 
َم,  ُٓ ٌٍَّٚس َرِضَ اهللَُّ َظْْ ـِ َظ َؿَٚل: َجَٚء َرُجٌؾ إَِػ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ مـ حديٞ اْب

ٚ َصقْ  َٓ ْٔ َِ ْٝ َوَظ ل َمَٚت َٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إِنَّ ُأمِّ ََ َؿ, َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٖؿِؤِف َظ ٍر, َأَؾ ْٓ ُم َص

ٚ؟ َؿَٚل:  َٓ َٙ »َظْْ َْ ـُ اهللَِّ َأَحؼُّ َأْن ُي ْؿ, َؿَٚل: َؾَدْي ًَ  ش. َٕ

ِٝ اْمَرَأٌة فٌَِِِّْلِّ َصذَّ اهلُل  وف روايٜ فٌِخٚري ومًِؿ: ٌٍَّٚس: َؿَٚف ـِ َظ ـْ اْب َظ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ْذرٍ »َظ َٕ ٚ َصْقُم  َٓ ْٔ َِ ْٝ َوَظ ل َمَٚت  .شإِنَّ ُأمِّ

ـْ  ٚ َجٚفٌِس ِظَْْد َرُشقِل اهللَِّ »َؿَٚل:  -رض اهلل ظْف -ُبَرْيَدَة  َوَظ َٕ َْْٔٚ َأ َصذَّ  -َب

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚ  -اهللَُّ َظ ٍٜ َوإُِنَّ ل بَِجِٚرَي ُٝ َظَذ ُأمِّ ْؿ : إّنِّ َتَهدَّ ْٝ َٚف ََ إْذ َأَتْتُف اْمَرَأٌة َؾ

هَ  َٛ َأْجُرِك َوَردَّ َٚل: َوَج ََ ْٝ َؾ ُف َمَٚت َّٕ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إ ْٝ ِْٔؽ ادَِْراُث, َؿَٚف َِ ٚ َظ

                                                           
 (.ُُْٕ( كاإلماـ مسلم )ُِٓٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)
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 َّٟ ْ ََتُ َٚ َل : إُنَّ ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ ٚ؟ َؿَٚل: ُصقِمل َظْْ َٓ َُٖصقُم َظْْ ٍر َأَؾ ْٓ ٚ َصْقُم َص َٓ ْٔ َِ َٚن َظ ـَ

ٚ َٓ ل َظْْ ٚ؟ َؿَٚل: ُحجِّ َٓ ُّٟ َظْْ َُٖح ٌِِؿ. أخرجف ش َؿطُّ َأَؾ ًْ  ُم

مـ أهؾ افًِؿ إػ أن مـ مٚت وظِٔف صقم  ديٞ اشتدل مجعٚحإ هِبذو

 صٚم ظْف وفٔف.

 ثؿ اختِػ أهؾ افًِؿ ف أي صقم يهٚم ظْف إػ أؿقال: 

واشتدفقا ظذ ذفؽ بم , ذهٛ احلْٚبِٜ إػ إٔف يهٚم ظْف صقم افْذر األٍٚ:

 ., وؿد شٌؼف حديٞ ابـ ظٌٚس رض اهلل ظْٓم جٚء مـ افتَٔٔد

  :(343/ 3) ضاالغتصناقاٍ ابٔ عبس ايرب يف 
ٍَ َُُس َقا َْك إِنَّ  :َأِح ًْ ِٞ  َم ٌَّٚسٍ  بـ َحِدي َٚ ادَْْرُؾقعِ  َظ  َؿَوٚءِ  ُدونَ  افَّْْذرِ  ِف  َأُنَّ

 .َرَمَوٚنَ 

َٖا ٍِٛض َأُبٛ ََٚأ ٍَ َث ْغِ  ِف  َظْْفُ  ُيَهٚمُ  :َفَكا َٓ ٚ اْفَقْج ًً  .مَجِٔ

ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َؿْقلِ  َطِٚهرِ  َظَذ  َداُودَ  َؿْقُل  َوُهقَ  َِ َِّؿَ  َظ ـْ  َوَش ْٔفِ  َمَٚت  َم َِ  َوَظ

َٔٚمٌ  ُّٔفُ  َظْْفُ  َصٚمَ  ِص
ٌٛ  ِظَْْدُهؿْ  َوَهَذا َوفِ ْٔفِ  َواِج َِ  .َظ

ٍَ ُٔ ََٚقا  ذفؽ أن يريد َجٚزَ  َواِحًدا َيْقًمٚ َرُجاًل  َثاَلُثقنَ  َظْْفُ  َصٚمَ  إِنْ  :اِيَخَػ

 .َيْقًمٚ ثالثغ صٚم واحد ـرجؾ

ٍَ َُ َأُبٛ َقا َٓ  :َطُع ََثرُ  َفْق ْٕ قرُ  ا ـُ ٚنَ  ادَْْذ َُ َْصُؾ  َف ْٕ َُٔٚس  ا
َِ َْصؾِ  َظَذ  اْف ْٕ  ا

عِ  َّ ْٔفِ  ادُْْجَت َِ اَلةِ  ِف  َظ ُؾ  َوُهقَ  افهَّ َّ ـْ  َأَحٌد  َيُهقمُ  َٓ  َبَدنٍ  َظ َم  َأَحدٍ  َظ  ُيَهعِّ  َٓ  ـَ

ـْ  َأَحٌد   قا .َأَحدٍ  َظ
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ـؾ صقم واجٛ, شقاء ف  احلديٞإػ أن  مجٓقر افًِمءذهٛ  ايجاْٞ:

 .وٕحقهٚ ـٚن صقم ٕذر, أو صقم ؿوٚء, أو ـٍٚرات

واشتدفقا ظذ ذفؽ بٖن مَٔد حديٞ ابـ ظٌٚس رض اهلل ظْٓم, ٓ يَِض 

ٕن بٚب صقم افْذر, م, بريدة رض اهلل ظْٓظذ مىِؼ حديٞ ظٚئنٜ, 

 واحد, وٓ ؾرق بْٔٓم. افٍريوٜو

 (: 4/280 ايٌٓٝ )قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف
َِّٔٚت: 

اَلؾِ لُّ ِف اخْلِ
َِ

َٓ ْٔ ٌَ ُؿ ِخاَلًؾٚ َبْغَ َأْهِؾ َؿَٚل اْف َِ َٓ َأْظ  ٌٜ ُٜ َثٚبَِت َّْ ًُّ َهِذِه اف

 .ٚ َٓ
تِ ِٞ ِف ِصحَّ ِدي  احْلَ

, َوَبَٚفَغ إَمُٚم  ٍٛ َْٔس بَِقاِج  َف
ِٝ

ِّٔ ـْ ادَْ قُر َظَذ َأنَّ َصْقَم اْفَقيِلِّ َظ ُٓ ّْ َواْْلُ

رَ  مْجََٚع َظَذ َذفَِؽ. احْلَ َظْقا اإْلِ ُف َؾٚدَّ ًَ ـْ َتٌِ  َمْغِ َوَم

 : َٛ ََّ ًَ َُقُل بُِقُجقبِِف. َوَت َض َأْهِؾ افيَِّٚهِر َي ًْ َٖنَّ َب  بِ

 ِٝ
ِّٔ ـْ ادَْ َٓ ُيَهُٚم َظ ُف  َّٕ ِديِد إَػ َأ لُّ ِف اْْلَ

ًِ ٚؾِ َٜ َوافنَّ ٍَ َٛ َمٚفٌِؽ َوَأُبق َحِْٔ َوَذَه

ٚ, َوبِِف  ًَ َِ ِٚشُؿ. ُمْى ََ , َواْف ـُ َظِعٍّ  َؿَٚل َزْيُد ْب

ٍْٔد:  ٌَ ُد َوإِْشَحُٚق َوَأُبق ُظ ُٞ َوَأمْحَ ْٔ َِّ َّٓ افَّْْذُر. َوَؿَٚل اف َٓ ُيَهُٚم َظُْْف إ ُف  َّٕ  إ

ُف َؿَٚل:  َّٕ ٌٍَّٚس َأ ـِ َظ ـْ اْب ٚ بَِم ُرِوَي َظ ًَ َِ ًُقَن ُمْى
َؽ ادَِْٕٚ ًَّ َ َٓ ُيَهؾِّ َأَحٌد "َومَت

ـْ أَ  ـْ َأَحدٍ َظ َٓ َيُهْؿ َأَحٌد َظ ـْ "َحٍد َو ٚئِّل بِِْ٘شٍَْٚد َصِحٍٔح ِم ًَ , َأْخَرَجُف افَّْ

 َؿْقفِِف. 

ـْ َؿْقفِِف.  َر ِم َّ ـِ ُظ ـْ اْب اِق َظ زَّ ٌُْد افرَّ ُف َظ َِ  َوَرَوى ِمْث



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]حكم من مات وعليه صوم[  

 

[214] 
 

  

 : ْٝ َٚ َؿَٚف َٜ َأُنَّ ـْ َظٚئَِن اِق َظ زَّ ٌُْد افرَّ ْؿ َٓ َتُهقُمقا ظَ "َوبَِم َأْخَرَجُف َظ ـُ ـْ َمْقَتٚ

ْؿ  ُٓ قا َظْْ ُّ
ًِ  . "َوَأْض

ُٜ  َؿُٚفقا: ٌٍَّٚس َوَظٚئَِن ـُ َظ مَّ َأْؾَتك اْب َِ بِِخاَلِف َمٚ َرَوَيُٚه  -رض اهلل ظْٓم-َؾ

َؾ َظَذ ِخاَلِف َمٚ َرَوَيُٚه.  َّ ًَ  ىػاَدلَّ َذفَِؽ َظَذ َأنَّ اْف
ٍَ ٔفٞ اِيَفِتِح: رُ  َقا ًْ ْؿ َم ـِ َوَهِذِه َؿِٚظَدٌة ََلُ َٜ َواْب ـْ َظٚئَِن َثَٚر َظ ْٔ َّٓ َأنَّ ا , إ ٌٜ وَؾ

 َٜ ـْ َظٚئَِن ََثُر افَِّذي َظ ْٕ َّٓ ا َِٔٚم, إ ـْ افهِّ َُْع ِم ّْ ٚ َمٚ َي َٓ َْٔس ؾِٔ ٌٚل, َوَف ََ ٚ َم َٓ ٌٍَّٚس ؾِٔ َظ

ا ًٌِٔػ ِجدًّ ك. َوُهَق َو َٓ َت ْٕ  . ا

 قاٍ أبٛ ذلُس غسزٙ اهلل تعاىل: 
 اهلل ظْٓم مرده إػ ادرؾقع ظـ افٌْل مٚ جٚء ظـ ابـ ظٌٚس وظٚئنٜ رض

 صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 .ؾٚفًزة بم رويٚ
 بٔاٌ مً ٍْ الْلٕ الرٖ ٓصْو عً املٔت: 

 ٚاختًفٛا يف ايٛيٞ إىل أقٛاٍ: 
ٍَ ٔفٞ اِيَفِتِح: ْقفِِف:  َقا ََ ََِػ ادُِْجُٔزوَن ِف ادَُْراِد بِ ُّٔفُ "اْخَت

 . "َوفِ

َٔؾ:  َِ ؾُّ ؿَ َؾ . ـُ ٍٛ  ِري

. َوِؿَٔؾ:  ًٜ  اْفَقاِرُث َخٚصَّ

ٌَُتُف. ِؿَٔؾ:   َظَه
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ُل َأْرَجُح,  َوَّ ْٕ ـْ َوا ْٝ َظ ََٖف َٜ ادَْْرَأِة افَّتِل َش ُٞ ِؿهَّ , َوَيُردُّ افثَّٚفِ ٌٛ َوافثَِّّٚن َؿِري

 .ٚ َٓ ْذِر ُأمِّ َٕ 

َْص َؿَٚل:  ْٕ َنَّ ا
ِٕ قا َهْؾ ََيَْتصُّ َذفَِؽ بِْٚفَقيِلِّ  ٍُ َِ ٌََٚدِة َواْخَت

ًِ ِٜ ِف اْف ََٔٚب َؾ َظَدُم افِّْ

َّٓ َمٚ َوَرَد  َذفَِؽ ِف ادَْْقِت إ َُ َِٔٚة, َؾ ُٜ ِف احْلَ ََٔٚب ٚ افِّْ َٓ ُِ َٓ َيْدُخ ٌََٚدٌة  َٚ ِظ َُنَّ
ِٕ ِٜ َو

َّٔ
ٌََدِٕ اْف

َْصِؾ َوَهَذا ْٕ ٌَِٚؿل َظَذ ا ََك اْف ٌْ َتِكُ َظَذ َمٚ َوَرَد َوَي َْ َٔ فُِٔؾ, َؾ اِجُح.  ؾِِٔف افدَّ  ُهَق افرَّ

َْٖن َيُهقَم َظُْْف َأْجَزَأ.  ًّٔٚ بِ ْق َأَمَر َأْجٌَِْ َِ , َؾ َٓ ََيَْتصُّ بِْٚفَقيِلِّ  َوِؿَٔؾ: 

. َٛ
ٚفِ ٌَ ْقِِٕف اْف َُ َر اْفَقيِلَّ فِ ـَ َْجٌَِْلِّ بَِذفَِؽ َوَذ ْٕ اَلُل ا َْ  َوِؿَٔؾ: َيِهحُّ اْشتِ

َُٔٚر 
ٌَُخِٚريِّ اْختِ , َوَطِٚهُر َصِِْٔع اْف يُّ ِٛ افىََّزِ ِّٔ َِخِر, َوبِِف َجَزَم َأُبق افىَّ ْٕ َهَذا ا

ِف  ِٓ اُه بَِتْنٌِٔ َؿ  -َوَؿقَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٓ ََيَْتصُّ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ـُ  ْي , َوافدَّ ـِ ْي َذفَِؽ بِٚفدَّ

 ِٛ ِري ََ  قا .بِْٚف
 قاٍ أبٛ ذلُس غسزٙ اهلل تعاىل: 

؛ فًدم ثٌقت دفٔؾ وؽر افقيلع أن يهقم ظْف افقيل, وافهحٔح إٔف يؼ

إٓ أن افقيل يتًغ , ف وظذ آفف وشِؿ ف ادْع مـ ذفؽظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔ

 ظِٔف افهقم أـثر مـ ؽره.

 ٌٖ جيب ايصٝاّ عٔ املٝت إشا َات ٚعًٝ٘ صٝاّ ٚاجب؟
 : ؿقفغاختِػ أهؾ افًِؿ ف هذه ادًٖفٜ إػ 

 .ؿقل مجٓقر أهؾ افًِؿ أن افهٔٚم ظْف األٍٚ:

 .ؿقل بًض أهؾ افًِؿ أن افهٔٚم ظْف واجٛ ايجاْٞ:
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م ظْف, وإٕم يًتحٛ فف وافهحٔح إٔف ٓ َيٛ ظع افقيل أن يهق

 ., وهق مـ اإلحًٚناشتحًٌٚبٚ

 (: 8/26قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
ُّٛ هَ  َتَح ًْ ـْ ُي

ْقُم َظُْْف, َفُِ ُٛ َظَذ اْفَقيِلِّ افهَّ َٓ ََيِ ِِْخُٔص َمْذَهٌَِْٚ ِف َو َذا َت

 . ِٜ ََٖف ًْ  ادَْ

, َوَؿَتَٚدُة,  ْهِريُّ , َوافزُّ يُّ ٌَْكِ ـُ اْف ًَ َِِػ: َضُٚوٌس, َواحْلَ ًَّ ـَ اف ـْ َؿَٚل بِِف ِم َّ َوُِم

 ىػاَوَأُبق َثْقٍر. 
 (: 1/580قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )

:ُِ ُف َُيْزِ  ِفٔ َّٕ ِْٔف َصْقٌم َدفٌِٔؾ َظَذ َأ َِ ِِّٔف َظُْْف إَذا َمَٚت َوَظ
َُٔٚم َوفِ َٝ ِص ِّٔ ُئ ادَْ

 . ٌٛ  َواِج

 َّٓ َْصُؾ ؾِِٔف اْفُقُجقُب, إ ْٕ ُُّٔف, َوا
َُٔهْؿ َظُْْف َوفِ

َْمِر, َأْي فِ ْٕ َْك ا ًْ ٌَُٚر ِف َم ْخ َواإْلِ

ُف فَِِّْْدِب.  َّٕ مْجَُٚع َظَذ َأ َظك اإْلِ ُف َؿْد ادَّ َّٕ  ىػاَأ
 ظِؿواهلل أ

********** 
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 ]باب صوم التطوع وما نهي عن صومه[

[ُِ ِِْم ًِ َص َٕ َع َِ ََّما ُى ُِْو التََّطُِّْع   [َباُب َص

 ******************************* الشرح:

هذا افٌٚب مـ مٓمت هذا افُتٚب, وذفؽ أن اهلل ظز وجؾ ؾرض 

ظٚت, افٍرائض, ثؿ ذع افْقاؾؾ تتّٜ فٍِرائض, وافهقم مـ أؾوؾ افىٚ

 وأجؾ افَربٚت.

َُقُل: َؿَٚل َرُشقُل مـ حديٞ َأَب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, : ففٞ ايصخٝخني َي

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُف يِل »اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َّٕ ََٔٚم, َؾِ٘ َّٓ افهِّ ـِ آَدَم َفُف, إِ ِؾ اْب َّ ؾُّ َظ ـُ َؿَٚل اهللَُّ: 

 َٔ ٚ َأْجِزي بِِف, َوافهِّ َٕ ْٞ َوَٓ َوَأ ْؿ َؾاَل َيْرُؾ ـُ َٚن َيْقُم َصْقِم َأَحِد ـَ , َوإَِذا  ٌٜ ُٚم ُجَّْ

ْؾ إِّنِّ اْمُرٌؤ َصٚئِؿٌ  َُ َٔ ِْ ُف, َؾ َِ ُف َأَحٌد َأْو َؿَٚت , َؾِْ٘ن َشٚبَّ ْٛ شَيْهَخ
 (ُ)

. 

 ف افٍريوٜ, إٓ أن افْٚؾِٜ تدخؾ َتٝ هذا افًّقم.احلديٞ وإن ـٚن 

 ٘ اهلل تعاىل:ٚقس ثبت يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح
َْظَراِبِّ  ْٕ ُف ـَِتُٚب افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ  -مـ حديٞ ا ًَ رجؾ مـ بْل أؿٔش: َم

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللِ  -َظ ًْ
ِّ قُل:  طرض اهلل ظْف, َؿَٚل: َش َُ َصْقُم »َي

ٍر, يُ  ْٓ ؾِّ َص ـُ ـْ  ٍٚم ِم  َأيَّ
ِٜ , َوَثاَلَث ْزِ ِر افهَّ ْٓ ـَ َوَحرَ َص ٌْ ْدرِ  ْذِه شافهَّ

 (ِ)
. 

                                                           
 (.ُُُٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُْٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي ََِّٕ, َِّٕٗأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ِ)
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح. ُْٖٓرحمو اهلل تعالى برقم )
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 ٚثبت يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 َٜ : َيٚ َرُشقَل »َؿَٚل:  -رض اهلل ظْف  -مـ حديٞ َأِب ُأَمَٚم ُٝ ِْ َُ ُْٔتُف َؾ ُثؿَّ َأَت

ٍؾ. َؿَٚل:  َّ ًَ َٓ ِمْثَؾ َففُ »اهللِ, ُمْرِّن بِ ُف  َّٕ ْقِم؛ َؾِ٘ َْٔؽ بِٚفهَّ َِ  َؿَٚل: َؾَم ُرئَِل َأُبقش. َظ

َٚن إَِذا ُرئَِل ِف َداِرِهْؿ ُدَخٌٚن  َُ ًَّٔٚمٚ. َؿَٚل: َؾ َّٓ ُص َٓ َخِٚدُمُف إِ َٓ اْمَرَأُتُف َو َٜ َو ُأَمَٚم

ٌٝ  بَِذفَِؽ َمٚ َصَٚء اهللُ,  ٌِْث َِ ِٚزٌل. َؿَٚل: َؾ َٕ َزَل ِِبِْؿ  َٕ ٌْٔػ  اُهْؿ َو ِٚر ِؿَٔؾ اْظَسَ َٓ بِٚفَّْ

: َيٚ َرُشق ُٝ ِْ َُ ُْٔتُف َؾ قَن َؿْد َبَٚرَك اهللُ َفَْٚ ُثؿَّ َأَت ُُ َْٖرُجق َأْن َي َِٔٚم َؾ َل اهللِ, َأَمْرَتَْٚ بِٚفهِّ

ٍؾ آَخَر َؿَٚل:  َّ ًَ ْرِّن بِ ُّ َّٓ »ؾِِٔف َيٚ َرُشقَل اهللِ, َؾ ُجَد هلِلَِّ َشْجَدًة إِ ًْ ـْ َت ََّٕؽ َف ْؿ َأ َِ اْظ

ٚ َخىِٔئَ  , َوَحطَّ َظَْْؽ ِِبَ ًٜ ٚ َدَرَج شًٜ َرَؾَع اهللُ َفَؽ ِِبَ
(ُ)

. 

ٍؾ بـ شًد افًٚظدي َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, ٚيف ايصخٝخني:  ْٓ ـِ مـ حديٞ َش َظ

َؿ, َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٚن, َيْدُخُؾ ِمُْْف »افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ يَّ ُٚل َفُف افرَّ ََ ِٜ َبًٚبٚ ُي
إِنَّ ِف اَْلَّْ

, َٓ َيْدُخُؾ ِمُْْف  ِٜ ََٔٚم
َِ قَن َيْقَم اف ُّ

ٚئِ قَن؟ افهَّ ُّ
ٚئِ ـَ افهَّ ُٚل: َأْي ََ ُهْؿ, ُي َأَحٌد َؽْرُ

ْؿ َيْدُخْؾ ِمُْْف  َِ ُِقا ُأْؽَِِؼ َؾ ُهْؿ, َؾَِ٘ذا َدَخ َُقُمقَن َٓ َيْدُخُؾ ِمُْْف َأَحٌد َؽْرُ َٔ َؾ

شَأَحٌد 
(ِ)

. 

َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َظُْْف,  ٚثبت يف ايصخٝخني:

ََِّؿ, َؿَٚل: َصذَّ  ِْٔف َوَش َِ ـْ َأْبَقاِب » اهللُ َظ ُٕقِدَي ِم َؼ َزْوَجْغِ ِف َشٌِِٔؾ اهللَِّ,  ٍَ ْٕ ـْ َأ َم

                                                           
(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل َُِِْمد في مسنده )أخرجو اإلماـ أح (ُ)

 (. ْٖٖتعالى برقم )

  (.ُُِٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٖٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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اَلِة,  ـْ َبِٚب افهَّ اَلِة ُدِظَل ِم ـْ َأْهِؾ افهَّ َٚن ِم ـَ ـْ  َّ , َؾ ٌَْد اهللَِّ َهَذا َخْرٌ : َيٚ َظ ِٜ
اَْلَّْ

ِٚد ُدِظلَ  َٓ ـْ َأْهِؾ اِْل َٚن ِم ـَ ـْ  َِٔٚم  َوَم ـْ َأْهِؾ افهِّ َٚن ِم ـَ ـْ  ِٚد, َوَم َٓ ـْ َبِٚب اِْل ِم

 ِٜ َدَؿ ـْ َبِٚب افهَّ ِٜ ُدِظَل ِم َدَؿ ـْ َأْهِؾ افهَّ َٚن ِم ـَ ـْ  ِٚن, َوَم يَّ ـْ َبِٚب افرَّ , شُدِظَل ِم

ل َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َمٚ َظَذ  َٝ َوُأمِّ ْٕ َِٖب َأ ٍر َرِضَ اهللَُّ َظُْْف: بِ ُْ َٚل َأُبق َب ََ ـْ  َؾ ـْ ُدِظَل ِم َم

ٚ, َؿَٚل:  َٓ ِِّ ـُ َؽ إَْبَقاِب  ِْ ـْ تِ ْؾ ُيْدَظك َأَحٌد ِم َٓ وَرٍة, َؾ ـْ َضُ َِْؽ إَْبَقاِب ِم تِ

ؿْ » ُٓ قَن ِمْْ ُُ ْؿ َوَأْرُجق َأْن َت ًَ شَٕ
 (ُ)

. 

 إٔف شٌٛ ف تٖديٛ افٍْقس ظـ ـثر مـ افؼور.  َٚٔ فطا٥ٌ ايصّٛ:

ٌُْد اهللَِّ ٚيف ايصخٝخني:  َّْٚ َمَع  بـ مًًقد رض اهلل ظْف: مـ حديٞ َظ ـُ

َٚل َفَْٚ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل  ََ ًْٔئٚ, َؾ ِجُد َص َٕ ًٌَٚبٚ َٓ  َؿ َص َِّ ِْٔف َوَش َِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ُف َأؽَ »َظ َّٕ ْج, َؾِ٘ ََٔتَزوَّ ِْ ٌََٚءَة َؾ ـِ اْشَتَىَٚع اف ٌَِٚب, َم َؼَ افنَّ ًْ ضُّ َيٚ َم

ُف َفُف ِوَجٚءٌ  َّٕ ْقِم, َؾِ٘ ِْٔف بِٚفهَّ َِ ًَ َتىِْع َؾ ًْ ـْ َلْ َي ْرِج, َوَم ٍَ ِْ ـُ فِ , َوَأْحَه ٌََكِ ِْ شفِ
 (ِ)

. 

 ٚيف ايصخٝخني أّٜطا: 
ٍٔد اخُلْدِريِّ َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, َؿَٚل:  ًِ ُٝ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهلُل مـ حديٞ َأِب َش ًْ

ِّ َش

 َُ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ـِ افَِّْٚر »قُل: َظ ُف َظ َٓ َد اهللَُّ َوْج ًَّ ـْ َصَٚم َيْقًمٚ ِف َشٌِِٔؾ اهللَِّ, َب َم

ٚ ًٍ ًَِغ َخِري
ٌْ شَش

 (ّ)
. 

                                                           
 (.َُِٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٕٖٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

  (.ََُْ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َٔٔٓفي صحيحو )أخرجو اإلماـ البخارم  (ِ)

 (.ُُّٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِْٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)
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ِٚص َرِضَ اهللَُّ ٚيف ايصخٝخني أّٜطا:  ًَ ـِ اف ِرو ْب ّْ ـُ َظ ٌُْد اهللَِّ ْب مـ حديٞ َظ

َم,  ُٓ ِْٔف وَ َظْْ َِ ََِّؿ: َؿَٚل يِل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َؽ »َش َّٕ ْ ُأْخَزْ َأ ٌَْد اهللَِّ, َأَل َيٚ َظ

َْٔؾ؟ َِّ قُم اف َُ َٚر, َوَت َٓ : َبَذ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َؿَٚل: شَتُهقُم افَّْ ُٝ ِْ َُ ْؾ ُصْؿ », َؾ ًَ ٍْ َؾاَل َت

 ًَّ َْٔؽ َح َِ َِْْٔؽ َظ ًَ
ٚ, َوإِنَّ فِ ًَّ َْٔؽ َح َِ ِدَك َظ ًَ َْٕؿ, َؾِ٘نَّ ِْلَ ٚ, َوإِنَّ َوَأْؾىِْر, َوُؿْؿ َو

 ,ٚ ًَّ َْٔؽ َح َِ ٚ, َوإِنَّ فَِزْوِرَك َظ ًَّ َْٔؽ َح َِ ؾَّ فَِزْوِجَؽ َظ ـُ ٌَِؽ َأْن َتُهقَم  ًْ َوإِنَّ بَِح

ْهِر  َُٔٚم افدَّ ٚ, َؾِ٘نَّ َذفَِؽ ِص ٍٜ َظْؼَ َأْمَثَِٚلَ
َْ ًَ ؾِّ َح ُُ ٍٚم, َؾِ٘نَّ َفَؽ بِ َٜ َأيَّ ٍر َثاَلَث ْٓ َص

فِ  ِِّ دَ شـُ ْدُت, َؾُندِّ ًة َؿَٚل:  , َؾَندَّ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إِّنِّ َأِجُد ُؿقَّ ُٝ ِْ َؾُهْؿ »َظَعَّ ُؿ

ْٔفِ  َِ اَلُم, َوَٓ َتِزْد َظ ًَّ ِْٔف اف َِ ٌِلِّ اهللَِّ َداُوَد َظ َٕ ََٔٚم  ٌِلِّ اهللَِّ شِص َٕ َُٔٚم  َٚن ِص ـَ : َوَمٚ  ُٝ ِْ , ُؿ

اَلُم؟ َؿَٚل:  ًَّ ِْٔف اف َِ ْهرِ »َداُوَد َظ َُ شِْٕهَػ افدَّ : , َؾ ِزَ ـَ َد َمٚ  ًْ قُل َب َُ ٌُْد اهللَِّ َي َٚن َظ

ؿَ " َِّ ِْٔف َوَش َِ َٜ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ُٝ ُرْخَه ِْ َْٔتِْل َؿٌِ "َيٚ َف
 (ُ)

. 

 ٚأخطج٘ اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل يف َػٓسٙ: 
ـْ َأبِٔفِ  َة, َظ ـِ ُؿرَّ َٜ ْب ِٚوَي ًَ , َؿَٚل: -ؿرة بـ إيٚس رض اهلل ظْف -مـ حديٞ ُم

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ َُٔٚم »َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ٍر ِص ْٓ ؾِّ َص ـُ ـْ  ٍٚم ِم  َأيَّ
ِٜ َُٔٚم َثاَلَث ِص

ْهِر, َوإِْؾَىُٚرهُ  شافدَّ
 (ِ)

. 

 

                                                           
 (.ُُٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٕٓٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

ماـ الوادعي رحمو اهلل (, كىو في الصحيح المسند لإلُْٗٓٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ِ)
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح رجالو رجاؿ الصحيح.َُٕٓتعالى برقم )
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 ٚثبت يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ِْٔف َؿَٚل َرُشــــقُل اهللَِّ َصذَّ امـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف َؿَٚل:  َِ  هللَُّ َظ

ََِّؿ:  ًٍْػ, »َوَش ِٜ ِو ٌِْع ِمَٚئ ٚ إَِػ َش ْؼِ َأْمَثَِٚلَ ًَ ٍٜ بِ
َْ ًَ ؾُّ َح ـُ َُقُل:  ْؿ َي ُُ إِنَّ َربَّ

ـَ افَّْٚرِ  ٌٜ ِم ْقُم ُجَّْ ٚ َأْجِزي بِِف, َوافهَّ َٕ ْقُم يِل َوَأ شَوافهَّ
 (ُ)

. 

 ٚثبت يف غٓٔ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ ُمَىرِّ  ُٝ َظَذ مـ ضريؼ َظ ِْ ًَٚصِ ٍف, َؿَٚل: َدَخ ـِ َأِب اْف رض اهلل  ُظْثَمَن ْب

ِْٔف  َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َٚل: َش ََ : إِّنِّ َصٚئٌِؿ, َؾ ُٝ ِْ َُ , َؾ ـٍ ٌَ َِ ظْف, َؾَدَظٚ بِ

قُل:  َُ َؿ, َي َِّ تَ »َوَش َِ ـَ اْف ْؿ ِم ـُ ِٜ َأَحِد ُجَّْ ـَ ـَ افَِّْٚر  ٌٜ ِم ْقُم ُجَّْ شٚلِ افهَّ
 (ِ)

. 

 ٚيف ضٚا١ٜ يف ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
َثُف َأنَّ  ًؾٚ, َحدَّ ـِ َأِب ِهٍْْد, َأنَّ ُمَىرِّ ِٔد ْب ًِ ـْ َش ًَٚصِ َظ ـَ َأِب اْف رض  -ُظْثَمَن ْب

َُقُل: -اهلل ظْف  َؿ, َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ ٌَٔٚم », َؿَٚل: َش ِص

ـٌ َثاَل  ًَ رِ َح ْٓ ـَ افنَّ ٍٚم ِم ُٜ َأيَّ شَث
 (ّ)

. 

 

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح ْٕٔأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

 كضعيف الترمذم.

 تعالى في صحيح (, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهللُِِّأخرجو اإلماـ النسائي في سننو ) (ِ)
(, كقاؿ َٕٗكضعيف النسائي, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )

 فيو: ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ُُِْأخرجو اإلماـ النسائي في سننو ) (ّ)
 (.َٕٗتعالى برقم )
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 ّكاٌ مً ٍدُٓ صلٙ اهلل علُٔ ّضله يف صٔاو التطْع أىُ ٓطسدِ ضسّدا.

 : ففٞ ايصخٝخني
 : ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ ْٔـِف »مـ حديٞ َظٚئَِن َِ َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ  ـَ

 ٍْ َُقَل: َٓ ُي َٕ َؿ  َيُهقُم َحتَّك  َِّ َُقَل: َٓ َيُهقُم, َؾَم َوَش َٕ ىُِر َحتَّك  ٍْ ىُِر, َوُي

َّٓ َرَمَوَٚن, َوَمٚ  ٍر إِ ْٓ ََٔٚم َص َؾ ِص َّ ُْ َؿ اْشَت َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َرَأْي

ٌَٚنَ  ًْ ًَٔٚمٚ ِمُْْف ِف َص َثَر ِص ـْ شَرَأْيُتُف َأ
 (ُ)

. 

ظٌٚس رض اهلل ظْٓم,  ف افهحٔحغ مـ حديٞ ابـ هد افهٔٚموجٚء 

 وجٚء ف افٌخٚري مـ حديٞ إٔس بـ مٚفؽ رض اهلل ظْف.

 (: 8/37قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
 :ٚ َّٓ َؿِِٔاًل »َوَؿْقَُلَ َٚن َيُهقُمُف إِ ـَ ُف,  َِّ ـُ ٌََٚن  ًْ َٚن َيُهقُم َص  ش. ـَ

ِل,  ٌر فأِْلَوَّ ًِ ٍْ ٌَٔٚن َأنَّ افثَِّّٚن َت ٚ:  َوَب فُ »َؿْقََلَ َِّ ٌَُف. ش, ـُ
 َأْي َؽٚفِ

ٍٜ ُأْخَرى. َوِؿَٔؾ:  َْ َوُف ِف َش ًْ , َوَيُهقُم َب ٍٝ ُف ِف َوْؿ َِّ ـُ َٚن َيُهقُمُف   ـَ

َم, َوَمٚ َُيَعِّ َوِؿَٔؾ:  ُٓ َْْٔ ـْ آِخِرِه, َوَتَٚرًة َب فِِف, َوَتَٚرًة ِم ـْ َأوَّ َٚن َيُهقُم َتَٚرًة ِم ـَ

ًْٔئٚ باَِل  ـْ ِف ِشَِْغ. ِمُْْف َص
ٍَٔٚم, َفُِ  ِص

ٌَِٚد.َوِؿَٔؾ: 
ًِ ْقِِٕف ُتْرَؾُع ؾِِٔف َأْظَمُل اْف َُ ْقِم؛ فِ ْثَرِة افهَّ َُ ٌََٚن بِ ًْ ِهِٔص َص  ِف ََتْ

 َؽْرُ َذفَِؽ. َوِؿَٔؾ: 

                                                           
 (.ُُٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٗٔٗماـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإل (ُ)
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:ٌَ ِٕ ٔقٝ َخِر:  َفِإ ْٔ ِٞ ا ِدي ًٌٚ ِف احْلَ ِْٖت َؿِري
َٔ َد َرَمَوٚ»َش ًْ ْقِم َب َن َأنَّ َأْؾَوَؾ افهَّ

مِ  ِم؟ ش, َصْقُم ادَُْحرَّ ٌََٚن ُدوَن اْدَُحرَّ ًْ َثَر ِمُْْف ِف َص ـْ َْٔػ َأ َُ  َؾ

َٛاُب: ـْ  َفاِيَج ـِ ِم ُُّ َّ ٌَْؾ افتَّ َِٔٚة َؿ َّٓ ِف آِخِر احْلَ ِم إِ ْؿ َؾْوَؾ ادَُْحرَّ َِ ًْ ْ َي ُف َل َِّ ًَ َف

 َصْقِمِف. 

 ْ ِرُض ؾِِٔف َأْظَذاٌر مَت ًْ َٚن َي ـَ ُف  َِّ ًَ ٍر, َأْو َف ٍَ ًَ ـَ ْقِم ؾِِٔف:  َثِٚر افهَّ ـْ ـْ إِ َُْع ِم

 .ٚ ُِهَ  َوَمَرٍض, َوَؽْرِ

َُا٤ُ: ٍَ اِيُعًَ َم َلْ يًتُّؾ ؽر رموٚن, فئال ييـ وجقبف.  َقا َّٕ    ىػاَوإِ

 .ّكاٌ ٍدُٓ صلٙ اهلل علُٔ ّضله صٔاو الجالث٘ أٓاو مً كل غَس

َ  ففٞ َػًِ: , َأُنَّ ُٜ َدِويَّ ًَ َٚذُة اْف ًَ ْٝ مـ ضريؼ ُم ََٖف َٜ ٚ َش رض اهلل -َظٚئَِن

َؿ:  -ظْٓٚ َِّ ِْٔف َوَش َِ ِْٔف »َزْوَج افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َِ َٚن َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ـَ َأ

ٍٚم؟ َٜ َأيَّ ٍر َثاَلَث ْٓ ؾِّ َص ـُ ـْ  َؿ َيُهقُم ِم َِّ : ش َوَش ْٝ ؿْ »َؿَٚف ًَ ٚ: شَٕ ُٝ ََلَ ِْ َُ ـْ َأيِّ », َؾ ِم

 ْٓ ِٚم افنَّ َٚن َيُهقُم؟َأيَّ ـَ : ش ِر  ْٝ ِر َيُهقمُ »َؿَٚف ْٓ ِٚم افنَّ ـْ َأيِّ َأيَّ ٌَٚيِل ِم ـْ ُي ُُ شَلْ َي
 (ُ)

. 

 مـ إيٚم ظذ ورؽٛ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف صٔٚم ـثر

, هلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف صٔٚمفوربم واصؾ افٌْل صذ ا, مٚ شٖٔت  بٕٔٚف

 .ـم تَدم

 

 

                                                           
 (.َُُٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 ىل اهلل عص ّجل صٔاو ىيب اهلل داّد علُٔ الطالو: أحب الصٔاو إ

 : ايصخٝخني نُا يف
َم,  ُٓ ِٚص َرِضَ اهللَُّ َظْْ ًَ ـِ اف ِرو ْب ّْ ـَ َظ ٌَْد اهللَِّ ْب ُه: َأنَّ مـ حديٞ َظ َأْخَزَ

َؿ َؿَٚل َفُف:  َِّ ِْٔف َوَش َِ اَلِة إَِػ اهللَِّ َصالَ »َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ُّٛ افهَّ ُة َداُوَد َأَح

ِْٔؾ  َِّ َٚن َيَُْٚم ِْٕهَػ اف ـَ َُٔٚم َداُوَد, َو َِٔٚم إَِػ اهللَِّ ِص ُّٛ افهِّ اَلُم, َوَأَح ًَّ ِْٔف اف َِ َظ

ىُِر َيْقًمٚ ٍْ َثُف, َوَيَُْٚم ُشُدَشُف, َوَيُهقُم َيْقًمٚ, َوُي ُِ قُم ُث َُ شَوَي
 (ُ)

. 

ّْ : يف ايصخٝخنيٚتكسّ َا  ـَ َظ ٌَْد اهللَِّ ْب َم, مـ حديٞ َظ ُٓ ٍرو َرِضَ اهللَُّ َظْْ

َِٔٚم, َؿَٚل:  َُٔٚم َداُوَد َوُهَق َأْظَدُل افهِّ ُٝ  "َؾُهْؿ َيْقًمٚ َوَأْؾىِْر َيْقًمٚ, َوَذفَِؽ ِص ِْ ُؿ

ـْ َذفَِؽ »إِّنِّ ُأضُِٔؼ َأْؾَوَؾ ِمُْْف َيٚ َرُشقَل اهللَِّ, َؿَٚل:  شَٓ َأْؾَوَؾ ِم
 (ِ)

. 

 امَا: ذكس األٓاو اليت ثبت الفضل بصٔ

 .صقم يقم تٚشقظٚء وظٚصقراء األٍٚ:

َْٕهِٚريِّ َرِضَ اهللُ َظُْْف,  ففٞ َػًِ: َ ْٕ َأنَّ َرُشقَل مـ حديٞ َأِب َؿَتَٚدَة ا

َٛ َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل  ِو ٌَ ـْ َصْقِمِف؟ َؿَٚل: َؾ َؿ ُشِئَؾ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللِ َصذَّ اهلُل َظ

َٚل  ََ َؿ, َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ْشاَلِم ِديًْٚ, َظ ٚ, َوبِٚإْلِ ُر َرِضَ اهللُ َظُْْف: َرِؤَْٚ بِٚهللِ َربًّ َّ ُظ

ـْ َصْقِم َيْقِم َظُٚصقَراَء؟  ...َؿَٚل: َوُشئَِؾ َظ ًٜ ًَ ْٔ تَِْٚ َب ًَ ْٔ ٌَ , َوبِ ًٓ ٍد َرُشق َّّ َح ُّ َوبِ

َٚل:  ََ َٜ »َؾ َٔ َٜ ادَِْٚو َْ ًَّ ُر اف ٍِّ َُ شُي
 (ّ)

. 

                                                           
 (.ُُٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُُّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

  (.ُُٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُّْٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)

 (.ُُِٔماـ مسلم في صحيحو )أخرجو اإل (ّ)
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ٌَْد اهللِ: يف َػًِٚ َُقُل:  مـ حديٞ َظ َم, َي ُٓ ٌٍَّٚس َرِضَ اهلُل َظْْ ـَ َظ ِحَغ ْب

َِٔٚمِف َؿُٚفقا: َيٚ  َؿ َيْقَم َظُٚصقَراَء َوَأَمَر بِِه َِّ ِْٔف َوَش َِ َصَٚم َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

َٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ ََ قُد َوافََّْهَٚرى َؾ ُٓ َٔ ُف اْف ُّ يِّ ًَ ُف َيْقٌم ُت َّٕ ِْٔف َرُشقَل اهللِ إِ َِ  َظ

َؿ:  َِّ َْٔقَم افتَِّٚشعَ »َوَش َْٚ اْف ّْ ٌُِؾ إِْن َصَٚء اهللُ ُص َْ ُٚم اْدُ ًَ َٚن اْف ـَ ِْٖت ش َؾَِ٘ذا  ْؿ َي َِ َؿَٚل: َؾ

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َ َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ٌُِؾ, َحتَّك ُتُقفِّ َْ ُٚم ادُْ ًَ شاْف
 (ُ)

. 

 يقم بًد ظٚصقراء.وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ مؼوظٜٔ صٔٚم 

 (: 8406ملا جا٤ يف ايػٓٔ ايهرب٣ يإلَاّ ايبٝٗكٞ )
ـْ َأبِِٔف,  , َظ ـِ َظِعٍّ ـْ َداُوَد ْب ٌٍَّٚس مـ حديٞ َظ ـِ َظ ِه اْب ـْ َجدِّ َؿَٚل: َؿَٚل َظ

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ق»َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ ُٓ َٔ قا ؾِِٔف اْف ٍُ َد ُصقُمقا َيْقَم َظُٚصقَراَء َوَخٚفِ

َدُه َيْقًمٚ ًْ ُف َيْقًمٚ َأْو َب َِ ٌْ شُصقُمقا َؿ
 (ِ)

ِرِئ.  َْ ِٞ اْدُ ُظ َحِدي ٍْ  , َهَذا َف

ٌَْداَن:  ـِ َظ ِٜ اْب َدُه َيْقًمٚ»َوِف ِرَواَي ًْ ُف َيْقًمٚ َوَب َِ ٌْ  ش. ُصقُمقا َؿ

                                                           
 (.ُُّْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

(, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في َْٖٔأخرجو اإلماـ البيهقي في السنن الكبرل ) (ِ)
 منكر بهذا التماـ.(: ِْٕٗالضعيفة برقم )

لي, عن أبيو, عن جده ( عن ابن أبي ليلى, عن داكد بن عِٕٖ/ ْأخرجو البيهقي في "السنن" )
مرفوعان. قلت: كىذا إسناد ضعيف؛ داكد ىو ابن علي بن عبد اهلل بن عباس, كىو مقبوؿ عند 

؛ ضعيف سيء الحفظ. كقد ركم عنو -كىو محمد بن عبد الرحمن  -الحافظ. كابن أبي ليلى 
"حجاب المرأة بلفظ: "صوموا يومان قبلو, كيومان بعده" ليس فيو: "لئن بقيت ... ", كىو مخرج في 

(. كذكر اليـو الذم بعده منكر فيو؛ مخالف لحديث ابن عباس الصحيح ٖٗالمسلمة" )ص 
 بلفظ: "لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع". أخرجو مسلم, كالبيهقي, كغيرىما.
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َْٔذ:  ـِ َأِب َف ـِ اْب ٍٚب َظ َٓ ـُ ِص َدهُ »َوبُِف َرَواُه اْب ًْ ُف َوَب َِ ٌْ  ش.َؿ

 حلديٞ ؤًػ ٓ يثٌٝ.وهذا ا

 صٔٚم يقم ظرؾٜ. ايجاْٞ:

َْٕهِٚريِّ  َؿَتَٚدةَ  مـ حديٞ َأِب  ففٞ َػًِ: َ ْٕ  َرُشقَل  َأنَّ  َظُْْف, اهللُ َرِضَ  ا

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َِ َِّؿَ  َظ ـْ  ُشئَِؾ  َوَش ؟ َيْقمِ  َصْقمِ  َظ َٜ َٚل  َظَرَؾ ََ رُ : »َؾ ٍِّ َُ َٜ  ُي َْ ًَّ  اف

 َٜ َٔ ٌَ      ادَِْٚو َٜ َواْف َٔ شِٚؿ
 (ُ)

. 

َٔٚمُ » ٚيف ضٚا١ٜ: , َيْقمِ  ِص َٜ ُٛ  َظَرَؾ
ًِ رَ  َأنْ  اهللِ  َظَذ  َأْحَت ٍِّ َُ َٜ  ُي َْ ًَّ ُف, افَّتِل اف َِ ٌْ  َؿ

 َٜ َْ ًَّ َدهُ  افَّتِل َواف ًْ  .شَب

 وؿد رأيْٚ بًض متٍَري افًِؿ ذهٛ إػ ظدم صٔٚم يقم ظرؾٜ. 

ٚ حلديٞ أب ؿتٚدة رض اهلل ظْف افذي أخرجف اإلمٚ ًٍ م مًِؿ رمحف تؤً

 اهلل تًٚػ ف صحٔحف.

 ٚاحتجاّجا مبا أخطج٘ اإلَاّ أبٛ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل يف غٓٓ٘: 
 َٜ ٌَ َْ ـَ  مـ حديٞ ُظ  اهللُ  َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َظِٚمٍر رض اهلل ظْف, ْب

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ , َيْقمُ : »َوَش َٜ ٚمُ  افَّْْحِر, َوَيْقمُ  َظَرَؾ ٚ يِؼ افتَّْؼِ  َوَأيَّ َٕ ْشاَلِم, َأْهَؾ  ِظُٔد  اإْلِ

ٚمُ  َوِهلَ  ؾٍ  َأيَّ ـْ ٍب  َأ شَوُذْ
 (ِ)

. 

                                                           
 (.ُُِٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

 =    (, كصحػػػػػػػػػػػػػػػػػحو  ََّْالنسائي )(, ك ّٕٕ, كالترمذم برقم )(ُِْٗ) أبو داكدأخرجو اإلماـ  (ِ)
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 قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل عكب٘: 
ٌَِٚب  َوِف  ـْ  اف , َظ ٍد, َظِعٍّ ًْ , َوَجٚبٍِر, ُهَرْيَرَة, َوَأِب  َوَش َٜ َْٔن ٌَ ُٕ ـِ  َوبِْؼِ  َو  ْب

ٍْٔؿ, ٌْدِ  ُشَح ـِ  اهللَِّ َوَظ , ْب َٜ ٍَٕس, ُحَذاَؾ َزةَ  َوَأ ـِ  َومَحْ ٍرو ْب ّْ , َظ لِّ
ِّ َِ ِٛ  إَْش ًْ ـَ ـِ  َو  ْب

, َمٚفٍِؽ, َٜ ِرو َوَظٚئَِن ّْ ـِ  َوَظ ِٚص, ْب ًَ ٌْدِ  اف ـِ  اهللَِّ َوَظ ٍرو  ْب ّْ رض اهلل     -َظ

 .-ظْٓؿ

ُٞ » ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: َٜ  َوَحِدي ٌَ َْ ـِ  ُظ ٌٞ  َظِٚمرٍ  ْب ـٌ  َحِدي ًَ  َح

 .شَصِحٌٔح 

ُؾ  َّ ًَ ِْؿِ  َأْهؾِ  ِظَْْد  َهَذا َذ ظَ  َواف ًِ َرُهقنَ : اف ُْ َٔٚمَ  َي ٚمَ  افهِّ يِؼ, َأيَّ َّٓ  افتَّْؼِ  َأنَّ  إِ

ـْ  َؿْقًمٚ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َأْصَحِٚب  ِم َِ َِّؿَ  َظ ِهؿْ  َوَش ُهقا َوَؽْرِ تِّعِ  َرخَّ َّ َت ُّ ِْ ْ  إَِذا فِ  َل

ْ  َهْدًيٚ ََيِْد  ْؼِ  ِف  َيُهؿْ  َوَل ًَ ٚمَ  َيُهقمَ  َأنْ  اف يِؼ. َأيَّ   افتَّْؼِ

َُقُل  َوبِفِ  ـُ  َمٚفُِؽ  َي ٍَٕس, ْب , َأ لُّ
ًِ ٚؾِ  ىػا. " َوإِْشَحُٚق  َوَأمْحَُد, َوافنَّ

 يقم ظرؾٜ يقم ظٔد, وٓ يؼع صٔٚم يقم افًٔد. فكاٍ ٖصا املتكفط:

 وهذا ؿهقر ف افٍٓؿ, وافرد ظِٔف يُقن مـ أوجف:

ْف ثٚبٝ, وإن ـٚن اإلمٚم افٌخٚري حديٞ أب ؿتٚدة رض اهلل ظ األٍٚ:

ِّٚنِّ  رمحف اهلل تًٚػ ؿد تُِؿ ف مَّ ٌٍَد افزِّ ًْ ـِ َم ٌِْد اهللِ ْب بًدم افًمع مـ أب ؿتٚدة  َظ

 .فُـ احلديٞ ظذ ذط مًِؿ

                                                                                                                                        

اإلماـ  األلباني رحمو اهلل تعالى في سنن السنن, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي  =
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن على شرط الشيخين. َّٗرحمو اهلل تعالى برقم )
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 : يف ايصخٝخنيَا ايجاْٞ: 
ْوِؾ رض اهلل ظْٓٚ, ؿٚفٝ: مـ حديٞ ُأمِّ  ٍَ َٜ  َيْقمَ  افَُّْٚس  َصؽَّ  اف  ِف  َظَرَؾ

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَِّْلِّ  ْقمِ َص  َِ َؿ, َظ َِّ ُٝ » َوَش ْث ًَ ٌَ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَِّْلِّ  إَِػ  َؾ َِ َِّؿَ  َظ  َوَش

اٍب  َبفُ  بَِؼَ شَؾَؼِ
 (ُ)

. 

ًٚشٚ َأنَّ ٚيفغ َػًِ:  , َيْقمَ  ِظَْْدَهٚ مَتََٚرْوا َٕ َٜ َٔٚمِ  ِف  َظَرَؾ  َصذَّ  اهللِ َرُشقلِ  ِص

ْٔفِ  اهللُ َِ َِّ  َظ َٚل  َؿ,َوَش ََ ؿْ  َؾ ُٓ ُو ًْ ؿْ  َوَؿَٚل  َصٚئٌِؿ, ُهقَ : َب ُٓ ُو ًْ َْٔس : َب  بَِهٚئٍِؿ, َف

 ُٝ ِْ َْٖرَش ْٔفِ  َؾ َدِح  إَِف ََ , بِ ـٍ ٌَ ًِِرهِ  َظَذ  َواِؿٌػ  َوُهقَ  َف , َب َٜ َرَؾ ًَ َبفُ  بِ  .شَؾَؼِ

ؾٍٔف دٓفٜ ظذ أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـٚن يهقم يقم 

 ظرؾٜ. 

فدى افهحٚبٜ رض اهلل  ٚمًِقمً أن صٔٚم يقم ظرؾٜ ـٚن يدل ظذ  ؾٓذا

 ظْٓؿ.

ظذ هذا احلديٞ ف شْْف ؾَٚل:  اإلمٚم افًْٚئل رمحف اهلل تًٚػ وؿد بقب

لُ " ْٓ ـْ  افَّْ َٜ  َيْقمِ  َصْقمِ  َظ  ."َظَرَؾ

 .ؾًِؾ مراده رمحف اهلل تًٚػ بذفؽ احلٚج؛ حتك يتَقى ظذ احلٟ ف يقمف

 زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل:  ٚأَا َا أخطج٘ اإلَاّ أبٛ
ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ  َرُشقَل  َأنَّ » ؿٚل: ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف, مـ حديٞ َأِب  َِ  َظ

  

                                                           
 (.ُُِّي صحيحو )(, كاإلماـ مسلم فُٖٓٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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َِّؿَ  ـْ  َُنَك َوَش َٜ  َيْقمِ  َصْقمِ  َظ َٜ  َظَرَؾ َرَؾ ًَ شبِ
 (ُ)

, ؾال يثٌٝ ؾٔف حقصٛ بـ 

 .ظَٔؾ ؤًػ

 (: 750قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ يف غٓٓ٘ عٓس حسٜح )
ـْ  ُرِويَ  ْد َوؿَ  ـِ  َظ رَ  اْب َّ ُٝ »: َؿَٚل  ُظ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َمعَ  َحَجْج َِ ؿَ  َظ َِّ  َوَش

َِؿْ  فُ  َؾ ّْ ِْل - َيُه ًْ َٜ  َيْقمَ  َي رٍ  َأِب  َوَمعَ  - َظَرَؾ ُْ َِؿْ  َب ُف, َؾ ّْ رَ  َوَمعَ  َيُه َّ ؿْ  ُظ َِ  َؾ

ُف, ّْ َِؿْ  ُظْثَمنَ  َوَمعَ  َيُه فُ  َؾ ّْ   .شَيُه

ُؾ " َّ ًَ َثرِ  ِظَْْد  َهَذا َذ ظَ  َواف ـْ ِْؿِ  َأْهؾِ  َأ ًِ ٌُّقنَ : اف َتِح ًْ َٜ  اإِلْؾَىٚرَ  َي َرَؾ ًَ  بِ

ى قَّ ََ ََٔت
ُجُؾ  بِفِ  فِ َظِٚء, َظَذ  افرَّ ًُْض  َصٚمَ  َوَؿْد  افدُّ ِْؿِ  َأْهؾِ  َب ًِ َٜ  َيْقمَ  اف  َظَرَؾ

 َٜ َرَؾ ًَ  قا ."بِ
 

                                                           
 كأحمد ,(ُِّٕ) ماجو كابن ,(ِِٓ/ ّ) كالنسائي, (َِْْ) سننوفي  أبو داكدأخرجو اإلماـ  (ُ)

 الضعفاء» في العقيلي كقاؿ( ّْْ/ ُ) كالحاكم ,(َُُِ) خزيمة كابن ,(ْْٔ ك َّْ/ ِ)
 مرك  كقد عليو, يتابع ال: »الحديث ركاه أحد عقيل بن حوشب ترجمة في( ِٖٗ/ ُ) «الكبير

 عن نهى أنو عنو يصح كال عرفة, يـو يصم لم أنو جياد بأسانيد كسلم عليو اهلل صلى النبي عن
كضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في السنن, كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى  .«صومو

 كىو -مهدم غير ثقات؛ كرجالو ضعيف, إسناد كىذا(: ُِْفي ضعيف أبي داكد األـ برقم )
 ركاه كإنما حاتم, أبي عن الذىبي مثلو كنقل ". أعرفو ال"  :معين ابن قاؿ ,-الهجرم حرب ابن
 ( :ُٖ/ٕ" )المحلى" في حـز ابن كقاؿ. معين ابن عن( ّّٕ/ُ/ْ) " كالتعديل الجرح" في ابنو
 كلذلك المتابعة؛ عند: يعني".  مقبوؿ"  ": التقريب" في الحافظ كقاؿ".  بو يحتج ال مجهوؿ," 

 برقم" الضعيفة" في مفصال عليو تكلمت كقد ,"المعاد زاد" في القيم ابن الحديث ضٌعف
  .لإلعادة داعي فال ,(َْْ)
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 صقم صًٌٚن. ايجايح:

, َأِب  مـ ضريؼ: ففٞ ايصخٝخني َٜ َّ َِ ُٝ : َٚل ؿَ  َش ْف َٖ َٜ  َش  اهللُ  َرِضَ  َظٚئَِن

ٚ َٓ ـْ  ,َظْْ َٔٚمِ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقلِ  ِص َِ َؿ, َظ َِّ ْٝ  َوَش َٚف ََ ٚنَ : »َؾ  َحتَّك َيُهقمُ  ـَ

َُقَل  ىِرُ  َصٚمَ  َؿْد : َٕ ٍْ قَل  َحتَّك َوُي َُ ْ  َأْؾَىَر, َؿْد : َٕ ـْ  َصٚئًِم  َأَرهُ  َوَل رٍ  ِم ْٓ , َص  َؿطُّ

َثرَ  ـْ ـْ  َأ َِٔٚمفِ  ِم ـْ  ِص ٌَٚنَ  ِم ًْ ٚنَ  َص ٌَٚنَ  َيُهقمُ  ـَ ًْ ُف, َص َِّ ٚنَ  ـُ ٌَٚنَ  َيُهقمُ  ـَ ًْ َّٓ  َص  إِ

 شَؿِِٔاًل 
(ُ)

. 

 بٔاٌ احللن٘ مً إكجاز الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله مً صْو غعباٌ: 

 : (214/ 4)ٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح قاٍ احلافغ اب
ِٜ  ِف  َواْخُتَِِػ  َّ ُْ ـْ  ِف  احْلِ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  َثِٚرهِ إِ َِ َِّؿَ  َظ ـْ  َوَش ٌََٚن: َصْقمِ  ِم ًْ  َص

ٚنَ  َفِكَٔل: ٚم افثَّاَلَثٜ َصْقم َظـ يْنَتٌؾ ـَ ـْ  َأيَّ ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ ٍر, َص ٍَ ًَ
هِ  َأوْ  فِ  َؽْرِ

ُع, ِّ ٌَٚن, ِف  ؾَٔؤٓٚ َؾَتْجَت ًْ ٌٞ  َوؾِٔفِ  َبىٍَّٚل, ابـ َذفِؽ إَِػ  َأَصٚرَ  ص ًٌِٔػ  َحِدي  َو

اِّنُّ  ْخَرَجفُ أَ  َْوَشط ِف  افىََّزَ ْٕ َْٔذ  َأِب  بـ َضِريؼ مـ ا ـْ  َف ك َأِخٔفِ  َظ ًَ ـْ  ِظٔ  َأبِٔفِ  َظ

ـْ  َٜ  َظ ٚنَ » :-رض اهلل ظْٓٚ-َظٚئَِن ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  ـَ َِ َِّؿَ  َظ  َيُهقمُ  َوَش

 َٜ ٚمٍ  َثاَلَث ـْ  َأيَّ ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ َم  َص رَ  َؾُربَّ عَ  َحتَّك َؽ َذفِ  َأخَّ ِّ َت ْٔفِ  ََيْ َِ ْٜ َصْقم َظ ًّ  ؾٔهقم اف

ٌَٚن ًْ َْٔذ  َأِب  وبـ ,شص ًٌِٔػ, َف ُٞ  َو ٌَِٚب  َوَحِدي َدهُ  َوافَِّذي اْف ًْ ِػ  َظَذ  َدالٌّ  َب ًْ  َو

  َرَواُه. َمٚ

                                                           
 (.ُُٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُٕٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ٚنَ  َِّقَٔل: ًْئِؿِ  َذفَِؽ  َيْهَْعُ  ـَ ٌٞ  ؾِٔفِ  َوَوَردَ  َرَمَوَٚن, فَِت  َأْخَرَجفُ  آَخرُ  َحِدي

 ْ ـْ  ِمِذيُّ افسِّ َٜ  َضِريِؼ  ِم ـِ  َصَدَؿ ـْ  ُمقَشك ْب ٍٝ  َظ ـْ  َثٚبِ َٕسٍ  َظ  افٌَِّْلّ  ُشئَِؾ  َؿَٚل: َأ

ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ ْقمِ  َأيُّ  َوَش َد  َأْؾَوُؾ  افهَّ ًْ ٌَٚنُ » َؿَٚل: َرَمَوَٚن, َب ًْ ًْئِؿِ  َص  فَِت

ِمِذيُّ  َؿَٚل  ,شَرَمَوٚنَ  ْ ٌٞ  افسِّ , َحِدي ٌٛ ُٜ َوَص  َؽِري َْٔس  ِظَْْدُهؿْ  َدَؿ . بَِذاكَ  َف ِقيِّ ََ  اْف

ِٚرُوفُ  :ُقِلُت ًَ ِِؿٌ  َرَواهُ  َمٚ َوُي ًْ ـْ  ُم ِٞ  ِم  َأْؾَوُؾ » َمْرُؾقًظٚ: ُهَرْيَرةَ  َأِب  َحِدي

ْقمِ  َد  افهَّ ًْ مِ  َصْقمُ  َرَمَوٚنَ  َب   .شادَُْحرَّ

ُٜ  َِّقَٔل: َّ ُْ َثِٚرهِ  ِف  احْلِ ـْ ـَ  إِ َٔٚمِ  ِم ٌَٚنَ  ِف  افهِّ ًْ ِه, ُدونَ  َص َٚءهُ  َأنَّ  َؽْرِ ًَ
َـّ  ِٕ  ـُ

َِْوغَ  َـّ  َمٚ َي ِٓ ْٔ َِ ـْ  َظ ٌََٚن, َوَهَذا ِف  َرَمَوٚنَ  ِم ًْ ُس  َص ُْ مَ  َمٚ َظ دَّ ََ ِٜ  ِف  َت َّ ُْ  ِف  احْلِ

َـّ  ْقُِنِ َـّ  ـَ ْرنَ  ـُ خِّ َٗ ٌََٚن؛ إَِػ  َرَمَوٚنَ  َؿَوٚءَ  ُي ًْ فُ  َص َّٕ َ َـّ  َذفَِؽ  َأنَّ  ؾِٔفِ  َوَردَ  ِٕ ْقُِنِ َُ  فِ

َـّ  ـَ  ـُ ِْ ٌِ فُ  َيْنَت ًَ ْٔفِ  اهللَُّ  َصذَّ  َم َِ َِّؿَ  َظ ـِ  َوَش ْقِم. َظ   افهَّ

ُٜ  َِّقَٔل: َّ ُْ فُ  َذفَِؽ  ِف  احْلِ َّٕ ٌُفُ  َأ َُ ًْ ٌض, َوَصْقُمفُ  َرَمَوُٚن, َي َسَ ٍْ ٚنَ  ُم ـَ ثِرُ  َو ُْ  ُي

ـَ  ْقمِ  ِم ٌَٚنَ  ِف  افهَّ ًْ ـِ  ِف  َيُهقمُ  َمٚ َؿْدرَ  َص َرْي ْٓ ِه, َص قُتفُ  ٚدَِ  َؽْرِ ٍُ ـَ  َي عِ  ِم  افتََّىقُّ

ٚمِ  ِف  بَِذفَِؽ    َرَمَوَٚن. َأيَّ

َِّلٙ ٍٞ  ِف  َجٚءَ  َمٚ َذِلَم: ِفٕ َّاأَل َّٚ َأَصحَّ  َحِدي َٙ  ُِم لُّ  َأْخَرَجفُ  َم
ٚئِ ًَ  َوَأُبق افَّْ

َٜ  ابـ َوَصححفُ  َداُود, َّ ـْ  ُخَزْي َٜ  َظ ـِ  ُأَشَٚم ُٝ  َؿَٚل:–رض اهلل ظْف - َزْيدٍ  ْب ِْ  ٚيَ  ُؿ

ْ  اهللَِّ َرُشقَل  ـْ  َتُهقمُ  َأَركَ  َل رٍ  ِم ْٓ ـَ  َص قرِ  ِم ُٓ ـْ  َتُهقمُ  َمٚ افنُّ ٌَٚنَ  ِم ًْ  َؿَٚل: َص

رٌ  َذفَِؽ » ْٓ ُؾ  َص ٍُ ٌْ ْْفُ  افَُّْٚس  َي ٍٛ  َبْغَ  َظ رٌ  َوُهقَ  َوَرَمَوٚنَ  َرَج ْٓ َْظَمُل  ؾِٔفِ  ُتْرَؾعُ  َص ْٕ  ا
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ٚدَِغَ  َربِّ  إَِػ  ًَ ُّٛ  اْف ُِٖح ِع  عَ ُيْرؾَ  َأنْ  َؾ َّ ٚ َظ َٕ شَصٚئِؿٌ  َوَأ
 (ُ)

َْٕحُقهُ  , ـْ  َو ِٞ  ِم  َحِدي

 َٜ َذ  َأِب  ِظَْْد  َظٚئَِن ًْ ـْ  َي ُٛ  اهللََّ إِنَّ »  ؾِِٔف: َؿَٚل  َفُِ ُت ُْ ؾَّ  َي ٍْسٍ  ـُ َٕ  ٍٜ َِّٔت َِْؽ  َم َٜ  تِ َْ ًَّ  اف

 ُّٛ ُِٖح َِْٔل َأنْ  َؾ
ْٖتِ ٚ َأَجِع  َي َٕ   .شَصٚئِؿٌ  َوَأ

 َٓ ُٚرَض  َو ًَ مَ  َمٚ َوَبْغَ  َهَذا َبْغَ  َت دَّ ََ ـَ  َت ِٞ  ِم ََحِٚدي ْٕ ِل  ِف  ا ْٓ ـْ  افَّْ مِ  َظ دُّ ََ  َت

. َأوْ  َيْقمٍ  بَِهْقمِ  َرَمَوٚنَ    َيْقَمْغِ

َذا ـَ ـَ  َجٚءَ  َمٚ َو ِل  ِم ْٓ ـْ  افَّْ ٌَٚنَ  ِْٕهِػ  َصْقمِ  َظ ًْ   افثَِّّٚن. َص

عَ  َؾِ٘نَّ  ّْ َم  اْْلَ ُٓ َْْٔ َٖنْ  َطِٚهٌر, َب َؾ  بِ َّ لُ  حُيْ ْٓ ـْ  َذ ظَ  افَّْ ْ  َم َِْؽ  ُيْدِخْؾ  َل ٚمَ  تِ َيَّ ْٕ  ِف  ا

َٔٚمٍ    اْظَتَٚدُه. ِص

ِٞ  َوِف  ِدي ْقمِ  َؾْوؾِ  َظَذ  َدفٌِٔؾ  احْلَ ٌََٚن. ِف  افهَّ ًْ  ىػا َص
 بٔاٌ الطبب يف عدو إكجاز الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله مً صْو حمسو: 

 (: 4/214قاٍ احلافغ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
ـْ  َقِويُّ افَّْ  َوَأَجَٚب  ْقِٕفِ  َظ ْ  ـَ ثِرْ  َل ُْ ـَ  ُي ْقمِ  ِم مِ  ِف  افهَّ  إِنَّ » َؿْقفِِف: َمعَ  ادَُْحرَّ

َٔٚمِ  َأْؾَوَؾ  عُ  َمٚ افهِّ ََ   .شؾِٔفِ  َي

                                                           
الى في (, كحسنو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعِّٕٓالحديث أخرجو اإلماـ النسائي برقم ) (ُ)

"  في كما يهم صدكؽ قيس بن ثابت حسن, إسناد كىذا(, كقاؿ فيو: ُٖٖٗالضعيفة برقم )
كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء تحت حديث رقم  ".ثقات رجالو كسائر" التقريب

 ليس: " النسائي قاؿ قيس بن ثابت غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو حسن إسناد كىذا(, ْٖٗ)
 السنن مختصر"  في المنذرم كقاؿ .بذاؾ حديثو ليس: داكد أبو كقاؿ. ثقة أحمد كقاؿ"  بأس بو

 ". حسن حديث كىو: " (َِّ/ّ" )
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فُ  َّٕ َٖ ُؾ  بِ َّ َت قنَ  َأنْ  حُيْ ُُ َّٓ  َذفَِؽ  َظِِؿَ  َمٚ َي ِرهِ  آِخرِ  ِف  إِ ُّ َِؿْ  ُظ ـْ  َؾ َُّ َّ ـْ  َيَت ْثَرةِ  ِم  ـَ

ْقمِ  ِم. ِف  افهَّ   ادَُْحرَّ

َؼ  َأوِ  ٍَ ـَ  ؾِٔفِ  َففُ  اتَّ َْظَذارِ  ِم ْٕ رِ  ا ٍَ ًَّ فُ  َمٚ َمَثاًل  َوادََْرضِ  بِٚف ًَ ـْ  َمَْ ْثَرةِ  ِم ْقمِ  ـَ  افهَّ

  ىػا ؾِِٔف.
 اختِػ أهؾ افًِؿ ف ذفؽ: و

 وإوػ أن ٓ يَع خالف بغ أهؾ افًِؿ ف مثؾ هذا ادقضـ.

 اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َظُْْف, اهللُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  مـ حديٞ َأِب  ففٞ َػًِ:

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ َِٔٚم, َأْؾَوُؾ : »َوَش َد  افهِّ ًْ رُ  َرَمَوَٚن, َب ْٓ ُم, اهللِ َص  ادَُْحرَّ

اَلِة, َوَأْؾَوُؾ  َد  افهَّ ًْ , َب ِٜ ِريَو ٍَ ْٔؾِ  َصاَلةُ  اْف َِّ شاف
 (ُ)

. 

 صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر. ايطابع:

افٔقم افثٚفٞ ظؼ, وافرابع افًؼ, ؾ أن تُقن ف أيٚم افٌٔض: ويٍو

 واخلٚمس ظؼ مـ ـؾ صٓر. 

 .ٓـتمل افَّر ؾٔٓٚ ٚمسٝت بصيو;

 فٞ غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ف
َُقُل  َذرٍّ  مـ حديٞ َأَب  ْٔفِ  اهللَُّ  َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  َؿَٚل : رض اهلل ظْف َي َِ  َظ

  

                                                           
 (.ُُّٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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َِّؿَ  , َبٚأَ  َيٚ: »َوَش َٝ  إَِذا َذرٍّ ّْ ـَ  ُص رِ  ِم ْٓ َٜ  افنَّ ٚمٍ  َثاَلَث َة, َثاَلَث  َؾُهؿْ  َأيَّ  َظْؼَ

َة, َوَأْرَبعَ  ةَ  َوََخَْس  َظْؼَ شَظْؼَ
 (ُ)

.  

 قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌَِٚب  َوِف  ـْ  اف ٌْدِ  َؿَتَٚدَة, َأِب  َظ ـِ  اهللَِّ َوَظ ٍرو, ْب ّْ ةَ  َظ ـِ  َوُؿرَّ , إَِيٚسٍ  ْب ٌْدِ  ادَُزِّنِّ  َوَظ

ـِ  اهللَِّ قٍد, ْب ًُ ًْ َرٍب, َوَأِب  َم َْ ـِ  َظ ٌٍَّٚس, َواْب , َظ َٜ ـِ  َوَؿَتَٚدةَ  َوَظٚئَِن َحَٚن, ْب ِْ  ِم

ـِ  َوُظْثَمنَ  ًَِٚص, َأِب  ْب  . -رض اهلل ظْٓؿ -َوَجِريٍر  اف

ُٞ  " ٚقاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ٌٞ  َذرٍّ  َأِب  َحِدي , َحِدي ـٌ ًَ  ِف  ُرِويَ  َوَؿْد  َح

ًْضِ  ِٞ  َب ـْ  َأنَّ : احَلِدي َٜ  َصٚمَ  َم ٚمٍ  َثاَلَث ـْ  َأيَّ ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ ٚنَ  َص ـْ  ـَ َّ    َصٚمَ  ـَ

ْهرَ   ىػا ."افدَّ
وأمٚ صٔٚم افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؾَد تَدم إٔف ـٚن يهقم 

, مـ أوفف, أو وشىف, أو افنٓر صٚم أيٚم مـ ـؾ صٓر وٓ يٌٚيل مـ أي ثالثٜ

 آخره.

صقم يقم مـ ـؾ صٓر, ويقمغ مـ ـؾ صٓر, وثالثٜ أيٚم مـ  اخلاَؼ:

ـؾ صٓر, وأربًٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر, وَخًٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر, وشتٜ أيٚم مـ 

                                                           
( ْٕٗ(, كىو في اإلركاء برقم )ِِْْ, كالنسائي )(ُٕٔ) سننوفي  الترمذمأخرجو اإلماـ  (ُ)

 قاؿ كما كىو: قلت ". حسن حديث: " الترمذم كقاؿهلل تعالى كقاؿ فيو: لإلماـ األلباني رحمو ا
 أبى عن: فقيل,  سنده في كخولف عليو توبع كقد,  بو بأس ال ساـ بن كيحيى, تعالى اهلل شاء إف

 الذل الحديث في تقدـ كما ذر أبى عن: يحيى قوؿ النسائي كرجح,  ذلك غير كقيل,  ىريرة
 .قبلو
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ـؾ صٓر, وشًٌٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر, وثمٕٜٔ أيٚم مـ ـؾ صٓر, وتًًٜ أيٚم 

مـ ـؾ صٓر, وظؼة أيٚم مـ ـؾ صٓر, وإحدى ظؼ يقًمٚ مـ ـؾ صٓر, 

وصقم داود ظِٔف افًالم وهق صقم يقم, وؾىر يقم وإؾىٚر يقمغ, وصقم 

 يقم.

َّل.   أما األٓاو الجالث٘ اأُل

 فٝسٍ عًٝٗا َا ثبت  يف غٓٔ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ْقَؾؾِ  مـ ضريؼ َأِب  ـِ  َٕ َرٍب, َأِب  ْب َْ ـْ  َظ فُ  َأبِِٔف رض اهلل ظْف, َظ َّٕ ََٖل  َأ  افٌَِّْلَّ  َش

ْٔفِ  هللُا َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ ـِ  َوَش ْقِم, َظ َٚل  افهَّ ََ ـْ  َيْقًمٚ ُصؿْ : »َؾ ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ  َواْشَتَزاَدُه, شَص

َٝ  َبٖبِك: َؿَٚل  ْٕ ل َأ ٚ, َأِجُدِّن  َوُأمِّ ـْ  َيْقَمْغِ  ُصؿْ : »َؿَٚل  َؾَزاَدُه, َؿِقيًّ ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ  ,شَص

َٚل  ََ َٝ  َبِٖب : َؾ ْٕ ل َأ ٚ, َأِجُدِّن  إِّنِّ  اهللَِّ, َرُشقَل  َيٚ َوُأمِّ َٚل  َؿِقيًّ ََ  َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  َؾ

ْٔفِ  اهللُ َِ َِّؿَ  َظ ٚ, َأِجُدِّن  إِّنِّ : َوَش ٚ, َأِجُدِّن  إِّنِّ  َؿِقيًّ ٚدَ  َؾَم  َؿِقيًّ مَّ  َيِزيَدُه, َأنْ  ـَ َِ  َأَفحَّ  َؾ

ِْٔف, َِ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  َؿَٚل  َظ َِ َِّؿَ  َظ َٜ ثَ  ُصؿْ : »َوَش ٚمٍ  اَلَث ـْ  َأيَّ ؾِّ  ِم         ـُ

رٍ  ْٓ شَص
 (ُ)

. 

 ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ عٓس اإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ْقَؾؾِ  َأِب  مـ ضريؼ ـِ  َٕ َرٍب, َأِب  ْب َْ ـْ  َظ ُٝ : َؿَٚل  َأبِِٔف, َظ ْف َٖ   َصـذَّ  اهللَِّ  َرُشقَل  َش

                                                           
, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (ِّْْ) سننوفي  لنسائياأخرجو اإلماـ  (ُ)

(, كقاؿ فيو: ىذا حديث صحيح على شرط مسلم, كقاؿ فيو اإلماـ األلباني ُُِْتعالى برقم )
 رحمو اهلل تعالى في سنن النسائي: بأنو صحيح اإلسناد.
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ْٔفِ  اهللُ َِ َِّؿَ  َظ ـِ  َوَش ْقِم, َظ َٚل  افهَّ ََ ـَ  ْقًمٚيَ  ُصؿْ : »َؾ رِ  ِم ْٓ ُٝ  شافنَّ ِْ  َرُشقَل  َيٚ: ُؿ

قُل : »َؿَٚل  ِزْدِّن, ِزْدِّن  اهللَِّ, َُ ـْ  َيْقَمْغِ  ِزْدِّن, ِزْدِّن  اهللَِّ  َرُشقَل  َيٚ َت ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ  ,شَص

 ُٝ ِْ ٚ, َأِجُدِّن  إِّنِّ  ِزْدِّن  ِزْدِّن  اهللَِّ, َرُشقَل  َيٚ: ُؿ َٚل  َؿِقيًّ ََ  ِّن َأِجُد  ِزْدِّن, ِزْدِّن : َؾ

,ٚ َٝ  َؿِقيًّ َُ ًَ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  َؾ َِ َِّؿَ  َظ ُٝ  َحتَّك َوَش فُ  َطَْْْ َّٕ ِّن, َأ دُّ : َؿَٚل  َفَرُ

َٜ  ُصؿْ » ٚمٍ  َثاَلَث ـْ  َأيَّ ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ شَص
 (ُ)

. 

ٌَْد فٞ ايصخٝخني: فٚأَا بك١ٝ األٜاّ  ـَ  اهللِ مـ حديٞ َظ ِرو ْب ّْ ـِ  َظ  ْب

ِٚص, ًَ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  ِزَ ُأْخ : َؿَٚل  اْف َِ َِّؿَ  َظ فُ  َوَش َّٕ َُقُل  َأ َـّ : َي َُؿقَم َْٔؾ  َٕ َِّ  اف

َـّ  َُصقَم َٕ َٚر, َو َٓ , َمٚ افَّْ ُٝ َٚل  ِظْن ََ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َؾ َِ َِّؿَ  َظ َٝ : »َوَش ْٕ  آ

قُل  افَِّذي َُ ُٝ  شَذفَِؽ؟ َت ِْ َُ ُتُف, َؿْد : َففُ  َؾ ِْ َٚل  اهللِ, قَل َرُش  َيٚ ُؿ ََ  َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َؾ

ْٔفِ  اهللُ َِ َِّؿَ  َظ َؽ » َوَش َّٕ َتىِٔعُ  َٓ  َؾِ٘ ًْ َٕؿْ  َوَأْؾىِْر, َؾُهؿْ  َذفَِؽ, َت ـَ  َوُصؿْ  َوُؿْؿ, َو  ِم

رِ  ْٓ َٜ  افنَّ ٍٚم, َثاَلَث َٜ  َؾِ٘نَّ  َأيَّ َْ ًَ ْؼِ  احْلَ ًَ ٚ, بِ َٔٚمِ  ِمْثُؾ  َوَذفَِؽ  َأْمَثَِٚلَ ْهرِ  ِص  َٚل ؿَ  شافدَّ

 ُٝ ِْ ـْ  َأْؾَوَؾ  ُأضُِٔؼ  َؾِّ٘نِّ : ُؿ ُٝ  َؿَٚل  شَيْقَمْغِ  َوَأْؾىِرْ  َيْقًمٚ ُصؿْ : »َؿَٚل  َذفَِؽ, ِم ِْ : ُؿ

ـْ  َأْؾَوَؾ  ُأضُِٔؼ  َؾِّ٘نِّ   َيْقًمٚ, َوَأْؾىِرْ  َيْقًمٚ ُصؿْ : »َؿَٚل  اهللِ, َرُشقَل  َيٚ َذفَِؽ, ِم

َٔٚمُ  َوَذفَِؽ  ْٔفِ  َداُودَ  ِص َِ اَلم, َظ ًَّ َٔٚمِ  َأْظَدُل  قَ َوهُ  اف ُٝ  َؿَٚل  شافهِّ ِْ  ُأضُِٔؼ  َؾِّ٘نِّ : ُؿ

ـْ  َأْؾَوَؾ  ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل  َذفَِؽ, ِم َِ ؿَ  َظ َِّ ـْ  َأْؾَوَؾ  َٓ : »َوَش  شَذفَِؽ  ِم

                                                           
اـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح , كقاؿ فيو اإلم(ِّّْ) سننوفي  النسائيأخرجو اإلماـ  (ُ)

 النسائي: بأنو صحيح اإلسناد.



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]باب صوم التطوع وما نهي عن صومه[  

 

[227] 
 

  

ٌُْد  َؿَٚل  ـُ  اهللِ َظ ٍرو ْب ّْ َم  اهللُ َرِضَ  َظ ُٓ َنْ : »َظْْ قنَ  َٕ ـُ ُٝ  َأ ِْ َٜ  َؿٌِ َ  افثَّاَلَث ْٕ ٚمَ ا  افَّتِل يَّ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚل  َِ َؿ, َظ َِّ ُّٛ  َوَش ـْ  إيَِلَّ  َأَح شَوَمٚيِل  َأْهِع  ِم
 (ُ)

. 

ٌْدِ ٚيف يفغ هلُا:  ـِ  اهللَِّ مـ حديٞ َظ ٍرو ْب ّْ  َأنَّ : رض اهلل ظْٓم, ؿٚل َظ

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللَِّ َرُشقَل  َِ َِّؿَ  َظ , َؾَدَخَؾ  ل,َصْقمِ  َففُ  ُذـِرَ  َوَش ُٝ  َظَعَّ ْٔ ََ َْٖف  َففُ  َؾ

ـْ  ِوَشَٚدةً  ََِس  فٌِٔػ, َحْنُقَهٚ َأَدمٍ  ِم ِْْٔل افِقَشَٚدةُ  َوَصَٚرِت  إَْرِض, َظَذ  َؾَج  َب

َُْْٔف, َٚل  َوَب ََ َٔؽ  َأَمٚ: »َؾ ٍِ ُْ ـْ  َي ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ ُٜ  َص ٍٚم؟ َثاَلَث ُٝ : َؿَٚل  ,شَأيَّ ِْ  َرُشقَل  َيٚ: ُؿ

ََٚخْ : »َؿَٚل  اهللَِّ, ُٝ  ,شًً ِْ ٚ: »َؿَٚل  اهللَِّ, َرُشقَل  َيٚ: ُؿ ًً ٌْ ُٝ  ,شَش ِْ  اهللَِّ, َرُشقَل  َيٚ: ُؿ

ٚ: »َؿَٚل  ًً ًْ
ُٝ  ,شتِ ِْ ةَ  إِْحَدى: »َؿَٚل  اهللَِّ, َرُشقَل  َيٚ: ُؿ  َصذَّ  افٌَِّْلُّ  َؿَٚل  ُثؿَّ  ,شَظْؼَ

ْٔفِ  اهللُ َِ َِّؿَ  َظ ْٔفِ  َداُودَ  َصْقمِ  َؾْقَق  َصْقمَ  َٓ : »َوَش َِ اَلمُ  َظ ًَّ َهِر, َصْىرَ  اف  ُصؿْ  افدَّ

شَيْقًمٚ َوَأْؾىِرْ  َيْقًمٚ,
 (ِ)

. 

ؾٖـثر مٚ أذن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ فًٌد اهلل بـ ظّرو بـ 

افًٚص رض اهلل ظْٓم أن يهقم َخًٜ ظؼ يقًمٚ مـ ـؾ صٓر, صقم يقم, 

 وؾىر يقم.

ِبٚ, ـم ف حديٞ ظٌد  وهذه مـ افًْـ افتل يٌٌْل أن يتٍىـ َلٚ, ويًّؾ

 إػ ذفؽ. طاهلل بـ ظّرو رض اهلل ظْٓم, ؾَد أرصده افٌْل 

                                                           
 (.ُُٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُّْٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُُٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُٖٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 صٔٚم صقال. ايػازؽ:

 فٞ غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل:  ف
ْٔدِ  مـ ضريؼ ٌَ ـِ  اهللَِّ ُظ ِِؿٍ  ْب ًْ , ُم َرِرِّ َُ ـْ  اْف ُٝ : َؿَٚل  َأبِِٔف, َظ َْٖف  افٌَِّْلُّ  ُشئَِؾ  َأوْ  َش

َِ  اهللُ َصذَّ  َِّؿَ  ْٔفِ َظ ـْ  َوَش َٔٚمِ  َظ ْهِر, ِص َٚل  افدَّ ََ َْهَِِؽ  إِنَّ : »َؾ َْٔؽ  ِٕ َِ ٚ, َظ ًَّ  ُصؿْ  َح

ؾَّ  َئِِِف, َوافَِّذي َرَمَوٚنَ  ـُ ٚءَ  َو ًَ َٝ  َؾَِ٘ذا َوََخٍِٔس, َأْربِ ْٕ َٝ  َؿْد  َأ ّْ ْهرَ  ُص  َؿَٚل  ,شافدَّ

فُ : »َداُودَ  َأُبق ََ , َزْيٌد  َواَؾ ِعُّ ُْ ًُ فُ  اْف ٍَ ٍْٔؿ, قَأبُ  َوَخَٚف ًَ ِِؿُ  َؿَٚل  ُٕ ًْ ـُ  ُم ْٔدِ  ْب ٌَ شاهللَِّ  ُظ
 (ُ)

. 

 .وهذا حديٞ ؤًػ ف شْده ظٌٔد اهلل بـ مًِؿ افَرر ُمٓقل

وجٚء ف ؾوؾ افهٔٚم ف صقال مـ حديٞ أشٚمٜ رض اهلل ظْف, وفُْف 

 مرشؾ.

 صٔٚم افًٝ مـ صقال. ايػابع:

 يف صخٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
َْٕهِٚريِّ  َأيُّقَب  مـ حديٞ َأِب  َ ْٕ فُ  َظُْْف, اهللُ َرِضَ  ا َّٕ َثُف, َأ  اهللِ  َرُشقَل  َأنَّ  َحدَّ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ ـْ : »َؿَٚل  َوَش فُ  ُثؿَّ  َرَمَوٚنَ  َصٚمَ  َم ًَ ٌَ ـْ  ِشتًّٚ َأْت اٍل, ِم ٚنَ  َصقَّ  ـَ

َٔٚمِ  ِه ْهرِ  ـَ شافدَّ
 (ِ)

. 

                                                           
(, كقاؿ اإلماـ األلباني ْٖٕذم في سننو برقم ), كالترم(ِِّْ) سننوفي  أبو داكدأخرجو اإلماـ  (ُ)

 مسلم بن اهلل عبيد ضعيف؛ إسناده(: َِْرحمو اهلل تعالى في سنن أبي داكد األـ برقم )
 الترمذم ضعفو كلذلك المجهولين؛ عداد في -القلب على اهلل؛ عبيد بن مسلم: كقيل -القرشي

 ."غريب: " بقولو
 (.ُُْٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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 صٔٚم صٓر اهلل ادحرم. ايجأَ:

 اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َظُْْف, اهللُ  َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  مـ حديٞ َأِب  :ففٞ َػًِ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ َِٔٚم, َأْؾَوُؾ : »َوَش َد  افهِّ ًْ رُ  َرَمَوَٚن, َب ْٓ ُم, اهللِ َص  ادَُْحرَّ

اَلِة, َوَأْؾَوُؾ  َد  افهَّ ًْ , َب ِٜ ِريَو ٍَ ْٔؾِ  َصاَلةُ  اْف َِّ شاف
 (ُ)

. 

 ّٛ ايػبت: ايتاغع: صٝاّ ٜ
 جا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 

َٜ رض اهلل ظْٓٚ, مـ حديٞ ُأمَّ  َّ َِ قُل  َش َُ ٚنَ : َت ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  ـَ َِ  َظ

َِّؿَ  ِٝ  َيْقمَ  َيُهقمُ  َوَش
ٌْ ًَّ ََحدِ  َوَيْقمَ  اف ْٕ َثرَ  ا ـْ َّٚ َأ ـَ  َيُهقمُ  ُِم ِٚم, ِم َيَّ ْٕ قُل  ا َُ : َوَي

« ُ ـَِغ, ِظٔدِ  َم َيْقَمٚإُِنَّ ٚ ادُْْؼِ َٕ َٖ ُّٛ  َؾ ؿْ  َأنْ  ُأِح ُٓ ٍَ شُأَخٚفِ
 (ِ)

. 

                                                           
 (.ُُّٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

, كىو في الضعيفة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى كقاؿ (َِٕٓٔ) مسندهفي  أحمدأخرجو اإلماـ  (ِ)
عمر  بن محمد ألف نظر؛ ىذا كفي: قلت .الذىبي ككافقو". صحيح إسناده: " الحاكم كقاؿفيو: 

 كال جرحا فيو يذكر كلم( ُٖ/ُٖ/ُ/ْ) حاتم يأب ابن ترجمو كقد بالمشهور, ليس علي بن
 .ضعيف إسناده: كقاؿ ," الوسطى أحكامو"  في اإلشبيلي الحق عبد كأكردهثم قاؿ فيو:  .تعديال
 ابن أف ترل فأنت: قلت .عمر بن محمد حاؿ يعرؼ فال ضعيف, ذكر كما ىو: القطاف ابن كقاؿ

 إليو القلب يميل الذم كىذا يضعفو, رةكم حديثو, يحسن فمرة ىذا, عمر ابن في تناقض القطاف
 إال السبت يـو تصوموا ال"  :كلفظو صحيح لحديث بظاىره مخالف ىذا كحديثو سيما ال لجهالتو,

 أخرجو ". فليمضغو شجرة عود أك عنبة, لحاء إال أحدكم يجد لم كإف عليكم, افترض فيما
 آخراف طريقاف لو بل حيح,ص كإسناده الحاكم, كصححو الترمذم كحسنو كغيرىم السنن أصحاب

 محمد بن اهلل عبد أف كىي أخرل, علة كفيو .(َٔٗ رقم" ) اإلركاء"  في بينتو كما صحيحاف,
 كقاؿ".  كسط"  :المديني ابن كقاؿ حباف, ابن غير يوثقو لم أبيو, حاؿ نحو حالو عمر بن

   = كلم المقدمة يف عليو نص كما الحديث فلين كإال المتابعة, عند يعني".  مقبوؿ"  :الحافظ
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 .وفُْف حديٞ ؤًػ, ؾٔف ُمّد بـ ظّر بـ ظع فٔس بّنٓقر

 ٚجا٤ يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌْدِ  ـِ  اهللَِّ  مـ حديٞ َظ , ُبْنٍ  ْب لِّ

ِّ َِ ًُّ ـْ  اف مَّ : َيِزيُد  َوَؿَٚل  - ُأْختِِف, َظ ِء  افهَّ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلَّ  َأنَّ  ,- بْٝ بن رض اهلل ظْٓٚ َِ َِّؿَ  َظ  َتُهقُمقا َٓ : »َؿَٚل  َوَش

ِٝ  َيْقمَ 
ٌْ ًَّ َّٓ  اف َض  َمٚ ِف  إِ ْؿ, اْؾُسِ ُُ ْٔ َِ ْ  َوإِنْ  َظ ؿْ  ََيِْد  َل ـُ َّٓ  َأَحُد ٚءَ  إِ , حِلَ ٍٜ

ٌَ  َأوْ  ِظَْ

فُ  َصَجَرةٍ  ُظقدَ  ٌْ َو ّْ َٔ ِْ شَؾ
 (ُ)

ٌٞ  َوَهَذا: »َداُودَ  َأُبق َل َؿٚ , قٌخ  َحِدي ًُ  .شَمْْ

 وهذا احلديٞ ؤًػ, بؾ مُْر, وشٖٔت بٕٔٚف إن صٚء اهلل ظز وجؾ.

 صقم يقم آثْغ. ايعاؾط:

 : ففٞ َػًِن

                                                                                                                                        

 ابن صحيح"  على تعليقي في العلة لهذه تنبهت قد أكن كلم .لين فهو الحديث, ىذا في يتابع =
 .أعلم كاهلل. ىنا اعتمدتو ما كالصواب إسناده, ثمة فحسنت ," خزيمة

(, كقاؿ اإلماـ ُِٕٔ(, كابن ماجو )ْْٕ, كالترمذم )(ُِِْ) سننوفي  أبو داكدأخرجو اإلماـ  (ُ)
 كراىيتو كمعنى, حسن حديث: " الترمذم كقاؿ(: َٔٗلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )األ
: " الحاكم كقاؿ ". السبت يـو تعظم اليهود ألف,  بصياـ السبت يـو الرجل يخص أف ىذا في

"  في المللقن ابن كنقل, الذىبي كأقره,  قاؿ كما كىو: قلت ". البخارم شرط على صحيح
, قطعا سهو كىو"  الشيخين شرط على صحيح: " قاؿ أنو الحاكم عن( ُ/َُّ ؽ) " الخالصة

 =" التلخيص" في كما أيضا السكن ابن كصححو, مسلم رجاؿ من ليس ثورا ألف يأباه السند فإف
 على يأتي الذل: أحدىما :نوعين على العلم أىل عند االضطراب: كأقوؿ. ثم قاؿ: (ُِٔ/ِ) =

 ما كىو: كاآلخر .كجو على كجو ترجيح التساكم بسبب يمكن ال,  قوةال متساكية مختلفة كجوه
 بو يعل الذل ىو األكؿ فالنوع .بينها الترجيح يمكن بحيث متباينة فيو االضطراب كجوه كانت

 .نقد من يستحقو بما عليو يحكم ثم الوجوه تلك من للراجح فينظر, اآلخر كأما .الحديث
 .النوع ىذا من كحديثنا
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َْٕهِٚريِّ  َؿَتَٚدةَ  مـ حديٞ َأِب  َ ْٕ  َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َأنَّ  َظُْْف, ؿٚل: اهللُ َرِضَ  ا

ْٔفِ  اهللُ َِ َؿ َُشئَِؾ َوَش  َظ ـْ  َِّ ؟ َيْقمِ  َصْقمِ  َظ ْثَْْغِ ِٓ  َوَيْقمٌ  ؾِِٔف, ُوفِْدُت  َيْقمٌ  َذاكَ : »َؿَٚل  ا

 ُٝ ْث ًِ ِزَل  َأوْ  - ُب ْٕ ش- ؾِٔفِ  َظَعَّ  ُأ
 (ُ)

. 

 .صقم يقم آثْغ ويقم اخلّٔس احلازٟ عؿط:

 فٞ غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ف
ْٔفِ  اهللَُّ  َصذَّ  اهللَِّ َرُشقَل  نَّ أَ  ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف, مـ حديٞ َأِب  َِ ؿَ  َظ َِّ  َوَش

َرُض : »َؿَٚل  ًْ ْثَْْغِ  َيْقمَ  إَْظَمُل  ُت ِٓ ِٔس, ا ِّ ُّٛ  َواخَل ُِٖح َرَض  َأنْ  َؾ ًْ ِع  ُي َّ ٚ َظ َٕ  َوَأ

شَصٚئِؿٌ 
 (ِ)

.  

ُٞ » ٚقاٍ ضمح٘ اهلل: ٌَِٚب  َهَذا ِف  ُهَرْيَرةَ  َأِب  َحِدي ٌٞ  اف ـٌ  َحِدي ًَ ٌٛ  َح  .شَؽِري

 صٔٚم يقم إربًٚء. ايجاْٞ عؿط:

 جا٤ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ  مـ حديٞ َظِريٍػ, ـْ  ُؿَرْيٍش, ُظَرَؾٚءِ  ِم فُ  ,َأبِٔفِ  َظ ًَ

ِّ ـْ  َش ِؼ  ِم ِْ  َرُشقلِ  ِف  َؾ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َِ َِّؿَ  َظ ـْ : »َؿَٚل  َوَش اَل  َرَمَوٚنَ  َصٚمَ  َم ٚءَ  َوَصقَّ ًَ َْربِ ْٕ َٔس  َوا ِّ  َواخْلَ

َٜ  َدَخَؾ  َّْ شاْْلَ
 (ّ)

. 

                                                           
 (.ُُِٔاإلماـ مسلم في صحيحو )أخرجو  (ُ)

, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل (ْٕٕ) سننوفي  الترمذمأخرجو اإلماـ  (ِ)
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. ُٗتعالى برقم )

 خالد بن عكرمة شيخ كىو يسمَّ, لم راكً  فيو ضعيف, إسناده, ك (ُُْٕٔ) اإلماـ أحمدأخرجو  (ّ)
 ., أفاده المحققثقات رجالو كبقية توبع, قد -ضىٍعف فيو كاف كإف -يحيى بن يرككث المخزكمي,
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ؾٔف رواه إٓ إٔف حديٞ ٓ يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, 

 ف حجٜ.ل يًؿ وٓ تَقم ب

 .صٔٚم يقمغ ف إشٌقع, وثالثٜ أيٚم ف إشٌقع ايجايح عؿط:

 نُا ثبت شيو يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 ِٛ ْٔ ًَ ـِ  مـ ضريؼ ُص ٌْدِ  ْب ـِ  اهللِ َظ ٍرو, ْب ّْ ـْ  َظ ٌْدِ  َأبِٔفِ  َظ ـِ  اهللِ َظ ٍرو, ْب ّْ : َؿَٚل  َظ

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  يِل  َؿَٚل  َِ َِّؿَ  َظ ةٌ  َوَفَؽ  َيْقًمٚ ُصؿْ : »َوَش ُٝ  ," َظْؼَ ِْ : ُؿ

ٌٜ  َوَفَؽ  َيْقَمْغِ  ُصؿْ  ": َؿَٚل  ِزْدِّن, ًَ ًْ
ُٝ  ," تِ ِْ ًٜ  ؿْ ُص  ": َؿَٚل  ِزْدِّن : ُؿ  َوَفَؽ  َثاَلَث

 ٌٜ َٔ
شَثَمِٕ

 (ُ)
. 

 .احلٞ ظذ صٔٚم إصٓر احلرم ايطابع عؿط:

 ملا جا٤ يف غٓٔ أبٞ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ  ِِِٔؾ, َأِب  مـ ضريؼ َظ ًَّ ـْ  اف َٜ  َظ ٌَ ٔ , ُُمِ ِٜ

َّٔ
ٌَِٚهِِ ـْ  اْف ٚ, َظ َٓ ٚ, َأوْ  َأبِٔ َٓ ِّّ فُ  َظ َّٕ  َأَتك َأ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقَل  َِ َؿ, َظ َِّ َؼ  ُثؿَّ  َوَش َِ َى ْٕ ََٖتٚهُ  ا َد  َؾ ًْ , َب ٍٜ
ْت  َوَؿْد  َشَْ َ ٌَرَّ  َحُٚففُ  َت

َْٔئُتُف, َٚل  َوَه ََ ِرُؾِْل, َأَمٚ اهللَِّ, َرُشقَل  َيٚ: َؾ ًْ ـْ : »َؿَٚل  َت ؟ َوَم َٝ ْٕ ٚ: َؿَٚل  شَأ َٕ  َأ

, ٌَِٚهِعُّ ِل, َظٚمَ  ِجْئُتَؽ  افَِّذي اْف َوَّ ْٕ َ  َؾَم : »َؿَٚل  ا َٝ  َوَؿْد  َك,َؽرَّ ْْ ـَ  ـُ ًَ ؟ َح ِٜ َْٔئ  ,شاَْلَ

                                                           
 بن محمد ابن ىو: شعيب حسن, إسناده, كالحديث (ْٓٓٔ) مسندهفي  أحمدأخرجو اإلماـ  (ُ)

 ثبت كقد رباه, الذم ىو ألنو أباه, كسماه اهلل, عبد جده إلى ثابت نسبو عمرك, بن اهلل عبد
 كقاؿ السنن, أصحاب لو كركل ,"الثقات" في حباف ابن كذكره جمع, عنو ركل منو, سماعو
 رجاؿ فمن سلمة, بن حماد سول الشيخين, رجاؿ فمن عداه كما صدكؽ,: حجر كابن الذىبي
 .مسلم ابن ىو: كعفاف ىاركف, ابن ىو: يزيد. مسلم
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ُٝ  َمٚ: َؿَٚل  ِْ ـَ ًٚمٚ َأ ًَ َّٓ  َض ْٔؾٍ  إِ َِ َٚل  َؾَٚرْؿُتَؽ, ُمُْْذ  بِ ََ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  َؾ َِ  َظ

َِّؿَ  َ  َوَش َٝ  ِل ْب َؽ, َظذَّ ًَ ٍْ رَ  ُصؿْ : »َؿَٚل  ُثؿَّ  َٕ ْٓ , َص ْزِ ـْ  َوَيْقًمٚ افهَّ ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ  ,شَص

ًة, ِب  َؾِ٘نَّ  ِزْدِّن : َؿَٚل  َٜ  ُصؿْ : »َؿَٚل  ِزْدِّن,: َؿَٚل  ,شَيْقَمْغِ  ُصؿْ : »َؿَٚل  ُؿقَّ  َثاَلَث

ٚمٍ  ـَ  ُصؿْ : َؿَٚل  ِزْدِّن,: َؿَٚل  ,شَأيَّ ـَ  ُصؿْ  َواْتُرْك, احُلُرمِ  ِم  ُصؿْ  َواْتُرْك, احُلُرمِ  ِم

ـَ  ًِفِ : َوَؿَٚل  ," َواْتُركْ  احُلُرمِ  ِم ََٖصٚبِ ِٜ افثَّ  بِ ٚ اَلَث َٓ َّّ ٚ ُثؿَّ  َؾَو َٓ َِ شَأْرَش
 (ُ)

 . 

 .واحلديٞ ؤًػ ل يثٌٝ, ْلٓٚفٜ ُمٌٜٔ افٌٚهِٜٔ

 ايػطز يف ايصّٛ يف أٜاّ, ٚتطن٘ يف أٜاّ:  اخلاَؼ عؿط:
َٜ : ففٞ ايصخٝخني ٚ, اهللُ َرِضَ  مـ حديٞ َظٚئَِن َٓ َزةَ  َأنَّ  َظْْ ـَ  مَحْ ٍرو ْب ّْ  َظ

, لَّ
ِّ َِ َْش ْٕ ََٖل  ا ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َش َِ َِّؿَ  َظ َٚل  َوَش ََ  إِّنِّ  اهللِ, َرُشقَل  َيٚ: َؾ

دُ  َرُجٌؾ  ْقَم, َأْهُ َُٖصقمُ  افهَّ ِر؟ ِف  َأَؾ ٍَ ًَّ , إِنْ  ُصؿْ : »َؿَٚل  اف َٝ  إِنْ  َوَأْؾىِرْ  ِصْئ

 َٝ شِصْئ
 (ِ)

. 

َٜ ٚيف ايصخٝخني:  ٚ, اهللَُّ َرِضَ  مـ حديٞ َظٚئَِن َٓ ْٝ  َظْْ ٚنَ »: َؿَٚف  قُل َرُش  ـَ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َِ َؿ: َظ َِّ َُقَل  َحتَّك َيُهقمُ  َوَش ىُِر, َٓ : َٕ ٍْ ىِرُ  ُي ٍْ َُقَل  َحتَّك َوُي َٕ : َٓ 

                                                           
الى في ضعيف أبي , قاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تع(ِِْٖ) سننوفي  أبو داكدأخرجو اإلماـ  (ُ)

 غير كقيل الباىلي, مجيبة: كقيل الباىلية, مًجٍيبة لجهالة ضعيف؛ إسناده(: ُْٗداكد األـ برقم )
 تضعيفو إلى شيوخنا بعض كأشار: " المنذرم كقاؿ".  يعرؼ ال غريب: " الذىبي قاؿ. ذلك

 .متجو كىو لذلك,
 (.ُُُِفي صحيحو )(, كاإلماـ مسلم ُِْٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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ُٝ  َؾَم  َيُهقُم, ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقَل  َرَأْي َِ َِّؿَ  َظ َؾ  َوَش َّ ُْ َٔٚمَ  اْشَت رٍ  ِص ْٓ َّٓ  َص  إِ

َثرَ  َرَأْيُتفُ  َوَمٚ َرَمَوَٚن, ـْ ًَٔٚمٚ َأ ٌَٚنَ  ِف  ِمْْفُ  ِص ًْ شَص
 (ُ)

. 

 صٝاّ أٜاّ تػع شٟ احلج١. - ايػازؽ عؿط:

 واختِػ أهؾ افًِؿ ف صٔٚم تًع ذي احلجٜ إػ أؿقال: 

 ؾذهٛ مجٓقر أهؾ افًِؿ إػ صٔٚمٓٚ, واشتدفقا ظذ ذفؽ.

 : ففٞ ايبداضٟ
ـِ  ٌٍَّٚس رض اهلل ظْٓم, مـ حديٞ اْب ـِ  َظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َظ َِ َِّؿَ  َظ فُ  َوَش َّٕ  َأ

ُؾ  َمٚ: »َؿَٚل  َّ ًَ ٚمٍ  ِف  اف ٚ َأْؾَوَؾ  َأيَّ َٓ ُٚد؟ َوَٓ : َؿُٚفقا شَهِذِه؟ ِف  ِمْْ َٓ  َوَٓ : »َؿَٚل  اِْل

ُٚد, َٓ َّٓ  اِْل فِ  َُيَٚضِرُ  َخَرَج  َرُجٌؾ  إِ ًِ ٍْ َِؿْ  َوَمٚفِِف, بَِْ ءٍ  َيْرِجعْ  َؾ شبَِقْ
 (ِ)

. 

 :عٔ صٝاَٗااألٜاّ املٓٗٞ 
 افْٓل ظـ صٔٚم يقم اْلًّٜ, إذا ـٚن مٍرًدا. -3

ـِ  َظُْْف, اهللُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  مـ حديٞ َأِب  :َػٌ ففٞ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َظ َِ  َظ

َؿ, َِّ قا َٓ : »َؿَٚل  َوَش َتهُّ َٜ  ََتْ َِ ْٔ ِٜ  َف ًَ ُّ َٔٚمٍ  اْْلُ
َِ ـْ  بِ َٔٚيِل, َبْغِ  ِم َِّ َٓ  اف قا َو  َيْقمَ  ََتُهُّ

 ُّ ِٜ اْْلُ َٔٚمٍ  ًَ ـْ  بِِه ِٚم, َبْغِ  ِم َيَّ ْٕ َّٓ  ا قنَ  َأنْ  إِ ُُ ؿْ  َيُهقُمفُ  َصْقمٍ  ِف  َي ـُ شَأَحُد
 (ّ)

. 

                                                           
 (.ُُٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٗٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ٗٔٗفي صحيحو ) البخارمأخرجو اإلماـ  (ِ)

 (.ُُْْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ّ)
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 اهللِ  َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َظُْْف, اهللُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  مـ حديٞ َأِب  ففٞ َػًِ:

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ ؿْ  َيُهؿْ  َٓ : »َوَش ـُ , َيْقمَ  َأَحُد ِٜ
ًَ ُّ َّٓ  اْْلُ ُف, َيُهقمَ  َأنْ  إِ َِ ٌْ  َأوْ  َؿ

َدهُ  ًْ شَيُهقَم َب
 (ُ)

. 

ـْ ٚيف صخٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل:  دِ  َظ َّّ ـِ  ُُمَ ٌَّٚدِ  ْب ـِ  َظ ٍر, ْب ٍَ ًْ  َج

ُٝ َجٚبِرَ  َْٖف ـَ  ؿٚل: َش ٌْدِ  ْب َم, اهللُ َرِضَ  اهللِ َظ ُٓ : َيُىقُف  َوُهقَ  َظْْ ِٝ
ْٔ ٌَ  َأَُنَك» بِْٚف

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ  َرُشقُل  َِ َِّؿَ  َظ ـْ  َوَش َٔٚمِ  َظ ؟ َيْقمِ  ِص ِٜ
ًَ ُّ َٚل  اْْلُ ََ ْؿ,»: َؾ ًَ  َوَربِّ  َٕ

ِٝ  َهَذا
ْٔ ٌَ شاْف

 (ِ)
. 

2- .ٚ ًَ  افْٓل ظـ صٔٚم افًٔديـ, ظٔد افٍىر, و إوحك مىِ

 َُنَك ط اهللِ َرُشقَل  َأنَّ »: َظْْفُ  اهللُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  مـ حديٞ َأِب  :ففٞ َػًِ

ـْ  َٔٚمِ  َظ َْوَحك, َيْقمِ  َيْقَمْغِ  ِص ْٕ ْىرِ  َوَيْقمِ  ا ٍِ شاْف
 (ّ)

. 

وجٚء افْٓل ف افهحٔحغ مـ حديٞ ظّر بـ اخلىٚب, ومـ حديٞ 

 .مأب شًٔد اخلدري رض اهلل ظْٓ

 افْٓل ظـ صٔٚم أيٚم افتؼيؼ ورخص دـ ل َيد اَلدي. -1

ـْ  مـ ضريؼ ُظْرَوَة,: ففٞ ايبداضٟ َٜ  َظ ـْ  ,َظٚئَِن ـِ  َشِٚلٍ, َوَظ ـِ  َظ رَ  اْب َّ  ُظ

  

                                                           
 (.ُُْْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُُّْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)

  (.ُُّٖاإلماـ مسلم في صحيحو ) أخرجو (ّ)
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ْؿ, اهللَُّ  َرِضَ  ُٓ ْ : »َؿَٚٓ  َظْْ ْص  َل ٚمِ  ِف  ُيَرخَّ يِؼ  َأيَّ , َأنْ  افتَّْؼِ ـَ ّْ َّٓ  ُيَه ـْ  إِ ْ  دَِ  َل

شاََلْديَ  ََيِدِ 
 (ُ)

. 

4- .ٚ ًَ  افْٓل ظـ صٔٚم, يقم افنؽ مىِ

 ملا ثبت يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 َٜ َِ ـِ  مـ ضريؼ ِص َّْٚ: َؿَٚل  ُزَؾَر, ْب رِ  ِظَْْد  ـُ ـِ  َظمَّ  -رض اهلل ظْف  -َيِٚهٍ  ْب

ُِٖتَ  , بَِنٚةٍ  َؾ ٍٜ
َّٔ
َٚل  َمْهِِ ََ ُِقا,: َؾ ك ـُ ًُْض  َؾَتَْحَّ ْقِم, َب ََ َٚل  اف ََ َٚل  َصٚئٌِؿ, إِّنِّ : َؾ ََ  َؾ

رٌ  ـْ : »َظمَّ َْٔقمَ  َصٚمَ  َم ْد  افَُّْٚس  ؾِٔفِ  َيُنؽُّ  افَِّذي اف ََ ِٚشؿِ  َٚأبَ  َظَل  َؾ ََ  اهللَُّ  َصذَّ  اف

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ   .شَوَش

ٌَِٚب  َوِف  ـْ  اف َٕسٍ  ُهَرْيَرَة, َأِب  َظ  . -رض اهلل ظْٓؿ -َوَأ

ُٞ » ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: رٍ  َحِدي ٌٞ  َظمَّ ـٌ  َحِدي ًَ   .شَصِحٌٔح  َح

ُؾ " َّ ًَ َثرِ  ِظَْْد  َهَذا َظَذ  َواف ـْ ِْؿِ  َأْهؾِ  َأ ًِ ـْ  اف ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  ٌِلِّ افَّْ  َأْصَحِٚب  ِم َِ  َظ

َؿ, َِّ ـْ  َوَش َدُهؿْ  َوَم ًْ ـَ  َب ًَِغ, ِم َُقُل  َوبِفِ  افتَّٚبِ َٔٚنُ  َي ٍْ , ُش ـُ  َوَمٚفُِؽ  افثَّْقِريُّ  ْب

ٍَٕس, ٌُْد  َأ ـُ  اهللَِّ َوَظ ٌََٚرِك, ْب , ادُ لُّ
ًِ ٚؾِ ِرُهقا َوإِْشَحُٚق, َوَأمْحَُد, َوافنَّ  َيُهقمَ  َأنْ  ـَ

ُجُؾ  َٔ  افرَّ َثُرُهؿْ  َوَرَأى ؾِِٔف, ُيَنؽُّ  افَِّذي ْقمَ اف ـْ ٚنَ  َصَٚمفُ  إِنْ  َأ َُ ـْ  َؾ رِ  ِم ْٓ  َص

ِِضَ  َأنْ  َرَمَوٚنَ  َْ فُ  َيْقًمٚ َي َٕ ٚ َُ " َم
 (ِ)

. 

 

                                                           
 (.ُٕٗٗفي صحيحو ) البخارمأخرجو اإلماـ  (ُ)

 (.ٖٔٔ) سننوفي  الترمذمأخرجو اإلماـ  (ِ)
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1- ٚ ًَ  .افًحرو رخص ف افقصٚل إػ  ,افْٓل ظـ افقصٚل مىِ

َٜ : ففٞ ايصخٝخنيملا تكسّ  ٚ, اهللَُّ َرِضَ  مـ حديٞ َظٚئَِن َٓ : ْٝ َؿٚفَ  َظْْ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  َُنَك» َِ َِّؿَ  َظ ـِ  َوَش ًٜ  افِقَصٚلِ  َظ ؿْ  َرمْحَ ُٚفقا ,شََلُ ََ َؽ : َؾ َّٕ  إِ

ُٝ  إِّنِّ : »َؿَٚل  ُتَقاِصُؾ, ًْ ؿْ  َف ُُ َْٔئتِ َٓ ِْل إِّنِّ  ـَ ُّ
ًِ َِغِ  َربِّ  ُيْى

ًْ ٌْدِ  َأُبق َؿَٚل  ,شَوَي  َظ

ْ : »اهللَِّ رْ  َل ـُ ؿْ  ًٜ َرمْحَ  ُظْثَمنُ  َيْذ شََلُ
 (ُ)

. 

إٔس بـ مٚفؽ رض اهلل ووجٚء افْٓل ظـ افقصٚل مـ حديٞ ابـ ظّر 

 .وهق ف افهحٔحغ ؿظْٓ

ًِٔدٍ  مـ حديٞ َأِب : يف ايبداضٟٚ فُ  َظُْْف, اهللَُّ اخلدري َرِضَ  َش َّٕ عَ  َأ ِّ  َش

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلَّ  َِ َؿ, َظ َِّ َُقُل  َوَش ُِقا, َٓ : »َي يُّ  ُتَقاِص
َٖ ؿْ َؾ  ُيَقاِصَؾ, َأنْ  َأَرادَ  إَِذا ُُ

َُٔقاِصْؾ  ِْ َحرِ  َحتَّك َؾ ًَّ ََّٕؽ : َؿُٚفقا ,شاف ُٝ  إِّنِّ : »َؿَٚل  اهللَِّ  َرُشقَل  َيٚ ُتَقاِصُؾ  َؾِ٘ ًْ  َف

ؿْ  ُُ َْٔئتِ َٓ ُٝ  إِّنِّ  ـَ ًِؿٌ  يِل  َأبِٔ ِْل, ُمْى ُّ
ًِ َِغِ  َوَشٍٚق  ُيْى

ًْ شَي
 (ِ)

. 

 دٍة ل يٖت ِبٚ افؼع.أو يقٍم بًٌٚ ,افْٓل ظـ َتهٔص صٓرٍ  -1

يقم  , مثؾؾربم يُقن افهٔٚم جٚئًزا, فُـ َتهٔص مٚل يٖذن اهلل بف 

اخلٚمس ظؼ مـ صًٌٚن, أو افًٚبع وافًؼيـ مـ رجٛ, أو افثّٚن ظؼ مـ 

 ربٍٔع إوػ, أو ؽر ذفؽ,  يًتز مـ ادحدثٚت. 

                                                           
 (.َُُٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُْٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 .(ُّٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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, افْٚس مـ َتهٔص صٓر رجٛ بٚفهٔٚم ومـ ذفؽ مٚ يهًْف ـثر مـ

 .واهلل ادًتًٚن

 ذكس األٓاو املطتخب صٔامَا:

َٜ افَّتِل » َْ ًَّ ُف َواف َِ ٌْ َٜ افَّتِل َؿ َْ ًَّ َر اف ٍِّ َُ ُٛ َظَذ اهللَِّ َأْن ُي
ًِ َٜ َأْحَت َُٔٚم َيْقِم َظَرَؾ ِص

َدهُ  ًْ شَب
(ُ)

 . 

 ؿٚفقا: وافهٔٚم مـ افًّؾ افهٚفح.

 وهق افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ.

 ِ ضمح٘ اهلل تعاىل: ٚثبت يف صخٝح اإلَاّ َػً
 َٜ ٚ, اهللُ َرِضَ  مـ حديٞ َظٚئَِن َٓ ْٝ  َظْْ ُٝ  َمٚ»: َؿَٚف  اهللُ  َصذَّ  اهللِ َرُشقَل  َرَأْي

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ ْؼِ  ِف  َصٚئًِم  َوَش ًَ شَؿطُّ  اْف
 (ِ)

. 

 ٚيف ضٚا١ٜ أخط٣ يف صخٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل: 
ـْ  َٜ  َظ ٚ اهللُ  َرِضَ  َظٚئَِن َٓ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  فٌَِّْلَّ ا َأنَّ : »َظْْ َِ َِّؿَ  َظ ْ  َوَش  َيُهؿِ  َل

ْؼَ  ًَ  .شاْف

 ٚثبت يف غٓٔ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
َْٔدةَ  ـِ  مـ ضريؼ ُهَْ ـْ  َخٚفٍِد, ْب ـْ  اْمَرَأتِِف, َظ ًْضِ  َظ , َأْزَواِج  َب  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ

ْٔفِ  َِ َؿ, َظ َِّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقَل  َأنَّ » َوَش َِ َِّؿَ  َظ ٚنَ  َوَش ٚ َيُهقمُ  ـَ ًً ًْ
ـْ  تِ  ِذي ِم

                                                           
 (.ُُِٔ) أخرجو مسلم في صحيحو برقم: (ُ)

 (.ُُٕٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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, ِٜ
جَّ

َٜ  َظُٚصقَراَء, َوَيْقمَ  احْلِ ٚمٍ  َوَثاَلَث ـْ  َأيَّ ؾِّ  ِم ٍر, ـُ ْٓ َل  َص ـَ  اْثَْْغِ  َأوَّ رِ  ِم ْٓ  افنَّ

ْغِ  ًَ شَوََخِٔ
 (ُ)

. 

وهذا احلديٞ ٓ يثٌٝ, وافثٚبٝ هق حديٞ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ 

 افًٚبؼ.

أحد مـ ادًِّغ ؾال يُْر ظِٔف؛ ُٕنٚ مـ مجِٜ افًّؾ  فُـ فق صٚمٓٚ

 .افهٚفح, ؾٓل داخِٜ ف ظّقم حديٞ ابـ ظٌٚس رض اهلل ظْٓم ادتَدم

 واهلل ادقؾؼ

********** 

 

 

 

 

                                                           
(, كصححو اإلماـ األلباني رحمو ِّْٕ, كأبو داكد )(ُِْٕ) سننوفي  النسائيأخرجو اإلماـ  (ُ)

 كىذا(: َُِٔاهلل تعالى في صحيح كضعيف السنن. كقاؿ في صحيح أبي داكد األـ برقم )
 الثقات, من آخر جمع عنو ركل كقد خالد, بن ىنيدة غير معركفوف؛ ثقات كرجالو صحيح, إسناد
: قلت"  :الحافظ قاؿ( . ِْٖ/ّ" ) التابعين ثقات" من األكلى الطبقة في حباف ابن كأكرده
" ... ".  االستيعاب" في البر عبد ابن ذكره ككذا. صحبة كلو: كقاؿ الصحابة, في أيضان  كذكره
 أمو كانت: إسحاؽ أبو كقاؿ. الكوفة بةصحا في عداده: منده ابن كقاؿ"  ": اإلصابة"  في كقاؿ
 في ذكر اهلل رحمو الحافظ أف غير! ترجمة لها أجد فلم امرأتو؛ كأما ". الخطاب بن عمر تحت
 .أعلم كاهلل. صحابية أنها: -" التقريب" من -"النسوة من المبهمات" فصل
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]فضل صوم يوم عرفة, وعاشوراء, ويوم االثنين 

 والخميس[

ـْ ) – 181 َْٕهِٚريِّ  َؿَتَٚدةَ  َأِب  َظ َ ْٕ  صذ - اهللَِّ َرُشقَل  نَّ أَ : ظْف اهلل رض - ا

ـْ  ُشئَِؾ  - وشِؿ ظِٔف اهلل َٜ  َيْقمِ  َصْقمِ  َظ رُ »: َؿَٚل . َظَرَؾ ٍِّ َُ َٜ  ُي َْ ًَّ َٜ  اف  ادَِْٚؤَ

 َٜ َٔ ٌَِٚؿ ـْ  َوُشئَِؾ  ,شَواْف َٔٚمِ  َظ رُ : »َؿَٚل . َظُٚصقَراءَ  َيْقمِ  ِص ٍِّ َُ َٜ  ُي َْ ًَّ َٜ  اف َٔ  َوُشئَِؾ  شادَِْٚو

ـْ  ثْ  َيْقمِ  َصْقمِ  َظ ِٓ ُٝ , ؾِٔفِ  ُوفِْدُت  َيْقمٌ  َذاكَ : »َؿَٚل , َْْغِ ا ْث ًِ ِزَل  َأوْ , ؾِٔفِ  َوُب ْٕ  َظَعَّ  ُأ

شؾِٔفِ 
 (ُ)

ِِؿٌ  َرَواهُ .  ًْ  .(ُم

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن ؾؤِٜ صقم يقم ظرؾٜ,  ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح:

 وصقم يقم ظٚصقراء, وصقم يقم آثْغ.

 تَدم  بٔٚن ذفؽ.وؿد 

 حهِ َٔ فات٘ صّٛ ايتاغع َٔ ذلطّ:
 مـ ؾٚتف صقم افتٚشع مـ ُمرم ٓ يِزمف صقم احلٚدي ظؼ.

ؾ٘ن اـتٍك بٚفًٚذ مـ ُمرم أجزأه وهق افًْٜ؛ ٕن افٌْل صذ اهلل ظِٔف 

 وظذ آفف وشِؿ صٚم افًٚذ, ول يَْؾ إٔف صٚم احلٚدي ظؼ مـ ُمرم.

                                                           
 .يركتأخ بتقديم الحافظ كساقو ,(ُٕٗ( )ُُِٔ)أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو  (ُ)
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فف وشِؿ أراد أن يهقم افتٚشع إن أضٚل اهلل وفُْف صذ اهلل ظِٔف وظذ آ

 .ظز وجؾ ف ظّره, ـم ف حديٞ ابـ ظٌٚس رض اهلل ظْٓم افًٚبؼ

رُ » قْلُ: ٍِّ َُ َٜ  ُي َْ ًَّ َٜ  اف َٔ َٜ  ادَِْٚو َٔ ٌَِٚؿ  .شَواْف

 كٔف ٓلفس اهلل عص ّجل الطي٘ املكبل٘؟

 (: 1/581قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
رُ  ْشُتْنَُِؾ اُ  َؿْد  ٍِ ُْ ْ  َمٚ َت عْ  َل ََ ُٛ  َوُهقَ  َي ْٕ ِٜ  َذ َْ ًَّ . اف ِٜ

َٔ
تِ ْٔ   ا

َٖنَّ  َُٚأٔجَٝب: َؼ  َأنْ  ادَُْرادَ  بِ ٚ ُيَقؾِّ َٓ َدمِ  ؾِٔ ًَ
َٔٚنِ  فِ ْت . اإْلِ ٍٛ ْٕ   بَِذ

هُ  ًرا َوَشمَّ ٍِ ُْ ِٜ  َت ٌَ ََُْٚش
, دِ ِٜ

َٔ فُ  َأوْ  ادَِْٚو َّٕ ًٌٚ ؾِٔفِ  َأْوَؿعَ  إنْ  َأ ْٕ َؼ  َذ َٔٚنِ  َوؾَّ ْت  بَِم  فإِْلِ

ُرهُ  ٍِّ َُ  ىػا .ُي
َِٔٚم َيْقِم َظُٚصقَراَء. َؿَٚل: » قْلُ: ـْ ِص َٜ »َوُشئَِؾ َظ َٔ َٜ ادَِْٚو َْ ًَّ ُر اف ٍِّ َُ   .شُي

 (: 1/581قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ٚ ِٚذُ  َوُهقَ  َظُٚصقَراَء, َيْقمِ  َصْقمُ  َوَأمَّ ًَ ـْ  اْف رِ  ِم ْٓ مِ ادُْ  َص َمِهِر, ِظَْْد  َحرَّ فُ  اْْلَ َّٕ  َؾِ٘

ٚنَ  ًٌٚ ـَ ٌَْؾ  َواِج َدهُ  َصٚرَ  ُثؿَّ  َرَمَوٚنَ  َؾْرضِ  َؿ ًْ ًٌّٚ َب َتَح ًْ  . ُم

ُٞ  َوَأَؾٚدَ  ِدي َٜ  َصْقمَ  َأنَّ  احْلَ ـْ  َأْؾَوُؾ  َظَرَؾ  ىػا َظُٚصقَراَء. َيْقمِ  َصْقمِ  ِم
 بٚؿٜٔ.ـٍٚرة فًْتغ: شْٜ مٚؤٜ, وشْٜ وذفؽ أن صقم يقم ظرؾٜ: 

 يٍُر افًْٜ ادٚؤٜ ؾَط.وأمٚ يقم ظٚصقراء: 
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, َؿَٚل: " قْلُ: ْثَْْغِ ِٓ ـْ َصْقِم َيْقِم ا ُٝ »َوُشئَِؾ َظ ْث ًِ َذاَك َيْقٌم ُوفِْدُت ؾِِٔف, َوُب

ِزَل َظَعَّ ؾِٔفِ  ْٕ  ."شؾِِٔف, َأْو ُأ

 (: 1/581قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
َؾ  َِّ ْٔفِ  اهللَُّ  َصذَّ  - َوَظ َِ َِّؿَ  َظ َٜ  - َوَش َّٔ ِظ ؛ َيْقمِ  َصْقمِ  َذْ ْثَْْغِ ِٓ فُ  ا َّٕ َٖ  ؾِِٔف, ُوفَِد  بِ

َٞ  َأوْ  ًِ ِزَل  َأوْ  ؾِِٔف, ُب ْٕ ْٔفِ  ُأ َِ فُ  ؾِِٔف, َظ َّٕ َٖ ـَ ـْ  َصؽٌّ  َو اِوي. ِم  افرَّ

َؼ  َوَؿْد  ٍِ
فُ  ُاتُّ َّٕ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - َأ َِ َِّؿَ  َظ َٞ  ؾِِٔف, ُوفَِد  - َوَش ًِ  . ؾِٔفِ  َوُب

 :ُِ ٌٜ َِّفٔ َف َٓ فُ  َظَذ  َد َّٕ ٌِل َأ
ٌَ ًْئِؿُ  َيْْ َْٔقمِ  َت ٌِْدهِ  َظَذ  ؾِٔفِ  اهللَُّ َأْحَدَث  افَِّذي اْف  َظ

, ًٜ َّ ًْ
ُب  بَِهْقِمفِ  ِٕ رُّ ََ   ؾِِٔف. َوافتَّ

ِٞ  ِف  َوَردَ  َوَؿْد  َٜ  َحِدي ُِِٔؾ  ُأَمَٚم ًْ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - َصْقِمفِ » َت َِ  َيْقمَ  - َِّؿَ َوَش  َظ

ْثَْْغِ  ِٓ ٔسِ  ا ِّ فُ  َواخْلَ َّٕ َٖ َرُض  َيْقمٌ  بِ ًْ َْظَمُل  ؾِٔفِ  ُت ْٕ فُ  ا َّٕ ُّٛ  َوَأ
َرَض  َأنْ  حُيِ ًْ فُ  ُي ُِ َّ  َظ

َٓ  شَصٚئِؿٌ  َوُهقَ  ْغِ  َبْغَ  ُمََْٚؾٚةَ  َو َِ ِِٔ ًْ  قا .افتَّ
وافقاؿع أن أول مـ أحدثٓٚ افٍٚضّٔقن, وـٚن طٓقرهٚ ف زمـ ادًز 

, واهلل ٚومٚ ـٚن هذا شٌِٔف ؾُٔػ يُقن ديًْ  (ق 122) شْٜ افٍٚضّل

 .ادًتًٚن

 ثبت يف صخٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل:  تيبُٔ:
َْٕهِٚريِّ  َؿَتَٚدةَ  حديٞ َأِب  َ ْٕ ـْ  َوُشئَِؾ : َؿَٚل  َظُْْف, اهللُ  َرِضَ  ا  َيْقمِ  َصْقمِ  َظ

؟ ْثَْْغِ ِٓ ُٝ  َوَيْقمٌ  ؾِِٔف, ُوفِْدُت  َيْقمٌ  َذاكَ : »َؿَٚل  ا ْث ًِ ِزَل  َأوْ  - ُب ْٕ ش- ؾِٔفِ  َظَعَّ  ُأ
 (ُ)

. 

                                                           
 (.ُُِٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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احتٟ ِبذا احلديٞ افهقؾٜٔ, وأصحٚب ادقافد, ظذ مؼوظٜٔ مقفد 

 افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

وافهحٔح إٔف ٓ حجٜ َلؿ ؾٔف, ٓ مـ ؿريٛ, وٓ مـ بًٔد, ؾ٘ن افذي 

وظذ آفف وشِؿ ل حيتٍؾ بٔقم ؿٚل هذا افَقل, وهق رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

مع  طمقفده, وـذفؽ افهحٚبٜ رض اهلل ظْٓؿ ل حيتٍِقا بٔقم مقفد افٌْل 

 ُمٌتٓؿ افنديدة فف, ٓ ف حٔٚتف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, وٓ بًد مقتف.

ل حيتٍِقا بّقفده صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, وٓ  هُذا افتٚبًقنو

 حد مـ افًِػ افهٚفح روقان اهلل ظِٔٓؿ.أتٌٚع افتٚبًغ, وٓ أ

مٚ َٕؾ ظـ أحد مْٓؿ آحتٍٚل بّقفد افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف 

 وشِؿ.

 وأصحٚب ادقافد يدورون بغ آبتداع, وبغ افٍُر.

أمٚ مـ ـٕٚٝ مقافدهؿ ظٌٚرة ظـ إحداث أذـٚر, ل يؼظٓٚ اهلل ظز 

ِبٚ, وتقشالت بدظٜٔ,  وجؾ, وأدظٜٔ هلل ظز وجؾ ل يٖذن اهلل ظز وجؾ

 .ّف بٖٕف بدظٜ ف ديـ اهلل ظز وجؾؾٚدقفد يُقن حُ

دظٚء إمقات, ودظٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف  ؾٔفـٚن  وأمٚ مٚ

مـ آظتَٚدات ادخٚفٍٜ فِتقحٔد, ومٚ وؽر ذفؽ, واظتَٚد حوقره وشِؿ, 
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ٚ أـًزا يَْؾ صٚهق مًِقم مـ افديـ ضورة,  ـً حٌف ظـ مِٜ ؾٓذا يًتز ذ

 ., ظذ مٚ هق مَرر ف مقضْفاإلشالم

**********   
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 صيام الست من شوال[ ل]فض

ـْ ) – 183 َْٕهِٚريِّ  َأيُّقَب  َأِب  َوَظ َ ْٕ  - اهللَِّ  َرُشقَل  َأنَّ : ظْف اهلل رض - ا

ـْ »: َؿَٚل  - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ فُ  ُثؿَّ , َرَمَوٚنَ  َصٚمَ  َم ًَ ٌَ ـْ  ِشتًّٚ َأْت الٍ  ِم ٚنَ  َصقَّ  ـَ

َٔٚمِ  ِه ْهرِ  ـَ شافدَّ
 (ُ)

ِِؿٌ  َرَواهُ .  ًْ   .(ُم

 ******************************* الشرح:

 .احلدٓح لبٔاٌ فضل صٔاو ضت مً غْال زمحُ اهلل ضاق املصيف

 : ؿقفغاختِػ أهؾ افًِؿ ف هذه ادًٖفٜ إػ وؿد 

ٝ مـ ذهٛ مجٓقر أهؾ افًِؿ إػ اشتحٌٚب صٔٚم افً ايكٍٛ األٍٚ:

 .صقال, َلذا احلديٞ

 إػ صٔٚمٓٚ مـ ثّٚن أيٚم افًٔد. بًوٓؿ حتك ذهٛ

افنٓر ـِف, ؾ٘ن أراد أن يتًجِٓٚ بًد يقم مـ وافهحٔح إٔف يهقمٓٚ 

ٓٚ ف آخر افًٔد جٚز فف ذفؽ, وإن أراد أن يٍرؿٓٚ جٚز فف, وإن أراد أن يهقم

 ٕٚمر ف ذفؽ واشع.افنٓر ـذفؽ جٚز فف ذفؽ, ؾ

خمرج ال يًتَٔؿ فف افتؤًػ؛ ٕن احلديٞ يٞ مٚفؽ ؾوؿد وًػ احلد

, حٔٞ أظؾَّ بوًػ شًٔد بـ وجدت فف ضرق تَقيفف صحٔح مًِؿ وؿد 

 .شًٔد إٕهٚري, وؿد تٚبًف صٍقان بـ شِٔؿ ظْد أب داود وافسمذي

                                                           
 .(ُُْٔ) أخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو (ُ)
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 (: 1/582قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ـُ  َؿَٚل  َٜ  اْب َٔ فُ : ِدْح َّٕ ـُ  َأمْحَُد  َؿَٚل  إ ٌَؾٍ  ْب ٌٔد : َحْْ ًِ ُٔػ  َش ًِ , َو ِٞ ِدي  َوَؿَٚل  احْلَ

ٚئِلّ  ًَ َْٔس : افَّْ ِقيِّ  فَ ََ ُٚل  ََيُقزُ  َٓ : َحٚتِؿٍ  َأُبق َوَؿَٚل  بِْٚف ٌَ ْصتِ ِٓ ِٞ  ا دِ  بَِحِدي ًْ ـِ  َش  ْب

ًِٔدٍ  ك.. َش َٓ َت ْٕ   ا

ـُ  َؿَٚل  ُثؿَّ  ٌُِّْل: اْب ًُّ ُْٔخَْٚ اْظَتَْك َوَؿْد  اف َّّ  َأُبق َص َٔٚضِلُّ  دٍ ُُمَ ْم عِ  افدِّ ّْ  ُضُرِؿفِ  بَِج

َْٖشََْدهُ  ـْ  َؾ ٍٜ  َظ ًَ ـَ  بِْو ي ـْ  َرَوْوهُ  َرُجاًل, َوِظْؼِ دِ  َظ ًْ ـِ  َش ًِٔدٍ  ْب َثُرُهؿْ  َش ـْ  َوَأ

ٚظٌ  ٍَّ ٌٚت  ُح ََ ؿْ  ثِ ُٓ ِٚن, ِمْْ َٕ َٚٔ ٍْ ًُّ ًدا َوَتَٚبعَ  اف ًْ َٔك, َأُخقهُ  ِرَواَيتِفِ  َظَذ  َش ٌُْد  حَيْ ِف, َوَظ  َربِّ

قَ  ٍْ ـُ  انُ َوَص ٍْٔؿ, ْب َِ ُهْؿ. ُش   َوَؽْرُ

ـْ  َأْيًوٚ َوَرَواهُ  ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - افٌَِّْلِّ  َظ َِ َِّؿَ  َظ  ُهَرْيَرَة, َوَأُبق َثْقَبُٚن, – َوَش

ـُ  َوَجٚبٌِر, ٌٍَّٚس, َواْب اءُ  َظ ـُ  َواْفَزَ , َظِٚزٍب, ْب ُٜ ظُ  َوَظٚئَِن ٍْ ـْ : »َثْقَبٚنَ  َوَف  َصٚمَ  َم

رُ  َرَمَوٚنَ  ْٓ ةٍ  هُ َؾَن َؼَ ًَ ـْ  بِ َٜ  َصٚمَ  َوَم ٚمٍ  ِشتَّ َد  َأيَّ ًْ ْىرِ  َب ٍِ َٔٚمُ  َؾَذفَِؽ  اْف ِٜ  ِص َْ ًَّ  شاف

لُّ  َأمْحَُد  َرَواهُ 
ٚئِ ًَ  ىػا .َوافَّْ
ذهٛ اإلمٚم مٚفؽ رمحف اهلل تًٚػ إػ ظدم مؼوظٜٔ صٔٚم  ايكٍٛ ايجاْٞ:

ًٓ إٔف ظذ خالف ظّؾ أهؾ ادديْٜ.  افًٝ مـ صقال, مًتد

 (: 1/582ّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )قاٍ اإلَا
ـَ  َوَمٚ ًَ ـُ  َؿَٚففُ  َمٚ َأْح ٌْدِ  اْب : َظ فُ  اْفَزِّ َّٕ ْ  إ ُِغْ  َل ٌْ ٚ َي ًُ , َهَذا َمٚفِ ُٞ ِدي ِْل احْلَ ًْ  َي

 ُٞ ٍِِؿ.  َحِدي ًْ  ىػاُم
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وافًزة بم ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, وفٔس بًّؾ 

ٚ دٚ ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف  ؽره, وٓ شٔم إذا ًٍ ـٚن افًّؾ خمٚف

 وشِؿ.

ؾٚفراجح هق اشتحٌٚب صٔٚم افًٝ مـ صقال؛ وذفؽ فثٌقت احلديٞ 

 ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

 (: 8/56قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  َؿْقَففُ  َِ َِّؿَ  َظ ـْ » :َوَش فُ  ُثؿَّ  َرَمَوٚنَ  َصٚمَ  َم ًَ ٌَ ـْ  ِشتًّٚ َأْت الٍ  ِم ٚنَ  َصقَّ  ـَ

َٔٚمِ  ِه ْهرِ  ـَ ٌٜ  ؾِٔفِ  ,شافدَّ َف َٓ ٌٜ  َد حَي ِٛ  َسِ لِّ  دَِْذَه
ًِ ٚؾِ ؿْ  َوَداُودَ  َوَأمْحََد  افنَّ ِٓ ٔ َِ  َوُمَقاؾِ

ٌَِٚب  ِف  . َهِذهِ  َصْقمِ  اْشتِْح ِٜ
تَّ ًِّ   اف

َٜ  َوَأُبق َمٚفٌِؽ  َوَؿَٚل  ٍَ َرهُ  :َحِْٔ ُْ   َذفَِؽ. ُي

ِٖ: ِف  َمٚفٌِؽ  َؿَٚل  ُٝ  َمٚ ادَُْقضَّ ـْ  َأَحًدا َرَأْي ِْؿِ  َأْهؾِ  ِم ًِ ٚ, اْف َٓ َرهُ  َؿُٚفقا: َيُهقُم ُْ ُٔ  َؾ

َـّ  فَِئالَّ    ُوُجقُبُف. ُيَي

لِّ  َوَدفُِٔؾ 
ًِ ٚؾِ ٔفِ  افنَّ َِ ُٞ  َهَذا َوُمَقاؾِ ِدي ِحُٔح  احْلَ يُح  افهَّ ِ ِٝ  َوإَِذا افكَّ ٌََت  َث

 ًُّ ُٜ اف كُ  َٓ  َّْ كِ  ُتْسَ ًْضِ  فَِسْ َثِرِهْؿ, َأوْ  افَِّْٚس, َب ـْ ؿْ  َأوْ  َأ ِٓ ِِّ ٚ. ـُ   ََلَ

ْؿ: ُـّ  َؿْد  َوَؿْقَُلُ ٚ؛ ُيَي ََُض  ُوُجقُِبَ َٜ  بَِهْقمِ  ُيَْْت ٚ َوَظُٚصقَراءَ  َظَرَؾ ُِهَ ـَ  َوَؽْرِ  ِم

ْقمِ    ادَُْْْدوِب. افهَّ
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َْؾَوُؾ  َأْصَحُٚبَْٚ: َؿَٚل  ْٕ ُٜ  ٚمَ ُتَه  َأنْ  َوا تَّ ًِّ ًٜ  اف َٔ
َٛ  ُمَتَقافِ

َِ ْىِر, َيْقمِ  َظ ٍِ  َؾِ٘نْ  اْف

,ٚ َٓ َؿ َرَهٚ َأوْ  َؾرَّ ـْ  َأخَّ الٍ  َأَوائِؾِ  َظ ْٝ  َأَواِخِرهِ  إَِػ  َصقَّ َِ ُٜ  َحَه َِ ؛ َؾِؤ ِٜ
ًَ فُ  ادَُْتَٚب َّٕ َ ِٕ 

فُ  َيْهُدُق  َّٕ فُ  َأ ًَ ٌَ ـْ  ِشتًّٚ َأْت اٍل. ِم   َصقَّ

َمُء: َؿَٚل  َِ ًُ َم  اْف َّٕ ٚنَ  َوإِ َٔٚمِ  َذفَِؽ  ـَ ِه ْهِر؛ ـَ َنَّ  افدَّ
ِٕ  َٜ َْ ًَ ْؼِ  احْلَ ًَ ٚ, بِ  َأْمَثَِٚلَ

ةِ  َؾَرَمَوٚنُ  َؼَ ًَ ٍر, بِ ُٓ ُٜ  َأْص تَّ ًِّ . َواف ـِ َرْي ْٓ   اهـ بَِن

 حهِ صٝاّ ايػت َٔ ؾٛاٍ قبٌ قطا٤ ضَطإ: 
دأ بَوٚء رموٚن إن دـ أراد أن يهقم افًٝ مـ صقال, أن يٌ تيبُٔ:

 شْٜ. صٔٚم افًٝؾ٘ن افَوٚء ؾرض, وء, ـٚن ظِٔف ؿوٚ

ثؿ إن بًض أهؾ افًِؿ يذـر أن مـ صٚم افًٝ مـ صقال وظِٔف أيٚم مـ 

مروٚن وأتًٌف بهٔٚم افًٝ مـ رموٚن إٔف ٓ يدخؾ ف ؾوؾ مـ صٚم 

ـْ »فَقل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ: صقال,   ُثؿَّ , َرَمَوٚنَ  َصٚمَ  َم

فُ  ًَ ٌَ ـْ  ِشتًّٚ َأْت الٍ َص  ِم ٚنَ  قَّ َٔٚمِ  ـَ ِه ْهرِ  ـَ , وهذا ل يهؿ رموٚن, ومع ذفؽ شافدَّ

 .مـ صٚم صح تىقظف, وهؾ يدخؾ افٍوؾ اهلل أظِؿ

********** 
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 ]فضيلة صيام يوم في سبيل اهلل[  

ـْ ) – 182 ًِٔدٍ  َأِب  َوَظ ْدِريِّ  َش  اهللَِّ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  - ظْف اهلل رض - اخْلُ

ـْ  َمٚ»: شِؿو ظِٔف اهلل صذ - ٌْدٍ  ِم َّٓ  اهللَِّ َشٌِٔؾِ  ِف  َيْقًمٚ َيُهقمُ  َظ  اهللَُّ  َبَٚظَد  إِ

َْٔقمِ  بَِذفَِؽ  ـْ  اْف فِ  َظ ِٓ ًِغَ  افَّْٚرَ  َوْج
ٌْ ٚ َش ًٍ شَخِري

 (ُ)
ٌؼ .  ٍَ ْٔفِ  ُمتَّ َِ ظُ , َظ ٍْ َِّ ِِؿٍ  َواف ًْ  .(دُِ

 ******************************* الشرح:

ف  فٌٔٚن ؾؤِٜ افتىقع بٚفهٔٚم ىل احلدٓح:ضاق املصيف زمحُ اهلل تعا

 .اْلٓٚد

 .«يف غبٌٝ اهلل»قٛي٘: 
 :اختِػ افًِمء ف مًْٚه إػ ؿقفغ

إػ أن ادراد مـ احلديٞ افهٔٚم ف  ءذهٛ مجٓقر افًِم ايكٍٛ األٍٚ:

 اْلٓٚد ف شٌٔؾ اهلل. 

 .جّع بغ ؾؤِتغ: ؾؤِٜ اْلٓٚد ف شٌٔؾ اهلل, وؾؤِٜ افهقمؾٔ

ٚ, ذهٛ  ٍ ايجاْٞ:ايكٛ ًَ ـثر مـ أهؾ افًِؿ إػ آحتجٚج بًّقمف مىِ

 هلل رب افًٚدغ بف, ؾٓق ف شٌٔؾ اهلل. بف ُؾ صٔٚم يتىقعؾ

 (: 6/48قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
ْقمِ  َؾْوؾِ  َبُٚب " َؿْقُفُف:  ."اهللَِّ َشٌِٔؾِ  ِف  افهَّ

                                                           
 .(ُُّٓ) في صحيحو مسلماإلماـ ك  ,(َِْٖ)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (ُ)
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: بـ َؿَٚل  ْقِزيِّ رُ  ْضَِِؼ أُ  إَِذا اْْلَ ـْ ُٚد. بِفِ  َؾٚدَُْرادُ  اهللَِّ َشٌِٔؾِ  ِذ َٓ   اْْلِ

: َوَؿَٚل  ْرُضٌِلُّ َُ ُٜ  اهللَِّ َشٌُِٔؾ  اْف ـْ  َؾٚدَُْرادُ  اهللَِّ, َضَٚظ  اهللَِّ. َوْجفَ  َؿِٚصًدا َصٚمَ  َم

: ُٝ ِْ ُؾ  ُؿ َّ َت قنَ  َأنْ  َوحُيْ ُُ ـْ  َأَظؿُّ  ُهقَ  َمٚ َي   َذفَِؽ. ِم

: افىَِّٚهرِ  َأِب  ائِدِ َؾقَ  ِف  َوَجْدُتفُ  ُثؿَّ  ْهِعِّ ـْ  افذُّ ٌْدِ  َضِريِؼ  ِم ـِ  اهللَِّ َظ ٌْدِ  ْب ِزيزِ  َظ ًَ  اْف

ْٔثِلِّ  َِّ ـِ  اف , َظ يِّ ُزِ َْ ـْ  ادَْ ِظ: ُهَرْيَرةَ  َأِب  َظ ٍْ َِ ـْ  َمٚ» بِ  اهللَِّ  َشٌِٔؾِ  ِف  ُيَرابِطُ  ُمَرابِطٍ  ِم

َُٔهقمُ    احَلِديٞ. ,شاهللَِّ َشٌِٔؾِ  ِف  َيْقًمٚ َؾ

ِٔد: َدِؿِٔؼ  بـ َوَؿَٚل  ًِ ْرُف  اْف ًُ َثرُ  اْف ـْ َ ْٕ َمُففُ  ا ًْ
ِٚد, ِف  اْشتِ َٓ ْٔفِ  مُحَِؾ  َؾِ٘نْ  اْْلِ َِ  َظ

 ِٝ َٕ ٚ ُٜ  ـَ َِ ِؤ ٍَ ْجتَِمعِ  اْف ِٓ . ٌََٚدَتْغِ
ًِ   اْف

ُؾ  َؿَٚل: َّ َت ٌِٔؾِ  ُيَرادَ  َأنْ  َوحُيْ ًَ َْٔػ  َضَٚظُتفُ  اهللَِّ بِ , ـَ ْٝ َٕ ٚ ُل  ـَ َوَّ ْٕ   .َأْؿَرُب  َوا

 َٓ ِٚرُض  َو ًَ ْىرَ  َأنَّ  َذفَِؽ  ُي ٍِ ٚدِ  ِف  اْف َٓ َنَّ  َأْوَػ  اْْلِ
ٚئِؿَ  ِٕ ًُُػ  افهَّ ـِ  َيْو ٚءِ  َظ ََ ِِّ  اف

َم  مَ  ـَ دَّ ََ ِريُرهُ  َت َْ ـِ  َبِٚب  ِف  َت ْزوَ  اْخَتٚرَ  َم ٌَ ْقمِ  َظَذ  اْف َنَّ  افهَّ
ْوَؾ  ِٕ ٍَ قرَ  اْف ـُ  ادَْْذ

قٌل  ُّ ـْ  َظَذ  َُمْ ْ  َم ًٍ  ََيَْش  َل ًْ َٓ  ٚ,َو ََّٔم  َو ـِ  ِش ـَ  َذفَِؽ  َؾَهٚرَ  بِفِ  اْظَتٚدَ  َم ُُمقرِ  ِم ْٕ  ا

. ِٜ
َّٔ ٌِ ًْ   افِّْ

ـْ  َّ ْ  َؾ فُ  َل ٍْ ًِ ْقمُ  ُيْو ـِ  افهَّ ٚدِ  َظ َٓ ْقمُ  اْْلِ فِ  ِف  َؾٚفهَّ َِّ عَ  َأْؾَوُؾ؛ َح َّ َْٔج
 َبْغَ  فِ

َتْغِ  َِ ِؤ ٍَ مَ  َوَؿْد  اْف دَّ ََ َٔ  ـَِتِٚب  ِف  فَِذفَِؽ  َمِزيٌد  َت اَلمِ  ِف  ٚمِ افهِّ َُ ْقمِ  َظَذ  اْف  ِف  افهَّ

ِر.  ٍَ ًَّ  ىػااف
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:ُِ أن افهٔٚم مـ أشٌٚب افًالمٜ مـ افْٚر, ومـ ؽوٛ اْلٌٚر,  َِّفٔ

 ؾٌٌْٔل فإلًٕٚن إذا اشتىٚع أن يتَرب إػ اهلل ظز وجؾ بذفؽ, ؾًؾ.

 ٚقس ثبت يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ٌُْد  ـُ  اهللِ مـ حديٞ َظ ـْ  َدَة,ُبَريْ  ْب  َوإِنَّ : َؿَٚل  -ظٌد اهلل بـ بريدة – َأبِٔفِ  َظ

ْرآنَ  َُ ك اْف ََ ِْ ٌَفُ  َي ِٜ  َيْقمَ  َصِٚح ََٔٚم
َِ هُ  َظْْفُ  َيَْْنؼُّ  ِحغَ  اْف ُجؾِ  َؿْزُ ٚفرَّ ِٛ  ـَ ِٚح . افنَّ

َُقُل  َٔ ِرُؾِْل؟ َهْؾ : َففُ  َؾ ًْ قُل  َت َُ َٔ قُل  َأْظِرُؾَؽ  َمٚ: َؾ َُ َٔ ٚ: َؾ َٕ ٌَُؽ  َأ ْرآ َصِٚح َُ  افَِّذي نُ اْف

ُْٖتَؽ  َّ َقاِجرِ  ِف  َأْط ْرُت  اَْلَ َٓ ََِؽ, َوَأْش ْٔ ؾَّ  َوإِنَّ  َف ـْ  َتِٚجرٍ  ـُ َٚرتِِف, َوَراءِ  ِم َؽ  جِتَ َّٕ  َوإِ

َْٔقمَ  ـْ  اْف ؾِّ  َوَراءِ  ِم َٚرةٍ  ـُ َىك جِتَ ًْ ُٔ َِْؽ  َؾ ِِْٔف, ادُْ ِّ
َٔ َد  بِ ِْ  َظَذ  َوُيقَوعُ  بِِنَمفِِف, َواخْلُ

ك ِٚر,اْفَقؿَ  َتُٚج  َرْأِشفِ  ًَ ُْ َتْغِ  َوافَِداهُ  َوُي َِّ مُ  َٓ  ُح قَّ ََ َم  ُي َٔٚ َأْهُؾ  ََلُ ْٕ نِ  افدُّ َٓ ق َُ َٔ  بِؿَ : َؾ

َْٚٔ
ًِ ُٚل  َهَذا؟ ـُ ََ ُٔ َْٖخذِ : َؾ َم  بِ ـُ ْرآنَ  َوَفِد َُ ُٚل  ُثؿَّ . اْف ََ ْد  اْؿَرأْ : َففُ  ُي ًَ  َدَرِج  ِف  َواْص

 ِٜ َّْ ٚ, اْْلَ َٓ
قَ  َوُؽَرؾِ ُٓ ًُقدٍ  ِف  َؾ َرُأ, امَ دَ  َمٚ ُص َْ ا َي َٚن, َهذًّ ش َتْرتِٔاًل  َأوْ  ـَ

(ُ)
. 

 , واهلل ادًتًٚن.أي بٚفهٔٚم أطّٖتؽ ف اَلقاجروافنٚهد ؿقفف: 

********** 

 

 

                                                           
 من كالشواىد المتابعات في حسن إسناده, كالحديث (َِِٓٗ) مسندهفي  أحمدأخرجو اإلماـ  (ُ)

 في كثير ابن الحافظ كحسنو الشيخين, رجاؿ ثقات رجالو كباقي الغىنىوم, رالمهاج بن بشير أجل
 . بها يصح شواىد كلبعضو ,(ِٔ/ُ)" تفسيره"
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 ]فضل سرد الصيام, وصوم أكثر شعبان[ 

ـْ ) – 181 َٜ  َوَظ ٚ اهللَُّ َرِضَ  َظٚئَِن َٓ ْٝ  َظْْ ٚنَ »: َؿَٚف  اهلل صذ - اهللَِّ َرُشقُل  ـَ

َُقَل  َحتَّك َيُهقمُ  - شِؿو ظِٔف ىِرُ  َٓ  َٕ ٍْ ىِرُ , ُي ٍْ َُقَل  َحتَّك َوُي  َوَمٚ, َيُهقمُ  َٓ  َٕ

 ُٝ َؾ  - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - اهللَِّ َرُشقَل  َرَأْي َّ ُْ َٔٚمَ  اْشَت رٍ  ِص ْٓ َّٓ  َؿطُّ  َص  إِ

رٍ  ِف  َرَأْيُتفُ  َوَمٚ, َرَمَوٚنَ  ْٓ َثرَ  َص ـْ ًَٔٚمٚ ِمْْفُ  َأ ٌَٚنَ  ِف  ِص ًْ شَص
(ُ)

ٌؼ .  ٍَ ِْٔف, ُمتَّ َِ  َظ

ظُ  ٍْ َِّ ِِؿٍ  َواف ًْ  .(دُِ

 ******************************* الشرح:

 فٌٔٚن جقاز هد افهقم.ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح: 

ؾٔجقز فإلًٕٚن أن يند أيًٚمٚ, ثؿ يٍىر مٚ صٚء اهلل ظز وجؾ فف أن يٍىر, 

 ذا.وثؿ بًد ذفؽ إن بدى فف أن يهقم صٚم ـذفؽ, وهُ

ؾؤِٜ افهقم ف صٓر صًٌٚن, ؾَد ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف  احلدٓح: ّيف

 وشِؿ يهقم صًٌٚن ـِف إٓ ؿِٔاًل مْف, ـم ؿٚفٝ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ.

 إٓ رموٚن. إٔف ٓ َيهص صٔٚم صٍٓر ـٚمؾٍ  ّفُٔ:

إٓ مٚ ـٚن مـ صٓر صًٌٚن, ؾٚدًٖفٜ ؾٔف واشًٜ, وإن صٚمف إٓ ؿِٔؾ ؾٓق 

 ٚ, واهلل أظِؿ.أحٛ إفْٔ

 صٓر اهلل ادحرم, ؾٔؼع صقمف, وإؾوؾ أن يهٚم إٓ ؿِٔؾ مْف. هُذاو

                                                           
 .(ُٕٓ( )ُُٔٓ) مسلماإلماـ ك  ,(ُٗٔٗ)أخرجو اإلماـ البخارم  (ُ)
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فُ  َظُْْف, اهللُ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  مـ حديٞ َأِب : ففٞ َػًِ ًُ أي إػ افٌْل  -َيْرَؾ

اَلةِ  َأيُّ : ُشئَِؾ : َؿَٚل  ,-صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ َد  َأْؾَوُؾ  افهَّ ًْ ؟ َب ِٜ ُتقَب ُْ  ادَْ

َٔٚمِ  َأيُّ وَ  َد  َأْؾَوُؾ  افهِّ ًْ رِ  َب ْٓ َٚل  َرَمَوَٚن؟ َص ََ اَلِة, َأْؾَوُؾ : »َؾ َد  افهَّ ًْ اَلةِ  َب  افهَّ

, ِٜ ُتقَب ُْ اَلةُ  ادَْ ِْٔؾ, َجْقِف  ِف  افهَّ َِّ َٔٚمِ  َوَأْؾَوُؾ  اف َد  افهِّ ًْ رِ  َب ْٓ َٔٚمُ  َرَمَوَٚن, َص  ِص

رِ  ْٓ مِ  اهللِ َص شاْدَُحرَّ
 (ُ)

. 

ٚنَ » قْلُ: َُقَل  َحتَّك َيُهقمُ  - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - اهللَِّ َرُشقُل  ـَ َٕ  َٓ 

ىِرُ  ٍْ ىِرُ , ُي ٍْ َُقَل  َحتَّك َوُي ُٝ  َوَمٚ, َيُهقمُ  َٓ  َٕ  ظِٔف اهلل صذ - اهللَِّ َرُشقَل  َرَأْي

َؾ  - وشِؿ َّ ُْ َٔٚمَ  اْشَت رٍ  ِص ْٓ َّٓ  َؿطُّ  َص رٍ  ِف  َرَأْيُتفُ  َوَمٚ, َرَمَوٚنَ  إِ ْٓ َثرَ  َص ـْ  ِمْْفُ  َأ

ًَٔٚمٚ ٌَٚنَ  ِف  ِص ًْ  ش.َص

 (: 1/583قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - َصْقَمفُ  َأنَّ  َظَذ  َدفٌِٔؾ  ّفُٔ: َِ َِّؿَ  َظ ْ  - َوَش ـْ  َل ُُ ٚ َي رٍ  خُمَْتهًّ ْٓ  بَِن

رٍ  ُدونَ  ْٓ فُ  َص َّٕ ٚنَ  َوَأ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - ـَ َِ َِّؿَ  َظ دُ يَ  - َوَش َٔٚمَ  ْنُ ٚ افهِّ ًٕ َٚٔ دُ  َأْح   َوَيْنُ

ْىرَ  ٍِ ٚ, اْف ًٕ َٚٔ فُ  َأْح َِّ ًَ ٚنَ  َوَف ُؾ  ـَ ًَ ٍْ َتِؤفِ  َمٚ َي َْ ُٚل  َي ـْ  احْلَ ِدهِ  ِم رُّ ـْ  جَتَ ٚلِ  َظ ٌَ َْص ْٕ  ا

َُٔتٚبِعُ  ْقَم, َؾ ـْ  افهَّ سِ  َوِم ُْ َُٔتٚبِعُ  َذفَِؽ  َظ ْؾَىٚرَ  َؾ  . اإْلِ

فُ  َظَذ  َوَدفٌِٔؾ  َّٕ ًْ  ََيُصُّ  َأ ْقمِ  ٌَٚنَ َص َثرَ  بِٚفهَّ ـْ ـْ  َأ هِ  ِم  ىػا .َؽْرِ
********** 

 

                                                           
 (.ُُّٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 ]فضل صيام أيام البيض[ 

ـْ ) – 184 ٚ»: َؿَٚل  - ظْف اهلل رض - َذرٍّ  َأِب  َوَظ َٕ  صذ - اهللَِّ  َرُشقُل  َأَمَر

ـَ  َُٕهقمَ  َأنْ  - وشِؿ ظِٔف اهلل رِ  ِم ْٓ َٜ  افنَّ ٚمٍ  َثاَلَث ةَ  َثاَلَث : َأيَّ َة, عَ َوَأْربَ , َظْؼَ  َظْؼَ

ةَ  َوََخَْس  ش َظْؼَ
 (ُ)

لُّ  َرَواهُ . 
ٚئِ ًَ ِمِذيُّ , افَّْ ْ َحفُ , َوافسِّ ـُ  َوَصحَّ ٌَّٚنَ  اْب  .(ِح

 ******************************* الشرح:

 .احلسٜح يبٝإ َؿطٚع١ٝ صٝاّ أٜاّ ايبٝضغام املصٓف 
وهل فٔٚيل  ؛ ٕن افَّر يُقن مُتّؾ افٌٔٚض,آشؿ اذِب شّٔٝو

وربم ـٚن ف فِٜٔ اخلٚمًٜ ظؼ بدار, ويُقن متٚمف ف فِٜٔ افرابًٜ ظؼ, اإل

 مـ ـؾ صٓر.

 : ؿقفغاختِػ أهؾ افًِؿ ف حُؿ صٔٚمٓٚ إػ و

ِبذا ظذ اشتحٌٚب صٔٚم هذه إيٚم  ءاشتدل مجٓقر افًِم ايكٍٛ األٍٚ:

 .احلديٞ

                                                           
 كقاؿ ,(ّْٖٔ ,ّْٕٔ) حباف كابن ,(ُٕٔ) كالترمذم ,(ِِِ/ ْ) النسائيأخرجو اإلماـ  (ُ)

, كلهم من طريق يحيى بن ساـ عن موسى بن طلحة عن أبي ذر «حسن حديث ىذا: »الترمذم
رضي اهلل عنو بو. كيحيى بن ساـ قاؿ أبو داكد: بلغني أنو ال بأس بو. كقاؿ اآلجرم: ككأنو لم 

 أخرجوكقاؿ فيو:  (:ُٕٔٓيرضو, كلو طرؽ كشواىد ذكرىا المحقق, كىو في الصحيحة برقم )
 عبد عن عوانة أبي عن( ّْٔ ك ّّٔ/  ِ) كأحمد( ْٓٗ) حباف كابن( ِّٖ/  ُ) النسائي
 فصم صائما كنت إفىريرة رضي اهلل عنو بلفظ: " أبي عن طلحة بن موسى عن عمير بن الملك

 موعبمج الحديث أف القوؿ كجملة", ثم ذكر حديث الباب, ثم قاؿ: البيض األياـ يعني. الغر أياـ
 , ككذلك مشايخنا على قبولو, كعلى العمل بو.أعلم كاهلل. الدرجات أقل على حسن الطرؽ ىذه
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ثالثٜ وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ ظدم تًغ هذه إيٚم اف ايكٍٛ ايجاْٞ:

 .بؾ يهقم مـ أي افنٓر

َٚذةُ : ففٞ َػًِ ًَ , مـ ضريؼ ُم ُٜ َدِويَّ ًَ َٚ اْف ْٝ  َأُنَّ َف َٖ َٜ رض اهلل  -َش َظٚئَِن

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َزْوَج  -ظْٓٚ َِ َِّؿَ  َظ ٚنَ : »َوَش ـَ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  َأ َِ  َظ

َِّؿَ  ـْ  َيُهقمُ  َوَش ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ َٜ  َص ٍٚم؟ َثاَلَث ْٝ  شَأيَّ ؿْ : »َؿَٚف ًَ ُٝ  ,شَٕ ِْ َُ ٚ َؾ ـْ : »ََلَ  َأيِّ  ِم

ٚمِ  رِ  َأيَّ ْٓ ٚنَ  افنَّ ْٝ  شَيُهقُم؟ ـَ ْ : »َؿَٚف ـْ  َل ُُ ٌَٚيِل  َي ـْ  ُي ٚمِ  َأيِّ  ِم رِ  َأيَّ ْٓ شَيُهقمُ  افنَّ
 (ُ)

. 

 (: 585-1/584قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
 َٓ َٜ  َو َٚرَو ًَ ِٞ  هِ َهذِ  َبْغَ  ُم ََحِٚدي ْٕ َٚ ا ٚ َؾُِ٘نَّ َٓ َِّ ٌٜ  ـُ ِٜ  َظَذ  َدافَّ َّٔ ْدبِ ؾِّ  َصْقمِ  َٕ  َمٚ ـُ

ؾٌّ  َوَرَد, ـُ َواةِ  َو ـْ افرُّ ك ِم َُ َِعَ  َمٚ َح ِْٔف, اضَّ َِ َّٓ  َظ َّٞ  بِفِ  َأَمرَ  َمٚ َأنَّ  إ ْٔفِ  َوَح َِ  َظ

 . َوَأْؾَوُؾ  َأْوَػ  بِفِ  َوَوصَّ 

ٚ فُ  َوَأمَّ ُِ ًْ
ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - ؾِ َِ َِّؿَ  َظ فُ  - َوَش َِّ ًَ َِ ٚنَ  َؾ ًِْرُض  ـَ فُ  َمٚ َففُ  َي ُِ ٌِ ـْ  ُيْن  َظ

َ  َوَؿْد  َذفَِؽ, ُمَراَظٚةِ  ِٚرعُ  َظغَّ ٚمَ  افنَّ َمءِ  اْفٌِِٔض, َأيَّ َِ ًُ ِْ ِٔغِ  ِف  َوفِ ًْ ِٜ  َت ٚمِ  افثَّاَلَث َيَّ ْٕ  ا

ٚ ُيَْْدُب  افَّتِل َٓ ـْ  َصْقُم ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ ةٌ  َأْؿَقاٌل  َص ُدَهٚ َظْؼَ ِح  ِف  َهْ ْ  ىػا .افؼَّ
 (: 301-4/300ٚقاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )

ٌَِٚب  َظَذ  َدفٌِٔؾ  فُٔ: ٚمِ  َصْقمِ  اْشتِْح ُٜ  َوِهلَ  اْفٌِٔضِ  َأيَّ ُٜ  افثَّاَلَث ََّْٔ ًَ  ِف  ادُْ

, ِٞ ِدي ُٚق  َوَؿعَ  َوَؿْد  احْلَ ٍَ تِّ ِٓ َمءِ  َبْغَ  ا َِ ًُ َّٕ  َظَذ  اْف ُّٛ  فُ َأ َتَح ًْ قنَ  َأنْ  ُي ُُ  افثَّاَلُث  َت

قَرةُ  ـُ رِ  َوَشطِ  ِف  ادَْْذ ْٓ َم  افنَّ ٚهُ  ـَ َُ . َح   افََّْقِويُّ

                                                           
 (.َُُٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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قا ٍُ َِ ٚ: ِف  َواْخَت َٓ
ِِْٔٔ ًْ   َت

 َٛ قرُ  َؾَذَه ُٓ ّْ َٚ إَػ  اْْلُ َٞ  َأُنَّ , َوَرابِعَ  َظَؼَ  َثٚفِ  . َظَؼَ  َوَخِٚمَس  َظَؼَ

َٞ  َظَؼَ  افثَِّّٚن  ِهلَ : َوِؿَٔؾ  ابِعَ  َظَؼَ  َوافثَّٚفِ  . َظَؼَ  َوافرَّ

 ُٞ قرُ  َذرٍّ  َأِب  َوَحِدي ـُ ٌَِٚب  ِف  ادَْْذ ٚهُ  َوَمٚ اْف َٕ ْر ـَ ـْ  َذ ِٞ  ِم ََحِٚدي ْٕ  ِف  اْفَقاِرَدةِ  ا

  قا َذفَِؽ. َيُردُّ  هُ مًْٚ
إٔف ـٚن يهقم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر ؾَد   طوأمٚ مٚ جٚء ظـ افٌْل 

هل افٌٔض أم ؽرهٚ, ورجح افنقـّٚن أُنٚ اختِػ ؿقل أهؾ افًؿ هؾ 

  ؽرهٚ, حٔٞ ؿٚل ف ٕٔؾ إوضٚر: 

قا ٍُ َِ ِٔغِ  ِف  اْخَت ًْ ِٜ  َهِذهِ  َت ٚمِ  افثَّاَلَث َيَّ ْٕ ِٜ  ا ٌَّ َتَح ًْ ـْ  ادُْ ؾِّ  ِم ٍر: ـُ ْٓ   َص

َهٚ َ نَّ ٍَ رُ  َؾ َّ ـُ  ُظ ىَِّٚب, ْب ـُ  اخْلَ ًُقٍد, َواْب ًْ , َوَأُبق َم ُهؿْ  َذرٍّ ـْ  َوَؽْرُ ِٜ  ِم َحَٚب  افهَّ

ٌٜ -رض اهلل ظْٓؿ- ـْ  , َومَجََٚظ ًِغَ  ِم لِّ  َوَأْصَحُٚب  افتَّٚبِ
ًِ ٚؾِ ٚمِ  افنَّ يَّ

َٖ  . اْفٌِٔضِ  بِ

ُؾ  َُ َٜ  َؿْقُل  َهَذا َظَذ  َوُيْن مُ  َظٚئَِن دِّ ََ ٌَٚيِل  َٓ : »ادَُْت ـْ  ُي رِ  َأيِّ  ِم ْٓ  . شَصٚمَ  افنَّ

 َٛ ـْ  َوُأِجٔ َٖنَّ  َذفَِؽ  َظ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - افٌَِّْلَّ  بِ َِ َِّؿَ  َظ فُ  - َوَش َِّ ًَ ٚنَ  َف ِرُض  ـَ ًْ  َففُ  َي

فُ  َمٚ ُِ ٌَ ـْ  َيْن   َذفَِؽ. ُمَراَظٚةِ  َظ

ٚنَ  َأوْ  ُؾ  ـَ ًَ ٍْ َٔٚنِ  َذفَِؽ  َي ٌَ
َقازِ  فِ ؾُّ  ’اْْلَ ـُ فِ  ِف  َذفَِؽ  َو َِّ  بِفِ  َأَمرَ  َوَافَِّذي َأْؾَوُؾ, َح

َتفُ  بِفِ  َأْخَزَ  َؿْد  ُٚهؿْ  ُأمَّ ََّْٔفُ  بِفِ  َوَوصَّ ُؾ  َفُف, َوَظ َّ ُْٔح ُؼ  َؾ َِ  افثَّاَلِث  َظَذ  افثَّاَلِث  ُمْى

ََّٔدةِ  ََ ٚمِ  ادُْ َيَّ ْٕ ِٜ  بِٚ ََّْٔ ًَ  .ادُْ
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ًِلّ  َواْخَتٚرَ  َٚ َوآَخُروَن: افََّْخ ِر. آِخرُ  َأُنَّ ْٓ   افنَّ

ـُ  َواْخَتٚرَ  ًَ يُّ  احْلَ ٌَْكِ : اْف ٌٜ َٚظ َٚ َومَجَ ـْ  َأُنَّ فِفِ  ِم  . َأوَّ

ُٜ  َرْت َواْخَتٚ َٔٚمَ  َوآَخُروَن: َظٚئَِن ِٝ  ِص
ٌْ ًَّ ََحدِ  اف ْٕ ْثَْْغِ  َوا ِٓ ـْ  َوا ةِ  ِم ٍر, ِظدَّ ْٓ  َص

ٚءِ  افثُّاَلَثٚءِ  ُثؿَّ  ًَ َْربِ ْٕ ٔسِ  َوا ِّ ـْ  َواخْلَ رِ  ِم ْٓ َدُه, افَِّذي افنَّ ًْ ِٞ  َب َِْحِدي قرِ  فِ ـُ  ِف  ادَْْذ

ٌَِٚب  ٚ اْف َٓ  . َظْْ

لُّ  َوَؿَٚل 
َِ

َٓ ْٔ ٌَ ٚنَ » :اْف ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - فٌَِّْلُّ ا ـَ َِ َِّؿَ  َظ ـْ  َيُهقمُ  - َوَش ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ  َص

 َٜ ٚمٍ  َثاَلَث ٌَٚيِل  َٓ  َأيَّ ـْ  ُي رِ  َأيِّ  ِم ْٓ َم  شَصٚمَ  افنَّ ِٞ  ِف  ـَ . َحِدي َٜ   َظٚئَِن

ؾُّ : َؿَٚل  ُُ ـْ  َؾ َؾ  َرآهُ  َم ًَ ْقًظٚ َؾ َرُه, َٕ ـَ ُٜ  َذ َِ  َذفَِؽ  مَجِٔعَ  َرَأْت  َوَظٚئَِن َْٖض ْٝ َؾ ََ . 

وَيِّٚنُّ  َوَؿَٚل  َٔٚمُ : افرُّ ِٜ  ِص ٚمٍ  َثاَلَث ـْ  َأيَّ ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ , َص ٌّٛ َتَح ًْ ْٝ  َؾِ٘نْ  ُم ََ ٍَ ٚمُ  اتَّ  َأيَّ

ٚنَ  اْفٌِٔضِ  َّٛ  ـَ  .َأَح

ٍٞ  َوِف  فُ  َحِدي ًَ ـُ  َرَؾ رَ  اْب َّ ُل  ": ُظ رِ  ِف  اْثَْْغِ  َأوَّ ْٓ ٚنِ  افنَّ ًَ َدهُ  َوََخِٔ ًْ  " َب

ـْ  َوُرِويَ  فُ  َمٚفٍِؽ  َظ َّٕ َرهُ  َأ ُْ ِٔغُ  ُي ًْ   افثَّاَلِث. َت

ْتِح  ِف  َؿَٚل  ٍَ اَلمِ  َوِف : اْف ـْ  َواِحدٍ  َؽْرِ  ـَ َمءِ  ِم َِ ًُ ٌََٚب  إنَّ : اْف َٔٚمِ  اْشتِْح ٚمِ  ِص  َأيَّ

ٌَِٚب  َؽْرُ  اْفٌِِٔض, َٔٚمِ  اْشتِْح ِٜ  ِص ٚمِ  َثاَلَث ـْ  َأيَّ ؾِّ  ِم ٍر. ـُ ْٓ ك َص َٓ َت ْٕ  .ا

؛ ُهقَ  َوَهَذا ؼُّ َ  احْلَ َؾ  نَّ ِٕ ِؼ  مَحْ َِ َّٔدِ  َظَذ  اْدُْى ََ َْٚ ادُْ ُٓ رٌ  َه ذِّ ًَ  . ُمَت

َذفَِؽ  ـَ ٌَُٚب  َو ِٝ  اْشتِْح
ٌْ ًَّ ََحدِ  اف ْٕ ْثَْْغِ  َوا ِٓ ـْ  َوا ٍر, ِم ْٓ  َوافثُّاَلَثٚءِ  َص

ٚءِ  ًَ َْربِ ْٕ ٔسِ  َوا ِّ ـْ  َواخْلَ رٍ  ِم ْٓ ٌَِٚب  َؽْرُ  َص ِٜ  اْشتِْح ٚمٍ  َثاَلَث ـْ  َأيَّ ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ  .َص
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ك َوَؿْد  َُ ٚؾِظُ  َح ْتِح: ِف  احْلَ ٍَ ِٔغِ  ِف  اْف ًْ ِٜ  َت ٚمِ  افثَّاَلَث َيَّ ْٕ ِٜ  ا ََ َِ ةَ  ادُْْى  َأْؿَقاٍل, َظَؼَ

ٚ َوَؿْد  َٕ ْر ـَ َثَرَهٚ, َذ ـْ ؼُّ  َأ َٚ َواحْلَ ََك َأُنَّ ٌْ ٚ َظَذ  َت َٓ قنُ  إْضاَلِؿ ُُ َٔ ٚئِؿُ  َؾ ا, افهَّ ً  َوِف  خُمَرَّ

ٍٝ  َأيِّ  ٚ َوْؿ َٓ ْد  َصَٚم ََ َؾ  َؾ ًَ وَع؛ َؾ ـْ  ادَْْؼُ ٚ َٓ  َفُِ َٓ ُِ ًَ ٍْ ٚمِ  ِف  َي  . اْفٌِٔضِ  َأيَّ

ِٚصُؾ  ـْ  َؾٚحْلَ ِٞ  ِم ٌَِٚب: َأَحِٚدي ٌَُٚب  اْف َٔٚمِ  اْشتِْح ِٜ  ِص ًَ ًْ
ٚمٍ  تِ ْـ  َأيَّ ؾِّ  ِم رٍ  ـُ ْٓ  : َص

 ٌٜ , َثاَلَث ٌٜ ََ َِ ٚمُ  ُمْى ُٝ  اْفٌِِٔض, َوَأيَّ ٌْ ًَّ ََحُد  َواف ْٕ ْثَْْغِ  َوا ِٓ ْٓ  ِف  َوا  َوافثُّاَلَثٚءُ  ٍر,َص

ٚءُ  ًَ َْربِ ْٕ ُٔس  َوا ِّ ٍر.  ِف  َواخْلَ ْٓ  ىػاَص
********** 
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 [تطوع المرأة بإذن زوجها]

ـْ ) – 181  ظِٔف اهلل صذ - اهللَِّ َرُشقَل  َأنَّ : ظْف اهلل رض - ُهَرْيَرةَ  َأِب  َوَظ

ْرَأةِ  حَيِؾُّ  َٓ »: َؿَٚل  - وشِؿ َّ ِْ َٚوَزْوُج  َتُهقمَ  َأنْ  فِ َّٓ  َصِٚهٌد  َٓ شبِِْ٘ذِٕفِ  إِ
 (ُ)

ٌؼ .  ٍَ  ُمتَّ

ْٔفِ  َِ ظُ , َظ ٍْ َِّ ٌَُخِٚريِّ  َواف ِْ  . فِ

شَرَمَوٚنَ  َؽْرَ »: َداُودَ  َأُبق َوَزادَ 
 (ِ)

). 

 ******************************* الشرح:

 .ضاق املصيف احلدٓح لبٔاٌ أٌ تطْع املسأٗ ال جيْش إال بإذٌ شّجَا

 .شحَيِؾُّ  َٓ » قْلُ:

 أي ٓ َيقز.

ْرَأةِ » قْلُ: َّ ِْ  .شفِ

 أي ادتزوجٜ.

ٚ َتُهقمَ  َأنْ » قْلُ: َٓ  .شَصِٚهٌد  َوَزْوُج

خرج بف افٌٚئٛ؛ ٕن ادْع مـ صٔٚمٓٚ حتك ٓ حيتٚج افزوج إػ زوجتف 

 ؾٔجدهٚ منٌقفٜ.

                                                           
رحمو اهلل تعالى في صحيحو  مسلماإلماـ ك  ,(ُٓٗٓ) في صحيحو البخارمأخرجو اإلماـ  (ُ)

 فإنو أمره, غير عن نفقة من أنفقت كما بإذنو, إال بيتو في تأذف كال: »البخارم كزاد ,(َُِٔ)
 .«لو أجره نصف فإف أمره غير من كسبو من: »قاؿ أنو إال لمسلم كمثلو. «شطره إليو يؤدل

 .صحيح كإسنادىا( ِْٖٓ) السننفي  أبو داكدأخرجو اإلماـ  (ِ)



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]باب صوم التطوع وما نهي عن صومه[  

 

[261] 
 

  

ًٌٚ ف شٍر, أو ؽر َٚفّٗٛ احلسٜح: , أن فزوجتف أن هأن مـ ـٚن ؽٚئ

 .ٌر إذٕفىقع بم تنٚء مـ إيٚم بتت

َّٓ » قْلُ:  .شبِِْ٘ذِٕفِ  إِ

 .أي روٚه بذفؽ

ؾهقمٓٚ يهح, وفُْٓٚ تٖثؿ؛ ٕٕف خٚفٍٝ أمر افٌْل ؾ٘ن ل يٖذن وصٚمٝ 

 صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف ذفؽ.

 (: 6/252قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
 ُٞ ِدي ِريؿِ  َظَذ  َيُدلُّ  َواحْلَ عِ افتَّىَ  َصْقمِ  ََتْ ٚ إْذنِ  بُِدونِ  ادَْْرَأةِ  َظَذ  قُّ َٓ  َزْوِج

ِٚضِ  قرِ  َؿْقُل  َوُهقَ  احْلَ ُٓ ّْ  . اْْلُ

ُض  َوَؿَٚل  ًْ لِّ  َأْصَحِٚب  َب
ًِ ٚؾِ َرهُ : افنَّ ُْ  . ُي

ِحُٔح : افََّْقِويُّ  َؿَٚل  ُل, َوافهَّ َوَّ ْٕ َِقْ : َؿَٚل  ا ْٝ  َؾ ْرِ  َصَٚم ٌَ ْٝ  َصحَّ  إْذِٕفِ  بِ َّ
 َوَأثِ

ْختاَِلِف  ,اْلِْ  ِٓ ِٜ
ٌُقلِ  َوَأْمرُ  َٓ ََ  . اهللَِّ إَػ  اْف

ُد : َأْيًوٚ افََّْقِويُّ  َؿَٚل  ِـّ َٗ ٌُقُت  افتَّْحِريؿَ  َوُي َزِ  ُث ظِ  اخْلَ ٍْ َِ ِل, بِ ْٓ  َوُوُروُدهُ  افَّْ

ظِ  ٍْ َِ َزِ  بِ َْعُ  َٓ  اخْلَ ّْ ُغ؛ ُهقَ  َبْؾ  َذفَِؽ, َي َِ فُ  َأْب َّٕ َ دِ  َظَذ  َيُدلُّ  ِٕ ُـّ َٖ َْمرِ  َت ْٕ قنُ  ,ؾِٔفِ  ا ُُ َٔ  َؾ

 ًّٓ  . افتَّْحِريؿِ  َظَذ  َدا

ُٛ : َؿَٚل  ٌَ ْوِج  َأنَّ  افتَّْحِريؿِ  َهَذا َوَش َتٚعِ  َحؼَّ  فِِزَّ ّْ
ْشتِ ِٓ ٚ ا ؾِّ  ِف  ِِبَ , ـُ ٍٝ  َوْؿ

فُ  َُّ ٌٛ  َوَح ْقِر, َظَذ  َواِج ٍَ ُتفُ  َؾاَل  اْف قِّ ٍَ ِع, ُت َتٚعَ  َأَرادَ  َوإَِذا بِٚفتََّىقُّ ّْ
ْشتِ ِٓ ٚ ا  َجٚزَ  ِِبَ

ُد َويَ  ًُ ٍْ ٚ َٓ  .َصْقُم
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ِٔٔدِ  َوَطِٚهرُ  َْ ِٚهدِ  افتَّ فُ  بِٚفنَّ َّٕ ٚ ََيُقزُ  َأ عُ  ََلَ ٚنَ  إَذا افتََّىقُّ ْوُج  ـَ ًٌٚ, افزَّ
َِقْ  َؽٚئِ  َؾ

 ْٝ َِٔٚم, َأْثَْٚءِ  ِف  َوَؿِدمَ  َصَٚم فُ : ِؿَٔؾ  افهِّ َِ ٚدُ  َؾ ًَ ٚ إْؾ َٓ ـْ  َذفَِؽ  َصْقِم , َؽْرِ  ِم ٍٜ َراَه  ـَ

َْك َوِف  ًْ ٌَ  َم ْٔ ٌَ قنَ  َأنْ  ِٜ اْف ُُ ُٞ  َمِريًوٚ َي ْٔ َتىِٔعُ  َٓ  بَِح ًْ َمعَ  َي  . اْْلِ

ُٛ  َومَحََؾ  َِّ َٓ لَ  ادُْ ْٓ قرَ  افَّْ ـُ َٚل  افتَِّْْزيفِ  َظَذ  ادَْْذ ََ ـْ  ُهقَ : َؾ ـِ  ِم ًْ ِة, ُح َٚذَ ًَ  ادُْ

ٚ َؾ  َأنْ  َوََلَ ًَ ٍْ ـْ  َت ٚئِضِ  َؽْرِ  ِم ٍَ ْرِ  اْف ٌَ ُه, َٓ  َمٚ إْذِٕفِ  بِ ْٔ  َيُيُّ ٌْىَِؾ  َأنْ  َففُ  َس َوَف ًْٔئٚ ُي  َص

ـْ  ِٜ  ِم ْٝ  إَذا اهللَِّ, َضَٚظ َِ ْرِ  ؾِٔفِ  َدَخ ٌَ  . إْذِٕفِ  بِ

ٚؾِظُ  َؿَٚل  ِٞ  َطِٚهرِ  ِخاَلُف  َوُهقَ : احْلَ ِدي  ىػا .احْلَ
وجقب ضٚظٜ افزوج مـ زوجتف, إذ أن اهلل ظز وجؾ مع ُمٌتف  ّفُٔ:

 حتك يٖذن َلٚ.فِهٔٚم, ل يٖذن فِّرأة بٚفهقم تٍْاًل وزوجٓٚ صٚهد 

ف تٖخر ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ ؿوٚء افتل ذـرهٚ افًِمء  ومـ إوجف

رموٚن إػ صًٌٚن أُنٚ ـٕٚٝ َتنك أن يُقن فٌِْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف 

 وشِؿ ؾٔٓٚ حٚجٜ, ؾٔجدهٚ منٌقفٜ بٚفهٔٚم.

َٜ : ففٞ ايصخٝخني ٚ, اهللَُّ َرِضَ  مـ حديٞ َظٚئَِن َٓ َُقُل  َظْْ ٚنَ »: َت قنُ  ـَ ُُ  َي

ْقمُ  َظَعَّ  ـْ  افهَّ َّٓ  َأْؿِِضَ  َأنْ  َأْشَتىِٔعُ  َؾَم  َرَمَوَٚن, ِم ٌَٚنَ  ِف  إِ ًْ شَص
(ُ)

َٔك َؿَٚل  , : حَيْ

ُؾ  ٌْ ـَ  افنُّ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  بِٚفٌَِّْلِّ  َأوْ  افٌَِّْلِّ  ِم َِ َؿ. َظ َِّ  َوَش

 
 

                                                           
 (.ُُْٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُٓٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 (: 4/191قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
 َّ ًِْػ  َظَذ  َيُدلُّ  َٚوُِم َيَٚدةِ  َو فُ  افزِّ َّٕ ْٔفِ  اهللَُّ  َصذَّ  َأ َِ َِّؿَ  َظ ٚنَ  َوَش ؿُ  ـَ ًِ َْ ٚئِفِ  َي ًَ

ِ  فِْ

ِدُل, ًْ َٔ ٚنَ  َؾ ـَ ُٕق َو ـَ  َيْد ٚ, َؽْرِ  ِف  ادَْْرَأةِ  ِم َٓ
ْقَبتِ ٌُِّؾ  َٕ ََ ُٔ ُس  َؾ ِّ ِْ ـْ  َوَي  مِجٍَٚع. َؽْرِ  ِم

َْٔس  َِ ٚ ِف  َؾ َٓ
ِِ ٌْ ءٍ  ُص ـْ  بَِقْ َْعُ  َمٚ فَِؽ ذَ  ِم ّْ ْقَم, َي ؿَّ  افهَّ ُٓ َِّ َّٓ  اف َٚل  َأنْ  إِ ََ َٚ ُي  إُِنَّ

 ْٝ َٕ ٚ َّٓ  َتُهقمُ  َٓ  ـَ ْ  بِِْ٘ذِِٕف, إِ ـْ  َوَل ُُ َْٖذنُ  َي ْحتَِملِ  َي َِٔٚجفِ  ِٓ
ٚ, اْحتِ َٓ ْٔ  َوَٚق  َؾَِ٘ذا إَِف

 ُٝ ٚ, َأِذنَ  اْفَقْؿ ٚنَ  ََلَ ـَ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  ُهقَ  َو َِ َِّؿَ  َظ ثِرُ يُ  َوَش ْقمَ  ُْ ٌَٚنَ  ِف  افهَّ ًْ َم  َص  ـَ

ِْٖت 
َٔ َد  َش ًْ ْٝ  َؾَِِذفَِؽ  َأْبَقاٍب, َب َٕ ٚ ُٖ  َٓ  ـَ َّٔ َٓ ٚ َيَت َوٚءُ  ََلَ ََ َّٓ  اْف ٌََٚن.  ِف  إِ ًْ  ىػاَص

 ."شَرَمَوٚنَ  َؽْرَ : »َداُودَ  َأُبق َوَزادَ " قْلُ:

أي ٓ يِزم إذن افزوج ف صٔٚم رموٚن؛ ٕن صٔٚم رموٚن ؾرض وحتؿ 

 . مجٔع ادٍُِغ مـ افرجٚل وافًْٚءظذ

ٚ دًْٓف رموٚن بٌر ظذر ذظل ؾٓق آثؿ,  بؾ إن افزوج إذا ؾىر زوجتف

 .مـ صًرة مـ صًٚئر اهلل ظز وجؾ

 ٌٖ ٜؿٌُ ايٓٗٞ قطا٤ ضَطإ؟َػأي١ 
ًٕؿ, ينّؾ افْٓل أيٚم افَوٚء فرموٚن؛ ُٕنٚ واشًٜ, وتًتىٔع ادرأة أن 

 ًْٜ.تَِض ف أيٚم ـثرة ضقال اف

   , وهُذا شٚئرطـم ـٕٚٝ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ تًٍؾ مع افٌْل 

 .ط أزواجف
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ؾٔجٛ ظِٔٓٚ أن تٍىر ضٚظٜ فزوجٓٚ, وفُـ مٚ ل يوؼ ظِٔٓٚ وؿٝ 

افَوٚء؛ ؾ٘ن وٚق ظِٔٓٚ وؿٝ افَوٚء وجٛ ظِٔٓٚ افَوٚء دون إذن 

زوجٓٚ, وٓ َيقز فزوجٓٚ أن يًّْٓٚ مـ ؿوٚء رموٚن إذا وٚق ظِٔٓٚ 

 ف افَوٚء.افقؿٝ 

  إػ ؿٔٚس افَوٚء ظذ صٔٚم رموٚن. وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ

 (: 1/585يف ايػبٌ )حٝح قاٍ َِٚٓٗ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل 
ْوِج  بَِحؼِّ  اْفَقَؾٚءَ  َأنَّ  َظَذ  َدفٌِٔؾ  فُٔ: ـْ  افزَّ عِ  ِم ْقِم,  افتََّىقُّ ٚبِٚفهَّ  َرَمَوٚنُ  َوَأمَّ

فُ  َّٕ ُٛ  َؾِ٘ ْٔفِ  ََيِ َِ ِرهَ  نْ َوإِ  َظ ْوُج, ـَ ُٚس  افزَّ ََ ْٔفِ  َوُي َِ َوُٚء,  َظ ََ َِقْ اْف ْٝ  َؾ َؾ  َصَٚم ٍَ  افَّْ

ْرِ  ٌَ ْٝ  إْذِِٕف, بِ َٕ ٚ ًٜ  ـَ َِ مٍ  َؾِٚظ  ىػا .دَُِحرَّ
 (: 6/252ٚنصيو قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )

ُُ ُِْل ِْل :«إٓ بِِْ٘ذِٕفِ »: َق ًْ َٔٚمِ  َؽْرِ  ِف  َي ٚمِ  ِص َذا َمَوَٚن,رَ  َأيَّ ـَ ََٔٚمِٚت  َشٚئِرُ  َو  افهِّ

 ِٜ ٌَ عِ  بَِهْقمِ  َذفَِؽ  اْختَِهٚصِ  َظَذ  َوَيُدلُّ , اْفَقاِج ِٞ  ِف  َؿْقُففُ  افتََّىقُّ ٌَِٚب  َحِدي : اْف

ـْ » ٌُْد  َأْخَرَجفُ  , َوَمٚشَرَمَوٚنَ  َؽْرِ  ِم اِق  َظ زَّ ـْ  افرَّ ـِ  َضِريِؼ  ِم ًَ ـِ  احْلَ ظِ  َظِعٍّ  ْب ٍْ َِ : بِ

اِّنُّ  َوَأْخَرَج  ,شَرَمَوٚنَ  َؽْرَ  ادَْْرَأةُ  قمُ َتُه  َٓ » ـْ  افىََّزَ ِٞ  ِم ـِ  َحِدي ٌَّٚسٍ  اْب  َظ

: َأْثَْٚءِ  ِف  َمْرُؾقًظٚ ِٞ ـْ » َحِدي ْوِج  َحؼِّ  َوِم ًظٚ َتُهقمَ  َٓ  َأنْ  َزْوَجتِفِ  َظَذ  افزَّ  َتَىقُّ

 َّٓ ْٝ  َؾِ٘نْ  بِِْ٘ذِِٕف, إ َِ ًَ ْ  َؾ ٌَْؾ  َل َْ ٚ ُي َٓ  ىػا .شِمْْ
( ظـ ابـ ظّر وف 6116أخرجف ابـ أب صٌٜٔ ) :ؿقفف ل يٌَؾ مْٓٚ :أقْل

  .ْده فٔٞ بـ أب شِٔؿ ؤًػ ومدفسش
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َجُٚل } :وجؾ ظزوف مثؾ هذا احلديٞ يَقل اهلل  اُمقنَ  افرِّ ٚءِ  َظَذ  َؿقَّ ًَ  بَِم  افِّْ

َؾ  ؿْ  اهللَُّ َؾوَّ ُٓ َو ًْ ًْضٍ  َظَذ  َب  .[14: افًْٚء] {َب

 طٜس إٔ تكّٛ ايًٌٝ ٚظٚجٗا ٜطٜسٖا يف فطاؾ٘: حهِ املطأ٠ اييت ت
ومثِف فق ؿٚمٝ ادرأة مـ ٕقمٓٚ تريد أن تَقم افِٔؾ, وزوجٓٚ ف حٚجٜ 

ٕن ضٚظٜ افزوج واجٌٜ ظِٔٓٚ, ضٚظٜ افزوج,  إفٔٓٚ, ؾٚدَدم ف مثؾ هذه احلٚفٜ

 .مًتحٛ, وٕٚؾِٜوؿٔٚم افِٔؾ 

ٌْدِ ٚثبت يف غٓٔ ابٔ َاج٘:  ـِ  اهللَِّ  مـ حديٞ َظ  َأْوىَف رض اهلل ظْف, َأِب  ْب

ٚذٌ  َؿِدمَ  دََّٚ: َؿَٚل  ًَ ـَ  ُم ٚمِ  ِم ُٚذ؟ َيٚ َهَذا َمٚ: »َؿَٚل  ,ط فٌَِِِّْلِّ  َشَجَد  افنَّ ًَ : َؿَٚل  شُم

 ُٝ ْٔ ٚمَ  َأَت ؿْ  افنَّ ُٓ ُت َْ ُجُدونَ  َؾَقاَؾ ًْ ؿْ  َي ِٓ تِ ٍَ ََشِٚؿ ْؿ, ِٕ ِٓ ِز  ِف  َؾَقِدْدُت  َوَبَىِٚرَؿتِ ٍْ  َأنْ  َٕ

َؾ  ًَ ٍْ َٚل  بَِؽ, فَِؽ ذَ  َٕ ََ ُِقا, َؾاَل : »ط اهللَِّ َرُشقُل  َؾ ًَ ٍْ ُٝ  َفقْ  َؾِّ٘نِّ  َت ْْ  َأَحًدا آِمًرا ـُ

ُجَد  َأنْ  ًْ ْرِ  َي ٌَ ََمْرُت  اهللَِّ, فِ ُجَد  َأنْ  ادَْْرَأةَ  َٕ ًْ ٚ, َت َٓ ُس  َوافَِّذي فَِزْوِج ٍْ دٍ  َٕ َّّ  ُُمَ

َِٔدِه, ي َٓ  بِ دِّ َٗ ٚ َحؼَّ  ادَْْرَأةُ  ُت َ دِّيَ  كَحتَّ  َرِبِّ َٗ ٚ, َحؼَّ  ُت َٓ ٚ َوَفقْ  َزْوِج َََٖلَ ٚ َش َٓ ًَ ٍْ َٕ 

ٍٛ  َظَذ  َوِهلَ  ْ  َؿَت فُ  َل ًْ شمَتَْْ
 (ُ)

 .واهلل أظِؿ, 

********** 

                                                           
(, كقاؿ ُٖٗٗ, كىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل برقم )(ُّٖٓ)ابن ماجو اإلماـ  أخرجو (ُ)

 الشيباني عوؼ ابن كىو ىذا القاسم غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو حسن إسناد كىذافيو: 
, إسماعيل كتابعو, حديث فرد مسلم لو كركل"  التقريب"  في كما يغرب صدكؽ كىو, الكوفي

, كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني (ُّٖ/ْ) أحمد أخرجو, نحوه بو أيوب حدثنا علية ابن كىو
 .التوفيق كباهلل. قوم جيد فالسند كعليو(: كقاؿ فيو: ّّٔٔرحمو اهلل تعالى )
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 ]بيان النهي عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق[ 

ـْ ) – 181 ًِٔدٍ  َأِب  َوَظ ْدِريِّ  َش  صذ - اهللَِّ َرُشقَل  َأنَّ »: ظْف اهلل رض - اخْلُ

ـْ  َُنَك - وشِؿ ظِٔف هللا َٔٚمِ  َظ ْىِر, َيْقمِ : َيْقَمْغِ  ِص ٍِ شافَّْْحرِ  َوَيْقمِ  اْف
 (ُ)

ٌؼ .  ٍَ  ُمتَّ

ْٔفِ  َِ  .(َظ

 ******************************* الشرح:

 .غام املصٓف احلسٜح يبٝإ حط١َ صّٛ ايعٝسٜٔ
 إػ َتريؿ صقمٓم. ءذهٛ مجٓقر افًِموؿد 

ٚشد, وهق آثؿ ظذ ؾًِف ذفؽ؛ ٓرتُٚبف ؾهٔٚمف بٚضؾ وؾ ومـ صٚمٓٚ

 ُنل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ٕن افْٓل هْٚ يرجع إػ ذات افًٌٚدة ًٍٕٓٚ, ؾٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ 

 آفف وشِؿ حرم صقم افًٔديـ مـ أصِٓٚ.

أمٚ ادًٖفٜ إوػ ؾٚفْٓل ـٚن ٕمر خٚرج ظـ افًٌٚدة, وهل حٚجٜ 

افزوجٜ بدون إذن زوجٓٚ, ؾٓل آثّٜ دخٚفٍتٓٚ ٕمر افزوج, ؾ٘ذا صٚمٝ 

افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, وصقمٓٚ يهح ظذ افهحٔح مـ أؿقال 

 أهؾ افًِؿ.

                                                           
 .لمسلم كاللفظ ,(ُُْ/  ََٖ/ ِ) مسلماإلماـ ك  ,(ُُٗٗ)أخرجو اإلماـ البخارم  (ُ)
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افْٓل يَتِض افًٍٚد إذا ـٚن افْٓل يرجع فذات افًٌٚدة, وئٍد و

 افتحريؿ, ويٖثؿ مرتٌُف.

افًٍٚد, وفُْف ئٍد أمٚ إذا ـٚن افْٓل ٕمر خٚرج ظـ افًٌٚدة, ؾال يَتِض 

 افتحريؿ, ويٖثؿ مرتٌُف.

 .شَُنَك – وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - اهللَِّ َرُشقَل  َأنَّ » قْلُ:

وشِؿ, ؾٚفْٓل إصؾ ؾٔف  أي حرم افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف

 .افتحريؿ

إٓ إذا جٚءت ؿريْٜ تكف افْٓل مـ افتحريؿ إػ افُراهٜ, وتكف 

 ٌٚب.إمر مـ افقجقب إػ آشتح

ؿُ  َوَمٚ}ـم ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ـُ ُشقُل  آَتٚ ؿْ  َوَمٚ َؾُخُذوهُ  افرَّ ـُ  َظْْفُ  َُنَٚ

قا ُٓ َت ْٕ  .[1: احلؼ] {َؾٚ

ـْ » قْلُ:  َٔٚمِ  َظ ْىِر, َيْقمِ : َيْقَمْغِ  ِص ٍِ  ش.افَّْْحرِ  َوَيْقمِ  اْف

ؾٚهلل ظز وجؾ ذع هذيـ افًٔديـ فتيٓر ًّٕتف أي فتًٌِٓم بًّْك آخر, 

وا}ه, ـم ؿٚل اهلل ظز وجؾ: ظذ ظٌٚد ُ زِّ َُ ؿْ  َمٚ َظَذ  اهللََّ  َوفُِت ـُ ؿْ  َهَدا ُُ َِّ ًَ  َوَف

ُرونَ  ُُ  .[381: افٌَرة] {َتْن

أن افىٚظٜ فًٔٝ بىٚظٜ إٓ إذا جلء بف ظذ افقجف افذي ذع اهلل  ّفُٔ:

 ظز وجؾ.
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ؾٚفهٔٚم ضٚظٜ هلل رب افًٚدغ, فُـ إن صّٝ ف وؿٝ حرم اهلل ظز 

 صٚر مًهٜٔ هلل ظز وجؾ.وجؾ صٔٚمف, 

َؼ  افَِّذي}فَقل اهلل ظز وجؾ:  َِ َٔٚةَ  ادَْْقَت  َخ ؿْ  َواحْلَ ـُ َق ُِ ٌْ َٔ
ؿْ  فِ ُُ ـُ  َأيُّ ًَ  َأْح

اًل  َّ ِزيزُ  َوُهقَ  َظ ًَ قرُ  اْف ٍُ ٌَ  .[2: ادِؽ] {اْف

 أخِهف, وأصقبف. ٚحػٔ ايعٌُ:

 مٚ ـٚن يٌتٌل بف وجف اهلل ظز وجؾ, وثقابف, وجْتف. فأخًص٘:

ٚ فًْٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ. مٚ ٚأصٛب٘: ًَ  ـٚن مقاؾ

ـِ  ِزَيٚدِ  مـ ضريؼٚيف ايصخٝخني:  , ْب ٌَْرٍ ُٝ : َؿَٚل  ُج ْْ ـِ  َمعَ  ـُ رَ  اْب َّ  -ُظ

ََٖففُ  ,-رض اهلل ظْٓم ًَ َٚل  َرُجٌؾ  َؾ ََ َذْرُت : َؾ ؾَّ  َأُصقمَ  َأنْ  َٕ  َأوْ  َثاَلَثٚءَ  َيْقمِ  ـُ

ٚءَ  ًَ , َمٚ َأْربِ ُٝ ُٝ َؾَقاؾَ  ِظْن َْٔقمَ  َهَذا َْ َٚل  افَّْْحِر, َيْقمَ  اف ََ  افَّْْذِر, بَِقَؾٚءِ  اهللَُّ َأَمرَ : »َؾ

ََٖظٚدَ " شافَّْْحرِ  َيْقمَ  َُٕهقمَ  َأنْ  َوُُنَِْٔٚ ِْٔف, َؾ َِ َٚل  َظ ََ ُف, َؾ َِ ْٔفِ  َيِزيُد  َٓ  ِمْث َِ "َظ
 (ُ)

. 

 ؾّـ وؿع مْف افْذر ف مثؾ هذا احلٚل؛ ؾٕ٘ف يهقم ف يقم آخر, أو ف

 أو يٍُر ـٍٚرة يّغ.مغ آخريـ, يق

ـِ َظِٚمٍر رض اهلل ظْف, : ففٞ َػًِ َٜ ْب ٌَ َْ ـْ َرُشقِل اهلِل مـ حديٞ ُظ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ غِ »َصذَّ اهللُ َظ ِّ
َٔ َٚرُة اْف ٍَّ ـَ َٚرُة افَّْْذِر  ٍَّ شـَ

(ِ)
. 

 
                                                           

 (.ُُّٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َٕٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُْٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 (: 1/585قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ِل افتَّْحِريُؿ,  فُٔ: ْٓ َنَّ َأْصَؾ افَّْ

ِٕ ؛  َْٔقَمْغِ ـِ اْف ِريِؿ َصْقم َهَذْي َدفٌِٔؾ َظَذ ََتْ

قُر.  ُٓ ّْ َٛ اْْلُ ِْٔف َذَه  َوإَِف

 . ٍٜ
َٔ ِه ًْ َّ ْذٌر بِ َٕ ُف  َّٕ َ ِٕ ِر؛  َٓ َْط ْٕ ْذُرُه ِف ا َٕ ْد  َِ

ًَ َم َلْ َيْْ ُٓ َذَر َصْقَم َٕ ْق  َِ  َؾ

َُٚنَٚ ظَ  َِّقَٔل: َُ َم. َيُهقُم َم ُٓ  ىػاْْ
********** 
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 ]بيان النهي عن صيام أيام التشريق[ 

ـْ ) – 181 َذيِلِّ َوَظ َٜ اَْلُ َْٔن ٌَ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -رض اهلل ظْف  -ُٕ

ٍر هللَِِّ »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  ـْ ٍب, َوِذ ٍؾ َوُذْ ـْ ُٚم َأ يِؼ َأيَّ ُٚم افتَّْؼِ ظز  -َأيَّ

شوجؾ
(ُ)

ِِؿٌ . َروَ  ًْ  (.اُه ُم

ـْ ) – 188 َر َوَظ َّ ـِ ُظ َٜ َواْب : َظٚئَِن َٓ ْؿ َؿٚ ُٓ ِٚم »َرِضَ اهللَُّ َظْْ ْص ِف َأيَّ َلْ ُيَرخَّ

ْديَ  ـْ َلْ ََيِِد اَْلَ َّٓ دَِ ـَ إِ ّْ يِؼ َأْن ُيَه شافتَّْؼِ
(ِ)

ٌَُخِٚريُّ   (.. َرَواُه اْف

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن افْٓل ظـ صٔٚم أيٚم  زمحُ اهلل تعاىل احلدٓجني: ضاق املصيف

 ل َيد اَلدي. إذاافتؼيؼ فٌر احلٚج, 

هل افٔقم احلٚدي ظؼ, وافثّٚن ظؼ, وافثٚفٞ ظؼ, مـ  أٜاّ ايتؿطٜل:ٚ

 صٓر ذي احلجٜ.

 شّٔٝ بٖيٚم افتؼيؼ؛ ُٕنؿ ـٕٚقا يؼؿقن ؾٔٓٚ حلقم إوٚحلو

 س., أي يوحقُنٚ ظذ افنّواَلدايٚ

 حتك ٓ يهٌٔٓٚ افًٍـ وافًٍٚد.

 
 

                                                           
 «.عز كجل»(, كليس فيو لفظ: ُُُْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

 / فتح(. ِِْ/ ْأخرجو البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 ٚثبت يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: 
ـِ َظِٚمٍر رض اهلل ظْف َؿَٚل:  َٜ ْب ٌَ َْ ِْٔف مـ حديٞ ُظ َِ َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

ََِّؿ:  ٚ»َوَش َٕ يِؼ, ِظُٔد ُٚم افتَّْؼِ , َوَيْقُم افَّْْحِر, َوَأيَّ َٜ َأْهَؾ اإِلْشاَلِم, َوِهَل  َيْقُم َظَرَؾ

ٍب  ٍؾ َوُذْ ـْ ُٚم َأ شَأيَّ
(ُ)

 . 

ٍد, َوَأِب ُهَرْيَرَة, َوَجٚبٍِر,  قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ًْ , َوَش ـْ َظِعٍّ ٌَِٚب َظ َوِف اف

ٍرو  ّْ ـِ َظ َزَة ْب ٍَٕس, َومَحْ , َوَأ َٜ ـِ ُحَذاَؾ ٌِْد اهللَِّ ْب ٍْٔؿ, َوَظ ـِ ُشَح , َوبِْؼِ ْب َٜ َْٔن ٌَ ُٕ َو

ـِ إَ  ٌِْد اهللَِّ ْب ًَِٚص, َوَظ ـِ اف ِرو ْب ّْ , َوَظ َٜ ـِ َمٚفٍِؽ, َوَظٚئَِن ِٛ ْب ًْ ـَ , َو لِّ
ِّ َِ ْش

ٍرو ّْ  .-رض اهلل ظْٓؿ -َظ

َّٓ َأنَّ " يِؼ, إِ َٚم افتَّْؼِ ََٔٚم َأيَّ َرُهقَن افهِّ ُْ ِؿ: َي ِْ ًِ ُؾ َظَذ َهَذا ِظَْْد َأْهِؾ اف َّ ًَ َواف

ـْ َأْصَحِٚب افٌَِّْ  تِِّع إَِذا َلْ َؿْقًمٚ ِم َّ َت ُّ ِْ ُهقا فِ ِهْؿ َرخَّ َؿ َوَؽْرِ َِّ ِْٔف َوَش َِ لِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

يِؼ.  َٚم افتَّْؼِ ْؼِ َأْن َيُهقَم َأيَّ ًَ  ََيِْد َهْدًيٚ َوَلْ َيُهْؿ ِف اف

, َوَأمْحَُد, َوإِْشَحُٚق  لُّ
ًِ ٚؾِ ٍَٕس, َوافنَّ ـُ َأ َُقُل َمٚفُِؽ ْب  ."َوبِِف َي

أيًوٚ ظذ أن أيٚم افتؼيؼ أيٚم ظٔد, أن ادوحل, وادٓدي, َيقز  وُمٚ يدل

أوحٔتف, وهديف, إػ ؿٌؾ ؽروب صّس افٔقم افثٚفٞ ظؼ مـ  ذبحفف أن ي

 ذي احلجٜ, وهق آخر أيٚم افتؼيؼ.

                                                           
رحمو اهلل  (, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعيّٕٕأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

 (. َّٗتعالى برقم )
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أيٚم افتؼيؼ أيٚم أـؾ وذب وذـر هلل رب افًٚدغ, ظٚم ف حؼ ـقن و

 مـ صٓد ادقشؿ, ومـ ل ينٓده.

ٍٚم }ٔٓٚ افتٌُر, ـم ؿٚل اهلل ظز وجؾ: وذع ؾ ُروا اهللََّ ِف َأيَّ ـُ َواْذ

ـِ  ِْٔف دَِ َِ َر َؾال إِْثَؿ َظ َٖخَّ ـْ َت ِْٔف َوَم َِ َؾ ِف َيْقَمْغِ َؾال إِْثَؿ َظ ًَجَّ ـْ َت َّ ُدوَداٍت َؾ ًْ َم

ََك  .{اتَّ

ؾِ "قاٍ اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘:  َّ ًَ ِف  َبُٚب َؾْوِؾ اف

يِؼ  ِٚم افتَّْؼِ  ."َأيَّ

ُٔ َعٖباٍؽ ضضٞ اهلل عُٓٗا: ٍَ اِب ُٚم  " ََٚقا ُِقَمٍٚت: َأيَّ ًْ ٍٚم َم ُروا اهللََّ ِف َأيَّ ـُ َواْذ

يِؼ  ُٚم افتَّْؼِ ُدوَداُت: َأيَّ ًْ ُٚم ادَ , َوإَيَّ ْؼِ ًَ "اف
(ُ)

. 

 (: 8-9/5قاٍ احلافغ ابٔ ضجب ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
 وؾ أيٚم افتؼيؼ وافًّؾ ؾٔٓٚ.بقب ظذ ؾ

.ٚ ًً  وذـر ف افٌٚب أيٚم افتؼيؼ وأيٚم افًؼ, وؾوِٓم مجٔ

أن إيٚم ادًِقمٚت ادذـقرة ف شقرة احلٟ هل أيٚم  ٚشنط ابٔ عباؽ:

 افًؼ, وإيٚم ادًدودات ادذـقرة ف شقرة افٌَرة هل أيٚم افتؼيؼ.

 وف ـؾ مْٓم اختالف بغ افًِمء:

 
 

                                                           
 (.َِ/ِأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو معلقنا ) (ُ)
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 املعًَٛات:فأَا 
ؾَد روي ظـ ابـ ظٌٚس, أُنٚ أيٚم ظؼ ذي احلجٜ, ـم حُٚه ظْف 

 افٌخٚري.

ظـ ابـ ظّر, وظـ ظىٚء, واحلًـ, وُمٚهد, وظُرمٜ  -أيًوٚ  -وروي 

 وؿتٚدة. 

 ف ادنٓقر ظْف. -وهق ؿقل أب حٍْٜٔ, وافنٚؾًل, وأمحد 

ي ظـ ابـ يقم افْحر ويقمٚن بًده, رو ٚقايت طا٥ف١: األٜاّ املعًَٛات:

 ظّر رض اهلل ظْٓم, وؽره مـ افًِػ. 

 هل أيٚم افذبح.وؿٚفقا: 

ظـ ظع, وابـ ظٌٚس, وظـ ظىٚء اخلراشّٚن وافْخًل  - ٚأيًو  -وروي 

 ف روايٜ ظْف. -وهق ؿقل مٚفؽ, وأب يقشػ وُمّد وأمحد 

 أيٚم افذبح أربًٜ, ؿٚل: هل يقم افْحر وثالثٜ أيٚم بًده.ومـ ؿٚل: 

 : -ف خىٌتف يقم افْحر -أب مقشك إصًري, إٔف ؿٚل وؿد روي ظـ 

 ًِقمٚت افتًًٜ افتل ذـر اهلل فهذا يقم احلٟ إـز, وهذه إيٚم اد

افَرآن, ٓ يرد ؾٔٓـ افدظٚء, هذا يقم احلٟ إـز, ومٚ بًده مـ افثالثٜ 

 ."افالئل ذـر اهلل إيٚم ادًدودات, ٓ يرد ؾٔٓـ افدظٚء

 ر اهلل ؾٔٓٚ هق ذـره ظذ افذبٚئح.وهٗٓء جًِقا ذـ

 وروي ظـ ُمّد بـ ـًٛ, أن ادًِقمٚت أيٚم افتؼيؼ خٚصٜ.
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بًد ذـره ف هذه إيٚم  -ؾٚن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ؿَٚل  ٚايكٍٛ األٍٚ أصح;

تِ }ادًِقمٚت:  ًَ ِٝ اْف
ْٔ ٌَ ُؾقا بِْٚف َٔىَّقَّ ُُٕذوَرُهْؿ َوْف ُٔقُؾقا  ْؿ َوْف ُٓ َث ٍَ َُْوقا َت َٔ  {ِٔؼ ُثؿَّ ْف

 .[26]احلٟ:

 هق مٚ يهٔٛ احلٚج مـ افنًٞ وافٌٌٚر. ٚايتفح:

 إـمفف. ٚقطاؤٙ:

وذفؽ حيهؾ يقم افْحر بٚفتحِؾ ؾٔف مـ اإلحرام, ؾَد جًؾ ذفؽ بًد 

ذـره ف إيٚم ادًِقمٚت, ؾدل ظذ أن إيٚم ادًِقمٚت ؿٌؾ يقم افْحر افذي 

 يَٙ ؾٔف افتٍٞ, ويىقف ؾٔف بٚفٌٔٝ افًتٔؼ.

ٕٝ إيٚم ادًِقمٚت أيٚم افذبح فُٚن افذـر ؾٔٓٚ بًد ؿوٚء افتٍٞ ؾِق ـٚ

ووؾٚء افْذور وافتىقف بٚفٌٔٝ افًتٔؼ, وافَران يدل ظذ أن افذـر ؾٔٓٚ ؿٌؾ 

 ذفؽ.

ِٜ إًٕٚم}وأمٚ ؿقفف تًٚػ:  َّ ـْ َِبِٔ ْؿ ِم ُٓ  .[28]احلٟ: {َظَذ َمٚ َرَزَؿ

افْحر, وهق أؾوؾ  إن ذـره ظذ افذبٚئح حيهؾ ف يقم ؾٖمٚ أن يَٚل:

 أوؿٚت افذبح, وهق آخر افًؼ.

إن ذـره ظذ مٚ رزؿْٚ مـ ِبّٜٔ إًٕٚم, فٔس هق ذـره ظذ وإمٚ أن يَٚل: 

ظذ ًّٕٜ رزؿف فْٚ مـ ِبّٜٔ  اافذبٚئح, بؾ ذـره ف أيٚم افًؼ ـِٓٚ, صُرً 

 إًٕٚم؛ ؾ٘ن هلل تًٚػ ظِْٔٚ ؾٔٓٚ ًًٕم ـثرة دٕٔقيٜ ودئْٜ.
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ف شقرة افْحؾ, وَتتص ظؼ ذي احلجٜ مْٓٚ افدٕٔقيٜ:  وؿد ظدد بًض

بحّؾ أثَٚل احلٚج, وإيهَٚلؿ إػ ؿوٚء مْٚشُٓؿ وإٓتٍٚع برـقِبٚ ودرهٚ 

 وًِٕٓٚ وأصقاؾٓٚ وأصًٚرهٚ.

إَيٚب اَلدي وإصًٚره وتَِٔده, وؽٚفٌٚ يُقن وأمٚ افدئْٜ ؾُثرة, مثؾ: 

, وافتَرب بف إػ اهلل, ذفؽ ف أيٚم افًؼ أو بًوٓٚ, وذبحف ف آخر افًؼ

 وإـؾ مـ حلّف, وإضًٚم افَٕٚع وادًس.

ظذ هذه افًْؿ ـِٓٚ, ـم سح  اؾِذفؽ ذع ذـر اهلل ف أيٚم افًؼ صُرً 

ؿْ }بف ف ؿقفف تًٚػ:  ـُ وا اهللََّ َظَذ َمٚ َهَدا ُ زِّ َُ ْؿ فُِت ُُ َرَهٚ َف َذفَِؽ َشخَّ ]احلٟ:  {ـَ

ء صٔٚم رموٚن, وإـمل افًدة, صًُرا ظذ [ , ـم أمر بٚفتٌُر ظْد ؿو11ٚ

 مٚ هدإٚ إفٔف مـ افهٔٚم وافَٔٚم ادَتِض دٌٍرة افذٕقب افًٚبَٜ.

 ٚأَا األٜاّ املعسٚزات:
ؾْٚلّٓقر ظذ أُنٚ أيٚم افتؼيؼ, وروي ظـ ابـ ظّر, وابـ ظٌٚس, 

 رض اهلل ظْٓؿ, وؽرُهٚ.

َؾ ِف َيقْ }واشتدل ابـ ظّر يَقفف:  ًَجَّ ـْ َت َّ ْٔفِ َؾ َِ ]افٌَرة:  {َمْغِ َؾال إِْثَؿ َظ

 [ وإٕم يُقن افتًجٔؾ ف ثّٚن أيٚم افتؼيؼ.211

 مٚ أحًـ مٚ ؿٚل ابـ ظّر. ؿٚل اإلمٚم أمحد:

وؿد روي ظـ ابـ ظٌٚس رض اهلل ظْٓم, وظىٚء, أُنٚ أربًٜ أيٚم: يقم 

 افْحر, وثالثٜ بًده.
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 وف إشْٚد ادروي ظـ ابـ ظٌٚس وًػ.

افٌخٚري ظـ ابـ ظّر وأب هريرة, ؾٓق مـ روايٜ شالم أب وأمٚ مٚ ذـره 

أن ابـ ظّر وأبٚ هريرة ـٕٚٚ َيرجٚن "ادْذر, ظـ محٔد إظرج, ظـ ُمٚهد: 

 ."ف افًؼ إػ افًقق يُزان, ٓ َيرجٚن إّٓ فذفؽ

خرجف أبق بُر ظٌد افًزيز بـ جًٍر ف ـتٚب افنٚف, وأبق بُر ادروزي 

 يـ.افَٚض ف ـتٚب افًٔد

ـٚن أبق هريرة وابـ "ؾذـره, وفٍيف:  -ٕٚ شالم أبق ادْذر ورواه ظٍٚن: 

ظّر يٖتٔٚن افًقق أيٚم افًؼ, ؾُٔزان, ويُز افْٚس مًٓم, وٓ يٖتٔٚن 

 ."فقء إٓ فذفؽ

وروى جًٍر افٍريٚب, مـ روايٜ يزيد بـ أب زيٚد, ؿٚل: رأيٝ شًٔد بـ 

 جٌر

ومـ  -أو اثْغ مـ هٗٓء افثالثٜ  - وظٌد افرمحـ بـ أب فٔذ وُمٚهدا

اهلل أـز اهلل أـز, ٓ إفف إٓ "رأيْٚ مـ ؾَٓٚء افْٚس يَقفقن ف أيٚم افًؼ: 

 ىػا. "اهلل واهلل أـز. اهلل أـز وهلل احلّد
 حهِ صٝاّ أٜاّ ايتؿطٜل: 

 (: 4/311قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
يِؼ, َوِف َذفَِؽ ِخاَلٌف َوَؿْد ُاْشُتِدلَّ ِِبَ  ِٚم افتَّْؼِ ِريِؿ َأيَّ ِٞ َظَذ ََتْ ََحِٚدي ْٕ ِذِه ا

َدُهْؿ.  ًْ ـْ َب َّ ِٜ َؾ َحَٚب  َبْغَ افهَّ
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 ٍَ   ٔفٞ اِيَفِتِح: -احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل  -َقا

اِم, وَ  قَّ ًَ ـِ اْف َبْرِ ْب ـْ افزُّ ُه, َظ ـُ ادُِْْْذِر َوَؽْرُ ـْ َوَؿْد َرَوى اْب َٜ ِم َح ِْ َأِب َض

.ٚ ًَ َِ َقاَز ُمْى ِٜ رض اهلل ظْٓؿ, اْْلَ َحَٚب  افهَّ

ـْ َظِعٍّ  ٚ,  -رض اهلل ظْف  –َوَظ ًَ َِ ِٚص ادََْْْع ُمْى ًَ ـِ اْف ِرو ْب ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب َوَظ

 . لِّ
ًِ ٚؾِ ـْ افنَّ قُر َظ ُٓ  َوُهَق ادَْْن

ـِ  ِْٔد ْب ٌَ َٜ َوُظ َر َوَظٚئَِن َّ ـِ ُظ ـْ اْب تِِّع افَِّذي  َوَظ َّ َت ُّ ِْ َّٓ فِ ُف, إ ًَ ـَ َمْْ ْرٍ َوآَخِري َّ ُظ

ِديِؿ.  ََ لِّ ِف اْف
ًِ ٚؾِ ْدَي, َوُهَق َؿْقُل َمٚفٍِؽ َوافنَّ  َٓ ََيُِد اَْلَ

ِٚرُن.  ََ ٚ ادُْْحَكُ َواْف َٓ ِه َأْيًوٚ َيُهقُم َْوَزاِظلِّ َوَؽْرِ ْٕ ـْ ا ك. َوَظ َٓ َت ْٕ  ا

ُِقَن بِ  ٚئِ ََ ٚ: َواْشَتَدلَّ اْف ًَ َِ َقاِز ٚدَِْْْع ُمْى َّْٔد بِْْٚلَ ََ ْ ُت ٌَِٚب افَّتِل َل  اْف
ِٞ ََٖحِٚدي بِ

تِِّع.  َّ َت ُّ ِْ  فِ

تِِّع:  َّ َت ُّ ِْ َقاِز فِ ُِقَن بِْْٚلَ ٚئِ ََ قِر ِف َواْشَتَدلَّ اْف ـُ َر ادَْْذ َّ ـِ ُظ َٜ َواْب ِٞ َظٚئَِن بَِحِدي

ؾْ  ُؿ افرَّ ُْ ٚ ُح ُٜ ََلَ ٌَ ٔ ٌَِٚب, َوَهِذِه افهِّ اَرُؿْىِّْل َوافىََّحِٚويُّ اْف ِع, َوَؿْد َأْخَرَجُف افدَّ

ِظ:  ٍْ َِ َص َرُشقُل اهللَِّ »بِ َؿ  -َرخَّ َِّ ِْٔف َوَش َِ ْدَي  -َصذَّ اهللَُّ َظ تِِّع إَذا َلْ ََيِْد اَْلَ َّ َت ُّ ِْ فِ

يِؼ  َٚم افتَّْؼِ َْٔس ش, َأْن َيُهقَم َأيَّ ـُ َشاَلٍم َوَف َٔك ْب , َوَفَُُِّْف َوِف إْشَِْٚدِه حَيْ ِقيِّ ََ بِْٚف

 . ِٜ َي ْٔ قُم ا ُّ ُد َذفَِؽ ُظ يِّ َٗ  ُي

ٚصِّ َؿُٚفقا:  ٚمِّ َظَذ اخْلَ ًَ َذفَِؽ بَُِْٚء اْف ـَ , َو ٌٛ َِّٔد َواِج ََ ِؼ َظَذ ادُْ َِ َومَحُْؾ ادُْْى

 . ِٛ  َوَهَذا َأْؿَقى ادََْذاِه

ُٞ افْ  ََٖحِٚدي ٚ, َؾ ًَ َِ َقاِز ُمْى ٚئُِؾ بِْْٚلَ ََ ٚ اْف ِْٔف. َوَأمَّ َِ ٚ َتُردُّ َظ ًً  ىػاٌَِٚب مَجِٔ
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ٍب » قْلُ: ٍؾ َوُذْ ـْ ُٚم َأ يِؼ َأيَّ ُٚم افتَّْؼِ  .شَأيَّ

مع أن إـؾ وافؼب جٚئز ف مجٔع افًْٜ, إٓ مٚ ـٚن ف ُنٚر رموٚن دـ 

تًغ ظِٔف صٔٚمف, أو مـ ـٚن ظِٔف صٔٚم واجٛ: مـ ٕذر, أو ؿوٚء, أو 

 ـٍٚرات, وٕحق ذفؽ.

ع ؾٔٓٚ افهٔٚم, ـم هق افنٖن ف افًٔديـ؛ حتك يُّؾ متتع إٔف يّْ مبع٢ٓ:

ادًِؿ ِبٚ, بم أبٚح اهلل ظز وجؾ فف مـ إـؾ, وافؼب, ومًٚذة أهِف, 

 وؽر ذفؽ.

 ٚقس جا٤ يف غٓٔ اإلَاّ ايساضقطين ضمح٘ اهلل تعاىل: 
َُقُل:  لُّ رض اهلل ظْف, َي

ِّ
ْٓ ًَّ َٜ اف ـُ ُحَذاَؾ ٌُْد اهللَِّ ْب َثِْل مـ حديٞ َظ ًَ َب

َِٕٚدي:  َٚم ِمًْك ُأ تِِف َأيَّ َِ َؿ َظَذ َراِح َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚ »َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ َٚ افَُّْٚس إُِنَّ َأُّيُّ

ٚلٍ  ًَ ٍب َوبِ ٍؾ َوُذْ ـْ ُٚم َأ شَأيَّ
(ُ)

. 

                                                           
(, كأخرجو من حديث أبي ىريرة رضي اهلل ْْٕٓ, َِْٕأخرجو اإلماـ الدارقطني في سننو ) (ُ)

(: كقاؿ فيو: أخرجو الدارقطني ُِْٓعنو, كىو في اإلركاء لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )
طريق سعيد بن سالـ العطار أخبرنا عبد اهلل بن بديل الخزاعي عن الزىرم عن سعيد بن من 

المسيب عن أبى ىريرة بو. إال أنو زاد بعد قولو: " منى ": " أال إف الذكاة في الحلق كاللبة , أال 
كال تعجلوا ...". كىذا إسناد ىالك, العطار ىذا كذاب كما قاؿ أحمد. كقاؿ البخارم: يذكر 

( : " ضعيف ليس بشيء ". ِٖٕ/ٗضع الحديث. كأشار البيهقي إلى ىذا الحديث, كقاؿ )بو 
كقاؿ أيضنا: ىذا موضوع , سعيد بن سالـ العطار متهم بالوضع , قاؿ الحافظ ابن عبد الهادم في 
" تنقيح التحقيق ": )ىذا إسناد ضعيف بمرة , كسعيد بن سالـ أجمع األئمة على ترؾ االحتجاج 

ابن نمير, كقاؿ البخارم: يذكر بوضع الحديث , كقاؿ الدارقطني: يحدث باألباطيل  بو, ككذبو
 (.ُٖٓ/  ْمتركؾ( . نقلو عن الحافظ ابن عبد الهادم: الزيلعي في " نصب الراية ": )
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ٌٔػ. ٚقاٍ عكب احلسٜح ضمح٘ اهلل تعاىل: ًِ  اْفَقاِؿِديُّ َو

 اهلل ظْف, وهق مقوقع. وجٚء ظْده مـ حديٞ أب هريرة رض

أي أن اإلًٕٚن إذا ـٚن متزوًجٚ ؾٕ٘ف يتًٌؾ ويتّتع بزوجتف ف هذه إيٚم؛ 

 ُٕنٚ أيٚم ظٔد وإٔس وراحٜ ومتتع بم أحؾ اهلل ظز وجؾ فْٚ مـ افىٌٔٚت.

ٍر هللَِِّ » قْلُ: ـْ  ش. ظز وجؾ -َوِذ

ـُ }وأيًوٚ ؾٔٓٚ ذـر اهلل ظز وجؾ, ـم ف ؿقل اهلل ظز وجؾ:  ُروا اهللََّ ِف َواْذ

ـِ  ِْٔف دَِ َِ َر َؾاَل إِْثَؿ َظ َٖخَّ ـْ َت ِْٔف َوَم َِ َؾ ِف َيْقَمْغِ َؾاَل إِْثَؿ َظ ًَجَّ ـْ َت َّ ُدوَداٍت َؾ ًْ ٍٚم َم َأيَّ

ونَ  َؼُ ِْٔف َُتْ ْؿ إَِف ُُ َّٕ قا َأ ُّ َِ َُقا اهللََّ َواْظ ََك َواتَّ  .{اتَّ

 يٚم افتؼيؼ.وتَدم تًٍر ابـ ظٌٚس رض اهلل ظْٓم: بُٖنٚ أ

ـَ » قْلُ: ّْ يِؼ َأْن ُيَه ِٚم افتَّْؼِ ْص ِف َأيَّ  ش.َلْ ُيَرخَّ

 دفٔؾ ظذ أن أيٚم افتؼيؼ أيٚم ظٔد, وٓ َيقز أن تهٚم. ّفُٔ:

 وظذ هذا ؿقل اْلمهر, ـم تَدم بٔٚن ذفؽ.

ْديَ » قْلُ: ـْ َلْ ََيِِد اَْلَ َّٓ دَِ  .شإِ

وهق مـ وجٛ ظِٔف اَلدي, ول  أي ؾال يؼع صٔٚمٓٚ إٓ فًذر ذظل,

 ه, إمٚ إلظقاز ادٚل ظْده, وإمٚ إلظقاز اَلدي ًٍٕف.َيد
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ْدِي  }ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ـَ اَْلَ َْٔنَ ِم ِّٟ َؾَم اْشَت َرِة إَِػ احْلَ ّْ ًُ ـْ مَتَتََّع بِْٚف َّ َؾ

ٍٜ إَِذا
ًَ ٌْ ِّٟ َوَش ٍٚم ِف احْلَ  َأيَّ

ِٜ َُٔٚم َثاَلَث ْ ََيِْد َؾِه ـْ َل َّ ٌٜ  َؾ َِ ِٚم ـَ ٌة  َِْؽ َظَؼَ ُتْؿ تِ ًْ َرَج

َراِم  ِجِد احْلَ ًْ ي ادَْ ُف َحِٚضِ ُِ ـْ َأْه ُُ ـْ َلْ َي  .{َذفَِؽ دَِ

 ٚاهلل املٛفل

********** 
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 ]النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام[

ـْ ) – 186 ِلِّ  -رض اهلل ظْف  -َأِب ُهَرْيَرَة َوَظ ـِ افٌَّْ صذ اهلل ظِٔف  -َظ

قا َيْقَم »َؿَٚل:  -وشِؿ  َتهُّ َٓ ََتْ َٔٚيِل, َو َِّ ـْ َبْغِ اف ٍَٔٚم ِم
َِ ِٜ بِ ًَ ُّ َٜ اْْلُ َِ ْٔ قا َف َتهُّ َٓ ََتْ

ؿْ  ـُ قَن ِف َصْقٍم َيُهقُمُف َأَحُد ُُ َّٓ َأْن َي ِٚم, إِ َيَّ ْٕ ـْ َبْغِ ا ٍَٔٚم ِم ِٜ بِِه ًَ ُّ شاْْلُ
(ُ)

َرَواُه . 

ِِؿٌ  ًْ  (.ُم

ـْ ) – 161 صذ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -رض اهلل ظْف  -َرْيَرَة َأِب هُ َوَظ

ُف, َأْو »اهلل ظِٔف وشِؿ:  َِ ٌْ َّٓ َأْن َيُهقَم َيْقًمٚ َؿ , إِ ِٜ
ًَ ُّ ْؿ َيْقَم اْْلُ ـُ َـّ َأَحُد َٓ َيُهقَم

َدهُ  ًْ شَيْقًمٚ َب
(ِ)

ْٔفِ .  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.ُمتَّ

 ******************************* الشرح:

احلدٓح لبٔاٌ اليَٕ عً إفساد ْٓو زمحُ اهلل تعاىل صيف ضاق امل

 .اجلنع٘ بصٔاو غري ّاجب

ـِ  :ٖطٜط٠ ضضٞ اهلل عٓ٘ٚحسٜح أبٞ  ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َظ َِ َؿ, َظ َِّ : َؿَٚل  َوَش

قا َٓ » َتهُّ َٜ  ََتْ َِ ْٔ ِٜ  َف ًَ ُّ َٔٚمٍ  اْْلُ
َِ ـْ  بِ َٔٚيِل, َبْغِ  ِم َِّ َٓ  اف قا َو ِٜ  َيْقمَ  ََتُهُّ ًَ ُّ َٔٚمٍ  اْْلُ  بِِه

ـْ  ِٚم, َبْغِ  ِم َيَّ ْٕ َّٓ  ا قنَ  َأنْ  إِ ُُ ؿْ  َيُهقُمفُ  َصْقمٍ  ِف  َي ـُ أبق  ٚنأظِف اإلمٚم شَأَحُد

                                                           
كفي «. تختصوا»( ككقع ىكذا باألصل في الموضعين ُُْْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

بإثبات التاء في األكؿ, كحذفها « مسلم»عين بدكف التاء, كالذم في في الموض« تختصوا«: »أ»
 في الثاني.

(, ُْٕ( )ُُْْ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٖٓٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
 كتصرؼ الحافظ في بعض ألفاظو.
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رظٜ, رمحٜ اهلل ظِٔٓم بٚفقهؿ, وؿٚٓ: إٕم هق ظـ ابـ شريـ, زبق أحٚتؿ, و

رة ؾٔف ذـر أب هري وفٔس, اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مرشاًل  ظـ افٌْل صذ

, وؿد واؾؼ اإلمٚمغ افنٔخ مٌَؾ رمحف اهلل ف َتََٔف ظذ افتتٌع رض اهلل ظْف

 .وخٚفػ ف ذفؽ افنٔخ إفٌّٚن رمحف اهلل

َيص فِٜٔ وافًّؾ ظذ هذا احلديٞ ظْد مجٚهر أهؾ افًِؿ, أن ادًِؿ ٓ 

 ., وٓ َيص يقمٓٚ بهٔٚماْلًّٜ بَٔٚم وٓ بهالة

 (: 8/19عاىل يف ؾطح َػًِ )قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل ت
ُٜ افيَِّٚهَرُة فَقل مجٓقر أصحٚب افنٚؾًل  َف َٓ ِٞ افدَّ ََحِٚدي ْٕ َوِف َهِذِه ا

َّٓ َأْن ُيَقاؾَِؼ َظَٚدًة َفُف َؾِْ٘ن  ْقِم, إِ ِٜ بِٚفهَّ
ًَ ُّ َرُه إِْؾَراُد َيْقِم اْْلُ ُْ ومقاؾَٔٓؿ, إٔف ُي

َدُه, أَ  ًْ ُف َأْو َب َِ ٌْ َْٔقٍم َؿ ُف بِ َِ ِٚء َوَص ٍَ َذَر َأْن َيُهقَم َيْقَم ِص َٕ َْٖن  ْو َواَؾَؼ َظَٚدًة َفُف بِ

 . ِٞ ََحِٚدي ْٕ ِذِه ا َرْه َِلَ ُْ ِٜ َلْ ُي ًَ ُّ  َمِريِوِف َأَبًدا, َؾَقاَؾَؼ َيْقَم اْْلُ

 :ِٖ ٚ َؿْقُل َمٚفٍِؽ ِف ادَُْقضَّ ِف َومَ "َوَأمَّ َْ ٍِ ِؿ َواْف ِْ ًِ ـْ َأْهِؾ اْف ْع َأَحًدا ِم َّ ـْ بِِف َلْ َأْش

ـٌ  ًَ َُٔٚمُف َح , َوِص ِٜ
ًَ ُّ َِٔٚم َيْقِم اْْلُ ـْ ِص َتَدى َُنَك َظ َْ ًَْض َأْهِؾ , ُي ُٝ َب َوَؿْد َرَأْي

اهُ  َٚن َيَتَحرَّ ـَ ِؿ َيُهقُمُف َوَأَراُه  ِْ ًِ  . "اْف

 ًُّ ُه ِخاَلَف َمٚ َرَأى ُهَق, َواف َذا افَِّذي َؿَٚفُف ُهَق افَِّذي َرآُه, َوَؿْد َرَأى َؽْرُ َٓ ُٜ َؾ َّْ

ُه.  ٌٜ َظَذ َمٚ َرآُه ُهَق َوَؽْرُ َم دَّ ََ  ُم

ُذوٌر  ًْ ْقُل بِِف, َوَمٚفٌِؽ َم ََ ُ اْف ًَغَّ ََٔت ِٜ َؾ
ًَ ُّ ـْ َصْقِم َيْقِم اْْلُ ُل َظ ْٓ َٝ افَّْ ٌَ َوَؿْد َث

ُف.  ٌْ ُِ ٌْ ُف َلْ َي َّٕ  َؾِ٘
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ـْ َأْصَحِٚب َمٚفٍِؽ:  اُوِديُّ ِم ٚ َهَذ َؿَٚل افدَّ ًُ ْغ َمٚفِ ُِ ٌْ ْ َي ُف َلْ َل ٌَ َِ ُٞ َوَفْق َب ِدي ا احْلَ

ُف.  ٍْ ٚفِ  َُيَ

َمُء:  َِ ًُ ٍر, َؿَٚل اْف ـْ ِٜ َيْقُم ُدَظٍٚء, َوِذ
ًَ ُّ ِل َظُْْف َأنَّ َيْقَم اْْلُ ْٓ ُٜ ِف افَّْ َّ ُْ َواحْلِ

 ِٜ ٌَ ْى تَِيِٚرَهٚ, َواْشتَِمِع اخْلُ ْٕ اَلِة, َوا ٌُِِْر إَِػ افهَّ ِؾ, َوافتَّ ًْ ٌُ ـَ اْف ٌََٚدٍة, ِم , َوِظ

َٚػ:  ًَ ْقِل اهللَِّ َت ََ َدَهٚ, فِ ًْ ِر َب ـْ َثِٚر افذِّ ـْ وا ِف }َوإِ َتَؼُ ْٕ اَلُة َؾٚ ِٝ افهَّ
َٔ َؾَِ٘ذا ُؿِو

ُروا اهللََّ ـثرا ـُ ـْ َؾْوِؾ اهللَِّ َواْذ قا ِم ٌُ َْرِض َواْبَت ْٕ  . {ا

ْىُر ؾِ  ٍِ َّٛ اْف ٚ, َؾْٚشُتِح َٓ ٌََٚداِت ِف َيْقِم
ًِ ـَ اْف قُن َأْظَقَن َفُف َوَؽْرِ َذفَِؽ ِم ُُ َٔ ِٔف, َؾ

ٍؾ,  َِ ـْ َؽْرِ َم ٚ ِم ٚ, َواْفتَِذاٍذ ِِبَ اٍح ََلَ ِْٕؼَ ٚ بََِْنٍٚط َوا َٓ
َظَذ َهِذِه اْفَقَطٚئِِػ, َوَأَدائِ

ٌََؼ  َم َش ـَ ْىُر  ٍِ َٜ َفُف اْف َّْ ًُّ , َؾِ٘نَّ اف َٜ َرَؾ ًَ َٜ بِ ٚجِّ َيْقَم َظَرَؾ َٕيُِر احْلَ , َوُهَق  ٍٜ َٓ َشآَم َو

 َْ . َت ِٜ
َّ ُْ ِذِه احْلِ  ِريُرُه َِلَ

َدُه, َؾِْ٘ن ِؿَٔؾ:  ًْ ُف, َأْو َب َِ ٌْ ُٜ بَِهْقٍم َؿ َراَه َُ ُل َواْف ْٓ ْ َيَزِل افَّْ َذفَِؽ َل ـَ َٚن  ـَ َفْق 

َْك.  ًْ ِٚء ادَْ ََ ٌَ
 فِ

َقاُب:  َدُه َمٚ ََيْ َؾْْٚلَ ًْ ُف َأْو َب َِ ٌْ ْقِم افَِّذي َؿ ِٜ افهَّ َِ ِؤ ٍَ ُف حَيُْهُؾ َفُف بِ َّٕ ُزُ َمٚ َؿْد َأ

َذا ُهَق  َٓ ِٛ َصْقِمِف, َؾ ٌَ ًَ ِٜ بِ
ًَ ُّ ِهٍر ِف َوَطٚئِِػ َيْقِم اْْلُ َْ ـْ ُؾُتقٍرو َأْو َت حَيُْهُؾ ِم

 . ِٜ
ًَ ُّ ـْ إِْؾَراِد َصْقِم اْْلُ ِل َظ ْٓ ِٜ ِف افَّْ َّ ُْ ُد ِف احْلِ َّ َت ًْ  ادُْ
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ِف, بِ َوِؿَٔؾ:  ِّ ئِ ًْ ِٜ ِف َت ٌَ ٌََٚف ٌُُف َخْقُف ادُْ ٌَ ـَ َؿْقٌم َش
َم اْؾُتتِ ـَ ـُ بِِف  َتَت ٍْ ُٞ ُي ْٔ َح

ـْ  قٌر ِم ُٓ َّٚ ُهَق َمْن َهٚ, ُِم ِٜ َوَؽْرِ
ًَ ُّ ٌََض بَِهاَلِة اْْلُ ًٌِٔػ ُمَْْت , َوَهَذا َو ِٝ

ٌْ ًَّ بِٚف

ِف.  ِّ ئِ ًْ ِٜ َوَت ًَ ُّ  َوَطٚئِِػ َيْقِم اْْلُ

َد ُوُجقُبُف, َوَهَذ َوِؿَٔؾ:  ََ َت ًْ ِل فَِئالَّ ُي ْٓ ُٛ افَّْ ٌَ َْٔقِم َش ٌض بِ ََ ٌٔػ ُمَْْت ًِ ا َو

 , َٜ َْٔقِم َظَرَؾ ِٔد, َوبِ ًِ
ٌَ ْحتَِمِل اْف ِٓ ُٝ إَِػ َهَذا ا ٍَ َت ِْ ُف ُيَْْدُب َصْقُمُف, وٓ ُي َّٕ , َؾِ٘ ْثَْْغِ ِٓ ا

ُؿ.  َِ ْمَْٚ َواهللَُّ َأْظ َقاُب َمٚ َؿدَّ  َوَيْقِم َظُٚصقَراَء, َوَؽْرِ َذفَِؽ, َؾٚفهَّ

ِدي ـْ َبْغِ َوِف َهَذا احْلَ ِٜ بَِهاَلٍة ِم ًَ ُّ ِٜ اْْلُ َِ ْٔ ِهِٔص َف ـْ ََتْ يُح َظ ِ ُل افكَّ ْٓ  افَّْ
ِٞ

َٔتِِف.  َراِه ـَ ٌؼ َظَذ  ٍَ َم, َوَهَذا ُمتَّ دَّ ََ َم َت ـَ ٚ بَِهْقٍم  َٓ َٔٚيِل, َوَيْقِم َِّ  ىػااف
 حهِ صال٠ ايطغا٥ب:

اَلةِ  ِٜ َهِذِه افهَّ َراَه ـَ َمُء َظَذ  َِ ًُ َّٟ بِِف اْف ,  َواْحَت ُٛ
َؽٚئِ ك افرَّ َّّ ًَ , افَّتِل ُت ِٜ ٌَْتَدَظ ادُْ

 .ٚ َٓ َظ ٚ َوخُمَْسِ َٓ ًَ  َؿَٚتَؾ اهللَُّ َواِو

َراٌت  َُ ٚ ُمْْ َٓ , َوؾِٔ ٌٜ ٚفَ َٓ ٌٜ َوَج ـَ اْفٌَِدِع افَّتِل ِهَل َواَلَف َرٌة ِم َُ ٌٜ ُمْْ َٚ بِْدَظ َؾُِ٘نَّ

 َطِٚهَرٌة. 

ِٜ ُمَه 
َّّ
َئِ ْٕ ـَ ا ٌٜ ِم َٚظ ٚ َوَتْؤِِِؾ َوَؿْد َصََّْػ مَجَ َٓ ٌِِٔح َْ ًٜ ِف َت ًَ ٔ ٍِ َٕ ٍٚت  ٍَ َّْ

ـْ َأْن  َثَر ِم ـْ ٚ, َأ َٓ
ئِِؾ ؿٌحٓٚ, وبىالُنٚ, وتوِؾ َؾِٚظِِ َٓ ٚ, َوَد َٓ ٌَْتِدِظ ٚ, َوُم َٓ ٔ ِِّ ُمَه

َُِؿ.  , َواهللَُّ َأْظ َكَ  ىػاَُتْ
 وأحٚديٞ افْٓل ظـ صٔٚم يقم اْلًّٜ ـثرة: 
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ٚ, مـ حديٞ ُجَقْيِريَ : يف ايبداضَٟا َٓٗا  َٓ ِٝ احَلِٚرِث َرِضَ اهللَُّ َظْْ
َٜ بِْْ

َٚل:  ََ , َؾ ٌٜ َّ
ِٜ َوِهَل َصٚئِ

ًَ ُّ ٚ َيْقَم اُْل َٓ ْٔ َِ ََِّؿ, َدَخَؾ َظ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

ِٝ َأْمِس؟»
ّْ : َٓ, َؿَٚل: شَأُص ْٝ ـَ َأْن َتُهقِمل َؽًدا؟», َؿَٚف : َٓ, ش ُتِريِدي ْٝ َؿَٚف

شَْٖؾىِِريؾَ »َؿَٚل: 
 (ُ)

. 

ُٝ  ٚيف َػًِ: ْف َٖ ٍر, ؿٚل: َش ٍَ ًْ ـِ َج ٌَِّٚد ْب ـِ َظ ِد ْب َّّ ـَ مـ ضريؼ ُُمَ َجٚبَِر ْب

َم,  ُٓ ٌِْد اهلِل َرِضَ اهلُل َظْْ : َظ ِٝ
ْٔ ٌَ ِْٔف »َوُهَق َيُىقُف بِْٚف َِ َأَُنَك َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ

 ََ ؟ َؾ ِٜ
ًَ ُّ َِٔٚم َيْقِم اْْلُ ـْ ِص َؿ َظ َِّ ِٝ َوَش

ْٔ ٌَ ْؿ, َوَربِّ َهَذا اْف ًَ َٕ شَٚل: 
(ِ)

. 

 وحديٞ أب هريرة رض اهلل ظْف افذي بٖيديْٚ.

َٔٚيِل » قْلُ: َِّ ـْ َبْغِ اف ٍَٔٚم ِم
َِ ِٜ بِ ًَ ُّ َٜ اْْلُ َِ ْٔ قا َف َتهُّ  ش. َٓ ََتْ

مؼوظٜٔ ؿٔٚم افِٔؾ ف شٚئر أيٚم إشٌقع, إٓ أن َتهٔص يقم  فُٔ:

 ٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.بًْٔف ُمٚ ٓ دفٔؾ ظِٔف يثٌ

ٚمِ » قْلُ: َيَّ ْٕ ـْ َبْغِ ا ٍَٔٚم ِم ِٜ بِِه ًَ ُّ قا َيْقَم اْْلُ َتهُّ َٓ ََتْ  ش.َو

ظٚصقراء, ؾْٓٚ ٓ حرج مـ فُـ إن صٚدق يقم اْلًّٜ يقم ظرؾٜ, أو 

صٔٚم يقم  ِٜٔ, وإٕم أراد ؾوفَهد افٔقمٕٕف ل َيص يقم اْلًّٜ, , صٔٚمف

 يقم ظٚصقراء.ظرؾٜ, و

                                                           
 (.ُٖٔٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُُّْأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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ؿْ » قْلُ: ـُ قَن ِف َصْقٍم َيُهقُمُف َأَحُد ُُ َّٓ َأْن َي  ش. إِ

ـهٔٚم ٌٕل اهلل دام ظِٔف افًالم, ؾهٚدف يقم اْلًّٜ, ؾٔؼع فف أن 

 ., أو صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر, وٕحق ذفؽيهقمف

ِٜ » قْلُ: ًَ ُّ ْؿ َيْقَم اْْلُ ـُ َـّ َأَحُد  ش.َٓ َيُهقَم

 ٔٚم يقم اْلًّٜ.أي ٓ يؼع إؾراد ص

َدهُ » قْلُ: ًْ ُف, َأْو َيْقًمٚ َب َِ ٌْ َّٓ َأْن َيُهقَم َيْقًمٚ َؿ  ش. إِ

 حتك ٓ يَع مْف اإلؾراد صٔٚم اْلًّٜ.

 (: 1/587قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ِرًدا.  ٍَ ٚ ُمْْ َٓ ِؾ بَِهْقِم َيْقِم ٍْ ِريِؿ افَّْ  َوَدلَّ َظَذ ََتْ

ـُ  ِٔد.ادُِْْْذِر: َؿَٚل اْب ًِ ـْ َصْقِم اْف َٝ َظ ٌَ َم َث ـَ  ِٜ ًَ ُّ ـْ َصْقِم اْْلُ ُل َظ ْٓ َٝ افَّْ ٌَ  َث

 : يُّ ٍر افىََّزِ ٍَ ًْ ٌد َوَؿَٚل َأُبق َج َِ
ًَ مْجََٚع ُمْْ َٖنَّ اإْلِ , بِ ِٜ

ًَ ُّ ِٔد َواْْلُ ًِ ُق َبْغَ اْف رَّ ٍَ ُي

ُف, أَ  َِ ٌْ ِٔد َوَفْق َصَٚم َؿ ًِ ِريِؿ َصْقِم اْف َدُه.َظَذ ََتْ ًْ  ْو َب

َتِدفَِّغ  ًْ ْقِم فِِتَِّْْزيِف ُم ِٜ بِٚفهَّ
ًَ ُّ ـْ إْؾَراِد اْْلُ َل َظ ْٓ َّْ قُر إَػ َأنَّ اف ُٓ ّْ َٛ اْْلُ َوَذَه

قٍد  ًُ ًْ ـِ َم ِٞ اْب َٚن َرُشقُل اهللَِّ »بَِحِدي َؿ  -ـَ َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ  -َصذَّ اهللَُّ َظ َيُهقُم ِم

ٍٚم وَ  َٜ َأيَّ ٍر َثاَلَث ْٓ ؾِّ َص ِٜ ـُ ًَ ُّ ىُِر َيْقَم اْْلُ ٍْ َٚن ُي ـَ َم  َِّ شَؿ
(ُ)

ِمِذيُّ  ْ , َأْخَرَجُف افسِّ

                                                           
 يرفعو.  الحديث الراجح فيو الوقف, قاؿ الترمذم كركل شعبة عن عامر ىذا الحديث, كلم (ُ)
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ُف  ُِ ًْ
َٚن ؾِ َُ َُْف َؾ ًَّ َؿ  -َوَح َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٔس  -َصذَّ اهللَُّ َظ َل َف ْٓ ًٜ َظَذ َأنَّ افَّْ َؿِريَْ

 فِِتَّْحِريِؿ.

َٚن َيُهقُم  ـَ ُف  َّٕ ُؾ َأ َّ َت ُف حُيْ َّٕ َٖ َٛ َظُْْف بِ ْحتَِمِل َوُأِجٔ ِٓ َدُه, َوَمَع ا ًْ ُف َأْو َب َِ ٌْ َيْقًمٚ َؿ

ل. َٓ ْشتِْد ِٓ  َٓ َيتِؿُّ ا

ِريِؿ َصْقِمِف َظَذ َأْؿَقاٍل:  ِٜ ََتْ َّ ُْ  َواْخُتَِِػ ِف َوْجِف ِح

ِٞ َأِب ُهَرْيَرَة َمْرُؾقًظٚ  ـْ َحِدي َم ُرِوَي ِم ـَ ُف َيْقُم ِظٍٔد,  َّٕ ُرَهٚ: َأ َٓ َيْقُم »َأْط

 ًَ ُّ ؿْ اْْلُ ـُ ـْ َظِعٍّ ش ِٜ َيْقُم ِظِٔد ـٍ َظ ًَ َٜ بِِْ٘شٍَْٚد َح ٌَ ْٔ ـُ َأِب َص ِْٔف  -َوَأْخَرَج اْب َِ َظ

اَلُم  ًَّ َٓ  "َؿَٚل:  -اف ِٔس َو ِّ َُٔهْؿ َيْقَم اخْلَ ِْ ِر َؾ ْٓ ـْ افنَّ ًظٚ ِم ْؿ ُمَتَىقِّ ُُ َٚن ِمْْ ـَ ـْ  َم

ٍٚم َوَذَ  ًَ ُف َيْقُم َض َّٕ ِٜ َؾِ٘ ًَ ُّ ٍر َيُهْؿ َيْقَم اْْلُ ـْ  . "اٍب َوِذ

ؾِّ  ـُ ـْ  ِٔد ِم ًِ ْٚف ـَ قَن  ُُ َزُم َأْن َي ِْ َٓ َي ِريِؿ َصْقِمِف, َو ِٜ ََتْ ـْ َأِدفَّ َوَهَذا َأْيًوٚ ِم

ُٔدُه َؿْقُفُف:  ٍِ َم ُي ـَ َدُه,  ًْ ُف َوَيْقٍم َب َِ ٌْ َِٔٚم َيْقٍم َؿ ُٜ َصْقِمِف بِِه ُف َتُزوُل ُحْرَم َّٕ َوْجٍف, َؾِ٘

َؿ  -َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -ِضَ اهللَُّ َظُْْف رَ  -َوَظُْْف َأْيًوٚ  َِّ ِْٔف َوَش َِ : -َصذَّ اهللَُّ َظ

َدهُ » ًْ ُف, َأْو َيْقًمٚ َب َِ ٌْ َّٓ َأْن َيُهقَم َيْقًمٚ َؿ , إ ِٜ
ًَ ُّ ْؿ َيْقَم اْْلُ ـُ َـّ َأَحُد ش َٓ َيُهقَم

ِْٔف. َِ ٌؼ َظ ٍَ  ُمتَّ

ِريؿِ  ُف َدالٌّ َظَذ َزَواِل ََتْ َّٕ ْقِم  َؾِ٘ ْق َأْؾَرَدُه بِٚفهَّ َِ ٚ, َؾ َٓ ُّ َِ ًْ َٕ  َٓ  ٍٜ
َّ ُْ َصْقِمِف حِلِ

 ِٞ ـْ َحِدي ٌَُخِٚريُّ َوَأُبق َداُود ِم ُد َواْف ُٔدُه َمٚ َأْخَرَجُف َأمْحَ ٍِ َم ُي ـَ َٛ ؾِْىُرُه,  َوَج

 : َٜ َؿ  -َأنَّ افٌَِّْلَّ »ُجَقْيِرَي َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ -َصذَّ اهللَُّ َظ َٓ ْٔ َِ ٍٜ َوِهَل  َدَخَؾ َظ
ًَ ِف َيْقِم مُجُ
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 . َٓ  : ْٝ . َؿَٚل: َتُهقِمَغ َؽًدا َؿَٚف َٓ  : ْٝ ٝ َأْمِس َؿَٚف ّْ ٚ: َأُص َٚل ََلَ ََ ٌٜ َؾ َّ
َصٚئِ

َْٖؾىِِري َْمِر اْفُقُجقُب. ش َؿَٚل: َؾ ْٕ َْصُؾ ِف ا ْٕ  ىػاَوا
ُنل افٌْل صذ اهلل ف صح صٔٚمف, وفُْف آثؿ ٓرتُٚبف فق صٚمؾًذ هذا 

 آفف وشِؿ. ظِٔف وظذ

بخالف صٔٚم يقم افًٔديـ؛ ؾٕ٘ف صٔٚم بٚضؾ, وهق آثؿ ظذ ذفؽ 

 ٓرتُٚبف فْٓل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

وبىؾ صٔٚم افًٔديـ؛ ٕن افْٓل يَتِض افًٍٚد, وهق يرجع إػ أصؾ 

 افًٌٚدة.

ٓ يرجع  فوأمٚ صٔٚم اْلًّٜ ٓ يٌىؾ؛ ٕن افْٓل ٓ يَتِض افًٍٚد؛ ٕٕ

صؾ افًٌٚدة, وإٕم هق ٕمر خٚرج ظْٓٚ, ؾٔقم اْلًّٜ َيقز صٔٚمف دـ إػ أ

 صٚم يقًمٚ ؿٌِف, أو شٔهقم يقًمٚ بًده.

 صقم ويؼع صٔٚم يقم اْلًّٜ إذا ـٚن يقم ظرؾٜ, أو يقم ظٚصقراء, أو

 .ٕذر

 ـهٔٚم ٌٕل اهلل داود ظِٔف افًالم. :أو صٚدف ظٚدة ف صٔٚم ـم تَدم

 ؾال يؼع صٔٚمٓم ٕي شٌٛ مـ وحكإظٔد بخالف ظٔد افٍىر و

 .مًهٜٔ, وـٍٚرتف ـٍٚرة يّغه إشٌٚب, حتك وفق ٕذر ذفؽ, ؾْذر

********** 
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 ]حكم الصوم بعد انتصاف شعبان[ 

ـْ ) – 163 صذ اهلل  -َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  -رض اهلل ظْف  -َأِب ُهَرْيَرَة َوَظ

ٌَ »َؿَٚل:  -ظِٔف وشِؿ  ًْ َتَهَػ َص ْٕ شَٚن َؾاَل َتُهقُمقاإَِذا ا
 (ُ)

 , ُٜ ًَ ّْ . َرَواُه اخْلَ

َرُه َأمْحَُد  َُ  (.َواْشَتْْ

 ******************************* الشرح:

غام املصٓف احلسٜح ملا ٚضز َٔ ايٓٗٞ عٔ ايصٝاّ بعس ايٓصف 
 .َٔ ؾعبإ

إُٔره أمحد, وحئك بـ مًغ, ظٌد افرمحـ,  ظذ افًالء بـ إُٔراحلديٞ و

بـ مٓدي, وأبق زرظٜ, واخلِٔع, ذـره ظْٓؿ احلٚؾظ ابـ وظٌد افرمحـ 

 رجٛ رمحف اهلل تًٚػ ف فىٚئػ ادًٚرف.

 وذـره افزيًِل رمحف اهلل تًٚػ ظـ بًوٓؿ ف ٕهٛ افرايٜ.

ومـ صححف أو حًْف مـ أهؾ افًِؿ ذهٛ إػ أن ه دـ ـٚن يهقم مـ 

 أجؾ رموٚن, أو احتًٔٚضٚ فرموٚن.

                                                           
(, كابن ّٖٕ(, كالترمذم )ُِٕ/ ِ« )الكبرل»(, كالنسائي في ِّّٕأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

(, كاللفظ ألبي داكد. كقاؿ الترمذم: "حسن صحيح". كىو ِْْ/ ِ(, كأحمد )ُُٓٔماجو )
(, كقاؿ فيو: إسناده صحيح َِِٓح أبي داكد لألماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )في صحي

, كقٌواه ابن القيم.  على شرط مسلم, كصححو الترمذم كابن حباف, كاحتج بو ابن حـز
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, اهُ َروَ  قاٍ أبٛ زاٚز عكب٘: ٌُْؾ  افثَّْقِريُّ ـُ  َوِص اَلِء, ْب ًَ ٍْٔس, َوَأُبق اْف َّ  ُظ

ـُ  َوُزَهْرُ  ٍد, ْب َّّ ـِ  ُُمَ اَلِء. َظ ًَ   اْف

ٍَ َُٚز َأُبٛ َقا ٚنَ  " :َزا ـَ ٌُْد  َو , َظ ـِ مْحَ ُث  َٓ  افرَّ ُٝ  بِِف, حُيَدِّ ِْ َد  ُؿ مَْحَ
ِٕ : َ  َؿَٚل؟ ِل

فُ  َّٕ َ ٚنَ  ِٕ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلَّ  َأنَّ  ِظَْْدُه, ـَ َِ َِّؿَ  َظ ٚنَ  َوَش ٌَٚنَ  َيِهُؾ  ـَ ًْ  بَِرَمَوَٚن, َص

ـِ : َوَؿَٚل  ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َظ َِ َِّؿَ  َظ َْٔس : »َداُودَ  َأُبق َؿَٚل  ," ِخاَلَؾفُ  َوَش  َهَذا َوَف

ْ  ِخاَلُؾُف, ِظِْْدي اَلِء, َؽْرُ  بِفِ  ََيِئْ  َوَل ًَ ـْ  اْف  اهـ  .شَأبِٔفِ  َظ

حًـ صحٔح, ٓ ًٕرؾف إٓ مـ هذا "ديٞ: احلمذي ظَٛ ؿٚل افس

 افقجف ظذ هذا افٍِظ. 

أن يُقن افرجؾ مٍىًرا, ؾ٘ذا بَل مـ صًٌٚن وه ظْد بًض أهؾ افًِؿ: 

 ىػا. "رء؛ أخذ ف افهقم؛ حلٚل صٓر رموٚن
 اختِػ أهؾ افًِؿ ف هذا ادًٖفٜ إػ أؿقال:  و

 واتف ُمـ حيتٟ ِبؿ.ؾذهٛ بًوٓؿ إػ ثٌقت احلديٞ؛ ٕن ر األٍٚ:

 وافًالء بـ ظٌد افرمحـ حًـ احلديٞ.

وذهٛ بًوٓؿ إػ تؤًػ احلديٞ, ـم هق ؿقل مجٚهر  ايجاْٞ:

 ادحدثغ.
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هؾ افًِؿ إػ وذهٛ اإلمٚم افسمذي رمحف اهلل تًٚػ وؽره مـ أ ايجايح:

وأن ادْٓل ظْف إذا ـٚن افهٔٚم بًد ٕهػ صًٌٚن , اْلّع بغ إحٚديٞ

 وٚن.فٌرض رم

وأمٚ إذا ـٚن افهٔٚم دَهد ذظل, ـهٔٚم صًٌٚن, أو صٔٚم يقم وإؾىٚر 

يقم, أو صٔٚم ثالثٜ أيٚم مـ ـؾ صٓر, أو صٔٚم أـثر صًٌٚن ـم ثٌٝ ذفؽ 

 ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؾال حرج ف ذفؽ.

 : يف ايصخٝخنيَا ٚاحلسٜح ٜتعاضض َع 
ََِّؿ, َؿَٚل: هللَُّ َظُْْف, مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ ا ِْٔف َوَش َِ ِلِّ َصذَّ اهللُ َظ ـِ افٌَّْ َظ

َٚن » ـَ قَن َرُجٌؾ  ُُ َّٓ َأْن َي , إِ ْؿ َرَمَوَٚن بَِهْقِم َيْقٍم َأْو َيْقَمْغِ ـُ َـّ َأَحُد َم دَّ ََ َٓ َيَت

َْٔقمَ  َؽ اف
َُٔهْؿ َذفِ ِْ شَيُهقُم َصْقَمُف, َؾ

 (ُ)
. 

يٞ أيًوٚ مٚ ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وُمٚ يدل ظذ ُٕٚرة هذا احلد

 وظذ آفف وشِؿ ف صقم أـثر صًٌٚن.

ٚ, , ٚايًفغ ملػًِ: ففٞ ايصخٝخني َٓ َٜ َرِضَ اهللُ َظْْ ـْ مـ حديٞ َظٚئَِن َظ

 : ْٝ َٚف ََ َؿ, َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َِٔٚم َرُشقِل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ قَل: َؿْد »ِص َُ َٕ َٚن َيُهقُم َحتَّك  ـَ

ـْ َصَٚم َويُ  َثَر ِم ـْ , َأ ٍر َؿطُّ ْٓ ـْ َص ْ َأَرُه َصٚئًِم ِم قَل: َؿْد َأْؾَىَر, َوَل َُ َٕ ىُِر َحتَّك  ٍْ

َّٓ َؿِِٔاًل  ٌََٚن إِ ًْ َٚن َيُهقُم َص ـَ ُف,  َِّ ـُ ٌََٚن  ًْ َٚن َيُهقُم َص ـَ ٌََٚن  ًْ ـْ َص َِٔٚمِف ِم شِص
 (ِ)

. 

                                                           
  (.َُِٖ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُْٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُُٔٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُٕٗيحو )أخرجو اإلماـ البخارم في صح (ِ)
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 ., واهلل أظِؿؿٚل بًض أهؾ افًِؿ بًْخ احلديٞؿد و

********** 
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 ]النهي عن صيام يوم السبت مفرًدا[

ـِ ) – 162 ِٝ ُبْنٍ َوَظ
ِء بِْْ مَّ ٚ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ افهَّ َٓ صذ اهلل  -َرِضَ اهللَُّ َظْْ

ْؿ, َؾِْ٘ن َلْ »َؿَٚل:  -ظِٔف وشِؿ  ُُ ْٔ َِ َض َظ َّٓ ؾَِٔم اْؾُسِ , إِ ِٝ
ٌْ ًَّ َٓ َتُهقُمقا َيْقَم اف

ََٚيِْد َأَحُد  َٓ ٌْ ُو ّْ َٔ ِْ , َأْو ُظقَد َصَجَرٍة َؾ ٍٛ َٚء ِظَْ َّٓ حِلَ ْؿ إِ شـُ
 (ُ)

 , ُٜ ًَ ّْ . َرَواُه اخْلَ

ُف ُمْوَىِرٌب.  َّٕ َّٓ َأ ٌٚت, إِ ََ  َوِرَجُٚفُف ثِ

َرُه َمٚفٌِؽ  َُ ْٕ َوَؿْد َأ
 (ِ)

 . 

قٌخ َوَؿَٚل َأُبق َداُوَد:  ًُ ُهَق َمْْ
 (ّ)

.) 

 ******************************* الشرح:

ام املصٓف احلسٜح يبٝإ احلهِ يف صٝاّ ّٜٛ ايػبت يف غري غ
 .ايفطٜط١

  احلديٞ ٓ يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.و

                                                           
(, كابن ْْٕ(, كالترمذم )ُّْ/ ِ« )الكبرل»(, كالنسائي في ُِِْأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

كصححو اإلماـ األلباني «. حديث حسن»( كقاؿ الترمذم: ّٖٔ/ ٔ(, كأحمد )ُِٕٔماجو )
ب عند أىل العلم على نوعين. أحدىما: االضطرا»(: كقاؿ فيو: َٔٗرحمو اهلل تعالى في اإلركاء )

الذم يأتي على كجوه مختلفة متساكية القوة, ال يمكن بسبب التساكم ترجيح كجو على كجو. 
كاآلخر: كىو ما كانت كجوه االضطراب فيو متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها, فالنوع األكؿ ىو 

وجوه, ثم يحكم عليو بما يستحقو من الذم يعل بو الحديث. كأما اآلخر فينظر للراجح من تلك ال
الحديث صحيح من طرؽ ثالث كما سبق تحريره فأنى لو ثم قاؿ: «, نقد, كحديثنا من ىذا النوع

 الشذكذ.

  «.ىذا كذب»(: قاؿ مالك: ُِّ/ ِ« )السنن»قاؿ أبو داكد في  (ِ)

 عقب الحديث. « السنن»قولو في  (ّ)
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 أن داود أبق وادظك»(: 217 - 216/ 2) «ايتًدٝص» يف احلافغ قاٍ

 ـقٕف مـ أخذه يُقن أن ويُّـ ؾٔف, افًْخ وجف يتٌغ وٓ مًْقخ, هذا

 آخر ف ثؿ إمر, أول ف افُتٚب أهؾ مقاؾَٜ حيٛ ـٚن ِؿوش ظِٔف اهلل صذ

 إوػ, احلٚفٜ يقاؾؼ افًٌٝ يقم صقم ظـ ؾٚفْٓل شخٚفٍقهؿ: »ؿٚل أمره

 .شأظِؿ واهلل. افًْخ صقرة وهذه افثٕٜٚٔ, احلٚفٜ يقاؾؼ إيٚه وصٔٚمف

 : ٜعطف شيو بأٚج٘ سٜح َٓهط ٜتعاضض َع أحازٜح نجري٠حلٚ
 ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـٚن يهقم صًٌٚن إٓ ؿِٔاًل أن افٌْل صذ اهلل األٍٚ:

مْف, ـم ثٌٝ ذفؽ ف حديٞ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ ف افهحٔحغ, ومًِقم 

 أن أؿؾ صٓر شُٔقن ؾٔف افًٌٝ أربع مرات.

أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ حٞ ظذ صٔٚم ثالثٜ أيٚم  ايجاْٞ:

فثٚفٞ ظؼ, وافرابع ظؼ, مـ ـؾ صٓر, وهل أيٚم افٌٔض, وتُقن ف ا

 .واخلٚمس ظؼ

 .هذه إيٚم افثالثٜ ظذف بًض افنٓقر  ٖتوؿد ي

أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ؿد أخز ـم ف افهحٔحغ  ايجايح:

مـ حديٞ ظٌد اهلل بـ ظّرو رض اهلل ظْٓم, أن أؾوؾ افهٔٚم صٔٚم ٌٕل 

ويٍىر يقًمٚ, ومـ صٚم يقًمٚ وأؾىر  اهلل داود ظِٔف افًالم, وـٚن يهقم يقًمٚ

 يقًمٚ, ؾًٔقاؾؼ يقم افًٌٝ ف أشٌقع, وَيٚفٍف ف أشٌقع آخر.
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ظْف ف صحٔح اإلمٚم  جٚءأن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ  ايطابع:

أن أؾوؾ افهٔٚم صٓر  مًِؿ مـ حديٞ أب هريرة رض اهلل ظْف إٔف أخز

 أربًٜ أيٚم, أو َخًٜ أيٚم. وؾٔف يتُرر يقم افًٌٝ, اهلل ادحرم

ف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ مـ حديٞ أب ؿتٚدة  جٚء اخلاَؼ:

ف افًْٜ ادٚؤٜ, وافًْٜ رض اهلل ظْف أن صٔٚم يقم ظرؾٜ يٍُر اهلل ظز وجؾ ب

 وؿد يهٚدف يقم ظرؾٜ يقم افًٌٝ., افالحَٜ

 مـ حديٞ ثٌٝ أيًوٚ ف صحٔح اإلمٚم مًِؿ رمحف اهلل تًٚػ ايػازؽ:

ْٜ أب ؿتٚدة رض اهلل ظْف, أن صٔٚم يقم ظٚصقراء يٍُر اهلل ظز وجؾ بف افً

 وهق ؿد يهٚدف يقم افًٌٝ أيًوٚ., ادٚؤٜ

حٞ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظذ صٔٚم افًٝ مـ  ايػابع:

 صقال, ـم ف حديٞ أب أيقب رض اهلل ظْف ف صحٔح اإلمٚم مًِؿ.

 ٚ ؿد يهٚدف يقم افًٌٝ, إٓ إذا ـٚن افًٔد يقم افًٌٝ.ومـ صٚمٓٚ تٌٚظً 

 وؿد ذهٛ اْلّٓقر مـ أهؾ افًِؿ إػ اشتحٌٚب تتٚبًٓٚ ف افهٔٚم.

أمر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مـ صٚم اْلًّٜ, أن  ايجأَ:

 .ٚؿٌِف أو بًده, وبًده افًٌٝ ئًَْ يهقم 

وحديٞ جقيريٜ رض اهلل  ـم تَدم  ف حديٞ أب هريرة رض اهلل ظْف,

 ظْٓٚ.
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مع إظالل بًض إئّٜ ادتَدمغ يٞ ٓ يَٚوم مٚ تَدم بٕٔٚف, ثؿ إن احلد

 رجح إظالَلؿ؛ دخٚفٍتف فألدفٜ افًٚبَٜ.ؾفف, 

ؿد صححف بًض أهؾ افًِؿ, وداؾع ظْف اظتمًدا ظذ إشْٚده, فُـ و

 .إظالل إئّٜ ادتَدمغ يرجح

 إػ أن احلديٞ صٚذ, أو مًْقخ.: فكس شٖب ؾٝذ اإلغالّ ضمح٘ اهلل

 بٖٕف موىرب.ْٚكٌ ابٔ املًكٔ, عٔ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ أْ٘ قاٍ فٝ٘: 

 هذا حديٞ محص ينر إػ إظالفف.ٚقاٍ اإلَاّ ايعٖطٟ ضمح٘ اهلل: 

 بٖٕف حديٞ مًْقخ.ٚقاٍ اإلَاّ أبٛ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل: 

 ـذب.بٖٕف ْٚكٌ عٔ اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل أْ٘ قاٍ فٝ٘: 

 ـٚن حئك بـ شًٔد يتَٔف. ٚقاٍ اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل:

ِٝ » قْلُ:
ٌْ ًَّ  .شَٓ َتُهقُمقا َيْقَم اف

أي فًِٜ افتًئؿ فذفؽ افٔقم؛ ؾٕ٘ف مًيؿ ظْد افٔٓقد, وؿد أمرٕٚ 

 بّخٚفٍتٓؿ.

ؿْ » قْلُ: ُُ ْٔ َِ َض َظ َّٓ ؾَِٔم اْؾُسِ  .شإِ

 أي ف رموٚن.

َٚؾِْ٘ن َلْ ََيِْد َأَحُد » قْلُ: َٓ ٌْ ُو ّْ َٔ ِْ , َأْو ُظقَد َصَجَرٍة َؾ ٍٛ َٚء ِظَْ َّٓ حِلَ ْؿ إِ  .شـُ

 .يُقن بٚفقء افًٔر أن افٍىر ّفُٔ:
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 بٝإ حهِ صٝاّ ّٜٛ ايػبت: 
 وؿد اختِػ افًِمء ف صٔٚم يقم افًٌٝ إػ أؿقال: 

 .أن افْٓل متًِؼ ب٘ؾراده األٍٚ:

 .ٔؿأن افْٓل متًِؼ بّقاؾَٜ افٔٓقد خنٜٔ افتًي ايجاْٞ:

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 الرخصة في صيام يوم السبت  

 

[297] 
 

  

 الرخصة في صيام يوم السبت

ـْ ) – 161 ٚ: َوَظ َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َّ َِ صذ اهلل ظِٔف  -َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ »ُأمِّ َش

َٚن  -وشِؿ  ـَ ََحِد, َو ْٕ , َوَيْقُم ا ِٝ
ٌْ ًَّ ِٚم َيْقُم اف َيَّ ْٕ ـَ ا َثَر َمٚ َيُهقُم ِم ـْ َٚن َأ ـَ

َُقُل:  ُ »َي ؿْ إُِنَّ ُٓ ٍَ ٚ ُأِريُد َأْن ُأَخٚفِ َٕ ـَِغ, َوَأ ْؼِ ُّ ِْ شَم َيْقَمٚ ِظٍٔد فِ
 (ُ)

. َأْخَرَجُف 

ُيفُ  ٍْ , َوَهَذا َف َٜ َّ ـُ ُخَزْي َحُف اْب , َوَصحَّ لُّ
ٚئِ ًَ  (.افَّْ

 ******************************* الشرح:

فُـ احلديٞ  ضاق املصيف احلدٓح لبٔاٌ السخص٘ يف صٔاو ْٓو الطبت,

 .ػ ٓ تَدم بف حجٜ, ؾٓق مـ ضريؼ ُمّد بـ ظّر بـ ظع ُمٓقلؤً

ِٚم -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ » قْلُ: َيَّ ْٕ ـَ ا َثَر َمٚ َيُهقُم ِم ـْ َٚن َأ ـَ

 ِٝ
ٌْ ًَّ  ش.َيْقُم اف

 .أي خمٚفٍٜ فِٔٓقد

ََحدِ » قْلُ: ْٕ  ش. َوَيْقُم ا

 أي خمٚفٍٜ فِْهٚرى.

 

                                                           
(, كالحديث ضعيف, من ُِٕٔ(, كابن خزيمة )ِٖٕٗ« )الكبرل»أخرجو اإلماـ النسائي في  (ُ)

: أىٍرسىلىًني اٍبني عى  , قىاؿى ثىًني أىًبي, عىٍن كيرىٍيبو : حىدَّ , قىاؿى ًد ٍبًن عيمىرى ٍبًن عىًليٍّ , طريق عىٍبًد اهلًل ٍبًن ميحىمَّ بَّاسو
لىمىةى بو, كمحمد بن عمر لو ترجمة في كىنىاسه ًمٍن أىٍصحىاًب النًَّبيِّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًإلىى أيِـّ سى 

, فهو مستور الحاؿ, فالحديث ضعيف بسببو.  الجرح كالتعديل كلم يذكر فيو جرحنا كال تعديالن
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قُل " قْلُ: َُ َٚن َي ـَ ـِغَ : »َو ْؼِ ُّ ِْ َُم َيْقَمٚ ِظٍٔد فِ  ."شإُِنَّ

 خمٚفٍٜ أهؾ افؼك, وأهؾ افٍُر. ّفُٔ:

ـَِغ } :ؿٚل اهلل ظز وجؾ وؿد ـَ ادُْؼِ ُٕقا ِم ق ُُ َٓ َت ُؿقا  *َو ـَ َؾرَّ ـَ افَِّذي ِم

ؾُّ ِحْزٍب  ـُ  ٚ ًً َٔ ُٕقا ِص ٚ ـَ ْؿ َو ُٓ  [.12 – 13]افروم:  {بَِم َفَدُّْيِْؿ َؾِرُحقنَ  ِديَْ

 ٓس أبٞ زاٚز:عٚ
َر رض اهلل ظْٓم, َؿَٚل:  َّ ـِ ُظ ِْٔف مـ حديٞ اْب َِ َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ

ََِّؿ:  ؿْ »َوَش ُٓ َق ِمْْ ُٓ ْقٍم َؾ ََ ٌََّف بِ ـْ َتَن شَم
 (ُ)

. 

ؿْ » قْلُ: ُٓ ٍَ ٚ ُأِريُد َأْن ُأَخٚفِ َٕ  ش. َوَأ

 ادؼـغ. مٚ ظِٔف أهؾ آشتَٚمٜ واخلر وافهالح مـ خمٚفٍٜ ّفُٔ:

ٍَٕس رض اهلل فٞ صخٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل: ف مـ حديٞ َأ

َـّ ِف »ظْف:  قُه ًُ ِٚم ُِقَهٚ, َوَلْ َُيَ اـِ َٗ ْؿ َلْ ُي ِٓ ِٝ ادَْْرَأُة ؾِٔ ُٕقا إَِذا َحَٚو ٚ ـَ قَد  ُٓ َٔ َأنَّ اْف

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ََٖل َأْصَحُٚب افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ
ًَ ُٔقِت َؾ ٌُ َؿ  اْف َِّ ِْٔف َوَش َِ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

َٚػ  ًَ َزَل اهللُ َت ْٕ َٖ َٚء ِف }َؾ ًَ ـِ ادَِْحِٔض ُؿْؾ ُهَق َأًذى َؾْٚظَتِزُفقا افِّْ َؽ َظ َٕ َُٖفق ًْ َوَي

ِْٔف 222]افٌَرة:  {ادَِْحٔضِ  َِ َٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهلُل َظ ََ , َؾ ِٜ َي ْٔ [ إَِػ آِخِر ا

ََِّؿ:  َٚح اْص »َوَش َُ َّٓ افِّْ ٍء إِ ؾَّ َرْ ـُ قا  ًُ ُٚفقا: َمٚ ُيِريُد ش َْ ََ قَد, َؾ ُٓ َغ َذفَِؽ اْفَٔ َِ ٌَ َؾ

 , ـُ ُحَوْرٍ ُْٔد ْب َْٚ ؾِِٔف, َؾَجَٚء ُأَش ٍَ َّٓ َخَٚف ًْٔئٚ إِ ٚ َص َٕ ـْ َأْمِر ُجُؾ َأْن َيَدَع ِم َهَذا افرَّ

                                                           
 (.َُّْأخرجو اإلماـ أبو داكد في سننو ) (ُ)
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َٓ َيٚ َرُشقَل اهللِ, إِنَّ ا ٚ ََ ـُ بِْؼٍ َؾ ٌَُّٚد ْب َذا, َؾاَل َوَظ ـَ َذا َو ـَ قُل:  َُ قَد َت ُٓ َٔ ْف

َؿ َحتَّك َطََّْْٚ َأْن َؿْد َوَجَد  َِّ ِْٔف َوَش َِ َ َوْجُف َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ٌَرَّ ؟ َؾَت َـّ ُٓ ًُ َجِٚم ُٕ

ْٔفِ  َِ ـٍ إَِػ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ ٌَ ـْ َف ٌٜ ِم َم َهِديَّ ُٓ َِ ٌَ َْ َم, َؾَخَرَجٚ َؾْٚشَت ِٓ ْٔ َِ َؿ,  َظ َِّ َوَش

َم  ِٓ ْٔ َِ َرَؾٚ َأْن َلْ ََيِْد َظ ًَ ٚ, َؾ ُُٚهَ ََ ًَ ٚ َؾ َْٖرَشَؾ ِف آَثِٚرُِهَ شَؾ
 (ُ)

. 

مٚ ـٚن ظِٔف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مـ صدة خمٚفٍٜ  :ّفُٔ

 أهؾ افُتٚب.

وؿد أفػ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل تًٚػ ـتًٚبٚ ف ذفؽ أشمه: 

 ."ط ادًتَٔؿ خمٚفٍٜ أصحٚب اْلحٔؿاؿتوٚء افكا"

ئر أي أن مـ مَتؤٚت اإلشالم أن َتٚفػ افٔٓقد, وافْهٚرى, وشٚ

, واهلل أؾًَٚلؿمًتَداُتؿ, وأؿقاَلؿ, و ف, افٍُٚر, وادؼـغ, وادِحديـ

 .ادًتًٚن

********** 

 

 

 

 

                                                           
 (.َِّأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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 ]حكم صوم يوم عرفة للحاج[ 

ـْ ) – 164 ِلَّ »ف: رض اهلل ظْ -َأِب ُهَرْيَرَة َوَظ صذ اهلل ظِٔف  -َأنَّ افٌَّْ

َٜ  -وشِؿ  َرَؾ ًَ َٜ بِ ـْ َصْقِم َيْقِم َظَرَؾ شَُنَك َظ
(ُ)

 , ِمِذيِّ ْ ُٜ َؽْرَ افسِّ ًَ ّْ . َرَواُه اخْلَ

ِْٔعُّ  ََ ًُ َرُه اْف َُ ٚـُِؿ, َواْشَتْْ , َواحْلَ َٜ َّ ـُ ُخَزْي َحُف اْب  (.َوَصحَّ

 ******************************* الشرح:

 .ادهْػ احلديٞ فٌٔٚن أن إؾوؾ ف حؼ احلٚج ؾىر يقم ظرؾٜ شٚق

 افذي صح ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ إٔف أؾىر ف ظرؾٜ.

ِٚرِث رض اهلل ظْف: : ففٞ ايصخٝخني ِٝ احْلَ
ْوِؾ بِْْ ٍَ َأنَّ »مـ حديٞ ُأمِّ اْف

َِٔٚم رَ  , ِف ِص َٜ ًٚشٚ مَتََٚرْوا ِظَْْدَهٚ َيْقَم َظَرَؾ َٚل َٕ ََ َؿ, َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُشقِل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ

                                                           
/ ِ(, كأحمد )ُِّٕن ماجو )(, كابِِٓ/ ّ(, كالنسائي )َِْْأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ُ)

(, من طريق مهدم العبدم الهيجرم ّْْ/ ُ(, كالحاكم )َُُِ(, كابن خزيمة )ْْٔك  َّْ
( في ترجمة ِٖٗ/ ُ« )الضعفاء الكبير»عن عكرمة, كمهدم مجهوؿ الحاؿ. كقاؿ العقيلي في 

يو كسلم ال يتابع عليو, كقد ركم عن النبي صلى اهلل عل»حوشب بن عقيل أحد ركاه الحديث: 
كىو في ضعيف أبي داكد «, بأسانيد جياد أنو لم يصم يـو عرفة, كال يصح عنو أنو نهى عن صومو

كىو ابن حرب "  -(, كقاؿ فيو: كىذا إسناد ضعيف, كرجالو ثقات؛ غير مهدمُِْاألـ برقم )
( ّّٕ/ُ/ْال أعرفو ". كنقل مثلو الذىبي عن أبي حاتم, كإنما ركاه ابنو في "الجرح كالتعديل " )

(: " مجهوؿ, ال يحتج بو ". كقاؿ الحافظ ُٖ/ٕعن ابن معين. كقاؿ ابن حـز في "المحلى" )
في "التقريب": "مقبوؿ". يعني: عند المتابعة؛ كلذلك ضٌعف الحديث ابن القيم في "زاد المعاد", 

 (, فال داعي لإلعادة.َْْكقد تكلمت عليو مفصال في "الضعيفة" برقم )
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 , ـٍ ٌَ َدِح َف ََ ِْٔف بِ ُٝ إَِف ِْ َْٖرَش َْٔس بَِهٚئٍِؿ, َؾ ْؿ: َف ُٓ ُو ًْ ْؿ: ُهَق َصٚئٌِؿ, َوَؿَٚل َب ُٓ ُو ًْ َب

َبفُ  , َؾَؼِ َٜ َرَؾ ًَ ًِِرِه بِ شَوُهَق َواِؿٌػ َظَذ َب
 (ُ)

. 

 افًْٜ. مـ صٚمف وهق ف احلٟ صح صٔٚمف؛ فُْف خٚفػو

وأمٚ ؽر احلٚج ؾًٔتحٛ فف أن يهقم يقم ظرؾٜ, دٚ ثٌٝ أن صٔٚمف يٍُر 

 اهلل ظز وجؾ بف افًْتغ: ادٚؤٜ, وادًتٌَِٜ.

َْٕهِٚريِّ َرِضَ اهللُ َظُْْف,  ففٞ َػًِ: َ ْٕ َؿَٚل: َوُشئَِؾ مـ حديٞ َأِب َؿَتَٚدَة ا

؟ َؿَٚل:  ْثَْْغِ ِٓ ـْ َصْقِم َيْقِم ا ُٝ َذاَك َيقْ »َظ ْث ًِ ِزَل َظَعَّ  -ٌم ُوفِْدُت ؾِِٔف, َوَيْقٌم ُب ْٕ َأْو ُأ

َٚل: ش -ؾِِٔف  ََ ٍر, َوَرَمَوَٚن إَِػ َرَمَوَٚن, َصْقُم »َؿَٚل: َؾ ْٓ ؾِّ َص ـُ ـْ  ٍٜ ِم َصْقُم َثاَلَث

ْهرِ  َٚل: ش افدَّ ََ ؟ َؾ َٜ ـْ َصْقِم َيْقِم َظَرَؾ َٜ »َؿَٚل: َوُشئَِؾ َظ َٔ َٜ ادَِْٚو َْ ًَّ ُر اف ٍِّ َُ  ُي

 َٜ َٔ ٌَِٚؿ شَواْف
 (ِ)

. 

 (: 4/238قاٍ احلافغ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
ِديَثْغِ  ـِ احْلَ َذْي َظَذ  -حديٞ أم افٍوؾ رض اهلل ظْٓٚ  -َواْشَتَدلَّ ِِبَ

َٓ َيُدلُّ ظَ  َد  ُف ادَُْجرَّ َِ ًْ
َنَّ ؾِ

ِٕ َيٌر؛  َٕ , َوؾِِٔف  َٜ َرَؾ ًَ َٜ بِ ْىِر َيْقَم َظَرَؾ ٍِ ٌَِٚب اْف َذ اْشتِْح

ِف  َِّ قُن ِف َح ُُ َقاِز, َوَي َِٔٚن اْْلَ ٌَ
َّٛ فِ َتَح ًْ َء ادُْ ْ ُك افقَّ ٌَِٚب إِْذ َؿْد َيْسُ ْشتِْح ِٓ ِل ا ٍْ َٕ

ٌِِِْٔغ.   افتَّ
ِٜ َح َِ  َأْؾَوَؾ دَِْه

                                                           
 (.ُُِّ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ِٖٕٔالبخارم في صحيحو ) أخرجو اإلماـ (ُ)

 (.ُُِٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ـْ َضِريِؼ  ٚـُِؿ ِم َٜ َواحْلَ َّ ٚئِّل َوَصححُف بـ ُخَزْي ًَ ًٕؿ روى َأُبق َداُود َوافَّْ

َٜ َأنَّ أَ  ِرَم ُْ ْؿ: ِظ ُٓ َث ـْ »َبٚ ُهَرْيَرَة َحدَّ َؿ َُنَك َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

 َٜ َرَؾ ًَ َٜ بِ َِِػ. ش, َصْقِم َيْقِم َظَرَؾ ًَّ ُض اف ًْ  َوَأَخَذ بَِيِٚهِرِه َب

َْٕهِٚريِّ َؿَٚل:  َ ْٕ ٍٔد ا ًِ ـِ َش َٔك ْب ـْ حَيْ ُٛ ؾِْىُر َيْقم َظَرؾَ "َؾَجَٚء َظ ٜ ََيِ

َِْحٚج  . "ف

َٜ رض اهلل ظْٓؿ:  ـِ َزْيٍد َوَظٚئَِن َٜ ْب َبْرِ َوُأَشَٚم ُٕقا "َوَظـ ابـ افزُّ ٚ ـَ ُْؿ  َأُنَّ

فُ  َٕ  . "َيُهقُمق

ـْ ُظْثَمَن.  ـَ َوحَئُِِْف َظ ًَ ُٛ احْلَ ِج ًْ َٚن َذفَِؽ ُي ـَ  َو

ٌٛ آَخُر َؿَٚل:  ـْ َؿَتَٚدَة َمْذَه َْٖس بِِف إَِذا َلْ َيْو "َوَظ َظٚءِ َٓ َب ـِ افدُّ ْػ َظ ًُ" . 

 , ىَِّٚبُّ ِديِؿ, َواْخَتَٚرُه اخْلَ ََ لِّ ِف اْف
ًِ ٚؾِ ـِ افنَّ ِٜ َظ ِرَؾ ًْ لُّ ِف ادَْ

َِ
َٓ ْٔ ٌَ ُف اْف َِ ََ َٕ َو

 . ِٜ
َّٔ
ًِ ٚؾِ ـَ افنَّ  َوادَُْتَقيلِّ ِم

قُر:  ُٓ ّْ ُّٛ ؾِْىُرُه. َوَؿَٚل اْْلُ َتَح ًْ  ُي

ـْ َأْؾَىَرُه فِ "َحتَّك َؿَٚل َظَىٌٚء:  َٚن َفُف ِمْثُؾ َأْجِر َم ـَ ِر  ـْ ى بِِف َظَذ افذِّ ََقَّ ََٔت

ٚئِؿِ   . "افهَّ

 : يُّ َُٔدلَّ َظَذ "َوَؿَٚل افىََّزِ
َٜ فِ َرَؾ ًَ َؿ بِ َِّ ِْٔف َوَش َِ َم َأْؾَىَر َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ َّٕ إِ

ـِ افدُّ  َػ َظ ًُ َٓ َيْو ْل  َُ , فِ َٜ َُّ َّ َِْحٚجِّ بِ َِٔٚر فِ
ْختِ ِٓ ُِقِب, َيْقَم ا ِر ادَْْى ـْ َظِٚء, َوافذِّ

 . َٜ  َظَرَؾ



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]حكم صوم يوم عرفة للحاج[  

 

[313] 
 

  

ُدُه َوِؿَٔؾ:  ًِ
ٌْ ْقِم, َوُي ـْ إِْؾَراِدِه بِٚفهَّ , َوَؿْد َُنَك َظ ِٜ

ًَ ّْ تِِف َيْقَم اْْلُ ََ َم َأْؾَىَر دَُِقاَؾ َّٕ إِ

 . ِٞ ِدي ِل احْلَ َُٔٚق َأوَّ  ِش

فُ َوِؿَٔؾ:  َّٕ َ ِٕ ؛  َٜ ِرَه َصْقَم َيْقِم َظَرَؾ ـَ َم  َّٕ ْؿ  إِ ِٓ ْجتَِمِظ ِٓ َْهِؾ ادَْْقِؿِػ  ِٕ َيْقُم ِظٍٔد 

 ؾِِٔف. 

ـِ َظِٚمٍر َمْرُؾقًظٚ:  َٜ ْب ٌَ َْ ـْ ُظ ـِ َظ َْ ًُّ ُدُه َمٚ َرَواُه َأْصَحُٚب اف يِّ َٗ َٜ »َوُي َيْقُم َظَرَؾ

ْشاَلمِ  ٚ َأْهَؾ اإْلِ َٕ ُٚم ِمًْك ِظُٔد  ىػاش. َوَيْقُم افَّْْحِر َوَأيَّ
********** 
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 حكم صيام الدهر[]

ـْ ) – 161 ِرٍو َوَظ ّْ ـِ َظ ٌِْد اهللَِّ ْب َم  -َظ ُٓ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  -َرِضَ اهللَُّ َظْْ

ََبَد »صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  - ْٕ ـْ َصَٚم ا شَٓ َصَٚم َم
 (ُ)

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.. ُمتَّ

ـْ َأِب َؿَتَٚدَة  – 161 ٍِِؿ َظ ًْ ِظ: )َودُِ ٍْ َِ َٓ َأْؾَىرَ َٓ َص »بِ شَٚم َو
 (ِ)

.) 

 ******************************* الشرح:

 .احلدٓح لبٔاٌ حله صٔاو الدٍس زمحُ اهلل تعاىل ضاق املصيف

 ٚاحلسٜح عس٠ َعاْٞ: 
 ٓ صٚم مـ صٚم إبد, أي مع افًٔديـ وأيٚم افتؼيؼ. األٍٚ:

ٚ ف صٔٚمف, مقاصاًل ؾٔٓٚ. ايجاْٞ: ًً  مـ ـٚن متٚب

ِٚص َرِضَ اهللَُّ : يف ايصخٝخنيٚ ًَ ـِ اف ِرو ْب ّْ ـَ َظ ٌَْد اهللَِّ ْب مـ حديٞ َظ

َم, َؿَٚل:  ُٓ َؿ: َظْْ َِّ ِْٔف َوَش َِ قُم »َؿَٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ َُ ْهَر, َوَت َؽ َفَتُهقُم افدَّ َّٕ إِ

َْٔؾ؟ َِّ ْؿ, َؿَٚل: شاف ًَ َٕ  : ُٝ ِْ َُ ْٝ َففُ », َؾ َّ َٝ َذفَِؽ َهَج ِْ ًَ َؽ إَِذا َؾ َّٕ ْٝ  إِ َٓ
ٍِ َٕ , َو ْغُ ًَ اف

فِ  ِِّ ـُ ْهِر  ٍٚم َصْقُم افدَّ  َأيَّ
ِٜ ْهَر, َصْقُم َثاَلَث ـْ َصَٚم افدَّ ُس, َٓ َصَٚم َم ٍْ : شَفُف افَّْ ُٝ ِْ , ُؿ

ـْ َذفَِؽ, َؿَٚل:  َثَر ِم ـْ َٚن َيُهقُم »َؾِّ٘نِّ ُأضُِٔؼ َأ ـَ اَلُم,  ًَّ ِْٔف اف َِ َؾُهْؿ َصْقَم َداُوَد َظ

ىُِر يَ  ٍْ رُّ إَِذا ََٓؿكَيْقًمٚ َوُي
ٍِ شْقًمٚ, َوَٓ َي

 (ّ)
. 

                                                           
 (.ُٕٖك  ُٖٔ( )ُُٗٓ(, كاإلماـ مسلم )ُٕٕٗأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

  (, كىو إحدل ركايات الحديث السابق.ُُِٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)

 (.ُُٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُٕٗٗفي صحيحو ) أخرجو اإلماـ البخارم (ّ)
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أي مـ صٚم مجٔع إيٚم متقاصِٜ, ل يهؿ افهٔٚم افؼظل افذي ذظف 

 اهلل ظز وجؾ.

 ٌٖ ٜبطٌ صٝاَ٘؟ٚ
 اختِػ أهؾ افًِؿ ف ذفؽ:

وافذي ييٓر إٔف ٓ يٌىؾ, وفُْف يُقن آثًم دخٚفٍتف َلدي افٌْل صذ اهلل 

 ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

ن يهقم إبد مع أيٚم افًٔديـ, وأيٚم افتؼيؼ, ؾهٔٚم افًٔديـ أمٚ إذا ـٚ

وصٔٚم أيٚم افتؼيؼ يُقن بٚضاًل؛ ٕن افْٓل يرجع إػ ٍٕس افًٌٚدة, وإػ 

 ذاُتٚ.

 (: 224-4/222قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
ْهِر.  ِٜ َصْقِم افدَّ َٔ َراِه ـَ َذا َظَذ   َواْشُتِدلَّ ِِبَ

ـْ َأْوُجٍف: ابـ افتِِّغ:  َؿَٚل  ِٜ ِم َِهَّ ـْ َهِذِه اْف َراَهتِِف ِم ـَ  اْشُتِدلَّ َظَذ 

ىَِر, َوَؿْقُفُف:  ٍْ َْٖن َيُهقَم َوُي َيَٚدِة, َوَأْمُرُه بِ ـِ افزِّ َؿ َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُُٔف َصذَّ اهللَُّ َظ َُنْ

ـْ َذفَِؽ » َ ش, َٓ َأْؾَوَؾ ِم ْٕ ـْ َصَٚم ا  َبَد. َوُدَظُٚؤُه َظَذ َم

َْك َؿْقفِِف: َوِؿَٔؾ:  ًْ ُل َأْي َمٚ َصَٚم. ش, َٓ َصٚمَ »َم ٍْ  افَّْ

َٚػ:  ًَ ْقفِِف َت ََ َٓ صذ}ـَ  . {َؾاَل صدق َو

ْهِر:  ـْ َصْقِم افدَّ ٍِِؿ َوَؿْد ُشئَِؾ َظ ًْ ِٞ َأِب َؿَتَٚدَة ِظَْْد ُم َٓ »َوَؿْقُفُف ِف َحِدي

َٓ َأْؾَىرَ   ش. َوَمٚ َأْؾَىرَ  َمٚ َصَٚم,»َأْو ش, َصَٚم َو
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 : ِمِذيِّ ْ ِٜ افسِّ ىِرْ »َوِف ِرَواَي ٍْ ْ ُي ْ َيُهْؿ َوَل ـْ َأَحِد ُرَواتِِف ش, َل َوُهَق َصؽٌّ ِم

ًْك َواِحٍد.  ًْ َّ َُم بِ َتَوُٚه: َأُنَّ َْ  َوُم

:ِٞ َُِع٢َٓ ٔبايِٖٓف تِِف.  َٚاِي ٍَ ْقِم؛ دَُِخَٚف ْؾ َأْجَر افهَّ ُف َلْ حُيَهِّ َّٕ  َأ

َؽ. َوَلْ يُ  ًَ ُف َأْم َّٕ َ ِٕ ىِْر؛  ٍْ 

 :ٚ ًَ َِ ْهِر ُمْى ِٜ َصْقِم افدَّ َراَه ـَ َٛ إِْشَحُٚق, َوَأْهُؾ افيَِّٚهِر, َوِهَل َوإَِػ  َذَه

ـْ َأمْحََد.  ٌٜ َظ  ِرَواَي

َٚل:  ََ  ...."حيرم"َوَصذَّ ابـ حزم َؾ

وافذي ييٓر أن أؿؾ أحقال صٔٚم افدهر افُراهٜ افنديدة, إٓ إذا صٚم مًف 

 .ديـ ؾُٔقن ظذ افتحريؿ, واهلل أظِؿافًٔ

 ذكس بعض ىْاشل الصٔاو: 

إرض افتل تؼق ظِٔٓٚ افنّس شتٜ أصٓر, ويُقن  ايٓاظي١ األٚىل:

 افِٔؾ ؾٔٓٚ شتٜ أصٓر.

 ؾُٔقن افهٔٚم ؾٔٓٚ ظذ تَدير افٔقم وافِِٜٔ بٖؿرب بالد إػ هذه افٌِد.

ٕن بًوٓؿ وٕحـ َٕقل: بٖن افتقؿٔٝ يُقن ظذ أؿرب بِدة إفٔٓٚ؛ 

 ذهٛ إػ أن افتقؿٔٝ يُقن ظذ تقؿٔٝ مُٜ ادُرمٜ. 

 وافهحٔح هق خالف ذفؽ.

اَس مـ حديٞ ا: ففٞ َػًِ ـَ  فَّْقَّ ٚنَ  ْب ًَ ّْ : َؿَٚل  ,رض اهلل ظْف اْفُاَِلِبَّ  َش

َْٚ ِْ ٌُْثفُ  َوَمٚ اهللِ َرُشقَل  َيٚ: ُؿ َْرِض؟ ِف  َف ْٕ ًُقنَ : »َؿَٚل  ا ًَ  َيْقمٌ  َيْقًمٚ, َأْرَب ,ـَ ٍٜ
 َوَيْقمٌ  َْ
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ٍر, ْٓ َن , َوَيْقمٌ  ـَ ٍٜ
ًَ ُّ ُج ِٚمفِ  َوَشٚئِرُ  ـَ ؿْ  َأيَّ ُُ ِٚم يَّ

َٖ َْٚ شـَ ِْ َْٔقمُ  َؾَذفَِؽ  اهللِ َرُشقَل  َيٚ: ُؿ  اْف

, افَِّذي ٍٜ
َْ ًَ َْٔٚ ـَ

ٍِ ُْ ,: »َؿَٚل  َيْقٍم؟ َصاَلةُ  ؾِٔفِ  َأَت ش...َؿْدَرهُ  َففُ  اْؿُدُروا َٓ
 (ُ)

. 

ف وشِؿ أرصدهؿ بٚفتَدير, ويُقن بٖؿرب ؾٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آف

 بِد إػ هذا افٌِد.

 (: 18/66قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
ٚ ؿْ  َوَأمَّ َْٔقمُ  َؾَذفَِؽ » اهللَِّ: َرُشقَل  َيٚ َؿْقَُلُ ٍٜ  افَِّذي اْف َْ ًَ َْٔٚ ـَ

ٍِ ُْ  َيْقمٍ  َصاَلةُ  ؾِٔفِ  َأَت

 .شَؿْدَرهُ  َففُ  اْؿُدُروا َٓ  َؿَٚل 

ٍَ ُٙ: اِيَكأضٞ َفَكا ُِٝط ؿٌ  َهَذا ََٚغ ُْ َْٔقمِ  بَِذفَِؽ  خَمُْهقٌص  ُح َظفُ  ,اْف  َفَْٚ َذَ

 ُٛ عِ  َصِٚح ْ   .افؼَّ

َٓ  َقاُيٛا: ُٞ  َهَذا َوَفْق ِدي َْٚ احْلَ ِْ ٚ إَِػ  َوُوـِ َٕ ِٚد َٓ
ٚ اْجتِ َٕ ْؿَتَكْ  َظَذ  ؾِٔفِ  َٓ

َقاِت  َِ سِ  افهَّ ّْ َْوَؿِٚت  ِظَْْد  اخْلَ ْٕ ًْ  ا ِٜ ادَْ هِ  ِف  ُروَؾ ـَ  َؽْرِ ٚمِ  ِم َيَّ ْٕ   .ا

فُ  قسضٙ: ي٘ أقسضٚا َٚع٢ٓ َّٕ َٙ  إَِذا َأ َد  َم ًْ ُِقعِ  َب ْجرِ  ُض ٍَ قنُ  َمٚ َؿْدرَ  اْف ُُ َْْٔفُ  َي  َب

رِ  َوَبْغَ  ْٓ ؾَّ  افيُّ قا ,َيْقمٍ  ـُ ُِّ رَ  َؾَه ْٓ   .افيُّ

َٙ  إَِذا ُثؿَّ  َدهُ  َم ًْ قنُ  َمٚ َؿْدرُ  َب ُُ ٚ َي َٓ َْْٔ ًَْكِ ا َوَبْغَ  َب قا ,ْف ُِّ ًَْكَ  َؾَه   .اْف

َٙ  َوإَِذا َد  َم ًْ قنُ  َمٚ َؿْدرُ  َهَذا َب ُُ ٚ َي َٓ َْْٔ ِرِب  َوَبْغَ  َب ٌْ ُِّقا ,ادَْ ِرَب  َؾَه ٌْ   .ادَْ

                                                           
 (.ِّٕٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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َذا ـَ ًَِنٚءَ  َو ٌَْح  ,اْف رَ  ُثؿَّ  ,َوافهُّ ْٓ ًَْكَ  ُثؿَّ  ,افيُّ ِرَب  ُثؿَّ  ,اْف ٌْ َذا ,اْدَ َُ  َحتَّك َوَه

ََِِض    .َْٔقمُ افْ  َذفَِؽ  َيْْ

َقاُت " :ؾِٔفِ  َوَؿعَ  َوَؿْد  َِ ٍٜ  َص ٚ َؾَرائُِض  َشَْ َٓ ُِّ اةٌ  ـُ دَّ َٗ ٚ ِف  ُم َٓ
  ."َوْؿتِ

ٚ رٍ  افَِّذي افثَِّّٚن  َوَأمَّ ْٓ َن ُٞ  ,ـَ ٍٜ  افَِّذي َوافثَّٚفِ ًَ ُّ ُج َُٔٚس  ,ـَ
َِ َْٔقمُ  َؾ ُل  اْف َوَّ ْٕ  َأنْ  ا

رَ  دَّ ََ َم  ُي َْٔقمِ  ََلُ ْٚف لِ  ـَ َوَّ ْٕ ٚهُ ذَ  َمٚ َظَذ  ,ا َٕ ْر َِؿُ  َواهللَُّ ,ـَ  ىػا. َأْظ
شًٌٜ ظؼ شٚظٜ, أو تًًٜ  افٌِدان افتل يىقل ؾٔٓٚ افْٓٚر ايٓاظي١ ايجا١ْٝ:

 ., أو أؿؾ, أو أـثرظؼ شٚظٜ

مٚ دام إٔف يتّٔز ؾٔٓٚ افِٔؾ وافْٓٚر بٌروب افنّس, ؾِٔزم مـ ذفؽ 

ُِقا}امتثٚل ؿقل اهلل ظز وجؾ:  ـُ ُبقا َو َ  َحتَّك َواْذَ ٌَغَّ ؿُ  َيَت ُُ ْٔطُ  َف َُٔض  اخَل  إَْب

ـَ  ْٔطِ  ِم ـَ  إَْشَقدِ  اخَل ْجرِ  ِم ٍَ ُّقا ُثؿَّ  اف َٔٚمَ  َأمِت ْٔؾِ  إَِػ  افهِّ َِّ  .[381: افٌَرة] {اف

ؾِٔزمٓؿ اإلمًٚك ظْد افهقم مـ ضِقع افٍجر افهٚدق إػ ؽروب 

 .افنّس ودخقل افِٔؾ

ٚ صٚم ف بِد ثؿ إتَؾ إػ ايٓاظي١ ايجايج١: ًٕ  بِد آخر, ؾٖؾىروا فق أن إًٕٚ

 وهق ل يهؿ إٓ ثمٕٜٔ وظؼيـ يقًمٚ.

ؾْٓٚ يِزمف, أن يَِض يقًمـٚ آخًرا؛ ٕن افنٓر اَلجري ٓ يَْص ظـ تًًٜ 

 وظؼيـ يقًمٚ, وٓ يزيد ظـ ثالثغ يقًمٚ.
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وأمٚ مـ صٚم مع بِد, ثؿ شٚؾر إػ بِد آخر, ؾتؿ فف صٔٚم ثالثغ يقًمٚ, 

ل يتّقا افنٓر, ؾٕ٘ف ٓ يٍىر, بؾ يٌَك مع وهؿ مٚ يزافقن صٚئّغ ُٕنؿ 

 افْٚس صٚئًم, وٓ يهع افًٔد إٓ مًٓؿ.

 يف غٓٔ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل ٚغريٙ: 
ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  افٌَِّْلَّ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف, مـ حديٞ َأِب  َِ َِّؿَ  َظ : َؿَٚل  َوَش

ْقمُ » ْىرُ َوا َتُهقُمقَن, َيْقمَ  افهَّ ٍِ ىُِروَن, َيْقمَ  ف ٍْ قنَ  َيْقمَ  َوإَْوَحك ُت شُتَوحُّ
(ُ)

. 

 احلدٓح: فكُ

 :احلسٜح عكب ايرتَصٟ قاٍ
 افهقم هذا مًْك إٕم: ؾَٚل احلديٞ, هذا افًِؿ أهؾ بًض وؾن"

 . "افْٚس وظيؿ اْلمظٜ مع وافٍىر

 (:72/  2" ) ايػالّ غبٌ"  يف ايصٓعاْٞ ٚقاٍ
 ادتٍرد وأن فِْٚس, ادقاؾَٜ افًٔد ثٌقت ف يًتز إٔف ظذ دفٔؾ ؾٔف"

 افهالة ف حُّٓؿ ويِزمف ؽره, مقاؾَٜ ظِٔف َيٛ بٚفرؤيٜ افًٔد يقم بًّرؾٜ

 ." وإوحٜٔ واإلؾىٚر

                                                           
(, كىو في الصحيح َُٔٔ, كابن ماجو بلفظ مختصر )(ٕٗٔ) سننوفي  الترمذمأخرجو اإلماـ  (ُ)

 (, كىو في الصحيحة لإلماـ األلباني رحموُِٖٗالمسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
 كىو محمد بن عثماف كفي ثقات, كلهم رجالو جيد, كإسناده(, كقاؿ فيو: ِِْاهلل تعالى برقم )

 كعبد ". أكىاـ لو صدكؽ": "  التقريب"  في الحافظ كقاؿ .يسير كالـ األخنس ابن المغيرة ابن
 .مسلم لو ركل ثقة كىو المدني المخرمي المسور بن الرحمن عبد ابن ىو جعفر بن اهلل
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   " ايػٓٔ تٗصٜب" يف اهلل ضمح٘ ايكِٝ ابٔ اإلَاّ ٖصا َع٢ٓ ٚشنط
 :ٚقاٍ (214/  3)

 حًٚب بتَدير ّرافَ ضِقع ظرف مـ إن يَقل مـ ظذ افرد ؾٔف :ٚقٌٝ "

  يًِؿ. ل مـ دون ويٍىر, يهقم أن فف جٚز ادْٚزل

 إٔف ,بنٓٚدتف افَٚض حيُؿ ول, اَلالل رأى إذا افقاحد افنٚهد إن :ٚقٌٝ

 ." فِْٚس يُـ ل ـم صقمٚ, فف هذا يُقن ٓ

  :"َاج٘ ابٔ ع٢ً حاؾٝت٘" يف ايػٓسٟ احلػٔ أبٛ ٚقاٍ
 :افسمذي ظْدْف هريرة رض اهلل ظ أب حديٞ ذـر أن بًد

 ’ؾٔٓٚ افتٍرد َلؿ وفٔس دخؾ, ؾٔٓٚ فمحٚد فٔس إمقر هذه أن وافيٚهر"

  واْلمظٜ. اإلمٚم إػ ؾٔٓٚ إمر بؾ

 أحد رأى ؾ٘ذا هذا, وظذ واْلمظٜ, فإلمٚم اتٌٚظٓؿ أحٚد ظذ وَيٛ

 إمقر, هذه مـ رء حَف ف يثٌٝ ٓ أن يٌٌْل صٓٚدتف اإلمٚم ورد اَلالل,

 ." ذفؽ ف اْلمظٜ يتٌع أن ظِٔف وَيٛ

 مـ ادتٌٚدر هق ادًْك وهذا :-اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل - قًت

 حغ منوق ظذ بف -رض اهلل ظْٓٚ - ظٚئنٜ احتجٚج ويٗيده احلديٞ,

 ظزة ٓ إٔف فف ؾٌْٔٝ افْحر, يقم يُقن أن خنٜٔ ظرؾٜ يقم صٔٚم مـ امتْع

 يقم وافٍىر افْٚس, يْحر يقم افْحر» :ؾَٚفٝ ,اْلمظٜ اتٌٚع ظِٔف وأن برأيف

 .شافْٚس يٍىر
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 افْٚس جتّٔع ؽٚيُٚتٚ مـ افتل افًّحٜ بٚفؼيًٜ افالئؼ هق وهذا :قًت

 افٍرديٜ. أراء مـ مجًٓؿ يٍرق مٚ ـؾ ظـ وإبًٚدهؿ صٍقؾٓؿ, وتقحٔد

 ظٌٚدة ف - ٕيره وجٜٓ ف ٚصقابً  ـٚن وفق - افٍرد رأي افؼيًٜ تًتز ؾال

  اْلمظٜ. وصالة, وافتًٌٔد ,ـٚفهقم :ٜٔمجٚظ

 بًض وراء بًوٓؿ يهع ـٚن ظْٓؿ اهلل رض افهحٚبٜ أن ترى أٓ

 افقوقء, ٕقاؿض مـ افدم وخروج وافًوق ادرأة مس أن يرى مـ وؾٔٓؿ

  يَك. مـ ومْٓؿ افًٍر, ف يتؿ مـ ومْٓؿ ذفؽ, يرى ٓ مـ ومْٓؿ

 وراء افهالة ف جتمعآ مـ فًّْٔٓؿ وؽره هذا اختالؾٓؿ يُـ ؾِؿ

 ِبٚ. وآظتداد افقاحد, اإلمٚم

 أراء. بًض ف آختالف مـ ذ افديـ ف افتٍرق بٖن فًِّٓؿ وذفؽ

 اإلمٚم فرأى ادخٚفػ بٚفرأي ظتدادآ ظدم ف بًٌوٓؿ إمر بِغ وفَد

 ذفؽ ف إضالؿٚ برأيف افًّؾ ترك حد إػ ـّْك, :إـز ادجتّع ف إظيؿ

 ىػا برأيف. افًّؾ بًٌٛ افؼ مـ يْتٟ ؿد ُمٚ ؾرارا ادجتّع
مٚ يدخؾ ف اإلًٕٚن شقاء ـٚن ذفؽ مـ ادٌذيٚت, أو  ايٓاظي١ ايطابع١:

 احلَـ, أو ادْٚطر.

ؾم ـٚن مْٓٚ مٌذًيٚ فِجًؿ ؾٕ٘ف مٍىر, ومٚ محؾ مًف مٚدة شٚئِٜ إػ 

 افٌىـ؛ ؾ٘ن هذه ادٚدة تُقن مٍىرة.
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أحد ضٚئرة مـ ادؼق إػ ادٌرب, وـٕٚٝ ـِم إذا رـٛ  ايٓاظي١ اخلاَػ١:

منٝ افىٚئرة, ضٚل افْٓٚر, ؾِٔزمف افهٔٚم حتك تٌرب افنّس وهق ف 

 افىٚئرة.

وٓ يَقل أؾىر ظذ افٌِد افذي منٔٝ مْف؛ ٕن افنّس ؿد ؽربٝ 

 ظْٓؿ. 

ٓ َيقز فف ذفؽ؛ ٕٕف مٚ يزال يرى افنّس وهق ف افىٚئرة, ؾًٔتّر ف 

 وتٌرب ظْف افنّس.صقمف حتك تٌٔٛ 

وهذا إذا ـٚن يريد أن يتؿ صقمف ف شٍره, أمٚ إذا ـٚن يريد أن يٍىر ٕٕف 

 مًٚؾر ؾال حرج ظِٔف مـ افٍىر.

افٌَٚء ف ؽرؾٜ َتٝ مُٔػ مزد, أو ف مُٚن بٚرد ضقال  ايٓاظي١ ايػازغ١:

 صٔٚمف.

هذا ـِف ٓ يٗثر ظذ صحٜ افهٔٚم, وٓ يَْص مـ أجره؛ ٕٕف أمر 

 ٌٚح, ٓ إثؿ ؾٔف, وٓ ُمذور.مؼوع م

بؾ هق مـ ًٕؿ اهلل ظز وجؾ ف افتخٍٔػ ظـ ظٌٚده مـ احلر افنديد افذي 

 ؿد يُقن ف بًض ادْٚضؼ مـ افٌِدان احلٚرة.
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 رؤيٜ هالل رموٚن, ورؤيٜ هالل صقال.ادًتّد ف  ايٓاظي١ ايػابع١:

ٜٔ, أو ظـ افرؤيٚ افٌكيٜ, وفٔس ظـ ضريؼ افْير بقاشىٜ إؿمر افهْٚظ

 ضريؼ إجٓزة اإلفُسؤٕٜ.

ومـ اشتخدم مٚ يَرب افرؤيٚ افٌكيٜ مثؾ افْٚطقر, أو بم يًّك 

بٚفتًُِقب افٍُِل )افدربٔؾ(, وؽر ذفؽ, ؾال حرج مـ اشتخدامف؛ ٕٕف 

 يَرب رؤيٚ اَلالل فًِغ ؾَط, وفُـ هذا ٓ َيٛ, وٓ يِزم.

 أصحٚب إمراض ادزمْٜ. ايٓاظي١ ايجا١َٓ:

تزون ف حُؿ ادرى افذيـ َيقز فف افٍىر, وإذا ـٚن ادرض مـ يً

ادرض افذي ٓ ُيرجك برؤه, وٓ يًتىٔع افَوٚء, ول يتُّـ مـ ذفؽ, ؾٓق 

مًذور ف ذفؽ, ويًَط ظْف افهٔٚم, وفٔس ظذ أوفٔٚئف افَوٚء ظْف إذا مٚت 

 ول يَِض.

 ظذ ظدة أوفٔٚء أمقر.مٚ دام أن بالد ادًِّغ افٔقم تَقم  ايٓاظي١ ايتاغع١:

ؾُٔقن احلُؿ هْٚ أن فُؾ بِد صٔٚمف, حتك وإن ؿدر أن ذفؽ افرئٔس 

حُؿ بٚفًٔد, أو بٚفهٔٚم, فدواظل شٔٚشٜٔ ؽر ٕٚطر إػ إدفٜ افؼظٜٔ, 

 ؾِٔزمْٚ أن ِٕتزم بم ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.
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ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  افٌَِّْلَّ  َأنَّ  ,رض اهلل ظْف ُهَرْيَرةَ  َأِب وهق حديٞ  َِ َِّؿَ  َظ : َؿَٚل  َوَش

ْقمُ » ْىرُ  َتُهقُمقَن, َيْقمَ  افهَّ ٍِ ىُِروَن, َيْقمَ  َواف ٍْ قنَ  َيْقمَ  َوإَْوَحك ُت , شُتَوحُّ

 وؿد تَدم  بٔٚن ثٌقتف.

 واحلّد هلل

********** 
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 ]باب االعتكاف وقيام رمضان[

َٔاِو] َِّق ٌَ َباُب االِعِتَلاِف   [َزَمَضا

 ******************************* الشرح:

افُالم ظذ ظٚدة ادهٍْغ مـ أُنؿ إذا إتٓقا مـ شٚق ادهْػ هذا افٌٚب 

 .رموٚن بٖحُٚم آظتُٚف وؿٔٚمؽٚفٌٚ يِحَقٕف ُ٘نؿ ظذ أحُٚم افهٔٚم, ؾ

وذفؽ ٕن آظتُٚف ف إصؾ مرتٌط برموٚن, مع إٔف يؼع ويًتحٛ 

 وٚن.ف ؽر رم

: : ففٞ ايصخٝخني ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َٚن افٌَِّْلُّ مـ حديٞ َظٚئَِن ـَ

ُب  ُٝ َأْضِ ْْ ُُ ـْ َرَمَوَٚن, َؾ ْؼِ إََواِخِر ِم ًَ َتُُِػ ِف اف ًْ َؿ, َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللُ َظ

 ْٝ َٕ َْٖذ ُف, َؾْٚشَت ُِ ٌَْح ُثؿَّ َيْدُخ َُٔهعِّ افهُّ ًٌَٚء َؾ َب  َفُف ِخ َٜ َأْن َتْيِ ُٜ َظٚئَِن َه ٍْ َح

ًٌَٚء  ْٝ ِخ َب ُٜ َجْحٍش َضَ ُٛ اْبَْ مَّ َرَأْتُف َزْيَْ َِ ًٌَٚء, َؾ ْٝ ِخ َب ٚ, َؾَيَ ْٝ ََلَ َٕ َِٖذ ًٌَٚء, َؾ ِخ

َٚل:  ََ , َؾ َٜ َٔ َؿ َرَأى إَْخٌِ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌََح افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ مَّ َأْص َِ ش َمٚ َهَذا؟»آَخَر, َؾ

ُْٖخ  َؿ: َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ََ , َؾ َـّ »ِزَ َٚف ش َأْفِزَّ ُتَرْوَن ِِبِ َُ ْظتِ ِٓ َك ا َؾَسَ

الٍ  ـْ َصقَّ ا ِم َػ َظْؼً َُ َر, ُثؿَّ اْظَت ْٓ شَذفَِؽ افنَّ
(ُ)

. 

يؼع ف ٓ شٔم إذا ـٚن ف مجٚظٜ, مع إٔرموٚن, وبوافَٔٚم مرتٌط 

 ويتًحٛ ف مجٔع افًٚم.

                                                           
 (.ُُّٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِّّجو اإلماـ البخارم في صحيحو )أخر  (ُ)
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 .واحلٌس وافِزوم وادُٞ اإلؿٚمٜ العتهاف يف ايًػ١:ا

 ظُػ ف ادُٚن؛ إذا أؿٚم بف. ٜكاٍ:

 هق ادحٌقس. ٚاملعهٛف:

َّْٚ بِِف َظٚدَِِغ }: ومْف ؿقل اهلل ظز وجؾ ـُ ٌُْؾ َو ـْ َؿ َْْٔٚ إِْبَراِهَٔؿ ُرْصَدُه ِم ْد آَت ََ َوَف

قنَ إِْذ َؿَٚل ٕبِِٔف َوَؿْقِمِف َمٚ َهِذِه افتََّم  * ٍُ ٚ َظٚـِ ُتْؿ ََلَ ْٕ ٚ *  ثُِٔؾ افَّتِل َأ َٕ َؿُٚفقا َوَجْد

ـَ  ٚ َظٚبِِدي ٚ ََلَ َٕ َِٔٚء:  {آَبَٚء ٌِ ْٕ َ ْٕ َيِٚت ]ا ْٔ [, أي ـٕٚقا مَّٔقن ظْدهٚ, 12, 13ا

 ُمتًّقن حقَلٚ, ويىٌِقن برـتٓٚ.

ٍَ اِيَعٖجاُج:  َقا
ـَ بِِف إَذا َحَجـــــٚ  ـ ٍْ ُُ ًْ َـّ َي ُٓ َػ افٌَِّْ  ***َؾ ُْ َْْزَجَٚظ ٍَ ٌُقَن اْف ًَ ِْ  ِٔط َي

َجِؿ.  َٚايٖٓٔبُٝط: ًَ ـْ اْف  َؿْقٌم ِم

َِٓعُج ْؿ  َٚاِيَف ُٓ ؾُّ َواِحٍد ِمْْ ـُ َجِؿ, َيُْٖخُذ  ًَ ِْ ٌٜ فِ ٌَ ًْ ِٔؿ: ُف اِي َواْْلِ ِٚء َوافُّْقِن َوافزَّ ٍَ بِْٚف

َتِديُروَن َراِؿِهَغ.  ًْ َِٔد َصِٚحٌِِف, َوَي  بِ

ُ٘: )َحَجا(: ُِٛي ِٚن.َأْي َأَؿٚ َق َُ  َم بِٚدَْ

ٍٜ  َٚٔفٞ ايٖؿِطِع: ٍَ ـْ َصْخٍص خَمُْهقٍص, بِِه ِجِد, ِم ًْ ُٞ ِف ادَْ ُْ ادُْ

. ٍٜ  .(4/132أؾٚده افنقـّٚن ف افْٔؾ )خَمُْهقَص

هق ادُٞ ف ادًجد ظذ شٌٔؾ افَربٜ إػ اهلل ظز  ٚعطف٘ بعطِٗ بكٛي٘:

 وجؾ مـ صخص خمهقص, بهٍٜ خمهقصٜ.

 , وافًْٜ, واإلمجٚع.افُتٚب ٚأزي١ ثبٛت االعتهاف:
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 : ايهتابأَا 
َِْؽ }ؾَد ؿٚل اهلل ظز وجؾ:  ِٚجِد, تِ ًَ قَن ِف ادَ ٍُ ُتْؿ َظٚـِ ْٕ َـّ َوَأ وُه ٌَِٚذُ َوَٓ ُت

َُقنَ  ْؿ َيتَّ ُٓ َِّ ًَ ُ اهللَُّ آَيٚتِِف فَِِِّْٚس فَ ٌَغِّ َذفَِؽ ُي ـَ َرُبقَهٚ  َْ ]افٌَرة:  {ُحُدوُد اهللَِّ َؾاَل َت

381.] 

َغ }: وجؾ ظزوؿٚل  ٍِ ْٔتَِل فِِىَّٚئِ َرا َب ِّٓ ٚ إَِػ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشَمِظَٔؾ َأْن َض َٕ ْد ِٓ َوَظ

ُجقِد  ًُّ ِع اف َـّ َغ َوافرُّ ٍِ ٚـِ ًَ  [.321]افٌَرة:  {َواف

 ٚأَا ايػ١ٓ: 
ٚ, ففٞ ايصخٝخني:  َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َزْوِج افٌَِّْلِّ َصذَّ  -مـ حديٞ َظٚئَِن

ْٔفِ  َِ َؿ  اهللُ َظ َِّ ْؼَ »: -َوَش ًَ َتُُِػ اف ًْ َٚن َي ـَ َؿ,  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

ِدهِ  ًْ ـْ َب َػ َأْزَواُجُف ِم َُ ُٚه اهللَُّ, ُثؿَّ اْظَت ـْ َرَمَوَٚن َحتَّك َتَقؾَّ شإََواِخَر ِم
 (ُ)

. 

 : ُٗاٚفٝ
َر َرِضَ اهللَُّ َظْْ  َّ ـِ ُظ ٌِْد اهللَِّ ْب َم, َؿَٚل مـ حديٞ َظ َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ : »ُٓ ـَ

ـْ َرَمَوٚنَ  ْؼَ إََواِخَر ِم ًَ َتُُِػ اف ًْ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ شاهللُ َظ
 (ِ)

 ., وؽره ـثر

 ٚأَا اإلمجاع: 
ػ اإلمجٚع ظذ مؼوظٜٔ ؾَد َٕؾ اإلمٚم ابـ ادْذر رمحف اهلل تًٚ

 وَِٕف ؽر واحد مـ أهؾ افًِؿ., آظتُٚف

                                                           
  (.ُُِٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِِٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُُُٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِِٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 العتهاف: حهِ ا
 آظتُٚف مْدوب, ومتٖـد آشتحٌٚب, وٓ َيٛ إٓ بٚفْذر.و

ِٚف افٌَِّْلِّ (: 8/67قاٍ يف ؾطح َػًِ ) َُ َٞ ِف اْظتِ ََحِٚدي ْٕ ٌِِؿ ا ًْ َر ُم ـَ َوَذ

اٍل. ـْ َصقَّ َُوَل ِم ْٕ ْؼَ ا ًَ ـْ َرَمَوَٚن, َواْف ََواِخَر ِم ْٕ ْؼَ ا ًَ َؿ اْف َِّ ِْٔف َوَش َِ   َصذَّ اهللَُّ َظ

ـْ  ََواِخِر ِم ْٕ ْؼِ ا ًَ ٌَٚبِِف ِف اْف ِد اْشتِْح ُـّ َٖ ِٚف. َوَت َُ ْظتِ ِٓ ٌَُٚب ا ٚ اْشتِْح َٓ ٔ ٍِ َؾ

 . ٍٛ َْٔس بَِقاِج ُف َف َّٕ ٌَٚبِِف, َوَأ قَن َظَذ اْشتِْح ُّ
ِِ ًْ َع ادُْ  ىػاَرَمَوَٚن, َوَؿْد َأمْجَ

 (: 6/475ٚقاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف اجملُٛع )
 ِٓ ُّٛ َؾٚ َتَح ًْ مْجَِٚع, َوُي َّٓ بِٚفَّْْذِر بِٚإْلِ ُٛ إ َٓ ََيِ مْجَِٚع, َو ٌٜ بِٚإْلِ ُٚف ُشَّْ َُ ْظتِ

ِر  ْٓ ـْ َص ََواِخِر ِم ْٕ ْؼِ ا ًَ ٌَُٚبُف ِف اْف ُد اْشتِْح َـّ َٖ ُّٛ َوَيَت َتَح ًْ َثُٚر ِمُْْف, َوُي ـْ اإْلِ

ٌَٚ ِٜ ُهَْٚ, َوِف اْف ََ ٚبِ ًَّ ِٞ اف ٚ.َرَمَوَٚن, فأِْلََحِٚدي َٓ
ْدِر فَِرَجٚئِ ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ُف ِف َف َِ ٌْ  ىػا ِب َؿ

 (: 4/312ٚقاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
َم  ـَ  ٚ َٓ ْٔ َِ ٌؼ َظ ٍَ ِٚف, َوُهَق ُمتَّ َُ ْظتِ ِٓ ِٜ ا َّٔ وِظ ٚ َدفٌِٔؾ َظَذ َمْؼُ َٓ ُٞ ؾِٔ ََحِٚدي ْٕ َهِذِه ا

ُه.   َؿَٚل افََّْقِويُّ َوَؽْرُ

ْؿ ٌؽ: َؿَٚل َمٚفِ  ِٓ ٌَِٚظ ِة اتِّ ِٜ َفُف َمَع ِصدَّ َحَٚب ِٚف َوَتْرِك افهَّ َُ ْظتِ ِٓ ْرُت ِف ا َُّ َؾ

ـْ  ِْل َظ ٌْ ُِ ٌْ ْ َي تِِف, َوَل قُه فِِندَّ ـُ ْٚفِقَصِٚل, َوُأَراُهْؿ َتَر ـَ ُف  َّٕ ِز َأ ٍْ َٕ فأِْلََثِر, َؾَقَؿَع ِف 

ـْ َأِب  َّٓ َظ َػ إ َُ ُف اْظَت َّٕ ِػ َأ َِ ًَّ ـْ اف . َأَحٍد ِم ـِ مْحَ ٌِْد افرَّ ـِ َظ ِر ْب ُْ ك َب َٓ َت ْٕ  . ا

َر  َُ ْٕ َٚف َجٚئٌِز, َوَأ َُ ْظتِ ِٓ ًُْض َأْصَحٚبِِف َأنَّ ا اَلِم َمٚفٍِؽ َهَذا َأَخَذ َب ـَ ـْ  َوِم

َدٌة.  َـّ َٗ ٌٜ ُم ُف ُشَّْ َّٕ َرِبِّ َوَؿَٚل: إ ًَ ـُ اْف ْؿ اْب ِٓ ْٔ َِ  َذفَِؽ َظ
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ـُ َبىٍَّٚل:  َذا َؿَٚل اْب ـَ  افٌَِّْلِّ ِف ُمَقاطَ َو
ِٜ
َؿ  -ٌَ َِّ ِْٔف َوَش َِ َمٚ َيُدلُّ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ِدِه.  ُـّ َٖ  َظَذ َت

ـْ َأمْحََد:  ُْقٌن.َوَؿَٚل َأُبق َداُود َظ ًْ ُف َم َّٕ َمِء ِخاَلًؾٚ َأ َِ ًُ ـْ اْف ـْ َأَحٍد ِم ُؿ َظ َِ  َٓ َأْظ

ْتِح َؿْقَل َمٚفٍِؽ:  ٍَ ٚؾُِظ ِف اْف َٛ احْلَ ََّ ًَ ْ َوَت ُف َل َّٕ َّٓ َأُبق  إ َِِػ إ ًَّ ـْ اف َتُِْػ ِم ًْ َي

ـْ  ْد ُحَُِل َظ ََ َّٓ َؾ , َوإِ ًٜ ًٜ خَمُْهقَص ٍَ ُف َأَراَد ِص َِّ ًَ , َوَؿَٚل: َف ـِ مْحَ ٌِْد افرَّ ـُ َظ ِر ْب ُْ َب

َػ. َُ ُف اْظَت َّٕ ِٜ َأ َحَٚب ـْ افهَّ  َؽْرِ َواِحٍد ِم

ْظتِ  ِٓ َٓ ِخاَلَف ِف َظَدِم ُوُجقِب ا ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ َذَر بِِف.َواْظ َٕ َّٓ إَذا  ِٚف إ  ىػا َُ
ٚ, : ففٞ ايبداضٟ َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ ِْٔف مـ حديٞ َظٚئَِن َِ ـِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َظ

َؿ َؿَٚل:  َِّ َُٔف َؾاَل »َوَش ِه ًْ َذَر َأْن َي َٕ ـْ  ُف, َوَم ًْ
ُٔىِ ِْ َذَر َأْن ُيىَِٔع اهللََّ َؾ َٕ ـْ  َم

ِهفِ  ًْ شَي
(ُ)

. 

 ايًفغ يًبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ٚ يف ايصخٝخنيٚ
ـِ اخَلىَِّٚب َرِضَ اهللَُّ َظُْْف,  َر ْب َّ ُف َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إِّنِّ مـ حديٞ ُظ َّٕ َأ

َٚل َفُف افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ  ََ ِجِد احَلَراِم, َؾ ًْ ًٜ ِف ادَ َِ ْٔ ِٜ َأْن َأْظَتَُِػ َف
َّٔ
َذْرُت ِف اَْلِٚهِِ َٕ

ِْٔف َوَش  َِ َؿ: َظ َِّ« ًٜ َِ ْٔ َػ َف َُ ْذَرَك َؾْٚظَت َٕ شَأْوِف 
 (ِ)

. 

 
 

                                                           
 (.ٔٗٔٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُٔٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِِْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 حهِ االعتهاف يف حل ايٓػا٤: 
ٚ, ٕن أزواج افٌْل صذ اهلل  ًً ويًتقي ف هذا احلُؿ افرجٚل وافًْٚء م

 صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.ف اظتٍُـ مًظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

  ٚيف ايبداضٟ:
َٜ رض اهلل ظْٓٚ:  َػ أَ »مـ حديٞ َظٚئَِن َُ َؿ اْظَت َِّ ِْٔف َوَش َِ نَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهلُل َظ

مَ  ٌٜ َتَرى افدَّ َتَحَٚو ًْ ٚئِِف َوِهَل ُم ًَ
ُض ِٕ ًْ ُف َب ًَ ٚ شَم َٓ َت َٝ ََتْ ًْ ِٝ افىَّ

ًَ َم َوَو , َؾُربَّ

ـَ  ٌء  َٖنَّ َهَذا َرْ ـَ  : ْٝ َٚف ََ ِر, َؾ ٍُ ْه ًُ َٜ َرَأْت َمَٚء اف ِم, َوَزَظَؿ َأنَّ َظٚئَِن ـَ افدَّ ْٝ ِم َٕ ٚ

ُٜ جَتُِدهُ  َٕ "ُؾاَل
 (ُ)

. 

َبُٚب " ٚقس بٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘ فكاٍ:

ٚءِ  ًَ ِٚف افِّْ َُ  ."اْظتِ

 (: 4/275قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
ُف؟  ُّ ُْ  َأْي َمٚ ُح

ِجدِ  ًْ َـّ ِف ادَْ َراَهَتُف ََلُ ـَ لُّ 
ًِ ٚؾِ َؼ افنَّ َِ ,  َوَؿْد َأْض ُٜ َمَظ افَِّذي ُتَهذَّ ؾِِٔف اْْلَ

ِجِد  ًْ َّٓ ِف َم ْرَأِة إِ َّ ِْ ِٚف فِ َُ ْظتِ ِٓ ِٜ ا َراَه ـَ ُف َدالٌّ َظَذ  َّٕ ٌَِٚب, َؾِ٘  اْف
ِٞ َّٟ بَِحِدي َواْحَت

ـْ َيَراَهٚ.  ْثَرِة َم َُ ُض فِ رَّ ًَ َٚ َتَت َُنَّ
ِٕ ٚ؛  َٓ

ْٔتِ  َب

                                                           
  (.َِّٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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َْْٔ َوَؿَٚل ابـ ظٌد اْفز:  َٔ َٓ َأن ابـ ُظ ٌَِٚب: َفْق  اْف
ِٞ , َأْي َحِدي ِٞ ِدي َٜ َزاَد ِف احْلَ

ِٚف » َُ ْظتِ ِٓ َؿ ِف ا َِّ ِْٔف َوَش َِ َْٖذنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللَُّ َظ َـّ اْشَت ُ َٖنَّ ش, َأُنَّ َٝ بِ ًْ َى ََ َف

ِٜ َؽْرُ َجٚئٍِز.  َمَظ ِجِد اْْلَ ًْ َٚف ادَْْرَأِة ِف َم َُ ك. اْظتِ َٓ َت ْٕ  ا

 ُٜ َّٔ
ٍِ
َْ َط احْلَ ٍٜ  َوَذَ ٚ, َوِف ِرَواَي َٓ

ْٔتِ ِجِد َب ًْ قَن ِف َم ُُ ِٚف ادَْْرَأِة َأْن َت َُ ِٜ اْظتِ فِِهحَّ

ٚ, َوبِِف َؿَٚل َأمْحَُد.  َٓ ِجِد َمَع َزْوِج ًْ َٚف ِف ادَْ َُ ْظتِ ِٓ ٚ ا ْؿ َأنَّ ََلَ  ىػاََلُ
 :ٚشنط ضمح٘ اهلل ثِ أخطج اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘

: حديٞ َظٚئَِن  ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َؿ, »َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ـَ

َُٔهعِّ  ًٌَٚء َؾ ُب َفُف ِخ ُٝ َأْضِ ْْ ُُ ـْ َرَمَوَٚن, َؾ ْؼِ إََواِخِر ِم ًَ َتُُِػ ِف اف ًْ َي

َب  َٜ َأْن َتْيِ ُٜ َظٚئَِن َه ٍْ ْٝ َح َٕ َْٖذ ُف, َؾْٚشَت ُِ ٌَْح ُثؿَّ َيْدُخ ٚ,  افهُّ ْٝ ََلَ َٕ َِٖذ ًٌَٚء, َؾ ِخ

ٌََح  مَّ َأْص َِ ًٌَٚء آَخَر, َؾ ْٝ ِخ َب ُٜ َجْحٍش َضَ ُٛ اْبَْ مَّ َرَأْتُف َزْيَْ َِ ًٌَٚء, َؾ ْٝ ِخ َب َؾَيَ

َٚل:  ََ , َؾ َٜ َٔ َؿ َرَأى إَْخٌِ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل افٌَِّْلُّ ش َمٚ َهَذا؟»افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ََ , َؾ ُْٖخِزَ َؾ

َؿ: َصذَّ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َـّ »اهللُ َظ َر, ُثؿَّ ش َأْفِزَّ ُتَرْوَن ِِبِ ْٓ َٚف َذفَِؽ افنَّ َُ ْظتِ ِٓ َك ا َؾَسَ

الٍ  ـْ َصقَّ ا ِم َػ َظْؼً َُ ش اْظَت
 (ُ)

 .وأخرجف مًِؿ 

ويُقن اظتُٚف ادرأة ب٘ذن زوجٓٚ, أو وفٔٓٚ, وإذا أمْٝ افٍتْٜ مـ اخلِقة 

 ر ظذ ًٍٕٓٚ.بٚفرجٚل, أو افْير إفٔٓؿ. وأمـ افي

 
 

                                                           
 (.ُُّٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِِّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 بٝإ احله١ُ َٔ االعتهاف: 
 (: 2/82قاٍ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ظاز املعاز )

ِٚف: َُ ْظتِ ِٓ َؿ ِف ا َِّ ِْٔف َوَش َِ  ِف َهْديِِف َصذَّ اهللَُّ َظ

 ًَ ِه إَِػ اهللَِّ َت َٚمُتُف َظَذ َضِريِؼ َشْرِ ََ ِٛ َواْشتِ ِْ ََ َٚن َصاَلُح اْف ـَ ٚ دََّٚ  ًٍ َٚػ, ُمَتَقؿِّ

 ََ َٞ اْف ًَ َٚػ, َؾِ٘نَّ َص ًَ ِٜ َظَذ اهللَِّ َت َّٔ ِِّ ُُ ٌَٚفِِف بِْٚف ثِِف بِِْ٘ؿ ًَ ِّ َص ِّٔتِِف َظَذ اهللَِّ, َوَل
ًِ

ِٛ َظَذ مَجْ ِْ

اِب, َوُؾُوق َ ِٚم َوافؼَّ ًَ َٚن ُؾُوقُل افىَّ ـَ َٚػ, َو ًَ ٌَُٚل َظَذ اهللَِّ َت ْؿ َّٓ اإْلِ ُف إِ ُّّ ُِ ُل َٓ َي

ؾِّ  ـُ ًثٚ, َوُيَنتُِّتُف ِف  ًَ َّٚ َيِزيُدُه َص اَلِم, َوُؾُوقُل ادََِْْٚم, ُِم َُ ِٚم, َوُؾُوقُل اْف َٕ َ ْٕ ِٜ ا خُمََٚفَى

 ْٝ ُف, اْؿَتَو ٍُ قُؿُف َوُيقِؿ ًُ ُف َأْو َي ٍُ ًِ َٚػ, َأْو ُيْو ًَ ِه إَِػ اهللَِّ َت ـْ َشْرِ ُف َظ ًُ َى َْ َواٍد َوَي

ِزيِز افرَّ  ًَ ُٜ اْف ِٚم َرمْحَ ًَ ُٛ ُؾُوقَل افىَّ ْقِم َمٚ ُيْذِه ـَ افهَّ ْؿ ِم َع ََلُ ٌَِٚدِه َأْن َذَ
ًِ ِحِٔؿ بِ

ِه إَِػ اهللَِّ  ـْ َشْرِ ِٜ َفُف َظ َؿ قِّ ًَ َقاِت ادُْ َٓ ِٛ َأْخاَلَط افنَّ ِْ ََ ـَ اْف ِرُغ ِم ٍْ َت ًْ اِب, َوَي َ َوافؼَّ

ُٞ يَ  ْٔ , بَِح ِٜ َح َِ ْدِر اْدَْه ََ ِظِف بِ َٚػ, َوَذْ ًَ َٓ َت َُٔٚه َوُأْخَراُه, َو ْٕ ٌُْد ِف ُد ًَ ُع َبِف اْف ٍِ َْْت

. ِٜ َِ ِج ْٔ ِٜ َوا َِ ِٚج ًَ ِف اْف ـْ َمَهٚحِلِ ُف َظ ًُ َى َْ َٓ َي ُه َو  َيُيُّ

ِٛ َظَذ اهللَِّ  ِْ ََ قُف اْف ُُ َُْهقُدُه َوُروُحُف ُظ َٚف افَِّذي َم َُ ْظتِ ِٓ ُؿ ا َع ََلُ َوَذَ

ِْٔف,  َِ َُّٔتُف َظ
ًِ

َٚػ, َومَجْ ًَ ِؼ, َت ِْ ِٚل بِٚخْلَ ٌَ ْصتِ ِٓ ـِ ا َىُٚع َظ َِ ْٕ ِٓ َقُة بِِف, َوا ِْ َواخْلَ

ِْٔف ِف َُمَؾِّ  َِ ٌَُٚل َظ ْؿ ٌُُّف, َواإْلِ ُرُه َوُح ـْ ُٞ َيِهُر ِذ ْٔ ُف بَِح َٕ ٌَْحٚ ُٚل بِِف َوْحَدُه ُش ٌَ ْصتِ ِٓ َوا

ٚ, َوَيِه  ِْٔف َبَدََلَ َِ َتْقيِل َظ ًْ ِٛ َوَخَىَراتِِف, َؾَٔ ِْ ََ قِم اْف َىَراُت ُُهُ ُف بِِف, َواخْلَ ُِّ ـُ ؿُّ  ُر اَْلَ

ُف بِٚهللَِّ  ًُ ْٕ َِٔهُر ُأ ُب ِمُْْف َؾ رِّ ََ ِهِٔؾ َمَراِؤِف َوَمٚ ُي ُر ِف ََتْ ُُّ ٍَ ِرِه, َوافتَّ ـْ ٚ بِِذ َٓ ُِّ ـُ
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 ٌُ َُ ِٜ ِف اْف ِف بِِف َيْقَم اْفَقْحَن ًِ ْٕ ُ ِٕ ُه بَِذفَِؽ  دُّ ًُ َٔ ِؼ, َؾ ِْ ِف بِٚخْلَ ًِ ْٕ ـْ ُأ ًٓ َظ َٓ َبَد قِر ِحَغ 

َْظَيِؿ. ْٕ ِٚف ا َُ ْظتِ ِٓ َُْهقُد ا َذا َم َٓ َرُح بِِف ِشَقاُه, َؾ ٍْ َٓ َمٚ َي  ىػا َإَِٔٔس َفُف, َو
 (: 1/191ٚقاٍ احلافغ ابٔ ضجب ضمح٘ اهلل يف يطا٥ف املعاضف )

ؿىع افًالئؼ ظـ اخلالئؼ فالتهٚل بخدمٜ  فُع٢ٓ االعتهاف ٚحكٝكت٘:

ٚهلل وادحٌٜ فف وإٕس بف, أورثٝ صٚحٌٓٚ اخلٚفؼ وـِم ؿقيٝ ادًرؾٜ ب

 إَٓىٚع إػ اهلل تًٚػ بٚفُِٜٔ ظذ ـؾ حٚل. 

ـٚن بًوٓؿ ٓ يزال مٍْردا ف بٔتف خٚفٔٚ بربف ؾَٔؾ فف: أمٚ تًتقحش؟ 

 ؿٚل: ـٔػ أشتقحش وهق يَقل: إٔٚ جِٔس مـ ذـرّن.

 بؽ مـ ـؾ إٔٔز*** أوحنتْل خِقات 

 ٛ جِٔزبٚفٌٔــ *** وتٍردت ؾًٚيْتؽ 

 بٝإ ٚقت االعتهاف: 
افهقم,  معؾٔهح آظتُٚف ف ـؾ وؿٝ مـ فٔؾ, أو ُنٚر, وأمٚ وؿتف: 

 وظْد افٍىر, مـ افًٚم ـِف.

وإٕم يتٖـد اشتحٌٚبف ف افًؼ إواخر مـ رموٚن, ؾٓق ؾٔٓٚ أؾوؾ 

وأـّؾ مـ آظتُٚف ف ؽرهٚ؛ دداومٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ 

حتك ؿٌوف اهلل ظز وجؾ, وٕن ؾٔٓٚ فِٜٔ افَدر, وافًٌٚدة ف فِٜٔ ظذ ذفؽ 

ٚ }افَدر خر مـ افًٌٚدة ف أفػ صٓر, ـم أخز اهلل ظز وجؾ بذفؽ:  َّٕ إِ
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ْدِر  ََ ِٜ اْف َِ ْٔ َزْفَُْٚه ِف َف ْٕ ْدِر  *َأ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ ـْ َأْفِػ  *َوَمٚ َأْدَراَك َمٚ َف ْدِر َخْرٌ ِم ََ ُٜ اْف َِ ْٔ َف

رٍ  ْٓ  وفِٜٔ افَدر تَدر بٖربع وثمٕغ شْٜ, وأربًٜ أصٓر., {َص

 : يف ايصخٝخنيٚ
 ,ٚ َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َؿ  -مـ حديٞ َظٚئَِن َِّ ِْٔف َوَش َِ : -َزْوِج افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ

ـْ رَ » ْؼَ إََواِخَر ِم ًَ َتُُِػ اف ًْ َٚن َي ـَ َؿ,  َِّ ِْٔف َوَش َِ َمَوَٚن َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ

ِدهِ  ًْ ـْ َب َػ َأْزَواُجُف ِم َُ ُٚه اهللَُّ, ُثؿَّ اْظَت شَحتَّك َتَقؾَّ
(ُ)

. 

 ؽر افهٔٚم:  مـويهح آظتُٚف ف ؽر رموٚن, و

 أّٜطا:  يف ايصخٝخنيا جا٤ مل
 : ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َٚف َذفَِؽ " مـ حديٞ َظٚئَِن َُ ْظتِ ِٓ َك ا َؾَسَ

َر, ُثؿَّ  ْٓ الٍ افنَّ ـْ َصقَّ ا ِم َػ َظْؼً َُ "اْظَت
(ِ)

. 

 بٝإ بس٤ زخٍٛ املعتهف: 
مـ أحٛ أن يًتُػ افًؼ إواخر مـ رموٚن, ؾٚفًْٜ ف حَف أن و

ادًجد ؿٌؾ ؽروب صّس افًؼيـ مـ رموٚن, ويُقن دخقل يدخؾ 

 ؾجر يقم افقاحد وافًؼيـ مـ رموٚن.خمٌئف ومُٚن آظتُٚف ف 

 
 
 

                                                           
 (.ُُِٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِِٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُُّٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِّّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 وقيام رمضان[ ]باب االعتكاف  

 

[325] 
 

  

 : ففٞ ايصخٝخني
:  مـ حديٞ ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َٜ َرِضَ اهللُ َظْْ ِْٔف »َظٚئَِن َِ َٚن افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ـَ

ًٌَٚء  ُب َفُف ِخ ُٝ َأْضِ ْْ ُُ ـْ َرَمَوَٚن, َؾ ْؼِ إََواِخِر ِم ًَ َتُُِػ ِف اف ًْ َؿ, َي َِّ َوَش

فُ  ُِ ٌَْح ُثؿَّ َيْدُخ َُٔهعِّ افهُّ شَؾ
(ُ)

. 

 ٚيفغ اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ْجَر, ـَ » ٍَ َتَُِػ َصذَّ اْف ًْ َؿ, إَِذا َأَراَد َأْن َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ

فُ  ٍَ َُ َت ًْ شُثؿَّ َدَخَؾ ُم
(ِ)

. 

 (: 6/475قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف اجملُٛع )
َٚاِيَأِصَخاُب:  ٗٞ ٍَ ايٖؿأفٔع ْؿتَِداَء بِٚفَّْ  َقا ِٓ ـْ َأَراَد ا َؿ َوَم َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌِلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

ٌَْؾ ُؽُروِب  ِجَد َؿ ًْ ٌِل َأْن َيْدُخَؾ ادَْ
ٌَ َْْٔ ـْ َرَمَوَٚن َؾ ََواِخِر ِم ْٕ ْؼِ ا ًَ ِف اظتُٚف اْف

ـَ مْف؛ فُٔال يٍقتف رء مْف.  ي ْؼِ ًِ ِٚدي َواْف َٜ احْلَ َِ ْٔ ِس َف ّْ  افنَّ

َٜ ا َِ ْٔ ِس َف ّْ َد ُؽُروِب افنَّ ًْ َََص. وَيرج َب َٕ ُر, َأْو  ْٓ ًِِٔد, َشَقاٌء َتؿَّ افنَّ  ىػاْف
 الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله عػسًٓ ّْٓما: قد اعتلف ّ

َٚن افٌَِّْلُّ َصذَّ مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َظُْْف, َؿَٚل: ففٞ ايبداضٟ:  ـَ

َؿ  َِّ ِْٔف َوَشـ َِ ؾِّ َرَمَوٍٚن َظَؼَ »اهللُ َظ ـُ َتُُِػ ِف  ًْ ُٚم افَِّذي َي ًَ َٚن اف ـَ مَّ  َِ ٍٚم, َؾ َة َأيَّ

ـَ َيْقًمٚ ي َػ ِظْؼِ َُ شُؿٌَِض ؾِِٔف اْظَت
(ّ)

. 

                                                           
 (.َِّّأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُُِٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)

 (.َِْْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)
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 : يف ايصخٝخنيٚ
ُٝ إَِػ  َْ َِ َى ْٕ , َؿَٚل: ا َٜ َّ َِ ٍٔد اخُلْدِريِّ مـ ضريؼ َأِب َش ًِ رض اهلل ظْف  -َأِب َش

ُث, - َتَحدَّ َٕ ُرُج بَِْٚ إَِػ افَّْْخِؾ  : َأَٓ ََتْ ُٝ ِْ َُ ْثِْل َمٚ  َؾ : َحدِّ ُٝ ِْ َٚل: ُؿ ََ َؾَخَرَج, َؾ

َػ َرُشقُل  َُ ْدِر, َؿَٚل: اْظَت ََ ِٜ اف َِ ْٔ َؿ ِف َف َِّ ِْٔف َوَش َِ ـَ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َٝ ِم ًْ
ِّ َش

ََٖتُٚه ِجْزِ  ُف, َؾ ًَ َْٚ َم ٍْ َُ ـْ َرَمَوَٚن َواْظَت َؿ َظْؼَ إَُوِل ِم َِّ ِْٔف َوَش َِ يُؾ, اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ

ََٖتُٚه  ُف َؾ ًَ َْٚ َم ٍْ َُ ْؼَ إَْوَشَط, َؾْٚظَت ًَ َػ اف َُ ُٛ َأَمَٚمَؽ, َؾْٚظَت ُِ َٚل: إِنَّ افَِّذي َتْى ََ َؾ

 ًٌٚ َؿ َخىِٔ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚم افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ُٛ َأَمَٚمَؽ, َؾ ُِ َٚل: إِنَّ افَِّذي َتْى ََ يُؾ َؾ ِجْزِ

ـْ َرمَ  ـَ ِم ي َٜ ِظْؼِ َٚل: َصٌَِٔح ََ ِْٔف »َوَٚن َؾ َِ َػ َمَع افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َُ َٚن اْظَت ـَ ـْ  َم

ْؼِ  ًَ َٚ ِف اف ٚ, َوإُِنَّ َٓ ُٔت ًِّ ُٕ ْدِر, َوإِّنِّ  ََ َٜ اف َِ ْٔ ُٝ َف ِجْع, َؾِّ٘نِّ ُأِري َرْ ِْ َؿ, َؾ َِّ َوَش

َّٖنِّ َأْشُجُد ِف ضٍِغ وَ  ـَ  ُٝ ِجِد ش َمٚءٍ إََواِخِر, ِف ِوْتٍر, َوإِّنِّ َرَأْي ًْ ُػ ادَ َْ َٚن َش ـَ َو

ٚ, َؾَهذَّ بَِْٚ  َٕ ُْٖمىِْر , َؾ ٌٜ ًْٔئٚ, َؾَجَٚءْت َؿَزَظ َمِء َص ًَّ ََٕرى ِف اف َجِريَد افَّْْخِؾ, َوَمٚ 

ِٜ َرُشقِل اهللَِّ 
َٓ ٌْ ُٝ َأَثَر افىِِّغ َوادَِٚء َظَذ َج َؿ َحتَّك َرَأْي َِّ ِْٔف َوَش َِ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ

ٌَتِِف َتْهِديَؼ ُرْؤَيٚهُ َص  َٕ َؿ َوَأْر َِّ ِْٔف َوَش َِ "ذَّ اهللُ َظ
(ُ)

. 

ٚ فِِٜٔ  ًً وؾًؾ ذفؽ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ متحرًيٚ ومِتّ

 افَدر.

 بٝإ ؾطٚط االعتهاف: 
 وذـر افًِمء ذوضٚ فالظتُٚف, مْٓٚ:

                                                           
 (.ُُٕٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُّٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 اإلشالم. األٍٚ:

 م فًٔٚ مـ أهؾ افًٌٚدات.ؾال يهح آظتُٚف مـ افُٚؾر, وادؼك؛ ُٕن

 افًَؾ. ايجاْٞ:

 ؾال يهح آظتُٚف مـ ُمْقن؛ ٕٕف فٔس مـ أهؾ افًٌٚدات.

 افتّٔٔز. ايجايح:

 ؾال يهح آظتُٚف مـ صٌل ؽر ُمٔز؛ ٕٕف فٔس مـ أهؾ افًٌٚدات.

 افْٜٔ. ايطابع:

ـَ اخَلىَِّٚب َرِضَ اهللَُّ َظُْْف َؿَٚل : ففٞ ايصخٝخني َر ْب َّ : مـ حديٞ ُظ

َُقُل:  َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ َم »َش َّٕ َِّٔٚت, َوإِ َم إَْظَمُل بِٚفِّْ َّٕ إِ

ََٕقى ؾِّ اْمِرٍئ َمٚ  ُُ شفِ
(ُ)

. 

 ىػا وأمٚ افْٜٔ ؾال أظِؿ ِبٚ خالًؾٚ.ٚقاٍ ابٔ ضؾس ضمح٘ اهلل تعاىل: 

 .افهقم اخلاَؼ:

 .ف ؿقل احلٍْٜٔ وادٚفُٜٔ

, وهذا ؿقل افنٚؾًٜٔ ف آظتُٚفافهقم افهحٔح إٔف ٓ ينسط و

 .واحلْٚبِٜ

 
 

                                                           
  (.َُٕٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 : ففٞ ايصخٝخني
َر بـ اخلىٚب  َّ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ! َؿَٚل:  -رض اهلل ظْف  -مـ حديٞ ُظ ُٝ ِْ ُؿ

 ِٜ َّٔ
ِٚهِِ َذْرُت ِف اْْلَ َٕ َراِم. َؿٚ ;إِّنِّ  ِجِد احْلَ ًْ ًٜ ِف ادَْ َِ ْٔ َْٖوِف »َل: َأْن َأْظَتَُِػ َف َؾ

شبَِْْذِركَ 
(ُ)

ِْٔف. َِ ٌؼ َظ ٍَ  . ُمتَّ

  .فذـره ٚوفق ـٚن ذضً  ٚول يذـر صقمً 

 : ٍٜ ٌَُخِٚريُّ ِف ِرَواَي ًٜ »َوَزاَد اْف َِ ْٔ َػ َف َُ  ش.َؾْٚظَت

 (: 4/112قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف غٓٓ٘ )
ِؿ إَِػ َهَذا احَلدِ  ِْ ًِ ًُْض َأْهِؾ اف َٛ َب ُجُؾ َوَؿْد َذَه َؿ افرَّ َِ , َؿُٚفقا: إَِذا َأْش ِٞ ي

َِٔػ بِِف.  ِْ , َؾ ٍٜ ْذُر َضَٚظ َٕ ِْٔف  َِ  َوَظ

ِِ ًِ ٌِ ائع ِٖ ٍَ َبِعُض َأ َؿ  :ََٚقا َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َأْصَحِٚب افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ِم

َّٓ بَِهْقٍم.  َٚف إِ َُ َٓ اْظتِ ِهْؿ:   َوَؽْرِ

ِْؿِ  ًِ ـْ َأْهِؾ اف َٛ َظَذ : وَؿَٚل آَخُروَن ِم َّٓ َأْن ُيقِج َتُِِػ َصْقٌم إِ ًْ َْٔس َظَذ ادُ َف

َر  َّ ِٞ ُظ قا بَِحِدي ِف َصْقًمٚ, َواْحَتجُّ ًِ ٍْ َتَُِػ  -رض اهلل ظْف  -َٕ ًْ َذَر َأْن َي َٕ ُف  َّٕ َأ

َؿ بِٚفَقَؾِٚء,  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِلُّ َصذَّ اهللَُّ َظ ََٖمَرُه افٌَّْ , َؾ ِٜ
َّٔ
ًٜ ِف اَْلِٚهِِ َِ ْٔ َوُهَق َؿْقُل َأمْحََد, َف

 ىػاَوإِْشَحَٚق. 
 

                                                           
(, كالزيادة أخرجها اإلماـ البخارم ُٔٓٔ(, كاإلماـ مسلم )َِِّأخرجو اإلماـ البخارم ) (ُ)

(َِِْ.) 
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 بٝإ أقٌ االعتهاف ٚأنجطٙ: 
 اختِػ أهؾ افًِؿ ف أؿؾ آظتُٚف وأـثره: 

إػ أن آظتُٚف ٓ حد ٕؿِف, ذهٛ احلٍْٜٔ ومـ إفٔٓؿ  ايكٍٛ األٍٚ:

 أـثره.و

ؾٔجقز أن يًتُػ شٚظٜ واحدة, وجزء مـ شٚظٜ, ويقم, أو فِٜٔ, أو 

 أـثر, أو أؿؾ.

ػ أن أؿؾ آظتُٚف فِٜٔ, أو وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إ يكٍٛ ايجاْٞ:ا

واشتدفقا ظذ ذفؽ بم ثٌٝ ف حديٞ ظّر بـ اخلىٚب رض اهلل ظْف, , يقم

 .ادتَدم

ـَ اخَلىَِّٚب َرِضَ اهللَُّ َظُْْف َؿَٚل: : ففٞ ايصخٝخني َر ْب َّ َيٚ مـ حديٞ ُظ

َٚن  ـَ ُف  َّٕ َل بِفِ َظَعَّ اظْ »َرُشقَل اهللَِّ, إِ ٍِ ََٖمَرُه َأْن َي , َؾ ِٜ
َّٔ
ُٚف َيْقٍم ِف اَْلِٚهِِ َُ شتِ

(ُ)
. 

 ف افهحٔحغ ـم تَدم إٔف ٕذر أن يًتُػ فِٜٔ.وتَدم أُنٚ فِٜٔ, 

 (: 4/274قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
ًٜ »َؿْقُفُف:  َِ ْٔ ِٓ ش: َأْن َأْظَتَُِػ َف َنَّ اْشُتِدلَّ بِِف َظَذ َجَقاِز ا

ِٕ ْرِ َصْقٍم؛  ٌَ ِٚف بِ َُ ْظتِ

َؿ بِِف. َِّ ِْٔف َوَش َِ ََمَرُه افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللَُّ َظ ِٕ ًضٚ  َٚن َذْ ـَ ْق  َِ ْقِم, َؾ َْٔس َطْرًؾٚ فِِهَّ َْٔؾ َف َِّ  اف

 : َٛ َِّ ًُ ٍِِؿ: َوُت ًْ ِْٔد اهللَِّ ِظَْْد ُم ٌَ ـْ ُظ َٜ َظ ٌَ ًْ ِٜ ُص َٖنَّ ِف ِرَواَي  ,َبَدَل:ش َيْقًمٚ»بِ

«َِٜ ْٔ  ش. َف

                                                           
 (.ُٔٓٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُّْْأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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:ِٔ ِٝ َٚاََٜت َٔ ايطِّ ِٝ ُٙ َب ُِٝط ََٚغ  َٕ ـْ  َفجُع ابٔ ٔحٖبا َّ , َؾ ٍٜ َِ ْٔ َٚف َيْقٍم َوَف َُ َذَر اْظتِ َٕ ُف  َّٕ َٖ بِ

تِِف.  َِ ْٔ َِ َؼ َيْقًمٚ َأَراَد بِ َِ ـْ َأْض ٚ, َوَم َٓ َْٔقِم ًٜ َأَراَد بِ َِ ْٔ َؼ َف َِ  َأْض

 ِٜ ْقِم ِف ِرَواَي َْمُر بِٚفهَّ ْٕ حًيٚ,  َوَؿْد َوَرَد ا َر َسِ َّ ـِ ِديٍَْٚر َظـ ابـ ُظ ِرو ْب ّْ َظ

َؿ َؿَٚل َفُف:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َأنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللَُّ َظ َٓ ًٌِٔػ, َوَؿْد َزاَد ؾِٔ َـّ إِْشََْٚدَهٚ َو
َفُِ

ـِ ش, اْظَتُِْػ َوُصؿْ » ٌِْد اهللَِّ ْب ـْ َضِريِؼ َظ لُّ ِم
ٚئِ ًَ ُبَدْيٍؾ َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد َوافَّْ

ًِٔػ.   َوُهَق َو

ِرو بـ ِديَْٚر وروايٜ  ّْ ـْ َظ َد بَِذفَِؽ َظ رَّ ٍَ ُف َت َّٕ اَرُؿْىِْلُّ َأ َوذـر ابـ َظِديٍّ َوافدَّ

َد َأْبَقاٍب:  ًْ ِٜ َب
َٔ
تِ ْٔ ـِ باَِلٍل ا َْٔمَن اْب َِ ِٜ ُش ٌة, َوَؿْد َوَؿَع ِف ِرَواَي مـ َرَوى َيْقًمٚ َصٚذَّ

« ًٜ َِ ْٔ َػ َف َُ َٓ َصْقَم ؾَ ش, َؾْٚظَت َٚف  َُ ْظتِ ِٓ ًْٔئٚ, َوَأنَّ ا ْذِرِه َص َٕ ُف َلْ َيِزْد َظَذ  َّٕ َدلَّ َظَذ َأ

 . ٌ ًَغَّ ُط َفُف َحدٌّ ُم َٓ ُيْنَسَ ُف  َّٕ  ىػاؾِِٔف, َوَأ
ؿٚفقا: ول يَْؾ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف آظتُٚف أؿؾ 

 مـ ذفؽ.

 حهِ ايهافط إشا أغًِ ٚعًٝ٘ ْصض: 
ُيًتدل بحديٞ ظّر بـ اخلىٚب رض اهلل ظْف ظذ وجقب وؾٚء و

 افُٚؾر, وادؼك, بْذره إذا أشِؿ.

ؾ٘ن ظّر رض اهلل ظْف ٕذر وهق ف اْلٚهِٜٔ, وفُْف ل يِػ بْذره إٓ بًد 

 .وٓ يٌَؾ مْف إٓ بذفؽاإلشالم, 
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 ايؿطط يف االعتهاف:بٝإ 
 .ر إػ صحٜ ذفؽ, ؾَد ذهٛ اْلّٓقوٕحقه اصساط اخلروج فًٚرض

 :(195/ 3) املػين يفقاٍ ابٔ قسا١َ 
طَ  إَذا َؾ  اْصَسَ ًْ

ٚؾِِف, ِف  َذفَِؽ  ؾِ َُ فُ  اْظتِ َِ ُف, َؾ ُِ ًْ
ًٌٚ ؾِ ٚنَ  َواِج ُٚف  ـَ َُ ْظتِ ِٓ  َؽْرَ  َأوْ  ا

 ٍٛ  . َواِج

َذفَِؽ  ـَ ٚنَ  َمٚ َو , ـَ ًٜ ِزَيَٚرةِ  ُؿْرَب قدِ  َأوْ  َظِٚلٍ, َأوْ  َصٚفٍِح  َرُجؾٍ  َأوْ  َأْهِِِف, ـَ ُٓ  ُص

َذفَِؽ  ِجََْٚزٍة, ـَ ٚنَ  َمٚ َو ًٌَٚحٚ ـَ َّٚ ُم َتُٚج  ُِم ِْٔف, حَيْ َنٚءِ  إَف ًَ ْٚف ِٝ  َمِْْزفِِف, ِف  ـَ  ؾِِٔف, َوادٌَِْٔ

فُ  َِ فُ  َؾ ُِ ًْ
 .ؾِ

ٍَ ُّ َقا ًْٝ :اِيَأِثَط
ِّ ٌْدِ  َأَبٚ َش َُٖل  اهللَِّ َظ

ًْ ـْ  ُي َتُِِػ  َظ ًْ طُ  ادُْ َؾ  َأنْ  َيْنَسِ ـُ ْٖ  ِف  َي

طَ  إَذا: َؿَٚل  َأْهِِِف؟ ًَؿْ  اْصَسَ َْ طَ  َوجُتِٔزُ : َففُ  ِؿَٔؾ . َؾ ْ ِٚف؟ ِف  افؼَّ َُ ْظتِ ِٓ : َؿَٚل  ا

ًَؿْ  َٕ .ِْٝ ُٝ : َففُ  ُؿ ٌَِٔٔ َٚل  َأْهِِِف؟ ِف  َؾ ََ ٚنَ  إَذا: َؾ ًظٚ, ـَ ـْ . َجٚزَ  َتَىقُّ َّ  َأنْ  َأَجٚزَ  َوُِم

طَ  َنٚءَ  َيْنَسِ ًَ , َأْهِِفِ  ِف  اْف ـُ ًَ اَلءُ  احْلَ ًَ , ِزَيٍٚد, ـُ بْ  َواْف لُّ
ًِ  َوَمَْعَ . َوَؿَتَٚدةُ  َوافََّْخ

ٍز, َأُبق ِمْْفُ  َِ َْوَزاِظلُّ  َوَمٚفٌِؽ, ُِمْ ْٕ قنُ  َٓ : َمٚفٌِؽ  َؿَٚل . َوا ُُ ِٚف  ِف  َي َُ ْظتِ ِٓ طٌ  ا  .َذْ

فُ  َوَفَْٚ, َّٕ ُٛ  َأ ِدِه, ََيِ َْ ًَ ٚنَ  بِ َُ طُ  َؾ ْ ْٔفِ  افؼَّ ْٚفُقُؿقِف, ؾِٔفِ  إَف َنَّ  ـَ
ِٕ ْظتِ  َو ِٓ َٚف ا َُ 

ْدٍر, ََيَْتصُّ  َٓ  ََ طَ  َؾَِ٘ذا بِ ُروَج  َذَ فُ  اخْلُ َّٕ َٖ َُ َذرَ  َؾ ْدرَ  َٕ ََ : َؿَٚل  َوإِنْ . َأَؿَٚمفُ  افَِّذي اْف

ُضفُ  َجٚزَ . َخَرْجٝ َظِٚرٌض, يِل  َظَرَض  َأوْ  َمِرْوٝ َمَتك  .َذْ

طَ  َوإِنْ : وؿٚل ٚؾِِف, ِف  اْفَقْطءَ  َذَ َُ , َأوْ  اْظتِ َٜ ْرَج ٍُ ,اف َأوْ  اْف َٜ ْٔعَ  َأوْ  ُّْْزَه ٌَ  اْف

َٛ  َأوْ  فِِتَِّجَٚرِة, ًُّ َُ ِٜ  افتَّ ََْٚظ ِجِد, ِف  بِٚفهِّ ًْ ْ  ادَْ ْز؛ َل َنَّ  ََيُ
َٚػ  اهللََّ ِٕ ًَ  َوٓ}: َؿَٚل  َت
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َـّ  وُه ٌَِٚذُ ُتؿْ  ُت ْٕ قنَ  َوَأ ٍُ ِٚجدِ  ِف  َظٚـِ ًَ اطُ  .[381: افٌَرة] {ادَْ  َذفَِؽ  َؾْٚصِسَ

اطٌ  ِٜ  اْصِسَ َٔ ِه ًْ َٚػ  اهللَِّ  دَِ ًَ ُٜ . َت ََْٚظ ِجدِ  ِف  َوافهِّ ًْ لٌّ  ادَْ ِٓ ٚ َمْْ َٓ  َؽْرِ  ِف  َظْْ

ِٚف, َُ ْظتِ ِٓ ل ا ٍِ ِٚف  َؾ َُ ْظتِ ِٓ ٚهُ  َمٚ َوَشٚئِرُ  َأْوَػ, ا َٕ ْر ـَ َٓ  َذفَِؽ, ُيْنٌِفُ  َذ َٜ  َو  َحَٚج

ِْٔف, ِْٔف, اْحَتَٚج  َؾِ٘نْ  إَف َتُِْػ؛ َؾاَل  إَف ًْ َنَّ  َي
َُ  َتْركَ  ِٕ ْظتِ ِٓ ـْ  َأْوَػ  ِٚف ا ؾِ  ِم ًْ

لِّ  ؾِ ِٓ  ادَْْْ

ٍٛ  َأُبق َؿَٚل . َظْْفُ  َْٖفٝ: َضٚفِ ـْ  َأمْحََد  َش َتُِِػ  َظ ًْ ُؾ  ادُْ َّ ًْ فُ  َي ُِ َّ ـْ  َظ َّٔٚطِ  ِم  اخْلَ

ِه؟ َتُٚج  :َؿَٚل  َوَؽْرِ َٚن حَيْ ـَ َتُٚج؟ َؿَٚل: إْن  َٚن حَيْ ـَ ِْٝ: إْن  َؾ. ُؿ َّ ًْ ٌُِْل َأْن َي ِج ًْ َمٚ ُي

َتُِْػ  ًْ  قا .َٓ َي
 شنط آزاب االعتهاف: بٝإ 

 وفالظتُٚف آداٌب يٌٌْل فًِّتُػ أن يتحذ ِبٚ ؿدر آشتىٚظٜ: 

ؿراءة افَرآن, وذـر اهلل ظز وجؾ, افهالة, و ف أّن يَِض وؿتف األٍٚ:

 .وؽر ذفؽ مـ افىٚظٚتوافهالة ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, 

ًٌِٚدة, مـ إؿقال, ْٔف ظذ تٍرؽف فظِٔف أن َيتْٛ ـؾ مٚ ٓ يً ايجاْٞ:

ؾًِٔف أن َيتْٛ اْلدال, وادراء, وافًٌٚب, وافٍحش, ؾ٘ن , ومـ إؾًٚل

 هذا ُمٚ ٓ يٌٌْل ف ؽر آظتُٚف, ؾٍل آظتُٚف مـ بٚب أوػ.

وٓ يٌىؾ آظتُٚف بقء مـ ذفؽ, فًدم ثٌقت دفٔؾ مـ افُتٚب 

 ف بذفؽ ـم ٓ َيٍك.وافًْٜ ظذ ذفؽ, وإن ـٚن يَْص أجر اظتُٚؾ
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 ظِٔف أن ٓ يتُِؿ إٓ بخر, وٓ بٖس بٚفُالم حلٚجتف, ودحٚدثٜ ايجايح:

, ـٕٚهؾ وٕحقهؿ ظذ مٚ يٖت ف حديٞ ؽره وٓ شٔم ُمـ يٖت فزيٚرتف

 .صٍٜٔ رض اهلل ظْٓٚ

وـؾ هذا َتهٔاًل دَهقد آظتُٚف, وروحف, ظُس مٚ يًٍِف اْلِٜٓ 

ريـ, وأخذهؿ دًتُػ مقوع ظؼة وجٌِٜ فِزائذ اٚمـ ادًِّغ مـ اَت

ؾٓذا فقن, وآظتُٚف افٌْقي فقن آخر, واهلل , بٖضراف احلديٞ بْٔٓؿ

 ادقؾؼ.

 بٝإ َفػسات االعتهاف: 
 .ودواظٔف اْلمع األٍٚ:

وهُ }: وجؾ ظز فَقل اهلل ٌَِٚذُ قَن ِف َوَٓ ُت ٍُ ُتْؿ َظٚـِ ْٕ َِْؽ َـّ َوَأ ِٚجِد, تِ ًَ ادَ

َُقنَ ُحُدوُد اهللَِّ ْؿ َيتَّ ُٓ َِّ ًَ ُ اهللَُّ آَيٚتِِف فَِِِّْٚس فَ ٌَغِّ َذفَِؽ ُي ـَ َرُبقَهٚ  َْ ]افٌَرة:  { َؾاَل َت

381.] 

 ىػاودل ظِٔف إمجٚع إمٜ.  قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل يف ايػٌٝ:
إذا جٚمع ادًتُػ بىؾ اظتُٚؾف, " ٚقاٍ ابٔ عباؽ ضضٞ اهلل عُٓٗا:

 ."واشتٖٕػ

 ظِٔف ـٍٚرة, إذ ٓ ـٍٚرة ظِٔف. ول َيز أن

قا (: 1/41ٚقاٍ اإلَاّ ابٔ حعّ ضمح٘ اهلل يف َطاتب اإلمجاع ) َُ ٍَ َواتَّ

ٚف.  َُ ْظتِ ِٓ ًد ا ٍْ  ىػاَأن اْفَقْطء ي
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 اخلروج مـ ادًجد. ايجاْٞ:

وـٚن مـ هديف صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ أن , فٌر حٚجٜإذا ـٚن 

 بٔتف إٓ حلٚجٜ اإلًٕٚن افيوريٜ.يٍْرد وحده ف مًتٍُف, وٓ يدخؾ 

ٚ : ففٞ ايصخٝخني َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َزْوَج افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ  -مـ حديٞ َظٚئَِن

َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َؿ  -َظ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ـَ : َوإِْن  ْٝ ُْٔدِخُؾ َظَعَّ »َؿَٚف َف

َٚن َرْأَشُف َوُهَق ِف ادَ  ـَ ٍٜ إَِذا  َٚج َّٓ حِلَ َٝ إِ ْٔ ٌَ َٚن َٓ َيْدُخُؾ اف ـَ ُف, َو ُِ َُٖرجِّ ِجِد, َؾ ًْ

ٚ ًٍ َتُِ ًْ شُم
(ُ)

. 

 ؾال يًقد مريًوٚ, وٓ ينٓد جْٚزة, إػ ؽر ذفؽ.

 (: 1/41قاٍ اإلَاّ ابٔ حعّ ضمح٘ اهلل تعاىل يف َطاتب اإلمجاع )
َتٍُف ِف ادَْ  ًْ َُقا ظذ َأن مـ خرج مـ ُم ٍَ ِجد فٌر َحَٚواتَّ ًْ َٓ َجٜ, َو

َٓ بر أُ  وَرة, َو ٚؾف ؿد َبىؾ. َضُ َُ  ىػامر بِِف, َأو ٕدب إفٔف, ؾٚن اْظتِ
افردة, ؾٓل مٌىِٜ ْلّٔع إظمل ظْد مجٚظٜ افٍَٓٚء, ؿٚل اهلل ظز  ايجايح:

ُِقا َمٚ إَِػ  َوَؿِدْمَْٚ}وجؾ:  ِّ ـْ  َظ ؾٍ  ِم َّ َْٚهُ  َظ ِْ ًَ ٌَٚءً  َؾَج : ٚنافٍرؿ] {َمُْْثقًرا َه

21]. 

افًُر ظذ ؿقل بًض أهؾ افًِؿ, وافيٚهر أن هذا افًٍؾ يْٚف  ايطابع:

 .آظتُٚف

                                                           
  (.ِٕٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِِٗـ البخارم في صحيحو )أخرجو اإلما (ُ)
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 .اْلْقن, ؾٚدجْقن ؾٚؿد إهِٜٔ وافْٜٔ, ؾال يِزمف آظتُٚف اخلاَؼ:

احلٔض وافٍْٚس, وشٖٔت بٔٚن أن هذا فٔس بًٍّد فالظتُٚف  ايػازؽ:

 .ظذ افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ

 عتهاف: بٝإ َباحات اال
 َيقز اخلروج حلٚجتف. األٍٚ:

 دٚ تَدم مـ حديٞ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ.

 َيقز تنيح صًره, ومتنٔىف. ايجاْٞ:

 دٚ ثٌٝ ف حديٞ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ.

 َيقز فف افقوقء وٕحقه ف ادًجد. ايجايح:

 .إذا ـٚن ٓ يِقث ادًجد, وفف إٕٚء يتقوٖ ؾٔف, وإٓ خرج مـ ادًجد

 َيقز فف أن يتخذ فف خّٜٔ صٌرة, أو بم يًّك بٚخلٛء. ايطابع:

َٗا, َقاَيِت:ٍل افهحٔحغ:  ؾ ِٓ ُ٘ َع َٞ ايَّ ِٔ َعا٥َٔؿ١َ َضٔض َٚن  َٔ حسٜح َع ـَ

 ُٝ ْْ ُُ ـْ َرَمَوَٚن, َؾ ْؼِ إََواِخِر ِم ًَ َتُُِػ ِف اف ًْ َؿ, َي َِّ ِْٔف َوَش َِ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللُ َظ

ًٌَٚء ؾَ  ُب َفُف ِخ فُ َأْضِ ُِ ٌَْح ُثؿَّ َيْدُخ شَُٔهعِّ افهُّ
(ُ)

. 

 
 
 

                                                           
 (.ُُّٕ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِِّأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 َيقز فِّرأة أن تزور زوجٓٚ ادًتُػ. اخلاَؼ:

ٌر ادًٚذة ويؼع َلٚ أن متًف ويًّٓٚ, وتتُِؿ مًف ويتُِؿ مًٓٚ, ب

  .افتل تٌىؾ آظتُٚف

َٔلٍّ : ففٞ ايصخٝخني َٝ ُح َٜ بِْْ َّٔ
ٍِ َزْوَج  -رض اهلل ظْٓٚ-مـ حديٞ َص

ِْٔف افٌَِّْلِّ َص  َِ َٚ َجَٚءْت َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ْتُف: َأُنَّ َؿ, َأْخَزَ َِّ ِْٔف َوَش َِ ذَّ اهللُ َظ

ـْ َرَمَوَٚن,  َقابِِر ِم ٌَ ْؼِ اف ًَ ِجِد, ِف اف ًْ َتٌُِػ ِف ادَ ًْ َؿ َتُزوُرُه, َوُهَق ُم َِّ َوَش

 ْٝ ًَِنِٚء, ُثؿَّ َؿَٚم ـَ اف ًٜ ِم ْٝ ِظَْْدُه َشَٚظ َث ٚ افٌَِّْلُّ َصذَّ اهلُل  َؾَتَحدَّ َٓ ًَ َٚم َم ََ , َؾ ُٛ
ِِ ََ َتْْ

 َٜ َّ َِ ـِ ُأمِّ َش َُ ًْ ِجِد, افَِّذي ِظَْْد َم ًْ ْٝ َبَٚب ادَ ٌَ َِ ٚ, َحتَّك إَِذا َب َٓ ٌُ
ِِ َْ َؿ َي َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

َهِٚر, ْٕ ـَ إَ ََِّؿ, َمرَّ ِِبَِم َرُجاَلِن ِم ِْٔف َوَش َِ َم َظَذ  َزْوِج افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َِّ ًَ َؾ

ِْٔف  َِ َم َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ َٚل ََلُ ََ َذا, َؾ ٍَ َٕ َؿ ُثؿَّ  َِّ ِْٔف َوَش َِ َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  َٔلٍّ »َوَش ُٝ ُح ُٜ بِْْ َّٔ
ٍِ َم ِهَل َص َّٕ َم, إِ ُُ ٌَْحَٚن اهللَِّ َيٚ َرُشقَل ش َظَذ ِرْشِِ َؿَٚٓ: ُش

ـَ  َم َمٚ َؿَٚل: اهللَِّ, َو ِٓ ْٔ َِ ِم, َوإِّنِّ »ُزَ َظ َغ افدَّ َِ ٌْ ـِ آَدَم َم ـَ اْب َْٔىَٚن ََيِْري ِم إِنَّ افنَّ

َم  ُُ ُِقبِ ِذَف ِف ُؿ َْ ُٝ َأْن َي شَخِنٔ
(ُ)

. 

 بٝإ َٛضع االعتهاف: 
واخلْثك إٓ ف ادًجد, فَقفف أمجع افٍَٓٚء إٔف ٓ يهح اظتُٚف افرجؾ 

ُتؿْ }تًٚػ:  ْٕ قنَ َظٚـِ  َوَأ ِٚجدِ  ِف  ٍُ ًَ  .طوٓتٌٚع افٌْل  [381: افٌَرة] {اْدَ

                                                           
 (.ُِٕٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُِٗٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 .واتٍَقا ظذ أن ادًجد اْلٚمع يهح ؾٔف آظتُٚف, وهق أوػ مـ ؽره

 يهح آظتُٚف ف مجٔع ادًٚجد افتل تَٚم ؾٔٓٚ اْلمظٚت؛ حتك ٓ حيتٚج و

 .إػ اخلروج مـ ادًجد

ع أيًوٚ.َيُقن ُمٚ يواصسط بًض أهؾ افًِؿ ف ادًجد أن  َّ  ٚم ؾٔٓٚ اُْل

وافهحٔح أن هذا ٓ ينسط؛ ٕن اْلًّٜ ٓ تُقن ف افًؼ إٓ مرة 

إؾوؾ أن يُقن ادًجد , إٓ أن ف افٌٚفٛ, أو ؿد تُقن مرتغواحدة 

 .ٚجٚمً

وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ أن آظتُٚف ٓ يهح إٓ ف ادًجد احلرام, 

ظذ أن آظتُٚف ف ٍٚق افٍَٓٚء , مع اتوادًجد افٌْقي, وادًجد إؿل

 .هذه ادًٚجد أؾوؾ مـ ؽرهٚ

 ٚاغتسيٛا ع٢ً شيو مبا ثبت يف َصٓف عبس ايطظام ضمح٘ اهلل: 
قُل:  َُ ُٝ َأَبٚ َوائٍِؾ َي ًْ

ِّ ـِ َأِب َراِصٍد َؿَٚل: َش ـْ َجِٚمِع ْب , َظ َٜ َْْٔ َٔ ـِ ُظ مـ ضريؼ اْب

ٌِْد اهللَِّ  ًَ
ُٜ فِ ٍَ قٌف َبْغَ َداِرَك َوَداِر َأِب -ْٓمرض اهلل ظ-َؿَٚل ُحَذْي ُُ : َؿْقٌم ُظ

ُيقا,  ٍِ َْٖت, َوَح ْؿ َأَصُٚبقا, َوَأْخَى ُٓ َِّ ًَ َِ ٌُْد اهللَِّ: َؾ َٚل َفُف َظ ََ ُٚهْؿ؟ َؾ َٓ َٓ َتْْ ُمقَشك 

 : ُٜ ٍَ َٚل ُحَذْي ََ , َؾ َٝ ٔ ًِ َٕ ِجِد »َو ًْ : َم ِٜ ِٚجِد افثَّاَلَث ًَ َّٓ ِف َهِذِه ادَْ َٚف إِ َُ َٓ اْظتِ

َٔٚءَ 
ِجِد إِيِِ ًْ , َوَم َٜ َُّ ِجِد َم ًْ , َوَم ِٜ

شادَِْديَْ
(ُ)

. 

                                                           
(, كىو في ٗٔٔٗيبة برقم )(, كابن أبي شَُٖٔأخرجو اإلماـ عبد الرزاؽ في مصنفو ) (ُ)

= (, كقاؿ فيو: كىذا إسناد صحيح على ِٖٕٔالصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم )
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  ٚجا٤ بًفغ آخط عٓس ابٔ ابٞ ؾٝب١:

ِجِد » ًْ َراِم, َوادَْ ِجِد احْلَ ًْ ِٚجَد ادَْ ًَ ِٜ َم َّٓ ِف َثاَلَث َٚف إِ َُ َٓ اْظتِ ُف  َّٕ َٝ َأ ّْ
َأَمٚ َظِِ

ِجِد َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ ظَ  ًْ َْؿَل, َوَم ْٕ ََِّؿ, َوَمٚ ُأَبٚيِل َأْظَتُُِػ ؾِِٔف َأْو ا ِْٔف َوَش َِ

ْؿ َهِذهِ  ُُ  ش.ِف ُشقِؿ

وهذا ظذ ؾرض صحٜ احلديٞ َيٚب ظْف: بٖن ادراد مْف آظتُٚف 

 .ادًٚجد افثالثٜ دوٚظٍٜ افهالة فإؾوؾ, وإـّؾ؛ 

افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َأنَّ مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللَُّ َظُْْف: : ففٞ ايصخٝخني

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َّٓ »َظ ـْ َأْفِػ َصاَلٍة ؾَِٔم ِشَقاُه, إِ ِجِدي َهَذا َخْرٌ ِم ًْ َصاَلٌة ِف َم

ِجَد احَلَرامَ  ًْ شادَ
(ُ)

. 

مـ حديٞ َجٚبٍِر رض اهلل ٚثبت يف غٓٔ ابٔ َاج٘ ضمح٘ اهلل تعاىل: 

َؿ َؿَٚل: َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهللُظْٓم,  َِّ ِْٔف َوَش َِ ِجِدي َأْؾَوُؾ » َظ ًْ َصاَلٌة ِف َم

ـْ َأْفِػ َصاَلٍة ؾَِٔم ِشَقاهُ  َراَم  ِم ِجَد احْلَ ًْ َّٓ ادَْ َراِم َأْؾَوُؾ إِ ِجِد احْلَ ًْ َوَصاَلٌة ِف ادَْ

ِٜ َأْفِػ َصاَلٍة ؾَِٔم ِشَقاهُ  ـْ ِمَٚئ شِم
(ِ)

. 

                                                                                                                                        

شرط الشيخين, كقوؿ ابن مسعود ليس نصا في تخطئتو لحذيفة في ركايتو للفظ الحديث, بل = 
كوف معنى الحديث لعلو خطأه في استداللو بو على العكوؼ الذم أنكره حذيفة, الحتماؿ أف ي

عند ابن مسعود: ال اعتكاؼ كامال, كقولو صلى اهلل عليو كسلم: " ال إيماف لمن ال أمانة لو, كال 
 دين لمن ال عهد لو " كاهلل أعلم.

  (.ُّْٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َُُٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

حو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (, كصحَُْٔأخرجو اإلماـ ابن ماحو في سننو ) (ِ)
 (. ِِٖالسنن, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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َبُٚب " اىل يف صخٝخ٘ فكاٍ:بٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعقس ٚ

ٚ َٓ ِِّ ـُ ِٚجِد  ًَ ِٚف ِف ادَ َُ ْظتِ ِٓ ْؼِ إََواِخِر, َوا ًَ ِٚف ِف اف َُ ْظتِ ِٓ  ."ا

َٚػ:  ًَ ْقفِِف َت ََ َِْؽ ُحُدوُد اهللَِّ }فِ ِٚجِد, تِ ًَ قَن ِف ادَ ٍُ ُتْؿ َظٚـِ ْٕ َـّ َوَأ وُه ٌَِٚذُ َوَٓ ُت

ُ اهللَُّ  ٌَغِّ َذفَِؽ ُي ـَ َرُبقَهٚ  َْ َُقنَ َؾاَل َت ْؿ َيتَّ ُٓ َِّ ًَ  [.381]افٌَرة:  { آَيٚتِِف فَِِِّْٚس َف

 (: 6/483قاٍ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف اجملُٛع )
ؾِّ  ـُ ُف َيِهحُّ ِف  َّٕ ِٚف, َوَأ َُ ْظتِ ِٓ ِٜ ا ِجِد فِِهحَّ ًْ اُط ادَْ ٌََْٚ اْصِسَ ٚ َأنَّ َمْذَه َٕ ْر ـَ َؿْد َذ

ِجٍد, وبف ؿٚل مٚفؽ, وداود.  ًْ  َم

ُف َؿَٚل:  وحُك َّٕ ِٛ َأ ِّٔ ًَ َّٓ ِف "ابـ ادذر ظـ شًٔد ابـ ادُْ َٓ َيِهحُّ إ ُف  َّٕ إ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ِجِد افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ًْ  . "َم

ُـّ َأنَّ َهَذا َيِهحُّ َظُْْف.   َوَمٚ َأُط

ََٔمِن  ك هق وؽره ظـ حذيٍٜ ابـ اْف َُ :  –رض اهلل ظْف  -َوَح َحِٚبِّ ُف أَ »افهَّ َّٕ

َْؿَل  ْٕ ِٜ َوا ِجِد ادَِْديَْ ًْ َراِم َوَم ِجِد احْلَ ًْ ِٜ ادَْ ِٚجِد افثَّاَلَث ًَ َّٓ ِف ادَْ  ش. َٓ َيِهحُّ إ

ٌٚد:  ُؿ َومَحَّ َُ ْهِريُّ َواحْلَ َّٓ ف اْلٚمع.َوَؿَٚل افزُّ  َٓ َيِهحُّ إ

ًْ وؿٚل أبق حٍْٜٔ وأمحد واشحؼ َوَأُبق َثْقٍر:  ؾِّ َم ـُ ِجٍد ُيَهذَّ ؾِِٔف َيِهحُّ ِف 

. ُٜ َمَظ ُٚم ؾِِٔف اْْلَ ََ ٚ, َوُت َٓ ُِّ ـُ َقاُت  َِ  افهَّ

ـْ افٌَِّْلِّ َصذَّ  َٜ َظ ٍَ ـْ ُحَذْي ِٚك َظ حَّ ـْ افوَّ َّٟ َلؿ بحديٞ ظـ جقبر َظ َواْحَت

َؿ َؿَٚل:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٚف ؾِٔفِ »اهللَُّ َظ َُ ْظتِ ِٓ ٌن َوإَِمٌٚم َؾٚ ذِّ َٗ ِجٍد َفُف ُم ًْ ؾُّ َم ُح  ـُ ُِ ش, َيْه

 . َٜ ٍَ ـْ ُحَذْي ْع ِم َّ ًْ ُٚك َلْ َي حَّ اَرُؿْىِّْل, َوَؿَٚل: افوَّ  َرَواُه افدَّ
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 : ُٝ ِْ ُٞ مرشؾ ُؿ ِدي َذا احْلَ َٓ , َؾ ِٞ ِدي ِٚق َأْهِؾ احْلَ ٍَ ًٌِٔػ بِٚتِّ َوُجَقْيِزٌ َو

ُّٟ بِفِ  َت  ؤًػ, ؾال حُيْ

َٚػ:  ًَ ْقفِِف َت ََ َّٟ َأْصَحُٚبَْٚ بِ ٌَٚ}َواْحَت قَن ِف َوٓ ُت ٍُ ُتْؿ َظٚـِ ْٕ َـّ َوَأ وُه ِذُ

ِٚجدِ  ًَ ُٚف {ادَْ َُ ْظتِ ِٓ ُف َفْق َصحَّ ا َّٕ ِجِد؛ َأ ًْ اِط ادَْ ْصِسَ ِٓ  ِٜ َي ْٔ ـْ ا ِٜ ِم َف َٓ , َوَوْجُف افدَّ

َٚ ُمَْ  َُنَّ
ِٕ ِجِد؛  ًْ ِٚف ِف ادَْ َُ ْظتِ ِٓ ِة بِٚ ٌََٚذَ ِريَؿ ادُْ ْ ََيُصَّ ََتْ ِجِد َل ًْ ٌٜ ِف َؽْرِ ادَْ َٔ

ٚؾِ

ِٚجِد.  ًَ قُن ِف ادَْ ُُ َم َي َّٕ َٚف إ َُ ْظتِ ِٓ َُٔٚن َأنَّ ا َْك َب ًْ َِِؿ َأنَّ ادَْ ًُ ِٚف, َؾ َُ  فاِِلْظتِ

ـْ  ِهُٔص َم ٌَُؾ ََتْ َْ َٓ ُي ِجٍد, َو ًْ ؾِّ َم ـُ ِٚجِد َصحَّ ِف  ًَ َٝ َجَقاُزُه ِف ادَْ ٌَ َوإَِذا َث

َّٓ بدفٔؾ, ول يهح ف ا ٚ إ َٓ ِو ًْ ٌَ ُف بِ  ىػافتخهٔص رء سيح. َخهَّ
 َهإ اعتهاف املطأ٠: 

 واختِػ أهؾ افًِؿ ف مُٚن اظتُٚف ادرأة: 

 , ومْٓؿ افنٚؾًل ف افَدم واحلٍْٜٔذهٛ بًض أهؾ افًِؿ ايكٍٛ األٍٚ:

 إػ مؼوظٜٔ اظتُٚؾٓٚ ف بٔتٓٚ.

آظتُٚف ٓ يُقن إٓ ف  إػ أن مجٓقر افًِمءوذهٛ  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 ق افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ.وهذا ه, ادًجد

ِٚجدِ }فَقل اهلل ظز وجؾ:  ًَ قَن ِف ادَ ٍُ ُتْؿ َظٚـِ ْٕ َـّ َوَأ وُه ٌَِٚذُ ]افٌَرة:  {َوَٓ ُت

381.] 

إٔف شئؾ ظـ وأخرج افٌَٔٓل ف افُزى ظـ ابـ ظٌٚس رض اهلل ظْف 

 آمقر بٌضأ نإ امرأة جًِٝ ظِٔٓٚ أن تًتُػ ف مًجد بٔتٓٚ, ؾَٚل: 
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, وفق جٚز افدور ف افتك ادًٚجد ف آظتُٚف افٌدع مـ وان افٌدع اهلل اػ

آظتُٚف ف مًجد افدار فًٍِتف أمٓٚت ادٗمْغ, ثؿ إن مًجد افٌٔٝ فٔس 

 .بًّجد حًُم 

 (: 8/68قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
َٓ َيِهحُّ  َٚف  َُ ْظتِ ِٓ ِٞ َأنَّ ا ََحِٚدي ْٕ َنَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ  َوِف َهِذِه ا

ِٕ ِجِد؛  ًْ َّٓ ِف ادَْ إِ

ِٜ ِف  ََّ ِجِد َمَع ادََْن ًْ قا ِف ادَْ ٍُ َُ َم اْظَت َّٕ َؿ َوَأْزَواَجُف َوَأْصَحَٚبُف إِ َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللَُّ َظ

ِٝ فًٍِقه, وفق مرة. 
ْٔ ٌَ ْق َجَٚز ِف اْف َِ  ُماَلَزَمتِِف, َؾ

َنَّ َحٚ
ِٕ ُٚء؛  ًَ َثُر. ٓشٔم افِّْ ـْ ُٔقِت َأ ٌُ ِْٔف ِف اْف َـّ إَِف ُٓ  َجَت

ِه, ُهَق  َٓ َيِهحُّ ِف َؽْرِ ُف  َّٕ ِجِد َوَأ ًْ ـَ اْختَِهِٚصِف بِٚدَْ ُٚه ِم َٕ ْر ـَ َوَهَذا افَِّذي َذ

ُجُؾ َوادَْْرَأُة.  قِر, َشَقاٌء افرَّ ُٓ ّْ , َوَأمْحََد, َوَداُوَد, َواْْلُ لِّ
ًِ ٚؾِ ُٛ َمٚفٍِؽ, َوافنَّ  َمْذَه

: وَ  َٜ ٍَ ُٖ َؿَٚل َأُبق َحِْٔ َّٔ َٓ ٚ, َوُهَق ادَْْقِوُع ادُْ َٓ
ْٔتِ ِجِد َب ًْ ُٚف ادَْْرَأِة ِف َم َُ َيِهحُّ اْظتِ

 .ٚ ٚ فَِهاَلُِتَ َٓ
ْٔتِ ـْ َب  ِم

:ٍَ ْٔتِِف.  َقا ِجِد َب ًْ ُجِؾ ِف َم َٓ ََيُقُز فِِرَّ  َو

لِّ 
ًِ ٚؾِ , َؿْقٌل َؿِديٌؿ فِِنَّ َٜ ٍَ ِٛ َأِب َحِْٔ ْذَه َّ ـَ ًٌِٔػ ِظَْْد َأْصَحٚبِِف. َو  َو

ْرَأِة  َّ ِْ لِّ فِ
ًِ ٚؾِ ًُْض َأْصَحِٚب افنَّ ًُْض َأْصَحِٚب َمٚفٍِؽ, َوَب َزُه َب َوَجقَّ

َم.  ِٓ ْٔتِ ِجِد َب ًْ ُجِؾ ِف َم  ىػاَوافرَّ
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 بٝإ ضابط املػجس ايعاّ: 
 (: 171-3/170قاٍ احلافغ ابٔ ضجب ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )

 ."ادًٚجد ف افٌٔقت بٚب" بعس إٔ شنط:

وهذه ادًٚجد ٓ يثٌٝ َلٚ رء مـ أحُٚم ادًٚجد  قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل:

ادًٌِٜ, ؾال َيٛ صٕٔٚتٓٚ ظـ ٕجٚشٜ وٓ جْٚبٜ وٓ حٔض. هذا مذهٛ 

 أصحٚبْٚ وأـثر افٍَٓٚء.

 : َِٕف ظْف حرب.-ومْع إشحٚق مـ جِقس اْلْٛ ؾٔٓٚ واحلٚئض 

فِّرآة خٚصٜ ضٚئٍٜ مـ  -جد افٌٔقتأي مًٚ -وأجٚز آظتُٚف ؾٔٓٚ 

 ؾَٓٚء افُقؾٔغ, مْٓؿ: افْخًل, وافثقري, وأبق حٍْٜٔ.

 أن ادرأة ٓ يهح اظتُٚؾٓٚ ف ؽر مًجد بٔتٓٚ."وظْف وظـ افثقري: 

 ."وؿقل إـثريـ أصح

إٔف شئؾ ظـ اظتُٚف ادرأة , -رض اهلل ظْٓم-وؿد روي ظـ ابـ ظٌٚس 

وأبٌض إظمل إػ اهلل افٌدع, ٓ اظتُٚف  بدظٜ,"ف مًجد بٔتٓٚ؟ ؾَٚل: 

 . خرجف حرب افُرمّٚن."إٓ ف مًجد تَٚم ؾٔف افهالة

إٔف شئؾ ظـ امرأة جًِٝ ظِٔٓٚ أن وروى ظّرو بـ ديْٚر, ظـ جٚبر: 

تًتُػ ف مًجد بٔتٓٚ؟ َؿَٚل: ٓ يهِح, فتًتُػ ِف مًجد؛ ـم ؿٚل اهلل: 

ِٚجدِ } ًَ قَن ِف ادَْ ٍُ ُتْؿ َظٚـِ ْٕ  خرجف إثرم., [381ة: ]افَر {َوَأ
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وجٚبر هذا حيتّؾ إٔف جٚبر بـ ظٌد اهلل افهحٚب, وحيتّؾ إٔف جٚبر بـ 

 زيد أبق افنًثٚء افتٚبًل.

 واظتُػ أبق إحقص صٚحٛ ابـ مًًقد ف مًجد بٔتف.

 ورخص ؾٔف افنًٌل.

وهٗٓء جًِقا مًٚجد افٌٔقت حُّٓٚ حُؿ ادًٚجد ف آظتُٚف, 

ََِّؿ  -حٚ ٓظتُػ أزواج افٌْل وفق ـٚن هذا صحٔ ِْٔف َوَش َِ ف  -َصذَّ اهللُ َظ

ِْٔف        -مًٚجد بٔقُتـ, وإٕم ــ يًتٍُـ ف مًجد افٌْل  َِ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ.   ىػاَوَش
 احلٝض, أٚ ايٓفاؽ:  عًٝٗاحهِ املطأ٠ املعتهف١ إشا حصٌ 

ادرأة إذا  إػ أن مجٓقر افًِمء ـم َٕؾ ذفؽ ابـ ادْذر وؽرهذهٛ 

 اظتٍُٝ ثؿ حٚوٝ, أو ًٍٕٝ, أن َترج مـ ادًجد.

ظدم جقاز مُٞ ادرأة احلٚئض  فوهذا افَقل مٌْل ظذ مذهٌٓؿ 

 وافًٍْٚء ف ادًجد.

وافهحٔح أن هذا افَقل مرجقح, وأن افراجح هق مؼوظٜٔ مُٞ ادرأة 

احلٚئض ف ادًجد, وـذفؽ افًٍْٚء, وفُـ إذا أمْٝ مـ ظدم تِقث 

ًجد بدم حٔوٓٚ, أو ٍٕٚشٓٚ؛ ٕن دم احلٔض وافٍْٚس ٕجس بٚإلمجٚع اد

 .ـم تَدم 
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ْقِم " اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘ فكاٍ:قس بٛب ٚ َٕ َبُٚب 

ِجدِ  ًْ  ."ادَْرَأِة ِف ادَ

َٜ رض اهلل ظْٓٚ ف ؿهٜ  واشتدل ظذ ذفؽ بم ثٌٝ مـ حديٞ َظٚئَِن

ٚ ِخٌَ »: افقفٔدة َٚن ََلَ َُ ِجِد َؾ ًْ ٌش  -ٌٚء ِف ادَ ٍْ  .ش-َأْو ِح

وـذفؽ ُمٚ يًتدل بف ظذ ظدم بىالن اظتُٚف احلٚئض, أو افًٍْٚء, أن 

أزواج افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ــ يًتٍُـ مع افٌْل صذ اهلل 

ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف ادًجد, ول يَْؾ أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف 

 .مْٓؿ أن َترج مـ ادًجد وشِؿ أمر مـ حٚوٝ

 : يف ايصخٝخنيٚ
 : ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َٜ َرِضَ اهللُ َظْْ َِِّؽ »: طؿٚل مـ حديٞ َظٚئَِن ًَ َمٚ َفِؽ؟ َف

؟ ِٝ
ًْ

ٍِ ْؿ, َؿَٚل: ش َٕ ًَ َٕ  : ُٝ ِْ ُؾ »ُؿ ًَ ٍْ ِع َمٚ َي ًَ ٌَُف اهللُ َظَذ َبَِْٚت آَدَم, اْؾ َت ـَ ٌء  َهَذا َرْ

َٓ َتُىقِف  ٚجُّ َؽْرَ َأْن  ِرياحْلَ ُٓ ِٝ َحتَّك َتْى
ْٔ ٌَ ش بِْٚف

(ُ)
. 

: ٚيف ايصخٝخني:  ْٝ ٚ, َؿَٚف َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َٚن افٌَِّْلُّ »مـ حديٞ َظٚئَِن ـَ

َؿ َص  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ ذَّ اهللُ َظ َٕ ُف َوَأ ُِ َُٖرجِّ ِجِد, َؾ ًْ ٌِل إيَِلَّ َرْأَشُف َوُهَق ُُمَِٚوٌر ِف ادَ ُيْه

شَحٚئٌِض 
(ِ)

. 

 ٌل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ذفؽ ظِٔٓٚ.ول يُْر افْ

                                                           
 (.ُُُِ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َّٓأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ِٕٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )َِِٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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وادًتٍُٜ إذا حٚوٝ, أو ًٍٕٝ, تًتىٔع أن تًٌد اهلل ظز وجؾ بٌر 

افهالة, تًٌده بٚفذـر, وؿراءة افَرآن ظذ افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ 

 فًدم ثٌقت دفٔؾ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ يّْع مـ ذفؽ.

, واهلل ر ذفؽ مـ إٔقاع افىٚظٚت, وافًٌٚداتوبٚفدظٚء, وافتًِٔؿ, وؽ

 .أظِؿ

********** 
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 ]بيان فضائل قيام رمضان[

ـْ ) – 161 صذ اهلل ظِٔف  -َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  -رض اهلل ظْف  -َأِب ُهَرْيَرَة َظ

دَّ »َؿَٚل:  -وشِؿ  ََ َر َفُف َمٚ َت ٍِ ًٚبٚ, ُؽ ًَ
ٚ َواْحتِ ًٕ ـْ َؿَٚم َرَمَوَٚن إِيَم ٌِفِ َم ْٕ ـْ َذ شَم ِم

(ُ)
 .

ْٔفِ  َِ ٌؼ َظ ٍَ  (.ُمتَّ

 ******************************* الشرح:

 فٌٔٚن ؾؤِٜ ؿٔٚم رموٚن. ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح:

 وؿٔٚم افِٔؾ مًْقن ومتٖـد آشتحٌٚب ف مجٔع افًٚم.

 أَا َٔ ايكطإٓ: 
ْد } :فَقل اهلل ظز وجؾ جَّ َٓ ِْٔؾ َؾَت َِّ ـَ اف َثَؽ َوِم ًَ ٌْ ك َأْن َي ًَ ًٜ فََؽ َظ َِ ٚؾِ َٕ بِِف 

قًدا ُّ ًٚمٚ َُمْ ََ  [.16؟ ]اإلهاء: {َربَُّؽ َم

ُؾ } :ويَقل اهلل ظز وجؾ مِّ ٚ ادُْزَّ َ َّٓ َؿِِٔاًل  *َيٚ َأُّيُّ َْٔؾ إِ َِّ ُف َأِو  *ُؿِؿ اف ٍَ ِْٕه

ْص ِمُْْف َؿِِٔاًل  َُ ْٕ ْرآَن َتْرتِٔ *ا َُ ِؾ اْف ِْٔف َوَرتِّ َِ ًٓ  *اًل َأْو ِزْد َظ َْٔؽ َؿْق َِ ل َظ َِ ِْ ٚ َشُْ َّٕ إِ

ٔاًل  َِ ِْٔؾ ِهَل َأَصدُّ َوْضًئٚ َوَأْؿَقُم ِؿٔاًل  *َث َِّ َٜ اف ِٚصَئ َٕ ًٌْحٚ  *إِنَّ  ِٚر َش َٓ إِنَّ َفَؽ ِف افَّْ

ٌْتِٔاًل  *َضِقياًل  ِْٔف َت ٌَتَّْؾ إَِف َؽ َوَت ِر اْشَؿ َربِّ ـُ َٓ  *َواْذ ِرِب  ٌْ ِق َوادَْ َّٓ  َربُّ ادَْْؼِ إَِفَف إِ

ِْذُه َوـِٔاًل   .{ُهَق َؾَٚتَّ

                                                           
 (.ٕٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ََِٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ًَٔٚمٚ} :ويَقل اهلل ظز وجؾ ًدا َوِؿ ِْؿ ُشجَّ ـَ َئٌُِتقَن فَِرِبِّ ٌََٚدتِِف  {َوافَِّذي َأْي: ِف ِظ

 َوَضَٚظتِِف. 

قَن َوبِْٕٚشَحِٚر ُهْؿ }ويَقل ظز وجؾ:  ًُ ِْٔؾ َمٚ َُّيَْج َِّ ـَ اف ُٕقا َؿِِٔال ِم ٚ ـَ

ُرونَ  ٍِ ٌْ َت ًْ اِرَيِٚت: ] {َي  [.38- 31افذَّ

ْؿ َخْقًؾٚ }ظز وجؾ:  ويَقل ُ ـِ ادََْوِٚجِع َيْدُظقَن َرِبَّ ْؿ َظ َتَتَجٚىَف ُجُْقُِبُ

قنَ  َُ ٍِ
َّٚ َرَزْؿَُْٚهْؿ ُيْْ ٚ َوُِم ًً َّ ْجَدِة:  {َوَض ًَّ  [. 31]اف

ِْٔؾ َشِٚجًدا َوَؿٚئًِم حَيْ }ويَقل اهلل ظز وجؾ:  َِّ َٚء اف َٕ ٌٝ آ
ـْ ُهَق َؿِٕٚ َذُر َأمَّ

فِ  َٜ َربِّ َمِر:  {أِخَرَة َوَيْرُجق َرمْحَ َٜ ]افزُّ َي ْٔ  [.6ا

 إػ ؽر ذفؽ مـ أيٚت وهل ـثرة ف افَرآن.

 ٚأَا َٔ ايػ١ٓ: 
 مْٓٚ حديٞ افٌٚب.

 َٚٓٗا َا ثبت يف غٓٔ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـْ َأِب َذرٍّ رض اهلل ظْف َؿَٚل:  َْٚ َمَع َرُشقلِ »مـ حديٞ َظ ّْ اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ  ُص

 َٛ َٚم بَِْٚ َحتَّك َذَه ََ ِر, َؾ ْٓ ـَ افنَّ ٌٌْع ِم َل َش َِ ْؿ ُيَهؾِّ بَِْٚ, َحتَّك َب َِ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ

َٛ َصْىُر  , َحتَّك َذَه ِٜ
ًَ , َوَؿَٚم بَِْٚ ِف اخَلِٚم ِٜ ِٚدَش ًَّ ْؿ بَِْٚ ِف اف َُ ِْٔؾ, ُثؿَّ َلْ َي َِّ ُٞ اف ُِ ُث

 َُ ِْٔؾ, َؾ َِّ َٚل: اف ََ تَِْٚ َهِذِه؟ َؾ َِ ْٔ َٜ َف َّٔ
َِ َتَْٚ َب ِْ ٍَّ َٕ َْٚ َفُف: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ, َفْق  ـْ َؿَٚم »ِْ ُف َم َّٕ إِ

 ٍٜ َِ ْٔ َُٔٚم َف َٛ َفُف ِؿ
تِ ـُ َف  َل َثاَلٌث شَمَع اإِلَمِٚم َحتَّك َيَْْكِ َِ ْ ُيَهؾِّ بَِْٚ َحتَّك َب , ُثؿَّ َل
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ِر, َوَصذَّ بَِْٚ ِف  ْٓ ـَ افنَّ َْٚ  ِم ْؾ قَّ َٚم بَِْٚ َحتَّك ََتَ ََ َٚءُه, َؾ ًَ
ُف َوِٕ َِ , َوَدَظٚ َأْه ِٜ افثَّٚفَِث

اَلُح, َؿَٚل:  ٍَ ُٝ َفُف: َوَمٚ اف ِْ اَلَح, ُؿ ٍَ ُحقرُ »اف ًُّ شاف
(ُ)

. 

 قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ـٌ َصِحٌٔح » ًَ ٌٞ َح  ش. َهَذا َحِدي

َِٔٚم رَ  ِؿ ِف ِؿ ِْ ًِ ََِػ َأْهُؾ اف  َمَوَٚن:َواْخَت

ْؿ:  ُٓ ُو ًْ ًٜ َمَع افِقْتِر, َوُهَق َؿْقُل َأْهِؾ َؾَرَأى َب ًَ ـْ ًَِغ َر َ إِْحَدى َوَأْرَب َأْن ُيَهعِّ

 . ِٜ
ُؾ َظَذ َهَذا ِظَْْدُهْؿ بِٚدَِديَْ َّ ًَ , َواف ِٜ

 ادَِديَْ

 ٚ ُِهَ , َوَؽْرِ َر, َوَظِعٍّ َّ ـْ ُظ ِؿ َظَذ َمٚ ُرِوَي َظ ِْ ًِ َثُر َأْهِؾ اف ـْ ـْ َأْصَحِٚب َوَأ ِم

ٌََٚرِك,  ـِ ادُ , َواْب , َوُهَق َؿْقُل افثَّْقِريِّ ًٜ ًَ ـْ ـَ َر ي َؿ ِظْؼِ َِّ ِْٔف َوَش َِ افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

لِّ 
ًِ ٚؾِ  . "َوافنَّ

 : لُّ
ًِ ٚؾِ ًٜ »وَؿَٚل افنَّ ًَ ـْ ـَ َر ي ُِّقَن ِظْؼِ َٜ ُيَه َُّ َّ ٚ بِ َٕ ِد َِ ٌَ ُٝ بِ ـْ َذا َأْدَر َُ  ش. َوَه

ءٍ »مْحَُد: وَؿَٚل أَ  ََْض ؾِِٔف بَِقْ  ش. ُرِوَي ِف َهَذا َأْفَقاٌن َوَلْ ُي

ـِ »وَؿَٚل إِْشَحُٚق:  ـْ ُأَبِّ ْب ًٜ َظَذ َمٚ ُرِوَي َظ ًَ ـْ ًَِغ َر ْخَتُٚر إِْحَدى َوَأْرَب َٕ َبْؾ 

 ٍٛ ًْ  ش. ـَ

                                                           
(, كصححو ُِّٕ(, كابن ماجو )َُٓٔ(, كالنسائي )َٖٔأخرجو اإلماـ الترمذم في سننو ) (ُ)

(, كقاؿ فيو: كإسناده صحيح رجالو كلهم ْْٕاإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم )
 ثقات.
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ُد, َوإِْشَحُٚق:  ٌََٚرِك, َوَأمْحَ ـُ ادُ اَلَة َمَع اإِلمَ "َواْخَتَٚر اْب ِر افهَّ ْٓ ِٚم ِف َص

 . "َرَمَوٚنَ 

 : لُّ
ًِ ٚؾِ َٚن َؿِٚرًئٚ "َواْخَتَٚر افنَّ ـَ ُجُؾ َوْحَدُه إَِذا  َ افرَّ  . "َأْن ُيَهعِّ

ٌَّٚسٍ  ـِ َظ ـِ َبِنٍر, َواْب َمِن ْب ًْ , َوافُّْ َٜ ـْ َظٚئَِن ٌَِٚب َظ رض اهلل      -َوِف اف

 ىػا. -ظْٓؿ
 ٚيف صخٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل: 

ِْٔف ـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهللُ َظُْْف, َؿَٚل: م َِ َؿَٚل َرُشقُل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ:  َد »َوَش ًْ اَلِة, َب ُم, َوَأْؾَوُؾ افهَّ ُر اهلِل ادَُْحرَّ ْٓ َد َرَمَوَٚن, َص ًْ َِٔٚم, َب َأْؾَوُؾ افهِّ

ْٔؾِ  َِّ , َصاَلُة اف ِٜ ِريَو ٍَ شاْف
(ُ)

. 

 .فٍوِفخص بّزيد ظْٚيٜ وإٓ أن صٓر رموٚن 

 ٚيف صخٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
ِْٔف مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف, َؿَٚل:  َِ َٚن َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ـَ

َُقُل:  َٔ , َؾ ٍٜ
َّ ِزي ًَ ُْٖمَرُهْؿ ؾِِٔف بِ ـْ َؽْرِ َأْن َي َِٔٚم َرَمَوَٚن ِم ُٛ ِف ِؿ َؿ ُيَرؽِّ َِّ ـْ »َوَش  َم

ٌِفِ  ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت ٍِ ًٚبٚ, ُؽ ًَ
ٚ َواْحتِ ًٕ َ َرُشقُل اهلِل َصذَّ شَؿَٚم َرَمَوَٚن إِيَم , َؾُتُقفِّ

ٍر,  ُْ ِٜ َأِب َب َْمُر َظَذ َذفَِؽ ِف ِخاَلَؾ ْٕ َٚن ا ـَ َْمُر َظَذ َذفَِؽ ُثؿَّ  ْٕ َؿ َوا َِّ ِْٔف َوَش َِ اهللُ َظ

 ِٜ ـْ ِخاَلَؾ َر َظَذ َذفَِؽ َوَصْدًرا ِم َّ شُظ
(ِ)

. 

                                                           
 (.ُُّٔو اإلماـ مسلم في صحيحو )أخرج (ُ)

 (.ٕٗٓأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)
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ًٚبٚ» قْلُ: ًَ
ٚ َواْحتِ ًٕ ـْ َؿَٚم َرَمَوَٚن إِيَم  . شَم

أي مـ ؿٚم فٔؾ رموٚن, ويُقن ذفؽ مـ بًد صالة افًنٚء إػ بزوغ 

 افٍجر.

 (: 6/39قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ ـْ َؿٚمَ »َؿْقُفُف َصذَّ اهللَُّ َظ ًٚبٚ َم ًَ
ٚ َواْحتِ ًٕ  ش. َرَمَوَٚن إِيَم

َْك  ًْ ٚ»َم ًٕ َتُف. ش: إِيَم َِ َتِهٌد َؾِؤ َْ ُف َحؼٌّ ُم َّٕ َٖ ٚ بِ ًَ  َتْهِدي

َْك  ًْ ًٚبٚ»َوَم ًَ
َٓ ش: اْحتِ َٜ افَِّْٚس, َو ِهُد ُرْؤَي َْ َٓ َي َٚػ َوْحَدُه,  ًَ َأْن ُيِريَد اهللََّ َت

ْخاَلَص  َّٚ َُيَٚفُِػ اإْلِ  . َؽْرَ َذفَِؽ ُِم

َِٔٚم َرَمَوَٚن: 
َِ اِويِح. َوادَُْراُد بِ َ  ىػاَصاَلُة افسَّ

حهِ صال٠ ايرتاٜٚح, ٚأُٜٗا أفطٌ إٔ تص٢ً يف ايبٝت, أّ يف 
 املػجس؟

 (: 40-6/39قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
قا ِف َأنَّ  ٍُ َِ ٚ, َواْخَت ٌَِِٚبَ َمُء َظَذ اْشتِْح َِ ًُ َؼ اْف ٍَ ِرًدا ِف  َواتَّ ٍَ ٚ ُمْْ َْؾَوَؾ َصاَلُُتَ ْٕ ا

ِجِد؟  ًْ ٍٜ ِف ادَْ َٚظ ْٔتِِف َأْم ِف مَجَ  َب

 ِٜ َّٔ
ًُْض ادَْٚفُِِ , َوَأمْحَُد, َوَب َٜ ٍَ قُر َأْصَحٚبِِف, َوَأُبق َحِْٔ ُٓ , َومُجْ لُّ

ًِ ٚؾِ َٚل افنَّ ََ َؾ

ُهْؿ:  َّ َوَؽْرُ ُف ُظ َِ ًَ َم َؾ ـَ  , ًٜ َٚظ ٚ مَجَ َْؾَوُؾ َصاَلُُتَ ْٕ ُٜ ا َحَٚب ىَِّٚب َوافهَّ ـُ اخْلَ ُر ْب

ٚئِِر افيَِّٚهَرِة,  ًَ ـَ افنَّ ُف ِم َّٕ َ ِٕ ِْٔف؛  َِ َغ َظ ِّ ِِ ًْ ُؾ ادُْ َّ رَّ َظ َّ ْؿ ,َواْشَت ُٓ َرِضَ اهللَُّ َظْْ

ًِِٔد.  ٌََف َصاَلَة اْف َْٖص  َؾ
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ُهْؿ:  , َوَؽْرُ ِٜ
َّٔ
ًِ ٚؾِ ًُْض افنَّ َ َوَؿَٚل َمٚفٌِؽ, َوَأُبق ُيقُشَػ, َوَب ْٕ ْؾَوُؾ ُؾَراَدى ا

ََِّؿ:  ِْٔف َوَش َِ ْقفِِف َصذَّ اهللَُّ َظ ََ ِٝ فِ
ْٔ ٌَ َأْؾَوُؾ افهالة صالة ادرء ف بٔتف إٓ »ِف اْف

 ىػاش. ادُتقبٜ
 صال٠ ايرتاٜٚح:  ٚقت

فساويح يُقن مـ ذهٛ مجع مـ أهؾ افًِؿ إػ أن أؾهؾ وؿٝ فهالة ا

اإلمجٚع ظذ  ٜ رمحف اهلل تًٚػٔصٔخ اإلشالم ابـ تّٔ, بؾ َٕٚ بًد صالة افًنٚء

 .ذفؽ

 ٚأخطج اإلَاّ ذلُس بٔ ْصط املطٚظٟ ضمح٘ اهلل يف رلتصط قٝاّ ايًٌٝ: 
فِِف.  ِْٔؾ َظَذ َأوَّ َِّ َِٔٚم آِخِر اف َِٔٚر ِؿ

 َبُٚب اْختِ

ىَِّٚب َرِضَ اهللَُّ َظُْْف:  ـِ اخْلَ َر ْب َّ َم َؿْقُل ُظ دَّ ََ ٚ َأؾْ "َت َٓ َوُؾ َوافَّتِل َتَُْٚمقَن َظْْ

ْٔؾِ  َِّ َُقُمقَن, ُيِريُد آِخَر اف ـَ افَّتِل َت  . "ِم

َفُف َوَيَُْٚمقَن آِخَرُه.  َُقُمقَن َأوَّ َٚن افَُّْٚس َي ـَ  َو

ُف اهللَُّ:  َُقُل َضُٚوٌس َرمِحَ ٌٍَّٚس َرِضَ اهللَُّ َظُْْف َي ـَ َظ َع اْب ِّ ُر ": َش َّ َدَظِّٚن ُظ

ى ِظَْْدهُ  ٌَدَّ َٚل: َمٚ َهَذا؟  َرِضَ اهللَُّ َظُْْف َأَت ََ َٜ افَِّْٚس , َؾ ًَ ْٔ َع َه ِّ
ًَ َحَر َؾ ًَّ ِْل اف ًْ َي

 َٙ َّٚ َم ِْٔؾ , َأْي ُِم َِّ ـَ اف َل ِم َِ ِجِد , َؿَٚل: َمٚ َب ًْ ـَ ادَْ : افَُّْٚس َخَرُجقا ِم ُٝ ِْ َُ  . "َؾ

ُف اهللَُّ:  ـُ َرمِحَ ًَ ِر »َوَؿَٚل احْلَ ْٓ ًَِنَٚء ِف َص ُِّقَن اْف َٚن افَُّْٚس ُيَه َرَمَوَٚن ِف ـَ

ِل,  َوَّ ْٕ ِْٔؾ ا َِّ ْؿ ُرْبَع اف ُٓ َٚن َرِضَ اهللَُّ َظْْ ٍَّ ـِ َظ ىَِّٚب, َوُظْثَمَن ْب ـِ اخْلَ َر ْب َّ َزَمِٚن ُظ

ُِّقَن ؾَِٔم َبْغَ َذفَِؽ  ِْٔؾ, َوُيَه َِّ ُبَع افثَِّّٚن , ُثؿَّ َيْرُؿُدوَن ُرْبَع اف َُقُمقَن افرُّ  ش.ُثؿَّ َي
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ـُ  َٚن َظِعُّ ْب ـَ ٍٛ َرِضَ اهللَُّ َظُْْف:  َو ِر َرَمَوَٚن َهَجَع َأِب َضٚفِ ْٓ ك ِف َص ًَنَّ إَِذا َت

 . َُٔهعِّ اَلِة َؾ قُم إَِػ افهَّ َُ ًٜ ُثؿَّ َي ًَ  َهْج

ُف اهللَُّ:  َٜ َرمِحَ ِرَم ُْ ـْ ِظ ٌٍَّٚس َرِضَ اهللَُّ َظُْْف "َوَظ ـِ َظ َُٕهعِّ ُثؿَّ َأْرِجُع إَِػ اْب  َّْٚ ـُ

ُٖوِؿُيفُ  ـَ  َؾ ُِّقَن , َمٚ َتَُْٚمقَن ِم َّٚ ُتَه ُّٛ إيَِلَّ ُِم ُٜ َهِذِه َأَح ِرَم ُْ َُقُل يِل: َيٚ ِظ َٔ َُٔهعِّ َؾ َؾ

ِْل آِخَرهُ  ًْ ُف َي ُِ ِْٔؾ َأْؾَو َِّ  .  "اف

ُف اهللَُّ:  ـُ ُحَدْيٍر َرمِحَ َراُن اْب ّْ ـْ َصاَل ِظ َْٖفُتُف َظ ًَ ُف اهللَُّ َؾ ـِ َرمِحَ ًَ ُٝ إَِػ احْلَ ِْ ِة َأْرَش

َد َذفَِؽ؟,  ًْ قُد َب ًُ َٕ ُٔقتَِْٚ َؾََُْْٚم, ُثؿَّ  ْرِجُع إَِػ ُب َٕ َُٕهعِّ , ُثؿَّ  ًَِنِٚء ِف َرَمَوَٚن َأ اْف

ََٖبك, َؿَٚل:  َٔٚمُ »َؾ
َِ ًَِنِٚء ُثؿَّ اْف , َصاَلُة اْف  ش. َٓ

ُف اهللَُّ:  َّ َأُبق َداُوَد َرمِحَ ٚ َأْش َٕ ُف اهللَُّ َوَأ مَْحََد َرمِحَ
ِٕ ِْل ِؿَٔؾ  ًْ َُٔٚم َي

َِ ُر اْف خَّ َٗ ُع: ُي

ِْٔؾ؟ َؿَٚل:  َِّ اِويَح إَِػ آِخِر اف َ ُّٛ إيَِلَّ »افسَّ َغ َأَح ِّ ِِ ًْ ُٜ ادُْ شَٓ , ُشَّْ
 (ُ)

 ىػا. 
 قاٍ اإلَاّ األيباْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف نتاب٘ صال٠ ايرتاٜٚح: 

 .بًد أن ذـر حديٞ أب ذر رض اهلل ظْف ادتَدم

ؾٕ٘ف طٚهر ش, مـ ؿٚم مع اإلمٚم...»ديٞ ؿقفف: ؿٚل وافنٚهد مـ احل

 افدٓفٜ ظذ ؾؤِٜ صالة ؿٔٚم رموٚن مع اإلمٚم. 

 

 

                                                           
أخرجو اإلماـ محمد بن نصر المركزم في مختصر قياـ الليل كقياـ رمضاف ككتاب الوتر  (ُ)

(ُ/ِِٓ.) 



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]بيان فضائل قيام رمضان[  

 

[353] 
 

  

 ( قاٍ:62ٜؤٜس ٖصا َا شنطٙ أبٛ زاٚز يف املػا٥ٌ )ص 
شًّٝ أمحد ؿٔؾ فف: يًجٌؽ أن يهع افرجؾ مع افْٚس ف رموٚن أو 

 وحده؟ 

 . "يهع مع افْٚس" قاٍ:

 ٚمسعت٘ أٜطا ٜكٍٛ:
 "ن يهع مع اإلمٚم ويقتر مًف ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: يًجٌْل أ

 . "إن افرجؾ إذا ؿٚم مع اإلمٚم حتك يْكف ـتٛ اهلل فف بَٜٔ فِٔتف 

 ( ظـ أمحد. 63ومثِف ذـر ابـ ٕك )ص 

يًْل  -ؿٔؾ ٕمحد وإٔٚ أشّع: يٗخر افَٔٚم  " ثِ قاٍ أبٛ زاٚز:

 إػ آخر افِٔؾ؟ -افساويح 

 ىػا. "دًِّغ أحٛ إيلٓ شْٜ اؿٚل: 
وهُذا ظّر بـ اخلىٚب رض اهلل ظْف مجع افْٚس ظذ افهالة ف أول 

 افِٔؾ.

ٔف, ومـ صذ مجٚظٜ ؾال يُْر ومـ صذ ف آخر افِٔؾ مٍرًدا, ؾال يُْر ظِ

 ٚدًٖفٜ واشًٜ, إٓ أُنٚ دائرة بغ إؾوؾ, وادٍوقل., ؾظِٔف

فف ؿٔٚم فِٜٔ, ـم تَدم   ومـ ؿٚم مع اإلمٚم حتك يْكف مـ صالتف ـتٛ

 مـ حديٞ أب ذر رض اهلل ظْف.
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َرَة, َؿَٚل: َدَخَؾ : يف َػًِٚ ّْ ـُ َأِب َظ ـِ ْب مْحَ ٌُْد افرَّ ـُ مـ ضريؼ َظ ُظْثَمُن ْب

َٚن  ٍَّ ْدُت  -رض اهلل ظْف -َظ ًَ ََ َد َوْحَدُه, َؾ ًَ ََ ِرِب, َؾ ٌْ َد َصاَلِة ادَْ ًْ ِجَد َب ًْ ادَْ

َٚل, يَ  ََ ِْٔف َؾ َُقُل: إَِف َؿ, َي َِّ ِْٔف َوَش َِ ُٝ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ًْ
ِّ ـَ َأِخل َش ـْ »ٚ اْب َم

 ٍٜ َٚظ ٌَْح ِف مَجَ ـْ َصذَّ افهُّ ِْٔؾ, َوَم َِّ َم َؿَٚم ِْٕهَػ اف َّٕ َٖ َُ ٍٜ َؾ َٚظ ًَِنَٚء ِف مَجَ َصذَّ اْف

فُ  َِّ ـُ َْٔؾ  َِّ َم َصذَّ اف َّٕ َٖ َُ شَؾ
 (ُ)

. 

 ع وظئؿ.ؾٍوؾ اهلل ظز وجؾ واش

 بٝإ أقٌ ايكٝاّ ٚأنًُ٘: 
 رـًٜ واحدة. أقٌ ايكٝاّ:ٚ

 إحدى ظؼة رـًٜ. ٚأنًُ٘:

ََٖل : ففٞ ايصخٝخني ُف َش َّٕ ُه: َأ ُف َأْخَزَ َّٕ , َأ ـِ مْحَ ٌِْد افرَّ ـِ َظ َٜ ْب َّ َِ مـ ضريؼ َأِب َش

 ,ٚ َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ ْٝ َصاَلُة َرُشقِل اهللَِّ َصذَّ َظٚئَِن َٕ ٚ ـَ َْٔػ  َؿ ِف ـَ َِّ ِْٔف َوَش َِ  اهللُ َظ

 : ْٝ َٚف ََ َؿ َيِزيُد ِف َرَمَوَٚن »َرَمَوَٚن؟ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚن َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ـَ َمٚ 

َـّ  ِٓ ِ ْ ًْ ـْ ُح ْؾ َظ ًَ ٚ, َؾاَل َت ًً ًٜ ُيَهعِّ َأْرَب ًَ ـْ َة َر ِه َظَذ إِْحَدى َظْؼَ َوَٓ ِف َؽْرِ

, ُثؿَّ  َـّ
, ُثؿَّ ُيَهعِّ  َوُضقَِلِ َـّ

َـّ َوُضقَِلِ ِٓ ِ ْ ًْ ـْ ُح ْؾ َظ ًَ ٚ, َؾاَل َت ًً ُيَهعِّ َأْرَب

شَثاَلًثٚ
(ِ)

. 

 
                                                           

 (.ٔٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

 (.ّٖٕحيحو )(, كاإلماـ مسلم في صُُْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]بيان فضائل قيام رمضان[  

 

[355] 
 

  

 ٚأخطج اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل تعاىل يف املٛطأ: 
ـِ ُيقُشَػ,  ِد ْب َّّ ـِ َيِزيَد؛ مـ ضريؼ ُُمَ ِٛ ْب ٚئِ ًَّ ـِ اف ُف َؿَٚل: َظ َّٕ ـُ »َأ ُر ْب َّ َأَمَر ُظ

ىَِّٚب ُأَبَّ  ٍٛ َومَتًِٔم  اخْلَ ًْ ـَ ـَ  ًٜ  ْب ًَ ـْ َة َر قَمٚ فَِِِّْٚس بِِْ٘حَدى َظْؼَ َُ ْيِريَّ َأْن َي  ش.افدَّ

ـْ ُضقِل »َؿَٚل:  ِصِّ ِم
ًِ ُد َظَذ اْف ِّ َت ًْ َٕ  َّْٚ ـُ َرُأ بِٚدِْئَِغ, َحتَّك  َْ ِٚرُئ َي ََ َٚن اْف ـَ َوَؿْد 

ُف إَِّٓ ِف ُؾُروِع ا َْْكِ َٕ  َّْٚ ـُ َِٔٚم, َوَمٚ 
َِ ْجرِ اْف ٍَ شْف

 (ُ)
. 

ّقد ثبت عً الييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله أىُ زمبا افتتح الصالٗ 

 بسكعتني خفٔفتني, فتلٌْ ثالث٘ عػسٗ زكع٘, أّ مع زكعيت الفجس.

 : ففٞ ايصخٝخني
ٌٍَّٚس رض اهلل ظْٓم:  ـَ َظ ٌَْد اهللَِّ ْب ًٜ ِظَْْد مـ حديٞ َظ َِ ْٔ ُف َبَٚت َف َّٕ ُه َأ َأْخَزَ

 ُّ ْٔ ُٝ ِف َظْرِض َم ًْ َؿ َوِهَل َخَٚفُتُف َؾْٚوَىَج َِّ ِْٔف َوَش َِ َٜ َزْوِج افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللُ َظ َٕ ق

ٚ, َؾََْٚم  "افِقَشَٚدِة  ُف ِف ُضقَِلَ ُِ َؿ َوَأْه َِّ ِْٔف َوَش َِ َواْوَىَجَع َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ

ََِّؿ, َح  ِْٔف َوَش َِ ٍِِٔؾ َأْو َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ُف بِ َِ ٌْ ُْٔؾ, َأْو َؿ َِّ َتَهَػ اف ْٕ تَّك إَِذا ا

ُح افَّْْقَم  ًَ ّْ ََِس َي َؿ, َؾَج َِّ ِْٔف َوَش َِ َظ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ََ ْٔ ٍِِٔؾ, اْشَت ََ َدُه بِ ًْ َب

ـْ ُشقَرِة آِل ظِ  ْؼَ أَيِٚت اخَلَقاتَِؿ ِم ًَ َِٔدِه, ُثؿَّ َؿَرَأ اف ِف بِ ِٓ ـْ َوْج َراَن, ُثؿَّ َؿَٚم َظ ّْ

ٌٍَّٚس:  ـُ َظ . َؿَٚل اْب ـَ ُوُوقَءُه, ُثؿَّ َؿَٚم ُيَهعِّ ًَ َْٖح ٚ َؾ َٓ َٖ ِمْْ , َؾَتَقوَّ ٍٜ ََ َِّ ًَ ٍـّ ُم إَِػ َص

َْك  ّْ ُٔ ٌِِْْف, َؾَقَوَع َيَدُه اف ُٝ إَِػ َج ّْ َُ ُٝ َؾ ٌْ ََْع, ُثؿَّ َذَه ُٝ ِمْثَؾ َمٚ َص ًْ ُٝ َؾَهَْ ّْ َُ َؾ

, ُثؿَّ َظَذ َرْأِد, َوأَ  َتْغِ ًَ ـْ , ُثؿَّ َر َتْغِ ًَ ـْ ٚ, َؾَهذَّ َر َٓ ُِ تِ ٍْ َْك َي ّْ ُٔ ُُٖذِّن اف َخَذ بِ

                                                           
  (.ّٕٗأخرجو اإلماـ مالك في الموطأ ) (ُ)



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]بيان فضائل قيام رمضان[  

 

[356] 
 

  

, ُثؿَّ َأْوَتَر, ُثؿَّ اْوَىَجَع َحتَّك  َتْغِ ًَ ـْ , ُثؿَّ َر َتْغِ ًَ ـْ , ُثؿَّ َر َتْغِ ًَ ـْ , ُثؿَّ َر َتْغِ ًَ ـْ َر

ٔ ٍِ َتْغِ َخ ًَ ـْ َٚم َؾَهذَّ َر ََ ُن, َؾ ذِّ َٗ ٌَْح َأَتُٚه ادُ , ُثؿَّ َخَرَج َؾَهذَّ افهُّ َتْغِ ٍَ"
 (ُ)

. 

 : يف َػًِٚ
ِْلِّ رض اهلل ظْف,  َٓ ـِ َخٚفٍِد اْْلُ ُف َؿَٚل: مـ حديٞ َزْيِد ْب َّٕ َـّ َصاَلَة "َأ ََ َْرُم َٕ

 , َٜ َِ ْٔ َِّ َؿ اف َِّ ِْٔف َوَش َِ , ُثؿَّ »َرُشقِل اهلِل َصذَّ اهللُ َظ َتْغِ ٍَ ٔ ٍِ َتْغِ َخ ًَ ـْ َصذَّ َؾَهذَّ َر

َتْغِ  َِّ ٚ ُدوَن اف , َوُُهَ تَْغِ ًَ ـْ , ُثؿَّ َصذَّ َر َتْغِ َِ َتْغِ َضِقي َِ َتْغِ َضِقي َِ َتْغِ َضِقي ًَ ـْ َر

ٚ ُدوَن  , َوُُهَ َتْغِ ًَ ـْ َم, ُثؿَّ َصذَّ َر ُٓ َِ ٌْ َتْغِ َؿ َِّ ٚ ُدوَن اف , َوُُهَ َتْغِ ًَ ـْ َم, ُثؿَّ َصذَّ َر ُٓ َِ ٌْ َؿ

 ُٓ َِ ٌْ َتْغِ َؿ َِّ َم, ُثؿَّ َأْوَتَر َؾَذفَِؽ َثاَلَث اف ُٓ َِ ٌْ َتْغِ َؿ َِّ ٚ ُدوَن اف َتْغِ َوُُهَ ًَ ـْ َم, ُثؿَّ َصذَّ َر

 ًٜ ًَ ـْ َة َر شَظْؼَ
 (ِ)

. 

 ٚيف ايصخٝخني أّٜطا: 
َم, َؿَٚل:  ُٓ ٌٍَّٚس َرِضَ اهللَُّ َظْْ ـِ َظ ْٝ َصاَلُة افٌَِّْلِّ َصذَّ اهلُل »مـ حديٞ اْب َٕ ٚ ـَ

ِْٔف َوَش  َِ ًٜ َظ ًَ ـْ َة َر َؿ َثاَلَث َظْؼَ ْٔؾِ ش َِّ َِّ ِْل بِٚف ًْ "َي
 (ّ)

. 

 ٚيف صخٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 : ْٝ َٜ رض اهلل ظْٓٚ, َؿَٚف ِْٔف »مـ حديٞ َظٚئَِن َِ َٚن َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ  ـَ

 

                                                           
 (.ّٕٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُّٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ٕٓٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)

 (.ْٕٔ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ُُّٖأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ّ)
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, ُيقتُِر مِ  ًٜ ًَ ـْ َة َر ِْٔؾ َثاَلَث َظْؼَ َِّ ـَ اف َؿ ُيَهعِّ ِم َِّ َٓ َوَش ٍس,  ّْ ـْ َذفَِؽ بَِخ

َّٓ ِف آِخِرَهٚ ٍء إِ شََيُِِْس ِف َرْ
 (ُ)

. 

ّزمبا صلٙ الييب صلٙ اهلل علُٔ ّعلٙ آلُ ّضله ضبع زكعات فكط, أّ 

 تطع زكعات.

ٚ, : ففٞ ايبداضٟ َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ ـْ َصاَلِة َرُشقِل اهللَِّ مـ حديٞ َظٚئَِن َظ

 َِّ ِْٔف َوَش َِ : َصذَّ اهللُ َظ ْٝ َٚف ََ ِْٔؾ؟ َؾ َِّ َة, ِشَقى »َؿ بِٚف ٌع, َوإِْحَدى َظْؼَ ًْ
ٌٌْع, َوتِ َش

ْجرِ  ٍَ تِل اف ًَ ـْ شَر
(ِ)

. 

وؿد ذهٛ اْلّٓقر مـ أهؾ افًِؿ إػ أن صالة افساويح ثالثٜ وظؼيـ 

 رـًٜ.

 َػتسيني ع٢ً شيو مبا يف َٛطأ اإلَاّ َايو ضمح٘ اهلل: 
فُ  َّٕ ـِ ُروَمَٚن؛ َأ ـِ »َؿَٚل:  مـ ضريؼ َيِزيَد ْب َر ْب َّ َُقُمقَن ِف َزَمِٚن ُظ َٚن افَُّْٚس َي ـَ

 ًٜ ًَ ـْ ـَ َر ي ىَِّٚب, ِف َرَمَوَٚن, بَِثاَلٍث َوِظْؼِ شاخْلَ
(ّ)

. 

                                                           
 (.ّٕٕصحيحو )أخرجو اإلماـ مسلم في  (ُ)

  (.ُُّٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ِ)

(, كضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في اإلركاء برقم َّٖأخرجو اإلماـ مالك في الموطأ ) (ّ)
(, كقاؿ فيو: كىو ضعيف النقطاعو. قاؿ البيهقي: " كيزيد بن ركماف لم يدرؾ عمر". ثم ْْٔ)

( عن ْ/ُُٓ/ُمره بإحدل عشرة ركعة , فقد ركل مالك )ىو معارض لما صح عن عمر من أ
محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنو قاؿ: "أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب كتميمنا 
الدارم أف يقوما للناس إحدل عشرة ركعة , قاؿ: كقد كاف القارئ يقرأ بالمئين, حتى كنا نعتمد 

=  في فركع الفجر ". كىذا إسناد صحيح جدا, على العصى من طوؿ القياـ , كما كنا ننصرؼ إال
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, وافذي صح ظـ ظّر بـ اخلىٚب فالَٕىٚع وؽرهوهذا إثر ؤًػ 

 بٚإلشْٚد افهحٔح, هق مٚ تَدم إٔف مجًٓؿ ظذ إحدى ظؼة رـًٜ.

ٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـم تَدم ف حديٞ ًٍؾ اففقاؾؼ هق مو

 ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ.

أن إـّؾ وافًْٜ وإؾوؾ ف , قن هذا هق افراجح ف هذه ادًٖفٜؾُٔ

 صالة افساويح أن تهذ إحدى ظؼة رـًٜ.

 ؾال حرج ؾَد ثٌٝوإن زاد رـًتغ خٍٍٔتغ تُقن ثالثٜ ظؼة رـًٜ, 

 .وظذ آفف وشِؿ ف إحٚديٞ ادتَدمٜظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف 

ومٚ زاد ظـ هذا افًدد ؾِؿ يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, 

 وخر اَلدي هدي ُمّد صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

وبًض أهؾ افًِؿ يرى أن إمر واشع ف ظدد صالة افساويح, وإٔف إن 

 صذ أـثر مـ ذفؽ ؾٓق أمر مؼوع.

 صخٝخني: يف اي ملا
َر رض اهلل ظْٓم, َؿَٚل:  َّ ـِ ُظ ٌِْد اهللَِّ ْب ََٖل َرُجٌؾ افٌَِّْلَّ َصذَّ مـ حديٞ َظ َش

ِْٔؾ, َؿَٚل:  َِّ , َمٚ َتَرى ِف َصاَلِة اف َؿ َوُهَق َظَذ ادَِْْزِ َِّ ِْٔف َوَش َِ َمْثَْك َمْثَْك, »اهللُ َظ

                                                                                                                                        

فإف السائب بن يزيد صحابي صغير. كمحمد بن يوسف ثقة ثبت احتج بو الشيخاف كىو قريب = 
 السائب بن يزيد. كقد خالفو يزيد بن خصيفة فركاه بلفظ يزيد بن ركماف , كىى ركاية شاذة.
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َٖوْ  ٌَْح َصذَّ َواِحَدًة, َؾ ُِقا ش َتَرْت َفُف َمٚ َصذَّ َؾَِ٘ذا َخِقَ افهُّ ًَ َُقُل: اْج َٚن َي ـَ ُف  َّٕ َوإِ

َؿ َأَمَر بِفِ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ْؿ ِوْتًرا, َؾِ٘نَّ افٌَِّْلَّ َصذَّ اهللُ َظ ُُ شآِخَر َصاَلتِ
(ُ)

. 

قن مؼوظٜ, يدل ظذ أن افزيٚدة ظذ إحدى ظؼ رـًٜ تُؿٚفقا وهذا 

هق ؾًؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف فُـ إؾوؾ وإـّؾ , وهق مـ افًْـ افَقفٜٔ

 وظذ آفف وشِؿ.

ٚ» قْلُ: ًٕ  ش.إيم

ٚ بٚهلل ظز وجؾ, وافتزاًمٚ بؼظف وأمره. ًٕ  أي إيم

 ش.واحتًًٚبٚ» قْلُ:

 أي فٍِوؾ افذي وظد اهلل ظز وجؾ ظِٔف.

 (: 4/115قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
:ِٕ َُُطاُز ٔباِيِإمَيا ٚدُ  َٚاِي ََ ْظتِ ِٓ ِٜ َصْقِمِف.  ا َّٔ  بَِحؼِّ َؾْرِو

َٚػ.  َٚٔبأياِحٔتَػأب: ًَ ـَ اهللَِّ َت ُٛ افثََّقاِب ِم َِ  َض

:ٗٞ ٍَ اِيَدطَّأب ِٜ ِف  ََٚقا
ٌَ ْؽ َْك افرَّ ًْ , َوُهَق َأْن َيُهقَمُف َظَذ َم ًٜ َّ ًٚبٚ َأْي َظِزي ًَ

اْحتِ

َِؾٍ  َتْث ًْ ُف بَِذفَِؽ, َؽْرَ ُم ًُ ٍْ َٕ  ًٜ ٌَ ِّٔ ِٚمِف.  َثَقابِِف, َض َيَّ
ِٕ َتىٍِٔؾ  ًْ َٓ ُم َِٔٚمِف, َو  ىػافِِه

ٌِفِ » قْلُ: ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر َفُف َمٚ َت ٍِ  ش.ُؽ

 ., ظذ ؿقل مجٚهر افًِمءهذه ادٌٍرة خمتهٜ بهٌٚئر افذٕقبو

                                                           
 (.ّٕٓ-ْٕٗم في صحيحو )(, كاإلماـ مسلِْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)
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ٌَٚئَِر َمٚ ُتْٓقن ظْف } :أمٚ ـٌٚئر افذٕقب, ؾَد ؿٚل اهلل ظز وجؾ ـَ ٌُقا 
َتِْ إِْن جَتْ

ْر ظُْؿ  ٍِّ َُ  [.13]افًْٚء:  {شٔئٚتُؿُٕ

  صخٝح اإلَاّ َػًِ ضمح٘ اهلل تعاىل: يفٚ
َؿ مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف,  َِّ ِْٔف َوَش َِ َأنَّ َرُشقَل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ

قُل:  َُ َٚن َي , َوَرَمَوُٚن إَِػ َرَمَوَٚن, »ـَ ِٜ
ًَ ّْ ُٜ إَِػ اْْلُ ًَ ّْ ُس, َواْْلُ ّْ َقاُت اخْلَ َِ افهَّ

ٌَٚئِرَ مُ  َُ َٛ اْف َْ َـّ إَِذا اْجَت ُٓ َْْٔ َراٌت َمٚ َب ٍِّ شَُ
(ُ)

. 

 (: 593-1/592قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
ُؾ:  َّ َت َرُه حُيْ ـَ َٓ حَيُْهُؾ َفُف َمٚ َذ  ٚ َٓ َو ًْ ـْ َؿَٚم َب َٔٚفِِِٔف, َوَأنَّ َم ََٔٚم مَجِِٔع َف ُف ُيِريُد ِؿ َّٕ َأ

َرةِ  ٍِ ٌْ ـْ ادَْ  , َوُهَق افيَِّٚهُر. ِم

ٚئِِر.  ٌَ ٌَٚئِِر َوافهَّ َُ ِْ ِٛ َصِٚمٌؾ فِ ْٕ  َوإِْضاَلُق افذَّ

 : , َوَؿَٚل افََّْقِويُّ َرَمْغِ ٚئِِر, َوبِِف َجَزَم إَمُٚم احْلَ ٌَ ُف ََيَْتصُّ بِٚفهَّ َّٕ ُروُف َأ ًْ ادَْ

 َ ٌِْْلٌّ َظَذ َأُنَّ , َوُهَق َم ِٜ
َّْ ًُّ َْهِؾ اف ِٕ ٌَٔٚض  ٌَُف ِظ ًَ َٕ .َو ِٜ َّٓ بِٚفتَّْقَب ٌَٚئُِر إ َُ ُر اْف ٍَ ٌْ َٓ ُت  ٚ 

ٚئِّل ِف ِرَواَيتِِف:  ًَ رَ »َوَؿْد َزاَد افَّْ َٖخَّ َم َوَمٚ َت دَّ ََ ٚ َأمْحَُد, ش, َمٚ َت َٓ َوَؿْد َأْخَرَج

ِر.  َٖخِّ ِٛ ادَُْت ْٕ َرِة افذَّ ٍِ ٌْ َْك َم ًْ َم َم دَّ ََ ـْ َضِريِؼ َمٚفٍِؽ, َوَت ْٝ ِم  ىػاَوُأْخِرَج
 بعض خصٛصٝات ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ:  بٝإ

إٔف ؿد ؽٍر فف "مـ خهقصٔٚت افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ: و

 ."مٚ تَدم مـ ذٌٕف, ومٚ تٖخر

                                                           
 (.ِّّأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ٚ}: فَقل اهلل ظز وجؾ َّٕ رَ  * ُمًٌِْٔٚ َؾْتًحٚ َفَؽ  َؾَتْحَْٚ إِ ٍِ ٌْ َٔ
مَ  َمٚ اهللَُّ َفَؽ  فِ دَّ ََ ـْ  َت  ِم

ٌَِؽ  ْٕ رَ  َوَمٚ َذ َٖخَّ َتفُ  َوُيتِؿَّ  َت َّ ًْ
َْٔؽ  ِٕ َِ اًضٚ َوَُّيِْدَيَؽ  َظ ًٔم  ِسَ َِ َت ًْ  .{ُم

َٜ رض اهلل ظْٓٚ,: يف ايصخٝخنيٚ ْٝ  مـ حديٞ َظٚئَِن ٚنَ : َؿَٚف  َرُشقُل  ـَ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َِ َِّؿَ  َظ ـَ  َأَمَرُهؿْ  َأَمَرُهْؿ, إَِذا َوَش َُقَن, بَِم  إَْظَملِ  ِم َّٕ : َؿُٚفقا ُيىِٔ  ٚإِ

َْٚ ًْ َْٔئتَِؽ  َف َٓ رَ  َؿْد  اهللََّ إِنَّ  اهللَِّ, َرُشقَل  َيٚ ـَ ٍَ مَ  َمٚ َفَؽ  َؽ دَّ ََ ـْ  َت ٌَِؽ  ِم ْٕ َر, َوَمٚ َذ َٖخَّ  َت

 ُٛ َو ٌْ َٔ َرَف  َحتَّك َؾ ًْ ُٛ  ُي َو ٌَ ِف, ِف  اف ِٓ قُل  ُثؿَّ  َوْج َُ ؿْ  إِنَّ : »َي ـُ ٚ ََ ؿْ  َأْت ُُ َّ َِ  َوَأْظ

ٚ بِٚهللَِّ َٕ شَأ
(ُ)

. 

 ّطا يف حسٜح ايؿفاع١ ايطٌٜٛ: يف ايصخٝخني أٜٚ
َٕسٍ  ـِ  َظُْْف, اهللَُّ َرِضَ  مـ حديٞ َأ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َظ َِ َؿ, َظ َِّ : َؿَٚل  َوَش

عُ » ِّ َت ِمُْقنَ  ََيْ ْٗ , َيْقمَ  ادُ ِٜ ََٔٚم
َِ َُقُفقنَ  اف َٔ َْٚ َفقِ : َؾ ًْ ٍَ َْٚ, إَِػ  اْشَتْن ُْٖتقنَ  َربِّ َٔ  آَدمَ  َؾ

َُقُفقنَ  َٔ َٝ : َؾ ْٕ َؽ  افَِّْٚس, َأُبق َأ ََ َِ َِٔدِه, اهللَُّ َخ َتُف, َفَؽ  َوَأْشَجَد  بِ َُ َؽ  َماَلئِ َّ َِّ  َوَظ

ؾِّ  َأْشَمءَ  ٍء, ـُ عْ  َرْ ٍَ ـْ  ُيِرحَيَْٚ َحتَّك َربَِّؽ  ِظَْْد  َفَْٚ َؾْٚص َِْٕٚٚ ِم َُ قُل  َهَذا, َم َُ َٔ : َؾ

 ُٝ ًْ ْؿ, َف ـُ رُ  ُهَْٚ ـُ ٌَفُ  َوَيْذ ْٕ َتِحل, َذ ًْ َٔ فُ  قًحٚ,ُٕ  اْئُتقا َؾ َّٕ ُل  َؾِ٘ َثفُ  َرُشقلٍ  َأوَّ ًَ  إَِػ  اهللَُّ َب

فُ  إَْرِض, َأْهؾِ  َٕ ُْٖتق َٔ َُقُل  َؾ َٔ ُٝ : َؾ ًْ ْؿ, َف ـُ رُ  ُهَْٚ ـُ اَففُ  َوَيْذ َٗ فُ  ُش َْٔس  َمٚ َربَّ  بِفِ  َففُ  َف

ِْؿٌ  َتِحل, ِظ ًْ َٔ َُقُل  َؾ َٔ , َخَِِٔؾ  اْئُتقا: َؾ ـِ مْحَ فُ  افرَّ َٕ ُْٖتق َٔ َُقُل  َؾ َٔ ُٝ : َؾ ًْ ْؿ, َف ـُ  ُهَْٚ

ًٌْدا ُمقَشك, اْئُتقا فُ  َظ َّ َِّ َٕفُ  افتَّْقَراَة, َوَأْظَىٚهُ  اهللَُّ ـَ ُْٖتق َٔ َُقُل  َؾ َٔ ُٝ : َؾ ًْ ْؿ, َف ـُ  ُهَْٚ

                                                           
 (.َُُُ, كاإلماـ مسلم في صحيحو )(َِفي صحيحو ) البخارمأخرجو اإلماـ  (ُ)
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رُ  ـُ سِ  َؿْتَؾ  َوَيْذ ٍْ ْرِ  افَّْ ٌَ ٍس, بِ ٍْ َتِحل َٕ ًْ َٔ ـْ  َؾ ِف, ِم قُل  َربِّ َُ َٔ ك اْئُتقا: َؾ ًَ ٌَْد  ِظٔ  اهللَِّ  َظ

َّ  َوَرُشقَفُف, ِِ ـَ َُقُل  َوُروَحُف, اهللَِّ َٜ َو َٔ ُٝ : َؾ ًْ ْؿ, َف ـُ ًدا اْئُتقا ُهَْٚ َّّ  اهللُ  َصذَّ  ُُمَ

ْٔفِ  َِ َؿ, َظ َِّ ًٌْدا َوَش رَ  َظ ٍَ مَ  َمٚ َففُ  اهللَُّ َؽ دَّ ََ ـْ  َت ٌِفِ  ِم ْٕ َر... َوَمٚ َذ َٖخَّ شَت
 (ُ)

. 

(ِ) عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضضٞ اهلل عٓ٘يف ايصخٝخني جا٤ ٚ
. 

اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, ؾِٔس ف إدفٜ  وأمٚ ف حؼ ؽر افٌْل صذ

 ؾَط. شؽٍر فف مٚ تَدم مـ ذٌٕف»افثٚبتٜ إٓ: 

, ؾًِٔٝ بثٚبتٜ, ؾٚفزيٚدة شومٚ تٖخر»وأمٚ مٚ جٚء ف بًض افروايٚت: 

 مُْرة أو صٚذة, ف ـؾ إحٚديٞ افتل جٚءت ؾٔٓٚ.

 فُا أخطج٘ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايهرب٣: 
ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَِّْلَّ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة رض اهلل ظْف, ِب مـ حديٞ أَ  َِ َِّؿَ  َظ : َؿَٚل  َوَش

ـْ » رَ  َصٚمَ  َم ْٓ ٚ َرَمَوٚنَ  َص ًٕ ًٚبٚ إِيَم ًَ
رَ  َواْحتِ ٍِ مَ  َمٚ َففُ  ُؽ دَّ ََ ـْ  َت ٌِِف, ِم ْٕ رَ  َوَمٚ َذ َٖخَّ  َت

ـْ  َٜ  َؿٚمَ  َوَم َِ ْٔ ْدرِ  َف ََ ٚ اْف ًٕ ًٚبٚ إِيَم ًَ
ٍِ  َواْحتِ مَ  َمٚ َففُ  رَ ُؽ دَّ ََ ـْ  َت ٌِفِ  ِم ْٕ شَذ

(ّ)
. 

                                                           
 (.ُّٗ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ْْٕٔأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ُْٗفي صحيحو )(, كاإلماـ مسلم ُِْٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)

, كىو في الضعيفة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم (َّْٓ) سننوفي  النسائيأخرجو اإلماـ  (ّ)
 رجاؿ ثقات كلهم رجالو إسناد كىذاثم قاؿ: , "تأخر كما: "بزيادة شاذكقاؿ فيو: (, َّٖٓ)

 المقرئ الرحمن عبد أبي بن عمر آؿ مولى العدكم القرشي كىو - ىذا يزيد ابن غير الشيخين؛
 :اآلتية لألسباب بالشذكذ الزيادة ىذه على حكمت كإنما نعلمو؛ خالؼ بال ثقة كىو ,- المكي

 كىو - سفياف عن المشهورين الحفاظ الثقات من الحديث ركل من لكل يزيد ابن مخالفة: أكالن 
=   لبحث كىو ثم قاؿ في آخر ا..., جمع كىم عنو, بها يأت لم منهم أحدان  فإف ؛- عيينة ابن
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أن افٌُٚئر َتتٚج إػ تقبٜ, وتُقن هذه افتقبٜ  فتًدص يٓا مما تكسّ:

 بؼوضٓٚ ادًتزة ظْد أهؾ افًِؿ.

 بٝإ ؾطٚط ايتٛب١ املعترب٠ عٓس أٌٖ ايعًِ: 
 اإلخالص هلل رب افًٚدغ. األٍٚ:

 افْدم ظذ ؾًؾ ادًهٜٔ. ايجاْٞ:

 ع ظـ افذٕٛ بٚفُِٜٔ.اإلؿال ايجايح:

 افًزم ظذ ظدم افًقدة إػ افذٕٛ مرة أخرى. ايطابع:

أن تُقن افتقبٜ ف زمـ ؿٌقَلٚ, أي مٚ ل يٌرؽر افًٌد, أو تىِع  اخلاَؼ:

 افنّس مـ مٌرِبٚ.

أن ترد اديٚل إػ أصحِٚبٚ وهذا ؾٔم بغ افًٌٚد, وحيهؾ فف  ايػازؽ:

أو أرض, أو مٚل آخر, أو شٛ, أو  مْٓؿ افتحِؾ, شقاء ـٕٚٝ اديٚل: بٔٝ,

 صتؿ, أو ؽٌٜٔ, أو ّّٕٜٔ, أو ؽر ذفؽ.

 ؾوؾ اهلل ظز وجؾ أذ يُرم ادٗمـ ِبذا إجر افًئؿ. ّفُٔ:

 
                                                                                                                                        

 ىذه تحسين على الزمن من برىة حملني كاف األئمة ىؤالء من األقواؿ ىذه كمثلطويل كمقنع: = 
 من نسختي على لها بذلك كرمزت ىريرة, أبي حديث في كتصحيحها عبادة, حديث في الزيادة

 يسر دكق - كاآلف الثابتة, األحاديث من كاف ما اإلخواف على منها أدرس كنت التي" الترغيب"
 المذكورة الزيادة أف بصير علم طالب لكل يكشف كجو على كسردىا الحديث طرؽ جمع لي اهلل
 ىو التوفيق, كلي كاهلل. التضعيف إلى المذكور الرمز عن رجعت فقد ؛- الوجوه من بوجو تصح ال

 .!أنيب كإليو توكلت, عليو حسبي,
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 ٚيف ايصخٝخني أّٜطا: 
ـِ  َظُْْف, اهللَُّ َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  مـ حديٞ َأِب  ِلِّ  َظ ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  افٌَّْ َِ َؿ, َظ َِّ : َؿَٚل  َوَش

ـْ » َٜ  ٚمَ ؿَ  َم َِ ْٔ ْدرِ  َف ََ ٚ اف ًٕ ًٚبٚ, إِيَم ًَ
رَ  َواْحتِ ٍِ مَ  َمٚ َففُ  ُؽ دَّ ََ ـْ  َت ٌِِف, ِم ْٕ ـْ  َذ  َصٚمَ  َوَم

ٚ َرَمَوٚنَ  ًٕ ًٚبٚ إِيَم ًَ
رَ  َواْحتِ ٍِ مَ  َمٚ َففُ  ُؽ دَّ ََ ـْ  َت ٌِفِ  ِم ْٕ شَذ

 (ُ)
. 

ـْ » :ٚيف يفغ هلُا ٚ َرَمَوٚنَ  َؿٚمَ  َم ًٕ ًٚبٚ, إِيَم ًَ
رَ  َواْحتِ ٍِ مَ  ٚمَ  َففُ  ُؽ دَّ ََ ـْ  َت  ِم

ٌِفِ  ْٕ شَذ
 (ِ)

. 

 واهلل ادقؾؼ

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.َٕٔلم في صحيحو )(, كاإلماـ مسَُُٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ُ)

 (.ٕٗٓ(, كاإلماـ مسلم في صحيحو )ّٕأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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]االجتهاد في العبادة في الشعر األواخر من 

 رمضان[

ـْ ) – 168 َٜ  َوَظ ٚ اهللَُّ َرِضَ  َظٚئَِن َٓ ْٝ  َظْْ ٚنَ »: َؿَٚف  اهلل صذ - اهللَِّ َرُشقُل  ـَ

ْؼُ  َدَخَؾ  إَِذا - وشِؿ ظِٔف ًَ ْؼُ  َأيْ  - اْف ًَ َِخرُ ا اْف ـْ  ْٕ , ِمْئَزَرهُ  َصدَّ  -َرَمَوٚنَ  ِم

َٚٔ فُ  َوَأْح َِ ْٔ ََظَ , َف فُ  َوَأْي َِ شَأْه
(ُ)

ٌؼ .  ٍَ ْٔفِ  ُمتَّ َِ  .(َظ

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن ادزيد مـ افًْٚيٜ  ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل ٍرا احلدٓح:

ٚ, وفٍوِٓٚ, وبرـٜ وآجتٓٚد ف افًؼ إواخر مـ رموٚن؛ ُٕهٔتٓ

 افًٌٚدة ؾٔٓٚ.

مٚ ـٚن ظِٔف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مـ آجتٓٚد ف  ّفُٔ:

 افًؼ إواخر مـ رموٚن؛ وذفؽ فتحري فِٜٔ افَدر افتل تُقن ؾٔٓٚ.

ُٜ  َمٚ َأْدَراكَ  َوَمٚ}: ُٕنٚ ـم ؿٚل اهلل ظز وجؾ َِ ْٔ ْدِر  َف ََ ُٜ  *اف َِ ْٔ ْدرِ  َف ََ  َخْرٌ  اف

ٍر  َأْفِػ  ـْ مِ  ْٓ ُل  *َص ُٜ  َتَْزَّ َُ وُح  اَداَلئِ ٚ َوافرُّ َٓ ِؿْ  بِِْ٘ذنِ  ؾِٔ ـْ  َرِبِّ ؾِّ  ِم  َشاَلمٌ  * َأْمرٍ  ـُ

َِعِ  َحتَّك ِهلَ  ْجرِ  َمْى ٍَ  .[1 -2: افَدر] {اف

                                                           
 في: أم: قلت. «كجد: »مسلم كزاد ,(ُُْٕ) مسلماإلماـ ك  ,(َِِْ) البخارمأخرجو اإلماـ  (ُ)

 .اهلل رحمو الحافظ قوؿ من فهي. «رمضاف من األخيرة العشر: أم: »كقولو. العبادة



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]بيان فضائل قيام رمضان[  

 

[366] 
 

  

ٚ} :ويَقل اهلل ظز وجؾ َّٕ َزْفَْٚهُ  إِ ْٕ ٍٜ  ِف  َأ َِ ْٔ ٍٜ  َف ـَ ٌََٚر ٚ ُم َّٕ َّْٚ إِ ـَ  ـُ ٚ * ُمِْْذِري َٓ  ؾِٔ

َرُق يُ  ؾُّ  ٍْ ـْ  َأْمًرا * َحُِٔؿٍ  َأْمرٍ  ـُ ٚ ِم َٕ ٚ ِظِْْد َّٕ َّْٚ إِ  .{ُمْرِشِِغَ  ـُ

ٚنَ » قْلُ: ْؼُ  َدَخَؾ  إَِذا - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - اهللَِّ َرُشقُل  ـَ ًَ  َأيْ  - اْف

ْؼُ  ًَ َِخرُ  اْف ْٕ ـْ  ا   .شَرَمَوٚنَ  ِم

دخقل افًؼ بٔٚن حٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظْد  ّفُٔ:

 إواخر مـ رموٚن.

 وهذا افتًٍر هق مـ ـالم احلٚؾظ ابـ حجر رمحف اهلل تًٚػ.

 .شِمْئَزَرهُ  َصدَّ » قْلُ:

 أهِف.هلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ دًٚذة ـْٚيٜ ظـ ترك افٌْل صذ ا

 (: 4/269قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
َٚء. تزالاظ َأي ,شِمْئَزره صّد »َؿْقفف:  ًَ   افِّْ

ٌُْد  َجَزمَ  َوبَِذفَِؽ  اِق  َظ زَّ ـِ  افرَّ , َظ َد  افثَّْقِريِّ َٓ ْقلِ  َواْشَتْن ََ ِٚظِر: بِ   افنَّ

وا َحَٚرُبقا إَِذا َؿْقمٌ  ـِ ***  َمآِزَرُهؿْ  َصدُّ ٚءِ  َظ ًَ ْٝ  َوَفقْ  افِّْ ٚرِ  َبَٚت َٓ َْٖض  بِ

رَ  ـَ ـِ  َوَذ َٜ  َأِب  ْب ٌَ ْٔ ـْ  َص رِ  َأِب  َظ ُْ ـِ  َب َّٔ  ْب   َْٕحَقُه. ٚشٍ َظ

ٍَ ٞٗ: ََٚقا ُؾ  اِيَدطَّأب َّ َت دَّ  بِفِ  ُيِريَد  َأنْ  حُيْ ٌََٚدِة, ِف  اْْلِ
ًِ َم  اْف ُٚل  ـَ ََ َذا َصَدْدُت  ُي  َِلَ

َْمرِ  ْٕ ْرُت  َأيْ  ِمْئَزِري, ا َّّ   َفُف. َتَن

:ٌُ َُ ُِٜخَت رُ  ُيَرادَ  َأنْ  َٚ ِّ ْظتَِزاُل  افتَّْن ِٓ ٚ. َوا ًً   َم



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]بيان فضائل قيام رمضان[  

 

[367] 
 

  

:ٌُ َُ ُِٜخَت ٜ َرادَ يُ  َأنْ  َٚ ََ ٔ َِ قُل  ـّـ َوادَْجٚز, احْلَ َُ  فَِىِقيؾِ  افَِّْجٚدِ  َضِقيُؾ  َي

, ِٜ َٚم ََ , افَِّْجٚدِ  َضِقيُؾ  َوُهقَ  اْف ًٜ ََ ٔ َِ قنُ  َح ُُ َٔ ًٜ  ِمْئَزَرهُ  َصدَّ  ادَُْرادُ  َؾ ََ ٔ َِ َِؿْ  َح ُف, َؾ َِّ  حَيُ

َٚء, َواْظَتَزَل  ًَ رَ  افِّْ َّّ ٌََٚدِة. َوَص
ًِ ِْ   فِ

ًُِت: ِٜ  ِف  عَ َوؿَ  َوَؿْد  ُق ـِ  َظِٚصؿِ  ِرَواَي َرةَ  ْب ّْ قَرِة: َو ـُ  َواْظَتَزَل  ِمْئَزَرهُ  َصدَّ » ادَْْذ

ٚءَ  ًَ فُ  ,شافِّْ ٍَ َى ًَ ْحتَِمل ؾٔتَقى بِْٚفَقاوِ  َؾ ِٓ  ىػاإول.  ا
َٔٚ» قْلُ: فُ  َوَأْح َِ ْٔ  .شَف

َد ثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ ؾأي بٚفذـر وافدظٚء وربم افهالة؛ 

 .حتك أصٌحإٔف ل يَؿ فِٜٔ آفف وشِؿ 

َٓ »مـ حديٞ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ افىقيؾ وؾٔف ؿٚفٝ: : ففٞ َػًِ  َو

َِؿُ  ٌِلَّ  َأْظ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َٕ َِ َِّؿَ  َظ ْرآنَ  َؿَرأَ  َوَش َُ فُ  اْف َِّ , ِف  ـُ ٍٜ َِ ْٔ َٓ  َف ًٜ  َصذَّ  َو َِ ْٔ  إَِػ  َف

ٌِْح, َٓ  افهُّ ًرا َصٚمَ  َو ْٓ ِٚماًل  َص شَرَمَوٚنَ  َؽْرَ  ـَ
(ُ)

. 

إٓ مٚ ـٚن مـ فِٜٔ شٌع وظؼيـ ؾَد أحٔٚهٚ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ 

 آفف وشِؿ.

َمنَ فٞ غٓٔ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ ضمح٘ اهلل تعاىل: ف ًْ ـَ  مـ حديٞ افُّْ َبِنٍر  ْب

َُقُل  مِحَْص  ِمَْْزِ  َظَذ  رض اهلل ظْف, َْٚ: »َي ّْ ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َرُشقلِ  َمعَ  ُؿ َِ  َظ

َِّؿَ  رِ  ِف  َوَش ْٓ َٜ  َرَمَوٚنَ  َص َِ ْٔ ـَ  َثاَلٍث  َف ي ِٞ  إَِػ  َوِظْؼِ ُِ ْٔؾِ  ُث َِّ ِل, اف َوَّ ْٕ َْٚ ُثؿَّ  ا ّْ  ُؿ

                                                           
 (.ْٕٔاإلماـ مسلم في صحيحو ) أخرجو (ُ)
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فُ  ًَ َٜ  َم َِ ْٔ ـَ  ََخْسٍ  َف ي ِْٔؾ, ِْٕهِػ  إَِػ  َوِظْؼِ َِّ َْٚ ُثؿَّ  اف ّْ فُ  ُؿ ًَ َٜ  َم َِ ْٔ ٌْعٍ  َف ـَ  َش ي  َوِظْؼِ

ْدرِ  َٓ  َأنْ  َطََّْْٚ َحتَّك اَلَح  كَ ُٕ ٍَ ُٕقا ,شاْف ٚ ـَ فُ  َو َٕ ق ُّّ ًَ ُحقرَ  ُي ًُّ "اف
(ُ)

. 

َْٚ: َؿَٚل  َذرٍّ رض اهلل ظْف, مـ حديٞ َأِب أّٜطا:  ي٘ٚ ّْ  اهللَِّ َرُشقلِ  َمعَ  ُص

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  َِ َِّؿَ  َظ َِؿْ  َرَمَوَٚن, ِف  َوَش ؿْ  َؾ َُ لَ  َحتَّك بَِْٚ َي َِ ٌْعٌ  َب ـَ  َش ِر, ِم ْٓ ٚمَ  افنَّ ََ  َؾ

َٛ  تَّكَح  بَِْٚ ُٞ  َذَه ُِ ِْٔؾ, ُث َِّ ْ  ُثؿَّ  اف َُؿْ  َل , ِف  بَِْٚ َي ِٜ ِٚدَش ًَّ ٚمَ  اف ََ ِٜ  ِف  بَِْٚ َؾ ًَ ِٚم  َحتَّك اخْلَ

 َٛ ِْٔؾ, َصْىرُ  َذَه َِّ ُٝ  اف ِْ َُ َتَْٚ َفقْ  اهللَِّ, َرُشقَل  َيٚ: َؾ ِْ ٍَّ َٕ  َٜ َّٔ
َِ تَِْٚ َب َِ ْٔ فُ : »َؿَٚل  َهِذِه, َف َّٕ  إِ

ـْ  َمٚمِ  َمعَ  َؿٚمَ  َم َف, َحتَّك اإْلِ َْْكِ َٛ  َي َت َٔٚمَ  َففُ  اهللَُّ  ـَ ٍٜ  ِؿ َِ ْٔ ْ  ُثؿَّ  ,شَف ْ  بَِْٚ ُيَهؾِّ  َل  َوَل

َُؿْ  لَ  َحتَّك َي َِ ـَ  َثاَلٌث  َب ِر, ِم ْٓ ٚمَ  افنَّ ََ , ِف  بَِْٚ َؾ ِٜ فُ  َومَجَعَ  افثَّٚفِثَ َِ َٚءهُ  َأْه ًَ
 َحتَّك َوِٕ

ْؾَْٚ قَّ قَتَْٚ َأنْ  ََتَ ٍُ اَلُح, َي ٍَ ُٝ  اْف ِْ اَلُح؟ َمٚوَ : ُؿ ٍَ ُحقرُ : َؿَٚل  اْف ًُّ "اف
(ِ)

 . 

وٓ يِزم مـ إحيٚء افِٔؾ أن حئف بٚفهالة, وإٕم يُقن إحٔٚء بٚفذـر, 

 ؽر ذفؽ مـ افىٚظٚت.بٚفهالة, وَراءة, وافوبٚفدظٚء, و

 قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح: 
, ؾٖحٔٚه شٓره, َأي ,شفِٔف واحٔٚ» قْلُ: ِٜ فُ  واحٔك بِٚفىََّٚظ ًَ ٍْ ِرهِ  َٕ َٓ ًَ  ؾِِٔف؛ بِ

َنَّ 
ْٔؾِ  إَِػ  َوَأَوَٚؾفُ  ادَْْقِت, َأُخق افَّْْقمَ  ِٕ َِّ ًٚظٚ؛ اف ًَ َنَّ  اتِّ

ٚئِؿَ  ِٕ ََ  بٚفَٔيٜ حٔلّ  إَِذا اْف

                                                           
, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (َُٔٔ) سننوفي  النسائيأخرجو اإلماـ  (ُ)

(, كقاؿ َُُٔسنن النسائي, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
 فيو: ىذا حديث حسن.

, كصححو اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح (َُٕٔ) سننوفي  النسائيأخرجو اإلماـ  (ِ)
 سنن النسائي.
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فُ  أحٔٚ َِ ْٔ َٔٚتِِف, َف ْحقُ  َوُهقَ  بَِح ُِقا َٓ » َؿْقفِِف: َٕ ًَ ؿْ  جَتْ ُُ ُٔقَت ٌُقًرا ُب  َتَُْٚمقا َٓ  َأيْ  ,شُؿ

ُٕقا ق ُُ َْمَقاِت, َؾَت ْٕ ٚ قنَ  ـَ ُُ ؿْ  َؾَت ُُ ُٔقُت ٌُقِر.  ُب َُ ْٚف  ىػاـَ
ََظَ » قْلُ: فُ  َوَأْي َِ  ش. َأْه

ٚفهالة, وافذـر, وافدظٚء, ـحٞ إهؾ ظذ ضٚظٜ اهلل ظز وجؾ,  فُٔ:

 وؽر ذفؽ مـ إٔقاع افَربٚت وافىٚظٚت هلل رب افًٚدغ.

ََِؽ  َوْأُمرْ } :يَقل اهلل ظز وجؾ ٚ َواْصَىِزْ  الةِ بِٚفهَّ  َأْه َٓ ْٔ َِ َُٖفَؽ  َٓ  َظ ًْ  ِرْزًؿٚ َٕ

ـُ  ْح ْرُزُؿَؽ  َٕ َٕ  ُٜ ٌَ ِٚؿ ًَ َقى َواْف َْ   .[312: ضف] {فِِتَّ

َٚ َيٚ} ويَقل ظز وجؾ: ـَ  َأُّيُّ ؿْ  ُؿقا آَمُْقا افَِّذي ُُ ًَ ٍُ ْٕ ؿْ  َأ ُُ ًٚرا َوَأْهِِٔ  َوُؿقُدَهٚ َٕ

َجَٚرةُ  افَُّْٚس  ٚ َواحْلِ َٓ ْٔ َِ ٌٜ  َظ َُ َٜ  {ِصَدادٌ  ِؽالظٌ  َمالِئ َي ْٔ   .[1: افتَّْحِريؿِ ] ا

ُروِف, ُمُروُهؿْ : َأيْ  ًْ ـِ  َواُْنَْقُهؿْ  بِٚدَْ ِر, َظ َُ َٓ  ادُْْْ اًل  َتَدُظقُهؿْ  َو ؿُ  َُهْ ُٓ َِ ـُ ْٖ  َؾَت

. َيْقمَ  افَّْٚرُ  ِٜ ََٔٚم
َِ   اْف

 عٓس أبٞ زاٚز: ثبت ََٚقِس
ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  اهللَِّ  َرُشقُل  َؿَٚل : رض اهلل ظْف َؿَٚل  ُهَرْيَرةَ  مـ حديٞ َأِب  َِ  َظ

َِّؿَ  ـَ  َؿٚمَ  َرُجاًل  اهللَُّ  َرِحؿَ : »َوَش ْٔؾِ  ِم َِّ , اف ََظَ  َؾَهذَّ ْٝ  َؾِ٘نْ  اْمَرَأَتُف, َوَأْي  ََٕوح َأَب

ٚ ِف  َٓ ِٓ ْٝ  اْمَرَأةً  اهللَُّ َرِحؿَ  ادََْٚء, َوْج ـَ  َؿَٚم ْٔؾِ  ِم َِّ , اف ْٝ َِّ ْٝ  َؾَه َي ََ ٚ, َوَأْي َٓ  َزْوَج

ْٝ  َأَبك َؾِ٘نْ  فِ  ِف  ََٕوَح ِٓ شادَْٚءَ  َوْج
(ُ)

. 

                                                           
(, كقاؿ ُّّٔ, كاإلماـ ابن ماجو )(َُُٔ)النسائي (, كاإلماـ َُّٖ) أبو داكدأخرجو اإلماـ  (ُ)

 = كصححو صحيح, حسن(: ُُُٖاإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ )
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 قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح: 
ََظَ » َؿْقُففُ  فُ  َوَأْي َِ اَلِة. َأيْ  :شَأْه   فِِهَّ

ِمِذيُّ  َوَرَوى ْ ُد  افسِّ َّّ ـُ  َوُُمَ ـْ  َْٕكٍ  ْب ِٞ  ِم َٛ  َحِدي ِٝ  َزْيَْ
ْْ : ُأمِّ  بِ َٜ َّ َِ ْ » َش ـِ  َل ُُ  َي

ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  افٌَِّْلُّ  َِ َِّؿَ  َظ لَ  إَِذا َوَش َِ ـْ  َب ةُ  َرَمَوٚنَ  ِم ٚمٍ  َظْؼَ ـْ  َأَحًدا َيَدعُ  َأيَّ  َأْهِِفِ  ِم

َٔٚمَ  ُيىُِٔؼ 
َِ َّٓ  اْف   .شَأَؿَٚمفُ  إِ

: َؿَٚل  ْرُضٌِلُّ َُ َٛ  اْف ؿْ  َذَه ُٓ ُو ًْ ٚءَ  اْظتَِزاَففُ  َأنَّ  إَِػ  َب ًَ ٚنَ  افِّْ ِٚف, ـَ َُ ْظتِ ِٓ  َوؾِٔفِ  بِٚ

َيرٌ  ْقفِفِ  َٕ ََ ََظَ » ؾِِٔف: فِ فُ  َوَأْي َِ فُ  ,شَأْه َّٕ ًِرُ  َؾِ٘ فُ  ُيْن َّٕ َٖ ٚنَ  بِ ؿْ  ـَ ُٓ ًَ , ِف  َم ِٝ
ْٔ ٌَ َِقْ  اْف ٚنَ  َؾ  ـَ

ٚ ًٍ َتُِ ًْ ٚنَ  ُم َُ ِجِد, ِف  َف ًْ ْ  ادَْ ـْ  َوَل ُُ فُ  َي ًَ  َأَحٌد. َم

َيٌر, َوؾِٔفِ  ْد  َٕ ََ مَ  َؾ دَّ ََ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  افٌَِّْلِّ  َمعَ  اظتٍُٝ» َحِديٞ: َت َِ َِّؿَ  َظ  َوَش

ـْ  اْمَرَأةٌ  ِديِر: َوَظَذ  ,شَأْزَواِجفِ  ِم َْ فُ » َت َّٕ ْ  َأ َتُِْػ  َل ًْ َـّ  َأَحٌد  َي ُٓ   .شِمْْ

ُؾ: َّ ُْٔحَت َـّ  َأنْ  َؾ ُٓ ـْ  ُيقِؿَي ِف, ِم ًِ َٝ  َيْدُخُؾ  َمٚ ِظْْد يقؿيٓـ َوَأن َمْقِو ْٔ ٌَ  اْف

َٚجتِِف.   ىػاحِلَ
********** 

 

 

 

                                                                                                                                        

. كىو في الصحيح المسند كالنوكم العرافي كالحافظ كالذىبي اكمكالح حباف كابن خزيمة ابن =
 (, كقاؿ فيو: ىذا حديث حسن. َُِٔلإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى برقم )
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 العشر األواخر من مرضان[ ]االعتكاف في

166 – ٚ َٓ  ظِٔف اهلل صذ - افٌَِّْلَّ  َأنَّ »: -ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ -)َوَظْْ

ٚنَ  - وشِؿ َتُُِػ  ـَ ًْ ْؼَ  َي ًَ ََواِخرَ  اْف ْٕ ـْ  ا ٚهُ  َحتَّك, َرَمَوٚنَ  ِم  ُثؿَّ , اهللَُّ َتَقؾَّ

َػ  َُ ـْ  َأْزَواُجفُ  اْظَت ِدهِ  ِم ًْ شَب
(ُ)

ٌؼ .  ٍَ ْٔفِ  ُمتَّ َِ  .(َظ

 ******************************* الشرح:

مداومٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف  ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح لبٔاٌ:

وظذ آفف وشِؿ ظذ افًّؾ افهٚفح, وـٚن ظّؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ 

 آفف وشِؿ ديّٜ.

, مـ ضريؼ: ففٞ ايصخٝخني َٜ َّ ََ ِْ ُٝ  َظ ِْ َٜ  ُؿ ٚئَِن ًَ
ٚ اهللَُّ َرِضَ  فِ َٓ ٚنَ  َهْؾ : َظْْ  ـَ

ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  َِ َؿ, َظ َِّ ـَ  ََيَْتصُّ  َوَش ٚمِ  ِم ًْٔئٚ؟ إَيَّ ْٝ  َص ٚنَ  َٓ,: »َؿَٚف  ـَ

فُ  ُِ َّ , َظ ًٜ َّ ؿْ  ِدي ُُ ٚنَ  َمٚ -شيًتىٔع»وف روايٜ:  -ُيىُِٔؼ  َوَأيُّ  َصذَّ  اهللَِّ َرُشقُل  ـَ

ْٔفِ  اهللُ َِ َِّؿَ  َظ شُيىُِٔؼ  َوَش
(ِ)

. 

اشتحٌٚب آظتُٚف ف افًؼ إواخر مـ رموٚن َترًيٚ فِِٜٔ  ّفُٔ:

 افَدر.

 

                                                           
 .(ٓ( )ُُِٕ) في صحيحو مسلماإلماـ ك  ,(َِِٓ)أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو  (ُ)

 (.ْٔٔٔم في صحيحو )(, كاإلماـ مسلُٕٖٗأخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو ) (ِ)
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 (: 1/593قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
َٚف  َأنَّ  َظَذ  َدفٌِٔؾ  فُٔ: َُ ْظتِ ِٓ ٌٜ  ا َٛ  ُشَّْ ٚ َواَط َٓ ْٔ َِ  اهللَُّ  َصذَّ  - اهللَِّ َرُشقُل  َظ

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ ـْ  فُ َوَأْزَواُج  - َوَش ِدِه. ِم ًْ   َب

ٍَ ُٚز: َأُبٛ َقا ِٔ َزا ََُس: َع َِؿُ  َٓ " َأِح ـْ  َأْظ ـْ  َأَحدٍ  َظ َمءِ  ِم َِ ًُ  َأنَّ  ِخاَلًؾٚ اْف

َٚف  َُ ْظتِ ِٓ ُْقنٌ  ا ًْ   ."َم

َٖا َُِكُصُٛز ََٚأ ُ٘: اِي ِٓ قَ  َٔ ُٓ ِٛ  مَجْعُ  َؾ ِْ ََ َٚػ  اهللَِّ َظَذ  اْف ًَ َقةِ  َت ِْ قِّ  َمعَ  بِٚخْلَ ُِ  ُخ

ًَِدِة, ٌَُٚل  ادَْ ْؿ ْٔفِ  َواإْلِ َِ َٚػ, َظ ًَ ًُّؿُ  َت ِرِه, َوافتََّْ ـْ ْظَراُض  بِِذ  ىػا .َظَداهُ  َظمَّ  َواإْلِ
ؾؤِٜ متٚبًٜ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ف افًٌٚدة,  ّفُٔ:

 وافتٖد بف.

ؾؤِٜ أزواج افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ حٔٞ أُنؿ ــ  ّفُٔ:

 ل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, ومْٓٚ آظتُٚف.يتٖشغ بًٌٚدة افٌْ

ٌْل صذ اهلل وحٔٞ أُنـ ٓزمـ افًّؾ افهٚفح افذي ذظـ ؾٔف مع اف

 .ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, واهلل أظِؿ

********** 
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 ]بيان بدء االعتكاف[

111 – ٚ َٓ ْٝ  -أي ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ – )َوَظْْ ٚنَ »: َؿَٚف  - اهللَِّ َرُشقُل  ـَ

َتَُِػ  َأنْ  َأَرادَ  إَِذا - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ ًْ ْجرَ  َصذَّ  َي ٍَ  َدَخَؾ  ُثؿَّ , اْف

فُ  ٍَ َُ َت ًْ شُم
(ُ)

ٌؼ  ٍَ ْٔفِ  , ُمتَّ َِ  .(َظ

 ******************************* الشرح:

 فٌٔٚن أول وؿٝ آظتُٚف. ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح:

 ؼ إػ ؿقفغ:افًاختِػ أهؾ افًِؿ ف أول وؿٝ اظتُٚف وؿد 

ؾذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ أن أول وؿٝ فدخقل ادًتُػ  ايكٍٛ األٍٚ:

 بًد صالة ؾجر افٔقم افقاحد وافًؼيـ مـ رموٚن.

وذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ أن أول وؿٝ آظتُٚف هق  ايكٍٛ ايجاْٞ:

 مـ ؽروب صّس يقم افًؼيـ مـ رموٚن.

 وهذا هق افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ.

ٌل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ إٕم دخؾ اخلّٜٔ افتل أظدت فف ٕن افْ

 مـ بًد صالة افٍجر؛ ٕٓنٌٚفف بهالة افَٔٚم ف افِٔؾ.

                                                           
 كاللفظ ,(ُُّٕ) في صحيحو مسلماإلماـ ك  ,(َِّّ)في صحيحو  البخارمأخرجو اإلماـ  (ُ)

 من األكاخر العشر في يعتكف كسلم عليو اهلل صلى النبي كاف: »فهو البخارم لفظ كأما لمسلم,
 .«يدخلو ثم الصبح, فيصلي خباء, لو أضرب فكنت رمضاف,
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موٚن هل مـ افِٔٚيل افتل روٓ شٔم أن فِٜٔ افقاحد وافًؼيـ مـ 

 يتحرى ؾٔٓٚ فِٜٔ افَدر.

 (: 69-8/68قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )
ْجرَ  َصذَّ » ُ:قْل ٍَ فُ  َدَخَؾ  ُثؿَّ  اْف ٍَ َُ َت ًْ َّٟ  :شُم ْـ  بِفِ  اْحَت قُل  َم َُ ٌَْدأُ  َي  َي

ِٚف  َُ ْظتِ ِٓ ـْ  بِٚ لِ  ِم ِٚر. َأوَّ َٓ   افَّْ

, َؿَٚل  َوبِفِ  َْوَزاِظلُّ ْٕ , ا ُٞ  َوافثَّْقِريُّ ْٔ َِّ ِْٔف. َأَحدِ  ِف  َواف   َؿْقَف

َٜ  َوَأُبق َمٚفٌِؽ  َوَؿَٚل  ٍَ لُّ  َحِْٔ
ًِ ٚؾِ ٌَْؾ  ؾِٔفِ  َيْدُخُؾ  َوَأمْحَُد: َوافنَّ سِ  ُؽُروِب  َؿ ّْ  افنَّ

َٚف  َأَرادَ  إَِذا َُ ٍر, اْظتِ ْٓ َٚف  َأوِ  َص َُ . اْظتِ   َظْؼٍ

ُفقا : َوَأوَّ َٞ ِدي فُ  احْلَ َّٕ َػ  َدَخَؾ  َظَذ َأ َُ َت ًْ َىعَ  ادُْ ََ ْٕ ذَّ  ؾِٔفِ  َوا فِ  َوََتَ ًِ ٍْ َد  بَِْ ًْ  َب

ٌَْح, َصاَلتِفِ  َٝ  َذفَِؽ  َأنَّ  َٓ  افهُّ ِٚف, اْبتَِداءِ  َوْؿ َُ ْظتِ ِٓ ٚنَ  َبْؾ  ا ـْ  ـَ ٌْؾِ  ِم ِرِب  َؿ ٌْ  ادَْ

ٚ ًٍ َتُِ ًْ بًِثٚ ُم ِٜ  ِف  َٓ َِ ِجِد, مُجْ ًْ مَّ  ادَْ َِ ٌَْح  َصذَّ  َؾ َرَد.  افهُّ ٍَ ْٕ  ىػاا
********** 
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 ]مشروعية الخروج من المعتكف للحاجة[

113 – ٚ َٓ ْٝ  -رض اهلل ظْٓٚ -)َوَظْْ  اهلل صذ - اهللَِّ  َرُشقُل  ٚنَ ـَ  إِنْ »: َؿَٚف

ُْٔدِخُؾ  - وشِؿ ظِٔف ِجدِ  ِف  َوُهقَ  - َرْأَشفُ  َظَعَّ  َف ًْ فُ  - ادَْ ُِ َُٖرجِّ ٚنَ , َؾ ـَ  َٓ  َو

َٝ  َيْدُخُؾ  ْٔ ٌَ َّٓ  اْف ٍٜ  إِ َٚج ٚنَ  إَِذا, حِلَ ٚ ـَ ًٍ َتُِ ًْ شُم
(ُ)

ٌؼ .  ٍَ ْٔفِ  ُمتَّ َِ ظُ , َظ ٍْ َِّ  َواف

ٌَُخِٚريِّ  ِْ  .(فِ

 ******************************* الشرح:

ٚ» قْلُ: َٓ ْٝ  َوَظْْ ٚنَ  إِنْ : َؿَٚف ُْٔدِخُؾ  - وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - اهللَِّ َرُشقُل  ـَ  َف

  .شَرْأَشفُ  َظَعَّ 

مٚ ـٚن ظِٔف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ مـ صٍٚت  ّفُٔ:

 افٌؼيٜ, مـ ترجٔؾ رأشف, ومتنٔىف, وتْئٍف, وؽر ذفؽ ُمٚ حيتٚج إفٔف.

أن ادًتُػ إذا خرج بًوف مـ ادًجد أن ذفؽ ٓ يي ف  ّفُٔ:

 اظتُٚؾف.

ِجدِ  ِف  َوُهقَ » قْلُ: ًْ فُ  ادَْ ُِ َُٖرجِّ  .شَؾ

 أي أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ـٚن يدخؾ رأشف إػ ظٚئنـــٜ 

                                                           
 قوؿ أف مراعاة مع( ٕ( )ِٕٗ) مسلماإلماـ ك  ,(َِِٗ)م في صحيحو أخرجو اإلماـ البخار  (ُ)

 «لمسلم كاللفظ: »يقوؿ أف فصوابو منو بد ال كاف كإف لو, قيمة ال «للبخارم كاللفظ: »الحافظ
 أظن كال «علي: »قولها عدا أيضا البخارم لفظ كىو. حرفا حرفا مسلم لفظ ىو المذكور اللفظ إذ
 !اللفظين بين لتفريقل مدعاة الخالؼ ىذا مثل أف
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 رض اهلل ظْٓٚ فتّنىف, وتنحف, وهق مٚ يزال ف ادًجد.

 ح افنًر ومٚ ـٚن ف بٚبف.ؾ٘ن افسجٔؾ يتًِؼ ب٘صال

 (: 4/315قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
ُؾ : )َؿْقُففُ  ِجُٔؾ  :(ُتَرجِّ ْ ٔؿِ  افسَّ ـُ  ادُْْنطُ : بِْْٚلِ ْه  . َوافدَّ

فُ  َظَذ  َدفٌِٔؾ  فُٔ: َّٕ َتُِِػ  ََيُقزُ  َأ ًْ ُّ ِْ ُٛ  افتَّْْئُِػ  فِ ُؾ  َوافىِّٔ ًْ ٌُ ُؼ  َواْف ِْ  َواحْلَ

ًٚؿٚ ْزيِغُ َوافتَّ  ِجٔؾِ  إحْلَ ْ  . بِٚفسَّ

قرُ  ُٓ ّْ فُ  َظَذ  َواْْلُ َّٕ َرهُ  َٓ  َأ ُْ َّٓ  ؾِٔفِ  ُي َرهُ  َمٚ إ ُْ ِجدِ  ِف  ُي ًْ  . ادَْ

ـْ  َرهُ : َمٚفٍِؽ  َوَظ ُْ َْٚئِعُ  ُي َرُف  افهَّ ُٛ  َحتَّك َواحْلِ َِ ِْؿِ  َض ًِ  .اْف

ـْ  َأنَّ  َظَذ  َدفٌِٔؾ  ّفُٔ: َض  َأْخَرَج  َم ًْ ـْ  َبَدِٕفِ  َب ِجدِ  ِم ًْ ْ  ادَْ ـْ  َل ُُ  َؿِٚدًحٚ َذفَِؽ  َي

ِٜ  ِف  ِٚف.  ِصحَّ َُ ْظتِ ِٓ  ىػاا
ٚنَ » قْلُ: ـَ َٝ  َيْدُخُؾ  َٓ  َو ْٔ ٌَ َّٓ  اْف ٍٜ  إِ َٚج  .شحِلَ

ٚنَ » :بًفغ َػًِجٚء ف  ـَ َٝ  َيْدُخُؾ  َٓ  َو ْٔ ٌَ َّٓ  اْف ِٜ  إِ َٚج ٚنِ  حِلَ ًَ ْٕ شاإْلِ
(ُ)

. 

 (: 4/315ٌٓٝ )قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف اي
ِٚن(:  ًَ ْٕ ِٜ اإْلِ َٚج َّٓ حِلَ ٚئِِط, َوَؿْد َوَؿَع َؿْقُفُف: )إ ٌَ ٌَْقِل َواْف ْهِريُّ بِْٚف َهٚ افزُّ َ َؾنَّ

َم.  ِٓ مْجَُٚع َظَذ اْشتِْثَْٚئِ  اإْلِ

                                                           
  (.ِٕٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ٌَْقِل  َِْحُؼ بِْٚف ِب, َوَي ْ ِؾ َوافؼُّ ـْ َ ْٕ ٚ ـَ َٚجِٚت  ـْ احْلَ ٚ ِم ُِهَ قا ِف َؽْرِ ٍُ َِ َواْخَت

اَلُم َظَذ وَ  َُ ِْٖت اْف
َٔ ـْ اْحَتَٚج إَػ َذفَِؽ, َوَش ُٜ دَِ َجَٚم ْهُد َواحْلِ ٍَ ْلُء َواْف ََ ٚئِِط: اْف ٌَ اْف

َهٚ.  ْرِ ٌَ َِْحَٚجِٚت َوفِ ُروِج فِ  ىػااخْلُ
 حهِ خطٚج املعتهف َٔ َعتهف٘ يًخاج١: 

 (: 3/192قاٍ اإلَاّ ابٔ قسا١َ ضمح٘ اهلل تعاىل يف املػين )
 ُٜ َِ َتَُِػ  َأنَّ  فَِؽ ذَ  َومُجْ ًْ َْٔس  ادُْ ُروُج  َففُ  َف ـْ  اخْلُ ِف, ِم ٍِ َُ َت ًْ َّٓ  ُم  ِمُْْف, َففُ  ُبدَّ  َٓ  دَِٚ إ

 ْٝ , َؿَٚف ُٜ ٚ اهللَُّ َرِضَ  - َظٚئَِن َٓ ُٜ : »- َظْْ َّْ ًُّ َتُِِػ  اف ًْ ُّ ِْ ُرَج  َٓ  َأنْ  فِ َّٓ  ََيْ  ُبدَّ  َٓ  دَِٚ إ

 . َداُود َأُبق َرَواهُ  ,شِمْْفُ  َففُ 

ْٝ َوؿَ  ٚنَ »: َأْيًوٚ َٚف ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - اهللَِّ َرُشقُل  ـَ َِ َِّؿَ  َظ َػ  إَذا - َوَش َُ  ُيْدِّن  اْظَت

ُف, َرْأَشفُ  إيَلَّ  ُِ َُٖرجِّ ٚنَ  َؾ ـَ َٝ  َيْدُخُؾ  َٓ  َو ْٔ ٌَ َّٓ  اْف ِٜ  إ َٚج ٚنِ  حِلَ ًَ ْٕ ٌؼ  .شاإْلِ ٍَ ْٔفِ  ُمتَّ َِ  .َظ

 َٓ ُروَج  َففُ  َأنَّ  ِف  ِخاَلَف  َو  . ِمْْفُ  َففُ  ُبدَّ  َٓ  ٚدَِ  اخْلُ

ٍَ ُٔ َقا ِٓٔصِض اِب ُُ ِْؿِ  َأْهُؾ  َأمْجَعَ  :اِي ًِ َتُِِػ  َأنَّ  َظَذ  اْف ًْ ُّ ِْ ـْ  ََيُْرَج  َأنْ  فِ فِ  ِم ٍِ َُ َت ًْ  ُم

ٚئِطِ  ٌَ ِْ ٌَْقلِ  فِ َنَّ . َواْف
ِٕ َّٚ َهَذا َو َٓ  ِمُْْف, ُبدَّ  َٓ  ُِم ـُ  َو ُِ ّْ فُ  ُي ُِ ًْ

ِجِد, ِف  ؾِ ًْ قْ  ادَْ َِ  َبَىَؾ  َؾ

ُٚف  َُ ْظتِ ِٓ ِْٔف, بُِخُروِجفِ  ا ْ  إَف ََحدٍ  َيِهحَّ  َل ُٚف, َٕ َُ ْظتِ ِٓ َنَّ  ا
ِٕ  اهللَُّ  َصذَّ  - افٌَِّْلَّ  َو

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ ٚنَ  - َوَش َتُُِػ, ـَ ًْ َْٚ َوَؿْد  َي ّْ
فُ  َظِِ َّٕ ٚنَ  َأ ُرُج  ـَ َََوٚءِ  ََيْ  َوادَُْرادُ  َحَٚجتِِف, فِ

 ِٜ ٚنِ  بَِحَٚج ًَ ْٕ ٌَْقُل  اإْلِ ٚئُِط, اْف ٌَ َّْك َواْف َم؛ بَِذفَِؽ  ـَ ُٓ َنَّ  َظْْ
ؾَّ  ِٕ ٚنٍ  ـُ ًَ ْٕ َتُٚج  إ  إَػ  حَيْ

َم, ِٓ ِِ ًْ
ُٜ  هُ  َوِف  ؾِ َٚج ـُقلِ  إَػ  احْلَ ْٖ وِب, اْدَ ْ  إَذا َوادَْْؼُ ـْ  َل ُُ ـْ  َففُ  َي ْٖتِٔفِ  َم َِفُ  بِِف, َي  َؾ

ُروُج  ْٔفِ  اخْلُ ِْٔف, اْحَتَٚج  إَذا إَف ْتفُ  َوإِنْ  إَف ٌَ ْلء, َب ََ فُ  اْف َِ َّٖٔ ََيُْرَج  َأنْ  َؾ ََ ََٔت
 َخِٚرَج  فِ
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ِجِد, ًْ ؾُّ  ادَْ ـُ َٓ  ِمُْْف, َففُ  ُبدَّ  َٓ  َمٚ َو ـُ  َو ُِ ّْ فُ  ُي ُِ ًْ
ِجِد, ِف  ؾِ ًْ فُ  ادَْ َِ ُروُج  َؾ ِْٔف, اخْلُ  إَف

 َٓ ُد  َو ًُ ٍْ ُٚؾفُ  َي َُ ِْٔف, َوُهقَ  اْظتِ َِ ْ  َمٚ َظ  . ُيىِْؾ  َل

َذفَِؽ  ـَ ُروُج  َففُ  َو ٌَفُ  َمٚ إَػ  اخْلُ َٚػ  اهللَُّ َأْوَج ًَ ِْٔف, َت َِ ـْ  ِمثُْؾ  َظ َتُُِػ  َم ًْ  ِف  َي

ِجدِ  ًْ َٜ  َٓ  َم ًَ َْٔحتَُٚج  ؾِِٔف, مُجُ َ  ُخُروِجفِ  إَػ  َؾ َُٔهعِّ
, فِ َٜ ًَ ُّ َزُمفُ  اْْلُ ِْ لُ  َوَي ًْ ًَّ  اف

,ٚ َٓ ْٔ فُ  إَف َِ ُروُج  َؾ ٚ, اخْلُ َٓ ْٔ َٓ  إَف ٌُْىُؾ  َو ُٚؾفُ  َي َُ َذا. اْظتِ َٜ  َأُبق َؿَٚل  َوِِبَ ٍَ  ىػا .َحِْٔ
 واهلل أظِؿ

********** 
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 [االعتكاف في المسجد الجامع]

112 – ٚ َٓ ْٝ  )َوَظْْ ُٜ »: َؿَٚف َّْ ًُّ َتُِِػ  َظَذ  اف ًْ ًُقدَ  َٓ  َأنْ  ادُْ َٓ , َمِريًوٚ َي  َو

َد  َٓ َٓ , ِجََْٚزةً  َيْن سَّ  َو َّ َٓ , اْمَرَأةً  َي َهٚ َو ٌَِٚذَ َٓ , ُي رُ  َو ٍٜ  َج ََيْ َٚج َّٓ , حِلَ  َففُ  ُبدَّ  َٓ  دَِٚ إِ

َٓ , ِمْْفُ  َٚف  َو َُ َّٓ  اْظتِ َٓ  بَِهْقٍم, إِ َٚف  َو َُ َّٓ  اْظتِ ِجدٍ  ِف  إِ ًْ شَجِٚمعٍ  َم
 (ُ)

 َأُبق َرَواهُ . 

َٓ , َداُودَ  َْٖس  َو َّٓ , بِِرَجٚفِفِ  َب اِجَح  َأنَّ  إِ  .(آِخِرهِ  َوْؿُػ  افرَّ

 ******************************* الشرح:

اف ال ضاق املصيف احلدٓح ملا ذٍب إلُٔ بعض أٍل العله أٌ االعتل

  ٓلٌْ إال يف املطجد اجلامع.

 .وؿد تَدم افَقل ف صحٜ آظتُٚف ف مجٔع ادًٚجد

أخرجف أبق داود مـ ضريؼ ظٌد افرمحـ بـ إشحٚق, ظـ واحلديٞ 

 افزهري, ظـ ظروة, ظـ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ بف.

 اإلدراج.ػ, ووؿد أظؾ بٚفقؿ

                                                           
كقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد  ,(ِّْٕ) داكد أبو أخرجو اإلماـ  (ُ)

 ال الرحمن عبد غير: " داكد أبو قاؿ, كقاؿ: صحيح حسن إسنادهكقاؿ فيو: (, ُِّٓاألصح )
 كرجالو حسن, إسناد كىذا: قلت ". عائشة قوؿ جعلو: " داكد أبو ؿقا ". السنة: قالت: فيو يقوؿ
 عن حديثو ينزؿ ال إسحاؽ, بن الرحمن عبد في يسير ضعف على مسلم؛ شرط على ثقات كلهم

 عند: جريج ابن تابعو أنو يرده -لغيره بمخالفتو -لحديثو المصنف كإعالؿ .الحسن رتبة
 حكم في فهو, كقاؿ: (ٔٔٗ" )اإلركاء"  في توخرج كما البيهقي, عند: كالليث الدارقطني,

 طريق من( ُِّ/ْ) البيهقي ركاه كالحديث .الحديث مصطلح علم في مقرر ىو كما المرفوع,
 .المؤلف
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ؽر ظٌد افرمحـ ٓ يَقل  فكس قاٍ اإلَاّ أبٛ زاٚز ضمح٘ اهلل تعاىل:

 ىػا, جًِف ؿقل ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ. شافًْٜ»ؾٔف: ؿٚفٝ: 
 .شافًْٜ فًِّتُػ...»يَٚل إن ؿقفف:  ٚقاٍ ايساضقطين:

فٔس مـ ؿقل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ, وفًِف أراد: فٔس مـ 

 رض اهلل ظْٓٚ.ؿقل ظٚئنٜ 

 وإٔف مـ ـالم افزهري, ومـ أدرجف ف احلديٞ ؾَد وهؿ, واهلل أظِؿ.

 وهنٚم بـ شِٔمن ل يذـره.

 -مْٓؿ مـ زظؿ إٔف مـ ؿقل ظٚئنٜ  ٚقاٍ ايبٝٗكٞ ضمح٘ اهلل تعاىل:

, ومْٓؿ مـ زظؿ إٔف مـ ؿقل افزهري, وينٌف أن يُقن مـ -رض اهلل ظْٓٚ

 ْٓٚ.ؿقل مـ دون ظٚئنٜ رض اهلل ظ

ؾَد رواه شٍٔٚن افثقري ظـ هنٚم بـ ظروة, ظـ ظروة إٔف ؿٚل: 

ادًتُػ ٓ ينٓد جْٚزة, وٓ يًقد مريًوٚ, وٓ َئٛ دظقة, وٓ اظتُٚف "

 .َٔ املعطف١ ٖـا. "إٓ بهٔٚم, وٓ اظتُٚف إٓ بًّجد جٚمع

ُٜ » قْلُ: َّْ ًُّ  .شاف

هلل ظِٔف وظذ آفف وإذا ؿٚل افهحٚب مـ افًْٜ, ؾٚدراد بف شْٜ افٌْل صذ ا

وشِؿ, وفف حُؿ افرؾع إػ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ ظْد مجٚهر 

 أهؾ افًِؿ.
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مـ افًْٜ, ؾَد يريد بف شْٜ افهحٚبٜ رض اهلل بخالف ؿقل افتٚبًل: 

 ظْٓؿ.

َتُِِػ  َظَذ » قْلُ: ًْ ًُقدَ  َٓ  َأنْ  ادُْ  .شَمِريًوٚ َي

 : ا يف َػًِٖٚصا َٛافل مل
َٜ رض اهلل ظْٓٚ,مـ حديٞ ظَ  ِلِّ  َزْوَج  ٚئَِن ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  افٌَّْ َِ َِّؿَ  َظ ْٝ  َوَش : َؿَٚف

ُٝ  إِنْ » ْْ َْدُخُؾ  ـُ َٕ  َٝ ْٔ ٌَ , اْف ِٜ َِْحَٚج َُٖل  َؾَم  ؾِِٔف, َوادَِْريُض  فِ َّٓ  َظْْفُ  َأْش ٚ إِ َٕ ٌة, َوَأ  َمٚرَّ

ٚنَ  َوإِنْ  ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َرُشقُل  ـَ َِ َِّؿَ  َظ ِجدِ  ِف  َوُهقَ  َرْأَشفُ  َظَعَّ  ُْٔدِخُؾ فَ  َوَش ًْ  ادَْ

ُف, ُِ َُٖرجِّ ٚنَ  َؾ ـَ َٝ  َيْدُخُؾ  َٓ  َو ْٔ ٌَ َّٓ  اْف , إِ ٍٜ َٚج ٚنَ  إَِذا حِلَ ٚ ـَ ًٍ َتُِ ًْ ـُ  وَؿَٚل  شُم : ُرْمٍح  اْب

ُٕقا إَِذا ٚ غَ  ـَ ٍِ َتُِ ًْ "ُم
 (ُ)

. 

 (: 4/316قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )
دِ  فُ  َظَذ  ِِبَِم  ُاْشُتِدلَّ  يَثٚنِ احْلَ َّٕ َتُِِػ  ََيُقزُ  َٓ  َأ ًْ ُّ ِْ ـْ  ََيُْرَج  َأنْ  فِ فِ  ِم ٍِ َُ َت ًْ  ُم

ََٔٚدةِ 
ًِ َٓ  ادَِْريِض, فِ ٚ دَِٚ َو َٓ ُِ ـْ  ُيَمثِ َرِب, ِم َُ َتْنِٔٔعِ  اْف ََْٚزِة, ـَ        َوَصاَلةِ  اْْلِ

 ِٜ ًَ ُّ  قا. اْْلُ
ٍَ   :اِيَفِتِح ٔفٞ -احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل  -َقا

يَْٚ ـْ  َوُروِّ , – رض اهلل ظْف, – َظِعٍّ  َظ لِّ
ًِ ـِ  َوافََّْخ ًَ يِّ  َواحْلَ ٌَْكِ َد  إنْ : اْف ِٓ  َص

َتُُِػ  ًْ ِٜ  َخَرَج  َأوْ  َمِريًوٚ, َظٚدَ  َأوْ  ِجََْٚزًة, ادُْ ًَ ُّ ُج ِْ ُٚؾفُ  َبَىَؾ  فِ َُ   ."اْظتِ

ُّٔقَن, َؿَٚل  َوبِفِ 
قؾِ ُُ ـُ  اْف ِٜ  ِف  ادُِْْْذرِ  َواْب ًَ ُّ  .اْْلُ

                                                           
 (.ِٕٗأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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لُّ  افثَّْقِريُّ  َوَؿَٚل 
ًِ ٚؾِ طَ  إنْ : َوإِْشَحُٚق  َوافنَّ ًْٔئٚ َذَ ـْ  َص  اْبتَِداءِ  ِف  َذفَِؽ  ِم

ٚؾِفِ  َُ ْ  اْظتِ ُٚؾفُ  َيٌُْىْؾ  َل َُ ِِِف, اْظتِ ًْ
ٍِ ٌٜ  َوُهقَ  بِ ـْ  ِرَواَي ك َأمْحََد. َظ َٓ َت ْٕ  . ا

ـْ  فُ  -بًوٓؿ – َوَظ َّٕ ُروُج  ََيُقزُ  َأ ِْ  اخْلُ ُُمقرِ  َؽ فِتِ ْٕ ْحِقَهٚ ا َٕ ـْ  َو  َوَشطِ  ِف  َوَفُِ

ٚرِ  َٓ ًَٔٚشٚ افَّْ ِٜ  َظَذ  ِؿ َٚج قَرةِ  احْلَ ـُ ِٞ  ِف  ادَْْذ َٜ  َحِدي مِ  َظٚئَِن دِّ ََ  َؾِٚشُد  َوُهقَ  ادَُْت

ٌَِٚر,
ْظتِ ِٓ فُ  ا َّٕ َ ِٜ  ِف  ِٕ َِ َٚب ََ .  ُم  ىػاافَّْصِّ

َٓ » قْلُ: َد  َو َٓ  .شِجََْٚزةً  َيْن

, وظٔٚدة ادريض, ومٚ ف بِٚبم مٗداه إػ إَٓىٚع ظـ ٕن صٓقد اْلْٚزة

 آظتُٚف.

َٓ » قْلُ: سَّ  َو َّ  .شاْمَرَأةً  َي

 هق اْلمع.ادراد مْف: 

ف ترجٔؾ ظٚئنٜ رض اهلل  احلديٞوأمٚ ادس بٚفٔد ؾال حرج, ؾَد تَدم 

 ظْٓٚ فرأس افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ.

َٓ » قْلُ: َهٚ َو ٌَِٚذَ   .شُي

 فهؼ افٌؼة بٚفٌؼة. املطاز َٓ٘:

 وشقاء ـٚن ذفؽ افِّس بجمع, أو بٌر مجٚع, ؾ٘ن هذا يْٚف آظتُٚف.
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َٓ » قْلُ: ُرَج  َو ٍٜ  ََيْ َٚج َّٓ , حِلَ  .شِمْْفُ  َففُ  ُبدَّ  َٓ  دَِٚ إِ

ًتىٔع أن يًتٌْل ظْٓٚ ف أي حلٚجٜ اإلًٕٚن افيوريٜ افتل ٓ ي

 .ـم تَدم , اظتُٚؾف

َٓ » قْلُ: َٚف  َو َُ َّٓ  اْظتِ   .شبَِهْقمٍ  إِ

وؿد تَدم افُالم ؾٔٓٚ, وأن افهقم وهذه ادًٖفٜ اختِػ ؾٔٓٚ أهؾ افًِؿ 

 : ؽر ذط ف آظتُٚف

 وهذا هق افهحٔح مـ أؿقال أهؾ افًِؿ.

 (: 4/272قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
: َؿَٚل  ْشَمِظِٔعُّ ِٚف  َجَقازِ  َذ ظَ  َدفٌِٔؾ  ؾِٔفِ  اإْلِ َُ ْظتِ ِٓ ْرِ  ا ٌَ َنَّ  َصْقٍم؛ بِ

َل  ِٕ  َأوَّ

الٍ  ْىِر, َيْقمُ  ُهقَ  َصقَّ ٍِ  ىػا َحَراٌم. َوَصْقُمفُ  اْف
 (: 317-4/316ٚقاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ )

َٓ » قْلُ: َٚف  َو َُ َّٓ  اْظتِ   :شبَِهْقمٍ  إ

فُ  َظَذ  َدفٌِٔؾ  فُٔ: َّٕ ُٚف  َيِهحُّ  َٓ  َأ َُ ْظتِ ِٓ َّٓ  ا فُ  بَِهْقٍم, إ َّٕ ٌط. َوَأ   َذْ

ـِ  -وهذا جٚء ظـ  - ٌَّٚسٍ  اْب ـِ  َظ رَ  َواْب َّ َْوَزاِظلِّ  َوَمٚفٍِؽ  ُظ ْٕ  َوافثَّْقِريِّ  َوا

. َوَأِب  َٜ ٍَ  َحِْٔ

ـْ  َأْيًوٚ َوُحُِلَ  ـِ  َظ ًُقدٍ  اْب ًْ ـِ  َم ًَ يِّ  َواحْلَ ٌَْكِ لِّ  اْف
ًِ ٚؾِ َد  َوافنَّ  َوَأمْحَ

فُ  َٚق َوإِْشَح  َّٕ َْٔس  َأ ٍط, َف ُٚؾفُ  َيِهحُّ : َؿُٚفقا بَِؼْ َُ ًٜ  اْظتِ ًٜ  َواِحَدةً  َشَٚظ َي . َواِحَدةً  َوحَلْ
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مَ  بَِم  َواْشَتَدفُّقا دَّ ََ ـْ  َت فُ  " ِم َّٕ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - َأ َِ َِّؿَ  َظ َػ  - َوَش َُ ْؼَ  اْظَت ًَ َُوَل  اْف ْٕ  ا

ـْ  الٍ  ِم ـْ  َصقَّ ٚ َوِم َٓ
تِ َِ ْىرِ افْ  َيْقمُ  مُجْ ٍِ "  ِٞ رَ  َوبَِحِدي َّ ِت  ُظ ْٔ  . ا

ـْ  َوَأَجُٚبقا ِٞ  َظ َٜ  َحِدي قرِ  َظٚئَِن ـُ ٌَِٚب  ِف  ادَْْذ مَ  بَِم  اْف دَّ ََ ـْ  َت اَلمِ  ِم َُ ْٔفِ  اْف َِ  َظ

. ُهقَ  َوَهَذا ؼُّ   احْلَ

َم  َٓ  ـُ  َؿَٚل  ـَ ِّٔؿِ  اْب ََ اِجَح  إنَّ : اْف ْٔفِ  افَِّذي افرَّ َِ قرُ  َظ ُٓ َِِػ  مُجْ ًَّ ْقمَ  َأنَّ  اف  افهَّ

طٌ  ِٚف  ِف  َذْ َُ ْظتِ ِٓ  . ا

ـْ  ُرِويَ  َوَؿْد  ـِ  َظِعٍّ  َظ ًُقٍد: َواْب ًْ فُ " َم َّٕ َْٔس  َأ َتُِِػ  َظَذ  َف ًْ َّٓ  َصْقمٌ  ادُْ  َأنْ  إ

ٌَفُ  فِ  َظَذ  ُيقِج ًِ ٍْ َٕ" . 

ُٞ  َذفَِؽ  َوَيُدلُّ َظَذ  ـِ  َحِدي ٌَّٚسٍ  اْب ِت  َظ ْٔ ُد  ا يِّ َٗ ـْ  َؿْقَل  َوُي  ازِ بَِجقَ  َؿَٚل  َم

ِٚف  َُ ْظتِ ِٓ ًٜ  ا ًٜ  َأوْ  َشَٚظ َي : حَلْ ُٞ ـْ » َحِدي َػ  َم َُ ٍٜ  َؾَقاَق  اْظَت َٚؿ َم  َٕ َّٕ َٖ َُ  َأْظَتَؼ  َؾ

 ًٜ َّ ًَ ِْٔعُّ  َرَواهُ  شَٕ ََ ًُ ٚءِ  ِف  اْف ٍَ ًَ ْـ  افوُّ ِٞ  ِم َٜ  َحِدي َٕسٍ  َظٚئَِن  . َوَأ

ٍَ ُُٓٔرِي اِيَبِسِض ٔفٞ َقا ٌٞ  َهَذا :اِي ٌٛ  َحِدي َد  َأْظِرُؾفُ  َٓ  َؽِري ًْ ِٞ  َب ٌَْح ِديدِ  اْف  افنَّ

 . َظْْفُ 

ٍَ ٌر, ُهقَ  :اِيَخأفُغ ََٚقا َُ اِّنُّ  َأْخَرَجفُ  َوَفَُِّْفُ  ُمْْ َْوَشِط. ِف  افىََّزَ ْٕ   ا

ٍَ ْ  :اِيَخأفُغ َقا ٚ, إْشَِْٚدهِ  ِف  َأرَ  َل ًٍ ًْ َّٓ  َو , ِف  ِوَجَٚدةً  ؾِٔفِ  َأنَّ  إ ـِ َٚرةً  ادَْْت َُ َٕ  َو

 ىػا َصِديَدًة.
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َٓ » ُ:قْل َٚف  َو َُ َّٓ  اْظتِ ِجدٍ  ِف  إِ ًْ  ش. َجِٚمعٍ  َم

وافهحٔح أن آظتُٚف يؼع ف افًِمء ف هذه ادًٖفٜ, اختِػ ؿد و

 مجٔع ادًٚجد, وؿد تَدم  بٔٚن ذفؽ.

وشقاء ف ذفؽ ادًجد اْلٚمع, وؽره مـ ادًٚجد, إٓ إٔف ف ادًجد 

ف يقم اْلًّٜ مـ أجؾ اْلٚمع أؾوؾ؛ حتك ٓ يوىر إػ اخلروج مـ مًتٍُ

 صالة اْلًّٜ.

 واحلّد هلل رب افًٚدغ

********** 
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]بيان أنه ال يلزم المعتكف صيام إال إذا جعله على 

 نفسه[

ـِ ) – 111 ٌٍَّٚس َوَظ ـِ َظ َم اْب ُٓ صذ اهلل ظِٔف  -َأنَّ افٌَِّْلَّ  ;َرِضَ اهللَُّ َظْْ

َتُِ »َؿَٚل:  -وشِؿ  ًْ َْٔس َظَذ ادُْ فِ َف ًِ ٍْ َٕ ُف َظَذ  َِ ًَ َّٓ َأْن ََيْ ٌَٔٚم إِ . َرَواُه شِػ ِص

ُف َأْيًوٚ ٍُ اِجُح َوْؿ ٚـُِؿ, َوافرَّ اَرُؿْىِْلُّ َواحْلَ افدَّ
 (ُ)

.) 

 ******************************* الشرح:

ضاق املصيف احلدٓح لبٔاٌ عدو غسطٔ٘ الصٔاو لالعتلاف, ّقد تكدو 

 .عاٌالكْل بعدو غسطٔتُ, ّاهلل املطت

 

 

                                                           
(, كمن طريقو ّْٗ/ ُ(, كالحاكم )ّ/  ُٗٗ/ ِالحديث ضعيف, أخرجو اإلماـ الدارقطني ) (ُ)

لبيهقي رحمو اهلل تعالى, من طريق عبد اهلل بن محمد الرملي عن محمد بن يحيى بن أبي اإلماـ ا
عمر العدني, قاؿ: حدثنا عبد العزيز بن محمد, عن أبي سهيل, عن مالك بن أنس, عن طاكس بن 
ابن عباس رضي اهلل عنهما مرفوعنا. كقاؿ الدارقطني رفعو ىذا الشيخ, كغيره ال يرفعو, قاؿ المجد 

تيمية رفعو أبو بكر السدكسي. يعني شيخ الدارقطني, كغيره ال يرفعو, كذىب أيضنا اإلماـ ابن ابن 
الجوزم كاإلماـ الذىبي إلى أف المراد بالشيخ المتفرد برفعو ىو محمد بن إسحاؽ السوسي, كما 
في التحقيق كالتنقيح, كلكن السوسي قد توبع على رفعو, تابعو أحمد بن محبوب الرملي عند 

حاكم كالبيهقي, فاألقرب ما قالو ابن عبد الهادم في التنقيح: حيث قاؿ الشيخ ىو عبد اهلل بن ال
محمد الرملي, قاؿ ابن القطاف: كعبد اهلل بن محمد بن نصر الرملي ال أعرفو. انظر نصب الراية, 

كرفعو كقاؿ البيهقي تفرد بن عبد اهلل بن محمد بن نصر الرملي, ثم قاؿ ىذا ىو الصحيح موقوؼ, 
كىم. كالموقوؼ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما صحيح كما في السنن الكبرل لإلماـ البيهقي, 
كمشكل اآلثار لإلماـ الطحاكم. كىو في أحاديث معلة ظاىرىا الصحة لإلماـ الوادعي رحمو اهلل 

  (.ّْٖٕ(, كضعفو اإلماـ األلباني رحمو اهلل في الضعيفة برقم )ُّٗبرقم )
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ٌَٔٚم »قْلُ:  َتُِِػ ِص ًْ َْٔس َظَذ ادُْ  ش.َف

أي ٓ َيٛ ظِٔف افهٔٚم, وٓ يتًغ ظِٔف ذفؽ إٓ بٚفْذر, ؾًْد ذفؽ َيٛ 

 ظِٔف افقؾٚء بْذره.

 (: 4/318قاٍ اإلَاّ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل يف ايٌٓٝ )
 ِٓ ْقُم ِف ا ُط افهَّ َٓ ُيْنَسَ ُف  َّٕ ُِقَن َأ ٚئِ ََ ُرُهْؿ. اْشَتَدلَّ بِِف اْف ـْ َم ِذ دَّ ََ ِٚف َوَؿْد َت َُ  ْظتِ

َٚػ:  ًَ ْقفِِف َت ََ ِٚف بِ َُ ْظتِ ِٓ ٌط ِف ا ْقَم َذْ َٖنَّ افهَّ ٚئَِِِغ بِ ََ ًُْض اْف َوَؿْد اْشَتَدلَّ َب

ِٚجدِ } ًَ قَن ِف ادَْ ٍُ ُتْؿ َظٚـِ ْٕ َـّ َوَأ وُه ٌَِٚذُ ِْٔؾ َوٓ ُت َِّ ََٔٚم إَِػ اف ُّقا افهِّ  {ُثؿَّ َأمِت

ْقِم. 381ة: ]افٌَر ِٛ افهَّ َِ َٚف َظ َُ ْظتِ ِٓ َر ا ـَ  [ َؿَٚل: َؾَذ

 : َٛ َِّ ًُ َّٓ َوُت َٓ َصْقَم إ َّٓ َفِزَم َأْن  َم, َوإِ ِٓ ٚ َمٚ َيُدلُّ َظَذ َتاَلُزِم َٓ َْٔس ؾِٔ ُف َف َّٕ َٖ بِ

َٓ َؿٚئَِؾ بِِف.  ِٚف َو َُ ْظتِ ِٓ  ىػابِٚ
فِ »قْلُ:  ًِ ٍْ َٕ ُف َظَذ  َِ ًَ َّٓ َأْن ََيْ  ش. إِ

بٚفْذر, ؾّـ ٕذر أن يًتُػ وهق صٚئؿ, َيٛ ظِٔف أن يٍل بْذره  أي

 ويًتُػ وهق صٚئؿ.

 واهلل ادقؾؼ

********** 
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 ]بيان فضل ليلة القدر ووقتها[

ـِ ) – 114 َر َوَظ َّ ـِ ُظ َم: اْب ُٓ ـْ َأْصَحِٚب افٌَِّْلِّ »َرِضَ اهللَُّ َظْْ ًٓ ِم  -َأنَّ ِرَجٚ

َٚل ُأُروا  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ََ ََواِخِر, َؾ ْٕ ٌِْع ا ًَّ ْدِر ِف ادََِْْٚم, ِف اف ََ َٜ اْف َِ ْٔ َف

ٌِْع » -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َرُشقُل اهللَِّ  ًَّ َْٖت ِف اف ْؿ َؿْد َتَقاَض ـُ َأَرى ُرْؤَيٚ

ََواِخرِ  ْٕ ٌِْع ا ًَّ َهٚ ِف اف ََٔتَحرَّ ِْ ٚ َؾ َُّيَ َٚن ُمَتَحرِّ ـَ ـْ  َّ ََواِخِر, َؾ ْٕ شا
 (ُ)

ْٔفِ . ُمتَّ  َِ ٌؼ َظ ٍَ.) 

ـْ ) – 111 ََٔٚن َوَظ ٍْ ـَ َأِب ُش َٜ ْب ِٚوَي ًَ ـِ افٌَِّْلِّ ُم َم, َظ ُٓ صذ  -َرِضَ اهللَُّ َظْْ

ْدِر:  -اهلل ظِٔف وشِؿ  ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ـَ »َؿَٚل ِف َف ي ٌٍْع َوِظْؼِ ُٜ َش َِ ْٔ شَف
 (ِ)

. َرَواُه َأُبق َداُوَد, 

ُف.  ٍُ اِجُح َوْؿ  َوافرَّ

                                                           
 (.ُُٓٔ(, كاإلماـ مسلم )َُِٓماـ البخارم )أخرجو اإل (ُ)

(, كىو في أحاديث معلة ظاىرىا الصحة لإلماـ الوادعي رحمو اهلل ُّٖٔأخرجو اإلماـ أبو داكد ) (ِ)
( كسئل عن ٓٔصٕ(, كقاؿ فيو: الحديث معل كما في "علل" الدارقطني )جُّٗتعالى برقم )

النبي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىعىلىىى آًلًو كىسىلَّمى,  حديث مطرؼ بن عبد اهلل بن الشخير, عن معاكية: أف
قاؿ: ليلة القدر ليلة أربع كعشرين. فقاؿ: يركيو معاذ بن معاذ, عن شعبة, عن قتادة, عن مطرؼ, 
عن معاكية مرفوعان. ككذلك قاؿ فهد بن سليماف, عن عمرك بن مرزكؽ, كعباد بن زياد الساجي, 

ال يصح, عن شعبة مرفوعان. كالذم رجحو ابن القطاف كما في عن عثماف بن عمر, عن شعبة, ك 
( كقاؿ الحافظ في "بلوغ المراـ": ركاه أبو داكد كالراجح كقفو. ُٕٓصِ"الوىم كاإليهاـ" )ج

(:إسناده صحيح, كرجالو ُِْٓكقاؿ اإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى في صحيح أبي داكد األـ )
ثم قاؿ رحمو اهلل تعالى: كىذا إسناد صحيح, رجالو كلهم رجاؿ "الصحيح ", كصححو ابن حباف, 

ثقات على شرط الشيخين؛ إال عبيد اهلل بن معاذ, فعلى شرط مسلم كحده. كخالفو أبو داكد 
الطيالسي فقاؿ: ثنا شعبة ... بو؛ إال أنو أكقفو على معاكية: أخرجو البيهقي, كقاؿ: " كقفو أبو 

=  كىو ثقة متقن, احتج بو الشيخاف. كأما أبو داكد؛ فهو ثقةداكد, كرفعو معاذ بن معاذ ". قلت: 
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ٚ ِف  َوَؿِد اْخُتَِِػ  ًٓ َأْوَرْدُُتَ ًَِغ َؿْق ٚ َظَذ َأْرَب َٓ
ِِْٔٔ ًْ ٌَِٚري»ِف َت شَؾْتِح اْف

 (ُ)
.) 

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن أن فِٜٔ افَدر تُقن ف افًؼ  ضاق املصيف زمحُ اهلل احلدٓجني:

جك إواخر مـ رموٚن, وأن أرجك فٔٚفٔٓٚ إوتٚر مـ افًؼ إواخر, وأر

إوتٚر افًٌع افٌقاؿل, وأرجك افِٔٚيل ظذ اإلضالق هل فِٜٔ افًٚبًٜ 

 وافًؼيـ مـ رموٚن.

وفِٜٔ افَدر فِٜٔ مٌٚرـٜ, جًؾ اهلل ظز وجؾ فًٌِٚدة ؾٔٓٚ برـٜ ظئّٜ, 

 حتك أن افًٌٚدة ؾٔٓٚ تٍقق ظٌٚدة أفػ صٓر مـ ؽرهٚ.

 ؾؤِٜ إوتٚر ظذ افنٍع مـ افِٔٚيل افًؼ. ّفُٔ:

ـْ َأْصَحِٚب افٌَِّْلِّ »قْلُ:  ًٓ ِم َٜ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َأنَّ ِرَجٚ َِ ْٔ ُأُروا َف

ْدِر ِف ادََْْٚمِ  ََ  ش.اْف

 أن افرؤيٚ ؿد يًتٖٕس ِبٚ, وفُـ فًٔٝ بحُؿ بٍّردهٚ. ّفُٔ: 

 

 

 

                                                                                                                                        

حافظ, غلط في أحاديث, احتج بو مسلم كحده. فاألكؿ أتقن؛ ال سيما كمعو زيادة الرفع, كىي  =
 مقبولة.

كأرجحها كلها »( فقد ذكر ستا كأربعين قوال. ثم قاؿ: ِٔٔ - ِّٔ/ ْ« )فتح البارم»انظر  (ُ)
 «.ألخير, كأنها تنتقل, كأرجاىا عند الجمهور ليلة سبع كعشرينأنها في كتر من العشر ا
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ََواِخرِ »قْلُ:  ْٕ ٌِْع ا ًَّ  ش.ِف اف

 (: 4/256قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل يف ايفتح )
َِّؿَ »ُف: َؿْقفُ  ِْٔف َوَش َِ ـْ َأْصَحِٚب افٌَِّْلِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ًٓ ِم ْ َأِؿْػ َظَذ ش: َأنَّ ِرَجٚ َل

ِء.  َٓ ُٗ ـْ َه ِٜ َأَحٍد ِم َٔ
ِّ

ًْ  َت

ْدرِ »َؿْقُفُف:  ََ َٜ اْف َِ ْٔ قِل ,َأْي ِؿَٔؾ ش: ُأُروا َف ُٓ ْج َّ ِْ فِِف َظَذ اْفٌَِِْٚء فِ ُأُروا بَِوؿِّ َأوَّ

ْؿ ِف ادَْ  ََواِخِر. ََلُ ْٕ ٌِْع ا ًَّ َٚ ِف اف  َِْٚم إُِنَّ

ُٖٔط: ر.  َٚايعَّا ْٓ  َأنَّ ادَُراد بِِف َأواخر افنَّ

ـِ  َٚقٌٝ: ُٜ افثَِّٚم َِ ْٔ , َوآِخُرَهٚ َف ـَ ي ًِْؼِ ُٜ افثَِّّٚن َواْف َِ ْٔ ٚ َف َُلَ ٌع إَِػ َأوَّ ًَّ ادَُراد بِِف اف

 . ـَ ي ًِْؼِ  َواْف

:ٍِ ٖٚ . َٓ َتْدُخ  َفَع٢ًَ اأَل ـَ ي َٓ َثاَلٍث َوِظْؼِ ـَ َو ي ُٜ إِْحَدى َوِظْؼِ َِ ْٔ  ُؾ َف

.  ََٚع٢ًَ ايٖجأْٞ: ـَ ي ًِْؼِ ُٜ افتَِّٚشِع َواْف َِ ْٔ َٓ َتْدُخُؾ َف ْط, َو ََ ُٜ َؾ َٔ
 َتْدُخُؾ افثَِّٕٚ

ـْ َأبِٔ ـْ َشِٚلٍ َظ ْهِريِّ َظ ـْ َضِريِؼ افزُّ ٌِِر ِم ًْ إِنَّ »ِف: َوَؿْد َرَواُه ادَُْهُِّْػ ِف افتَّ

ََواِخِر  ْٕ ْؼِ ا ًَ َٚ ِف اْف ًٚشٚ ُأُروا َأُنَّ َٕ ََواِخِر, َوإِنَّ  ْٕ ٌِْع ا ًَّ ْدِر ِف اف ََ َٜ اْف َِ ْٔ ًٚشٚ ُأُروا َف َٕ

َؿ:  َِّ ِْٔف َوَش َِ َٚل افٌَِّْلُّ َصذَّ اهللَُّ َظ ََ ََواِخرِ »َؾ ْٕ ٌِْع ا ًَّ قَهٚ ِف اف ًُ
ِّ ُف َصذَّ ش, اْفَت َّٕ َٖ ـَ َو

ََٖمَر بِِف. اهللَُّ ظَ  َواَيَتْغِ َؾ ـَ افرِّ ِْٔف ِم َِ ِؼ َظ ٍَ َيَر إَِػ ادُْتَّ َٕ َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ 

ِظ:  ٍْ َِ ْهِريِّ بِ ـِ افزُّ َٜ َظ َْْٔ َٔ ْدِر »َوؿد َرَواُه َأمْحد َظـ بـ ُظ ََ َٜ اْف َِ ْٔ َرَأى َرُجٌؾ َأنَّ َف

َذا ـَ َذا َو ـَ ـَ َأْو  ي ٌٍْع َوِظْؼِ ُٜ َش َِ ْٔ َٚل افَّْ ش, َف ََ َؿ: َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٌِلُّ َصذَّ اهللَُّ َظ

«ٚ َٓ ٌََقاِؿل ِف اْفِقْتِر ِمْْ ْؼِ اْف ًَ قَهٚ ِف اْف ًُ
ِّ  ش. اْفَت
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ِٞ َظِعٍّ َمْرُؾقًظٚ:  ـْ َحِدي ُد ِم ٌُ »َوَرَواُه َأمْحَ َِ ٌْ ٌُْتْؿ َؾاَل ُت
ٌِْع إِْن ُؽِِ ًَّ قا ِف اف

ٌََقاِؿل ٍِِؿ َظـ جٌِٜ بـ شحٔؿ ظَ  ش,اْف ًْ ظ: ـَودُِ ٍْ َِ َٚن يِتًّٓٚ » بـ ظّر بِ ـَ مـ 

ََواِخرِ  ْٕ ْؼِ ا ًَ َٜ بـ ُحَرْيٞ َظـ بـ ش, ؾِٔتًّٓٚ ِف اْف ٌَ َْ ـْ َضِريِؼ ُظ ٍِِؿ ِم ًْ َودُِ

َر:  َّ َـّ »ُظ ٌَ َِ ٌْ ْؿ َأْو َظَجَز َؾاَل ُي ـُ َػ َأَحُد ًُ ََواِخِر َؾِْ٘ن َو ْٕ ْؼِ ا ًَ قَهٚ ِف اْف ًُ
ِّ اْفَت

ٌََقاؿِ  ٌِْع اْف ًَّ ِر ش, لَظَذ اف ًِ ٍْ ـْ َت َل ِم َوَّ ْٕ ْحتَِمَل ا ِٓ ُح ا َُٔٚق ُيَرجِّ ًِّ    َوَهَذا اف

ٌِْع.  ًَّ  ىػااف
ََواِخرِ » قْلُ: ْٕ ٌِْع ا ًَّ َْٖت ِف اف ْؿ َؿْد َتَقاَض ـُ  ش. َأَرى ُرْؤَيٚ

 قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح: 
َُِؿ. وَ ش: َأَرى» قْلُ: ْتَحَتْغِ َأْي َأْظ ٍَ  ادَُْراُد ُأْبِكُ َُمًَٚزا. بِ

ؿْ »َؿْقُفُف:  ـُ ٌَٔٚض: ش: ُرْؤَيٚ ْؿ؛ َؿَٚل ِظ ُُ ْؤَيٚ, َوادَُْراُد َمَرائِٔ َذا َجَٚء بِِْ٘ؾَراِد افرُّ ـَ

َْْس.  َم َأَراَد اْْلِ َّٕ ـْ ُرْؤَيٚ َواِحَدًة, َوإِ ُُ َٚ َلْ َت َُنَّ
ِٕ 

َذا ُرِوَي بَِتْقِحِٔد اَوَؿَٚل ابـ افتِِّغ:  َٚ َمْهَدٌر. ـَ َُنَّ
ِٕ ْؤَيٚ َوُهَق َجٚئٌِز؛   فرُّ

ِٜ مَجٍْع.َؿَٚل َوَأْؾَهُح ِمُْْف:  َِ َٚب ََ ٚ ِف ُم ًً قَن مَجْ ُُ َٔ
ُع ُرْؤَيٚ؛ فِ ْؿ مَجْ ـُ  ُرَؤا

َْٖت »َؿْقُفُف:  ًْك. ش: َتَقاَض ًْ ٚ َوَم ًٕ ْٝ َوْز ََ َزِة. َأْي َتَقاَؾ ّْ  بَِْٚلَ

ْرِ َوَؿَٚل ابـ افتِِّغ:  ٌَ ُجُؾ ُرِوَي بِ َٖ افرَّ ُف َأْن َيَى ُِ ِز, َوَأْص ّْ َقاُب بَِْٚلَ ٍز, َوافهَّ َُهْ

َٚن َوْطِء َصِٚحٌِِف.  َُ  بِِرْجِِِف َم
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 : ِٞ ِدي ٚ ِف َوِف َهَذا احْلَ َٓ ْٔ ْشتَِِْٚد إَِف ِٓ ْؤَيٚ, َوَجَقاِز ا ٌٜ َظَذ ِظَيِؿ َؿْدِر افرُّ َف َٓ َد

 ِٜ ُُمقِر اْفُقُجقِديَّ ْٕ ِل َظَذ ا َٓ ْشتِْد ِٓ , ا َٜ َّٔ ِظ ْ َقاِظَد افؼَّ ََ ٚفَِػ اْف َٓ َُيَ ِط َأْن  , بَِؼْ

َٚػ.  ًَ ٌِِر إِْن َصَٚء اهللَُّ َت ًْ ْؤَيٚ ِف ـَِتِٚب افتَّ ِٚم افرُّ َُ ْقِل ِف َأْح ََ َط اْف ًْ ُر َب ـُ  ىػاَوَشَْْذ
ََواِخرِ » قْلُ: ْٕ ٌِْع ا ًَّ َهٚ ِف اف ََٔتَحرَّ ِْ ٚ َؾ َُّيَ َٚن ُمَتَحرِّ ـَ ـْ  َّ  ش. َؾ

إمر هْٚ فالشتحٌٚب وفٔس فِقجقب؛ ٕن ؿٔٚم رموٚن مـ أصِف و

 مًتحٛ, وفٔس بقاجٛ.

ـَ » قْلُ: ي ٌٍْع َوِظْؼِ ُٜ َش َِ ْٔ  ش.َف

ُٝ : يف َػًِ ًْ
ِّ , َؿَٚل: َش ٍٛ مـ ضريؼ ِزرٍّ ًْ ـَ ـَ  , -رض اهلل ظْف-ُأَبَّ ْب

ًُقٍد  ًْ ـَ َم ٌَْد اهللِ ْب َُقُل: َوِؿَٔؾ َفُف إِنَّ َظ َُقُل: -ْف رض اهلل ظ -َي ـْ َؿَٚم », َي َم

ْدرِ  ََ َٜ اْف َِ ْٔ َٜ َأَصَٚب َف َْ ًَّ : شاف َٚل ُأَبٌّ ََ ل », َؾ ٍِ َٚ َف َّٓ ُهَق, إُِنَّ َٓ إَِفَف إِ َواهلِل افَِّذي 

ُٜ افَّتِل  َِ ْٔ َِّ ٍٜ ِهَل, ِهَل اف َِ ْٔ ُؿ َأيُّ َف َِ َْظ َٕ َتْثِْل, َوَواهللِ إِّنِّ  ًْ َرَمَوَٚن, حَيُِِْػ َمٚ َي

ٌٍْع َأَمرَ  ِٜ َش ُٜ َصٌَِٔح َِ ْٔ ٚ, ِهَل َف َٓ َِٔٚم
َِ َؿ بِ َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ ٚ ِِبَ َٕ

َٚع  ًَ َٓ ُص َْٔوَٚء  ٚ َب َٓ ِٜ َيْقِم ُس ِف َصٌَِٔح ّْ َع افنَّ ُِ ٚ َأْن َتْى , َوَأَمَٚرُُتَ ـَ ي      َوِظْؼِ

ٚ شََلَ
 (ُ)

. 

                                                           
 (.ِٕٔأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)
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ْدِر  اهللُ َظُْْف, َؿَٚل: مـ حديٞ َأِب ُهَرْيَرَة َرِضَ : ٘ أٜطافٝٚ ََ َٜ اْف َِ ْٔ ٚ َف َٕ ْر ـَ َتَذا

َٚل:  ََ َؿ َؾ َِّ ِْٔف َوَش َِ ُر, »ِظَْْد َرُشقِل اهللِ َصذَّ اهلُل َظ َّ ََ َع اْف َِ ُر ِحَغ َض ـُ ْؿ َيْذ ُُ َأيُّ

؟ ٍٜ
َْ ٍْ شَوُهَق ِمْثُؾ ِصؼِّ َج

 (ُ)
. 

رَ يف َػٓس اإلَاّ أمحس ضمح٘ اهلل تعاىل: ٚ َّ ـِ ُظ رض  مـ حديٞ اْب

َؿ: اهلل ظْٓم  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ »َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ َصذَّ اهللُ َظ َُّيَ َٚن ُمَتَحرِّ ـَ ـْ  َم

ـَ  ي ٌٍْع َوِظْؼِ َٜ َش َِ ْٔ َهٚ َف ََٔتَحرَّ ِْ ـَ », َوَؿَٚل: شَؾ ي ٌٍْع َوِظْؼِ َٜ  َش َِ ْٔ ْوَهٚ َف رَّ ِْل ش, ََتَ ًْ َي

ْدِر  ََ َٜ اْف َِ ْٔ شَف
 (ِ)

. 

ٚ ِف َوَؿِد اْختُ » قْلُ: ًٓ َأْوَرْدُُتَ ًَِغ َؿْق ٚ َظَذ َأْرَب َٓ
ِِْٔٔ ًْ َؾْتِح "َِِػ ِف َت

ٌَِٚري  .ش"اْف

 بٔاٌ أقْال أٍل العله يف تعٔني لٔل٘ الكدز: 

 َت٢ تهٕٛ ي١ًٝ ايكسض؟
  (:267-4/262قاٍ احلافغ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )

ْدِر ا ََ ِٜ اْف َِ ْٔ َمُء ِف َف َِ ًُ ََِػ اْف ْؿ َوَؿِد اْخَت ِٓ ـْ َمَذاِهٌِ َؾ َفَْٚ ِم ثًِرا, َوََتَهَّ ـَ ْختاَِلًؾٚ 

, َوَؿِد  ِٜ
ًَ ّْ ِٜ اْْلُ َٕيُِر َذفَِؽ ِف َشَٚظ َم َوَؿَع َفَْٚ  ـَ  , ًٓ ًَِغ َؿْق ـْ َأْرَب َثُر ِم ـْ ِف َذفَِؽ َأ

َم.  ِٓ ٌِ َِ دُّ ِف َض َع اْْلِ ََ َٔ
َم فِ ُٓ ؾٍّ ِمْْ ـُ ِٚء  ٍَ َتٚ ِف إِْخ ـَ  اْصَسَ

 
                                                           

 (.َُُٕأخرجو اإلماـ مسلم في صحيحو ) (ُ)

(, كىو في الصحيح المسند لإلماـ الوادعي رحمو اهلل َْٖٖأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ) (ِ)
 ث صحيح, رجالو رجاؿ الصحيح.(, كقاؿ فيو: ىذا حديْٖٕتعالى برقم )
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ِٛ ٍُ:اِيَك ٖٚ ْٝ َأْصاًل َوَرْأًشٚ.  ٍُ اِيَأ ًَ
َٚ ُرؾِ  َأُنَّ

ـِ  َدِة َظ ّْ ًُ ِح اْف ِّٚنُّ  ِف َذْ َٓ
ٚـِ ٍَ َواؾِِض,  َواْف ـِ افرَّ ِٜ َظ

َّّ
ُٚه ادَُْتَقيلِّ ِف افتَّتِ َُ َح

ُف َؿْقُل افنِّ  َّٕ وِجلُّ  َأ ُ ُٚه افنُّ َُ ٌٖ ِمُْْف. َوافَِّذي َح ُف َخَى َّٕ َٖ ـَ , َو ِٜ
َّٔ
ٍِ
َْ , َوَؿْد َرَوى احْلَ ِٜ

ًَ ٔ

 : ُٝ ِْ ََّْس, ُؿ ـِ حُيَ ٌِْد اهللَِّ ْب ـْ َظ ـِ َأِب َظِٚصٍؿ  َظ ـْ َضِريِؼ َداُوَد ْب اِق  ِم زَّ ٌُْد افرَّ َظ

َِب ُهَرْيَرَة  , َؿَٚل: -رض اهلل ظْف  –ِٕ ْٝ ًَ
ْدِر ُرؾِ ََ َٜ اْف َِ ْٔ قا َأنَّ َف ُّ َذَب ": َزَظ ـَ

ـْ َؿَٚل َذفَِؽ   . "َم

ـْ َضِري ُف َوِم َّٕ َٖ َُ ْدِر َؾ ََ َٜ اْف َِ ْٔ ُٚج َف جَّ َر احْلَ ـَ يٍؽ, َؿَٚل: َذ ـِ َذِ ٌِْد اهللَِّ ْب ِؼ َظ

ٍْٔش:  ٌَ ـُ ُح ََٖراَد ِزرُّ ْب َرَهٚ, َؾ َُ ْٕ ُف َؿْقُمفُ "َأ ًَ َْ َّ ٌَُف َؾ ِه  . "َأْن حَيْ

ٍٜ َواِحَدٍة.  ايٖجأْٞ: َْ ًَ ٌٜ بِ َٚ َخٚصَّ  َأُنَّ

ـِ َرُشقِل اهللَِّ  ْٝ ِف َزَم ًَ ِّٚنُّ -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  - َوَؿ َٓ
ٚـِ ٍَ ُٚه اْف َُ , َح

 َأْيًوٚ. 

ْؿ.  ايٖجأيُح: ُٓ َِ ٌْ َُمِؿ َؿ ْٕ ـْ ِف ا ُُ , َوَلْ َت ِٜ
ُمَّ ْٕ ِذِه ا ٌٜ ِِبَ َٚ َخٚصَّ  َأُنَّ

ُٚه  َُ قِر, َوَح ُٓ ّْ ـِ اْْلُ ُف َظ َِ ََ َٕ , َو ِٜ
َّٔ
ـَ ادَْٚفُِِ ُه ِم , َوَؽْرُ ٍٛ ـُ َحٌِٔ َجَزَم بِِف اْب

ُٛ َص  ِة  "ِٚح دَّ
ًِ ِٞ َأِب َذرٍّ   "اْف ٌض بَِحِدي َسَ ًْ َحُف, َوُهَق ُم ِٜ َوَرجَّ

َّٔ
ًِ ٚؾِ ـَ افنَّ ِم

ُٞ َؿَٚل ؾِِٔف:  ْٔ لِّ َح
ٚئِ ًَ َِٔٚء َؾَِ٘ذا »ِظَْْد افَّْ ٌِ ْٕ َ ْٕ قُن َمَع ا ُُ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َأَت ُٝ ِْ ُؿ

 ٌٜ َٔ , َبْؾ ِهَل َبِٚؿ َٓ ؟ َؿَٚل:  ْٝ ًَ
ْؿ َؿْقُل َمٚفٍِؽ  ِف , شَمُٚتقا ُرؾِ َدُُتُ ّْ ِٖ  "َوُظ  "ادَُْقضَّ

ِْل َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  ٌَ َِ ـْ َأْظَمِر  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َب تِِف َظ َٚسَ َأْظَمَر ُأمَّ ََ َت
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ِْٖويَؾ َؾاَل َيْد  ُؾ افتَّ
ِّ َت ْدِر, َوَهَذا حَيْ ََ َٜ اْف َِ ْٔ َْٖظَىُٚه اهللَُّ َف ِٜ َؾ َٔ َُمِؿ ادَِْٚو ْٕ يَح ا َؾُع افتَّْكِ

 . ِٞ َأِب َذرٍّ  ِف َحِدي

.  ايٖطأبُع: ِٜ
َْ ًَّ ٌٜ ِف مَجِِٔع اف َٚ ُُمَُِْْ  َأُنَّ

اِزيُّ   ٍر افرَّ ُْ ُٚه َؿِٚض َخْٚن,  َوَأُبق َب َُ ِٜ َح
َّٔ
ٍِ
َْ ـِ احْلَ قٌر َظ ُٓ َوُهَق َؿْقٌل َمْن

ـِ ظَ  ًُقٍد, َواْب ًْ ـِ َم ـِ اْب ُف َظ ُِ ْؿ, َوُرِوَي ِمْث ُٓ َػ ِمْْ ِهْؿ, َوَزيَّ , َوَؽْرِ َٜ ِرَم ُْ ٌٍَّٚس, َوِظ

ْقَل.  ََ ُٛ َهَذا اْف َِّ َٓ  ادُْ

, َوُهَق َؾِٚشٌد؛ َوَؿَٚل:  ِٜ َِّ َِه ْٕ َهِٚن ا َْ َمِٚن فُِْ ٌَُف َبَُْٚه َظَذ َدَوَراِن افزَّ ًَؾَّ َصِٚح َف

َتَزُ ِف ؽَ  ًْ َِٔٚم َرَمَوَٚن َؾاَل ُي َتَزْ ِف ِص ًْ ْ ُي َنَّ َذفَِؽ َل
ْدِر ِٕ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ َؾ َف ََ ِه َحتَّك ُتْْ ْرِ

ـْ َرَمَوَٚن.   ىػاَظ
  : ٍٛ ًْ ـَ ـِ  ـْ ُأَبِّ ْب ٍِِؿ, َظ ًْ َٝ ِف َصِحِٔح ُم ٌَ َم َث ـَ قٍد  ًُ ًْ ـِ َم َْٖخُذ اْب ُف "َوَم َّٕ َأ

َٓ َيتََُِّؾ افَُّْٚس   . "َأَراَد َأْن 

َُٔؼ: ٌٜ  اِيَدا ٌٜ بَِرَمَوَٚن ُُمَُِْْ َٚ خُمَْتهَّ َٔٚفِِٔف. َأُنَّ  ِف مَجِِٔع َف

َٜ  بِِْ٘شٍَْٚد َصِحٍٔح َظُْْف, َوُرِوَي َمْرُؾقًظٚ  ٌَ ْٔ ـُ َأِب َص َر َرَواُه اْب َّ ـِ ُظ َوُهَق َؿْقُل اْب

ِٜ  "َظُْْف َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد, َوِف  َداَي ِح اَْلِ .  "َذْ َٜ ٍَ ـْ َأِب َحِْٔ ْزُم بِِف َظ  اْْلَ

ـُ ادُْْْ  ٌُِْلُّ ِف َوَؿَٚل بِِف اْب ًُّ َحُف اف , َوَرجَّ ِٜ
َّٔ
ًِ ٚؾِ ًُْض افنَّ , َوَب  "ِذِر, َوادََْحِٚمِعُّ

ِٚج  َٓ ِح ادِْْْ . "َذْ ًٜ ِٛ ِرَواَي ِٚج ـُ احْلَ ُٚه اْب َُ  , َوَح
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وِجلُّ  ِف  ُ ِٜ  "َوَؿَٚل افنُّ َداَي ِح اَْلِ ُؾ ِف مَجِِٔع : "َذْ َِ َٚ َتَْْت : إُِنَّ َٜ ٍَ َؿْقُل َأِب َحِْٔ

 َوَٚن. َرمَ 

ٌَُٚه:  لُّ  ِف َوَؿَٚل َصِٚح
ٍِ

ًَ َذا َؿَٚل افَّْ ـَ , َو ٍٜ
َّ َٓ ٌْ ٍٜ ِمُْْف ُم

ََّْٔ ًَ ٍٜ ُم َِ ْٔ َٚ ِف َف  "إُِنَّ

 ِٜ  : "ادَُْْْيقَم

ِر  ْٓ ؾِّ افنَّ ُُ ْدِر بِ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ ََّْٔـــَٚهٚ َؾْٚدرِ ***  َوَف  َدائَِرٌة َوَظ

َرِبِّ  ًَ ـُ اْف ُٚه اْب َُ ْقُل َح ََ ـْ َؿْقٍم,  َوَهَذا اْف ََٛظ ُٖ  . ايٖػأزُؽ َٚ

ـْ َرَمَوَٚن.  ايٖػأبُع: ٍٜ ِم َِ ْٔ ُل َف َٚ َأوَّ  َأُنَّ

 ِٞ ـْ َحِدي ـُ َأِب َظِٚصٍؿ ِم , َوَرَوى اْب َحِٚبِّ ِْٔعِّ افهَّ ََ ًُ ـٍ اْف ـْ َأِب َرِزي ك َظ َُ َح

ٍَٕس َؿَٚل:  ـْ َرَمَوٚنَ »َأ ٍٜ ِم َِ ْٔ ُل َف ْدِر َأوَّ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ ـُ َأِب َظِٚصٍؿ: , ؿَ شَف ُؿ "َٚل اْب َِ ًْ َٕ  َٓ

هُ   . "َأَحًدا َؿَٚل َذفَِؽ َؽْرَ

:ُٔ َٔ ـْ َرَمَوَٚن.  ايٖجا ُٜ افِّْْهِػ ِم َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

ـِ  ِف  َِّ َِ ـُ ادُْ ـِ ْب ي اُج افدِّ ُْٔخَْٚ ِهَ ُٚه َص َُ َدِة  "َح ّْ ًُ ِح اْف  . "َذْ

ُٝ ِف  ِؿ  "َوافَِّذي َرَأْي ِٓ ٍْ ِْ  "ادُْ ـْ فِ ُٜ افِّْْهِػ ِم َِ ْٔ َٚ َف ُٜ َؿْقٍل َأُنَّ َٚي َُ ْرُضٌِلِّ  ِح َُ

 ِٛ ـْ َصِٚح وِجلِّ َظ ُ ُف افنُّ َِ ََ َٕ َذا  ـَ ٌََٚن, َو ًْ قَطْغِ  "افىَِّراِز  "َص ٍُ ٚ َُمْ َٕ ٚ ـَ َؾِْ٘ن 

َٛ ُٗ ٍُ ايٖتأغُع. َف ِٛ   اِيَك

ُٝ ِف  وِجلِّ  "ُثؿَّ َرَأْي ُ ِح افنُّ ـِ  "َذْ َٚ ِف افِّْْهِػ أَ  "ادُِْحِٔط  "َظ ُنَّ

َِخِر.  ْٕ  ا
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ـْ َرَمَوَٚن.  اِيَعأؾُط: َة ِم ٌَْع َظْؼَ ُٜ َش َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

ـِ َأْرَؿَؿ   ِٞ َزْيِد ْب ـْ َحِدي اِّنُّ  ِم َٜ  َوافىََّزَ ٌَ ْٔ ـُ َأِب َص  -رض اهلل ظْف  -َرَوى اْب

ُٜ َشٌْ »َؿَٚل:  َِ ْٔ َٚ َف َي َأُنَّ َٓ َأْمَسِ ِزَل َمٚ َأُصؽُّ َو ْٕ َٜ ُأ َِ ْٔ ـْ َرَمَوَٚن, َف َة ِم َع َظْؼَ

ْرآنُ  َُ قٍد شاْف ًُ ًْ ـِ َم ـِ اْب  َأْيًوٚ.  -رض اهلل ظْف -. َوَأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد  َظ

ٍُ اِيَخأزٟ َعَؿَط: ِٛ َْوَشِط.  اِيَك ْٕ ْؼِ ا ًَ ٌٜ ِف اْف َّ َٓ ٌْ َٚ ُم  َأُنَّ

يُّ  , َوَظَزاُه افىََّزِ ُٚه افََّْقِويُّ َُ ِٚص  َح ًَ ـِ َأِب اْف ْثَمَن ْب ًُ
,  -رض اهلل ظْف -فِ

 . ِٜ
َّٔ
ًِ ٚؾِ ًُْض افنَّ , َوَؿَٚل بِِف َب يِّ ٌَْكِ ـِ اْف ًَ  َواحْلَ

ٍُ ايٖجأْٞ َعَؿَط: ِٛ َة.  اِيَك ُٜ َثَمِن َظْؼَ َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

ـُ اْلَْ  َرُه اْب ـَ ِحِف, َوَذ ٌِلِّ  ِف َذْ َِ ِٛ احْلَ ْى َُ  ْقِزيِّ  ِف ُمْنُِِِِف. َؿَرْأُتُف بَِخطِّ اْف

ٍُ ايٖجأيَح َعَؿَط: ِٛ َة.  اِيَك َع َظْؼَ ًْ
ُٜ تِ َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

ًُقٍد,  ًْ ـِ َم ,  َواْب ٍٝ ـِ َثٚبِ يُّ  فَِزْيِد ْب , َوَظَزاُه افىََّزِ ـْ َظِعٍّ اِق َظ زَّ ٌُْد افرَّ َرَواُه َظ

ـِ مَ  ـِ اْب ُف افىََّحِٚويُّ  َظ َِ ًُقٍد. رض اهلل ظْٓؿ, َوَوَص ًْ 

ٍُ ايٖطأبَع َعَؿَط: ِٛ َِخِر.  اِيَك ْٕ ْؼِ ا ًَ ـَ اْف ٍٜ ِم َِ ْٔ ُل َف َٚ َأوَّ  َأُنَّ

ُف  َّٕ ٌُِْلُّ  إِ ًُّ ـْ َؿَٚل اف
, َوَفُِ ِٜ

َّٔ
ًِ ٚؾِ ـَ افنَّ ٌٜ ِم َٚظ , َوَجَزَم بِِف مَجَ لُّ

ًِ ٚؾِ ِْٔف َمَٚل افنَّ َوإَِف

 ِٓ ِٚؿ ٍَ تِّ ِٓ َْٔس َُمُْزوًمٚ بِِف ِظَْْدُهْؿ؛  ـَ ِظْتَؼ َف ي ًِْؼِ َؼ َيْقَم اْف َِّ ـْ َظ ِٞ َم
ْؿ َظَذ َظَدِم ِحْْ

ِحِٔح  ِر َظَذ افهَّ ْٓ َوِٚء افنَّ َِ ْٕ , َبْؾ بِٚ َٜ َِ ْٔ َِّ َِْؽ اف تُِؼ تِ ًْ َٓ َي ُف  َّٕ ْدِر َأ ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ٌِْدِه ِف َف َظ

َِخِر.  ْٕ ْؼِ ا ًَ َٚ ِف اْف  بًَِْٚء َظَذ َأُنَّ
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ًَّ َوِؿَٔؾ:  َوِٚء اف َِ ْٕ َِخِر, َبْؾ ِهَل ِف بِٚ ْٕ ْؼِ ا ًَ َتصُّ بِْٚف َٓ ََتْ  َٚ  بًَِْٚء َظَذ َأُنَّ
ِٜ
َْ

 َرَمَوَٚن. 

ََٔؼ َعَؿَط: ٍُ اِيَدا ِٛ ُٜ  اِيَك َِ ْٔ َل َف ِٓ ٚ َؾ ُر َتٚمًّ ْٓ َٚن افنَّ ـَ ُف إِْن  َّٕ َّٓ َأ ُف إِ َِ ٌْ ِمْثُؾ افَِّذي َؿ

 ُٜ َِ ْٔ َل َف ِٓ ِٚؿًهٚ َؾ َٕ َٚن  ـَ ـَ َوإِْن  ي ًِْؼِ .  اْف ـَ ي  إِْحَدى َوِظْؼِ

ٌَِٚر  ْخ ُع َبْغَ اإْلِ َّ ُف َُيْ َّٕ ـِ َحْزٍم, َوَزَظَؿ َأ ِر, َوُهَق َؿْقُل اْب ْٓ َذا ِف مَجِِٔع افنَّ َُ َوَه

ٍْٔس  َؿَٚل:  َٕ ـِ ُأ ٌِْد اهللَِّ ْب ِٞ َظ ـْ َحِدي بَِذفَِؽ, َوَيُدلُّ َفُف َمٚ َرَواُه َأمْحَُد َوافىََّحِٚويُّ  ِم

ُٝ َرُش  ًْ
ِّ َُقُل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -قَل اهللَِّ َش . َؿَٚل: »َي َٜ َِ ْٔ َِّ قَهٚ اف ًُ

ِّ اْفَت

َغ.  َِ َٚل َرُجٌؾ: َهِذِه َأْوَػ بَِثَمٍن َب ََ , َؾ ـَ ي َٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ ُٜ َف َِ ْٔ َِّ َِْؽ اف ْٝ تِ َٕ ٚ ـَ َو

َٓ يَ  َر  ْٓ َغ, َؾِ٘نَّ َهَذا افنَّ َِ ٌٍْع َب ًَ  . ش تِؿُّ َؿَٚل: َبْؾ َأْوَػ بِ

ٍُ ايٖػأزَؽ َعَؿَط: ِٛ .  اِيَك ـَ ي ُٜ اْثَْْغِ َوِظْؼِ َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

ََٖل  ُف: َش َّٕ ٍْٔس َأ َٕ ـِ ُأ ٌِْد اهللَِّ ْب ِٞ َظ ـْ َحِدي ُد ِم ُد, َوَرَوى َأمْحَ ًْ َٚيُتُف َب َُ ِْٖت ِح
َٔ َوَش

ْدِر َوذَ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َرُشقَل اهللَِّ  ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ـْ َف َٜ إِْحَدى َظ فَِؽ َصٌَِٔح

َٚل:  ََ ـَ َؾ ي ُٜ َأِو »َوِظْؼِ َِ ْٔ َِّ َٚل: ِهَل اف ََ , َؾ ـَ ي ُٜ اْثَْْغِ َوِظْؼِ َِ ْٔ : َف ُٝ ِْ ؟ ُؿ ُٜ َِ ْٔ َِّ ِؿ اف ـَ

 ُٜ َِ ٚبِ ََ  . ش اْف

ٍُ ايٖػأبَع َعَؿَط: ِٛ .  اِيَك ـَ ي ُٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

ٌِْد اهللَِّ ـْ َظ ٌِِؿ  َظ ًْ ٍْٔس َمْرُؾقًظٚ:  َرَواُه ُم َٕ ـِ ُأ ٚ»ْب َٓ ُٔت ًِّ ُٕ ْدِر ُثؿَّ  ََ َٜ اْف َِ ْٔ ُٝ َف  , شُأِري
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ٍٔد  َفَُُِّْف َؿَٚل ؾِِٔف:  ًِ ِٞ َأِب َش َر ِمْثَؾ َحِدي ـَ ـَ »َؾَذ ي َٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ , َبَدَل: شَف

ـَ » ي  . شإِْحَدى َوِظْؼِ

: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ, إِنَّ يِل "َوَظُْْف َؿَٚل:  ُٝ ِْ ِٜ ُؿ َِ ْٔ َِ ْرِّن بِ ُّ ٚ, َؾ َٓ قُن ؾِٔ ـُ ًٜ َأ  َبِٚدَي

ْدِر. َؿَٚل:  ََ ـَ »اْف ي َٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ ِزْل َف ْٕ  . شا

َٜ َؿَٚل:  ِٚوَي ًَ ـْ ُم َٜ  بِِْ٘شٍَْٚد َصِحٍٔح َظ ٌَ ْٔ ـُ َأِب َص ُٜ »َوَرَوى اْب َِ ْٔ ْدِر َف ََ ُٜ اْف َِ ْٔ َف

ـَ  ي  .شَثاَلٍث َوِظْؼِ

َٜ  َوَرَواُه إِْشَحُٚق  ِف  ََٔٚو ـْ َبِْل َب ـْ َرُجٍؾ ِم ـْ َضِريِؼ َأِب َحِٚزٍم  َظ َِْدِه ِم ًْ  ُم

ـِ  ٚؾٍِع  َظ َٕ ـْ  ـْ َأيُّقَب  َظ ٍر  َظ َّ ًْ ـْ َم اِق  َظ زَّ ٌُْد افرَّ ٌٜ َمْرُؾقًظٚ, َوَرَوى َظ ٌَ َفُف ُصْح

َر َمْرُؾقًظٚ:  َّ ـِ ُظ َٜ »اْب َِ ْٔ َهٚ َف ََٔتَحرَّ ِْ ٚ َؾ َُّيَ َٚن ُمَتَحرِّ ـَ ـْ  ٍٜ  َم ًَ  . شَشٚبِ

َٚن َأيُّقُب:  ـَ َٛ »َو سُّ افىِّٔ َّ ـَ َوَي ي َٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ ُؾ َف
ًِ َت ٌْ  . شَي

ٌَّٚسٍ  ـِ َظ ـِ اْب ـِ َأِب َيِزيَد, َظ ِْٔد اهللَِّ ْب ٌَ ـْ ُظ , َظ ٍٟ ـِ ُجَرْي ـِ اْب رض اهلل  -َوَظ

ي»: -ظْٓم َٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ ُف َف َِ َٚن ُيقِؿُظ َأْه ـَ ُف  َّٕ  . شـَ َأ

  ِٛ َّٔ ًَ ـَ ادُْ َٔد ْب ًِ َع َش ِّ ٍْٔػ َش ـِ َش َُٕس ْب ـْ َضِريِؼ ُيق اِق: ِم زَّ ٌُْد افرَّ َوَرَوى َظ

َُقُل:  ـْ َضِريِؼ إِْبَراِهَٔؿ  »َي , َوِم ـَ ي ُٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ َٚ َف ْقِم َظَذ َأُنَّ ََ َٚم َؿْقُل اْف ََ اْشَت

ـْ ضَ  , َوَظ َٜ ـْ َظٚئَِن َْشَقِد  َظ ْٕ ـِ ا َٜ َثاَلٍث َظ َِ ْٔ َٚن َيَراَهٚ َف ـَ ُف  َّٕ ُحقٍل َأ ُْ ِريِؼ َم

ـَ  ي  . شَوِظْؼِ

 



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]بيان فضل ليلة القدر ووقتها[  

 

[411] 
 

  

َٔ َعَؿَط: َٔ ٍُ ايٖجا ِٛ .  اِيَك ـَ ي ُٜ َأْرَبٍع َوِظْؼِ َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

ـْ  َٔٚفِِزُّ  ِم ٌَِٚب, َوَرَوى افىَّ ٌٍَّٚس ِف َهَذا اْف ـِ َظ ِٞ اْب ـْ َحِدي َم ِم دَّ ََ َم َت ـَ

َْٕيَ  ٍٔد َمْرُؾقًظٚ: َضِريِؼ َأِب  ًِ ـْ َأِب َش ـَ »َة  َظ ي ُٜ َأْرَبٍع َوِظْؼِ َِ ْٔ ْدِر َف ََ ُٜ اْف َِ ْٔ  ش.َف

 ُٞ ْؿ َحِدي ُٓ ُت ـِ َوَؿَتَٚدَة, َوُحجَّ ًَ ٌِلِّ َواحْلَ ًْ قٍد َوفِِنَّ ًُ ًْ ـِ َم ـِ اْب َوُرِوَي َذفَِؽ َظ

 : َٜ َِ ـْ َرَمَو »َواثِ ـَ ِم ي َْرَبٍع َوِظْؼِ ِٕ َزَل  َٕ ْرآَن  َُ  .شٚنَ َأنَّ اْف

ـْ  َْٚبِِحلِّ  َظ ْرِ افهُّ ـِ َأِب اخْلَ ـْ َيِزيَد ْب َٜ  َظ ًَ ٔ ـِ ََلِ ـْ َضِريِؼ اْب ُد ِم َوَرَوى َأمْحَ

ـَ »باَِلٍل َمْرُؾقًظٚ:  ي َٜ َأْرَبٍع َوِظْؼِ َِ ْٔ ْدِر َف ََ َٜ اْف َِ ْٔ قا َف ًُ
ِّ َٜ  شاْفَت ًَ ٔ ـُ ََلِ َٖ اْب , َوَؿْد َأْخَى

ْد َرَواُه  ََ ِف, َؾ ًِ ْشَِْٚد َمْقُؿقًؾٚ. ِف َرْؾ َذا اإْلِ ـْ َيِزيَد, ِِبَ ِٚرِث, َظ ـُ احْلَ ُرو ْب ّْ  َظ

ِظ:  ٍْ َِ ِٚزي بِ ٌَ ِْٖت ِف َأَواِخِر ادَْ
َٔ َم َش ـَ يِِف  ٍْ ْرِ َف ٌَ ـَ »بِ ٌِْع ِم ًَّ ُل اف ْدِر َأوَّ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ َف

ََواِخرِ  ْٕ ْؼِ ا ًَ  . شاْف

ٍُ ايٖتأغَع َعَؿَط: ِٛ َِ  اِيَك ْٔ َٚ َف . َأُنَّ ـَ ي  ُٜ ََخٍْس َوِظْؼِ

َرِبِّ  ِف  ًَ ـُ اْف ُٚه اْب َُ ِٜ  "َح ِٚرَو ًَ ْقِزيِّ  ِف  "اْف ـُ اْْلَ  "ادُْْنُِِؾ  "َوَظَزاُه اْب

َرَة.  ُْ َِب َب ِٕ 

:َٕ ٍُ اِئعِؿُطٚ ِٛ .  اِيَك ـَ ي ٍّٝ َوِظْؼِ ُٜ ِش َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

 َٔ َّٓ َأنَّ ِظ حًيٚ إِ ْ َأَرُه َسِ ْؼِ "ًٚوٚ َؿَٚل: َوُهَق َؿْقٌل َل ًَ َٔٚيِل اْف ـْ َف ٍٜ ِم َِ ْٔ ـْ َف َمٚ ِم

َّٓ َوَؿْد ِؿَٔؾ:  َِخِر إِ ْٕ َٚ ؾِٔفِ "ا  . "إُِنَّ
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:َٕ َٚاِئعِؿُطٚ ٍُ اِيَخأزٟ  ِٛ .  اِيَك ـَ ي ٌٍْع َوِظْؼِ ُٜ َش َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

 ٍَ ـْ َأِب َحِْٔ ٌٜ َظ ِٛ َأمْحََد, َوِرَواَي ـْ َمْذَه ُة ِم ٚدَّ ـُ َوُهَق اْْلَ , َوبِِف َجَزَم ُأَبُّ ْب َٜ

ٌِِؿ.  ًْ َم َأْخَرَجُف ُم ـَ ِْٔف  َِ َػ َظ َِ ٍٛ َوَح ًْ  ـَ

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة  َؿَٚل:  ـْ َضِريِؼ َأِب َحِٚزٍم  َظ ٌِِؿ  َأْيًوٚ ِم ًْ ٚ »َوَرَوى ُم َٕ ْر ـَ َتَذا

َٚل  ََ ْدِر َؾ ََ َٜ اْف َِ ْٔ ُر ِحغَ -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َف ـُ ْؿ َيْذ ُُ ُف  : َأيُّ َّٕ َٖ ـَ ُر  َّ ََ َع اْف َِ َض

؟ ٍٜ
َْ ٍْ  . شِصؼُّ َج

 : ِٚرِدُّ ٍَ ـِ اْف ًَ ٚ »َؿَٚل َأُبق احْلَ َٓ ُع ؾِٔ ُِ َر َيْى َّ ََ , َؾِ٘نَّ اْف ـَ ي ٌٍْع َوِظْؼِ ُٜ َش َِ ْٔ َأْي: َف

 ِٜ ٍَ َِْؽ افهِّ  . شبِتِ

ًُقٍد:  ًْ ـِ َم ِٞ اْب ـْ َحِدي اِّنُّ ِم صذ اهلل  -ُشئَِؾ َرُشقُل اهللَِّ »َوَرَوى افىََّزَ

ٚ,  -ظِٔف وشِؿ  َٕ : َأ ُٝ ِْ ٌََٚواِت؟ ُؿ ْٓ َٜ افهَّ َِ ْٔ ُر َف ـُ ْؿ َيْذ ُُ َٚل َأيُّ ََ ْدِر َؾ ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ـْ َف َظ

ـَ  ي ٌٍْع َوِظْؼِ َٜ َش َِ ْٔ  . شَوَذفَِؽ َف

 ِٜ َحَٚب ـَ افهَّ ٌَٕٚس ِم , َو َٜ ٍَ َر, َوُحَذْي َّ ـْ ُظ َٜ َظ ٌَ ْٔ ـُ َأِب َص رض اهلل  -َوَرَواُه اْب

 . -ظْٓؿ

ٍِِؿ:  ًْ َر ِظَْْد ُم َّ ـِ ُظ ـِ اْب ٌَِٚب َظ ٌٍْع »َوِف اْف َٜ َش َِ ْٔ ْدِر َف ََ َٜ اْف َِ ْٔ َرَأى َرُجٌؾ َف

ـَ  ي ـْ َحِديثِِف َمْرُؾقًظٚ: شَوِظْؼِ َد ِم مَْحَ
ِٕ ـَ », َو ي ٌٍْع َوِظْؼِ ُٜ َش َِ ْٔ ْدِر َف ََ ُٜ اْف َِ ْٔ  .شَف

ـِ ادُِْْْذِر:  ْب ِٓ َُّيَٚ ؾَ "َو َٚن ُمَتَحرِّ ـَ ـْ  ـَ َم ي ٌٍْع َوِظْؼِ َٜ َش َِ ْٔ َهٚ َف ََٔتَحرَّ ِْ" . 

اِّنُّ ِف َأْوَشىِِف.  َْٕحُقُه َأْخَرَجُف افىََّزَ َرَة  ُّ ـِ َش ـْ َجٚبِِر ْب  َوَظ
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 ُٛ ُٚه َصِٚح َُ ْحُقُه َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد َوَح َٕ  َٜ ِٚوَي ًَ ـْ ُم ِٜ  "َوَظ
َٔ ِْ ـَ  "احْلِ ِم

 َِ ًُ َثِر اْف ـْ ـْ َأ ِٜ َظ
َّٔ
ًِ ٚؾِ َر ؾِِٔف افنَّ َّ ٌٍَّٚس ِظَْْد ُظ ـِ َظ ٌَُٚط اْب َم اْشتِْْ دَّ ََ َمِء, َوَؿْد َت

ُتُف َفُف.  ََ  َوُمَقاَؾ

ٌٍَّٚس:  ـَ َظ َٜ َأنَّ اْب ـُ ُؿَداَم قَرِة, "َوَزَظَؿ اْب ًُّ َِِمِت اف ـَ ـْ َظَدِد  ٌََط َذفَِؽ ِم اْشَتْْ

 :ٚ َٓ ًْ "َوَؿْد َواَؾَؼ َؿْقَفُف ؾِٔ ٍٜ َب َّ
ِِ ـَ ـَ ِهَل َشٚبُِع  ي ًِْؼِ  . "َد اْف

  َٜ َّٔ
ـُ َظىِ ُف اْب َِ ََ َٕ ِٚرِه,  َُ ْٕ , َوَبَٚفَغ ِف إِ ِٜ

َّٔ
ِض ادَْٚفُِِ ًْ ـْ َب ـُ َحْزٍم َظ ُف اْب َِ ََ َٕ َوَهَذا 

ِِْؿ.  ًِ ـْ َمتِِغ اْف َْٔس ِم ِٚشِر َوَف ٍَ ِح افتَّ َِ ـْ ُم ُف ِم َّٕ ِرِه َوَؿَٚل: إِ ًِ ٍْ  ِف َت

ْؿ َذفَِؽ  ُٓ ُو ًْ ٌََط َب َٚل: َواْشَتْْ ََ ٍٜ ُأْخَرى َؾ
َٓ ُٜ َأْحُرٍف, ِف ِج ًَ ًْ

ْدِر تِ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ َف

وَن.  ٌٌْع َوِظْؼُ اٍت, َؾَذفَِؽ َش قَرِة َثاَلَث َمرَّ ًُّ  َوَؿْد ُأِظَٔدْت ِف اف

 ُٛ ِٚف "َوَؿَٚل َصِٚح َُ َذا  "اْف ـَ , َو ِٜ
َّٔ
ٍِ
َْ ـَ احْلَ ـْ َؿَٚل فَِزْوَجتِِف: : "ادُِْحٔطُ "ِم َم

ِٝ َضٚفٌِؼ  ْٕ ُٜ  َأ َِ ْٔ َٚ َف ُد َأُنَّ َِ َت ًْ َٜ َت ٚمَّ ًَ َنَّ اْف
ِٕ ؛  ـَ ي ٌٍْع َوِظْؼِ َٜ َش َِ ْٔ ْٝ َف ََ ِِّ ْدِر. ُض ََ َٜ اْف َِ ْٔ َف

ْدِر.  ََ  اْف

:َٕ َٚاِئعِؿُطٚ ٍُ ايٖجأْٞ  ِٛ .  اِيَك ـَ ي ُٜ َثَمٍن َوِظْؼِ َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

ْقٍل.  ََ ٌُْؾ بِ ُف َؿ ُٓ َم َتْقِجٔ دَّ ََ  َوَؿْد َت

ٍُ اي ِٛ َٕ:اِيَك َٚاِئعِؿُطٚ .  ٖجأيُح  ـَ ي ٍع َوِظْؼِ ًْ
ُٜ تِ َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

 . َرِبِّ ًَ ـُ اْف ُٚه اْب َُ  َح

:َٕ َٚاِئعِؿُطٚ ٍُ ايٖطأبُع  ِٛ ُٜ َثاَلثَِغ.  اِيَك َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ
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وِجلُّ  ِف   ُ ٌَٔٚض َوافنُّ ُٚه ِظ َُ ِٜ  "َح َداَي ِح اَْلِ ْكٍ   "َذْ َٕ ـُ  ُد ْب َّّ َوَرَواُه ُُمَ

ـْ َأِب ُهَرْيَرَة.  َٜ  َظ َّ
ـْ َضِريِؼ َأِب َشِِ ُد  ِم , َوَأمْحَ َٜ ِٚوَي ًَ ـْ ُم يُّ َظ  َوافىََّزِ

:َٕ َٚاِئعِؿُطٚ َُٔؼ  ٍُ اِيَدا ِٛ َِخِر.  اِيَك ْٕ ْؼِ ا ًَ َٚ ِف َأْوَتِٚر اْف  َأُنَّ

ٌَِٚب, َوُهقَ  َهٚ ِف َهَذا اْف َٜ َوَؽْرِ ُٞ َظٚئَِن ِْٔف َيُدلُّ َحِدي َِ َْؿَقاِل,  َوَظ ْٕ َأْرَجُح ا

 . ِٛ َمِء ادََْذاِه َِ ـْ ُظ ٌٜ ِم َٚظ َٜ  َومَجَ َّ ـُ ُخَزْي ِْٔف َأُبق َثْقٍر  َوادَُْزِّنُّ  َواْب  َوَصَٚر إَِف

:َٕ َٚاِئعِؿُطٚ ٍُ ايٖػأزُؽ  ِٛ َِخَرِة.  اِيَك ْٕ ِٜ ا َِ ْٔ َِّ ُف بِِزَيَٚدِة اف ُِ  ِمْث

ِٞ أَ  ـْ َحِدي ِمِذيُّ  ِم ْ . َرَواُه افسِّ ِٝ ِٚم ـِ افهَّ ٌََٚدَة ْب ِٞ ُظ ـْ َحِدي ُد ِم َرَة َوَأمْحَ ُْ  ِب َب

:َٕ َٚاِئعِؿُطٚ ٍُ ايٖػابُع  ِٛ َِخِر.  اِيَك ْٕ ْؼِ ا ًَ ُؾ ِف اْف َِ  َتَْْت

,  َوَأمْحَُد , َوإِْشَحُٚق   ِْٔف َمٚفٌِؽ, َوافثَّْقِريُّ َِ َٕصَّ َظ , َو َٜ ِف َؿَٚفُف َأُبق ِؿاَلَب ِِّ ـُ

ْٔفِ َوَزَظَؿ ادَْ  َِ ٌؼ َظ ٍَ ُف ُمتَّ َّٕ , َأ ٌٍَّٚس َأنَّ  ;َٚوْرِديُّ ـِ َظ ِٞ اْب ـْ َحِدي ُف َأَخَذُه ِم َّٕ َٖ ـَ َو

َم.  دَّ ََ َم َت ـَ ٚ ِمُْْف  َٓ
ِِْٔٔ ًْ قا ِف َت ٍُ َِ َِخِر ُثؿَّ اْخَت ْٕ ْؼِ ا ًَ َٚ ِف اْف قا َظَذ َأُنَّ َُ ٍَ َٜ اتَّ َحَٚب  افهَّ

ْؼِ ا ًَ ْقَُنَٚ ِف اْف ـَ ُد  يِّ َٗ يَؾ  َؿَٚل َوُي ِحِٔح َأنَّ ِجْزِ ٍٔد  افهَّ ًِ ُٞ َأِب َش َِخِر َحِدي ْٕ

َْوَشَط:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -فٌَِِِّْلِّ  ْٕ ْؼَ ا ًَ َػ اْف َُ ُٛ »دََّٚ اْظَت ُِ إِنَّ افَِّذي َتْى

ٚؾِِف شَأَمَٚمَؽ  َُ ُر اْظتِ ـْ َم ِذ دَّ ََ ًٌٚ, َوَت ُرُه َؿِري ـْ َم ِذ دَّ ََ ظِٔف وشِؿ  صذ اهلل -, َوَؿْد َت

ُٚد ؾِِٔف  - َٓ
ْجتِ ِٓ َدُه, َوا ًْ ُٚف َأْزَواِجِف َب َُ ْدِر, َواْظتِ ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ِٛ َف َِ َِخَر ِف َض ْٕ ْؼَ ا ًَ اْف

َدُه.  ًْ ٌَِٚب افَِّذي َب َم ِف اْف  ـَ

ـْ َؿَٚل:  ْؿ َم ُٓ ْْ
ِّ ُِقَن بِِف, َؾ ٚئِ ََ ََِػ اْف ٌٜ َظَذ َحدٍّ َشَقاَواْخَت َِ َّ َت  ٍء. ِهَل ؾِِٔف ُُمْ
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. ِٛ ِٚج ـُ احْلَ ُف اْب ٍَ ًَّ ـْ َمٚفٍِؽ, َوَو لُّ َظ
ًِ اؾِ ُف افرَّ َِ ََ َٕ 

ـْ َؿَٚل:  ْؿ َم ُٓ ًٍْض. َوِمْْ ـْ َب َٔٚفِِٔف َأْرَجك ِم ُض َف ًْ  َب

 , ـَ ي ُٜ إِْحَدى َوِظْؼِ َِ ْٔ : َأْرَجُٚه َف لُّ
ًِ ٚؾِ َٚل افنَّ ََ ُٔ َؾ َٔ ٍُ ايٖجا ِٛ َٛ اِيَك ُٖ َٚ

 .َٕ  َٚاِئعِؿُطٚ
:ٌَ . ُأرَ  َٚٔقٝ ـَ ي َٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ َٕاُه َف َٚاِئعِؿُطٚ ٍُ ايٖتأغُع  ِٛ َٛ اِيَك ُٖ َٚ . 

:ٌَ ـَ  َٚٔقٝ ي ٌٍْع َوِظْؼِ ُٜ َش َِ ْٔ َٕ. َأْرَجُٚه َف ٍُ ايٖجًَاُثٛ ِٛ َٛ اِيَك ُٖ َٚ . 

:َٕ َٚايٖجًَاُثٛ ٍُ اِيَخأزٟ  ِٛ ََواِخرِ  اِيَك ْٕ ٌِْع ا ًَّ ُؾ ِف اف َِ َٚ َتَْْت  . َأُنَّ

 ََ َر: َوَؿْد َت َّ ـِ ُظ ِٞ اْب َُٔٚن ادَُْراِد ِمُْْف ِف َحِدي َم َب ـْ دَّ ٌِْع ِم ًَّ َٔٚيِل اف َهِؾ ادَُْراُد َف

ـْ َذفَِؽ.  ُرُج ِم ِر؟ َوََيْ ْٓ ـَ افنَّ دُّ ِم ًَ ٍٜ ُت
ًَ ٌْ ِر َأْو آَخِر َش ْٓ ٍُ ايٖجأْٞ آَخِر افنَّ ِٛ اِيَك

.َٕ   َٚايٖجًَاُثٛ

َٕ َٚايٖجًَاُثٛ ٍُ ايٖجأيُح  ِٛ َِخِر.  :اِيَك ْٕ ُؾ ِف افِّْْهِػ ا َِ َٚ َتَْْت  َأُنَّ

 ُٛ َرُه َصِٚح ـَ َرَمْغِ  "اْدُِحِٔط  "َذ ُٚه إَِمُٚم احْلَ َُ ٍد, َوَح َّّ ـْ َأِب ُيقُشَػ, َوُُمَ َظ

 ِٛ ـْ َصِٚح ِٛ  "َظ ِري َْ  . "افتَّ

:َٕ َٚايٖجًَاُثٛ ٍُ ايٖطأبُع  ِٛ َة, َأْو َش  اِيَك َّٝ َظْؼَ ُٜ ِش َِ ْٔ َٚ َف َة. َأُنَّ  ٌَْع َظْؼَ

  . َبْرِ ـِ افزُّ ٌِْد اهللَِّ ْب ِٞ َظ ـْ َحِدي َٜ ِم ـُ َأِب ُأَشَٚم ِٚرُث ْب  َرَواُه احْلَ

:َٕ َٚايٖجًَاُثٛ َُٔؼ  ٍُ اِيَدا ِٛ َة, َأْو إِْحَدى  اِيَك َع َظْؼَ ًْ
َة, َأْو تِ ٌَْع َظْؼَ ُٜ َش َِ ْٔ َٚ َف َأُنَّ

 . ـَ ي  َوِظْؼِ

ـُ َمُْْهقرٍ  ُٔد ْب ًِ ٍٔػ.  َرَواُه َش ًِ ٍَٕس بِِْ٘شٍَْٚد َو ِٞ َأ ـْ َحِدي  ِم
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:َٕ َٚايٖجًَاُثٛ ٍُ ايٖػأزُؽ  ِٛ .  اِيَك ٍٜ َِ ْٔ ـْ َرَمَوَٚن, َأْو آَخِر َف ٍٜ ِم َِ ْٔ ِل َف َٚ ِف َأوَّ  َأُنَّ

ًٍِٔػ.  ٍَٕس بِِْ٘شٍَْٚد َو ِٞ َأ ـْ َحِدي ـُ َأِب َظِٚصٍؿ ِم  َرَواُه اْب

َٕ َٚايٖجًَاُثٛ ٍُ ايٖػأبُع  ِٛ َة, َأْو  :اِيَك , َأْو َشٚبَِع َظْؼَ ٍٜ َِ ْٔ , َأْو َتِٚشُع َف ٍٜ َِ ْٔ ُل َف َٚ َأوَّ َأُنَّ

 . ٍٜ َِ ْٔ , َأْو آِخُر َف ـَ ي  إِْحَدى َوِظْؼِ

ًٍِٔػ.  ٍَٕس  بِِْ٘شٍَْٚد َو ـْ َأ ِرِه َظ ًِ ٍْ ـُ َمْرَدَوْيِف ِف َت  َرَواُه اْب

:َٕ َٚايٖجًَاُثٛ  ُٔ َٔ ٍُ ايٖجا ِٛ ُٜ  اِيَك َِ ْٔ َٚ َف َة, َأْو َثاَلٍث  َأُنَّ َة, َأْو إِْحَدى َظْؼَ َع َظْؼَ ًْ
تِ

 . ـَ ي  َوِظْؼِ

ـْ  اِق  ِم زَّ ٌُْد افرَّ ٌٚل, َوَظ ََ قٍد  بِِْ٘شٍَْٚد ؾِِٔف َم ًُ ًْ ـِ َم ِٞ اْب ـْ َحِدي َرَواُه َأُبق َداُوَد  ِم

ِٞ ظَ  ـْ َحِدي ـُ َمُْْهقٍر  ِم ُٔد ْب ًِ ىٍِع, َوَش ََ ِٞ َظِعٍّ  بِِْ٘شٍَْٚد ُمْْ َٜ  بِِْ٘شٍَْٚد َحِدي ٚئَِن

ََىٍِع َأْيًوٚ   . -رض اهلل ظْٓؿ-ُمْْ

:َٕ َٚايٖجًَاُثٛ ٍُ ايٖتأغُع  ِٛ .  اِيَك ـَ ي ٌٍْع َوِظْؼِ , َأْو َش ـَ ي ُٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ  َف

ُٞ َؿَٚل:  ْٔ ٌَِٚب َح ٌٍَّٚس ِف اْف ـِ َظ ِٞ اْب ـْ َحِدي ُْٖخقٌذ ِم ْغَ َأْو »َوُهَق َم ََ ٌْ ٌٌْع َي َش

ٌٌْع  ِوغَ َش ّْ   ش.َي

ـِ َبِنٍر:  َمِن ْب ًْ  افُّْ
ِٞ ـْ َحِدي َد ِم مَْحَ

ِٕ ََك»َو ٌْ ٌٜ َت ًَ ٌٜ مَتِِْض َأْو َشٚبِ ًَ , َؿَٚل شَشٚبِ

َمُن:  ًْ ُٜ َثاَلٍث »افُّْ َِ ْٔ َُقُفقَن َف ُتْؿ َت ْٕ , َوَأ ـَ ي ٌٍْع َوِظْؼِ ُٜ َش َِ ْٔ َُقُل: َف َٕ ـُ  َؾَْْح

ـَ  ي  . شَوِظْؼِ
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َٕ ٍُ اِيَأِضَبُعٛ ِٛ , َأْو ََخٍْس  :اِيَك ـَ ي , َأْو َثاَلٍث َوِظْؼِ ـَ ي ُٜ إِْحَدى َوِظْؼِ َِ ْٔ َف

 . ـَ ي  َوِظْؼِ

َِب َداُوَد  ِٕ , َو ِٝ ِٚم ـِ افهَّ ٌََٚدَة ْب ِٞ ُظ ـْ َحِدي َدُه ِم ًْ ٌَِٚب افَِّذي َب ِْٖت ِف اْف
َٔ َم َش ـَ

ِظ:  ٍْ َِ ـْ َحِديثِِف بِ ًَ »ِم ََك َخِٚم ٌْ ٌٜ َت ًَ ََك َشٚبِ ٌْ ٌٜ َت ًَ كَتِٚش ََ ٌْ  .شٌٜ َت

ِٜ  "َؿَٚل َمٚفٌِؽ ِف  َٕ ََك»َؿْقُفُف:  "ادَُْدوَّ ٌْ ٌٜ َت ًَ ـَ ش: َتِٚش ي ُٜ إِْحَدى َوِظْؼِ َِ ْٔ َف

 إَِفْخ. 

:َٕ َٚاِيَأِضَبُعٛ ٍُ اِيَخأزٟ  ِٛ ـْ َرَمَوٚنَ  اِيَك ََواِخِر ِم ْٕ ٌِْع ا ًَّ ٌة ِف اف َٚ ُمَْْحِكَ  .َأُنَّ

ٌَٚ َر ِف اْف َّ ـِ ُظ ِٞ اْب ِدي ُف. حِلَ َِ ٌْ  ِب افَِّذي َؿ

:َٕ َٚاِيَأِضَبُعٛ ٍُ ايٖجأْٞ  ِٛ . اِيَك ـَ ي , َأْو َثاَلٍث َوِظْؼِ ـَ ي ُٜ اْثََْتْغِ َوِظْؼِ َِ ْٔ َٚ َف  َأُنَّ

ٍْٔس  ِظَْْد َأمْحََد.  َٕ ـِ ُأ ٌِْد اهللَِّ ْب ِٞ َظ ِدي  حِلَ

:َٕ َٚاِيَأِضَبُعٛ ٍُ ايٖجأيُح  ِٛ ْؼِ  اِيَك ًَ ِٚع اْف ٍَ َٚ ِف َأِص َِخِر. َأُنَّ ْٕ ْؼِ ا ًَ   اْفَقَشِط, َواْف

َىْٚي.  ِْ ٌَ  َؿَرْأُتُف بَِخطِّ ُم

:َٕ َٚاِيَأِضَبُعٛ ٍُ ايٖطأبُع  ِٛ ِٜ  اِيَك ًَ ِٚم َِخِر, َأِو اخْلَ ْٕ ْؼِ ا ًَ ـَ اْف ِٜ ِم ُٜ افثَّٚفَِث َِ ْٔ َٚ َف َأُنَّ

 ِمُْْف. 

ٌٍَؾ  ـِ َج ِٚذ ْب ًَ ِٞ ُم ـْ َحِدي ُد ِم  . -ظْفرض اهلل -َرَواُه َأمْحَ
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َم:  دَّ ََ َُْْٔف َوَبْغَ َمٚ َت ْرُق َب ٍَ ُؾ َواْف ِّ َت , َوََتْ ـَ ي َٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ ُؾ َف
ِّ َت َٜ ََتْ َأنَّ افثَّٚفَِث

 , ـَ ي , َأْو ََخٍْس َوِظْؼِ ـَ ي ُٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ َِ ْٔ َٚ َف , َؾَتَْْحؾُّ إَِػ َأُنَّ ـَ ي ٌٍْع َوِظْؼِ َٜ َش َِ ْٔ َف

ٌٍْع َوِظْؼِ  . َأْو َش َٙ َّٚ َم ْقُل ُِم ََ َٚيُر َهَذا اْف ٌَ َذا َيَت , َوِِبَ ـَ  ي

:َٕ َٚاأَلِضَبُعٛ َُٔؼ  ٍُ اِيَدا ِٛ ِل افِّْْهِػ افثَِّّٚن.  اِيَك ـْ َأوَّ ٌٍْع َأْو َثَمٍن ِم َٚ ِف َش  َأُنَّ

ـْ َأبِِٔف  ٍْٔس  َظ َٕ ـِ ُأ ٌِْد اهللَِّ ْب ـِ َظ َٜ ْب َّٔ
ـْ َضِريِؼ َظىِ ُف َرَوى افىََّحِٚويُّ  ِم َّٕ ََٖل  "َأ َش

َٚل:  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -افٌَِّْلَّ  ََ ْدِر َؾ ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ـْ َف َهٚ ِف افِّْْهِػ »َظ رَّ ََتَ

َٚل:  ََ ََٖفُف َؾ ًَ َِخِر. ُثؿَّ َظَٚد َؾ ْٕ ـَ »ا ي ِٔل شإَِػ َثاَلٍث َوِظْؼِ ٌُْد اهللَِّ حُيْ َٚن َظ ـَ , َؿَٚل: َو

 َِ ْٔ َة إَِػ َف َّٝ َظْؼَ َٜ ِش َِ ْٔ َُْكُ َف , ُثؿَّ َي ـَ ي  .شِٜ َثاَلٍث َوِظْؼِ

:َٕ َٚاأَلِضَبُعٛ ٍُ ايٖػأزُؽ  ِٛ ـَ  اِيَك ٍٜ َأِو اْفِقْتِر ِم َِ ْٔ ٍٜ َأْو آِخِر َف َِ ْٔ ِل َف َٚ ِف َأوَّ َأُنَّ

ِْٔؾ.  َِّ  اف

ـْ  "ادََْراِشِٔؾ  "َأْخَرَجُف َأُبق َداُوَد  ِف ـَِتِٚب  ـِ إِْبَراِهَٔؿ  َظ ِِِؿ ْب ًْ ـْ ُم َأِب َظ

ًّٔٚ َأَتك افٌَِّْلَّ  : َأنَّ َأْظَرابِ ِٜ
َٔ
ٚفِ ًَ ـْ َأِب اْف َدَة  َظ َِ َوُهَق  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -َخ

َٚل:  ََ ْدِر؟ َؾ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ َٚل َفُف: َمَتك َف ََ ٍٜ »ُيَهعِّ َؾ َِ ْٔ ٍٜ َوآِخِر َف َِ ْٔ ِل َف ٌُقَهٚ ِف َأوَّ ُِ اْض

ْٔؾِ  َِّ ـَ اف ٌٚت. , َوَهَذا مُ شَواْفِقْتِر ِم ََ  ْرَشٌؾ ِرَجُٚفُف ثِ

ِٚن  َُ ٌٜ َظَذ إِْم ََ ٍِ
ا ُمتَّ ُِؿَّ َجرًّ َٓ ِٞ َؾ َد افثَّٚفِ ًْ ََْْٔٚهٚ َب َُ َْؿَقاِل افَّتِل َح ْٕ َومَجُِٔع َهِذِه ا

 .ٚ َٓ ِّٞ َظَذ اْفتَِمِش ٚ, َواحْلَ  ُحُهقَِلَ
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 : َرِبِّ ًَ ـُ اْف َُِؿ, َوَهَذا َوَؿَٚل اْب ًْ َٓ ُت  َٚ ِحُٔح َأُنَّ ًٓ افهَّ قَن َؿْق ُُ ُح َأْن َي ُِ َيْه

 آَخَر. 

ْقَل افََّْقِويُّ َوَؿَٚل:  ََ َر َهَذا اْف َُ ْٕ ِؿ َوَأ ِْ ًِ ِٚن اْف َُ ُٞ بِِْ٘م ََحِٚدي ْٕ َؿْد َتَيَٚهَرِت ا

ِٚر َذفَِؽ.  َُ ْٕ َْك إِلِ ًْ َغ, َؾاَل َم ٚحِلِ ـَ افهَّ ٌٜ ِم َٚظ ٚ, َوَأْخَزَ بِِف مَجَ  ِِبَ

ـْ  َؾ افىََّحِٚويُّ  َظ ََ َٕ ُٜ َأْرَبٍع  َو َِ ْٔ َٚ َف ُف َيَرى َأُنَّ َّٕ َز ؾِِٔف َأ ًٓ َجقَّ َأِب ُيقُشَػ  َؿْق

َٝ َذفَِؽ َظُْْف  ٌَ , َؾِْ٘ن َث ـَ ي ٌٍْع َوِظْؼِ , َأْو َش ـَ ي ٍْ آَخُطَوِظْؼِ ِٛ َٛ َق ُٗ  . َف

ُه إَِػ بَ  ـُ َردُّ
ُِ ّْ ٚ ُي َٓ ُو ًْ َْؿَقاِل, َوَب ْٕ ـَ ا ِْٔف ِم َِ ُٝ َظ ٍْ ًٍْض, َوإِْن َهَذا آَخُر َمٚ َوَؿ

ُٚيَر.  ٌَ َٚن َطِٚهُرَهٚ افتَّ  ـَ

ََا: ََا ُكلِّ ـْ  ََّأِزَجُخ ُؿ ِم َٓ ٍْ َم ُي ـَ ُؾ  َِ َٚ َتَْْت َِخِر, َوَأُنَّ ْٕ ْؼِ ا ًَ ـَ اْف َٚ ِف ِوْتٍر ِم َأُنَّ

ْؼِ ِظَْْد  ًَ , َوَأْرَجك َأْوَتِٚر اْف ْؼِ ًَ ٌَِٚب, َوَأْرَجَٚهٚ َأْوَتُٚر اْف ِٞ َهَذا اْف  َأَحِٚدي

ِٞ َأِب  ـَ َظَذ َمٚ ِف َحِدي ي , َأْو َثاَلٍث َوِظْؼِ ـَ ي ُٜ إِْحَدى َوِظْؼِ َِ ْٔ  فَ
ِٜ
َّٔ
ًِ ٚؾِ افنَّ

ٍْٔس  َٕ ـِ ُأ ٌِْد اهللَِّ ْب ٍٔد, َوَظ ًِ  . -رض اهلل ظْٓؿ-َش

ُٜ َذفَِؽ. ْٝ َأِدفَّ َم دَّ ََ , َوَؿْد َت ـَ ي ٌٍْع َوِظْؼِ ُٜ َش َِ ْٔ قِر َف ُٓ ّْ  ىػا َوَأْرَجَٚهٚ ِظَْْد اْْلُ
ْدِريِّ  ٚايصخٝح أْٗا يف ايعؿط األٚاخط َٔ ضَطإ; ٍٔد اخْلُ ًِ ـْ َأِب َش ًَ  -ؾ

ًَْؼَ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -, َؿَٚل: إِنَّ َرُشقَل اهللِ -رض اهلل ظْف  َػ اْف َُ اْظَت

 ٍٜ
َّٔ
ٍٜ ُتْرـِ

ٌَّ َْوَشَط, ِف ُؿ ْٕ ْؼَ ا ًَ َػ اْف َُ ـْ َرَمَوَٚن, ُثؿَّ اْظَت َل ِم َوَّ ْٕ ٚ ا ُِتَ َظَذ ُشدَّ

َؿ  َِّ َُ َع َرْأَشُف َؾ َِ , ُثؿَّ َأْض ِٜ
ٌَّ َُ ِٜ اْف َٔ ِٚح َٕ َٚهٚ ِف  َِٔدِه َؾَْحَّ ِهَر بِ ََٖخَذ احْلَ َحِهٌر, َؿَٚل: َؾ
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َٚل:  ََ ْقا ِمُْْف, َؾ َٕ ,  "افََّْٚس, َؾَد َٜ َِ ْٔ َِّ ُس َهِذِه اف ِّ َل, َأْفَت َوَّ ْٕ ْؼَ ا ًَ ُٝ اْف ٍْ َُ إِّنِّ اْظَت

ـْ ُثؿَّ اْظتَ  َّ ََواِخِر, َؾ ْٕ ْؼِ ا ًَ َٚ ِف اْف َٔؾ يِل: إُِنَّ َِ , َؾ ُٝ َْوَشَط, ُثؿَّ ُأتِٔ ْٕ ْؼَ ا ًَ ُٝ اْف ٍْ َُ

َتُِْػ  ًْ َٔ ِْ َتَُِػ َؾ ًْ ْؿ َأْن َي ُُ َّٛ ِمْْ ُف, َؿَٚل:  "َأَح ًَ َػ افَُّْٚس َم َُ ٚ »َؾْٚظَت َٓ َوإِّنِّ ُأِريُت

ٚ َٓ َٜ ِوْتٍر, َوإِّنِّ َأْشُجُد َصٌَِٔحَت َِ ْٔ ِٜ إِْحَدى ش ِف ضٍِغ َوَمٚءٍ  َف َِ ْٔ ـْ َف ٌََح ِم َْٖص َؾ

ُت  َْٖبَكْ ِجُد,  َؾ ًْ َػ ادَْ ـَ َمُء, َؾَق ًَّ َىَرِت اف َّ ٌِْح, َؾ , َوَؿْد َؿَٚم إَِػ افهُّ ـَ ي َوِظْؼِ

ِف ؾِ  ٍِ ْٕ ُٜ َأ ٌِْح, َوَجٌُُِْٔف َوَرْوَث ـْ َصاَلِة افهُّ َم افىَِّغ َوادََْٚء, َؾَخَرَج ِحَغ َؾَرَغ ِم ِٓ ٔ

ََواِخرِ  ْٕ ْؼِ ا ًَ ـَ اْف ـَ ِم ي ُٜ إِْحَدى َوِظْؼِ َِ ْٔ "افىُِّغ َوادَُْٚء, َوإَِذا ِهَل َف
 (ُ)

. 

ثؿ إٕف ؿد ثٌتٝ ظـ ظدة مـ افهحٚبٜ رض اهلل ظْٓؿ, أُنٚ ف فِٜٔ افًٚبع 

صذ اهلل ظِٔف  -وافًؼيـ جزًمٚ, وجٚء ظـ بًوٓؿ أُنٚ وؿًٝ فرشقل اهلل 

رض اهلل  -قاحد وافًؼيـ, ـم هق حديٞ أب شًٔد ف فِٜٔ اف -وشِؿ 

-وـذفؽ فِٜٔ افثٚفٞ وافًؼيـ, ـم ف حديٞ ظٌداهلل بـ إٔٔس  -ظْف 

 , وجٚء أُنٚ ف فِٜٔ اخلٚمس وافًؼيـ. -رض اهلل ظْف

مـ ؿٚم افًٚم أدرك فِٜٔ ": -رض اهلل ظْف  -وأمٚ ؿقل ابـ مًًقد 

ٚ ف ـؾ افًٚم, وفُـ مـ ؿٚم فٔؾ افًٚم , ؾٓق ظذ طٚهره, وٓ يريد أُن"افَدر

ـِف؛ ٓبد أن يدرك فِٜٔ افَدر, ٕن فِٜٔ افَدر ف افًؼ إواخر مـ 

 رموٚن, وهل ف افًٚم.

                                                           
 (.ُُٕٔ(, كمسلم في صحيحو برقم: )َِِٕأخرجو البخارم في صحيحو برقم: ) (ُ)
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 و ـذا ؿقل مـ ؿٚل: مـ ؿٚم رموٚن أدرك فِٜٔ افَدر. 

مـ صذ افًنٚء ف مجٚظٜ ؾَد أدرك فِٜٔ "وروي ظـ شًٔد بـ ادًٔٛ: 

صذ اهلل ظِٔف  -ئَّٓٚ, ويهع ؾٔٓٚ, فَقل افٌْل  , فُـ إؾوؾ أن"افَدر

َر َففُ : »-وشِؿ  ٍِ ًٚبٚ ُؽ ًَ
ٚ َواْحتِ ًٕ ْدِر إِيَم ََ َٜ اْف َِ ْٔ ـْ َؿَٚم َف شَم

(ُ)
 . 

فِٜٔ افَدر مـ وؿٝ افًنٚء » -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -وؿد صذ افٌْل 

 .-رض اهلل ظْف -ـم ف حديٞ أب ذر ش حتك ـٚد أن يدرـٓؿ افٍالح

 اٌ احللن٘ مً إخفاء لٔل٘ الكدز:  بٔ

 (: 4/266ثِ قاٍ احلافغ ابٔ حجط ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايفتح )
َمُء:  َِ ًُ ٚ, َؿَٚل اْف َٓ ُٚد ِف اْفتَِمِش َٓ

ْجتِ ِٓ َْٔحُهَؾ ا
ْدِر فِ ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ِٚء َف ٍَ ُٜ ِف إِْخ َّ ُْ احْلِ

ْؿُتِكَ ظَ  َٓ  ٌٜ َِ ْٔ ٚ َف ْٝ ََلَ َِّْٔ .بِِخاَلِف َمٚ َفْق ُظ ِٜ
ًَ ُّ ِٜ اْْلُ ْحُقُه ِف َشَٚظ َٕ َم  دَّ ََ َم َت ـَ  ,ٚ َٓ ْٔ َِ 

, َوِف مَجٍِٔع َرَمَوَٚن,  ِٜ
َْ ًَّ َٚ ِف مَجِِٔع اف َُقُل إُِنَّ ـْ َي ُٜ ُمىَِّرَدٌة ِظَْْد ِم َّ ُْ َوَهِذِه احْلِ

 َ ْٕ َّٓ َأنَّ ا , إِ ًٜ َِخِر, َأْو ِف َأْوَتِٚرِه َخٚصَّ ْٕ ْؼِ ا ًَ َُٔؼ   َأْو ِف مَجِِٔع اْف َل ُثؿَّ افثَِّّٚن َأْف وَّ

 ىػابِِف. 
 بٔاٌ عالمات لٔل٘ الكدز: 

 قاٍ احلافغ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
؟  َٓ ْٝ َفُف َأْم  ََ ـْ ُوؾِّ ُر دَِ َٓ ٌٜ َتْي ٚ َظاَلَم قا َهْؾ ََلَ ٍُ َِ  َواْخَت

:ٌَ ٍء َشِٚجدا.  َفٔكٝ ؾَّ َرْ ـُ  َيَرى 

                                                           
 (.َٕٔ(, كمسلم في صحيحو برقم: )َُُٗأخرجو البخارم في صحيحو ) (ُ)
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 قاٍ أبٛ ذلُس غسزٙ اهلل تعاىل: 
 ٓ دفٔؾ ظِٔف يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ. وهذا افُالم

 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
.  َٚقٌٝ: ِٜ

َّ
ًٜ َحتَّك ِف ادََْقاِوِع اْدُْيِِ ًَ

ٍٚن َشٚضِ َُ ؾِّ َم ـُ َقاُر ِف  ْٕ َ ْٕ  ا

 قاٍ أبٛ ذلُس غسزٙ اهلل تعاىل: 
ِٔف وظذ آفف وهذا افُالم أيًوٚ ٓ دفٔؾ ظِٔف يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظ

 وشِؿ.

 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
:ٌَ .  َٚٔقٝ ِٜ َُ ـَ اْدَاَلئِ ُع َشاَلًمٚ, َأْو ِخَىًٚبٚ ِم َّ ًْ  َي

 قاٍ أبٛ ذلُس غسزٙ اهلل تعاىل: 
وهذا افُالم أيًوٚ ٓ دفٔؾ ظِٔف يثٌٝ ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف 

 وشِؿ.

 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
:ٌَ ْٝ َفُف. َظاَلَمتُ  َٚٔقٝ ََ ـْ ُوؾِّ ُٜ ُدَظِٚء َم ٚ اْشتَِجَٚب َٓ 

 قاٍ أبٛ ذلُس غسزٙ اهلل تعاىل: 
 .افهحٔح إٔف يرجك اشتجٚبٜ افدظٚء وأمٚ اْلزم ؾٚهلل أظِؿ

 ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: 
 : يُّ َٚواْخَتَٚر افىََّزِ ُهقَِلَ ُط حِلُ َٓ ُيْنَسَ ُف  َّٕ ِزٍم, َوَأ َٓ ُٜ  َأنَّ مَجَِٔع َذفَِؽ َؽْرُ  ُرْؤَي

َٓ َشَمُظُف.  ٍء, َو  َرْ
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 قاٍ أبٛ ذلُس غسزٙ اهلل تعاىل: 
وؿد يًتنًر اإلًٕٚن ف تِؽ افِِٜٔ ضّْٖٕٜٔ ٍٕس, وهدوء بٚل, وشُْٜٔ, 

 وهذا فًِف بًٌٛ تْزل ادالئُٜ إػ إرض.

ٌٖ حصٍٛ األجط يف ي١ًٝ ايكسض ٜهٕٛ ملٔ ٚفكت ي٘, أٚ ملٔ قاَٗا 
 ٚصالٖا؟

 ط ضمح٘ اهلل تعاىل: قاٍ احلافغ ابٔ حج
ٚ َوإِْن  َٓ ُف َؿَٚم َّٕ َؼ َفُف َأ ٍَ ـِ اتَّ ٚ دَِ َٓ ْٔ َِ ُٛ َظ قا َأْيًوٚ َهْؾ حَيُْهُؾ افثََّقاُب ادَُْرتَّ ٍُ َِ َواْخَت

ٚ َفُف؟  َٓ
ٍِ ْن ـَ ُػ َذفَِؽ َظَذ  ٌء, َأْو َيَتَقؿَّ ْر َفُف َرْ َٓ  َلْ َيْي

َرِبِّ  ًَ ّي اْف ِل ذهٛ افىََّزِ َوَّ ْٕ . َوإَِػ ا ٌٜ  , َومَجََٚظ

ِٞ َأِب  ـْ َحِدي ٍِِؿ ِم ًْ َثُر, َوَيُدلُّ َفُف َمٚ َوَؿَع ِظَْْد ُم ـْ َ ْٕ َٛ ا َوإَِػ افثَِّّٚن َذَه

ـْ  َد َم ٌََٚدَة ِظَْْد َأمْحَ ِٞ ُظ ٚ َوِف َحِدي َٓ َْ َُٔقاؾِ ْدِر َؾ ََ َٜ اْف َِ ْٔ ْؿ َف َُ ـْ َي ِظ َم ٍْ َِ ُهَرْيَرَة بِ

ٚبً  ًَ
ٚ َواْحتِ ًٕ ٚ إِيَم َٓ ْٝ َفُف. َؿَٚم ََ  ٚ ُثؿَّ ُوؾِّ

:ٟٗ ِٚ َٛ ٍَ ايٖٓ ٚ.  َقا َٓ َُ َُٔقاؾِ ْدِر َؾ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ َٚ َف ُؿ َأُنَّ َِ ًْ ٚ َأْي َي َٓ َُ َْك ُيَقاؾِ ًْ  َم

:ٌُ َُ ُِٜخَت ْؿ ُهَق َذفَِؽ.  َٚ َِ ًْ َْمِر َوإِْن َلْ َي ْٕ ِس ا ٍْ َٕ ٚ ِف  َٓ َُ قَن ادَُْراُد ُيَقاؾِ ُُ  َأْن َي

ـِ  ِٞ ِزرِّ ْب ٍْٔش,  َوِف َحِدي ٌَ ًُقٍد رض اهلل ظْف ُح ًْ ـِ ابـ َم ِؿ "َؿَٚل: َظ َُ ـْ َي َم

ْدرِ  ََ َٜ اْف َِ ْٔ ْٛ َف ْقَل ُيِه ْقَفْغِ َأْيًوٚ. "احْلَ ََ ِْ ٌؾ فِ ِّ َت  , َوُهَق ُُمْ

: َوَؿَٚل افََّْقِويُّ َأْيًوٚ:  ِٞ ـْ َؿَٚم َرَمَوٚنَ »ِف َحِدي : ش, َم ِٞ ـْ َؿَٚم »َوِف َحِدي َم

ْدرِ  ََ َٜ اْف َِ ْٔ َٜ ش, َف َِ ْٔ ـْ َؿَٚم َف ْدِر َحَهَؾ َفُف َذفَِؽ, َوَم ََ َٜ اْف َِ ْٔ ـْ َؿَٚمُف َوَفْق َلْ ُيَقاؾِْؼ َف ُه: َم
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ِؿ  ِْ ًِ ِٜ بِْٚف ََ ِر ادَُْقاَؾ ًِ ٍْ ـْ َت ٚ َحَهَؾ َفُف, َوُهَق َجٍٚر َظَذ َمٚ اْخَتَٚرُه ِم َٓ ََ ْدِر َؾَقاَؾ ََ اْف

 َٕ ُح ِف  جَّ ٚ, َوُهَق افَِّذي َيَسَ ـْ َؿَٚم ِِبَ ِزيِؾ دَِ ُُِْٕر ُحُهقَل افثََّقاِب اْْلَ َٓ ُأ َيِري, َو

ْؼ َفُف.  ٚ, َوَفْق َلْ ُتَقؾَّ ْؿ ِِبَ َِ ًْ ْدِر َوإِْن َلْ َي ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ِٚء َف ٌَ ْبتِ ِٓ 

ِ ادَْْقُظقِد بِِف. 
ًَغَّ اَلُم َظَذ ُحُهقِل افثََّقاِب ادُْ َُ َم اْف َّٕ  َوإِ

 ََ ُظقا َظَذ اْف ٚ َصْخٌص ُدوَن َوَؾرَّ ُف ََيَْتصُّ ِِبَ َّٕ ٚ, َأ ِؿ ِِبَ ِْ ًِ اِط اْف ْقِل بِْٚصِسَ

ٍٝ َواِحٍد. 
ْٔ ٚ ِف َب ًً ٚ َم َٕ ٚ ـَ َخَر, َوَفْق  ِٔ َنُػ  ُْ َٓ ُي َنُػ فَِقاِحِد َو ُْ ُٔ  َصْخٍص, َؾ

:ٟٗ ٍَ ايطََّبِط ـْ َزَظَؿ أَ  ََٚقا ِذِب َم ـَ ْدِر َدفٌِٔؾ َظَذ  ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ِٚء َف ٍَ ُر ِف ِف إِْخ َٓ ُف َيْي َّٕ

ْ ََيَْػ  ٚ َل ًَّ َٚن َذفَِؽ َح ـَ , إِْذ َفْق  ِٜ
َْ ًَّ ُر ِف َشٚئِِر اف َٓ َٓ َيْي ُٔقِن َمٚ  ًُ ِْ ِٜ فِ َِ ْٔ َِّ َِْؽ اف تِ

َٔٚيِل َرَمَوٚن.  ـْ َف ِٜ َؾْواًل َظ َْ ًَّ َٔٚيِل اف ـْ َؿَٚم َف ؾِّ َم ـُ  َظَذ 

:١َٔٝ ُُٓٔرِي ٔفٞ اِيَخأؾ فُ  َٚتعكب٘ بٔ اِي َّٕ َٖ ِٛ  بِ ِذي ُْ ْقِل بِٚفتَّ ََ ٌِل إِْضاَلُق اْف
ٌَ َٓ َيْْ

ٌَِٚدِه,  ـْ ِظ ـْ َصَٚء اهللَُّ ِم ِٜ دَِ َراَم َُ قَن َذفَِؽ َظَذ َشٌِِٔؾ اْف ُُ فَِذفَِؽ, َبْؾ ََيُقُز َأْن َي

َؿ َلْ حَيُْكِ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ٚ َؿْقٌم ُدوَن َؿْقٍم, َوافٌَِّْلُّ َصذَّ اهللَُّ َظ َْٔخَتصُّ ِِبَ , َوَلْ  َؾ َٜ َم الَّ ًَ اْف

ُزوَل ادََْىِر  ُٕ ٍٔد  ًِ َٚهٚ َأُبق َش َُ ِٜ افَّتِل َح َْ ًَّ ُٜ ِف اف اَلَم ًَ ِٝ اْف َٕ ٚ ـَ , َوَؿْد  َٜ َراَم َُ َيِْْػ اْف

 َٓ ُف  َّٕ ٚ َأ َٕ ٚد ََ ََِِض َرَمَوُٚن ُدوَن َمَىٍر َمَع اْظتِ َِْغ َيْْ ًِّ ـَ اف ثًِرا ِم ـَ َرى  َٕ ـُ  ْح َٕ َو

ُِق َرَمَوٚنُ  ْدِر.  ََيْ ََ ِٜ اْف َِ ْٔ ـْ َف  ِم

َقاِرَق. َبْؾ  ـْ َرَأى اخْلَ َّٓ َم ٚ إِ َٓ َيََُْٚلَ ْدِر  ََ َٜ اْف َِ ْٔ ُد َأنَّ َف َِ َت ًْ َٕ َؿَٚل: َوَمَع َذفَِؽ َؾاَل 

ـْ ؽَ  ٌََٚدِة ِم
ًِ َّٓ َظَذ اْف ٚ إِ َٓ َٜ َلْ حَيُْهْؾ ِمْْ َِ ْٔ َِّ َؽ اف ِْ ْرِ َؾْوُؾ اهللَِّ َواِشٌع, َوُربَّ َؿٚئٍِؿ تِ
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ٌََٚدِة 
ًِ ٌََٚدٍة, َوافَِّذي َحَهَؾ َظَذ اْف ـْ َؽْرِ ِظ ِٚرَق ِم ِٜ َخِٚرٍق, َوآَخَر َرَأى اخْلَ ُرْؤَي

 َأْؾَوُؾ. 

ًٜ بِِخاَلِف  َراَم ـَ  َّٓ قَن إِ ُُ َٚ تًحٔؾ َأْن َت َم ِهَل بٚٓشتَٚمٜ, َؾُِ٘نَّ َّٕ ُة إِ ْزَ
ًِ َواْف

, َوؿَ  ًٜ َراَم ـَ ُع  ََ ْد َي ََ ِٚرِق, َؾ َُِؿ. اخْلَ , َواهللَُّ َأْظ ًٜ ُع ؾِْتَْ ََ  ْد َي

 : ِرِبِّ ٌْ ْقيِلِّ ادَْ ـِ احْلَ ًَ ْقِل َأِب احْلَ ََ ِٞ َردٌّ فِ ََحِٚدي ْٕ َٜ َوِف َهِذِه ا َِ ْٔ ُف اْظَتَزَ َف َّٕ َأ

ٚ ـَ ََحِد ,َؾِْ٘ن  ْٕ َٜ ا َِ ْٔ قُن َدائًِم َف ُُ َٚ َت ِرِه, َوَأُنَّ ُّ ْتُف ُضقَل ُظ ٍُ ْؿ َت َِ ْدِر, َؾ ََ ُل اْف َن َأوَّ

ـْ َذفَِؽ َأْن  ا, َوَفِزَم ِم ُِؿَّ َجرًّ , َوَه ـَ ي ٍع َوِظْؼِ ًْ
َٜ تِ َِ ْٔ ْٝ َف َٕ ٚ ـَ ََحِد,  ْٕ َٜ ا َِ ْٔ ِر َف ْٓ افنَّ

 . ٌٜ ًَ ْؼِ ََخْ ًَ وَرِة َأنَّ َأْوَتَٚر اْف ْؼِ اْفَقَشِط فَِيُ ًَ ـَ اْف َتْغِ ِم َِ ْٔ قَن ِف َف ُُ  َت

َر ظَ  َٖخَّ ـْ َت ًُْض َم َٚل َوَظَٚرَوُف َب ََ . ُْْف َؾ ِٜ
ًَ ُّ َٜ اْْلُ َِ ْٔ ًم َف

قُن َدائِ ُُ َٚ َت  : إُِنَّ

ِٚع  مْجَ َٓ َأْصَؾ َفُف, َبْؾ ُهَق خُمَٚفٌِػ إِلِ  ٚ , َوـاَِلُُهَ ـِ ًَ ْحَق َؿْقِل َأِب احْلَ َٕ َر  ـَ َوَذ

, َوبِٚهللَِّ اف دِّ ٍٚف ِف افرَّ ـَ َم, َوَهَذا  دَّ ََ َم َت ـَ َر  َّ ِد ُظ ْٓ ِٜ ِف َظ َحَٚب  ىػاتَّْقؾِٔؼ. افهَّ
********** 
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 ]بيان ما يقال لمن أدرك ليلة القدر[

ـْ ) – 111 ٚ  َوَظ َٓ َٜ َرِضَ اهللَُّ َظْْ َٝ َظٚئَِن : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ, َأَرَأْي ُٝ ِْ : ُؿ ْٝ َؿَٚف

ٚ َٓ ْدِر, َمٚ َأُؿقُل ؾِٔ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ  َف
ٍٜ َِ ْٔ ُٝ َأيَّ َف ّْ

ؿَّ »َؿَٚل:  ?إِْن َظِِ ُٓ َِّ قٌّ  ُؿقيِل: اف ٍُ ََّٕؽ َظ إِ

َق َؾْٚظُػ َظِّْل ٍْ ًَ ُّٛ اْف
شَُتِ

 (ُ)
َحُف  , َؽْرَ َأِب َداُوَد, َوَصحَّ ُٜ ًَ ّْ . َرَواُه اخْلَ

ٚـِؿُ  , َواحْلَ ِمِذيُّ ْ  (.افسِّ

                                                           
(, كابن ماجو ُّّٓ(, كالترمذم )ِٕٖ« )عمل اليـو كالليلة»أخرجو اإلماـ النسائي في  (ُ)

( كقاؿ الترمذم: حسن صحيح. كىو في َّٓ/ ُ(, كالحاكم )ُُٕ/ ٔ)(, كأحمد َّٖٓ)
(, كقاؿ فيو: كذا قاؿ ّْٗأحاديث معلة ظاىرىا الصحة لإلماـ الوادعي رحمو اهلل تعالى )

الترمذم رحمو اهلل كظاىره أنو حسن بهذا اإلسناد, كلكن في "تهذيب التهذيب" في ترجمة     
في كتاب النكاح من "السنن": لم يسمع من عائشة. كقد ركاه عبد اهلل بن بريدة كقاؿ الدارقطني 

( من حديث سليماف بن بريدة عن عائشة كما أظن ََٓالنسائي في "عمل اليـو كالليلة" ص )
سليماف سمع من عائشة فإني لم أجد لو في "تحفة األشراؼ" إال ىذا كلم يصرح بالتحديث, ثم 

اليـو كالليلة" للنسائي كيكفي للحديث أنو ال يعلم إنو قد اختلف فيو على سفياف كما في "عمل 
سماع سليماف من عائشة كقد جاء الحديث موقوفان على عائشة كفيو عبد اهلل بن جبير ككاف شريك 
مسركؽ على السلسلة مسركؽ كالراكم لهذا األثر لم أجد لو ترجمة. كصححو اإلماـ األلباني 

ي الصحيحة لإلماـ األلباني رحمو اهلل تعالى برقم (, كىو فَُِٗرحمو اهلل تعالى في المشكاة )
كتبعو  -( ِّّ/ّ(, كقاؿ فيو: كقد أعل بما ال يقدح, فقاؿ الدارقطني في "سننو " )ّّّٕ)

(: "لم يسمع من عائشة شيئان "! كذا ُفي حديث آخر لعبد اهلل بن بريدة ) -( ُُٖ/ٕالبيهقي )
ؿ الحديث المشار باالنقطاع, في رسالتي "نقد قاال! كقد كنت تبعتهما برىة من الدىر في إعال

( , كاآلف؛ فقد رجعت عنو؛ ألني تبينت أف النفي المذكور ال يوجد ما ْٓنصوص حديثية" )ص 
يؤيده, بل ىو مخالف لما استقر عليو األمر في علم المصطلح أف المعاصرة كافية إلثبات 

تخريج بعض األحاديث, كعبد اهلل بن  االتصاؿ بشرط السالمة من التدليس, كما حققتو مبسطان في
بريدة لم يـر بشيء من التدليس, كقد صح سماعو من أبيو كما حققتو في الحديث المتقدـ 

=   ( , بل ثبت أنو دخل مع أبيو على معاكية في "مسند ّٔ( كغيره, كتوفي أبوه سنة )َِْٗ)



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]بيان ما يقال لمن أدرك ليلة القدر[  

 

[416] 
 

  

 ******************************* الشرح:

ٚب ذـر هذا افدظٚء فٌٔٚن اشتحٌ ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح:

ًٜ فِدظٚء., َدرف فِٜٔ اف  مـ أرجك افِٔٚيل اشتجٚب

احلديٞ ؿد رجح وؿٍف, وأظؾ بَٕٚٓىٚع, ـم ف أحٚديٞ مًِٜ طٚهرهٚ و

 افهحٜ؛ ٕن ظٌد اهلل بـ بريدة ل يًّع مـ ظٚئنٜ رض اهلل ظْٓٚ.

وؿد تقبع بروايٜ أخقه شِٔمن بـ بريدة, وهق ؿد ظٚس ظٚئنٜ رض اهلل 

إمُٚن إلمٚم مًِؿ يُتٍل بٚدًٚسة مع ظْٓٚ, ؾٓق ظذ ذط مًِؿ؛ ٕن ا

 .افَِل

ْدرِ » قْلُ: ََ ُٜ اْف َِ ْٔ  َف
ٍٜ َِ ْٔ ُٝ َأيَّ َف ّْ

َٝ إِْن َظِِ  ش.َأَرَأْي

 بٔاٌ ضبب تطنٔت لٔل٘ الكدز بَرا االضه: 

 (: 8/57قاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ؾطح َػًِ )

                                                                                                                                        

 ( , فقد عاصرىا يقينان,ٕٓ( , كعائشة ماتت سنة )َٔ( , كمعاكية مات سنة )ّْٕ/ٓأحمد" )= 
كلذلك أخرج لو الشيخاف ركايتو عن بعض الصحابة ممن شاركها في سنة كفاتها أك قاربها, مثل 

( . بل كذكركه فيمن ركل عن عبد ٖٓعبد اهلل بن مغفل, كقريب منو سمرة بن جندب مات سنة )
لم يعرج الحافظ  -كرتلما ذ  -( , كلم يعلوىا باالنقطاع, كلعلوِّاهلل بن مسعود المتوفى سنة )

المزم على ذكر القوؿ المذكور, إشارة إلى توىينو, ككذلك الحافظ الذىبي في "تاريخو ", كنحا 
( , فلم يذكره باإلرساؿ إال بركايتو ّّٖ/ِِٓنحوىما الحافظ العالئي في "جامع التحصيل " )

ر اآلخر: أنو ثبت عن عن عمر, كىذا ظاىر جٌدان؛ ألنو كلد لثالث خلوف من خالفة عمر... كاألم
عائشة أنها قالت: لو علمت أم ليلة ليلة القدر؛ لكاف أكثر دعائي فيها أف أسأؿ اهلل العفو 

( من طريقين عنها, كمن ّٕ َ ِ( , كالبيهقي في "الشعب " )ٖٕٖكالعافية. ركاه النسائي )
 الظاىر أنها ال تقوؿ ذلك إال بتوقيف. كاهلل أعلم. 
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َُا٤ُ: ٍَ اِيُعًَ ْدِر  َقا ََ ُٜ اْف َِ ْٔ ْٝ َف َٔ ِّّ َْؿَداِر َوُش ْٕ ـَ ا ِٜ ِم َُ اَلئِ َّ ِْ ٚ فِ َٓ ُٛ ؾِٔ َت ُْ دَِٚ ُي

 . ِٜ
َْ ًَّ َِْؽ اف قُن ِف تِ ُُ َجِٚل افَّتِل َت ْٔ َْرَزاِق َوا ْٕ  َوا

ْقفِِف تًٚػ:  ََ  . {ؾٔٓٚ يٍرق ـؾ أمر حُٔؿ}ـَ

َٚػ:  ًَ ٚ بِِْ٘ذِن رِبؿ مـ ـؾ أمر}َوَؿْقفِِف َت َٓ وُح ؾِٔ ُٜ َوافرُّ َُ ُل اداََْلئِ   .{َتَْزَّ

ْؿ,  ِٓ تِ ٍَ ـْ َوطِٔ ِؾ َمٚ ُهَق ِم ًْ
ٍِ ُْٖمُرُهْؿ بِ ٚ َوَي َٓ قُن ؾِٔ ُُ َٔ ِٜ َمٚ َش َُ اَلئِ َّ ِْ ُر فِ ِٓ َوُه ُيْي

ِديُرُه َفُف.  َْ َٚػ بِِف, َوَت ًَ ُؿ اهللَِّ َت ِْ ٌََؼ ِظ َّٚ َش ؾُّ َذفَِؽ ُِم ـُ  َو

:ٌَ ٚ.  َٚٔقٝ َٓ
ؾِ ًَِيِؿ َؿْدِرَهٚ َوَذَ ْدِر فِ ََ ُٜ اْف َِ ْٔ ْٝ َف َٔ ِّّ  ُش

 ِٞ ْهِر؛ فأِْلََحِٚدي ٚ إَِػ آِخِر افدَّ َٓ َتدُّ بِِف َظَذ ُوُجقِدَهٚ َوَدَواِم ًْ ـْ ُي َع َم َوَأمْجَ

قَرِة.  ُٓ ِٜ ادَْْن ِحَٔح  ىػاافهَّ
قٌّ » قْلُ: ٍُ ََّٕؽ َظ ؿَّ إِ ُٓ َِّ  ش.اف

أي ـثر افًٍق وافتجٚوز وافهٍح, وهق مـ أشمء اهلل ظز وجؾ افًٍق: 

 ظـ ظٌٚده.افذي يتجٚوز ويهٍح ويًٍق 

 قاٍ ايؿٛناْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايٌٓٝ: 
 :) قٌّ ٍُ ََّٕؽ َظ .َؿْقُفُف: )إ ٍٜ ٌَ ٌََٚف ُٜ ُم ٌَ ِٚء َوَتْنِديِد اْفَقاِو ِصٔ ٍَ ْغِ َوَوؿِّ اْف ًَ ْتِح اْف ٍَ  بِ

َِِمِت.  :َوؾِٔفِ  َُ ِذِه اْف ِٜ ِِبَ َِ ْٔ َِّ َظِٚء ِف َهِذِه اف ٌَِٚب افدُّ  ىػاَدفٌِٔؾ َظَذ اْشتِْح
ُّٛ » ُ:قْل

قَ  َُتِ ٍْ ًَ   .شاْف

إثٌٚت صٍٜ ادحٌٜ هلل رب افًٚدغ, وؿد تَدم  ذـر إدفٜ افتل  ّفُٔ:

 تثٌٝ هذه افهٍٜ هلل ظز وجؾ, وهل صٍٜ تِٔؼ بف شٌحٕٚف وتًٚػ.
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ؿ مٚ رؾع إفٔف رء إٓ وفذفؽ ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِ

ـْ  َة رض اهلل ظْف,ُهَرْيرَ  مـ حديٞ َأِب  ففٞ َػًِ:ضِٛ افًٍق,   َرُشقلِ  َظ

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللِ َِ َؿ, َظ َِّ ْٝ  َمٚ: »َؿَٚل  َوَش َه ََ َٕ  ٌٜ ـْ  َصَدَؿ ًٌْدا اهللُ َزادَ  َوَمٚ َمٍٚل, ِم  َظ

ٍق, ٍْ ًَ َّٓ  بِ ا, إِ َّٓ  هلِلَِّ  َأَحٌد  َتَقاَوعَ  َوَمٚ ِظزًّ فُ  إِ ًَ شاهللُ َرَؾ
(ُ)

. 

 عٓس أبٞ زاٚز:ٚنصيو 
ٌْدِ  ـِ  هللَِّا مـ حديٞ َظ ِرو ْب ّْ ـِ  َظ ِٚص  ْب ًَ  َرُشقَل  َأنَّ  ,-رض اهلل ظْٓم-اْف

ْٔفِ  اهللُ َصذَّ  اهللَِّ َِ َِّؿَ  َظ ٚؾُّقا: »َؿَٚل  َوَش ًَ ُدودَ  َت ْؿ, ؾَِٔم  احْلُ ُُ َْْٔ ِْل َؾَم  َب ٌَ َِ ـْ  َب  َحدٍّ  ِم

ْد  ََ َٛ  َؾ شَوَج
(ِ)

. 

 . شَظِّْل َؾْٚظُػ » قْلُ:

 فًٍؾ اخلر ؾٔم يٖت مـ ظّري.أي جتٚوز ظْل ؾٔم مٙ, ووؾَْل 

ؾٓذا افدظٚء جِٔؾ افَدر, ظئؿ اخلر, ؾًذ ادًِؿ أن حيرص ظذ أن 

د ؿٌؾ افتًِٔؿ, أو يَقفف ف دظٚئف, شقاء ـٚن ف افًجقد, أو ف ظَٛ افتنٓ

مْف, وف فٔٚيل افَدر وهل ف رموٚن, وف افًؼ إواخر ف أي وؿٝ آخر, 

 ., ؾِٔحرص ظِٔف ادًِؿ, واهلل ادًتًٚن ؽر رموٚنوـذفؽ فافقترة, 

********** 

                                                           
 (.ِٖٖٓفي صحيحو ) أخرجو اإلماـ مسلم (ُ)

(, كصححو اإلماـ األلباني ْٖٖٓ, كالنسائي برقم )(ّْٕٔ) سننوفي  أبو داكدأخرجو اإلماـ  (ِ)
 رحمو اهلل تعالى في صحيح السنن.



 ٍب٘ الطالو غسح بلْغ املساو مً أدل٘ األحلاو

 ]بيان حكم شد الرحال من أجل االعتكاف والعبادة للمساجد الثالثة[  

 

[419] 
 

  

]بيان حكم شد الرحال من أجل االعتكاف والعبادة 

 للمساجد الثالثة[

ـْ ) – 111 ًِٔدٍ  َأِب  َوَظ ْدِريِّ  َش  اهللَِّ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  - ظْف اهلل رض - اخْلُ

َحُٚل  ُتَندُّ  َٓ »: وشِؿ ظِٔف اهلل صذ - َّٓ  افرِّ ِٜ  إَِػ  إِ ِٚجَد  َثاَلَث ًَ ِجدِ : َم ًْ  ادَْ

َرامِ  ِجِدي, احْلَ ًْ ِجدِ , َهَذا َوَم ًْ َْؿَل  َوادَْ ْٕ شا
(ُ)

ٌؼ .  ٍَ ْٔفِ  ُمتَّ َِ  .(َظ

 ******************************* الشرح:

فٌٔٚن حُؿ صد افرحٚل مـ أجؾ  ضاق املصيف زمحُ اهلل تعاىل احلدٓح:

 آظتُٚف وافًٌٚدة إػ ادًٚجد افثالثٜ.

 صد افرحٚل فِتجٚرة ٓ حرج ؾٔٓٚ.وأمٚ 

 : ٚحنٛ شيو يعباز٠ ٚاالعتهافكصس اي ٚأَا
ال يؼع إٓ إػ ادًٚجد افثالثٜ: ادًجد احلرام, وادًجد افٌْقي, ؾ

 وادًجد آؿل.

إٓ إذا ـٚن صد افرحٚل مـ أجؾ ضِٛ افًِؿ, فقجقد افًِمء ف مُٚن 

 تحٛ أيًوٚ.مًغ, أو مراـز ٕهؾ افًْٜ, ؾٓذا ُمٚ يً

 َبُٚب " ٚقس بٛب اإلَاّ ايبداضٟ ضمح٘ اهلل تعاىل يف صخٝخ٘ فكاٍ:

ِٛ  ِف  اخُلُروِج  َِ ِْؿِ  َض ًِ  ."اف

                                                           
 .(ُْٓ/ ٕٔٗ - ٕٓٗ/ ِ) مسلماإلماـ ك  ,(ُُٕٗ) البخارمأخرجو اإلماـ  (ُ)
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ـُ  َجٚبِرُ  َوَرَحَؾ " ثِ قاٍ ضمح٘ اهلل تعاىل: ٌْدِ  ْب َرةَ  اهللَِّ َظ ًِ ٍر, َم ْٓ ٌْدِ  إَِػ  َص  َظ

ـِ  اهللَِّ ٍْٔس, ْب َٕ ٍٞ  ِف  ُأ  ."َواِحدٍ  َحِدي

 ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل:   اإلَاّٚيف غٓٔ 
َٕسِ  ـِ  مـ حديٞ َأ  اهللَُّ  َصذَّ  اهللَِّ  َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  َمٚفٍِؽ رض اهلل ظْف, ْب

ْٔفِ  َِ َِّؿَ  َظ ـْ : »َوَش ِٛ  ِف  َخَرَج  َم َِ ِْؿِ  َض ًِ قَ  اف ُٓ  : شَيْرِجعَ  َحتَّك اهللَِّ َشٌِٔؾِ  ِف  َؾ

ٌٞ  َهَذا» قاٍ اإلَاّ ايرتَصٟ ضمح٘ اهلل تعاىل: ـٌ  َحِدي ًَ ٌٛ  َح  َوَرَواهُ  َؽِري

ؿْ  ُٓ ُو ًْ َِؿْ  َب فُ  َؾ ًْ شَيْرَؾ
(ُ)

. 

َحُٚل  ُتَندُّ  َٓ » قْلُ: َّٓ  افرِّ ِٜ  إَِػ  إِ ِٚجَد  َثاَلَث ًَ  .شَم

وهذا ظذ احلك, وؿد ابتع صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل تًٚػ بًٌٛ 

 هذه ادًٖفٜ.

ذ اهلل ظِٔف وظذ آفف حٔٞ ذهٛ إػ َتريؿ صد افرحؾ إػ ؿز افٌْل ص

 وشِؿ.

 (: 599-1/598قاٍ اإلَاّ ايصٓعاْٞ ضمح٘ اهلل تعاىل يف ايػبٌ )
َِؿْ  ِٞ  َهَذا إْدَخَٚل  َأنَّ  اْظ ِدي ِٚف؛ َبِٚب  ِف  احْلَ َُ ْظتِ ِٓ فُ  ا َّٕ َ  َيِهحُّ  َٓ : ِؿَٔؾ  َؿْد  ِٕ

ُٚف  َُ ْظتِ ِٓ َّٓ  ا ِٜ  ِف  إ ِٚجدِ  افثَّاَلَث ًَ   .ادَْ

                                                           
األلباني رحمو اهلل تعالى في الضعيفة , كضعفو اإلماـ (ِْٕٔ) سننوفي  الترمذمأخرجو اإلماـ  (ُ)

(, كقاؿ فيو: حسن ٖٖ(, كقاؿ فيو: ثم حسنو في صحيح الترغيب كالترىيب برقم )َٕٓٓبرقم )
 لغيره.
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ِل بِ  ادَُْرادُ  ُثؿَّ  ٍْ لُ  ٚفَّْ ْٓ فُ  َُمًَٚزا افَّْ َّٕ َٖ ٔؿُ  َٓ : َؿَٚل  ـَ َِ َت ًْ ًظٚ َي َهَد  َأنْ  َذْ َْ َيَٚرةِ  ُي  بِٚفزِّ

 َّٓ ٚعُ  َهِذهِ  إ ََ ٚ اْفٌِ َٓ ْختَِهِٚص ْٝ  بَِم  ِٓ ـْ  بِفِ  ُاْخُتهَّ ِٜ  ِم ٚ افَّتِل ادَِْزيَّ َٓ َؾ َٚػ  اهللَُّ  َذَّ ًَ  َت

ٚ  . ِِبَ

ـْ  َوادَُْرادُ  ِجدِ  ِم ًْ َراِم:ا ادَْ َرمُ  ُهقَ  حْلَ فُ  احْلَ ُِّ َٔٚفِِزُّ  َداُود َأُبق َرَواهُ  دَِٚ ؛ـُ ـْ  افىَّ  ِم

فُ » :َظَىٚءٍ  َضِريِؼ  َّٕ ْوُؾ  َهَذا: َففُ  ِؿَٔؾ  َأ ٍَ ِجدِ  ِف  اْف ًْ َرامِ  ادَْ َرِم؟ ِف  َأمْ  َوْحَدهُ  احْلَ  احْلَ

َرمِ  ِف  َبْؾ : َؿَٚل  فِ  احْلَ ِِّ   .شـُ

فُ  َّٕ َ ِٕ ْٔفِ  اهللَُّ َصذَّ  - َأَرادَ  دََّٚ َو َِ َِّؿَ  َظ ِٔغَ  - َوَش ًْ ِجدِ  افتَّ ًْ َّ ِْ ِجِدي» :َؿَٚل  ,فِ ًْ  َم

 .شَهَذا

ِجُد  ًْ َْؿَل: َوادَْ ْٕ ُٝ  ا ْٔ َِْدسِ  َب لَ  ادَْ ِّّ فُ  بَِذفَِؽ؛ ُش َّٕ َ ِٕ  ْ ـْ  َل ُُ ِجٌد  َوَراَءهُ  َي ًْ  َم

َم  يُّ  َؿَٚففُ  ـَ خَمَْؼِ  . افزَّ

ٌْ: َٚاِيَخٔسُٜح ِٜ  َظَذ  َزٔيٝ َِ ِٚجدِ  َؾِؤ ًَ قمِ  َوَدلَّ  ,َهِذهِ  ادَْ ُٓ ٍْ َّ ْكِ  بِ فُ  احْلَ َّٕ مُ  َأ  حُيَرَّ

َحٚلِ  َصدُّ  ْهدِ  افرِّ ََ ِٜ  َؽْرِ  فِ   .افثَّاَلَث

ِزَيَٚرةِ  غَ  ـَ ٚحِلِ َٔٚءً  افهَّ ْهدِ  ؛َوَأْمَقاًتٚ َأْح ََ ِب  فِ رُّ ََ ََْهدِ  ,افتَّ  ادََْقاِوعِ  َوفِ

 ِٜ َِ ِٚو ٍَ ََْهدِ  ؛اْف ٚ كِ افتََّزُّ  فِ اَلةِ  ,ِِبَ ٚ َوافهَّ َٓ َٛ  َوَؿْد  ,ؾِٔ ُْٔخ  َهَذا إَػ  َذَه  َأُبق افنَّ

دٍ  َّّ َقْيِْلُّ  ُُمَ ِٚض  َؿَٚل  َوبِفِ  ,اْْلُ ََ ٌَٔٚض  اْف ٌٜ  ,ِظ ٍَ   .َوَضٚئِ
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ْٔفِ  َوَيُدلُّ  َِ ـِ  َأْصَحُٚب  َرَواهُ  َمٚ َظ َْ ًُّ ـْ  اف ٚرِ  ِم َُ ْٕ ةَ  َأِب  إ ِٚريِّ  َبْكَ ٍَ ٌِ  َأِب  َظَذ  اْف

ُتؽ َفقْ ": َوَؿَٚل  افىُّقرِ  إَػ  ُخُروَجفُ  -رض اهلل ظْٓم- ْيَرةَ ُهرَ  ـْ ٌَْؾ  َأْدَر  َأنْ  َؿ

ُرَج   ."َخَرْجٝ َمٚ ََتْ

َذا َواْشَتَدلَّ  ِٞ  ِِبَ ِدي فُ  ,احْلَ ََ   .-رض اهلل ظْٓم- ُهَرْيَرةَ  َأُبق َوَواَؾ

 َٛ قرُ  َوَذَه ُٓ ّْ مٍ  َؽْرُ  َذفَِؽ  َأنَّ  إَػ  اْْلُ ُض  َٓ  بَِم  َدفُّقاَواْشتَ  ,ُُمَرَّ َٓ ُفقا ,َيْْ َٖوَّ  َوَت

 َٞ ٌَِٚب  َأَحِٚدي َٔدةٍ  بَِتآِويَؾ  اْف ًِ َٓ  ,َب ٌِل َو
ٌَ ِْٖويُؾ  َيْْ َّٓ  افتَّ َد  إ ًْ َض  َأنْ  َب َٓ  َظَذ  َيْْ

ُفقهُ  َمٚ ِخاَلِف  فُِٔؾ  َأوَّ  ىػا .افدَّ
ِجدِ » قْلُ: ًْ َرامِ  ادَْ   .شاحْلَ

 وهق ؿٌِٜ ادًِّغ أحًٔٚء وأمقاًتٚ.

ِجِدي» ُ:قْل ًْ  .شَهَذا َوَم

وهق مًجد افٌْل صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وشِؿ افذي أشس ظذ افتَقى 

 مـ أول يقم.

ِجدِ » قْلُ: ًْ َْؿَل  َوادَْ ْٕ  . شا

 وهق مًجد بٔٝ ادَدس.

وـٚن ادهْػ رمحف اهلل تًٚػ شٚق هذا احلديٞ مـ أجؾ أن يٌغ إٔف ٓ 

مٚ ظدا ادًٚجد افثالثٜ ادًتثْٚة  َيقز صد افرحٚل فالظتُٚف إػ أي مًجد,

 بٚحلديٞ.
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وِبذا ُٕقن ؿد إتْٓٔٚ مـ افتًِٔؼ ادختك ظذ ـتٚب افهٔٚم مـ بِقغ 

 .3فِحٚؾظ ابـ حجر رمحف اهلل تًٚػ, واحلّد هلل ظذ افتمم  ادرام

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وكاى االًتهاء هي كتاب الصاين هي كتاب بلىغ املرام  (ُ)
 يف يىم الرابع هي ذي القعدة احلرام

 لعام أربعني وأربعوائت وألف
 هي اهلجرة الٌبىيت
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 ]الفهرس[

 

2ُ .............................................................. [افهٔٚم ـتٚب]

21ُ .................................................... [افنؽ يقم صٔٚم حُؿ]

14ُ .............................. [رموٚن هالل رؤيٜ ظذ افًدل افقاحد صٓٚدة]

11ُ .......................................... [وؿتٓٚ وأول افهٔٚم ف افْٜٔ حُؿ]

11ُ ...................................... [ٕٜٔ تٌٔٔٝ ؽر مـ افتىقع صٔٚم حُؿ]

81ُ ....................................................... [افٍىر تًجٔؾ ؾوؾ]

86ُ ........................................ [تٖخره واشتحٌٚب افًحقر ؾؤِٜ]

61ُ ................................................... [وادٚء افتّر ظذ اإلؾىٚر]

61ُ .................................................. [افهٔٚم ف افقصٚل حُؿ]

331ُ .......................................... [افهٚئؿ ظذ حيرم مٚ بًض ذـر]

323ُ .............................. [مجٚع ؽر مـ فِهٚئؿ وادٌٚذة افٌَِٜ حُؿ]

321ُ ............................................ [فِهقم ادٍىرات  إٔقاع ذـر]

342ُ ................................................ [افهٔٚم ف احلجٚمٜ حُؿ]

348ُ ................................................. [افهٔٚم ف افُحؾ حُؿ]

ًٔٚ ذب أو أـؾ مـ حُؿ] 311ُ .................................. [صٔٚمف ف ٕٚش

311ُ ................................. [افَلء ذرظف أو, اشتَٚء إذا افهٚئؿ حُؿ]

311ُ .................................................. [افًٍر ف افهقم حُؿ]
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311ُ ............................................. رخهٜ افًٍر ف افٍىر أن بٔٚن

316ُ ................................... [افهٔٚم يىٔؼ ٓ افذي ظذ افٍديٜ حُؿ]

311ُ .............................. [صٚئؿ وهق رموٚن ُنٚر ف جٚمع مـ ـٍٚرة]

361ُ ............................. [جْٛ وهق افٍجر ظِٔف ضِع مـ صقم صحٜ]

213ُ ............................................. [صقم وظِٔف مٚت مـ حُؿ]

211ُ ................................... [صقمف ظـ ُنل ومٚ افتىقع صقم بٚب]

241ُ ................ [واخلّٔس آثْغ ويقم, وظٚصقراء, ظرؾٜ يقم صقم ؾوؾ]

241ُ ............................................ [صقال مـ افًٝ صٔٚم ؾوؾ]

246ُ ............................................ [اهلل شٌٔؾ ف يقم صٔٚم ؾؤِٜ]

212ُ .................................. [صًٌٚن أـثر وصقم, افهٔٚم هد ؾوؾ]

214ُ ................................................. [افٌٔض أيٚم صٔٚم ؾوؾ]

216ُ ................................................. [زوجٓٚ ب٘ذن ادرأة تىقع]

211ُ .......................... [ؼافتؼي وأيٚم افًٔديـ يقم صقم ظـ افْٓل بٔٚن]

216ُ ....................................... [افتؼيؼ أيٚم صٔٚم ظـ افْٓل بٔٚن]

281ُ ....................................... [بهٔٚم اْلًّٜ يقم إؾراد ظـ افْٓل]

288ُ ....................................... [صًٌٚن إتهٚف بًد افهقم حُؿ]

262ُ ....................................... [مٍرًدا افًٌٝ يقم صٔٚم ظـ افْٓل]

261ُ .............................................. افًٌٝ يقم صٔٚم ف افرخهٜ

111ُ ............................................ [فِحٚج ظرؾٜ يقم صقم حُؿ]

114ُ ...................................................... [افدهر صٔٚم حُؿ]
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131ُ ........................................... [رموٚن وؿٔٚم آظتُٚف بٚب]

141ُ ................................................ [رموٚن ؿٔٚم ؾوٚئؾ بٔٚن]

111ُ ......................... [رموٚن مـ إواخر افنًر ف افًٌٚدة ف آجتٓٚد]

113ُ ................................. [مروٚن مـ إواخر افًؼ ف آظتُٚف]

111ُ ..................................................... [آظتُٚف بدء بٔٚن]

111ُ .................................. [فِحٚجٜ ادًتُػ مـ اخلروج مؼوظٜٔ]

116ُ ............................................ [اْلٚمع ادًجد ف آظتُٚف]

181ُ ..................... [ًٍٕف ظذ جًِف إذا إٓ صٔٚم ادًتُػ يِزم ٓ إٔف بٔٚن]

188ُ ............................................ [ووؿتٓٚ افَدر فِٜٔ وؾؾ بٔٚن]

431ُ ......................................... [افَدر فِٜٔ أدرك دـ يَٚل مٚ بٔٚن]

436ُ ...... [افثالثٜ فًِّٚجد وافًٌٚدة آظتُٚف أجؾ مـ افرحٚل صد حُؿ بٔٚن]

424ُ ............................................................... [افٍٓرس]

 

 

  

 

 

 


