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املكدَ١

الحؿد هلل ،والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل،
وأشفد أن محؿدً ا رسقل اهلل ﷺ.

أَا بعد:
ففذا شرح كتاب الصقام مـ طؿدة إحؽام ( )1لإلمام طبد الغـل بـ طبد القاحد
بـ طؾل بـ سرور الؿؼدسل الحـبؾل الؿتقىف سـة  866هـ ،أحببت أن أفرده مـ
كتابل إفادة ذوي إففام شرح طؿدة إحؽام ،لعؾ اهلل أن يـػع بف مـ شاء مـ
الؿسؾؿقـ ،وأسلل اهلل آخالص والسداد وهق الؿقفؼ لؾصقاب.

( )1كان الشروع يف تدريس هذا الؽتاب يقم الثامـ والعشريـ مـ رجب ،لعام تسع وثالثقـ وأربع مائة
وألػ مـ الفجرة الـبقية.

تعسٜف ايصٝاّ ٚفض٘ َٚا ٜتعًل ب٘
وهق الركـ الرابع مـ أركان اإلسالم ،طؾك الؿشفقر مـ أققال أهؾ العؾؿ.
ٍ
رواية ا ْب ِـ ُط َؿ َر
وذهب البخاري  إلك أكف الركـ الخامس ،اطتؿادا طؾك
قل اهللِ ﷺ « ُبـِل ِ
اإل ْس َل ُم َط َؾك َخ ْؿ ٍ
ﭬ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
سَ :ش َفا َد ِة َأ ْن َٓ إِ َل َف إِ ّٓ اهَّللُ َو َأ ّن
َ
محؿدً ا رس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ان»(.)1
الحجَ ،و َص ْق ِم َر َم َض َ
الص َلةَ ،وإِيتَاء الزّ كَاةَ ،و َ
قل اهَّللَ ،وإِ َقا ِم ّ
ُ َ ّ َ ُ
والرواية الؿشفقرة تؼديؿ الصقم طؾك ما جاء يف حديث طؿر ﭬ ،وغقره مـ
إحاديث ،وإصؾ يف مشروطقة الصقام الؽتاب والسـة واإلجؿاع.
قال اهلل  :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ِ
بُ :ف ِر َض.
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ [البؼرة ،]3:5 :ومعـك ُكت َ

َطأي ٌٖ :١فسض ايصٝاّ عً ٢األَِ ايطابك١؟
مػروضا طؾك إمؿ السابؼة ،إٓ
يف أية بقان مـ اهلل  ،أن الصقام كان
ً
أن العؾؿاء اختؾػقا يف كقػقة فرضقتف.
فؼقؾُ :ف ِر َض طؾقفؿ أن يصقمقا ثالثقـ يق ًما ،كؿا ُف ِر َض طؾك هذه إمة،
وجاء يف ذلؽ بعض الؿراسقؾ ،ومـفا:
فػل تػسقر الؼرصبل ،قال الشعبل« :لق صؿت السـة كؾفا ٕفطرت يقم
الشؽ ،وذلؽ أن الـصارى فرض طؾقفؿ صقم شفر رمضان ،كؿا فرض طؾقـا،
فحقلقه إلك الػصؾ الشؿسل< ٕكف قد كان يقافؼ الؼقظ فعدوا ثالثقـ يق ًما ،ثؿ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،):( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)38( :
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جاء بعدهؿ قرن فلخذوا بالقثقؼة ٕكػسفؿ ،فصامقا قبؾ الثالثقـ يق ًما ،وبعدها
يق ًما ،ثؿ لؿ يزل أخر يستـ بسـة مـ كان قبؾف< حتك صاروا إلك خؿسقـ يق ًما،
فذلؽ ققلف تعالك :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ [البؼرة . ]3:5 :اهـ
مػروضا طؾقفؿ ،ما جاء َط ْـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اس ﭭ،
ومؿا يدل طؾك أن الصقام كان
ً
ِ
الؿ ِديـَ َة َف َر َأى ال َق ُفق َد َت ُصق ُم َي ْق َم َط ُ
قرا َءَ ،ف َؼ َالَ « :ما َه َذا؟»،
اش َ
َق َالَ « :قد َم الـَّبِل ﷺ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قسك،
اهلل َبـل إِ ْس َرائ َقؾ م ْـ طَدُ ِّوه ْؿَ ،ف َصا َم ُف ُم َ
َقا ُلقاَ :ه َذا َي ْق ٌم َصال ٌح َه َذا َي ْق ٌم ك ََّجك ُ
قسك ِمـْؽ ُْؿ»َ ،ف َصا َم ُفَ ،و َأ َم َر بِ ِص َقامِ ِف»(.)1
َق َالَ « :ف َلكَا َأ َح ُّؼ ِب ُؿ َ
وأما إدلة مـ السـة طؾك مشروطقة الصقم فلشفر مـ أن ُتذكر ،وأكثر مـ أن
ُتحصر مـفا ما تؼدم.

قلَ « :جاء ر ُج ٌؾ إِ َلك رس ِ
و َط ْـ َص ْؾ َح َة ْب َـ ُط َب ْق ِد اهللِ ﭬَ ،ي ُؼ ُ
قل اهللِ ﷺ مِ ْـ
َ ُ
َ َ
ٍ ِ
الر ْأ ِ
ٓ ُي ْػ َؼ ُف َما َي ُؼ ُ
سُ ،ي ْس َؿ ُع َد ِوي َص ْقتِ ِف َو َ
قلَ ،حتَّك َدكَاَ ،فنِ َذا ُه َق
َأ ْه ِؾ ك َْجد َثائ َر َّ
قل اهللِ ﷺَ « :خؿس ص َؾق ٍ
َيس َل ُل َط ِـ ِ
اإل ْسالَ ِمَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
ات فِل ال َق ْق ِم َوال ّؾ ْق َؾ ِة»َ .ف َؼ َال:
ْ ُ َ َ
ْ
ه ْؾ ط َؾل َغقرها؟ َق َال ،َٓ« :إِ ّٓ َأن َت َطقع»َ .ق َال رس ُ ِ
ان».
قل اهلل ﷺَ « :و ِص َقا ُم َر َم َض َ
َ َ َّ ْ ُ َ
ْ ّ َ
َ ُ
َق َالَ :ه ْؾ َط َؾ َّل َغ ْق ُر ُه؟ َق َال ،َٓ« :إِ ّٓ َأ ْن َت َط ّق َع».
َق َال :و َذكَر َلف رس ُ ِ
الزكَا َةَ ،ق َالَ :ه ْؾ َط َؾ َّل َغ ْق ُر َها؟ َق َال ،َٓ« :إِ ّٓ َأ ْن
قل اهلل ﷺ َّ
َ َ ُ َ ُ
الر ُج ُؾ َو ُه َق َي ُؼ ُ
ٓ َأ ِزيدُ َط َؾك َه َذا َو َ
قلَ :واهللِ َ
ص،
ٓ َأ ْك ُؼ ُ
َت َط ّق َع»َ .ق َالَ :ف َل ْد َب َر َّ
َق َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺَ « :أ ْف َؾ َح إِ ْن َصدَ َق»(.)2
قب ْإَك َْص ِ
ار ِّي ﭬَ ،أ َّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ َق َالَ « :م ْـ َصا َم
و َط ْـ َأبِل َأي َ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)4666( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3356( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)68( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)33( :

َان ك ِ
ان ُثؿ َأ ْت َب َعف ِستًّا ِم ْـ َش ّق ٍ
َص َقا ِم الدّ ْهرِ»(.)1
ال ،ك َ
ُ
َر َم َض َ ّ
وطـ َأبِل هرير َة ﭬ َق َالَ :ق َال رس ُ ِ
يؿاكًا
قل اهلل ﷺَ « :م ْـ َصا َم َر َم َض َ
َ ْ
ان إِ َ
َ ُ
ُ َ َْ
احتِ َسا ًبا ،غ ُِػ َر َل ُف َما َت َؼدّ َم ِم ْـ َذ ْكبِ ِف»(.)2
َو ْ
قمقا َحتّك ت ََر ْوا ا ْل ِف َ
للَ ،وٓ ُت ْػطِ ُروا َحتّك
وسقليت معـا حديث ٓ« :ت َُص ُ
ت ََر ْو ُهَ ،فنِ ْن غ ُّؿ َط َؾ ْقؽ ُْؿ َفا ْقدُ ُروا َل ُف»(.)3
قائؿ طؾك وجقب صقم شفر رمضان ،ومـ أكؽر فريضة
واإلجؿاعٌ :
الصقام ،كان مـ الؽافريـ لرده شق ًئا معؾق ًما مـ الديـ بالضرورة< إٓ إذا كان
حديث طفد بنسالم.

َطأيٜ ٌٖ :١تعني ص ّٛغٗس زَطإ؟
والشفر الذي ُيصام هق شفر رمضان،
فؾق قال بعضفؿ :سلصقم شقال ،أو ذي الؼعدة ،أو الؿحرم ،لؽان صقامف
كافرا.
ً
تعؿد مخالػة الشرع ،وآستفزاء بف لؽان ً
باصال ،ولق َّ

َطأيَ :١ا ٖ ٛتعسٜف ايصٝاّ يػٚ ١غسعّا؟
ٚايصٝاّ يف ايًػ :١اإلمساك ،ومـف ققلف تعالك :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ [مريؿ.]48 :
ومـف ققل الـابغة:
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3386( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)5:( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)986( :
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;68( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ ،)36:6( :مـ حديث ابـ
طؿر ﭭ.
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ِ
قللؾ ِصللقا ٌم َو َخ ٌ
َخ ٌ
للللؿ ٍة
َلللقر صا َ
قللؾ غ ُ

َحت ال َعجاجِ َو ُأخرى تَع ُؾ ُ
لؽ ال ُؾ ُجؿلا
ت َ

ومعـك صا ؿة :أي مؿسقكة طـ اإلرسال.
ٚيف ايػسع :هق اإلمساك طـ الؿػطرات ،مـ صؾقع الػجر إلك غروب الشؿس.
والؿػطرات :إكؾ ،والشرب ،والجؿاع ،وما يف باهبا.

َطأي :١نٝف ١ٝفسض ايصٝاّ؟
كان فرض الصقام بالتدرج.
أوٓ :فلول ما فرض اهلل  طؾك الـاس صقام يقم طاشقراء ،فؼد صامف
ً
الـبل ﷺ ،وأمر الـاس بصقامف ،ف َع ْـ الر َب ِّق ِع بِـ ِْت ُم َع ِّق ٍذ ڤَ ،قا َل ْتَ « :أ ْر َس َؾ الـَّبِل ﷺ
قرا َء إِ َلك ُق َرى إَك َْص ِارَ « :م ْـ َأ ْص َب َح ُم ْػطِ ًراَ ،ف ْؾ ُقتِ ّؿ َب ِؼ ّق َة َي ْق ِم ِف َو َم ْـ َأ ْص َب َح
َغدَ ا َة َط ُاش َ
َصا ِ ًؿاَ ،فؾ َق ُص ْؿ»َ ،قا َل ْتَ « :ف ُؽـَّا ك َُصق ُم ُف َب ْعدُ َ ،و ُك َص ِّق ُم ِص ْب َقا َكـَاَ ،وك َْج َع ُؾ َل ُف ُؿ الؾ ْع َب َة مِ َـ
ِ
قن ِطـْدَ ِ
الع ْف ِـَ ،فنِ َذا َب َؽك َأ َحدُ ُه ْؿ َط َؾك ال َّط َعا ِم َأ ْط َط ْقـَا ُه َذ َ
اك َحتَّك َي ُؽ َ
اإل ْف َط ِار»(.)1
ثاك ًقا :ثؿ إن اهلل فرض صقم شفر رمضان طؾك التخققر ،قال اهلل :
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ [البؼرة.]3:6 :
فؽان أول إمر مـ شاء صام ،ومـ شاء أصعؿ ،ثؿ إن اهلل كسخ هذا الحؽؿ،
كؿا يف حديث َس َؾ َؿ َة ْب ِـ إَك َْق ِع رضك اهلل طـفَ ،أ َّك ُف َق َالُ « :كـَّا فِل َر َم َض َ
ان َط َؾك
َط ْف ِد رس ِ
قل اهللِ ﷺَ ،م ْـ َشا َء َصا َم َو َم ْـ َشا َء َأ ْف َط َر َفا ْفتَدَ ى بِ َط َعا ِم مِ ْسؽِ ٍ
قـ»َ ،حتَّك
َ ُ
ُأك ِْز َل ْت َه ِذ ِه ْأ َي ُة :ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ [البؼرة.)2(»]3:7 :
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;86( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3358( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3367( :

فلوجب اهلل تعالك الصقام طؾك كؾ مستطق ٍع حقث قال :ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ [البؼرة.]3:7 :
ثؿ قال اهلل تعالك :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ،
فرخص لؾؿسافر والؿريض يف الػطر ،ثؿ الؼضاء.

وكان يف مبدأ فرضف ما جاء َط ِـ ا ْل َب َر ِاء ْب ِـ َط ِ
از ٍ
ب ﭬَ ،ق َال« :ك َ
َان
ٍ
َان الر ُج ُؾ َصائِؿاَ ،ف َح َضر ِ
اإل ْف َط ُارَ ،فـَا َم َق ْب َؾ َأ ْن ُي ْػطِ َر َل ْؿ
َأ ْص َح ُ
َ
ً
اب ُم َح َّؿد ﷺ إِ َذا ك َ َّ
ٓ َي ْق َم ُف َحتَّك ُي ْؿ ِسلَ ،وإِ َّن َق ْق َس ْب َـ ِص ْر َم َة إَك َْص ِ
ار َّي ك َ
َي ْل ُك ْؾ َل ْق َؾ َت ُف َو َ
َان َصائِ ًؿا،
َ
َف َؾؿا َح َضر ِ
اإل ْف َط ُار َأ َتك ا ْم َر َأ َت ُفَ ،ف َؼ َال َل َفاَ :أ ِطـْدَ ِك َص َعا ٌم؟ َقا َل ْتَ :
ٓ َو َلؽِ ْـ َأ ْك َطؾِ ُؼ
َ
َّ
ب َل َؽَ ،وك َ
َان َي ْق َم ُف َي ْع َؿ ُؾَ ،ف َغ َؾ َب ْت ُف َط ْقـَا ُهَ ،ف َجا َء ْت ُف ا ْم َر َأ ُت ُفَ ،ف َؾ َّؿا َر َأ ْت ُف َقا َل ْتَ :خ ْق َب ًة
َف َل ْص ُؾ ُ
ت َه ِذ ِه أ َي ُة :ﭑ
َل َؽَ ،ف َؾ َّؿا ا ْكت ََص َ
ػ الـ ََّف ُار ُغ ِش َل َط َؾ ْق ِفَ ،ف ُذكِ َر َذل ِ َؽ لِؾـَّبِ ِّل ﷺ َفـ ََز َل ْ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [البؼرةَ ،]3:9 :ف َػ ِر ُحقا بِ َفا َف َر ًحا َش ِديدً ا،
َوك ََز َل ْت :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ [البؼرة.)1(»]3:9 :
ِ
الر ْح َؿ ِـ ْب ِـ َأبِل َل ْق َؾكَ ،ق َالَ :قا َم ُط َؿ ُر ْب ُـ ا ْل َخ َّط ِ
اب ،ﭬَ ،ف َؼ َال:
و َط ْـ َط ْبد َّ
«يا رس َ ِ
ِ
الر ُج ُؾ َأ ْه َؾ ُف َف َؼا َل ْت :إِك ََّفا َقدْ
قل اهلل ،إِكِّل َأ َر ْد ُت َأ ْهؾل ا ْل َب ِار َح َة َط َؾك َما ُي ِريدُ َّ
َ َ ُ
تَ ،ف َظـَـْ ُت َفا َت ْعتَؾَ ،ف َقا َق ْع ُت َفاَ ،فـ ََز َل فِل ُط َؿ َر :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
كَا َم ْ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ.)3;37( :
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ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚ »(.)1
ثؿ كان إمر يف صقام رمضان ما طؾقف الؿسؾؿقن الققم.

َطأي :١مباذا ٜدخٌ غٗس زَطإ؟
ويدخؾ الشفر بلمريـ:
إول :رؤية الفالل.
كؿا يف حديث أبل هريرة ﭬ ،وابـ طؿر ﭭ ،وجاء طـ غقرهؿاَ ،ط ْـ
الـَّبِل ﷺَ ،أ َّك ُف َذك ََر َر َم َض َ
قمقا َحتّك ت ََر ْوا ا ْل ِف َل َلَ ،و َٓ ُت ْػطِ ُروا َحتّك
ان َف َؼ َال َٓ « :ت َُص ُ
ِّ
ِ
ِ
ت ََر ْو ُهَ ،فنِ ْن ُأغْؿ َل َط َؾ ْقؽ ُْؿ َفا ْقد ُروا َل ُف»(.)2
الثاين :فنن لؿ ُي َر الفالل أكؿؾ الـاس العدة ثالثقـ يق ًما مـ شعبان ،لؼقلف:
ِ
يقما»(.)3
« َفنِ ْن ُأغْؿ َل َط َؾ ْقؽ ُْؿ  -أي الفلل  -أكؿؾقا العدة ثلثقـ ً
( )1رواه هبذا الؾػظ ابـ مردويف يف تػسقره مـ صريؼ طؿرو بـ طقن ،طـ هشقؿ بف .قال الحافظ ابـ كثقر يف
«مسـد الػاروق» (« :)788/4هذا إسـاد جقد» .وأخرجف أبق داود يف ســف برقؿ ،)768( :بؾػظَ « :ف َجا َء
اهاَ ،ف َجا َء َر ُج ٌؾ مِ َـ ْإَك َْص ِ
ُط َؿ ُر ْب ُـ ا ْل َخ َّط ِ
ار َف َل َرا َد
ابَ ،ف َل َرا َد ا ْم َر َأ َت ُفَ ،ف َؼا َل ْت :إِكِّل َقدْ ك ِ ْؿ ُت َف َظ َّـ َأك ََّفا َت ْعتَؾ َف َل َت َ
ال َّط َعا َم َف َؼا ُلقاَ :حتَّك ُك َس ِّخ َـ َل َؽ َش ْقئًاَ ،فـَا َم» َف َؾ َّؿا َأ ْص َب ُحقا ُأك ِْز َل ْت طَ َؾ ْق ِف َه ِذ ِه ْأ َي ُة ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ [البؼرة ،]3:9 :وصححف اإلمام إلباين يف صحقح أبل داود إم برقؿ ،)745( :وقال:

«إسـاده صحقح طؾك شرط الشقخقـ».
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;6; ،3;68( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ،)36:3 ،36:6( :
مـ حديث أبل هريرة وابـ طؿر ﭭ.
الش ْف ُر تِ ْس ٌع َو ِط ْش ُر َ
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;69( :مـ حديث ابـ طؿر ﭭ ،بؾػظَّ « :
ون
َل ْق َؾةًَ ،فالَ َت ُصق ُمقا َحتَّك َت َر ْو ُهَ ،فنِ ْن ُغ َّؿ َط َؾ ْق ُؽ ْؿ َف َلك ِْؿ ُؾقا ال ِعدَّ َة َثالَثِق َـ» ،وأخرجف مسؾؿ برقؿ ،)36:3( :مـ
حديث أبل هريرة ﭬ ،بؾػظ« :إِ َذا َر َأ ْي ُت ُؿ ا ْل ِف َال َل َف ُصق ُمقاَ ،وإِ َذا َر َأ ْي ُت ُؿق ُه َف َل ْفطِ ُرواَ ،فنِ ْن ُغ َّؿ طَ َؾ ْق ُؽ ْؿ َف ُصق ُمقا
َث َالثِق َـ َي ْق ًما».

قال الـقوي  يف شرح مسؾؿ (:)189 - 188 /7
قمقا َحتّك ت ََر ُوا ا ْل ِف َل َل َو َٓ ُت ْػطِ ُروا َحتّك ت ََر ْو ُه َفنِ ْن ُأغ ِْؿ َل
َق ْق ُل ُف ﷺ َٓ « :ت َُص ُ
ِ
ٍ
ِ
قـ»َ ،وفِل ِر َو َاي ٍة« :إِ َذا َر َأ ْيت ُُؿ
َط َؾ ْقؽ ُْؿ َفا ْقدُ ُروا َل ُف»َ ،وفل ِر َو َايةَ « :فا ْقدُ ُروا َل ُف َث َلث َ
قمقا َوإِ َذا َر َأ ْيت ُُؿق ُه َف َل ْفطِ ُروا َفنِ ْن غُ ّؿ َط َؾ ْقؽ ُْؿ َفا ْقدُ ُروا َل ُف»َ ،وفِل ِر َو َاي ٍة:
ا ْل ِف َل َل َف ُص ُ
ِ
قـ َي ْق ًما»َ ،وفِل ِر َو َاي ٍةَ « :فنِ ْن غُ ؿ َل َط َؾ ْقؽ ُْؿ َف َلك ِْؿ ُؾقا
قمقا َث َلث َ
« َفنِ ْن غُ ّؿ َط َؾ ْقؽ ُْؿ َف ُص ُ
ِ
ا ْل َعدَ َد»َ ،وفِل ِر َو َاي ٍةَ « :فنِ ْن َط ِؿ َل َط َؾ ْقؽ ُُؿ ّ
قـ»َ ،وفِل ِر َو َاي ٍةَ « :فنِ ْن
الش ْف ُر َف ُعدُّ وا َث َلث َ
ِ
ِ
ِ ِ
َاب َط َؾك َه َذا الت َّْرتِ ِ
ات ُكؾ َفا فِل ا ْلؽِت ِ
قب.
الر َوا َي ُ
ُأغْؿ َل َط َؾ ْقؽ ُْؿ َف ُعدُّ وا َث َلث َ
قـ» َهذه ِّ
اريَ « :فنِ ْن ُغبل ط َؾقؽُؿ َف َلك ِْؿ ُؾقا ِطدّ َة َشعب َ ِ
َوفِل ِر َو َاي ٍة لِ ْؾ ُبخَ ِ
قـ».
ان َث َلث َ
َْ
َ َ ْ ْ
اخ َت َؾ َ
ػ ا ْل ُع َؾ َؿا ُء فِل َم ْعـَكَ « :فا ْقدُ ُروا َل ُف».
َو ْ
ِ
َف َؼا َل ْ ِ ِ
الس َح ِ
ابَ ،ومِ َّؿ ْـ
ت َصا َػ ٌة م َـ ا ْل ُع َؾ َؿاءَ :م ْعـَا ُه َض ِّق ُؼقا َل ُفَ ،و َقدِّ ُرو ُه َت ْح َت َّ
َق َال بِ َف َذا َأ ْح َؿدُ ْب ُـ َحـْ َب ٍؾَ ،و َغ ْق ُر ُه ،مِ َّؿ ْـ ُي َج ِّق ُز َص ْق َم َي ْق ِم َل ْق َؾ ِة ا ْل َغ ْق ِؿ مـ َر َم َض َ
ان
اهلل َت َعا َلك.
ك ََؿا َسـ َْذ ُك ُر ُه إِ ْن َشا َء ُ

آخ ُر َ
ف ْب ُـ َط ْب ِد اهللِ ،وبـ ُق َت ْق َب َةَ ،و َ
ون،
وقال بـ ُس َر ْيجٍ َو َج َؿا َط ٌة :مِـ ُْف ْؿ ُم َط ِّر ُ
اب ا ْل َؿـ ِ
َم ْعـَا ُهَ :قدِّ ُرو ُه بِ ِح َس ِ
َاز ِل.
ػ وا ْلخَ َؾ ِ
ِ
ِ
ؽو ّ ِِ
ِ
ػ إِ َلك َأ ّن
الس َؾ َ
ب َمال ٌ َ
َو َذ َه َ
قر ّ
الشافع ُّل َو َأ ُبق َحـق َػ َة َو ُج ْؿ ُف ُ
َم ْعـَا ُهَ :قدِّ ُروا َل ُف َت َؿا َم ا ْل َعدَ ِد َث َال ِثق َـ َي ْق ًما.
َق َال َأ ْه ُؾ ال ُّؾغ َِةُ :ي َؼ ُال َقدَّ ْر ُت َّ
الش ْل َءُ ،أ َقدِّ ُر ُهَ ،و َأ ْقدُ ُر ُهَ ،و َقدَّ ْر ُت ُفَ ،و َأ ْقدَ ْر ُت ُف،
بِؿعـَك و ِ
اح ٍدَ ،و ُه َق مِ َـ ال َّت ْؼ ِد ِير.
َ ْ َ
َق َال ا ْلخَ ّطابِ ُّلَ :ومِـْ ُف َق ْق ُل اهلل تعالك :ﭠ ﭡ ﭢ [الؿرسالت. ]45 :
ِ
ِ
ِ
ات ا ْلؿ ْذك ِ
واحتَج ا ْلجؿفقر بِالرواي ِ
قـ» وهق تػسقر
ُقرةَ « :ف َلكْؿ ُؾقا ا ْلعدّ َة َث َلث َ
َ
َ
َ ْ ّ ُ ُْ ُ
َ َ
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ٕقدروا لف ،لفذا َل ْؿ َي ْجت َِؿ َعا فِل ِر َوا َي ٍة< َب ْؾ َت َار ًة َي ْذ ُك ُر َه َذاَ ،و َت َار ًة َي ْذ ُك ُر َه َذا،
ِ
قـ».
السابِ َؼ ُةَ « :فا ْقدُ ُروا َل ُف َث َلث َ
الر َوا َي ُة َّ
َو ُي َم ِّكدُ ُه ِّ
از ِري :حؿ َؾ جؿفقر ا ْل ُػ َؼف ِ
اءَ ،ق ْق َل ُف ﷺَ « :فا ْقدُ ُروا لف» ،طؾك أن الؿراد
َ
َق َال ا ْل َؿ ِ ُّ َ َ ُ ْ ُ ُ

اكؿال ا ْل ِعدَّ ِة َث َال ِثقـ ،كَؿا َفسره فِل ح ِد ٍ
قز َأ ْن َي ُؽ َ
يث َ
قن ا ْل ُؿ َرا ُد
آخ َرَ ،قا ُلقاَ :و َٓ َي ُج ُ
َ
َ َ َّ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َّاس َل ْق ُك ِّؾ ُػقا بِ ِف َض َ
اق َط َؾ ْق ِف ْؿَّ َِٕ ،ك ُف َٓ َي ْع ِر ُف ُف إِ َّٓ َأ ْف َرا ٌد،
قـ< َٕ َّن الـ َ
اب ا ْل ُؿـ َِّجؿ َ
ح َس َ
ِ
َو َّ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿ .اهـ
الش ْر ُع إِك ََّؿا ُي َع ِّر ُ
ف الـ َ
َّاس بِ َؿا َي ْع ِر ُف ُف َج َؿاه ُقر ُه ْؿَ ،و ُ

َطأيَ :١ا ٜػرتط يف زؤ ١ٜاهلالٍ ،بػاٖد ٚاحد ،أّ بػاٖدٜٔ؟

تؽػل رؤية القاحد العدل مـ الؿسؾؿقـ طؾك الصحقح ،فقثبت بف دخقل
الشفر سقا ًء كان مـ الرجال أو مـ الـساء.

َّاس ا ْل ِف َ
اللَ ،ف َل ْخ َب ْر ُت
فػل ســ ابل داود َط ِـ ا ْب ِـ ُط َؿ َر ﭭَ ،ق َالَ « :ت َرا َءى الـ ُ
رس َ ِ
َّاس بِ ِص َقامِ ِف»(.)1
قل اهلل ،ﷺ َأكِّل َر َأ ْي ُت ُفَ ،ف َصا َمَ ،و َأ َم َر الـ َ
َ ُ
قال الـقوي  يف شرح مسؾؿ(:)191 /7
قمقا لِ ُرؤْ َيتِ ِف َو َأ ْفطِ ُروا لِ ُرؤْ َيتِ ِف» ،ا ْل ُؿ َرا ُد ُر ْؤ َي ُة َب ْع ِ
ض ا ْل ُؿ ْسؾِ ِؿق َـ،
َق ْق ُل ُف ﷺُ « :ص ُ
و َٓ ي ْشتَر ُط ر ْؤي ُة ُك ِّؾ إِكْس ٍ
ان< َب ْؾ َي ْؽ ِػل َج ِؿق َع الـ ِ
َّاس ُر ْؤ َي ُة َطدْ َل ْق ِـَ ،وك ََذا َطدْ ٌل َط َؾك
َ ُ َ ُ َ
َ
قز بِ َشفاد ِة طَدْ ٍل و ِ
ِ
ِ
اح ٍد َط َؾك هالل
َ
الص ْق ِمَ ،و َأ َّما ا ْلػ ْط ُر َف َال َي ُج ُ َ َ
ْإَ َص ِّحَ ،ه َذا فل َّ
ال ِطـْدَ ج ِؿق ِع ا ْلع َؾؿ ِ
َش َّق ٍ
اء ،إِ َّٓ َأ َبا َث ْق ٍر َف َج َّق َز ُه بِ َعدْ ٍل .اهـ
َ
ُ َ

َطأي :١إذا مل ٜكلٌ اذتانِ غٗاة ٠ايػاٖد ،فٌٗ جيٛش ي٘ إٔ ٜصٚ ّٛحدٙ؟
اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة:
( )1أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ ،)4564( :وصححف اإلمام إلباين يف صحقح أبل داود إم برقؿ:
( ،)464:وقال :إسـاده صحقح.

الؼقل إول :فذهب بعض العؾؿاء إلك تجقيز الصقام برؤية كػسف،
قال ابـ قدامة يف الؿغـل (:)163/ 3
ِ
قر فِل ا ْل َؿ ْذ َه ِ
لص َقا ُمَ ،طدْ ًٓ ك َ
َان
بَ :أ َّك ُف َمتَك َر َأى ا ْل ِف َال َل َواحدٌ َل ِز َم ُف ا ِّ
ا ْل َؿ ْش ُف ُ
َأ ْو َغ ْق َر َطدْ ٍلَ ،ش ِفدَ ِطـْدَ ا ْل َحاكِ ِؿ َأ ْو َل ْؿ َي ْش َفدْ ُ ،قبِ َؾ ْت َش َفا َد ُت ُف َأ ْو ُر َّد ْت.
و َه َذا َقق ُل مال ِ ٍؽ ،وال َّؾق ِ
الشافِ ِعلَ ،و َأ ْص َح ِ
َّ
الر ْأيَ ،وا ْب ِـ ا ْل ُؿـ ِْذ ِر.
و
،
ث
َ
َ ْ
َ
اب َّ
ْ َ
ِّ
َو َق َال َط َطا ٌءَ ،وإِ ْس َح ُ
اقَ َٓ :ي ُصق ُم.
َو َقدْ َر َوى َحـْ َب ٌؾ َط ْـ َأ ْح َؿدَ َ َٓ :ي ُصق ُم َّإٓ فِل َج َؿا َط ِة الـ ِ
َّاس.
ِ
يـ< َِٕ َّك ُف َي ْق ٌم َم ْح ُؽق ٌم بِ ِف مِ ْـ َش ْع َبانَ ،ف َل ْش َب َف
َو ُر ِو َي ك َْح ُق ُه َط ْـ ا ْل َح َس ِـ َوا ْب ِـ س ِقر َ
ِ
ِ
يـ.
التَّاس َع َوا ْلع ْش ِر َ
َو َلـَاَ :أ َّك ُف َت َق َّؼ َـ َأ َّك ُف مِ ْـ َر َم َضانَ ،ف َؾ ِز َم ُف َص ْق ُم ُف ،ك ََؿا َل ْق َح َؽ َؿ بِ ِف ا ْل َحاكِ ُؿ .اهـ
الؼقل الثاين :وذهب بعضفؿ :إلك أكف ٓ يؾزمف الصقام< لحديث أبل هريرة
ون،
قنَ ،وا ْل ِػ ْط ُر َي ْق َم ُت ْػطِ ُر َ
قم َ
وطائشة ﭭ ،أن الـبل ﷺ قالّ « :
الص ْق ُم َي ْق َم ت َُص ُ
قن»(.)1
َو ْإَ ْض َحك َي ْق َم ت َُض ُّح َ

قال الترمذي :وفسر بعض أهؾ العؾؿ هذا الحديث ،فؼال :إكؿا معـك ذلؽ
أن الصقم والػطر مع الجؿاطة ،وطظؿ الـاس .اهـ
وهذا الؼقل الراجحٕ :ن هذه الؿسللة راجعة إلك الجؿاطة واإلمام.

َطأي :١اختالف املطايع ،فً ٛقُدِّز إٔ أٌٖ اي ُٔٝزأِٚا اهلالٍ ٌٖ ،جيب
عً ٢أٌٖ بك ١ٝايلًدإ إٔ ٜصَٛٛا َعِٗ؟
الؼقل إول :مذهب اإلمام أحؿد ،وجؿع مـ أهؾ العؾؿ ،إلك أكف لق ثبتت
( )1أخرجف أبق داود يف برقؿ ،)4546( :والرتمذي برقؿ ،)8;9( :وصححف اإلمام إلباين يف صحقح الســ.

كتاب الصقام

الرؤية مـ واحد مـ الؿسؾؿقـ ،لؾزم جؿقع البؾدان أن يصقمقا معف ،اطتؿا ًدا
طؾك رؤيتفٕ ،ن الشفر قد دخؾ ،والصقام متعؾؼ بدخقل الشفر.
الؼقل الثاين :والذي طؾقف التحؼقؼ يف هذه الؿسللة ،أن لؽؾ بؾد رؤيتف ،ومطؾعف،
بَ ،أ َّن ُأم ا ْل َػ ْض ِؾ بِـ َْت ا ْلح ِار ِ
لحديث ابـ طباس ﭭ :مـ صريؼ ُك َر ْي ٍ
ثَ ،ب َع َث ْت ُف إِ َلك
َ
َّ
ُم َع ِ
اس ُت ِف َّؾ َط َؾل َر َم َض ُ
الشا ِمَ ،ق َالَ :ف َؼ ِد ْم ُت َّ
او َي َة بِ َّ
ان َو َأكَا
الشا َمَ ،ف َؼ َض ْق ُت َح َ
اجت ََفاَ ،و ْ
َّ
لشا ِمَ ،فر َأي ُت ا ْل ِف َال َل َلق َؾ َة ا ْلجؿع ِةُ ،ثؿ َق ِدم ُت ا ْلؿ ِديـَ َة فِل ِ
آخ ِر َّ
بِا َّ
الش ْف ِرَ ،ف َس َل َلـِل
ُ ُ َ
ْ
َ ْ
َ
َّ ْ
َط ْبدُ اهللِ ْب ُـ َط َّب ٍ
اس ﭭُ ،ث َّؿ َذك ََر ا ْل ِف َال َل َف َؼ َالَ :متَك َر َأ ْي ُت ُؿ ا ْل ِف َال َل؟ َف ُؼ ْؾ ُتَ :ر َأ ْيـَا ُه
ِ
َّاسَ ،و َصا ُمقا َو َصا َم ُم َع ِ
او َي ُة،
َل ْق َؾ َة ا ْل ُج ُؿ َعةَ ،ف َؼ َالَ :أك َْت َر َأ ْي َت ُف؟ َف ُؼ ْؾ ُتَ :ك َع ْؿَ ،و َرآ ُه الـ ُ
َف َؼ َالَ « :لؽِـَّا ر َأيـَاه َلق َؾ َة السب ِ
تَ ،ف َال ك ََز ُال ك َُصق ُم َحتَّك ُك ْؽ ِؿ َؾ َث َال ِثق َـَ ،أ ْو ك ََرا ُهَ ،ف ُؼ ْؾ ُت:
َّ ْ
َ ْ ُ ْ
َأ َو َٓ َت ْؽت َِػل بِ ُر ْؤ َي ِة ُم َع ِ
او َي َة َو ِص َقامِ ِف؟ َف َؼ َالَ ،َٓ :ه َؽ َذا َأ َم َركَا َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ»(.)1
َق َال الترمذي :وا ْلعؿ ُؾ َط َؾك َه َذا ا ْلح ِد ِ
يث ِطـْدَ َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ َأ َّن ل ِ ُؽ ِّؾ َأ ْه ِؾ َب َؾ ٍد ُر ْؤ َيت َُف ْؿ.
َ
َ ََ
قال الـقوي  يف شرح مسؾؿ(:)197/ 7
ِ
ِ
َّاسَ ،ب ْؾ َت ْختَص بِ َؿ ْـ َق ُر َب
قح طـْدَ َأ ْص َحابِـَاَ :أ َّن الر ْؤ َي َة َٓ َت ُعؿ الـ َ
الصح ُ
َو ّ
ِ
ٍ
الص َال ُة.
َط َؾك َم َسا َفة َٓ ُت ْؼ َص ُر ف َقفا َّ
َو ِق َ
قؾ :إِ ِن ا َّت َػ َؼ ا ْل َؿ ْط َؾ ُع َل ِز َم ُف ْؿ.
و ِق َ ِ
ِ ِ
قؿ َوإِ َّٓ َف َال.
َ
قؾ :إِن ا َّت َػ َؼ ْاإل ْقؾ ُ
ِ
ِ
ِ
قع َأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
ض .اهـ
َو َق َال َب ْع ُض َأ ْص َحابِـَاَ :ت ُعؿ الر ْؤ َي ُة فل َم ْقض ٍع َجؿ َ

َطأي :١نٝف ١ٝايص ّٛيف بًد ال ٜعتُد ٕٚعً ٢زؤ ١ٜاهلالٍ؟
ولق ُقدِّ ر أن أهؾ البؾد ٓ يعتؿدون الرؤية ،كؿا هق الحال يف ُطؿان ،ويف لقبقا ،وغقر
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36:9( :

ذلؽ مـ البؾدان< وإكؿا يعتؿدون الحساب ،فذهب بعض أهؾ العؾؿ ،وهق الؼقل
الؿتؼدم لؾحـابؾة ،أن مـ كان يف تؾؽ البالد يثبت لفؿ رمضان بنطالن بؼقة الدول.
جؿع مـ أهؾ العؾؿ ،ومـفؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،وهق ققل
لؽـ ذهب
ٌ
الشقخ ابـ باز ،وققل مشايخـا أكف يصقم مع بؾده ،وهذا هق الؼقل الصحقح.
حتك أن الشقخ ابـ باز

 ،يػتل ولق كاكت الدولة تتعؿد تلخقر اإلطالن

قمق َن
لدواطل سقاسقة ،فنكف يصقم مع بؾده ،لؼقل الـبل ﷺّ « :
الص ْق ُم َي ْق َم ت َُص ُ
قن»(.)1
ون َو ْإَ ْض َحك َي ْق َم ت َُض ُّح َ
َوا ْل ِػ ْط ُر َي ْق َم ُت ْػطِ ُر َ

َطأي :١قد ٜك ٍٛقا ٌ٥نٝف ْصْٚ ّٛعتُد عًٖ ٢را األَسٚ ،حنٔ

ْعًِ إٔ ٖر ٙايدٚي ١قد خايفت؟
كؼقل هذه أمقر طائدة إلك القٓية العامة ،فؾق ُقدِّ ر أن إكساكًا رأى هالل ذي
الحجة ،ثؿ لؿ يؼبؾقا شفادتف ،هؾ يجقز لف أن يؼػ يقم التاسع طؾك رؤيتف؟
الجقاب :أكف يؼػ الققم التاسع طؾك إطالن اإلمام ،ويؽقن وققف الـاس
صحقحا بعرفة< ٕن الـبل ﷺ يؼقل« :الحج طرفة».
ً

َطأي :١صٝاّ  ّٜٛايػو؟

يحرم صقام يقم الشؽ طؾك الؼقل الصحقح ،فؼد جاء مـ حديث ِص َؾ َة ْب ِـ
ار ب ِـ ي ِ
ِ
اس ٍر َف ُلتِ َل بِ َش ٍاة َم ْصؾِ َّق ٍةَ ،ف َؼ َالُ :ك ُؾقاَ ،ف َتـ ََّحك َب ْع ُض
ُز َف َرَ ،ق َالُ :كـَّا طـْدَ َط َّؿ ِ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ّاس َف َؼدْ
ا ْل َؼ ْق ِمَ ،ف َؼ َال :إِكِّل َصائ ٌؿَ ،ف َؼ َال َط َّؿ ٌارَ « :م ْـ َصا َم ا ْل َق ْق َم ا ّلذي َي ُش ُّؽ فقف الـ ُ
طصك َأبا ا ْل َؼ ِ
اس ِؿ ﷺ»(.)2
َ َ َ
( )1أخرجف الرتمذي ( ،)8;9وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  برقؿ.)34;:( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف معؾ ًؼا ،وأخرجف أبق داود برقؿ ،)4556( :والرتمذي برقؿ.)8:8( :

كتاب الصقام

قال اإلمام الترمذي  طؼب الحديثَ :وال َع َؿ ُؾ َط َؾك َه َذا ِطـْدَ َأ ْك َث ِر َأ ْه ِؾ
ِ
الع ْؾ ِؿ مِ ْـ َأ ْص َح ِ
اب الـَّبِل ﷺَ ،و َم ْـ َب ْعدَ ُه ْؿ مِ َـ التَّابِ ِعق َـَ ،وبِ ِف َي ُؼ ُ
قل ُس ْػ َق ُ
ان
ِّ
ال َّث ْق ِريَ ،و َمال ِ ُؽ ْب ُـ َأك ٍ
الشافِ ِعلَ ،و َأ ْح َؿدُ َ ،وإِ ْس َح ُ
َسَ ،و َط ْبدُ اهللِ ْب ُـ ا ْل ُؿ َب َار ِكَ ،و َّ
اق،
ك َِر ُهقا َأ ْن يصقم الرج ُؾ الققم ا َّل ِذي ي َشؽ فِ ِ
قفَ ،و َر َأى َأ ْك َث ُر ُه ْؿ إِ ْن َصا َم ُف َف َؽ َ
ان مِ ْـ
َ ُ َ َّ ُ
ُ
َْ َ
َش ْف ِر َر َم َض َ
ان َأ ْن َي ْؼ ِض َل َي ْق ًما َم َؽا َك ُف.

َطأي :١حهِ ايصٝاّ بعد ايٓصف َٔ غعلإ؟

اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة كؿا جاء يف الصحقحقـ َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ،
ان ِب َص ْق ِم َي ْق ٍم َأ ْو َي ْق َم ْق ِـ :إِ ّٓ َأ ْن
َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺَ ،ق َالَ َٓ « :ي َت َؼدّ َم ّـ َأ َحدُ ك ُْؿ َر َم َض َ
َان َي ُصق ُم َص ْق َم ُف َف ْؾ َق ُص ْؿ َذلِ َؽ ا ْل َق ْق َم».
ُقن َر ُج ٌؾ ك َ
َيؽ َ
والراجح ما دل طؾقف حديث َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َط ْؿ ٍرو رضك اهلل طـفؿا َق َالَ :ق َال
رس ُ ِ
ِ ِ
الصل َِة إِ َلك اهَّلل ِ َصلَ ُة
ب ّ
ب الص َقا ِم إِ َلك اهَّلل ص َقا ُم َد ُاو َدَ ،و َأ َح ّ
قل اهلل ﷺ« :إِ ّن َأ َح ّ
َ ُ
َان َيـَا ُم كِ ْص َ
َان َي ُصق ُم َي ْق ًما
ػ ال ّؾ ْق ِؾ َو َي ُؼق ُم ُث ُؾ َث ُف َو َيـَا ُم ُسدُ َس ُفَ ،وك َ
َد ُاو َد  ،ك َ
َو ُي ْػطِ ُر َي ْق ًما»(.)1
رجال كان يصقم يق ًما ويػطر يق ًما ،ثؿ كاسب أن يؽقن صقمف
فؾق ُقدِّ ر أن ً
آخر يقم مـ شعبان ،أو قبؾ آخر يقم ،لجاز لف الصقام ،وٓ يؽقن مخال ًػا.
وأما حديث أبل هريره ﭬ أن الـبل ﷺ قال« :إِ َذا ا ْكت ََص َ
ان،
ػ َش ْع َب ُ
قمقا»( ،)2ففق مـؽر الحديث.
َف َل ت َُص ُ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3353( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)337;( :
( )2أخرجف أحؿد برقؿ ،);969( :وأبق داود يف ســف برقؿ ،)4559( :والرتمذي برقؿ ،)95:( :وابـ
ماجف برقؿ.)3873( :

َق َال اإلمام َأ ُبق َد ُاو َدَ :ر َوا ُه ال َّث ْق ِريَ ،و ِش ْب ُؾ ْب ُـ ا ْل َع َال ِءَ ،و َأ ُبق ُط َؿ ْق ٍ
سَ ،و ُز َه ْق ُر ْب ُـ
ُم َح َّؿ ٍدَ ،ط ِـ ا ْل َع َال ِء.
الر ْح َؿ ِـُ َٓ ،ي َحدِّ ُ
و َق َال َأ ُبق َد ُاو َدَ « :وك َ
ث بِ ِفُ ،ق ْؾ ُت َِٕ ْح َؿدَ  :ل ِ َؿ ؟ َق َالَّ َِٕ « :ك ُف
َان َط ْبدُ َّ
ان بِ َر َم َض َ
َان َي ِص ُؾ َش ْع َب َ
َان ِطـْدَ ُهَ ،أ َّن الـَّبِل ﷺ ك َ
ك َ
ان»َ ،و َق َالَ « :ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ ِخ َال َف ُف».
َّ
جئ بِ ِف َغقر ا ْلع َال ِءَ ،طـ َأبِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
قف».
ْ
ُْ َ
و َق َال َأ ُبق َد ُاو َدَ « :و َل ْق َس َه َذا طـْدي خ َال ُف ُفَ ،و َل ْؿ َي ْ
ومؿا يدل طؾك كؽارتف حديث َأبِل َس َؾ َؿ َة َق َالَ :س َل ْل ُت َطائِ َش َة ڤ َط ْـ ِص َقا ِم
رس ِ
قل َقدْ َصا َمَ ،و ُي ْػطِ ُر َحتَّك َك ُؼ َ
َان َي ُصق ُم َحتَّك َك ُؼ َ
قل اهللِ ﷺَ ،ف َؼا َل ْت« :ك َ
قل َقدْ
َ ُ
ان ،ك َ
َأ ْف َط َرَ ،و َل ْؿ َأ َر ُه َصائِ ًؿا مِ ْـ َش ْف ٍر َقط َأ ْك َث َر مِ ْـ ِص َقامِ ِف مِ ْـ َش ْع َب َ
َان َي ُصق ُم َش ْع َبا َن
َان َي ُصق ُم َش ْع َب َ
ُك َّؾ ُف ،ك َ
ان إِٓ َقؾِقال».
وذهب اإلمام الرتمذي  إلك الجؿع بقـ إحاديث.
ض َأ ْه ِؾ ِ
فؼال اإلمام الترمذي  :ومعـَك َه َذا الح ِد ِ
يث ِطـْدَ َب ْع ِ
الع ْؾ ِؿَ :أ ْن
َ
َ َْ
ِ
الص ْق ِم ل ِ َح ِ
الر ُج ُؾ ُم ْػطِ ًراَ ،فنِ َذا َب ِؼل مِ ْـ َش ْع َب َ
َي ُؽ َ
ال َش ْف ِر
ان َش ْل ٌء َأ َخ َذ فل َّ
قن َّ
َ
َر َم َض َ
ان.
َو َقدْ ُر ِو َي َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َما ُي ْشبِ ُف َق ْق َل ُف ْؿَ ،ح ْق ُث َق َال ﷺ:
ان ِب ِص َقا ٍم ،إِّٓ َأ ْن ُي َقافِ َؼ َذلِ َ
قم ُف َأ َحدُ ك ُْؿ».
ؽ َص ْق ًما ك َ
«َٓ َت َؼدّ ُمقا َش ْف َر َر َم َض َ
َان َي ُص ُ
و َقدْ د َّل فِل َه َذا ِ ِ
ِ
الص َقام ل ِ َح ِ
ال َر َم َض َ
ان .اهـ
َ
َ َ
الحديثَ ،أك ََّؿا ال َؽ َراه َق ُة َط َؾك َم ْـ َي َت َع َّؿدُ ِّ َ

َطأي :١حهِ َٔ نإ عً ٘ٝص ّٛقطاٜ ٌٖ ،٤ػسع ي٘ إٔ ٜص ّٛقلٌ
زَطإ ب ،ّٛٝأ ٚبَٛٝني؟
ولق كان طؾك العبد صقم قضاء ،جاز أن يؼضقف ،ولق كان قبؾ رمضان بققم
أو يقمقـ.
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حهِ اضتكباٍ زَضإ بصّٜٛ ّٛ
أَٜٛ ٚني
( - 184طـ َأ ِبل هرير َة ﭬ َق َالَ :ق َال رس ُ ِ
ان بِ َص ْق ِم
قل اهَّلل ﷺ « َٓ ُت َؼد ُمقا َر َم َض َ
َ ْ
َ ُ
ُ َ َْ
َان َي ُصق ُم َص ْق ًما َف ْؾ َق ُص ْؿ ُف»(.))1
َي ْق ٍمَ ،أ ْو َي ْق َم ْق ِـ ّإٓ َر ُج ًل ك َ

:l
قوله « :ال تكدَٛا» .أي ٓ تتؼدمقا.
قوله « :بص ّٜٛ ّٛأَٜٛ ٚني» .أي احتقا ًصا ،أو العؾة استؼبال رمضان.

َطأي :١حهِ اضتكلاٍ زَطإ بص ّٜٛ ّٛأَٜٛ ٚني؟

يف الحديث حرمة تؼدم رمضان بصقم يقم ،أو يقمقـ ،احتقا ًصا ،أو ترحق ًبا.
أما مـ صام لؼضاء ،أو لصقا ٍم اطتاده ،فؾقس بحرام طؾقف كؿا تؼدم.
ويف الحديث :جقاز تسؿقة رمضان هبذا آسؿ ،خال ًفا لؿـ كرهف وقد
َّبقب اإلمام البخاري يف صحقحف« :هؾ يؼال رمضان أو شفر رمضان».
قال الحافظ يف فتح الباري (:)113 / 4
يث َض ِع ٍ
اري بِف ِذ ِه التَّرجؿ ِة إِ َلك ح ِد ٍ
قػ ،ر َوا ُه َأبق م ْع َش ٍر ك ِ
َو َأ َش َار ا ْل ُب َخ ِ
قح
َج ٌ
َ
َ
ُ َ
َ
ْ َ َ
ا ْلؿدَ كِلَ ،طـ س ِع ٍ
ان َفنِ ّن
قد ا ْل َؿ ْؼ ُب ِر ِّيَ ،ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َم ْر ُفق ًطاَ َٓ « :ت ُؼق ُلقا َر َم َض َ
ْ َ
َ
ِ
ان» َأ ْخ َر َج ُف بـ َط ِد ٍّي فِل
ان ْاس ٌؿ ِم ْـ َأ ْس َؿا ِء اهَّلل َو َلؽِ ْـ ُقق ُلقا َش ْف َر َر َم َض َ
َر َم َض َ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;36( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36:4( :
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ا ْل َؽامِ ِؾ َو َض َّع َػ ُف بِ َلبِل َم ْع َش ٍر.
َق َال ا ْل َب ْق َف ِؼ ُّلَ :قدْ ُر ِو َي َط ْـ َأبِل َم ْع َش ٍر َط ْـ ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ َك ْع ٍ
ب َو ُه َق َأ ْش َب ُفَ ،و ُر ِو َي
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
احت ََّج ا ْل ُب َخ ِ
اري ل ِ َج َق ِاز َذل ِ َؽ بِ ِعدَّ ِة
َط ْـ ُم َجاهد َوا ْل َح َس ِـ م ْـ َص ِري َؼ ْق ِـ َضعق َػ ْق ِـَ ،و َقد ْ
َأح ِ
اد َ
يث .ا ْكت ََفك
َ
ِ ِ ِ
اب الر ْخ َص ُة فِل َأ ْن ُي َؼ َال ل ِ َش ْف ِر
َو َقدْ َت ْر َج َؿ الـ ََّسائل ل َذل َؽ َأ ْي ًضاَ ،ف َؼ َالَ « :ب ٌ
ان»ُ ،ث َّؿ َأ ْو َر َد َح ِد َ
ان َر َم َض ُ
َر َم َض َ
قطاَ َٓ « :ي ُؼق َل ّـ أحدكُؿ صؿت
يث َأبِل َب ْؽ َر َة َم ْر ُف ً
َر َم َضان ،وٓ قؿتف كُؾف»َ ،و َح ِديث بـ َط َّب ٍ
ان َت ْع ِد ُل َح ّج ًة»َ ،و َقدْ
اسُ « :ط ْؿ َر ٌة ِفل َر َم َض َ
الشف ِر بِقر ِ
ِ ِ
ود ا ْل ُؼر ِ
آن بِ ِفَ ،ح ْق ُث َق َال :ﮘ ﮙ [البؼرة،]3:7 :
ْ
ُيت ََؿ َّس ُؽ لؾ َّت ْؼ ِققد بِ َّ ْ ُ ُ
يث مِـ َتصر ِ
اد ِ
ظَ « :شف ٍر» ،مِـ ْإَح ِ
ف َل ْػ ِ
احتِؿ ِ
ال َأ ْن َي ُؽ َ
ف الر َو ِاةَ ،و َك َل َّن
قن َح ْذ ُ
ْ َ
َ َ
ْ
َم َع ْ َ
ِ
ِ
ِ
اب مال ِ ٍؽ ا ْل َؽر ِ
اه َقة.
َ
السر فل طَدَ ِم َج ْز ِم ا ْل ُؿ َصـِّػ بِا ْل ُح ْؽ ِؿَ ،و ُكؼ َؾ َط ْـ َأ ْص َح ِ َ
َه َذا ُه َق ِّ
َان ُهـ َ
الشافِ ِع َّق ِة ،إِ ْن ك َ
َو َطـ ابـ ا ْل َباقِ َّالكِ ِّل مِـ ُْف ْؿَ ،وكَثِ ٍقر مِ َـ َّ
َاك َق ِريـَ ٌة َت ْص ِر ُف ُف إِ َلك
َّ
قر َط َؾك ا ْل َج َقاز .اهـ
الش ْف ِرَ ،ف َال ُي ْؽ َر ُهَ ،وا ْل ُج ْؿ ُف ُ

َطأيَ :١ا ضلب تطُ ١ٝزَطإ بٗرا االضِ؟

واسؿ رمضان مشتؼ مـ الرمضاء< ٕن الـاس أول ما سؿق الشفقر كان رمضان
فقرمضقن.
يف شدة الصقػ ،وققؾٕ :ن الـاس يعطشقن فقف بسبب الصقام
ُ
الش ْف ِر َر َم َض َ
قال الحافظ ابـ حجر يف الػتحَ :و ْ
ػ فِل َت ْس ِؿ َق ِة َه َذا َّ
ان
اخ ُتؾِ َ
ِ
َف ِؼ َ ِ
ِ ِ
الر ْم َضا َء ِشدَّ ُة ا ْل َح ِّر.
قؾَّ َٕ :ك ُف ُت ْر َم ُض فقف الذ ُك ُ
قب َأ ْي ُت ْح َر ُق< َٕ َّن َّ
ِ ِ
ِ
َو ِق َ
اهلل َأ ْط َؾ ُؿ .اهـ
قؾَ :وا َف َؼ ا ْبتدَ ا ُء َّ
الص ْق ِم فقف َز َمـًا َح ًّاراَ ،و ُ
قوله  ،ٍِّٛ َٜ« :أَ.»ِِٔٝ ََِٜٛ ِٚ

فقف :جقاز الصقام بعد الـصػ مـ شعبان ،وإكؿا الؿـفل طـف الصقم مـ

أجؾ آحتقاط.

قوله « :إال زَدُال نَإَ َٜصَََُِّٛ ُّٛا فَ ًَِٝصُُُِ٘».
وأيضا امرأة كاكت تصقم صق ًما فؾتصؿف ،أو كان طؾقفا قضاء فؾتؼضف ،وإكؿا
ذكر الرجؾ خرج مخرج الغالب.
والحؿد هلل رب العالؿقـ
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قل اهَّللِ ﷺ َي ُؼ ُ
ت َر ُس َ
قل« :إ َذا
(ط ْـ َط ْب ِد اهَّللِ ْب ِـ ُط َؿ َر ﭭ َق َالَ :س ِؿ ْع ُ
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قمقاَ .وإِ َذا َر َأ ْيت ُُؿق ُه َف َل ْفطِ ُرواَ .فنِ ْن غ ُّؿ َط َؾ ْقؽ ُْؿ َفا ْقدُ ُروا َل ُف»(.))1
َر َأ ْيت ُُؿق ُه َف ُص ُ

:l

ِ
قـ».
الحديث جاءت لف ِر َو َايات ،مـفاَ « :فا ْقدُ ُروا َل ُف َث َلث َ
ٍ
ِ
قمقاَ ،وإِ َذا َر َأ ْيت ُُؿق ُه َف َل ْفطِ ُروا َفنِ ْن غُ ّؿ َط َؾ ْقؽ ُْؿ
َوفل ِر َو َاية« :إِ َذا َر َأ ْيت ُُؿ ا ْل ِف َل َل َف ُص ُ
ِ
ٍ
ِ
قـ َي ْق ًما»(.)2
قمقا َث َلث َ
َفا ْقدُ ُروا َل ُف َوفل ِر َو َاية َفنِ ْن غ ُّؿ َط َؾ ْقؽ ُْؿ َف ُص ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
قـ»(.)3
َوفل ِر َو َايةَ « :فنِ ْن غ ُّؿ َط َؾ ْقؽ ُْؿ َف َلكْؿ ُؾقا العدّ َة َثلَث َ
ِ
َوفِل ِر َو َاي ٍةَ « :فنِ ْن َط ِؿ َل َط َؾ ْقؽ ُُؿ ّ
قـ»(.)4
الش ْف ُرَ ،ف ُعدُّ وا َث َلث َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
قـ»(.)5
َوفل ِر َو َايةَ « :فنِ ْن ُأغْؿ َل َط َؾ ْقؽ ُْؿ َف ُعدُّ وا َث َلث َ
ساق الؿصـػ الحديث لؾدٓلة طؾك أن الصقام يتعقـ برؤية هالل رمضان،
وهبذا الحديث استدل الحـابؾة ومـ إلقفؿ مؿـ أوجبقا طؾك جؿقع إمة
الصقام برؤية القاحد.
فقف :أن الشفر ُيعؾؿ بظفقر الفالل ٓ ،بالحساب.

َطأي :١نٝف ١ٝزؤ ١ٜاهلالٍ؟
رؤي صح الصقام.
الفالل إما أن ُيرى بالعقـ ،وإما أن ُيرى بالـاضقر ،فنن َ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;66( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36:6( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ،)36:3( :مـ حديث أبل هريرة  -ﭬ .-
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;69( :مـ حديث ابـ طؿر ﭭ.
( )4أخرجف إسحاق بـ راهقيف (.)76
()5أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36:6( :

قوله « :فَصَُُٛٛا».أي وجق ًبإ ،ن إمر يؼتضل القجقب ،ومؿا يدل طؾك

ذلؽ ،ققلف تعالك ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ [الؿائدة.];4 :
قل اهللِ ﷺ َي ُؼ ُ
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َق َالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
قلَ « :ما ك ََف ْق ُتؽ ُْؿ َطـْ ُف،
َفاجتَـِبقه ،وما َأمر ُتؽُؿ بِ ِف َف ْلتُقا ِمـْف ما اس َت َطعتُؿَ ،فنِكّؿا َأه َؾ َ ِ
يـ ِم ْـ َق ْب ِؾؽ ُْؿ َك ْث َر ُة
ؽ ا ّلذ َ
َ ْ
ُ َ ْ ْ ْ
ْ ُ ُ ََ َْ ْ
اختِ َل ُف ُف ْؿ َط َؾك َأ ْكبِ َقا ِ ِف ْؿ»(.)1
َم َسا ِ ِؾ ِف ْؿ َو ْ
قوله َٚ« :إِذَا زَأَِٜتُُُ ُٙٛفَ َأ ِفطٔسُٚا» :يعـل هالل شقال ،فلفطروا.

َطأي :١عدة ايػٗٛة يف ايفطس؟

يثبت هالل شقال برؤية رجؾقـ ،أو رجؾ وامرأتقـ ،وٓ ُيجزئ القاحد كؿا
هق الحال يف دخقل الشفر.

َطأي :١مبا ٜجلت ايصٚ ّٛاإلفطاز؟
ُط ِّؾ َؼ الصقام واإلفطار بالرؤيةٕ ،ن الشفر الفجري ُيعرف هبا.
ان َٓ يـْ ُؼ َص ِ
جاء مـ حديث َأبِل َب ْؽ َر َة ﭬَ ،ط ْـ الـَّبِل ﷺ َق َالَ « :ش ْف َر ِ
ان،
َ
ِّ
َشفرا ِط ٍ
انَ ،و ُذو ا ْل َح ّج ِة»(.)2
قدَ :ر َم َض ُ
َْ
ُب،
و َط ْـ ا ْب َـ ُط َؿ َر ﭭَ ،ط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺَ ،أ َّك ُف َق َال« :إِكّا ُأ ّم ٌة ُأم ّق ٌة َٓ َك ْؽت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بّ ،
قـ»(.)3
يـَ ،و َم ّر ًة َث َلث َ
الش ْف ُر َهؽ ََذا َو َهؽ ََذاَ ،ي ْعـل َم ّر ًة ت ْس َع ًة َوط ْشرِ َ
َو َٓ ك َْح ُس ُ
وو َقع مِـ َه َذا ا ْلقج ِف ِطـْدَ مسؾِ ٍؿ ،بِ َؾ ْػ ِ
ظّ « :
الش ْف ُر َهؽ ََذا َو َهؽ ََذاَ ،و َص َّػ َؼ بِ َقدَ ْي ِف
َ ْ
َ َ َ ْ
ُ ْ
ِ
ِِ
الص ْػ َؼ ِة ال َّثال ِ َث ِة إِ ْب َفا َم ا ْل ُق ْؿـَك َأ ِو ا ْل ُق ْس َرى».
َم َّر َت ْق ِـ بِ ُؽ ِّؾ َأ َصابِعفَ ،و َق َب َض فل َّ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)94::( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3559( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;34( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36:;( :
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;35( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36:6( :
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ِ
ِ
الر ْح َؿ ِـ ْب ِـ
َو َر َوى َأ ْح َؿدُ َوا ْب ُـ َأبِل َش ْق َب َة َوال َّؾ ْػ ُظ َل ُف ،م ْـ َص ِر ِيؼ َي ْح َقك ْب ِـ َط ْبد َّ
َحاصِ ٍ
الش ْف ُر تِ ْس ٌع َو ِط ْش ُر َ
ب َط ِـ ا ْب ِـ ُط َؿ َر ﭭ َر َف َع ُفَّ « :
ونُ ،ث َّؿ َص َّب َؼ َب ْق َـ َك َّػ ْق ِف
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل َِٕبِل
َم َّر َت ْق ِـَ ،و َص َب َؼ ال َّثال َث َة َف َؼ َب َض ْاإل ْب َفا َمَ .ق َالَ :ف َؼا َل ْت َطائ َش ُة ڤَ « :ي ْغػ ُر ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يـَ ،ف ِؼ َقؾ َل ُف:
الر ْح َؿ ِـ ،إِك ََّؿا َه َج َر الـَّبِل ﷺ ك َسا َء ُه َش ْف ًراَ ،فـ ََز َل لت ْس ٍع َوط ْش ِر َ
َط ْبد َّ
ِ
الشفر ي ُؽ ُ ِ
يـَ ،و َش ْف ٌر َث َال ُث َ
قن»(.)1
قن ت ْس ًعا َوط ْش ِر َ
َف َؼ َال« :إِ َّن َّ ْ َ َ
وجاء يف الصحقحقـ َط ْـ َط ِائ َش َة َ ،قا َل ْتَ « :ل َّؿا َم َض ْت تِ ْس ٌع َو ِط ْش ُر َ
ون َل ْق َؾ ًة
قل اهللِ ﷺ َقا َل ْتَ « :بدَ َأ بِكَ ،ف ُؼ ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
َأ ُطد ُه َّـَ ،د َخ َؾ َط َؾ َّك َر ُس ُ
قل اهللِ إِك ََّؽ
ِ
ِ ِ
َأ ْق َس ْؿ َت َأ ْن َ
يـ َأ ُطد ُه َّـَ ،ف َؼ َال:
ٓ َتدْ ُخ َؾ َط َؾ ْقـَا َش ْف ًراَ ،وإِك ََّؽ َد َخ ْؾ َت م ْـ ت ْس ٍع َوط ْش ِر َ
«إِ ّن ّ
ون»(.)2
الش ْف َر تِ ْس ٌع َو ِط ْش ُر َ
وأخرج الحديث مسؾؿ طـ جابر وأم سؾؿة ﭫ(.)3
قوله « :فَ ِإِٕ غُِٖ عًََِٝهُِِ فَاقِ ُدزُٚا يَُ٘» :أي إن ُغ َّؿ طؾقؽؿ الفالل :إما بسحاب

أو لؿ تروه مطؾ ًؼا.

قوله « :فَاقِ ُدزُٚا يَُ٘» :فلكؿؾقا العدة ثالثقـ يق ًما ،طؾك ما هق مبقـ يف الروايات
إخرى.
ٚف :٘ٝما طؾقف السؾػ رضقان اهلل طؾقفؿ مـ آجتفاد يف طباداهتؿ< حتك
يلتقن هبا طؾك القجف إكؿؾ الذي بقـف رسقل اهلل ﷺ.

( )1أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ.)48689( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36:5( :
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36:7 ،36:6( :

بٝإ ٚقت ايطخٛز
ٚحهِ ايٓ ١ٝيف ايصّٛ

( - 186قال َط ْـ َأك ِ
َس ْب ِـ َمالِ ٍؽ ﭬ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهَّلل ِ ﷺ« :ت ََس ّح ُروا َفنِ ّن
ِ
الس ُح ِ
قر َب َر َك ًة»(.))1
فل ّ

:l
فا٥د :٠ساق الؿصـػ الحديث يف ذكر آداب الصقام.
وأخرج مسؾؿ مـ حديث َط ْؿ ِرو ْب ِـ ا ْل َع ِ
اص ﭭَ ،أ َّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ َق َال:
« َف ْص ُؾ َما َب ْق َـ ِص َق ِامـَاَ ،و ِص َقا ِم َأ ْه ِؾ ا ْلؽِت ِ
الس َحرِ»(.)2
َابَ ،أ ْك َؾ ُة ّ
و َط ْـ َر ُج ٍؾ مِ ْـ َأ ْص َح ِ
ـــت َط َؾك
اب الـَّبِ ِّل ﷺَ ،ق َالَ :د َخ ْؾ ُ
اهاَ ،ف َل تَدَ ُطق ُه»(.)3
الـَّبِ ِّل ﷺ َو ُه َق َيت ََس َّح ُرَ ،ف َؼ َال« :إِك َّفا َب َر َك ٌة َأ ْط َطاك ُُؿ اهَّللُ إِ ّي َ
سحقرا كسبة إلك السحر،
قوله « :تطخسٚا» :سؿل
ً

َطأيَ :١ا ٖ ٛحهِ ايطخٛز؟

وآمر لإلرشاد ،والسحقر مستحب باإلجؿاع ،ولقس بقاجب ،وأفضؾف أن
يمخر لؿا يليت إن شاء اهلل.

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;45( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36;7( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36;8( :
( )3أخرجف الـسائل برقؿ.)4384( :

كتاب الصقام

َطأيَ :١ا جيصئ يف ايطخٛز؟
شرب.
و ُيجزئ السحقر بلقؾ ما يمكَؾ و ُي َ
فا٥د :٠ذنس بعض فٛا٥د ايطخٛز.
فقف مخالػة ٕهؾ الؽتاب ،وبركة ،وطقن لؾجسؿ ٓ سقؿا أصحاب السؽر.
قوله « :بسن :»١ايربن :١هل ثبقت الخقر اإللفل يف الشلء ،وكؿاؤه،
وزيادتف.

َطأيَ :١ا ٖ ٛأععِ ضلب يٓ ٌٝايربن١؟
ومـ أطظؿ أسباب الربكات الدطاء بالربكة ،ومالزمة هدي رسقل اهلل ﷺ.
قال الحافظ يف فتح الباري(َ :)141 - 139/ 4ق ْقلف فِل َح ِديث أكس ﭬ:
ِ
الس ُح ِ
الس ِ
قـ َوبِ َض ِّؿ َفاَّ َِٕ ،ن ا ْل ُؿ َرا َد بِا ْل َب َرك َِة:
«
قر َب َر َك ًة»ُ ،ه َق بِ َػ ْتحِ ِّ
تسحروا َفنِ ّن فل ّ
ُ
ِ
الضؿ َِٕ َّك ُف َم ْصدَ ٌر بِ َؿ ْعـَك الت ََّسح ِر.
ب َّ
اب»َ ،ف ُقـَاس ُ
« ْإَ ْج ُر َوال َّث َق ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ب
الص ْق ِم َو ُيـ َِّش ُط َل ُف َو ُي َخ ِّػ ُ
ػ ا ْل َؿ َش َّؼ َة فقفَ ،ف ُقـَاس ُ
َأ ِو ا ْل َب َر َك ُة ل َؽ ْقكف ُي َؼ ِّقي َط َؾك َّ
ا ْل َػت َْح< َِٕ َّك ُف َما ُيت ََس َّح ُر بِ ِف.
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َو ِق َ
الس َح ِر.
قؾ :ا ْل َب َر َك ُة َما ُيت ََض َّؿ ُـ م َـ آ ْستق َؼاظ َوالد َطاء فل َّ
قر تَحص ُؾ ِب ِ ٍ
ِ
ٍ ِ
اع السـ َِّة،
ج َفات ُم َت َعد َدةَ :وه َل ا ِّت َب ُ
الس ُح ِ ْ ُ
َو ْإَ ْو َلك َأ ّن ا ْل َب َر َك َة فل ُّ
الزياد ُة فِل الـ ََّش ِ
ِ ِ
ِ
َو ُم َخا َل َػ ُة َأ ْه ِؾ ا ْلؽِت ِ
اطَ ،و ُمدَ ا َف َع ُة
َابَ ،وال َّت َؼ ِّقي بِف َط َؾك ا ْلع َبا َدةَ ،و ِّ َ َ
ِ
ِ
ِ
الصدَ َق ِة َط َؾك َم ْـ َي ْس َل ُل إِ ْذ َذ َ
اكَ ،أ ْو
ب بِ َّ
قعَ ،والت ََّسب ُ
ُسقء ا ْل ُخ ُؾ ِؼ ا َّلذي ُيث ُقر ُه ا ْل ُج ُ
ؾذك ِْر والد َط ِ
يجت َِؿع معف َط َؾك ْإَ ْك ِؾ ،والتَّسب ِ
اء َو ْق َت مظِـ َِّة ْ ِ
اإل َجا َب ِةَ ،و َتدَ ُار ُك
ب ل ِّ َ
َ َ ُ
َ ْ ُ ََُ
َ
ِ ِ
الص ْق ِم ل ِ َؿ ْـ َأ ْغ َػ َؾ َفا َق ْب َؾ َأ ْن َيـَا َم.
ك َّقة َّ
قؼ ا ْل ِع ِ
قز َأ ْن َت ُعق َد إِ َلك ْإُ ُم ِ
َق َال بـ َد ِق ِ
قر ْإُ ْخ َر ِو َّي ِة< َفنِ َّن
قدَ :ه ِذ ِه ا ْل َب َر َك ُة َي ُج ُ

إِ َقام َة السـ َِّة ي ِ
ب ْإَ ْج َر َو ِز َيا َد َت ُف .اهـ
قج ُ
ُ
َ

بٝإ ٚقت ايطخٛز ٚحهِ ايٓ ١ٝيف ايصّٛ

وقت السحقر إلك صؾقع الػجر الثاين ،ويف صحقح مسؾؿ َط ِـ ا ْب ِـ ُط َؿ َر
قل اهللِ ﷺ :م َم ِّذك ِ
َان لِرس ِ
َان بِالَ ٌل َوا ْب ُـ ُأ ِّم َم ْؽ ُتق ٍم إَ ْط َؿك»(.)1
ُ
ﭭَ ،ق َال« :ك َ َ ُ
وجاء يف الصحقحقـ َط ْـ َطائِ َش َة ڤَ ،ط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺَ « :أ ّك ُف َق َال إِ ّن ِب َل ًٓ ُي َمذ ُن
بِ َؾ ْق ٍؾَ ،ف ُؽ ُؾقا َو ْاش َر ُبقا َحتّك ُي َمذ َن ا ْب ُـ ُأم َم ْؽتُق ٍم»(.)2
ت :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
وجاء يف حديث َط ِد ِّي ْب ِـ َحاتِ ٍؿ ﭬَ ،ق َالَ « :ل َّؿا ك ََز َل ْ
ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿ [البؼرةَ ]3:9 :ق َال َل ُف َط ِدي ْب ُـ َحاتِ ٍؿ َيا َر ُس َ
قل اهللِ:
ف ال َّؾ ْق َؾ مِ ْـ
إِكِّل َأ ْج َع ُؾ َت ْح َت ِو َسا َدتِل ِط َؼا َل ْق ِـِ :ط َؼ ًآ َأ ْب َق َضَ ،و ِط َؼ ًآ َأ ْس َق َدَ ،أ ْط ِر ُ
الـَّ َف ِ
ارَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ« :إِ ّن ِو َسا َدت َ
يض إِك َّؿا ُه َق َس َقا ُد ال ّؾ ْق ِؾ َو َب َق ُ
َؽ َل َعرِ ٌ
اض
الـ َّف ِ
ار» ،فلكزل اهلل  :ﭽﭾﭿ [البؼرة.)3( ]3:9 :
ويف صحقح مسؾؿ طـ َس ُؿ َر َة ْب َـ ُجـْدُ ٍ
ب ﭬَ ،ي ُؼ ُ
قل َس ِؿ ْع ُت ُم َح َّؿدً ا ﷺ
ٍ ِ
ِ
الس ُح ِ
َي ُؼ ُ
قرَ ،وَٓ َه َذا ا ْل َب َق ُ
اض َحتّك َي ْستَطِ َقر»(.)4
قل «َٓ َيغ ُّر ّن َأ َحدَ ك ُْؿ كدَ ا ُء بِلَل م َـ ّ

َطأيَ :١ا حهِ َا ٜفعً٘ نجري َٔ ايٓاع يف ايصٝاّ َٔ ،ايتٛقف
عٔ األنٌ ٚايػسب قلٌ األذإ ،أ ٚتكد ِٜاألذإ قلٌ ٚقت٘ يف ايفجس،
ٚتأخري ٙعٔ ٚقت٘ يف املػسب مبا ٜطُ ٢احتٝاطًا؟
كثقر مـ الـاس يحدثقن بدطة وهل آحتقاط ،حقث يتققػقن طـ إكؾ
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)5:6( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)844( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)5:6( :
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)676;( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36;6( :
( )4أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36;6( :

كتاب الصقام

أمر
والشرب وغقر ذلؽ مـ الؿػطرات قبؾ الػجر بـصػ ،أو ثؾث ساطة وهذا ٌ
ٓ دلقؾ طؾقف< ٕن اهلل  أمر بإكؾ والشرب حتك يتبقـ الخقط إبقض ،مـ
الخقط إسقد مـ الػجر.
وغؾت صائػة حقث يلكؾقن حتك يتبقـ الـفار ،ويـسب هذا الؼقل إلك
إحـاف ،وقال بف إطؿش وغقره ،أكف يلكؾ حتك يرى الـفار ويتبقـف.

َطأيَ :١ا ٖ ٛايفسم بني ايفجس ٜٔايصاةم ٚايهاذب؟
والػرق بقـ الػجريـ الصادق والؽاذب:
أكؽ إذا كظرت إلك إفؼ ،فنن الػجر الؽاذب يؽقن يف السؿاء مثؾ ذكب
السرحان ،وهق ضقء صاطد إلك السؿاء ،وبقـف وبقـ إرض ضؾؿة.
بقـؿا الػجر الصادق يؽقن الضقء مؾتص ًؼا بإرض ،لقس وبقـفؿا ضؾؿة ،ثؿ
وهفـا.
إكف يضرب مثؾ السقػ َهفـا َ

قال اإلمام الترمذيَ :وا ْل َع َؿ ُؾ َط َؾك َه َذا ِطـْدَ َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿَ ،أ َّك ُف َ
ٓ َي ْح ُر ُم َط َؾك
الصائِ ِؿ إَك ُْؾ َوالش ْر ُب< َحتَّك َي ُؽ َ
قن ا ْل َػ ْج ُر إَ ْح َؿ ُر ا ْل ُؿ ْعت َِر ُض.
َّ
َوبِ ِف َي ُؼ ُ
قل َطا َّم ُة َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ .اهـ

َطأيَ :١ا حهِ ايٓ ١ٝيف ايصّٛ؟

والـقة شرط يف الصقم ،فؿـ صام بغقر كقة فصقامف باصؾ.
ل
ف َع ْـ َح ْػ َص َة ڤَ ،ط ِـ الـَّبِل ﷺ َق َالَ « :م ْـ َل ْؿ ُي ْج ِؿ ِع الص َقا َم َق ْب َؾ ا ْل َػ ْجرَِ ،ف َ
ِص َقا َم َل ُف»(.)1
ٓ مِ ْـ َه َ
يث َح ْػ َص َة َح ِد ٌ
قال الترمذيَ :ح ِد ُ
ــر ُفق ًطا إِ َّ
يث َ
ــذا
ٓ كَــ ْع ِر ُف ُف َم ْ
( )1أخرجف أحؿد برقؿ ،)48679( :وأبق داود برقؿ ،)4676( :والرتمذي برقؿ ،)956( :والـسائل برقؿ.)4555( :

الق ْج ِفَ ،و َقدْ ُر ِو َي َط ْـ كَافِ ٍعَ ،ط ِـ ا ْب ِـ ُط َؿ َر َق ْق ُل ُفَ ،و ُه َق َأ َصحَ ،و َه َؽ َذا َأ ْي ًضا
َ
ُر ِو َي َه َذا ال َح ِد ُ
ٓ َك ْع َؾ ُؿ َأ َحدً ا َر َف َع ُف إِ َّ
يث َط ِـ الز ْه ِر ِّي َم ْق ُقق ًفا َو َ
قب.
ٓ َي ْح َقك ْب ُـ َأي َ
ض َأه ِؾ ِ
ِ
ِ
ِ
الع ْؾ ِؿِ َ :
الص َقا َم َق ْب َؾ
ٓ ص َقا َم ل َؿ ْـ َل ْؿ ُي ْجؿ ِع ِّ
َوإِك َّؿا َم ْعـَك َه َذا طـْدَ َب ْع ِ ْ
انَ ،أو فِل َق َض ِ
ِ
اء َر َم َض َ
انَ ،أ ْو فِل ِص َقا ِم ك َْذ ٍر ،إِ َذا َل ْؿ َيـ ِْق ِه مِ َـ
ُص ُؾق ِع ال َػ ْج ِر فل َر َم َض َ ْ
ِ
ِ
اح َل ُف َأ ْن َيـ ِْق َي ُف َب ْعدَ َما َأ ْص َب َحَ ،و ُه َق َق ْق ُل
ال َّؾ ْق ِؾَ ،ل ْؿ ُي ْج ِزهَ ،و َأ َّما ص َقا ُم ال َّت َطق ِعَ ،ف ُؿ َب ٌ
الشافِ ِعلَ ،و َأ ْح َؿدَ َ ،وإِ ْس َح َ
اق .اهـ
َّ ِّ
طؿال بالـ ّقات ،وإِك َّؿا لِؽُؾ ٍ
وٕن الـبل ﷺ يؼقل« :إكّؿا إَ ُ
امرئ َما ك ََقى» متػؼ طؾقف.

َطأي ٌٖ :١جتصئ ْٚ ١ٝاحد ٠يًػٗس نً١؟

الؼقل إول :ذهب أبق حـقػة والشافعل وابـ الؿـذر إلك اطتبارها لؽؾ يقم
مـ رمضان.
الؼقل الثاين :وذهب أحؿد ومالؽ وإسحاق أهنا تجزئ كقة واحدة لجؿقع الشفر
وهذا إضفر ،أما حديث ٓ« :صقام لؿـ لؿ يبقت الـقة مـ الؾقؾ» فؼد تؼدم الؼقل بققػة
وحديث« :إكؿا آطؿال بالـقات» ،مؼدم طؾقف ،وهذا قد كقى صقم الشفر واهلل أطؾؿ.

كتاب الصقام

نَِِ نَإَ بَ ِ َٔٝاألَذَإِ َٚايطٖخُٛزِ

قل اهَّلل ِ
َس ب ِـ مالِ ٍؽ طـ زَي ِد ب ِـ َثا ِب ٍ
ت ﭭ َق َال« :تَس ّحركَا م َع رس ِ
َ ْ ْ ْ
َ ْ َ َ ُ
َ ( - 187ط ْـ َأك ِ ْ َ
َان َب ْق َـ ْإَ َذ ِ
الس ُح ِ
قر؟
الص َل ِة»َ ،ق َال َأك ٌَسُ :ق ْؾت لِ َز ْي ٍد :ك َْؿ ك َ
ﷺُ ،ث ّؿ َقا َم إ َلك ّ
ان َو ّ
ِ
قـ َآي ًة»(.))1
َق َالَ « :قدْ ُر َخ ْؿس َ

:l
قوله « :تطخسْا» :أي أكؾـا أكؾة السحر.
قوله َ« :ع زض ٍٛاهلل ﷺ».
ف :٘ٝالسحقر مع الػاضؾ ،وحرص الصحابة طؾك مالزمة رسقل اهلل ﷺ.
ٚف :٘ٝآجتؿاع طؾك الطعام< لؿا فقف مـ الربكة ،ف َع ْـ َو ْح ِشل ْب ُـ َح ْر ٍ
ب َط ْـ
َأبِ ِ
قف َط ْـ َجدِّ ِه َأ َّن َ
اب الـَّبِل ﷺ َقا ُلقاَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ إِكَّا َك ْل ُك ُؾ َو َٓ ك َْش َب ُعَ ،ق َال:
ح
ص
أ
َ
َ
ْ
ِّ
« َف َؾع ّؾؽُؿ َت ْػ َترِ ُققن» َقا ُلقاَ :كعــؿَ ،ق َالَ « :فاجت َِؿعقا ط َؾك َصع ِامؽُؿ ،وا ْذكُروا اسؿ اهَّلل ِ
َ
ْ ُ َ
َ ْ َ ُ ْ َ
َ ْ
َ ْ
ط َؾق ِف ،يبار ْك َلؽُؿ فِ ِ
قف»(.)2
ْ
َ ْ َُ َ

َطأي :١ملاذا مس ٞايطخٛز بٗرا االضِ؟

وسؿل السحقر هبذا آسؿ< ٕكف يؽقن يف السحر.
ُ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;43( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36;9( :
( )2أخرجف أحؿد برقؿ( ،)3869:أبق داود يف ســف برقؿ ،)5986( :وابـ ماجف يف ســف برقؿ،)54:8( :
وابـ حبان ( ،)3567والحاكؿ ( ،)365 / 4وهق يف الصحقحة لإلمام إلباين  برقؿ.)886( :

قوله « :ثُِٖ قَاَّ إيَ ٢ايصٖال ٔ :»٠أي صالة الػجر.
قوله « :نَِِ نَإَ َب ِ َٔٝايِأَذَإِ َٚايطٖخُٛزِ؟ قَاٍَ :قَ ِدزُ خَُِطٔنيَ آ :»ّ١َٜيعـل زمـ يعترب
يسقرا ،لقس فقف احتقاط الـاس الققم.
ً

ِ
يث َزي ِد ب ِـ َثابِ ٍ
ِ
ت َح ِد ٌ
قح،
يث َح َس ٌـ َصح ٌ
قال اإلمام الترمذي َ :حد ُ ْ ْ
است ََحبقا َت ْل ِخ َقر الس ُح ِ
َوبِ ِف َي ُؼ ُ
الشافِ ِعل َو َأ ْح َؿدُ َوإِ ْس َح ُ
قل َّ
قر .اهـ
اقْ ،

كتاب الصقام

حهِ َ َٔ ّٛأدزن٘ ايفذس
 ٖٛٚدٓب
( - 188طـ طا ِ َش َة و ُأم س َؾؿ َة ﭭَ « :أن رس َ ِ
َان ُيدْ ِر ُك ُف ا ْل َػ ْج ُر َو ُه َق
قل اهَّلل ﷺ ك َ
َ ْ َ
ّ َ ُ
َ َ َ
ُب ِم ْـ َأ ْه ِؾ ِفُ ،ث ّؿ َي ْغت َِس ُؾ َو َي ُصق ُم»(.))1
ُجـ ٌ

:l

فػل صحقح مسؾؿ مـ حديث َأبل ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ي ُؼصَ ،ي ُؼ ُ
قل فِل َق َص ِص ِف:
ار ِ
ِ ِ ِ
الر ْح َؿ ِـ ْب ِـ ا ْل َح ِ
ث
« َم ْـ َأ ْد َر َك ُف ا ْل َػ ْج ُر ُجـُ ًبا َف َل َي ُص ْؿ»َ ،ف َذك َْر ُت َذل َؽ ل َع ْبد َّ
ِ
ِ ِ
الر ْح َؿ ِـ َوا ْك َط َؾ ْؼ ُت َم َع ُفَ ،حتَّك َد َخ ْؾـَا َط َؾك
 َٕبِقف َ -ف َل ْك َؽ َر َذل َؽَ ،فا ْك َط َؾ َؼ َط ْبدُ َِّ
َاه َؿا َقا َل ْت:
الر ْح َؿ ِـ َط ْـ َذل ِ َؽَ ،ق َالَ :فؽِ ْؾت ُ
َطائ َش َة َو ُأ ِّم َس َؾ َؿ َة ﭭَ ،ف َس َل َل ُف َؿا َط ْبدُ َّ
«ك َ
َان الـَّبِل ﷺ ُي ْصبِ ُح ُجـُ ًبا مِ ْـ َغ ْق ِر ُح ُؾ ٍؿُ ،ث َّؿ َي ُصق ُم» َق َالَ :فا ْك َط َؾ ْؼـَا َحتَّك َد َخ ْؾـَا
ِ
الر ْح َؿ ِـَ ،ف َؼ َال َم ْر َو ُ
َط َؾك َم ْر َو َ
انَ :ط َز ْم ُت َط َؾ ْق َؽ إِ َّٓ َما
انَ ،ف َذك ََر َذل َؽ َل ُف َط ْبدُ َّ
قلَ :ق َالَ :ف ِ
َذ َه ْب َت إِ َلك َأبِل ُه َر ْي َر َةَ ،ف َر َد ْد َت َط َؾ ْق ِف َما َي ُؼ ُ
ج ْئـَا َأ َبا ُه َر ْي َر َةَ ،و َأ ُبق َب ْؽ ٍر
ِ
ِ
ِ
الر ْح َؿ ِـَ ،ف َؼ َال َأ ُبق ُه َر ْي َر َةَ :أ ُه َؿا َقا َلتَا ُه َل َؽ؟
َحاض ُر َذل َؽ ُك ِّؾفَ ،ق َالَ :ف َذك ََر َل ُف َط ْبدُ َّ
َان َي ُؼ ُ
َق َالَ :ك َع ْؿَ ،ق َالُ :ه َؿا َأ ْط َؾ ُؿُ ،ث َّؿ َر َّد َأ ُبق ُه َر ْي َر َة َما ك َ
قل فِل َذل ِ َؽ إِ َلك ا ْل َػ ْض ِؾ ْب ِـ
ا ْل َع َّب ِ
اسَ ،ف َؼ َال َأ ُبق ُه َر ْي َر َةَ :س ِؿ ْع ُت َذل ِ َؽ مِ َـ ا ْل َػ ْض ِؾَ ،و َل ْؿ َأ ْس َؿ ْع ُف مِ َـ الـَّبِ ِّل ﷺ،
قل فِل َذل ِ َؽُ ،ق ْؾ ُت لِعب ِد ا ْلؿؾِ ِ
َان َي ُؼ ُ
َق َالَ :ف َر َج َع َأ ُبق ُه َر ْي َر َة َط َّؿا ك َ
ؽَ :أ َقا َلتَا :فِل
َْ َ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;48( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)336;( :

ان؟ َق َال :ك ََذل ِ َؽ ك َ
َر َم َض َ
َان ُي ْصبِ ُح ُجـُ ًبا مِ ْـ َغ ْق ِر ُح ُؾ ٍؿ ُث َّؿ َي ُصق ُم»(.)1

َطأي :١حهِ ص َٔ ّٛأصلح جٓلّا َٔ أًٖ٘؟
وذهب الجؿفقر إلك أن صقمف صحقح اطتؿا ًدا طؾك حديث طائشة وأم
سؾؿة ﭭ.
يث َط ِائ َش َة َو ُأ ِّم َس َؾ َؿ َةَ ،ح ِد ٌ
قال اإلمام الترمذي  :بعد ذكر َح ِد ُ
يث
ِ
قح.
َح َس ٌـ َصح ٌ
َوا ْل َع َؿ ُؾ َط َؾك َه َذا ِطـْدَ َأ ْك َث ِر َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ مِ ْـ َأ ْص َح ِ
اب الـَّبِل ﷺَ ،و َغ ْق ِر ِه ْؿ،
الشافِ ِعل َو َأ ْح َؿدَ َوإِ ْس َح َ
َو ُه َق َق ْق ُل ُس ْػ َق َ
ان َو َّ
اق.
ِ
ِ
قـ :إِ َذا َأ ْص َب َح ُجـُ ًبا َي ْؼ ِضك َذل ِ َؽ ا ْل َق ْق َم.
َو َقدْ َق َال َق ْق ٌم م َـ التَّابِع َ
َوا ْل َؼ ْق ُل إَ َّو ُل َأ َصح .اهـ
وققل اهلل  :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ [البؼرة.]3:9 :
الؿ َػ ِّطرات ،وأباح اهلل لف أن يليت أهؾف يف هذا الققت،
فنذا جاز لف أن يتـاول ُ
فؿـ باب أولك أكف يجقز لف أن يدخؾ طؾقف الػجر وهق جـب.
وحؿؾف بعض أهؾ العؾؿ طؾك أن هذا يف صقام الـافؾة ٓ الػريضة ،أما مـ
أدركف الػجر يف الػريضة وهق جـب فنن صقامف باصؾ.
والصحقح ققل الجؿفقر ،وهق ما دل طؾقف حديث طائشة ڤ وأم سؾؿة
ڤ ،إذ أهنؿا أدرى بحال الـبل ﷺ ،واصؾعتا طؾك ما لؿ َي ّطؾع طؾقف غقرهؿا.
ثؿ إن الحديث بدٓلة ُط ُؿقمف طؾك صقام الـػؾ والػريضة ،والتػريؼ بغقر
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)336;( :

كتاب الصقام

دلقؾ ٓ يجقز< فنن الحال واحد.
ومؿـ ُحؽل طـف إبطال الصقم الحسـ بـ صالح.
ومؿـ ُحؽل طـف أكف ُيجزئ يف صقم الـافؾة ٓ الػرض الحسـ البصري.
والصحقح ما تؼدم بقاكف ،إذ أكف يجقز لإلكسان أن يلكؾ ،ويشرب ،و ُيباشر إلك
غقر ذلؽ ،مالؿ يطؾع الػجر.
وربؿا يـام اإلكسان ويؼع مـف احتالم ،ومعؾق ٌم أن مـ حصؾ لف ذلؽ ،أكف ٓ
فضال أن يصبح جـ ًبا.
يبطؾ صقمف لق كان آحتالم يف الـفارً ،

ٍ
ورويف.
ٚيف احلدٜح :ما كان طؾقف رسقل ﷺ مـ أخذ العبادات ب ُقسرية َ

ٚف :٘ٝما كان طؾقف الـبل ﷺ مـ الصػات البشرية ،إذ أكف يلكؾ ،ويشرب،
ويليت الـساء ،وغقر ذلؽ مؿا يحتاجف البشر.
ٚف :٘ٝأن الـبل ﷺ ربؿا ُشغؾ أول الؾقؾ بالعبادة ،فتػرغ لؾبؼاء مع أهؾف يف
آخر الؾقؾ ،وٓ حرج يف ذلؽ ما لؿ يؽـ اإلكسان معتؽ ًػا ،فنن اهلل  يؼقل:
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ [البؼرة.]3:9 :
قوله ُ ََُٖٛٚ« :د ُٓبْ».
صاهر ،ولق كاكت
ف :٘ٝدلقؾ طؾك أن الجـابة لقست بـجاسة ،إذ أن الـبل ﷺ
ٌ
الؿممـ ٓ َيـ ُْج ُس»
إن
كجاسة< لؿا َتؾ َبس هبا ،فؼد قال ﷺ ٕبل هريرة ﭬّ « :
َ

()1

متػؼ طؾقف.
الؿسؾؿ ٓ َيـ ُْج ُس»( :)2أخرجف مسؾؿ طـ حذيػة ﭬ.
إن
ويف روايةّ « :
َ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)4:7( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)593( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ )4:5( :مـ حديث أبل هريرة  -ﭬ  ،-ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ:

=

قوله ُ ََُٖٛٚ« :د ُٓبْ َِٔٔ أًَِٖٔ٘ٔ».
خرج بف الجـابة التل تؽقن مـ غقر إهؾ كآحتالم وكحقه ،ولفذا جاء
يف بعض الروايات« :كان الـبل ﷺ يصبح جـ ًبا مـ غقر احتالم ،ثؿ يغتسؾ
ويصقم».

َطأي ٌٖ :١جيٛش االحتالّ يف حل ايٓيب

؟

اختؾػ أهؾ العؾؿ يف ذلؽ:
فؼال بعضفؿ :إن كان آحتالم مـ تالطب الشقطان< فالـبل ﷺ مـزه طـ ذلؽ.
وإن كان آحتالم استػراغ لؾزائد مـ فضالت الجسؿ ،ففذا جائز يف حؼ الـبل
ﷺ كؿا جاز يف حؼف الؼلء ،والحجامة ،والبقل والغائط وغقر ذلؽ مؿا يتعاصاه البشر.
والذي يظفر واهلل أطؾؿ ،أن مـف ما هق تالطب مـ الشقطان ،ومـف ما يؽقن
بغقر ذلؽ وأما الـبل ﷺ فؾؿ يـؼؾ طـف أكف احتؾؿ يف كقمف واهلل أطؾؿ.
قوله « :ثُِٖ َٜػِتَطٌُٔ ََٜٚصُ.»ُّٛ
وآغتسال واجب يف ذلؽ الققت< ٕكف يستعد لصالة الػجر ،واهلل ٓ 
يؼبؾ صالة الؿحدث حتك يتقضل ،كؿا جاء يف الصحقحقـ مـ حديث أبل ُه َر ْي َر َة
قلَ :ق َال َر ُس ُ
ﭬَ ،ي ُؼ ُ
قل اهللِ ﷺُ َٓ« :ت ْؼ َب ُؾ َصلَ ُة َم ْـ َأ ْحدَ َ
ث َحتّك َيت ََق ّض َل»(.)1
والجـابة مـ كقاقض القضقء الؽربى ،كؿا تؼدم يف باب الطفارة ،وقد جاء
يف صحقح مسؾؿَ ،طـ َط ِائ َش َة ڤَ ،أ َّن رج ًال جاء إِ َلك الـَّبِل ﷺ يس َت ْػتِ ِ
قفَ ،و ِه َل
ْ
َْ
َ ُ َ َ
ِّ
ابَ ،ف َؼ َال :يا رس َ ِ
ِ
َت ْس َؿ ُع مِ ْـ َو َر ِاء ا ْل َب ِ
بَ ،أ َف َل ُصق ُم؟
الص َال ُة َو َأكَا ُجـُ ٌ
قل اهللُ ،تدْ ِر ُكـل َّ
َ َ ُ
=

( )594مـ حديث حذيػة  -ﭬ .-
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)357( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)447( :

كتاب الصقام

َف َؼ َال رس ُ ِ
ِ
ُب َف َل ُصق ُم» َف َؼ َالَ :ل ْس َت مِ ْث َؾـَا،
الص َل ُة َو َأكَا ُجـ ٌ
قل اهلل ﷺَ « :و َأكَا تُدْ ِركُـل ّ
َ ُ
يا رس َ ِ
اهلل َل َؽ َما َت َؼدَّ َم مِ ْـ َذ ْكبِ َؽ َو َما َت َل َّخ َرَ ،ف َؼ َالَ « :واهَّلل ِ ،إِكل
َ َ ُ
قل اهللَ ،قدْ َغ َػ َر ُ
ُقن َأ ْخ َشاك ُْؿ لِ ّؾ ِفَ ،و َأ ْط َؾ َؿؽ ُْؿ بِ َؿا َأت ِّؼل»(.)1
ََٕ ْر ُجق َأ ْن َأك َ
فا٥د :٠وهذا الحديث ُمرتبِ ٌط بؿا قبؾ ُف مـ إحاديث ،فنن الؿصـػ لؿا ذكر
إحاديث الدالة طؾك جقاز إكؾ والشرب يف آخر الؾقؾ ،وأن السحقر بركة،
وأن مـ السـة تلخقر السحقر ،أتك بلكف يجقز لإلكسان أن يليت أهؾف ،وٓ محذور
يف ذلؽ ،ولعؾ يف ذلؽ رد طؾك مـ يؽره مثؾ هذا الصـقع مؿـ يرى آحتقاط.

َطأي :١اذتا٥ض ٚايٓفطا ٤إذا اْكطع ايدّ قلٌ ايفجس:
ويؾتحؼ هبذه الؿسللة التل ذكركاها ،إذا اكؼطع دم الحائض والـػساء قبؾ
الػجر بحقث ٓ تتؿؽـ مـ آغتسال إٓ بعد الػجر ،ففؾ يجب طؾقفا أن تصقم ؟
ٍ
بؿرض ،وكحقه ،مؿا
كؼقل :كعؿ يجب طؾقفا الصقام ،إذا لؿ تؽـ متؾبسة
يباح لفا بف الػطر.
ً
استدٓٓ هبذا الحديث« :أن الـبل ﷺ
وتغتسؾ بعد صؾقع الػجر ،وٓ حرج<
كان يصبح جـ ًبا مـ غقر احتالم ثؿ يغتسؾ ويصقم».

قال ابـ قدامة  يف الؿغـل (َ :)149/3و ُج ْؿ َؾ ُة َذل ِ َؽ َأ َّن ا ْل ُح ْؽ َؿ فِل
ا ْل َؿ ْر َأ ِة إ َذا ا ْك َؼ َط َع َح ْق ُض َفا مِ ْـ ال َّؾ ْق ِؾ ،كَا ْل ُح ْؽ ِؿ فِل ا ْل ُجـُ ِ
ب َس َقا ٌءَ ،و ُي ْشت ََر ُط َأ ْن َيـْ َؼطِ َع
إن ُو ِجدَ ُج ْز ٌء مِـْ ُف فِل الـ ََّف ِ
َح ْق ُض َفا َق ْب َؾ ُص ُؾق ِع ا ْل َػ ْج ِر< َِٕ َّك ُف َّ
الص ْق َم،
ار َأ ْف َسدَ َّ
وي ْشتَر ُط َأ ْن َتـ ِْقي الصقم َأي ًضا مِـ ال َّؾق ِؾ بعدَ اك ِْؼ َط ِ
اط ِف< َِٕ َّك ُف َٓ ِص َقا َم ل ِ َؿ ْـ َل ْؿ ُي َب ِّق ْت
ْ ْ َْ
َ َّ ْ َ ْ
َُ َ

الصقام مِـ ال َّؾق ِؾَ .ق َال ْإَو َز ِ
اج ُش ِ
اطلَ ،وا ْل َحس ُـ ب ُـ َحلَ ،و َط ْبدُ ا ْلؿؾِ ِؽ ب ُـ ا ْلؿ ِ
قن،
ْ
ِّ َ َ ْ ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ٍّ
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3336( :

َوا ْل َعـْ َب ِريَ :ت ْؼ ِضلَ ،فر َص ْت فِل ِآ ْغتِس ِ
ث ا ْل َح ْق ِ
ال َأ ْو َل ْؿ ُت َػ ِّر ْط< َِٕ َّن َحدَ َ
ض َي ْؿـ َُع
َ
َّ
خ َال ِ
الصقم ،بِ ِ
ف ا ْل َجـَا َب ِة.
َّ ْ َ
ثي ِ
ب ا ْل ُغ ْس َؾَ ،ف َت ْل ِخ ُقر ا ْل ُغ ْس ِؾ مِـْ ُف إ َلك َأ ْن ُي ْصبِ َح َٓ َي ْؿـ َُع
قج ُ
َو َلـَا َأ َّك ُف َحدَ ٌ ُ
ِ
الص ْق ِم ،كَا ْل َجـَا َب ِةَ ،و َما َذك َُرو ُه َٓ َي ِصحَ ،فنِ َّن َم ْـ َص ُف َر ْت مِ ْـ ا ْل َح ْق ِ
ض َل ْق َس ْت
ص َّح َة َّ
ِ
اع ا ْلؿ ِ
ِ
ثم ِ
ب ل ِ ْؾ ُغ ْس ِؾَ ،ف ِفل كَا ْل ُجـُ ِ
ب
قج َ
قج ٌ
بَ ،فنِ َّن ا ْلج َؿ َ ُ
َحائ ًضاَ ،وإِك ََّؿا َط َؾ ْق َفا َحدَ ٌ ُ
َ
قب ا ْل ُغس ِؾ مِـْف َكب َؼ ِ
ِ
ِ
ضَ ،و َب َؼا ُء ُو ُج ِ
الص ْق ِم َأ ْف َسدَ ُه ،كَا ْل َح ْق ِ
اء
ُ َ
ل ْؾ ُغ ْس ِؾ َل ْق ُو ِجدَ فل َّ
ْ
قب ا ْل ُغ ْس ِؾ مِ ْـ ا ْل َح ْق ِ
ُو ُج ِ
استَدَ َّل َب ْع ُض َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ بِ َؼ ْق ِل اهللِ َت َعا َلك:
ضَ .و َقدْ ْ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

اح ا ْل ُؿ َب َ
اش َر َة إ َلك َت َبق ِـ ا ْل َػ ْج ِرُ ،طؾِ َؿ َأ َّن
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ [البؼرةَ .]3:9 :ف َؾ َّؿا َأ َب َ
ا ْل ُغ ْس َؾ إ َّك َؿا َي ُؽ ُ
قن َب ْعدَ ُه.

كتاب الصقام

حهِ َ َٔ ّٛتعاط ٢غ٦ٝا َٔ املفطسات
يف ْٗاز زَضإ ْاضٝا
َ ( - 189ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ط ْـ الـّبِل ﷺ َق َالَ « :م ْـ ك َِس َل َو ُه َق َصا ِ ٌؿَ ،ف َلك ََؾ
َأ ْو َش ِر َبَ ،ف ْؾ ُقتِ ّؿ َص ْق َم ُفَ ،فنِك َّؿا َأ ْص َع َؿ ُف اهَّللُ َو َس َؼا ُه»(.))1

:l
ساق الؿصـػ الحديث لبقان أن الـاسل غقر مماخذ بػعؾف.
قوله ْ َٔ« :ط :»ٞايٓطٝإ :هق الذهقل ،وخرج بف العامد.

وهذا حديث طظقؿ فقف ٌ
بقان لرحؿة اهلل  بعبادة ،إذ لؿ يماخذهؿ بالـسقان،
قال اهلل  يف بقان دطاء الؿممـقـ:

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ [البؼرة:

 ،]4:8وقال بعدها« :فعؾت»( )2كؿا يف حديث أبل هريره ﭬ طـد مسؾؿ.
طالؿا،
ٚف :٘ٝبٝإ :أن اإلكسان ٓ يماخذ طؾك أي طؿؾ يعؿؾف< إٓ إذا كان ً
مؽرها< فنكف
طؿال
ً
جاهال ،أو كاس ًقا ،أو طؿؾ
ً
ذاكرا ،أما إذا طؿؾف
طامدً ا،
ً
ً

ٓ يماخذ ،قال اهلل  :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ [الـحؾ.]368 :
ٚيف احلدٜح بٝإ :أن مـ تعؿد إكؾ ،أو الشرب ،مـ غقر طذر كسقان،
أو كحقه ،فنكف ُيػطر.
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;55( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3377( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)348( :

فلما إكؾ ،أو الشرب ،أو الجؿاع ،فؼد دل طؾك أهنا تػطر الؼرآن والسـة،
قال اهلل  :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ [البؼرة.]3:9 :
فدلت هذه أية بؿػفقمفا طؾك أكف ٓ يجقز لإلكسان أن يتعاصك هذه
الؿػطرات يف هنار رمضان.
كؿا دلت بؿـطققفا طؾك أن اهلل  قد أباح لإلكسان هذه الثالثة إشقاء
يف لقالل رمضان.
قوله « :فَ ًُِٝتِٖٔ ََ ،َُ٘ ِٛفَإَُِْٖا أَطِعََُُ٘ ايًَُّ٘ ََ ٚضكَا :»ُٙأي فؾقؿض يف صقمف ،وأن
إكؾ أو الشرب كاس ًقا ٓ ،يمثر طؾك صقمف وخالػ مالؽ يف ذلؽ وهق محجقج
بالـص.

وقد جاء َط ْـ َط ْؿ ِرو ْب ِـ ِديـ ٍ
َارَ ،أ َّن إِك َْساكًا َجا َء إِ َلك َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َف َؼ َال:
قت َف َط ِع ْؿ ُتَ ،ف َؼ َالَ َٓ :ب ْل َس.
« َأ ْص َب ْح ُت َصائِ ًؿا َفـ َِس ُ
ِ
َق َالُ :ثؿ د َخ ْؾ ُت إِ َلك إِكْس ٍ
اهلل
ان َفـ َِس ُ
َّ َ
َ
قت َف َطع ْؿ ُت َو َش ِر ْب ُتَ ،ق َالَ َٓ :ب ْل َسُ ،

َأ ْص َع َؿ َؽ َو َس َؼ َ
اك.

قت َف َط ِع ْؿ ُتَ ،ف َؼ َال َأ ُبق ُه َر ْي َر َة َأك َْت إِك َْس ٌ
َق َالُ :ث َّؿ َد َخ ْؾ ُت َط َؾك َ
ان َل ْؿ
آخ َر َفـ َِس ُ
ِ
الص َقا َم»(.)1
َت َت َع َّقد ِّ

َطأيًٜ ٌٖ :١تخل بٗرا اجملاَع ْاضّٝا؟
ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن هذا إمر ٓ يدخؾف الـسقان ،والصحقح أكف
يدخؾف كغقره مـ الؿػطرات.
( )1أخرجف أبق بؽر الديـقري يف الؿجالسة وجقاهر العؾؿ برقؿ ،)53;( :وقال الؿحؼؼ :إسـاده ضعقػ.

كتاب الصقام

فؿـ وقع طؾك أهؾف كاس ًقا< فال شلء طؾقف ،لؽـ إذا ذكر فؾقـزع يف الحال ،فنذا
واصؾ بعد التذكر فقجب طؾقف الؽػارة.
قال الـقوي يف شرح مسؾؿ« :و َأما ا ْلؿجامِع ك ِ
َاس ًقا َف َال ُي ْػطِ ُر َو َٓ َك َّػ َار َة َط َؾ ْق ِف
َ َّ ُ َ ُ
ِ ِ
اب مال ِ ٍ
ِ
ح ِ
ِ
ف
ؽ ِخ َال ٌ
الص ُ
َه َذا ُه َق َّ
قر ا ْل ُع َؾ َؿاء َوَٕ ْص َح ِ َ
قح م ْـ َم ْذ َهبِـَا َوبِف َق َال ُج ْؿ ُف ُ
فِل ُو ُجقبِ َفا َط َؾ ْق ِف َو َق َال َأ ْحؿدُ ي ْػطِر َو َت ِ
ب بِ ِف ا ْل َؽ َّػ َار ُة َو َق َال َط َطا ٌء َو َربِق َع ُة
ج ُ
َ ُ ُ
و ْإَو َز ِ
اطل َوال َّؾ ْق ُث َوال َّث ْق ِري ي ِ
ب ا ْل َؼ َضا ُء َو َٓ َك َّػ َار َة َدلِق ُؾـَا َأ َّن ا ْل َح ِد َ
يث َص َّح َأ َّن
ج ُ
َ ْ
َ
جؿاع فِل معـَاه و َأما ْإَح ِ
ِ
ِ
اد ُ
يث ا ْل َق ِار َد ُة فِل ا ْل َؽ َّػ َار ِة فِل
َ
َأك َْؾ الـَّاسل َٓ ُي ْػط ُر َوا ْل ِ َ ُ
َ ْ ُ َ َّ
ا ْل ِ
ج َؿا ِع َفنِك ََّؿا ِه َل فِل ِج َؿا ِع ا ْل َعامِ ِد َول ِ َف َذا َق َال فِل َب ْع ِض َفا َه َؾ ْؽ ُت ويف بعضفا
ِ ٍ َ ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
َّاسل َٓ إِ ْثؿ َط َؾ ْق ِف بِ ْ ِ
اإل ْج َؿا ِع».
َ
احرتقت احرتقت وهذا ٓ يؽقن إٓ فل َطامد فنن الـ َ

َطأي :١حهِ َٔ تعُد األنٌ ،أ ٚايػسب ،أ ٚادتُاع يف ْٗاز زَطإ،

ٌٖ ًٜصَ٘ أَطاى بك ١ٝايّٛٝ؟

يف الحديث ٌ
بقان لؿذهب أهؾ العؾؿ أن مـ تعؿد الػطر ،فلكؾ ،أو شرب ،أو

أتك أهؾف يف هنار رمضان ،أكف يجب طؾقف أن يؿسؽ بؼقة الققم :لؼقل الـبل
هذا الحديث« :فؾقتؿ صقمف» ،وهق ملثقم ولقس لف أجر.

يف

الص ْق ُم َٓ ِز ٌم
قال ابـ قدامة  يف الؿغـل (َ :)145/3و ُكؾ َم ْـ َأ ْف َط َر َو َّ
َل ُف ،كَا ْل ُؿ ْػطِ ِر بِ َغ ْق ِر ُط ْذ ٍرَ ،وا ْل ُؿ ْػطِ ِر َي ُظـ َأ َّن ا ْل َػ ْج َر َل ْؿ َي ْط ُؾ ْع َو َقدْ ك َ
َان َص َؾ َعَ ،أ ْو َي ُظـ
ِ ِِ ِ
ِ
َأ َّن َّ
الص ْق ِمَ ،وك َْح ِق ِه ْؿَ ،ي ْؾ َز ُم ُف ْؿ
بَ ،أ ْو الـَّاسل لـ َّقة َّ
الش ْؿ َس َقدْ َغا َب ْت َو َل ْؿ َتغ ْ
اكَ َٓ ،كع َؾؿ بقـَفؿ فِ ِ
ِْ
اإل ْم َس ُ
قف ْ
اختِ َال ًفا .اهـ
ْ ُ َْ ُ ْ
قوله « :فَإَُِْٖا أَطِعََُُ٘ ايًَُّ٘ ََ ٚضكَا.»ُٙ
أي أن هذا الـسقان مِـ ٌة مـ اهلل  ،ومؽرمة طؾقف ،إذا شرب وأكؾ ،وٓ
حرج يؾحؼف.

فا٥د :٠مـ وقعت مـف إحدى الؿػطرات متعؿدً ا ،فؼد وقع طؾقف أربع أمقر،
وبعضفا متػؼ طؾقفا بقـ العؾؿاء:
إول :اإلثؿ< فنن مـ أفطر متعؿدً ا يف هنار رمضان لغقر ما طذر فؼد ارتؽب
كبقرة مـ كبائر الذكقب ،وطظقؿ أثام.
فػل حديث أبل أمامة ﭬ ،طـد الحاكؿ ،أن الـبل ﷺ قالَ « :م َر ْر ُت َط َؾك
ت :مـ ه ُم ِ
ِ
قـ بِ َع َر ِاققبِ ِف ْؿُ ،م َش ّؼ َؼ ٍة َأ ْشدَ ا ُق ُف ْؿ ،ت َِس ُ
ٓء
قؾ َأ ْشدَ ا ُق ُف ْؿ َد ًماَ ،ف ُؼ ْؾ ُ َ ْ َ
َق ْق ٍم ُم َع ّؾؼ َ
ِ ِ
ون َق ْب َؾ ِح ِ
قـ فِ ْطرِ ِه ْؿ»(.)1
يـ ُي ْػطِ ُر َ
؟ َق َالَ :ه ُمٓء ا ّلذ َ
الثاين :فساد الصقم ،فنن ذلؽ الققم يبطؾ صقامف.
الثالث :وجب طؾقف اإلمساك بؼقة الققم ،وهذا ققل الجؿفقر مـ أهؾ العؾؿ.
الرابع :وجقب الؼضاء ،وهق ققل الجؿفقر ،وإن كان قد ذهب بعض أهؾ
العؾؿ إلك أكف ٓ قضاء طؾك الؿتعؿد< لؽـ الذي يظفر أن طؾقف الؼضاء.
أما ما جاء يف ســ أبل داود وأحؿد والرتمذي وابـ ماجة ،طـ أبل هريرة
ان ِم ْـ َغ ْقرِ ُط ْذ ٍر َوَٓ
ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺَ « :م ْـ َأ ْف َط َر َي ْق ًما ِم ْـ َر َم َض َ
َم َر ٍ
ضَ ،ل ْؿ َي ْؼ ِض ِف ِص َقا ُم الدّ ْهرِ َوإِ ْن َص َام ُف»( .)2ففق ضعقػ ،يف إسـاده
أبق الؿطقس مجفقل ،وقال البخاري ٓ« :أدري سؿع مـ أبل هريرة ﭬ».
قال اإلمام الترمذي  بعد حديث (َ :)722و َأ َّما مـ َأ ْف َط َر ُم َت َع ِّؿدً ا مـ َأ ْك ٍؾ
أو ُش ْر ٍ
ب فنن َأ ْه َؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ قد ْ
اخ َت َؾ ُػقا يف ذلؽ فؼال َب ْع ُض ُف ْؿ طؾقف ا ْل َؼ َضا ُء َوا ْل َؽ َّػ َار ُة
َو َش َّب ُفقا ْإَك َْؾ َوالشر َب بِا ْل ِ
ج َؿا ِع وهق َق ْق ُل ُس ْػ َق َ
ان ال َّث ْق ِر ِّي وبـ ا ْل ُؿ َب َار ِك وإسحاق
ْ
( )1أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك برقؿ.)378:( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف معؾ ًؼا ،وأبق داود برقؿ ،)45;8( :والرتمذي برقؿ ،)945( :وابـ ماجف
برقؿ.)3894( :
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وقال َب ْع ُض ُف ْؿ طؾقف ا ْل َؼ َضا ُء وٓ َك َّػ َار َة طؾقف َِٕ َّك ُف إكؿا ُذكِ َر طـ الـبل ﷺ ا ْل َؽ َّػ َار ُة يف
ب َو َقا ُلقا َٓ ي ْشبِف ْإَك ُْؾ َوالشر ُب ا ْل ِ
ا ْل ِ
ج َؿا ِع ولؿ ُت ْذك َْر طـف يف ْإَ ْك ِؾ َوالش ْر ِ
ج َؿا َع
ُ ُ
ْ
وهق َق ْق ُل َّ
الشافِ ِع ِّل َو َأ ْح َؿد .اهـ

ذنس أْٛاع املفطسات يًصّٛ
 - 3إكؾ.
 - 4والشرب.
 - 5والجؿاع.
 - 6إكزال الؿـل متعؿدً ا ،فؿـ أكزل مـقف متعؿدً ا ،سقا ًء بالعادة السرية ،أو بغقر
ذلؽ مؿا يتعاصاه الـاس ،فؼد أفسد صقمف ،والدلقؾ طؾك ذلؽ :حديث َأبِل ُه َر ْي َر َة
ﭬَ ،ق َالَ :ق َال رس ُ ِ
طؿؾ ِ
ِ
ُ
ضاطػ،
ابـ آد َم ُي
اهلل « :كؾ
َ ُ
قل اهلل ﷺ :قال ُ
ٍ
ضعػ ،قال اهَّللُ  :َّ إٓ الصق ُم .فن ّك ُف لل
الحسـ َة بعشر َة أمثالفا ،إلك سبعؿا ِة
وصعامف ،مـ أجؾل»(.)1
وأكا أجزي ِبفَ ،يدَ ُع شفقتَف،
َ
مػطرا.
ففذا لؿ يرتك شفقتف هلل  فصار
ً
 - 7وققع الحقض والـػاس مـ الـساء.
أفطرت ،ووجب طؾقفا ترك
فؿـ وقع مـفا الحقض أو الـػاس مـ الـساءَ ،
الصقم ،فنن صامت ففل طاصقة ومرتؽبة لؽبقرة.
 - 8الردة ،فؿـ ارتد طـ ديـ اإلسالم وهق صائؿ ،إما بسب اهلل ،أو بسب
رسقلف ﷺ ،أو آستفزاء بالديـ ،أو دطا غقر اهلل فقؿا ٓ يؼدر طؾقف إٓ اهلل ،أو صدق
كاهـًا ،أو طرا ًفا ،أو غقر ذلؽ مـ أكقاع الردة ،بطؾ صقمف ،ووقع مـف الػطر ،وٓ
يـػعف اإلمساك.
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)7;49( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3373( :
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 - 9استعؿال اإلبر الؿغذية ،كالؿغذيات ومؼقيات الدم وغقر ذلؽ فنهنا
مػطرة ٕهنا تؼقم مؼام الغذاء.
 - :الغسقؾ الؽؾقي مػطرٕ :كف يستبدل بف الدم ،ويـؼقف ،إلك غقر ذلؽ مؿا
يعرف إصباء.

َطأيَ :١ا ٜسخص يًصا ِ٥إٔ ٜفعً٘ أثٓا ٤ص َ٘ٛة ٕٚإٔ ٜفطس ب٘؟
ويرخص لؾصائؿ يف أمقر مـفا:
 - 3ال ُؼبؾة والؿباشرة ،فؼد قالت طائشة وأم سؾؿة ﭭ ،أن الـبل ﷺ« :ك َ
َان
َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ ُي َؼ ِّب ُؾ َو ُه َق َصائِ ٌؿ»(.)1
ص فِل
ويف حديث طائشة ڤ طـد البقفؼل يف الصغرىَ ،أ ّن الـَّبِ َّل ﷺَ ،ر َّخ َ
الش ْق ُخ َي ْؿ ِؾ ُؽ إِ ْر َب ُفَ ،و ّ
ابَ ،و َق َالّ « :
ؾش ْقخِ َو ُه َق َص ِائ ٌؿَ ،وك ََفك َطـْ ُف َّ
ا ْل ُؼ ْب َؾ ِة ل ِ َّ
اب
الش ُّ
الش َّ
ُي ْػ ِسدُ َص ْق َم ُف»(.)2
وجاء طـ أبل هريرة ﭬ ،بؿعـاه ،ومعـاه أن الشاب يػسد صقمف فؼد يؼع
مـف اإلكزال فقػطر< أما الشقخ قد ٓ يؽقن لف الؼقة التل يؼع مـفا مقجب الػطر.
أيضا.
فؼد كان الـبل
ُيؼ ِّبؾ وهق صائؿ ،ويباشر وهق صائؿ ً
ُ
رسقل اهللِ ﷺ ُ
ُ
يؿؾؽ ْإر َبف»(.)3
يؿؾؽ ْإر َبف ،كؿا كان
قالت طائشة ڤ« :وأيؽؿ
غسال واج ًبا ،كغسؾ الجؿعة،
 - 4الغُسؾ :فنكف يجقز لف أن يغتسؾ سقاء كان ً
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;4; ،3;4:( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ،)336: ،3368( :
وجاء يف مسؾؿ برقؿ ،)3369( :مـ حديث حػصة  -ڤ .-
( )2أخرجف البقفؼل يف الصغرى برقؿ ،)3566( :ذكره إلباين  يف صحقح أبل داود إم
برقؿ( ،) 4687وقال فقف :وهذا إسـاد ٓ بلس بف يف الشقاهد< فنن رجالف كؾفؿ ثؼات< طؾك خالف يف أبان
هذا  -وهق ابـ طبد اهلل بـ أبل حازم  ،-وثؼف جؿاطة ،وضعػف آخرون .وقال الحافظ« :صدوق يف حػظف لقـ».
( )3أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)564( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4;5( :

أو الغسؾ مـ آحتالم ،أو الغسؾ مـ الجـابة ،أو كذلؽ غسؾ التربد ،فؾق حصؾ
مـف ذلؽ وكزل يف البحر ،أو الـفر ،وتؿضؿض بالؿاء البارد ،فنن ذلؽ ٓ يضر
صقمف< بؾ قد جاء أن ابـ طؿر ﭭ« :ربؿا وضع الثؾج يف فِقف وٓ يضره ذلؽ».

قل اهللِ
 - 5الؿضؿضة ،وآستـشاقَ :فعـ َل ِؼ ِ
قط ْب ِـ َصبِ َر َة ﭬ َق َالُ :ق ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
َ ْ
َأ ْخبِركِل َط ِـ ا ْلق ُض ِ
قءَ .ق َالَ « :أ ْسبِ ِغ ا ْل ُق ُضق َءَ ،و َخؾ ْؾ َب ْق َـ ْإَ َصابِ ِعَ ،و َبالِغْ ِفل
ُ
ْ
ِ
ِ
ِآ ْستـ َْش ِ
ُقن َصا ًؿا»(َ ،)1ر َوا ُه َأ ُبق َد ُاو َد.
اق إِ ّٓ َأ ْن َتؽ َ
وجاء بؾػظ« :إذا تقضلت فؿضؿض»(.)2
 - 4السقاك :لؼقل الـبل ﷺ كؿا يف الصحقحقـ َط ْـ َأبِك ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ط ِـ
ِِ
قـ َ -و ِفل رواية َط َؾك ُأ ّمتِك َ َٕ -م ْرت ُُف ْؿ
الـَّبِل ﷺ َق َالَ « :ل ْقَٓ َأ ْن َأ ُش ّؼ َط َؾك ا ْل ُؿ ْممـ َ
بِالسق ِ
اك ِطـْدَ كُؾ َصل ٍَة»(.)3
َ
وأما ما جاء يف حديث طبداهلل بـ طامر بـ ربقعة« :ر َأ ْي ُت الـَّبل ﷺ َي ُ
ستاك
َّ
)
4
(
صائؿ ما ٓ ُأ ْح ِصل» ،ففق حديث ضعقػ ،فقف طاصؿ بـ طبقد اهلل العؿري .
وهق
ٌ
 - 5البخقر ،وأما حديث الحسـ بـ طؾل بـ أبل صالب ﭭ:
الصائؿ الد ِ
ِ
هـ وا ْل ِؿ ْج َؿ ُر»( ،)5ففق مقضقع ،أخرجف الرتمذي ،وفقف
« ُتح َػ ُة
( )1أخرجف أبق داود برقؿ.)364( :
( )2أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ.)366( :
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)::9ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)474( :
ً
مقصقٓ أبق داود يف ســف برقؿ،)5586( :
( )4أخرجف البخاري يف صحقحف معؾ ًؼا ( ،)53/5وأخرجف
وهق يف ضعقػ أبل داود إم لإلمام إلباين  برقؿ( ،)669وقال طؼبف( :قؾت :إسـاده ضعقػ<
طاصؿ هذا :قال ابـ خزيؿة« :أكا بريء مـ طفدتف» .وقال البقفؼل طؼبف« :لقس بالؼقي» .وقال الحافظ:
«ضعقػ» .وطؾؼف البخاري بصقغة التؿريض).
( )5أخرجف الرتمذي ( ،):63وهق يف الضعقػة لإلمام إلباين  ،)47;8( حقث حؽؿ طؾقف
بالقضع ،ثؿ قال :قال ابـ طدي« :سعد بـ صريػ أحاديثف كؾفا ٓ يرويفا غقره وهق ضعقػ جدا» .وقال

=
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سعقد ابـ صريػ مرتوك.
 - 6اإلدهانٕ :كف لؿ يثبت حديث يف الؿـع مـ ذلؽ.
 - 7الؽحؾ :فنكف ٓ دلقؾ يثبت طؾك أن الؽحؾ مـ الؿػطرات.
 - 8قطرة إذن :فال دلقؾ طؾك أهنا مـ الؿػطرات< بؾ إن مجرى إذن غقر
مجرى الحـجرة ،وٓ يضره ما وجد مـ الطعؿ الؿر.
 - 9قطرة العقـ ٓ :تػطر طؾك الصحقح وٓ يضر الطعؿ ٕكف لقس بؿجرى صعام.
 - 11بخاخ الربق :فنكف لقس بطعام وٓ شراب.
 - 11تذوق الطعام ،مـ غقر أن ُيدخؾ شلء إلك بطـف.
قال ابـ طباس ﭭ ٓ« :بلس أن يذوق الخؾ ،والشلء يريد شراءه».
 - 12إذا كان فقف جرح ،ثؿ سال مـف شلء مـ الدم ،فللؼك بف إلك خارجف ،ثؿ
كزل إلك بطـف شلء مـ الدم بدون أن يؽقن لف قصد ،أو تعؿد ،فنكف ٓ يػطر.

َطأي :١املفطسات اييت اختًف فٗٝا أٌٖ ايعًِ:
ومؿا اختؾػ فقف العؾؿاء أكف يػطر أو ٓ ؟ أمقر:
 - 1الؼلء :فذهب جؿفقرهؿ إلك أن مـ قاء متعؿدً ا فنكف يػطر ،بخالف مـ
لؿ يتعؿد ،فؾقس طؾقف شلء.

َ
ومـ قال بالػطر ،استدل بحديث ثقبان وأبل الدرداء ﭭَّ « :
رسقل اهللِ ﷺ
أن

قاء فلف َطر»(.)1
=

الرتمذي« :حديث غريب لقس إسـاده بذاك ٓ ،كعرفف إٓ مـ حديث سعد بـ صريػ ،وهق يضعػ» .ثؿ
قال  :وقال ابـ معقـ ٓ« :يحؾ ٕحد أن يروي طـف» .وقال ابـ حبان« :كان يضع الحديث طؾك
الػقر» .ثؿ قال  :وطؿقر بـ ملمقن< قال الدارقطـل ٓ« :شلء».
( )1أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ ،)45:3( :والرتمذي برقؿ.)946( :

ولقس يف الحديث أن الـبل ﷺ تعؿد الؼلء ،وإكؿا فقف أكف أفطر ،ولعؾف لحؼف
ضرر ،أو تعب بسبب الؼلء.

قال الترمذي َ :وإِك ََّؿا َم ْعـَك َه َذاَ :أ َّن الـَّبِل ﷺ ك َ
َان َصائِ ًؿا ُم َت َط ِّق ًطا،
َّ
ِ
ِ
ِ
ػ َف َل ْف َط َر ،ل ِ َذل ِ َؽ َه َؽ َذا ُر ِو َي فِل َب ْع ِ
َف َؼا َء َف َض ُع َ
الحديث ُم َػ َّس ًراَ ،وال َع َؿ ُؾ طـْدَ
ض َ
ِ ِ
ِ
الصا ِ َؿ إِ َذا َذ َر َط ُف
َأ ْه ِؾ الع ْؾ ِؿ َط َؾك َحديث َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺَ « :أ ّن ّ
ال َؼ ْل ُء َفلَ َق َضا َء َط َؾ ْق ِفَ ،وإِ َذا ْاس َت َؼا َء َط ْؿدً اَ ،ف ْؾ َق ْؼ ِ
ض»َ ،وبِ ِف َي ُؼ ُ
قل ُس ْػ َق ُ
ان ال َّث ْق ِري،
الشافِ ِعلَ ،و َأ ْح َؿدُ َ ،وإِ ْس َح ُ
َو َّ
اق .اهـ
ودلقؾ الجؿفقر حديث أبل هريرة ﭬ طـد الرتمذي :أن الـبل ﷺ قال:
«مـ ذرطف الؼلء فؾقس طؾقف قضاء ومـ استؼاء طؿدا فؾقؼض»(.)1
قال :ويف الباب طـ أبل الدرداء وثقبان وفضالة بـ طبقد.
يث َأبِل ُه َر ْي َر َة َح ِد ٌ
قال اإلمام الترمذيَ :ح ِد ُ
يبَ ،
ٓ َك ْع ِر ُف ُف مِ ْـ
يث َح َس ٌـ َغ ِر ٌ
ٓ مِـ ح ِد ِ
ِ
ِ ِ ِ
يث
َحديث ه َشا ٍمَ ،ط ِـ ا ْب ِـ س ِقري َـَ ،ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َةَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ ،إِ َّ ْ َ
ِ
قسك ْب ِـ ُيق ُك َس ،و َق َال ُم َح َّؿدٌ َ :
ٓ ُأ َرا ُه َم ْح ُػق ًضا.
ط َ
الح ِد ُ
يث مِ ْـ َغ ْق ِر َو ْج ٍفَ ،ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َةَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ
َو َقدْ ُر ِو َي َه َذا َ
َو َ
ٓ َي ِصح إِ ْسـَا ُد ُه .اهـ
والصحقح أن الؼلء ٓ يػطر ٓ ،متعؿدً ا ،وٓ غاص ًبا ،لعدم ثبقت الحديث يف ذلؽ.
 - 2الحجامة :ذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ إلك أن الحجامة ٓ تػطر ،وذهب
أحؿد يف رواية إلك أكف يػطر.
ومـ رأى طدم تػطقر الصائؿ ،استدل بحديث ابـ طباس ﭭَ « :أ َّن الـَّبِ َّل ﷺ
( )1أخرجف أبق داود برقؿ ،)45:6( :والرتمذي ( ،)946وابـ ماجف (.)3898
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احت ََج َؿ َو ُه َق َص ِائ ٌؿ»(.)1
احت ََج َؿ َو ُه َق ُم ْح ِر ٌمَ ،و ْ
ْ
وهذا الحديث أطؾف أحؿد وغقره مـ أهؾ العؾؿ ،والذي يظفر واهلل أطؾؿ أكف
ٓ يثبت مع أن البخاري َّ بقب طؾك خالفف ،وذكر آثار يف الباب :مـفا ما
جاء َط ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اسَ ،أ َّك ُف ُذكِ َر ِطـْدَ ُه ا ْل ُق ُضق ُء مِ َـ ال َّط َعا ِمَ ،و َق َال إَ ْط َؿ ُش َم َّر ًة
ِ
ِ
ؾصائِ ِؿَ ،ف َؼ َال« :إِك ََّؿا ا ْل ُق ُضق ُء مِ َّؿا َخ َر َجَ ،و َل ْق َس مِ َّؿا َد َخ َؾَ ،وإِك ََّؿا
َوا ْلح َجا َم َة ل َّ
ا ْل ِػ ْط ُر مِ َّؿا َد َخ َؾَ ،و َل ْق َس مِ َّؿا َخ َر َج»(.)2
ومؿـ كان يرى أن الحجامة غقر مػطرة ،أكس بـ مالؽ ﭬ وققؾ لف:
الضع ِ
ِ
حجام َة ل ِ ِ
« َأ ُكـْ ُتؿ َت ْؽر ُه َ ِ
ػ»(.)3
ؾصائ ِؿ؟ َق َال ،َٓ :إِ َّٓ م ْـ َأ ْج ِؾ َّ ْ
َّ
قن ا ْل َ َ
ْ َ
واحتج الؿخالػقن بؿا رواه الرتمذي طـ رافع بـ خديج ﭬ قال :قال
الح ِ
الؿ ْح ُجق ُم»(.)4
الـبل ﷺَ « :أ ْف َط َر َ
اج ُؿ َو َ
اب َطـ َطؾِل ،وسع ٍد ،و َشدَّ ِ
قال الترمذي َ :وفِل ال َب ِ
اد ْب ِـ َأ ْو ٍ
س،
ٍّ َ َ ْ َ
ْ
ان ،و ُأسام َة ب ِـ َزي ٍد ،و َط ِائ َش َة ،ومع ِؼ ِؾ ب ِـ ِسـ ٍ
َانَ ،و ُي َؼ ُال :ا ْب ُـ َي َس ٍ
ارَ ،و َأبِل
َو َث ْق َب َ َ َ َ ْ ْ َ
َ َْ ْ
ُه َر ْي َر َةَ ،وا ْب ِـ َط َّب ٍ
قسكَ ،وبِالَ ٍل.
اسَ ،و َأبِل ُم َ
ِ
يج َح ِد ٌ
قال أبق طقسكَ :و َح ِد ُ
يث َرافِ ِع ْب ِـ َخ ِد ٍ
قح.
يث َح َس ٌـ َصح ٌ
َو ُذكِ َر َط ْـ َأ ْح َؿدَ ْب ِـ َحـْ َب ٍؾ َأ ّك ُف َق َالَ :أ َصح َشل ٍء فِل َه َذا ال َب ِ
اب َح ِد ُ
يث َرافِ ِع ْب ِـ َخ ِديجٍ .
ْ
ٍ
ِ
ِ
َو ُذكِ َر َط ْـ َط ِؾل ْب ِـ َط ْب ِد اهَّلل ِ َأ ّك ُف َق َالَ :أ َصح َشلء فل َه َذا ال َب ِ
يث َث ْق َب َ
اب َحد ُ
ان،
ْ
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;5:( :والؾػظ لف ،وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ،)3464( :
احت ََج َؿ َو ُه َق ُم ْح ِر ٌم».
بؾػظ مختصرَ « ،أ َّن الـَّبِ َّل ﷺ ْ
( )2أخرجف ابـ أبل شقبة ،);53;( :وقال إلباين  يف اإلرواء برقؿ ،);55( :وهذا سـد صحقح
رجالف ثؼات رجال الشقخقـ.
( )3أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ.)3;66( :
( )4أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ.)996( :

ِ
ِ
و َشدَّ ِ
اد ْب ِـ َأ ْو ٍ
الح ِدي َث ْق ِـ َج ِؿق ًعا،
س َٕ َّن َي ْح َقك ْب َـ َأبِل كَث ٍقر َر َوى َط ْـ َأبِل قالَ َب َة َ
َ
س .و َقدْ ك َِره َققم مِـ َأ ْه ِؾ ِ
ِ
الع ْؾ ِؿ مِ ْـ َأ ْص َح ِ
انَ ،و َح ِد َ
يث َث ْق َب َ
َح ِد َ
اب
َ ْ ٌ ْ
يث َشدَّ اد ْب ِـ َأ ْو ٍ َ
ِ
ِ
ِ
ؾص ِائ ِؿ َحتَّك َأ َّن َب ْع َض َأ ْص َح ِ
احت ََج َؿ
اب الـَّبِ ِّل ﷺ ْ
الـَّبِ ِّل ﷺ َو َغ ْق ِره ْؿ :الح َجا َم َة ل َّ
ِ
قسك إَ ْش َع ِريَ ،وا ْب ُـ ُط َؿ َرَ ،وبِ َف َذا َي ُؼ ُ
قل ا ْب ُـ ا ْل ُؿ َب َار ِك.
بِال َّؾ ْق ِؾ ،مـ ُْف ْؿَ :أ ُبق ُم َ
قال أبق طقسك َ :س ِؿ ْع ُت إِ ْس َح َاق ْب َـ َمـ ُْص ٍ
قر َي ُؼ ُ
الر ْح َؿ ِـ ْب ُـ
قلَ :ق َال َط ْبدُ َّ
ِ
احت ََج َؿ َو ُه َق َصائِ ٌؿ َف َع َؾ ْق ِف ال َؼ َضا ُء.
َم ْفد ٍّيَ :م ْـ ْ
اق ْب ُـ َمـ ُْص ٍ
قرَ :و َه َؽ َذا َق َال َأ ْح َؿدُ َ ،وإِ ْس َح ُ
َق َال إِ ْس َح ُ
اق.
الز ْط َػ َراكِلَ ،ق َال :و َق َال ّ
الشافِ ِع ُّلَ :قدْ ُر ِو َي َط ِـ
قال أبق طقسك َ :حدَّ َثـَا َّ
ِ
الح ِ
اج ُؿ
احت ََج َؿ َو ُه َق َصائ ٌؿَ ،و ُر ِو َي َط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َالَ « :أ ْف َط َر َ
الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف ْ
احدً ا مِـ َه َذي ِـ الح ِدي َثق ِـ َثابِتًا ،و َلق َتق َّقك رج ٌؾ ِ
ٓ َأ ْط َؾؿ و ِ
الح َجا َم َة
َ ْ َ َ ُ
َ ْ
الؿ ْح ُجق ُم» َو َ ُ َ
ْ ْ
َو َ
َو ُه َق َص ِائ ٌؿ ك َ
احت ََج َؿ َصائِ ٌؿ َل ْؿ َأ َر َذل ِ َؽ َأ ْن ُي ْػطِ َر ُه.
ب إِ َل َّلَ ،و َل ْق ْ
َان َأ َح َّ
َه َؽ َذا ك َ
َان َق ْق ُل َّ
الشافِ ِع ِّل بِ َب ْغدَ ا َدَ ،و َأ َّما بِ ِؿ ْص َر َف َؿ َال إِ َلك الر ْخ َص ِةَ ،و َل ْؿ َي َر
ِ
ِ
الحجام ِة ل ِ ِ
بِ ِ
الق َدا ِع َو ُه َق
احت ََج َؿ فل َح َّجة َ
احت ََّج بِ َل َّن« :الـَّبِ َّل ﷺ ْ
ؾصائ ِؿ َب ْل ًساَ ،و ْ
َّ
َ َ
ُم ْح ِر ٌم َصائِ ٌؿ».
وذهب اإلمام الشافعل « :إلك أن هذا الحديث مـسقخ بػعؾ الـبل ﷺ
أكف« :احتجؿ وهق صا ؿ»» .اهـ
والؿسللة خلفقة :والخالف فقفا كبقر ،فشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،وابـ الؼقؿ،
وجؿع مـ الؿتؼدمقـ،
والشقخ ابـ طثقؿقـ ،وشقخـا مؼبؾ  طؾقفؿ أجؿعقـ،
ٌ
ومـ والؿتلخريـ ،يرون أهنا تػطر لؾحديث يف ذلؽ وإذا كاكت الحجامة يف هنار رمضان.
وابـ طؿر ﭭ جاء طـف« :أكف كان يحتجؿ يف هنار رمضان ثؿ جاء طـف بعد
ذلؽ أكف كان يحتجؿ يف الؾقؾ».

كتاب الصقام

ولؾشقخ ابـ طثقؿقـ  تػصقؾ آخر ،قال :إذا كاكت الحجامة بالؼرون
التل كاكت طؾك طفد الـبل ﷺ فنكف يػطر الحاجؿ والؿحجقم< أما إذا كاكت
الحجامة بإجفزة الحديثة ،فنكف يػطر الؿحجقم ٓ الحاجؿ< وذلؽ أن الحجامة
تمدي إلك ضعػ الؿحتجؿ .اهـ

رسقل اهللِ
ُ
ص
ويف الصغرى لإلمام لؾبقفؼل طـ أبل سعقد الخدري ﭬَ « :ر َّخ َ
والحج ِ
ِ
ﷺ يف ال ُؼ ِ
ِ
امة»(.)1
لؾصائؿ،
بؾة
َ
وزيادة« :الحجامة» ،قال ابـ خزيؿة :هل مـ ققل أبل سعقد ﭬ.

وذهب الشافعل ،وابـ حزم ،وإلباين  ،وشقخـا يحقك  ،Kإلك أن

الحديث مـسقخ ،والعؿؾ بخالفف ،ولؽـ الذي يظفر واهلل أطؾؿ ،أن الحجامة
مػطرة< ٕن الحديث صحقح صريح.

َطأي :١حهِ ايتربع بايدّ َٔ ايصا ِ٥يف ْٗاز زَطإ:
ويدخؾ يف ذلؽ ،مسللة التربع بالدم ،فنذا كاكت الحجامة مػطرة ،فقؾتحؼ هبا
مسللة التربع بالدم ،وإهنا مػطرة طؾك الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ.
( )1قال اإلمام إلباين  يف اإلرواء ( ،);53أخرجف الطرباين ( )3/364/3والدارقطـل مـ صريؼ
الؿعتؿر بـ سؾقؿان سؿعت حؿقد الطقيؾ يحدث طـ أبك الؿتقكؾ طـ أبك سعقد بف .وقال الدارقطـل:
«كؾفؿ ثؼات ،وغقر معتؿر يرويف مقققفا» .وىف «الػتح» (« :)377/6وقال ابـ حزم :صح حديث أفطر
الحاجؿ والؿحجقم بال ريب ،لؽـ وجدكا مـ حديث أبك سعقد :أرخص الـبل  -ﷺ  -يف الحجامة
لؾصائؿ .وإسـاده صحقح ،فقجب إخذ بفٕ ،ن الرخصة إكؿا تؽقن بعد العزيؿة ،فدل طؾك كسخ الػطر
بالحجامة سقاء كان حاجؿا أو محجقما .اكتفك .والحديث الؿذكقر أخرجف الـسائل (يعـك يف الؽربى)
وابـ خزيؿة والدارقطـل ،ورجالف ثؼات ،لؽـ اختؾػ يف رفعف ووقػف» .ثؿ قال  ...:فالسـد صحقح،
وٓ طؾة فقف سقى طـعـة حؿقد ،لؽـفؿ قد ذكروا أن حديثف طـ أكس إكؿا تؾؼاه طـ ثابت طـف ،وثابت ثؼة
محتج بف يف الصحقحقـ.

َطأي :١حهِ ضسب اإلبس ٠يًصاٚ ،ِ٥أخر ايدّ َٔ أجٌ ايفخص؟
أما ضرب اإلبرة ،وأخذ التحؾقؾ فال يؾتحؼ ذلؽ ٕمقر:
أوٓ :أن هذا لقس بحجامة.
ً
ثاك ًقا :أكف شلء يسقر ،كالدم يسقؾ مـ الجرح.
 - 3إدخال الؿـظار يف الؿعدة لؾصا ؿ:
ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف يػطر مطؾ ًؼا.
وذهب بعضفؿ إلك التػصقؾ ،فؼال :إن كان يقضع طؾك الؿـظار شلء مـ
الدهقن التل تؾقـف وتسفؾف ،فنن اإلكسان يػطر ،وأما إذا كان ٓ يقضع طؾقف شلء،
وإكؿا يدخؾ الجفاز كؿا هق فنكف ٓ يػطر ،وهذا الؼقل قريب.
قال ابـ العثقؿقـ يف شرح الؿؿتع (ص :)371 :فؾق أن اإلكسان أدخؾ
مـظارا إلك الؿعدة حتك وصؾ إلقفا فنكف يؽقن بذلؽ مػطر.اهـ
ً
والصحقح أكف ٓ يػطر إٓ أن يؽقن يف هذا الؿـظار ،دهـ أو كحقه يصؾ إلك
مػطرا وٓ يجقز استعؿالف يف
الؿعدة بقاسطة هذا الؿـظار فنكف يؽقن بذلؽ
ً
الصقم القاجب إٓ لؾضرورة.
 - 4بؾع الـخامة:
وأما بؾع الـخامة ،والريؼ ،فنن ذلؽ ٓ يػطر ،لؽـف مـ إقذار التل يـبغل
لإلكسان أن يتخؾص مـفا.

ولق أكف جؿع الريؼ يف فِقف ،أو تـخؿ وجعؾ يؾعب هبا يف فِقف حتك استؼرت ،ثؿ

بؾعفا ،أو بؾؾ خقطا ثؿ أدخؾف إلك فقف وجعؾ يؿصف ،مثؾ هذه إمقر محؾ شبفة
يـبغل لإلكسان أن يبتعد طـفا.

الر ِيؼَ ،و ْاز ِد َرا ُد ُه َف َع َؾك
قال يف الحاوي الؽبقر (َ :)419 - 418 /3ف َل َّما َب ْؾ ُع ِّ

كتاب الصقام

َث َال َث ِة َأ ْق َسا ٍم:
ِ
َأ َحدُ َهاَ :أ ْن َي ْب َؾ َع ما يتخؾػ يف فؿف ً
الص ْق ُم،
حآ فحآ ،ففذا جايز َٓ َي ْػ ُسدُ بِف َّ
َِٕ َّك ُف َٓ ُي ْؿؽِـُ ُف آحرتاز مـف.
ِ
اطاَّ َِٕ ،ك ُف
الر َيؼ مِ ْـ َف ِؿ ِف ُث َّؿ َي ْز َد ِر ُد ُه َو َي ْبتَؾِ ُع ُف َف َف َذا ُي ْػطِ ُر بِ ِف إِ ْج َؿ ً
َوال ّثاكلَ :أ ْن َي ُؿ َّج ِّ
كَا ْلؿس َت ْلكِ ِ
ػ لِ ْ َ
ْل ْك ِؾ.
ُ ْ
ثَ :أ ْن يجؿعف فِل َف ِؿ ِف حتَّك ي ْؽ ُثرُ ،ثؿ يبتَؾِعف َف ِػل فِ ْط ِر ِه وجف ِ
َوا ْل ِؼ ْس ُؿ ال ّثالِ ُ
ان:
َ ْ َ
َ َ َ َّ َ ْ َ ُ
َ ْ َ َُ
َأ َحدُ ُه َؿاَ :قدْ َأ ْف َط َر بِ ِف َِٕ َّك ُف َٓ َم َش َّؼ َة فِل الت ََّحر ِز مِ ْـ مِ ْثؾِ ِف.
َوال ّثاكِلُ َٓ :ي ْػطِ ُر َِٕ َّك ُف َٓ ُي ْػطِ ُر بِ َؼؾِقؾِ ِفَ ،ف َؽ َذل ِ َؽ َٓ ُي ْػطِ ُر بِ َؽثِ ِقر ِهَ ،و َأ َّما الـ َخا َم ُة
إِ َذا اب َت َؾعفا َف ِػقفا وجف ِ
ان:
َ َ ْ َ
ْ ََ
َأ َحدُ ُه َؿاَ :قدْ َأ ْف َط َر بِ َفا.
ِ
ِ
ِ
قح َأ َّك ُف ُي ْػطِ ُرَ ،فنِ ْن َأ ْخ َر َج َفا مِ ْـ َصدْ ِر ِه ُث َّؿ ا ْب َت َؾ َع َفا
الصح ُ
َوال ّثاكلَ :ل ْؿ ُي ْػط ْر بِ َفاَ ،و َّ
َف َؼدْ َأ ْف َطر كَا ْل َؼل ِء ،وإِ ْن َأ ْخرجفا مِـ ح ْؾ ِؼ ِفَ ،أو ِدم ِ
اغ ِف َل ْؿ يػطر كالريؼ .اهـ
َ َ َ ْ َ
ْ َ
ْ َ
َ
 - 5ققل الزور لؿـ كان صا ًؿا :ومؿا يخؾ بالصقم ققل الزور والعؿؾ بف،
قل اهللِ ﷺَ « :م ْـ َل ْؿ َيدَ ْع َق ْق َل الز ِ
ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ُّورَ ،وا ْل َع َؿ َؾ
ِ ِ
ِ
اج ٌة فِل َأ ْن َيدَ َع َص َع َام ُف َو َش َرا َب ُف»(.)1
بِفَ ،وا ْل َج ْفؾَ ،ف َؾ ْق َس ل ّؾف َح َ
وذهب ابـ حزم إلك الؼقل ببطالن الصقم بالؿعاصل ،والصحقح أكف ٓ
يبطؾ ولؽـف يلثؿ.
فقـبغل لإلكسان يف يقم صقمف أن يبادر إلك ذكر اهلل  ،ودطائف ،ورجائف،
وقراءة الؼرآن ،واإلحسان إلك الغقر ،بالؼقل ،والػعؾ ،وإذا ُسب ،أو ُشتؿٓ ،
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ.)8679( :

يبادر إلك الرد.
وققل الزور ،يشؿؾ شفادة الزور ،والسب ،والؽذب ،والبفت ،والغقبة،
والـؿقؿة ،وشامؾ لؽؾ معصقة.
فػل صحقح مسؾؿَ ،أ َّن ُم َع ِ
ات َي ْق ٍم« :إِ َّك ُؽ ْؿ َقدْ َأ ْحدَ ْث ُت ْؿ ِز َّي
او َي َة ﭬَ ،ق َال َذ َ
َس ْق ٍءَ « :وإِ َّن َكبِل اهللِ ﷺ ك ََفك َط ِـ الز ِ
ور»َ ،ق َالَ :و َجا َء َر ُج ٌؾ بِ َع ًصا َط َؾك َر ْأ ِس َفا
َّ
ِ
ِ
ِخ ْر َق ٌة َق َال ُم َع ِ
ور َق َال َقتَا َد ُةَ « :ي ْعـل َما ُي َؽ ِّث ُر بِف الـ َِّسا ُء َأ ْش َع َار ُه َّـ
او َي ُةَ :أ َٓ َو َه َذا الز ُ
مِـ ا ْل ِ
خ َر ِق»(.)1
َ
ويف مسـد أحؿد َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺُ « :ر ّب َصا ِ ٍؿ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
الس َف ُر»(.)2
َح ُّظ ُف م ْـ ص َقامف ا ْل ُج ُ
قع َوا ْل َع َط ُشَ ،و ُر ّب َقا ٍؿ َح ُّظ ُف م ْـ ق َقامف ّ
ويف ققلف تعالك :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ [البؼرة ،]3:5 :بقان أن الصقام مـ أسباب التؼقى ،فعؾك
الؿسؾؿ أن يؽقن متلد ًبا بآداب اإلسالم ،ومتخؾ ًؼا بلخالق أهؾ اإليؿان.

( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4349( :
( )2أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ.)::78( :

كتاب الصقام

حهِ َ َٔ ّٛتعاط ٢غ٦ٝا َٔ املفطسات
يف ْٗاز زَضإ داٖال

قس ِطـْدَ الـّبِل ﷺ إ ْذ َجا َء ُه
َ ( - 191ط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َق َالَ « :ب ْقـ ََؿا ك َْح ُـ ُج ُؾ ٌ
َر ُج ٌؾَ .ف َؼ َالَ :يا َر ُس َ
ت َط َؾك ْام َر َأتِلَ ،و َأكَا
ْتَ .ق َالَ :ما لؽ؟ َق َالَ :و َق ْع ُ
قل اهَّلل َِ ،ه َؾؽ ُ
قل اهَّلل ِ ﷺَ :ه ْؾ ت ِ
ان َ -ف َؼ َال َر ُس ُ
َجدُ
َصا ِ ٌؿ َ -وفِل ِر َو َاي ٍةَ :أ َصبْ ُ
ت َأ ْه ِؾل فِل َر َم َض َ
ِ
ِ
قع َأ ْن ت َُصق َم َش ْف َر ْي ِـ ُم َتتَابِ َع ْق ِـ ؟ َق َال.َٓ :
َر َق َب ًة ُت ْعت ُؼ َفا ؟ َق َالَ .َٓ :ق َالَ :ف َف ْؾ ت َْستَط ُ
ِ
َق َالَ :ف َف ْؾ ت ِ
قـ ِم ْسؽِقـًا ؟ َق َالَ .َٓ :ق َالَ :ف َؿؽ َ
َث الـّبِ ُّل ﷺ َف َب ْقـَا ك َْح ُـ
َجدُ إ ْص َعا َم ست َ
ِ
ِ
ؽ ُأتِل الـّبِل ﷺ بِ َع َر ٍق فِ ِ
السا ِ ُؾ ؟
قفا ت َْؿ ٌر َ -وا ْل َع َر ُق :الْؿ ْؽت َُؾ َ -ق َالَ :أ ْي َـ ّ
ُّ
َط َؾك َذل َ َ
ِ
الر ُج ُؾَ :ط َؾك َأ ْف َؼ َر ِمـلَ :يا َر ُس َ
قل اهَّلل ِ ؟
َق َالَ :أكَاَ .ق َالُ :خ ْذ َه َذاَ ،فت ََصدّ َق بِفَ .ف َؼ َال ّ
َفق َاهَّلل ِ ما بقـ َٓب َتقفا  -يرِيدُ ا ْلحر َتق ِـ َ -أه ُؾ بق ٍ
ت َأ ْف َؼ َر ِم ْـ َأ ْه ِؾ َب ْقتِلَ .ف َض ِح َ
ؽ
َ َ َْ َ َ َْ
ْ َْ
َ ّ ْ
ُ
َر ُس ُ
قل اهَّلل ِ ﷺ َحتّك َبدَ ْت َأ ْك َقا ُب ُفُ .ث ّؿ َق َالَ :أ ْص ِع ْؿ ُف َأ ْه َؾ َ
ؽ»(.))1
«ا ْل َح ّر ُة»َ :أ ْر ٌض ت َْر َك ُب َفا ِح َج َار ٌة ُسق ٌد.

:l
يف هذا الحديث بقان الؿػطر الثالث ،الذي دل طؾقف الؽتاب ،والسـة ،واإلجؿاع،
وهق الجؿاع حال الصقم.
قال تعالك :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;58( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3333( :

ﭞ [البؼرة.]3:9 :
قوله َ « :ب ََُِٓٝا َْ ِخُٔ دًُُٛعْ ٔعِٓدَ اي ٖٓبٔ ِّٞﷺ».
بقـؿا :أصؾفا بقـ.
وكان الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ يجؾسقن طـد الـبل ﷺ لطؾب العؾؿ،
وآستػادة مـ رسقل اهلل ﷺ ،وذكر اهلل  ،ويستػقدون مؿـ سلل الـبل ﷺ<
ٕهنؿ ُك ُفقا أن يسللقا الـبل

طـ شلء ،وكان يعجبفؿ أن يليت الرجؾ العاقؾ

مـ أهؾ البادية يسلل.
ف :٘ٝما طؾقف رسقل اهلل ﷺ مـ التقاضع ،والجؾقس يف الؿسجد بقـ أتباطف
مـ غقر حرس ،وطؾق مؽاكف

قدرا ﷺ.
 ،مع أكف العالل ً

ف :٘ٝحسـ إدب يف التعبقر مـ الصحابة ﭫ.
قوله « :إذِ دَا ُٙ َ٤زَدٌُْ» :أهبَؿف ُهـَا.

قال الحافظ  :هق سؾقؿان ،أو سؾؿة بـ صخر البقاضل.

قوله ِ ًََٖ« :هتُ» :أي بالذكب ،جاء يشؽق إلك الـبل ﷺ مـ ذكب أصابف ،وقد

جاء يف بعض الروايات طـد أحؿد ()8;66أكف« :جاء يـتػ شعره ويدق صدره».
احرتقت».
ويف رواية لؾبخاري ومسؾؿ قال« :
ُ

فٌ :٘ٝ
دلقؾ طؾك أن الذكقب هؾؽة< إن لؿ يتدارك اهلل  اإلكسان برحؿة
ٍ
بتقبة صادقة ،وإما بعػق ،فنن اهلل  هق الغػقر الرحقؿ.
مـف ،إما
والذكقب خطرها طظقؿ ،قال اهلل  :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ [الشقرى.]56 :
وكؾ شر يصقب اإلكسان يف الغالب< يؽقن بسبب الذكقب ،وربؿا كان لالبتالء،
ولرفع الدرجات ،فعؾك اإلكسان أن يحدث تقب ًة بقـ الحقـ وأخر ،يستغػر فقفا

كتاب الصقام

ربف ،ويؿحق فقفا ذكبف.
ٚف :٘ٝحرص الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ طؾك العقدة إلك اهلل  <إذا
وقع أحدهؿ فقؿا يخالػ الشرع الحؽقؿ.
ٚيف احلدٜح :أن اإلكسان إذا كان يعؾؿ تحريؿ إمر ،وٓ يعؾؿ الحؽؿ
الؿرتتب طؾقف< فنكف ٓ ُيعذر ،فؾق كان يعؾؿ أن السرقة حرام ،ولؽـ ٓ يعؾؿ أن
حد السرقة الؼطع ،وكان قد سرق ما يقجب الؼطع< فنكف ٓ ُيعذر.
بقـؿا لق كان حديث طفد بنسالم ،وسرق ،ثؿ سللف الؼاضل وقال ٓ :أطؾؿ
أن السرقة حرام ،فعـد ذلؽ ُي َ
عذر لجفؾف.
ففـاك ٌ
فرق بقـ الجفؾ بالحؽؿ ،والجفؾ بالحد الؿرتتب طؾقف.
قوله ََ« :ا أًََِٖ َهوَ؟».
ف :٘ٝبقان لؿذهب أهؾ الحؼ ،مـ أن الـبل ﷺ ٓ يعؾؿ الغقب ،قال اهلل 
مخربا طـف :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ [إطراف:

.]3::
ٚف :٘ٝسمال الؿؾفقف طـ حاجتف ،والسعل يف قضائفا.
قوله َٚ « :قَ ِعتُ عًََ ٢اَِسَأَتَٔٚ ،ٞأََْا ََا :»ِْٔ٥أي جامع امرأتف ،وهق صائؿ.
ف :٘ٝبٝإ احلاٍ يًُفيت؛ حتك تؽقن الػتقى طؾك القجف الصقاب ،فؾق قال:
وقعت طؾك امرأيت وسؽت ،لؽان الؿػتل يحتاج إلك تػصقؾ ،ربؿا قال لف وما
يضقرك ،أهؾؽ أباحفا لؽ اهلل  بؼقلف :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ [البؼرة.]445 :

وقت محر ٌم فقف اإلتقان
لؽـ لؿا قالَ « :و َأكَا َصائِ ٌؿ» :دل طؾك أن هذا الققتٌ ،
والغشقان ،ولف حؽؿف ،يؼقل اهلل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ [البؼرة.]3:9 :
فدل طؾك أن غشقان الؿرأة بالـفار محرم ٓ ،يجقز ،بؾ هق كبقرة مـ كبائر
الذكقب ،وطظقؿ أثام ،مع أكف مػطر مـ الصقام.
ان».
َوفِل ِر َو َاي ٍةَ « :أ َص ْب ُ
ت َأ ْه ِؾل فِل َر َم َض َ
أي وهق صائؿ ،ولق كان يريد الؾقؾ لؿا كان طؾقف يف ذلؽ بلس.
قوله  ٌَِٖ« :تَذٔ ُد َز َقبَ ّ١تُعِ ٔتكَُٗا؟».
ف :٘ٝسمال مـ تعقـ طؾقف الحؼ فقؿا يستطقعف ،حتك ُيدل طؾك أسفؾ إمقر.
ٚفٌ :٘ٝ
دلقؾ طؾك أن الؿتع َّقـ طؾك مـ أتك أهؾف يف هنار رمضان ،أحدى
الؽػارات طؾك الرتتقب الؿذكقر:
إول :طتؼ رقبة ،وٓ يـتؼؾ مـفا إٓ إذا طجز ،وستليت أحؽام الباب.
الثاين :صقام شفريـ متتابعقـ.
الثالث :إصعام ستقـ مسؽقـًا.
قوله « :فٌََِٗ تَطِ َتطٔٝعُ َإِٔ تَصُ َّٛغَِٗسَ َُِ ِٜٔتَتَابٔ َع ِِٔٝ؟ قَاٍَ :يَا».
ف :٘ٝالتدرج يف إحؽام ،وهذا مـ رحؿة اهلل  بعباده.
قوله « :فٌََِٗ تَذٔدُ إطِعَاَّ ضٔتِّنيَ َٔطِهّٔٓٝا؟ قَاٍَ :يَا».
طؾقف كصػ صاع طـ كؾ مسؽقـ ،ويجزئ اصعامفؿ مره واحدة.

كتاب الصقام

قال الحافظ يف الػتح تحت حديث ( :)1936فِل ِح ْؽؿ ِة َه ِذ ِه ا ْل ِ
خ َص ِ
ال مِ َـ
َ
ِ ِ
ا ْلؿـ ِ
ِ
ب
َاس َ
َاس َبة َأ َّن َم ِـ ا ْكت ََف َؽ ُح ْر َم َة َّ
الص ْق ِم بِا ْلج َؿا ِع َف َؼدْ َأ ْه َؾ َؽ َك ْػ َس ُف بِا ْل َؿ ْعص َقة َفـ َ
ُ َ
ِ
ِ
اهلل بِ ُؽ ِّؾ ُط ْض ٍق مِـ َْفا
َأ ْن ُي ْعت َؼ َر َق َب ًة َف َق ْػد َي َك ْػ َس ُف َو َقدْ َص َّح َأ َّن َم ْـ َأ ْطت ََؼ َر َق َب ًة َأ ْطت ََؼ ُ
ِ ِ
ْس ا ْل ِ
اص ِة بِ ِ
ُط ْض ًقا مِـْ ُف مِ َـ الـ ِ
جـ ِ
جـَا َي ِة
َاس َب ُت ُف َضاه َر ٌة َٕ َّك ُف كَا ْل ُؿ َؼ َّ
َّار َو َأ َّما ِّ
الص َقا ُم َف ُؿـ َ

س فِل ِح ْػ ِ
ْل َّك ُف َل َّؿا ُأمِ َر بِ ُؿ َصا َب َر ِة الـَّ ْػ ِ
َو َأ َّما ك َْق ُك ُف َش ْف َر ْي ِـ َف ِ َ
ظ ُك ِّؾ َي ْق ٍم مِ ْـ َش ْف ِر
ان َط َؾك ا ْل َق َٓ ِء َف َؾ َّؿا َأ ْف َسدَ مِـْ ُف َي ْق ًما ك َ
َر َم َض َ
َان ك ََؿ ْـ َأ ْف َسدَ َّ
الش ْف َر ُك َّؾ ُف مِ ْـ َح ْق ُث إِ َّك ُف
ِطباد ٌة و ِ
ػ بِ َش ْف َر ْي ِـ ُم َضا َط َػ ًة َط َؾك َسبِق ِؾ ا ْل ُؿ َؼا َب َؾ ِة لِـَ ِؼ ِ
قض َق ْص ِد ِه
احدَ ٌة بِالـ َّْق ِع َف ُؽ ِّؾ َ
َ َ َ
اإل ْصعام َفؿـَاسب ُتف َض ِ
اه َر ٌة َِٕ َّك ُف ُم َؼا َب َؾ ُة ُك ِّؾ َي ْق ٍم بِنِ ْص َعا ِم مِ ْس َؽ ْق ٍـ ُث َّؿ إِ َّن َه ِذ ِه
َو َأ َّما ْ ِ َ ُ ُ َ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
الص ْقم َو َح ِّؼ ْإَ ْحر ِار بِ ْ ِ
اإل ْص َعا ِم
َ
ا ْلخ َص َال َجام َع ٌة ٓ ْشت َؿال َفا َط َؾك َح ِّؼ اهلل َو ُه َق َّ ُ
وح ِّؼ ْإَ ِر َّق ِ
اإل ْطت ِ
اء بِ ْ ِ
َاق َو َح ِّؼ ا ْل َجاكِل بِ َث َق ِ
اب ِآ ْمتِ َثال .اهـ
َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
قر ِة فِل ا ْل َؽ َّػ َار ِة َو َو َق َع
وقالَ :وفقف َدل ٌقؾ َط َؾك َج َر َيان ا ْلخ َصال ال َّث َالث ا ْل َؿ ْذ ُك َ
ِ
ِ
ف مال ِ ٌؽ َغ ْقر ْ ِ
اإل ْص َعا ِم َو َٓ َي ْل ُخ ُذ بِ ِعتْؼ َو َٓ ِص َقام َق َال بـ َدقِ ِقؼ
َ
فل ا ْل ُؿدَ َّوكَة َو َٓ َي ْع ِر ُ َ
يث ال َّثابِ ِ
قففا مع مصادم ِة ا ْلح ِد ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت َغ ْق َر َأ َّن
َ
ا ْلعقد َوه َل ُم ْعض َؾ ٌة َٓ َي ْفتَدي إِ َلك َت ْقج ِ َ َ َ ُ َ َ َ
َب ْع َض ا ْل ُؿ َح ِّؼ ِؼق َـ مِ ْـ َأ ْص َحابِ ِف َح َؿ َؾ َه َذا ال َّؾ ْػ َظ َو َت َل َّو َل ُف َط َؾك ِآ ْستِ ْح َب ِ
اب فِل َت ْؼ ِد ِ
يؿ
ِ
ال َّطعا ِم َط َؾك َغق ِر ِه مِـ ا ْل ِ
خ َص ِ
اهلل َذك ََر ُه
ال َو َو َّج ُفقا َت ْر ِج َ
َ
ْ
َ
قح ال َّط َعا ِم َط َؾك َغ ْق ِره بِ َل َّن َ
آن ر ْخص ًة ل ِ ْؾ َؼ ِ
ِ
ِ
اد ِر ُث َّؿ ُك ِس َخ َه َذا ا ْل ُح ْؽ ُؿ َو َٓ َي ْؾ َز ُم مِـْ ُف ك َْس ُخ ا ْل َػ ِضق َؾ ِة َف َقت ََر َّج ُح
فل ا ْل ُؼ ْر ُ َ
ِْ
اإل ْص َعا ُم َأ ْي ًضا ِٓ ْختِ َق ِ
ار اهللِ َل ُف فِل َح ِّؼ ا ْل ُؿ ْػطِ ِر بِا ْل ُع ْذ ِر َوك ََذا َأ ْخ َب َر بِ َل َّك ُف فِل َح ِّؼ َم ْـ
اإل ْصعا ِم لِجب ِر َفق ِ
آخر ولِؿـ ِ
يج ِ
ان َحتَّك َد َخ َؾ َر َم َض ُ
َأ َّخ َر َق َضا َء َر َم َض َ
ات
َْ َ
اب ْ ِ َ
َاس َبة إِ َ
ان َ ُ َ ُ َ
قـ و ُكؾ َه ِذ ِه ا ْلقج ِ
ِ
اك َط ِـ ال َّطعا ِم ول ِ ُشؿ ِ ِ ِ ِ
الص َقا ِم ا َّل ِذي ُه َق إِ ْم َس ٌ
قه
ُ ُ
قل َك ْػعف ل ْؾ َؿ َساك ِ َ
ِّ
َ َ ُ
يث مِـ َت ْؼ ِد ِ ِ
اوم ما ورد فِل ا ْلح ِد ِ
الص َقا ِم ُثؿ ْ ِ
اإل ْص َعا ِم َس َقا ٌء ُق ْؾـَا
يؿ ا ْلعت ِْؼ َط َؾك ِّ
ْ
َ
َٓ ُت َؼ ِ ُ َ َ َ َ
َّ

قب الت َّْرتِ ِ
َّخقِ ِقر َفنِ َّن َه ِذ ِه ا ْل ُبدَ ا َء َة إِ ْن َل ْؿ َت ْؼت ِ
ا ْل َؽ َّػ َار ُة َط َؾك الت َّْرتِ ِ
قب َأ ِو الت ْ
قب
َض ُو ُج َ
يث َط ِائ َش َة َلؿ ي َؼع فِ ِ
َف َال َأ َق َّؾ مِـ َأ ْن َت ْؼت َِضل ِ
احتَجقا َأ ْي ًضا بِ َل َّن َح ِد َ
قف
ْ َ ْ
است ْح َبا َب ُف َو ْ
ْ
َ ْ
اإل ْصعا ِم و َقدْ َت َؼدَّ م ا ْلجقاب َطـ َذل ِ َؽ َقب ُؾ و َأ َّكف ورد فِ ِ
ِ
قف مِ ْـ َو ْج ٍف َ
آخ َر ِذك ُْر
ْ َ ُ ََ َ
َ َ َ ُ ْ
س َقى ْ ِ َ َ
ا ْل ِعت ِْؼ َأ ْي ًضا َومِ َـ ا ْل َؿالِؽِ َّق ِة َم ْـ َوا َف َؼ َط َؾك َه َذا ِآ ْستِ ْح َب ِ
اب َومِـ ُْف ْؿ َم ْـ َق َال إِ َّن
ات َف ِػل و ْق ِ
ف ْإَو َق ِ
اختِ َال ِ
قن بِ ْ ِ
الشدَّ ِة َي ُؽ ُ
ػ بِ ْ
ت ِّ
اإل ْص َعا ِم َوفِل َغ ْق ِر َها
ا ْل َؽ َّػ َار َة َت ْختَؾِ ُ
َ
ْ
ي ُؽ ُ ِ
الص ْق ِم َو َك َؼ ُؾق ُه َط ْـ م َح ِّؼ ِؼل ا ْلؿ َت َل ِّخ ِري َـ َومِـ ُْفؿ م ْـ َق َال ْ ِ
اإل ْف َط ُار
قن بِا ْلعت ِْؼ َأ ِو َّ
َ
ْ َ
ُ
ُ
ال ال َّث َال ِ
جؿا ِع ي َؽ َّػر بِا ْل ِ
ِ
ث َوبِ َغ ْق ِر ِه َٓ ُي َؽ َّػر إِ َّٓ بِ ْ ِ
خ َص ِ
اإل ْص َعا ِم َو ُه َق َق ْق ُل َأبِل ُم ْص َع ٍ
ب
ُ
بِا ْل َ ُ ُ
ِ
الص ْق ِم َو َٓ ُي ْط ِع ُؿ إِ َّٓ ِطـْدَ ا ْل َع ْج ِز َطـ ُْف َؿا
َو َق َال بـ َج ِري ٍر ال َّط َب ِري ُه َق ُم َخ َّق ٌر َب ْق َـ ا ْلعت ِْؼ َو َّ
ال ال َّث َال ِ
يث َأ َّكف َٓ مدْ َخ َؾ ل ِ َغق ِر َه ِذ ِه ا ْل ِ
وفِل ا ْلح ِد ِ
خ َص ِ
ث فِل ا ْل َؽ َّػ َار ِة .اهـ
ْ
َ
َ
ُ َ
ٍ
يشلء لضقؼ الحال.
قوله « :فََُ َهحَ اي ٖٓبٔ ٗٞﷺ» :أي مؽث لؿ يرد طؾقة

ايٓلِ ُّٞﷺ بِ َعسَمٍ»:
« َفلَ َِٓٝا َْخِ ُٔ عًََ ٢ذَ ِيوَ ُأتَِّ َٞ
قال الخطابل يف معالؿ الســ (« :)121 /2وفسره محؿد بـ إسحاق بـ يسار
يف روايتف ثالثقـ صاطا» .اهـ

الزبِ ُقؾ َوفِل ِر َوا َية بـ َأبِل
قال الحافظ يف فتح الباري (َ « :)169 /4و ُه َق َّ
َح ْػ َص َة َف ُلتِ َل بِ َزبِق ٍؾ َو ُه َق ا ْل ِؿ ْؽت َُؾ» .اهـ
ٚف :٘ٝما كان طؾقف الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ مـ إتقان الـبل ﷺ بصدقاهتؿ،

الص َّػة.
والتقسعة طؾك الػؼراء ،والؿساكقـ ٓ ،سقؿا أهؾ ُ

قوله « :فٔ ٔ٘ٝتَُِسْ» :والتؿر مـ أطظؿ الزاد ،وأكػسف ،يف تؾؽ إيام ،ف َع ْـ َطا ِئ َش َة
ِ ِ
ڤ َقا َل ْتَ :ق َال َر ُس ُ
ت
اع َأ ْه ُؾ ُفَ ،يا َطا ِ َش ُة َب ْق ٌ
قل ﷺَ « :يا َطا ِ َش ُة َب ْق ٌ
ت َٓ ت َْؿ َر فقف ِج َق ٌ

كتاب الصقام

ِ ِ
اع َأ ْه ُؾ ُفَ ،قا َل َفا َم ّر َت ْق ِـ َأ ْو َث َل ًثا»(َ .)1و َر َوى ُم ْسؾِ ٌؿ يف
اع َأ ْه ُؾ ُفَ ،أ ْو َج َ
َٓ ت َْؿ َر فقف ِج َق ٌ
صحقحف مـ حديث َط ِائ َش َة ڤَ ،قا َل ْتَ « :ما َشبِ َع ُآل ُم َح َّؿ ٍد ﷺَ ،ي ْق َم ْق ِـ مِ ْـ ُخ ْب ِز
ُب ٍّر< إِ َّٓ َو َأ َحدُ ُه َؿا َت ْؿ ٌر»(.)2

قوله َٚ« :ايِعَسَمُ :ائُِهِتٌَُ» :أي اإلكاء الذي لف ما ُيحؿؾ بف ،ويقضع فقف التؿر
وكحقه كؿا تؼدم.
قوله « :أَ ِ َٜٔايطٖأٌُ٥؟».
ف :٘ٝما طؾقف الـبل ﷺ مـ تػؼد أصحابف ،ومـ حسـ إخالق ،وأكرمفا،
يـس السائؾ الؿجفقد.
حقث أكف لؿ َ
قوله « :خُرِ َٖرَا ،فَتَصَدٖمَ بٔ٘ٔ» :فقف إطاكة الؿعسر يف قضاء الديـ ،أو يف أداء
الؽػارة.
ٚف :٘ٝأن الؿت َع َّقـ يف اإلصعام التصدق طؾك الػؼقر ٓ ،طؾك الـػس ،فال يجقز
لإلكسان أن يلكؾ مـ كػارتف.
سقا ًء كاكت كػارة ضفار ،أو يؿقـ ،أو غقر ذلؽ< إٓ إذا كان زائدً ا طـ العدد،
أما أن يحسب كػسف مـ الذيـ تشؿؾفؿ الؽػارة فال.
قوله « :عًَََ ٢أ ِفكَسَ ََِّٜٔٓ :ٞا َزضُ ٍَٛايًَّ٘ٔ؟».
ف :٘ٝجقاز الشؽقى طـد الضرورة والحاجة.
ٚف :٘ٝاإلخبار طـ الحال ،مـ غقر تذمر ،ومـ غقر اطرتاض طؾك الؼدر،
وإكؿا الؿذمقم أن يعرتض اإلكسان طؾك الؼدر.
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4668( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4;93( :

ٚف :٘ٝالؼؾة التل كان طؾقفا الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ< حتك أن أحدهؿ ٓ
يجد ققت لقؾتف ويقمف.
قوله « :فَ َٛاَيًَّ٘ٔ ََا َب ِ َٔ ٝيَابَ َتَِٗٝا ُٜ -سِٜدُ ايِخَسٖ َت ِ ِٔٝأٌَُِٖ َب ِٝتٕ َأ ِفكَسَ َِٔٔ أٌَِِٖ َبِٝتٔ.»ٞ
ف :٘ٝجقاز الحؾػ بدون استحالف< لتلكقد ٍ
أمر.
ٚف :٘ٝأن الـاس يتػاوتقن مـ حقث الرخاء والشدة ،فبعضفؿ فؼقر ،وبعضفؿ
أفؼر ،وبعضفؿ غـل ،وبعضفؿ أغـك.
ٚف :٘ٝأن أولك الـاس بالصدقة إحقج إلقفا.
قوله « :فَضَ ٔخوَ َزضُ ٍُٛايًَّ٘ٔ ﷺ».
ف :٘ٝما كان طؾقف الـبل ﷺ مـ حسـ الخؾؼ ،مـ الضحؽ مع أصحابف،
مؼفؼفا،
وكان َض ِحؽف التبسؿ ،لؿ ُي َر رسقل اهلل ﷺ ضاح ًؽا مستجؿ ًعا قط ،أي
ً
وإكؿا كان يتبسؿ ﷺ.
قوله « :حَتٖ ٢بَ َدتِ أَ َِْٝابُُ٘» :أي ضفرت أسـاكف الؿتؼدمة التل تؾل الرباطقة،
بؿعـك أكف لؿ يضحؽ ضح ًؽا مستجؿ ًعا حتك ُت َرى لفقا ُت ُف ،أو ُترى أضراسف ،كؿا
هق حال ٍ
كثقر مـ الـاس.
قوله « :أَطِعُُِٔ٘ أًََِٖوَ».
ف :٘ٝتعؾقؿ وتقجقف الجاهؾ.
ٚف :٘ٝأن الػؼقر إذا طجز طـ الؽػارة< تبؼك يف ذمتف حتك يتقسر لف الؼضاء ،وطؾقف
بقب البخاري يف صحقحف :باب إذا جامع ولؿ يؽـ لف شلء فتصدق طؾقف فؾقؽػر.
قال الحافظ يف الػتح (« :)163 /4وفِ ِ
قف إِ َشار ٌة إِ َلك َأ َّن ْ ِ
اإل ْط َس َار َٓ ُي ْس ِؼ ُط
َ
َ
ا ْل َؽ َّػ َار َة َط ِـ ِّ
الذ َّم ِة» اهـ
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ٚيف احلدٜح :ما طؾقف أهؾ الؿديـة رضقان اهلل طؾقفؿ مـ ضقؼ الحال حتك
أكف قال« :ما بقـ َٓب َتقفا  -ي ِريدُ ا ْلحر َتق ِـ َ -أ ْه ُؾ بق ٍ
ت َأ ْف َؼ َر مِ ْـ َأ ْه ِؾ َب ْقتِل» ،معـاه أن
َْ
َ َّ ْ
َ َْ َ َ ْ َ ُ
هـاك فؼراء< لؽـ هق أفؼرهؿ.

َطأيَ :١ا حهِ َٔ أت ٢اَسأت٘ يف ْٗاز زَطإ  ٖٛٚصاِ٥؟
اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ إلك أققال:
إول :جؿفقر العؾؿاء طؾك أن مـ أتك امرأتف يف هنار رمضان متعؿدً ا ،وهق
صائؿ ،أن طؾقف الؽػارة.
الثاين :أن ٓ كػارة طؾقف وهذا ققل :ابـ سقريـ ،والـخعل ،والشعبل ،وخالففؿ
غقر معترب< ٕن الحديث قد ثبت طـ الـبل ﷺ بخالفف.

َطأي َٔ :١تًصَ٘ ايهفاز٠؟
اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ إلك أققال:
إول :ذهب جؿفقر أهؾ العؾؿ إلك أن الؽػارة تجب طؾك الرجؾ ،والؿرأة،
طؾك حد سقاء.
الثاين :وخالػفؿ غقرهؿ مـ العؾؿاء ،وهق مذهب الشافعقة ،ورواية طـد
أحؿد ،فؼالقا :الؽػارة إكؿا هل واجبة يف حؼ الرجؾ فؼط.
الثالث :التػصقؾ حقث ذهب بعض العؾؿاء إلك أن الؿرأة إن كاكت مقاتقة
فعؾقفا الؽػارة ،وإن كاكت مؽرهة فؾقس طؾقف الؽػارة.
والصحقح :أن ٓ كػارة طؾك الـساء< ٕن الـبل ﷺ قد دل الرجؾ طؾك
الحؽؿ الذي يجفؾف ولؿ يلمرها بالؽػارة.
وتلخقر البقان طـ وقت الحاجة ٓ يجقز ،وما جاء يف بعض الروايات أكف

وأهؾؽت» ،ففل رواية ٓ تثبت ،وقد أطؾفا العؾؿاء.
هؾؽت
قال« :
ُ
ُ

قال البقفؼل يف الؽربى ( :):685ضعػ شقخـا أبق طبد اهلل الحافظ 
هذه الؾػظة( :وأهؾؽت) وحؿؾفا طؾك أهنا دخؾت طؾك محؿد بـ الؿسقب
إرغباين...إلخ ما قال.
وطؾك الؼقل بثبقهتا ،سقؽقن هذا يف رأيف أكف هؾؽ بالػطر ،وأهؾؽ غقره
بالػطر ولؿراجعة إققال يـظر ما سطره الحافظ يف شرحف لؾحديث.

َطأي :١ايرتتٝب يف ايهفاز:٠
ومـ أحؽام هذا الباب أن الؽػارة تؽقن برتتقب آيات الظفار :يؼقل اهلل
 :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ* ﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴

﮵ [الؿجادلة ،]6 - 5 :وهؽذا الؽػارة يف مـ أتك أهؾف يف هنار رمضان وهق صائؿ.
يث َأي ًضا َأ َّن ا ْل َؽ َّػار َة بِا ْل ِ
قال الحافظ يف الػتح ( :)167 /4وفِل ا ْلح ِد ِ
خ َص ِ
ال
َ
َ
ْ
َ
ال َّث َال ِ
قب ا ْل َؿ ْذ ُك ِ
ث َط َؾك الت َّْرتِ ِ
قر َق َال بـ ا ْل َع َربِ ِّل َِٕ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َك َؼ َؾ ُف مِ ْـ َأ ْم ٍر َب ْعدَ
اض فِل ُض ُف ِ
قر َد َٓ َل ِة الت َّْرتِ ِ
آخ َر َو َل ْق َس َه َذا َش ْل َن الت ْ
طَدَ مِ ِف َِٕ ْم ٍر َ
قب
َّخقِ ِقر َوك ََاز َع ِط َق ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿا ُه َق طؾك الت ْ
َّخقِقر
فل الس َمال َط ْـ َذل َؽ َف َؼ َال إِ َّن م ْث َؾ َه َذا الس َمال َقدْ ُي ْس َت ْع َؿ ُؾ ف َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اس َت ْػتَك َف َؼ َال َل ُف ا ْل ُؿ ْػتِل َأ ْطتِ ْؼ
َو َقرر ُه بـ ا ْل ُؿـ ِقر فل ا ْل َحاش َقة بِ َل َّن َش ْخ ًصا َل ْق َحـ َث َف ْ
َر َق َب ًة َف َؼ َال َٓ َأ ِجدُ َف َؼ َال ُص ْؿ َث َال َث َة َأ َّيا ٍم إِ َل ْخ َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُم َخال ِ ًػا ل ِ َح ِؼق َؼ ِة الت ْ
َّخ ِق ِقر َب ْؾ
ي ْحؿ ُؾ َط َؾك َأ َّن إِر َشا َد ُه إِ َلك ا ْل ِعت ِْؼ ل ِ َؽ ْقكِ ِف َأ ْقر َب ل ِ َتـ ِ
ْج ِقز ا ْل َؽ َّػ َار ِة َو َق َال ا ْل َب ْق َض ِ
اوي
َ
ْ
ُ َ
ث بِا ْل َػ ِ
َترتِقب ال َّثاكِل بِا ْل َػ ِ
اء َط َؾك َف ْؼ ِد ْإَو ِل ُثؿ ال َّثال ِ ِ
اء َط َؾك َف ْؼ ِد ال َّثاكِل َيدُ ل َط َؾك
ْ ُ
َّ َّ

كتاب الصقام

الشر ِ
ِ ِ
ض ا ْلبق ِ
ِ
ان َو َج َق ِ
طَدَ ِم الت ْ
ط
َّخ ِق ِقر َم َع ك َْقك َفا فل َم ْع ِر ِ َ َ
اب الس َمال َف ُقـ ََّز ُل َمـ ِْز َل َة َّ ْ
ِ
ِ
ل ِ ْؾح ْؽ ِؿ وس َؾ َؽ ا ْلجؿف ِ ِ
قب َط ِـ
قر فل َذل َؽ َم ْس َؾ َؽ الت َّْر ِجقحِ بِ َل َّن ا َّلذي َـ َر َو ُوا الت َّْرت َ
ُ
ُ ُْ ُ
َ َ
الز ْه ِر ّي َأكثر مِ َّؿـ روى الت ْ
َّخقِقر َوتعؼبف بـ التِّقـ َبان ا َّلذيـ رووا الت َّْرتِقب بـ
ِ
ِ
يـ َر َو ُوا الت ْ
َّخ ِق َقر َمال ِ ٌؽ وبـ ُج َر ْي ٍج َو ُف َؾ ْق ُح ْب ُـ
ُط َق ْقـَ َة َو َم ْع َؿ ٌر َو ْإَ ْو َزاطل َوا َّلذ َ
ان ا ْل َؿ ْخ ُزومِل َو ُه َق ك ََؿا َق َال فِل ال َّثاكِل ُد َ
ان َو َط ْؿ ُرو ْب ُـ ُط ْث َؿ َ
ُس َؾ ْق َؿ َ
ون ْإَ َّو ِل َفا َّل ِذي َـ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قب فِل ا ْل ُب َخ ِ
قؿ ْب ُـ َس ْع ٍد
َر َو ُوا الت َّْرت َ
ار ِّي ا َّلذي ك َْح ُـ فل َش ْرحف َأ ْي ًضا إِ ْب َراه ُ
ٍ
قر َو ِر َوا َي ُة َه َذ ْي ِـ فِل َه َذا ا ْل َب ِ
اب
َوال َّؾ ْق ُث ْب ُـ َس ْعد َو ُش َع ْق ُ
ب ْب ُـ َأبِل َح ْؿ َز َة َو َمـ ُْص ٌ
ِّقـ َطـ َذل ِ َؽ و ُهق يـْ ُظر فِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قف َب ْؾ
ا َّلذي كشرحف َوفل ا َّلذي َيؾِقف َفؽقػ غػؾ بـ الت ِ ْ
َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قب َأ ْي ًضا
قب َط ِـ الز ْه ِر ِّي ك ََذل َؽ َت َؿا ُم َث َالثق َـ َك ْػ ًسا َأ ْو َأ ْز َيدَ َو ُر ِّج َح الت َّْرت ُ
َر َوى الت َّْرت َ
ِ ِ
ِ
بِ َل ْن َر ِ
قر ِة ا ْل َق ِاق َع ِة
او َي ُف َح َؽك َل ْػ َظ ا ْلؼ َّصة َط َؾك َو ْج ِف َفا َف َؿ َع ُف ِز َيا َد ُة ط ْؾ ٍؿ م ْـ ُص َ
يث َفدَ َّل َط َؾك َأ َّكف مِـ َتصر ِ
اوي ا ْلح ِد ِ
َّخقِ ِقر َح َؽك َل ْػ َظ َر ِ
َو َر ِ
ف َب ْع ِ
اوي الت ْ
ض الر َو ِاة
ُ ْ َ
َ
ِ
ِ
إِما ل ِ َؼص ِد ِآ ْختِص ِ ِ
قب َأ ْي ًضا بِ َل َّك ُف َأ ْح َق ُط َِٕ َّن ْإَ ْخ َذ
ار َأ ْو ل َغ ْق ِر َذل َؽ َو َيت ََر َّج ُح الت َّْرت ُ
َ
ْ
َّ

خ َال ِ
َّخقِ ِقر َأو َٓ بِ ِ
ف ا ْل َع ْؽ ِ
بِ ِف مجزىء َس َقا ٌء ُق ْؾـَا بِالت ْ
الر َوا َي َت ْق ِـ
ْ
س َو َج َؿ َع َب ْع ُض ُف ْؿ َب ْق َـ ِّ
ب وا ْل ُؼر ُصبِل بِا ْلحؿ ِؾ َط َؾك ال َّتعد ِد و ُهق ب ِعقدٌ َِٕ َّن ا ْل ِؼص َة و ِ
ْ َّ ِ
احدَ ٌة َوا ْل َؿ ْخ َر ُج
َّ َ
َ َ َ َ
َ ْ
كَال ُؿ َفؾ َ ْ ِّ
ِ
ِ
ِ
قب َط َؾك ْإَ ْو َل ِق َّي ِة َوالت َّْخ ِق َقر َط َؾك
ُمتَّحدٌ َو ْإَ ْص ُؾ طَدَ ُم ال َّت َعدد َو َب ْع ُض ُف ْؿ َح َؿ َؾ الت َّْرت َ
ِ
الر َوا َي ِة ْإُ ْخ َرى َل ْق َس ْت لِؾت َّْخ ِق ِقر َوإِك ََّؿا ِه َل
ا ْل َج َق ِاز َو َط َؽ َس ُف َب ْع ُض ُف ْؿ َف َؼ َال َأ ْو فل ِّ
لِؾ َّت ْػ ِس ِقر َوال َّت ْؼ ِد ِير َأ َم َر َر ُج ًال َأ ْن ُي ْعتِ َؼ َر َق َب ًة َأ ْو َي ُصق َم إِ ْن َط َج َز َط ِـ ا ْل ِعت ِْؼ َأ ْو ُي ْط ِع َؿ إِ ْن
اوي َأ َّن سبب إِ ْتق ِ
ض الر َو ِاة بِالت َّْخ ِق ِقر َأ َّن الز ْه ِر َّي َر ِ
َط َج َز َطـ ُْف َؿا َو َذك ََر ال َّط َح ِ
ان َب ْع ِ
او َي
َ َ َ َ
آخ ِر ح ِديثِ ِف َفصار ِ
يث َق َال فِل ِ
ا ْلح ِد ِ
ت ا ْل َؽ َّػ َار ُة إِ َلك ِطت ِْؼ َر َق َب ٍة َأ ْو ِص َقا ِم َش ْف َر ْي ِـ َأ ِو
َ
َ
َ َ
ِْ
اإل ْص َعا ِم َق َال َف َر َوا ُه َب ْع ُض ُف ْؿ ُم ْخت ََص ًرا ُم ْؼت ََص ًرا َط َؾك َما َذك ََر الز ْه ِري َأ َّك ُف َآل إِ َل ْق ِف ْإَ ْم ُر .اهـ

َطأيَ :١ا ٖ ٛاملساة َٔ ايسقل ١يف ايهفاز٠؟
يجب طتؼ رقبة مممـة< ٔية الـساء قال اهلل تعالك :ﭞ ﭟ ﭠ

[الـساء.];4 :
فنن طجز طـ طتؼ الرقبة الؿممـة ،اكتؼؾ إلك غقره مـ الؿؽػرات ،وما هق
أيسر مـف ،وهق صقام شفريـ متتابعقـ< فنن طجز طـ ذلؽ اكتؼؾ إلك اإلصعام.

َطأي :١نٝف ٜه ٕٛاذتطاب يف صٝاّ ايػٗسٜٔ؟
يؼال إذا صام مـ أول الشفر ،فنكف يعتؿد الؼؿر< حتك وإن اكتفك الشفر إلك
تسعة وطشريـ يق ًما.
و َأ َّما إن صام يف خالل الشفر< فنكف يصقم طـ كؾ شفر ثالثقـ يق ًما.

َطأي ٌٖ :١عً َٔ ٢أفطس ظُاع أٌٖ يف ْٗاز زَطإ  ٖٛٚصا ،ِ٥إٔ
ٜكط ٞذيو اي ّٛٝاير ٟأفطد ٙبادتُاع؟
ويف الحديث مـ إحؽام أن الرجؾ إذا أتك أهؾف يف هنار رمضان ،وهق صائؿ
فؼد أفطر ،وطؾقف الؼضاء والؽػارة ،طؾك ققل جؿاهقر العؾؿاء.

َطأي :١إذا ناْت املسأَ ٠هسٖ ١عً ٢ادتُاع ،فٌٗ جيب عًٗٝا
ايكطا٤؟

وإذا ُأ ِ
كر َهت الؿرأة فؼد اختؾػ العؾؿاء يف ذلؽ:

فذهب بعضفؿ :إلك وجقب الؼضاء طؾقفا.
وذهب بعضفؿ :إلك أكف ٓ قضاء طؾقفا.
وهذا هق الصحقح إن كان إكراهفا محؼ ًؼا ،قال اهلل  :ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ [الـحؾ.]368 :

كتاب الصقام

َطأي :١حهِ َٔ طًع عً ٘ٝايفجس ٖٛٚ ،جياَع أًٖ٘؟
يف هذه الؿسللة تػصقؾ طـد أهؾ العؾؿ:
إول :مـ صؾع طؾقف الػجر وهق يليت أهؾف< فنن قطع مباشرة ،فؾقس طؾقف
قضاء ،وٓ كػارة ،وصقامف صحقح.
الثاين :مـ استدام ولؿ يؼطع ،فؼد اختؾػ العؾؿاء هؾ يجب طؾقف الؼضاء
جائزا لف؟
والؽػارة أم أكف ٓ قضاء طؾقف وٓ كػارة< ٕكف استدام أم ًرا ً
والصحقح :أكف إذا استدام أن طؾقف الؼضاء ،والؽػارة ،وهق ترجقح اإلمام
ابـ قدامة  يف الؿغـل.

َطأي :١حهِ َٔ جاَع يف ٚ ّٜٛاحد َستني؟
إن جامع يف يقم واحد مرتقـ ،فعؾقف كػارة واحدة.

َطأي :١إذا جاَع ايسجٌ أًٖ٘ ٚقلٌ إٔ ٜؤة ٟايهفاز ٠جاَعٗا َس٠
أخس ٣يف  ّٜٛآخس ،فٌٗ عً ٘ٝنفازٚ ٠احد ،٠أّ عً ٘ٝعد ٠نفازات؟
الجقاب :طؾقف كػارة لؽؾ ٍ
مرة يلتقفا وهق صائؿ متعؿدً ا.

َطأي َٔ :١أفطس بايطعاّ ،أ ٚبايػساب ،ثِ جاَع أًٖ٘ يف ْٗاز
زَطإ ،فٌٗ عً ٘ٝنفاز ٠اجملاَع؟
اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة:
فذهب جؿفقرهؿ :إلك أكف طؾقف الؽػار والؼضاء.
وذهب الشافعل  :إلك أكف ٓ كػارة طؾقف ،وهذا هق إضفر< ٕن
بعض أهؾ العؾؿ يرى أن الؽػارة وقعت طؾقف بسبب اكتفاك الشفر ،واكتفاك
الصقم ،والصحقح أن ٓ كػارة طؾقف إٓ إذا كان فطره هبذا إمر.

َطأي :١حهِ َٔ جاَع أًٖ٘ ظاّْا عدّ طًٛع ايفجس ،ثِ تلني ي٘
خالف ذيو ،فٌٗ جيب عً ٘ٝايكطاٚ ٤ايهفاز٠؟
ومـ أتك أهؾف ضاكًا طدم صؾقع الػجر ،ثؿ تبقـ لف خالف ذلؽ ،فال قضاء
طؾقف ،وٓ كػارة ،وهق ققل سعقد بـ جبقر ،ومجاهد ،وجؿع مـ أهؾ العؾؿٕ ،كف
لقس بؿخاصب بجفؾف ،وهق داخؾ يف ققل اهلل  :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬ [البؼرة. ]4:8 :
مػطر.
مػطرا متعؿدً ا يف هنار رمضان ،فنكف
ولؽـ طؾقف الؼضاء< ٕن مـ تـاول
ٌ
ً
قال شقخ اإلسلم كؿا يف مجؿقع الػتاوى (َ :)264 /25ه ِذ ِه ا ْل َؿ ْس َل َل ُة فِ َقفا
َث َال َث ُة َأ ْق َق ٍ
ال َِٕ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ:
ِ
قر مِ ْـ َم ْذ َه ِ
ب َأ ْح َؿد.
َأ َحدُ َهاَ :أ َّن َط َؾ ْقف ا ْل َؼ َضا َء َوا ْل َؽ َّػ َار َة َو ُه َق ا ْل َؿ ْش ُف ُ
وال ّثاكِلَ :أ َّن َط َؾق ِف ا ْل َؼ َضاء و ُهق َقق ٌل َث ٍ
ان فِل َم ْذ َه ِ
ب َأبِل
ب َأ ْح َؿد َو ُه َق َم ْذ َه ُ
َ َ َ ْ
ْ
َ
الشافِ ِعل ومال ِ ٍ
ِ
ػ
ؽَ .وال َّثال ِ ُثَ َٓ :ق َضا َء َط َؾ ْق ِف َو َٓ َك َّػ َار َةَ .و َه َذا َق ْق ُل َص َق ِائ َ
َحـق َػ َة َو َّ ِّ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
قد ب ِـ جبق ٍر ومج ِ
اه ٍد َوا ْل َح َس ُـ َوإِ ْس َح َ
اق و َد ُاود َو َأ ْص َحابِ ِف
الس َؾػ :ك ََسع ْ ُ َ ْ َ ُ َ
م ْـ َّ
ِ
وا ْل َخ َؾ ِ
ػَ .و َه ُم َٓ ِء َي ُؼق ُل َ
قع ا ْل َػ ْج ِر ُث َّؿ َت َب َّق َـ َل ُف َأ َّك ُف َل ْؿ َي ْط ُؾ ْع.
قنَ :م ْـ َأك ََؾ ُم ْعتَؼدً ا ُص ُؾ َ
َ
ال َو َأ ْش َب ُف َفا بِ ُل ُص ِ
َف َال َق َضاء َط َؾ ْق ِفَ .و َه َذا ا ْل َؼ ْق ُل َأ َصح ْإَ ْق َق ِ
قل َّ
الش ِري َع ِة َو َد َٓ َل ِة
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْلؽِت ِ
اهلل َر َف َع ا ْل ُؿ َم َ
اخ َذ َة َط ْـ
َاب َوالسـَّة َو ُه َق ق َق ُ
اس ُأ ُصقل َأ ْح َؿد َو َغ ْق ِره َفنِ َّن َ
ِ
ِ
ِ
اهلل ْإَك َْؾ َوا ْل َق ْط َء َحتَّك َي َت َب َّق َـ ا ْل َخ ْق ُط
الـَّاسل َوا ْل ُؿ ْخط ِئَ .و َه َذا ُم ْخط ٌئ َو َقدْ َأ َب َ
اح ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ب َت ْل ِخ َقر الس ُح ِ
قر َو َم ْـ َف َع َؾ َما
است ََح َّ
ْإَ ْب َق ُض م ْـ ا ْل َخ ْقط ْإَ ْس َقد م ْـ ا ْل َػ ْج ِر َو ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلل َأ ْط َؾ ُؿ .اهـ
ُكد َب إ َل ْقف َو ُأبِ َ
قح َل ُف َل ْؿ ُي َػ ِّر ْط َف َف َذا َأ ْو َلك بِا ْل ُع ْذ ِر م ْـ الـَّاسل َو َا ُ
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َطأي :١حهِ َٔ أنٌ أ ٚغسب ٜ ٖٛٚعٔ إٔ ايفجس مل ٜطًع ،ثِ تلني
ي٘ خالف ذيو؟
الؿسللة خالفقة يف مـ أكؾ ضاكًا أن الػجر لؿ يطؾع ،ثؿ تبقـ لف أكف الػجر قد صؾع:
والؼقل الصحقح :أن الصقام باصؾ ،لؽـف لقس بآثؿ ،ويؼضل يق ًما ً
بدٓ طـف.

َطأي َٔ :١أفطس بادتُاع َطافسّا ،فٌٗ تًصَ٘ نفاز ٠اجملاَع؟
ومـ أفطر بالجؿاع مسافرا فؾقس طؾقف كػارة وإكؿا طؾقف الؼضاء.
قال الشقخ ابـ العثقؿقـ يف فتح ذي الجلل واإلكرام ( :)314\7والحاصؾ
أن الؽػارة يشرتط فقفا شرصان:
أن يؽقن الصقم يف رمضان ،وأن يؽقن واجبا طؾقف.
بـا ًء طؾك هذيـ الؼقديـ لق أن اإلكسان جامع يف قضاء رمضان فال كػارة لف،
ولق جامع يف رمضان وهق صائؿ لؽـ صقمف لقس بقاجب ،كؿا لق كان مسافرا
فال كػارة طؾقف ،وهذا يحصؾ لرجؾ سافر هق وزوجتف وصاما ،ويف أثـاء الققم
جامع زوجتف ،فـؼقل :الجؿاع مباح ،ولؽـؽ أفطرت فعؾقؽ الؼضاء ،وأما
الؽػارة فال كػارة ،وطؾقف فقجقز لؾؿسافر أن يػطر بالجؿاع كؿا يجقز أن يػطر
بإكؾ والشرب.
وأما مـ قال :إكف ٓ يجقز إٓ إذا كقى اإلفطار أوٓ ثؿ جامع ثاكقا ،أو أكؾ أو
شرب ثؿ جامع فؼقلف ضعقػ بال شؽ< ٕكف ثبت طـ الـبل ﷺ أكف أفطر بالشرب
وهق صائؿ يف السػر ،وٓ فرق بقـ هذا وهذا ،وأما ققلفؿ يف التػريؼ :إكف قد
يحتاج إلك إكؾ والشرب فقػطر بخالف الجؿاع ،فجقابف مـ وجفقـ:
إول :أن كؼقل :إكف ربؿا يحتاج إلك الجؿاع أكثر مـ احتقاجف إلك إكؾ والشرب

الثاين :أكـا كؼقل :يجقز لؾؿسافر إذا صام أن يلكؾ ويشرب ولق بدون حاجة،
يعـل ولق لؿ يؽـ بف جقطا وٓ ططشا .اهـ

َطأي ٌٖ :١ايتتابع يف صٝاّ نفاز ٠اجملاَع ألًٖ٘ يف ْٗاز زَطإ
ٜٓكطع إذا أفطس يعرز ،أ ٚيػري عرز؟
اختؾػ العؾؿاء يف مسللة التتابع يف صقام الشفريـ يف كػارة مـ جامع أهؾف صائؿا:
فؼال بعضفؿ :بلكف يـؼطع إذا أفطر لغقر ما طذر ،ويجب طؾقف أن يعقد مـ أول
الشفريـ ،وهذا هق الؼقل الصحقح.
شفرا ،ثؿ
وٓ يقجب الؼطع الحقض والـػاس والؿرضً ،
فؿثال امرأ ٌة صامت ً
حاضت ،ثؿ صفرت ،فتصقم ،ولقس هذا بؼطع.
صائؿا ،ثؿ مرض ،فنكف يػطر زمـ الؿرض ،ثؿ يعقد إلك صقامف،
ومـ كان
ً
وٓ يؼع الؼطع ،طؾك الؼقل الصحقح مـ أققال أهؾ العؾؿ.

َطأي :١اإلطعاّ يف نفاز ٠اجملاَعٜ ٌٖ ،ػرتط ف ٘ٝإٔ ٜطعِ ضتني
َطهّٓٝا ،أّ جيصئ ف ٘ٝإٔ ٜهسز اإلطعاّ عً ٢بعض املطانني؟
طؾقف أن ُيطعؿ ستقـ مسؽقـًا ،واختؾػقا هؾ ُيجزئ أن ُيطعؿ ستقـ مسؽقـا
مرة واحدة ،أو ُيطعؿ ستة مساكقـ طشر مرات ،أو طشرة مساكقـ ست مرات،
والصحقح يف هذه الؿسللة أكف يجب طؾقف أن يطعؿ ستقـ مسؽقـًا كؾ مسؽقـ غقر
الؿسؽقـ إول وٓ يضر إصعامفؿ واحدة أو متػرققـ.

َطأيَ :١كداز اإلطعاّ يهٌ َطهني:
اختؾػ أهؾ العؾؿ يف مؼدار اإلصعام:
فؼال بعضفؿ :الصاع ،وقال بعضفؿ :الؿد ،وقالقا غقر ذلؽ .والصحقح أكف
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ٍ
ٍ
غداءٍ ،
لؿرة واحدة.
طشاء ،أو
ُيعطك ما يؽػقف مـ صعا ٍم ،أو
وهـاك أحؽام أخرى متعؾؼة هبذا الباب لؽـ كؽتػل بؿا تؼدم ،واهلل
الؿستعان.

باب ايص ّٛيف ايطفس ٚغريٙ
ِ
الس ِ
وغقره]
ػر
[ ُ
باب الصق ِم يف َّ

:l
أي أحؽام الصقم يف السػر وغقره.
والػطر يف السػر ثابت بالؽتاب ،وبالسـة ،وباإلجؿاع.
قال اهلل  :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ [البؼرة.]3:6 :
قل اهللِ
وقد جاءت السـة بذلؽ ،فػل حديث َأك ِ
َس ْب ِـ َمال ِ ٍؽ ا ْل َؽ ْعبِل َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ِّ
ِ
ِ
الح ِام ِؾ َأ ِو
الصلَةَ ،و َط ِـ َ
الص ْق َمَ ،و َش ْط َر ّ
ﷺ« :إِ ّن اهَّللَ َت َعا َلك َو َض َع َط ِـ ا ْل ُؿ َسافرِ ّ
ِ
ِ
ِِ
اج ْف،
ا ْل ُؿ ْرض ِع ال ّص ْق َم َأ ِو الص َقا َم»(َ )1ر َوا ُه َأ ُبق َد ُاو َدَ ،والت ِّْرمذيَ ،والـ ََّسائلَ ،وا ْب ُـ َم َ
خرجف اإلمام القادطل
وهق حديث ثابتَّ ،

يف الصحقح الؿسـد.

َطأي :١حهِ ايص ّٛيف ايطفس؟
سقليت يف الباب ما يدل طؾك أن الـبل ﷺ قد أفطر ،وأمر بالػطر يف السػر،
أيضا.
وصام ورخص يف الصقم ً
إذ أن الجؿع بقـ إحاديث الـبقية سبب لؾسالمة مـ ضـ التعارض.
جائز.
والصقم يف السػر ٌ
( )1أخرجف أبق داود برقؿ ،)466:( :والرتمذي برقؿ ،)937( :والـسائل برقؿ ،)4497( :وابـ ماجف
برقؿ.)3889( :
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َطأي :١حهِ َٔ أْهس جٛاش ايفطس يًُطافس؟
ومـ أكؽر جقاز الػطر لؾؿسافر ،يستتاب ،كؿا قال شقخ اإلسالم <
ٕن الرتخقص يف فطر الؿسافر قد جاء يف الؼرآن ،ويف السـة.
قال شقخ اإلسلم يف مجؿقع الػتاوى (:)219 /25
قف ا ْل ِػ ْطر مع ا ْل َؼ َض ِ
قز فِ ِ
ِ ِ
ِ
اء بِا ِّت َػ ِ
اق
الص َال ُة َفنِ َّك ُف َي ُج ُ
ُ َ َ
الس َػ ُر ا َّلذي ُت ْؼ َص ُر فقف َّ
َف َل َّما َّ
اق ْإُم ِة سقاء ك َ ِ
قز ا ْل ِػ ْطر ل ِ ْؾؿسافِ ِر بِا ِّت َػ ِ
الص َقا ِم َأ ْو َط ِ
اج ًزا
ْإَئِ َّؿ ِة َو َي ُج ُ
َان َقاد ًرا َط َؾك ِّ
َّ َ َ ٌ
ُ ُ َ
َان مسافِرا فِل ال ِّظ ِّؾ وا ْلؿ ِ
ِ
اء َو َم َع ُف
َو َس َقا ٌء َش َّؼ َط َؾ ْقف َّ
َ َ
الص ْق ُم َأ ْو َل ْؿ َي ُش َّؼ بِ َح ْق ُث َل ْق ك َ ُ َ ً
َم ْـ َي ْخ ِد ُم ُف َج َاز َل ُف ا ْل ِػ ْط ُر َوا ْل َؼ ْص ُرَ .و َم ْـ َق َالَّ :
قز َّإٓ ل ِ َؿ ْـ َط َج َز َط ْـ
إن ا ْل ِػ ْط َر َٓ َي ُج ُ
اب َوإِ َّٓ ُقتِ َؾَ .وك ََذل ِ َؽ َم ْـ َأ ْك َؽ َر َط َؾك ا ْل ُؿ ْػطِ ِر َفنِ َّك ُف
َاب َفنِ ْن َت َ
الص َقا ِم َفنِ َّك ُف ُي ْس َتت ُ
ِّ
ِ
ِ
َاب مِ ْـ َذل ِ َؽَ .و َم ْـ َق َالَّ :
َاب مِ ْـ َذل ِ َؽ َفنِ َّن َه ِذ ِه
إن ا ْل ُؿ ْػط َر َط َؾ ْقف إ ْث ٌؿ َفنِ َّك ُف ُي ْس َتت ُ
ُي ْس َتت ُ
ف ِكت ِ ِ ِ
ف سـ َِّة رس ِ
إج َؿا ِع ْإُ َّم ِة.
قل اهللِ ﷺ َو ِخ َال ُ
ْإَ ْح َق َال ِخ َال ُ
ف ْ
َاب اهلل َوخ َال ُ ُ َ ُ

َطأي :١حهِ ايفطس يف ايطفس؟
والػطر يف السػر لقس بقاجب طؾك ققل جؿاهقر العؾؿاء.
وخالػ يف ذلؽ ابـ حزم ،ومـ إلقفؿ مـ الظاهرية ،فلوجبقا الػطر.
قال ابـ قدامة يف الؿغـل (َ :)416/ 4و َأ ْك َث ُر َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ َط َؾك َأ َّك ُف ْ
إن َصا َم َأ ْج َز َأ ُه.
َو ُي ْر َوى َط ْـ َأ ِبل ُه َر ْي َر َةَ ،أ َّك ُف َٓ َي ِصح َص ْق ُم ا ْل ُؿ َسافِ ِر.

َان ُطؿر َو َأ ُبق ُهر ْير َة ﭭ َي ْلمراكِ ِف بِ ْ ِ
اإل َطا َد ِة.
َُ
َ َ
َق َال َأ ْح َؿدُ  :ك َ َ ُ
وروى الزه ِريَ ،طـ َأبِل س َؾؿ َةَ ،طـ َأبِ ِقف طب ِد الرحؿ ِـ ب ِـ طق ٍ
ف ﭬَ ،أ َّك ُف َق َال:
ْ
َْ ّ ْ َ ْ َْ
ْ
ْ
َََ
َ َ
الصائِؿ فِل الس َػ ِر كَا ْلؿ ْػطِ ِر فِل ا ْلح َض ِر ،و َق َال بِف َذا َققم مِـ َأ ْه ِؾ ال َّظ ِ
اه ِر< ل ِ َؼ ْق ِل الـَّبِ ِّل
َ ْ ٌ ْ
َ
َ
ُ
َّ
َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َػ ِر،
ﷺَ « :ل ْق َس م ْـ ا ْلبِر ّ
الس َػ ِر» ُم َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْقفَ « ،وَٕ ّك ُف َ أ ْف َط َر فل ّ
الص ْق ُم فل ّ

َف َؾ ّؿا َب َؾ َغ ُف َأ ّن َق ْق ًما َص ُامقاَ ،ق َالُ :أو َلئِ َ
ؽ ُه ْؿ ا ْل ُع َصا ُة».
ِِ
ان فِل
الصا ِ ُؿ فِل َر َم َض َ
اج ْف ،بِنِ ْسـَاده َط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺ َأ َّك ُف َق َالّ « :
َو َر َوى ا ْب ُـ َم َ
الس َػرِ ،كَا ْل ُؿ ْػطِرِ فِل ا ْل َح َضرِ».
ّ
و َطام ُة َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ َط َؾك ِخ َال ِ
ف َه َذا ا ْل َؼ ْق ِل .اهـ
َ َّ
والصحقح أن الػطر لؾؿسافر لقس بقاجب ،فػل حديث َح ْؿ َز َة ْب َـ َط ْؿ ٍرو
ْإَس َؾ ِؿل ﭬ ،س َل َل رس َ ِ
ِ
الس َػ ِر َوك َ
الص ْق َم
َان َي ْس ُر ُد َّ
قل اهلل ﷺ َط ْـ َّ
الص ْق ِم فل َّ
َ ُ
َ
ْ ِّ
ِ
َف َؼال َر ُس ُ
ْت َف َل ْفطِ ْر»(.)1
ْت َف ُص ْؿ َوإِ ْن ِشئ َ
قل اهلل ﷺ« :إِ ْن ِشئ َ
اس َ ق َالِ َ « :
ويف صحقح مسؾؿ َط ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
ب َط َؾك َم ْـ َصا َم َو َ
ٓ َط َؾك
ٓ َتع ْ
مـ َأ ْف َطر َقدْ صام رس ُ ِ
ِ
الس َػ ِر َو َأ ْف َط َر»(.)2
قل اهلل ﷺ فل َّ
َ َ َ ُ
َ ْ َ
وط ْـ َط ْـ َجابِ ِر ْب ِـ َط ْب ِد اهللِ ﭭَ ،أ َّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ َخ َر َج َطا َم ا ْل َػ ْتحِ إِ َلك َم َّؽ َة
َ
قؿَ ،فصام الـَّاسُ ،ثؿ د َطا بِ َؼدَ حٍ مِـ م ٍ
ِ
فِل َر َم َض َ
اء
َّ َ
ُ
ان َف َصا َم َحتَّك َب َؾ َغ ُك َر َ
ْ َ
اع ا ْل َغؿ ِ َ َ
َّاس إِ َل ْق ِفُ ،ث َّؿ َش ِر َبَ ،ف ِؼ َقؾ َل ُف َب ْعدَ َذل ِ َؽ :إِ َّن َب ْع َض الـ ِ
َّاس َقدْ
َف َر َف َع ُفَ ،حتَّك َك َظ َر الـ ُ
ؽ ا ْل ُع َصا ُةُ ،أو َلئِ َ
َصا َمَ ،ف َؼ َالُ « :أو َلئِ َ
ؽ ا ْل ُع َصا ُة»(.)3
قل اهللِ
ويف صحقح مسؾؿ َطـ َأبِل س ِع ٍ
قد ا ْل ُخدْ ِر ِّي ﭬَ ،ق َالَ « :غ َز ْوكَا م َع رس ِ
ْ
َ َ ُ
َ
انَ ،ف ِؿـَّا َم ْـ َصا َم َومِـَّا َم ْـ َأ ْف َط َرَ ،ف َؾ ْؿ َي ِع ِ
ﷺ ل ِ ِس َّت َط ْش َر َة َم َض ْت مِ ْـ َر َم َض َ
ب
ِ
ِ
ِ
الصائِ ِؿ»(.)4
الصائ ُؿ َط َؾك ا ْل ُؿ ْػط ِرَ ،و َٓ ا ْل ُؿ ْػط ُر َط َؾك َّ
َّ
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;65( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ ،)3343( :مـ حديث طائشة ڤ.
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3335( :
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3336( :
( )4أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ،)3338( :وجاء طـد البخاري برقؿ ،)3;69( :ومسؾؿ برقؿ:
( ،)333:مـ حديث أكس بـ مالؽ ﭬ.
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َطأي :١أُٜٗا األفطٌ يف ايطفس ،ايص ،ّٛأّ ايفطس؟
اختؾػ العؾؿاء يف إفضؾ:
فذهب بعضفؿ إلك تػضقؾ الػطر< ٕكف أخذ برخصة اهلل ،كؿا يف حديث
حؿزة ابـ طؿرو إسؾؿل طـد مسؾؿَ ،أ َّك ُف َق َالَ « :يا َر ُس َ
قل اهللِ َأ ِجدُ بِل ُق َّق ًة َط َؾك
ِ
َاح ؟َ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺِ « :ه َل ُر ْخ َص ٌة ِم َـ اهَّلل ِ،
الس َػ ِرَ ،ف َف ْؾ َط َؾ َّل ُجـ ٌ
ِّ
الص َقا ِم فل َّ
َاح َط َؾ ْق ِف»(.)1
ب َأ ْن َي ُصق َمَ ،ف َل ُجـ َ
َف َؿ ْـ َأ َخ َذ بِ َفا َف َح َس ٌـَ ،و َم ْـ َأ َح ّ
والؿسللة تعقد إلك التػصقؾ :فؿـ كان ٓ يشؼ طؾقف الصقم يف السػر،
فصقامف أفضؾ< ٕن يف صقامف براءة لؾذمة ،ومسابؼة إلك الخقرات.
ومـ كان يشؼ طؾقف الصقم يف السػر ،فػطره أفضؾ< ٕن الصقم يف السػر قد
يجعؾف يتثاقؾ العبادة ،وربؿا لحؼف الضعػ ،إٓ أكف قد يجب الػطر يف السػر بؾ
ويف الحضر إذا كان الؿسؾؿقن يف جفاد لؾؽػار ،فقحتاجقن إلك ققة ،أو لحؼ
الصائؿ إرهاق< ربؿا أدى إلك ضرره ،لؿا يليت مـ إحاديث.
قال ابـ الؼقؿ  يف زاد الؿعاد (:)51 /2
َوك َ
َان َي ْل ُم ُر ُه ْؿ بِا ْل ِػ ْط ِر إِ َذا َدك َْقا مِ ْـ طَدُ ِّو ِه ْؿ ل ِ َق َت َؼ َّق ْوا َط َؾك قِتَال ِ ِف.
َان فِل ا ْل ِػ ْط ِر ُقق ًة َلفؿ َط َؾك ل ِ َؼ ِ
َف َؾ ِق ا َّت َػ َؼ مِ ْث ُؾ َه َذا فِل ا ْل َح َض ِر َوك َ
اء طَدُ ِّو ِه ْؿ َف َف ْؾ
َّ ُ ْ
َلفؿ ا ْل ِػ ْطر؟ فِ ِ
قالَ :أ َّن َل ُف ْؿ َذل ِ َؽَ ،و ُه َق ْ
اختِ َق ُار ابـ تقؿقةَ ،وبِ ِف
قف َق ْق َٓ ِن َأ َصح ُف َؿا َدل ِ ً
ُ
ُ ُ
ِ ِ
ِ
َأ ْفتَك ا ْل َعساكِر ْ ِ
ب َأ َّن ا ْل ِػ ْط َر ل ِ َذل ِ َؽ
اإل ْس َالم َّق َة َل َّؿا َل ُؼقا ا ْل َعدُ َّو بِ َظاه ِر د َم ْش َؼَ ،و َٓ َر ْي َ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
احتِ ِف فِل َه ِذ ِه
اح ُة ا ْلػ ْط ِر ل ْؾ ُؿ َساف ِر َتـْبِق ٌف َط َؾك إِ َب َ
الس َػ ِرَ ،ب ْؾ إِ َب َ
َأ ْو َلك م َـ ا ْلػ ْط ِر ل ُؿ َج َّرد َّ
ا ْل َحا َل ِةَ ،فنِك ََّفا َأ َحؼ بِ ِ
ج َق ِاز ِهَّ َِٕ ،ن ا ْل ُؼ َّق َة ُهـ َ
َاك َت ْختَص بِا ْل ُؿ َسافِ ِرَ ،وا ْل ُؼ َّق َة ُهـَا َل ُف
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3343( :

ِ
جف ِ
ِ
ِ
اد َأ ْط َظؿ مِـ م َش َّؼ ِة الس َػ ِر ،و َِٕ َّن ا ْلؿص َؾح َة ا ْلح ِ
اص َؾ َة
َ
َ ْ َ
َ
قـَ ،وَٕ َّن َم َش َّؼ َة ا ْل ِ َ
َول ْؾ ُؿ ْسؾِؿ َ
َّ
ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
اهلل َت َعا َلك َق َال :ﯘ
بِا ْلػ ْط ِر ل ْؾ ُؿ َجاهد َأ ْط َظ ُؿ م َـ ا ْل َؿ ْص َؾ َحة بِػ ْط ِر ا ْل ُؿ َساف ِرَ ،وَٕ َّن َ
ﯙﯚﯛﯜﯝ [إكػال .]86 :وا ْل ِػ ْطر ِطـْدَ ال ِّؾ َؼ ِ
اء مِ ْـ َأ ْط َظ ِؿ َأ ْس َب ِ
اب ا ْل ُؼ َّق ِة .اهـ
َ
ُ

َطأيَ :١ا حهِ ايفطس يف ضفس املعص١ٝ؟
اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿ السػر الذي ُيػ َطر فقف:
فجؿفقرهؿ طؾك طدم جقاز الػطر يف سػر الؿعصقة< وإكؿا يؽقن يف سػر الطاطة.
وذهب بعض الؿحؼؼقـ :ومـفؿ ابـ حزم ،وطؾك هذا شقخـا مؼبؾ ،
وشقخـا يحقك حػظف اهلل ،وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ ،إلك أن مـ سافر جاز لف الػطر يف
السػر سقا ًء كان يف سػر صاطة ،أو معصقة ،إٓ أن صاحب سػر الؿعصقة آثؿ يف سػره.
واستدل الجؿفقر بلن :الػطر يف السػر رخصة مـ اهلل  ،فؽقػ يرتخص
وهق خرج يف معصقة اهلل .

َطأيَ :١تٜ ٢فطس َٔ أزاة ايطفس؟
قال بعضفؿ :يػطر يف بقتف ،واستدلقا بؿا أخرج الرتمذي (;;َ )9ط ْـ
ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ َك ْع ٍ
ب َأ َّك ُف َق َالَ « :أ َت ْق ُت َأك ََس ْب ِـ َمال ِ ٍؽ فِل َر َم َض َ
ان َو ُه َق ُي ِريدُ َس َػ ًرا َو َقدْ
ِ
ِ
ِ
الس َػ ِرَ ،فدَ َطا بِ َط َعا ٍم َف َلك ََؾ َف ُؼ ْؾ ُت َل ُفُ :سـَّ ٌة َق َال ُسـَّ ٌة ُث َّؿ
ُرح َؾ ْت َل ُف َراح َؾ ُت ُف َو َلبِ َس ث َق َ
اب َّ
ِ
.
ب» ،والحديث مخرج يف الصحقح الؿسـد لؾشقخ مؼبؾ
َرك َ
وقد ذكر الحديث أبق حاتؿ يف العؾؾ بؾػظ غقر هذا ،وهق أن محؿد بـ
كعب ،قال ٕكس ﭬ« :سـة قال لقس بسـة».
وطؾك الؼقل بنطالل الحديث ،فال يجقز لؾؿسافر أن يػطر حتك يضرب يف
إرض ،وٓ يجقز لف أن يبقت الػطر مـ الؾقؾ< ٕكف قد يحال بقـف وبقـ السػر،
فال يؼع مـف بعد ذلؽ الصقام ،لحديث« :إكؿا إطؿال بالـقات».
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قال ابـ الؼقؿ يف زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد (:)53 /2
ار مجاو َز ِة ا ْلبق ِ
ِ
قن الس َػر ي ْػطِر َ ِ
ِ
ِ
َوك َ
قت،
ُُ
ون م ْـ َغ ْق ِر ا ْطت َب ِ ُ َ َ
َان َّ
الص َحا َب ُة حق َـ ُيـْش ُئ َ َّ َ ُ ُ
َو ُي ْخبِ ُر َ
ون َأ َّن َذل ِ َؽ ُسـَّ ُت ُف َو َهدْ ُي ُف ﷺ ،ك ََؿا َق َال («طبقد بـ جربَ :ر ِك ْب ُت َم َع أبل
قل اهللِ ﷺ فِل س ِػقـ ٍَة مِـ ا ْل ُػس َط ِ
ِ
ب رس ِ
اط فِل َر َم َض َ
انَ ،ف َؾ ْؿ
َ ْ
َ
بصرة الغػاري َصاح ِ َ ُ
ُي َج ِ
قت؟ َق َال
قت َحتَّك َد َطا بِالس ْػ َر ِةَ .ق َال :ا ْقت َِر ْبُ .ق ْؾ ُتَ :أ َل ْس َت َت َرى ا ْل ُب ُق َ
او ِز ا ْل ُب ُق َ
ب َط ْـ سـ َِّة رس ِ
قل اهللِ ﷺ») ؟ َر َوا ُه أبق داود ()4634
أبق بصرةَ :أ َت ْر َغ ُ
ُ َ ُ
وأحؿد(; ،)45:6و َل ْػ ُظ أحؿد« :ركِب ُت مع أبل بصرة مِـ ا ْل ُػس َط ِ
اط إِ َلك
َ
َ َ
َ ْ
َ
ْ
ِْ
اها َأ َم َر بِ ُس ْػ َرتِ ِف َف ُؼ ِّر َب ْتُ ،ث َّؿ َد َطاكِل إِ َلك
اإل ْس َؽـْدَ ِر َّي ِة فِل َس ِػقـ ٍَةَ ،ف َؾ َّؿا َدك َْقكَا مِ ْـ َم ْر َس َ
انَ .ف ُؼ ْؾ ُتَ :يا أبا بصرة َواهللِ َما َت َغ َّق َب ْت َطـَّا َمـ ِ
ا ْل َغدَ ا ِء َو َذل ِ َؽ فِل َر َم َض َ
َاز ُلـَا َب ْعدُ ؟ َق َال
ب َط ْـ سـ َِّة رس ِ
قل اهللِ ﷺ ؟ َف ُؼ ْؾ ُتَ .َٓ :ق َالَ :ف ُؽ ْؾَ .ق َالَ :ف َؾ ْؿ ك ََز ْل ُم ْػطِ ِري َـ
َأ َت ْر َغ ُ
ُ َ ُ
َحتَّك َب َؾ ْغـَا» .اهـ

َطأيَ :١ا ضابط املطاف ١اييت ٜػسع فٗٝا ايفطس ملٔ ضافس؟
اختؾػ العؾؿاء يف مسافة الػطر:
فحددها الجؿفقر بققمقـ لؾؿسافر طؾك قدمف ،أو بعقره.
وحددها الحـػقة بثالثة أيام.
والصحقح أن ما اصطؾح طؾقف أهؾ البؾد أكف سػر ،وجب فقف الؼصر ،وجاز فقف الػطر.
قال ابـ الؼقؿ فقزاد الؿعاد (َ « :)53 /2و َل ْؿ َي ُؽ ْـ مِ ْـ َهدْ يِ ِف ﷺ َت ْؼ ِد ُير ا ْل َؿ َسا َف ِة
ِ ِ
ِ
الصائِ ُؿ بِ َحدٍّ َ ،و َٓ َص َّح َطـْ ُف فِل َذل ِ َؽ َش ْل ٌء» .اهـ
ا َّلتل ُي ْػط ُر ف َقفا َّ
وقال شقخ اإلسلم كؿا يف مجؿقع الػتاوى (:)211 /25
ِ ِ
ِ
ِ
ب َمال ِ ٌؽ َو َّ
الشافِ ِع ِّل َو َأ ْح َؿد
الس َػ ِر ا َّلذي ُي ْؼ َص ُر فقف َو ُي ْػ َط ُرَ :ف َؿ ْذ َه ُ
« َو َأ َّما م ْؼدَ ُار َّ

َأ َّكف م ِسقر ُة يقمق ِـ َق ِ
اصدَ ْي ِـ بِس ْق ِر ْ ِ
اإلبِ ِؾ َو ْإَ ْقدَ ا ِم َو ُه َق ِس َّت ُة َط َش َر َف ْر َس ًخا ك ََؿا َب ْق َـ
ُ َ َ َْ َْ
َ
َم َّؽ َة وطسػان َو َم َّؽ َة َو ُجدَّ َةَ .و َق َال َأ ُبق َحـِق َػ َةَ :م ِس َقر ُة َث َال َث ِة َأ َّيا ٍمَ .و َق َال َص ِائ َػ ٌة مِ ْـ
ػ وا ْل َخ َؾ ِ
ِ
ػَ :ب ْؾ َي ْؼ ُص ُر َو ُي ْػطِ ُر فِل َأ َق ِّؾ مِ ْـ َي ْق َم ْق ِـَ .و َه َذا َق ْق ٌل َق ِقي» .اهـ
الس َؾ َ
َّ

َطأي :١املطافس ايرٜ ٟسجع إىل بٝت٘ َفطسّا:
مسافرا وهق صائؿ ثؿ رجع إلك بقتف اختؾػ فقف أهؾ العؾؿ:
مـ كان
ً
فذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف يؿسؽ بؼقة الققم.
والصحقح أكف ٓ يؿسؽ< ٕكف مػطر برخصة اهلل  ،فؾف أن يلكؾ ،أو
يشرب ،ثؿ يؼضل بعد ،وهذا اختقار شقخ اإلسالم.

َطأي :١إذا زجع املطافس َٔ ضفس ،ٙثِ ْصٍ بٝت٘ قلٌ إٔ ٜفطس:
ٓ يجقز لف الػطر< بؾ يجب طؾقف أن يتؿ صقمف.

َطأي ٌٖ :١ايفطس يف ايطفس خيص ص ّٛايٓافً ،١أّ ٜػٌُ حت٢
صٝاّ ايفسض؟
ذهب جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك أن الؿسافر يػطر مـ صقام الـافؾة ،واستدلقا
بحديث طائشة ڤ يف قصة حؿزة بـ طؿرو إسؾؿل وقد تؼدم.
لؽـ الصحقح أكف يجقز يف صقام الػرض< لحديث حؿزة بـ طؿرو إسؾؿل
طـد مسؾؿِ « :ه َل ُر ْخ َص ٌة ِم َـ اهَّلل ِ».
ومـ أحب أن يصقم ،فؾف ذلؽ فؼد دل الحديث طؾك الرخصة.
وهذا كقع مـ إطذار التل يباح الػطر يف رمضان بسببفا.

َطأي :١ذنس بعض األعراز اييت جيب فٗٝا ايفطس يف زَطإ؟
ومـ إطذار التل يجب بسببفا الػطر يف رمضان :الحقض والـػاس وخشقة
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الفؾؽة أو الضعػ لؾؿجاهد يف سبقؾ اهلل.

َطأي :١ذنس بعض األعراز اييت ٜلاح فٗٝا ايفطس يف زَطإ؟
وأما إطذار التل يباح هبا الػطر يف رمضان فؿـفا:
إول :الحؿؾ يف الـساء< فنن الـبل ﷺ قد رخص لؾحبؾك أن تػطر يف
رمضان ،وحؽؿفا حؽؿ الؿريض.

َس ب ِـ مال ِ ٍ
ؽ الؼشقري َر ُج ٌؾ مِ ْـ َبـِل
الثاين :الؿرضع ،كؿا يف حديث َأك ِ ْ َ
بَ ،ق َالَ :أ َغار ْت َط َؾ ْقـَا َخ ْق ُؾ رس ِ
َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َك ْع ٍ
قل اهللِ ﷺَ ،ف َل َت ْق ُت َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ
َ ُ
َ
َف َق َجدْ ُت ُف َي َت َغدَّ ىَ ،ف َؼ َال« :ا ْد ُن َفؽ ُْؾ»َ ،ف ُؼ ْؾ ُت :إِكِّل َص ِائ ٌؿَ ،ف َؼ َال« :ا ْد ُن ُأ َحد ْث َ
ؽ َط ِـ
ِ
الص َل ِةَ ،و َط ِـ
الص ْق َم َو َش ْط َر ّ
الص ْق ِم َأ ِو الص َقا ِم ،إِ ّن اهَّللَ َت َعا َلك َو َض َع َط ِـ ا ْل ُؿ َسافرِ ّ
ّ
ِ
ِ
الص ْق َم َأ ِو الص َقا َم»َ ،واهللِ َل َؼدْ َقا َل ُف َؿا الـَّبِل ﷺ كِ ْؾ َت ْق ِف َؿاَ ،أ ْو
ا ْل َحام ِؾ َأ ِو ا ْل ُؿ ْرض ِع ّ
ػ َك ْػ ِسل َأ ْن َٓ َأ ُك َ
قن َص ِع ْؿ ُت مِ ْـ َص َعا ِم الـَّبِ ِّل ﷺ»(.)1
إِ ْحدَ ُاه َؿاَ ،ف َقا َل ْف َ
فؼد رخص لفا رسقل اهلل ﷺ بالػطر حػا ًضا طؾك غذاء ولدها.
الثالث :الؿريض مرضا غقر مفؾؽ ،لؼقلف تعالك :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [البؼرة.]3:6 :

َطأي ٌٖ :١نٌ َسض جيٛش ف ٘ٝايفطس أّ َع املػك١؟
الجؿفقر طؾك أكف الؿرض الذي يثؼؾ معف الصقام.
وذهب البخاري وغقره مـ أهؾ العؾؿ إلك أن ما أصؾؼ طؾقف مرض ،جاز فقف
الػطر وهذا هق الؼقل الصحقح.
( )1أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ ،)466:( :والرتمذي ( ،)937والـسائل ( ،)4497وابـ ماجف (،)3889
وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  برقؿ.)349( :

مريضا جاز لف أن يرتخص برخصة الؿرض.
فؿتك ُسؿل اإلكسان ً

َطأي ٌٖ :١املػك ١اييت تٛجد يف بعض األعُاٍ تلٝح ايفطس ألصخابٗا؟
أما الػطر بسبب الؿشؼة يف آطؿال وغقرها ،فال يجقز ولقس هق مـ
آطذار الؿبقحة لؾػطر.
مثالف :لق أشتد الحر ،أو كان يف طؿؾ ،فال يجقز لف الػطر< ٕكف لقس مـ
آطذار.

كتاب الصقام

دٛاش ايصٝاّ يف ٚايفطس يف ايطفس
َ ( - 191ط ْـ َطا ِ َش َة ڤَ « :أ ّن َح ْؿ َز َة ْب َـ َط ْؿرٍو إَ ْس َؾ ِؿ ّل ﭬَ ،ق َال لِؾـّبِل ﷺ:
ِ
ْت
ْت َف ُص ْؿ َوإِ ْن ِشئ َ
إن ِشئ َ
َان كَثِ َقر الص َقا ِمَ ،ف َؼ َالْ « :
الس َػ ِر؟ َوك َ
َأ َأ ُصق ُم فل ّ
َف َل ْفطِ ْر»(.))1

:l

أخرجف مسؾؿ مـ حديث َح ْؿ َز َة ْب ِـ َط ْؿ ٍرو ْإَ ْس َؾ ِؿ ِّل كػسف ،ﭬَ ،أ َّك ُف َق َالَ :يا
رس َ ِ
ِ
َاح؟ َف َؼ َال
الس َػ ِرَ ،ف َف ْؾ َط َؾ َّل ُجـ ٌ
قل اهللَ ،أ ِجدُ بِل ُق َّق ًة َط َؾك ِّ
الص َقا ِم فل َّ
َ ُ
رس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ب َأ ْن َي ُصق َم
قل اهلل ﷺ« :ه َل ُر ْخ َص ٌة م َـ اهَّللَ ،ف َؿ ْـ َأ َخ َذ بِ َفاَ ،ف َح َس ٌـ َو َم ْـ َأ َح ّ
َ ُ
َاح َط َؾ ْق ِف»(.)2
َف َل ُجـ َ
قوله « :محص ٠بٔ عُس ٚاألضًُ ٞﭬ» :مـ أفاضؾ الصحابة ﭫ ،أ َّمره

رسقل اهلل ﷺ طؾك سرية ،وهق الذي قدم بخرب فتح أجـاديـ إلك أبل بؽر
الصديؼ ﭬ ،وكان يسرد الصقم يف السػر سر ًدا.

ٚف :٘ٝبقان أن اإلكسان إذا تعقد طبادة وأحبفا فنهنا تسفؾ طؾقف ،بؾ إكف يجد
الؿشؼة يف خالففا.
وكان يسرد الصقام أبق أمامة ﭬ ،فؼد كان ٓ يققد يف بقتفؿ الـار إٓ إذا
جاءهؿ ضقػ ،ف َع ْـ َأبِل أمام َة ﭬ طـد أحؿد (َ )44366ق َالُ :ق ْؾ ُت
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;65( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3343( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3343( :

َيا َر ُس َ
قل اهللِ ُم ْركِل بِ َع َؿ ٍؾ َق َالَ « :ط َؾ ْق َ
الص ْق ِمَ ،فنِ ّك ُف ٓ ِطدْ َل َل ُف».
ؽ بِ ّ
ٚيف احلدٜح َٔ ايفٛا٥د :سمال أهؾ العؾؿ فقؿا ُيشؽؾ.
ٚف :٘ٝأن اإلكسان ٓ يتعبد إٓ بؿا ثبت يف ديـ اهلل .
ايصَٝاِّ» :أي هؾ يجقز لل الصقم يف
قوله « :أََأَُ ُّٛفٔ ٞاي ٖطفَسِ؟ َٚنَإَ نَجٔريَ ِّ
السػر.
يف هذا دلقؾ طؾك أن الصحابة ﭫ كاكقا يعؾؿقن أن اهلل  قد أذن لفؿ
يف الػطر يف السػر.
قوله « :إِٕ ٔغ ِ٦تَ فَصُِِ َِٚإِٕ ٔغ ِ٦تَ فَأَ ِفطٔسِ».
يف رواية لؿسؾؿ أكف قال« :أجد بل ققة» ،فرخص لف الـبل ﷺ ،وخقره بقـ
الصقم والػطر.
فدل ذلؽ طؾك أن الػطر والصقم لقسا بقاجبقـ طؾك الؿسافر وذهبت
الظاهرية إلك وجقب الػطر طؾك الؿسافر وذكر شقخ اإلسالم أكف مروري طـ
أبل هريرة وطبد الرحؿـ بـ طقف واهلل أطؾؿ.
ٚف :٘ٝرد طؾك الؼدرية والجربية الذيـ يزطؿقن أن اإلكسان ٓ مشقئة لف ،وٓ
قدرة ،وٓ استطاطة ،فنن الـبل ﷺ قد أثبت لفؿ مشقئة وقدرة.

كتاب الصقام

َس ب ِـ مالِ ٍؽ ﭬ َق َالُ « :كـّا كُس ِ
اف ُر َم َع الـّبِل ﷺ َف َؾ ْؿ َي ِع ِ
ب
َ
َ ( - 192ط ْـ َأك ِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
الصا ِ ِؿ»(.))1
الصا ُؿ َط َؾك ا ْل ُؿ ْػطرَِ ،وٓ ا ْل ُؿ ْػط ُر َط َؾك ّ
ّ

:l
وجاء طـ طائشة وهق مخرج يف الصحقح.
قوله ُ « :نٖٓا ُْطَافٔسُ َعَ ايٖٓبٔ ِّٞﷺ».
أي الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ ،ومـفؿ الصائؿ ،ومـفؿ الؿػطر.
قوله « :فًََِِ ٔ َٜعبٔ ايصٖا ُِٔ٥عًََ ٢ايِ ُُ ِفطٔسِ» :دلقؾ طؾك جقاز إمريـ.
ويف هذا تؼرير الـبل ﷺ طؾك ذلؽ فصار شر ًطا.
ويف الحديث رحؿة اهلل  بالؿممـقـ< حقث أكف رخص لفؿ يف الػطر يف
السػر ،لؿا يؾحؼ الؿسافر مـ إتعاب وإثؼال.
فػل حديث أبل هريرة ﭬ« :الس ِ
ِ
كقم ُف
مـ
العذابَ ،ي ُ
ػر قطع ٌة َ
ؿـع أحدَ كُؿ َ
ّ ُ
ِ
ِ
ِ
وجفف ،فؾقعجؾ إلك َأ ْه ِؾف»(.)2
قضك حدُ كُؿ َْهؿ َت ُف مـ
وصعام ُف وشرا َبف ُ ،فنذا َ
َ
قوله « :فًََِِ ٔ َٜعبٔ ايصٖا ُِٔ٥عًََ ٢ايِ ُُ ِفطٔسِ».

ف :٘ٝأن اإلكسان إذا أطاب فؾقعب ما خالػ الشرع ،أما ما وافؼ الشرع فال
يجقز أن يعاب صاحبف ،سقاء أخذ بالرخصة ،أو أخذ بالعزيؿة< إٓ أن مـ أخذ
بالعزيؿة فلجره أطظؿ ،وبراءة الذمة فقف ٓحؼف.
ٚف :٘ٝآستدٓل بنقرار الـبل ﷺ< فؾق كان الصقم يف السػر مؿـق ًطا لزجر طـف
الـبل ﷺ ،ولؽـ لؿا أقرهؿ الـبل ﷺ طؾك الصقم والػطر ،دل طؾك جقاز إمريـ.
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;69( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)333:( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3:66( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3;49( :

( - 193وطـ َأبِل الدّ رد ِ
اء ﭬ َق َالَ « :خر ْجـَا م َع رس ِ
قل اهَّلل ِ ﷺ فِل َش ْفرِ
ْ َ
َ َ ْ
َ َ ُ
َ
ان فِل حر َش ِد ٍ
َان َأ َحدُ كَا َل َق َض ُع َيدَ ُه َط َؾك َر ْأ ِس ِف ِم ْـ ِشدّ ِة ا ْل َحر،
إن ك َ
يدَ ،حتّك ْ
َر َم َض َ
َ ٍّ
ِ
وما فِقـَا صا ِؿ إّٓ رس ُ ِ
اح َة»(.))1
قل اهَّلل ﷺ َو َط ْبدُ اهَّلل ْب ُـ َر َو َ
َ ٌ َ ُ
ََ

:l
قوله « :أب ٛايدزدا :»٤هق طقيؿر بـ مالؽ ،وققؾ :ابـ طامر ،وققؾ :ابـ

ثعؾبة ،وققؾ :غقر ذلؽ ،الخزرجل ،أسؾؿ بعد بدر .ﭬ ،مـ زهاد الصحابة
ﭫ.

َطأيَ :١ت ٢ناْت ٖر ٙايطفس٠؟
وقد ذهب بعض أهؾ العؾؿ أن هذه السػرة سػرة فتح مؽة ،والصحقح أهنا
لقست هل< ٕن طبداهلل بـ رواحة ﭬ قتؾ شفقدً ا يف غزوة ممتة.
وذهب بعضفؿ إلك أن هذا كان يف غزوة بدر.
والصحقح أن أ َبا الدرداء ﭬ ،لؿ يؽـ أسؾؿ يقمئذ ،ففل سػرة أخرى ،اهلل
أطؾؿ متك كاكت.
ٍّ غَدٜٔدٕ».
قوله « :خَسَ ِدَٓا َعَ َزضُ ٍِٛايًَّ٘ٔ ﷺ فٔ ٞغَِٗ ِس زَ َضَإَ ،فٔ ٞحَس

ف :٘ٝجقاز السػر يف رمضان.

ٚف :٘ٝجقاز السػر يف شدة الحر< إذا كان اإلكسان قد أمـ طؾك كػسف السالمة
مـ الفؾؽة.
أما إذا كان يشعر أن سػره سقمدي إلك هالكف< فنن اهلل  يؼقل :ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ [البؼرة.]3;7 :
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;76( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3344( :

كتاب الصقام

قوله « :حَتٖ ٢إِٕ نَإَ أَحَدَُْا َيَٝضَعُ َٜدَ ُٙعًََ ٢زَ ِأضٔ٘ٔ َِٔٔ غٔدٖ ٔ٠ايِخَسِّ».

ف :٘ٝضقؼ حال الصحابة ﭫ< إذ لؿ يؽـ لفؿ مظالت ،ولؿ يؽـ لفؿ
طقازل ،وربؿا حتك وٓ طؿائؿ ،وٓ قالكس لبعضفؿ ،ثؿ إن اهلل  فتح طؾك
طباده الؿممـقـ.
قوله َََٚ« :ا فَٔٓٝا ََا ِْٔ٥إالَّ َزضُ ٍُٛايًَّ٘ٔ ﷺ َ َٚعبِدُ ايًَّ٘ٔ بِ ُٔ زََٚاحَ.»١
ف :٘ٝما كان طؾقف رسقل اهلل ﷺ مـ حسـ الجفاد لـػسف ،يف ذات اهلل ،
وكذلؽ ما بذلف بعض أصحابف ﭫ لؾقصقل إلك مرضات اهلل .
فالـبل ﷺ كان يصقم يف سػره ،كؿا كان يصقم يف حضره< إٓ أكف سقليت معـا
أكف أفطر خشق ًة الضعػ طؾك جقش الؿسؾؿقـ.
قوله َٚ« :عَبِدُ ايًَّ٘ٔ ِب ُٔ زََٚاحَ َ١ﭬ».
كان ﭬ مـ شعراء الؿسؾؿقـ الذيـ كافحقا طـ الديـ بللسـتفؿ ،كؿا
كافحقا بلكػسفؿ ،حتك لؼل اهلل  شفقدً ا يف غزوة ممتة.
ٚف :٘ٝشدة حرص طبداهلل بـ رواحف ﭬ طؾك متابعة رسقل اهلل ﷺ،
وطؾك التلسل بػعؾف ،وطؾك الؿبادرة إلك مرضاه اهلل .

ِ
َان َر ُس ُ
قل اهَّلل ِ ﷺ فِل َس َػرٍَ ،ف َر َأى
(ط ْـ َجابِ ِر ْب ِـ َط ْب ِد اهَّلل ﭭ َق َال« :ك َ
َ - 194
ِز َح ًاما َو َر ُج ًل َقدْ ُضؾ َؾ َط َؾ ْق ِفَ ،ف َؼ َالَ :ما َه َذا ؟ َقا ُلقاَ :صا ِ ٌؿَ ،ق َالَ :ل ْق َس ِم ْـ ا ْلبِر
ِ
الس َػ ِر»(َ .)1ولِ ُؿ ْس ِؾ ٍؿَ « :ط َؾ ْقؽ ُْؿ بِ ُر ْخ َص ِة اهَّلل ِ ا ّلتِل َر ّخ َص َلؽ ُْؿ»).
ّ
الصق ُم فل ّ

:l
قوله « :نَإَ َزضُ ٍُٛايًَّ٘ٔ ﷺ فَٔ ٞضفَسٍ»:

ٚأضفاز ايٓيب ص ناْت عً ٢أْٛاع:
إول :سػر لؾجفاد يف سبقؾ اهلل وكان هذا أغؾب أسػار الـبل

.

الثاين :سػر الحج أو العؿرة.
الثالث :سػر لتجارة وكان قبؾ بعثتف

.

الرابع:سػر الفجرة.
أكاسا مجتؿعقـ ،وقد ازدحؿقا طؾك شلء.
قوله « :فَسَأَ ٣شِحَاَّا» :أي رأى ً

قوله َٚ « :زَدًُّا قَدِ ظًٌَُِّ عًََ :»ِٔ٘ٝبسبب أكف قد سؼط مـ شدة الحر ،أو ِ
لح َؼف

الضرر مـ شدة الحر< ٕن الحر الشديد مع الصقام قد يذهب معف ققى اإلكسان.
ٚف :٘ٝفضقؾة الظؾ وشرب الؿاء البارد< فنهنا قد ُت ِذهب ذلؽ كؾف.
قوله َ « :فكَاٍَََ :ا َٖرَا ؟».
ف :٘ٝالسمال طؿا يطرأ ،وقد يؽقن السمال طـ ماهقة الشلء.
َا :»ِْٔ٥أي سبب ذلؽ الصقم.
قوله « :قَايُٛاَ :
قوله َ « :يِٝظَ َِٔٔ ا ِيبٔسِّ ايصٓ ُّٛفٔ ٞاي ٖطفَسِ» :أي أن الرب صاطة اهلل  بجؿقع
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;68( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3337( :
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أكقاطفا ،قال تعالك :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ [البؼرة.]399 :
فالرب صاطة اهلل ،إن كان الصقام يشؼ طؾك الؿسافر فرتكف هق الرب ،وإن كان ٓ
يشؼ طؾقف ،فصقامف جائز< ولق أخذ بالرخصة ففق أفضؾ.
يـ
ٚف :٘ٝإٔ ايدٜ ٜٔطس ،ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ط ْـ ال َّـبِ ِّل ﷺَ ،ق َال« :إِ ّن الد َ
يـ َأ َحدٌ إِ ّٓ َغ َؾ َب ُفَ ،ف َسد ُدوا َو َق ِ
ار ُبقاَ ،و َأ ْب ِش ُرواَ ،و ْاست َِعقـُقا
ُي ْس ٌرَ ،و َل ْـ ُي َشا ّد الد َ
ِ
الر ْو َح ِةَ ،و َش ْل ٍء ِم ْـ الدُّ ْل َج ِة»(.)1
بِا ْل َغدْ َوةَ ،و ّ
ٚف :٘ٝأن الصقام مـ أطؿال الرب ،والرب يفدﻱ إلك الجـة ،كؿا جاء طـ طب ِد ِ
اهلل
َ ْ َْ
ابـ مسع ٍ
قد ﭬَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َق َال« :إِ ّن الصدْ َق َي ْف ِدي إِ َلك البِرَ ،وإِ ّن البِ ّر َي ْف ِدي
ْ َ ْ ُ
ِ
ُقن ِصدي ًؼاَ .وإِ ّن الؽ َِذ َب َي ْف ِدي إِ َلك ال ُػ ُج ِ
قر،
الر ُج َؾ َل َق ْصدُ ُق َحتّك َيؽ َ
إِ َلك َ
الجـّةَ ،وإِ ّن ّ
ِ
ِ
َب ِطـْدَ اهَّلل ِ ك َّذا ًبا»(.)2
الر ُج َؾ َل َقؽْذ ُب َحتّك ُي ْؽت َ
قر َي ْفدي إِ َلك الـ ِّارَ ،وإِ ّن ّ
َوإِ ّن ال ُػ ُج َ
ٚف :٘ٝجقاز الصقام يف السػر ،إٓ لؿـ تضرر< فنكف يحرم طؾقف الصقامٕ ،ن اهلل
 يؼقل :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ .
وٕن اهلل  يؼقل :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ [البؼرة،]4:8 :
وٕن اهلل  يؼقل :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ [التغابـ ،]38 :ويؼقل اهلل :
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ.)5;( :
( )2أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)86;6( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4869( :

ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ [الـساء ،]4; :ويؼقل :
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ [البؼرة ،]3;7 :ويؼقل  :ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ [البؼرة.]3;7 :
ٚف :٘ٝأن اإلكسان يؼدم إرفؼ بجسؿف ،وبدكف ،وطؼؾف< فنن اإلسالم جاء
بحػظ الضروريات.
فا٥د :٠جاء مـ حديث كعب بـ طاصؿ إشعري ﭬ ،قال :سؿعت رسقل اهلل
ﷺ بؼقلَ « :ل ْق َس ِم َـ ْامبِر ْام ِص َقا ُم ِفل ْام َس َػ ِر»( )1أخرجف أحؿد وسـده صحقح.
وهذه لغة حؿقر ،ويتؽؾؿ هبا أكاس كثقر يف الؿـاصؼ القؿـقة ،لؽـ هؾ تؽؾؿ هبا
الـبل ﷺ ،أما الحديث فؼد أطؾف بعض أهؾ العؾؿ ،وققؾ :أن السبب الذي جعؾ
متؽؾؿا هبا واهلل أطؾؿ.
الـبل ﷺ يتؽؾؿ هبذه الؾفجة ،هق أن الرجؾ كان
ً
وفِل َل ْػ ٍ
ظ لِ ُؿ ْس ِؾ ٍؿَ « :ط َؾ ْقؽ ُْؿ بِ ُر ْخ َص ِة اهَّلل ِ ا ّلتِل َر ّخ َص َلؽ ُْؿ».
َ
قال الحافظ يف فتح الباري (:)184 /4
ِ
ِِ ِ ِ
الس َػ ِر ُم ْخت ََّص ٌة بِ َؿ ْـ ُه َق فِل مِ ْث ِؾ َه ِذ ِه ا ْل َحا َل ِة
َهذه ا ْلؼ َّصة َأ َّن ك ََر َاه َة َّ
الص ْق ِم فل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ْق ِم مِ ْـ
الص ْق ُم َو َي ُشؼ َط َؾ ْقف َأ ْو ُي َم ِّدي بِف إِ َلك َت ْرك َما ُه َق َأ ْو َلك م َـ َّ
م َّؿ ْـ ُي ْج ِفدُ ُه َّ
ِ
ِ
وج ِ
قه ا ْل ُؼ َر ِ
الس َػ ِر َط َؾك مِ ْث ِؾ َه ِذ ِه ا ْل َحا َل ِة َق َال
ب َف ُقـ ََّز ُل َق ْق ُل ُف َل ْق َس م َـ ا ْلبِ ِّر َّ
ُ ُ
الص ْق ُم فل َّ
( )1أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ ،)4589;( :قال اإلمام إلباين  يف اإلرواء برقؿ :);47( :قؾت:
وهذه الزيادة طـ سػقان شاذة ،بؾ مـؽرة ،تػرد هبا شقخ الطحاوي محؿد بـ الـعؿان السؼطل ،وهق شقخ
مجفقل كؿا قال أبق حاتؿ ،وتبعف الذهبل يف «الؿقزان» ثؿ الحافظ ...،قال الحافظ يف «التؾخقص» (ص:)3;7 :
بعد أن ذكره بالؾػظ الثاين مـ رواية أحؿد« :وهذه لغة لبعض أهؾ القؿـ ،يجعؾقن ٓم التعريػ مقؿا،
ويحتؿؾ أن يؽقن الـبل  -ﷺ  -خاصب هبا هذا إشعري كذلؽ ٕهنا لغتف ،ويحتؿؾ أن يؽقن إشعري
هذا كطؼ هبا طؾك ما ألػ مـ لغتف ،فحؿؾفا طـف الراوي طـف ،وأداها بالؾػظ الذى سؿعفا بف ،وهذا الثاين
أوجف طـدي .واهلل أطؾؿ».

كتاب الصقام

وا ْلؿاكِع َ ِ
الس َب ِ
قن إِ َّن ال َّؾ ْػ َظ َطام َوا ْل ِع ْب َر َة بِ ُع ُؿقمِ ِف َٓ بِ ُخ ُص ِ
الس َػ ِر َي ُؼق ُل َ
ب
َ َ ُ
قص َّ
قن فل َّ
ِ
ِ
ب َوالس َق ِ
ِ ِ
اق َوا ْل َؼ َرائِ ِـ َط َؾك َت ْخ ِص ِ
الس َب ِ
قص
ِّ
َق َال َو َيـْ َبغل َأ ْن ُي َتـَ َّب َف ل ْؾ َػ ْرق َب ْق َـ َد َٓ َلة َّ
اد ا ْلؿ َت َؽ ِّؾ ِؿ وبقـ مجر ِد ور ِ
ا ْلعام و َط َؾك مر ِ
ود ا ْل َعا ِّم َط َؾك َس َب ٍ
ب َفنِ َّن َب ْق َـ ا ْل َعا َّم ْق ِـ
َ ِّ َ
َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ
ُ
َُ
احدً ا َلؿ ي ِصب َفنِ َّن مجرد ور ِ
اضحا ومـ َأجر ُاهؿا مجرى و ِ
ِ
ود ا ْل َعا ِّم َط َؾك
ْ ُ ْ
َف ْر ًقا َو ً َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ ً َ
ُ َ َّ َ ُ ُ
ِ ِ
ِ
ب َٓ ي ْؼت َِضل الت ْ ِ
َس َب ٍ
الس ِر َق ِة فِل قِ َّص ِة َس ِر َق ِة ِر َد ِاء َص ْػ َق َ
ان
َّخص َ
َ
قص بِف َكـُ ُزول آ َية َّ
ان ا ْلؿجؿ َال ِ
اق وا ْل َؼرائِـ الدَّ ا َّل ُة َط َؾك مر ِ
اد ا ْلؿ َت َؽ ِّؾ ِؿ َف ِفل ا ْلؿر ِشدَ ُة لِبق ِ
ت
ََ
الس َق ُ َ َ ُ
ُ ْ َ
َ ُْ
ُ
َُ
َو َأ َّما ِّ
َو َت ْع ِق ِ
قـ الؿحتؿالت .اهـ
ٍ
حديث آخر ،وهق الحديث الذي سقليت.
هذه الزيادة يف
ف :٘ٝأن اإلكسان طؾقف أن يطقع اهلل  بالعزيؿة ،كؿا يطقعف بالرخصة،
وكؿا أن اهلل ُ يطاع بالػعؾُ ،يطاع بالرتك ،فلكت صائع هلل  ما دمت
مؿتثال ٕمر اهلل  ،ومجتـ ًبا لـفقف.
ً
لؽـ الحديث قد احتج بف بعضفؿ طؾك وجقب الصقام يف السػرٕ ،كف ٓ
ٍ
برخصة ،واحتج بف بعضفؿ طؾك وجقب اإلتؿام يف السػر<
خرج مـ الصقام إٓ
ُي َ
ٕن الرخصة ٓ تؽقن إٓ مـ واجب.
والصحقح أن الؿراد بالحديثَ « :ط َؾ ْقؽ ُْؿ ِب ُر ْخ َص ِة اهَّلل ِ ا ّلتِل َر ّخ َص َلؽ ُْؿ»
مـ حقث أكف أباح لؽؿ الػطر ،ففذا كالرخصة< ٕن إمر ُط ِّؾؼ بالؼضاء يف

الؿستؼبؾ ،بؼقلف تعالك :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ [البؼرة.]3:7 :
ويف الحديث ٌ
دلقؾ طؾك أن أمقر الديـ مبـقة طؾك القحل ،ففذا الـبل ﷺ
وهق الذي يتؽؾؿ بالقحل ،وجؿقع ما جاء بف وحل ،قال تعالك :ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ *ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ [الـجؿ.]6 - 5 :
يستدل طؾقفؿ بؿا أوحاه اهلل  كالؿحضض لفؿ ،طؾك لزوم أمره وآكتفاء

طـ هنقف وزجره.
والؿبقـ لفؿ طظؿ كعؿة اهلل طؾقفؿٕ ،كؽ لق قؾت إلكسان :أفطر ،وهق قد
لحؼف التعب فافطر ،ربؿا ٓ يستشعر الـعؿة ،مثؾ لق ققؾ لف :أفطر ،فنن اهلل 
قد رخص لؽ يف ذلؽ رحؿ ًة بؽ فاحؿده طؾك ذلؽ.

كتاب الصقام

ِ
ِ
ِ ٍ
(و َط ْـ َأك ِ
الصا ِ ُؿ،
الس َػرِ َفؿـّا ّ
َ - 195
َس ْب ِـ َمالؽ ﭬ َق َالُ « :كـّا َم َع الـّبِل ﷺ فل ّ
احب ا ْلؽِس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اءَ .و ِمـّا
َومـّا ا ْل ُؿ ْػط ُرَ ،ق َالَ :فـَ َز ْلـَا َمـ ِْز ًٓ فل َي ْق ٍم َح ٍّارَ ،و َأ ْك َث ُركَا ض ًّلَ :ص ُ
َ
ِِ
َم ْـ َيت ِّؼل ّ
ون َف َض َر ُبقا ْإَ ْبـ ِ َق َة،
الص ّقا ُمَ ،و َقا َم ا ْل ُؿ ْػطِ ُر َ
الش ْؿ َس بِ َقدهَ .ق َالَ :ف َس َؼ َط ُّ
وس َؼقا الركَابَ ،ف َؼ َال رس ُ ِ
ون ا ْل َق ْق َم بِ ْإَ ْجرِ»(.))1
ب ا ْل ُؿ ْػطِ ُر َ
قل اهَّلل ﷺَ « :ذ َه َ
َ
َ َ ْ
َ ُ

:l
قوله ُ « :نٖٓا َعَ اي ٖٓبٔ ِّٞﷺ فٔ ٞاي ٖطفَسِ»:
أي يف سػر شديد الحرُ ،يشعر بلهنؿ يف رمضان ،أو أهنؿ كاكقا متطقطقـ.
ٍّ» :أي كزلقا لؾؼقؾقلة ،ولؼضاء الحاجة.
قوله َ « :فَٓ َص ِيَٓا َِٓ ِصيّا فٔ ٍِّٛ َٜ ٞحَاز
ٚف :٘ٝأن اإلكسان يرفؼ بـػسف يف السػر ،فنذا سافر إلك مؽان بعقد ،يـزل
ويسرتيح ،وٓ يؼقل :أمشل حتك أصؾ ،فنن اإلكسان يعجز ،وإن ألة تعجز،
ٍ
ٍ
وشراب .وكحق ذلؽ.
صالة ،وصعا ٍم،
واإلكسان بحاجة إلك
قوله ََٚ« :أنِجَسَُْا ظًًّٔاََ ،ا ٔحبُ ايِهٔطَا.»ٔ٤
ف :٘ٝما كان طؾقف الصحابة ﭫ مـ ضقؼ الحال ،إذ أهنؿ لقس لفؿ مظالت،
وٓ خقام ،بؾ لؿ يؽقكقا يفتؿقن بذلؽ ،إكؿا كان هؿفؿ حؿؾ السالح ،والعتاد يف
حروهبؿ ،فقستظؾقن بالسؿاء ،ويػرتشقن إرض ،ويؾتحػقن بالفقاء ،فرفع اهلل
قدرهؿ وأطؾك مـزلتفؿ.
قوله َٖٓٔ َٚ« :ا َِٔ َٜتٖكٔ ٞايػُِٖظَ ٔبَٝدٔ.»ٔٙ
وهل ٓ تصـع شق ًئا ،لؽـ تخػقػ طـ القجف< ٕن الشؿس تؾفب القجف.
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)4:;6( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)333;( :

قوله « :فَ َطكَطَ ايصٖٗٛاُّ» :أي ضعػقا مـ شدة الجقع ،ومـ شدة العطش،
ومـ شدة الشؿس ،فػرتت أجسامفؿ ،وضعػت ققاهؿ.
قوله َٚ « :قَاَّ ايِ ُُ ِفطٔسُ :»َٕٚأي قامقا بالعؿؾ الذي ُيحتاج إلقف ،لؼقهتؿ وطدم
فتقرهؿ.
قوله « :فَضَسَبُٛا ايِأَ ِب ٔٓ :»َ١َٝأي ضربقا الخقام ،أو ما يؼقم مؼامفا مؿا يقضع
طؾك إطقاد< حتك يستظؾ الـاس تحتف.
ايسنَابَ»َ :سؼقا إبعرة والجؿال ،فاهتؿقا بالصائؿقـ،
قوله َ َٚ « :ضكَِٛا ِّ
طظقؿا.
وبؿراكب الصائؿقـ ،ف ُلجروا َأ ْج ًرا
ً
قوله « :ذَ َٖبَ ايِ ُُ ِفطٔسُ َٕٚا ِي َِّٛ َٝبٔايِأَدِسِ» :وذلؽ لتعدي كػعفؿ ،وإن كان أجر
الصقام يف سبقؾ اهلل طظقؿ.
ف َع ْـ ُط ْؼ َب َة ْب ِـ َطامِ ٍر ﭬَ ،أ ّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ َق َالَ « :م ْـ َصا َم َي ْق ًما فِل
َسبِ ِ
قؾ اهَّلل َِ ،با َطدَ اهَّللُ ِمـْ ُف َج َفـ َّؿ َم ِس َقر َة ِمئ َِة َطا ٍم»(.)1
قل اهللِ
ويف مسؾؿ ( :):6: /4طـ أبل س ِع ٍ
قد ا ْل ُخدْ ِر ِّي ﭬ قال« :سؿعت َر ُس َ
َ
ِ
ِ
قـ َخ ِري ًػا».
ﷺ يؼقل مـ َصا َم َي ْق ًما يف َسبِق ِؾ اهلل َباطَدَ اهلل َو ْج َف ُف طـ الـ َِّار َس ْبع َ
ويف الصحقح َط ْـ َجابِ ِر ْب ِـ َط ْب ِد اهللِ ﭭَ « :أ ّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ َخ َر َج َطا َم
اع ا ْل َغ ِؿ ِ
ا ْل َػ ْتحِ إِ َلك َم َّؽ َة فِل َر َم َض َ
َّاسُ ،ث َّؿ َد َطا
قؿ َف َصا َم الـ ُ
انَ ،ف َصا َم َحتَّك َب َؾ َغ ُك َر َ
ٍ
ِ
َّاس إِ َل ْق ِفُ ،ث َّؿ َش ِر َب َف ِؼ َقؾ َل ُف َب ْعدَ َذل ِ َؽ :إِ َّن َب ْع َض
بِ َؼدَ حٍ م ْـ َماء َف َر َف َع ُف َحتَّك َك َظ َر الـ ُ
الـ ِ
ؽ ا ْل ُع َصا ُةُ ،أو َلئِ َ
َّاس َقدْ َصا َم»َ ،ف َؼ َالُ « :أو َلئِ َ
ؽ ا ْل ُع َصا ُة»(.)2
( )1أخرجف الـسائل يف ســف برقؿ.)4476( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3336( :

كتاب الصقام

فالشاهد مـ هذا :أن الطاطة تؽقن صاطة يف الققت التل تؽقن معقـة طؾك
مؿتثال فقفا ٕمر اهلل ،وربؿا اكؼؾبت الطاطة إلك معصقة.
ً
صاطة اهلل ،ويؽقن العبد
ط إِ َلك بق ِ
قل« :جاء َث َال َث ُة ر ْه ٍ
ِ ٍ
قت َأ ْز َو ِ
اج الـَّبِ ِّل ﷺ
ُُ
َ
فعـ َأك ََس ْبـ َمالؽ ﭬَ ،ي ُؼ ُ َ َ
َي ْس َل ُل َ
قها َف َؼا ُلقا َو َأ ْي َـ ك َْح ُـ مِ ْـ
قن َط ْـ ِط َبا َد ِة الـَّبِ ِّل ﷺ َف َؾ َّؿا ُأ ْخبِ ُروا َك َلك َُّف ْؿ َت َؼال َ
الـَّبِ ِّل ﷺ َقدْ ُغ ِػ َر َل ُف َما َت َؼدَّ َم مِ ْـ َذ ْكبِ ِف َو َما َت َل َّخ َر َق َال َأ َحدُ ُه ْؿ َأ َّما َأكَا َفنِكِّل ُأ َص ِّؾل
آخ ُر َأكَا َأ ُصق ُم الدَّ ْه َر َو َٓ ُأ ْفطِ ُر َو َق َال َ
ال َّؾ ْق َؾ َأ َبدً ا َو َق َال َ
آخ ُر َأكَا َأ ْطت َِز ُل الـ َِّسا َء َف َال
َأ َتزوج َأبدً ا َفجاء رس ُ ِ
ِ
يـ ُق ْؾت ُْؿ ك ََذا َوك ََذا َأ َما َواهَّلل ِ إِكل
قل اهلل ﷺ إِ َل ْق ِف ْؿ َف َؼ َال َأ ْكت ُْؿ ا ّلذ َ
َ َّ ُ َ
َ َ َ ُ
ََٕ ْخ َشاك ُْؿ لِ ّؾ ِف َو َأ ْت َؼاك ُْؿ َل ُف َلؽِـل َأ ُصق ُم َو ُأ ْفطِ ُر َو ُأ َصؾل َو َأ ْر ُقدُ َو َأ َتز َّو ُج الـ َسا َء َف َؿ ْـ
ِ
ب َط ْـ ُسـّتِل َف َؾ ْق َس ِمـل»(.)1
َرغ َ
ويف هذه إحاديث وما يف أبقابفا :إمر بالصرب طؾك أقدار اهلل ،
والـظر إلك مـ دوكؽ ،فاكظروا إلك أسالفـا ،كؿ تعبقا وكصبقا ،ولؿ تؽـ ثؿة
سقارات ،وٓ مؽقػات ،وٓ مظالت ،وإكؿا كاكقا يعاكقن الؼؾة ،والشدة ،ومع
ذلؽ يصربون مـ أجؾ تبؾقغ ديـ اهلل .
ويف هذه إحاديث :مراطاة إمقر لرطقتف ،والتػؼد لفؿ ،والتقجقف إن
احتاجقا إلقف ،بؾ والتعـقػ إن كان أمرهؿ ٓ يستؼقؿ إٓ بالتعـقػ.
فطبقعة اإلكسان أكف يحتاج إلك التذكقر ،والؿقطظة ،ويحتاج إلك غقر ذلؽ
مؿا يـشطف طؾك صاطة اهلل .

ٚيف احلدٜح :أن الؿػضقل َض ِ
اه ًرا ،قد يؽقن أفضؾ باصـًا ،فربؿا رأى همٓء

الصائؿقن أهنؿ أفضؾ ً
حآ مـ الؿػطريـ ،فبقـ لفؿ الرسقل ﷺ أن هذا الؿػطر الذي
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)7685( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3663( :

تـقطت طباداتف ،أفضؾ ،وآجر ،طـد اهلل  مـ ذلؽ الذي اكتػك بعبادة واحدة.
ولذلؽ جاء طـ طبد اهلل ابـ مسعقد ﭬ ،أكف« :كان يرتك الصقام< ٕكف
يشغؾف طـ الؼرآن».
فاإلكسان إذا صام ربؿا طجز طـ الدروس ،والؿراجعة ،وربؿا طجز طـ كثقر
مـ أطؿال الرب ،والطاطة ،فقؾزم صاطة واحدة ،وتػقت طؾقف صاطات ،وإذا أفطر
ربؿا قام بطاطات كثقرة ،يسفؾ طؾقف الذهاب لؼضاء الحقائج.
وهذا لقس بالتزهقد يف الصقام ،فالصقام أجره طظقؿ كؿا قال الـبل ﷺ َٕبِل
ُأ َما َم َة ﭬ ،لؿا َس َل َل َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ :أي ا ْل َع َؿ ِؾ َأ ْف َض ُؾ؟ َق َالَ « :ط َؾ ْق َ
الص ْق ِم
ؽ بِ ّ
َفنِ ّك ُف َٓ ِطدْ َل َل ُف»(.)1
ِ
وثلثة أيام مـ كؾ شفر :صق ُم الدهر»( ،)2أخرجف
وقال« :صق ُم شف ِر الصبر،
الـسائل طـ أبل هريرة ﭬ.
ِ
ِ
ب
َو َر َوى َأ ُبق َقتَا َد َة ﭬَ ،ط ْـ الـَّبِ ِّل ﷺَ ،أ َّك ُف َق َال يف ص َقا ُم َط َر َف َة« :إكل َأ ْحتَس ُ
ِ
ِ
السـَ َة ا ّلتِل َب ْعدَ ُه».
السـَ َة ا ّلتل َق ْب َؾ ُف َو ّ
َط َؾك اهَّلل َأ ْن ُيؽَػ َر ّ
ِ
ِ
ِ ِ
الس َـ َة ا ّلتِل َق ْب َؾ ُف»(.)3
قرا َء« :إكل َأ ْحتَس ُ
ب َط َؾك اهَّلل َأ ْن ُيؽَػ َر ّ
َو َق َال فل ص َقا ِم َط ُاش َ
فالرخصة مشروطة مـ اهلل  ،واهلل  يحب ما أمر بف ،ويؽره ويبغض
ُ
ما هنك طـف.
فا٥د :٠ثِ إٕ ايسخص ١فٗٝا:
 - 1إضفار لؿـة اهلل  طؾك طبادة.
( )1أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ ،)44363( :والـسائل يف ســف برقؿ.)4446( :
( )2أخرجف الـسائل يف مسـده برقؿ.)466:( :
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3384( :

كتاب الصقام

 - 2وفقفا بقان محاسـ اإلسالم العظقؿة.
إذ أن اإلسالم لقس بديـ تشدد ،كؿا يصػف مبغضقه< بؾ هق ديـ القسط.
والقسط :هق العدل الخقار ،يف طؼائدهؿ ،ويف طباداهتؿ ،ويف معامالهتؿ،
ِ
الحـ ِ ِقػ ّق ُة السؿح ُة» (. )1
أحب
الديـ إلك اهَّلل َ
والـبل ﷺ يؼقلُّ « :
ٓ القفقدية ،وٓ الـصراكقة ،وٓ الؿجقسقة.
فالقفقدية :طؾؿقا وما طؿؾقا.
والـصراكقة :طؿؾقا وما طؾؿقا.
والؿجقسقة :استحؾقا الؿحارم يف أكؽحتفؿ وغقرها.
فؽان اإلسالم أحب الديـ إلك اهلل ،لؿ يلخذ بِ ُغؾق القفقد ،وٓ بجػاء
الـصارى ،وٓ بػساد الؿجقس.
وهبذا َتعؾؿ ِطظؿ هذا الديـ الذي امتـ اهلل بف طؾقـا معاشر الؿسؾؿقـ.
ففق أجدر أٓ كزدري كعؿة اهلل  طؾقـا ،بؾ يـبغل أن كشؽره طؾقفا لقؾ
هنار ،قال تعالك :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ [إبراهقؿ،]9 :

َطأي :١بٝإ أْٛاع ايسخص:١

قد تؽقن الرخصة واجبة ،كرخصة الؼصر يف السػر ،ف َع ْـ َي ْع َؾك ْب ِـ ُأ َم َّق َة ﭬ،
َق َالُ :ق ْؾ ُت ل ِ ُع َؿ َر ْب ِـ ا ْل َخ َّط ِ
اب :ﭛ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ِ
َّاسَ ،ف َؼ َالَ :ط ِج ْب ُت مِ َّؿا َط ِج ْب َت مِـْ ُفَ ،ف َس َل ْل ُت َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ
ﰌﰍﰎ َ ،ف َؼدْ َأم َـ الـ ُ

( )1أخرجه البخاري يف األدب املفرد ( )682عن ابن عباس .

َط ْـ َذل ِ َؽَ ،ف َؼ َالَ « :صدَ َق ٌة ت ََصدّ َق اهَّللُ بِ َفا َط َؾ ْقؽ ُْؿ َفا ْق َب ُؾقا َصدَ َق َت ُف»(.)1
ومع ذلؽ الؼقل الصحقح ،أن الؼصر يف السػر واجب ،ويف الحديث الصحقح:
أن تمتك معصقتُف».
«إن اهَّلل َيحب أن تمتك ُر َخ ُصف كؿا َيؽره ْ
وقد تؽقن الرخصة مستحبة كؿا هق يف الصقام يف السػر ،واهلل أطؾؿ.

( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)8:8( :

كتاب الصقام

قضا ٤ايصّٛ
انَ ،ف َؿا
َ ( - 196ط ْـ َطا ِ َش َة ڤَ ،قا َل ْ
الص ْق ُم ِم ْـ َر َم َض َ
َان َيؽ ُ
ت « :ك َ
ُقن َط َؾ ّل ّ
ِ
ان»(.))1
قع َأ ْن َأ ْق ِض َقف إّٓ فِل َش ْع َب َ
َأ ْستَط ُ

:l
ساق الؿصـػ الحديث لبقان وجقب الؼضاء ووقتف لؿـ أفطر يف رمضان.
ِ
برسقل اهللِ ﷺ» ،وهذه الرواية قال بعض أهؾ
وجاء يف مسؾؿ« :الشغ ِؾ
العؾؿ :هل ُمدرجة مـ ققل يحقك(.)2
قوله « :نَإَ َٜهُ ُٕٛعًََ ٖٞايصٖ ِ ِٔ َٔ ُّٛزَ َضَإَ».
أي لػطرها يف رمضان لؾحقض وغقره.

َطأيَ :١ا ٖ ٞأعراز ايفطس؟

وبالـسبة لؾـساء يجقز الػطر ،لؾحائض ،والـػساء ،والؿ ِ
والحبؾك،
رضع،
ُ
ُ

والؿريضة ،والؿسافرة.
ويجقز لؾرجؾ الػطر مـ طذر الؿرض ،وطذر السػر.

َطأي َٔ :١أفطس يعرز يف زَطإ فعً ٘ٝايكطا٤؟
إذا كان طؾك اإلكسان فطر يف رمضان ،فقؼضقف مـ أيام أخر ،كؿا قال اهلل
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;76( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3368( :
( )2أخرج الحديث البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;76( :ثؿ قال طؼب الحديثَ :ق َال َي ْح َقك :الشغ ُْؾ مِ َـ
الـَّبِ ِّل َأ ْو بِالـَّبِ ِّل  -ﷺ .-

تعالك :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ [البؼرة.]3:6 :

َطأي :١ايتتابع يف قطا ٤ايصٝاّ:
ذهب العؾؿاء إلك جقاز قضائف متػر ًقا ،أو متتاب ًعا ،وهذا ققل جؿاهقرهؿ.
وشذ َداود الظاهري ومـ إلقف ،فلوجبقا طؾقف التتابع.

َطأي :١ايفٛز ١ٜيف قطا ٤ايصٝاّ:
أققال جؿاهقر أهؾ العؾؿ طؾك جقاز تلخقر الؼضاء إلك شعبان< ٕن الؼضاء
لقس طؾك الػقر.
وذهب َداود ومـ إلقف ،إلك أكف يجب طؾقف أن يصقم مـ الققم الثاين مـ أيام شقال.
و ُيرد طؾقفؿ هذا الحديث ،إذ أن طائشة ڤ لؿ تصؿ ،وأقرها الـبل ﷺ،
فؾق كان التتابع واج ًبا< ٕلزمفا بف ،ولق كان الؼضاء متعقـًا طؾك الػقر< لعؾؿفا
إياه ،فنن أبت< ٕلزمفا بف ،مع أهنا ستبادر إلك مرضات اهلل .
قال ابـ قدامف يف الؿغـلَ :و ُج ْؿ َؾ ُة َذل ِ َؽَ ،أ َّن َم ْـ َط َؾ ْق ِف َص ْق ًما مِ ْـ َر َم َض َ
انَ ،ف َؾ ُف
َان َي ُؽ ُ
آخ ُر< ل ِ َؿا َر َو ْت َط ِائ َش ُة ڤ َقا َل ْت« :ك َ
َت ْل ِخ ُقر ُه َما َل ْؿ َيدْ ُخ ْؾ َر َم َض ُ
ان َ
قن َط َؾ َّل
ِ
انَ ،فؿا َأ ْق ِضقف َح َّتك ي ِ
جل َء َش ْع َب ُ
ان»ُ ،م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف.
ِّ
َ
الص َقا ُم م ْـ َش ْف ِر َر َم َض َ َ
قز َلف َت ْل ِخقر ا ْل َؼ َض ِ
اء إ َلك َر َم َض َ
ان َ
آخ َر مِ ْـ َغ ْق ِر ُط ْذ ٍر< َِٕ َّن َط ِائ َش َة ڤ
َو َٓ َي ُج ُ ُ
ُ
ِ
ِ
الص ْق َم ِط َبا َد ٌة ُم َت َؽ ِّر َر ٌةَ ،ف َؾ ْؿ َي ُج ْز
َل ْؿ ُت َم ِّخ ْر ُه إ َلك َذل َؽَ ،و َل ْق َأ ْم َؽـ ََفا ََٕ َّخ َر ْت ُفَ ،وَٕ َّن َّ
َت ْل ِخقر ْإُو َلك َطـ ال َّثاكِق ِة ،كَالص َؾق ِ
وض ِة .اهـ
ات ا ْل َؿ ْػ ُر َ
َّ َ
َ
ْ
ُ

َطأي :١املسٜض َسضّا َصَّٓا ،فٌٗ ٜطكط عٓ٘ ايص ،ّٛأّ عً٘ٝ
ايفد١ٜ؟
الصقم ٓ يسؼط إٓ طؾك الؿريض الؿزمـ الذي ٓ يرجك برؤه< ولقس طؾك

كتاب الصقام

أهؾف قضاء ،لؼقلف تعالك :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ [البؼرة ،]4:8 :ولقس
طؾقف فدية طؾك الصحقحٕ ،ن الػدية مـسقخة ،بؼقل اهلل  :ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ [البؼرة.]3:7 :
وهذا ققل سؾؿة ابـ إكقع ﭬ ،وغقره مـ أهؾ العؾؿ.
ٚف :٘ٝأن ديـ اهلل أحؼ أن ُيؼضك طؾك ما سقليت بقاكف.
ٚف :٘ٝجقاز تسؿقة شفر رمضان ،برمضان.
ٚف :٘ٝشغؾ الؿرأة بزوجفا ،وتؼديؿ حؼف طؾك غقره مـ الحؼقق ،ما لؿ يؽـ
واجبا.

قل اهللِ ﷺ َق َال َٓ « :ي ِ
ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،أ َّن َر ُس َ
ح ُّؾ لِ ْؾ َؿ ْر َأ ِة َأ ْن ت َُصق َم
َ
وزَوجفا َش ِ
اهدٌ إِ ّٓ بِنِ ْذكِ ِف»(.)1
َ ْ ُ َ

َطأيٜ ٌٖ :١ػٌُ ذيو حت ٢ايكطا ،٤أّ أْ٘ خاص بايتطٛع ؟
هذا يف التطقع ،ويدخؾ فقف الؼضاء فال يجقز لفا أن تؼضل إٓ بنذكف ،إٓ إذا
خشقت دخقل رمضان.
ٚف :٘ٝما كاكت طؾقف طائشة ڤ مـ محبة إدخال السرور وإكس طؾك رسقل
اهلل< فنهنا َخ ِشقت أن تصقم فقؽقن لرسقل اهلل ﷺ إلقفا حاجة ،فقجدها صائؿة.

َطأي :١ملاذا ناْت عا٥ػ ١ڤ تأخس ايكطاَ ،٤ع إٔ ايٓيب

ي٘ تطع ْط ٠ٛغريٖا:

نإ

متزوجا بتسع
كعؿ قد قال بعض العؾؿاء ُيشؽؾ طؾك هذا أن الـبل ﷺ كان
ً

كِسقة وٓ يؿر طؾقفا إٓ بعد ثؿاكقة أيام ،وكاكت تستطقع أن تصقم فقفا.
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)73;4( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3648( :

فرد طؾقف بعض أهؾ العؾؿ أن الؼسؿة غقر واجبة طؾك الـبل ﷺ< وإكؿا كان
يؼسؿ ﷺ تطقق ًبا لخاصرهـَ ،
وخ ِشق ًة طؾك قؾقهبـ ،وإٓ فؼد قال تعالك :ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ [إحزاب.]73 :
وقالت طائشة ڤ« :ما أرى إٓ أن اهلل يسارع إلك هقاك»متػؼ طؾقف<
البخاري( ،)69::ومسؾؿ(ٕ <)3686ن اهلل  خقره ،وجعؾ لف ال ُػسحة يف
هذا الباب.
ٚف :٘ٝحرص السؾػ رضقان اهلل طؾقفؿ طؾك قضاء الحؼققٓ ،سقؿا حؼ اهلل
.
ٚف :٘ٝالؿبادرة إلك الصقام قبؾ دخقل رمضان.
ٚف :٘ٝجقاز أن تصقم الؿرأة التطقع إذا كان زوجفا صائؿا ،ولق لؿ يلذن لفا
ً
مشغقٓ طـفا بالصقام.
بالؾػظ< ٕكف سقؽقن
الحل ٓ تجقز ،إذ لق كاكت تجقز الـقابة لقكؾت إحدى
ٚف :٘ٝأن الـقابة طـ
ّ

كسائفا.
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حهِ َٔ َات ٚعًَّٛ ٘ٝ
َ ( - 197ط ْـ َطا ِ َش َة ڤَ ،أ ّن َر ُس َ
ات َو َط َؾ ْق ِف ِص َقا ٌم َصا َم
قل اهَّلل ِ ﷺ َق َالَ « :م ْـ َم َ
َطـْ ُف َولِ ُّق ُف»(.)1
َو َأ ْخ َر َج ُف َأ ُبق َد ُاودَ ،و َق َالَ « :ه َذا فِل الـ ّْذ ِرَ ،و ُه َق َق ْق ُل َأ ْح َؿدَ ْب ِـ َحـْ َب ٍؾ»).

:l
ساق الؿصـػ الحديث لبقان حؽؿ الصقام طـ الؿقت إن كان طؾقف صق ًم.
قال ابـ قدامة يف الؿغـل :جؿؾة ذلؽ أن مـ مات وطؾقف صقام مـ رمضان،
لؿ يخؾ مـ حالقـ:
أحدهؿا :أن يؿقت قبؾ إمؽان الصقام ،أما لضقؼ الققت ،أو لعذر مـ مرض
أو سػر ،أو طجز طـ الصقم ،ففذا ٓ شلء طؾقف يف ققل أكثر مـ أهؾ العؾؿ.
وحؽل طـ صاوس وقتادة إهنؿا قآ :يجب اإلصعـام طــــف< ٕكف صـــقم
واجب سؼط بالعجز طـف ،فقجب اإلصعام طـف كالشقخ الفرم إذا ترك الصقام
لعجزه طـف.
ولـا :أكف حؼ هلل تعالك وجب بالشرع ،مات مـ يجب طؾقف قبؾ إمؽان فعؾف،
فسؼط إلك غقر بدل ،كالحج ،ويػارق الشقخ الفرم فنكف يجقز ابتداء القجقب
طؾقف بخالف الؿقت.
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;74( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3369( :

الحال الثاين :أن يؿقت بعد إمؽان الؼضاء ،فالقاجب أن يطعؿ طـف لؽؾ يقم
مسؽقـ ،وهذا ققل أكثر أهؾ العؾؿ .اهـ
واختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة إلك ثالثة أققال:
 - 1فذهب بعضفؿ إلك أكف ٓ يصام طـ الؿقت ٓ يف الـذر ،وٓ يف الػرض.
 - 2وذهب بعضفؿ إلك أكف ُيصام طـف الػرض والـذر فؼط.
 - 3وذهب بعضفؿ وهق ققل الجؿاهقر ،إلك أكف ُيصام طـف الـذر ٓ ،الػرض.
وذكر هذه إققال ابـ الؼقؿ  ،فجؿفقر الحـابؾة يرون أكف ٓ يجقز
أن ُيصام طـف إٓ صقم الـذر.
والصحقح أن الباب واحد فؿا جاز يف الـذر ،جاز يف الػرض.
وقد جاءت إحاديث مطؾؼة ومؼقدة ،وتؼققدها ٓ يدل طؾك أكف ٓ يعؿؾ
بالؿطؾؼ< ٕن التؼقد قد يؽقن حادثة طقـ.
قوله ََ َِٔ« :اتَ» :ََٔ :مِـ ألػاظ العؿقم.
واجب ،فقدخؾ فقف صقام الـذر ،والػرض.
ََٝاّْ» :أي
قوله َٚ« :عًََٔ ِٔ٘ٝ
ٌ
قوله ََ« :اَّ َعُِٓ٘ َٔ ٚي »ُ٘ٗٝأي :طؾك آستحباب ٓ القجقب.
قال الحافظ :ولقس إمر لؾقجقب طـد الجؿفقر .اهـ
القلل :هق الؼريب ،ققؾ :العصبة ،وققؾ :العاقؾة والقرثة ،وكؾف جائز.
ّ

َطأي ٌٖ :١جيٛش إٔ ٜص ّٛعٓ٘ ايلعٝد؟

إولك أن تصقم القرثة <،فنن لؿ يصقمقا وصام طـف غقرهؿ ،طسك أن
َيؼبؾ اهلل  طـفؿ ،وقد بقب البخاري يف صحقحف باب مـ مات وطؾقف
صقم :وقال الحسـ :إن صام طـف ثالثقن رجال يقما واحدً ا جاز ،قال الـقوي:
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لؽـ الجقاز مؼقد بصقم لؿ يجب فقف التتابع لػؼد التتابع يف الصقرة الؿذكقرة .اه
مـ شرح الؿفذب.
قوله َٚ « :قَاٍََٖ :رَا فٔ ٞايٖٓ ِرزِ» :أي أن أبا َد ُاود  رجح هذا الؼقل،
وســ أبل َد ُاود مـ أحسـ الؽتب ،تصـقػا وإفادة.
قوله  ََُٖٛٚ« :قَ ِ ٍُٛأَحَُِدَ ِبِٔ َح ِٓبٌٍَ» :وهق اإلمام أحؿد بـ محؿد بـ حـبؾ بـ
أسد الشقباين صاحب الؿسـد إمام أهؾ السـة والجؿاطة.
أي أن هذا الؼقل ،وهق أن الؼضاء يؽقن يف صقم الـذر فؼط ،هق ققل اإلمام
أحؿد بـ حـبؾ .

َ ( - 198ط ْـ َط ْب ِد اهَّلل ِ ْب ِـ َط ّب ٍ
اس ﭭ َق َالَ « :جا َء َر ُج ٌؾ إ َلك الـّبِل ﷺ َف َؼ َالَ :يا
رس َ ِ
َت وط َؾقفا صقم َشفرٍَ .أ َف َل ْق ِض ِ
َان َط َؾك
قف َطـ َْفا؟ َف َؼ َالَ :ل ْق ك َ
قل اهَّللّ ،
إن ُأمل َمات ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
َ ُ

ْت َق ِ
ُأم َ
اض َق ُف َطـ َْفا؟ َق َالَ :ك َع ْؿَ .ق َالَ :فدَ ْي ُـ اهَّلل ِ َأ َح ُّؼ َأ ْن ُي ْؼ َضك»(.)1
ؽ َد ْي ٌـ َأ ُكـ َ
ت :يا رس َ ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
إن ُأمل
قل اهَّللّ ،
َوفل ِر َو َايةَ « :جا َءت ْام َر َأ ٌة إ َلك َر ُسقل اهَّلل ﷺ َف َؼا َل ْ َ َ ُ
َت وط َؾقفا صقم َك ْذ ٍرَ .أ َف َلصقم طـْفا؟ َف َؼ َالَ :أر َأي ِ
َان َط َؾك ُأم ِؽ َد ْي ٌـ
ت َل ْق ك َ
ُ ُ َ َ
َمات ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ
َ ْ
تَ :كعؿَ .ق َالَ :فص ِ
َف َؼ َضقتِ ِ
َان َذلِ َ
قمل َط ْـ ُأم ِؽ»).
قفَ ،أك َ
ُ
ؽ ُي َمدي َطـ َْفا؟ َف َؼا َل ْ َ ْ
ْ

:l
ساق الؿصـػ الحديث لبقان ما رجحف مـ أن الؼضاء طـ الؿقت يؽقن يف
صقام الـذر فؽلكف يرى أن حديث طائشة ڤ مطؾؼا وحديث ابـ طباس يؼقده إذ
أن الؼاطدة إصقلقة بحؿؾ الؿطؾؼ طؾك الؿؼقد.
ٚف :٘ٝحرص السؾػ رضقان اهلل طؾقفؿ طؾك سمال الـبل ﷺ فقؿا أشؽؾ طؾقفؿ.
ٚف :٘ٝأن اإلهبام يف الؿتـ ٓ يضر< وإكؿا يضر اإلهبام يف اإلسـاد.
مـ ققلفَ « :جا َء َر ُج ٌؾ إ َلك الـَّبِ ِّل ﷺ».
ٚيف احلدٜح :أن الـبل ﷺ ُيـادى بالرسالة ،أو بالـبقة ،وٓ ُيـادى بآسؿ.
فال تؼؾ :يا محؿد ،وٓ يا أحؿد ،وإكؿا يؼال :يا رسقل اهلل ،يا كبل اهلل ،وهذا
يف طفده ،أما أن ٓ يجقز أن يـادى.
وأقبح مـ ذلؽ أن يطؾب مـف الؿدد ،أو الغقث< فنن هذا شرك أكرب ُيخرج
مـ الؿؾة ،والـبل ﷺ مقت ،قال تعالك :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ [الزمر.]56 :
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;75( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)336:( :
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قوله « :إٕٖ أَََُِّ ٞا َتتِ َٚعًَََِٗٝا ََ ِ ُّٛغَِٗس».
ف :٘ٝحرص السؾػ طؾك بر القالديـ ،وأداء حؼفؿ حتك بعد مقهتؿ.
ٚف :٘ٝمتابعة إولقاء لؼضاء ديقن أولقائفؿ.
كثقرا مـ الـاس ربؿا مات ولقف ،وطؾقف
وهذه مـ الؿسائؾ الؿفؿة< فنن ً
ِ
الؿممـ مع ّؾؼ ٌة بدَ يـِف:
كػس
الدُ يقن فال يسعك يف قضائفا ،والـبل ﷺ يؼقلُ « :
ؼضك طـف َديـُف».
حتّك ُي َ
قوله َٚ« :عًَََِٗٝا ََ ِ ُّٛغَِٗسٍ».

ٍ
لؿرض ،أو لقض ٍع ،أو كحق ذلؽ.
أفطرتف
إما أن يؽقن شفر رمضان َ
وأما أن يؽقن شفر ٍ
كذر.
وإما أن تؽقن قد تجؿعت طؾقفا أيام بعدد الشفر.
قوله َ« :أفَ َأقِضَٔ ٔ٘ٝعَِٓٗا؟» :أي هؾ يجقز أن أكقهبا يف هذا إمر.
ضَ َُ٘ٝعَِٓٗا؟ قَاٍََْ :عَِِ».
قوله « :يَ ِٛنَإَ عًََ ٢أ َُِّوَ دَ َِ ْٜٔأ ُن ِٓتَ قَا ٔ

ف :٘ٝالجقاب مع ضرب إمثال< حتك يؼرب الػفؿ.

ٚف :٘ٝوجقب قضاء الديـ طـ الؿديـقـ مـ القرثة طـ مقرثفؿ ،قال تعالك:
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ [الـساء.]33 :
و ُق ِد َمت القصقة يف أية طؾك الديـ ،مع أن الديـ هق الذي يجب أن ُيؼدم
بعد مقت الؿقرث.
قال العؾؿاءٕ :ن القصقة قد ُتفؿؾ ،ولقس لفا مـ يطالب هبا ،أما الديـ
ففـاك مـ يطالب بف< فؾفذا ُأخر يف الذكر ،و ُقدمت القصقة كالتـبقف طؾقفا.

َطأيَ :١ا حهِ ايكٝاع؟
واستدل العؾؿاء هبذا الحديث طؾك جقاز الؼقاس ،إذ أن الـبل ﷺ ضرب

هذا الؿثؾ ،بقجقب قضاء ديـ اهلل ،كؿا يجب أن يؼضل ديـ أدمققـ.

َطأيَ :١ا ٖ ٛادتُع بني ايديًٝني؟
وأما الجؿع بقـ قال تعالك :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ [الـجؿ ، ]5; :وهذا
الحديث.
كؼقل :وولده مـ سعقف وكسبف ،وهذا أمر قد رخص فقف الـبل ﷺ ،وأجره
يصؾ إلك الؿقت بنذن اهلل .
قوله « :فَدَ ُِٜٔايًَّ٘ٔ أَ َحلٗ َإِٔ ُٜكِضَ.»٢
أي كؿا أن اإلكسان يبادر إلك قضاء ديـ أدمققـ ،فؾقبادر إلك قضاء ديـ اهلل
 ،مـ الحج ،والعؿرة ،والصقام ،والـذر.

َطأي :١أُٜٗا ٜكدّ ،ة ٜٔاهلل  ،أّ ة ٜٔاآلةَ ٞيف ايكطا٤؟
ولقس معـك هذا الحديث ،أن حؼ اهلل مبـل طؾك الؿشاحة ،وأكف ُيؼدم طؾك
قضاء حؼ أدمققـ ،بؾ حؼ أدمل مؼدم يف باب الحؼقق الؿالقة ،وكحق ذلؽ،
ٕن حؼقق أدمققـ مبـقة طؾك الؿشاحة ،وحؼ اهلل  مبـل طؾك الؿسامحة،
فؼد يتجاوز اهلل  ويغػر ،قال تعالك :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ [الـساء.]6: :
ٚف :٘ٝأن مـ ضقع الػرض حتك يخرج وقتف ،فعؾقف أن يليت بف ٓ ،سقؿا فقؿا
يجقز فقف الؼضاء.
قوله َٚ « :فٔ ٞزَِٚا :»ٕ١َٜأي يف صريؼ أخرى.
قوله « :إٕٖ أَََُِّ ٞا َتتِ َٚعًَََِٗٝا ََ ِِ َْ ُّٛرزٍ»:
إما :أن ُيحؿؾ الحديث طؾك تـقع الؼصة.
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وإما :إن ُيحؿؾ طؾك أن الرجؾ سلل ،ثؿ سللت الؿرأة ،لؽـ ٓ ماكع مـ تـقع الحؽاية.
ٚف :٘ٝوجقب القفاء بالـذر ،قال اهلل  :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ [اإلكسان.]9 :
قوله َ« :أفَ َأَُ ُّٛعََِٓٗا؟» :يعـل هؾ ُيجزئ أن أصقم طـفا؟
قوله َ« :أزَأَ ِٜتٔ» :أخربيـل.
ضِٝتَٔ ،ٔ٘ٝأنَإَ َذ ٔيوَ ُٜؤَدَِّ ٟعَِٓٗا».
قوله « :يَ ِٛنَإَ عًََ ٢أ َُِّؤ دَ َِ ْٜٔفكَ َ
أي ُيجزئ طـفا
قوله « :فَصَُ َٞٔٛعِٔ أ َُِّؤ» :أي فنن ذلؽ يجزئ طـفا.
ٖٚرا ايصٝاّ عً ٢االضتخباب نُا تكدّ.

َطأيَ :١تٜ ٢تعني ايصٝاّ عٔ املٝت؟

ِ
يؼض ،وجب طؾقف الصقم،
الجقاب :إذا أفطر ثؿ استطاع أن يؼضل ،ولؿ
وتعؾؼ بف الحؼ.
وأما مـ استؿر بف الؿرض ،حتك مات فؾقس طؾقف قضاء.
رجال مرض مـ شعبان حتك رمضان ،ثؿ مات بعد رمضان ،ولؿ
مثالف :لق أن ً
يتؿؽـ مـ الؼضاء ،لقس طؾقف شلء< ٕكف لؿ يجب طؾقف ،ولؿ يدخؾ تحت
استطاطتف وربـا  يؼقل:

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ [البؼرة]4:8 :

 ،ويؼقل اهلل :ﮧﮨﮩﮪ [التغابـ. ]38 :

َطأي ٌٖ :١جيب ايكطاَ ٤ع ايفد ١ٜأّ ٜهتف ٢بايكطا٤؟
وذهب جؿع مـ أهؾ العؾؿ إلك الجؿع بقـ الؼضاء والػدية
والذي يظفر أكف يؽتػل بالؼضاء ٕن الـبل ﷺ أمر بالصقم ولؿ يذكر الػدية

واهلل أطؾؿ.
قال ابـ قدامف  يف الؿغـل (َ :)154 - 153/3فنِ ْن َأ َّخ َر ُه َط ْـ َر َم َض َ
ان
َان ل ِ ُع ْذ ٍر َف َؾ ْق َس َط َؾ ْق ِف َّإٓ ا ْل َؼ َضا ُءَ ،وإِ ْن ك َ
آخ َر َك َظ ْركَا< َفنِ ْن ك َ
َ
َان ل ِ َغ ْق ِر ُط ْذ ٍرَ ،ف َع َؾ ْق ِف َم َع
ا ْل َؼ َض ِ
اء إ ْص َعا ُم مِ ْسؽِ ٍ
قـ ل ِ ُؽ ِّؾ َي ْق ٍم.
اس ،وابـ ُطؿر ،و َأبق ُهرير َة ،ﭫ ،ومج ِ
اهدٌ َ ،و َس ِعقدُ ْب ُـ
َ ُ َ
َوبِ َف َذا َق َال ا ْب ُـ َط َّب ٍ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ
جبق ٍر ،ومال ِ ٌؽ ،وال َّثق ِري ،و ْإَو َز ِ
الشافِ ِعلَ ،وإِ ْس َح ُ
اطلَ ،و َّ
اق.
َ ْ
َ ْ
ُ َْ َ َ
َو َق َال ا ْل َحس ُـَ ،والـّخَ ِعلَ ،و َأ ُبق َحـِق َػ َة َٓ :فِدْ ي َة َط َؾ ْق ِف< َِٕ َّكف َص ْقم َو ِ
بَ ،ف َؾ ْؿ
اج ٌ
ُ
َ
ٌ
َ
ُّ
ي ِ
ب َط َؾ ْق ِف فِل َت ْل ِخ ِقر ِه َك َّػ َار ٌة ،ك ََؿا َل ْق َأ َّخ َر ْإَ َدا َء َوالـ َّْذ َر.
ج ْ
َ
َو َلـَاَ :ما ُر ِو َي َط ْـ ا ْب ِـ ُط َؿ َرَ ،وا ْب ِـ َط َّب ٍ
اسَ ،و َأبِل ُه َر ْي َر َة ،ﭫ َأك َُّف ْؿ َقا ُلقاَ « :أ ْص ِع ْؿ
ِ ِ
ِ ِ
الص َحا َب ِة ِخ َال ُف ُف ْؿَ ،و ُر ِو َي ُم ْسـَدً ا
َط ْـ ُك ِّؾ َي ْق ٍم م ْسؽقـًا»َ ،و َل ْؿ ُي ْر َو َط ْـ َغ ْق ِره ْؿ م ْـ َّ
مِـ َص ِر ٍيؼ َض ِع ٍ
ان َط ْـ َو ْقتِ ِف إ َذا َلؿ ي ِ
قػَ ،و َِٕ َّن َت ْل ِخ َقر َص ْق ِم َر َم َض َ
ب ا ْل َؼ َضا َء،
قج ْ
ْ
ْ ُ
ب ا ْل ِػدْ َي َة ،كَا َّ
لش ْقخِ ا ْل َف ِر ِم .اهـ
َأ ْو َج َ
فالؼقل بالػدية مـسقخ ،وإن قال بف كثقر مـ أهؾ العؾؿ ،وهق مذهب
ابـ طباس< ومـ قال بالػدية :فنكف ُيعقـفا بنصعام طـ كؾ يقم مسؽقـًا.
مختصرا طؾك ما يتعؾؼ بباب الؼضاء ،سقا ًء قضاء العبد طـ كػسف،
هذا تعؾقؼ
ً
أو قضاء العبد طـ غقره ،والحؿد هلل رب العالؿقـ.

كتاب الصقام

تعذ ٌٝايفطس
( - 199طـ سف ِؾ ب ِـ سع ٍد الس ِ
اط ِدي ﭬَ ،أ ّن َر ُس َ
قل اهَّلل ِ ﷺ َق َالَ ٓ« :يز َُال
َ ْ َ ْ ْ َ ْ ّ
ّاس بِخَ ْقرٍ َما َط ّج ُؾقا ا ْل ِػ ْط َر»(.))1
الـ ُ

:l
ساق الؿصـػ  هذا الحديث لبقان وجقب تعجقؾ الػطر ،إذ أن
إحاديث دال ٌة طؾك ذلؽ ،وقبؾ ذلؽ الؼرآن ،قال تعالك :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

[البؼرة.]3:9 :
قال الحافظ يف الػتح (:)199 /4
زاد أبق ذر يف حديثف واخروا السحقر أخرجف أحؿد وما ضرفقة أي مدة فعؾفؿ
ذلؽ امتثآ لؾسـة واقػقـ طـد حدها غقر متـطعقـ بعؼقلفؿ ما يغقر ققاطدها زاد
أبق هريرة يف حديثف ٕن القفقد والـصارى يمخرون أخرجف أبق داود وبـ خزيؿة
وغقرهؿا وتلخقر أهؾ الؽتاب لف أمد وهق ضفقر الـجؿ وقد روى بـ حبان
والحاكؿ مـ حديث سفؾ أيضا بؾػظ ٓ تزال أمتل طؾك سـتل ما لؿ تـتظر
بػطرها الـجقم وفقف بقان العؾة يف ذلؽ قال الؿفؾب والحؽؿة يف ذلؽ أن ٓ يزاد
يف الـفار مـ الؾقؾ وٕكف أرفؼ بالصائؿ وأققى لف طؾك العبادة واتػؼ العؾؿاء طؾك
أن محؾ ذلؽ إذا تحؼؼ غروب الشؿس بالرؤية أو بلخبار طدلقـ وكذا طدل
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;79( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36;:( :

واحد يف آرجح قال بـ دققؼ العقد يف هذا الحديث رد طؾك الشقعة يف تلخقرهؿ
الػطر إلك ضفقر الـجقم ولعؾ هذا هق السبب يف وجقد الخقر بتعجقؾ الػطر ٕن
الذي يمخره يدخؾ يف فعؾ خالف السـة .اهـ
وٕن تلخقر الػطر مشاهبة لؾقفقد ،الذيـ ٓ يػطرون حتك يروا الشاهد،
والشاهد الـجؿ.
فا٥دَ :٠ا ٖ ٞفٛا٥د تعذ ٌٝايفطس؟
لتعجقؾ الػطر فقائد طدة مـفا:
إولك :يف تعجقؾ الػطر رحؿة بالؿممـ.
الثاين :يف تعجقؾ الػطر البعد طـ القصال.
الثالثة :يف تعجقؾ الػطر البعد طـ مسللة التؽؾػ وآحتقاط.
الرابعة :وٕن تعجقؾ الػطر هق هدي الـبل ﷺ.
فنذا تحؼؼ العبد دخقل الؾقؾ ،وجب طؾقف الػطر ،وقد جاء كحق هذا مـ
حديث أبل ُهريرة ﭬ طـد أحؿد وأبل داودَ ،ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺَ َٓ « :يز َُال
ِ
ون»(.)1
ّاس ا ْل ِػ ْط َرّ َِٕ ،ن ا ْل َق ُفق َدَ ،والـ َّص َارى ُي َمخ ُر َ
يـ َضاه ًرا َما َط ّج َؾ الـ ُ
الد ُ
و َط ْـ َأبِل َططِ َّق َةَ ،ق َالَ :د َخ ْؾ ُت َأكَا َو َم ْس ُر ٌ
وقَ ،ط َؾك َط ِائ َش َة َف ُؼ ْؾـَاَ :يا ُأ َّم
ِ ِ
ِِ
اب م َحؿ ٍد ﷺَ ،أ َحدُ ُهؿاُ « :ي َع ِّج ُؾ ْ ِ
اإل ْف َط َار َو ُي َع ِّج ُؾ
َ
ا ْل ُؿ ْممـق َـَ ،ر ُج َالن م ْـ َأ ْص َح ِ ُ َّ
الص َال َة»َ ،و ْأ َخرُ « :ي َم ِّخر ْ ِ
الص َال َة»َ ،قا َل ْتَ « :أي ُف َؿا ا َّل ِذي ُي َع ِّج ُؾ
اإل ْف َط َار َو ُي َم ِّخ ُر َّ
َّ
ُ
ُ
اإل ْف َطار ويعج ُؾ الص َالةَ؟» َق َالُ :ق ْؾـَا َطبدُ اهللِ يعـِل ابـ مسع ٍ
قد َقا َل ْت« :ك ََذل ِ َؽ
ْ َ َ ْ ُ
َْ
ْ
َّ
ْ ِ َ َ ُ َ ِّ
( )1أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ ،);:36( :وأبق داود يف ســف برقؿ ،)4575( :والحديث يف الصحقح
.
الؿسـد لإلمام مؼبؾ بـ هادي القادطل

كتاب الصقام

َان َي ْصـ َُع َر ُس ُ
ك َ
قل اهللِ ﷺ»(.)1
فؿـ هذا تعؾؿ أن تعجقؾ الػطر سـة ،تدل طؾك ققة أهؾ اإلسالم ،وأن تلخقر
الػطر بدطة ،تدل طؾك ضعػ أهؾ اإلسالم.
بؿعـك أكف إذا تسؾط إطداء مـعقا تطبقؼ الســ.
ويف الحديث مـ الػقا د :أهؿقة العؿؾ بالسـة إذ أن الخقرية يف ذلؽ :قال
تعالك :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ [آل طؿران.]336 :
والؿراد بالـاس هـا :أهؾ اإلسالم ،ففق مـ العام الذي يراد بف الخصقص.
والؿراد بالخقرية هـا :خقرية أهؾ اإلسالم ،ففق ديـ الخقر.
قوله ََ« :ا عَذًَُٓٛا ا ِي ٔفطِسَ» :أي ما بادروا إلك اإلفطار ،حقـ مغقب الشؿس.
ٚف :٘ٝأن آستعجال الشرطل غقر مذمقم ،خال ًفا لؿا جاء يف الحديث« :الت َّلكل
الش ْق َط ِ
ِم َـ اهَّلل َِ ،وا ْل َع َج َؾ ُة ِم َـ ّ
ان» أخرجف الرتمذي ( )4634وفقف طبد الؿفقؿـ بـ طباس
مرتوك ،وققل اهلل  :ﭣﭤﭥﭦﭧ [إكبقاء. ]59 :
ملمقر بفٓ ،متثال إمر ،ولؾبعد طـ الؿشاهبة.
ففذا آستعجال
ٌ
ٚف :٘ٝأن البدطة ٓ تليت بخقر ،فؾق قال إكسان :أكا سلزيد كصػ ساطة ،طـدي
قدرة واستطاطة ،لؽان مذمق ًما يف الشرع.

َطأي :١حهِ َٔ أفطس قلٌ غسٚب ايػُظ َتعُدّا؟
ومـ أفطر قبؾ الغروب متعؿدً ا ،ففذا مرتؽب لؽبقرة مـ كبائر الذكقب،
وطظقؿ أثام.
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)36;;( :

لؿا جاء طـ أبل أمامة الباهؾل ﭬ طـد الحاكؿُ « :ث ّؿ ا ْك َط َؾ َؼ بِل َفنِ َذا بِ َؼ ْق ٍم
ت :مـ ه ُم ِ
ِ
قـ بِ َع َر ِاققبِ ِف ْؿ ُم َش ّؼ َؼ ٍة َأ ْشدَ ا ُق ُف ْؿ ت َِس ُ
ٓء ؟
قؾ َأ ْشدَ ا ُق ُف ْؿ َد ًماَ ،ف ُؼ ْؾ ُ َ ْ َ
ُم َع ّؾؼ َ
ون َقب َؾ ت ِ
ِ
ِ ِ
َف ِؼ َ
َح ّؾ ِة َص ْق ِم ِف ْؿ»(.)1
يـ ُي ْػط ُر َ ْ
قؾَ :ه ُمٓء ا ّلذ َ

َطأي :١حهِ َٔ أفطس عً ٢غًل ١ظٓ٘ ،ثِ تلني ي٘ بعد ذيو إٔ
ايٓٗاز َا ٜصاٍ باقّٝا؟
ولق أفطر برمضان ضاكًا أن الؾقؾ قد دخؾ ،ثؿ تبقـ لف طدم ذلؽ ،فؼد َجا َء طـد
ِ
ِ
ِ
الصدِّ ِيؼ ﭭ،
البخاري َط ْـ ه َشا ِم ْب ِـ ُط ْر َو َةَ ،ط ْـ َفاص َؿ َةَ ،ط ْـ َأ ْس َؿا َء بِـْت َأبِل َب ْؽ ٍر ِّ
َقا َل ْتَ « :أ ْف َطركَا َط َؾك َطف ِد الـَّبِل ﷺ يقم َغق ٍؿُ ،ثؿ َص َؾع ِ
ت َّ
الش ْؿ ُس» قِ َقؾ ل ِ ِف َشا ٍم:
َّ َ
َْ َ ْ
ْ
ْ
ِّ
َف ُلمِروا بِال َؼ َض ِ
اء؟ َق َال َٓ« :بدّ ِمـ َق َض ٍ
اء» َو َق َال َم ْع َؿ ٌرَ :س ِؿ ْع ُت ِه َشا ًماَ :
ٓ َأ ْد ِري
ُ ْ
ُ
َأ َق َض ْقا َأ ْم َ
ٓ»(.)2
َو َجاء فِ ْل رواية طـ طروة« :ولؿ يذكر قضاء».
َو َجاء أكف حصؾ يف طفد طؿر ابـ َ
الخ َّطاب ﭬ ،لؽـ قال طؿر ﭬ« :يقم
بدل يقم» ،أي ذهب إلك الؼضاء ،والؿسللة خالفقة بقـ أهؾ العؾؿ.
فذهب بعض العؾؿاء طؾك أن مـ أفطر ضاكًا اكتفاء الـفار ثؿ تبقـ لف أن الـفار لؿ
يـتف ،أكف وجب الؼضاء ،واإلمساك بؼقة الققم ،ولقس طؾقف إثؿ< ٕكف طؿؾ بؿا رأى.
والصحقح أن الػطر واقع طؾقف لتعؿده الؿ َػطر.
وإكؿا قال الـبل ﷺ« :إِ َذا ك َِس َل َف َلك ََؾ َو َشرِ َب َف ْؾ ُقتِ ّؿ َص ْق َم ُف َفنِك َّؿا َأ ْص َع َؿ ُف اهَّللُ َو َس َؼا ُه».
( )1أخرجف ابـ حبان يف صحقحف برقؿ ،)96;3( :والحاكؿ يف الؿستدرك برقؿ ،)378:( :والبقفؼل يف
الؽربى برقؿ ،):668( :وغقرهؿ.
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3;7;( :

كتاب الصقام

وذهب غقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ إلك أكف لقس طؾقف قضاء ،وٓ كػارة :لؼقلف اهلل
تعالك :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ [البؼرة.]4:8 :
والذي يظفر أن طؾقف الؼضاء ،وذلؽ أهنؿ أكؾقا وشربقا متعؿديـ ،واهلل أطؾؿ.
وإذا شؽ الصائؿ يف دخقل الؾقؾ فال يجقز أن يػطر ،ويجب طؾقف أن ٓ يؼدم
طؾك العبادة ،إٓ طـد تعقـ دخقل وقتفا ،ويتقؼـ ذلؽ.

ٚقت اإلفطاز ايػسعٞ
(و َط ْـ ُط َؿ َر ْب ِـ ا ْلخَ ّط ِ
اب ﭬ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهَّلل ِ ﷺ« :إ َذا َأ ْق َب َؾ ال ّؾ ْق ُؾ
َ - 211
ِ
ِ
الصا ِ ُؿ»(.))1
م ْـ َها ُهـَاَ .و َأ ْد َب َر الـ َّف ُار م ْـ َها ُهـَا :وغربت الشؿسَ ،ف َؼدْ َأ ْف َط َر ّ

:l
ساق الؿصـػ الحديث لبقان وقت الػطر.
مقافؼ لؾحديث إول مـ حقث تعجقؾ الػطر ،ويقضحف
وهذا الحديث
ّ
أكثر ما جاء يف الصحقحقـ َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب َـ َأبِل َأ ْو َفك ﭬَ ،ق َالُ :كـَّا َم َع
رس ِ ِ
ِ
ِ
اجدَ ْح لِل»َ ،ق َالَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ،
قل اهلل ﷺ فل َس َػ ٍر َف َؼ َال ل َر ُج ٍؾ« :اك ِْز ْل َف ْ
َ ُ
اجدَ ْح لِل»َ ،ق َالَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ َّ
َّ
الش ْؿ ُس؟ َق َال« :اك ِْز ْل
الش ْؿ ُس؟ َق َال« :اك ِْز ْل َف ْ
اجدَ ْح لِل»َ ،فـ ََز َل َف َجدَ َح َل ُف َف َش ِر َبُ ،ث َّؿ َر َمك بِ َق ِد ِه َها ُهـَاُ ،ث َّؿ َق َال« :إِ َذا َر َأ ْيت ُُؿ
َف ْ
ِ
الصا ِ ُؿ»(.)2
ال ّؾ ْق َؾ َأ ْق َب َؾ م ْـ َها ُهـَاَ ،ف َؼدْ َأ ْف َط َر ّ
ولقس الؿراد هبذا أن آكسان يػطر بؿجرد اختػاء الشؿس خؾػ جبؾ ،أو
بقت ،بؾ الؿراد غقاب الشؿس بإفؼ .
فا٥د :٠طالمات دخقل الؾقؾ:
إولك :ضفقر الؾقؾ مـ الؿشرق ،لؿا تؼدم يف الحديث« :إذا رأيتؿ الؾقؾ مـ ها هـا».
الثاكقة :تحؼؼ إدبار الـفار< بحقث أكؽ ٓ ترى الشؿس.
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;76( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3366( :
( )2أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;63( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3363( :

كتاب الصقام

الثالثة :غروب الشؿس.
قوله َ « :فكَدِ َأ ِفطَسَ ايصٖا :»ُِٔ٥أي فؼد دخؾ وقت الػطر.
ققؾ :بلكف يف حؽؿ الؿػطر.
صائؿا فذلؽ ٓ يػقده.
واقع طؾقف شر ًطا ،وإن بؼل
وققؾ :بلن الػطر ٌ
ً
مقافؼ لؿا تؼدم مـ وجقب تعجقؾ الػطر ،والؼقل
والشاهد :أن الحديث
ٌ
بالقجقب ملخقذ مـ أن الـبل ﷺ ققد الخقرية بؿـ طجؾقا الػطر ،وققد ضفقر
اإلسالم بؿـ طجؾ الػطر ،وٕن الـبل ﷺ قد بادر إلك اإلفطار< حتك راجعف
بعض أصحابف ﭫ يف شلن التعجقؾ ضاكقـ أن الـفار لؿ يذهب.
ٚيف احلدٜجني :البعد طـ التؽؾػ ،فؿتك رأى اإلكسان الشؿس ساقطة وغاب
الؼرص صح فطره ،وجاز أذاكف ،والؿسللة لقست غقاب شؿعة ،أو قـديؾ يتشؽؽ
اإلكسان فقف ،بؾ شؿس كبقرةُ ،يعرف غقاهبا.
كثقرا مـ الـاس تشبفقا بالشقعة ،والشقعة
لؽـ أسلل اهلل السالمة< فنن ً
تشبفت بالقفقد ،فال يػطرون حتك يروا الشاهد ،وهذه بدطة طـد فطرهؿ ،وبدطة
طـد سحقرهؿ ،ربؿا قدمقه قبؾ الػجر بساطة ،أو ساطتقـ.

َطأي :١مباذا ٜه ٕٛايفطس؟

ويػطر اإلكسان طؾك ما شاء مـ ٍ
ماء ،أو ٍ
تؿرَ ،وأما حديث َس ْؾ َؿ َ
ان ْب ِـ َطامِ ٍر
ﭬ ،الذي أخرجف الرتمذي ،أ َّك ُف َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ« :إِ َذا َأ ْف َط َر َأ َحدُ ك ُْؿ
ٍ
ِ
ِ
قر»()1ففق
َف ْؾ ُق ْػط ْر َط َؾك ت َْؿ ٍر َفنِ ّك ُف َب َر َك ٌةَ ،فنِ ْن َل ْؿ َي ِجدْ َف ْؾ ُق ْػط ْر َط َؾك َماءَ ،فنِ ّك ُف َص ُف ٌ
( )1أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ ،)87:( :وأبق داود يف ســف برقؿ ،)4577( :وابـ ماجف (;; .)38وهق
يف الضعقػة لإلمام إلباين  برقؿ(.)85:5

ٌ
حديث ضعقػ فقف الرباب بـت صؾقع مجفقلة.
َان ي ْػطِر َط َؾك ر َصب ٍ
ِ ٍ
وحديث َأك ِ
ات َق ْب َؾ َأ ْن
ُ َ
َس ْب ِـ َمالؽ ﭬَ ،أ َّن الـَّبِ َّل ﷺ« :ك َ ُ ُ
ات مِـ م ٍ
ات حسا حسق ٍ
اء»(.)1
ات َفت ََؿ َر ٌ
ُي َص ِّؾ َلَ ،فنِ ْن َل ْؿ َي ُؽ ْـ ُر َص َب ٌ
اتَ ،فنِ ْن َل ْؿ َت ُؽ ْـ َت َؿ َر ٌ َ َ َ َ َ
ْ َ
وسـده صحقح إٓ أكف قد أطؾف العؾؿاء بجعػر بـ سؾقؿان الضبعل ،و ُذكِر يف مـاكقره،
ولف شاهد طـد الػريابل يف أحؽام الصقام طـ أكس .)8;-8:( 
فتبقـ أن اإلكسان يػطر طؾك ما شاء مـ إصعؿة ،وإشربة ،وأفضؾف التؿر
والؿاء.

َطأي :١ايدعا ٤عٓد ايفطس َٔ ايصٝاّ:
وقد ذكر العؾؿاء بعض إدطقة التل تؼال طـد اإلفطار ،مـفا:
ما جاء طـ ابـ طؿر ﭭ ،طـ الـبل ﷺ ،قالَ « :ذهب ال ّظؿ ُل واب َت ّؾ ِ
ت ا ْل ُع ُر ُ
وق،
َ َ
َ َ ْ
ت ْإَ ْج ُر إِ ْن َشا َء اهَّللُ»( ،)2أخرجف أبق داود ،وفقف مروان بـ الؿؼػع مجفقل.
َو َث َب َ
ويف ســ أبل داود َطـ مع ِ
اذ ْب ِـ ُز ْه َر َةَ ،أ َّك ُف َب َؾ َغ ُفَ « :أ َّن الـَّبِل ﷺ ك َ
َان إِ َذا َأ ْف َط َر
ْ َُ
َّ
تَ ،و َط َؾك ِر ْز ِق َ
َق َال« :ال ّؾ ُف ّؿ َل َ
ؽ َأ ْف َط ْر ُت»( ،)3وهذا مرسؾ ،والؿرسؾ مـ
ؽ ُص ْؿ ُ
قسؿ الضعقػ .ويف ســ ابـ ماجف طـ َط ْبدَ اهللِ ْب َـ َط ْؿ ِرو ْب ِـ ا ْل َع ِ
اص ،ﭭ
قلَ :ق َال رس ُ ِ
ِ
َي ُؼ ُ
ؾصا ِ ِؿ ِطـْدَ فِ ْطرِ ِه َلدَ ْط َق ًة َما ت َُر ُّد»( ،)3والحديث
قل اهلل ﷺ« :إِ ّن ل ّ
َ ُ
هبذا الؾػظ ٓ يثبت ،يف سـده إسحاق بـ طبقد اهلل بـ أبل مؾقؽة ،وهق مجفقل
الحال ،إٓ أن الصقام كؾف وقت دطاء.
( )1أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ ،)4578( :والرتمذي ( ،)8;8وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل
 برقؿ.)346( :
()2طـ ابـ طؿر أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ ،)4579( :وطَـ مع ِ
اذ ْب ِـ زُ ْه َر َة برقؿ.)457:( :
ْ َُ
( )3أخرجف ابـ ماجف يف ســف برقؿ.)3975( :

كتاب الصقام

ايٓٗ ٞعٔ ايَٛاٍ يف ايصّٛ
قل اهَّلل ِ ﷺ َط ْـ ا ْل ِق َص ِ
َ ( - 211ط ْـ َط ْب ِد اهَّلل ِ ْب ِـ ُط َؿ َر ﭭ َق َال« :ك ََفك َر ُس ُ
ال.
ّؽ تُق ِ
ت ِم ْثؾؽؿ ،إكل ُأ ْص َع َؿ َو ُأ ْس َؼك»(َ ،)1و َر َوا ُه َأ ُبق
اص ُؾَ .ق َال :إكل َل ْس ُ
َقا ُلقا :إك َ َ
ُه َر ْي َر َة َو َطا ِ َش ُة َو َأك َُس ْب ُـ َمالِ ٍؽ ﭫ).
قد ا ْلخُ دْ ِري ﭬَ « :ف َليؽُؿ َأراد َأ ْن يق ِ
( - 212قال ولِؿس ِؾ ٍؿ :طـ َأبِل س ِع ٍ
اص َؾ
ُّ ْ َ َ ُ َ
َ ْ
َ
َ ُ ْ
ِ
الس َحرِ»(.))2
َف ْؾ ُق َقاص ْؾ إ َلك ّ

:l
ضام املصٓف  احلدٜح يبٝإ حهِ ايَٛاٍ يف ايص.ّٛ
قوله ٚ« :ملطًِ» :الصحقح أكف لؾبخاري ،إذ أن حديث أبل سعقد ﭬ مـ مػاريده.
قوله َ ٢ََْٗ« :زضُ ٍُٛايًَّ٘ٔ ﷺ» :ايٓٗ :ٞهق صؾب الرتك طؾك وجف آستعالء.

والـفل مـ رسقل اهلل ﷺ يػقد التحريؿ< إٓ إذا ُص ِّرف بؼريـة إلك الؽراهة.
فعـ أبل هريرة ﭬَ ،ق َال رس َ ِ
اجتَـ ِ ُبق ُهَ ،و َما
قل اهلل ﷺَ « :ما ك ََف ْق ُتؽ ُْؿ َطـْ ُفَ ،ف ْ
َ ُ
َأمر ُتؽُؿ بِ ِف َف ْلتُقا ِمـْف ما اس َت َطعتُؿَ ،فنِكّؿا َأه َؾ َ ِ
يـ ِم ْـ َق ْب ِؾؽ ُْؿ َك ْث َر ُة َم َسا ِ ِؾ ِف ْؿ
ؽ ا ّلذ َ
َ ْ
ُ َ ْ ْ ْ
َْ ْ
اختِ َل ُف ُف ْؿ َط َؾك َأ ْكبِ َقا ِ ِف ْؿ»(.)3
َو ْ
فا٥دٚ :٠ايٓٗ ٞعً ٢ايفٛز ،١ٜفنذا ققؾ ٓ :تػعؾ كان هذا طؾك الػقر ،إٓ إذا
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;44( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3364( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;85( :ولؿ يخرجف مسؾؿ.
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)94::( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3559( :

ُصرف بؼريـة كلن يؼقل ٓ :تػعؾ كذا يقم كذا.
وصاطف اهلل  تؽقن بالػعؾ ،وتؽقن بالرتك ،فؿا أمر اهلل  بف ،وأمر
بف رسقلف ﷺ ،فػعؾف صاطة ،يؼقل اهلل  :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ [الـقر.]85 :
ِويفْ حديث أبل َذر ﭬ ما يدل طؾك ذلؽَ « :قا ُلقا َيا َر ُس َ
قل اهللَِ :أ َيلتِل َأ َحدُ كَا
َش ْف َق َت ُف َو َي ُؽ ُ
َان َط َؾ ْق ِف فِ َقفا ِوز ٌْر،
قن َل ُف فِ َقفا َأ ْج ٌرَ ،ق َالَ :أ َر َأ ْيت ُْؿ َل ْق َو َض َع َفا فِل َح َرا ٍم َأك َ
َفؽ ََذلِ َ
َان َل ُف َأ ْج ًرا»(.)1
ؽ إِ َذا َو َض َع َفا فِل ا ْل َح َل ِل ك َ

ومـ لؿ يؼرب الحرام مـ أجؾ اهلل كان صائ ًعا هلل  ،فػل حديث َأبِل
قل اهللِ ﷺ َق َالَ « :ي ُؼ ُ
ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،أ َّن َر ُس َ
قل اهَّللُ :إِ َذا َأ َرا َد َط ْب ِدي َأ ْن َي ْع َؿ َؾ َسق َئ ًة،
ِ
ِ
قها ِب ِؿ ْث ِؾ َفاَ ،وإِ ْن ت ََرك ََفا ِم ْـ َأ ْج ِؾل
قها َط َؾ ْقف َحتّك َي ْع َؿ َؾ َفاَ ،فنِ ْن َطؿ َؾ َفا َفا ْك ُت ُب َ
َفلَ َت ْؽ ُت ُب َ
قها َل ُف َح َسـَ ًةَ ،فنِ ْن
قها َل ُف َح َسـَ ًةَ ،وإِ َذا َأ َرا َد َأ ْن َي ْع َؿ َؾ َح َسـَ ًة َف َؾ ْؿ َي ْع َؿ ْؾ َفا َفا ْك ُت ُب َ
َفا ْك ُت ُب َ
ط ِؿ َؾفا َفا ْك ُتبقها َلف بِع ْشرِ َأم َثالِفا إِ َلك سب ِع ِما َِة ِضع ٍ
ػ»(.)2
ْ َ
َ َ
ْ
َ ْ
ُ َ ُ َ
قوله َ « :عِٔ ايِ ََِٛاٍِ» :ايَٛاٍ :هق وصؾ أيام يف الصقام لقس بقـفؿا فطر.
وقد اختؾػ العؾؿاء يف حؽؿف إلك أققال:
إول :أكف جائز مطؾ ًؼا ،وكان يػعؾف طبد اهلل بـ الزبقر ﭭ ،وثبت طـ ولده
طامر ،وطـ غقرهؿ ،وحجتفؿ أن الـبل ﷺ واصؾ.
الثاين :أكف ٓ يجقز مطؾ ًؼا ،ومؿـ قال بذلؽ مالؽ ،وأبل حـقػة ،والشافعل
والثقري ،واستدلقا بؼقل الـبل ﷺ ٓ« :تقاصؾقا» ،وبحديث« :هناهؿ طـ
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3668( :
( )2أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)9763( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)34;( :

كتاب الصقام

َس ﭬَ ،ق َال :واص َؾ الـَّبِل ﷺ ِ
القصال» ،ويف حديث َأك ٍ
آخ َر َّ
اص َؾ
الش ْف ِرَ ،و َو َ
َ َ
َاس مِ َـ الـ ِ
َّاسَ ،ف َب َؾ َغ الـَّبِ َّل ﷺ َف َؼ َالَ « :ل ْق ُمدّ بِ َل ّ
ت ِو َص ًآ َيدَ ُع
اص ْؾ ُ
الش ْف ُر َل َق َ
ُأك ٌ
ت ِم ْث َؾؽ ُْؿ ،إِكل َأ َض ُّؾ ُي ْط ِع ُؿـِل َربل َو َي ْس ِؼ ِ
قـ»(.)1
قن َت َع ُّؿ َؼ ُف ْؿ ،إِكل َل ْس ُ
الؿ َت َعؿ ُؼ َ
ُ
والتعؿؼ مذمقم ،ف َع ْـ َط ْب ِد اهللِ بـ مسعقد ﭬ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ:
« َه َؾ َ
قن»َ ،قا َل َفا َث َال ًثا»(.)2
ؽ ا ْل ُؿ َتـَط ُع َ
فنن كان هذا الحديث مـ باب الخرب ففق خرب الصادق ،وإن كان مـ باب
الدطاء فلغؾب دطاء الـبل ﷺ يستجاب.
الثالث :أكف يجقز لؿـ يطقؼف ،وٓ يجقز لؿـ ٓ يطقؼف.
الرابع :جقازه إلك السحر ،ودلقؾف حديث أبل سعقد ﭬ طـد البخاري:
مقاصل فؾققاصؾ إلك السحر».
«ومـ كان
ً
قال ابـ الؼقؿ  :وهق أطدل إققال ،أن القصال يجقز مـ سحر إلك
سحر ،وهذا هق الؿحػقظ طـ أحؿد وإسحاق .اهـ
وما قالف ابـ الؼقؿ  هق الؼقل الصحقح.
فا٥د :٠وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن القصال إلك السحر ٓ يسؿك
ِ
ً
الس َح ِر».
وصآ ،وهذا ققل غقر صحقحٕ ،ن الـبل ﷺ قالَ « :ف ْؾ ُق َقاص ْؾ إ َلك ّ
قوله « :إ ْٖوَ تَُٛأٌَُ».
ف :٘ٝحرص الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ طؾك التلسل برسقل اهلل ﷺ.
ٚف :٘ٝحرص الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ طؾك مالزمة العؿؾ الصالح ،فؾؿا
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)9463( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3366( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4896( :

رأوا رسقل اهلل ﷺ يقاصؾ ضـقا الػعؾ طا ًما ولؿ يعؾؿقا بالخصقصقة.
ٚف :٘ٝهنل اإلمام والعالؿ مـ يؾقف ،إذا رأى مـفؿ الؿخالػة الشرطقة ،وباب
إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر.
ٚف :٘ٝأن الطاطة ٓ تؽقن صاط ًة إٓ إذا كاكت طؾك اإلخالص والؿتابعة،
فالصقام بر ومع ذلؽ لؿا لؿ يقافؼ الفدي هنك طـف رسقل اهلل ﷺ.
ٚف :٘ٝأن هذا الديـ يسر ،فنن الـبل ﷺ هنك طـ القصال ،رحؿة بإمة.
ٚف :٘ٝأن الديـ مبـل طؾك جؾب الؿصالح ودرئ الؿػاسد ،فؾق واصؾ

إكسان ضعػ جسؿف و ُأهن َِؽ ،وربؿا قؾة صاطاتف ،فػقف سد الذرائع.

ٚف :٘ٝجقاز محاورة العالؿ لرفع الشبفة ،والقصقل إلك الحؼ.
قوله « :إِّْ ٞيَ ِطتُ نَ َٗ َِ٦ٝتٔهُِِ» :أي لست مثؾؽؿ.
ٚف :٘ٝبقان العذر.
ٚف :٘ٝبقان أن الـبل ﷺ لف خصائص لقست لغقره.

َطأي :١ذنس بعض َا اختص اهلل  ب٘ ْل٘ٓٝ

؟

فؿؿا اختصف اهلل  بف:
جقز لف الزيادة طؾك أربع كساء يف الزواج.
إول :أن َّ
الثاين :جقاز القصال يف حؼف

.

الثالث :أن الؿرأة يجقز لفا أن هتب كػسفا لؾـبل ﷺ دون غقره.
الرابع :أكف ُمخ ّقر يف الؼسؿة بقـ كسائف ،ولقست الؼسؿة واجب ٌة يف حؼف.
قوله « :إِّْ ٞأُطِعََِ َُٚأ ِضكَ.»٢
ِ
وي ْس ِؼقـل».
ت ك ََفقئَتِؽ ُْؿ إِكل َأبِ ُ
ويف رواية« :إِكل َل ْس ُ
قت ُي ْطع ُؿـل َربل َ

كتاب الصقام

وقد اختؾػ العؾؿاء يف هذا الؿعـك:
فؼال بعضفؿُ :يطعؿ حؼقؼ ًة ،و ُيسؼك حؼقؼ ًة ،بؿعـك أكف يتـاول الطعام ،والشراب،
وهذا ٌ
مقاصال.
ً
متعؿدا فؼد أفطر ،وٓ يسؿك
ققل ضعقػ ،فنن مـ أكؾ ،أو شرب ً
وقال بعضفؿُ :يطعؿ و ُيسؼك ،أي يؽقن لف كالذي صعؿ فشبع ،وشرب فؼـع،
إذ ٓ حاجة لف يف الطعام والشراب ،وهذا ققل ضعقػ< فنن الـبل ﷺ كان يجقع
كؿا يف الصحقحقـ وغقرهؿا.

بؾ إن جابر ﭭ ،قال لزوجتفَ « :ه ْؾ ِطـْدَ ِك َشلء؟ َفنِكِّل ر َأ ْي ُت بِرس ِ
قل اهللِ ﷺ
َ ُ
َ
ْ ٌ
َخ َؿ ًصا َش ِديدً ا»(.)1
قت رسقل اهلل ﷺ َض ِعق ًػا
ؿعت َص َ
و َق َال َأبق َص ْؾ َح َة ﭬِّ ُٕ ،م ُس َؾ ْقؿ َقد َس ُ
ٍ
طر ُ ِ ِ
َأ ِ
شلء؟»(.)2
قع َف َفؾ ِطـدَ ِك مِـ
الج َ
ف فقف ُ
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ق َالَ « :خ َر َج َر ُس ُ
ات َي ْق ٍم َأ ْو َل ْق َؾ ٍة َفنِ َذا ُه َق
قل اهللِ ﷺ َذ َ
ِِ
ِ
ِ
قع َيا
السا َط َة»؟ َق َآ :ا ْل ُج ُ
بِ َلبِل َب ْؽ ٍر َو ُط َؿ َر َف َؼ َالَ « :ما َأ ْخ َر َجؽ َُؿا م ْـ ُب ُققتؽ َُؿا َهذه ّ
َر ُس َ
قل اهللَِ ،ق َالَ « :و َأكَا َوا ّل ِذي َك ْػ ِسل ِب َق ِد ِه ََٕ ْخ َر َجـِل ا ّل ِذي َأ ْخ َر َجؽ َُؿا )3(»...الحديث.
وهق الؼائؾ كؿا يف حديث ا ْل ِؿ ْؼدَ ِ
اد ْب ِـ َط ْؿ ٍرو ا ْلؽِـ ِْد ِّي« :ال ّؾ ُف ّؿ َأ ْص ِع ْؿ َم ْـ
َأ ْص َع َؿـَا َو ْاس ِؼ َم ْـ َس َؼاكَا».
والؿعـك الصحقح لؾحديث أن محبتف هلل  ،وتػاكقف يف صاطة اهلل ،
ألفتف طـ الطعام والشراب.
كػقسا يف زاد الؿعاد فؼالَ :وك َ
َان
وقد ذكر العلمة ابـ الؼقؿ 
كلما ً
ً
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)6364( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)465;( :
( )2أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)579:( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4666( :
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)465:( :

ان مِ َـ ا ْل ِع َبا َد ِة بِ َؿا َٓ َي ُخص َغ ْق َر ُه بِ ِف مِ َـ الش ُف ِ
قرَ ،حتَّك إِ َّك ُف ك َ
َي ُخص َر َم َض َ
َان
قف َأحقاكًا لِقق ِّفر سا َط ِ
ِ ِ ِ
ات َل ْقؾِ ِف َوك ََف ِ
ار ِه َط َؾك ا ْل ِع َبا َد ِةَ ،وك َ
َان َيـ َْفك َأ ْص َحا َب ُف
َل ُق َقاص ُؾ ف ْ َ ُ َ َ َ
قن َلف :إِك ََّؽ ُتق ِ
َط ِـ ا ْل ِق َص ِ
اص ُؾَ ،ف َق ُؼ ُ
قت َ -وفِل
ت ك ََف ْقئَتِؽ ُْؿ إِكل َأبِ ُ
قلَ « :ل ْس ُ
َ
الَ ،ف َق ُؼق ُل َ ُ
ِر َو َاي ٍة :إِكل َأ َض ُّؾ ِ -طـْدَ َربل ُي ْط ِع ُؿـِل َو َي ْس ِؼقـِل».
الش َر ِ
َو َق ِد ْ
َّاس فِل َه َذا ال َّط َعا ِم َو َّ
قر ْي ِـ َط َؾك َق ْق َل ْق ِـ.
اخ َت َؾ َ
ػ الـ ُ
اب ا ْل َؿ ْذ ُك َ
َأحدُ هؿاَ :أ َّكف َصعام و َشراب ِحسل ل ِ ْؾ َػ ِؿَ ،قا ُلقا :و َه ِذ ِه ح ِؼق َؼ ُة ال َّؾ ْػ ِ
ظَ ،و َٓ
َ
َ
ُ َ ٌ َ َ ٌ
ِّ
َ ُ َ
م ِ
ب ل ِ ْؾ ُعدُ ِ
ول َطـ َْفا.
قج َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اهلل بِ ِف مِ ْـ َم َع ِ
قض َط َؾك َق ْؾبِ ِف مِ ْـ َل َّذ ِة
ارفِ ِفَ ،و َما َي ِػ ُ
ال ّثاكلَ :أ َّن ا ْل ُؿ َرا َد بِف َما ُي َغ ِّذيف ُ
الش ْق ِق إِ َل ْق ِفَ ،و َت َقابِ ِع َذل ِ َؽ مِ َـ ْإَ ْح َق ِ
َاجاتِ ِفَ ،و ُق َّر ِة َط ْقـ ِ ِف بِ ُؼ ْربِ ِفَ ،و َتـَع ِؿ ِف بِ ُح ِّب ِفَ ،و َّ
ال
ُمـ َ
ِ
ا َّلتِل ِهل ِغ َذا ُء ا ْل ُؼ ُؾ ِ
قؿ ْإَ ْر َواحِ َ ،و ُق َّر ُة ا ْل َع ْق ِـَ ،و َب ْف َج ُة الـ ُػ ِ
قس َوالروحِ
قبَ ،وكَع ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َوا ْل َؼ ْؾ ِ
ب بِ َؿا ُه َق َأ ْط َظ ُؿ غ َذا ًء َو َأ ْج َق ُد ُه َو َأ ْك َػ ُع ُفَ ،و َقدْ ُي َؼ ِّقي َه َذا ا ْلغ َذا ُء َحتَّك ُي ْغـ َل َط ْـ
ِ ِ
ِ
الزم ِ
ان ك ََؿا ِق َقؾ:
غ َذاء ْإَ ْج َسا ِم ُمدَّ ًة م َـ َّ َ

لـ ال لز ِ
اديل ُ ِ
َلفللا َأح ِ
الشل لل ََر ِ
للقفا َطل ِ
َطل ِ
للر َ
لـ ّ
ّاد
اك ت َْش ل َغ ُؾ َفا
اب َو ُت ْؾ ِفلل َ
لث مل ْ
َ َ
لـ ِذكْللل َ
لللللؽ فِلل َأط َؼابِفلا ح ِ
للضلء بِلل ِ
لؽ كُللللللقر تَس َتل ِ
َو ِم ْـ َح ِديثِ َ
َل َفللا بِ َق ْج ِفل َ
لادي
للف
ْ َ َ
ُ
ٌ ْ
روح ا ْل ُؼلللللللدُ و ِم َفتَحقلللا ِطـْللدَ ِمقعل ِ
إِ َذا َشؽ ْ ِ
ِ
للاد
السل ْقرِ َأ ْو َطلدَ َها
َ
ُ ُ
َت م ْ
ْ َ
لـ ك ََللل ّ
َو َم ْـ َل ُف َأ ْدكَك َت ْج ِر َب ٍة َو َش ْق ٍق َي ْع َؾ ُؿ ْاستِ ْغـَا َء ا ْل ِج ْس ِؿ بِ ِغ َذ ِاء ا ْل َؼ ْؾ ِ
ب َوالروحِ َط ْـ كَثِ ٍقر
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ور ا ْل َػ ْر َح ُ
ان ال َّظافِ ُر بِ َؿ ْط ُؾقبِ ِف ا َّل ِذي َقدْ َق َّر ْت
م َـ ا ْلغ َذاء ا ْل َح َق َقاك ِّلَ ،و َٓ س َّق َؿا ا ْل َؿ ْس ُر ُ
ِ
ِ
اف َم ْح ُبقبِ ِف َو َهدَ ا َيا ُهَ ،و ُت َح ُػ ُف َت ِص ُؾ
الر َضك َطـْ ُفَ ،و َأ ْل َط ُ
َط ْقـُ ُف بِ َؿ ْح ُبقبِفَ ،و َتـْ َع ُؿ بِ ُؼ ْربِفَ ،و ِّ
إِ َلق ِف ُك َّؾ و ْق ٍ
تَ ،وم ْح ُبق ُب ُف َح ِػل بِ ِف ،م ْعت ٍَـ بِ َلم ِر ِه ،م ْؽ ِرم َل ُف َغا َي َة ْ ِ
اإلك َْرا ِم َم َع ا ْل َؿ َح َّب ِة
َ
ْ
ُ ٌ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ػ بِا ْل َحبِ ِ
قب ا َّل ِذي َٓ َش ْل َء
ب؟ َف َؽ ْق َ
التَّا َّمة َل ُفَ ،أ َف َؾ ْق َس فل َه َذا َأ ْط َظ ُؿ غ َذا ًء ل َف َذا ا ْل ُؿح ِّ
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ِ
َأ َجؾ مِـْ ُفَ ،و َٓ َأ ْط َظ ُؿ َو َٓ َأ ْج َؿ ُؾ َو َٓ َأك َْؿ ُؾَ ،و َٓ َأ ْط َظ ُؿ إِ ْح َساكًا إِ َذا ا ْمت َ َ
ب
ب ا ْل ُؿح ِّ
َْل َق ْؾ ُ
ِ
ِ
قع َأ ْج َز ِاء َق ْؾبِ ِف َو َج َق ِار ِح ِفَ ،و َت َؿ َّؽ َـ ُحب ُف مِـْ ُف َأ ْط َظ َؿ َت َؿؽ ٍـَ ،و َه َذا
بِ ُح ِّبفَ ،و َم َؾ َؽ ُحب ُف َجؿ َ
حا ُلف مع حبِقبِ ِفَ ،أ َف َؾقس َه َذا ا ْلؿ ِ
حب ِطـْدَ َحبِقبِ ِف ُي ْط ِع ُؿ ُف َو َي ْس ِؼ ِقف َل ْق ًال َوك ََف ًارا؟ اهـ
ْ َ
َ ُ َ َ َ
ُ
اق ِ
ِ
ِ
طعؿـِل وس ٍ
يسؼقـل»» .وهق محؿقل
َ
قوله ٚ« :يف زٚا« :١ٜإن لل صاط ٌؿ ُي ُ
طؾك الؿعـك الؿتؼدم ،فػل صحقح مسؾؿ مـ حديث أبل ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ،
القص َال» مر َتق ِـ ِق َقؾ :إِك ََّؽ ُتق ِ
قت ُي ْط ِع ُؿـِل َربل
اص ُؾَ ،ق َال« :إِكل َأبِ ُ
َ
َ َّ ْ
َق َال« :إِ ّيا ُك ْؿ َو ِ َ
وط ْـ أك ٍ
َو َي ْس ِؼ ِ
اص َؾ
قن»(َ ،)1
قـَ ،فا ْك َؾ ُػقا ِم َـ ال َع َؿ ِؾ َما تُطِق ُؼ َ
َس ﭬَ ،ق َالَ :و َ
ِ
ِ
َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ فِل َأ َّو ِل َش ْف ِر َر َم َض َ
قـَ ،ف َب َؾ َغ ُف َذل ِ َؽ،
َاس م َـ ا ْل ُؿ ْسؾِؿ َ
اص َؾ ك ٌ
انَ ،ف َق َ
َف َؼ َالَ « :ل ْق ُمدّ َلـَا ّ
قن َت َع ُّؿ َؼ ُف ْؿ ،إِ ّكؽ ُْؿ َل ْست ُْؿ
اص ْؾـَا ِو َص ًآَ ،يدَ ُع ا ْل ُؿ َت َعؿ ُؼ َ
الش ْف ُر َل َق َ
ت ِم ْث َؾؽ ُْؿ ،إِكل َأ َض ُّؾ ُي ْط ِع ُؿـِل َربل َو َي ْس ِؼقـِل»(.)2
ِم ْث ِؾلَ - ،أ ْو َق َال  -إِكل َل ْس ُ
ِ
اهؿ الـَّبِل ﷺ َط ِـ ا ْل ِق َص ِ
ال َر ْح َؿ ًة َل ُف ْؿَ ،ف َؼا ُلقا:
و َط ْـ َطائ َش َة ڤَ ،قا َل ْت :ك ََف ُ ُ
إِك ََّؽ ُتق ِ
ت ك ََف ْقئَتِؽ ُْؿ ،إِكل ُي ْط ِع ُؿـِل َربل َو َي ْس ِؼقـِل»(.)3
اص ُؾَ ،ق َال« :إِكل َل ْس ُ
َ
وقد أكؽر رسقل اهلل ﷺ طؾك الؿقاصؾقـ بالؼقل ،والػعؾ ،كؿا تؼدم ويف
حديث َأبِل هرير َة ﭬَ ،ق َالَ :ق َال الـَّبِل ﷺ «َٓ تُق ِ
اص ُؾقا»َ ،قا ُلقا :إِك ََّؽ ُتق ِ
اص ُؾ،
َ
َ
ُ َ َْ
قت ُي ْط ِع ُؿـِل َربل َو َي ْس ِؼقـِل»َ ،ف َؾ ْؿ َيـْت َُفقا َط ِـ
ت ِم ْث َؾؽ ُْؿ ،إِكل َأبِ ُ
َق َال« :إِكل َل ْس ُ
الق َص ِ
ِ
اص َؾ بِ ِف ُؿ الـَّبِل ﷺ َي ْق َم ْق ِـ َأ ْو َل ْق َؾ َت ْق ِـُ ،ث َّؿ َر َأ ُوا ا ْل ِف َال َلَ ،ف َؼ َال
الَ ،ق َالَ :ف َق َ
الـَّبِل ﷺَ « :ل ْق ت ََل ّخ َر ِ
الفل َُل َل ِز ْد ُتؽ ُْؿ» كَا ْل ُؿـَ ِّؽ ِؾ َل ُف ْؿ(.)4
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;88( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3365( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3366( :
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3367( :
( )4أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)9464( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3365( :

قوله « :فَأَٜٗهُِِ َأزَادَ َإِٔ َُٜٛأٌََ فَ ًَُِٛٝأٌَِ إيَ ٢ايطٖخَسِ».
ف :٘ٝالرتخقص يف القصال ،لؽـ بؼقد أن يؽقن إلك السحر< بحقث ٓ يجؿع
بقـ يقمقـ يف القصال،
ٚف :٘ٝأن القصال إلك السحر إمر فقف طؾك اإلباحة ،ولقس طؾك القجقب.
ٚف :٘ٝأن الشرع هق الؿتؾ َّؼك مـ رسقل اهلل ﷺ ،فنذا لؿ يلذن لفؿ فال يجقز
لفؿ ذلؽ.
وققؾ :بلن سبب الـفل طـ القصال ،أن الـصارى هؿ الذيـ كاكقا يقاصؾقن
يف صقامعفؿ ،ولؿ َكر شق ًئا يثبت طـ الـبل ﷺ يف ذلؽ ،وإكؿا هل تعالقؾ يذكرها
أهؾ العؾؿ.
ٚف :٘ٝأن العبادة لقست طؾك الؽؾػة ،قال تعالك :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ [البؼرة.]4:8 :
فؾق كان إمر إلك العباد يف تؽؾقػ أكػسفؿ لقاصؾقا ،ولؽـ هناهؿ اهلل 
طـ ذلؽ.

كتاب الصقام

باب أفضٌ ايصٝاّ ٚغريٙ
الص َقا ِم َو َغ ْق ِر ِه]
اب َأ ْف َض ِؾ ِّ
[ َب ُ

:l
طؼد الؿصـػ هذا الباب ،لبقان ما يتعؾؼ بصقام التطقع :وهق ما يتؼرب بف
اإلكسان إلك ربف.
ْ
حديث َأبِل ُأ َما َمة ﭬ ،طـد أحؿد َ َق َالَ « :أك َْش َل
والصقام فضؾف طظقؿ ،فػل
قل اهللِ ﷺ َغ ْز ًواَ ،ف َل َت ْق ُت ُف َف ُؼ ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
َر ُس ُ
قل اهللِ ،ا ْد ُع لِل بِ َّ
الش َفا َد ِةَ .ف َؼ َال« :ال ّؾ ُف ّؿ
َسؾ ْؿ ُف ْؿ َو َغـ ْؿ ُف ْؿ»َ .ق َالَ :ف َغ َز ْوكَا َف َس َّؾ َؿـَا َو َغـ ََّؿـَاَ .ق َالُ :ث َّؿ َأك َْش َل َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ
َغزوا َثاكِقا َف َل َتق ُتفَ ،ف ُؼ ْؾت :يا رس َ ِ
اهلل لِل بِ َّ
الش َفا َد ِةَ .ف َؼ َال« :ال ّؾ ُف ّؿ َسؾ ْؿ ُف ْؿ
ْ ً ً ْ ُ
ُ َ َ ُ
قل اهلل ،ا ْد ُع َ
َوغَـ ْؿ ُف ْؿ»َ .ق َالَ :ف َغ َز ْوكَا َف َس َّؾ َؿـَا َو َغـ ََّؿـَاُ ،ث َّؿ َأك َْش َل َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ َغ ْز ًوا َثال ِ ًثاَ ،ف ُؼ ْؾ ُتَ :يا
رس َ ِ
اهلل لِل بِ َّ
الش َفا َد ِةَ ،ف ُؼ ْؾ َت« :ال َّؾ ُف َّؿ
َ ُ
قل اهللَ ،قدْ َأ َت ْق ُت َؽ َم َّر َت ْق ِـ َأ ْس َل ُل َؽ َأ ْن َتدْ ُط َق َ
س ِّؾؿفؿ و َغـِّؿفؿ ،يا رس َ ِ
اهلل لِل بِ َّ
الش َفا َد ِةَ ،ف َؼ َال« :ال ّؾ ُف ّؿ َسؾ ْؿ ُف ْؿ
َ ُْ ْ َ ُْ ْ َ َ ُ
قل اهللَ ،فا ْد ُع َ
َو َغـ ْؿ ُف ْؿ»َ .ق َالَ :ف َغ َز ْوكَا َف َس َّؾ َؿـَا َو َغـ ََّؿـَاُ ،ث َّؿ َأ َت ْق ُت ُف َب ْعدَ َذل ِ َؽ َف ُؼ ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ،
ِ
ُم ْركِل بِ َع َؿ ٍؾ ُ
اهلل بِ ِفَ .ق َالَ « :ط َؾ ْق َ
الص ْق ِمّ َٕ :ك ُف ٓ ِم ْث َؾ َل ُف»(.)1
ؽ بِ ّ
آخ ُذ ُه َطـ َْؽ َيـْ َػ ُعـل ُ
َو َط ْـ َس ْف ِؾ ْب ِـ َس ْع ٍد ﭬَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ« :إِ ّن فِل ا ْل َجـ ِّة َبا ًبا ُي َؼ ُال
ِ
قن َي ْق َم ا ْل ِؼ َق َام ِةَ َٓ ،يدْ ُخ ُؾ َم َع ُف ْؿ َأ َحدٌ َغ ْق ُر ُه ْؿُ ،ي َؼ ُال:
الصا ِ ُؿ َ
الر ّي ُ
انَ ،يدْ ُخ ُؾ مـْ ُف ّ
َل ُف ّ
( )1أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ ،)44366( :وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل .

قن ِمـْفَ ،فنِ َذا د َخ َؾ ِ
آخ ُر ُه ْؿُ ،أغْ ِؾ َؼ َف َؾ ْؿ َيدْ ُخ ْؾ ِمـْ ُف َأ َحدٌ »(.)1
الصا ِ ُؿ َ
َ
َأ ْي َـ ّ
قن؟ َف َقدْ ُخ ُؾ َ ُ
َو َط ْـ أبل سعقد الخدري ﭬ ،قال :سؿعت الـبل ﷺ يؼقلَ « :م ْـ َصا َم َي ْق ًما
ِ
قؾ اهَّلل َب ّعدَ اهَّلل َو ْج َف ُف َط ْـ الـ ِ
فِل َسبِ ِ
قـ َخ ِري ًػا»( )2متػؼ طؾقف ،وهذا لػظ
ّار َس ْبع َ
البخاري ،ويف لػظ مسؾؿ« :با َطد».
وقد أثـك اهلل  طؾك الصائؿقـ ،فؼال تعالك :ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ [إحزاب.]57 :
والصقام مـ أسباب تؼقى اهلل  ،وزيادة اإليؿان:
قال تعالك :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ [البؼرة.]3:5 :
والصقام وجاء لإلكسان ،إذا صالت طؾقف العزبة ،وطجز طـ الزواج ،فػل
الش َب ِ
حديث ابـ مسعقد ﭬ ،يف الصحقحقـ ،قال َ « :يا َم ْع َش َر ّ
ابَ ،م ِـ
اع ِمـْؽ ُُؿ ال َبا َء َة َف ْؾ َق َتز َّو ْجَ ،فنِ ّك ُف َأ َغ ُّض لِ ْؾ َب َصرِ َو َأ ْح َص ُـ لِ ْؾ َػ ْرجِ َ ،و َم ْـ َل ْؿ َي ْستَطِ ْع
ْاس َت َط َ
ِ
الص ْق ِمَ ،فنِ ّك ُف َل ُف ِو َجا ٌء»(.)3
َف َع َؾ ْقف بِ ّ
والصقام هق دأب إكبقاء ،والصالحقـ ،كؿا سرتى أن داود « :كان
كثقرا طؾك ،ما يليت بقاكف إن شاء اهلل.
يصقم يق ًما ويػطر يق ًما» ،والـبل ﷺ كان يصقم ً
والصقام يف التطقع ،هق مؿا يرجك أن ُيتؿ بف الػريضة< إن وقع فقفا خؾؾ ،لؿا
قل اهللِ ﷺ َي ُؼ ُ
جاء طـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َق َالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
ب
اس ُ
قل« :إِ ّن َأ ّو َل َما ُي َح َ
( )1أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3:;8( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3374( :
( )2أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)4:66( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3375( :
( )3أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;67( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3666( :

كتاب الصقام

ت َف َؼدْ َأ ْف َؾ َح َو َأك َْج َح َوإِ ْن َف َسدَ ْت َف َؼدْ
بِ ِف ا ْل َع ْبدُ َي ْق َم ا ْل ِؼ َق َام ِة ِم ْـ َط َؿ ِؾ ِف َص َل ُت ُف َفنِ ْن َص ُؾ َح ْ
َخاب و َخ ِسرَ ،فنِ ْن ا ْك َت َؼص ِمـ َفرِ َ ِ ِ
الر ُّب  :ا ْك ُظ ُروا َه ْؾ لِ َع ْب ِدي ِم ْـ
َ ْ
يضتف َش ْل ٌء َق َال ّ
َ َ َ
قن َسا ِ ُر َط َؿ ِؾ ِف َط َؾك َذلِ َؽ»(.)1
َت َط ُّق ٍع َف ُقؽ َّؿ َؾ بِ َفا َما ا ْك َت َؼ َص ِم ْـ ا ْل َػرِ َ
يض ِة ؟ ُث ّؿ َي ُؽ ُ
وكذلؽ الصقام إن كان لؾعبد ٌ
حظ مـ التطقع.
والصقام قد أضقػ إلك اهلل  لػضؾف ،قال اهلل  يف الحديث
أج ِزي بف ِ»( ،)2سقاء يف ذلؽ صقام الػرض أو الـػؾ.
الص ْقم فنكّف لل وأكا ْ
الؼدسلّ « :إٓ ّ
ويذكر العؾؿاء فضائؾ إطؿال ،تحػ ًقزا طؾك الؿبادرة إلقفا ،والؿحافظة طؾقفا.

( )1أخرجف الرتمذي ( ،)635والـسائل ( ،)687وابـ ماجف ( .)3647وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام
القادطل  برقؿ.)369:( :
( )2أخرجف البخاري يف صححقف برقؿ ،)3;66( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ ،)3373( :مـ حديث
أبل هريرة  -ﭬ .-

أفضٌ ايتطٛع
( - 213ف َع ْـ َط ْب ِد اهَّللِ ْب ِـ َط ْؿرِو ْب ِـ ا ْل َع ِ
اص ﭭ َق َالُ « :أ ْخبِ َر َر ُس ُ
قل اهَّللِ ﷺ َأكل
ِ
تَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
َأ ُق ُ
ْت
قل اهَّلل ِ ﷺَ :أك َ
قم ّـ ال ّؾ ْق َؾ َما ِط ْش ُ
قم ّـ الـ َّف َارَ ،وَٕ ُق َ
قلَ :و َاهَّلل َٕ ُص َ
ِ
قع َذلِ َ
ْت َو ُأملَ ،ف َؼ َالَ :فنِك َ
ؽ،
ت َل ُفَ :قدْ ُق ْؾ ُت ُفِ ،ب َل ِبل َأك َ
ت َذلِ َؽ؟ َف ُؼ ْؾ ُ
ا ّل ِذي ُق ْؾ َ
ّؽ ٓ ت َْستَط ُ
الش ْف ِر َثل َث َة َأ ّيا ٍمَ ،فنِ ّن ا ْل َح َسـَ َة بِ َع ْش ِر َأ ْم َثالِ َفاَ .و َذلِ َ
َف ُص ْؿ َو َأ ْفطِ ْرَ ،و ُق ْؿ َوك َْؿَ ،و ُص ْؿ ِم ْـ ّ
ؽ
تَ :فنِكل ُأصِ ُقؼ َأ ْف َض َؾ ِم ْـ َذلِ َ
ؽَ ،ق َالَ :ف ُص ْؿ َي ْق ًما َو َأ ْفطِ ْر َي ْق َم ْق ِـ،
ِم ْث ُؾ ِص َقا ِم الدّ ْهرُِ ،ق ْؾ ُ
ؽَ ،ق َالَ :ف ُص ْؿ َي ْق ًما َو َأ ْفطِ ْر َي ْق ًماَ .ف َذلِ َ
تُ :أصِ ُقؼ َأ ْف َض َؾ ِم ْـ َذلِ َ
ؽ ِم ْث ُؾ ِص َقا ِم َد ُاود،
ُق ْؾ ُ
ت :إكل ُأصِ ُقؼ َأ ْف َض َؾ ِم ْـ َذلِ َ
ؽَ .ق َالَ ٓ :أ ْف َض َؾ ِم ْـ َذلِ َؽ»(.)1
َو ُه َق َأ ْف َض ُؾ الص َقا ِمَ ،ف ُؼ ْؾ ُ
َوفِل ِر َو َاي ٍةَ ٓ« :ص ْق َم َف ْق َق َص ْق ِم َد ُاود َ -ش ْط َر الدّ ْه ِر ُ -ص ْؿ َي ْق ًما َو َأ ْفطِ ْر َي ْق ًما»).

:l
كثقرا مـ صرقف ،ويف بعضفا زيادات ،مـفا ما يتعؾؼ
وقد ساق اإلمام مسؾؿ ً
بؼراءة الؼرآن:
َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َط ْؿ ٍروَ ،ق َالُ :ق ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ ،فِل ك َْؿ َأ ْق َر ُأ ا ْل ُؼ ْر َ
آن ؟ َق َال:
آن فِل كُؾ َش ْف ٍر» َق َال ُق ْؾ ُتَ :يا َكبِ َّل اهللِ ،إِكِّل ُأصِ ُقؼ َأ ْف َض َؾ مِ ْـ َذل ِ َؽَ ،ق َال:
« َوا ْق َرأِ ا ْل ُؼ ْر َ
ِ
ِ
يـ» َق َال ُق ْؾ ُتَ :يا َكبِ َّل اهللِ ،إِكِّل ُأصِ ُقؼ َأ ْف َض َؾ مِ ْـ َذل ِ َؽَ ،ق َال:
« َفا ْق َر ْأ ُه فل كُؾ ط ْشرِ َ
« َفا ْق َر ْأ ُه فِل كُؾ َط ْشرٍ» َق َال ُق ْؾ ُتَ :يا َكبِ َّل اهللِ ،إِكِّل ُأصِ ُقؼ َأ ْف َض َؾ مِ ْـ َذل ِ َؽَ ،ق َال:
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;98( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)337;( :

كتاب الصقام

« َفا ْق َر ْأ ُه فِل كُؾ َس ْب ٍعَ ،و َٓ ت َِز ْد َط َؾك َذلِؽ»(.)1

وجاءت زيادة خارج مسؾؿ :أكف َ َق َالُ « :ق ْؾ ُت :إِكَّل َأ ْق َقى َط َؾك َأ ْك َث َر مِ ْـ َذل ِ َؽ،
َق َال َٓ « :ي ْػ َؼفف مـ ي ْؼرؤُ ه ِفل َأ َق ّؾ ِمـ َث َل ٍ
ث»(.)2
ْ
َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ
قوله « :أُ ِخبٔ َس َزضُ ٍُٛايًَّ٘ٔ ﷺ أََِّْ ٞأقُ.»ٍُٛ

ٚف :٘ٝجقاز كؼؾ الخرب إلك السؾطان وغقره لؾؿصؾحة الشرطقة.
وسبب ذلؽ ما أخرجف أحؿد وغقره والؾػظ لفَ ،ط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َط ْؿ ٍرو ﭭ
َق َالَ « :ز َّو َجـِل َأبِل ا ْم َر َأ ًة مِ ْـ ُق َر ْي ٍ
شَ ،ف َؾ َّؿا َد َخ َؾ ْت َط َؾل َج َع ْؾ ُت َٓ َأك َْح ُ
اش َل َفا ،مِ َّؿا
َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الص َال ِةَ ،ف َجا َء َط ْؿ ُرو ْب ُـ ا ْل َع ِ
اص إِ َلك َكـَّتِ ِف،
الص ْق ِم َو َّ
بِل م َـ ا ْل ُؼ َّقة َط َؾك ا ْلع َبا َدة ،م َـ َّ
ت بع َؾ ِ
ِ
ؽ؟ َقا َل ْتَ :خ ْقر الر َج ِ
ال َأ ْو ك َ
َخ ْق ِر
َحتَّك َد َخ َؾ َط َؾ ْق َفاَ ،ف َؼ َال َل َفاَ :ك ْق َ
ػ َو َجدْ َ ْ
َ ِّ
ف َلـَا فِ َر ًاشاَ ،ف َل ْق َب َؾ َط َؾ َّلَ ،ف َع َذ َمـِل،
ا ْل ُب ُعق َل ِة ،مِ ْـ َر ُج ٍؾ َل ْؿ ُي َػت ِّْش َلـَا َكـَ ًػاَ ،و َل ْؿ َي ْع ِر ْ
ات َح َس ٍ
َو َط َّضـِل بِؾِ َساكِ ِفَ ،ف َؼ َالَ :أ ْك َؽ ْح ُت َؽ ا ْم َر َأ ًة مِ ْـ ُق َر ْي ٍ
بَ ،ف َع َض ْؾت ََفاَ ،و َف َع ْؾ َت،
ش َذ َ
َو َف َع ْؾ َت ُث َّؿ ا ْك َط َؾ َؼ إِ َلك الـَّبِ ِّل ﷺ َف َش َؽاكِلَ ،ف َل ْر َس َؾ إِ َل َّل الـَّبِل ﷺ َف َل َت ْق ُت ُفَ ،ف َؼ َال لِل:
« َأت َُصق ُم الـ َّف َار؟» ُق ْؾ ُتَ :ك َع ْؿَ ،ق َالَ « :و َت ُؼق ُم ال ّؾ ْق َؾ؟» ُق ْؾ ُتَ :ك َع ْؿَ ،ق َالَ « :لؽِـل َأ ُصق ُم
ِ
ِ
ب َط ْـ ُسـّتِل َف َؾ ْق َس ِمـل»»(.)3
َو ُأ ْفط ُرَ ،و ُأ َصؾل َو َأكَا ُمَ ،و َأ َم ُّس الـ َسا َءَ ،ف َؿ ْـ َرغ َ
ايً :»ٌِٝأي أكف حؾػ طؾك الؿداومة
قوله َٚ« :اَيًَّ٘ٔ َألَُ َٖٔٛايَٖٓٗازََ َٚ ،ألقَُّ َٖٔٛ
طؾك الصقام والؼقام.
كثقرا ،كؿا
ٚف :٘ٝجقاز الحؾػ بغقر استحالف ،وقد كان الـبل ﷺ يػعؾف ً
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)337;( :
( )2أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ.)8768( :
( )3أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ.)8699( :

سقليت معـا يف باب إيؿان إن شاء اهلل تعالك.
ٚف :٘ٝحرص السؾػ رضقان اهلل طؾقفؿ طؾك صاطة اهلل  ،ففق حقـ
أقسؿ هذا القؿقـ ،كان مراده أن يؽثر مـ صاطة اهلل  ،مـ الصقام ،والؼقام.
ٚف :٘ٝفضقؾة الصقام والؼقام ،إذ أن طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص ﭭ
اختارهؿا دون غقرهؿا.
وجاء يف حديث َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬَ ،ي ْر َف ُع ُفَ ،ق َالُ :سئِ َؾ الـبل َ :أي ال َّص َال ِة
ِ
الص َقا ِم َأ ْف َض ُؾ َب ْعدَ َش ْف ِر َر َم َض َ
ان؟ َف َؼ َالَ « :أ ْف َض ُؾ
َأ ْف َض ُؾ َب ْعدَ ا ْل َؿ ْؽ ُتق َبة؟ َو َأي ِّ
الص َل ِة ،بعدَ الص َل ِة ا ْلؿ ْؽتُقب ِة ،الص َل ُة فِل جق ِ
ف ال ّؾ ْق ِؾَ ،و َأ ْف َض ُؾ الص َقا ِم َب ْعدَ َش ْفرِ
َ ْ
ّ
ّ
َْ
ّ
َ َ
انِ ،ص َقا ُم َش ْف ِر اهَّلل ِ ا ْل ُؿ َح ّر ِم»(.)1
َر َم َض َ
قوله ََ« :ا عٔ ِػتُ» :أي مدة حقايت.
ف :٘ٝمالزمة الطاطة حتك الؿؿات :وقد قال تعالك مخربًا طـ الؿممـقـ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ [آل طؿران ، ]: :وقال
ِ
الؼؾقب،
تعالك :ﯲ ﯳ [يقسػ ، ]363 :ويؼقل الـبل ﷺ« :الؾفؿ يا مثبت
ت قؾبل طؾك ديـِؽ»(.)2
ثب ْ
ويف حديث سفؾ بـ سعد الساطدي ﭬ يف البخاريَ « :وإِك َّؿا إَ ْط َؿ ُال بِالخَ َقاتِق ِؿ»(.)3

فالذي يستؼقؿ ثؿ يـحرف ،أو يؾزم الطاطة ثؿ يرتك ،هذا طـده قصقر ،فنن
الـبل ﷺ كان إذا طؿؾ طؿال داوم طؾقف.
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3385( :
( )2أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ ،)48746 ،34369 ،;646( :والرتمذي يف ســف برقؿ،)5744 ،4366( :
وابـ ماجف برقؿ ،)5:56( :مـ حديث أكس بـ مالؽ ،وأم سؾؿة ،وطائشة  -ﭫ .-
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ.)8869( :

كتاب الصقام

قوله « :أَ ِْتَ ايَّرٔ ٟقُ ًِتَ ذَئوَ؟».
ف :٘ٝمقاجفة الخصؿ بؿا ققؾ فقف.
ٚف :٘ٝالتثبت يف إمر.
قوله َ « :فكُ ًِتُ يَُ٘ :قَدِ قًُِتُُ٘».
ف :٘ٝطدم التعريض فقؿا كسب إلك اإلكسان ،بؾ يجب طؾقف أن يصرح برفع
التفؿة ،أو باإلجابة فقفا ،وأن آطرتاف سقد إدلة.
قوله « :بٔأَبٔ ٞأَ ِْتَ َٚأَُِّ.»ٞ

ف :٘ٝالتػدية لؾرجؾ العظقؿ ،مـ ٍ
طالؿ ،ومـ غقره.
َٚعٓ ٢قوله « :بٔأَبٔ ٞأَ ِْتَ َٚأَُِّ :»ٞأي أفديؽ بلبل وأمل يا رسقل اهلل ،وكان
كثقرا.
الصحابة ﭫ يؼقلقهنا لرسقل اهلل ﷺ ً
وقد فدى الـبل ﷺ سعد بـ أبل وقاص ﭬ يف غزوة أحد.
س َق َالَ :ق َال سعدُ بـ مال ِ ٍ
ف َع ْـ َق ْق ٍ
ؽَ :ما َج َؿ َع َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ َأ َب َق ْي ِف َِٕ َح ٍد
َ ْ ْ ُ َ
قل لِلَ « :يا َس ْعدُ ْ ،ار ِم فِدَ َ
َق ْبؾِلَ .و َل َؼدْ َر َأ ْي ُت ُف َل َق ُؼ ُ
اك َأبِل َو ُأمل»(.)1
قوله « :فَإِ ْٖوَ ال تَطِ َتطٔٝعُ َذ ٔيوَ» :أي تعجز طـف.
ٚف :٘ٝالـصقحة بالرفؼ والتقجقف إلك ما هق أحسـ وأفضؾ.
وقد حصؾ ما تخقفف الـبل ﷺ ،فػل آخر إمر كان يؼقل طبداهلل بـ َط ْؿرو
العاص ﭭْ ََٕ « :ن َأ ُك َ
قن َقبِ ْؾ ُت ال َّث َال َث َة ْإَ َّيا َم التل قال رسقل اهللِ ﷺ َأ َحب إلل
مـ َأ ْهؾِل َو َمالِل».
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)6677 ،4;67( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ،)4634 ،4633( :
مـ حديث طؾل بـ أبل صالب ومـ حديث سعد بـ أبل وقاص ﭭ .وقالفا الـبل صؾك اهلل طؾقف وطؾك
أيضا لؾزبقر  -ﭬ  -كؿا يف البخاري برقؿ ،)5946( :ومسؾؿ برقؿ.)4638( :
آلف وسؾؿ ً

ويف رواية« :قال َف َشدَّ ْد ُت َف ُشدِّ َد َط َؾ َّل قال وقال لل الـبل ﷺ إِك ََّؽ َٓ َتدْ ِري
َل َع َّؾ َؽ َي ُط ُ
قل بِ َؽ ُط ْؿ ٌر قال َف ِص ْر ُت إلك الذي قال لل الـبل ﷺ فؾؿا َكبِ ْر ُت َو ِد ْد ُت
َأكِّل كـت َقبِ ْؾ ُت ُر ْخ َص َة َكبِ ِّل اهللِ ﷺ».
قوله « :فَصُِِ ََٚأ ِفطٔسَِٚ ،قُِِ  :»ََِِْٚأي صؿ بعضا واترك بعضا ،وهؽذا الؼقام.
ف :٘ٝاإلرشاد والدٓلة إلك ما هق أكؿؾ.
ٚف :٘ٝأن اإلكسان إذا كصح برتك ٍ
أمر ،يـبغل أن يدل طؾك ما هق أفضؾ مـف.
ٚف :٘ٝاإلرشاد إلك إيسر ،فنن الـبل ﷺ هناه طـ صقام الدهر ،وققام الؾقؾ
كافع لف.
أجؿع ،ودلف طؾك إيسر الذي هق ٌ
ٚف :٘ٝأن اإلكسان بحاجة إلك الـقم والطعام ،لؿا جاء يف بعض الروايات ،أن
كػس َ
ؾت َ
الـبل ﷺ قال« :فنك َ
ؽ ،وإ ّن
ت طقـُؽ َ ،وك َِػ َف ْ
ذلؽ َه َج َؿ ْ
ّؽ إذا فع َ
ت ُ
ِ
فص ْؿ َ
وٕهؾ َ
لِـَ ْػ ِس َ
وأ ْفطِ ْر ،و ُق ْؿ وك َْؿ».
ؽ ح ًّؼا،
ؽ ح ًّؼاُ ،
هجؿت :بؿعـك أهنا ضعػت طقـؽ ،وفرت جسؿؽ ،وكػسؽ.
أو أكف يؾحؼفا الؿؾؾ ،فنن اإلكسان إذا داوم طؾك طبادة وفقفا شلء مـ
الؿشؼة ،ربؿا لحؼف الؿؾؾ مـ ذلؽ.
و َط ْـ َط ِائ َش َة ڤَ « :أ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َد َخ َؾ َط َؾ ْق َفا َو ِطـْدَ َها ا ْم َر َأ ٌةَ ،ق َالَ « :م ْـ
قنَ ،ف َقاهَّلل ِ َٓ
َه ِذ ِه؟» َقا َل ْتُ :فالَ َك ُةَ ،ت ْذ ُك ُر مِ ْـ َصالَتِ َفاَ ،ق َالَ « :م ْفَ ،ط َؾ ْقؽ ُْؿ بِ َؿا تُطِق ُؼ َ
يـ إِ َلق ِف مادام َط َؾق ِف ص ِ
َي َؿ ُّؾ اهَّللُ َحتّك ت ََؿ ُّؾقا» َوك َ
اح ُب ُف»(.)1
ب الدِّ ِ ْ َ َ َ ْ َ
َان َأ َح َّ
قوله  َِٔٔ ََُِِٚ « :ايػِٖٗسِ ثَالثَ َ١أَٖٜاٍّ» :أي مـ أي الشفر والجؿفقر طؾك
استحباب البقض.
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)65( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)9:7( :

كتاب الصقام

أن ا ْل َح َس َـ َة بِ َع ْشرِ َأ ْم َثالِ َفا» ،طؾك ما يليتٕ ،ن الشفر ثالثقن يق ًما ،فنذا
ٚفّ « :٘ٝ
صام العبد ثالثة أيام ،كاكت كثالثقـ يق ًما ،فنذا اكضافت إلك رمضان ،صارت
كصقام السـة.
ََٝاِّ ايدِٖٖسِ» :أي مثؾ صقام السـة.
قوله َ َٚ« :ذ ٔيوَ َٔجٌُِ ٔ
قوله « :فَ ِإٕٖ ايِخَ َطَٓ َ١بٔعَػِسِ أََِجَائَٗا» :وهذا مـ فضؾ اهلل  طؾك هذه
إمة.
قال تعالك :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ [إكعام.]386 :

قل اهللِ ﷺَ « :ي ُؼ ُ
ويف الحديث الؼدسلَ :ط ْـ َأبِل َذ ٍّر ﭬَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهَّللُ
ِ
ِ
السقئ َِة َف َج َزاؤُ ُه َسق َئ ٌة
َت َعا َلكَ :م ْـ َجا َء بِا ْل َح َسـَة َف َؾ ُف َط ْش ُر َأ ْم َثال َفا َو َأ ِزيدُ َ ،و َم ْـ َجا َء بِ ّ
ِ
ِم ْث ُؾفا َأو َأغ ِْػر ومـ َت َؼرب ِمـل ِشبرا َت َؼرب ُ ِ
اطا
ت مـْ ُف ِذ َرا ًطاَ ،و َم ْـ َت َؼ ّر َب مـل ِذ َر ً
ُ ََ ْ ّ َ
َ ْ
ًْ ّ ْ
ت ِم ْـ ُف َبا ًطاَ ،و َم ْـ َأتَاكِل َي ْؿ ِشل َأ َت ْق ُت ُف َه ْر َو َل ًةَ ،و َم ْـ َل ِؼ َقـِل بِ ُؼ َر ِ
اب ْإَ ْر ِ
ض َخطِق َئ ًة
َت َؼ ّر ْب ُ
َٓ ُي ْشرِ ُك بِل َش ْقئًا َل ِؼق ُت ُف بِ ِؿ ْث ِؾ َفا َمغ ِْػ َر ًة»(.)1
ٚف :٘ٝأن اهلل فعال لؿا يريد ٓ ،راد لحؽؿف ،وٓ معؼب لؼضائف ،وٓ ُيسلل
طؿا يػعؾ وهؿ يسللقن.
وقد ُذكر أن إمؿ السابؼة لؿ تؽـ الؿضاطػة طـدهؿ ،واهلل أطؾؿ.
ٚف :٘ٝذكر فضقؾة إطؿال الصالحة حتك ُتؾتَزم ،و ُيعؿؾ هبا ،و ُيرغب يف
الؿبادرة إلقفا.
ٚف :٘ٝالدٓلة طؾك جقامع إطؿال الصالحة.

( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)48:9( :

فبعض إطؿال الصالحة جقامع:
مثؾ :ركعتل الضحك ،يف صحقح مسؾؿ َط ْـ َأبِل َذ ٍّر ﭬَ ،ط ْـ ال َّـبِ ِّل ﷺ
ِ
ِ
قح ٍة َصدَ َق ٌةَ ،وك ُُّؾ
يؼقلُ « :ي ْصبِ ُح َط َؾك كُؾ ُس َل َمك م ْـ َأ َحدك ُْؿ َصدَ َق ٌةَ ،فؽ ُُّؾ ت َْسبِ َ
تَح ِؿقدَ ٍة صدَ َق ٌة ،وك ُُّؾ تَف ِؾق َؾ ٍة صدَ َق ٌة ،وك ُُّؾ َت ْؽبِقر ٍة صدَ َق ٌة ،و َأمر بِا ْلؿعر ِ
وف َصدَ َق ٌة،
ْ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ٌْ َ ُْ
ؽ َر ْك َعت ِ
َوك َْف ٌل َط ِـ ا ْل ُؿـْ َؽ ِر َصدَ َق ٌةَ ،و ُي ْج ِزئُ ِم ْـ َذلِ َ
الض َحك»(.)1
َان َي ْر َك ُع ُف َؿا ِم َـ ُّ
ومثؾ :صقام ثالثة أيام مـ كؾ شفر طؾك ما تؼدم.
ومثؾ :التسبقح ،والتحؿقد ،كؿا جاء يف حديث ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اس ﭭَ ،ط ْـ
ِ
ِ ِ ِ
قـ َص َّؾك الص ْب َح َو ِه َل فِل
ُج َق ْي ِر َي َة ڤَ « :أ َّن الـَّبِ َّل ﷺ َخ َر َج م ْـ طـْد َها ُب ْؽ َر ًة ح َ
مس ِج ِدها ُثؿ رجع بعدَ َأ ْن َأ ْضحك و ِهل جالِس ٌة َف َؼ َال ما ِز ْل ِ
ت َط َؾك ا ْل َح ِ
ال ا ّلتِل
َ َّ َ َ َ َ ْ
َ
َ َ َ َ َ
َ ْ
ث مر ٍ
ِ ٍ
ِ
َفار ْقت ِ
ات
ُؽ َط َؾ ْق َفا َقا َل ْت َك َع ْؿ َق َال الـَّبِل ﷺ َل َؼدْ ُق ْؾ ُ
ت َب ْعدَ ك َأ ْر َب َع كَؾ َؿات َث َل َ َ ّ
َ
ِ
َت ِبؿا ُق ْؾ ِ
ان اهَّلل َوبِ َح ْؿ ِد ِه َطدَ َد َخ ْؾ ِؼ ِف َو ِر َضا َك ْػ ِس ِف
ت ُمـ ُْذ ا ْل َق ْق ِم َل َق َز َكت ُْف ّـ ُس ْب َح َ
َل ْق ُو ِزك ْ َ
َو ِز َك َة َط ْر ِش ِف َو ِمدَ ا َد ك َِؾ َؿاتِ ِف»(.)2
قوله « :قُ ًِتُ :فَإِِّْ ٞأُطٔٝلُ َأفِضٌََ َِٔٔ ذَ ٔيوَ»:
ف :٘ٝجقاز تحدث اإلكسان بؼدرتف ،بغقر طجب وٓ رياء.
ٚف :٘ٝأن الشباب يختؾػ طـ غقره ،فنن طبداهلل بـ طؿرو ﭭ ،كان شبا ًبا حقـفا.
ٚف :٘ٝأكف كؾؿا ازداد اإلكسان مـ العؿؾ الصالح كان ذلؽ أفضؾ.
قوله « :فَصُِِ ََِّٜٛا ََٚأ ِفطٔسِ .»ََِِٜٔٝٛ
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ،)946( :وجاء يف الصحقحقـ مـ حديث أبل هريرة  -ﭬ  ،-طـد
البخاري برقؿ ،)4:;3( :ومسؾؿ برقؿ ،)366;( :دون ذكر ركعتل الضحك.
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4948( :

كتاب الصقام

ف :٘ٝالدٓلة إلك ما هق أحسـ ٓ ،سقؿا إذا كان اإلكسان لف استطاطة وقدرة،
بحقث أكف يتؼرب إلك اهلل  بصقام يقم ،ثؿ يػطر يقمقـ ،يتؼقى يف كػسف،
ويمدي الحؼ الذي طؾقف.
ويف رواية طـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َط ْؿ ٍرو ﭭَ « :أ َّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ ُذكِ َر َل ُف َص ْقمِل،
قػَ ،ف َج َؾ َس َط َؾك إَ ْر ِ
ض،
َفدَ َخ َؾ َط َؾ َّلَ ،ف َل ْل َؼ ْق ُت َل ُف ِو َسا َد ًة مِ ْـ َأ َد ٍم َح ْش ُق َها ل ِ ٌ
وصار ِ
ت ِ
الق َسا َد ُة َب ْقـِل َو َب ْقـَ ُفَ ،ف َؼ َالَ « :أ َما َيؽ ِْػ َ
قؽ ِم ْـ كُؾ َش ْفرٍ َثلَ َث ُة َأ ّيا ٍم؟»َ ،ق َال:
َ َ َ
قل اهللَِ ،ق َالَ « :خ ْؿ ًسا»ُ ،ق ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
ُق ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
قل اهللَِ ،ق َالَ « :س ْب ًعا»ُ ،ق ْؾ ُتَ :يا
قل اهللَِ ،ق َال« :تِ ْس ًعا»ُ ،ق ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
َر ُس َ
قل اهللَِ ،ق َال« :إِ ْحدَ ى َط ْش َر َة»ُ ،ث َّؿ َق َال الـَّبِل
ﷺَ َٓ« :ص ْق َم َف ْق َق َص ْق ِم َد ُاو َد َ ش ْط َر الدّ َهرُِ ،ص ْؿ َي ْق ًماَ ،و َأ ْفطِ ْر َي ْق ًما»(.)1
وهذه مـ الســ ،التل لؿ يعؿؾ هبا فقؿا أطؾؿ.
فنن صام ثالثة أيام يف الشفر ،أو خؿسة ،أو سبعة ،أو تسعة ،كان ذلؽ «سـة»
وإن صام يق ًما وأفطر يقمقـ ،فؼد أمر بف الـبل ﷺ ،ففق «سـة» ،وإن صام يق ًما
وأفطر يق ًما قد أذن بف الـبل ﷺ وهق سـة.

بؾ إن صام يق ًما يف الشفر كان مقاف ًؼا لؾسـة ،فػل حديث َأبِل ك َْق َف ِؾ ْب ِـ َأبِل
قفَ ،ق َال« :س َل ْلت رس َ ِ
بَ ،طـ َأبِ ِ
َط ْؼ َر ٍ
الص ْق ِمَ ،ف َؼ َالُ « :ص ْؿ َي ْق ًما ِم َـ
قل اهلل ﷺ َط ِـ َّ
ْ
َ ُ َ ُ
قل َيا َر ُس َ
قل اهللِِ ،ز ْدكِل ِز ْدكِلَ ،ق َالَ « :ت ُؼ ُ
الش ْفرِ» ُق ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
ّ
قل اهَّلل ِ ِز ْدكِل ِز ْدكِل،
َي ْق َم ْق ِـ ِم ْـ كُؾ َش ْفرٍ»ُ ،ق ْؾ ُتَ :يا َر ُس َ
قل اهللِِ ،ز ْدكِل ِز ْدكِل إِكِّل َأ ِجدُ كِل َق ِق ًّياَ ،ف َؼ َال:
ِز ْدكِل ِز ْدكِلَ ،أ ِجدُ كِل َق ِق ًّياَ ،ف َس َؽ َت َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ َح َّتك َضـَـ ُْت َأ َّك ُف َل َق ُردكِلَ ،ق َال:
« ُص ْؿ َث َل َث َة َأ ّيا ٍم ِم ْـ كُؾ َش ْفرٍ»(.)2
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;:6( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)337;( :
( )2أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ ،)46885( :والـسائل برقؿ.)4655( :

قوله « :فَصُِِ ََِّٜٛا ََٚأ ِفطٔسِ ََِّٜٛا» :أي يف غقر رمضان.

ولق صام رمضان بـقة التطقع ،أو بـقة الؽػارة فصقامف باصؾ.

ََٝاِّ دَاُٚد»:
قوله « :فَرَ ٔيوَ َٔجٌُِ ٔ

ف :٘ٝفضقؾة داود  ،وما كان يبادر إلقف مـ الطاطات ،فؽان صقا ًما،
ققاما ،قرا ًءا ،فؼد كان يؼرأ الزبقر ،وخققلف تسرج ،وقال رسقل اهلل ﷺ
َّ
مزمارا مـ مزامقر آل داود»(.)1
لعبد اهلل بـ ققس ﭬ« ،لؼد أوتقت
ً
فؽان حسـ الصقت بالزبقر ،وكتابف الزبقر هق رابع الؽتب التل قصفا اهلل
 طؾقـا ،وهل :الؼرآن ،والتقراة ،واإلكجقؾ ،والزبقر ،ومع ذلؽ يضاف إلك
الؿحرفات ،فؿا ُحػظ إٓ الؼرآن ،الذي هق الؽتاب الذي أكزل طؾك محؿد ﷺ
وكؾفا كالم اهلل.
ٚف :٘ٝآقتداء بؿـ سبؼـا إن أقره الشرع قال تعالك :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

ﯱ ﯲ [إكعام ،];6 :فشرع مـ قبؾـا شرع لـا هبذا الؼقد.
ايصَٝاِّ» :أي اكؿؾف وأحسـ الصقام.
قوله َ ََُٖٛٚ« :أفِضٌَُ ِّ

ٚف :٘ٝبقان أن صقام يقم ،وإفطار يقم ،هق أفضؾ الصقام مطؾ ًؼا ،وقد اختؾػ
العؾؿاء يف ذلؽ.
فؼال بعضفؿ :مـ صام الدهر سر ًدا ففق أفضؾ.
ٍ
قاض يف هذه الؿسللة.
والصحقح أن هذا الحديث
قوله « :ال َأفِضٌََ َِٔٔ َذ ٔيوَ».
ف :٘ٝبقان أن السـة هل أفضؾ إطؿال ،مفؿا حرص اإلكسان أن يزيد ،فنن
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)766:( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)9;5( :

كتاب الصقام

الػضؾ يف متابعة سـة الـبل ﷺ ،ولذلؽ متبع السـة يمجر أجريـ:
إول :أجر الؿتابعة.
الثاين :وأجر العبادة.

فػل ســ الـسائل َطـ َأبِل س ِع ٍ
قد ﭬَ « ،أ َّن َر ُج َؾ ْق ِـ َت َق َّؿ َؿا َو َص َّؾ َقاُ ،ث َّؿ َو َجدَ ا
ْ
َ
َان فِل ا ْلق ْق ِ
ماء فِل ا ْلق ْق ِ
تَ ،فت ََق َّض َل َأ َحدُ ُه َؿا َو َطا َد ل ِ َص َالتِ ِف َما ك َ
ت َو َل ْؿ َي ُع ِد ْأ َخ ُر،
َ
َ
َ ً
ْؽ َص َلت َ
السـّ َةَ ،و َأ ْجز ََأت َ
ُؽ»َ .و َق َال
َف َس َل َٓ الـَّبِ َّل ﷺ َف َؼ َال ل ِ َّؾ ِذي َل ْؿ َي ُعدْ َ « :أ َص ْب َ
ت ُّ
ْت َف َؾ َ
ؽ ِم ْث ُؾ َس ْف ِؿ َج ْؿ ٍع»(.)1
ل ِ ْم َخ ِرَ « :أ ّما َأك َ
أجرا مـ الثاين».
وذكر الشقخ إلباين  أن معـك أصبت السـة« :أكؽ أطظؿ ً
قوله « :ال َ َّ ٛفٛمَََ ِّٛداٚدَ».
أي ٓ أكؿؾ< ٕكف أكثر الؿسؿقح بف شر ًطا يف التطقع.
ٚف :٘ٝبقان أن هذا الديـ ديـ التؿام والؽؿال ،فشرع ح ًّؼا هلل ،وح ًؼا لؾعبد ،ويجب
طؾك العبد أن يـظر إلك هذيـ إمريـ< فال يمدي حؼ اهلل حتك يضر بـػسف ،وٓ يمدي
حؼف حتك يضقع حؼ اهلل ،بؾ يؾتزم شرع اهلل  لؾؿحافظة طؾك حؼف وحؼ اهلل.
فػل صحقح اإلمام البخاري مـ حديث أبل جحق َػ َة و ْهب بـ ِ
طبد ال ّؾف ﭬ،
ُ َْ َ
انَ ،و َأبِل الدَّ ْر َد ِاءَ ،ف َز َار َس ْؾ َؿ ُ
آخك الـَّبِل ﷺ َب ْق َـ َس ْؾ َؿ َ
قالَ « :
ان َأ َبا الدَّ ْر َد ِاءَ ،ف َر َأى
ِ
ُأم الدَّ رد ِاء م َتب ِّذ َل ًةَ ،ف َؼ َال َلفا :ما َش ْل ُك ِ
ؽ؟ َقا َل ْتَ :أ ُخ َ
اج ٌة
قك َأ ُبق الدَّ ْر َداء َل ْق َس َل ُف َح َ
َّ ْ َ ُ َ
َ َ
فِل الد ْك َقاَ ،ف َجا َء َأ ُبق الدَّ ْر َد ِاءَ ،ف َصـ ََع َل ُف َص َعا ًماَ ،ف َؼ َالُ :ك ْؾ َفنِكِّل َصائِ ٌؿَ ،ق َالَ :ما َأكَا
( )1أخرجف الـسائل يف ســف برقؿ ،)655( :وأخرجف أبق داود برقؿ ،)55:( :بؾػظَ « :و َق َال ل ِ َّؾ ِذي َت َق َّضلَ
َو َأطَا َدَ « :ل َؽ ْإَ ْج ُر َم َّر َت ْق ِـ»».

بِآكِ ٍؾ َحتَّك َت ْل ُك َؾَ ،ف َلك ََؾَ ،ف َؾ َّؿا ك َ
ب َأ ُبق الدَّ ْر َد ِاء َي ُؼق ُمَ ،ف َؼ َال :ك َْؿَ ،فـَا َم،
َان ال َّؾ ْق ُؾ َذ َه َ
َان ِ
انُ :ق ِؿ َ
آخ ُر ال َّؾ ْق ِؾَ ،ق َال َس ْؾ َؿ ُ
ب َي ُؼق ُمَ ،ف َؼ َال :ك َْؿَ ،ف َؾ َّؿا ك َ
أنَ ،ق َال:
ُث َّؿ َذ َه َ
َف َص َّؾ َقاَ ،ف َؼ َال َل ُف َس ْؾ َؿ ُ
ان :إِ َّن ل ِ َر ِّب َؽ َط َؾ ْق َؽ َح ًّؼاَ ،ولِـَ ْػ ِس َؽ َط َؾ ْق َؽ َح ًّؼاَ ،و َِٕ ْهؾِ َؽ
َط َؾق َؽ ح ًّؼاَ ،ف َل ْط ِ
ط ُك َّؾ ِذي َح ٍّؼ َح َّؼ ُفَ ،ف َل َتك ال َّـبِ َّل ﷺ َف َذك ََر َذل ِ َؽ َل ُفَ ،ف َؼ َال ال َّـبِل ﷺ:
ْ َ
ان»»(.)1
« َصدَ َق َس ْؾ َؿ ُ
َو َطـ َط ْبدُ اهللِ ْب ُـ َط ْؿ ِرو ْب ِـ ا ْل َع ِ
اص ﭬ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺَ « :يا
ّؽ ت َُصق ُم الـ َّف َار َو َت ُؼق ُم ال ّؾ ْق َؾ ُق ْؾ ُت َب َؾك َيا َر ُس َ
َط ْبدَ اهَّلل ِ َأ َل ْؿ ُأ ْخ َب ْر َأك َ
قل اهللِ َق َال َف َل
ؽ َط َؾ ْق َ
ؽ َح ًّؼا َوإِ ّن لِ َع ْقـ ِ َ
َت ْػ َع ْؾ ُص ْؿ َو َأ ْفطِ ْر َو ُق ْؿ َوك َْؿ َفنِ ّن لِ َج َس ِد َك َط َؾ ْق َ
ؽ َح ًّؼا َوإِ ّن
ؽ َط َؾ ْق َ
لِز َْو ِج َ
ؽ َح ًّؼا»(.)2
قوله َ « :غطِسَ ايدِٖٖسِ» :أي كصػ الدهر ،ولف أجر السـة وزيادة.
قوله ُ « :ص ْؿ َي ْق ًما َو َأ ْفطِ ْر َي ْق ًما».
ف :٘ٝتقكقد إمر حتك يؾتزمف طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص ﭭ.

َطأي :١حهِ صٝاّ ايدٖس؟
ساق الؿصـػ الحديث لبقاهنا ،وأكف ٓ يجقز صقم الدهر.
وقد اختؾػ العؾؿاء يف معـك الحديث إلك ققلقـ:
الؼقل إول :أن الـفك يف الحؼ مـ صام السـف كؾفا ،بؿا فقفا أيام العقد وهل
خؿسف :يقم الػطر ،ويقم إضحك ،وأيام التشريؼ الثالثة.
الؼقل الثاين :أكف يصقم جؿقع السـف ،ويػطر أيام الـفل ،ففذه الحالة قد
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ.)3;8:( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;97( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)337;( :

كتاب الصقام

اختؾػ فقفا أهؾ العؾؿ هؾ آفضؾ صقامفا أو صقام يقم وإفطار يقم.
قال ابـ قدامة يف الؿغـل (َ :)172/3ق َال َأ ُبق ا ْلخَ ّط ِ
اب :إك ََّؿا ُي ْؽ َره إ َذا َأ ْد َخ َؾ
فِ ِ
قف َي ْق َم ْل ا ْل ِعقدَ ْي ِـَ ،و َأ َّيا َم الت َّْش ِر ِيؼ< َِٕ َّن َأ ْح َؿدَ َق َال :إ َذا َأ ْف َط َر َي ْق َم ْل ا ْل ِعقدَ ْي ِـَ ،و َأ َّيا َم
الت َّْش ِر ِيؼَ ،ر َج ْقت َأ ْن َٓ َي ُؽ َ
قن بِ َذل ِ َؽ َب ْل ٌس.
ور ِوي كَحق ه َذا طـ مال ِ ٍؽ .وهق َقق ُل َّ ِ ِ ِ
ِ
الص َحا َب ِة ﭬ
الشافع ِّل< َٕ َّن َج َؿا َط ًة م ْـ َّ
َ َُ ْ
َُ َ ُْ َ َ ْ َ
كَا ُكقا َي ْس ُر ُد َ
الص ْق َم ،مِـ ُْف ْؿ َأ ُبق َص ْؾ َح َة ﭬ.
ون َّ
ِ
قؾ :إ َّكف صام بعدَ مق ِ
ت الـَّبِ ِّل ﷺ َأ ْر َب ِعق َـ َسـَ ًة.
ق َ ُ َ َ َْ َْ
َو َا َّل ِذي َي ْؼ َقى ِطـ ِْديَ ،أ َّن َص ْق َم الدَّ ْه ِر َم ْؽ ُرو ٌهَ ،وإِ ْن َل ْؿ َي ُص ْؿ َه ِذ ِه ْإَ َّيا َمَ ،فنِ ْن
الضع ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ػ،
َصا َم َفا َقدْ َف َع َؾ ُم َح َّر ًماَ ،وإِك ََّؿا ُك ِر َه َص ْق ُم الدَّ ْه ِر ل َؿا فقف م ْـ ا ْل َؿ َش َّؼةَ ،و َّ ْ
َو ِش ْب ِف ال َّت َبت ِؾ ا ْل َؿـ ِْف ِّل َطـْ ُف .اهـ

والذي يظفر واهلل أطؾؿ ،أن أفضؾ الصقام صقام داوود  ،وهق صقام

يقم ،وإفطار يقم.
والصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ الذيـ ثبت طـفؿ القصال اجتفدوا ،ولفؿ أجر
آجتفاد ،وأجر الصقام ،وأما مـ خالػ الحديث متعؿدً ا< فنكف قد يلثؿ واهلل أطؾؿ.
قال اإلمام ابـ الؼقؿ يف زاد الؿعاد(َ :)77/2ففدْ يف َٓ َش َّؽ فِ ِ
قف َأ َّن ِص َقا َم َي ْق ٍم
َ ُُ
َوفِ ْط َر َي ْق ٍمَ ،أ ْف َض ُؾ مِ ْـ َص ْق ِم الدَّ ْه ِر َو َأ َحب إِ َلك اهللِ.
وهاَ ،ل ِز َم َأ َحدُ َث َال َث ِة ُأ ُم ٍ
قر ُم ْؿتَـ ِ َع ٍة:
َو َس ْر ُد ِص َقا ِم الدَّ ْه ِر َم ْؽ ُرو ٌهَ ،فنِ َّك ُف َل ْق َل ْؿ َي ُؽ ْـ َم ْؽ ُر ً
إولَ :أ ْن َي ُؽ َ
ب إِ َلك اهللِ مِ ْـ َص ْق ِم َي ْق ٍم َوفِ ْط ِر َي ْق ٍمَ ،و َأ ْف َض َؾ مِـْ ُف< َِٕ َّك ُف
قن َأ َح َّ
ِ
ِ ِ
ب الص َقا ِم إِ َلك اهَّلل ِ ِص َقا ُم
الصحقحِ « :إِ ّن َأ َح ّ
ِز َيا َد ُة َط َؿ ٍؾَ ،و َه َذا َم ْر ُدو ٌد بِا ْل َحديث َّ
َد ُاو َد»َ ،وإِ َّك ُف َٓ َأ ْف َض َؾ مِـْ ُف.

قن ُم َس ِ
الثاينَ :وإِ َّما َأ ْن َي ُؽ َ
او ًيا فِل ا ْل َػ ْض ِؾَ ،و ُه َق ُم ْؿتَـ ِ ٌع َأ ْي ًضا.
اوي ال َّطر َفق ِـ َٓ ،استِحباب فِ ِ
الثالثَ :وإِ َّما َأ ْن َي ُؽ َ
قف،
ْ َْ َ
َ ْ
احاُ ،مت ََس ِ َ
قن ُم َب ً
ِ
ِ
ِ
قن ر ِ
اج َح ًة
َو َٓ ك ََر َاه َةَ ،و َه َذا ُم ْؿتَـ ٌع ،إِ ْذ َل ْق َس َه َذا َش ْل ُن ا ْلع َبا َداتَ ،ب ْؾ إِ َّما َأ ْن َت ُؽ َ َ

اهلل َأ ْط َؾ ُؿ .اهـ
َأ ْو َم ْر ُج َ
قح ًةَ ،و ُ

َطأي :١حهِ صٝاّ أٜاّ ايتػسٜل؟

وأيام التشريؼ الصحقح طدم جقاز صقامفا ،إٓ يف الػرض ،لحديث َط ِائ َش َة
ص رسقل اهلل ﷺ فِل َأ َّيا ِم الت َّْش ِر ِيؼ َأ ْن ُي َص ْؿ َـ،
وا ْب ِـ ُط َؿ َر ﭫَ ،ق َآَ « :ل ْؿ ُي َر َّخ ْ
إِ َّٓ لِؿ ْـ َلؿ ي ِ
جدْ ا ْل َفدْ َي»(.)1
َ ْ َ
قال ابـ قدامة يف الؿغـل (َ :)171 - 171/3و ُج ْؿ َؾ ُة َذل ِ َؽ َأ َّن َأ َّيا َم الت َّْش ِر ِيؼ
َمـ ِْفل َط ْـ ِص َقامِ َفا َأ ْي ًضا< ل ِ َؿا َر َوى ُك َب ْق َش ُة ا ْل ُف َذلِل ﭬَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ:
« َأ ّيا ُم الت ّْشرِ ِ
يؼ َأ ّيا ُم َأك ٍْؾ َو ُش ْر ٍ
بَ ،و ِذ ْكرٍ لِ ّؾ ِف ُ »م َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف.
قل اهللِ ﷺ َأيام مِـًك ُأك ِ
َو ُر ِو َي َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ ُح َذا َف َة ﭬ َق َالَ « :ب َع َثـِل َر ُس ُ
َادي:
َّ َ
ب َوبِ َع ٍ
َّاس ،إك ََّفا َأ َّيا ُم َأ ْك ٍؾ َو ُش ْر ٍ
قػ.
ال»َّ ،إٓ َأ َّك ُف مِ ْـ ِر َوا َي ِة ا ْل َق ِاق ِد ِّيَ ،و ُه َق َض ِع ٌ
َأي َفا الـ ُ
َو َط ْـ َط ْؿ ِرو ْب ِـ ا ْل َع ِ
َان َر ُس ُ
اص ﭬَ ،أ َّك ُف َق َالَ « :ه ِذ ِه ْإَ َّيا ُم ا َّلتِل ك َ
قل اهللِ ﷺ
َي ْل ُم ُر بِنِ ْف َط ِ
ار َهاَ ،و َيـ َْفك َط ْـ ِص َقامِ َفا».
َق َال َمالِ ٌ
ؽَ :و ِه َل َأ َّيا ُم الت َّْش ِر ِيؼَ .ر َوا ُه َأ ُبق َد ُاود.
و َٓ ي ِ
حؾ ِص َقا ُم َفا َت َطق ًطا ،فِل َق ْق ِل َأ ْك َث ِر َأ ْه ِؾ ا ْل ِع ْؾ ِؿ.
َ َ
َو َط ْـ ا ْب ِـ الز َب ْق ِر ﭭ َأ َّك ُف ك َ
َان َي ُصق ُم َفا.
َو ُر ِو َي ك َْح ُق َذل ِ َؽ َط ْـ ا ْب ِـ ُط َؿ َرْ ،
وإَ ْس َق ِد ْب ِـ َي ِزيدَ ﭫ.
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ.)3;;9( :

كتاب الصقام

َو َط ْـ َأبِل َص ْؾ َح َة ﭬ َأ َّك ُف ك َ
َانُ َٓ « :ي ْػطِ ُر َّإٓ َي ْق َم ْل ا ْل ِعقدَ ْي ِـ».
ِ
اهر َأ َّن َه ُم َٓ ِء َلؿ َي ْب ُؾ ْغ ُفؿ ك َْفل رس ِ
قل اهللِ ﷺ َط ْـ ِص َقامِ َفاَ ،و َل ْق َب َؾ َغ ُف ْؿ َل ْؿ
ْ ُ َ ُ
ْ
َوال َّظ ُ
َي ْعدُ و ُه إ َلك َغ ْق ِر ِه.
َو َقدْ َر َوى َأ ُبق ُم َّر َة َم ْق َلك ُأ ِّم َهاكِ ٍئَ ،أ َّك ُف َد َخ َؾ َم َع َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َط ْؿ ٍرو َط َؾك َأبِ ِقف
َط ْؿ ِرو ْب ِـ ا ْل َع ِ
اصَ ،ف َؼ َّر َب إ َل ْق ِف َؿا َص َعا ًماَ ،ف َؼ َالُ :ك ْؾَ ،ف َؼ َال :إكِّل َص ِائ ٌؿَ .ف َؼ َال َط ْؿ ٌرو:
َان َر ُس ُ
« ُك ْؾَ ،ف َف ِذ ِه ْإَ َّيا ُم ا َّلتِل ك َ
قل اهللِ ﷺ َي ْل ُم ُر بِنِ ْف َط ِار َهاَ ،و َيـ َْفك َط ْـ ِص َقامِ َفا».
ِ
اهر َأ َّن َط ْبدَ اهللِ ْب َـ َطؿ ٍرو َأ ْف َطر َلؿا َب َؾ َغ ُف ك َْفل رس ِ
قل اهللِ ﷺ.
ُ َ ُ
َ َّ
ْ
َوال َّظ ُ
ضَ ،ف ِػ ِ
قف ِر َوايت ِ
َو َأ ّما َص ْق ُم َفا لِ ْؾ َػ ْر ِ
َان:
َ
إحدَ اهؿا َٓ :يجقزُ َّ َِٕ :كف مـ ِْفل َطـ صقمِفاَ ،ف َل ْشبف ْت يقمل ا ْل ِع ِ
قد.
ْ َ ْ َ
َ ُ
ُ َ
ْ ُ َ
ََ َْ َ ْ
َوال ّثاكِ َق ُةَ :ي ِص ُّح َص ْق ُم َفا لِ ْؾ َػ ْر ِ
ض :ل ِ َؿا ُر ِو َي َط ْـ ا ْب ِـ َط ْؿ ٍروَ ،و َط ِائ َش َة ،ﭭ َأك َُّف َؿا
ص فِل َأيا ِم الت َّْش ِر ِيؼ َأ ْن ي َصؿ َـ َّإٓ لِؿ ْـ َلؿ ي ِ
جدْ ا ْل َفدْ َي»َ ،أ ْي :ا ْل ُؿت ََؿ ِّت ُع
َق َآَ « :ل ْؿ ُي َر َّخ ْ
َ ْ َ
َّ
ُ ْ
ِ
اس َط َؾ ْق ِف ُكؾ َم ْػ ُر ٍ
إ َذا َط ِد َم ا ْل َفدْ َيَ ،و ُه َق َح ِد ٌ
وض .اهـ
قحَ ،ر َوا ُه ا ْل ُب َخ ِاري َو ُي َؼ ُ
يث َصح ٌ

باب أفضٌ ايصٝاّ ٚغريٙ
(ط ْـ َط ْب ِد اهَّلل ِ ْب ِـ َط ْؿرِو ْب ِـ ا ْل َع ِ
اص ﭭ َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهَّلل ِ ﷺ« :إ ّن
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ِ
َأحب الصقا ِم إ َلك اهَّلل ِ ِصقام داود .و َأحب الص ِ
َان َيـَا ُم
لة إ َلك اهَّلل َصل ُة َد ُاود .ك َ
َ ُ َ ُ َ َ ّ ّ
َ ّ
َ
كِ ْص َ
َان َي ُصق ُم َي ْق ًما َو ُي ْػطِ ُر َي ْق ًما»(.))1
ػ ال ّؾ ْق ِؾَ ،و َي ُؼق ُم ُث ُؾ َث ُفَ .و َيـَا ُم ُسدُ َس ُفَ .وك َ

:l
هذا الحديث مقافؼ لؿا تؼدم ،مـ أن أفضؾ الصقام ،صقام كبل اهلل َد ُاود .
وهذا أكؿؾ الصقام< ٕن فقف الجؿع بقـ حؼ اهلل  ،وبقـ حؼ الجسؿ،
بالسآ َم ِة.
فال يصاب الصائؿ َّ
ِ
ِ
اهلل َت َعا َلك َطـ َْفاَ ،أ ّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺَ ،ق َالُ « :خ ُذوا ِم َـ ا ْل َع َؿ ِؾ
ف َع ْـ َطائ َش َة َرض َل ُ
ِ
ِ
اهلل َت َعا َلك
َما تُطِق ُؼ َ
قنَ ،فنِ ّن اهَّللَ َت َعا َلك ٓ َي َؿ ُّؾ َحتّك ت ََؿ ُّؾقا»َ .قا َل ْت َطائ َش ُة َرض َل ُ
َطـْفا :وكَاك َْت َأحب الص ِ
الة إِ َلك رس ِ
قل اهللِ ﷺ َما َد َاو َم َط َؾ ْق َفا َوإِ ْن َق َّؾَ ،قا َل ْت
َّ
َ
َ َ
َ ُ
ِ
ِ
اهلل َت َعا َلك َطـ َْفاَ :وك َ
َان الـَّبِل ﷺ إِ َذا َص َّؾك َصال ًة َد َاو َم َط َؾ ْق َفا»(.)2
َطائ َش ُة َرض َل ُ
ِويفْ ِر َو َايةَ « :ف َقاهَّلل ِ َٓ َي ْس َل ُم اهَّللُ َحتّك ت َْس َل ُمقا»(.)3

َطأي ٌٖ :١تجلت هلل  صف ١ايطَّآَٚ ،١صف ١املًٌ؟

اختؾػ العؾؿاء يف إثبات هذه الصػة ،فجعؾفا بعضفؿ مـ الصػات الؿـػقة.
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)5646( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)337;( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;96( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)9:4( :
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)9:7( :

كتاب الصقام

وجعؾفا بعضفؿ مـ الصػات الثبقتقة.
وقد ألػ أخقكا أبق حػص العراقل  رسالة يف هذا الباب ورجح أهنا
مـ الصػات الؿـػقة.
والصحقح أهنا مـ الصػات الثبقتقة ،و ُتجرى طؾك ضاهرها ،كؿا سؿعـا مـ
شقخـا مؼبؾ

 ،وكذلؽ مـ شقخـا يحقك حػظف اهلل تعالك.

فؿا أثبتف اهلل  ورسقلف ﷺ أثبتـاه ،وما كػاه اهلل  ورسقل ﷺ
كػقـاه ،مع إثبات كؿال الضد.
وما لؿ يرد يف الؽتاب وٓ يف السـة كػقف ،وٓ إثباتف ،تققػـا يف إلػاظ
واستػصؾـا يف الؿعاين ،فنن كاكت مـ الؿعاين الحؼة يؽػل يف إثباهتا أدلة الؽتاب
والسـة ،وإن كاكت مـ الؿعاين الباصؾة ُردت.
ََٝاُّ دَاُٚد».
ايصَٝاِّ إيَ ٢ايًَّ٘ٔ ٔ
قوله « :إٕٖ أَ َحبٖ ِّ

َطأي ٌٖ :١تجلت صف ١احملل ١هلل ؟

ٚف :٘ٝإثبات صػة الؿحبة هلل  ،وتجد أن الحافظ ،وابـ الؿؾؼـ ،والـقوي،
وكثقرا مـ شراح الحديث يمولقن مثؾ هذه الصػة ،ويزطؿقن بلهنا
والؿازري،
ً
الثقاب ،وهذا صرف لؾػظ طـ ضاهره ،فنن اهلل  ي ِ
حب و ُي َحب ،كؿا قال
ُ
تعالك :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ [الؿائدة.]76 :
والـبل ﷺ كؿا يف حديث سفؾ بـ سعد ﭬ يؼقلُٕ« :
ططقـ هذه الراي َة
ّ
يحب اهَّللَ ورسق َلف ،ويح ُّبف اهَّللُ ورسق ُلف» متػؼ طؾقف
رجل يػتح اهَّللُ طؾك يدَ يف،
ً
ُّ
البخاري ( )4;6ومسؾؿ (.)4668
وصػة الؿحبة مـ الصػات الثبقتقة الػعؾقة.

فُعٓ ٢ايجبٛت« :١ٝأهنا ثابتة هلل  يف الؽتاب والسـة وإجؿاع السؾػ
الصالح رضقان اهلل طؾقفؿ».
َٚعٓ ٢ايفعً«:١ٝأن اهلل  يػعؾفا متك شاء» ،قال تعالك :ﯷ ﯸ ﯹ

[هقد ،]369 :ففق يـزل متك شاء ،ويرضك متك شاء ،كؿا أكف يغضب متك شاء.
واهلل  يحب التقابقـ ،ويحب الؿتطفريـ ،ويحب الؿحسـقـ ،ويحب
الصابريـ ،ويحب الصادققـ ،كؿا دلت أيات الؽثقرة طؾك ذلؽ ،ولقس هذا
مقصـ بسط الؽالم طؾك هذه الصػة.
ٌ
فاضؾ وأفضؾ.
محبقب وأحب ،ومـفا
ٚف :٘ٝتػاضؾ إطؿال الصالحة :فؿـفا
ٌ
ٚف :٘ٝفضقؾة الصقام ،كقكف مشروع يف جؿقع الؿؾؾ.
ٚف :٘ٝفضقؾة التلسل بإكبقاء طؾقفؿ الصؾقات والسالم ،قال اهلل :
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ [إكعام.];6 :
عؿد إلك كسخة مـ التقراة ،أو اإلكجقؾ ،ثؿ تلخذ بعض
إٓ أكف ٓ يجقز أن َت ُ
ما فقفا متلس ًقا بعقسك ،أو بؿقسك ،فنن تؾؽ الؽتب قد ُحرفت ،و ُبدلت،
و ُغقرت بـص الؼرآن ،قال تعالك :ﭟﭠﭡﭢ [الـساء. ]68 :
ولؽـ التلسل هبؿ يؽقن بؿا ثبت طـ كبقـا ﷺ ،فقؽقن بؿا هق مـ شرطـا.
وما ذكر الـبل ﷺ صقام َد ُاود  ،وأمر طبداهلل بـ طؿرو ﭭ أن
يصقمف< إٓ لػضقؾتف.
فا٥د :٠جؿقع إكبقاء والؿرسؾقـ متػؼقن طؾك إركان الستة لإليؿان،
وإركان الخؿسة لإلسالم ،وإكؿا تختؾػ الشرائع كؿا قال اهلل  :ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ [الؿائدة.]6: :

كتاب الصقام

قوله َٚ« :أَ َحبٖ ايصٖال ٔ٠إيَ ٢ايًَّ٘ٔ ََال ُ٠دَاُٚد» :أي مـ الـقافؾ.
صفَ ايًَّ :»ٌِِٝأي إول.
قوله « :نَإَ ََٜٓاُّ ْٔ ِ

َطأي :١حهِ قٝاّ ايًٌٝ؟

وققام الؾقؾ مـ الؿستحبات ،ف َع ْـ َس ْف ِؾ ْب ِـ َس ْع ٍد ﭬ َق َالَ « :جا َء ِج ْب ِر ُيؾ
ْت َفنِك َ
ْت َفنِك َ
ّؽ
تَ ،وا ْط َؿ ْؾ َما ِشئ َ
ّؽ َمق ٌ
إِ َلك الـَّبِ ِّل ﷺَ ،ف َؼ َالَ « :يا ُم َح ّؿدُ ِ ،ط ْش َما ِشئ َ
مج ِز ِ
ؽ ُم َػ ِ
ْت َفنِ ّك َ
ف ا ْل ُؿ ْم ِم ِـ ِق َقا ُم ال ّؾ ْق ِؾ،
ار ُق ُفَ ،وا ْط َؾ ْؿ َأ ّن َش َر َ
ب َم ْـ ِشئ َ
ي بِفَ ،و َأ ْحبِ ْ
َ ْ ٌّ
َو ِطز ُه ْاستِ ْغ َـاؤُ ُه َط ِـ الـ ِ
ّاس»(.)1
مؿتثال لؼقل اهلل  :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ً
وقد كان الـبل ﷺ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ [اإلسراء ،]9; :ولؼقل اهلل  :ﭑ ﭒ *
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ [الؿزمؾ ،]4 - 3 :ولؼقل اهلل  :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ *
ﮓ ﮔ ﮕ [الذاريات ،]3: - 39 :ولؼقل اهلل  :ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ [السجدة.]38 :
سػرا إٓ ما كان مـ لقؾة مزدلػة،
ولؿ يرتك الـبل ﷺ ققام الؾقؾ
حضرا ،وٓ ً
ً
ٍ
لؿرض ،أو كحقه ،صؾك مـ الـفار اثـتل طشر ركعف.
وكان إذا كام طـ ققام الؾقؾ
كؿا جاء يف حديث َطا ِئ َش َة ڤَ ،أ َّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ «ك َ
الص َال ُة مِ َـ
َان إِ َذا َفا َت ْت ُف َّ
أيضا
ال َّؾ ْق ِؾ مِ ْـ َو َج ٍعَ ،أ ْو َغ ْق ِر ِهَ ،ص َّؾك مِ َـ الـ ََّف ِار ِثـْت َْل َط ْش َر َة َر ْك َع ًة» ،وجاء يف مسؾؿ ً
مـ حديث ُط َؿ َر ْبـ ا ْل َخ َّط ِ
اب ،ﭭَ ،ق َال َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺَ « :م ْـ كَا َم َط ْـ ِحزْ بِ ِفَ ،أ ْو َط ْـ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ب َل ُف ك ََلك َّؿا َق َر َأ ُه ِم ْـ ال ّؾ ْق ِؾ»(.)2
َش ْلء مـْ ُفَ ،ف َؼ َر َأ ُه َما َب ْق َـ َص َلة ا ْل َػ ْج ِر َو َص َلة ال ُّظ ْف ِر كُت َ
( )1أخرجف الطرباين يف إوسط برقؿ ،)649:( :وجاء طـ جؿاطة مـ الصحابة ﭫ راجع الصحقحة
لإلمام إلباين  برقؿ.):53( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ ،)969 ،968( :مـ حديث طائشة ڤ ،ومـ حديث طؿر بـ

=

صفَ ايًَّ.»ٌِِٝ
قوله « :نَإَ ََٜٓاُّ ْٔ ِ

ٍ
بـشاط.
ف :٘ٝأهؿقة إراحة الجسؿ ،وأخذ الراحة< ٕن ذلؽ أدطك إلك الؼقام
ٚف :٘ٝأهنؿ كاكقا يـامقن مبؽريـ ،بخالف ما طؾقف الـاس أن.
وأخرج طبد الرزاق يف مصـػف َط ْـ َطائِ َش َة ڤَ ،أك ََّفا َس ِؿ َع ْت ُط ْر َو َة َيت ََحدَّ ُ
ث
يث َب ْعدَ ا ْل َعت ََؿ ِة؟ َما َر َأ ْي ُت َر ُس َ
َب ْعدَ ا ْل َعت ََؿ ِة َف َؼا َل ْتَ « :ما َه َذا ا ْل َح ِد ُ
قل اهللِ ﷺ َراقِدً ا
َقط َق ْب َؾ َفاَ ،و َٓ ُمت ََحدِّ ًثا َب ْعدَ َها ،إِ َّما ُم َص ِّؾ ًقا َف َق ْغـ َُؿَ ،أ ْو َراقِدً ا َف َق ْس َؾ ُؿ»(.)1
قوله َٜ َٚ« :كُ ُّٛثًُُجَُ٘».
فقف فضقؾة الؼقام يف آخر الؾقؾ ،وذلؽ طـد الـزول اإللفل.
وقد ثبت طـ الـبل ﷺ الصالة يف أول الؾقؾ ،ويف وسطف ،ويف آخره ،كؿا يف
قؾت
حديث طائشة ڤ يف صحقح مسؾؿ ،وجاء خارج الصحقح بزياداتُ « :
رسقل اهللِ
كان يقتِر أو َل ال َّؾق ِؾ أو يف ِ ِ
ِ
َ
أوتر يف َّأو ِل
أرأيت
َ ُ َّ
آخره ؟ قالت :ر َّبؿا َ
جعؾ يف ِ
أوتر يف ِ
رب الحؿدُ هلل ِا َّلذي َ
إمر َسع ًة»(.)2
اهلل أك ُ
آخرهُ ،
ال َّؾق ِؾ ور َّبؿا َ
قؾتُ :
ويف حديث جابر ﭬ« :مـ خشل مـؽؿ ّأٓ يؼقم ِمـ ِ
آخرِ ال ّؾ ِ
قؾ فؾققتِ ْر ِمـ
َ
َ
فنن قراء َة ِ
قؾ فؾققتِر ِ
أن يؼقم ِ
قؾ ومـ ِ
ِ
آخرِ
آخ َر ال ّؾ ِ
آخ َر ال ّؾ ِ
قؾ ّ
صؿع مـؽؿ ْ
ْ
َ
ّأول ال ّؾ ِ َ
ال ّؾ ِ
ُ
أفضؾ»(.)3
قؾ محضقر ٌة وذلؽ
قوله ََٜٓ َٚ« :اُّ ضُ ُدضَُ٘».

أي إخقر ،وقد كان يػعؾف رسقلـا ﷺ ،فؼد كان ﷺ« :يصؾل ما شاء اهَّلل أن
=

الخطاب ﭬ.
( )1أخرجف طبد الرزاق يف مصـػف برقؿ.)4359( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)569( :
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)977( :

كتاب الصقام

يصؾل ،ثؿ يضطجع طؾك شؼف إيؿـ ،فنذا كقدي لؾصلة قام فصؾك ركعتقـ
خػقػتقـ ،ثؿ يضطجع طؾك شؼف إيؿـ»( ،)1أخرجف مسؾؿ طـ طائشة ڤ.
وهذه الـقمة ربؿا تؽقن طقكًا لؾعبد بعد طقن اهلل يف الـفار ،فقبؼك هناره قق ًيا.
قوله َٚ « :نَإَ َٜصََُِّٜٛ ُّٛاِ ُٜ َٚ ،فطٔسُ ََِّٜٛا».
وهذا هق الشاهد مـ ذكر الحديث ،وهذا هق الصقام الؿحبقب طـد اهلل .
وما أحبف اهلل  تعقـ التعبد هلل  بف.
فنن اهلل  ما أمر ٍ
بلمر إٓ وهق يحبف ،وما هنك طـ أمر إٓ وهق يبغضف،
فقتؼرب إلك اهلل  بؿحبقباتف.

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)848( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)958( :

ََٝاِّ ثَالثَ ٔ١أَٖٜاٍّ َِٔٔ نٌُِّ غَِٗسٍ
حهِ ٔ
ٚزنعيت ايضخٚ ٢قٝاّ ايًٌٝ
( - 215قال :طـ َأبِل هرير َة ﭬ َق َالَ « :أوصاكِل َخ ِؾ ِقؾل ﷺ بِ َث ٍ
لث ِص َقا ِم َثل َث ِة
ْ َ
َ ْ
ُ َ َْ
الض َحكَ ،و َأ ْن ُأوتِ َر َق ْب َؾ َأ ْن َأكَا َم»(.))1
َأ ّيا ٍم ِم ْـ كُؾ َش ْفرٍَ ،و َر ْك َعت َْل ُّ

:l
ف :٘ٝما طؾقف رسقل اهلل ﷺ مـ تعاهد أصحابف ﭫ.
فا٥د :٠وهذه القصقة ،قد أوصك هبا الـبل ﷺ أبا الدرداء  -طقيؿر ﭬ،
كؿا يف صحقح مسؾؿَ ،ط ْـ َأبِك الدَّ ْر َد ِاء ﭬَ ،ق َالَ :أ ْو َصاكِل َحبِقبِل  -ﷺ:
«بِ َثل ٍ
الض َحك َو ِب َل ْن
ت بِ ِص َقا ِم َثلَ َث ِة َأ ّيا ٍم ِم ْـ كُؾ َش ْفرٍ َو َصل َِة ُّ
َث َل ْـ َأ َد َط ُف ّـ َما ِط ْش ُ
َٓ َأكَا َم َحتّك ُأوتِ َر»(.)2
وأوصك هبا أبا ذر ﭬ ،فػل ســ الـسائل َط ْـ َأبِل َذ ٍّر ﭬَ ،ق َالَ « :أ ْو َصاكِل
ٍ
اهلل َت َعا َلك َأ َبدً ا َأ ْو َصاكِل بِ َص َال ِة الض َحك
َحبِقبِل ﷺ بِ َث َال َثة َٓ َأ َد ُط ُف َّـ إِ ْن َشا َء ُ
َوبِا ْل َق ْت ِر َق ْب َؾ الـ َّْق ِم َوبِ ِص َقا ِم َث َال َث ِة َأ َّيا ٍم مِ ْـ ُك ِّؾ َش ْف ٍر»(.)3
قوله « :أَ ََِٚأْ :»ٞأي أمرين ،وحثـل ،ورغبـل.
والقصقة شلهنا طظقؿ ،يحتاج إلقفا العالؿ والجاهؾ ،والرب والػاجر،
والؿسافر والحاضر ،والرجال والـساء.
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)339:( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)943( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)944( :
( )3أخرجف الـسائل برقؿ ( ،)4666ويف الؽربى برقؿ.)4947( :

كتاب الصقام

فنن اهلل  قد وصك جؿقع الـاس ،قال تعالك :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ [الـساء.]353 :
ووصك رسقل اهلل ﷺ الخاص والعام مـ أمتف ،بؼقلف

« :أوصقؽؿ

بتؼقى اهَّلل» ،وغقر ذلؽ.
قوله « :خًَٔ ًٞٔٝﷺ».

خؾقال لفؿ،
ً
تؼدم الؽالم يف كتاب الصالة مـ أهنؿ ا َّتخذوا رسقل اهلل ﷺ
فقحبقكف وحالفؿ معف ،كؿا قال الشاطر:
للت َم ْسللل َؾ َ
للروحِ ِمـلللل
َقلللدْ تَخَ ّؾ ْؾل َ
ؽ الل ُّ

َوبِل َ
للللل الخَ ؾللللللقؾ الخَ ِؾللللقلَ
لللذا ُسؿلل َ

خؾقال ،قال اهلل  :ﮞ ﮟ
ً
وأما الـبل ﷺ فؼد اتخذه اهلل 

ﮠﮡ [الـساء. ]347 :
خؾقل كؿا
إن اهَّللَ ات َّخذين
ً
وقال الـبل ﷺ كؿا يف حديث أبل سعقد ﭬّ « :
خؾقل(.»)1
اتّخَ ذ
إبراهقؿ ً
َ

ويف رواية« :إكل ُ
ّخذا مـ ِ
ٍ
كـت مت ً
أهؾ
أبرأ إلك كؾ
خؾقؾ مـ ُخ ّؾتِ ِف ،و َلق ُ
خؾقل».
خؾقل ٓت
ّخذت أبا بؽرٍ ً
ُ
إرض ً
ٚاخلً :١هل صايف الؿحبة ،وأطؾك درجاهتا.
وقد خ َّطل العؾؿاء الطحاوي

حقـ وصػ الـبل ﷺ يف طؼقدتف ،بؼقلف:

«وحبقب رب العالؿقـ» ،اطتؿا ًدا طؾك حديث ضعقػ« :الخؾة إلبراهقؿ،
والؿحبة لؿحؿد».
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ )689 ،688( :مـ حديث أبل سعقد الخدري ،ومسؾؿ يف صحقحف
برقؿ ،)754( :مـ حديث جـدب  -ﭬ .-

وزطؿ رواة هذا الحديث ،والؿستشفدون بف ،طؾك أن الؿحبة أطؾك مـ
الخؾة ،وققلفؿ ضعقػ< بؾ كالهؿا خؾقؾ اهلل .
قوله « :بٔجَالخٕ» :هذا لقس طؾك الحصر ،ولؽـفا كاكت يف مجؾس واحد،

ص هبا ،ووصايا الـبل ﷺ كثقرة ،أوصك بالؽتاب والسـة ،وأوصك
ولعؾف ُخ َّ
بؿعالل إمقر ،والبعد طـ سػاسػفا ،وأوصك بؽؾ خقر.
والـبل ﷺ كان يقصل كؾ ٍ
طبد بؿا يراه مـاس ًبا لف ،فربؿا أوصك هذا بؿا يف
الحديث ،وأوصك أخر برب القالديـ ،ويقصل ذلؽ بصؾة إرحام ،ويقصل
ذلؽ بالذكر ٓ« ،يزال لساكؽ رصب مـ ذكر اهَّلل»(.)1
وأخر بآستؼامة« ،قؾ آمـت باهَّلل ثؿ استؼؿ»(.)2

فؼالَ « :أ ِ
وصـلَ ،
رجؾ إلك الـَّبل ﷺ َ
ويف حديث أبل هريرة ﭬ ،جا َء ٌ
قال:
ِّ

ب»»(.)3
«ٓ َ
تغض ْ

ويف الجؿؾة :فنن القصقة تؽقن بطاطة  -اهلل  - وامتثال شرطف،
وامتثال هدي رسقل اهلل ﷺ والبعد طـ البدع.
قال تعالك :ﭑ * ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ * ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ [ العصر]5 - 3 :

ََٝاِّ ثَالثَ ٔ١أَٖٜاٍّ َِٔٔ نٌُِّ غَِٗسٍ».
قوله ٔ « :
وهذا هق الشاهد مـ الحديث.
( )1أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ ،)5597( :وابـ ماجف برقؿ ،)59;5( :مـ حديث طبد اهلل بـ بسر ﭬ.
( )2أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ ،)4636( :وابـ ماجف برقؿ ،)5;94( :مـ حديث سػقان بـ طبد اهلل
الثؼػل ﭬ.
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ.)8338( :

كتاب الصقام

َطأيَ :١ا ٖ ٛاملتعني يف صٝاّ ٖر ٙايجالث ١األٜاّ؟
وقد اختؾػ العؾؿاء يف هذه الثالثة إيام ،فذهب جؿفقرهؿ إلك أهنا أيام
البقض :الثالث طشر ،والرابع طشر ،والخامس طشر.
وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف ٓ يتعقـ فقفا شلء ،فقصقم ثالثة أيام مـ أي
شفر ،أو مـ وسطف ،أو آخره.

رسقل اهللِ ﷺ يصق ُم ثالث َة أ َّيا ٍم مـ ِّ
ُ
لؼقل طائشة ڤَ « :
كؾ َش ْف ٍر ،قؾت:
كان
مِـ أ ِّي ِف قا َلت :لؿ َي ُؽـ يبالل مِـ أ ِّي ِف َ
كان»(.)1
وذهب بعضفؿ إلك أهنا ثالثة أيام مـ أول الشفر ،وتؽقن السبت وإحد
وآثـقـ.
فنذا كان الشفر الثاين يصقم الثالثاء وإربعاء والخؿقس.
وهذا ققل لعائشة ڤ ،ولؿ أرى دلقؾف ثابتًا.

والذي يظفر  -واهلل أطؾؿ  -أن أفضؾفا صقام أيام البقض ،فؼد ثبتت بطرقفا،
ولق صام مـ أي الشفر أجزأ ُه ،لحديث طائشة ڤ« :لؿ َي ُؽـ يبالل مِـ أ ِّي ِف َ
كان».
ان؟»»(.)2
ويف حديث طؿران ﭬَ « :أ ُص ْؿ َ
ت ِم ْـ ُس َر ِر َش ْع َب َ
قوله َ َٚ « :زنِعَتَ ِٞايضٗخَ.»٢

َطأيَ :١ا ٖ ٛحهِ صال ٠ايطخ٢؟

صالة الض َحك سـة طؾك ققل جؿاهقر أهؾ العؾؿ ،وهل ثابتة يف السـة
الؿستػقضة ،وقد خالػ فقفا بعض السؾػ.
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3386( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3383( :

فػل البخاري َط ْـ ُم َق ِّر ٍق َق َالُ :ق ْؾ ُت ِٓ ْب ِـ ُط َؿ َر ﭭَ ،أ ُت َص ِّؾل الض َحك َق َال،َٓ « :
ُق ْؾ ُت َف ُع َؿ ُر َق َالُ ،َٓ :ق ْؾ ُتَ :ف َل ُبق َب ْؽ ٍرَ ،ق َالُ ،َٓ :ق ْؾ ُتَ :فالـَّبِل ﷺ َق َال َٓ « :إِ َخا ُل ُف»(.)1
وإلك هذا ذهب ابـ مسعقد ﭬ ُ
فذكر أكف لؿ يؽـ يصؾل الض َحك ،وبسبب
هذا اختؾػ العؾؿاء.
فؿـفؿ مـ ذهب إلك استحباهبا مطؾ ًؼا ،وهؿ جؿفقر العؾؿاء.
ومـفؿ مـ ذهب إلك طدم استحباهبا مطؾ ًؼا ،كابـ طؿر ﭬ ،ومـ ذكر.
ِ
ً
الر ْح َؿ ِـ ْب ِـ
ومـفؿ مـ ذهب إلك استحباهبا يف السػر،
مستدٓ بحديث َط ْبد َّ
َأبِل َل ْق َؾكَ ،ق َالَ :ما َأ ْخ َب َركِل َأ َحدٌ َأ َّك ُف َر َأى الـَّبِ َّل ﷺ ُي َص ِّؾل الض َحك إِ َّٓ ُأ َّم َهاكِ ٍئ ڤ،
َفنِك ََّفاَ « :حدَّ َث ْت َأ َّن َر ُس َ
اغت ََس َؾَ ،ف َس َّب َح َث َؿ َ
قل اهللِ ﷺ َد َخ َؾ َب ْقت ََفا َي ْق َم َفت ِْح َم َّؽ َةَ ،ف ْ
ان
ػ مِـْفاَ ،غقر َأ َّكف ك َ ِ
ٍ
قع َوالس ُجق َد»(.)2
َان ُيتؿ الر ُك َ
َر َك َعاتَ ،ما َر َأ ْي ُت ُف َص َّؾك َص َال ًة َقط َأ َخ َّ َ ْ َ ُ
ح ِ
اري فِل «ص ِ
فؼد َر َوى ا ْل ُب َخ ِ
قح ِف» َط ْـ طائشة ڤَ ،قا َل ْتَ « :ما َر َأ ْي ُت
َ
َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ ُي َص ِّؾل ُس ْب َح َة الض َحكَ ،وإِكِّل َُٕ َس ِّب ُح َفا»(.)3
ققؾ لؿ تره يصؾقفا يف الحضر ،وإٓ فؼد ثبت مـ حديث طائشة ڤ ،طـ
الـبل ﷺ أكف« :كان يصؾل الضحك أرب ًعا ،ويزيد ما شاء»(.)4
ومـفؿ مـ رأى أهنا تستحب يف الحضر ٓ يف السػر
ومـفؿ مـ ذهب إلك أن صالة الضحك تستحب أحقاكًا ،وأحقاكًا ٓ .يداوم طؾقفا.
ومـفؿ مـ ذهب إلك أهنا بدطة كؿا تؼدم والصحقح يف هذه الؿسللة أهنا
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ.)3397( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3365( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)558( :
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)334:( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)93:( :
( )4أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)93;( :
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مستحبة ،وأحاديثفا مستػقضة.
وقد جاء يف فضؾ ركعتل الضحك حديث أبل ذر ﭬ ،يف صحقح مسؾؿ،
ِ
ِ
قح ٍة
َط ِـ الـَّبِل ﷺ َأ َّك ُف َق َال « ُي ْصبِ ُح َط َؾك كُؾ ُسل ََمك م ْـ َأ َحدك ُْؿ َصدَ َق ٌة َفؽ ُُّؾ ت َْسبِ َ
َصدَ َق ٌة َوك ُُّؾ ت َْح ِؿقدَ ٍة َصدَ َق ٌة َوك ُُّؾ ت َْف ِؾق َؾ ٍة َصدَ َق ٌة َوك ُُّؾ َت ْؽبِ َقر ٍة َصدَ َق ٌة َو َأ ْم ٌر
بِا ْلؿعر ِ
ؽ َر ْك َعت ِ
وف َصدَ َق ٌة َوك َْف ٌك َط ِـ ا ْل ُؿـْ َؽرِ َصدَ َق ٌة َو ُي ْج ِزئُ ِم ْـ َذلِ َ
َان َي ْر َك ُع ُف َؿا ِم َـ
َ ُْ
الض َحك»(.)1
ُّ

إوابِق َـ
وأفضؾ وقتفا حقـ يشتد الحر ،كؿا يف حديث زيد بـ أرقؿ« :صل ُة ّ
ِحقـ تَرم ُض ِ
الػ ُ
صال»(.)2
َ ُ

َطأيَ :١تٜ ٢لدأ ٚقت صال ٠ايطخ٢؟
ويبدأ وقتفا بعد صؾقع الشؿس ،وخروج الؽراهة لحديث طؿرو ابـ طبسة
ِ
بح ُث ّؿ أ ْق ِص ْر ِ
الشؿس حتك تَرت َِػ َع،
الصلة حتك تَط ُؾ َع
طـ
الص ِ
ُ
ﭬ« :صؾ صل َة ُّ
ِ ٍِ
فنكّفا تَط ُؾ ُع بقـ َق ْركَل َش ٍ
فنن الصل َة
سجدُ لفا ال ُؽ ّػ ُارُ ،ث ّؿ صؾ ّ
قطان ،وحقـَئذ َي ُ

الر ْمحِ .)3(»...
َمشفق َد ٌة َم ُ
حضقر ٌة حتك ُيست ْؼ َب َؾ الظ ُّؾ بِ ُّ

ولقس يف الشرع ،ما يسؿك بصالة الشروق ،إكؿا هل« :صالة الض َحك» ،فؾف
أن يصؾقفا بعد الشروق.

َطأيَ :١ا ُٜكسأ يف صال ٠ايطخ٢؟
وقد اختؾػ العؾؿاء فقؿا يؼرأ فقفا ،فذهب بعضفؿ إلك أكف يؼرأ فقفا
بسقريت« :الضحك» ،ﭑﭒ  ،ولؿ يثبت طـ الـبل ﷺ يف ذلؽ شلء.
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)946( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)96:( :
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.):54( :

قوله ََٚ« :إِٔ أُٚتٔسَ َقبٌَِ َإِٔ أََْاّ».

َطأيَ :١ا ٖ ٛأفطٌ ٚقت يصال ٠ايًٌٝ؟

تؼدم أن أفضؾ القتر أن يؽقن يف آخر الؾقؾ ،كؿا يف صحقح مسؾؿ مـ
اف َأ ْن َٓ ي ُؼقم ِمـ ِ
حديث َجابِ ٍر ﭭَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
آخرِ ال ّؾ ْق ِؾ
قل اهللِ ﷺ « َم ْـ َخ َ
َ َ ْ
آخر ال ّؾق ِؾَ :فنِ ّن صلَ َة ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
آخرِ ال ّؾ ْق ِؾ
َ
َف ْؾ ُققت ْر َأ ّو َل ُفَ ،و َم ْـ َصؿ َع َأ ْن َي ُؼق َم آخ َر ُه َف ْؾ ُققت ْر َ ْ
َم ْش ُفق َد ٌة َو َذلِ َؽ َأ ْف َض ُؾ»(.)1
فالجؿع بقـفؿا إما أكف طؾؿ مـ حالفؿ العجز والضعػ طـ الؼقام يف آخر
الؾقؾ ،أو أكف رأى أن ذلؽ أكشط لفؿ.
فالعبد يعؿؾ ما يراه مؼر ًبا إلك اهلل  ،وما كان معف أخشع وأقرب.
وإذا أوتر قبؾ أن يـام ،ثؿ قام وبدا لف أن يصؾل ،لف أن يصؾل ما شاء ،إٓ أن
إفضؾ أن ٓ يزيد طؾك إحدى طشر ركعة.
وإن صؾك مـ أخر الؾقؾ ،فالـبل ﷺ يؼقل ٓ« :وتران يف لقؾة»( ،)2وٓ يجقز
لف أن يشػع القتر.

َطأي ٌٖ :١تػسع صال ٠ايسنعتني بعد ايٛتس؟

وقد صؾك الـبل ﷺ ِ
القتر ،ثؿ صؾك بعده ركعتقـ ،فال بلس بآستدٓل
بعؿقم هذا الحديث طؾك جقاز الزيادة طؾك ركعتقـ ،والتـػؾ الؿطؾؼ.

( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)977( :
( )2أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ ،)365;( :والرتمذي ( ،)696والـسائل (; ،)389وهق يف صحقح
أبل داود إم لإلمام إلباين  برقؿ ،)34;5( :وقال فقف :إسـاده صحقح ،وصححف ابـ حبان،
وحسـف الرتمذي.
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بٝإ األٜاّ املٓٗ ٞعٔ َٝاَٗا
( - 216طـ محؿ ِد ب ِـ طب ِ
ت َجابِ َر ْب َـ َط ْب ِد اهَّلل ِ ﭭ،
اد ْب ِـ َج ْع َػرٍ َق َالَ « :س َل ْل ُ
َ ْ ُ َ ّ ْ َّ
َأك ََفك الـّبِ ُّل ﷺ َط ْـ َص ْق ِم َي ْق ِم ا ْل ُج ُؿ َع ِة؟» َق َالَ « :ك َع ْؿ».
َوزَا َد ُم ْس ِؾ ٌؿَ « :و َرب ا ْل َؽ ْع َب ِة»(.))1
قل اهَّلل ِ ﷺ َي ُؼ ُ
ت َر ُس َ
قم ّـ
َ ( - 217و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َق َالَ :س ِؿ ْع ُ
قلَ َٓ « :ي ُص َ
َأ َحدُ ك ُْؿ َي ْق َم ا ْل ُج ُؿ َع ِةّ ،إٓ َأ ْن َي ُصق َم َي ْق ًما َق ْب َؾ ُفَ ،أ ْو َي ْق ًما َب ْعدَ ُه»(.))2

َ ( - 218و َط ْـ َأبِل ُط َب ْق ٍد َم ْق َلك ا ْب ِـ َأز َْه َر َو ْاس ُؿ ُف َس ْعدُ ْب ُـ ُط َب ْق ٍد َ -ق َالَ « :ش ِفدْ ت
ان ي ْق َم ِ
ِ
ا ْل ِعقدَ َم َع ُط َؿ َر ْب ِـ ا ْلخَ ّط ِ
ان ك ََفك َر ُس ُ
قل اهَّلل ِ ﷺ َط ْـ
اب ﭬ َف َؼ َالَ « :ه َذ َ
قن فِ ِ
قف ِم ْـ ك ُُسؽِؽ ُْؿ»(.))3
ِص َق ِام ِف َؿاَ :ي ْق ُم فِ ْط ِرك ُْؿ ِم ْـ ِص َق ِامؽ ُْؿَ ،وا ْل َق ْق ُم ْأ َخ ُر :ت َْل ُك ُؾ َ
( - 219وطـ َأ ِبل س ِع ٍ
قد ا ْل ُخدْ ِري ﭬ َق َال« :ك ََفك َر ُس ُ
قل اهَّللِ ﷺ َط ْـ َص ْق ِم َي ْق َم ْق ِـ:
َ َ ْ
َ
ب ا ْلق ِ
ِ
ِ
ِ
اح ِدَ ،و َط ْـ
الر ُج ُؾ فل ال ّث ْق ِ َ
ا ْلػ ْط ِر َوالـ ّْح ِرَ .و َط ْـ اشتؿال ّ
الص ّؿاءَ ،و َأ ْن َي ْح َتبِ َل ّ
ِ
الص ْبحِ َوا ْل َع ْصرِ»(َ )4أ ْخ َر َج ُف ُم ْس ِؾ ٌؿ بِ َت َؿ ِام ِفَ .و َأ ْخ َر َج ا ْل ُب َخ ِ
الص ْق َم
ي ّ
ار ُّ
الص َلة َب ْعدَ ُّ
ّ
َف َؼ ْط).

()5

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;:6( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3365( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;:7( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3366( :
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3;;6( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3359( :
( )4أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3:86( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3566( :
( )5اشتؿال الصؿاء طـد العرب أن يجؾؾ جسده كؾف بالثقب ٓ ،يرفع مـف جاكبًا فقخرج يده مـف ،وتػسقره

=
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:l
أيضا.
والصحقح أن ألػاضف أخرجفا البخاري ً
َق َال َأبق طبق ٍدَ :ق َال ْإَصؿ ِعلْ :اشتِؿ ُال الصؿ ِ
ِ
اء ِطـْدَ ا ْل َع َر ِ
الر ُج ُؾ
بَ :أ ْن َي ْشتَؿ َؾ َّ
َّ َّ
َ
ْ َ
ُ ُ َْ
اض َط َب َع
بِ َث ْقبِ ِفَ ،ف ُق َج ِّؾ َؾ بِ ِف َج َسدَ ُه ُك َّؾ ُفَ ،و َٓ َي ْر َف َع مِـْ ُف َجاكِ ًبا َف ُق ْخ ِر َج مِـْ ُف َيدَ ُهَ ،و ُر َّب َؿا ْ
فِ ِ
قف َط َؾك تِ ْؾ َؽ ا ْل َح ِ
ال.
ٍ
ِ ِ
ِ
اس
ب إِ َلك َأ َّك ُف َٓ َيدْ ِري َل َع َّؾ ُف ُيصق ُب ُف َش ْل ٌء ُي ِريدُ آ ْحت َر َ
َق َال َأ ُبق ُط َب ْقدَ :ك َل َّك ُف َذ َه َ
مِـْ ُفَ ،و َأ ْن َيت َِّؼ َق ُف بِ َق ِد ِه َف َال َي ْؼ ِد َر َط َؾك َذل ِ َؽ.
َق َال :و َأما َت ْػ ِسقر ا ْل ُػ َؼف ِ
بو ِ
ِ
اء< َفنِك َُّف ْؿ َي ُؼق ُل َ
اح ٍد َل ْق َس
قنُ :ه َق َأ ْن َي ْشتَؿ َؾ بِ َث ْق ٍ َ
َ
ُ
َ َّ
َط َؾ ْق ِف َغ ْق ُر ُهُ ،ث َّؿ َي ْر َف َع ُف مِ ْـ َأ َح ِد َجاكِ َب ْق ِفَ ،ف َق َض َع ُف َط َؾك َمـْؽِ َب ْق ِف َف َق ْبدُ َو مِـْ ُف َف ْر ُج ُف.
َق َال َأ ُبق ُط َب ْق ٍدَ :وا ْل ُػ َؼ َفا ُء َأ ْط َؾ ُؿ بِال َّت ْل ِوي ِؾ فِل َه َذاَ ،و َذل ِ َؽ َأ َصح َم ْعـًك فِل ا ْلؽ ََل ِم .اهـ
وجع َؾ ا ْلخَ َطابِلْ :اشتِؿ َال الصؿ ِ
اءَ :أ ْن َي ْشت َِؿ َؾ بِ َث ْق ٍ
ب ُي َج ِّؾ َؾ بِ ِف َبدَ َك ُفُ ،ث َّؿ َي ْر َف َع
َ َ َ
َّ َّ
َ
ُّ
َص َر َف ْق ِف َط َؾك َطاتِ ِؼ ِف ْإَ ْي َس ِر.
قد ا َّل ِذي جاء الـَّفل َطـْف فِل ح ِد ِ
َفنِ ْن َلؿ ير َفعف َط َؾك َطاتِ ِؼ ِف َففق ْاشتِؿ ُال ا ْلقف ِ
يث
َ
َُ
َُ
َ َ ْ ُ ُ
ْ َْ ْ ُ
َ
َان الـَّبِل ﷺ َي ْشت َِؿ ُؾ بِال َّث ْق ِ
ا ْب ِـ ُط َؿ َرَ ،وإِك ََّؿا ك َ
ػ
ػ َب ْق َـ َص َر َف ْق ِفَ ،ف ُف َق ُم َخال ِ ٌ
ب َو ُي َخال ِ ُ
َل ُف َؿا َج ِؿق ًعا .اهـ

َطأيَ :١ا حهِ صٝاّ األٜاّ املٓٗ ٞعٓٗاَ ،جٌ  ّٜٛعٝد ايفطسّٜٛٚ ،
عٝد األضخٚ ،٢صٝاّ أٜاّ ايتػسٜل؟
ذكر الؿصـػ ما تؼدم مـ إحاديث لبقان مسللة مفؿة ،وهل صقام إيام
الؿـفل طـ صقامفا ،وهل إفراد يقم الجؿعة ،وصقام يقم الػطر ،وإضحك،
=

طـد الػؼفاء :آضطباع وهق أن يدخؾ وسط رداءه تحت يده القؿـك ثؿ يؾؼل صرفقف طؾك إيسر.

وصقام أيام التشريؼ.
والـفل لؾتحريؿ ،وهق يؼتضل الػساد ،فؿـ صام هذه إيام ،ففق آثؿ طؾك
ذلؽ ،وصقامف فاسد وباصؾ< ٕن الـفل يرجع إلك الصقم كػسف.

َطأيَ :١ا حهِ إفساة صٝاّ  ّٜٛايطلت؟
ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك الؿـع مـ صقام يقم السبت ،وسقليت الؽالم طؾك
هذه الؿسللة.
قوله « :ضَأَ ِيتُ دَابٔسَ ِبَٔ عَبِدٔ ايًَّ٘ٔ».
ف :٘ٝسمال أهؾ العؾؿ فقؿا أشؽؾ.
ٚف :٘ٝدلقؾ طؾك مسللة العرض ،فنكف طرض الحديث طؾك جابر بـ طبد اهلل ﭭ.
ٚف :٘ٝأن هنل الـبل ﷺ يؼتضل التحريؿ ،إٓ فقؿا ُصرف إلك الؽراهة بدلقؾ
آخر صحقح.
ٚف :٘ٝأن الصقام والصالة أطؿال مقققتة طؾك الؿسؾؿ ،يجب طؾقف أن يليت هبا
طؾك القجف الذي شرطف اهلل .
قوله  ِِّٛ َٜ« :ايِذُُُعَ :»ٔ١هق الققم الذي يجتؿع الـاس فقف ،وهق الققم الذي فقف
صالة الجؿعة.
قوله َْ« :عَِِ» :أي كعؿ ،هنك طـ ذلؽ.
قوله َٚ « :شَادَ َُطًَِِْٔ « :و َر ِّب ا ْل َؽ ْع َب ِة»» :تقكقد أن رسقل اهلل ﷺ ك ََفك َط ْـ َذل ِ َؽ.
ٚف :٘ٝالحؾػ بدون استحالف.

َطأي :١حهِ إفساة  ّٜٛادتُع ١بايصٝاّ.

ٍ
أحقال ثالثة:
الحديث دال طؾك كراهقة صقام يقم الجؿعة ،إٓ أكف يجقز صقامف يف

كتاب الصقام

الحالة إولك :إذا كان مع صقام فرض ،كشفر رمضان ،ففذا واجب.
الحالة الثاكقة :أن يصقم يق ًما قبؾف ،أو يق ًما بعده ،كؿا جاء َط ْـ ُج َق ْي ِر َي َة ڤ:
« َأ َّن الـَّبِل ﷺ َد َخ َؾ َط َؾ ْق َفا َو ِهل َصائِ َؿ ٌة َي ْق َم ا ْل ُج ُؿ َع ِةَ ،ف َؼ َالَ « :أ ْص ُؿت َأ ْم ِ
س؟»،
َ
َّ
ِ
ِ
)
1
(
َ
قـ َغدً ا؟ َقا َل ْتَ َٓ :ق َالَ « :فل ْفطرِي» .
َقا َل ْتَ ،َٓ :ق َالَ :أ َفت َُصقم َ
الحالة الثالثة :صقامف لؿؼصد أخر< كلن يؽقن يصقم يق ًما و ُيػطر يق ًما ،وصادف
يقم الجؿعة ،أو يؽقن صقام يقم طرفة ،أو صقام يقم طاشقراء.
الحالة الرابعة :وهل الؿـفل طـفا ،وهل أن يتطقع بصقامف بدون أن يسبؼف
شلء ،أو يؾحؼف شلء.
مسللة :ما هق السبب يف الـفل طـ إفراد صقام يقم الجؿعة؟
اختؾػ العؾؿاء يف سبب الـفل طـ صقام يقم الجؿعة إلك أققال:
ققؾٕ :كف طقد الؿسؾؿقـ.
وققؾ :لعؾف أن يعجز طـ التبؽقر ،أو بعض العؿؾ يف الجؿعة.
وققؾ :حتك ٓ ُي َخ َصص الققم بعبادة لؿ يلذن اهلل  هبا.
كؿا يف صحقح مسؾؿ َط ْـ َأبِك ُه َر ْي َر َة  -رضك اهلل طـف َ ،-ط ِـ الـَّبِل ﷺ َق َال:
«َٓ تَخْ ت َُّصقا َل ْق َؾ َة ا ْل ُج ُؿ َع ِة بِ ِؼ َقا ٍم ِم ْـ َب ْق ِـ ال ّؾ َقالِل َوَٓ تَخُ ُّصقا َي ْق َم ا ْل ُج ُؿ َع ِة ِب ِص َقا ٍم ِم ْـ
قم ُف َأ َحدُ ك ُْؿ»(.)2
َب ْق ِـ إَ ّيا ِم ،إِّٓ َأ ْن َيؽ َ
ُقن يف َص ْق ٍم َي ُص ُ
ٚف :٘ٝفضقؾة يقم الجؿعة ،إذ أن الـاس ٓ يخصصقن يق ًما مـ إيام ،أو مـ
إوقات ،أو مـ إماكـ بالعبادات ،إٓ ٓطتؼادهؿ لؿا فقف مـ الػضؾ.
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ.)3;:8( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3366( :

ت َط َؾ ْق ِف
ويف صحقح مسؾؿ َط ْـ َأبِك ُه َر ْي َر َة َأ َّن الـَّبِل ﷺ َق َالَ « :خ ْق ُر َي ْق ٍم َص َؾ َع ْ
الشؿس ،يقم ا ْلجؿع ِة ،فِ ِ
قف ُخ ِؾ َؼ آ َد ُم ،وفقف ُأ ْد ِخ َؾ ا ْل َجـّ َة ،وفقف ُأ ْخرِ َج ِمـْ َفاَ ،وَٓ
ّ ْ ُ َُْ ُ ُ َ
السا َط ُة إِّٓ فِل َي ْق ِم ا ْل ُج ُؿ َع ِة»(.)1
َت ُؼق ُم ّ
قوله « :يَا َٜصُ َٖٔٛأَحَ ُدنُِِ  َِّٛ َٜايِذُُُعَ ،ٔ١إيَّا َإِٔ َٜصََُِّٜٛ َّٛا َقبًَُِ٘ ،أَََِّٜٛ ِٚا بَعِدَ.»ُٙ
هبذا الحديث استدل اإلمام الشافعل ،واإلمام مالؽ ،وغقرهؿ ،إلك جقاز صقام
يقم الجؿعة ،وإفراده بالصقام ،وذلؽ أن الـبل ﷺ قد أذن يف التؼديؿ طؾقف ،ويف
التلخقر ،فدل طؾك أن الـفل لؾؽراهة ،ولقس لؾتحريؿ.
و َأ َّما مالؽ فؼقلف أكف لقس بؿحرم ،وٓ مؽروه ،أن ُيصام ذلؽ الققم ،واط ُتذر
لف لعؾف لؿ يبؾغف الحديث.
مشفقر ،إذ قد جاء مـ
واستبعد بعضفؿ هذا آطتذار ،فنن هذا الحديث
ٌ
صرق متعددة.

َطأيَ :١ا حهِ إفساة  ّٜٛايطلت بايصّٛ؟

ٍ
حديث يف ســ
وألحؼ بعضفؿ بققم الجؿعة ،يقم السبت ،واطتؿدوا طؾك

أبل داود ،وغقره ،طـ الصؿاء بـت بسر ڤ :أن الـبل ﷺ قال ٓ« :تصقمقا
يقم السبت إٓ فقؿا افترض طؾقؽؿ ،وإن لؿ يجد أحدكؿ إٓ لحاء طـبة  -الؾحاء
الؼشر طؾك العقد  -أو طقد شجرة ،فؾقؿضغف»(.)2
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.):76( :
( )2أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ ،)4643( :والرتمذي ( ،)966وابـ ماجف ( ،)3948وهق يف صحقح
أبل داود إم برقؿ( ،)46;4وقال :وإسـاده صحقح طؾك شرط البخاري ،وكذلؽ قال الحاكؿ والذهبل،
وصححف أيضًا ابـ خزيؿة وابـ حبان وابـ السؽـ والضقاء الؿؼدسل ،وقال الرتمذي« :حديث حسـ،
ومعـك كراهتف يف هذا« :أن َي ُخص الرجؾ يقم السبت بصقام< ٕن القفقد ُت َع ِّظؿ يقم السبت».

كتاب الصقام

قال أبق داود :وهذا الحديث مـسقخ.
وقال الترمذي :هذا حديث حسـ ،ومعـك كراهتف يف هذا ،أن يخص الرجؾ
يقم السبت بصقام< ٕن القفقد تعظؿ يقم السبت.
والصحقح أن هذا الحديث طؾك تؼدير أكف ثبت سـدً ا ،ففق مـؽر متـًا ،أو أكف
مـسقخ ٕمقر:
إول :أن الـبل ﷺ كان يصقم ثالثة أيام مـ كؾ شفر ،وٓ يبالل مـ أي شفر صا َم.
ٍ
أشفر كثقرة
والثاين :أن مـ السـة صقام ثالثة أيام البقض ،وربؿا صادفت يف
يقم السبت.
الثالث :أن الـبل ﷺ قد صام شعبان ،أو أكثر شعبان ،ومعؾقم أن فقف طدة
أيام تصادف السبت.
الرابع :أن الـبل ﷺ قد قال يف حديث َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬَ « :أ ْف َض ُؾ الص َقا ِم َب ْعدَ َر َم َضا َن
ِ
يض ِة َص َل ُة ال ّؾ ْق ِؾ»( ،)1وٓ بد مـ سبت.
الص َل ِة َب ْعدَ ا ْل َػرِ َ
َش ْف ُر اهَّلل ا ْل ُؿ َح ّر ُمَ ،و َأ ْف َض ُؾ ّ
قت إِ َلك
الخامس :أن الـبل ﷺ قد شرع صقام يقم طاشقراء وقالَ « :لئِ ْـ َب ِؼ ُ
َقابِ ٍؾ ََٕصقمـ الت ِ
ات َق ْب َؾ َذلِ َؽ»( ،)2وقد يصادف يقم السبت.
ّاس َعَ ،ف َؿ َ
ُ َ ّ
السادس :أن الـبل ﷺ قد ر َّغب يف صقام الست مـ شقال ،وإذا صامفا
متتابعة قد يقافؼ السبت ،إٓ إذا كان العقد يقم سبت.
فدل طؾك أن هذا الحديث فقف كؽارة ،فال يـبغل أن ُيستدل بف.

( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3385( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3356( :

َطأيَ :١ا حهِ صٝاّ  ّٜٛايعٝدٜٔ؟
ومـ إيام التل هنك رسقل اهلل ﷺ طـ صقامفــؿا،
يقم إضحك ،ويقم الػطر .وصقامفا حرام بالـص واإلجؿاع.
قوله « :غَِٗدِت ايِعٔٝدَ َعَ عَُُسَ ِبِٔ ايِدَطَّابٔ ﭬ».
أي حضرتف ،فنن شفد تليت لعدة معان ،كؿا بقـفا الراغب يف مػردات الؼران.
ََٝأََُِٗا».
قوله َٖ« :رَإِ َََِٜٛإِ َََْٗ ٢زضُ ٍُٛايًَّ٘ٔ ﷺ َعِٔ ٔ
قالفا يف خطبة العقد ،وأشار إلقفؿا باسؿ اإلشارة هذا ،لقدل طؾك قرهبؿا.
ََٝأَهُِِ» :أي يقم طقد الػطر وهق أول أيام شقال.
قوله ٔ ُِّٛ َٜ« :فطِ ِسنُِِ َِٔٔ ٔ
قوله َ « :ت ِأنًُُ َٕٛفُْٔ َِٔٔ ٔ٘ٝطُهٔهُِِ».

ٌ
باصال ،وكان يف
إكسان لؽان صقامف ً
فالصقام يف هذه إيام محرم ،فؾق صام

مخالػة إمر الـبقي.

َطأيَ :١ا ٖ ٞايعً َٔ ١حتس ِٜصٝاّ  ّٜٛايعٝدٜٔ؟
والعؾة يف ذلؽ ،أن اهلل  جعؾ هذه إيام ،أيام أطقاد لؾؿسؾؿقـ ،وكقن
اإلكسان يصقم فقفا يضقؼ طؾك كػسف.
ويف حديث ُط ْؼ َب َة ْب ِـ َطامِ ٍر ﭬَ ،أ ّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ َق َال« :إِ ّن َي ْق َم َط َر َف َةَ ،و َي ْق َم
يؼِ ،طقدُ كَا َأ ْه َؾ ِ
الـ ّْحرَِ ،و َأ ّيا َم الت ّْشرِ ِ
اإل ْسل ِمَ ،و ِه َل َأ ّيا ُم َأك ٍْؾ َو ُش ْر ٍ
ب»(.)1
قل اهللِ ﷺَ « :أ ّيا ُم الت ّْشرِ ِ
ِويفْ حديث ُك َب ْق َش َة ا ْل ُف َذلِل ﭬَ ،قا َلَ :ق َال َر ُس ُ
يؼ َأ ّيا ُم
ِّ

( )1أخرجف أبق داود (; ،)463والرتمذي ( ،)995والـسائل ( ،)5666وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام
القادطل  برقؿ.);56( :

كتاب الصقام

َأك ٍْؾ َو ُش ْر ٍ
ب»( ،)1وجاء طـ غقره.

َطأي :١حهِ َٔ اضتدٍ عدٜح عكل ١عً ٢حتس ِٜصٝاّ  ّٜٛعسف.١
استدل بحديث طؼبة ابـ طامر ﭬ مـ ٓ ُيحسـ الؽالم يف الصـاطة الحديثقة،
رأي مخالػ ٔراء العؾؿاء مـ أمقر:
حقث ذهب إلك تحريؿ صقام يقم طرفة ،ولف ٌ
إول :أكف َض َّعػ حديث أبل قتادة ﭬ ،الذي أخرجف اإلمام مسؾؿ ،وفقف
ِ
ِ
ِ
ِ
السـَ َة
صقام يقم طرفة« :ص َقا ُم َي ْق ِم َط َر َف َة َأ ْحتَس ُ
السـَ َة ا ّلتل َق ْب َؾ ُف َو ّ
ب َط َؾك اهَّلل َأ ْن ُيؽَػ َر ّ
ِ
ِ
ا ّلتِل َب ْعدَ ُه َو ِص َقا ُم َي ْق ِم َط ُ
السـَ َة ا ّلتِل َق ْب َؾ ُف»(.)2
قرا َء َأ ْحتَس ُ
ب َط َؾك اهَّلل َأ ْن ُيؽَػ َر ّ
اش َ
ضعقػ كؿا زطؿ ،فػل حديث ُأ ِّم ا ْل َػ ْض ِؾ
الثاين :أكف لق ُقدِّ ر أن هذا الحديث
ٌ
َّاس فِل ِص َقا ِم رس ِ
قل اهللِ ﷺ َي ْق َم َط َر َف َة،
ڤ ،دلقؾ طؾك صقامفَ ،قا َل ْتَ :ش َّؽ الـ ُ
َ ُ
َف َلرس ْؾ ُت إِ َلق ِف بِنِك ٍ
ان ُس ْػ َق ُ
َاء فِ ِقف َل َب ٌـ َف َش ِر َب»َ ،ف َؽ َ
َّاس فِل ِص َقا ِم
ان ُر َّب َؿا َق َالَ :ش َّؽ الـ ُ
ْ
ْ َ
رس ِ
ػ َط َؾ ْق ِف َق َال ُه َق َط ْـ
قل اهللِ ﷺ َي ْق َم َط َر َف َة َف َل ْر َس َؾ ْت إِ َل ْق ِف ُأم ا ْل َػ ْض ِؾ ڤَ ،فنِ َذا ُو ِّق َ
َ ُ

ُأ ِّم ا ْل َػ ْض ِؾ»(.)3

الثالث :أن الـحر يؽقن يف يقم إضحك وأيام التشريؼٕ ،ن الذبح إكؿا يؽقن فقفا.
وأضقػ إلقفا يقم طرفة ٕمريـ:
إول :أن الـاس يجتؿعقن يف طرفات يدطقن اهلل  ويرجقكف.
الثاين :أن التؽبقر قد ُشرع مـ فجر يقم طرفة كؿا هق مذهب ابـ مسعقد،
وهق الؿذهب الصحقح.
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3363( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3384( :
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ.)7866( :

َطأيَ :١ا ٖ ٛايصخٝح يف تعٝني أٜاّ ايتػسٜل؟
اختؾػ العؾؿاء يف أيام التشريؼ ما هل:
فذهب بعضفؿ إلك أهنا يقمان فؼط.
وذهب الجؿفقر إلك أهنا ثالثة أيام ،يقم الحادي طشر ،والثاين طشر،
والثالث طشر ،وهذا هق الصحقح.

َطأيَ :١ا حهِ صٝاّ أٜاّ ايتػسٜل؟

ٓ يجقز أن ُتصام ،والدلقؾ طؾك ذلؽ حديث َطائِ َش َة ڤ ،وا ْب ِـ
ص فِل َأ َّيا ِم الت َّْش ِر ِيؼ َأ ْن ُي َص ْؿ َـ إِ َّٓ ل ِ َؿ ْـ َل ْؿ َي ِجدْ ا ْل َفدْ َي»(.)1
ُط َؿ َر ﭫَ ،ق َآَ « :ل ْؿ ُي َر َّخ ْ
وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك جقاز صقامفؿا ٓ ،سقؿا يف إمقر الضرورية
كؿـ كان طؾقف كػارة ،وأفطر يقم العقد.
والذي يظفر أكف لق أفطر هذه الثالثة إيام لؿ ُيـؽر طؾقف ،ولؿ تؼطع التتابع،
ٕهنا أيام أكؾ وشرب وذكر هلل  ،كؿا ثبت طـ رسقل اهلل ﷺ مـ صرق.
ٚيف احلدٜح :مـ ُة اهلل  طؾك طباده بإطقاد الشرطقة ،حقث أكف أباح لفؿ،
بؾ ومـعفؿ مـ الصقام< حتك ٓ ُيحرمقا مـ الؿباحات التل رزقفؿ اهلل  إياها.
ٚف :٘ٝجقاز إكؾ مـ الـسقؽة ،وهل الذبقحة ،والـسؽ يطؾؼ طؾك الذبقحة،
ويطؾؼ طؾك مطؾؼ العبادة ،ويطؾؼ طؾك الحج ،قال تعالك :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ * ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ [إكعام- 384 :

.]385
ٚف :٘ٝمشروطقة الخطبة يف العقد وغقره ،لتذكقر الـاس ،فنن طؿر بـ الخطاب
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ.)3;;9( :

كتاب الصقام

ﭬ قام هبذه الخطبة يف مجؿع الـاس ،ويف حديث َأبِل س ِع ٍ
قد ا ْل ُخدْ ِر ِّي ﭬَ ،ق َال:
َ
«ك ََفك َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ َط ْـ َص ْق ِم َي ْق َم ْق ِـ :ا ْل ِػ ْط ِر َوالـ َّْح ِر»( ،)1وقد تؼدم الؽالم طؾقف.

َطأي :١ملاذا مس ٞعٝد ايفطسٚ ،عٝد األضخ ٢بٗرا االضِ؟
ؿل يقم الػطر< لػطر الـاس فقف ،ويقم الـحر< لؽثرة الدماء التل ُتسال فقف.
ُ
وس َّ
قوله َ َٚ« :عِٔ ايصُٖٖا :»ٔ٤الصؿاء أي وهنك طـ الصؿاء.

وذهب كثقر مـ أهؾ العؾؿ إلك أن الصؿاء هق الثقب الذي ُيؾت ََحػ بف ،حتك
مخرج لقديف ،فربؿا سؼط طؾك وجفف فتؽسر ،ولؿ يستطع أن يستخدم
ٓ يبؼك
ٌ
يديف يف صد ال َف ِقي الذي يـزلف.
قوله ََٚ« :إِٔ َٜخِ َتبٔ َٞايسٖدٌُُ فٔ ٞايجٖ ِٛبٔ ايَِٛاحٔدٔ».
ٕن ذلؽ قد يمدي إلك ضفقر طقرتف ٓ ،سقؿا لؿـ لؿ يستخدم السراويالت،
ويف حديث طبد اهلل بـ زيد ﭬ ،أكفَ « :ر َأى َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ ُم ْس َت ْؾ ِؼ ًقا فِل
ا ْلؿس ِ ِ ِ
إحدَ ى ِر ْج َؾ ْق ِف َط َؾك ْإُ ْخ َرى»(.)2
جد َواض ًعا ْ
َ ْ
ٕن اإلكسان إذا استؾؼك اكؽشػت طقرتف< ولذلؽ وضع إحدى رجؾقف طؾك
إخرى ،مـ باب التسرت.
صبِحِ َٚايِعَصِسِ» :أي وهنك طـ التـؼؾ بعد العصر
قوله َ َٚ« :عِٔ ايصًَٖا ٔ٠بَعِدَ اي ٗ
والػجر ،وقد تؼدم الؽالم يف إوقات الؿـفقة ،والحؿد هلل.

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3:86( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3566( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)697( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4366( :

كتاب الصقام

األٜاّ املطتخب َٝاَٗا
( - 211وطـ َأبِل س ِع ٍ
قد ا ْلخُ دْ ِري ﭬَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
قل اهَّلل ِ ﷺ « َم ْـ َصا َم َي ْق ًما
َ ْ
َ
قؾ اهَّلل ِ بعدَ اهَّلل وجفف طـ الـ ِ ِ
فِل َسبِ ِ
قـ َخرِي ًػا»(.))1
ّار َس ْبع َ
ُ َ ْ َ ُ َ ْ
َّ

:l
قوله ََ َِٔ« :اَّ ََِّٜٛا فٔ ٞضَبٔ ٌِٝايًَّ٘ٔ».
ف :٘ٝفضقؾة الصقم ،واإلخالص فقف.

َطأيَ :١ا ٖ ٛاملساة َٔ قٛي٘« :يف ضل ٌٝاهلل»؟
اختؾػ العؾؿاء يف معـك ققلف يف سبقؾ اهلل ،إلك ققلقـ:
إول :فذهب بعضفؿ إلك أكف مـ صام يق ًما متؼر ًبا بف إلك اهلل .
الثاين :وذهب أكثرهؿ إلك أن الؿراد بف مـ صام يق ًما يف الجفاد يف سبقؾ اهلل،
وٕن الـبل ﷺ ربؿا خرج يف الجفاد وكان صائؿا ،وربؿا صام معف بعض أصحابف
كؿا تؼدم.

وٓ ُيؿـع مـ آستدٓل بالحديث طؾك ِش َؼ ْقف فنن مـ صام وأخؾص هلل 

يرجك لف الخقر ومـ صام وكان مجاهدً ا يف سبقؾ اهلل ُيرجك لف الخقر.
ٚف :٘ٝفضقؾة اإلخالص.

ٚف :٘ٝفضؾ اهلل العظقؿ مـ ققلف «بعدَ اهَّلل وجفف طـ الـ ِ ِ
قـ َخرِي ًػا».
ّار َس ْبع َ
ُ َ ْ َ ُ َ ْ
َّ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)4:66( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3375( :

ٚف :٘ٝأن إطؿال الصالحة مـ أسباب السالمة مـ الـار ،كسلل اهلل السالمة،
كؿا أن إطؿال السقئة مـ أسباب الؼرب مـ الـار ،كسلل اهلل العافقة.
شرورا طظقؿة
ٚف :٘ٝأن العؿؾ القسقر إذا بارك اهلل  فقف دفع بف
ً
والحؿد هلل طؾك التؿام.
فتؾخص لـا مؿا تؼدم ،أن إيام الؿـفل طـفا محصقرة وهل:
 - 1الـفل طـ صقام يقم الجؿعة ،إذا كان مػر ًدا.
 - 2الـفل طـ صقام العقديـ ،طقد الػطر ،وإضحك مطؾ ًؼا.
 - 3الـفل طـ صقام أيام التشريؼ ورخص لؿـ لؿ يجد الفدي.
 - 4الـفل طـ صقام ،يقم الشؽ مطؾ ًؼا.
 - 5الـفل طـ القصال مطؾ ًؼا ورخص يف القصال إلك الػجر.
ٍ
 - 6الـفل طـ تخصقص ٍ
بعبادة لؿ يلت هبا الشرع.
شفر أو يق ٍم
جائزا ،لؽـ تخصقص مالؿ يلذن اهلل بف يقم الخامس
فربؿا يؽقن الصقام
ً
طشر مـ شعبان ،أو السابع والعشريـ مـ رجب ،أو الثاين طشر مـ ربق ٍع إولك،
أو غقر ذلؽ ،يعترب مـ الؿحدثات.
ومـ ذلؽ ما يصـعف كثقر مـ الـاس مـ تخصقص شفر رجب بالصقام.

ٚأَا األٜاّ املطتخل:١
فؿـفا ما هق مستحب مطؾ ًؼا مثؾ:
 - 1صقام ثالثة أيام مـ كؾ شفر ،فال يبالل مـ أي الشفر صام.
 - 2صقام ثالثة أيام البقض ،وهل الثالث طشر ،والرابع طشر ،والخامس طشر..
 - 3صقام يقم يف الشفر ،لحديث أبل طؼرب وقد تؼدم.

كتاب الصقام

 - 4وصقام يقمقـ يف الشفر ،لحديث أبل طؼرب وقد تؼدم.
 - 5صقام يقم وإفطار يقمقـ ،لحديث طبداهلل بـ طؿرو وقد تؼدم.
 - 6صقام يقم ،وإفطار يقم ،لحديث طبداهلل بـ طؿرو وقد تؼدم.
 - 7صقام خؿسة أو سبعة أو تسعة أو أحدى طشر يق ًما يف الشفر طؾك ما
جاء يف روايات حديث طبداهلل بـ طؿرو ﭭ.
ومـ الصقام الؿؼقد:
 - 3صقام ستة أيام مـ شقال ،ودلقؾفا ،حديث أبل أيقب طـد مسؾؿ قال
بس ٍّ ِ
ضان ثؿ أتبعف ِ
شق ٍ
ال ،فؽلكّؿا صام الدّ ْه َر»(.)1
ت مـ ّ
رم َ ّ َ َ ُ
الـبل ﷺَ « :مـ صام َ
وكان اإلمام مالؽ ،يرى طدم جقاز ذلؽ ،وققلف مردود ،فالحديث ثابت وٓ
مطعـ فقف.
وأما ققلفؿ بلكف لؿ يمثر طـ السؾػ صقامفا< فؾعؾفؿ كاكقا ُيشغؾقن طـفا ،أو
لعؾفؿ خشقا أن ُتؾتحؼ بالػريضة ،أو ٕهنا مـدوبة ،مـ شاء صامفا ،ومـ شاء أفطر.
قال اإلمام الترمذي بعد حديث رقؿ (َ :)759وفِل ال َب ِ
اب َط ْـ َجابِ ٍرَ ،و َأبِل
ُه َر ْي َر َةَ ،و َث ْق َب َ
ان ﭫ.
ِ
قب َح ِد ٌ
َح ِد ُ
قح.
يث َح َس ٌـ َصح ٌ
يث َأبِل َأي َ
ال بِف َذا الح ِد ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يث.
َ
ب َق ْق ٌم ص َقا َم ستَّة َأ َّيا ٍم م ْـ َش َّق ٍ َ
است ََح َّ
َو َقدْ ْ
َق َال ا ْب ُـ ا ْل ُؿ َب َار ِكُ :ه َق َح َس ٌـ ُه َق مِ ْث ُؾ ِص َقا ِم َثالَ َث ِة َأ َّيا ٍم مِ ْـ ُك ِّؾ َش ْف ٍر.
ِ ِ
َق َال ا ْب ُـ ا ْل ُؿ َب َار ِكَ :و ُي ْر َوى فِل َب ْع ِ
الص َقا ُم بِ َر َم َض َ
ان،
الحديث َو ُي ْؾ َح ُؼ َه َذا ِّ
ض َ
اخت ََار ا ْب ُـ ا ْل ُؿ َب َار ِك َأ ْن َت ُؽ َ
َو ْ
قن ِس َّت َة َأ َّيا ٍم فِل َأ َّو ِل َّ
الش ْف ِر.
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3386( :

َو َقدْ ر ِو َي َط ِـ ا ْب ِـ ا ْلؿ َبار ِك َأ َّك ُف َق َال :إِ ْن َصام ِس َّت َة َأ َّيا ٍم مِ ْـ َش َّق ٍ
ال ُم َت َػ ِّر ًقا َف ُف َق َجائِ ٌز.
َ
ُ َ
ُ
ان ب ِـ س َؾق ٍؿ ،وسع ِد ب ِـ س ِع ٍ
ٍ
قد،
َو َقدْ َر َوى َط ْبدُ ال َع ِز ِيز ْب ُـ ُم َح َّؿدَ ،ط ْـ َص ْػ َق َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ٍ
قبَ ،ط ِـ الـَّبِ ِّل ﷺ َه َذا.
َط ْـ ُط َؿ َر ْب ِـ َثابِتَ ،ط ْـ َأبِل َأي َ
ِ ٍ
ِ
الح ِد َ
يث،
َو َر َوى ُش ْع َب ُةَ ،ط ْـ َو ْر َقا َء ْب ِـ ُط َؿ َرَ ،ط ْـ َس ْعد ْب ِـ َسعقد َه َذا َ
قد ُهق َأ ُخق يحقك ب ِـ س ِع ٍ
وسعدُ بـ س ِع ٍ
قد إَك َْص ِ
ار ِّي َو َقدْ َت َؽ َّؾ َؿ َب ْع ُض َأ ْه ِؾ
َ
َ َْ ْ َ
َ َ ْ ْ ُ َ
يث فِل سع ِد ب ِـ س ِع ٍ
الح ِد ِ
قد مِ ْـ ِق َب ِؾ ِح ْػظِ ِف.
َ
َ ْ ْ َ
ِ
ِ
قسك،
الح َس ْق ُـ ْب ُـ َطؾِ ٍّل ُ
َحدَّ َثـَا َهـَّا ٌدَ ،ق َالَ :أ ْخ َب َركَا ُ
الج ْعػلَ ،ط ْـ إِ ْس َرائ َقؾ َأبِل ُم َ
َان إِ َذا ُذكِر ِطـْدَ ُه ِص َقام ِست َِّة َأ َّيا ٍم مِ ْـ َش َّق ٍ
الَ ،ف َق ُؼ ُ
الح َس ِـ ال َب ْص ِر ِّي َق َال :ك َ
قل:
َط ِـ َ
ُ
َ
ِ
ِ
اهلل بِ ِص َقا ِم َه َذا َّ
السـ َِة ُك ِّؾ َفا .اهـ
الش ْف ِر َط ِـ َّ
َواهلل َل َؼدْ َرض َل ُ

ومـ كان طؾقف قضاء مـ رمضان فإولك أن يؼدم الؼضاء ٕكف ديـ يف حؼف

وواجب طؾقفا.
كامال واهلل أطؾؿ.
وإن تطقع جاز ،ولؽـ ٓ يدخؾ يف الحديثٕ ،كف لؿ يصؿ رمضان ً
 - 4وصقام يقم طرفة ،لحديث أبل قتادة ﭬ يف صقام يقم طرفة ،أخرجف مسؾؿ:
ِ
ِ
ِ
ِ
السـَ َة ا ّلتِل َب ْعدَ ُه»(.)1
«ص َقا ُم َي ْق ِم َط َر َف َة َأ ْحتَس ُ
السـَ َة ا ّلتل َق ْب َؾ ُف َو ّ
ب َط َؾك اهَّلل َأ ْن ُيؽَػ َر ّ

َطأيَ :١احهِ صٝاّ تطع ذ ٟاذتج١؟

اختؾػ العؾؿاء يف صقام التسع مـ ذي الحجة ،كؿا يف صحقــح مســؾؿ،
َط ْـ َط ِائ َش َة ڤ َقا َل ْتَ « :ما َر َأ ْي ُت َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ َص ِائ ًؿا فِل ا ْل َع ْش ِر َقط»(.)2
وجاء مـ حديث َط ْـ ُهـَ ْقدَ َة ْب ِـ َخال ِ ٍدَ ،ط ْـ ا ْم َر َأتِ ِفَ ،ط ْـ َب ْع ِ
ض َأ ْز َو ِ
اج الـَّبِ ِّل ،ﷺ،
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3384( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3398( :

كتاب الصقام

« َأ َّن رس َ ِ
َان يصقم تِسعا مِـ ِذي ا ْل ِ
ح َّج ِةَ ،و َي ْق َم َط ُ
قرا َءَ ،و َث َال َث َة َأ َّيا ٍم
قل اهلل ﷺ ك َ َ ُ ُ ْ ً ْ
اش َ
َ ُ
ِ
مِ ْـ ُك ِّؾ َش ْف ٍرَ ،أ َّو َل ا ْثـَ ْق ِـ مِ َـ َّ
قس ْق ِـ»( ،)1وهذا الحديث ٓ يثبت ،لجفالة
الش ْف ِر َو َخؿ َ
هـقدة بـ خالد ،ولجفالة زوجتف ،والثابت هق حديث طائشة ڤ.
لؽـ لق صامفا أحدٌ فال ُيـؽر طؾقف< ٕهنا داخؾة يف طؿقم حديث ابـ طباس ﭭ

ُ
العؿؾ يف
الذي أخرجف البخاري ،وجاء بـحقه طـ ابـ طؿر ﭭ طـد أحؿد« :ما
َ
ُ
أفضؾ مـف يف ْ
رسقل اهللِ !وٓ الجفا ُد يف سبق ِؾ اهللِ؟
الحج ِة ،قالقا :يا
طش ِر ذي
ّأيا ٍم
ّ
ِ ِ
رجؾ خرج ِ
ثؿ لؿ ِ
ِ
سبقؾ اهَّلل ِّ ،إٓ ٌ
يرج ْع
بـػسف ومالِف يف
قال :وٓ الجفا ُد يف
سبقؾ اهَّللّ ،
ٍ
بشلء»(.)2
مـ ذلؽ
 - 5اإلكثار مـ صقام شفر اهَّلل الؿحرم ،ف َع ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َق َالَ :ق َال
رس ُ ِ
الص َقا ِم َب ْعدَ َر َم َض َ
ان َش ْف ُر اهللِ ا ْل ُؿ َح َّر ُم»(.)3
قل اهلل ﷺ َأ ْف َض ُؾ ِّ
َ ُ
 - 6وصقام تاسق ًطا ،وطاشقراء مـ محرم ،لحديث ابـ طباس ﭭ« :أن
الـبل ﷺ صام العاشر مـ محرم».

ويف حديث أبل قتادة ،الؿتؼدم معـا أكف قالِ « :
وصقا ُم يق ِم ُ
طاشقرا َء ،إِكل
ِ
ِ
أن ُيؽَػ َر السـَ َة التِل َق ْب َؾ ُف»(.)4
ب طؾك اهَّلل ْ
أحتَس ُ
ْ
ت إِ َلك َقا ِب ٍؾ ََٕصقمـ الت ِ
ّاس َع»(.)5
وقالَ « :لئِ ْـ ِط ْش ُ
ُ َ ّ
ففل مـ السـة الفؿقة ،أراد أن يخالػ أهؾ الؽتاب.
يف صحقح الســ.
( )1أخرجف الـسائل يف ســف برقؿ ،)4639( :وصححف اإلمام إلباين
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،);8;( :وأخرجف أحؿد برقؿ ،)7668( :مـ حديث ابـ طؿر ﭭ،
بؾػطَ « :ما مِ ْـ َأ َّيا ٍم َأ ْط َظ ُؿ ِطـْدَ اهللَِ ،و َٓ َأ َحب إِ َل ْق ِف مِ َـ ا ْل َع َؿ ِؾ فِ ِ
قف َّـ مِ ْـ َه ِذ ِه ْإَ َّيا ِم ا ْل َع ْش ِر».
( )3أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3385( :
( )4أخرجف مسؾؿ برقؿ.)3384( :
( )5أخرجف مسؾؿ برقؿ.)3356( :

وأما الجؿع بقـ صقام التاسع ،والعاشر ،والحادي طشر ،فال يثبت فقف حديث،
ويف مسـد أحؿد بـ حـبؾ طـ ابـ طباس ﭭ قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :صقمقا
يقما»( ،)1فال يثبت فقف
يقم طاشقراء وخالػقا فقف القفقد وصقمقا قبؾف يقما أو بعده ً
محؿد بـ طبدالرحؿـ بـ أبل لقؾك ،وداود ابـ طؾك بـ طبداهلل الفاشؿل ضعقػ.
أمر لؿ
والذي أرى أن هذا التخصقص ُيعترب مـ الؿحدثات ،إذ أكف ٌ
يشرطف اهلل .
ومـ فاتف صقام التاسع ٓ ،يؾزمف صقام الحادي طشر ،فنن اكتػك بالعاشر
أجزأه ،وهق السـة< ٕن الـبل ﷺ صام العاشر ولؿ يـؼؾ أكف صام الحادي طشر
ت إِ َلك َقابِ ٍؾ ََٕصقمـ الت ِ
ّاس َع».
بقـؿا قالَ « :لئِ ْـ ِط ْش ُ
ُ َ ّ
 - 7صقام اإلثـقـ والخؿقس ،لؿا ثبت طـ حديث أبل قتادة ﭬ« :لؿا سئؾ
ِ
اك يقم ولِدْ ُت فِ ِ
ِ
قف
طـ صقام يقم اإلثـقـَ ،ق َال َو ُسئ َؾ َط ْـ َص ْق ِم َي ْق ِم آ ْثـَ ْق ِـ َق َال َذ َ َ ْ ٌ ُ
ت َأ ْو ُأك ِْز َل َط َؾ ّل»(.)2
َو َي ْق ٌم ُب ِع ْث ُ
و َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة ﭬ َأ َّن َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ َق َالُ « :ت ْع َر ُض إَ ْط َؿ ُال َي ْق َم آ ْثـَ ْق ِـ
ِ
َوا ْلخَ ِؿ ِ
ب َأ ْن ُي ْع َر َض َط َؿ ِؾل َو َأكَا َصا ِ ٌؿ»(.)3
قسَ :ف ُلح ُّ
 - 6صقام شعبان ،لحديث طائشة ڤ أهنا قالت« :لؿ َي ُؽ ْـ رسقل اهللِ ﷺ يف
لسـ َِة َأ ْك َث َر ِص َقا ًما مـف يف َش ْع َب َ
َّ
ان»( ،)4أما غقر ذلؽ فال أطؾؿ ،واهلل أطؾؿ.
الش ْف ِر مـ ا َّ
( )1أخرجف أحؿد يف مسـده برقؿ.)4376( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3384( :
( )3أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ ،)969( :والـسائل برقؿ ،)457:( :وهق يف الصحقح الؿسـد لإلمام
القادطل  ،حقث قال فقف :هذا حديث حسـ.
( )4أخرجف البخاري (; ،)3;8ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3378( :

كتاب الصقام

باب ي ١ًٝايكدز
[باب ِ
لقؾة ال َؼ ِ
در]
ُ

:l
قال اهلل تعالك :ﭑﭒﭓﭔﭕ*ﭗﭘﭙﭚﭛ*ﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ*ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ*ﭮﭯﭰﭱﭲ [الؼدر.]7 - 3 :

فا٥د :٠مسٝت ي ١ًٝايكدز بٗرا االضِ:
 - 1لعظؿ إجر فقفا ،ولرفعة مـزلتفا.
 - 2وققؾٕ :ن إطؿال ُتؼدر فقفا.
 - 3وققؾ :لؽثرة اجتؿاع الؿالئؽة فقفا.

َطأي ٌٖ :١ي ١ًٝايكدز مما اختص اهلل  ب٘ ٖر ٙاألَ ،١أّ ٖٞ
يهٌ األَِ ايطابك١؟
وهل لقؾ ٌة اختص اهلل  هبا هذه إمة.
وذهب بعضفؿ إلك أهنا طامة يف بؼقة إمؿ وٓ دلقؾ طؾك ذلؽ.

َطأيَ :١ا ٖ ٛايطلب يف ختصٝص اهلل  هلرا األَ ١بً١ًٝ
ايكدز؟
وققؾ يف سبب اختصاص هذا إمة هبا< ٕهنا قؾقؾة إطؿار ،وكاكت بؼقة
إمؿ صقيؾة إطؿار ،فعقض اهلل  الؿممـقـ هبذه الؾقؾة الؿباركة ،التل هل
خقر مـ ألػ شفر.

َطأيَ :١ت ٢ته ٕٛي ١ًٝايكدز؟

ػ ا ْل ُع َؾ َؿا ُء فِل َل ْق َؾ ِة ا ْل َؼدْ ِر ْ
قال الحافظ  يف الػتحَ :و َق ِد ْ
اختِ َال ًفا
اخ َت َؾ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قـ َق ْق ًٓ ،ك ََؿا َو َق َع َلـَا كَظِ ُقر
كَث ًقراَ ،و َت َح َّص َؾ َلـَا م ْـ َم َذاهبِ ِف ْؿ فل َذل َؽ َأ ْك َث ُر م ْـ َأ ْر َبع َ
اط ِة ا ْلجؿع ِة ،و َق ِد ْاشتَر َكتَا فِل إِ ْخ َػ ِ
ِ ِ
اء ُك ٍّؾ مِـ ُْفؿا ل ِ َق َؼ َع ا ْل ِ
جد فِل َص َؾبِ ِف َؿا.
َذل َؽ فل َس َ ُ ْ َ َ
َ
َ
ا ْل َؼ ْق ُل ْإَ ّو ُلَ :أك ََّفا ُرفِ َع ْت َأ ْص ًال َو َر ْأ ًسا َح َؽا ُه ا ْل ُؿت ََق ِّلل فِل التَّتِ َّؿ ِة َط ِـ
ض ،وا ْل َػ ِ
ِ
اك َفاكِل فِل َش ْرحِ ا ْل ُع ْؿدَ ِة َط ِـ ا ْل َحـ َِػ َّق ِةَ ،و َك َل َّك ُف َخ َط ٌل مِـْ ُفَ .وا َّل ِذي
الر َواف ِ َ
َّ
الشق َع ِةَ ،و َقدْ ر َوى َط ْبدُ الر َّز ِ
َح َؽا ُه السر ِ
وجل َأ َّك ُف َق ْق ُل ِّ
اق مِ ْـ َص ِر ِيؼ َد ُاو َد ْب ِـ َأبِل
َّ
َ
ُ
َط ِ
اص ٍؿ َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ ُي َحـ ََّسُ ،ق ْؾ ُتَِٕ :بِل ُه َر ْي َر َة ﭬَ :ز َط ُؿقا َأ َّن َل ْق َؾ َة ا ْل َؼدْ ِر
ُرفِ َع ْتَ ،ق َال« :ك ََذ َب َم ْـ َق َال َذل ِ َؽ».
ِ ِ
ٍ
ِ
اج َل ْق َؾ َة ا ْل َؼدْ ِر َف َؽ َل َّك ُف َأ ْك َؽ َر َها،
َوم ْـ َص ِر ِيؼ َط ْبد اهلل ْب ِـ َش ِريؽَ ،ق َالَ :ذك ََر ا ْل َح َّج ُ
َف َل َرا َد ِزر ْب ُـ ُح َب ْق ٍ
شَ « :أ ْن َي ْح ِص َب ُف َف َؿـَ َع ُف َق ْق ُم ُف».
ال ّثاكِلَ :أكَّفا َخاص ٌة بِسـ ٍَة و ِ
احدَ ٍة َو َق َع ْت فِل َزم ِـ رس ِ
قل اهللِ ﷺ َح َؽا ُه
َ َ
َّ
َ
َ َ ُ
ا ْل َػاكِ َفاكِل َأ ْي ًضا.
اص ٌة بِ َف ِذ ِه ْإُ َّم ِة َو َل ْؿ َت ُؽ ْـ فِل ْإُ َم ِؿ َق ْب َؾ ُف ْؿَ ،ج َز َم بِ ِف ا ْب ُـ َحبِ ٍ
ال ّثالِ ُ
قب
ثَ :أك ََّفا َخ َّ
ِ
َو َغ ْق ُر ُه مِ َـ ا ْل َؿالِؽِ َّق ِة َو َك َؼ َؾ ُف َط ِـ ا ْل ُج ْؿ ُف ِ
ب «ا ْل ِعدَّ ِة» مِ َـ َّ
الشافِ ِع َّق ِة
قر َو َح َؽا ُه َصاح ُ

كتاب الصقام

يث َأبِل َذر ِطـْدَ الـَّس ِائل حق ُث َق َال فِ ِ
ورجحف ،و ُهق معتَر ٌض بِح ِد ِ
قفُ « :ق ْؾ ُتَ :يا
َ ِّ َ ْ
َ
ٍّ
َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ
رس َ ِ
قن مع ْإَ ْكبِق ِ
اء َفنِ َذا ما ُتقا رفِع ْت؟ َق َال ،َٓ :ب ْؾ ِهل ب ِ
اق َق ٌة» َو ُط ْؿدَ ُت ُف ْؿ
ُ َ
َ
قل اهلل َأ َت ُؽ ُ َ َ
َ َ
َ
َ
َ ُ
ؽ فِل «ا ْلؿق َّصلِ» ب َؾ َغـِل َأ َّن رس َ ِ
َقق ُل مال ِ ٍ
اص َر َأ ْط َؿ َار ُأ َّمتِ ِف َط ْـ َأ ْط َؿ ِ
ار
قل اهلل ﷺ َت َؼ َ
َُ
َ
َ ُ
ْ َ
ِ
ِ ِ
يح
اهلل َل ْق َؾ َة ا ْل َؼدْ ِرَ ،و َه َذا َي ْحتَؿ ُؾ ال َّت ْل ِو َيؾ َف َال َيدْ َف ُع الت َّْص ِر َ
ْإُ َم ِؿ ا ْل َؿاض َقة َف َل ْط َطا ُه ُ
فِل ح ِد ِ
يث َأبِل َذ ٍّر.
َ
ِ
ِ
ِ ِ
قر َط ِـ ا ْل َحـ َِػ َّق ِة َح َؽا ُه
السـَةَ ،و ُه َق َق ْق ٌل َم ْش ُف ٌ
الرابِ ُعَ :أك ََّفا ُم ْؿؽـَ ٌة فل َجؿق ِع َّ
ّ
ان و َأبق ب ْؽ ٍر الر ِازي مِـْفؿ ،ور ِوي مِ ْث ُؾف َط ِـ اب ِـ مسع ٍ
ِ
قد َوا ْب ِـ َط َّب ٍ
اس
ْ َ ْ ُ
ُ ْ َُ َ
ُ
َقاضل َخ ْ َ ُ َ
َّ
ِ
احبف بـَاه َط َؾك دور ِ
ان
َو ِط ْؽ ِر َم َة َو َغ ْق ِر ِه ْؿَ ،و َز َّي َ
ب َه َذا ا ْل َؼ ْق َل َو َق َالَ :ل َع َّؾ َص َ ُ َ ُ
ػ ا ْل ُؿ َف َّؾ ُ
َََ
ان ْإَ ِه َّؾ ِة ،و ُهق َف ِ
ان لِـُ ْؼص ِ
الزم ِ
اسدٌ < َِٕ َّن َذل ِ َؽ َل ْؿ ُي ْع َت َب ْر فِل ِص َقا ِم َر َم َض َ
ان َف َال ُي ْع َت َب ُر
َ َ
َ
َّ َ
فِل َغ ْق ِر ِه َحتَّك ُتـْ َؼ َؾ َل ْق َؾ ُة ا ْل َؼدْ ِر َط ْـ َر َم َض َ
ان .اهـ
قد كَؿا َثب َت فِل ص ِ
وم ْل َخ ُذ اب ِـ مسع ٍ
حقحِ ُم ْسؾِ ٍؿَ ،ط ْـ ُأ َبل ْب ِـ َك ْع ٍ
بَ :أ َّك ُف َأ َرا َد
َ
َ َ
ْ َ ْ ُ
َ َ
ِّ
ِ
َّاس.
َأ ْن َٓ َيتَّؽ َؾ الـ ُ
ِ
ان مؿؽِـَ ٌة فِل ج ِؿق ِع َلقال ِ ِ
قفَ ،و ُه َق َق ْق ُل ا ْب ِـ ُط َؿ َر
َ
َ
ا ْلخَ ام ُسَ :أك ََّفا ُم ْخت ََّص ٌة بِ َر َم َض َ ُ ْ
َاد ص ِ
ٍ
حقحٍ َطـْ ُفَ ،و ُر ِو َي َم ْر ُفق ًطا َطـْ ُف َأ ْخ َر َج ُف َأ ُبق َد ُاو َدَ ،وفِل
َر َوا ُه ا ْب ُـ َأبِل َش ْق َب َة بِنِ ْسـ َ

« َش ْر ِح ا ْل ِفدَ ا َي ِة» ا ْل َج ْز ُم بِ ِف َط ْـ َأبِل َحـِق َػ َة َو َق َال بِ ِف ا ْب ُـ ا ْل ُؿـ ِْذ ِر َوا ْل َؿ َحامِؾِل َو َب ْع ُض
اج»َ ،و َح َؽا ُه اب ُـ ا ْل َح ِ
اج ِ
الشافِ ِع َّق ِة َو َر َّج َح ُف الس ْبؽِل فِل « َش ْر ِح ا ْل ِؿـ َْف ِ
َّ
ب ِر َوا َي ًةَ ،و َق َال
ْ
السر ِ
وجل فِل « َش ْرحِ ا ْل ِفدَ ا َي ِة»َ :ق ْق ُل َأبِل َحـِق َػ َة :إِك ََّفا َتـْت َِؼ ُؾ فِل َج ِؿق ِع َر َم َض َ
ان.
ُ
و َق َال ص ِ
اح َبا ُه :إِك ََّفا فِل َل ْق َؾ ٍة ُم َع َّقـ ٍَة مِـْ ُف ُم ْب َف َؿ ٍةَ ،وك ََذا َق َال الـ ََّس ِػل فِل «ا ْل َؿـْ ُظق َم ِة»:
َ
َ
للللللفرِ
َو َل ْق َؾلللللل ُة ا ْل َؼللللللدْ ِر بِؽُللللللؾ ّ
الش ْ

َاهلللللللللللا َفلللللللللللا ْد ِر
َدا ِل
للللللللللر ٌة َو َط ّقـ َ
َ

وه َذا ا ْل َؼق ُل ح َؽاه ابـ ا ْلعربِل َطـ َقق ٍم وهق الس ِ
اد ُس.
َ َ
ْ َ ُ ْ ُ َ َ ِّ ْ ْ َ ُ َ ّ
ان َح َؽك َط ْـ َأبِل َر ِز ٍ
السابِ ُعَ :أك ََّفا َأ َّو ُل َل ْق َؾ ٍة مِ ْـ َر َم َض َ
الص َحابِ ِّل،
يـ ا ْل ُع َؼ ْقؾِ ِّل َّ
ّ
اص ٍؿ مِـ ح ِد ِ
وروى ابـ َأبِل َط ِ
يث َأك ٍ
َس َق َالَ :ل ْق َؾ ُة ا ْل َؼدْ ِر َأ َّو ُل َل ْق َؾ ٍة مِ ْـ َر َم َض َ
انَ ،ق َال
ْ َ
ََ َ ْ ُ
ابـ َأبِل َط ِ
اص ٍؿَ َٓ :ك ْع َؾ ُؿ َأ َحدً ا َق َال َذل ِ َؽ َغ ْق َر ُه.
ْ ُ
ِ
ال ّث ِامـَ :أكَّفا َلق َؾ ُة الـِّص ِ
اج الدِّ ِ
ػ مِ ْـ َر َم َض َ
يـ ْب ُـ ا ْل ُؿ َؾ ِّؼ ِـ
انَ ،ح َؽا ُه َش ْق ُخـَا س َر ُ
ْ
ُ َ ْ
فِل « َش ْرحِ ا ْل ُع ْؿدَ ِة» َوا َّل ِذي َر َأ ْي ُت فِل «ا ْل ُؿ ْػ ِف ِؿ» ل ِ ْؾ ُؼ ْر ُصبِ ِّل ِح َؽا َي ُة َق ْق ٍل َأك ََّفا َل ْق َؾ ُة
وجل َطـ ص ِ
ِ ِ
ِ
اح ِ
َ ََ
َ
ب «ال ِّط َر ِاز» َفنِ ْن كَاكَا
ْ َ
الـ ِّْصػ م ْـ َش ْع َبانَ ،وكَذا َكؼؾ ُف الس ُر ِّ
مح ُػق َضق ِـ َففق ا ْل َؼق ُل الت ِ
ّاس ُع.
ْ َُ ْ
َ ْ
قط» َأكَّفا فِل الـِّص ِ
ح ِ
وجل» َط ِـ «ا ْلؿ ِ
ُ َ ِ
ِ
ػ ْإَ ِخ ِقر.
ْ
َ
ُ
ث َّؿ َرأ ْي ُت فل « َش ْرحِ الس ُر ِّ
ا ْلع ِ
اش ُرَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة َس ْب َع َط ْش َر َة مِ ْـ َر َم َض َ
انَ ،ر َوى ا ْب ُـ َأبِل َش ْق َب َة َوال َّط َب َراكِل مِ ْـ
َ
ح ِد ِ
يث َز ْي ِد ْب ِـ َأ ْر َق َؿ َق َالَ :ما َأ ُشؽ َو َٓ َأ ْمت َِر َي َأك ََّفا َل ْق َؾ ُة َس ْب َع َط ْش َر َة مِ ْـ َر َم َضا َن
َ
آن .و َأ ْخرجف َأبق داود َط ِـ اب ِـ مسع ٍ
قد َأ ْي ًضا.
ْ َ ْ ُ
َل ْق َؾ َة ُأك ِْز َل ا ْل ُؼ ْر ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ
ا ْل َؼق ُل ا ْلح ِ
ادي ط َشرَ :أكَّفا مبفؿ ٌة فِل ا ْلع ْش ِر ْإَوس ِ
ط َح َؽا ُه الـ ََّق ِوي َو َط َزا ُه
َ
َ
ْ
ْ َ
َ َ َ َُْ َ
ان ْب ِـ َأبِل ا ْل َع ِ
ال َّط َب ِري ل ِ ُع ْث َؿ َ
اص َوا ْل َح َس ِـ ا ْل َب ْص ِر ِّي َو َق َال بِ ِف َب ْع ُض َّ
الشافِ ِع َّق ِة.
ا ْل َؼق ُل ال ّثاكِل ط َشرَ :أكَّفا َلق َؾ ُة َثؿ ِ
ان َط ْش َر َة َق َر ْأ ُت ُف بِ َخ ِّط ا ْل ُؼ ْط ِ
ب ا ْل َح َؾبِ ِّل فِل َش ْر ِح ِف
ْ
َ َ َ ْ َ
َو َذك ََر ُه ا ْب ُـ ا ْل َج ْق ِز ِّي فِل ُم ْشؽِؾِ ِف.
ث َط َشرَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة تِس َع َط ْشر َة ،ر َوا ُه َط ْبدُ الر َّز ِ
ا ْل َؼ ْق ُل ال ّثالِ َ
اق َط ْـ َطؾِ ٍّلَ ،و َط َزا ُه
َّ
َ َ
ْ
َ
اوي َط ِـ اب ِـ مسع ٍ
ت واب ِـ مسع ٍ
ٍ
ِ ِ
قدَ ،و َو َص َؾ ُف ال َّط َح ِ
قد.
ْ َ ْ ُ
ال َّط َب ِري ل َز ْيد ْب ِـ َثابِ َ ْ َ ْ ُ
الرابِ َع َط َش َرَ :أك ََّفا َأ َّو ُل َل ْق َؾ ٍة مِ َـ ا ْل َع ْش ِر ْإَ ِخ ِقرَ ،وإِ َل ْق ِف َم َال َّ
الشافِ ِعل َو َج َز َم
ا ْل َؼ ْق ُل ّ
الشافِ ِعق ِة ،و َلؽِـ َق َال السبؽِل إِ َّكف َلقس مج ُزوما بِ ِف ِطـْدَ ُهؿ ِٓ ِّت َػ ِ
بِ ِف جؿ َ ِ
اق ِف ْؿ
ْ
اط ٌة م َـ َّ َّ َ ْ
ْ
ُ ْ َ َ ْ ً
َ َ

كتاب الصقام

َط َؾك َطدَ ِم ِحـ ِ
ْث َم ْـ َط َّؾ َؼ َي ْق َم ا ْل ِع ْش ِري َـ ِطت َْؼ َط ْب ِد ِه فِل َل ْق َؾ ِة ا ْل َؼدْ ِر َأ َّك ُف َٓ َي ْعتِ ُؼ تِ ْؾ َؽ
ِ ِ
الشف ِر َط َؾك الص ِ
ح ِ
قح بِـَا ًء َط َؾك َأك ََّفا فِل ا ْل َع ْش ِر ْإَ ِخ ِقرَ .وقِ َقؾ:
َّ
ال َّؾ ْق َؾ َةَ ،ب ْؾ بِاكْؼ َضاء َّ ْ
بِاك ِْؼ َض ِ
السـ َِة بِـَا ًء َط َؾك َأك ََّفا َٓ َت ْختَص بِا ْل َع ْش ِر ْإَ ِخ ِقرَ ،ب ْؾ ِهل فِل َر َم َض َ
ان.
اء
َّ
َ
ا ْل َؼ ْق ُل ا ْلخَ ِام َسَ :ط َش َر مِ ْث ُؾ ا َّل ِذي َق ْب َؾ ُف إِ َّٓ َأ َّك ُف إِ ْن ك َ
َان َّ
الش ْف ُر َتا ًّما َف ِف َل َل ْق َؾ ُة
ِ
ا ْل ِع ْش ِريـ وإِ ْن ك َ ِ
يـَ ،و َه َؽ َذا فِل َج ِؿق ِع َّ
الش ْف ِر،
َان كَاق ًصا َف ِف َل َل ْق َؾ ُة إِ ْحدَ ى َوط ْش ِر َ
َ َ
َو ُه َق َق ْق ُل ا ْب ِـ َح ْز ٍمَ ،و َز َطؿ َأ َّك ُف ُي ْجؿ ُع َب ْق َـ ْ ِ
اإل ْخ َب ِ
ار بِ َذل ِ َؽَ ،و َيدُ ل َل ُف َما َر َوا ُه َأ ْح َؿدُ
َ
َ
اوي مِـ ح ِد ِ
َوال َّط َح ِ
يث َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ ُأ َك ْق ٍ
قل اهللِ ﷺ َي ُؼ ُ
س َق َالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
قل:
ْ َ
ٍ ِ
ِ
يـَ ،ف َؼ َال َر ُج ٌؾَ :ه ِذ ِه
ا ْلت َِؿ ُس َ
قها ال َّؾ ْق َؾ َةَ .ق َالَ :وكَاك َْت ت ْؾ َؽ ال َّؾ ْق َؾ ُة َل ْق َؾ َة َث َالث َوط ْش ِر َ
َأو َلك بِ َثؿ ٍ
ان َب ِؼق َـَ .ق َالَ :ب ْؾ َأ ْو َلك بِ َس ْب ٍع َب ِؼق َـَ ،فنِ َّن َه َذا َّ
الش ْف َر َٓ َيتِؿ.
ْ
َ
ِ
ِ
يـَ ،و َس َق ْلتِل ِح َؽا َي ُت ُف َب ْعدُ َ ،و َر َوى
الساد َس َط َش َرَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة ا ْثـَ ْق ِـ َوط ْش ِر َ
ا ْل َؼ ْق ُل ّ
َأحؿدُ مِـ ح ِد ِ
يث َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ ُأ َك ْق ٍ
س َأ َّك ُفَ :س َل َل َر ُس َ
قل اهللِ ﷺ َط ْـ َل ْق َؾ ِة ا ْل َؼدْ ِر َو َذل ِ َؽ
ْ َ
ْ َ
ِ
يـ َف َؼ َال :ك َِؿ ال َّؾ ْق َؾ ُة؟ ُق ْؾ ُتَ :ل ْق َؾ ُة ا ْثـَ ْق ِـ َو ِط ْش ِري َـَ ،ف َؼ َالِ :ه َل
قح َة إِ ْحدَ ى َوط ْش ِر َ
َصبِ َ
ال َّؾ ْق َؾ ُة َأ ِو ا ْل َؼابِ َؾ ُة.
ا ْل َؼق ُل السابِع ط َشرَ :أكَّفا َلق َؾ ُة َث َال ٍ
ث َو ِط ْش ِري َـ َر َوا ُه ُم ْسؾِ ٌؿ َط ْـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ
ّ َ َ َ َ ْ
ْ
يث َأبِل س ِع ٍ
يت َلق َؾ َة ا ْل َؼدْ ِر ُثؿ كُسقت َُفا» َف َذكَر مِ ْث َؾ ح ِد ِ
ُأ َك ْق ٍ
قد َلؽِـَّ ُف َق َال
َ
َ
َ
ّ
س َم ْر ُفق ًطاُ « :أ ِر ُ ْ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
يـ» َو َطـْ ُف َق َالُ « :ق ْؾ ُتَ :يا
يـ» َبدَ َل «إِ ْحدَ ى َوط ْشرِ َ
فقفَ « :ل ْق َؾ َة َث َلث َوط ْشرِ َ
رس َ ِ
قن فِقفاَ ،فؿركِل بِ َؾق َؾ ِة ا ْل َؼدْ ِرَ .ق َال :اك ِْز ْل َلق َؾ َة َث َل ٍ
ِ
ِ
ث
ْ
قل اهلل ،إِ َّن لل َباد َي ًة َأ ُك ُ َ
ْ
ُْ
َ ُ
و ِط ْشرِيـ» وروى ابـ َأبِل َشقب َة بِنِسـ ٍ
قح َط ْـ ُم َع ِ
َاد َص ِح ٍ
او َي َة َق َالَ « :ل ْق َؾ ُة ا ْل َؼدْ ِر َل ْق َؾ ُة
َ ََ َ ْ ُ
َ
َْ ْ
َث َال ٍ
اق فِل ُم ْسـ َِد ِه مِ ْـ َص ِر ِيؼ َأبِل َح ِ
ث َو ِط ْش ِري َـ» َو َر َوا ُه إِ ْس َح ُ
از ٍم َط ْـ َر ُج ٍؾ مِ ْـ َبـِل
قطاَ ،ور َوى َط ْبدُ الر َّز ِ
قب َط ْـ كَافِ ٍع َط ِـ
اض َة َل ُف ُص ْح َب ٌة َم ْر ُف ً
َب َق َ
اق َط ْـ َم ْع َؿ ٍر َط ْـ َأي َ
َّ
َ

َان ُمت ََح ِّر َي َفا َف ْؾ َقت ََح َّر َها َل ْق َؾ َة َسابِ َع ٍة َوك َ
ا ْب ِـ ُط َؿ َر َم ْر ُفق ًطاَ :م ْـ ك َ
قب َي ْغت َِس ُؾ َل ْق َؾ َة
َان َأي ُ
ٍ ِ
قبَ ،و َط ِـ ا ْب ِـ ُج َر ْيجٍ َط ْـ ُط َب ْق ِد اهللِ ْب ِـ َأبِل َي ِزيدَ َط ِـ
َث َالث َوط ْش ِري َـ َو َي َؿس ال ِّط َ
قق ُظ َأ ْه َؾف َلق َؾ َة َث َال ٍ
َان ي ِ
ث َو ِط ْش ِري َـَ ،ور َوى َط ْبدُ الر َّز ِ
ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اق مِ ْـ
ُ ْ
اسَ « :أ َّك ُف ك َ ُ
َّ
َ
َص ِر ِيؼ يق ُكس ب ِـ سق ٍ
ػ َس ِؿ َع َس ِعقدَ ْب َـ ا ْل ُؿ َس َّق ِ
ب َي ُؼ ُ
اس َت َؼا َم َق ْق ُل ا ْل َؼ ْق ِم َط َؾك
ُ َ ْ َ ْ
قلْ :
ِ
ٍ ِ
ِ
قؿ َط ِـ ْإَ ْس َق ِد َط ْـ َط ِائ َش َةَ ،و َط ْـ َص ِر ِيؼ
َأك ََّفا َل ْق َؾ ُة َث َالث َوط ْش ِري َـَ ،وم ْـ َص ِر ِيؼ إِ ْب َراه َ
َان ير َاها َلق َؾ َة َث َال ٍ
ٍ
ث َو ِط ْش ِري َـ.
ْ
َم ْؽ ُحقل َأ َّك ُف ك َ َ َ
ا ْل َؼق ُل ال ّث ِامـ ط َشرَ :أكَّفا َلق َؾ ُة َأرب ٍع و ِط ْش ِريـ كَؿا َت َؼدَّ م مِـ ح ِد ِ
يث ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اس
َ ْ َ
َ َ َ َ ْ َْ َ
ْ
َ َ
اب ،وروى ال َّطقال ِ ِسل مِـ َص ِر ِيؼ َأبِل ك َْضر َة َطـ َأبِل س ِع ٍ
ِ
قد َم ْر ُفق ًطا:
ْ
ْ
َ
فل َه َذا ا ْل َب ِ َ َ َ
َ
َ
« َلق َؾ ُة ا ْل َؼدْ ِر َلق َؾ ُة َأرب ٍع و ِط ْشرِيـ» ور ِوي َذل ِ َؽ َط ِـ اب ِـ مسع ٍ
قد َول ِ َّ
ؾش ْعبِ ِّل َوا ْل َح َس ِـ
ْ َ ْ ُ
َ َُ َ
ْ َْ َ
ْ
آن ك ََز َل َِٕ ْر َب ٍع َو ِط ْش ِري َـ مِ ْـ َر َم َض َ
يث َواثِ َؾ َة َأ َّن ا ْل ُؼ ْر َ
َو َقتَا َد َةَ ،و ُح َّج ُت ُف ْؿ َح ِد ُ
ان،
وروى َأحؿدُ مِـ َص ِر ِيؼ اب ِـ َل ِفقع َة َطـ ي ِزيدَ ب ِـ َأبِل ا ْل َخق ِر الصـَابِ ِ
ح ِّل َط ْـ بِ َال ٍل
ْ
َ
ْ
ََ َ
ْ
ْ َ
ْ
ْ َ
َم ْر ُفق ًطا :ا ْلت َِؿ ُسقا َل ْق َؾ َة ا ْل َؼدْ ِر َل ْق َؾ َة َأ ْر َب ٍع َو ِط ْش ِري َـ َو َقدْ َأ ْخ َط َل ا ْب ُـ َل ِفق َع َة فِل َر ْف ِع ِف َف َؼدْ
اإلسـ ِ
رواه َطؿرو بـ ا ْلح ِ ِ
ِ
َاد َم ْق ُقق ًفا بِ َغ ْق ِر َل ْػظِ ِف ك ََؿا َس َق ْلتِل فِل
َ َ ُ ُْ ْ ُ َ
ارث َط ْـ َي ِزيدَ بِ َف َذا ْ ْ
ظَ :لق َؾ ُة ا ْل َؼدْ ِر َأو ُل السب ِع مِـ ا ْلع ْش ِر ْإَو ِ
ازي بِ َؾ ْػ ِ
َأو ِ
اخ ِر ا ْل َؿ َغ ِ
اخ ِر.
َ
َّ ْ َ َ
َّ
ْ
َ
ا ْل َؼق ُل الت ِ
س َو ِط ْش ِري َـ َح َؽا ُه ا ْب ُـ ا ْل َع َربِل فِل «ا ْل َع ِ
ّاس َع َط َش َرَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة َخ ْؿ ٍ
ار َض ِة»
ْ
ِّ
َو َط َزا ُه ا ْب ُـ ا ْل َج ْق ِز ِّي فِل «ا ْل ُؿ ْشؽِ ِؾ» َِٕبِل َب ْؽ َر َة.
ِ
ِ
يحا إِ َّٓ َأ َّن
ا ْل َؼ ْق ُل ا ْل ِع ْش ُر َ
ونَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة س ٍّت َوط ْش ِري َـَ ،و ُه َق َق ْق ٌل َل ْؿ َأ َر ُه َص ِر ً
اضا َق َال :ما مِـ َلق َؾ ٍة مِـ َلقالِل ا ْلع ْش ِر ْإَ ِخ ِقر إِ َّٓ و َقدْ قِ َقؾ :إِكَّفا فِ ِ
قف.
ِط َق ً
َ
َ
َ
ْ َ
َ ْ ْ
ا ْل َؼق ُل ا ْلح ِ
ونَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة َس ْب ٍع َو ِط ْش ِري َـَ ،و ُه َق ا ْل َجا َّد ُة مِ ْـ َم ْذ َه ِ
ب
ادي َوا ْل ِع ْش ُر َ
َ
ْ
َأ ْح َؿدَ َو ِر َوا َي ٌة َط ْـ َأبِل َحـِق َػ َة َوبِ ِف َج َز َم ُأ َبل ْب ُـ َك ْع ٍ
ػ َط َؾ ْق ِف ك ََؿا َأ ْخ َر َج ُف
ب َو َح َؾ َ

كتاب الصقام

ُم ْسؾِ ٌؿَ ،و َر َوى ُم ْسؾِ ٌؿ َأ ْي ًضا مِ ْـ َص ِر ِيؼ َأبِل َح ِ
از ٍم َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة َق َالَ « :ت َذاك َْركَا َل ْق َؾ َة
ِ
قـ َص َؾ َع ا ْل َؼ َؿ ُر ك ََل ّك ُف ِش ُّؼ َج ْػـ ٍَة؟ َق َال َأ ُبق ا ْل َح َس ِـ
ا ْل َؼدْ ِر َف َؼ َال ﷺَ :أ ُّيؽ ُْؿ َي ْذك ُُر ح َ

ِ
ِ
ِ
ا ْل َػ ِ ِ
الص َػ ِةَ .و َر َوى
يـَ ،فنِ َّن ا ْل َؼ َؿ َر َي ْط ُؾ ُع ف َقفا بِت ْؾ َؽ ِّ
ارسلَ :أ ْيَ :ل ْق َؾ ُة َس ْب ٍع َوط ْش ِر َ
يث اب ِـ مسع ٍ
ال َّطبراكِل مِـ ح ِد ِ
قدُ :سئِ َؾ َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ َط ْـ َل ْق َؾ ِة ا ْل َؼدْ ِر َف َؼ َال َأ ُّيؽ ُْؿ
ْ َ ْ ُ
ْ َ
ََ
ي ْذكُر َلق َؾ َة الصفباو ِ
ات؟ ُق ْؾ ُتَ :أكَاَ ،و َذل ِ َؽ َل ْق َؾ َة َس ْب ٍع َو ِط ْش ِري َـ َو َر َوا ُه ا ْب ُـ َأبِل َش ْق َب َة
ّ َْ َ
َ ُ ْ
ِ
الص َحا َب ِةَ ،وفِل ا ْل َب ِ
اب َط ِـ ا ْب ِـ ُط َؿ َر ِطـْدَ ُم ْسؾِ ٍؿَ « :ر َأى
َاس م َـ َّ
َط ْـ ُط َؿ َر َو ُح َذ ْي َػ َة َوك ٌ
ِ
يـ» َو َِٕ ْح َؿدَ مِ ْـ َح ِديثِ ِف َم ْر ُفق ًطاَ « :ل ْق َؾ ُة ا ْل َؼدْ ِر َل ْق َؾ ُة
َر ُج ٌؾ َل ْق َؾ َة ا ْل َؼدْ ِر َل ْق َؾ َة َس ْب ٍع َوط ْش ِر َ
ِ
ِ
ِ
يـ»
يـ» َوٓ ْب ِـ ا ْل ُؿـ ِْذ ِرَ « :م ْـ ك َ
َان ُمت ََحر َي َفا َف ْؾ َقت ََح ّر َها َل ْق َؾ َة َس ْب ٍع َوط ْشرِ َ
َس ْب ٍع َوط ْشرِ َ
َو َط ْـ َجابِ ِر ْب ِـ َس ُؿ َر َة ك َْح ُق ُه َأ ْخ َر َج ُف ال َّط َب َراكِل فِل َأ ْو َسطِ ِفَ ،و َط ْـ ُم َع ِ
او َي َة ك َْح ُق ُه
الشافِ ِعق ِة َطـ َأ ْك َث ِر ا ْلع َؾؿ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اءَ ،و َقدْ
ْ
ب «ا ْلح ْؾ َقة» م َـ َّ َّ
َأ ْخ َر َج ُف َأ ُبق َد ُاو َد َو َح َؽا ُه َصاح ُ
ُ َ
اس ِطـْدَ ُطؿر فِ ِ
اط ا ْب ِـ َط َّب ٍ
استِـْ َب ُ
قف َو ُم َقا َف َؼ ُت ُف َل ُفَ ،و َز َط َؿ ا ْب ُـ ُقدَ ا َم َة َأ َّن
ََ
َت َؼدَّ َم ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ا ْب َـ َط َّب ٍ
قر ِةَ ،و َقدْ َوا َف َؼ َق ْق َل ُف فِ َقفاِ :ه َل َسابِ ُع
اس َتـْ َب َط َذل َؽ م ْـ طَدَ د كَؾ َؿات الس َ
اس ْ
ِ
ٍ
ض ا ْل َؿالِؽِ َّق ِةَ ،و َبا َل َغ فِل إِ ْك َؽ ِ
يـَ ،و َه َذا َك َؼ َؾ ُف ا ْب ُـ َح ْز ٍم َط ْـ َب ْع ِ
ار ِه،
كَؾِ َؿة َب ْعدَ ا ْلع ْش ِر َ
َك َؼ َؾف ابـ َططِق َة فِل َت ْػ ِس ِقر ِه و َق َال :إِ َّكف مِـ م َؾحِ ال َّت َػ ِ
اس ِقر َو َل ْق َس مِ ْـ َمتِ ِ
قـ ا ْل ِع ْؾ ِؿ.
َ
َّ
ُ ْ ُ
ُ ْ ُ
واس َتـْب َط بع ُضفؿ َذل ِ َؽ فِل ِجف ٍة ُأ ْخرى َف َؼ َالَ :لق َؾ ُة ا ْل َؼدْ ِر تِسع ُة َأحر ٍ
فَ ،و َقدْ
ْ
َ
ْ َ ُْ
َ
َ ْ َ َْ ُ ْ
ِ
ث مر ٍ
ُأ ِطقدَ ْت فِل الس ِ
اتَ ،ف َذل ِ َؽ َس ْب ٌع َو ِط ْش ُر َ
ب «ا ْل َؽافِل»
ونَ .و َق َال َصاح ُ
قرة َث َال َ َ َّ
َ
قط» :مـ َق َال ل ِ َزوجتِ ِفَ :أك ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْت َصال ِ ٌؼ َل ْق َؾ َة ا ْل َؼدْ ِرُ .ص ِّؾ َؼ ْت َل ْق َؾ َة
ْ َ
م َـ ا ْل َحـَػ َّقةَ ،وك ََذا «ا ْل ُؿح ُ َ ْ
َس ْب ٍع َو ِط ْش ِري َـ< َِٕ َّن ا ْل َعا َّم َة َت ْعت َِؼدُ َأك ََّفا َل ْق َؾ ُة ا ْل َؼدْ ِر.
ٍ ِ
يـ َو َقدْ َت َؼدَّ َم َت ْق ِج ُقف ُف َق ْب ُؾ بِ َؼ ْق ٍل.
ا ْل َؼ ْق ُل ال ّثاكِل َوا ْل ِع ْش ُر َ
ونَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة َث َؿان َوط ْش ِر َ
ا ْل َؼ ْق ُل ال ّثالِ ُ
ونَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة تِ ْس ٍع َو ِط ْش ِري َـَ ،ح َؽا ُه ا ْب ُـ ا ْل َع َربِ ِّل.
ث َوا ْل ِع ْش ُر َ

ِ
اض َوالسر ِ
وجل فِل « َش ْر ِح
قـ َح َؽا ُه ِط َق ٌ
الرابِ ُع َوا ْل ِع ْش ُر َ
ونَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة َث َالث َ
ُ
ا ْل َؼ ْق ُل ّ
ا ْل ِفدَ ا َي ِة» َو َر َوا ُه ُم َح َّؿدُ ْب ُـ ك َْص ٍر َوال َّط َب ِري َط ْـ ُم َع ِ
او َي َة َو َأ ْح َؿدُ مِ ْـ َص ِر ِيؼ َأبِل َسؾِ َؿ َة

َط ْـ َأبِل ُه َر ْي َر َة.

ونَ :أك ََّفا فِل َأ ْو َت ِ
ار ا ْل َع ْش ِر ْإَ ِخ ِقرَ ،و َط َؾ ْق ِف َيدُ ل َح ِد ُ
يث
ا ْل َؼ ْق ُل ا ْل َخ ِام ُس َوا ْل ِع ْش ُر َ
ابَ ،و ُه َق َأر َج ُح ْإَ ْق َق ِ
َط ِائ َش َة َو َغ ْق ِر َها فِل َه َذا ا ْل َب ِ
الَ ،و َص َار إِ َل ْق ِف َأ ُبق َث ْق ٍر َوا ْل ُؿ َزكِل
ْ
ِ
وابـ ُخ َزيؿ َة وجؿ َ ِ
اء ا ْلؿ َذ ِ
اه ِ
ب.
اط ٌة م ْـ ُط َؾ َؿ َ
َ ْ ُ َْ َ َ َ
ا ْل َؼق ُل الس ِ
ون :مِ ْث ُؾ ُف بِ ِز َيا َد ِة ال َّؾ ْق َؾ ِة ْإَ ِخ َقر ِةَ .ر َوا ُه الت ِّْرمِ ِذي مِ ْـ
اد ُس َوا ْل ِع ْش ُر َ
ْ
ّ
يث ُطباد َة ب ِـ الصامِ ِ
يث َأبِل ب ْؽر َة و َأحؿدُ مِـ ح ِد ِ
ح ِد ِ
ت.
َّ
ْ َ
َ
َ َ ْ
َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َص
ابع َوا ْل ِع ْش ُر َ
ونَ :تـْتَؼ ُؾ فل ا ْل َع ْش ِر ْإَخ ِقر ُك ِّؾف َقا َل ُف َأ ُبق ق َال َب َة َوك َّ
الس ُ
ا ْل َؼ ْق ُل ّ
َط َؾ ْق ِف َمال ِ ٌؽ َوال َّث ْق ِري َو َأ ْح َؿدُ َوإِ ْس َح ُ
او ْر ِدي َأ َّك ُف ُم َّت َػ ٌؼ َط َؾ ْق ِف; َو َك َل َّك ُف
اق َو َز َط َؿ ا ْل َؿ َ
َأ َخ َذه مِـ ح ِد ِ
يث ا ْب ِـ َط َّب ٍ
الص َحا َب َة ا َّت َػ ُؼقا َط َؾك َأك ََّفا فِل ا ْل َع ْش ِر ْإَ ِخ ِقر ُث َّؿ
اس َأ َّن َّ
ُ ْ َ
اخ َت َؾ ُػقا فِل َت ْع ِققـ ِ َفا مِـْ ُف ك ََؿا َت َؼدَّ َمَ ،و ُي َم ِّيدُ ك َْقك ََفا فِل ا ْل َع ْش ِر ْإَ ِخ ِقر َح ِد ُ
ْ
يث َأبِل
قد الص ِ
س ِع ٍ
ػ ا ْل َع ْش َر ْإَ ْو َس َط «إِ ّن ا ّل ِذي
اط َت َؽ َ
حقحِ َأ َّن ِج ْب ِر َيؾ َق َال لِؾـَّبِ ِّل ﷺ َل َّؿا ْ
َّ
َ
ب َأ َم َام َ
اطتِ َؽافِ ِف ﷺ ا ْل َع ْش َر ْإَ ِخ َقر فِل
ؽ» َو َقدْ َت َؼدَّ َم ِذك ُْر ُه َق ِري ًباَ ،و َت َؼدَّ َم ِذك ُْر ْ
َت ْط ُؾ ُ
اج ِف بعدَ ه و ِآجتِفاد فِ ِ
قف ك ََؿا فِل ا ْل َب ِ
َص َؾ ِ
اب ا َّل ِذي َب ْعدَ ُه،
ب َل ْق َؾ ِة ا ْل َؼدْ ِر َوا ْطتِ َؽ ُ
اف َأ ْز َو ِ َ ْ ُ َ ْ َ ُ
قن بِ ِفَ ،ف ِؿـْفؿ مـ َق َالِ :هل فِ ِ
ػ ا ْل َؼائِ ُؾ َ
َو ْ
قف ُم ْحت ََؿ َؾ ٌة َط َؾك َحدٍّ َس َق ٍاءَ .ك َؼ َؾ ُف
اخ َت َؾ َ
ُ ْ َ ْ
َ
الرافِ ِعل َط ْـ مال ِ ٍؽ َو َض َّع َػف اب ُـ ا ْل َح ِ
اج ِ
ب.
ُ ْ
َ
َّ
ومِـْفؿ مـ َق َال :بع ُض َلقال ِ ِ
قف َأ ْر َجك مِ ْـ َب ْع ٍ
ضَ ،ف َؼ َال َّ
الشافِ ِعلَ :أ ْر َجا ُه َل ْق َؾ ُة
َ
َْ
َ ُ ْ َ ْ
ون.
إِ ْحدَ ى َو ِط ْش ِري َـَ ،و ُه َق ا ْل َؼ ْق ُل ال ّث ِام ُـ َوا ْل ِع ْش ُر َ
ث و ِط ْش ِريـ .وهق ا ْل َؼق ُل الت ِ
ٍ
ِ
ون.
ّاس ُع َوا ْل ِع ْش ُر َ
َ َ ُ َ ْ
َوق َقؾُ :أ َرا ُه َل ْق َؾ َة َث َال َ
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قن.
َوقِ َقؾَ :أ ْر َجا ُه َل ْق َؾ ُة َس ْب ٍع َو ِط ْش ِري َـَ .و ُه َق ا ْل َؼ ْق ُل ال ّث َل ُث َ
ِ
قنَ :أكَّفا َتـْت َِؼ ُؾ فِل السب ِع ْإَو ِ
اخ ِرَ ،و َقدْ َت َؼدَّ َم َب َق ُ
ان
َ
َّ ْ
ا ْل َؼ ْق ُل ا ْل َحادي َوال ّث َل ُث َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
الش ْف ِر َأ ْو َ
الس ْب ِع مِ ْـ َ
آخ ِر َّ
آخ ِر
ا ْل ُؿ َراد مـْ ُف فل َحديث ا ْب ِـ ُط َؿ َرَ :ه ِؾ ا ْل ُؿ َرا ُد َل َقالل َّ
َس ْب َع ٍة ُت َعد مِ َـ َّ
قن.
الش ْف ِر؟ َو َي ْخ ُر ُج مِ ْـ َذل ِ َؽ .ا ْل َؼ ْق ُل ال ّثاكِل َوال ّث َل ُث َ
احب «ا ْلؿ ِح ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ا ْل َؼ ْق ُل ال ّثالِ ُ
قط»
ث َوال ّث َل ُث َ
قنَ :أك ََّفا َتـْتَؼ ُؾ فل الـ ِّْصػ ْإَخ ِقرَ ،ذك ََر ُه َص ُ ُ
ػ ومحؿ ٍد ،وح َؽاه إِمام ا ْلحرمق ِـ َطـ ص ِ
ب «ال َّت ْؼ ِر ِ
اح ِ
يب».
ْ َ
قس َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ
َط ْـ َأبِل ُي ُ
قنَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة ِس َّت َط ْش َر َة َأ ْو َس ْب َع َط ْش َر َةَ .ر َوا ُه ا ْل َح ِ
ار ُ
ث ْب ُـ
الرابِ ُع َوال ّث َل ُث َ
ا ْل َؼ ْق ُل ّ
َأبِل ُأسام َة مِـ ح ِد ِ
يث َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ الز َب ْق ِر.
َ َ ْ َ
قنَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة َس ْب َع َط ْش َر َة َأ ْو تِ ْس َع َط ْش َر َة َأ ْو إِ ْحدَ ى
ا ْل َؼ ْق ُل ا ْلخَ ِام ُس َوال ّث َل ُث َ
َاد َض ِع ٍ
َس بِنِسـ ٍ
ِ ِ
و ِط ْش ِريـ .رواه س ِعقدُ بـ مـْص ٍ ِ
قػ.
ْ ُ َ ُ
َ
قر م ْـ َحديث َأك ٍ ْ
َ َ َ ُ َ
ا ْل َؼق ُل الس ِ
قنَ :أك ََّفا فِل َأ َّو ِل َل ْق َؾ ٍة مِ ْـ َر َم َض َ
ان َأ ْو َ
آخ ِر َل ْق َؾ ٍةَ .ر َوا ُه
اد ُس َوال ّث َل ُث َ
ْ
ّ
َاد َض ِع ٍ
َس بِنِسـ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
قػ.
ا ْب ُـ َأبِل َطاص ٍؿ م ْـ َحديث َأك ٍ ْ
قنَ :أكَّفا َأو ُل َلق َؾ ٍة َأو َت ِ
اس ُع َل ْق َؾ ٍة َأ ْو َسابِ َع َط ْش َر َة َأ ْو إِ ْحدَ ى
السابِ ُع َوال ّث َل ُث َ َ َّ ْ ْ
ا ْل َؼ ْق ُل ّ
َاد َض ِع ٍ
َس بِنِسـ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
قػ.
َوط ْش ِر َ
يـ َأ ْو آخ ُر َل ْق َؾةَ .ر َوا ُه ا ْب ُـ َم ْر َد َو ْيف فل َت ْػس ِقره َط ْـ َأك ٍ ْ
ٍ ِ
ِ
يـ.
ا ْل َؼ ْق ُل ال ّث ِام ُـ َوال ّث َل ُث َ
قنَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة ت ْس َع َط ْش َر َة َأ ْو إِ ْحدَ ى َط ْش َر َة َأ ْو َث َالث َوط ْش ِر َ
َاد فِ ِقف م َؼ ٌال ،و َطبدُ الر َّز ِاق مِـ ح ِد ِ
قد بِنِسـ ٍ
يث اب ِـ مسع ٍ
رواه َأبق داود مِـ ح ِد ِ
يث َطؾِ ٍّل
ْ َ
ْ َ ْ ُ
ََ ُ ُ َ ُ َ ْ َ
َ ْ َّ
َ
ْ
يث َط ِائ َش َة بِنِسـ ٍ
قر مِـ ح ِد ِ
ِ
ِ
ٍ
َاد ُمـْ َؼطِ ٍع َأ ْي ًضا.
بِنِ ْسـَاد ُمـْ َؼط ٍعَ ،و َسعقدُ ْب ُـ َمـ ُْص ٍ ْ َ
ْ
ِ
قنَ :لق َؾ ُة َث َال ٍ
ث َو ِط ْش ِري َـ َأ ْو َس ْب ٍع َو ِط ْش ِري َـَ .و ُه َق َم ْل ُخق ٌذ
ا ْل َؼ ْق ُل التّاس ُع َوال ّث َل ُث َ ْ
مِـ ح ِد ِ
اس فِل ا ْل َب ِ
يث ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اب َح ْق ُث َق َالَ « :س ْب ٌع َي ْب َؼ ْق َـ َأ ْو َس ْب ٌع َي ْؿ ِضق َـ»
ْ َ
و َِٕحؿدَ مِـ ح ِد ِ
يث الـعؿ ِ
ان ْب ِـ َب ِش ٍقرَ « :سابِ َع ٌة َت ْؿ ِضل َأ ْو َسابِ َع ٌة َت ْب َؼك» َق َال
ْ َ
ْ َ
َ ْ َ

قن َلق َؾ ُة َث َال ٍ
ِ
انَ :فـ َْح ُـ َك ُؼ ُ
الـ ْع َؿ ُ
ث َو ِط ْش ِري َـ.
قل َل ْق َؾ ُة َس ْب ٍع َوط ْش ِري َـ َو َأ ْك ُت ْؿ َت ُؼق ُل َ ْ
ٍ ِ
ِ
يـَ ،أ ْو َخ ْؿ ٍ
س
ا ْل َؼ ْق ُل ْإَ ْر َب ُع َ
قنَ :ل ْق َؾ ُة إِ ْحدَ ى َوط ْش ِري َـَ ،أ ْو َث َالث َوط ْش ِر َ
يث ُطباد َة ب ِـ الصامِ ِ
اب ا َّل ِذي بعدَ ه مِـ ح ِد ِ
َو ِط ْش ِري َـ ك ََؿا َس َق ْلتِل فِل ا ْل َب ِ
تَ ،و َِٕبِل
َّ
َْ ُ ْ َ
َ َ ْ
ظَ « :ت ِ
داود مِـ ح ِديثِ ِف بِ َؾ ْػ ِ
اس َع ٌة َت ْب َؼك َسابِ َع ٌة َت ْب َؼك َخامِ َس ٌة َت ْب َؼك» َق َال َمال ِ ٌؽ فِل
َ ُ َ ْ َ
«ا ْلؿدَ وك َِة» َقق ُلفَ « :ت ِ
اس َع ٌة َت ْب َؼك» َل ْق َؾ ُة إِ ْحدَ ى َو ِط ْش ِري َـ إِ َل ْخ.
ُ َّ
ْ ُ
ِ
قنَ :أكَّفا مـْح ِصر ٌة فِل السب ِع ْإَو ِ
اخ ِر مِ ْـ َر َم َض َ
ان<
َ
َّ ْ
ا ْل َؼ ْق ُل ا ْل َحادي َو ْإَ ْر َب ُع َ َ ُ َ َ
لِح ِد ِ
يث ا ْب ِـ ُط َؿ َر فِل ا ْل َب ِ
اب ا َّل ِذي َق ْب َؾ ُف.
َ
قنَ :أكَّفا َلق َؾ ُة ا ْثـَ َتق ِـ و ِط ْش ِريـ َأو َث َال ٍ
ث َو ِط ْش ِري َـ<
ا ْل َؼ ْق ُل ال ّثاكِل َو ْإَ ْر َب ُع َ
َ ْ
ْ َ
َ ْ
لِح ِد ِ
يث َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ ُأ َك ْق ٍ
س ِطـْدَ َأ ْح َؿدَ .
َ
قنَ :أكَّفا فِل َأ ِش َػا ِع ا ْلع ْش ِر ا ْلقس ِ
ا ْل َؼ ْق ُل ال ّثالِ ُ
ط َوا ْل َع ْش ِر ْإَ ِخ ِقرَ .ق َر ْأ ُت ُف
َ
ث َو ْإَ ْر َب ُع َ َ
َ َ
اي.
بِ َخ ِّط ُم َغ ْؾ َط ْ
قنَ :أك ََّفا َل ْق َؾ ُة ال َّثال ِ َث ِة مِ َـ ا ْل َع ْش ِر ْإَ ِخ ِقر َأ ِو ا ْل َخامِ َس ِة مِـْ ُف.
الرابِ ُع َو ْإَ ْر َب ُع َ
ا ْل َؼ ْق ُل ّ
يث مع ِ
ِ ِ
ِ
اذ ْب ِـ َج َب ٍؾَ ،وا ْل َػ ْر ُق َب ْقـَ ُف َو َب ْق َـ َما َت َؼدَّ َم َأ َّن ال َّثال ِ َث َة َت ْحت َِؿ ُؾ
َر َوا ُه َأ ْح َؿدُ م ْـ َحد ُ َ
ث و ِط ْش ِريـ ،و َتحت َِؿ ُؾ َلق َؾ َة سب ٍع و ِط ْش ِريـَ ،ف َتـْحؾ إِ َلك َأكَّفا َلق َؾ ُة َث َال ٍ
ٍ
ث
َ ْ
َ
َ
ْ َ ْ َ
َ َ ْ
َل ْق َؾ َة َث َال َ
ِ
و ِط ْش ِريـ َأو َخؿ ٍ ِ
يـَ ،وبِ َف َذا َي َت َغا َي ُر َه َذا ا ْل َؼ ْق ُل مِ َّؿا َم َضك.
س َوط ْش ِري َـ َأ ْو َس ْب ٍع َوط ْش ِر َ
َ
َ ْ ْ
ِ
ان مِـ َأو ِل الـِّص ِ
قنَ :أكَّفا فِل سب ٍع َأو َثؿ ٍ
ػ ال َّثاكِل.
ْ
ْ َّ
ا ْل َؼ ْق ُل ا ْلخَ ام ُس َو ْإَ ْر َب ُع َ َ
َ ْ ْ َ
َر َوى ال َّط َح ِ
اوي مِ ْـ َص ِر ِيؼ َططِ َّق َة ْب ِـ َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ ُأ َك ْق ٍ
س َط ْـ َأبِ ِقف َأ َّك ُف « َس َل َل الـَّبِ َّل ﷺ َط ْـ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ،
َل ْق َؾة ا ْل َؼدْ ِر َف َؼ َال :ت ََح ّر َها فل الـ ْصػ ْإَخق ِرُ .ث َّؿ َطا َد َف َس َل َل ُف َف َؼ َال :إِ َلك َث َلث َوط ْشرِ َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
َق َالَ :وك َ
يـُ ،ث َّؿ َي ْؼ ُص ُر».
َان َط ْبدُ اهلل ُي ْح ِقل َل ْق َؾ َة س َّت َط ْش َر َة إِ َلك َل ْق َؾة َث َالث َوط ْش ِر َ
ِ
قنَ :أكَّفا فِل َأو ِل َلق َؾ ٍة َأو ِ
آخ ِر َل ْق َؾ ٍة َأ ِو ا ْل ِق ْت ِر مِ َـ ال َّؾ ْق ِؾ.
َّ ْ ْ
الساد ُس َو ْإَ ْر َب ُع َ َ
ا ْل َؼ ْق ُل ّ
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ِ
ِ
ِ
َأ ْخ َر َج ُف َأ ُبق َد ُاو َد فِل ِكت ِ
قؿ َط ْـ َأبِل َخ َؾدَ َة َط ْـ
َاب «ا ْل َؿ َراسق ِؾ» َط ْـ ُم ْسؾ ِؿ ْب ِـ إِ ْب َراه َ
َأبِل ا ْل َعال ِ َق ِةَ :أ َّن َأ ْط َرابِ ًّقا َأ َتك الـَّبِ َّل ﷺ َو ُه َق ُي َص ِّؾل َف َؼا َل َل ُفَ :متَك َل ْق َؾ ُة ا ْل َؼدْ ِر؟ َف َؼ َال:
قها فِل َأو ِل َلق َؾ ٍة و ِ
ات.
آخ ِر َل ْق َؾ ٍة َوا ْل ِق ْت ِر مِ َـ ال َّؾ ْق ِؾ َو َه َذا ُم ْر َس ٌؾ ِر َجا ُل ُف ثِ َؼ ٌ
ا ْص ُؾ ُب َ
َّ ْ َ
َاها بعدَ ال َّثال ِ ِ
وج ِؿقع َه ِذ ِه ْإَ ْقق ِ ِ
ث َفف ُؾؿ جرا مت َِّػ َؼ ٌة َط َؾك إِم َؽ ِ
ان
ال ا َّلتل َح َؽ ْقـ َ َ ْ
َ
َ َ ُ
ْ
َ َّ َ ًّ ُ
حصقلِفا وا ْلح ِّث َط َؾك ا ْلتِؿ ِ
اس َفا.
ُ ُ َ َ َ
َ
ِ
قح َأك ََّفا َٓ ُت ْع َؾ ُؿَ ،و َه َذا َي ْص ُؾ ُح َأ ْن َي ُؽ َ
قن َق ْق ًٓ َ
آخ َر،
الصح ُ
َو َق َال ا ْب ُـ ا ْل َع َربِ ِّلَّ :
ِ
و َأ ْك َؽر َه َذا ا ْل َؼق َل الـَّق ِوي و َق َالَ :قدْ َت َظ َ ِ
يث بِنِم َؽ ِ
ان ا ْل ِع ْؾ ِؿ بِ َفاَ ،و َأ ْخ َب َر
َ
َ
ْ
اه َرت ْإَ َحاد ُ ْ
َ َ

ِ ِ
ِ
ِ
قـَ ،ف َال م ْعـَك ِ ِ
إل ْك َؽ ِ
ار َذل ِ َؽ.
الصالح َ
بِف َج َؿا َط ٌة م َـ َّ
َ
ػ َقق ًٓ جق َز فِ ِ
َو َك َؼ َؾ ال َّط َح ِ
قف َأ َّك ُف َي َرى َأك ََّفا َل ْق َؾ ُة َأ ْر َب ٍع
قس َ ْ َ َّ
اوي َط ْـ َأبِل ُي ُ
ِ
يـَ ،أ ْو َس ْب ٍع َو ِط ْش ِري َـَ ،فنِ ْن َث َب َت َذل ِ َؽ َطـْ ُف َف ُف َق َق ْق ٌل َ
آخ ُر.
َوط ْش ِر َ
آخر ما َو َق ْػ ُت َط َؾ ْق ِف مِ َـ ْإَ ْق َق ِ
ال َو َب ْع ُض َفا ُي ْؿؽِ ُـ َرد ُه إِ َلك َب ْع ٍ
ضَ ،وإِ ْن ك َ
َان
َه َذا َ ُ َ
َض ِ
اه ُر َها ال َّت َغا ُي َرَ ،و َأ ْر َج ُح َفا ُك ِّؾ َفا َأك ََّفا فِل ِو ْت ٍر مِ َـ ا ْل َع ْش ِر ْإَ ِخ ِقر َو َأك ََّفا َتـْت َِؼ ُؾ ك ََؿا ُي ْػ َف ُؿ
اد ِ
مِـ َأح ِ
يث َه َذا ا ْل َب ِ
اها َأ ْو َت ُار ا ْل َع ْش ِرَ ،و َأ ْر َجك َأ ْو َت ِار ا ْل َع ْش ِر ِطـْدَ َّ
الشافِ ِع َّق ِة
ابَ ،و َأ ْر َج َ
ْ َ
يث َأبِل س ِع ٍ
ث و ِط ْش ِريـ َط َؾك ما فِل ح ِد ِ
ٍ
ِ
قد َو َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ
َ
َ
يـ َأ ْو َث َال َ
َل ْق َؾ ُة إِ ْحدَ ى َوط ْش ِر َ
َ
َ
ِ
اها ِطـْدَ ا ْل ُج ْؿ ُف ِ
ُأ َك ْق ٍ
يـَ ،و َقدْ َت َؼدَّ َم ْت َأ ِد َّل ُة َذل ِ َؽ .اهـ
سَ ،و َأ ْر َج َ
قر َل ْق َؾ ُة َس ْب ٍع َوط ْش ِر َ
والصحقح أهنا يف العشر إواخر مـ رمضان< فعـ َأبِل س ِع ٍ
قد ا ْل ُخدْ ِر ِّي ﭬ،
َ ْ
َ
َق َال :إِ َّن َر ُس َ
ػ ا ْل َع ْش َر ْإَ َّو َل مِ ْـ َر َم َض َ
ػ ا ْل َع ْش َر
انُ ،ث َّؿ ا ْط َت َؽ َ
قل اهللِ ﷺ ا ْط َت َؽ َ
اها فِل
ْإَ ْو َس َط ،فِل ُق َّب ٍة ُت ْركِ َّق ٍة َط َؾك ُسدَّ تِ َفا َح ِص ٌقرَ ،ق َالَ :ف َل َخ َذ ا ْل َح ِص َقر بِ َق ِد ِه َفـ ََّح َ
ِ
ِ ِ
ت ا ْل َع ْش َر
َّاسَ ،فدَ ك َْقا مِـْ ُفَ ،ف َؼ َال« :إِكل ا ْط َت َؽ ْػ ُ
كَاح َقة ا ْل ُؼ َّبةُ ،ث َّؿ َأ ْص َؾ َع َر ْأ َس ُف َف َؽ َّؾ َؿ الـ َ
قتَ ،ف ِؼ َ
قؾ لِل :إِك َّفا
ت ا ْل َع ْش َر ْإَ ْو َس َطُ ،ث ّؿ ُأتِ ُ
ْإَ ّو َلَ ،أ ْلت َِؿ ُس َه ِذ ِه ال ّؾ ْق َؾ َةُ ،ث ّؿ ا ْط َت َؽ ْػ ُ

ِ
ِ
ػ َف ْؾ َق ْعتَؽِ ْ
ب ِمـْؽ ُْؿ َأ ْن َي ْعتَؽِ َ
َّاس َم َع ُف،
ػ» َفا ْط َت َؽ َ
ػ الـ ُ
فل ا ْل َع ْشرِ ْإَ َواخرَِ ،ف َؿ ْـ َأ َح ّ
قـ وم ٍ
ِ ِ
اء» َف َل ْص َب َح مِ ْـ َل ْق َؾ ِة
َق َالَ « :وإِكل ُأ ِريت َُفا َل ْق َؾ َة ِو ْترٍَ ،وإِكل َأ ْس ُجدُ َصبِ َ
قحت ََفا فل ص ٍ َ َ
ِ
ِ
َػ ا ْل َؿ ْس ِجدُ ،
الس َؿا ُءَ ،ف َقك َ
إِ ْحدَ ى َوط ْش ِر َ
يـَ ،و َقدْ َقا َم إِ َلك الص ْبحِ َ ،ف َؿ َط َرت َّ
ِ
قـ َف َر َغ مِ ْـ َص َال ِة الص ْب ِحَ ،و َجبِقـُ ُف َو َر ْو َث ُة َأك ِْػ ِف
َف َل ْب َص ْر ُت ال ِّطق َـ َوا ْل َؿا َءَ ،ف َخ َر َج ح َ
قفؿا ال ِّطقـ وا ْلؿاء ،وإِ َذا ِهل َلق َؾ ُة إِحدَ ى و ِط ْش ِريـ مِـ ا ْلع ْش ِر ْإَو ِ
ِ
اخ ِر»(.)1
َ
َ َ َ
َ
َ ْ ْ
ُ َ َ ُ َ
ف َِ
ثؿ إكف قد ثبتت طـ طدة مـ الصحابة ﭫ ،أهنا يف لقؾة السابع والعشريـ
جز ًما ،وجاء طـ بعضفؿ أهنا وقعت لرسقل اهلل ﷺ يف لقؾة القاحد والعشريـ،
كؿا هق حديث أبل سعقد ﭬ وكذلؽ لقؾة الثالث والعشريـ ،كؿا يف حديث
طبداهلل بـ أكقس ﭬ ،وجاء أهنا يف لقؾة الخامس والعشريـ.
وأما ققل ابـ مسعقد ﭬ« :مـ قام العام أدرك لقؾة الؼدر» ،ففق طؾك
ضاهره ،وٓ يريد أهنا يف كؾ العام ،ولؽـ مـ قام لقؾ العام كؾف< ٓبد أن يدرك لقؾة
الؼدرٕ ،ن لقؾة الؼدر يف العشر إواخر مـ رمضان ،وهل يف العام.
وكذا ققل مـ قال :مـ قام رمضان أدرك لقؾة الؼدر.
وروي طـ سعقد بـ الؿسقب« :مـ صؾك العشاء يف جؿاطة فؼد أدرك لقؾة
الؼدر» ،لؽـ إفضؾ أن يؼقؿفا ،ويصؾل فقفا ،لؼقل الـبل ﷺَ « :م ْـ َقا َم َل ْق َؾ َة
احتِ َسا ًبا غ ُِػ َر َل ُف»(.)2
يؿاكًا َو ْ
ا ْل َؼدْ ِر إِ َ
وقد صؾك الـبل ﷺ «لقؾة الؼدر مـ وقت العشاء حتك كاد أن يدركفؿ
الػالح» كؿا يف حديث أبل ذر ﭬ أخرجف الـسائل (.)3586
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)4649( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3389( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)3;63ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)986( :

كتاب الصقام

وصؾك لقؾة الثالث والعشريـ إلك ثؾث الؾقؾ ،وصؾك لقؾة الخامس
والعشريـ إلك كصػ الؾقؾ .أخرجف الـسائل ( )3868طـ الـعؿان بـ بشقر ،هذا
الذي ثبت طـ الـبل ﷺ وهذا ما يسؿك بصالة الرتاويح ،أو غقر ذلؽ مـ
الصؾقات وسقليت بقاكف إن شاء اهلل.

حتس ٟي ١ًٝايكدز
َ ( - 211ط ْـ َط ْب ِد اهَّلل ِ ْب ِـ ُط َؿ َر ﭭَ « :أ ّن ِر َج ًآ ِم ْـ َأ ْص َحا ِ
ب الـّبِل ﷺ ُأ ُروا َل ْق َؾ َة
ا ْل َؼدْ ِر فِل ا ْلؿـَا ِم فِل السب ِع إَو ِ
اخرَِ .ف َؼ َال الـّبِ ُّل ﷺَ :أ َرى ُرؤْ َياك ُْؿ َقدْ ت ََقا َص َل ْت فِل
َ
ّ ْ
َ
َان متَحريفا َف ْؾقتَحرها فِل السب ِع إَو ِ
ِ
اخرِ»(.))1
َ
ّ ْ
الس ْب ِع إَ َواخرَِ .ف َؿ ْـ ك َ ُ َ َ َ َ ّ َ
ّ
ت َ
َقاصل ْت :تقافؼت.

قل اهَّلل ِ ﷺ َق َال« :ت ََح ّر ْوا َل ْق َؾ َة ا ْل َؼدْ ِر فِل ا ْل ِق ْترِ
( - 212و َط ْـ َطا ِ َش َة ڤ َأ ّن َر ُس َ

ِمـ ا ْلع ْشرِ إَو ِ
اخرِ»(.))2
َ
ْ َ
قد ا ْل ُخدْ ِري ﭬَ « :أن رس َ ِ
( - 213وطـ َأبِل س ِع ٍ
َان َي ْعتَؽِ ُ
ػ ِفل
قل اهَّلل ﷺ ك َ
َ ْ
ّ َ ُ
َ
ِ
ا ْلع ْش ِر إَوس ِ
انَ .فا ْط َتؽ َ
يـ
َػ َط ًاماَ ،حتّك إ َذا كَاك ْ
ط ِم ْـ َر َم َض َ
إحدَ ى َوط ْشرِ َ
َت َل ْق َؾ ُة ْ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
َػ َم ِعل َف ْؾ َق ْعتَؽِ ْ
قحتِ َفا ِم ْـ ا ْطتِؽَافِ ِف َ -ق َالَ :م ْـ ا ْطتَؽ َ
ػ
 َوه َل ال ّؾ ْق َؾ ُة ا ّلتل َيخْ ُر ُج م ْـ َصبِ َيت ه ِذ ِه ال ّؾق َؾ َةُ .ثؿ ُأك ِْسقتُفا ،و َقدْ ر َأيتُـِل َأسجدُ ِفل م ٍ
ِ
اء َوصِ ٍ
قـ
ْ ُ
ا ْل َع ْش َر إَ َواخ َر َف َؼدْ ُأ ِر ُ َ
َ
ّ
ْ
َ َ َ ْ
اخرِ .وا ْلت َِؿسقها ِفل كُؾ ِو ْترٍَ .فؿ َطر ِ
ِمـ صبِقحتِفاَ .فا ْلت َِؿسقها فِل ا ْلع ْشرِ إَو ِ
ت
ْ َ َ َ
ُ َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ َ
َػ ا ْل َؿ ْس ِ
َان ا ْل َؿ ْس ِ
جدُ َط َؾك َطرِ ٍ
الس َؿا ُء تِ ْؾ َ
يشَ .ف َقك َ
َاي
ؽ ال ّؾ ْق َؾ ِةَ .وك َ
جدُ َ ،ف َل ْب َص َر ْت َط ْقـ َ
ّ
رس َ ِ
ِ
اء والط ِ ِ
ِ
ِِ
يـ»(.))3
إحدَ ى َوط ْشرِ َ
قـ م ْـ ُص ْبحِ ْ
قل اهَّلل ﷺ َو َط َؾك َج ْب َفتف َأ َث ُر ا ْل َؿ َ
َ ُ

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)4637( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3387( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)4639( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)338;( :
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)4649( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3389( :

كتاب الصقام

:l
ويف إحاديث مـ الػقا د طؾك ما تؼدم :أن الرؤيا حؼ ،وهل جزء مـ خؿس
وطشريـ جزء مـ الـبقة ،وجاء يف بعضفا أهنا جزء مـ خؿس وسبعقـ جزء ،ويف
بعضفا أهنا جزء مـ خؿس وأربعقـ جزء.

َطأيَ :١ا َعٓ ٢إٔ ايسؤٜا جص َٔ ٤ايٓل٠ٛ؟
واخ ُتؾػ يف ققلف أهنا جزء مـ الـبقة:
فؼقؾ أول ما يبدأ بف الـبل مـ القحل هل الرؤيا الصالحة ،كؿا قالت طائشة ڤ.
ٚف :٘ٝأن الرؤيا ٓ ُيؼام طؾقفا أحؽام ،ولؽـف ُيستلكس هبا ،إٓ أن الحؽؿ هـا
بؼقل الـبل ﷺ.
ٚف :٘ٝأن الرؤيا مـ اهلل ،والحؾؿ مـ لؾشقطان.
والرؤيا تصدق إن صدق التعبقر ،وصدقت الرؤيا ،ويف آخر الزمان ٓ تؽاد
رؤيا الؿممـ تؽذب ،وأصدقفؿ حدي ًثا أصدقفؿ رؤيا.
قل« :الرؤْ يا ِمـ اهَّلل ِ
قل اهللِ ﷺ َي ُؼ ُ
لحديث َأ َبل َقتَا َد َة ﭬ قالَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
ُّ َ ْ
ث مر ٍ
ث طـ يس ِ ِ
الش ْق َط ِ
َوا ْل ُح ْؾ ُؿ ِم ْـ ّ
ات
اره َث َل َ َ ّ
ان َفنِ َذا َر َأى َأ َحدُ ك ُْؿ َش ْقئًا َيؽ َْر ُه ُف َف ْؾ َقـْ ُػ ْ َ ْ َ َ
َو ْل َق َت َع ّق ْذ ِباهَّلل ِ ِم ْـ َشر َها َفنِك َّفا َل ْـ ت َُض ّر ُه»(.)1
قوله « :فٔ ٞاي ٖطبِعِ األََٚاخٔسِ» :أي يف القتر مـف.
قوله َ« :أزَُ ٣زؤَِٜانُِِ قَدِ تََٛاطَأَت» :أي اتػؼت.
قوله « :فَ َُِٔ نَإَ َُتَخَسَِّٜٗا فَ ًَِٝتَخَسَٖٖا فٔ ٞاي ٖطبِعِ األََٚاخٔسِ» :سقليت أهنا إوتار.
ولشقخ اإلسلم  كلم :أهنا يؿؽـ أن تؽقن بالقتر ،ويؿؽـ أن تؽقن
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)7969( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4483( :

يف الشػع ،واستدل طؾك ذلؽ بؿا ذكره الحافظ مـ حديث« :يف سب ٍع يبؼقـ ،يف
ٍ
خؿس يبؼقـ ،يف أربع يبؼقـ» ،وكحق ذلؽ .اهـ
قوله « :تَخَسِٖٚا َي َ١ًَِٝا ِيكَدِزِ» :أي راقبقا واطؿؾقا إطؿال التل تتقصؾقن هبا
إلك إدراك هذه الؾقؾة ،مـ صالة ،وققام ،وكحقه.
قوله « :فٔ ٞايِِٛتِسِ َِٔٔ ايِعَػِسِ األََٚاخٔسِ»:
هل :القاحد ،والثالث ،والخامس ،والسابع ،والتاسع والعشرون.
قوله « :نَإَ َٜعِتَ ٔهفُ فٔ ٞايِعَػِسِ األَ ِٚضَطٔ َٔ ِٔ زَ َضَإَ».
سقآيت آطتؽاف ،وأحؽامف إن شاء اهلل.
ت َي ُ١ًَِٝإحِدََٚ ٣عٔػِسِ.»- َٜٔ
قوله « :فَاعِتَ َهفَ عَاَّا ،حَتٖ ٢إذَا نَا َْ ِ
أي أطتؽػ العشر إوسط.
َبٔٝخَتَٔٗا َِٔٔ اعِتٔهَافٔ٘ٔ» :أي يرجع إلك بقتف.
ايً ُ١ًَِٝايَّتَٜٔ ٞدِ ُسجُ َِٔٔ َ
قوله َّ ََٖٞٔٚ« :
دل هذا طؾك أكف لؿ يؽـ قد أوحل إلقف بؾقؾة الؼدر ،وإكؿا كان يعتؽػ حتك يدركفا.
قوله  َِٔ« :اعِتَهَفَ َعٔ ٞفَ ًَِٝعِتَ ٔهفِ ايِعَػِسَ األََٚاخٔسَ» :وهذا طؾك الرتغقب،
وآستحباب ٓ طؾك القجقب< ٕكف أمر إرشاد.
ايً :»َ١ًَِٝأي يف الؿـام طؾك ما يظفر.
قوله َ « :فكَدِ ُأزِٜتُ َٖرَّٔ ٔٙ
قوله « :ثُِٖ أُِْطٔٝتَُٗا» :أي كسل تحديدها ،ويستحب فقفا اإلكثار مـ الدطاء،
مؿا ترجقه ،ومؿا تخافف.

ِ
الؼدر ما ُ
َ
أققل
ؿت لقؾ َة
رسقل اهللِ« :
قؾت يا
أرأيت إن طؾِ ُ
َ
فعـ طائشة ڤ ُ

فاط ُ
ػ طـل»( ،)1والحديث قد
ُحب
العػق ْ
َ
فؿ إكّؽ ط ُػ ٌّق ت ُّ
فقفا؟ قالُ « :ققلل ال ّؾ ّ
( )1أخرجف الرتمذي يف ســف برقؿ ،)5735( :وابـ ماجف يف ســف برقؿ.)5:76( :

كتاب الصقام

أطؾف غقر واحد مـ الحػاظ.
فقطؾب اإلكسان مـ اهلل  العػق والعافقة ٕهؿقة ذلؽ.
ٚف :٘ٝأن الـبل ﷺ بشر يـسك ،كؿا يـسك البشر.
وهذا فقؿا لقس مـ القحل ،أما القحل فنن اهلل قد حػظف قال تعالك :ﯸ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽ*ﯿﰀﰁﰂ*ﰄﰅﰆﰇ*ﰉﰊﰋﰌ .
[الؼقامة]3; - 38 :

قوله َٚ « :قَدِ زَأَُ ِٜتَٓٔ ٞأضِذُدُ فََٔ ٞاَٚ ٕ٤طٔنيٍ َِٔٔ ََبٔٝخَتَٔٗا» :وهذا مؿا يدل طؾك أهنا
رؤيا مـام ،رأى أكف يف صبقحة لقؾة الؼدر يسجد يف ماء وصقـ ،وكان ذلؽ يف لقؾة
الحادي والعشريـ ،حقث كزل مطر فسجد الـبل ﷺ طؾك إثر ذلؽ.
قوله « :فَايِتَُٔطَُٖٛا فٔ ٞايِعَػِسِ األََٚاخٔسِ» :أي اصؾبقها.
قوله َٚ« :ايِتَُٔطَُٖٛا فٔ ٞنٌُِّ ِٚتِسٍ» :يعـل أهنا تؼع يف العشر إواخر وأرجاه
إوتار.
وهبذا تجتؿع إدلة ،طؾك أهنا واقعة يف العشر إواخر ،وأرجك العشر
إواخر إوتار.
ايً :)ٔ١ًَِٝأي كزل الؿطر لقؾة واحد وطشريـ.
قوله « :فَ َُطَ َستٔ ايطَُٖا ُ٤تٔ ًِوَ َّ

َطأيًٜ ٌٖ :١صّ إٔ ٜٓصٍ املطس حت ٢ته ٕٛي ١ًٝايكدز؟

ٓ يؾزم< ٕن الؿطر لقس طالمة مطرة لؾقؾة الؼدر ،قد يليت ،وقد ٓ يليت.

َطأيَ :١ا ٖ ٞايعالَات ٚايصفات اييت ٜعًِ بٗا ي ١ًٝايكدز؟
هـاك أوصاف وطالمات يذكرها بعضفؿ ،ومـفا:
إولك :أهنا لقؾة بؾجة لقس فقفا ريح ،وٓ تتساقط فقفا الـجقم ،وٓ تـبح فقفا

الؽالب ،ولؽـ لؿ كجد أدلة طؾك ذلؽ.
يذكر ،حقـ صؾع
الثاكقة :وأحسـ ما روي يف وصػفا ققل الـبل ﷺ« :أيؽؿ
ُ
الؼؿر وهق ُ
مثؾ ِشؼ َج ْػـ ٍَة ؟ قال رجؾ أكا»(.)1
ُ
قال العؾؿاء :هذا يؽقن يف لقؾة السابع والعشريـ.
اص ِؿ ب ِـ َأبِل الـَّج ِ
الثالثة :وأيضا يف حديث َطبدَ َة و َط ِ
قد َس ِؿ َعا ِز َّر ْب َـ ُح َب ْق ٍ
ش
ُ
ْ َ
ْ
اك ابـ مسع ٍ
قٓ َس َل ْل ُت ُأ َبل ْب َـ َك ْع ٍ
قد َي ُؼ ُ
َي ُؼ ُ
قلَ :م ْـ َي ُؼ ِؿ
ب ﭫ َف ُؼ ْؾ ُت :إِ َّن َأ َخ َ ْ َ َ ْ ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّاس َأ َما إِ َّك ُف َقدْ َطؾِ َؿ
ب َل ْق َؾ َة ا ْل َؼدْ ِرَ ،ف َؼ َالَ « :رح َؿ ُف اهلل َأ َرا َد َأ ْن َٓ َيتَّؽ َؾ الـ ُ
ا ْل َح ْق َل ُيص ْ
ِ
ِ
ِ
َأك ََّفا فِل َر َم َض َ
ػ َٓ
يـ ُث َّؿ َح َؾ َ
ان َو َأك ََّفا فل ا ْل َع ْش ِر ْإَ َواخ ِر َو َأك ََّفا َل ْق َؾ ُة َس ْب ٍع َوط ْش ِر َ
َي ْس َت ْثـِل َأك ََّفا َل ْق َؾ ُة َس ْب ٍع َو ِط ْش ِري َـ َف ُؼ ْؾ ُت بِ َل ِّي َشل ٍء َت ُؼ ُ
قل َذل ِ َؽ َيا َأ َبا ا ْل ُؿـ ِْذ ِر َق َال
ْ
بِا ْلع َالم ِة َأو بِ ْأي ِة ا َّلتِل َأ ْخبركَا رس ُ ِ
ٍ
ِ
)
2
(
اع َل َفا» .
قل اهلل ﷺ َأك ََّفا َت ْط ُؾ ُع َي ْق َمئذ َٓ ُش َع َ
َ َ ْ
َ
ََ َ ُ
وهذه العالمة التل ثبتت طـ الـبل ﷺ أما غقر ذلؽ
ففل أققال:
فؼال بعضفؿ :إن ماء البحر يتحقل إلك ماء طذب.
وقال بعضفؿ :يف لقؾة الؼدر ترى أبقاب السؿاء مػتحة.
وبعضفؿ يؼقل :يرى أن إرض ُتشرق حتك ولق لؿ يؽـ هـاك قؿر ،أو ضقء
إلك غقر ذلؽ مـ إمقر ،واهلل أطؾؿ.
قوله َٚ « :نَإَ ايَُِطِذٔدُ عًََ ٢عَسِٜؼٍ .فَ ََ ٛنفَ ايَُِطِذٔدُ»:
ف :٘ٝما كان طؾقف الصحابة  -رضقان اهلل طؾقفؿ  -ومسجد الـبل ﷺ مـ التقاضع.
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3396( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)984( :

كتاب الصقام

قل اهللِ ﷺ و َط َؾك جبفتِ ِف َأ َثر ا ْلؿ ِ
اء َوال ِّط ِ
َاي َر ُس َ
قـ مِ ْـ
َ َْ
َ
قوله َ « :ف َل ْب َص َر ْت َط ْقـ َ
ُ َ
إحدَ ى َو ِط ْش ِري َـ».
ُص ْبحِ ْ
ف :٘ٝصفارة الؿاء والطقـ ،وأكف لقس بـجس.
ٚف :٘ٝأن لقؾة الؼدر ،وقعت يف الحادي والعشريـ ،يف زمـ الـبل ﷺ.
قٝاّ زَضإ
ومؿا يذكر يف هذا الباب ما يسؿك بصالة الرتاويح ،ويؼال لفا :ققام رمضان،
َ
رمضان إيؿاكًا واحتسا ًبا،
رسقل اهللِ ﷺ قال« :مـ قام
وهق آسؿ الشرطل< ٕن
َ
تلخر»( ،)1طـ أبل هريرة ﭬ.
غ ُِػر لف ما تؼدّ م مـ ذكبِف وما ّ
أيضا ،قال :كان رسقل اهلل ﷺ« :يلمركا بؼقام رمضان ،مـ غقر أن
وطـف ً
يلمركا فقف بعزيؿة»(.)2
وطـ أبل ذر ﭬ :قال الـبل ﷺ« :مـ صؾك مع اإلمام حتك يـصرف ،كتب
لف ققام لقؾة»(.)3

َطأيَ :١ا َٖ ٛكداز صال ٠قٝاّ زَطإ؟
قد اختؾػ العؾؿاء يف مؼدار الصالة يف ققام رمضان:
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)59 ،58 ،57( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)986 ،97;( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)97;( :
( )3أخرجف أبق داود برقؿ ،)3597( :والرتمذي يف ســف برقؿ ،):68( :والـسائل برقؿ ،)3586( :وهق يف
الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  برقؿ.)496( :

فذهب جؿفقرهؿ ،إلك أهنا طشرون ركعة.
وذهب بعضفؿ ،إلك أن أكثر وأكثر ما روي فقفا تسع وثالثقن ركعة.
والتل ثبتت بف السـة طـ طائشة ڤ قالت :ما زاد رسقل اهلل ﷺ يف رمضان
وٓ يف غقره طـ إحدى طشر ركعة»(.)1
وثبت طـفا ،وطـ ابـ طباس ،وأم سؾؿة ﭫ« :أكف صؾك بثالثة طشر
ركعة».
فحؿؾف بعض العؾؿاء طؾك الركعتقـ الخػقػتقـ قبؾ الؼقام.
وجؿع طؿر بـ الخطاب ﭬ «الـاس طؾك إحدى طشر ركعة» ،كؿا يف
ٍ
بلساكقد صحقحة ،وجاء مـ رواية يزيد ابـ خصقػة ،طـ السائب بـ
مقصل مالؽ
يزيد ،طـ طؿر ،أكف« :جؿعفؿ طؾك طشريـ ركعة» ،وهذه الرواية حؽؿ طؾقفا
الشقخ إلباين  ،وغقره مـ أهؾ العؾؿ ،بالشذوذ ،والؿحػقظ طـ طؿر
ﭬ أكف« :جؿعفؿ طؾك احدى طشر ركعة» ،وربؿا استدل الؿجقزون طؾك
الزيادة ،بحديث طبداهلل بـ طؿر ﭭ ،يف الصحقحقـ ،قال رسقل اهلل ﷺ:
ٍ
الصبح ُيدركُؽ َ
ِ
بقاحدة ،فؼقؾ
فلوتِ ْر
أن
الؾقؾ َم ْثـك َم ْثـك ،فنذا
«صل ُة
َ
رأيت ّ
َ
طؿر :ما َم ْثـَك َم ْثـَك ؟ قال :أن تُسؾ َؿ يف كؾ ركعت ِ
ِ
َقـ»(.)2
ٓبـ َ

َطأي ٌٖ :١قاّ ايٓيب ﷺ زَطإ يف مجاع ،١أ ٌٖ ٟصً ٢صال٠
ايرتاٜٚح يف املطجد؟
ققام رمضان جؿاطة كان قد فعؾف الـبل ﷺ كؿا يف حديث طائشة ڤ يف
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)95:( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)694( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)96;( :

كتاب الصقام

َ ِ
ِ
َ
الصحقحقـَّ « :
الؿسجد فص َّؾك
رمضان ،فص َّؾك يف
خرج لقؾ ًة يف
أن
رسقل اهلل ﷺ َ
ِ
ٌ
فخرج
َّاس فتحدَّ ثقا بذلؽ
رجال ورا َءه بصالتف فلص َبح الـ ُ
أكثر مـفؿ َ
فاجتؿع ُ
َ
ُ ِ
ِ
فاجتؿع ُ
أهؾ
َّاس فتحدَّ ثقا بذلؽ
رسقل اهلل ﷺ ال َّثاكق َة فص َّؾ ْقا بصالتف فلص َبح الـ ُ
َ
ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كاكت ال َّؾقؾ ُة
فؾؿا
فخرج
رسقل اهلل ﷺ فص َّؾ ْقا بصالتف َّ
الؿسجد لقؾ َة ال َّثالثة َ
ِ
ِ
ِ
ُ
الػجر
لصالة
رسقل اهللِ ﷺ َّإٓ
يخر ْج إلقفؿ
الرابع ُة َ
طجز الؿسجدُ طـ أهؾف فؾؿ ُ
َّ
ِ
الػجر أق َبؾ طؾك الـ ِ
ثؿ قالّ :أما بعدُ فنكّف لؿ َي ْخ َ
ػ
َّاس
فؾؿا ُقض َق ْت صال ُة
َّ
فتشفد َّ
َّ
ُػر َض طؾقؽؿ فتؼ ُعدوا طـفا»(.)1
طؾل مؽاكُؽؿ ولؽـل
ُ
خشقت أن ت َ
ّ

وبـحقه مـ حديث زيد بـ ثابت ﭬ وفقف :أن الـبل ﷺ قال« :فصؾقا أيفا

الـاس يف بققتؽؿ ،فنن أفضؾ صلة الؿرء يف بقتف إٓ الؿؽتقبة»(.)2

َطأي :١نٝف صً ٢ايٓاع ايرتاٜٚح يف آخس عٗد ايٓيب ﷺٚ ،يف
خالف ١أب ٞبهس ايصدٜل ﭬ ؟
وما زال الـاس يصؾقن يف طفد رسقل اهلل ﷺ أوزا ًطا ،وفرادى ،ويف طفد
أبل بؽر ﭬ.

َطأيَ :١ت ٢صً ٢ايٓاع ايرتاٜٚح يف املطجد مجاع١؟
فؾؿا كان طؿر خرج لقؾة فرأى الـاس يصؾقن أوزا ًطا ،و ُفرادى ،فؼال :لق
جؿعتفؿ طؾك إمام واحد ،فجؿعفؿ طؾك ُأبل ابـ كعب ﭬ.
تؿقؿا الداري ﭬ أن يصؾل بالـساء ،وذلؽ فقؿا إذا كان
وققؾ :أكف أمر
ً
كبقرا وخشل أن ٓ يسؿع الـساء ،أما والحال طؾك هذا ،مع وجقد
الؿسجد ً
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،);46( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)983( :
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)953( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)9:3( :

مؽربات الصقت ف ُقؽتػل بنما ٍم واحد.

َطأي َٔ :١ايرٜ ٜٔس ٕٚإٔ صال ٠ايرتاٜٚح ٖ ٞبدعٚ ،١ميٓعَٗٓ ٕٛا؟

ٍ
بدطة ،هؿ الشقعة ،والرافضة ،حتك قال الؼحطاين
والذيـ يرون أن الرتاويح
 فقفؿ:
َ
مـؽللللرا
التللللراوح
جعللللؾ
واهَّلل مللللا
َ
ً

ِ
للللؾبان
للللقس وشلللللقع ُة الصل
إٓ الؿجل ُ

َطأي :١أُٜٗا أفطٌ صال ٠ايرتاٜٚح يف ايلٝت ،أّ صالتٗا يف املطجد؟
اختؾػ طؾؿاء أهؾ السـة والجؿاطة يف أيفؿا أفضؾ :الصالة يف البقت ،أم
الصالة يف الؿسجد؟
فذهب جؿع مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ ،إلك أن الصالة يف البقت أفضؾ،
ِ
َ
الصلة
أفضؾ
فنن
لحديث زيد بـ ثابت ﭬ« :فص ُّؾقا ْأيفا الـاس يف بققتؽؿّ ،

الؿ ْر ِء يف بقتِ ِف ّإٓ الؿؽتقب َة»(.)1
صل ُة َ

قال شقخـا مؼبؾ بـ هادي القادطل « :فؼد قال الـبل ﷺ ،هذا
الحديث يف شلن صالة الرتاويح».
ػ ِْ
اإل َما ِم فِل َر َم َض َ
ان؟ َق َال:
وجا َء َر ُج ٌؾ إِ َلك ا ْب ِـ ُط َؿ َر ﭭ َق َالُ :أ َص ِّؾل َخ ْؾ َ
َ
ّؽ ِح َؿ ٌار؟ َصؾ فِل َب ْقتِ َ
ت ك ََلك َ
ؽ»(.)2
آن؟» َق َالَ :ك َع ْؿ َق َالَ « :أ َف ُتـ ِْص ُ
« َأ َت ْؼ َر ُأ ا ْل ُؼ ْر َ
قال ذلؽ كالؿـؽر طؾقف أن يصؾل خؾػ اإلمام ،ويغبطف أن يصؾل وحده،
حتك يؼرأ مـ الؼرآن أكثر.
ويف ٍ
ققل لؾشافعقة ،والؿالؽقة أن صالة الػرد ،ويف البقت أفضؾ ،كؿا كؼؾ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)953ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)9:3( :
( )2أخرجف طبد الرزاق يف مصـػف برقؿ.)9964( :

كتاب الصقام

هذه إققال اإلمام الطرصقشل  يف كتابف« :الحقادث والبدع».
ولؾعلمة الؿعؾؿل  :رسالة يف ققام رمضان ،وخ َؾص :أن أكؿؾ الؼقام
ما تقفر فقف أربعة أمقر:
إول :أن تؽقن احدى طشر ركعة.
الثاين :أن تؽقن يف الثؾث إخقر مـ الؾقؾ.
الثالث :أن تؽقن يف البقت.
الرابع :أن يطقؾ فقفا الؼراءة.
بقـؿا ذهب جؿاهقر أهؾ العؾؿ ،إلك أن الصالة يف الؿسجد أفضؾ ،واستدلقا
ِ
ِ
ُ
صلة
أفضؾ ِمـ
الجؿاطة
بعؿقم أدلة فضؾ صالة الجؿاطة ،كحديث« :صل ُة
وطشريـ درج ًة» متػؼ طؾقف.
الػذ سب ٍع
َ

ف كُتِب لف ققام ٍ
لقؾة»(.)1
مع اإلما ِم حتّك َ
واستدلقا بؼقل الـبل ﷺ« :إ ّك ُف مـ قا َم َ
يـصرِ َ َ ُ ُ
واستدلقا بلهنا صارت شعقرة ٕهؾ السـة والجؿاطة.
ويـبغل لؾذي يستطقع أن يطقؾ لـػسف أن يصؾل لـػسف ،ومـ خشل أٓ يػعؾ

ذلؽ ،فعؾقف أن يصؾل مع الـاس ،وهذا ققل شقخـا مؼبؾ .
كان يؼقل :إذا رأيت مـ كػسل كشاصا صؾقت وحدي ،وإن رأيت مـ كػسل
فتقرا ،خرجت وصؾقت مع الـاس< ٕن ذلؽ أكشط.
ً
ويـبغل لؿـ صؾك بالـاس أن يراطل أحقالفؿ ،كؿا قال الـبل ﷺ« :أيؽؿ أ ّم
الـاس فؾقخػػ».
( )1أخرجف أبق داود برقؿ ،)3597( :والرتمذي ( ،):68والـسائل ( ،)3586وابـ ماجف ( ،)3549وهق
يف الصحقح الؿسـد لإلمام القادطل  برقؿ(.)496

وأما الثابت طـ السؾػ ك ُلبل ابـ كعب ﭬ وغقره ،مـ أهنؿ كاكقا يؼرأون
بالخؿسقـ أو كحق ذلؽ ففذا طؾك حسب كشاصفؿ.
وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف ُيراطك قراءة اإلمام ،فنن كان مؿـ يحدر فؾف
أن يصؾل بآيات أكثر ،ومـ مان متقس ًطا فدون ذلؽ ،ومـ كان يف قراءتف طدم
إسراع فؾقصؾل بلقؾ.
ٍ
ٕكاس قد
ويجقز لف أن يصؾل بلكثر إذا كان يصؾل لـػسف ،أو كان يصؾل
طؾؿ مـ حالفؿ أهنؿ يحبقن ذلؽ.

َطأيَ :١ا ٖ ٞايهٝفٝات اييت ثلتت يف صال ٠ايرتاٜٚح؟
ٚهلا نٝفٝات ذنسٖا ايػٝذ األيلاْ ٞيف نتاب٘ «صال ٠ايرتاٜٚح»:
الؽقػقة إولك :وهل أشفرها ،أن صالة الؾقؾ مثـك مثـك ،ثؿ يقتر بثالث.
الؽقػقة الثاكقة :صالة أربع بتسؾقؿة واحدة ،ثؿ أربع بتسؾقؿة واحدة ،ثؿ يقتر
ٍ
بتسؾقؿة ،ثؿ أربع بتسؾقؿة» قالت :كان
بثالث ،لحديث طائشة ڤ «صؾ أربع
سـف َّـ و ُص ِ
رسقل اهلل ﷺُ « :يص ِّؾل أرب ًعا ،فال َت َس ْؾ طـ ُح ِ
قلف َّـ ،ثؿ ُيص ِّؾل أرب ًعا،
سـف َّـ و ُص ِ
فال َت َس ْؾ طـ ُح ِ
قلف َّـ ،ثؿ ُيص ِّؾل ثال ًثا»(.)1
الؽقػقة الثالثة :ما جاء طـ طائشة ڤ أكف يصؾل ثؿان ركعتقـ ركعتقـ ،ثؿ
يقتر بخؿس بتسؾقؿة واحد.

()2

ٍ
بتسؾقؿة واحدة ،وجؾقس يف الثامـة،
الؽقػقة الرابعة :أن يصؾل تسع ركعات

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)3369( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)95:( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)959( :

كتاب الصقام

كؿا دل طؾقف حديث طائشة ڤ( )1يف مسؾؿ.
أيضا يف مسؾؿ ،أكف يصؾل
الؽقػقة الخامسة :ما دل طؾقف حديث طائشة ڤ ً
سبع ركعات يجؾس يف السادسة ،ويسؾؿ يف السابعة(.)2
ويراطل يف ذلؽ كؾف أحقال الؿصؾقـ خؾػف ،فنن اجتؿاع الؼؾقب أحسـ مـ
تـافر الؼؾقب.

َطأيَ :١ا ٖٚ ٛقت صال ٠ايرتاٜٚح املدتاز؟
ووقتفا الؿختار أن تصؾك بعد العشاء مباشرة ٓ ،ما يػعؾف بعض مـ ابتدائفا
مـ كصػ الؾقؾ ،فنن طؿر ﭬ جؿع الـاس لفا بعد العشاء ،وقبؾ ذلؽ الؾقالل
التل ثبت طـ رسقل اهلل ﷺ أكف صؾك هبؿ جؿاطة قاصدً ا ،كان يشرع فقفا مـ بعد
العشاء ،فػل حديث أبل ذر ﭬ طـد أبل داود ( )76 /4قالُ « :ص ْؿـَا مع
رسقل اهللِ ﷺ َر َم َض َ
ان فؾؿ َي ُؼ ْؿ بِـَا شقئا مـ َّ
الش ْف ِر حتك َب ِؼ َل َس ْب ٌع َف َؼا َم بِـَا حتك
َذ َهب ُث ُؾ ُث ال َّؾق ِؾ فؾؿا كاكت الس ِ
اد َس ُة لؿ َي ُؼ ْؿ بِـَا فؾؿا كاكت ا ْل َخامِ َس ُة قام بِـَا حتك
ْ
َ
َّ
َذهب َش ْطر ال َّؾق ِؾ فؼؾت يا رس َ ِ
ِ
ِ
الر ُج َؾ
ُ ْ
َ َ
قل اهلل لق َك َّػ ْؾ َتـَا ق َقا َم هذه ال َّؾ ْق َؾة قال فؼال إِ َّن َّ
َ ُ
ٍ
ِ
اإلما ِم حتك يـْص ِر َ ِ
ِ
الرابِ َع ُة لؿ
ف ُحس َ
َ َ
ب لف ق َقا ُم َل ْق َؾة قال فؾؿا كاكت َّ
إذا صؾك مع ْ َ
ِ
ِ
َّاس َف َؼا َم بِـَا حتك َخ ِشقـَا َأ ْن َي ُػق َتـَا
َي ُؼ ْؿ فؾؿا كاكت ال َّثال َث ُة َج َؿ َع َأ ْه َؾ ُف َوك َسا َء ُه َوالـ َ
قر ُث َّؿ لؿ َي ُؼ ْؿ بـا بِ ِؼ َّق َة َّ
الش ْفر».
ا ْل َػ َال ُح قال قؾت ما ا ْل َػ َال ُح قال الس ُح ُ
ويف حديث الـعؿان بـ بشقر ﭬ طـد الـسائل ( )465 /5قالُ « :ق ْؿـَا مع
ث و ِط ْش ِريـ إلك ُث ُؾ ِ
ٍ
رسقل اهللِ ﷺ يف َش ْف ِر َر َم َض َ
ث ال َّؾ ْق ِؾ ْإَ َّو ِل ُث َّؿ ُق ْؿـَا
َ
ان َل ْق َؾ َة َث َال َ
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)968( :
( )2أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)968( :

ِ
ِ ِ
معف َلق َؾ َة َخؿ ٍ ِ
يـ حتك
يـ إلك ك ْصػ ال َّؾ ْق ِؾ ُث َّؿ ُق ْؿـَا معف َل ْق َؾ َة َس ْب ٍع َوط ْش ِر َ
س َوط ْش ِر َ
ْ
ْ
قر».
َضـَـَّا َأ ْن َٓ ُكدْ ِر َك ا ْل َػ َال َح َوكَا ُكقا ُي َسؿق َك ُف الس ُح َ
ويف الؿغـل ٓبـ قدامة (« :)833 /1ققؾ ٕحؿد كمخر الؼقام ؟ يعـل يف
الرتاويح إلك آخر الؾقؾ قال ٓ :سـة الؿسؾؿقـ أحب إلل» .اهـ
ولل يف هذه الؿسللة رسالة بعـقان «الؼقل الؿؾقح يف بقان الققت الؿختار يف
صالة الرتاويح».

كتاب الصقام

باب االعتهاف
[باب آطتؽاف]

:l
آطتؽاف ثابت بالؽتاب ،والسـة ،واإلجؿاع ،يف الجؿؾة ،قال اهلل :
ﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ [البؼرة.]3:9 :
ومـ السـة ما تؼدم مـ إحاديث.

َطأي :١إىل نِ ٜٓكطِ االعتهاف َٔ حٝح املعٓ ٢ايًػٟٛ؟
مـؼسؿ إلك قسؿقـ:
وآطتؽاف
ٌ
 - 1اطتؽاف أهؾ الطاطة يف الؿساجد لؾتؼرب إلك اهلل .
 - 2واطتؽاف أهؾ الؼبقر ،وإصـام طـد أصـامفؿ :كؿا قال اهلل :
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ [إكبقاء.]74 :
والعؽقف هق :الؾزوم والجؾقس.

َطأيَ :١ا ٖ ٛأقٌ االعتهاف؟
اختؾػ العؾؿاء يف أقؾ آطتؽاف إلك أققال:
إول :فذهب بعضفؿ إلك أكف لقؾة ،لحديث طؿر يف الباب ،قال« :كذرت أن
أطتؽػ لقؾة يف الؿسجد الحرام ،فؼال الـبل ﷺ« :أويف بـذرك».
الثاين :وذهب بعضفؿ كالـقوي وغقره ،إلك أكف لق كقى آطتؽاف ،وهق مار
تجقز وتقسع ،والصحقح أن
مـ الباب إلك الباب ،لؽان ذلؽ اطتؽا ًفا ،وهذا ُ

آطتؽاف الشرطل أقؾف لقؾة.
وأما بؿعـاه الؾغقي ففق أوسع مـ ذلؽ.

َطأي ٌٖ :١االعتهاف ٜصح ٜٚػسع يف مجٝع املطاجد؟
آطتؽاف جائز يف جؿقع الؿساجد ،وذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف ٓ اطتؽاف
إٓ يف الؿساجد الثالثة ،لحديث ٓ« :اطتؽاف إٓ يف الؿساجد الثلثة» ،وهل:
إول :الؿسجد الحرام.
الثاين :مسجد الـبل ﷺ.
الثالث :الؿسجد إقصك لؿا جاء.
والصحقح يف هذه الؿسللة ،جقاز آطتؽاف يف جؿقع الؿساجد ،لؼقل اهلل
 :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ [البؼرة.]3:9 :
وبقب اإلمام البخاري
َّ

يف صحقحف طؾك هذا.

ومعـك ٓ اطتؽاف إٓ يف الؿساجد الثالثة ،أي ٓ اطتؽاف أكؿؾ ،وإٓ فنن
آطتؽاف يجقز يف جؿقع الؿساجد.
إٓ أهنؿ اختؾػقا يف الؿساجد التل تؼام فقفا الجؿعة ،والتل ٓ ِيؼام فقفا
الجؿعة ،والصحقح أكف يجقز يف أي مسجد ،إٓ أكف يـبغل لؾؿعؽتػ أن يعتؽػ
يف مساجد تؼام فقفا الجؿعة ،حتك ٓ يضطر إلك الخروج لحضقر الجؿعة.

َطأيٜ ٌٖ :١ػسع يًُعتهف إٔ ٜػٗد ادتٓاشٜٚ ،٠عٛة املسٜض ،أّ أْ٘
ٜلطٌ اعتهاف٘ بارتسٚج يريو؟
مريضا ،وٓ يخرج مـ معتؽػف
والؿعتؽػ ٓ يشفد جـاز ًة ،وٓ يعقد
ً
إٓ لحاجة اإلكسان ،وحاجة اإلكسان الؿذكقرة يف هذا الحديث معؾقمة ،ما كان

كتاب الصقام

مـ قضاء الحاجة ،مـ بقل ،أو كحقه ،وآغتسال ،والخروج لؾطعام والشراب.
ويف ســ أبل داود طـ طائشة ڤ أهنا قالت« :السـة طؾك الؿعتؽػ أن
مريضا ،وٓ يشفد جـازة ،وٓ يؿس امرأة ،وٓ يباشرها ،وٓ يخرج
ٓ يعقد
ً
لحاجة ،إٓ لؿا ٓبد مـف ،وٓ اطتؽاف إٓ بصقم ،وٓ اطتؽاف إٓ يف مسجد
جامع»(.)1
قال أبق داود :غقر طبد الرحؿـ بـ إسحاق ٓ يؼقل فقف «قالت السـة» ،قال
أبق داود :جعؾف ققل طائشة.

َطأيَ :١ا حهِ اختاذ ارتب ٤يًُعتهف؟
ويجقز لؾؿعتؽػ أن يتخذ خقؿة صغقرة يـعزل فقفا ،كؿا صـع الـبل ﷺ
وإذا خشل الػتـة باستخدام تؾؽ الخقام يرتك ،ففل سـة ،ولقست بقاجبة.

َطأيَ :١ا ٖ ٛأنٌُ االعتهاف ٚأفطً٘ َٔ ،حٝح ايصَٔ؟
وأكؿؾ آطتؽاف ،اطتؽاف العشر إواخر مـ رمضان< ٕن الـبل ﷺ
اطتؽػفا ،فؾؿا كان العام الذي تقيف فقف ،اطتؽػ طشريـ لقؾة.
َان َر ُس ُ
ويف صحقح مسؾؿَ :ط ْـ َطائِ َش َة ڤ َقا َل ْت« :ك َ
قل اهللِ ﷺ إِ َذا َأ َرا َد َأ ْن
خب ِائ ِف َفض ِرب َأراد ِ
ِ
اف فِك
آ ْطتِ َؽ َ
َي ْعتَؽِ َ
ُ َ َ َ
ػ َص َّؾك ا ْل َػ ْج َر ُث َّؿ َد َخ َؾ ُم ْع َت َؽ َػ ُف َوإِ َّك ُف َأ َم َر بِ َ
ان َف َلمر ْت َزيـَب بِ ِ
ِ ِ
خ َب ِائ َفا َف ُض ِر َب َو َأ َم َر َغ ْق ُر َها مِ ْـ َأ ْز َواجِ
ْ ُ
ا ْل َع ْش ِر إَ َواخ ِر م ْـ َر َم َض َ َ َ
الـَّبِك ﷺ بِ ِ
خ َبائِ ِف َف ُض ِر َب َف َؾ َّؿا َص َّؾك َر ُس ُ
قل اهللِ ﷺ ا ْل َػ ْج َر َك َظ َر َفنِ َذا إَ ْخبِ َق ُة َف َؼ َال
ِّ
ِ
«آ ْلبِر ُترِد َن»َ .ف َلمر بِ ِ
اف فِك َش ْف ِر َر َم َض َ
ػ
اط َت َؽ َ
خ َبائِ ِف َف ُؼ ِّق َض َو َت َر َك آ ْطتِ َؽ َ
ان َحتَّك ْ
ّ ْ
ََ
( )1أخرجف أبق داود يف ســف برقؿ ،)4695( :وقال اإلمام إلباين  يف صحقح أبل داود إم برقؿ:
( ،)4357إسـاده حسـ صحقح.

فِك ا ْل َع ْش ِر إَ َّو ِل مِ ْـ َش َّق ٍ
ال»(.)1

َطأيٜ ٌٖ :١ػرتط يالعتهاف ايصٝاّ ؟
ذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أكف يشرتط الصقام لالطتؽاف ،فال يجزئ
ً
مستدٓ
اطتؽاف بغقر صقام ،والصحقح خالف هذا الؼقل ،وطؾقف بقب البخاري
بحديث طؿر بـ الخطاب ﭬ أكف كذر أن يعتؽػ لقؾة يف الؿسجد الحرام فؼال
الـبل ﷺ« :أويف بـذرك» ،ولؿ يذكر صقا ًما.

َطأيَ :١تٜ ٢لدأ االعتهاف َٔ ،غسٚب مشظ  ّٜٛايعػسَٔ ٜٔ
زَطإ ،أّ َٔ بعد صال ٠ايفجس؟
اختؾػ العؾؿاء يف مبدأ الدخقل بالؿعتؽػ فذهب بعضفؿ إلك أكف يدخؾ
مـ قبؾ غروب شؿس يقم العشريـ ،أي يف أول لقؾة واحد وطشريـ.
وذهب بعضفؿ إلك أكف يدخؾ بعد فجر يقم واحد وطشريـ.
والذي يظفر أن الـبل ﷺ دخؾ الؿخبل بعد صالة فجر يقم واحد وطشريـ.
أما آطتؽاف فال بد أن يؽقن مـ الؾقؾ ،وما يسؿك اطتؽاف العشر إواخر
مـ رمضان ،إٓ إذا اطتؽػ مـ مبدأ لقالقف ،فقدخؾ قبؾ الؿغرب فؽان دخقل
الـبل ﷺ الؿسجد قبؾ الؿغرب ،وكان دخقلف إلك الخقؿة بعد صالة الػجر.

َطأيَ :١ا ٜػسع يًُعتهف يف َعتهفَ٘ٚ ،ا ايرٜٓ ٟلػ ٞي٘ إٔ
ٜفعً٘؟
ويجقز لؾرجؾ أن تزوره امرأتف يف معتؽػف ،أو ُت َػؾل لف رأسف ،أو تؿشط لف
شعره ،كؿا ُصـع برسقل اهلل ﷺ ،وإكؿا الؿـفل أن يباشرها الؿباشرة التل هل
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3394( :

كتاب الصقام

الجؿاع ،فنن ذلؽ ُيبطؾ آطتؽاف.
ٍ
لحاجة فال يجقز لف أن يجؾس ويمكِس أهؾ البقت ،فنن
ومـ خرج إلك البقت
طائشة ڤ« :ربؿا خرجت إلك البقت فتجد الؿريض فال تسلل طـف إٓ وهل مارة».
ويـبغل لؾؿعتؽػ أن ِي َػ ِرغ كػسف لطاطة اهلل  ،فنكـا كرى مـ كثقر مـ
الـاس التالطب بآطتؽاف ،فربؿا استخدم القتساب يف بقعف وشرائف.
ويف غقر ذلؽ مـ شموكف ،ويخرج طـ مؼاصد آطتؽاف.
وربؿا بؼك يتحدث مع زمقؾف صقؾة الؾقؾ ،واكؿا شرع آطتؽاف لؾتػرغ
لؼراءة الؼرآن ،والذكر ،والدطاء ،وغقر ذلؽ.

( - 214طـ طا ِ َش َة ڤَ « :أن رس َ ِ
ػ فِل ا ْلع ْشرِ إَو ِ
اخرِ
َان َي ْعتَؽِ ُ
قل اهَّلل ﷺ ك َ
َ
َ
َ ْ َ
ّ َ ُ
انَ ،حتّك ت ََق ّفا ُه اهَّللُ ُ .ث ّؿ ا ْط َتؽ َ
اج ُف َب ْعدَ ُه»(.)1
ِم ْـ َر َم َض َ
َػ َأز َْو ُ
وفِل َل ْػ ٍ
َان َر ُس ُ
قل اهَّلل ِ ﷺ َي ْعتَؽِ ُ
انَ .فنِ َذا َص ّؾك ا ْل َغدَ ا َة َجا َء
ػ فِل كُؾ َر َم َض َ
ظ« :ك َ
َ
َػ فِ ِ
َمؽَا َك ُف ا ّل ِذي ا ْط َتؽ َ
قف»( .))2الغداة :الصبح.
َت ت َُرج ُؾ الـّبِ ّل ﷺ َو ِه َل َحا ِ ٌضَ ،و ُه َق
َ ( - 215ط ْـ َطا ِ َش َة ڤَ « :أك َّفا كَاك ْ
ػ فِل ا ْل َؿ ْس ِ
ج ِدَ .و ِهل فِل ُح ْج َرتِ َفاُ :يـ ِ
ُم ْعتَؽِ ٌ
َاو ُل َفا َر ْأ َس ُف»(.)3
َ
ِ
ِ ()4
اج ِة ِ
اإلك َْسان».
َان ٓ َيدْ ُخ ُؾ ا ْل َب ْق َ
َوفِل ِر َو َاي ٍةَ « :وك َ
ت إّٓ ل َح َ
ْت َٕد ُخ ُؾ ا ْلبق َ ِ
اج ِة َوا ْل َؿرِ ُ
يض
َوفِل ِر َو َاي ٍةَ :أ ّن َطا ِ َش َة ڤ َقا َل ْ
ت« ْ
ت ل ْؾ َح َ
إن ُكـ ُ ْ
َْ
فِ ِ
قفَ .ف َؿا َأ ْس َل ُل َطـْ ُف إّٓ َو َأكَا َم ّار ٌة»(.))5
َ ( - 216ط ْـ ُط َؿ َر ْب ِـ ا ْلخَ ّط ِ
تَ « :يا َر ُس َ
ْت
قل اهَّلل ِ ،إكل ُكـ ُ
اب ﭬ َق َالُ :ق ْؾ ُ
ك ََذر ُت فِل ا ْلج ِ
اه ِؾ ّق ِة َأ ْن َأ ْطتَؽِ َ
ػ َل ْق َؾ ًة».
َ
ْ
ج ِد ا ْلحرا ِمَ .ق َال َف َلو ِ
َوفِل ِر َو َاي ٍةَ « :ي ْق ًما  -فِل ا ْل َؿ ْس ِ
ف بِـ َْذ ِر َك»(َ ،)6و َل ْؿ َي ْذك ُْر
ْ
َ َ
الر َوا ِة َي ْق ًما وٓ َل ْق َؾةً).
َب ْع ُض ُّ
ِ
( - 217طـ ص ِػق َة بِـ ِ
ُور ُه
ْت ُح َق ٍّل ڤ َقا َل ْ
ت« :ك َ
َان الـّبِ ُّل ﷺ ُم ْعتَؽ ًػاَ .ف َل َت ْقتُ ُف َأز ُ
َ ْ َ ّ
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ِ
َان َم ْس َؽـ َُفا فِل َد ِار
َل ْق ًلَ .ف َحدّ ْث ُت ُفُ ،ث ّؿ ُق ْؿ ُ
بَ ،ف َؼا َم َم ِعل لِ َق ْؼ ِؾ َبـِل َ -وك َ
ت َٕ ْك َؼؾ َ
ُأ َس َام َة ْب ِـ َزي ٍد َ -ف َؿ ّر َر ُج ِ
لن ِم ْـ إَك َْص ِ
ار َف َؾ ّؿا َر َأ َيا َر ُس َ
قل اهَّلل ِ ﷺ َأ ْس َر َطاَ .ف َؼ َال
ْ
ان اهَّلل ِ َيا َر ُس َ
قل اهَّلل ِ.
الـّبِ ُّل ﷺَ :ط َؾك ِر ْس ِؾؽ َُؿا .إك َّفا َص ِػ ّق ُة بِـ ُ
ْت ُح َق ٍّلَ .ف َؼآُ :س ْب َح َ
إن ّ
ف فِل
قت َأ ْن َي ْؼ ِذ َ
ان َي ْجرِي ِم ْـ ا ْب ِـ آ َد َم َم ْج َرى الدّ ِمَ .وإِكل َخ ِش ُ
الش ْق َط َ
َف َؼ َالّ :
ُق ُؾقبِؽ َُؿا َش ًّرا َ -أ ْو َق َال َش ْقئًا»(.)1
ج ِد فِل ا ْلع ْشرِ إَو ِ
ٍ
ِ
ُور ُه فِل ا ْطتِؽَافِ ِف فِل ا ْل َؿ ْس ِ
اخرِ ِم ْـ
َ
َ
َوفل ِر َو َايةَ « :أك َّفا َجا َء ْت َتز ُ
ِ
بَ .ف َؼا َم الـّبِ ُّل ﷺ َم َع َفا َي ْؼ ِؾ ُب َفا،
ت ِطـْدَ ُه َسا َط ًةُ .ث ّؿ َق َام ْ
انَ .فت ََحدّ َث ْ
َر َم َض َ
ت َتـْ َؼؾ ُ
اب ا ْل َؿ ْس ِج ِد ِطـْدَ َب ِ
اب ُأم َس َؾ َؿ َة»ُ .ث ّؿ َذك ََر ُه بِ َؿ ْعـَا ُه).
َحتّك إ َذا َب َؾغ ْ
َت َب َ

:l
قوله َ« :أ ٖٕ َزضُ ٍَٛايًَّ٘ٔ ﷺ نَإَ َٜعِ َت ٔهفُ فٔ ٞايِعَػِسِ األََٚاخٔسِ َٔ ِٔ زَ َضَإَ»:
هذا يف آخر حقاتف ،وإٓ قد اطتؽػ العشر إوسط ،كؿا يف حديث أبل سعقد
ﭬ وقد تؼدم.

َطأي :١أُٜٗا أفطٌ ايعػس األٚاخس َٔ زَطإ ،أّ ايعػس األٚأَ ٌ٥
ذ ٟاذتج١؟
وقد اختؾػ العؾؿاء أيفؿا أفضؾ العشر إواخر مـ رمضان أو العشر إوائؾ
مـ ذي الحجة؟ ثؿ كان الرتجقح أن لقالل العشر إواخر مـ رمضان أفضؾ ٕن
فقفا لقؾة الؼدر ،وأيام العشر إوائؾ مـ ذي الحجة أفضؾ ٕن فقفا يقم طرفة.
قوله « :حَتٖ ٢تََٛفَّا ُٙايًَُّ٘ :»
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف برقؿ ،)4657( :ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)4397( :

ف :٘ٝالؿداومة طؾك العؿؾ الصالح ،وكان الـبل ﷺ طؿؾف ديؿة ،وكان إذا
طؿال أثبتف.
طؿؾ ً
قوله « :ثُِٖ اعِتَ َهفَ َأشَِٚادُُ٘ بَعِدَ.»ُٙ

ف :٘ٝجقاز اطتؽاف الـساء.

حائضا ،أو مستحاضة
ٚف :٘ٝوجقاز دخقل الـساء الؿسجد ،ولق كاكت
ً
وطؾك ذلؽ بقب البخاري  يف صحقحف فالؿممـ ٓ يـجس.
قوله « :نَإَ َزضُ ٍُٛايًَّ٘ٔ ﷺ َٜعِتَ ٔهفُ فٔ ٞنٌُِّ زَ َضَإَ» :هذا يدل طؾك الؾزوم

وآستؿرار.

قوله « :فَإِذَا ًَََّ ٢ايِػَدَا َ٠دَاَ َ٤هَاَُْ٘ ايَّرٔ ٟاعِتَ َهفَ فٔ :»ٔ٘ٝتؼدم بقاكف وأن هذا

الدخقل يؽقن بعد صالة الػجر لؾؿخبل ،ولقس لؾؿسجد فنن الـبل ﷺ كان
يعتؽػ العشر إواخر مـ رمضان ،ويدخؾ فقفا لقؾة واحد وطشريـ.
قوله « :أََْٖٗا نَا َْتِ تُسَدٌُِّ ايٖٓبٔ ٖٞﷺ» :أي تؿشط رأسف ،و ُت َػ ِّؾقف ،فنن الرتجقؾ
ٍ
ٍ
ٍ
وتػؾقة ،وخظاب ،وغقر ذلؽ.
وتؼصقر،
مشط،
يتعؾؼ بشمون الرأس ،مـ
قوله  ََٖٞٔٚ« :حَأ٥ضْ»:

فٌ :٘ٝ
دلقؾ طؾك صفارة الحائض ،وإكؿا الـجس فقفا مقضع الدم ،فؾق كاكت
كجسة ما جاز لفا أن تؿس رأس الـبل ﷺ.
ٚف :٘ٝأن مس الؿرأة ٓ يـؼض القضقء ،والؿراد بؼقلف :ﯤ ﯥ ﯦ

[الـساء ، ]65 :الجؿاع ،كؿا هق تػسقر ابـ طباس ﭬ.
قوله َُ ََُٖٛٚ« :عِتَ ٔهفْ فٔ ٞايَُِطِذٔدٔ» :أي حال اطتؽافف ،وٓ يمثر ذلؽ.
ٚف :٘ٝجقاز خروج بعض البدن لحاجة ،وأن ذلؽ ٓ يـؼض آطتؽاف ،فؼد
كاكت حجرة طائشة ڤ مؾتصؼة بالؿسجد ،فربؿا أخرج رسقل اهلل ﷺ رأسف
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مـ الؿسجد ،وهل يف حجرهتا.
إال ئخَادَ ٔ١اإلِِْطَإِ»:
قوله َٚ « :نَإَ ال َٜدِخٌُُ ا ِيبَ ِٝتَ َّ

تؼدم ما يؽقن مـ صعا ٍم ،أو غسؾ ،أو شراب أو قضاء حاجة فال يدخؾ
ٍ
ٍ
جـازة وإن خرج لؾجؿعة
ولقؿة وٓ لعقادة مريض ،وٓ يخرج لؾشفقد
لحضقر
يخرج ،ويصؾل ثؿ يعقد إلك معتؽػف.
قوله « :إِٕ ُن ِٓتُ ألَدِخٌُُ ا ِي َب ِٝتَ ئًِخَادََٚ ٔ١ايَُِسِٜضُ فٔ .ٔ٘ٝفََُا َأضِ َأٍُ َعُِٓ٘ إالَّ َٚأََْا
ََازٖ :)1(»ْ٠وذلؽ يف آطتؽاف.
ٚف :٘ٝحرص السؾػ رضقان اهلل طؾقفؿ طؾك أداء آطتؽاف طؾك القجف
الذي شرطف اهلل .
ٚف :٘ٝجقاز السمال طـ الؿريض ،والحديث لؾؿعتؽػ.
ف َي:»ّ١ًَِٝ
قوله َٜ« :ا َزضُ ٍَٛايًَّ٘ٔ ،إُِّْ ٞن ِٓتُ َْ َر ِزتُ فٔ ٞايِذَأًَٖٔ ٔ١ٖٝإِٔ أَعِتَ ٔه َ
ف :٘ٝدلقؾ طؾك أن أهؾ الجاهؾقة كان لفؿ طبادات ،وبؼايا مـ ديـ إبراهقؿ
.

طؿال َصال ِ ًحا يف
طؿال ٓ ُيؼبؾ مـف ،لؽـ إذا كذر ً
ٚف :٘ٝأن الؽافر إذا طؿؾ ً
حال كػره ،ثؿ أداه يف حال إسالمفُ ،قبِ َؾ مـف.
ٚف :٘ٝفضقؾة القفاء بالـذر ،وقد امتدح اهلل أهؾف قال تعالك :ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ [اإلكسان.]9 :
ٚف :٘ٝجقاز آطتؽاف لقؾة.
ٚف :٘ٝجقاز آطتؽاف بدون صقام.
( )1أخرجف مسؾؿ برقؿ.)4;9( :

ٚف :٘ٝجقاز آطتؽاف يق ًما طؾك ما جاء يف بعض الروايات.
ٚف :٘ٝفضقؾة آطتؽاف يف الؿسجد الحرام طؾك ما سقاه مـ الؿساجد< ٕن
الصالة يف الؿسجد الحرام أفضؾ مـ مائة الػ صالة فقؿا سقاه مـ الؿساجد.
قوله « :فَأَِٚفٔ ٔبَٓ ِر ِزىَ» :أي أد ما التزمت بف.
ف :٘ٝوجقب القفاء بالـذر ،فنن طجز فؽػارة يؿقـ ،لؿا رواه مسؾؿ يف صحقحف
طـ طؼبة بـ طامر ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :كػارة الـذر كػارة القؿقـ»(.)1
ومؿا ذكره العؾؿاء يف هذا الباب أن الرجؾ إذا دخؾ الؿعت َؽػ ثؿ بدا لف أن يخرج
جاز ذلؽ ،ولؽـ إذا قضك ففق أفضؾ< ٕن الـبل ﷺ خرج ثؿ قضاه يف شقال.
كذرا ،فقجب طؾقف أن يػل بف.
إٓ إذا كان قد كذر آطتؽاف ً
ٍّ ڤ»:
َ ٔفٔ َ١ٖٝب ِٓتٔ ُحَٞٝ
قوله « :عَٔ َ
هل زوج الـبل ﷺ ،وكان صداقفا أكف أطتؼفا فؼد كاكت مـ سبل خقرب.
ِ
ِ
ب َو َل ِد َأبِل إ َل ْق ِفَ ،وإِ َلك
ب َأك ََّفا َقا َل ْتُ :كـ ُْت َأ َح َّ
ف َع ْـ َصػ َّق َة بِـْت ُح َق ِّل ْب ِـ َأ ْخ َط َ
َطؿل َأبِل ي ِ
اس ٍرَ ،ل ْؿ َأ ْل َؼ ُف َؿا َقط َم َع َو َل ٍد َل ُف َؿا َّإٓ َأ َخ َذاكِل ُدو َك ُفَ .قا َل ْتَ :ف َؾ َّؿا َق ِد َم
َ
ِّ
قل اهللِ ﷺ ا ْلؿ ِديـَ َة ،وك ََز َل ُقباء ،فِل بـِل َطؿ ِرو ب ِـ َطق ٍ
َر ُس ُ
فَ ،غدَ ا َط َؾ ْق ِف َأبِل،
ْ
َ
ْ ْ
َ
َ َ
َ
ِ
بُ ،م َغ ِّؾ َس ْق ِـَ .قا َل ْتَ :ف َؾ ْؿ َي ْر ِج َعا َحتَّك
بَ ،و َط ِّؿل َأ ُبق َياس ِر ْب ِـ َأ ْخ َط َ
ُح َقل ْب ُـ َأ ْخ َط َ
سَ .قا َل ْتَ :ف َل َتقا كَا َّلق ِـ كَس َال َكق ِـ ساقِ َطق ِـ يؿ ِشق ِ
كَاكَا َم َع ُغ ُر ِ
الش ْؿ ِ
وب َّ
ان ا ْل ُف َق ْيـَك.
ْ ْ َ ْ َْ َ
ْ
َ
َقا َل ْتَ :فف ِش ْش ُت إ َلق ِفؿا كَؿا ُكـ ُْت َأصـَعَ ،فق َاهللِ ما ا ْل َت َػ َت إ َلل و ِ
احدٌ مِـ ُْف َؿاَ ،م َع َما
َّ َ
َ
ْ ُ َ َ
ْ َ َ
اس ٍر ،وهق ي ُؼ ُ ِ
بِ ِفؿا مِـ ا ْل َغؿَ .قا َل ْت :وس ِؿع ُت َطؿل َأبا ي ِ
ب:
قل َٕبِل ُح َق ِّل ْب ِـ َأ ْخ َط َ
َ َ ْ
َ ُ َ َ
ِّ َ َ
َ ْ ِّ
َأ ُه َق ُه َق ؟ َق َالَ :ك َع ْؿ َو َاهللِ< َق َالَ :أ َت ْع ِر ُف ُف َو ُت ْثبِ ُت ُف ؟ َق َالَ :ك َع ْؿَ ،ق َالَ :ف َؿا فِل َك ْػ ِس َؽ مِـْ ُف ؟
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف برقؿ.)3867( :
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ِ
قت».
َق َال :طَدَ َاو ُت ُف َو َاهلل َما َب ِؼ ُ

()1

ومـع القفقد مـ الدخقل يف ديـ اهلل  الؽرب والحسد.
ٚف :٘ٝأن اهلل  قد ُيؽرم الؿممـ مـ الػاجر ،فاكظر إلك هذه الصحابقة
أكرمفا اهلل أن تؽقن زوجة لرسقل اهلل ﷺ وأبقها يفقدي ،و ُقتؾ طؾك القفقدية.
قوله « :نَإَ اي ٖٓبٔ ٗٞﷺ َُعِتَ ٔهفّا».
ٚف :٘ٝما كان طؾقف الـبل ﷺ مـ مالزمة الؿسجد ،والتػرغ لذكر اهلل ،ودطائف،
ورجائف.
ٚف :٘ٝما طؾقف الـبل ﷺ مـ ُحسـ العبادة ،ففق أكؿؾ الخؾؼ طبقدية هلل ،
ولذلؽ قال اهلل يف وصػف :ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉ [الجـ.]3; :
قوله « :فَأَ َتِٝتُُ٘ َأشُٚزُ ُ ٙيَِٝال»:
ف :٘ٝجقاز زيارة الؿرأة لزوجفا وهق يف الؿعتؽػ.
ٚف :٘ٝجقاز خروج الؿرأة مـ البقت يف الؾقؾ إذا أمـت الػتـة.
ٚف :٘ٝأن الؾقؾ أسرت لخروج الـساء ،إذا أمـت الػتـة.
قوله « :فَخَدٖثِتُُ٘»:
ف :٘ٝأن حديث الرجؾ مع امرأتف ٓ يـؼض آطتؽاف ،وإكؿا الذى يـؼض
آطتؽاف الؿعاشرة ،إٓ أكف يـبغل أن ٓ يدخؾ معفا يف الرفث.
قوله « :ثُِٖ قُ ُِتُ ألَ ِْكًَٔبَ» :أي ٕرجع إلك البقت.
( )1أخرجف ابـ هشام يف السقرة برقؿ ،)73;/3( :مـ صريؼ محؿد بـ إسحاق قالَ :و َحدَّ َثـِل طَ ْبدُ اهللِ ْب ُـ
َأبِل َب ْؽ ِر ْب ِـ ُم َح َّؿ ِد ْب ِـ ط َْؿ ِرو ْب ِـ َحزْ ٍم َق َالُ :حدِّ ْث ُت َط ْـ َص ِػ َّق َة  -ڤ  ،-وأبق كعقؿ يف دٓئؾ الـبقة.)59( :

قوله َ « :فكَاَّ َعٔ ٞئ َٝكًِٔ َبٓٔ:»ٞ
ٚف :٘ٝمرافؼف الرجؾ لزوجتف ،وإيـاسفا ،والؿشل معفا ٓ سقؿا إذا خشل طؾقفا
ٍ
سػقف أو كحق ذلؽ ،مع أن الـبل ﷺ لؿ يؽـ يف طفده ذلؽ ،لؽـ
الػتـة ،مـ تعرض
لعؾف خرج معفا مـ باب أن ٓ تستقحشٕ ،ن بقتفا كان بعقدً ا مـ الؿسجد.
ٚف :٘ٝأن الخروج لؾحاجة ٓ يمثر طؾك آطتؽاف.
قوله َٚ « :نَإَ َطِ َهَُٓٗا فٔ ٞدَازِ ُأضَا َِ َ١ب ِٔ شَِٜدٕ»:
إما بجقاره ،وإما أن الدار كاكت ٕسامة ثؿ أططاه الـبل ﷺ ،وأسامة هق
أسامة بـ زيد ابـ حارثة ﭭ ،الحب ابـ الحب.
قوله « :فََُ ٖس زَدُالِٕ َِٔٔ األَِْصَازِ» :أي يف الؾقؾ.
قوله « :فًََُٖا زَأََٜا َزضُ ٍَٛايًَّ٘ٔ ﷺ َأضِسَعَا»:
ف :٘ٝما كان طؾقفا الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ مـ الحقاء.
ٚف :٘ٝأكؽ إذا رأيت مع رج ٍؾ زوجتف ،أو ابـتف ،أو أمف ،أو شلء مـ ذلؽ ،أن
قؾقال حتك ٓ تسبب لفؿ الحرج.
تتـحك ً
قوله « :عًََِ ٢زضًِٔهَُُا» :أي تؿفال.
فقف ما كان طؾقف الـبل ﷺ مـ حرصف طؾك سالمة قؾقب أصحابف ﭫ.
ٍّ» :أي إهنا زوجتل وهذا مـ باب دفع مداخؾ
َ ٔفٔ ُ١ٖٝب ِٓتُ ُحَٞٝ
قوله « :إَْٖٗا َ
الشقطان طؾك آكسان.
وقد ذكر الحافظ  :طـد هذا الحديث أكف يـبغل لؾدطاة ،وصالب
العؾؿ ،والعؾؿاء ،إذا اهتؿقا بشلء أن يربؤا ساحتفؿٕ ،ن التحذير مـفؿ تحذير
مـ طؾؿفؿ ،فاكظر إلك رسقل اهلل ﷺ مع سالمة طرضف ،قالَ « :ط َؾك ِر ْس ِؾؽ َُؿا.
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ْت ُح َق ٍّل».
إك َّفا َص ِػ ّق ُة بِـ ُ
قوله َ « :فكَاالُ :ضبِخَإَ ايًَّ٘ٔ»:
كؾؿة يمتك هبا لؾتعظقؿ ،ولؾتـزيف ،ويمتك هبا لغقر ذلؽ.
قوله َٜ« :ا َزضُ ٍَٛايًَّ٘ٔ»:
ف :٘ٝدطاء الـبل ﷺ بالرسالة.
الش ْق َط َ
قوله َّ « :
إن َّ
ان َي ْج ِري مِ ْـ ا ْب ِـ آ َد َم َم ْج َرى الدَّ ِم»:
ف :٘ٝدلقؾ طؾك إثبات الؿس ،خال ًفا لؿا يزطؿف العؼالكققن مـ إكؽار الؿس.
ٚف :٘ٝسرطة دخقل الشقطان يف اإلكسان.
ٚف :٘ٝحرص الشقطان طؾك إغقاء اإلكسان.
ٚف :٘ٝأن الشقطان قد يقسقس لؽ بؿا ٓ يؿؽـ.
ْت ُح َق ٍّل» ،كان متػطـًا
فاكظر لؿا قال الـبل ﷺَ « :ط َؾك ِر ْس ِؾؽ َُؿا .إك َّفا َص ِػ ّق ُة بِـ ُ

أن الشقطان ربؿا تالطب هبؿا ،ولف وساوس ،ربؿا يؼقل أول شلء مـ هذه التل
مع رسقل اهلل ﷺ؟
ثؿ يلتقف ويؼقل لعؾفا زوجة لف ،أو لعؾفا لقست زوجة لف ،وهؽذا الشقطان
يؾعب باإلكسان ،فعؾك اإلكسان بؼدر آستطاطة أن يؼطع مداخؾ الشقطان.
وقد قال اهلل  يف شلكف :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ [إطراف.]49 :
وقد قال اهلل  مبقـًا لؾؿس الشقطاين :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ [البؼرة.]497 :
قوله َٚ« :إِِّْ ٞخَػٔٝتُ َإِٔ َٜكِ ٔرفَ فٔ ٞقًُُٛبٔهَُُا غَس٘ا  -أَ ِٚقَاٍَ َغ ِّ٦ٝا»:

فقفؾؽان إذا قذف يف قؾقهبؿ شق ًئا طؾك الـبل ﷺ.
ٚف :٘ٝحرص الـبل ﷺ طؾك سالمة قؾقب أصحابف ،وهؽذا لقؽـ جؿقع مـ
حريصا طؾك سالمة قؾقب إخقاكف ،وأطقاكف ،ومـ إلقف.
يتقلك شمون الدطقة أن يؽقن
ً
ٚف :٘ٝصقاكة العؾؿ ،وصقاكة الؿؽان الذي أكت فقف.
ٚف :٘ٝتخقف الشر:
ؾشللر َلؽِللـ لِتَق ّققلل ِ
الشل ّلر ٓ لِ ّ
لت ّ
للف
َط َر ْفل ُ
ْ َ

الشر مـ الخقر يؼع ِ
ِ
فقلف
ْ
َو َم ْـ َل ْؿ َي ْعرِف ّ ّ َ

ٚف :٘ٝأن الشقطان حريص طؾك إفساد قؾب الؿممـ< ٕن فساد الؼؾب يؾحؼف
فساد كؾ جارحف ،ويف حديث الـعؿان بـ بشقر ﭬَ « :أٓ َوإِ ّن ِفل ا ْل َج َس ِد ُم ْض َغ ًة إِ َذا
ِ
ب»(.)1
َص َؾ َح ْ
ت َص َؾ َح ا ْل َج َسدُ ُك ُّؾ ُفَ ،وإِ َذا َف َسدَ ْت َف َسدَ ا ْل َج َسدُ ُك ُّؾ ُفَ ،أٓ َوه َل ا ْل َؼ ْؾ ُ
قوله « :أََْٖٗا دَا َ٤تِ تَصُٚزُ ُٙفٔ ٞاعِتٔهَافٔ٘ٔ فٔ ٞايَُِطِذٔدٔ»:
ٚف :٘ٝجقاز زيارة الؿرأة لزوجفا يف الؿع َت َؽػ ،وأن ذلؽ ٓ يمثر طؾك الؿع َت َؽػ.
قوله « :فٔ ٞايِعَػِسِ األََٚاخٔسِ َٔ ِٔ زَ َضَإَ»:
ف :٘ٝبقان أن اطتؽاف الـبل ﷺ كان أغؾبف يف العشر إواخر مـ رمضان،
وأكف أكؿؾ أكقاع آطتؽاف.
قوله « :فَتَخَدٖ َثتِ ٔعِٓدَ ُٙضَاعَ:»ّ١
الؿراد بالساطة هـا الػرتة مـ الزمـ.
قوله « :ثُِٖ قَاَتِ َت ِٓكًَٔبُ»:
ف :٘ٝالرجقع بعد قضاء الحاجة إلك البقت ،ولعؾفا جاءتف يف كقبتفا ،ويقمفا.
ِ
اب ا ْلؿس ِ
ج ِد ِطـْدَ َب ِ
اب ُأ ِّم َس َؾ َؿ َة:
َف َؼا َم الـَّبِل ﷺ َم َع َفا َي ْؼؾ ُب َفاَ ،حتَّك إ َذا َب َؾ َغ ْت َب َ َ ْ
( )1أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)74ومسؾؿ يف صحقحف برقؿ ،)37;;( :مـ حديث الـعؿان بـ بشقر ﭬ.
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ْت ُح َق ٍّل»(.)1
رأى الـبل ﷺ الرجؾقـ فؼالَ « :ط َؾك ِر ْس ِؾؽ َُؿا .إك َّفا َص ِػ ّق ُة بِـ ُ
والحؿد هلل رب العالؿقـ

وسبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك ٓ إلف إٓ أكت أستغػرك وأتقب إلقؽ

( )1اكتفقـا بحؿد اهلل مـ تدريس كتاب الصقام يف الخامس طشر مـ شعبان لعام تسعة وثالثقـ وأربع مائة
وألػ ،و هذا مـ فضؾ اهلل طؾقـا وطؾك الـاس ولؽـ أكثر الـاس ٓ يشؽرون.
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