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 مقدمة

الحمد لله، والصالة والسالم على رسول هللا وأشهد أن ال إله إال  
هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه، ومجتباه صلى هللا 

 :وسلم أما بعدعليه 

هبة السالم شرح بلوغ المرام من )كتاب الصيام من كتابي  فهذا     
إتحاف أهل )وأسميته  ،أحببت أن أفرده للحاجة إليه (أدلة األحكام

  .وهللا المستعان (اإلسالم بما تيسر من أحكام الصيام
 :كتبه

 عكريأبو محمد عبدالحميد بن يحيى الز  

 .هـ3111السابع عشر من رجب 
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َياِم ]  ([1)ِكَتاُب الصِّ

F الشرح:  
  اإلمساك. :الصيام لغة

  :كما قال الشاعر
ــــَ     خ اــ ََ َة  ـــ ـــِص َاْي ـــَيخِم َلَخْي َا ـــِص   َخْي

 

ــخ     َ ُة ْعل اة ــ ــِص َتْجلة َا َلَخْي ــخ  َتْحــَ  ْْعَجَا

 َيُقوُل َخْيٌل ُمْمِسَكٌة َعِن اْْلَْكِل, َوَخْيٌل آكَِلٌة. 

فهو اإلمساك عن المفطرات: من طلوع الفجر إلى غروب  :صطالحوأما في اال

 . الشمس, بنية التعبد والتقرب هلل 
 الكتاب, والسنة, واإلجماع. :واألصل في فرضية الصيام

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: فقول اهلل  :أما الكتاب

 .[183:]ْعبقَة {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 :وأما السنة
 َقاَل:  َر, ففي الصحيحين: من حديث اْبِن ُعمَ  

ِ
بُنَِي اإِلْسالَُم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

الَِة، َوإِيَتاِء  ًدا َرُسوُل اهَّللِ، َوإَِقاِم الصا َعَلى َخْمٍس: َشَهاَدِة َأْن الَ إَِلَه إاِلا اهَّللُ َوَأنا ُمَحما

، َوَصْوِم َرَمَضانَ  َكاِة، َوالَحجِّ  .(2)«الزا

َوَزَعَم َرُسوُلَك َأنا َعَلْينَا َصْوَم » َقاَل:,  ِن َمالِك  من حديث َأَنِس بْ ففي مسلم: 

ِذي َأْرَسَلَك, آهلُل َأَمَرَك بَِهَذا؟ َقاَل: «َصَدَق »َشْهرِ َرَمَضاَن فِي َسنَتِنَا، َقاَل:  , َقاَل: َفبِالَّ

                                                           

كخن ْالبتدْء يف كتخب ْعصيخم من كتخب بلوغ ْع َْم يف ْعيوم ْعثخعث لْعجشَين من شهَ شوْل, عجخم  (1)

 أربجين لأربج خ   لأعف, من ْعهاَة ْعنبوي  ْعشَيف , على َخحبهخ َلوْت ْهلل لتسلي ه.

 (.11(, لمسلم )8أخَجه ْعبخخري ) (2)

 ص
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 وغيرها كثير. . (1) «َنَعمْ »

 غير واحد من أهل العلم.  فهو إجماع يقين معلوم ضرورة, وقد نقله :وأما اإلجماع

  :بيان كيفية بدء فرض الصيام
  :مراحلثالث وقد كان فرض الصيام على 

 فرض صيام يوم عاشوراء, وهو اليوم العاشر من شهر محرم. :المرحلة األولى

ذ  ففي الصحيحين:  َبيِِّع بِنِْت ُمَعوِّ َغَداَة  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَسَل النابِيُّ » , َقاَلْت: من حديث الرُّ

َمْن َأْصَبَح ُمْفطًِرا، َفْلُيتِما َبِقياَة َيْوِمِه َوَمْن َأْصَبَح َصائًِما، »وَراَء إَِلى ُقَرى األَْنَصاِر: َعاُش 

ْعَبَة مَِن الِعْهِن, َفإَِذا «َفلَيُصمْ  ُم ِصْبَياَننَا, َوَنْجَعُل َلُهُم اللُّ , َقاَلْت: َفُكنَّا َنُصوُمُه َبْعُد, َوُنَصوِّ

َعاِم َأْعَطْينَاُه َذاَك َحتَّى َيُكوَن ِعنَْد اإِلْفَطارِ َبَكى َأَحُدهُ   .(2)«ْم َعَلى الطَّ

َيْأُمُر بِِصَياِمِه  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ » , َقاَلْت: من حديث َعائَِشةَ ويف الصحيحين: 

ا ُفرَِض َرَمَضاُن، َكاَن َمْن َشاَء َصاَم َيْومَ  َعاُشوَراَء، َوَمْن  َقْبَل َأْن ُيْفَرَض َرَمَضاُن، َفَلما

 .(3)«َشاَء َأْفَطرَ 

فكان الناس مخيرين فيه , فرض صيام شهر رمضان على الخيرة :المرحلة الثانية

بين الصيام, و اإلفطار مع اإلطعام, فمن شاء صام, ومن شاء أفطر وأطعم, وكان 

 الصيام أفضل.

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: لقول اهلل 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ک ڑک ژڑ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ

 ..[184-183:]ْعبقَة {ڳ ڳ گ گ گگ ک ک
                                                           

 (.12أخَجه مسلم ) (1)

 (.1131(, لمسلم )1610ْعبخخري )أخَجه  (2)

 (.1121(, لمسلم )2001أخَجه ْعبخخري ) (3)

 س
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 وجوب الصوم على المكلفين إال من عذر. :المرحلة الثالثة

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ}: لقول اهلل 

 .[181:]ْعبقَة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 :بيان التدرج في ليلة الصيام 
 :حوالوكان الشأن في ليلة الصيام على ثالثة أ

كان في أول األمر من نام بعد أذان المغرب قبل أن  :الحال األول
 .حرم عليه األكل والجماع ,ع أهلهأو يجام ,يطعم

ٍد » , َقاَل:من حديث الَبَراِء بن عازب ففي البخاري:  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َأْصَحاُب ُمَحما

ُجُل َصائًِما، َفَحَضَر اإِلْفَطاُر، َفنَاَم َقْبَل  َأْن ُيْفطَِر َلْم َيْأُكْل َلْيَلَتُه َوالَ َيْوَمُه َحتاى  َكاَن الرا

ا َحَضَر اإِلْفَطاُر َأَتى اْمَرَأَتُه،  ُيْمِسَي، َوإِنا َقْيَس ْبَن ِصْرَمَة األَْنَصاِريا َكاَن َصائًِما، َفَلما

ُب َلَك، َوَكاَن َيْوَمُه َيْعَمُل، َفَغَلَبْتُه َفَقاَل َلَها: َأِعنَْدِك َطَعاٌم؟ َقاَلْت: الَ َوَلكِْن َأْنطَِلُق َفَأْطلُ 

ا اْنَتَصَف الناَهاُر ُغِشَي َعَلْيِه،  ا َرَأْتُه َقاَلْت: َخْيَبًة َلَك، َفَلما َفُذكَِر َعْينَاُه، َفَجاَءْتُه اْمَرَأُتُه، َفَلما

 { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}َفنََزَلْت َهِذِه اآلَيُة:  ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِك لِلنابِيِّ 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}، َفَفرُِحوا بَِها َفَرًحا َشِديًدا، َوَنَزَلْت: [781:]البقرة

 .(1)« [781:]البقرة { چ چ چ ڃ

ا َنَزَل َصْوُم َرَمَضاَن َكاُنوا الَ »:  من حديث الَبَراَء بن عازبويف البخاري:  َلما

ُه، َوَكاَن ِرَجاٌل َيُخوُنوَن َأْنفُ   ٺ ٺ}. َفَأْنَزَل اهلُل «َسُهمْ َيْقَرُبوَن النَِّساَء َرَمَضاَن ُكلا

 .(2) [181:]ْعبقَة { ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

َة, َسِمْعُت اْبَن َأبِي َلْيَلى, يف حديث عند أبي داود: و من طريق َعْمِرو ْبِن ُمرَّ

                                                           

 (.1611أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (. 4108أخَجه ْعبخخري ) (2)

 س
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  طويل...َقاَل:
ِ
َثنَا َأْصَحاُبنَا, َأنَّ َرُسوَل اهلل ا َقِدَم اْلَمِدينََة:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَحدَّ ْم بِِصيَاِم َأَمَرهُ »َلمَّ

َياُم َعَلْيِهْم  َياَم، َوَكاَن الصِّ ُدوا الصِّ َثاَلَثِة َأيااٍم، ُثما ُأْنِزَل َرَمَضاُن، َوَكاُنوا َقْوًما َلْم َيَتَعوا

 ہ ہ ہ ۀ}َشِديًدا َفَكاَن َمْن لَْم َيُصْم َأْطَعَم ِمْسكِينًا، َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة: 

َياِم ، َفَكانَ [781:]البقرة { ہھ ْخَصُة لِْلَمرِيِض، َواْلُمَسافِرِ َفُأِمُروا بِالصِّ َقاَل:  "ِت الرُّ

ُجُل إَِذا َأْفَطَر َفنَاَم َقبَْل َأْن َيْأُكَل  َثنَا َأْصَحاُبنَا، َقاَل: َوَكاَن الرا َلْم َيْأُكْل  [741]ص:َوَحدا

َراَد اْمَرَأَتُه، َفَقاَلْت: إِنِّي َقْد نِْمُت َفَظنا َفَجاَء ُعَمُر ْبُن اْلَخطااِب، َفأَ  "َحتاى ُيْصبَِح، َقاَل: 

َن َلَك َشْيًئا َها َتْعَتلُّ َفَأَتاَها، َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر َفَأَراَد الطاَعاَم َفَقاُلوا: َحتاى ُنَسخِّ ، َأنا

ا َأْصَبُحوا ُأْنِزَلْت َعَلْيِه َهِذِه اآْلَيُة  "َفنَاَم   پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}َفَلما

 .(1)« [781:]البقرة {

 .أن من صلى العشاء حرم عليه األكل :الحال الثاني
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}:  فعند أبي داود: من حديث اْبِن َعبَّاس  

َفَكاَن النااُس َعَلى َعْهِد النابِيِّ »,  [183:]ْعبقَة { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ُوا اْلَعَتَمَة َحُرَم َعَلْيِهُم الطا  ملسو هيلع هللا ىلص َراُب َوالنَِّساُء، َوَصاُموا إَِلى اْلَقابَِلِة، إَِذا َصلا َعاُم َوالشا

َأْن  َفاْخَتاَن َرُجٌل َنْفَسُه، َفَجاَمَع اْمَرَأَتُه، َوَقْد َصلاى اْلِعَشاَء، َوَلْم ُيْفطِْر، َفَأَراَد اهَّللُ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ } َحاَنُه:َيْجَعَل َذلَِك ُيْسًرا لَِمْن َبِقَي َوُرْخَصًة َوَمنَْفَعًة، َفَقاَل ُسبْ 

َص لَُهْم  [781:]البقرة {ٿ   ٿ   ا َنَفَع اهَّللُ بِِه النااَس َوَرخا اآْلَيَة، َوَكاَن َهَذا ِمما

رَ   .(2)«َوَيسا

والبعال في جميع أن هللا أباح لهم األكل والشرب  :الحالة الثالثة
 { چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} قال تعالى: حيث الليل

                                                           

 (.123(, لهو يف َحيح أبي دْلد عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )101أخَجه أبو دْلد ) (1)

 (.2003م ْألعبخين رح ه ْهلل )(, لهو يف َحيح أبي دْلد عإلمخ2313أخَجه أبو دْلد ) (2)
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  [181:]ْعبقَة

  :بيان أن الصيام كان مفروًضا على األمم السابقة أيًضا
 ٿ ٿ}: قال اهلل من اْلمم تقدم,  وقد كان الصيام مفروًضا على من

 {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 .[183:]ْعبقَة

  قال اإلمام ابن القيم  (:3/481)في جالء األفهام  

ْوم, اَل فِي  . اهـعينه, َوقدره, وكيفيته.  والتشبيه إِنََّما ُهَو فِي أصل الصَّ

 قال اإلمام القرطبي   (:472-4/471)في تفسيره  

 َواْخَتَلَف َأْهُل التَّْأِويِل فِي َمْوِضِع التَّْشبِيِه: 

 َوَقَتاَدُة َوَغْيُرُهَما: 
ُّ
ْعبِي ْوِم, َفإِنَّ َفَقاَل الشَّ ْوِم َوَقْدِر الصَّ  التَّْشبِيُه َيْرِجُع إَِلى َوْقِت الصَّ

اهلَل َتَعاَلى َكَتَب َعَلى َقْوِم ُموَسى َوِعيَسى َصْوَم َرَمَضاَن َفَغيَُّروا, َوَزاَد َأْحَباُرُهْم َعَلْيِهْم 

, ُثمَّ َمِرَض َبْعُض َأْحَباِرِهْم, َفنََذَر إِْن َشَفاُه اهلُل َأْن َيِزيَد فِي َصْومِِهْم َعْشَرَة َأيَّ  ام  َعْشَرَة َأيَّام 

بِيِع. َفَفَعَل   , َفَصاَر َصْوُم النََّصاَرى َخْمِسيَن َيْوًما, َفَصُعَب َعَلْيِهْم فِي اْلَحرِّ َفنََقُلوُه إَِلى الرَّ

اُس َوَقاَل: َوُهَو اْْلَْشَبُه بَِما فِي اْْلَيِة.   َواْخَتاَر َهَذا اْلَقْوَل النَّحَّ

  َوفِيِه َحِديٌث يدل على صحته أسنده عن دغفل ابن َحنَْظَلةَ 
ِّ
َكاَن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

َعَلى الناَصاَرى َصْوُم َشْهرٍ َفَمرَِض رجل منهم فقالوا لئن شفاه اهَّلل لنزيدن َعْشَرًة ُثما َكاَن 

آَخُر َفَأَكَل َلْحًما َفَأْوَجَع فاه فقالوا لئن شفاه اهَّلل لنزيدن َسْبَعًة ُثما َكاَن َمِلٌك آَخُر َفَقالُوا 

نا  بِيِع َقاَل َفَصاَر َخْمِسينَ َلنُتِما اَم َوَنْجَعَل َصْوَمنَا فِي الرا ْبَعَة اأْلَيا  . «َهِذِه السا

 َصْوَم َشْهِر َرَمَضاَن َعَلى ُكلِّ أمة.  َكَتَب اهلُل َوَقاَل ُمَجاِهٌد: 

, َحتَّى َأَخُذوا بِاْلَوثِيَقِة َفَصاُموا َقْبَل الثَََّلثِيَن َيْوًما, َوَبْعَدَها يَ وقيل:  ْوًما, َقْرًنا َبْعَد َقْرن 

 .
ِّ
ْمِسي  َبَلَغ َصْوُمُهْم َخْمِسيَن َيْوًما, َفَصُعَب َعَلْيِهْم فِي اْلَحرِّ َفنََقُلوُه إَِلى اْلَفْصِل الشَّ

اُش:  دِّ َقاَل النَّقَّ , َوالسُّ . َوفِي َذلَِك َحِديٌث َعْن َدْغَفِل ْبِن َحنَْظَلَة, َواْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ  يِّ

 س
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اَل بِإِْثِر َيْوِم  -َواهلُل َأْعَلمُ  -َولَِهَذاُقْلُت:  تَُّة مِْن َشوَّ , َوالسِّ كِّ ُكِرَه اْْلَن َصْوُم َيْوِم الشَّ

 اْلِفْطِر ُمتَِّصًَل بِِه. 

 :
ُّ
ْعبِي , َوَذلَِك َأنَّ النَّ َقاَل الشَّ كِّ نََة ُكلََّها َْلَْفَطْرُت َيْوَم الشَّ َصاَرى ُفِرَض َلْو ُصْمُت السَّ

َنَُّه َقْد َكاَن 
ِ
, ْل

ِّ
ْمِسي ُلوُه إَِلى اْلَفْصِل الشَّ َعَلْيِهْم َصْوُم َشْهِر َرَمَضاَن َكَما ُفِرَض َعَلْينَا, َفَحوَّ

َْنُفِسِهمْ 
ِ
يَن َيْوًما, ُثمَّ َجاَء َبْعَدُهْم َقْرٌن َفَأَخُذوا بِاْلَوثِيَقِة ْل

وا َثََلثِ َفَصاُموا  ُيَوافُِق اْلَقْيَظ َفَعدُّ

يَن َيْوًما َوَبْعَدَها َيْوًما, ُثمَّ َلْم َيَزِل اْْلَخُر َيْسَتنُّ بُِسنَِّة َمْن َكاَن َقْبَلُه َحتَّى َص 
اُروا َقْبَل الثَََّلثِ

 { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ }َتَعاَلى: قولهإَِلى َخْمِسيَن َيْوًما َفَذلَِك 
 . [183:]ْعبقَة

َم, اَل فِي اْلَوْقِت َواْلَكْيِفيَِّة. التَّْشبِيُه َراِجٌع إِلَ َوقِيَل:   ى َأْصِل ُوُجوبِِه َعَلى َمْن َتَقدَّ

ِذي َكاَن َعَلْيِهْم مِْن َمنِْعِهْم مَِن اْْلَْكِل َوقِيَل:  ْوِم الَّ التَّْشبِيُه َواقٌِع َعَلى ِصَفِة الصَّ

ْفَطاُر َفََل َيْفَعُل هَ  ْرِب َوالنَِّكاِح, َفإَِذا َحاَن اإْلِ  ِذِه اْْلَْشيَاَء َمْن َناَم. َوالشُّ

ْسََلِم, ُثمَّ َنَسَخُه اهلُل َتَعاَلى بِ 
ِل اإْلِ اًل, َوَكاَن فِي َأوَّ : قولهَوَكَذلَِك َكاَن فِي النََّصاَرى َأوَّ

, َعَلى َما َيْأتِي َبَياُنُه, َقاَلُه [181:]ْعبقَة { پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

يُّ َوَأُبو اْلَعالَِيِة َوالرَّ  دِّ  بِيُع. السُّ

َفِة, َواَل َعَلى َوَقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبل  َوَعَطاٌء:  ْوِم, اَل َعَلى الصِّ التَّْشبِيُه َواقٌِع َعَلى الصَّ

َياَدِة َوالنُّْقَصاِن.  َياَماِن بِالزِّ ِة, َوإِِن اْخَتَلَف الصِّ  اْلِعدَّ

ْسََل [183:]ْعبقَة { ٹ ٹ ٹ}اْلَمْعنَى:  ِل اإْلِ ِم َثََلَثَة َأيَّام  مِْن , َأْي فِي َأوَّ

, َوُهُم [183:]ْعبقَة { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}ُكلِّ َشْهر  َوَيْوَم َعاُشوَراَء,

 َثََلَثَة َأيَّام  َوَيْوَم َعاُشوَراَء.  -فِي َقْوِل اْبِن َعبَّاس   -اْلَيُهودُ 

ِة بَِشْهِر َرَمَضاَن.   ُثمَّ ُنِسَخ َهَذا فِي َهِذِه اْْلُمَّ

, ُثمَّ ُنِسَخِت اْْلَيَّاُم "{ٻ  پ }بـ "نسخ ذلكبن جبل:  َوَقاَل ُمَعاذُ 
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 . اهـبَِرَمَضاَن. 

 :بيان من يجب عليه الصيام
ويكون , ل مسلم, عاقل, بالغ, صحيح, مقيميجب صيام شهر رمضان على ك

 سالًما من موانعه: كالحيض, والنفاس, والحمل, والمرضع, يف حق النساء.

 :ذكر أقسام الناس في رمضان
 والناس يف رمضان على أقسام: 

  من يجب عليهم الصوم. :األول

وهم عامة المسلمين المكلفين, ممن كان عاقًَل بالًغا مقيًما صحيًحا خالي من 

 الموانع على ما تقدم.

 من يجب عليهم الفطر. :الثاني

وهم الحائض, والنفساء, والمسافر الذي يخشى على نفسه الضرر من الصوم 

َعْن واللفظ لمسلم رحمة اهلل عليهما: ففي الصحيحين , ه الهَلكفسويخشى على ن

ْوَم, َواَل َتْقِضي  َعائَِشَة ُمَعاَذَة, َقاَلْت: َسَأْلُت  ِض َتْقِضي الصَّ
َفُقْلُت: َما َباُل اْلَحائِ

, َوَلكِنِّي َأْس  ٌة َأْنِت؟ ُقْلُت: َلْسُت بَِحُروِريَّة  ََلَة. َفَقاَلْت: َأَحُروِريَّ َكاَن »َأُل. َقاَلْت: الصَّ

اَلةِ  ْوِم، َواَل ُنْؤَمُر بَِقَضاِء الصا  .(1)«ُيِصيُبنَا َذلَِك، َفنُْؤَمُر بَِقَضاِء الصا

 
ِ
 , َقاَل:  ففي مسلم: من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
,  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهلل فِي َسَفر 

َقاُلوا: َرُجٌل َصائٌِم,  «َما َلُه؟»ْد ُظلَِّل َعَلْيِه, َفَقاَل: َفَرَأى َرُجًَل َقِد اْجَتَمَع النَّاُس َعَلْيِه, َوقَ 

 
ِ
َفرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل  .(2)«َلْيَس الْبِرا َأْن َتُصوُموا فِي السا

 ويشق عليهم الجهاد مع الصوم.  ومن كان يف جهاد يف سبيل اهَّلل

 
ِ
 َأنَّ رَ ,  ففي مسلم: من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
َخَرَج َعاَم اْلَفْتِح  ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل اهلل

                                                           

 (.331(, لمسلم )321أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1111أخَجه مسلم ) (2)

 س

 س



 

 

16 

U
 

َة فِي َرَمَضاَن َفَصاَم َحتَّى َبَلَغ ُكَراَع اْلَغِميِم, َفَصاَم النَّاُس, ُثمَّ َدَعا بَِقَدح  مِْن َماء   إَِلى َمكَّ

النَّاِس َقْد َصاَم,  َفَرَفَعُه, َحتَّى َنَظَر النَّاُس إَِلْيِه, ُثمَّ َشِرَب, َفِقيَل َلُه َبْعَد َذلَِك: إِنَّ َبْعَض 

 .(1)«ُأوَلئَِك اْلُعَصاُة، ُأوَلئَِك اْلُعَصاةُ »َفَقاَل: 

َما َينُْظُروَن فِيَما »َوَزاَد َفِقيَل َلُه: ويف رواية له:  َياُم، َوإِنا إِنا النااَس َقْد َشقا َعَلْيِهِم الصِّ

 .«َفَعْلَت، َفَدَعا بَِقَدٍح ِمْن َماٍء بَْعَد اْلَعْصرِ 

وهم المسافرون, والمرضى الذين مرضهم ليس  يجوز لهم الفطر. :ثالثال

 { ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}: لقول اهلل  بشديد.
 .[184:]ْعبقَة

وقد استدل بعض أهل العلم باْلية على المرض الشديد الذي يشق معه الصيام, 

 ض كان.يف أي مرالفطر وغيره من أهل العلم جواز  والذي عليه اإلمام البخاري 

 أطلق يف اْلية, ولم يخص مرًضا دون غيره, وال سفًرا دون غيره. ْلن اهلل 

 هو أفضل؛ ْلن الصوم عند عدم فأنه يجوز لهما الفطر, وإن صاما  فالصحيح

المشقة هو اْلصل, وْلنه أبرأ للذمة, ومن باب المسابقة والمسارعة إلى فعل 

 الخيرات والطاعات.

ُر َمَع النابِيِّ »َقاَل:   َنِس ْبِن َمالِك  ففي الصحيحين: من حديث أَ 
َفَلْم  ملسو هيلع هللا ىلصُكناا ُنَسافِ

ائِمِ  ائُِم َعَلى الُمْفطِرِ، َوالَ الُمْفطُِر َعَلى الصا  .(2)«َيِعِب الصا

 اْلُخْدِريِّ 
 ملسو هيلع هللا ىلصُكناا َنْغُزو َمَع َرُسوِل اهَّللِ », َقاَل:  ويف مسلم: من حديث َأبِي َسِعيد 

ائُِم َعَلى اْلُمْفطِرِ، َواَل اْلُمْفطُِر َعَلى فِي َرَمَضاَن، َفمِ  ُم َوِمناا اْلُمْفطُِر، َفاَل َيِجُد الصا
ائِ ناا الصا

ًة َفَصاَم، َفإِنا َذلَِك َحَسٌن َوَيَرْوَن َأنا َمْن َوَجَد َضْعًفا،  ِم، َيَرْوَن َأنا َمْن َوَجَد ُقوا
ائِ الصا

                                                           

 (.1114أخَجه مسلم ) (1)

 (.1118(, لمسلم )1641أخَجه ْعبخخري ) (2)
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 .(1)«َفَأْفَطَر َفإِنا َذلَِك َحَسنٌ 

فمن خشي على نفسه الضرر, والمشقة, والهَلك, وكان مسافًرا, أو مريًضا, 

 .فالفطر يف حقه أوكد, لما سبق يف حديث جابر 
 ففي سنن ابن ماجه , ويجوز الفطر للحامل, والمرضع من حديث َأَنِس ْبِن :

 "َقاَل:  َمالِك  الكعبي 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأَغاَرْت َعَلْينَا َخْيُل َرُسوِل اهلل

ِ
َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَأَتْيُت َرُسوَل اهلل

ى َفَقاَل:  َياِم، »ُقْلُت: إِنِّي َصائٌِم, َقاَل  «اْدُن َفُكْل »َيَتَغدَّ ْوِم َأِو الصِّ ْثَك َعِن الصا اْجِلْس ُأَحدِّ

اَلِة، َوَعِن اْلُمَسافِرِ َواْلَحاِمِل َواْلمُ  إِنا اهَّللَ  ْوَم، َوَضَع َعِن اْلُمَسافِرِ َشْطَر الصا ْرِضِع الصا

َيامَ    «َأِو الصِّ
ُّ
 َلَقْد َقاَلُهَما النَّبِي

ِ
, كِْلَتاُهَما َأْو إِْحَداُهَما, َفَيا َلْهَف َنْفِسي, َفَهَلَّ ُكنُْت ملسو هيلع هللا ىلصَواهلل

 
ِ
 .(2)"ملسو هيلع هللا ىلصَطِعْمُت مِْن َطَعاِم َرُسوِل اهلل

 :حكم من أفطر في رمضان
 فطره لعذر مرض, أو سفر.ومن أفطر يف رمضان وجب عليه القضاء, إن كان 

الصحيح من وومن أفطر متعمًدا دون عذر شرعي, فقد اختلف العلماء يف ذلك 

وهذا  , والندم واالستغفار, وعليه القضاءأقوال أهل العلم أن عليه التوبة إلى اهلل 

ويقولون: إذا كان المعذور يقضي ما عليه من الصيام, فالمتعمد , قول جمهور العلماء

  ولى؛ ْلنه ليس له عذر يف الفطر.من باب أ

 :حكم من أفطر في رمضان لعجزه عن الصيام
اختلف أهل العلم يف حق من أفطر يف رمضان لعجزه عن الصيام, إما لكرب سنه, 

 إلى أقوال: عجوز, أو مرضه مزمن ال يرجى برؤهكما هو يف الشيخ وال

 ن كل يوم مسكين.فمنهم من أوجب عليه الكفارة, وهي اإلطعام ع :القول األول

ا ا كرب سنة كان يطعم عن كل يوم خبزً , أنه لمفقد ثبت عن أنس بن مالك 

                                                           

 (.1111أخَجه مسلم ) (1)

ند (, لهو يف ْعصحيح ْع س1111(, لْبن مخجه )2211(, لْعنسخ ي )2408أخَجه أبو دْلد ) (2)

 (. 121عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )

 س

 س



 

 

18 

U
 

 ولحًما.

َياَم, َفَقْد َأْطَعَم َأنٌَس قال البخاري:  ْيُخ الَكبِيُر إَِذا َلْم ُيطِِق الصِّ ا الشَّ َبْعَد َما »:  َوَأمَّ

 .(1)«ُخْبًزا َوَلْحًما، َوَأْفَطرَ َكبَِر َعاًما َأْو َعاَمْيِن، ُكلا َيْوٍم ِمْسكِينًا، 

  قال الحافظ ابن حجر  (:8/381)في الفتح 

َياَم َفَقْد َأْطَعَم َأَنُس ْبُن َمالِك  َبْعَد َما َكبَِر َعاًما  :قوله  ْيُخ اْلَكبِيُر إَِذا َلْم ُيطِِق الصِّ ا الشَّ َوَأمَّ

َوَرَوى َعْبُد ْبُن ُحَمْيد  مِْن َطِريِق النَّْضِر , ًما َوَأْفَطرَ َلحْ َأْو َعاَمْيِن ُكلَّ َيْوم  مِْسكِينًا ُخْبًزا وَ 

: َأنَُّه َأْفَطَر فِي َرَمَضاَن َوَكاَن َقْد َكبَِر َفَأطْ  ينَاُه , َعَم مِْسكِينًا ُكلَّ َيْوم  ْبِن َأَنس  َعْن َأَنس  َوُروِّ

ِد ْبِن ِهَشاِم بِْن ُمََلس  َعْن َمْرَوا ِد ُمَحمَّ
َن َعْن ُمَعاِوَيَة َعْن ُحَمْيد  َقاَل: َضُعَف فِي َفَوائِ

ا َعَرَف َأنَّ  ْوَم َقاَل اَل َفَلمَّ  َفَسَأْلُت اْبنَُه ُعَمَر ْبَن َأَنس  َأَطاَق الصَّ
َ
ْوِم َعاَم ُتُوفِّي ُه َأَنٌس َعِن الصَّ

 كثر. ال يطيق اْلَقَضاَء َأَمَر بِِجَفان  مِْن ُخْبز  َوَلْحم  َفَأْطَعَم اْلعدة َأو أَ 

الِّ َعَلى َجَواِز اْلِفْطِر.«فقد أْطعم»: قوله :َتْنِبيه  , اْلَفاء َجَواب للدليل الدَّ

يَاَم َفإِنَُّه َيُجوُز َلُه َأْن ُيْفطَِر َوُيطْ  ْيُخ اْلَكبِيُر إَِذا َلْم ُيطِِق الصِّ ا الشَّ ِعَم َوَتْقِديُر اْلَكََلِم: َوَأمَّ

 َفَقْد َأْطَعَم إَِلْخ. 

, َوَكاَن َأَنٌس ِحينَئِذ  فِي َعْشِر "َكبِرَ " :قولهوَ  َدِة َأْي َأَسنَّ , بَِفْتِح اْلَكاِف َوَكْسِر اْلُمَوحَّ

َم التَّنْبِيُه َعَلْيِه َقِريًبا.   .اهـاْلِماَئِة, َكَما َتَقدَّ

أن الصيام قد سقط عليه؛ ْلنه عاجز عن الصيام يف مثل هذه  :القول الثاني

 ۇ}: ويقول اهلل , [11:]ْعتغخبن { ھ ہ ہ ہ}: يقول الحالة, واهلل 

 .[281:]ْعبقَة {ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[1:]ْعطالق { ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}: ويقول اهلل 

  واإلطعام ليس عنه  , أن القضاء يسقطاألقرب يف هذه املسألةالقول وهذا ,

 رطالكفارة على المف جاز, وأما ومن أطعم لفعل أنس بن مالك , بواجب عليه

                                                           

 (.1/21أخَجه ْعبخخري مجلًقخ ) (1)
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وهو  ,[181:]ْعبقَة { ہھ ہ ہ ہ ۀ}تعالى:  قولهفسيأيت أهنا منسوخة ب

 ع.وسلمة بن اْلكو ,قول ابن عمر

 :حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
إذا أفطرتا في رمضان إلى  والمرضع ،واختلف أهل العلم في الحامل

 :أقوال
 أن عليهما القضاء والكفارة. :الثاني  أن عليهما القضاء. :األول

 التفريق بين الحامل والمرضع التي تخاف على نفسها, أو على جنينها. :الثالث

من وإذا خافتا على جنينها, أو على , افتا على أنفسهما عليهما القضاءفقال: إذا خ

يف التفريق بين ذلك,  ملسو هيلع هللا ىلص وال دليل يثبت عن النبي. ترضعه, عليها القضاء والكفارة

: أن عليهما القضاء, وأما الكفارة فالصحيح أهنا منسوخة, بقول اهلل  فالصحيح
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ}

 ڌ ڍ ڍ ڇ}َباُب ": يف صحيحه وقد بوب اإلمام البخاري {ڭ

 ۀ} َنَسَخْتَها: َقاَل اْبُن ُعَمَر, َوَسَلَمُة ْبُن اْلَْكَوعِ : ثم قال , " [184:]ْعبقَة {

  { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ
َثنَا: ثم قال  , َحدَّ َثنَا اْبُن َأبِي  َوَقاَل اْبُن ُنَمْير  َة, َحدَّ َثنَا َعْمُرو ْبُن ُمرَّ اْلَْعَمُش, َحدَّ

د   َثنَا َأْصَحاُب ُمَحمَّ َنَزَل َرَمَضاُن َفَشقا َعَلْيِهْم، َفَكاَن َمْن َأْطَعَم ُكلا َيْوٍم »: ملسو هيلع هللا ىلصَلْيَلى, َحدَّ

َص َلُهْم فِي َذلَِك، َفنََسَخْتَها: ِمْسكِينً  ْن ُيطِيُقُه، َوُرخِّ ْوَم ِمما  ک ک ک}ا َتَرَك الصا

ْومِ  [784:]البقرة { گگ َثنَا ُعَبيُْد .(1) «َفُأِمُروا بِالصا َثنَا َعْبُد اْلَْعَلى, َحدَّ َثنَا َعيَّاٌش, َحدَّ َحدَّ

, َعِن اْبِن ُعَمرَ  , َعْن َنافِع 
ِ
.  (2) «ِهَي َمنُْسوَخةٌ »)فِْدَيُة َطَعاِم َمَساكِيَن( َقاَل:  , َقَرَأ: اهلل

 واهلل أعلم.

                                                           

 (.3/34أخَجه ْعبخخري ) (1)
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 م يوم الشكياحكم ص

   َأبِي ُهَرْيَرَة  َعنْ ) -650
ِ
ُموا َرَمَضاَن بَِصْوِم »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اَل َتَقدا

 (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«ْلَيُصْمهُ َيْوٍم َواَل َيْوَمْيِن، إاِلا َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما، فَ 

اِر ْبِن َياِسر   َوَعنْ )  -651 َمْن َصاَم اْلَيْوَم الاِذي ُيَشكُّ فِيِه َفَقْد َعَصى »َقاَل:    َعمَّ

َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة, َوَذَكَرهُ  .(2)«ملسو هيلع هللا ىلصَأَبا اْلَقاِسِم   اْلُبَخاِريُّ َتْعلِيًقا, َوَوَصَلُه اْلَخْمَسُة, َوَصحَّ

  (.َواْبُن ِحبَّانَ 

F ساق المصنف  :الشرح  :لبيان تحريم صيام يوم الشك, الحديثين

 استقبال الشهر. االحتياط و والصيام لقصد

 وفيهما بيان لضعف حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
إَِذا اْنَتَصَف »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

 .(3)«َشْعَباُن، َفاَل َتُصوُموا

لعلم ورودوا داللته بأمورفقد ضعفه أهل ا: 

                                                           

 لْعلفظ عه. (,1082)لمسلم  (,1614)أخَجه ْعبخخري  (1)

 (,2188)لْعنسخ ي  (,2334)للَله أبو دْلد  (,1601)أخَجه ْعبخخري مجلًقخ بجد رقم  (2)

من طَيق  (3111)لْبن حبخن  (,1614)لْبن خزي    (,1141)لْبن مخجه  (,181)رتمذي لْع

فتنحى بجض ْعقوم؛ فقخل: إين  ,فقخل: كلوْ ,كنخ عند ع خر فأيت بشخة مصلي "َل  بن زفَ قخل: 

. لسنده َحيح, إال أن فيه عنجن  أبي إسحخق, لهو عبد ْهلل بن ع َل "َخ م. فقخل ع خر: فذكَه

لعه طَيق  (, لقخل:2022لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح أبي دْلد )ْعسبيجي. 

لَحح إسنخده شيخنخ ْعحاوري يف تحقيق . "(611) "ْإلرلْء"أخَى؛ خَجتهخ مع ْأللعى يف 

 (.160ْعصغَى )

 ْعحديث عيس يف ْع سند.«: تنبيه» *

(, لْبن مخجه 138لْعرتمذي )(, 112/ 2« )ْعكربى»(, لْعنسخ ي يف 2331أخَجه أبو دْلد ) (3)

 (.442/ 2(, لأح د )1111)
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 حكموا عليه بالنكارة, على ما يأيت إن شاء اهلل. :األول

متفق  «ال تقدموا رمضان بصوم يوم، وال يومين إال رجال كان يصوم يوًما فليصمه»

فمفهوم الحديث هو جواز الصوم بعد النصف من شعبان إلى قبل انتهاء الشهر , عليه

 بيوم, أو بيومين.

َثْتُه َقاَلْت:  : من حديث َعائَِشةَ ويف الصحيحين   َلْم َيُكنِ , َحدَّ
ُّ
َيُصوُم  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

 .(1)«َشْهًرا َأْكثََر مِْن َشْعَباَن, َفإِنَُّه َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلَّهُ 

، َأْكَثَر ِمْن ِصَياِمِه ِمْن َشْعَباَن َكاَن »ولفظ مسلم:  َيُصوُم َوَلْم َأَرُه َصائًِما ِمْن َشْهرٍ َقطُّ

ُه، َكاَن َيُصوُم َشْعبَاَن إاِلا َقِلياًل   .«َشْعَباَن ُكلا

كان يصوم أكثر شعبان, وال يستطيع أن  ملسو هيلع هللا ىلص فهذا الحديث صريح يف أن النبي

 يصوم أكثر شعبان حتى يصوم بعد النصف من شعبان.

أن المنهي عنه هو تقديم رمضان بصوم يوم, أو يومين, على سبيل  :األمر الثاني

 حتياط, أو على سبيل الرتحيب بالشهر.اال

وأما من كانت له عادة يف الصيام: كاالثنين والخميس, أو كان يصوم يوًما ويفطر 

أو كان عليه قضاء, أو صيام نذر, أو صيام , كان يصوم ثَلثة أيام من كل شهر يوًما, أو

 كفارة, فَل حرج يف صيامه, بل قد يجب.

 .«إاِلا َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما، َفْلَيُصْمهُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص قول النبي :األمر الثالث

 قال الحافظ ابن حجر   (:341-1/348)في الفتح 
ْحتَِياِط َقاَل اْلُعَلَماُء:  

ِ
َمْعنَى اْلَحِديِث اَل َتْسَتْقبُِلوا َرَمَضاَن بِِصَيام  َعَلى نِيَِّة اال

 لَِرَمَضاَن. 

 : ا َأْخَرَج َقاَل التِّْرمِِذيُّ ُجُل َلمَّ َل الرَّ ُه اْلَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْهِل اْلِعْلِم َكِرُهوا َأْن َيَتَعجَّ

                                                           

 (.1111(, لمسلم )1610أخَجه ْعبخخري ) (1)
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  .بِِصَيام  َقْبَل ُدُخوِل َرَمَضاَن لَِمْعنَى َرَمَضاَن اهـ

. َوَهَذا فِيِه نَ َواْلِحْكَمُة فِيِه:  ة  َوَنَشاط  ي بِاْلِفْطِر لَِرَمَضاَن لَِيْدُخَل فِيِه بُِقوَّ َنَّ التََّقوِّ
ِ
َظٌر؛ ْل

َمُه بِِصَياِم َثََلَثِة َأيَّام  َأْو َأْرَبَعة  َجاَز, َوَسنَْذُكُر َما فِيِه َقرِ   يًبا. ُمْقَتَضى اْلَحِديِث َأنَُّه َلْو َتَقدَّ

َنَُّه َيُجوَوقِيَل اْلِحْكَمُة فِيِه: 
ِ
ُز لَِمْن َخْشَيُة اْختََِلِط النَّْفِل بِاْلَفْرِض, َوفِيِه َنَظٌر َأْيًضا؛ ْل

 َلُه َعاَدٌة َكَما فِي اْلَحِديِث. 

َمُه بَِيْوم  َأْو َيْوَمْيِن َفَقْد َحاَوَل الطَّْعَن فِي َوقِيَل:  ْؤَيِة, َفَمْن َتَقدَّ َق بِالرُّ َنَّ اْلُحْكَم ُعلِّ
ِ
ْل

 َذلَِك اْلُحْكِم, َوَهَذا ُهَو اْلُمْعَتَمُد. 

ْستِْثنَاِء: 
ِ
َنَُّه اْعَتاَدُه َوَألَِفُه, َوَتْرُك َأنَّ َمْن كَ َوَمْعنَى اال

ِ
اَن َلُه ِوْرٌد َفَقْد ُأِذَن َلُه فِيِه؛ ْل

 . ء 
ْ
 اْلَمْأُلوِف َشِديٌد, َوَلْيَس َذلَِك مِِن اْستِْقَباِل َرَمَضاَن فِي َشي

 ـاهَوُيْلَتَحُق بَِذلَِك اْلَقَضاِء َوالنُُّذُر لُِوُجوبِِهَما. 

ُموا َرمَ » :قوله   .«َضاَن بَِصْوِم َيْوٍم َواَل َيْوَمْينِ اَل َتَقدا

 :أو يومين قبل رمضان احتياًطا لرمضان ,حكم صوم يوم
 قال اإلمام الصنعاني   (:227-3/225)في السبل 

 اْلَحِديُث َدلِيٌل َعَلى َتْحِريِم َصْوِم َيْوم  َأْو َيْوَمْيِن َقْبَل َرَمَضاَن.  

َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْهِل اْلِعْلِم َكِرُهوا َأْن ِة اْلَحِديِث: َقاَل التِّْرمِِذيُّ َبْعَد ِرَوايَ 

َياَم َقْبَل ُدُخوِل َرَمَضاَن لَِمْعنَى َرَمَضاَن اْنَتَهى.  ُجُل الصِّ َل الرَّ  َيَتَعجَّ

ْومِ , "لَِمْعنَى َرَمَضانَ " :قولهوَ  اْحتَِياًطا, اَل َلْو  َتْقيِيٌد لِلنَّْهِي بَِأنَُّه َمْشُروٌط بَِكْوِن الصَّ

ْوُم َصْوًما ُمْطَلًقا: َكالنَّْفِل اْلُمْطَلِق, َوالنَّْذِر, َوَنْحِوِه.  َكاَن الصَّ

خرج مخرج الغالب, وإال فالحكم : «إاِلا َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوًما، َفْلَيُصْمهُ » :قوله

 عام للرجال والنساء.

حديث  سيما يف شهر شعبان, فقد تقدم استحباب التطوع, وال :َوِفيِه من الفوائد

 كان يصوم شعبان إال قليًَل منه. ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحيحين, أن النبي  عائشة

 س
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 .مشروعية تسمية شهر رمضان, برمضان :وفيه

اَل َتُقوُلوا: َجاَء َرَمَضاُن َفإِنا َرَمَضاَن اْسٌم ِمْن َأْسَماِء »: وأما َحِديُث َأبِي ُهَرْيَرَة  

, فَل يثبت, ففيه أبو معشر نجيح السندي (1)«ُقوُلوا: َجاَء َشْهُر َرَمَضانَ  اهَّللِ َوَلكِنْ 

 ضعيف.

  وقال اإلمام األلباني (:5758)في الصحيحة برقم 

وروي ذاك عن مجاهد والحسن البصري, والطريق "بأنه حديث باطل... وقال: 

ة, وهؤالء اْلئمة . وأقول: كل ذلك منكر جًدا؛ ْلن أسماء اهلل توقيفي"إليهما ضعيف 

أجل من أن يقولوا ذلك؛ ولهذا فإين أشك يف ثبوت مثله عن أحد من السلف الصالح 

حديث ضعيف  "( بأنه:113/ 4) "الفتح  "رضوان اهلل عليهم,...وصرح الحافظ يف 

(: هذا حديث موضوع ال 2/181. والصواب قول ابن الجوزي يف الموضوعات )"

ن سعيد يضعفه وال يحدث عنه, ويضحك, إذا أصل له, وأبو معشر: كان يحيى ب

. قلت: ولم يذكر أحد يف أسماء اهلل "إسناده ليس بشيء "ذكره, وقال يحيى بن معين:

من حديث أبي هريرة  "الصحيحين  ")رمضان(, وال يجوز أن يسمى به إجماًعا, ويف

 ."إذا دخل رمضان؛ فتحت أبواب الجنة"مرفوًعا: 

  :مسبب تسمية رمضان بهذا االس
 هرهذا الشوسبب تسمية رمضان هبذا االسم: أن العرب حين سموا الشهور وافق 

 يف الرمضاء, وهو شدة الحر. كان أنه

 ْلنه يرمض الذنوب, أي يهلكها ويزيلها. :وقيل

 غير ذلك من اْلقوال. :وقيل

ليس على الوجب, إال إذا كان عليه صيام واجب: من قضاء, أو : «فليصمه» :قوله

                                                           

(, لْعديل ي يف مسند 201/ 4(, لْعبيهقي يف ْعكربى  )13/ 1أخَجه ْبن عدي يف ْعكخمص ) (1)

 (. 116/ 3ْعفَدلس )

 س
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 فارة.نذر, أو ك

اِر ْبِن َياِسرٍ  » :قوله  . أبو اليقظان: «َوَعْن َعما
  , أول شهيدة يف اإلسَلم. سمية بنت خياطأمه: 

 ., ممن قتل يف سبيل اهلل ياسر وأبوه: 
, مع معاوية بن أبي وقد قتل عمار أيًضا مظلوًما يف قتال علي بن أي طالب 

 . سفيان
, َقاَل: َبْينََما َأَنا ِعنَْد َعْن َحنْظَ : يف مسند أحمد  وثبت  اْلَعنِْزيِّ

َلَة ْبِن ُخَوْيلِد 

, َيُقوُل ُكلُّ َواِحد  مِنُْهَما: َأَنا َقَتْلُتُه,  ار  ُمَعاِوَيَة, إِْذ َجاَءُه َرُجََلِن َيْخَتِصَماِن فِي َرْأِس َعمَّ

و   ْبُن َعْمر 
ِ
 -َيْعنِي  -ا لَِصاِحبِِه, َفإِنِّي َسِمْعُت لَِيطِْب بِِه َأَحُدُكَما َنْفًس : َفَقاَل َعْبُد اهلل

 
ِ
, َفَقاَل ُمَعاِوَيُة: َأاَل ُتْغنِي َعنَّا َمْجنُوَنَك َيا "َتْقُتُلُه اْلِفَئُة اْلَباِغيَُة  "َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل

 
ِ
 , َفَقاَل لِي ملسو هيلع هللا ىلصَعْمُرو؟ َفَما َباُلَك ؟ َقاَل: إِنَّ َأبِي َشَكانِي إَِلى َرُسوِل اهلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

 .(1) ", َفَأَنا َمَعُكْم َوَلْسُت ُأَقاتُِل «َأطِْع َأَباَك َما َداَم َحيًّا، َواَل َتْعِصهِ »

 يف سننه: من حديث َرُجل   وأخرج النسائي 
ِّ
َقاَل: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصمِْن َأْصَحاِب النَّبِي

 
ِ
اٌر إِيَماًنا إَِلى ُمَشاِشهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل  .(2) «ُمِلَئ َعما

هو اليوم الثَلثين من شعبان, يوم الشك:  «َمْن َصاَم اْلَيْوَم الاِذي ُيَشكُّ فِيهِ » :قوله

 فَل يدرى أهو أول يوم من رمضان, أم آخر يوم من شعبان.

  وهذا إذا كان غيم, فإذا لم يكن غيم فليس بيوم شك.
 الهَلل حكم بأنه من رمضان, وإن لم ُيَر الهَلل فما يزا

َ
 ل من شعبان.فإن ُرئِي

  :حكم صوم يوم الشك

                                                           

 (. 168ْهلل ) (, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه1626أخَجه أح د ) (1)

 (. 1413(, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )1001أخَجه ْعنسخ ي ) (2)

 س
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 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين: 

 . اءجمهور العلمتحريم صيامه وهو قول  :األول

وهذا قول أبي  صامه ثم ظهر أنه من رمضان فإن صيامه صحيح من أن :الثاني

 .حنيفة

 خَلف هذا القول, فإن اْلعمال مبنية على اليقين ال الشك. واألظهر 

: َسِمْعُت َعَلى الِمنَْبِر َقاَل  ويف الصحيحين: من حديث ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب 

 
ِ
َما لُِكلِّ اْمرٍِئ َما َنَوى»َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل َما األَْعَماُل بِالنِّيااِت، َوإِنا  .(1)«إِنا

 والذي يصوم يوم الشك نيته لم تتمحض يف صيام رمضان, وإنما هو متشكك.

 صيام يوم الشك مبني على االحتياط المخالف للنص. ثم إن

 . «ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْد َعَصى َأَبا اْلَقاِسِم » :قوله

 قال الحافظ ابن حجر   اْسُتِدلَّ بِِه َعَلى َتْحِريِم َصْوِم  (:1/341)في الفتح

 اَل َيُقوُل َذلَِك مِْن قَِبِل َرْأيِِه, َفيَُكو
َّ
َحابِي َنَّ الصَّ

ِ
؛ ْل كِّ  ُن مِْن قبيل اْلَمْرُفوع. َيْوِم الشَّ

 :  ُهَو ُمْسنٌَد ِعنَْدُهْم, اَل َيْخَتلُِفوَن فِي َذلَِك. َقاَل ابن َعْبِد اْلَبرِّ

, َفَقاَل: 
ُّ
 ُهَو َمْوُقوٌف. َوَخاَلَفُهْم اْلَجْوَهِريُّ اْلَمالِكِي

 َأنَُّه َمْوُقوٌف َلْفًظا, َمْرُفوٌع ُحْكًما. َواْلَجَواُب: 

يبِ  : َقاَل الطِّ
ُّ
, ُمَباَلَغًة فِي َأنَّ َصْوَم َيْوم  فِيِه ي كِّ إِنََّما َأَتى بِاْلَمْوُصوِل, َوَلْم َيُقْل َيْوَم الشَّ

ْرِع.   َأْدَنى َشكٍّ َسَبٌب لِِعْصَياِن َصاِحِب الشَّ

كُّ فِيِه َقائٌِم َثابٌِت, َوَنْحُوُه   ڳ ڳ ڳ}َتَعاَلى:  قولهَفَكْيَف بَِمْن َصاَم َيْوًما الشَّ

ْلِم اْلُمْسَتَمرِّ َعَلْيِه. [111:]هود { ڱ ڱ , َفَكْيَف بِالظُّ ِذيَن ُأونَِس مِنُْهْم َأْدَنى ُظْلم   , َأِي الَّ

ُرِق بَِلْفِظ: ُقْلُت:  كِّ »َوَقْد َعلِْمَت َأنَُّه َوَقَع فِي َكثِير  مَِن الطُّ  . «َيْوَم الشا

                                                           

 (. 1601(, لمسلم )1أخَجه ْعبخخري ) (1)
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َشاَرُة إَِلى َأنَُّه ُهَو َفائَِدُة تَ , قِيَل: «َأَبا اْلَقاِسمِ » :قولهوَ  ْخِصيِص ِذْكِر َهِذِه اْلُكنَْيِة, اإْلِ

 َأْحَكاَمُه, َزَماًنا, ومكانا, َوغير َذلِك. 
ِ
ِذي َيْقِسُم َبْيَن ِعَباِد اهلل  .اهـالَّ

ار  : حيث قال: والحديث علقه اإلمام البخاري  َمْن »: َوَقاَل ِصَلُة, َعْن َعمَّ

كِّ   .(1) «ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْد َعَصى َأَبا الَقاِسِم  َصاَم َيْوَم الشا

َأبي َسِعيد  َعْبُد وهو من طريق: يف سننه موصواًل:  وقد أخرجه اإلمام الرتمذي 

, َعْن َأبِي  َثنَا َأُبو َخالِد  اْلَْحَمُر, َعْن َعْمِرو ْبِن َقْيس   اْلََشجُّ َقاَل: َحدَّ
 ْبُن َسِعيد 

ِ
اهلل

اِر ْبِن َياِسر  ُزَفَر, َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد إِْسَحاَق, َعْن ِصَلَة ْبِن  ,  -  -َعمَّ  َمْصلِيَّة 
 بَِشاة 

َ
َفُأتِي

اٌر:  ى َبْعُض الَقْوِم, َفَقاَل: إِنِّي َصائٌِم, َفَقاَل َعمَّ َمْن َصاَم الَيْوَم الاِذي »َفَقاَل: ُكُلوا, َفَتنَحَّ

يِه النااُس َفَقْد َعَصى َأَبا الَقاِسِم 
 . (2) «ملسو هيلع هللا ىلصَيُشكُّ فِ

 إلمام الترمذيقال ا : 
ار  َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. َوفِي الَباِب َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َوَأَنس     , َحِديُث َعمَّ

 
ِّ
, َوَمْن َبْعَدُهْم مَِن ملسو هيلع هللا ىلصَوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْكَثِر َأْهِل الِعْلِم مِْن َأْصَحاِب النَّبِي

, التَّابِِعيَن, َوبِِه يَ 
ُّ
افِِعي  ْبُن الُمَباَرِك, َوالشَّ

ِ
, َوَعبُْد اهلل , َوَمالُِك ْبُن َأَنس  ُقوُل ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ِذي ُيَشكُّ فِيِه.  ُجُل الَيْوَم الَّ  َوَأْحَمُد, َوإِْسَحاُق, َكِرُهوا َأْن َيُصوَم الرَّ

 َيْوًما َمَكاَنُه َن أَ َوَرَأى َأْكَثُرُهْم إِْن َصاَمُه َفَكاَن مِْن َشْهِر َرَمَضا
َ
 . ْن َيْقِضي

  قال الحافظ ابن حجر  (:314-1/313)في تغليق التعليق  

َولِْلَحِديِث َمَع َذلِك عله ُخْفَية, ذكر التِّْرمِِذّي فِي اْلِعَلل َأن بعض الرَواة َقاَل فِيِه: َعن 

 أبي إِْسَحاق, َقاَل: حدثت َعن صَلة َفذكره. 

 فتبين من ذلك أن يف الحديث انقطاًعا.: ه اهلل تعاىلقال أبو حممد وفق  

                                                           

 (.3/21أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.181أخَجه ْعرتمذي ) (2)
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 قلت: َوله متابع بِإِْسنَاد حسن.: ثم قال الحافظ 

اق فِي ُمَصنفه:  زَّ َعن الثَّْورّي, َعن َمنُْصور, َعن ربعي بن ِحَراش, َعن َقاَل عبد الرَّ

 رجل, َعن عَماَرة َنحوه.

 َعْن َمنُْصور  َثنَا عَ َوَقاَل اْبن أبي شيبَة فِي ُمَصنفه: 
ُّ
ي َمِد اْلَعمِّ ْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َعْبِد الصَّ

اَر ْبَن َياِسر  َوَناًسا َمَعُه َأَتْوُهْم َيْسَأُلوَنُه فِي اْلَيْوِم الَِّذي ُيَشكُّ فِيِه َأنَّ  ٍّ َأنَّ َعمَّ
ُه مِْن َعْن ِرْبِعي

اٌر َتَعاَل َفُكْل َفَقاَل َفإِنِّي َصاِئٌم َفَقاَل َلُه  َرَمَضاَن َفاْجَتَمُعوا َواْعتََزَلُهْم َرُجٌل َفَقاَل َلهُ  َعمَّ

 َواْليَْوِم اْلِخِر َفَتَعاَل َفُكْل َهَكَذا َرَواُه.
ِ
اٌر إِْن ُكنَْت ُتْؤمُِن بِاهلل  َعمَّ

ة, َوإِن َكاَن الرجل اْلُمبْ  هم َوفِي ِرَواَية الثَّْورّي َدلِيل على َأن ربعيا لم يْدرك َهَذا اْلِقصَّ

َ ُمَتابَعة َقِويَّة لَحِديث أبي إِْسَحاق.
 فِي ِرَواَيته ُهَو صَلة بن زفر, َفِهي

َوله َشاهد من ِرَواَية َوكِيع َعن الثَّْورّي َعن سماك بن َحْرب َعن ِعْكِرَمة َعن قلت: 

َبرَ   اْبن َعبَّاس َنْحو َحِديث عمار َرَواُه َأْحمد بن عمر الوكيعي, َوأحمد بن َعاِصم الطَّ
ّ
انِي

َعن َوكِيع َمْوُصوال, َوَرَواُه إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن َراَهَوْيِه َعن َوكِيع َفلم ُيَجاوز بِِه 

د بن ِعيَسى  يحيى اْلقطَّان َعن الثَّْورّي. ِعْكِرَمة, َوَهَكَذا َرَواهُ  ورويناه فِي َتْرَجَمة ُمَحمَّ

 . اهـمن َتاِريخ اْلَخطِيب. 

 أخرجه ابن أبي شيبة من غير ذكر الرجل, وطريق : وفقه اهلل تعاىل قال أبو حممد

عبد الرزاق أرجح, فاْلثر عن عمار يحسن بمجموع الطريقين, ولكن موقوف على 

 عمار, واهلل أعلم. 

 ثم قال الحافظ ابن حجر   (:1/341)في الفتح  

َبَها َتْرتِيًبا َحَسنًا, َوَذَكَر اْلُبَخاِريُّ فِي اْلَباِب َأَحاِديَث َتُدلُّ َعَلى نَ  كِّ َرتَّ ْفِي َصْوِم َيْوِم الشَّ

ِح بِِعْصَياِن َمْن َصاَمُه, ثمَّ بَِحِديث بن ُعَمَر مِْن َوْجَهْيِن:  ار  اْلُمَصرِّ َرَها بَِحِديِث َعمَّ  َفَصدَّ

 . «َفإِْن ُغما َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا َلهُ »َأَحُدُهَما بَِلْفِظ: 

َة َثاَلثِينَ »ِظ: َواْْلَخُر بَِلفْ  : قوله, َوَقَصَد بَِذلَِك َبَياَن اْلُمَراِد مِْن «َفَأْكِمُلوا اْلِعدا
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 . «فاقدروا َلهُ »

ْبَهاَم فِي »ثمَّ استظهر بَِحِديث ابن عمر َأْيضا:  ْهر َهَكَذا َوَهَكَذا َوحبس اإْلِ الشا

: , ُثمَّ َذَكَر َشاِهًدا مِْن َحِديث أبي ُهَرْيرَ «الثاالَِثةِ  ًحا بَِأنَّ َة »ة لَحِديث ابن ُعَمَر ُمَصرِّ ِعدا

فِي َكْوِن », ُثمَّ َذَكَر َشاِهًدا لَِحِديِث ابن ُعَمَر: «الثااَلثِيَن اْلَمْأُموَر بَِها َتُكوُن ِمْن َشْعَبانَ 

ْهرِ تِْسًعا َوِعْشرِينَ  : «الشا ًحا فِيِه بَِأنَّ , «ْهَر تِْسٌع َوِعْشُرونَ الشا », مِْن َحِديِث ُأمِّ َسَلَمَة ُمَصرِّ

 . اهـَومِْن َحِديِث َأَنس  َكَذلَِك. 

دليل على أن صيام يوم الشك معصية لرسول : «ملسو هيلع هللا ىلصَفَقْد َعَصى َأَبا اْلَقاِسِم  » :قوله 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

يف  الحديث لم يخرجه اإلمام أحمد بن حنبل : «َوَوَصَلُه اْلَخْمَسةُ » :قوله

 مسنده.
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 احد العدل على رؤية هالل رمضانشهادة الو

  َوَعِن اْبِن ُعَمرَ ) -652
ِ
إَِذا َرَأْيُتُموُه »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

«َفُصوُموا، َوإَِذا َرَأْيُتُموُه َفَأْفطُِروا، َفإِْن ُغما َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا َلهُ 
 
:  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) َولُِمْسلِم 

:  .(3) «َثاَلثِينَ  (2)ْن ُأْغِمَي َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا َلهُ َفإِ » َة َثاَلثِينَ »َولِْلُبَخاِريِّ  (.(4) «َفأَْكِمُلوا اْلِعدا

ةَ »:  َأبِي ُهَرْيَرَة فِي َحِديِث  َوَلُه:)  -653  (.(5) «َشْعَباَن َثاَلثِينَ  َفَأْكِمُلوا ِعدا

 ملسو هيلع هللا ىلصاْلِهاَلَل، َفَأْخَبْرُت َرُسوَل اهَّللِ   َتَراَءى النااُس »: َقاَل   اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) -654

َحُه اْبُن ِحبَّاَن,  .(6) « َأنِّي َرَأْيُتُه، َفَصاَم، َوَأَمَر النااَس بِِصَياِمهِ  َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوَصحَّ

 (.َواْلَحاكِمُ 

 : َأنَّ َأْعَرابِيًّا َجاَء إَِلى ااس  اْبِن َعبَّ  َوَعنِ ) -655
ِّ
َفَقاَل: إِنِّي َرَأْيُت  - ملسو هيلع هللا ىلص -لنَّبِي

ًدا َرُسوُل »َقاَل:  .َقاَل: َنَعمْ  «?َأَتْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلا اهَّللُ »اْلِهََلَل, َفَقاَل:  َأَتْشَهُد َأنا ُمَحما

ْن فِي النااِس َيا بِاَلُل َأْن َيُصوُموا َغًدا» َقاَل: .َقاَل: َنَعمْ  «?اهَّللِ  َرَواُه اْلَخْمَسُة,  .(1) «َفَأذِّ

                                                           

 .(1080)لمسلم  (,1600)أخَجه ْعبخخري  (1)

 زيخدة عن ْع خطوط. ((2

 .(1080)مسلم أخَجه  (3)

 .(1601)أخَجه ْعبخخري  (4)

 .(1606)أخَجه ْعبخخري  (1)

لَححه ْإلمخم ْألعبخين . (1141)لْعحخكم  (,3441)لْبن حبخن  (,2342)أخَجه أبو دْلد  (1)

لْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف , (608ليف ْإلرلْء ) (,2028رح ه ْهلل يف َحيح أبي دْلد )

إسنخده شيخنخ ْعحاوري يف تحقيق ْعصغَى قبص حديث  لحسن, (141ْعصحيح ْع سند )

(161 .) 

لْبن  (,1112)لْبن مخجه  (,161)لْعرتمذي  (,2112)لْعنسخ ي  (,2340)أخَجه أبو دْلد  (1)

=                       عن ,عن عكَم  ,من طَيق س خك بن حَب (3441)لْبن حبخن  (,1623)خزي   

 ص
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َحُه اْبنُ   إِْرَساَلهُ  َوَصحَّ
ُّ
َح النََّسائِي  (.(1) ُخَزْيَمَة, َواْبُن ِحبَّاَن َوَرجَّ

F ساق المصنف  :الشرح  :ما يثبت به الشهر.هذه اْلحاديث لبيان 
 :أن دخول شهر رمضان يكون بأمرين بيانوفيها 
 رؤية هَلل رمضان. :األول

 دة شعبان ثَلثين يوًما.إكمال ع :الثاني

 يف غير ما حديث. ملسو هيلع هللا ىلص وقد بين ذلك النبي

 ,  من حديث اْبَن ُعَمرَ ففي الصحيحين: 
ِّ
ياٌة، الَ », َأنَُّه َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي ٌة ُأمِّ ا ُأما إِنا

ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا ًة تِْسَعًة َوِعْشِريَن," «َنْكُتُب، َوالَ َنْحُسُب، الشا ًة َثَلَثِينَ  َيْعنِي َمرَّ  .(2) "َوَمرَّ

إذا رأيتم هَلل رمضان فصوموا وجوًبا, لقول اهلل  :أي «إَِذا َرَأْيُتُموُه َفُصوُموا» :قوله

 :{ہھ ہ ہ ہ ۀ } [181:]ْعبقَة. 

 وال يجوز ْلحد أن يتخلف عن صيام رمضان وهو مكلف إال من عذر.

رأيتم هَلل شوال, فكذلك يجب عليكم أن إذا  :أي «َوإَِذا َرَأْيُتُموُه َفَأْفطُِروا» :قوله

 تفطروا وجوًبا.

الهَلل, ولم تروه, وذلك بسبب من اْلسباب, إما  :أي «َفإِْن ُغما َعَليُْكمْ » :قوله

 لوجود غيم, أو سحاب, أو قرت, أو غير ذلك مما قد يحول بينكم وبين رؤيته.

 ا.بأن تكمل عدة شعبان ثَلثين يومً : «َفاْقُدُروا َلهُ » :قوله

 على الصحيح من أقوال أهل العلم, لما ثبت يف الروايات يف الحديث.

                                                                                                                                                    

لضجفه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف  يحت  به أهص ْعجلم. ْبن عبخس, لهذْ إسنخد مضطَب ال =

  (.161لشيخنخ ْعحاوري يف تحقيق ْعصغَى ), (402ضجيف أبي دْلد )

 ْعحديث عيس يف ْع سند.«: تنبيه» *

 لهو قول ْعرتمذي أيضخ يف سننه. (,443/ 2)نقله ْعزيلجي يف نصب ْعَْي   (1)

 (.1080(, لمسلم )1613أخَجه ْعبخخري ) (2)
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وقال بعض أهل العلم بأن اإلقدار هو التضييق, بحيث أنكم تجعلون شعبان, 

جعل اإلقدار إكمال  ملسو هيلع هللا ىلص ورمضان, تسعة وعشرين يوًما, وهذا القول يرده أن النبي

  العدة ثَلثين يوًما.

 :بما يثبت دخول شهر رمضان
 :لم في هذه المسألة إلى أقوالأهل الع اختلف

 يثبت دخول الشهر برؤية واحد من المسلمين العدول الثقات.:القول األول

َتَراَءى النااُس اْلِهاَلَل، َفَأْخَبْرُت َرُسوَل »يف الباب, وفيه قال:   لحديث ابن عمر

 .«ِمهِ َأنِّي َرَأْيُتُه، َفَصاَم، َوَأَمَر النااَس بِِصَيا  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّللِ  

ويثبت الخروج منه بشهادة أقوال أهل العلم يف هذه المسألة وهو الصحيح من 

 رجلين.

يثبت دخول الشهر والخروج منه بشهادة رجلين, لحديث ابن  :القول الثاني

 يف الباب.   عباس

ْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن اْلَخطَّاِب, َأنَُّه َخَطَب النَّاَس فِ  ي اْلَيْوِم الَِّذي ويف حديث َعْن َعْبِد الرَّ

 
ِ
ُثونِي ملسو هيلع هللا ىلصُيَشكُّ فِيِه, َفَقاَل: َأاَل إِنِّي َجاَلْسُت َأْصَحاَب َرُسوِل اهلل , َوَساَءْلُتُهْم, َوإِنَُّهْم َحدَّ

 
ِ
ْم ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه، َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِِه، َواْنُسُكوا َلَها َفإِْن ُغما َعَلْيكُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

 (1)أخرجه النسائي «َفَأْكِمُلوا َثاَلثِيَن، َفإِْن َشِهَد َشاِهَداِن َفُصوُموا، َوَأْفطُِروا

 قال اإلمام النووي   (:5/484)في المجموع  

ِحيُح( ُثُبو , َوفِي ُثُبوتِِه بَِعْدل  ِخََلٌف )الصَّ ُتُه, َذَكْرَنا َأنَّ َمْذَهَبنَا ُثُبوُتُه بَِعْدَلْيِن بََِل ِخََلف 

َماُء, َأْو َغيََّمْت.   َوَسَواٌء َأْصَحْت السَّ

 : ْن َقاَل َيثُْبُت بَِشاِهد  َواِحد  , َوآَخُروَن. َومِمَّ  ْبُن اْلُمَباَرِك, َوَأْحَمُد ْبُن َحنَْبل 
ِ
 َعْبُد اهلل

ْن َقاَل ُيْشَتَرُط َعْداَلِن:  , َعَطاٌء, َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز, َوَماَومِمَّ
ُّ
لٌِك, َواْْلَْوَزاِعي

                                                           

 (. 2111أخَجه ْعنسخ ي ) (1)

 س
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 والليث, والماجشون, وإسحق ْبُن َراْهَوْيِه, َوَداُود. 

 :  ُيْشتََرُط َرُجََلِن, أو رجل وامرأتان, كذا حكاه عنه اْبُن اْلُمنِْذِر.َوَقاَل الثَّْوِريُّ

َماُء ُمَغيَِّمًة َثَبَت بَِشَهاَدِة َواحِ َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة:  , َواَل َيْثُبُت غير َرَمَضاُن إْن َكاَنْت السَّ د 

 إالَّ بِاْثنَْيِن. 

, َواَل بِاْثنَْيِن, َواَل َيثُْبُت إالَّ بَِعَددِ َقاَل:  َوإِْن َكاَنْت ُمْصِحيًَة َلْم َيْثُبْت َرَمَضاُن بَِواِحد 

ْستَِفاَضِة. 
ِ
 .ـاهاال

 .شهر والخروج منه بشهادة عدل واحديثبت دخول ال :القول الثالث

َوُأِجيَب َعنُْه بَِأنَُّه : (1/565يف السبل )  ترجيح الصنعاين حيث قالوهو  

 اْْلتِي َأْقَوى مِنُْه, 
ِّ
ِذي َأَفاَدُه َحِديُث اْبِن ُعَمَر َوَحِديُث اْْلَْعَرابِي َمْفُهوٌم, َواْلَمنُْطوُق الَّ

 ِة َواْلَعْبِد.َوَيُدلُّ َعَلى َقُبوِل َخَبِر اْلَواِحِد َفُيْقَبُل بَِخَبِر اْلَمْرأَ 

ْفَطاَر ُمْسَتِوَياِن فِي كَِفاَيِة َخَبِر اْلَواِحِد. ْوَم َواإْلِ ا اْلُخُروُج مِنُْه َفالظَّاِهُر َأنَّ الصَّ  َوَأمَّ

ا َحِديُث اْبِن َعبَّاس  َواْبِن ُعَمَر  ُه »َوَأمَّ َأَجاَز َخَبَر َواِحٍد َعَلى ِهاَلِل َرَمَضاَن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنا

ْفطَاِر إالا بَِشَهاَدِة َرُجَلْينِ َوَكاَن اَل  َد بِِه  «ُيِجيُز َشَهاَدَة اإْلِ ُّ َوَقاَل: َتَفرَّ
اَرُقْطنِي َفُه الدَّ َفإِنَُّه َضعَّ

 َوُهَو َضِعيٌف. 
ُّ
 .ـاهَحْفُص ْبُن ُعَمَر اْْلَْيلِي

  :بيان كيف يكون الصوم والفطر في رمضان
 والي أمر المسلمين. ويكون الصوم والفطر يف رمضان مع اإلمام, وهو

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : ففي سنن الرتمذي 
َّ
ْوُم »َقــاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي الصا

ونَ  َهَذا َحِديٌث َحَسٌن ", «َيْوَم َتُصوُموَن، َوالِفْطُر َيْوَم ُتْفطُِروَن، َواألَْضَحى َيْوَم ُتَضحُّ

 .(1) ."َغِريٌب 

رَ  : إلمام الرتمذي قال ا َبْعُض َأْهِل الِعْلِم َهَذا الَحِديَث, َفَقاَل: إِنََّما َمْعنَى  َوَفسَّ

                                                           

 (. 1268(, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )161أخَجه ْعرتمذي ) (1)

 س
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ْوَم َوالِفْطَر َمعَ    .الَجَماَعِة َوُعْظِم النَّاِس  َهَذا َأنَّ الصَّ

 :حكم من رأى الهالل بنفسه
 من رأى الهَلل بنفسه تعين عليه أن يفطر مع الناس, إذا لم يقبل الحاكم شهادته

 .سَلم وغيره من أهل العلم اإلوإلى هذا ذهب شيخ 

وذهب  وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم,فيصوم بصيامهم, ويفطر بفطرهم 

وهو قول للشافعية أن يصوم وحده ويفطر سرًا وذهب الحنفية والمالكية  ,الظاهرية

وذهب الحنابلة إلى وجوب  والمشهور عند الحنابلة أنه يصوم وحده ويفطر مع الناس

 برؤية الواحد. صيام اْلمة 

َأنَّ ُأمَّ اْلَفْضِل ":  ويرد عليهم بما أخرجه مسلم: َعْن ُكَرْيب  مولى ابن عباس

اَم, َفَقَضْيُت َحاَجَتَها,  اِم, َقاَل: َفَقِدْمُت الشَّ بِنَْت اْلَحاِرِث, َبَعَثْتُه إَِلى ُمَعاِوَيَة بِالشَّ

امِ   َرَمَضاُن َوَأَنا بِالشَّ
َّ
, َفَرَأْيُت اْلِهََلَل َلْيَلَة اْلُجُمَعِة, ُثمَّ َقِدْمُت اْلَمِدينََة فِي َواْسُتِهلَّ َعَلي

 ْبُن َعبَّاس  
ِ
ْهِر, َفَسَأَلنِي َعْبُد اهلل , ُثمَّ َذَكَر اْلِهََلَل َفَقاَل: َمتَى َرَأْيُتُم اْلِهََلَل؟  آِخِر الشَّ

َت َرَأْيَتُه؟ َفُقْلُت: َنَعْم, َوَرآُه النَّاُس, َوَصاُموا َوَصاَم َفُقْلُت: َرَأْينَاُه َلْيَلَة اْلُجُمَعِة, َفَقاَل: َأنْ 

ْبِت, َفََل َنَزاُل َنُصوُم َحتَّى ُنْكِمَل َثََلثِيَن, َأْو َنَراُه,  "ُمَعاِوَيُة, َفَقاَل:  َلكِنَّا َرَأْينَاُه َلْيَلَة السَّ

 َفُقْلُت: َأَو اَل َتْكَتِفي بُِرْؤَيِة ُمَعاِوَيَة َوِصيَ 
ِ
 " ملسو هيلع هللا ىلصامِِه؟ َفَقاَل: اَل, َهَكَذا َأَمَرَنا َرُسوُل اهلل

 . (1) َوَشكَّ َيْحيَى ْبُن َيْحَيى فِي نَْكَتِفي َأْو َتْكَتِفي

 على اختَلف المطالع وهو احتيار شيخ االسَلم استدل به جمهور العلماءفقد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوأن لكل مطلع رؤيته فقد رفع ابن عباس الحكم إلى النبي 

: أن اإلنسان ال ُيكلف إال ما يستطيع, يقول اهلل  :من الفوائد وفي الحديث
 .[281:]ْعبقَة { ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}

  :حكم من ينتقل من بلد إلى بلد آخر مختلف مع في رؤية الهالل
                                                           

 (.1081أخَجه مسلم ) (1)

 س

 س
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لو قدر أنك كنت يف بلد, ثم انطلقت إلى بلد آخر, فإن تم لك الصيام تسعة 

  ا كامًَل, وليس عليك شيء.وعشرين يوًما, فقد صمت شهرً 

وإن قدمت على بلد وكان فطر ذلك البلد على صيام ثمانية وعشرين يوًما لك, 

 فإنك تفطر معهم, ويجب عليك أن تقضي يوًما؛ ْلنك لم تصم شهًرا كامًَل.

على ما زالوا أما إذا قدمت على بلد وقد صمت شهًرا كامًَل, ثَلثين يوًما, و

ْوُم َيْوَم », ويكون عيدك معهم لحديث: حتى يفطروتبقى معهم  , فإنكهمصيام الصا

ونَ  , واهلل أعلم وهبذا أفتى «َتُصوُموَن، َوالِفْطُر َيْوَم ُتْفطُِروَن، َواألَْضَحى َيْوَم ُتَضحُّ

 .والشيخ العثيمين رحمهم اهلل ,الشيخ ابن باز

 . يف صحيحه من حديث ابن عمر :أي «َولُِمْسِلمٍ » :قوله
وهذا فيه توضيح لمعنى اإلقدار : «َثاَلثِينَ  ]َلُه[ْن ُأْغِمَي َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا َفإِ » :قوله

 كما تقدم أن الصحيح إكمال عدة شعبان ثَلثين يوًما.

 أيًضا.  يف صحيحه, وهو من حديث ابن عمر :أي «َولِْلُبَخاِريِّ » :قوله

َة َثاَلثِينَ » :قوله  .لرواية مسلم وهي موافقة : «َفَأْكِمُلوا اْلِعدا
 قال اإلمام الصنعاني   (:3/221)في السبل 

َة َثََلثِيَن, َواْلَمْعنَى َأْفطُِروا َيْوَم الثَََّلثِيَن, : «َفاْقُدُروا َلهُ » :قوله َثََلثِيَن, َوَأْكِمُلوا اْلِعدَّ

ْهِر, َوَهَذا َأْحَسُن َتَفاِسيِرِه.   َواْحِسُبوا َتَماَم الشَّ

اِرُح َخاِرَجًة َعْن َظاِهِر اْلُمَراِد مِْن اْلَحِديِث. َوفِيِه َتَفاِسي  ُر ُأَخُر َنَقَلَها الشَّ

 : ُل َعَلْيِه ُرْؤَيُة َقاَل اْبُن َبطَّال  ِميَن, َوإِنََّما اْلُمَعوَّ فِي اْلَحِديِث َدْفٌع لُِمَراَعاِة اْلُمنَجِّ

ِة, َوَقْد ُنِهينَا َعْن التََّكلُِّف.   اْْلَِهلَّ

دِّ َعَلى َمْن َقاَل: َوَقْد  ُّ فِي الرَّ
ِم َوَغْيِرِهَما َقاَل اْلَباِجي إنَُّه َيُجوُز لِْلَحاِسِب َواْلُمنَجِّ

ٌة َعَلْيِهْم.  َلِف ُحجَّ ْفَطاُر اْعتَِماًدا َعَلى النُُّجوِم: إنَّ إْجَماَع السَّ
ْوُم َواإْلِ  الصَّ
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ِريَعُة َعَلى اْلَخْوِض فِي ِعْلِم النُُّجوِم؛  ُهَو َمْذَهٌب َباطٌِل َقدْ َوَقاَل اْبُن َبِزيَزَة:  َنَهْت الشَّ

َنََّها َحْدٌس َوَتْخِميٌن َلْيَس فِيَها َقْطٌع. 
ِ
 ْل

 :ُقْلت: َواْلَجَواُب اْلَواِضُح َعَلْيِهْم َما َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ َعْن اْبِن ُعَمَر  َقاَل الشَّاِرُح

ٌة أُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه  ا ُأما ْهَر َهَكَذا َوَهَكَذا َيْعنِي تِْسًعا َوِعْشرِيَن إنا ياٌة اَل َنْكُتُب َواَل َنْحُسُب الشا مِّ

ةً  ًة َوَثاَلثِيَن َمرا  اهـ. «َمرا

 يف صحيحه. لإلمام البخاري  :أي «َوَلُه فِي َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة  » :قوله

َة َشْعَباَن َثاَلثِينَ » :قوله وهذه الرواية صريحة وموضحة للروايات  :«َفَأْكِمُلوا ِعدا

, فيكون اإلقدار بمعنى إكمال عدة شعبان ثَلثين «فاقدروا له»: قولهالسابقة, وهي 

 يوًما.

أهنم خرجوا إلى الصحراء, وأماكن الرؤية, حتى  :أي «َتَراَءى النااُس اْلِهاَلَل » :قوله

 يروا الهَلل.

الحسابات الفلكية, وإنما تعود إلى  فالمسألة يف إثبات دخول الشهر ال تعود إلى

 إثبات الرؤية.

 إلى الرؤية. ملسو هيلع هللا ىلص وعلى هذا جماهير العلماء, لألحاديث التي أحالنا فيها النبي

 قبول خرب الثقة الواحد. :ِفيهِ   . «ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْخَبْرُت َرُسوَل اهَّللِ » :قوله

 رب عبد اهلل بن عمراعتماًدا على خصام  ملسو هيلع هللا ىلص النبي :أي «َأنِّي َرَأْيُتُه، َفَصامَ » :قوله
 .يف أن الشهر قد دخل 

وهبذا اللفظ احتج جماهير أهل العلم على أن الشهر يدخل بشهادة الواحد العدل 

 . قبل شهادة ابن عمر ملسو هيلع هللا ىلص الثقة؛ ْلن النبي
ويخرج الشهر بشهادة اثنين من الشهود, على الصحيح من أقوال أهل العلم, وقد 

 تقدم .
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 قال اإلمام الشوكاني  َواْلَحِديَثاِن اْلَمْذُكوَراِن  (:1/444)ي النيل ف

ِن َعَلى َأنََّها ُتْقَبُل َشَهاَدُة اْلَواِحِد فِي ُدُخوِل َرَمَضاَن.   فِي اْلَباِب َيُدالَّ

 فِي َأَحِد َقْوَلْيِه. 
ُّ
افِِعي , َوالشَّ  َوإَِلى َذلَِك َذَهَب اْبُن اْلُمَباَرِك, َوَأْحَمُد ْبُن َحنَْبل 

: َقاَل  .النََّوِويُّ  َوُهَو اْْلََصحُّ

ُّ فِي َأَحِد َقْوَلْيِه: إنَُّه اَل َيْقَبُل 
افِِعي , َوالشَّ , َوالثَّْوِريُّ ُّ

ْيُث, َواْْلَْوَزاِعي َوَقاَل َمالٌِك, َواللَّ

 اْلَواِحُد َبْل ُيْعَتَبُر اْثنَاِن. 

ْحَمِن ْبِن َزْيِد ْبِن  وا بَِحِديِث َعْبِد الرَّ َفإِْن َشِهَد َشاِهَداِن »اْلَخطَّاِب اْْلتِي, َوفِيِه َواْسَتَدلُّ

َة اْْلتِي, َوفِيِه: «ُمْسِلَماِن َفُصوُموا َوَأْفطُِروا َفإِْن َلْم َنَرُه َوَشِهَد », َوبَِحِديِث َأمِيِر َمكَّ

 , َوَظاِهُرُهَما اْعتَِباُر َشاِهَدْيِن. «َشاِهَدا َعْدلٍ 

َمْيِن بِاْحتَِماِل َأْن َيُكونَ َوَتْأَوُلوا اْلَحِديَثْيِن الْ    ُمَتَقدِّ
ِّ
 َغيُْرُهَما.   ملسو هيلع هللا ىلص َقْد َشِهَد ِعنَْد النَّبِي

ْثنَْيِن َغاَيُة َما فِيِه اْلَمنُْع مِْن َقُبوِل اْلَواِحِد 
ِ
ُلوَن بَِأنَّ التَّْصِريَح بِاال َوَأَجاَب اْْلَوَّ

 بِاْلَمْفُهوِم. 

ِن َعَلى قَ   .ـ اهُبولِِه بِاْلَمنُْطوِق, َوَداَلَلُة اْلَمنُْطوِق َأْرَجُح. َوَحِديَثا اْلَباِب َيُدالَّ

 لثبوت دخول الشهر.: «َوَأَمَر النااَس بِِصَياِمهِ » :قوله

يًّا َجاَء إَِلى النابِيِّ » :قوله
 يخربه بدخول شهر رمضان.: «ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َأْعَرابِ

 و الرتمذي, وأبو داود, اْلئمة  اإلرسال, كما جزم بذلك الحديث الراجح يف

 هو من رواية سماك عن عكرمة, ورواية سماك عن عكرمة مضطربة.  النسائي, و

 رأيت هَلل رمضان. :أي «َفَقاَل: إِنِّي َرَأْيُت اْلِهاَلَل » :قوله

أراد أن يتثبت منه أهو مسلم, أم غير  :أي "«?َأَتْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلا اهَّللُ »َفَقاَل: " :قوله

 مسلم.

 .ملسو هيلع هللا ىلص أن اإلسَلم يدخل فيه بشهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمد رسول اهلل:يهِ َوفِ 



 
 

U 

37 

 نعم يشهد بذلك, فبين أنه كان مسلًما. :أي «َقاَل: َنَعمْ » :قوله

ًدا َرُسوُل اهَّللِ »َقاَل: " :قوله  . "َقاَل: َنَعمْ  «?َأَتْشَهُد َأنا ُمَحما

 منه أكثر من ذلك. معاملة الناس بالظاهر, فإنه لم يطلب :َوِفيهِ 

ْن فِي النااِس َيا باَِلُل َأْن َيُصوُموا َغًدا»َقاَل: " :قوله  . "«َفأَذِّ

 اعتماًدا على رؤية هذا اْلعرابي للهَلل. :أي

  , واهلل أعلم.  فالحكم ثابت كما يف حديث ابن عمر

 :شروط وجوب الصوم
 ل العبادة إال من مسلم.اإلسَلم, وهو شرط عام يف جميع العبادات, فَل تقب :األول

 العقل, فإن المجنون مرفوع عنه القلم, ويلحقه من يف حكمه. :الثاني

ِم َحتاى َيْسَتْيِقَظ، » : ملسو هيلع هللا ىلصالبلوغ, لقول رسول اهلل  :الثالث
ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثاَلٍث: َعِن الناائِ

ِغيرِ َحتاى َيْكُبَر، َوَعِن اْلَمْجنُوِن َحتاى َيعْ   . «ِقَل َأْو ُيِفيَق َوَعِن الصا

  العلم بالوجوب فَل يجب على من لم يعلم بوجوبه كمن أسلم يف دار الحرب. :الرابع

 :شروط وجوب أداء الصوم
 ے ے ھ ھ ھ}الصحة والسَلمة من المرض, قال تعالى:  :األول

 .[181:]ْعبقَة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 اإلقامة عن السفر, ودليلها اْلية السابقة. :الثاني

الخلو من الحيض والنفاس, لحديث ُمَعاَذَة, َقاَلْت: َسَأْلُت َعائَِشَة َفُقْلُت:  :ثالثال

ٌة َأْنِت؟ ُقْلُت:  ََلَة. َفَقاَلْت: َأَحُروِريَّ ْوَم, َواَل َتْقِضي الصَّ ِض َتْقِضي الصَّ
َما َباُل اْلَحائِ

, َوَلكِنِّي َأْسَأُل. َقاَلْت:  ة  ْوِم، َواَل َكاَن ُيِصيبُ »َلْسُت بَِحُروِريَّ نَا َذلَِك، َفنُْؤَمُر بَِقَضاِء الصا

اَلةِ    متفق عليه. «ُنْؤَمُر بَِقَضاِء الصا

 :بيان شروط صحة الصوم
 .النية :الركن األول

 س

 س

 س
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َعَلى الِمنَْبِر َقاَل:  من حديث ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب لما جاء يف الصحيحين: 

 
ِ
 .(1) «ا األَْعَماُل بِالنِّيااِت، َوإِناَما لُِكلِّ اْمرٍِئ َما َنَوى...إِنامَ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل

 ,  من حديث َحْفَصةَ :  سنن النسائي ويف
َّ
َمْن لَْم ُيَبيِِّت », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

ْيِل، َفاَل ِصَياَم لَهُ  َياَم ِمَن اللا  .(2) «الصِّ

 وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ:  

َحُه َمْرُفوًعا اْبُن ُخَزْيَمَة َواْبُن ِحبَّاَن,  َوَماَل  ُّ َوالتِّْرمِِذيُّ إَِلى َتْرِجيِح َوْقِفِه, َوَصحَّ
النََّسائِي

 وقال اإلمام النسائي يف صحيح النسائي: صحيح موقوف وهو يف حكم المرفوع. 

 وقال اإلمام األلباني   وجملة القول: أن  (:131)في اإلرواء برقم

ديث ليس له إسناد صحيح يمكن االعتماد عليه سوى إسناد عبد اهلل بن أبى هذا الح

بكر , وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات , وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل 

النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث , واعتبار رفعه شذوذا , لوال أن القلب 

وعبد اهلل ابنى عمر وقد يكون معهما  يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة

 ملسو هيلع هللا ىلصعائشة رضى اهلل عنهم جميعا بمعنى الحديث وافتائهم بدون توقيف من النبي 

إياهم عليه , إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم , ولذلك فإين أعترب 

, فتواهم به تقويه لرفع من رفعه كما سبق عن ابن حزم , وذلك من فوائده , واهلل أعلم

 وستأيت أحكام البينة إن شاء اهلل.

 .طهارة النساء من الحيض والنفاس :الثاني 

  :ركن صحة الصوم

                                                           

 (.1601(, لمسلم )1أخَجه ْعبخخري ) (1)

(, لْبن 130(, لْعرتمذي )161/ 4(, لْعنسخ ي )2414(, لأبو دْلد )2334أخَجه ْعنسخ ي ) (2)

عدْ  -(, لْعلفظ علنسخ ي, لعن ْعبخقين 1633(, لْبن خزي   )281/ 1(, لأح د )1100خجه )م

 لهي أيضخ رلْي  علنسخ ي. لأمخ ْبن مخجه فلفظه كلفظ ْعدْرقطني.« يبي »بدل « يا ع» -ْبن مخجه

 س
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ذكر العلماء ركن واحد لصحة الصوم, وهو وجوب اإلمساك عن سائر المفطرات 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: لقول اهلل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, 

 .[181:]ْعبقَة { ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ

  :بيان مبطالت الصوم
 .تعاطي شيئا من المفطرات عمدا -1
 .قطع النية -2

 :والمفطرات نوعان
 كاْلكل والشرب وما يف بابه.ما ال يوجب الكفارة: 

وهو الجماع يف حال الصيام, وستأيت أحكامها إن شاء الثاين: ما يوجب الكفارة: 

 اهلل تعالى.

 :بيان واجبات الصيام
 عما يتناىف مع الصوم. الكف ويجب على الصائم

 ,  من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ ففي الصحيحين: 
ِّ
َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

ِه َحاَجٌة َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ  وِر َوالَعَمَل بِِه َوالَجْهَل، َفَلْيَس لِلا  .(1) «الزُّ

 ُقوُل: , يَ  من حديث أبي ُهَرْيَرةَ ففي البخاري: 
ِ
َقاَل اهَّللُ: ُكلُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

َياُم ُجناٌة، َوإَِذا َكاَن َيْوُم َص  ُه لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َوالصِّ َياَم، َفإِنا ْوِم َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، إاِلا الصِّ

 (2) «اَتَلُه، َفْلَيُقْل إِنِّي اْمُرٌؤ َصائِمٌ َأَحِدُكْم َفالَ َيْرُفْث َوالَ َيْصَخْب، َفإِْن َساباُه َأَحٌد َأْو قَ 

 , َقاَل:  من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ : سنن ابن ماجه  وثبت يف
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

َهرُ » َياِمِه إاِلا السا
 .(3) «ُربا َصائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن ِصيَاِمِه إاِلا اْلُجوُع، َوُربا َقائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن قِ

 :مستحبات الصيام
                                                           

 (.1011أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1111(, لمسلم )1604أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.1312(, لحسنه ْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند )1160أخَجه ْبن مخجه ) (3)

 س

 س

 س
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 , َقاَل:  من حديث َأَنَس ْبَن َمالِك  ففي الصحيحين:  .السحور :األول
ُّ
َقاَل النَّبِي

ُحوِر َبَرَكةً »: ملسو هيلع هللا ىلص ُروا َفإِنا فِي السا  .(1) «َتَسحا
 .تعجيل الفطر :الثاني

 :  من حديث َسْهِل ْبِن َسْعد  ففي الصحيحين: 
ِ
 َيَزاُل الَ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ُلوا الِفْطرَ   .(2) «النااُس بَِخْيرٍ َما َعجا

 ,  من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ  ولما عند أبي داود:
ِّ
يُن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي اَل َيَزاُل الدِّ

ُرونَ  َل النااُس اْلِفْطَر، أِلَنا اْلَيُهوَد، َوالناَصاَرى ُيَؤخِّ  .(3) «َظاِهًرا َما َعجا

 .خير السحورتأ :الثالث
 :  من حديث َأَنِس ْبِن َمــــالِك  ففي الصحيحين: 

ِ
 اهلل

َّ
:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َنبِي َوَزْيَد ْبَن َثابِت 

ا َفَرَغا ِمْن َسُحوِرِهَما، َقاَم َنبِيُّ اهَّللِ » َرا َفَلما الَِة، َفَصلاى ملسو هيلع هللا ىلصَتَسحا : «إَِلى الصا ََنس 
ِ
, ُقْلنَا ْل

َلَِة؟ َقاَل: َكْم َكاَن َبْيَن َفَراِغِهمَ  ُجُل »ا مِْن َسُحوِرِهَما َوُدُخولِِهَما فِي الصَّ َقْدُر َما َيْقَرُأ الرا

 .(4) «َخْمِسيَن آَيةً 

 .أو الماء ,أو التمر ,ر على الرطبأن يكون الفط :الرابع

 .على قول لبعض أهل العلم 

ُيْفطُِر  ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهَّللِ َكاَن رَ »َيُقوُل:   من حديث َأَنَس ْبَن َمالِك  لما عند أبي داود:  

َي، َفإِْن َلْم َتُكْن ُرَطَباٌت، َفَعَلى َتَمَراٍت، َفإِْن َلْم َتُكْن َحَسا  َعَلى ُرَطَباٍت َقْبَل َأْن ُيَصلِّ

                                                           

 (.1061(, لمسلم )1623أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1068(, لمسلم )1611أخَجه ْعبخخري ) (2)

(, 1411(, لحسنه ْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند )2313أخَجه أبو دْلد ) (3)

 (.2138حيح أبي دْلد )لْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َ

 (.1061(, لمسلم )111أخَجه ْعبخخري ) (4)
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 .(1) «َحَسَواٍت ِمْن َماءٍ 

 :بيان ما ال يفسد الصوم
َب َناِسًيا َوُهَو َمْن َأَكَل َأْو َشرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصلقول رسول اهلل  األكل والشرب ناسًيا؛ :األول

َما ُهَو ِرْزٌق َرَزَقُه اهَّللُ  ٌم َفالَ ُيْفطِْر، َفإِنا
 .(2), متفق عليه«َصائِ

فَل كفارة عليه وال فساد لصومه إال إذا ذكر حال الجماع  .الجماع ناسًيا :الثاني

 {ائەئ ائ ى ى ې ې ې} :واستمر, والدليل يف الناسي قول اهلل تعالى
 .[281:]ْعبقَة

 فَل يفسد الصوم إجماًعا وعليه االغتسال. ,االحتالم :الثالث

 .ابتالع ما بقي من البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة :الرابع
 وهذا محل إجماع. ,دخول الغبار ونحوه في حلق الصائم :الخامس

فإنه تبع لريقه, إال إذا وجد جرمه أو طعمه  ؛ابتالع ما بين األسنان :السادس

 ه.فاالحرتاز إخراج

 على الصحيح لتعسر التحرز منه. دم اللثة والبصاق :السابع

وذهب بعضهم إلى , تشبه الريق عند جماهير العلماء اْلهن ؛ابتالع النخامة :الثامن

 والصحيح اْلول إال أنه تكره. ,أنه إذا ابتلعها بعد وصولها إلى الفم يفطر

 مع اختَلف فيه, وسيأيت إن شاء اهلل. القيء :التاسع

يف حالة اْلكل أو الجماع إال أنه يجب عليه القطع مباشرة,  طلوع الفجر :اشرالع

  واهلل أعلم.

 :بيان مباحات الصيام
 .الغسل :األول

                                                           

(, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل 161(, لْعرتمذي )2311أخَجه أبو دْلد ) (1)

 (.2040(, لحسنه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )120)

 (.1111(, لمسلم )1633أخَجه ْعبخخري ) (2)

 س

 س
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, َقاَل: ففي الصحيحين:  , َيُقوُل , َأَبا ُهَرْيَرَة َسِمْعُت من حديث َأبِي َبْكر  َيُقصُّ

ْحَمِن بِْن «َفاَل َيُصمْ َمْن َأْدَرَكُه الَْفْجُر ُجنًُبا »فِي َقَصِصِه:  , َفَذَكْرُت َذلَِك لَِعْبِد الرَّ

َبِيِه  -اْلَحاِرِث 
ِ
ْحَمِن َواْنَطَلْقُت َمَعُه, َحتَّى َدَخْلنَا َعَلى  -ْل َفَأْنَكَر َذلَِك, َفاْنَطَلَق َعْبُد الرَّ

َشَة َوُأمِّ َسَلَمةَ 
ْحَمِن َعْن َذلَِك, قَ ,  َعائِ َكاَن »اَل: َفكِْلَتاُهَما َقاَلْت: َفَسَأَلُهَما َعْبُد الرَّ

َقاَل: َفانَْطَلْقنَا َحتَّى َدَخْلنَا َعَلى َمْرَواَن,  «ُيْصبُِح ُجنًُبا ِمْن َغيْرِ ُحُلٍم، ُثما َيُصومُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيُّ 

ْحَمِن, َفَقاَل َمْرَواُن: َعَزْمُت َعَلْيَك إاِلَّ َما َذَهْبَت  إَِلى َأبِي ُهَرْيَرَة, َفَذَكَر َذلَِك َلُه َعْبُد الرَّ

ُه َفَرَدْدَت َعَلْيِه َما َيُقوُل: َقاَل: َفِجْئنَا َأَبا ُهَرْيَرَة, َوَأُبو َبْكر  َحاِضُر َذلَِك ُكلِِّه, َقاَل: َفَذَكَر لَ 

ْحَمِن, َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َأُهَما َقاَلَتاُه َلَك؟ َقاَل: نََعْم, َقاَل: ُهَما َأْعلَ  ُم, ُثمَّ َردَّ َأُبو َعْبُد الرَّ

ُهَرْيَرَة َما َكاَن َيُقوُل فِي َذلَِك إَِلى اْلَفْضِل ْبِن اْلَعبَّاِس, َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َسِمْعُت َذلَِك مَِن 

 
ِّ
ا َكاَن َيُقوُل فِي َذلَِك ملسو هيلع هللا ىلصاْلَفْضِل, َوَلْم َأْسَمْعُه مَِن النَّبِي , , َقاَل: َفَرَجَع َأُبو ُهَرْيَرَة َعمَّ

ُقْلُت لَِعْبِد اْلَملِِك: َأَقاَلَتا: فِي َرَمَضاَن؟ َقاَل: َكَذلَِك َكاَن ُيْصبُِح ُجنًُبا مِْن َغْيِر ُحُلم  ُثمَّ 

 .(1)"َيُصومُ 

 جواز تأخير غسل الجنابة إلى بعد الفجر.فيؤخذ منه: 

 جواز الغسل للصائم.ويؤخذ من الحديث أيًضا: 

 .اعالتقبيل والمباشرة دون جم :الثاني
 , َقاَلْت:  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 

ُّ
ُيَقبُِّل َوُيَباِشُر َوُهَو » ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي

ْربِهِ  ِ
ِ
 .(2) «َصائٌِم، َوَكاَن َأْمَلَكُكْم إل

 .(3) «ُيَقبُِّل َوُهَو َصائِمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلْت:  ويف مسلم: من حديث َحْفَصةَ 

 .ستنشاق في يير الوضوءالمضمضة واال :الثالث

                                                           

 (.1106(, لمسلم )1621أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1101(, لمسلم )1621أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.1101أخَجه مسلم ) (3)
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 نة الفطر.ه ذلك, ولكن دون مبالغة؛ ْلهنا مظأما يف الوضوء فيجب علي

 َقاَل:  لما عند أبي داود:من حديث َلِقيِط ْبِن َصْبَرَة 
ِ
َبالِْغ فِي »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ْستِنَْشاِق، إاِلا َأْن َتُكونَ 
ِ
 .(1) «َصائًِما  اال

اْلفضل والمستحب يف االستنشاق المبالغة عند الضوء, أن فيستفاد من الحديث: 

 إال يف حالة الصوم.

 .السواك :الرابع
 : ففي الصحيحين: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 

ِ
َلْوالَ َأْن َأُشقا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َواِك َمَع ُكلِّ  تِي َأْو َعَلى النااِس أَلََمْرُتُهْم بِالسِّ  .(2) «ةٍ َصالَ  َعَلى ُأما

 .البخور ونحوه من اإلدهان والطيب :الخامس
 ملسو هيلع هللا ىلص وإن لم يثبت الحديث يف ذلك, ولكن الحكم ثابت؛ فإنه لم يثبت عن النبي

 المنع من ذلك.

ومثله النزول يف المسبح, أو  .ونحوه ،صب الماء على الصائم للتبرد :السادس

 لج يف الفم والمضمضة.وضع الثلج يف الفم, فكل هذا من المباحات, ومثله وضع الث

وما يف حكمه مثل القطرة يف العين, ولو وجد طعمه فإنه ال  ،االكتحال :السابع

 يفطر, وهذا اختيار شيخ اإلسَلم.

 .استخدام إبر العضل والوريدية للعالج ال المغذية :الثامن
 فإنه ليس بطعام وال يف حكمه.  ،استخدام بخاخ الربو :التاسع

له ما لم يؤدي إلى فطره وما ال يكره استخدامه حال  وهذا باب واسع, فيجوز

 الصيام, واهلل أعلم.

                                                           

(, لْبن 448(, لْبن مخجه )38(, لْعرتمذي, )16, 11/ 1(, لْعنسخ ي )2311أخَجه أبو دْلد ) (1)

(, لحسنه 2048(. لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح أبي دْلد )118, 110خزي   )

 (,.1061م ْعوْدعي رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند )ْإلمخ

 (.212(, لمسلم )881أخَجه ْعبخخري ) (2)



 

 

44 

U
 

  :المكروهات في الصيام
 .المبالغة في االستنشاق :األول

, , َقاَل: : من حديث َلِقيِط ْبِن َصبَِرَة ففي سنن الرتمذي 
ِ
ُقْلُت َيا َرُسوَل اهلل

ْل َبْيَن األََصابِِع، َوَبالِْغ فِي َأْسبِِغ ال»َأْخبِْرنِي َعِن الُوُضوِء؟ َقاَل:  ُوُضوَء، َوَخلِّ

ْستِنَْشاِق، إاِلا َأْن َتُكوَن َصائًِما
ِ
 , َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. (1) «اال

ائِِم, َوَرَأْوا َأنَّ َذلَِك : إلمام الرتمذي قال ا ُعوَط لِلصَّ َوَقْد َكِرَه َأْهُل الِعْلِم السُّ

ي حَ ُيْفطُِرُه, َوفِي الْ   ـاه.ْم قولهِديِث َما ُيَقوِّ

 لمن يخشى أن ال يملك نفسه. المباشرة والقبلة :الثاني

 .من الطعام ذوق شيء :الثالث
 الذي ال تتحلل منه أجزاء, وال يصل إلى الجوف منه شيء. مضغ العلك :الرابع

  .الحجامة :الخامس
 اهلل تعالى.على ما يأيت إن شاء  فطرعلى قول ْلهل العلم, والصحيح أهنا ت

 ومثله التربع بالدم ْلهنا يف حكمه.

 :الصوم المنهي عنه
 .صوم العيدين :األول

َهَذاِن َيْوَماِن َنَهى », َفَقاَل:  من حديث ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب ففي الصحيحين: 

ُر َتْأُكُلوَن فِيِه ِمْن َعْن ِصَياِمِهَما: َيْوُم فِْطرُِكْم ِمْن ِصَياِمُكْم، َوالَيْوُم اآلَخ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ 

 .(2) «ُنُسكُِكمْ 

َعْن َصْوِم َيْوِم  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى النابِيُّ », َقاَل:  من حديث َأبِي َسِعيد  ويف الصحيحين:  

ُجُل فِي َثْوٍب  اِء، َوَأْن َيْحَتبَِي الرا ما  .(3) «َواِحٍد  الِفْطرِ َوالناْحرِ، َوَعِن الصا

 .صوم أيام التشريق :الثاني
                                                           

 (, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل .188أخَجه ْعرتمذي ) (1)

 (.1131(, لمسلم )1660أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.1138(, لمسلم )1661أخَجه ْعبخخري ) (3)

 س

 س
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, َعْن َعائَِشةَ َعْن ُعْرَوَة, لصحيحين: ففي ا لَْم », َقااَل:  َعِن اْبِن ُعَمرَ , َوَعْن َسالِم 

اِم التاْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن، إاِلا لَِمْن َلْم َيِجِد الَهْديَ  ْص فِي َأيا  .(1)«ُيَرخا

 .صوم يوم الجمعة منفرًدا :الثالث
ِد ْبِن َعبَّاد  ففي الصحيحين:   :  َجابًِرا, َقاَل: َسَأْلُت َعْن ُمَحمَّ

ُّ
َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى النَّبِي

, َيْعنِي: «َنَعمْ »َصْوِم َيْوِم الُجُمَعِة؟ َقاَل:   .(2) "َأْن َينَْفِرَد بَِصْوم  ", َزاَد َغْيُر َأبِي َعاِصم 

 , َقاَل: ويف الصحيحين: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
َّ
الَ », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِي

 .(3) «وَمنا َأَحُدُكْم َيْوَم الُجُمَعِة، إاِلا َيْوًما َقْبَلُه َأْو َبْعَدهُ َيُص 

 ,  من حديث ُجَوْيِرَيَة بِنِْت الَحاِرِث ويف البخاري: 
َّ
, َدَخَل َعَلْيَها ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

 َصائَِمٌة, َفَقاَل: 
َ
ُترِيِديَن َأْن »: , َقاَلْت: اَل, َقاَل «َأُصْمِت َأْمِس؟»َيْوَم الُجُمَعِة َوِهي

َثنِي «َفأَْفطِرِي»َقاَلْت: اَل, َقاَل:  «َتُصوِمي َغًدا؟ اُد ْبُن الَجْعِد: َسِمَع َقَتاَدَة, َحدَّ , َوَقاَل َحمَّ

َثْتُه:   .(4) "َفَأَمَرَها َفَأْفَطَرْت "َأُبو َأيُّوَب, َأنَّ ُجَوْيِرَيَة, َحدَّ

 .صوم يوم السبت :الرابع
مع أن  صوم يوم السبت عنالنهي بعض أهل العلم يف ذكرنا ذلك لما عليه 

 . الصحيح جواز صومه

, َعْن وغيره:  بي داود استدالال بما يف سنن أ
ِّ
َلِمي  ْبِن ُبْسر  السُّ

ِ
من طريق َعبِْد اهلل

اِء بنت بسر -ُأْختِِه,  مَّ   - الصَّ
َّ
ْبِت إاِلا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي فِي َما  اَل َتُصوُموا َيْوَم السا

, َقاَل َأبُو «اْفُترَِض َعَلْيُكْم، َوإِْن َلْم َيِجْد َأَحُدُكْم إاِلا لَِحاَء ِعنََبٍة، َأْو ُعوَد َشَجَرٍة َفْلَيْمَضْغهُ 

                                                           

 (.1661أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1143(, لمسلم )1684أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.1144(, لمسلم )1681أخَجه ْعبخخري ) (3)

 (. 1681أخَجه ْعبخخري ) (4)
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والحديث ال يثبت, بل هو حديث منكر, وسيأيت بيان  .(1) «َوَهَذا َحِديٌث َمنُْسوٌخ »َداُوَد: 

 .ذلك يف موطنه إن شاء اهلل 
 .صوم يوم الشك :سالخام

 .وقد تقدم الكَلم يف ذلك على حديث عمار بن ياسر 
 .صوم الدهر :السادس

 ,  من حديث َأبِي َقَتاَدَة اْْلَْنَصاِريِّ ففي مسلم: 
ِ
ُسئَِل َعْن ِصَياِم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ْهِر؟ َفَقاَل:   .(2) «- َأْو َما َصاَم َوَما َأْفَطرَ  -اَل َصاَم َواَل َأْفَطَر »الدَّ

 ْبِن َعْمِرو  ويف الصحيحين: 
ِ
  َقاَل:     من حديث َعْبِد اهلل

ِ
اَل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

 خَلف أهل العلم يف بيان ذلك. وسيأيت إن شاء اهلل  .(3) «َصاَم َمْن َصاَم اأْلََبَد 

 .صيام المرأة التطوع وزوجها شاهد دون إذنه :السابع
 :  بِي ُهَرْيَرةَ من حديث أَ ففي الصحيحين: 

ِ
الَ َيِحلُّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ْت ِمْن لِْلَمْرَأِة َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إاِلا بِإِْذنِِه، َوالَ َتْأَذَن فِي َبْيتِِه إاِلا بِإِْذنِِه، َوَما َأْنَفقَ 

ُه ُيَؤداى إَِلْيِه َش   وإن صامت صح صومها مع اإلثم. (4) «ْطُرهُ َنَفَقٍة َعْن َغْيرِ َأْمرِِه َفإِنا

 .الوصال في الصوم :الثامن
َعِن الِوَصاِل  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلْت:  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 

بِّي إِنِّي َلْسُت َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي ُيْطِعُمنِي رَ », َفَقاُلوا: إِنََّك ُتَواِصُل, َقاَل: «َرْحَمًة َلُهمْ 

 . «َوَيْسِقينِ 

َعِن الِوَصاِل  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل: ويف الصحيحين: من حديث َأبي ُهَرْيَرَة 

                                                           

(, لْبن مخجه 144(, لْعرتمذي )143/ 2« )ْعكربى»(, لْعنسخ ي يف 2421أخَجه أبو دْلد ) (1)

 (.610ه ْهلل )(, لهو يف ْإلرلْء عإلمخم ْألعبخين رح 318/ 1(, لأح د )1121)

 (. 1112أخَجه مسلم ) (2)

 (181, 181( )1116(, لمسلم )1611أخَجه ْعبخخري ) (3)

 (.1021(, لمسلم )1161أخَجه ْعبخخري ) (4)
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ْومِ  , َقاَل:  «فِي الصا
ِ
َوَأيُُّكْم »َفَقاَل َلُه َرُجٌل مَِن الُمْسلِِميَن: إِنََّك ُتَواِصُل َيا َرُسوَل اهلل

ا َأَبْوا َأْن َينَْتُهوا َعِن الِوَصاِل, َواَصَل بِِهْم «ي َربِّي َوَيْسِقينِ ِمْثِلي، إِنِّي َأبِيُت ُيْطِعُمنِ  , َفَلمَّ

َر َلِزْدُتُكمْ »َيْوًما, ُثمَّ َيْوًما, ُثمَّ َرَأُوا اْلِهََلَل, َفَقاَل:  َكالتَّنْكِيِل َلُهْم ِحيَن َأَبْوا َأْن  «َلْو َتَأخا

 . (1) «َينَْتُهوا

, َوَأبِي ُهَرْيَرَة, َوَعائَِشَة, َوابِْن   (118:)قال اإلمام الرتمذي 
ٍّ
َوفِي الَباِب َعْن َعلِي

, َوَأبِي َسِعيد   َأَنس  َحِديٌث َحَسٌن  َحِديُث  . , َوَبِشيِر اْبِن الَخَصاِصَيةِ ُعَمَر, َوَجابِر 

َياِم َكِرُهوا الِوَصاَل فِي ا"َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعْلِم: , َصِحيٌح   . "لصِّ

َبْيرِ   ْبِن الزُّ
ِ
ُه َكاَن ُيَواِصُل األَيااَم َواَل ُيْفطِرُ »:  َوُرِوَي َعْن َعْبِد اهلل  اهـ. «َأنا

 قد أباح الوصال إلى السحر. ملسو هيلع هللا ىلص والنبي

 الُخْدِريِّ ففي البخاري: 
 ,  من حديث َأبِي َسِعيد 

ِ
, َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلل

َحرِ الَ ُتوَ » ُكْم َأَراَد َأْن ُيَواِصَل، َفْلُيَواِصْل َحتاى السا , َقاُلوا: َفإِنََّك ُتَواِصُل َيا «اِصُلوا، َفَأيُّ

, َقاَل: 
ِ
 .(2) «لَْسُت َكَهْيئَتُِكْم إِنِّي َأبِيُت لِي ُمطِْعٌم ُيْطِعُمنِي، َوَساٍق َيْسِقينِ »َرُسوَل اهلل

  مينقسفتبين مما سبق أن الوصال على: 
 .ملسو هيلع هللا ىلص وصال إلى السحر, وهذا قد أذن فيه النبي :األول

 .ملسو هيلع هللا ىلص وصال اليوم باليوم, واليومين, والثَلثة, وهذا هو الذي هنى عن النبي :الثاني

  وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟
 فيه خَلف بين أهل العلم, واْلقرب أن النهي للكراهة, وذلك لما ثبت أن النبي

َر َلِزْدُتُكمْ »هَلل قال: واصل هبم, ولما رأى ال ملسو هيلع هللا ىلص ِحيَن َأَبْوا َأْن َكالتَّنْكِيِل َلُهْم  «َلْو َتَأخا

وهذا القول تجتمع , رف النهي من التحريم إلى الكراهةص ملسو هيلع هللا ىلص ففعل النبي, «َينَْتُهوا

 فيه اْلدلة.

                                                           

 (.1103(, لمسلم )1611أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1611أخَجه ْعبخخري ) (2)

 س



 

 

48 

U
 

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/252/255)في السبل  

َنَُّه اْْلَْصُل فِي النَّْهِي.َوُهَو َدلِيٌل َعَلى َتْحِريِم اْلِوَصا
ِ
 ِل؛ ْل

 التَّْحِريُم ُمْطَلًقا. َفِقيَل:   ُاْخُتِلَف فِي َحقِّ َغْيرِِه: َوَقْد  

ٌم فِي َحقِّ َمْن َيُشقُّ َعَلْيِه, َوُيَباُح لَِمْن اَل َيُشقُّ عَ َوقِيَل:  ُل َرْأُي اْْلَْكثَِر, , َلْيهِ ُمَحرَّ اْْلَوَّ

َواَصَل بِِهْم, َوَلْو َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصإنَُّه اَل َيْحُرُم بَِأنَُّه  َواْسَتَدلَّ َمْن َقاَل:, ُه التَّْحِريمُ ْهِي, َوَأْصلُ لِلنَّ 

ُ لِلتَّْحِري
ُهْم َعَلْيهِ النَّْهي ؛ َلُهْم, َوَتْخِفيًفا َعنُْهمْ َفُهَو َقِرينٌَة َأنَُّه لِْلَكَراَهِة َرْحَمًة , ِم َلَما َأَقرَّ

َنَُّه َأْخَرَج أَ 
ِ
َحاَبِة: َوْل َعْن اْلِحَجاَمِة   ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ  »ُبو َداُود َعْن َرُجل  مِْن الصَّ

ْمُهَما إْبَقاًء َعَلى َأْصَحابِهِ  ٌق بِ : «َوإِبَْقاءً »إْسنَاُدُه َصِحيٌح.  «َواْلُمَواَصَلِة َوَلْم ُيَحرِّ : قولهُمَتَعلِّ

 فِ  «َنَهى»
ُّ
بََرانِي اُر َوالطَّ َعْن  ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى النابِيُّ » ي اْْلَْوَسِط مِْن َحِديِث َسُمَرَة: ََرَوى اْلَبزَّ

 . «اْلِوَصاِل َوَلْيَس بِاْلَعِزيَمةِ 

َحاَبةِ   : َوَيُدلُّ َلُه َأْيًضا ُمَواَصَلُة الصا
 : َبْيِر َكاَن يُ  "َفَرَوى اْبُن َأبِي َشْيبََة بِإِْسنَاد  َصِحيح  َر َواِصُل َخْمَسَة َعَش َأنَّ اْبَن الزُّ

َوَيُدلُّ لِْلَجَواِز , التَّْحِريَم َلَما َفَعُلوهُ  َوَذَكَر َذلَِك َعْن َجَماَعة  َغْيُرُه, َفَلْو َفِهُموا . "َيْوًما

َكِن َمْرُفوًعا: َأْيًضا,  ْيِل َفَمْن َشاَء »َما َأْخَرَجُه اْبُن السَّ َياَم بِاللا إنا اهَّللَ َلْم َيْكتُْب الصِّ

 . «َواَل َأْجَر َلهُ  َفْلَيتابِْعنِي

 َوالتَّْعلِيُل بَِأنَُّه مِْن فِْعِل النََّصاَرى اَل َيْقَتِضي التَّْحِريَم.َقاُلوا: 

َحاَبِة بَِأنَّ َذلَِك َكاَن َتْقِريعً  ملسو هيلع هللا ىلص اْلُجْمُهوُر َعْن ُمَواَصَلتِهِ َواْعَتَذَر  ا َلُهْم, َوَتنْكِيًَل بِالصَّ

َنَُّهْم إَذا َباَشُروُه َواْحَتَمَل َجَواَز َذلَِك , بِِهمْ 
ِ
َْجِل َمْصَلَحِة النَّْهِي فِي َتْأكِيِد َزْجِرِهْم؛ ْل

ِ
؛ ْل

َظَهَرْت َلُهْم ِحْكَمُة النَّْهِي, َوَكاَن َذلَِك َأْدَعى إَلى َقُبولِِه, لَِما َيَتَرتَُّب َعَلْيِه مِْن اْلَمَلِل فِي 

 مِنُْه, َوَأْرَجُح مِْن َوَظائِِف اْلِعَباَداِت. اْلِعَباَدِة, َوالتَّْقِصيِر فِيَما ُهَو َأَهمُّ 

 . اهـُهَو التَّْفِصيُل. َواْْلَْقَرُب مِْن اْْلَْقَواِل: 

 .صوم الضيف :التاسع
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 وال يصح الحديث فيه, ولكنه مذكور يف الباب.

 َقاَلْت:   من حديث َعْن َعائَِشةَ : ي سنن الرتمذي فف
ِ
َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ًعا إاِلا بِإِْذنِِهمْ َنزَ   . (1)«َل َعَلى َقْوٍم َفاَل َيُصوَمنا َتطَوُّ

َهَذا َحِديٌث ُمنَْكٌر اَل َنْعِرُف َأَحًدا مَِن الثَِّقاِت َرَوى َهَذا ": قال اإلمام الرتمذي 

, َعْن الَحِديَث َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة, َوَقْد َرَوى ُموَسى ْبُن َداُوَد, َعْن َأبِي َبْكر  
ِّ
الَمَدنِي

 
ِّ
َوَهَذا َحِديٌث , َنْحًوا مِْن َهَذا ملسو هيلع هللا ىلصِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة, َعْن َأبِيِه, َعْن َعائَِشَة, َعِن النَّبِي

ِذي َرَوى َعْن , ِعيٌف ِعنَْد َأْهِل الَحِديِث َضِعيٌف َأْيًضا, َوَأُبو َبْكر  َض   الَّ
ُّ
َوَأُبو َبْكر  اْلَمِدينِي

ر  َوُهَو َأْوَثُق مِْن َهَذا َوَأْقَدُم  َجابِِر ْبِن َعْبدِ  : اْسُمُه الَفْضُل ْبُن ُمَبشِّ
ِ
 ."اهلل

 .الصوم بعد انتصاف شعبان :العاشر
 والحديث فيه ضعيف ولم يثبت, وقد تقدم بيان ذلك, ولكن ذكرناه لتمام الفائدة.

 , من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : سنن أبي داود  ويف
ِ
إَِذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل

 .«اْنَتَصَف َشْعَباُن، َفاَل َتُصوُموا

, َعِن "َقاَل َأُبو َداُوَد:  د  , َوُزَهْيُر ْبُن ُمَحمَّ , َوِشْبُل ْبُن اْلَعََلِء, َوَأُبو ُعَمْيس  َرَواُه الثَّْوِريُّ

 ."اْلَعََلءِ 

ُث بِ  َقاَل َأُبو َداُوَد:  ْحَمِن, اَل ُيَحدِّ َنَُّه َكاَن َوَكاَن َعْبُد الرَّ
ِ
َْحَمَد: لَِم َقاَل؟ ْل

ِ
ِه, ُقْلُت ْل

 
َّ
  ملسو هيلع هللا ىلصِعنَْدُه, َأنَّ النَّبِي

ِّ
 .ِخََلَفُه  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َيِصُل َشْعَباَن بَِرَمَضاَن, َوَقاَل: َعِن النَّبِي

 . اهـ. بِيهِ , َعْن أَ َوَلْيَس َهَذا ِعنِْدي ِخََلُفُه, َوَلْم َيِجْئ بِِه َغْيُر اْلَعََلءِ َقاَل َأُبو َداُوَد: 

, ى العَلء بن عبد الرحمن عن أبيهفاإلمام أبو داود ضعف الحديث, وبين بأنه أنكر عل

ان ما كان إلى أن المنهي عنه من الصوم بعد نصف شعب إلمام الرتمذي وذهب ا

 أنه كان يصوم أكثر شعبان. ملسو هيلع هللا ىلص فقد ثبت عن النبي, من أجل استقبال رمضان

 .أو يومين ,ومتقدم رمضان بصوم ي :الحادي عشر

                                                           

 (.2113ضجيف  )(, لضجفه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْع186أخَجه ْعرتمذي ) (1)
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 , ففي الصحيحين: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِّ
َمنا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي الَ َيَتَقدا

َأَحُدُكْم َرَمَضاَن بَِصْوِم َيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن، إاِلا َأْن َيُكوَن َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوَمُه، َفْلَيُصْم 

إما إذا كان على  كان على سبيل االحتياط لرمضانا وهذا ينهى عن إذ .(1)«َذلَِك الَيْومَ 

 سبيل التطوع المطلق الذي يصومه اإلنسان فَل حرج.

أنه ال يشرع من الصوم إال من كانت له عادة يف صيام معلوم: مثل  واألقرب

أو من كان عليه صيام واجب: من , طر يومصيام االثنين والخميس, أو صوم يوم وف

 .قضاء, أو نذر, أو كفارة

 .الصيام عن الكالم :الثاني عشر
  لما عند أبي داود:

ِ
: َحِفْظُت َعْن َرُسوِل اهلل  ْبُن َأبِي َطالِب 

ُّ
اَل »: ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َعلِي

ْيلِ   ويف البخاري: من حديث اْبِن َعبَّاس  , (2)«ُيْتَم َبْعَد اْحتاَِلٍم، َواَل ُصَماَت َيْوٍم إَِلى اللا
 :َقاَل , 

ُّ
, َفَسَأَل َعنُْه َفَقاُلوا: َأُبو إِْسَرائِيَل,  ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَا النَّبِي َيْخُطُب, إَِذا ُهَو بَِرُجل  َقائِم 

 
ُّ
, َواَل َيَتَكلََّم, َوَيُصوَم. َفَقاَل النَّبِي ُمْرُه َفْلَيَتَكلاْم »: ملسو هيلع هللا ىلصَنَذَر َأْن َيُقوَم َواَل َيْقُعَد, َواَل َيْسَتظِلَّ

 .(3)«تِما َصْوَمهُ َوْلَيْستَظِلا َولَْيْقُعْد، َوْليُ 

 .صيام شهر رجب :الثالث عشر
 ,  : من حديث اْبِن َعبَّاس  ففي سنن ابن ماجه 

َّ
َنَهى َعْن ِصَياِم », ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

حكم عليه أهل العلم بالضعف وقد لكن الحديث ضعيف جًدا لم يثبت, ؛(4)«َرَجٍب 

بدون دليل شرعي الشديد, وحكموا عليه بالنكارة, إال أن تخصيص رجب بصيام 

يعترب من المحدثات, وسيأيت إن شاء اهلل بيان ما يستحب ويشرع صيامه من اْليام, 

 وباهلل التوفيق.

** 
                                                           

 (.1082(, لمسلم )1614أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1244(, لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْإلرلْء )2813أخَجه أبو دْلد ) (2)

 (.1104أخَجه ْعبخخري ) (3)

 (.4128(, لهو يف ْعضجيف  عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )1143أخَجه ْبن مخجه ) (4)
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 حكم النية في الصيام وأول وقتها

 َحْفَصَة ُأمِّ اْلُمْؤمِنِينَ  َوَعنْ ) -656
ِّ
َياَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي َمْن َلْم ُيَبيِِّت الصِّ

ُّ َوالتِّْرمِِذيُّ إَِلى َتْرِجيِح َوْقِفِه,  .(1)«ْجرِ َفاَل ِصَياَم َلهُ َقْبَل اْلفَ 
َرَواُه اْلَخْمَسُة, َوَماَل النََّسائِي

َحُه َمْرُفوًعا اْبُن ُخَزْيَمَة َواْبُن ِحبَّانَ    .َوَصحَّ

 :
ِّ
اَرُقْطنِي يْلِ »َولِلدَّ   (.(2)«اَل ِصَياَم لَِمْن َلْم َيْفرِْضُه ِمَن اللا

F ساق المصنف الحديث لبيان اشرتاط النية يف صحة الصوم.   :الشرح 

وأما الحديث الذي ذكره فمختلف يف وقفه ورفعه, وممن روي عنه هذا المعنى 

 . "ال صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل", وغيره, أهنم قالوا:  ابن عمر

 قال اإلمام األلباني   أن هذا وجملة القول (:131)في اإلرواء برقم :

الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن االعتماد عليه سوى إسناد عبد اهلل بن أبى بكر, 

وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات, وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس 

تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث, واعتبار رفعه شذوذا, لوال أن القلب يشهد 

لين حفصة وعبد اهلل ابنى عمر وقد يكون معهما أن جزم هذين الصحابيين الجلي

 ملسو هيلع هللا ىلصوافتائهم بدون توقيف من النبي  ,عائشة رضى اهلل عنهم جميعا بمعنى الحديث

إياهم عليه , إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم , ولذلك فإين أعترب 

                                                           

لْبن مخجه  (,130)لْعرتمذي  (,2334 ,2332 ,2331)لْعنسخ ي  (,2414)أخَجه أبو دْلد  (1)

عدْ ْبن -لعند ْعبخقين  ,لْعلفظ علنسخ ي (,1633)لْبن خزي    (,21411)لأح د  (,1100)

لهي أيضخ رلْي  علنسخ ي, لْعصحيح يف ْعحديث ْعوقف ك خ قخل « يبي »بدل « يا ع» -مخجه

(, ليف ْإلرلْء 2118خين رح ه ْهلل يف َحيح أبي دْلد )لَححه ْإلمخم ْألعبْعرتمذي لْعنسخ ي. 

   ( ْعوقف.181لرجح شيخنخ ْعحاوري يف تحقيق ْعصغَى ), (614)

لَححه ْإلمخم , لسنده َحيح. (1100)لهو عفظ ْبن مخجه  (2214)أخَجه ْعدْرقطني  (2)

 . (614ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْإلرلْء تح  حديث )

 ص
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  أعلم.فتواهم به تقويه لرفع من رفعه كما سبق عن ابن حزم, وذلك من فوائده, واهلل

 . اهـ

  العلم في هذه المسألة إلى أقوالختلف أهل اوقد: 
 ذهب الجمهور إلى تبييت النية لكل يوم من ليله. :القول األول

 ذهب أبي حنيفة إلى جواز النية من قبل الزوال. :القول الثاني

 وذهب إسحاق إلى جواز نية واحدة لجميع الشهر. :القول الثالث

 ر أنه ال يلزم له النية, وهذا أبعد اْلقوال.قول زف :القول الرابع

أن قول اإلمام إسحاق هو اْلقرب يف هذه المسألة؛ ما لم يقطعه  والذي يظهر

فإنه يلزمه بعد ذلك , , أو حيض, أو نفاس يف حق المرأةقاطع: من مرض, أو سفر

فمن دخل عليه شهر رمضان وهو عازم على , طعتجديد نية لسرد الصوم بعد القا

 ام الشهر أجزأه ذلك.صي

 قال الحافظ ابن حجر   (:1/314)في الفتح 

ْيِل:  ْوِم مَِن اللَّ ْشتَِراِط النِّيَِّة فِي الصَّ
ِ
 َواْحَتجَّ اْلُجْمُهوُر ال

 
َّ
 ْبِن ُعَمَر َعْن ُأْختِِه َحْفَصَة َأنَّ النَّبِي

ِ
نَِن مِْن َحِديِث َعْبِد اهلل  بَِما َأْخَرَجُه َأْصَحاُب السُّ

ْيِل َفاَل ِصَياَم َلهُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َياَم ِمَن اللا . «َمْن لَْم ُيَبيِِّت الصِّ
ِّ
 , َلْفُظ النََّسائِي

 : َبِي َداُوَد َوالتِّْرمِِذيِّ
ِ
َياَم َقْبَل اْلَفْجرِ َفاَل ِصَياَم َلهُ »َوْل  . «َمْن َلْم ُيْجِمِع الصِّ

َح ال  اْلَمْوُقوَف, َبْعَد َأْن َأْطنََب َواْخُتلَِف فِي َرْفِعِه َوَوْقِفِه, َوَرجَّ
ُّ
تِّْرمِِذيُّ َوالنََّسائِي

ُّ فِي َتْخِريِج ُطُرقِِه, َوَحَكى التِّْرمِِذيُّ فِي اْلِعَلِل َعِن اْلُبَخاِريِّ َتْرِجيَح َوْقِفِه. 
 النََّسائِي

ُحوا اْلحَ  ِة َفَصحَّ ْسنَاِد َجَماَعٌة مَِن اْْلَئِمَّ
ِديَث اْلَمْذُكور مِنُْهم ابن َوَعِمَل بَِظاِهِر اإْلِ

 َطِريًقا آَخرَ , حَبان َواْلَحاكِم وبن َحْزم   ُخَزْيَمة وابن
ُّ
اَرُقْطنِي َوَقاَل: ِرَجاُلَها  َوَرَوى َلُه الدَّ

ُه مَِن اْلَحنَِفيَِّة بِِصَياِم اْلَقَضاِء َوالنَّْذِر. َوَأْبَعدَ ثَِقاٌت.   : َمْن َخصَّ

ْفِرَقُة الطََّحاِويِّ َبْيَن َصْوِم اْلَفْرِض, إَِذا َكاَن فِي َيْوم بَِعْينِه تَ َوَأْبَعُد مِْن َذلَِك: 
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كعاشوراء, فتجزئ النِّيَُّة فِي النََّهاِر, َأْو اَل فِي َيْوم  بَِعْينِِه َكَرَمَضاَن, َفََل ُيْجِزُئ إاِلَّ بِنِيَّة  مَِن 

يْ  ع فيجزئ فِ , لاللَّ يْ َوَبين َصْوم التََّطوُّ َبُه: , ِل َوفِي النََّهارِ ي اللَّ  إَِماُم اْلَحَرَمْيِن بَِأنَّهُ َوَقْد َتَعقَّ

ُتْعَتبَُر النِّيَُّة فِي َرَمَضاَن لُِكلِّ َيْوم  فِي َقْوِل َوَقاَل بن ُقَداَمَة: , َكََلٌم َغثٌّ اَل َأْصَل َلهُ 

ْهِر, َوُهوَ اْلُجْمُهوِر, َوَعْن َأْحَمَد َأنَُّه ُيْجِزُئُه نِيٌَّة َواِحَدٌة لِ  َكَقْوِل َمالِك   َجِميِع الشَّ

, َوبِ , َوإِْسَحاق ِحيِح بَِغْيِر نِيَّة  ِه َقاَل َوَقاَل زفر: َيِصحُّ َصْوُم َرَمَضاَن فِي َحقِّ اْلُمِقيِم الصَّ

نِِه, َفََل َيْفَتِقُر إَِلى َواْحَتجَّ ُزَفُر بَِأنَُّه اَل َيِصحُّ فِيِه َغْيُر َصْوِم َرَمَضاَن, لَِتَعيُّ , َعَطاٌء َوُمَجاِهدٌ 

ُر فِي َيْوم   َمَن مِْعَياٌر َلُه. َفََل ُيَتَصوَّ َنَّ الزَّ
ِ
, ْل َوَقاَل َأُبو بَْكر  , َواِحد  إاِلَّ َصْوٌم َواِحدٌ  نِيَّة 

 : اِزيُّ َح َصْوَم اْلُمْغَمى َعَلْيِه فِي َرَمَضاَن, إَِذا لَ الرَّ ْم َيْأُكْل َوَلْم َيْلَزُم َقائَِل َهَذا َأْن ُيَصحِّ

. َيْشَرْب, لُِوُجوِد  ْمَساِك بَِغْيِر نِيَّة  َيْلَزُمُه َأنَّ َوَقاَل َغْيُرُه:  ْلَتَزَمُه َكاَن ُمْسَتْشنًَعا.َفإِِن اَقاَل: اإْلِ

 َتَطوُّ 
ََلَة َحتَّى َلْم َيْبَق مِْن َوْقتَِها إاِلَّ َقْدُرَها, َفَصلَّى ِحينَئِذ  َر الصَّ ا, َأنه ُيجزئُه َعن عً َمْن َأخَّ

َسَلَمَة َعَلى َأنَّ َمْن َثَبَت َلُه ِهََلُل َرَمَضاَن بِالنََّهاِر َواْستدلَّ بن حزم: بَِحِديِث  ,اْلَفْرض

اًل, َوَقْد  , َوُيْجِزُئُه, َوَبنَاُه َعَلى َأنَّ َعاُشوَراَء َكاَن َفْرًضا َأوَّ
َجاَز َلُه اْستِْدَراُك النِّيَِّة ِحينَئِذ 

 ُروا َأْن ُيْمِسُكوا فِي َأْثنَاِء النََّهاِر. ُأمِ 

ْمنَاُه, َوُأْلِحَق بَِذلَِك َمْن َقاَل:  ا َقدَّ َوُحْكُم اْلَفْرِض اَل َيَتَغيَُّر ,َواَل َيْخَفى َما َيِرُد َعَلْيِه, مِمَّ

ْستَِواء حكم اْلَجاِهل والناسي. 
ِ
 َأْن َينِْوَي مَِن اللَّْيل, ال

َ
 . اهـَنِسي

 .«إنما األعمال بالنيات»: ملسو هيلع هللا ىلص بيان لحديث النبي :َوِفيِه 

 فمن أحدث الصيام من النهار فإنه لم يصم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

 يف صيام الفرض والتطوع, وإن كان ْلهل العلم رحمة  وهذا هو القول الصحيح

 اْليت.  اهلل عليهم كَلم وسيأيت عند حديث عائشة

َياَم َقْبَل اْلَفْجرِ َمْن َلْم ُيَبيِّ » :قوله أي من لم  «من الليل»ويف رواية أخرى: : «ِت الصِّ

 .باطل :أي «َفاَل ِصيَاَم َلهُ » :قوله ينِو الصيام.

:  :قوله
ِّ
اَرُقْطنِي ْيلِ »َولِلدَّ  بمعنى حديث حفصة: «اَل ِصَياَم لَِمْن َلْم َيْفرِْضُه ِمَن اللا

, .واهلل أعلم 
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 بييت نيةحكم صيام التطوع من يير ت

 "َقاَلْت:   َوَعْن َعائَِشةَ )  -657
ُّ
َّ النَّبِي

َهْل »َفَقاَل:  ,َذاَت َيْوم   ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل َعَلي

ُثمَّ َأَتاَنا َيْوًما آَخَر, َفُقْلنَا: ُأْهِدَي َلنَا  ,«َفإِنِّي إًِذا َصائِمٌ »َقاَل:  .ُقْلنَا: اَل  «?ِعنَْدُكْم َشْيءٌ 

  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1)"َفَأَكَل  ,«َفَلَقْد َأْصَبْحُت َصائًِما َأِرينِيِه،»: َحْيٌس, َفَقاَل 

F ت النيةيبيلبيان حكم صيام التطوع من غير ت ساق المصنف الحديث :الشرح 

هار وهبذا الحديث احتج جمهور العلماء على صحة صوم التطوع من الن, من الليل

والمقيد, فلو أن اإلنسان وفرقوا بين التطوع المطلق ,ولو لم يبيت النية من الليل

يصوم الست من شوال, وصام من النهار؛ فإن هذا ال ُيْجِزُئُه؛ ْلنه لم ينِو صيام الست 

 من الليل.
 قال اإلمام النووي   (:8/12)في شرح مسلم  

ْمِس.  َدلِيٌل لَِمْذَهِب اْلُجْمُهوِر َأنَّ َصْوَم النَّافَِلِة َيُجوُز بِنِيَّة  فِي النََّهارِ  َوفِيِه:  َقْبَل َزَواِل الشَّ

ُلُه اْْلَخُروَن:  ْوِم,  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َأنَّ ُسَؤاَلُه َوَيَتَأوَّ ٌء لَِكْونِِه َضُعَف َعِن الصَّ
ْ
َهْل ِعنَْدُكْم َشي

ْيِل, فَ  ْعِف َوَكاَن َنَواُه مَِن اللَّ  َوَهَذا َتْأِويٌل َفاِسٌد, َوَتَكلٌُّف َبِعيٌد. , َأَراَد اْلِفْطَر لِلضَّ

 َوُمَوافِِقيِه فِي َأنَّ َصْومَ َوفِ 
ِّ
افِِعي اَلَلِة لَِمْذَهِب الشَّ َواَيِة الثَّانَِيِة التَّْصِريُح بِالدَّ  ي الرِّ

َنَُّه َنْفٌل َفُهَو إَِلى ِخَيَرةِ  النَّافَِلِة َيُجوُز َقْطُعه,
ِ
ْوُم؛ ْل َواْْلَْكُل فِي َأْثنَاِء النََّهاِر, َوَيْبُطُل الصَّ

ْنَساِن فِ  َواِم. اإْلِ ْبتَِداِء, َوَكَذا فِي الدَّ
ِ
 ي اال

ْن َقاَل بَِهَذا:  َحاَبِة, َوَأْحَمُد, َوإِْسَحاُق, َوآَخُروَن, َوَلكِنَُّهْم ُكلَُّهْم َومِمَّ َجَماَعٌة مَِن الصَّ

َّ َمَعُهْم ُمتَِّفُقوَن َعَلى اْستِْحَباِب إِْتَمامِِه. 
افِِعي  َوالشَّ

, الٌِك: َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َومَ  اَل َيُجوُز َقْطُعُه, َوَيْأَثُم بَِذلَِك, َوبِِه َقاَل اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ

 . , َوَأْوَجُبوا َقَضاَءُه َعَلى َمْن َأْفَطَر بََِل ُعْذر 
ُّ
 َوَمْكُحوٌل, َوالنََّخِعي

                                                           

 . (1114)أخَجه مسلم  (1)

 ص
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 :  اهـهلل أعلم. َوَأْجَمُعوا َعَلى َأْن اَل َقَضاَء على من أفطره بعذر, واقال بن َعْبِد اْلَبرِّ

 والصحيح أن الحديث ال داللة فيه لما ذهبوا إليه, ْلنه لم يرد يف الحديث أن النبي
أراد أن يفطر وهو صائم, والمتطوع أمير  ملسو هيلع هللا ىلص فلعل النبي, لم يبيت النية من الليل ملسو هيلع هللا ىلص

نفسه, إن شاء أتم صيامه وهو اْلفضل كما سبق, وإن شاء أفطر وال إثم عليه, وال 

 حرج يف ذلك.

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/254)في السبل 

َنَّ  َفاْلَجَواُب َعنُْه: 
ِ
ْوَم, َأْو اَل, َفُيْحَمُل َعَلى التَّْبيِيِت؛ ْل َأنَُّه َأَعمُّ مِْن َأْن َيُكوَن َبيََّت الصَّ

إنِّي ُكنْت َأْصَبْحت »ا اْلُمْحَتَمَل ُيَردُّ إَلى اْلَعامِّ َوَنْحِوِه, َعَلى َأنَّ فِي َبْعِض ِرَواَياِت َحِديثِهَ 

 . «َصائًِما

َأنَّ اْْلَْصَل ُعُموُم َحِديِث التَّْبيِيِت, َوَعَدُم اْلَفْرِق َبْيَن اْلَفْرِض, َوالنََّفِل,  َواْلَحاِصُل:

 . اهـ ا.َواْلَقَضاِء, َوالنَّْذِر, َوَلْم َيُقْم َما َيْرَفُع َهَذْيِن اْْلَْصَلْيِن َفَتَعيََّن اْلَبَقاُء َعَلْيِهمَ 

 كان يومها. ملسو هيلع هللا ىلص ولعل دخوله: «َذاَت َيْومٍ   ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل َعَليا النابِيُّ  » :قوله

يمر على زوجاته يف غير أيامهن, مروًرا  ملسو هيلع هللا ىلص أو أنه يف يوم غيرها فقد كان النبي

 لقضاء حوائجهن, من غير مساس.

لطعام, ونحو ذلك سؤال الزوج لمرأته افِيِه:  "«?َهْل ِعنَْدُكْم َشْيءٌ »َفَقاَل: " :قوله

 مما يحتاجه, وال ُيعد من المسألة المحرمة, وال من خوارم المروءة.

 , إذ أنه لم يكن يعلم بما عندهم من الطعام لقلته.ملسو هيلع هللا ىلص ضيق حال بيت النبي :َوِفيِه 

ءت بصيغة الجمع هنا على , وجا لعل القائل هو عائشة: «ُقْلنَا: اَل » :قوله

 خدمها, فنسبت القول إليهم جميًعا. أو لعل من قال ذلك بعض, التعظيم

متم صومي, وهبذا اللفظ احتج من ذهب إلى  :أي "«َفإِنِّي إًِذا َصائِمٌ »َقاَل: " :قوله

 مشروعية الصيام من صدر النهار, وإن لم يبيت النية من الليل.

لم يكن مبيتًا للصيام من الليل, بل إن ليه فمن أين أنه إلما ذهبوا داللة ال لكن 
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ومن قال بأن الصيام من , أصبح صائًما ملسو هيلع هللا ىلص أنه «إين إًذا صائم»: قولهاللفظ يف ظاهر 

للطعام, ومعلوم أن من يسأل الطعام يسأله  ملسو هيلع هللا ىلصالنهار يجزئ, استدل بسؤال النبي 

ومن يقول بصحة الصوم ال يجعل من صام من , ملسو هيلع هللا ىلصْلكله, وهذا مرجح على فطره 

الصيام من الليل, وإنما قالوا: صومه  أثناء النهار له أجر من صام من أول النهار ونوى

كما يف الحديث, وأما أجر صيامه فليس له إال من وقت نيته  ملسو هيلع هللا ىلص يصح لفعل النبي

بالصيام, فإن صام من نصف النهار, فله أجر صيام نصف النهار, لعموم حديث عمر 

 , واهلل أعلم.«إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»: بن الخطاب 

 .«ُثما َأَتاَنا َيْوًما آَخَر، َفُقْلنَا: ُأْهِدَي َلنَا َحْيٌس » :قوله

 وقال العيني   الحيس ُهَو َوَقاَل اْبن َسيّده: :(1/87)في عمدة القاري

 اْلقط يخلط بالسمن َوالتَّْمر, وحاسه َحْيًسا وحيسة: خلطه. 

اِعر:  َقاَل الشَّ

 َوإِذا تكـــــون كريهـــــة يـــــدعى َلَهـــــا

 

ــُدبَوإِذا يحــاس ا  ــدعى ُجنْ  لحــيس ُي

 اْلَخْلط, َومِنْه سمي الحيس. َقاَل اْلَجْوَهِري: الحيس:  

اِعر:  َوفِي )اْلُمَخّصص( َقاَل الشَّ

ــــط ــــا واْلق ــــر َوالســــمن َجِميًع  التَّْم

 

ــــــَتلط   ــــــم يْخ ــــــه ل  الحــــــيُس إالَّ َأن

أصبح صائًما,  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :أي "«َأِرينِيِه، َفَلَقْد َأْصَبْحُت َصائًِما»َفَقاَل: " :قوله 

والمتطوع أمير نفسه, فله أن يتم صومه وهو اْلفضل, وله أن يفطر وال حرج عليه يف 

 ذلك.

 أفطر, بعد شروعه يف الصيام, واهلل أعلم. :أي «َفَأَكَل » :قوله

**
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 فضل تعجيل الفطر

  َسْهِل ْبِن َسْعد   َوَعنْ ) -658
ِ
النااُس بَِخْيرٍ اَل َيَزاُل »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص؛ َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُلوا اْلِفْطرَ   (.َعَليْهِ  ُمتََّفٌق  .(1)«َما َعجا

659-   :     َأبِي ُهَرْيَرةَ مِْن َحِديِث )َولِلتِّْرمِِذيِّ
ِّ
َقاَل اهَّللُ  »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

   (2)«َأْعَجُلُهْم فِْطًرا َأَحبُّ ِعَباِدي إَِليا.)  

F ساق المصنف  :الشرح :لبيان فضيلة تعجيل الفطر. الحديثين 
َعِن ,  من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ لما عند أبي داود: , ْلنه مخالفة لليهود والنصارى

 َصلَّى 
ِّ
َل النااُس اْلِفْطَر، أِلَنا »اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: النَّبِي يُن َظاِهًرا َما َعجا اَل َيَزاُل الدِّ

ُرونَ اْلَيُهوَد َوالناَصاَرى ُيؤَ    .(3)«خِّ

داللة ظاهره أن الدين يكون عزيًزا منيًعا قوًيا اذا تمسك الناس بأحكامه,  :َوِفيِه 

 وأظهروا شعائره.

َسْهُل ْبُن َسْعِد ْبِن َمالِك  ُهَو َأُبو اْلَعبَّاِس: : «وعن سهل بن سعد » :قوله

 .
ٌّ
 َأْنَصاِريٌّ َخْزَرِجي

  َكاَن اْسُمُه ُحْزًنا؛ َفَسمَّ ُيَقاُل: 
ِ
  , َسْهًَل   ملسو هيلع هللا ىلصاُه َرُسوُل اهلل

ُّ
َوَلُه َخْمَس   ملسو هيلع هللا ىلصَماَت النَّبِي

َوُهَو آِخُر , َثَمان  َوَثَمانِينَ َوقِيَل: , َوَماَت َسْهٌل بِاْلَمِدينَِة َسنََة إْحَدى َوتِْسِعينَ , َعْشَرَة َسنَةً 

َحاَبِة بِاْلَمِدينَِة.  َمْن َماَت مِْن الصَّ

                                                           

 . (1068)لمسلم  (,1111)أخَجه ْعبخخري  (1)

لضجفه ْإلمخم لهو حديث ضجيف, يف سنده قَة بن عبد ْعَح ن.  (100)أخَجه ْعرتمذي  (2)

(, 2/61(, ليف ْعتجليق ْعَايب )1686(, ليف ْع شكخة )100ْألعبخين رح ه ْهلل يف سنن ْعرتمذي )

 .(4041ليف ضجيف ْعاخمع ْعصغيَ )

 (. 1411(, لحسنه ْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند )2313د )أخَجه أبو دْل (3)

 ص
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 قال اإلمام الصنعاني   (:251)في السبل 

ُحورَ »َزاَد َأْحَمُد:   ُروا السُّ ُروَن », وَزاَد َأُبو َداُود: «َوَأخا أِلَنا اْلَيُهوَد َوالناَصاَرى ُيَؤخِّ

ْفَطاَر إَلى اْشتَِباِك النُُّجومِ   .«اإْلِ

َْهِل اْلبِْدعَ َقاَل فِي َشْرِح اْلَمَصابِيِح: 
ِ
تِنَا ِشَعاًرا؛ ْل  ِة, َوِسَمًة َلُهْم. ُثمَّ َصاَر فِي مِلَّ

ْؤَيِة,  ْمِس بِالرُّ َق ُغُروُب الشَّ ْفَطاِر إَذا َتَحقَّ َواْلَحِديُث َدلِيٌل َعَلى اْستِْحبَاِب َتْعِجيِل اإْلِ

 . قولهَأْو بِإِْخَباِر َمْن َيُجوُز اْلَعَمُل بِ 

َ ُمَخاَلَفُة اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى. 
َة َوِهي  َوَقْد َذَكَر اْلِعلَّ

َنَُّه َأْرَفُق اَل اْلُمَهلَُّب: قَ 
ِ
ْيِل, َوْل َواْلِحْكَمُة فِي َذلَِك َأنَُّه اَل ُيَزاُد فِي النََّهاِر مِْن اللَّ

ائِِم, َوَأْقَوى َلُه َعَلى اْلِعَباَدِة.   بِالصَّ

 :
ُّ
افِِعي , َواَل ُيْكَرُه َتْأِخيُرُه إالَّ لِ َقاَل الشَّ ْفَطاِر ُمْسَتَحبٌّ َدُه َوَرَأى َتْعِجيُل اإْلِ َمْن َتَعمَّ

 اْلَفْضَل فِيِه. 

َحِر َكَما فِي َحِديِث َأبِي َسِعيد  َما َيُدلُّ َعَلى   ملسو هيلع هللا ىلص ُقْلت( فِي إَباَحتِهِ ) اْلُمَواَصَلَة إَلى السَّ

 . اهـَأنَُّه اَل َكَراَهَة, إَذا َكاَن َذلَِك ِسَياَسًة لِلنَّْفِس, َوَدْفًعا لَِشْهَوتَِها. 

إخبار باستمرارية العزة, والقوة, والمنعة لهذا الدين, : «َزاُل اَل يَ » :قوله

 وللمتمسكين به.

 بخير حال. :أي «النااُس بَِخْيرٍ » :قوله

ُلوا اْلِفْطرَ » :قوله ن على تطبيق أهنم إذا عجلوا الفطر كانوا محافظي :أي «َما َعجا

وإذا تأملت , سَلم, وإظهار شعائر اإلملسو هيلع هللا ىلص , فالخيرية بالعمل بسنة النبيملسو هيلع هللا ىلصسنة النبي 

, تجد أهنم كانوا على ظهور وعزة,  والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص الزمن اْلول, وهو زمن النبي

 بسبب هذا اْلمر.

َعْن َأبِي َعطِيََّة, َقاَل: َدَخْلُت َأَنا َوَمْسُروٌق, َعَلى : ح اإلمام مسلم ويف صحي

د  َفُقْلنَا: َيا ُأمَّ اْلُمْؤمِنِيَن, َرُجََلِن مِْن أَ  َعائَِشَة  ُل », َأَحُدُهَما ملسو هيلع هللا ىلصْصَحاِب ُمَحمَّ ُيَعجِّ
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اَلةَ  ُل الصا ْفَطاَر َوُيَعجِّ ِذي «اإْلِ ََلَة, َقاَلْت: َأيُُّهَما الَّ ُر الصَّ ْفَطاَر َوُيَؤخِّ ُر اإْلِ , َواْْلَخُر ُيَؤخِّ

ََلَة؟ ُل الصَّ ْفَطاَر َوُيَعجِّ ُل اإْلِ  َيْعنِي ابْ "ُيَعجِّ
ِ
َكَذلَِك »َن َمْسُعود  َقاَلْت: , َقاَل: ُقْلنَا َعْبُد اهلل

:  «ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َيْصنَُع َرُسوُل اهَّللِ   .(1)"َواْْلَخُر َأُبو ُموَسى"َزاَد َأُبو ُكَرْيب 

 هذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي.: «َقاَل اهَّللُ » :قوله

 قواًل, وليس هو من القرآن. ما أضيف إلى اهلل والحديث القدسي: 

  .ن القرآن وبين الحديث القدسيذكر الفروق بي
والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن وقع فيه خَلف كبير بين العلماء, ومن 

 أقوى المذاهب يف هذا ما ذهب إليه أبو البقاء العكربي والطيبي.

إن القرآن ما كان لفظه وه من عند اهلل بوحي جلي, وأما الحديث "قال أبو البقاء: 

 ."لفظه من عند الرسول, ومعناه من عند اهلل باإللهام, أو بالمنامالقدسي فهو ما كان 

, والحديث ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن هو اللفظ المنزل به جربيل على النبي "وقال الطيبي: 

القدسي إخبار اهلل معناه باإللهام أو بالمنام, فأخرب النبي أمته بعبارة نفسه, وسائر 

 ."تعالى اْلحاديث لم يضفها إلى اهلل تعالى ولم يروها عنه

 اهويختص القرآن بخصال ليست في الحديث القدسي أهم: 
 أن القرآن معجز. -1

 أننا تعبدنا بلفظ القرآن. -2

 تواتر القرآن, وعدم تواتر اْلحاديث القدسية بل فيها ما يضعف. -3

 أن القرآن من قرأه فله بكل حرف حسنه إلى عشر حسنات. -4

ة فعلية, واْلدلة على ثبوهتا كثيرة يف القرآن , وهي صفإثبات المحبة هلل  :َوِفيِه 

 والسنة.

 .[8]ْع  تحن :  {ژ  ڑ  ڑ  ک      }: قول اهلل فمن القرآن: 

                                                           

 (.1066أخَجه مسلم ) (1)

 س
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 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}: وقول اهلل 

 .[4:]ْعصف {ۆ ۆ

 ے ھ ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: وقول اهلل 

 .[161:]ْعبقَة {ۓ ے

 ,  ُبو ُهَرْيَرةَ من حديث أَ ما يف الصحيحين:  ومن السنة:
ِّ
إَِذا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

رِيُل َأَحبا اهَّللُ الَعْبَد َناَدى ِجْبرِيَل: إِنا اهَّللَ ُيِحبُّ ُفالًَنا َفَأْحبِْبُه، َفُيِحبُُّه ِجْبرِيُل، َفُينَاِدي ِجبْ 

َماِء: إِنا اهَّللَ ُيِحبُّ ُفالًَنا َفَأِحبُّوُه، َفيُ  َماِء، ُثما ُيوَضُع َلُه الَقُبوُل فِي فِي َأْهِل السا ِحبُُّه َأْهُل السا

 وغيرها من اْلدلة وهي كثيرة.,(2) ويف الصحيحين: من حديث َعائَِشَة,, (1) «األَْرضِ 

يف محبته لهم,  أن العباد يتفاضلون عند اهلل فِيِه:  «َأَحبُّ ِعَباِدي إَِليا » :قوله

فكلما كان العبد أكثر عبادة, , حة, والتقوىجع إلى اْلعمال الصالوهذا كله ير

من غيره, ممن هو أقل منه عبادة,  , كان أحب إلى اهلل وأعمااًل صالحًة هلل 

  وأعمال صالحة.

 .عبودية الخضوع والتذلل بين يدي اهلل  :والمراد بالعبودية هنا
 والعبودية تنقسم إلى قسمين:  

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}: لقول اهلل  ,عبودية قهر :األول

 .[63:]مَيم {ىئ ېئ ېئ

 ڭ ڭ ڭ ۓ}: لقول اهلل  ,عبودية خضوع وتذلل :الثاني

 .[13:]ْعفَقخن {ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

أسبقهم بالفطر ولكن حين يدخل وقته, وحين تغرب  :أي «َأْعَجُلُهْم فِْطًرا» :قوله

 الشمس.

                                                           

 (.2131(, لمسلم )3206أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.2111(, لمسلم )1024أخَجه ْعبخخري ) (2)
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 من حديث َأبي ُأَماَمَة اْلبَاِهلِ  فقد ثبت يف مستدرك الحاكم:
ُّ
َسِمْعُت , َقاَل: ي

 
ِ
َقًة َأْشَداُقُهْم، َتِسيُل َأْشَداُقُهْم » َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ِقيَن بَِعَراقِيبِِهْم، ُمَشقا َفإَِذا بَِقْوٍم ُمَعلا

ِة َصْوِمِهْم...  .(1) «َدًما، َفُقْلُت: َما َهُؤاَلِء؟ َقاَل: َهُؤاَلِء الاِذيَن ُيْفطُِروَن َقْبَل َتِحلا

 قال الحافظ ابن حجر   (:1/311)في الفتح 

َماِن مِْن إِيَقاِع اْْلََذاِن الثَّانِي َقْبَل اْلَفْجِر  :َتْنِبيه    مَِن اْلبَِدِع اْلُمنَْكَرِة َما ُأْحِدَث فِي َهَذا الزَّ

تِي ُجِعَلْت َعََل  َمًة لَِتْحِريِم اْْلَْكِل بِنَْحِو ُثُلِث َساَعة  فِي َرَمَضاَن, َوإِْطَفاِء اْلَمَصابِيِح الَّ

ْحتَِياِط فِي اْلِعَباَدِة. 
ِ
ْن َأْحَدَثُه َأنَُّه لَِل َياَم, َزْعًما مِمَّ ْرِب, َعَلى َمْن ُيِريُد الصِّ  َوالشُّ

ُنوَن إاِلَّ بَ  ُهْم َذلَِك إَِلى َأْن َصاُروا اَل ُيَؤذِّ ْعَد َواَل َيْعَلُم بَِذلَِك إاِلَّ آَحاُد النَّاِس, َوَقْد َجرَّ

ُحوَر, َوَخاَلُفوا  ُلوا السُّ ُروا اْلِفْطَر, َوَعجَّ اْلُغُروِب بَِدَرَجة  لَِتْمكِيِن اْلَوْقِت َزَعُموا, َفَأخَّ

, َواهلُل اْلُمْسَتَعاُن.  رُّ نََّة, َفلَِذلَِك َقلَّ َعنُْهُم اْلَخيْر, َوكثير فِيِهُم الشَّ  اهـالسُّ

 ففي الصحيحين: قرصها, ويكون الفطر حين غروب الشمس, وسقوط 

 , َقاَل: من حديث ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب 
ِ
ْيُل ِمْن َها »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل إَِذا َأْقَبَل اللا

ائِمُ  ْمُس، َفَقْد َأْفَطَر الصا  .(2) «ُهنَا، َوَأْدَبَر الناَهاُر ِمْن َها ُهنَا، َوَغَرَبِت الشا

 ْبِن َأبِي َأْوَفى  من حديث َعْبدِ ويف الصحيحين أيضا: 
ِ
ُكنَّا َمَع َرُسوِل , َقاَل: اهلل

 
ِ
ْمُس َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ا َغاَبِت الشَّ  «َيا ُفاَلُن، اْنِزْل َفاْجَدْح لَنَا»فِي َسَفر  فِي َشْهِر َرَمَضاَن, َفَلمَّ

, إِنَّ َعَلْيَك َنَهاًرا, َقاَل: 
ِ
اَل: َفنََزَل َفَجَدَح, َفَأَتاُه بِِه, قَ  «اْنِزْل َفاْجَدْح َلنَا»َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 
ُّ
ْيُل ِمْن َها ُهنَا، », ُثمَّ َقاَل: بِيَِدِه ملسو هيلع هللا ىلصَفَشِرَب النَّبِي ْمُس ِمْن َها ُهنَا، َوَجاَء اللا إَِذا َغاَبِت الشا

ائِمُ   , واهلل أعلم.(3) «َفَقْد َأْفَطَر الصا

                                                           

(, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل 2831أخَجه ْعحخكم يف ْع ستدرك ) (1)

(484 .) 

 (.1100(, لمسلم )1614أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.1101(, لمسلم )1611أخَجه ْعبخخري ) (3)
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 فضيلة السحور واستحباب تأخيره

   ْبِن َمالِك  َأَنِس  َوَعنْ )  -660
ِ
ُروا َفإِنا فِي »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َتَسحا

ُحوِر َبَرَكةً    (.ُمتََّفٌق َعَليْهِ  .(1) «السا

F ساق المصنف   :الشرح  :لبيان فضيلة السحور.هذا الحديث 
 ,  فقد أخرج مسلم: من حديث َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ 

ِ
ُل َفْص »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َحرِ   .(2) «َما َبْيَن ِصَياِمنَا َوِصَياِم َأْهِل الْكَِتاِب، َأْكَلُة السا

 , : من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة وثبت يف سنن أبي داود 
ِّ
نِْعَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

 .(3) «َسُحوُر اْلُمْؤِمِن التاْمرُ 

 حر.والسنة تأخير السحور إلى قبل صَلة الفجر بزمن يكفي للتس 

 : ففي الصحيحين: من حديث َأَنِس ْبِن َمالِك  
ِ
 اهلل

َّ
:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َنبِي َوَزْيَد ْبَن َثابِت 

ا َفَرَغا ِمْن َسُحوِرِهَما، َقاَم َنبِيُّ اهَّللِ » َرا َفَلما الَِة، َفَصلاى ملسو هيلع هللا ىلصَتَسحا : «إَِلى الصا ََنس 
ِ
, ُقْلنَا ْل

َلَِة؟ َقاَل: َكْم َكاَن َبْيَن َفَراِغِهَما مِْن َسُحو ُجُل »ِرِهَما َوُدُخولِِهَما فِي الصَّ َقْدُر َما َيْقَرُأ الرا

, ملسو هيلع هللا ىلص تسحر صح صومه, ولكنه فرط يف سنة النبيأن ي ومن صام دون.(4) «َخْمِسيَن آَيةً 

له من الطعام, ونحوه, ويصح السحور بما تيسر , تناله من السحوروترك الربكة التي 

 ففي صحيح ابن حبان , يشرهباولو بجرعة ماء , ولو لقيمات
ِ
: من حديث َعْبِد اهلل

و بن العاص  َقاَل:   ْبِن َعْمر 
ِ
ُروا َوَلْو بَِجْرَعٍة من ماء»: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل  .(5)«َتَسحا

                                                           

 .(1061)لمسلم  (,1623)أخَجه ْعبخخري  (1)

 (. 1061أخَجه مسلم ) (2)

 (.112(, لهو يف ْعصحيح  عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )2341أخَجه أبو دْلد ) (3)

 (.1061(, لمسلم )111أخَجه ْعبخخري ) (4)

 (.3411(, لحسنه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )3411أخَجه ْبن حبخن يف َحيحه ) (1)
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  :ذكر األمور التي تتحقق بها بركة السحور
  :وبركة السحور تتحقق في أمور

فإن من أعظم الربكات اليهود, والنصارى هل الكتاب: من كونه مخالفة ْل :األول

 مخالفة أهل الكتاب.

 أنه فصل وفرق بين صيام أمة اإلسَلم, وبين صيام أهل الكتاب. :الثاني

 أن هذا الطعام يكون فيه قوة للبدن, أثناء الصوم, وال سيما أصحاب السكر. :الثالث

  قال اإلمام النووي (7/ 415:)  

ا اْلَبَرَكُة الَّ  ْغَبُة َوَأمَّ ُط َلُه َوَتْحُصُل بَِسَببِِه الرَّ َياِم َوُينَشِّ ي َعَلى الصِّ َنَُّه ُيَقوِّ
ِ
تِي فِيِه َفَظاِهَرٌة ْل

َواُب  ِر َفَهَذا ُهَو الصَّ ِة فِيِه َعَلى اْلُمَتَسحِّ ِة اْلَمَشقَّ َياِم لِِخفَّ ْزِدَياِد مَِن الصِّ
ِ
اْلُمْعَتَمُد فِي  فِي اال

َ َوقِيَل:  ,َمْعنَاهُ 
ِ
ِريِف َوْقِت ْل َعاَء فِي َذلَِك اْلَوْقِت الشَّ ْكَر َوالدُّ ْستِيَقاَ  َوالذِّ

ِ
ُن اال نَُّه َيَتَضمَّ

ْستِيقَ 
ِ
َأ َصاِحُبُه َوَصلَّى َأْو َأَداُم اال ْستِْغَفاِر َوُربََّما َتَوضَّ

ِ
َعاِء َواال ْحَمِة َوَقُبوِل الدُّ ِل الرَّ اَ  َتنْزُّ

َعاِء َوا ْكِر َوالدُّ ِب َلَها َحتَّى َيْطُلعَ لِلذِّ ََلِة َأَو التََّأهُّ  ـ .. اهاْلَفْجُر   لصَّ

 .ولكنه هنا لَلستحباب, ْلنه أمر إرشاد, واهلل أعلم. واْلصل يف اْلمر الوجوب 

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/251)في السبل  

ِر, َوَلكِنَُّه َصَرَفُه َعنُْه  , ملسو هيلع هللا ىلصإَلى النَّْدِب َما َثَبَت مِْن ُمَواَصَلتِِه  َوَظاِهُر اْْلَْمِر ُوُجوُب التََّسحُّ

 َوُمَواَصَلِة َأْصَحابِِه, َوَيْأتِي اْلَكََلُم فِي ُحْكِم اْلِوَصاِل. 

َباُع َوَنَقَل اْبُن اْلُمنِْذِر:  َر َمنُْدوٌب َواْلَبَرَكُة اْلُمَشاُر إَلْيَها فِيِه اتِّ ْجَماَع َعَلى َأنَّ التََّسحُّ اإْلِ

نَّةِ  َفْصُل َما َبْيَن ِصَياِمنَا َوِصَياِم », َوُمَخاَلَفُة َأْهِل اْلكَِتاِب, لَِحِديِث ُمْسلِم  َمْرُفوًعا: السُّ

َحرِ  , َوِزَياَدُة النََّشاِط ,َوالتََّسبُُّب «َأْهِل اْلكَِتاِب َأْكَلُة السا
ي بِِه َعَلى اْلِعَباَدةِ , َوالتََّقوِّ

َدَقِة َعَلى َمْن َسَأَل وَ  َحِر. لِلصَّ  . اهـْقَت السَّ

 تعليل اْلحكام؛ حتى يكون أدعى لقبولها, والعمل هبا, واهلل أعلم. :َوِفيِه 
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 اإلفطار على التمر والماء

  َوَعنْ )  -661
ِّ
بِّي    َسْلَماَن ْبِن َعامِر  الضَّ

ِّ
إَِذا َأْفَطَر َأَحُدُكْم »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

ُه َطُهورٌ  َلمْ  َفْلُيْفطِْر َعَلى َتْمرٍ، َفإِنْ  َرَواُه اْلَخْمَسُة,  .(1) «َيِجْد َفْلُيْفطِْر َعَلى َماٍء، َفإِنا

َحُه اْبُن ُخَزْيَمةَ    (.َواْبُن ِحبَّاَن َواْلَحاكِمُ  َوَصحَّ

F ساق المنصف   :الشرح  :لبيان السنة فيما يفطر عليه العبد. الحديث 

ب, أو الماء, تمر, أو على الرطوما جاءت من اْلحاديث يف اْلمر بالفطر على ال

ائِ , فَل يثبت منها شيء َباِب ُأمِّ الرَّ , وهي وأما هذا الحديث ففي إسناده الرَّ ِح بِنِْت ُصَلْيع 

, وضعفه اإلمام مقبل ابن هادي وقد ضعف الحديث اإلمام اْللباين , مجهولة

َقاَل:   من حديث َأَنس   (:66ت يف كتاب الصيام للفريابي )وقد ثب, الوادعي 

 .(2) «َقطُّ ُيَصلِّي َحتاى ُيْفطَِر، َوَلْو َعَلى َشْرَبٍة ِمْن َماءٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َرَأْيُت النابِيا »

 ۇئ وئ}لقول اهلل سبحانه وتعالى: ؛ سنة ملسو هيلع هللا ىلص والتأسي بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص فيكون من فعله

 {جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 .[11:]األحزاب

ّبي  َوَعْن َسْلَماَن ْبِن َعامِ » :قوله ْستِيَعاِب: : «رٍ الضا
ِ
إنَُّه َقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ فِي اال

 َغْيُر ُسَلْيَماَن ْبِن َعامِر  اْلَمْذُكور.
ٌّ
َحاَبِة َضبِّي  َلْيَس مِْن الصَّ

                                                           

لْبن  (,1143)لْعدْرمي  (,2311)لأبو دْلد  (,1166)لْبن مخجه  (,161)أخَجه ْعرتمذي  (1)

 (,8128)لْعبيهقي  (,1111)لْعحخكم  (,13)لْعفَيخبي  (,862)لْبن حبخن  (,6161)أبى شيب  

لضجفه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ليف سنده ْعَبخب بن  َليع ماهوع .  (11221)لأح د 

. مع أنه َح من فجص ْعنبي َلى ْهلل عليه لسلم, (404ليف ضجيف أبي دْلد ) (,622ْإلرلْء )

 من حديث أنس بسند َحيح, ليصححه شيخنخ ْعحاوري.  (18)أخَجه ْعفَيخبي يف ْعصيخم 

 (.16ْعصيخم )أخَجه ْعفَيخبي يف  (2)

 ص
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 من الرجال والنساء ممن هو صائم. :أي «إَِذا َأْفَطَر َأَحُدُكمْ » :قوله

 .«َفْليُْفطِْر َعَلى َتْمرٍ » :قوله

 قال اإلمام ابن القيم   (:11-4/18)في الزاد  

َوَكاَن َيُحضُّ َعَلى اْلِفْطِر بِالتَّْمِر, َفإِْن َلْم َيِجْد َفَعَلى اْلَماِء, َهَذا مِْن َكَماِل َشَفَقتِِه َعَلى 

َء اْلُحْلَو َمَع ُخُلوِّ اْلمَ  ْ
ي بِيَعِة الشَّ تِِه َوُنْصِحِهْم, َفإِنَّ إِْعَطاَء الطَّ ِعَدِة َأْدَعى إَِلى َقُبولِِه ُأمَّ

ُة اْلَباِصَرُة, َفإِنََّها َتْقَوى بِِه, َوَحََلَوُة اْلَمِدينَِة التَّمْ  ُر, َواْنتَِفاِع اْلُقَوى بِِه, َواَل ِسيََّما اْلُقوَّ

ا اْلَما, َوُأْدٌم َوُرَطُبُه َفاكَِهةٌ  َوُمَربَّاُهْم َعَلْيِه, َوُهَو ِعنَْدُهْم ُقوٌت  َفإِنَّ اْلَكبَِد َيْحُصُل ُء: َوَأمَّ

ْوِم َنْوُع ُيْبس  لَ  َبْت بِاْلَماِء َكُمَل اْنتِ , َها بِالصَّ َولَِهَذا َكاَن اْْلَْوَلى , َفاُعَها بِاْلِغَذاِء َبْعَدهُ َفإَِذا ُرطِّ

ْمآِن اْلَجائِِع َأْن َيْبَدَأ َقْبَل اْْلَْكِل بُِشْرِب َقلِيل  مَِن اْلَماِء, ُثمَّ  َيْأُكَل َبْعَدُه, َهَذا َمَع َما فِي  بِالظَّ

تِي َلَها َتْأثِيٌر فِي َصََلِح اْلَقْلِب, اَل َيْعَلُمَها إاِلَّ َأطِبَّاُء  يَِّة الَّ التَّْمِر َواْلَماِء مَِن اْلَخاصِّ

 . اهـ اْلُقُلوِب.

 َكانَ »َيُقوُل:  من حديث َأَنَس ْبَن َمالِك  يف سننه:  داود  وأخرج اإلمام أبو

َتَمَراٍت، ْم َتُكْن ُرَطَباٌت، َفَعَلى ُيْفطُِر َعَلى ُرَطَباٍت َقْبَل َأْن ُيَصلَِّي، َفإِْن لَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ 

 .(1) «َفإِْن َلْم َتُكْن َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماءٍ 

ما إذا ْلن الماء يستفيد منه الجسم, وال سي: «َفإِْن َلْم َيِجْد َفْليُْفطِْر َعَلى َماءٍ » :قوله

كان الماء بارًدا, إال أنه ال يكثر من شرب الماء كثرة بحيث تؤدي إلى حبس نفسه, 

 وإلى المضرة بجسمه.

ُه َطُهورٌ » :قوله كما تقدم يف بداية كتاب  طهور يف نفسه, مطهر لغيره,: «َفإِنا

 واهلل أعلم., الطهارة

                                                           

(, لهو يف ْعصحيح  عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل 161(, لْعرتمذي )2311أخَجه أبو دْلد ) (1)

 (,.120(, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )2840)
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 حكم الوصال في الصيام

  "اَل: قَ   َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) -662
ِ
َعِن اْلِوَصاِل, َفَقاَل   ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهلل

 ُتَواِصُل 
ِ
ُكْم ِمْثِلي» َقاَل: ?َرُجٌل مَِن اْلُمْسلِِميَن: َفإِنََّك َيا َرُسوَل اهلل إِنِّي َأبِيُت  ?َوَأيُّ

ا َأَبْوا َأْن َينَْتُهوا َعِن اْلِوَصاِل َوا .«ُيْطِعُمنِي َربِّي َوَيْسِقينِي َصَل بِِهْم َيْوًما, ُثمَّ َيْوًما, ُثمَّ َفَلمَّ

َر اْلِهاَلُل َلِزْدُتُكمْ » َفَقاَل: َرَأُوا اْلِهََلَل, ِل َلُهْم ِحيَن َأَبْوا َأْن َينَْتُهوا ,(1)«َلْو َتَأخا  ."َكاْلُمنَكِّ

  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ 

F ساق المصنف    :الشرح  :لبيان حكم الوصال.الحديث 

 بن عمر  الصحيحين: ويف الباب ما يف
ِ
 : من حديث َعْبِد اهلل

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

َلْسُت »َواَصَل, َفَواَصَل النَّاُس, َفَشقَّ َعَلْيِهْم َفنََهاُهْم, َقاُلوا: إِنََّك ُتَواِصُل, َقاَل: 

 .(2)«َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي َأَظلُّ ُأْطَعُم َوُأْسَقى

  َعنِ , وفيهما أيضا: من حديث َأَنس  
ِّ
َقاُلوا: إِنََّك  «الَ ُتَواِصُلوا», َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

 .(3)«َلْسُت َكَأَحٍد ِمنُْكْم إِنِّي ُأْطَعُم، َوُأْسَقى، َأْو إِنِّي َأبِيُت ُأْطَعُم َوُأْسَقى»ُتَواِصُل, َقاَل: 

َمًة َعِن الِوَصاِل َرْح  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلْت:  وفيهما: من حديث َعائَِشةَ 

, َقاَل «إِنِّي َلْسُت َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي ُيْطِعُمنِي َربِّي َوَيْسِقينِ », َفَقاُلوا: إِنََّك ُتَواِصُل, َقاَل: «َلُهمْ 

 :
ِ
 . , وجاء عن غيرهم من الصحابة(4)«َلْم َيْذُكْر ُعْثَماُن َرْحَمًة َلُهمْ »َأُبو َعْبِد اهلل

 ن فأكثر دون أن يفطر بينهما.هو أن يصل المرء صوم يوميوالوصال: 

 

                                                           

 .(1103)لمسلم  (,1611)أخَجه ْعبخخري  (1)

 (.1102(, لمسلم )1622أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (. 1104(, لمسلم )1611) أخَجه ْعبخخري (3)

 (.1101(, لمسلم )1614أخَجه ْعبخخري ) (4)
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  :حكم الوصال في الصوم
  :وقد اختلف أهل العلم في حكم الوصال إلى أقوال

ذهب جمهور العلماء منهم الحنفية والمالكية وقول للشافعي على  :القول األول

 أن الوصال مكروه.

 . على أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص مستدلين على ذلك بما تقدم من اْلحاديث, وبإنكار النبي
 م الصحيح إلى أن الوصال محرم.قولهذهبت الشافعية يف  :قول الثانيال

 قال اإلمام النووي   (:434-7/433)في شرح مسلم 

َأْكل  َأْو اتََّفَق َأْصَحاُبنَا َعَلى النَّْهِي َعِن اْلِوَصاِل, َوُهَو َصْوُم َيْوَمْيِن َفَصاِعًدا مِْن َغيِْر  

 َوَأْصَحاُبنَا َعَلى َكَراَهتِِه, َوَلُهْم فِي َهِذِه اْلَكَراَهِة َوْجَهاِن:َونَصَّ الشَّ , ُشْرب  َبْينَُهَما
ُّ
 افِِعي

ُهَما:  َقاَل ُجْمُهوُر  َوبِالنَّْهِي َعنْهُ , ِزيه  َكَراَهُة َتنْ والثَّانِي: , َأنََّها َكَراَهُة َتْحِريم  َأَصحُّ

 ْلُعَلَماُء فِي َأَحاِديِث اْلِوَصاِل. اْخَتَلَف اَوَقاَل اْلَقاِضي ِعَياٌض: ,  اْلُعَلَماءِ 

 َعنُْه َرْحَمٌة َوَتْخِفيٌف, َفَمْن َقَدَر َفََل َحَرَج, َوَقْد َوا
ُ
َصَل َجَماَعٌة من َفِقيَل: النَّْهي

, َوَأْحَمدُ , السلف اْليام َحرِ قال: وأجازه ابن َوْهب   َعِن , , َوإِْسَحاُق, إَِلى السَّ
َ
ُثمَّ ُحكِي

 َكَراَهَتُه.  اْْلَْكَثِرينَ 

ُّ َوَغيُْرُه مِْن َأْصَحابِنَا: 
تِي ُأبِيَحْت لَِرُسوِل َوَقاَل اْلَخطَّابِي اْلِوَصاُل مَِن اْلَخَصائِِص الَّ

 
ِ
ِة, َواْحتُجَّ لَِمْن َأَباَحُه بِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل :  قولهَوَحُرَمْت َعَلى اْْلُمَّ َنَهاُهْم »فِي َبْعِض ُطُرِق ُمْسلِم 

ا َأَبْوا َأْن َينْتَُهوا َواَصَل بِِهْم َيْوًما ُثما َيْوًما ُثما »َوفِي َبْعِضَها: , «ْحَمًة َلُهمْ َعِن اْلِوَصاِل رَ  َلما

َر اْلِهاَلُل َلِزْدُتُكمْ  ْهُر َلَواَصْلنَا », َوفِي َبْعِضَها: «َرَأُوا اْلِهاَلَل َفَقاَل: َلْو َتَأخا َلْو ُمدا َلنَا الشا

َقُهمْ ِوَصااًل َيَدُع اْلمُ  ُقوَن َتَعمُّ اَل »: ملسو هيلع هللا ىلص قولهَواْحَتجَّ اْلُجْمُهوُر بُِعُموِم النَّْهِي, وَ , «َتَعمِّ

َرْحَمًة بَِأنَُّه اَل َيْمنَُع َذلَِك َكْوُنُه َمنِْهيًّا َعنُْه لِلتَّْحِريِم َوَسبَُب  قوله, َوَأَجاُبوا َعَلى «ُتَواِصُلوا

َفَقُة َعَلْيِهْم لَِئَلَّ    َيَتَكلَُّفوا َما َيُشقُّ َعَلْيِهْم. َتْحِريِمِه الشَّ

ا اْلِوَصاُل بِِهْم َيْوًما ُثمَّ َيْوًما َفاْحُتِمَل لِْلَمْصَلَحِة فِي َتْأكِيِد َزْجِرِهْم َوَبَياِن اْلِحْكَمِة  َوَأمَّ

 س
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 اْلَمَلُل مَِن اْلعِ 
َ
بَِة َعَلى اْلِوَصاِل َوِهي ُض لِلتَّْقِصيِر فِي َنْهيِِهْم َواْلَمْفَسَدِة اْلُمَتَرتِّ َباَدِة َوالتََّعرُّ

ََلِة بُِخُشوِعَها َوَأْذَكاِرَها َوآَدابَِها َوُمََلَزَمِة  يِن مِْن إِْتَماِم الصَّ فِي َبْعِض َوَظائِِف الدِّ

 .اهـاْْلَْذَكاِر َوَسائِِر اْلَوَظائِِف اْلَمْشُروَعِة فِي َنَهاِرِه َوَلْيلِِه َواهلُل َأْعَلُم. 

شق عليه, ويشرع لمن التفصيل يف المسألة, وهو أنه يحرم على من  :لثالثالقول ا

 ذكره الحافظ يف الفتح.  وهذا التفصيل منقول عن عبد اهلل بن الزبير, ال يشق عليه

َلُف ِفي َذِلَك َوَقِد   :اْخَتَلَف السَّ
 بِْن الزبير. 

ِ
 َفنُِقَل التَّْفِصيُل َعْن َعْبِد اهلل

 . "َأنَُّه َكاَن ُيَواِصُل َخْمَسَة َعَشَر َيْوًما"بََة بِإِْسنَاد  َصِحيح  َعنُْه: وروى بن َأبِي َشيْ 

ْحَمِن ْبُن َأبِي  , َومَِن التَّابِِعيَن َعْبُد الرَّ
َحاَبِة َأْيًضا ُأْخُت َأبِي َسِعيد  َوَذَهَب إَِلْيِه مَِن الصَّ

َبْيرِ   ْبِن الزُّ
ِ
, َوَعامُِر ْبُن َعْبِد اهلل , َوَأُبو اْلَجْوَزاِء َكَما َنَقَلُه َأُبو ُنْعم 

ُّ
, َوإِْبَراِهيُم ْبُن َزْيد  التَّْيِمي

بَِريُّ َوَغيُْرُه.  ُنَعْيم  فِي َتْرَجَمتِِه فِي اْلِحْلَيِة, َوَغيُْرُهْم, َرَواُه الطَّ

تِِهْم:  ِذي َبْعَدُه َأنَُّه َومِْن ُحجَّ بَِأْصَحابِِه َبْعَد النَّْهِي,  َواَصَل  ملسو هيلع هللا ىلصَما َسَيْأتِي فِي اْلَباِب الَّ

ْحَمَة َلهُ  ُهْم َعَلى فِْعلِِه, َفُعلَِم َأنَُّه َأَراَد بِالنَّْهِي الرَّ ُ لِلتَّْحِريِم, َلَما َأَقرَّ
ْم, َفَلْو َكاَن النَّْهي

َحْت  َهاُهْم َعْن قِيَاِم َوَهَذا مِثُْل َما نَ , بِِه َعائَِشُة فِي َحِديثَِهاَوالتَّْخِفيَف َعنُْهْم, َكَما َصرَّ

ْن َلْم َيُشقَّ َعَليْ  ْيِل َخْشَيَة َأْن ُيْفَرَض َعَلْيِهْم, َوَلْم ُينْكِْر َعَلى َمْن َبَلَغُه َأنَُّه َفَعَلُه مِمَّ  ِه. اللَّ

ْهِر, َفَمْن َلْم َيُشقَّ َعَلْيِه, َوَلْم َيْقِصْد ُمَواَفقَ  َة َأْهِل َوَسَيْأتِي َنظِيُر َذلَِك فِي ِصَياِم الدَّ

نَِّة فِي َتْعِجيِل اْلِفْطِر, َلْم ُيْمنَْع مَِن اْلِوَصاِل.  اْلكَِتاِب, َواَل َرِغَب َعِن السُّ

 . اهـ إَِلى َتْحِريِم اْلِوَصاِل.َوَذَهَب اْْلَْكَثُروَن: 

  ملسو هيلع هللا ىلصوبالنسبة لوصال النبي: 

مباح, وهو من  ملسو هيلع هللا ىلص فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوصال يف حق النبي

, مندوب, ومستحب ملسو هيلع هللا ىلص وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يف حقه, ائصهخص

 هو ما كان إلى السحر. ملسو هيلع هللا ىلص النبيالذي رخص فيه  والوصال الجائز
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 , ففي البخاري: من حديث َأبِي َسِعيد  
َّ
الَ ُتَواِصُلوا، », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َسِمَع النَّبِي

ُكْم إَِذا َأَراَد َأْن ُيَواِصَل، َفْليُ  َحرِ َفَأيُّ  «َواِصْل َحتاى السا
ِ
, َقاُلوا: َفإِنََّك ُتَواِصُل َيا َرُسوَل اهلل

 .(1)«إِنِّي لَْسُت َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي َأبِيُت لِي ُمْطِعٌم ُيْطِعُمنِي، َوَساٍق َيْسِقينِ »َقاَل: 

 م مردود بالنص المذكور.قولهوذهبت الشافعية إلى أن هذا ال يسمى وصااًل, و

 :ملسو هيلع هللا ىلصقة الطعام والشراب في وصال النبي بيان حقي

 قال الحافظ ابن حجر   (:418-1/417)في الفتح  

 . «ُيطِْعُمنِي َوَيْسِقينِي»: قولهَواْخُتلَِف فِي َمْعنَى 

, َكَرا ملسو هيلع هللا ىلصُهَو َعَلى َحِقيَقتِِه, َوَأنَُّه َفِقيَل: 
ِ
ي َمًة َلُه فِ َكاَن ُيْؤَتى بَِطَعاِم َوَشَراب  مِْن ِعنِْد اهلل

 بَِأنَُّه َلْو َكاَن َكَذلَِك َلْم َيُكْن ُمَواِصًَل. َوتعقبه ابن َبطَّال  َوَمْن َتبَِعُه: , لَيالِي ِصَيامه

ْرُب َح  «َيَظلُّ »: قولهَوبَِأنَّ  ِقيَقًة, َيُدلُّ َعَلى ُوُقوِع َذلَِك بِالنََّهاِر, َفَلْو َكاَن اْْلَْكُل َوالشُّ

َواَياِت َلْفُظ: َوُأجِ , َلْم َيُكْن َصاِئًما اِجَح مَِن الرِّ , َوَعَلى «َأَظلُّ », ُدوَن «َأبِيُت »يَب بَِأنَّ الرَّ

َراِب َعَلى اْلَمَجاِز بَِأْوَلى َلُه مِْن َحْمِل َلْفِظ َأَظلُّ  َتْقِديِر الثُُّبوِت, َفَليَْس َحْمُل الطََّعاِم َوالشَّ

ِل فَ  ٌء مِْن َذلَِك ََل َيُض َعَلى اْلَمَجاِز, َوَعَلى التَّنَزُّ
ْ
ُسوُل َعَلى ؛ رُّ َشي َنَّ َما ُيْؤَتى بِِه الرَّ

ِ
ْل

ِفيَن فِيِه, َكَما  َسبِيِل اْلَكَراَمِة مِْن َطَعاِم اْلَجنَِّة َوَشَرابَِها, اَل َتْجِري َعَلْيِه َأْحَكاُم اْلُمَكلَّ

َهِب َمَع َأنَّ اْستِْعَماَل َأَوانِي ملسو هيلع هللا ىلصُغِسَل َصْدُرُه  ْنَيِويَّة حَرام. فِي َطْسِت الذَّ َهب الدُّ  الذَّ

  َوَقاَل ابن اْلمِنيِر ِفي اْلَحاِشَيِة: 

ا اْلَخاِرُق لِْلَعاَدِة َكاْلُمْحَضِر مَِن اْلَجنَّةِ   َعاُم اْلُمْعَتاُد, َوَأمَّ ِذي ُيْفطُِر َشْرًعا إِنََّما ُهَو الطَّ , الَّ

 مِْن ِجنِْس اْْلَْعَماِل, َوإِنََّما ُهَو مِْن ِجنِْس الثََّواِب. َفَعَلى َغْيِر َهَذا اْلَمْعنَى, َوَليَْس َتَعاطِيِه 

 َكَأْكِل َأْهِل اْلَجنَِّة فِي اْلَجنَِّة, َواْلَكَراَمُة اَل ُتْبطُِل اْلِعَباَدَة. 

 َُراِب َعَلى َحِقيَقتِِهَما, َواَل َيْلَزمُ  :َوَقاَل َغْيُره َعاِم َوالشَّ  اَل َمانَِع مِْن َحْمِل الطَّ

                                                           

 (. 1613أخَجه ْعبخخري ) (1)
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ِحيَحُة:  َواَيُة الصَّ َم ِذْكُرُه, بَِل الرِّ ا َتَقدَّ ٌء مِمَّ ْ
ا ُيْؤَتى «َأبِيُت »َشي ْيِل مِمَّ , َوَأْكُلُه َوُشْرُبُه فِي اللَّ

ا قِيَل َلُه:   إِنََّك ُتَواِصُل "بِِه مَِن اْلَجنَِّة, اَل َيْقَطُع ِوَصاَلُه ُخُصوِصيًَّة َلُه بَِذلَِك, َفَكَأنَُّه َقاَل َلمَّ

ْو َشِرَب , َأْي َعَلى ِصَفتُِكْم فِي َأنَّ َمْن َأَكَل مِنُْكْم أَ «إِنِّي َلْسُت فِي َذلَِك َكَهْيَئتُِكمْ »َفَقاَل: 

َما ُيْطِعُمنِي َربِّي َوَيْسِقينِي»َبْل:  اْنَقَطَع ِوَصاُلهُ  : َواَل َتنَْقطُِع بَِذلَِك ُمَواَصَلتِي, َفَطَعامِي «إِنا

 َغْيِر َطَعامُِكْم َوَشَرابُِكْم ُصوَرًة َوَمْعنًى.  َوَشَرابِي َعَلى

 َْيُن ْبُن اْلُمِنيرِ  َوَقال ُهَو َمْحُموٌل َعَلى َأنَّ َأْكَلُه َوُشْرَبُه فِي تِْلَك اْلَحاَلِة  :الزَّ

ْرِب, َوَيْسَتمِ  يُّ بِاْْلَْكِل َوالشُّ َبُع َوالرِّ ِذي َيْحُصُل َلُه الشِّ رُّ َلُه َذلَِك َحتَّى َكَحاِل النَّاِئِم الَّ

َأنَُّه  َوَحاِصُلُه:, اُلُه َواَل َينُْقُص َأْجُرهُ َيْسَتْيِقَظ, َواَل َيْبُطُل بَِذلَِك َصْوُمُه َواَل َينَْقطُِع ِوَص 

َر فِيِه ِحينَئِذ   ملسو هيلع هللا ىلصُيْحَمُل َذلَِك َعَلى َحاَلِة اْستِْغَراقِِه  ِريَفِة, َحتَّى اَل ُيَؤثِّ ٌء  فِي َأْحَوالِِه الشَّ
ْ
َشي

ِة.   مَِن اْْلَْحَواِل اْلَبَشِريَّ

َرا«ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقينِي»: قوله: َوَقاَل اْلُجْمُهورُ  ِب, , َمَجاٌز َعْن اَلِزِم الطََّعاِم َوالشَّ

ةُ  َّ َما َيُسدُّ مَ َفَكَأنَُّه َقاَل: , َوُهَو اْلُقوَّ
اِرِب, َوُيِفيُض َعَلي َة اْْلكِِل َوالشَّ َسدَّ الطََّعاِم ُيْعطِينِي ُقوَّ

ِة َواَل َكََلل  فِي   فِي اْلُقوَّ
ي َعَلى َأنَْواِع الطَّاَعِة مِْن َغْيِر َضْعف  َراِب, َوُيَقوِّ َوالشَّ

يِّ َما ُيْغنِيه َعن الطََّعاِم  َبِع َوالرِّ ْحَساِس, َأِو اْلَمْعنَى إِنَّ اهلَل َيْخُلُق فِيِه مَِن الشِّ اإْلِ

َراِب, َفََل يُ  . َوالشَّ  ِحسُّ بُِجوع  َواَل َعَطش 

لِ  َواْلَفْرُق  وَّ  :َبْيَنُه َوَبْيَن اأْلَ
ِل:  ة من غير شبع وال ري َمَع اْلُجوِع َوالظََّمأِ. َأنَُّه َعَلى اْْلَوَّ  ُيْعطي اْلُقوَّ

. َوَعَلى الثَّانِي:  يِّ َبِع َوالرِّ َة َمَع الشِّ  ُيْعَطى اْلُقوَّ

ُل بَِأنَّ  َح اْْلَوَّ يَاِم َوُرجِّ ُت اْلَمْقُصوَد مَِن الصِّ ائِِم, َوُيَفوِّ الثَّانِي ُينَافِي َحاَل الصَّ

َنَّ اْلُجوَع ُهَو ُروُح َهِذِه اْلِعَباَدِة بُِخُصوِصَها. 
ِ
 َواْلِوَصاِل؛ ْل

   َقاَل اْلُقْرُطِبي: 

ا َيْشَبُع َوَيْربُِط َعَلى َبْطنِِه َفإِنَُّه َكاَن َيُجوُع َأْكثَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوُيْبِعُدُه َأْيًضا النََّظُر إَِلى َحالِِه   َر مِمَّ
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 اْلِحَجاَرة من اْلُجوع. 

ِر فِي «ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقينِي»: قولهَأْن َيُكوَن اْلُمَراُد بِ  َوُيْحَتَمُل: , َأْي َيْشَغُلنِي بِالتََّفكُّ

ي بَِمَعاِرفِِه, َوقُ  ْستِْغَراِق فِي َعَظَمتِِه, َوالتََّملِّي بُِمَشاَهَدتِِه, َوالتََّغذِّ
ِ
ِة اْلَعْيِن بَِمَحبَّتِِه, َواال رَّ

َراِب, َوإَِلى َهَذا جنح بن اْلَقيِِّم.  ْقَباِل َعَلْيِه َعِن الطََّعاِم َوالشَّ  ُمنَاَجاتِِه, َواإْلِ

َوَتْجِربَة   َقْد َيُكوُن َهَذا اْلِغَذاُء َأْعَظَم مِْن ِغَذاِء اْْلَْجَساِد, َوَمْن َلُه َأْدنَى َذْوق  َوَقاَل: 

, َواَل ِسيََّما  ِّ
وِح َعْن َكثِير  مَِن اْلِغَذاِء اْلُجْسَمانِي َيْعَلُم اْستِْغنَاَء اْلِجْسِم بِِغَذاِء اْلَقْلِب َوالرُّ

ْت َعيْنُُه بَِمْحُبوبِِه.  ِذي َقرَّ  . اهـاْلَفِرَح اْلَمْسُروَر بَِمْطُلوبِِه, الَّ

:القول الصحيح, أما أنه يأكل ويشرب من ثمار  ما ذهب إليه ابن القيم هو أقول

 الجنة أو غيرها فهو من اْلقوال التي ال يلتفت إليها, واهلل أعلم.

 :بيان حكم صوم من واصل
  قال اإلمام النووي   (:5/128)في المجموع 

ْوَم, َس   ْهنَاُه, اتََّفَق َأْصَحاُبنَا َوَغْيُرُهْم َعَلى َأنَّ اْلِوَصاَل اَل ُيْبطُِل الصَّ ْمنَاُه, َأْو َكرَّ َواٌء َحرَّ

ْوِم, َوَاهلُل َأْعَلُم.  َ اَل َيُعوُد إَلى الصَّ
 . اهـلَِما َذَكَرُه اْلُمَصنُِّف َأنَّ النَّْهي

 :بيان حكم جماع المواصل
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجماع يقطع ويبطل الوصال, فمن جامع أهله يف 

المفطرات, ْلن الجماع نوع من ؛  حكم من أكل وشربواصل, فيكون يفالليل وهو م

وزعمت الشافعية أن الجماع ال يقطع الوصال, وال يبطله, , مثل اْلكل, ومثل الشرب

 وهذا قول ضعيف.

, نه اْلصلالنهي يقتضي التحريم؛ ْل: «َعِن اْلِوَصالِ   ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ  » :قوله

أو ثبت دليل آخر صحيح صرفه من التحريم  إال إذا جاءت قرينة تدل على غير ذلك,

 إلى الكراهة.

َك َيا َرُسوَل اهَّللِ إنك ُتَواِصُل » :قوله  . «?َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِميَن: َفإِنا

 س
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 , وبأقواله.ملسو هيلع هللا ىلص االحتجاج بأفعال النبي :ِفيِه 

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}: فقد قال اهلل 

 .[21:]ْألحزْب {جئ ی ی ی ی

 .[132:]آل ع َْن {حئ جئ ی ی ی ی}: ل اهلل ويقو

ُكْم ِمْثِلي»َقاَل: " :قوله  .ملسو هيلع هللا ىلص بيان أن الوصال خاص بالنبي َوفِيِه: "«?َوَأيُّ

 :ملسو هيلع هللا ىلصذكر أقسام أفعال النبي

  منقسمة: ملسو هيلع هللا ىلص أفعال النبي

 .ما كان من باب العبادة :األول
لى ي به شرع, ويكون الحكم عوفهم منها أهنا ليست من خصوصياته, فالتأس

فأصل الفعل ال يدل على الوجوب, وإنما يفهم منه االستحباب, إال إذا اقرتن , حسبه

 بأمر, أو بقرينة تلحقه بالوجب.

 .ما كان من باب الخصائص :الثاني
, وال يحل لغيره أن ملسو هيلع هللا ىلص وهي عبارة عن أفعال ثبتت اْلدلة بأهنا من خصائصه

لة كما ذكرنا على قول من قال يفعلها: مثل الزيادة على اْلربع يف الزواج, والمواص

عن ذلك,  ملسو هيلع هللا ىلص بالتحريم, وكذلك التنفل المطلق بعد العصر بركعتين وقد هنى النبي

بع , فهذا ال يتاملسو هيلع هللا ىلص ال ينقض وضوءه, وغير ذلك مما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك نومه

 وتعرف أفعاله التي تكون من خصوصياته بالقرائن التي تدل عليها., عليه

 , أقواله, تشريع لألمة.ملسو هيلع هللا ىلص النبيْلن اْلصل أن أفعال 

 .ما كان منها على سبيل الجبلية :الثالث
مثل اْلكل بثَلث أصابع,  من الخصائص, فَل بأس بالتأسي بهوهي ليست 

متشاطه, وغيرها مما كان يف والتنفس يف اإلناء ثَلًثا, والشرب جالًسا, والفرق يف ا

ول يف مصنفاهتم, حتى تميز وهذا الباب؛ باب اْلفعال يذكره أصحاب اْلص, باهبا

 س
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ة, أو على سبيل الجبلية اْلفعال التي هي عبادة, من غيرها مما كان فيه خصوصي

 وكذلك حتى تميز اْلفعال التي تدل على الوجوب من غيرها من اْلفعال., والطبيعة

يستطيع ما ال يستطيعه غيره, سواء كان ذلك يف باب العبادات, أو  ملسو هيلع هللا ىلص والنبي

 غيرها.

  يطوف على نسائه جميًعا يف  ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي يف باب العشرة الزوجية:فمثاًل

 الجماع بغسل واحد.

 , من حديث َأَنَس ْبَن َمالِك  ففي الصحيحين: 
ِ
 اهلل

َّ
َثُهْم َأنَّ َنبِي َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ

ْيَلِة الَواِحَدِة، َوَلُه َيْوَمئٍِذ تِْسُع نِْسَوةٍ »  .(1)«َيُطوُف َعَلى نَِسائِِه، فِي اللا

 .«َكاَن َيُطوُف َعَلى نَِسائِِه بُِغْسٍل َواِحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »ورواية مسلم: 

 :كان الصحابة ويف باب الجهاد  ملسو هيلع هللا ىلص إذا حمي الوطيس يتمرتسوا بالنبي ,

 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل:  ففي مسلم: من حديث َأَنِس ْبِن َمالِك  , ويتقون به

 «اَن َأْجَوَد النااِس، َوَكاَن َأْشَجَع النااسِ َأْحَسَن النااِس، َوكَ 

 
ِ
اُهْم َرُسوُل اهلل ْوِت, َفَتَلقَّ َبَل الصَّ

, َفاْنَطَلَق َناٌس قِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلَقْد َفِزَع َأْهُل اْلَمِدينَِة َذاَت َلْيَلة 

َبِي َطْلَحَة ُعْري  
ِ
ْوِت, َوُهَو َعَلى َفَرس  ْل ْيُف َراِجًعا, َوَقْد َسَبَقُهْم إَِلى الصَّ , فِي ُعنُِقِه السَّ

ُه َلَبْحرٌ »َقاَل:  «لَْم ُتَراُعوا، َلْم ُتَراُعوا»َوُهَو َيُقوُل:  َقاَل: َوَكاَن َفَرًسا  «َوَجْدَناُه َبْحًرا، َأْو إِنا

أُ   .(2)"ُيَبطَّ

 :يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي ويف باب قيام الليل 

 :  ةَ ففي الصحيحين: من حديث َعائَِش 
ِ
 اهلل

َّ
ْيِل َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َنبِي َكاَن َيُقوُم مَِن اللَّ

مَ  , َوَقْد َغَفَر اهلُل َلَك َما َتَقدَّ
ِ
َر َقَدَماُه, َفَقاَلْت َعائَِشُة: لَِم َتْصنَُع َهَذا َيا َرُسوَل اهلل مِْن  َتَتَفطَّ

                                                           

 (.306(, لمسلم )284أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.2301أخَجه مسلم ) (2)
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َر؟ َقاَل:  ا َكُثَر َلْحُمُه َصلاى َجالًِسا، َأَفالَ ُأِحبُّ َأْن َأكُ »َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ وَن َعْبًدا َشُكوًرا َفَلما

 .ملسو هيلع هللا ىلص عن صنيع النبي  حتى عجز الصحابة.(1)«َفإَِذا َأَراَد َأْن َيْرَكَع َقاَم َفَقَرَأ ُثما َرَكعَ 

 ففي ال
ِ
يُْت َمَع النابِيِّ », َقاَل: ابن مسعود    صحيحين: من حديث َعْبِد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَصلا

, ُقْلنَا: َوَما َهَمْمَت؟ َقاَل: َهَمْمُت َأْن َأْقُعَد «، َفَلْم َيَزْل َقائًِما َحتاى َهَمْمُت بَِأْمرِ َسْوءٍ َلْيَلةً 

 
َّ
 .(2)"ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَذَر النَّبِي

 :وربما كان النبي, يواصل, كما يف أحاديث الباب ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي ويف باب الصيام 
: من حديث ُأَساَمَة ْبِن َزْيد  : ي  سنن النسائكما ثبت يف يسرد الصوم سرًدا. ملسو هيلع هللا ىلص
ْوَم، َفُيَقاُل: اَل ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر، َفيَُقاُل: اَل َيُصومُ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهَّللِ »  .(3)«َكاَن َيْسُرُد الصا

تأنس بمحبته , ويسكان يشغل بطاعة اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص والذي عليه جماهير العلماء, أنه

 توسع فيهوممن ذكر ذلك وعن اْلكل والشرب. 

  اإلمام ابن القيم  (:4/13)فقال زاد المعاد في كتابه  

َراِب اْلَمْذُكوَرْيِن َعَلى َقْوَلْيِن.  َوَقِد اْخَتَلَف النَّاُس فِي َهَذا الطََّعاِم َوالشَّ

 لِْلَفِم, َقاُلوا: َوَهِذِه َحِقيَقُة اللَّْفِظ,  :َأَحُدُهَما
ٌّ
ي َواَل ُموِجَب َأنَُّه َطَعاٌم َوَشَراٌب ِحسِّ

 لِْلُعُدوِل َعنَْها.

اِني ةِ  :الثَّ يِه اهلُل بِِه مِْن َمَعاِرفِِه, َوَما َيِفيُض َعَلى َقْلبِِه مِْن َلذَّ َأنَّ اْلُمَراَد بِِه َما ُيَغذِّ

ْوِق إَِلْيِه, َوَتَوابِ  ِمِه بُِحبِِّه, َوالشَّ ِة َعْينِِه بُِقْربِِه, َوَتنَعُّ تِي ُمنَاَجاتِِه, َوُقرَّ ِع َذلَِك مَِن اْْلَْحَواِل الَّ

وِح َواْلَقْلِب بَِما  ُة اْلَعْيِن, َوَبْهَجُة النُُّفوِس َوالرُّ  ِغَذاُء اْلُقُلوِب, َوَنِعيُم اْْلَْرَواِح, َوُقرَّ
َ
ِهي

 
َ
ي َهَذا اْلِغَذاُء َحتَّى ُيْغنِي َعْن ِغَذاِء اْْلَْجَساِم ُهَو َأْعَظُم ِغَذاًء َوَأْجَوُدُه َوَأنَْفُعُه, َوَقْد ُيَقوِّ

َمانِ  ًة مَِن الزَّ  ,ُمدَّ

                                                           

 (.2820(, لمسلم )4831أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.113(, لمسلم )1131أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (. 16لحسنه ْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند ) (,2316أخَجه ْعنسخ ي ) (3)
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 َكَما قِيَل: 

ـــَغُلَها ـــَراَك َتْش ـــْن ِذْك ـــُث مِ ـــا َأَحاِدي  َلَه

 

ادِ   ـــَراِب َوُتْلِهيَهـــا َعـــِن الـــزَّ  َعـــِن الشَّ

ــــهِ   ــــيُء بِ ــــوٌر َتْسَتِض ــــَك ُن ــــا بَِوْجِه  َلَه

 

ـــا َحـــاِدي  ـــي َأْعَقابَِه ـــْن َحـــِديثَِك فِ  َومِ

ــ  ــَدَهاإَِذا َشــَكْت مِ ــْيِر َأْوَع ــََلِل السَّ  ْن َك

 

 ُروُح اْلُقــــُدوِم َفَتْحَيــــا ِعنْــــَد مِيَعـــــادِ  

 
وِح َعْن َكثِير  مَِن  َوَمْن َلُه َأْدَنى َتْجِربَة  َوَشْوق  َيْعَلُم اْستِْغنَاَء اْلِجْسِم بِِغَذاِء اْلَقْلِب َوالرُّ

, َواَل ِسيََّما اْلَمْسُرورُ  ِّ
ْت َعْينُُه  اْلِغَذاِء اْلَحَيَوانِي ِذي َقْد َقرَّ اْلَفْرَحاُن الظَّافُِر بَِمْطُلوبِِه الَّ

َضى َعنُْه, َوَأْلَطاُف َمْحُبوبِِه َوَهَداَياُه, َوُتَحُفُه َتِصُل إَِلْيِه ُكلَّ   بَِمْحُبوبِِه, َوَتنَْعُم بُِقْربِِه, َوالرِّ

 بِِه, ُمْعَتن  بَِأْمِرِه, مُ 
ٌّ
, َوَمْحُبوُبُه َحِفي ِة َلُه, َوْقت  ْكَراِم َمَع اْلَمَحبَِّة التَّامَّ

ْكِرٌم َلُه َغاَيَة اإْلِ

َء َأَجلُّ مِنُْه, َواَل 
ْ
ِذي اَل َشي ؟ َفَكْيَف بِاْلَحبِيِب الَّ َأَفَلْيَس فِي َهَذا َأْعَظُم ِغَذاًء لَِهَذا اْلُمِحبِّ

إَِذا اْمتَأَلَ َقْلُب اْلُمِحبِّ بُِحبِِّه, َوَمَلَك َأْعَظُم َواَل َأْجَمُل َواَل َأْكَمُل, َواَل َأْعَظُم إِْحَساًنا 

, َوَهَذا َحاُلُه َمَع َحبِيبِ  ن  َن ُحبُُّه مِنُْه َأْعَظَم َتَمكُّ ِه, ُحبُُّه َجِميَع َأْجَزاِء َقْلبِِه َوَجَواِرِحِه, َوَتَمكَّ

إِنِّي َأَظلُّ ِعنَْد »  َوَنَهاًرا؟ َولَِهَذا َقاَل: َأَفَلْيَس َهَذا اْلُمِحبُّ ِعنَْد َحبِيبِِه ُيْطِعُمُه َوَيْسِقيِه َلْيًَل 

 . «َربِّي ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقينِي

َوَلْو َكاَن َذلَِك َطَعاًما َوَشَرابًا لِْلَفِم َلَما َكاَن َصائًِما َفْضًَل َعْن َكْونِِه ُمَواِصًَل, َوَأْيًضا 

ْيِل َلْم َيُكْن ُمَوا َْصَحابِِه َفَلْو َكاَن َذلَِك فِي اللَّ
ِ
-إِْذ َقاُلوا َلُه: إِنََّك ُتَواِصُل  -ِصًَل, َوَلَقاَل ْل

ُهْم َعَلى نِْسبَِة اْلِوَصاِل إَِلْيِه, «َلْسُت َكَهْيَئتُِكمْ ». َوَلْم َيُقْل: «َلْسُت ُأَواِصُل »:  , َبْل َأَقرَّ

ْلَحاَق َبْينَُه َوَبْينَُهْم فِي َذلَِك بَِما َبيَّنَهُ   . ـاهمَِن اْلَفاِرِق,.  َوَقَطَع اإْلِ

ا َأَبْوا َأْن َينَْتُهوا َعِن اْلِوَصالِ » :قوله حيث كانوا متأسيين   الصحابة :أي «َفَلما

, وكانوا  بأمر إال واستجاب له الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص , وما أمرهم النبيملسو هيلع هللا ىلص بالنبي

عن الوصال ليس  ملسو هيلع هللا ىلص إال أهنم هنا رأوا أن النهي من النبي يسارعون يف الخيرات

 وإنما هو من باب الشفقة, واإلبقاء عليهم., يمللتحر
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 واصل هبم يومين. ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :أي «َواَصَل بِِهْم َيْوًما، ُثما َيْوًما» :قوله

 هَلل شوال, وانتهى شهر رمضان. :أي «ُثما َرَأُوا اْلِهاَلَل » :قوله

َر اْلِهاَلُل َلِزْدُتُكمْ »َفَقاَل: " :قوله مواصلة أكثر من اليومين, لزدتكم  :أي "«َلْو َتَأخا

رحيًما هبم يف النهي عن  كان ملسو هيلع هللا ىلص حتى يعجزوا عن الوصال, ويعلموا أن النبي

, ولكن فعلوا ذلك حًبا يف المسارعة ملسو هيلع هللا ىلص وهم كانوا يعلمون رحمة النبي, الوصال

 .ملسو هيلع هللا ىلص والمسابقة إلى الخير, ومن حرصهم الشديد على التأسي بما يفعله النبي

ِل َلهُ » :قوله لمن خالف  ملسو هيلع هللا ىلص تأديب النبي َوفِيهِ : «ْم ِحيَن َأَبْوا َأْن َينَْتُهواَكاْلُمنَكِّ

اْلمر, ولو كان من باب االجتهاد, والحرص على الخير؛ ْلن الخير كل الخير يف 

يف كل ما يأمر به, ولو كان يف ظاهر اْلمر أنه يف بعض المخالفة  ملسو هيلع هللا ىلص طاعة النبي

 ه.ويكون هذا التأديب بما ال ضرر عليه في للنفوس.

بالفطر  ملسو هيلع هللا ىلص اإلنكار على ما وقع منه ما يحتاج إلى إنكار, ولما أمرهم النبي :َوِفيِه 

 يف السفر, فأبوا قال: أولئك العصاة.

 
ِ
 ,  ففي مسلم: من حديث َجابِِر ْبِن َعبِْد اهلل

ِ
َخَرَج َعاَم اْلَفتِْح  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َة فِي َرَمَضاَن َفَصاَم َحتَّى َبَلغَ  ُكَراَع اْلَغِميِم, َفَصاَم النَّاُس, ُثمَّ َدَعا بَِقَدح  مِْن َماء   إَِلى َمكَّ

َفَرَفَعُه, َحتَّى َنَظَر النَّاُس إَِلْيِه, ُثمَّ َشِرَب, َفِقيَل َلُه َبْعَد َذلَِك: إِنَّ َبْعَض النَّاِس َقْد َصاَم, 

  أعلم.واهلل ,(1) «ُأوَلئَِك اْلُعَصاُة، ُأوَلئَِك اْلُعَصاةُ »َفَقاَل: 

 

**
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 ذكر بعض ما يحرم على الصائم

     )َوَعنُْه  -663
ِ
وِر َواْلَعَمَل بِِه، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

ِه َحاَجٌة فِي َأْن َيَدَع َطَعاَمهُ  , َوَأبُ  .(1)«َوَشَراَبهُ  َواْلَجْهَل، َفَلْيَس لِلا و َداُوَد َرَواُه اْلُبَخاِريُّ

  (.َلهُ  َواللَّْفظُ 

F ساق المصنف  :الشرح  :لبيان بعض ما يحرم على الصائم أن الحديث

 يفعله, وهو محرم من أصله, إال أنه يف الصوم يزداد حرمة إلى حرمته.

ورِ » :قوله  من لم يرتك قول الزور. :أي «َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

 الباطل.  والزور:

حضور أماكن الباطل, وأماكن اللهو, والطرب, والفسق, هو  وحضور الزور:

 والمعصية.

الشهادة على باطل, والشهادة به, ومنها الشهادة بالكذب,  وشهادة الزور:

 وبالبهتان.

هو كل قول يخالف الكتاب والسنة, سواء الكذب, أو من اْلقوال  وقول الزور:

 مما يخالف الكتاب والسنة.الفاحشة, والغيبة, والنميمة, والسب, والشتم, وغيرها 

 , َيُقوُل: ففي الصحيحين: من حديث َأَبي ُهَرْيَرَة 
ِ
َقاَل اهَّللُ: »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

َياُم ُجناٌة، َوإَِذا َكاَن َيوْ  ُه لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َوالصِّ َياَم، َفإِنا ُم ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، إاِلا الصِّ

 .(2)«ِدُكْم َفالَ َيْرُفْث َوالَ َيْصَخْب، َفإِْن َساباُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقْل إِنِّي اْمُرٌؤ َصائِمٌ َصْوِم َأَح 

 قد يطلق أيًضا على أفعال الزور المخالفة للكتاب, وللسنة.ثم إن قول الزور: 

                                                           

عيس  يف  "لْعاهص"لْعلفظ علبخخري, لقوعه  (,2312)لأبو دْلد  (,1011)أخَجه ْعبخخري  (1)

 أبي دْلد.

 (.1111(, لمسلم )1864أخَجه ْعبخخري ) (2)

 ص
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 {ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى}: كما قال اهلل 

 گ گ گ گ ک ک ک ک}: وكذلك قول اهلل  .[30:]ْعح 

  .[12:]ْعفَقخن {ڳ ڳ

 قال الحافظ ابن كثير   (:313-5/311)في تفسيره 

ْحَمِن, َأنَُّهْم:    . [12:]ْعفَقخن { ک ک ک}َوَهِذِه َأْيًضا مِْن ِصَفاِت ِعَباِد الرَّ

ْرُك, َوِعَباَدُة اْْلَْصنَاِم.  :ِقيلَ   ُهَو الشِّ

 ْغُو, َواْلَباطُِل.اْلَكِذُب, َواْلِفْسُق, َواللَّ  :َوِقيلَ 

ُد ْبُن اْلَحنَِفيَِّة:  َو[َوَقاَل ُمَحمَّ ُد , اللَّْهُو, َواْلِغنَاءُ  ]هة َوَقاَل َأُبو اْلَعالَِيِة, َوَطاُوُس, َوُمَحمَّ

, َوَغْيُرُهْم:  بِيُع ْبُن َأَنس  اُك, َوالرَّ حَّ  َأْعَياُد اْلُمْشِركِيَن.ْبُن ِسيِريَن, َوالضَّ
َ
 ِهي

: َوَقاَل َعمْ  وِء َواْلَخنَا.ُرو ْبُن َقْيس   َمَجالُِس السُّ
َ
 ِهي

 : ْهِريِّ [َوَقاَل َمالٌِك, َعِن الزُّ َا بة ْْعَخْ  َْ اَل َيْحُضُروَنُه َواَل َيْرَغُبوَن فِيِه, َكَما َجاَء فِي  ]شة

 .«َدٍة ُيَداُر َعَلْيَها اْلَخْمرُ َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهَّللِ َواْلَيْوِم اآْلِخرِ َفاَل َيْجِلْس َعَلى َمائِ »اْلَحِديِث: 

َأْي: َشَهاَدُة  [12:]ْعفَقخن { ک ک ک}َتَعاَلى:  قولهاْلُمَراُد بِ  :َوِقيلَ 

 الكذب متعمًدا على غيره.
َ
وِر, َوِهي  الزُّ

ِحيَحْينِ  ]َثَبَت[َكَما    َعْن َأبِي َبْكَرة َقاَل: (1)فِي الصَّ
ِ
ُكْم َأاَل ُأَنبِّئُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ْرُك بِاهَّللِ، َوُعُقوُق اْلَوالَِدْينِ "َثاَلًثا، ُقْلنَا: َبَلى، َيا َرُسوَل اهَّللِ، َقاَل:  "بأْكبر اْلَكَبائِرِ  . "الشِّ

وِر "َوَكاَن ُمتاكًِئا َفَجَلَس، َفَقاَل:  وِر، َأاَل َوَشَهاَدُة الزُّ وِر َوَشَهاَدةُ َأاَل َوَقْوُل الزُّ  ]َأاَل َوَقْوُل الزُّ

وِر[ ُرَها، َحتاى ُقْلنَا: َلْيَتُه َسَكَت الزُّ  .«، َفَما َزاَل ُيَكرِّ

َياِق َأنَّ اْلُمَراَد:  وَر, َأْي: اَل َيْحُضُروَنُه؛ َولَِهَذا َقاَل: َواْْلَْظَهُر مَِن السِّ اَل َيْشَهُدوَن الزُّ
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وَر, َوإَِذا اتَّ  [12:]ْعفَقخن { ڳ گ گ گ گ} َفَق ُمُروُرُهْم َأْي: اَل َيْحُضُروَن الزُّ

؛ َولَِهَذا َقاَل:  ء 
ْ
وا, َوَلْم َيَتَدنَُّسوا مِنُْه بَِشي  .اهـ. { ڳ گ }بِِه مرُّ

, إِنَّ لِي ,  ويف الصحيحين: من حديث َأْسَماءَ 
ِ
َأنَّ اْمَرَأًة َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلل

َّ ُجنَاٌح إِْن َتَشبَّْعُت مِْن َزْوِجي غَ 
ًة, َفَهْل َعَلي  َضرَّ

ِ
ِذي ُيْعطِينِي؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلل : ملسو هيلع هللا ىلصيَْر الَّ

 .(1)«الُمَتَشبُِّع بَِما َلْم ُيْعَط َكالَبِِس َثْوَبْي ُزورٍ »

 .العمل يف مخالفة شرع اهلل  العمل بالزور: «َواْلَعَمَل بِهِ » :قوله
هو السفه, والطيشان على الغير, بالسب, وبالشتم, الجهل:  «َواْلَجْهَل » :قوله

 .عدم االنضباط بشرع اهلل و
ِه َحاَجةٌ » :قوله فرض الفرائض غني عن العالمين, وإنما  فاهلل : «َفَلْيَس لِلا

 .[2ْع لُ: ] {ٺ   ٺ   ٺ    ٿ }: كما قال اهلل  اختباًرا, وابتَلءً 

 يرتك طعامه وشرابه.: «فِي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ » :قوله

 , َقاَل: ديث َأبِي ُهَرْيَرَة من حويف سنن ابن ماجه: 
ِ
ُربا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

َهرُ  َياِمِه إاِلا السا
 .(2)«َصائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن ِصَياِمِه إاِلا اْلُجوُع، َوُربا َقائٍِم َلْيَس َلُه ِمْن قِ

 وال يبطل صومه بالمذكورات, وإنما ينقص أجره, وإال فقد تقدم ذكر المفطرات.

 واهلل أعلم..   اهـلحافظ: واستدل به على أن هذه اْلفعال تنقص الصوم. قال ا

** 

                                                           

 (.2130(, لمسلم )1216َجه ْعبخخري )أخ (1)

(, لحسنه لْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح ْعرتايب لْعرتهيب 1160أخَجه ْبن مخجه ) (2)

 (. 1312(, لْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند )1083)
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 حكم القبلة والمباشرة للصائم من يير جماع

ُيَقبُِّل َوُهَو َصائٌِم، َوُيَباِشُر   ملسو هيلع هللا ىلص ِ َكاَن َرُسوُل اهَّلل»َقاَلْت:   َعائَِشةَ َوَعْن )  -664

 ِ
ِ
ٌم، َولَكِناُه َأْمَلُكُكْم إل

  .ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لُِمْسلِم   .(1) «ْربِهِ َوُهَو َصائِ

 :   (.(2)«فِي َرَمَضانَ »َوَزاَد فِي ِرَواَية 

F ساق المصنف الحديث لبيان حكم القبلة والمباشرة للصائم من  :الشرح

 , واهلل أعلم.المحظور  وأهنا من المباحات إذا أمن على نفسه الوقوع يف  غير جماع.

 تفيد اللزوم واالستمرار.كان:  «ُيَقبُِّل   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ   َكانَ » :قوله

 . عن حفصة أيضًاوجاء 
 وال ينتقض صيامه. :أي «َوُهَو َصائِمٌ » :قوله

اللمس وما يف بابه من فوق والمراد بالمباشرة هنا: : «َوُيَباِشُر َوُهَو َصائِمٌ » :قوله

 البشرة من غير جماع.

ْربِهِ َوَلكِناُه َأْملَ » :قوله ِ
ِ
بكسر اْللف, بمعنى عضوه, وبفتح اْللف, إلربة: : «ُكُكْم إل

 بمعنى حاجته.

: " :قوله  يف صيامه لرمضان. ملسو هيلع هللا ىلص فعل ذلك النبي :أي «فِي َرَمَضانَ »َوَزاَد فِي ِرَواَية 

  الصنعاني اإلمامقال  (:258-3/257)السبل  في 

ُموا أَ َمْعنَى اْلَحِديِث َأنَُّه يَ َقاَل اْلُعَلَماُء:   ْحتَِراُز مِْن اْلُقْبَلِة َواَل َتَتَوهَّ
ِ
نَُّكْم مِثُْل نَْبِغي َلُكْم اال

 
ِ
َد َعنَْها   ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهلل َنَُّه َيْملُِك َنْفَسُه َوَيْأَمُن مِْن ُوُقوِع اْلُقْبَلِة َأْن َيَتَولَّ

ِ
فِي اْستَِباَحتَِها؛ ْل

َأْو َنْحُو َذلَِك َوَأْنُتْم اَل َتْأَمنُوَن َذلَِك َفَطِريُقُكْم َكفُّ  إْنَزاٌل َأْو َشْهَوٌة َأْو َهَيَجاُن نَْفس  

 النَّْفِس َعْن َذلَِك.

                                                           

 .(,1101)لمسلم  (,1621)أخَجه ْعبخخري  (1)
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 مِْن َطِريِق اْْلَْسَوِد 
ّ
ائُِم؟ َقاَلْت: اَل، »َوَأْخَرَج النََّسائِي ُقْلت: ُقْلت لَِعائَِشَة: َأُيَباِشُر الصا

ْربِهِ َكاَن ُيبَاِشُر وَ   ملسو هيلع هللا ىلص َأَلْيَس َرُسوُل اهَّلل ِ
ِ
ُه َكاَن َأْمَلَكُكْم إل , َوَظاِهُر «ُهَو َصائٌِم؟ َقاَلْت: إنا

:  ملسو هيلع هللا ىلص بِهِ  َهَذا َأنََّها اْعَتَقَدْت َأنَّ َذلَِك َخاصٌّ 
ُّ
 َوُهَو اْجتَِهاٌد مِنَْها. َقاَل اْلُقْرُطبِي

, َكَما َيُدلُّ َلُه  َكَراَهةَ  ملسو هيلع هللا ىلصالظَّاِهُر َأنََّها َتَرى َكَراَهَة اْلُقْبَلِة لَِغْيِرِه َوقِيَل:  , اَل َتْحِريم  َتنِْزيه 

ْربِِه  "ا: قوله اِد ْبِن  "َأْمَلُكُكْم إِلِ َبِي ُيوُسَف اْلَقاِضي مِْن َطِريِق َحمَّ
ِ
َياِم؛ ْل َوفِي كَِتاِب الصِّ

ائِِم َفَكِرَهْتَها  "َسَلَمَة  َشُة َعْن اْلُمَباَشَرِة لِلصَّ
اْلَباِب َجَواُز  َوَظاِهُر َحِديِث  "ُسئَِلْت َعائِ

ي بِهِ  ائِِم لَِدلِيِل التََّأسِّ َنََّها َذَكَرْت َعائَِشُة اْلَحِديَث َجَواًبا  ,ملسو هيلع هللا ىلص اْلُقْبَلِة َواْلُمَباَشَرِة لِلصَّ
ِ
َوْل

ًة بَِما َكاَن َيْفَعلُ  َباَحِة ُمْسَتِدلَّ ْن َسَأَل َعْن اْلُقْبَلِة َوُهَو َصائٌِم, َوَجَواُبَها َقاض  بِاإْلِ  . ملسو هيلع هللا ىلصُه  َعمَّ

 :حكم التقبيل والمباشرة بغير الجماع للصائم

 :َوِفي اْلَمْسَأَلِة َأْقَوال  

لُ  ُه َمْكُروه  ُمْطَلًقا -اأَلوَّ ِة َأنَّ  .ِلْلَماِلِكيَّ
اِني م   -الثَّ ُه ُمَحرَّ يَن بِ  ,َأنَّ اْلُمَباَشَرَة , َفإِنَُّه َمنََع { ڤ  ڤ  }َتَعاَلى:  قولهُمْسَتِدلِّ

َما َأَفاَدُه كَ  ملسو هيلع هللا ىلصبَِأنَّ اْلُمَراَد بَِها فِي اْْلَيِة اْلِجَماُع, َوَقْد َبيََّن َذلَِك فِْعُلُه َوُأِجيَب:  ,رِ فِي النََّها

ُم اْلُقْبَلَة, َوَقاُلوا: إنَّ َمْن َقبََّل َبَطَل َصْوُمُه.َوَقاَل َقْوٌم: , َحِديُث اْلَباِب   إنََّها ُتَحرِّ

اِلُث  ُه ُمَباح  -الثَّ .وَ   .َأنَّ ِة َفَقاَل: إنَُّه ُمْستََحبٌّ  َباَلَغ َبْعُض الظَّاِهِريَّ

اِبعُ  ْفِصيلُ -الرَّ ابِّ ُيْكَرُه لِ  :َفَقاُلوا ,التَّ ْيخِ  ,لشَّ َوُيْرَوى َعْن ابِْن  .َوُيَباُح ِللشَّ

, َوَدلِيُلُه َما َأْخَرَجُه َأُبو َداُود ُه َأَتاُه  »: (1)َعبَّاس  ائِِم  َرُجٌل َفَسَأَلُه َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا اْلُمَباَشَرِة لِلصا

َص َلُه َشيٌْخ َوَالاِذي َنَهاُه َشاب   َص َلُه َوَأَتاُه آَخُر َفَسَأَلُه َفنََهاُه َفإَِذا الاِذي ُرخِّ  .«َفَرخا
 .َوِإالَّ َفاَل  ,ُه َجاَز َلهُ َأنَّ َمْن َمَلَك َنْفَس -اْلَخاِمُس 

, َواْسَتدَ 
ِّ
افِِعي   َوُهَو َمْرِويٌّ َعْن الشَّ

َّ
ا َسَأَل النَّبِي لَّ َلُه بَِحِديِث ُعَمَر ْبِن َأبِي َسَلَمَة: َلمَّ

ُه ُأمُّ َسَلَمَة َأنَُّه  ملسو هيلع هللا ىلص  َقْد َغَفَر اهلُل َلك َما  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْخَبَرْتُه ُأمُّ
ِ
َيْصنَُع َذلَِك, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

                                                           

 (.2181دْلد ) أخَجه أبو (1)

 س
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َر َفَقاَل:  َم مِْن َذْنبِك َوَما َتَأخَّ هِ إنِّي َأْخ »َتَقدَّ ابِّ , (1)«َشاُكْم لِلا َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه اَل َفْرَق َبْيَن الشَّ

ْيِخ, َوإاِلَّ َلَبيَّنَُه    لُِعَمَر, اَل ِسيََّما َوُعَمُر َكاَن فِي اْبتَِداِء َتْكلِيِفِه.   ملسو هيلع هللا ىلصَوالشَّ

َباَحَة َأْقَوى اْْلَْقَوالِ  ا َعَرْفت َأنَّ اإْلِ َذلَِك َما َأْخَرَجُه َأْحَمُد َوَأُبو , َوَيُدلُّ َوَقْد َظَهَر مِمَّ

ٌم، َفَأَتيْت »ُعَمَر ْبِن اْلَخطااِب َقاَل: »مِْن َحِديِث (2)َداُود 
َهِشْشت َيْوًما َفَقباْلت َوَأَنا َصائِ

: ملسو هيلع هللا ىلص  َفُقْلت: َصنَْعت اْلَيْوَم َأْمًرا َعظِيًما َفَقباْلت َوَأَنا َصائٌِم، َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ   ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيا  

  ملسو هيلع هللا ىلصَأَرَأْيت َلْو َتَمْضَمْضت بَِماٍء َوَأْنَت َصائٌِم؟ ُقْلت: اَل َبْأَس بَِذلَِك؛ َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ  

 . اْنتََهى.«َفِفيمَ 

يِن اْلُمْعَجَمِة َبْعَدَها ِشيٌن ُمْعَجَمٌة َساكِنٌَة , «َهِشْشت» :قوله بَِفْتِح اْلَهاِء َوَكْسِر الشِّ

 ْفت. اْرَتْحت َوَخفَّ 

 :أو باشر فأمنى ,أو نظر ,حكم من قبل
َل َأْو َنَظَر َأْو بَ   :اَشَر َفَأْنَزَل َأْو َأْمَذىَواْخَتَلُفوا َأْيًضا ِفيَما إَذا َقبَّ

ِّ َوَغيِْرِه: 
افِِعي ْمَذاِء. َفَعْن الشَّ  َأنَُّه َيْقِضي إَذا َأْنَزَل فِي َغْيِر النََّظِر, َواَل َقَضاَء فِي اإْلِ

ُر إالَّ فِي اَل َمالٌِك: َوقَ  ْمَذاِء َفَيْقِضي َفَقطْ َيْقِضي فِي ُكلِّ َذلَِك, َوُيَكفِّ ُة , اإْلِ َوَثمَّ

 ِخََلَفاٌت ُأَخُر.

اَرَة, إالَّ َعَلى َمْن َجاَمَع, َوإِْلَحاُق َغْيِر اْلُمَجامِِع بِِه َبِعيٌد.    اهـاْْلَْظَهُر َأنَُّه اَل َقَضاَء, َواَل َكفَّ

يف حديث أبي  فهي يف حق المجامع ْلهله يف هنار رمضان, كما سيأيت :كفارةأما ال

 يف الصحيحين. هريرة 

فإن تعمد المباشرة والتقبيل حتى أمنى, فإن المني هو غاية الجماع,  :أما الفطر

 وبه تربد الشهوة وتنتهي, فاْلقرب يف حقه أنه قد أفطر بذلك.

ما إن قبل, أو باشر, أو أ مد, أم لم يتعمد.بخروجه, سواء تعفَل يفطر  وأما المذي:

نظر, ولم يتعمد إخراج المني, ولكنه سبقه بدون قصد منه, فاْلظهر يف حقه عدم 

 الفطر؛ ْلنه لم يتعمد ذلك.

                                                           

 (.1108أخَجه مسلم ) (1)

 (.138(, لأح د )2381أخَجه أبو دْلد ) (2)

 س
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 المفطرات للصوم ذكر أنواع

 .إنزال المني متعمًدا-4    والجماع -3   .والشرب -2   .األكل -1

العادة السرية, أو بغير ذلك مما يتعاطاه الناس, فقد فمن أنزل منيه متعمًدا, سواًء ب

 َأبِي ُهَرْيَرةَ  أفسد صومه, والدليل على ذلك: حديث
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

آدم َُيضاعُف، الحسنَة بعشرَة أمثالها، إلى سبعمائِة ضعٍف،  ابنِ  عملِ  كل»: قال اهللُ 

ُه لي وأن إال :قال اهَّللُ   . (1)«ا أجزي بِه، َيَدُع شهوَته، وطعاَمه، من أجليالصوُم. فإنا

 فصار مفطًرا. فهذا لم يرتك شهوته هلل 

 .وقوع الحيض والنفاس من النساء -٥
فمن وقع منها الحيض أو النفاس من النساء, أفطَرت, ووجب عليها ترك الصوم, 

 فإن صامت فهي عاصية ومرتكبة لكبيرة.

 .لردةا -٦
, أو  ملسو هيلع هللا ىلصسَلم وهو صائم, إما بسب اهلل, أو بسب رسوله فمن ارتد عن دين اإل 

 االستهزاء بالدين, أو دعا غير اهلل فيما ال يقدر عليه إال اهلل, أو صدق كاهنًا, أو عراًفا,
 أو غير ذلك من أنواع الردة, بطل صومه, ووقع منه الفطر, وال ينفعه اإلمساك. 

 .لمغذيةاستعمال اإلبر ا -٧

 لدم وغير ذلك فإهنا مفطرة ْلهنا تقوم مقام الغذاء.كالمغذيات ومقويات ا 

 .الغسيل الكلوي مفطر -٨
 ْلنه يستبدل به الدم, وينقيه, إلى غير ذلك مما يعرف اْلطباء. 

 ما يرخص للصائم أن يفعله أثناء صومه دون أن يفطر به؟ :مسألة
  ::في أمور منها و يرخص للصائم

َكاَن »: ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي  ة وأم سلمة فقد قالت عائش الُقبلة والمباشرة، -1

                                                           

 (.1111(, لمسلم )1621أخَجه ْعبخخري )( 1)

 س
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 . (1) «ُيَقبُِّل َوُهَو َصائِمٌ   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ  

  ويف حديث عائشة
َّ
َص فِي اْلُقْبَلِة  ,ملسو هيلع هللا ىلصعند البيهقي يف الصغرى, َأّن النَّبِي َرخَّ

, َوَقاَل:  ابَّ ْيِخ َوُهَو َصائٌِم, َوَنَهى َعنُْه الشَّ يُْخ َيْمِلُك إِْرَبهُ »لِلشَّ ابُّ ُيْفِسُد الشا ، َوالشا

, بمعناه, ومعناه أن الشاب يفسد صومه فقد يقع وجاء عن أبي هريرة , (2) «َصْوَمهُ 

 منه اإلنزال فيفطر؛ أما الشيخ قد ال يكون له القوة التي يقع منها موجب الفطر.

 قالت عائشة , هو صائم, ويباشر وهو صائم أيًضاُيقبِّل و ملسو هيلع هللا ىلص فقد كان النبي
: «(3)«إْرَبه يملُك   ملسو هيلع هللا ىلصإْرَبه، كما كان رسوُل اهَّللِ   يملُك  وأيُّكم . 

فإنه يجوز له أن يغتسل سواء كان غسًَل واجًبا, كغسل الجمعة, أو  الُغسل؛ -2

الغسل من االحتَلم, أو الغسل من الجنابة, أو كذلك غسل التربد, فلو حصل منه 

ذلك ال يضر صومه؛ بل  ذلك ونزل يف البحر, أو النهر, وتمضمض بالماء البارد, فإن

 . "ربما وضع الثلج يف فِيه وال يضره ذلك":  قد جاء أن ابن عمر 

َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل   َفَعْن َلِقيِط ْبِن َصبَِرَة  المضمضة، واالستنشاق؛ -3

 َأْخبِْرنِي َعِن اْلُوُضوِء. َقاَل: 
ِ
ْل َبْيَن  َأْسبِغِ »اهلل ابِِع، َوَبالِْغ فِي اأْلََص اْلُوُضوَء، َوَخلِّ

ْستِنَْشاِق إاِلا َأْن َتُكوَن َصائًِما
ِ
 , َرَواُه َأُبو َداُوَد.(4)«اال

 . (5) «إذا توضأت فمضمض» وجاء بلفظ:

                                                           

(, من 1101(, لجخء يف مسلم )1108, 1101(, لمسلم )1626, 1628أخَجه ْعبخخري ) (1)

 . -رضي ْهلل عنهخ -حديث حفص  

, لهو يف َحيح أبي دْلد عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل (1340أخَجه ْعبيهقي يف ْعصغَى )( 2)

(2011 .) 

 (.263(, لمسلم )302أخَجه ْعبخخري ) (3)

 (. 142أخَجه أبو دْلد ) (4)

 (.144أخَجه أبو دْلد ) (1)
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, َعِن النَّبِي كما يف الصحيحين َعْن َأبِى ُهَرْيَرَة    ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي السواك؛  -4

تِى-َن نِيَلْوالَ َأْن َأُشقا َعَلى اْلُمْؤمِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َواِك ِعنَْد  -َوفِي رواية َعَلى ُأما ألََمْرُتُهْم بِالسِّ

  رَأْيُت النابيا » عبداهلل بن عامر بن ربيعة: وأما ما جاء يف حديث .(1)«ُكلِّ َصالَةٍ 

, فهو حديث ضعيف, فيه عاصم بن عبيد اهلل «ما ال ُأْحِصي صائمٌ  وهو َيستاكُ  ملسو هيلع هللا ىلص

 (2)العمري.

 : ث الحسن بن علي بن أبي طالبيوأما حد البخور، -٥
هِن واْلِمْجَمرُ  ُتحَفُة الصائمِ » , فهو موضوع, أخرجه الرتمذي, وفيه سعيد ابن (3)«الدُّ

 طريف مرتوك.

 ْلنه لم يثبت حديث يف المنع من ذلك.  اإلدهان؛ -٦

 فإنه ال دليل يثبت على أن الكحل من المفطرات.  الكحل؛ -٧

بل إن مجرى اْلذن غير  ى أهنا من المفطرات؛فَل دليل عل قطرة األذن؛ -٨

 مجرى الحنجرة, وال يضره ما وجد من الطعم المر.

ال تفطر على الصحيح وال يضر الطعم ْلنه ليس بمجرى  قطرة العين؛ -9

 طعام.

 فإنه ليس بطعام وال شراب. بخاخ الربو؛ -11

ال  ": قال ابن عباس  غير أن ُيدخل شيء إلى بطنه. من ,تذوق الطعام -11

 ."بأس أن يذوق الخل, والشيء يريد شراءه 

                                                           

 (.212(, لمسلم )881أخَجه ْعبخخري )( 1)

يف ضجيف أبي دْلد (, لهو 3314(, لأخَجه موَواًل أبو دْلد )3/31أخَجه ْعبخخري مجلًقخ ) (2)

 (.401عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )

(, لحكم عليه 2161(, لهو يف ْعضجيف  عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )801أخَجه ْعرتمذي ) (3)

 بخعوضع.
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ثم سال منه شيء من الدم, فألقى به إلى خارجه, ثم نزل  ,جرح فيه كان إذا -12

  إلى بطنه شيء من الدم بدون أن يكون له قصد, أو تعمد, فإنه ال يفطر.

 :المفطرات التي اختلف فيها أهل العلم :مسألة
 :يفطر أو ال ؟ أمورومما اختلف فيه العلماء أنه 

فذهب جمهورهم إلى أن من قاء متعمًدا فإنه يفطر, بخَلف من لم  القيء؛ -1

: ومن قال بالفطر, استدل بحديث ثوبان وأبي الدرداء, يتعمد, فليس عليه شيء
 . (1)«فأفطَر قاء ملسو هيلع هللا ىلص أنا رسوَل اهَّللِ »

   ولعله لحقه تعمد القيء, وإنما فيه أنه أفطر  ملسو هيلع هللا ىلصوليس يف الحديث أن النبي ,

 ضرر, أو تعب بسبب القيء.

 قال الترمذي رحمه هللا:  

  
َّ
ًعا, َفَقاَء َفَضُعَف َفَأْفَطَر, لَِذلَِك َهَكَذا   ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنََّما َمْعنَى َهَذا: َأنَّ النَّبِي َكاَن َصائًِما ُمَتَطوِّ

ًرا, َوالَعَمُل ِعنَْد َأْهِل الِعلْ  , ِم َعَلى َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة  ُرِوَي فِي َبْعِض الَحِديِث ُمَفسَّ
  
ِّ
َم إَِذا َذَرَعُه الَقْيُء َفالَ َقَضاَء َعَلْيِه، َوإَِذا اْسَتَقاَء َعْمًدا، »: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

ائِ َأنا الصا

, َوَأْحَمُد, َوإِْسَحاُق. «َفْلَيْقضِ 
ُّ
افِِعي , َوالشَّ  اهـ, َوبِِه َيُقوُل ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

من ذرعه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعند الرتمذي: أن النبي  الجمهور حديث أبي هريرة ودليل 

  (.2)«القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض

  ويف الباب عن أبي الدرداء و ثوبان و فضالة بن عبيد.قال: 

 رحمه هللا قال اإلمام الترمذي:  

, َعِن اْبِن ِسيِريَن, َحِديُث َأبِي ُهَرْيَرَة َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب, اَل نَ  ْعِرُفُه مِْن َحِديِث ِهَشام 

 
ِّ
ٌد: اَل ُأَراُه , إاِلَّ مِْن َحِديِث ِعيَسى بِْن ُيوُنَس, وَقاَل ُمحَ ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َعِن النَّبِي مَّ

                                                           

 (.120(, لْعرتمذي )2381أخَجه أبو دْلد ) (1)

 (.1111(, لْبن مخجه )120(, لْعرتمذي )2380أخَجه أبو دْلد ) (2)

 س
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, َعْن أَ  َمْحُفوًظا.  بِي ُهَرْيَرَة, َعِن اَوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِديُث مِْن َغيِْر َوْجه 
ِّ
َواَل  ملسو هيلع هللا ىلص لنَّبِي

 .اهـ َيِصحُّ إِْسنَاُدُه.

 أن القيء ال يفطر, ال متعمًدا, وال غاصًبا, لعدم ثبوت الحديث يف  :والصحيح

 ذلك. 

ذهب أحمد يف ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة ال تفطر, و الحجامة؛ -2

: اس ومن رأى عدم تفطير الصائم, استدل بحديث ابن عب, رواية إلى أنه يفطر
  .(1) «اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم، َواْحَتَجَم َوُهَو َصائِمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »

وهذا الحديث أعله أحمد وغيره من أهل العلم, والذي يظهر واهلل أعلم أنه ال  

ب على خَلفه, وذكر آثار يف الباب: منها ما جاء َعِن  يثبت مع أن البخاري رحمه اهلل بوَّ

اِئِم, اْبِن َعبَّاس   ًة َواْلِحَجاَمَة لِلصَّ , َأنَُّه ُذكَِر ِعنَْدُه اْلُوُضوُء مَِن الطََّعاِم, َوَقاَل اْلَْعَمُش َمرَّ

ا  "َفَقاَل:  ا َدَخَل, َوَلْيَس مِمَّ ا َدَخَل, َوإِنََّما اْلِفْطُر مِمَّ ا َخَرَج, َوَلْيَس مِمَّ إِنََّما اْلُوُضوُء مِمَّ

إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل, وإنما الصيام  "مة: جاء عن عكرو, (2) "َخَرَج 

وممن كان , رجه البيهقي يف الصغرى بسند صحيحأخ "مما دخل وليس مما خرج 

َأُكنُْتْم َتْكَرُهوَن اْلِحَجاَمَة  "وقيل له:  يرى أن الحجامة غير مفطرة, أنس بن مالك

عْ  ائِِم؟ َقاَل: اَل, إاِلَّ مِْن َأْجِل الضَّ  . (3)"ِف لِلصَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  : قالقالواحتج المخالفون بما رواه الرتمذي عن رافع بن خديج  

 .(4)«َأْفَطَر الَحاِجُم َوالَمْحُجومُ »

 رحمه هللا قال الترمذي: 

                                                           

 »(, بلفظ مختصَ, 1202(, لْعلفظ عه, لأخَجه مسلم )1638ْعبخخري )أخَجه  (1)
َّ

  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ ْعنَّباي

مِ  َا ْح َو مة  «.ْْحَتَاَم َلهة

 (.633(, لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْإلرلْء )6316أخَجه ْبن أبي شيب : ) (2)

 (.1640أخَجه ْعبخخري ) (3)

 (.114أخَجه ْعرتمذي ) (4)
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, َوَعائَِشةَ   , َوَثْوَباَن, َوُأَساَمَة ْبِن َزْيد  اِد ْبِن َأْوس  , َوَشدَّ , َوَسْعد  ٍّ
, َوفِي الَباِب َعْن َعلِي

. , َوَأبِي ُموَسى, َوبَِلَل  , َوَأبِي ُهَرْيَرَة, َواْبِن َعبَّاس  , َوُيَقاُل: ابُْن َيَسار 
 َوَمْعِقِل ْبِن ِسنَان 

 َوَحِديُث َرافِِع ْبِن َخِديج  َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.قال أبو عيسى: 

ء  فِ َوُذكَِر َعْن َأْحَمَد ْبِن َحنَْبل  َأنَُّه َقاَل: 
ْ
ي َهَذا الَباِب َحِديُث َرافِِع ْبِن َأَصحُّ َشي

.  َخِديج 

 َأنَُّه َقاَل: 
ِ
ِّ ْبِن َعبِْد اهلل

ادِ َوُذكَِر َعْن َعلِي ء  فِي َهَذا الَباِب َحِديُث َثْوَباَن, َوَشدَّ
ْ
َأَصحُّ َشي

ًعا, َحِديَث َثْوَباَن, ْبِن َأْوس  ْلَنَّ َيْحَيى ْبَن َأبِي َكثِير  َرَوى َعْن َأبِي قَِلََبَة الَحِديَثْيِن َجِمي

  
ِّ
. َوَقْد َكِرَه َقْوٌم مِْن َأْهِل الِعْلِم مِْن َأْصَحاِب النَّبِي ادِ ْبِن َأْوس  َوَغْيِرِهْم:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَحِديَث َشدَّ

  
ِّ
ائِِم َحتَّى َأنَّ َبْعَض َأْصَحاِب النَّبِي ْيِل, مِنُْهْم: َأُبو ُموَسى   ملسو هيلع هللا ىلصالِحَجاَمَة لِلصَّ اْحتََجَم بِاللَّ

, َواْبُن ُعَمَر, َوبَِهَذا َيُقوُل اْبُن اْلُمَباَرِك.  اْلَْشَعِريُّ

ْحَمِن ْبُن قال أبو عيسى رحمه اهلل:  َسِمْعُت إِْسَحاَق ْبَن َمنُْصور  َيُقوُل: َقاَل َعْبُد الرَّ

: َمْن اْحَتَجَم َوُهَو َصائٌِم َفَعَلْيِه الَقَضاُء.  َمْهِديٍّ

: َقاَل إِْسَحاُق ْبُن َمنُْص   َوَهَكَذا َقاَل َأْحَمُد, َوإِْسَحاُق.ور 

, َقاَل: قال أبو عيسى رحمه اهلل: 
ُّ
ْعَفَرانِي َثنَا الزَّ : َحدَّ

ُّ
افِِعي َقْد ُرِوَي َعِن وَقاَل الشَّ

 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ِّ
َأْفَطَر الَحاِجُم »َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه اْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم, َوُرِوَي َعِن النَّبِي

َواَل َأْعَلُم َواِحًدا مِْن َهَذْيِن الَحِديَثْيِن َثابًِتا, َوَلْو َتَوقَّى َرُجٌل الِحَجاَمَة َوُهَو  «لَمْحُجوُم َوا

, َوَلْو اْحَتَجَم َصاِئٌم َلْم َأَر َذلَِك َأْن ُيْفطَِرُه. 
َّ
 َصائٌِم َكاَن َأَحبَّ إَِلي

 بِبَْغَداَد, 
ِّ
افِِعي ْخَصِة, َوَلْم َيَر بِالِحَجاَمِة َهَكَذا َكاَن َقْوُل الشَّ ا بِِمْصَر َفَماَل إَِلى الرُّ َوَأمَّ

 : ائِِم َبْأًسا, َواْحَتجَّ بَِأنَّ ِة الَوَداِع َوُهَو ُمْحرٌِم َصائٌِم  ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيا »لِلصَّ  هـ.ا. «اْحَتَجَم فِي َحجا

  قال (1/322)للحافظ ابن حجر حفظه هللا تعالى  "الفتح  "وفى: 

صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بَل ريب , لكن وجدنا من "ابن حزم: وقال  

وإسناده صحيح , فوجب  يف الحجامة للصائم. ملسو هيلع هللا ىلصحديث أبى سعيد: أرخص النبي 
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, ْلن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة , فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء اْلخذ به

 هـ.ا. "كان حاجما أو محجوما

, أنه ملسو هيلع هللا ىلص لى أن هذا الحديث منسوخ بفعل النبيإ وذهب اإلمام الشافعي 

 احتجم وهو صائم.

وذهب شيخ , قديًما وحديًثا والمسألة خَلفية, والخَلف فيها كبير بين أهل العلم

اإلسَلم ابن تيمية, واإلمام ابن القيم, واإلمام العثيمين, وشيخنا اإلمام الوادعي, 

تأخرين, رحمة اهلل تعالى عليهم وجمع من العلماء المتقدمين, وجمع من العلماء الم

أجمعين, يرون أن الحاجم والمحجوم يفطران إذا وقعت منهما الحجامة يف هنار 

 رمضان.

 اْلُخْدِريِّ : لبيهقي الصغرى وجاء يف سنن اإلمام ا
: من حديث َأبِي َسِعيد 

 َأنَّ ال
َّ
ُد َهِذهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِي ائِِم ُيَؤكِّ َص فِي الِْحَجاَمِة لِلصا  .(1)«الطارِيَقَة فِي َدْعَوى الناْسِخ  َرخا

ُد َما َرَواُه.: وقال البيهقي   َوَكَذلَِك َما ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاس  مِْن َفتَْواُه ُيَؤكِّ

هي من قول أبي سعيد  قال اإلمام محمد ابن خزيمة , «الحجامة»وزيادة: 

 .الخدري 
مضان ثم جاء عنه بعد ذلك أنه أنه كان يحتجم يف هنار ر"جاء عنه:  وابن عمر

 ."كان يحتجم يف الليل

 قال ,وللشيخ ابن عثيمين رحمه هللا تفصيل آخر: 

فإنه يفطر الحاجم  ملسو هيلع هللا ىلص إذا كانت الحجامة بالقرون التي كانت على عهد النبي 

والمحجوم؛ أما إذا كانت الحجامة باْلجهزة الحديثة, فإنه يفطر المحجوم ال 

  اهـة تؤدي إلى ضعف المحتجم. الحاجم؛ وذلك أن الحجام

                                                           

 (.631(, لهو يف ْإلرلْء عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )1341قي يف ْعصغَى )أخَجه ْعبيه (1)
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َص » :ويف الصغرى لإلمام للبيهقي عن أبي سعيد الخدري   ملسو هيلع هللا ىلص رسوُل اهَّللِ  َرخا

 .(1)«للصائِم، والِحَجامةِ  الُقبلةِ  يف

  ولكن الذي يظهر واهلل أعلم أن الحجامة مفطرة؛ ْلن الحديث صحيح صريح

  واهلل أعلم.

 :مضانحكم التبرع بالدم من الصائم في نهار ر
ويدخل يف ذلك, مسألة التربع بالدم, فإذا كانت الحجامة مفطرة, فيلتحق هبا مسألة 

 على الصحيح من أقوال أهل العلم. التربع بالدم, وإهنا مفطرة

  :وأخذ الدم من أجل الفحص ,حكم ضرب اإلبرة للصائم
 أما ضرب اإلبرة, وأخذ التحليل فَل يلتحق ذلك ْلمور: 

  بحجامة. أن هذا ليس :أواًل 
  يسير, كالدم يسيل من الجرح. أنه شيء :ثانًيا

 :إدخال المنظار في المعدة للصائم -3
 إلى أنه يفطر مطلًقا.  ذهب بعض أهل العلم

و ذهب بعضهم إلى التفصيل, فقال: إن كان يوضع على المنظار شيء من الدهون 

عليه شيء, وإنما يدخل التي تلينه وتسهله, فإن اإلنسان يفطر, وأما إذا كان ال يوضع 

 الجهاز كما هو فإنه ال يفطر, وهذا القول قريب. 

 

  (:171 :ص)قال ابن العثيمين في شرح الممتع 
, وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطر فلو أن اإلنسان أدخل منظاًرا إلى المعدة حتى 

معدة والصحيح أنه ال يفطر إال أن يكون يف هذا المنظار, دهن أو نحوه يصل إلى ال

بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطًرا وال يجوز استعماله يف الصوم الواجب 

                                                           

جه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْإلرلْء ) (1) ََّ  (. 631خ

 س

 س
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 إال للضرورة.

وأما بلع النخامة, والريق, فإن ذلك ال يفطر, لكنه من اْلقذار التي  :بلع النخامة -4

 ينبغي لإلنسان أن يتخلص منها.

يه حتى استقرت, ثم أنه جمع الريق يف فِيه, أو تنخم وجعل يلعب هبا يف فِ ولو 

شبهة  بلعها, أو بلل خيطا ثم أدخله إلى فيه وجعل يمصه, مثل هذه اْلمور محل

 ينبغي لإلنسان أن يبتعد عنها.

  (:131 - 138 /1)قال في الحاوي الكبير 

 : يِق, َواْزِدَراُدُه َفَعَلى َثََلَثِة َأْقَسام  ا َبْلُع الرِّ  َفَأمَّ

َنَُّه َأْن َيْبَلَع ما  :َأَحُدَها
ِ
ْوُم, ْل يتخلف يف فمه حااًل فحاال, فهذا جايز اَل َيْفُسُد بِِه الصَّ

  اَل ُيْمكِنُُه االحرتاز منه.

اِني َنَُّه  :َوالثَّ
ِ
يَق مِْن َفِمِه ُثمَّ َيْزَدِرُدُه َوَيْبَتلُِعُه َفَهَذا ُيْفطُِر بِِه إِْجَماًعا, ْل َأْن َيُمجَّ الرِّ

 ِل.َكاْلُمْسَتْأنِِف لأِْلَكْ 

اِلُث   َأْن َيْجَمَعُه فِي َفِمِه َحتَّى َيْكُثَر, ُثمَّ َيْبَتلَِعُه َفِفي فِْطِرِه َوْجَهاِن: :َواْلِقْسُم الثَّ

ِز مِْن مِْثلِِه. :َأَحُدُهَما َة فِي التََّحرُّ َنَُّه اَل َمَشقَّ
ِ
 َقْد َأْفَطَر بِِه ْل

اِني َنَُّه اَل ُيْفطُِر بِ  :َوالثَّ
ِ
ا النَُّخاَمُة إَِذا اَل ُيْفطُِر ْل َقلِيلِِه, َفَكَذلَِك اَل ُيْفطُِر بَِكثِيِرِه, َوَأمَّ

 اْبَتَلَعَها َفِفيَها َوْجَهاِن:

 َقْد َأْفَطَر بَِها. :َأَحُدُهَما

اِني ِحيُح َأنَُّه ُيْفطُِر, َفإِْن َأْخَرَجَها مِْن َصْدِرِه ُثمَّ اْبَتَلعَ  :َوالثَّ َها َفَقْد َلْم ُيْفطِْر بَِها, َوالصَّ

ِء, َوإِْن َأْخَرَجَها مِْن َحْلِقِه, َأْو ِدَماِغِه َلْم يفطر كالريق. 
ْ
 . اهـَأْفَطَر َكاْلَقي

, ومما يخل بالصوم قول الزور والعمل به :قول الزور لمن كان صائًما -5

   فَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِ
وِر، َواْلَعَمَل بِِه، َمْن َلْم َيَدْع َقْوَل ال» :ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل زُّ
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ِه َحاَجٌة فِي َأْن َيَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبهُ  وذهب ابن حزم إلى القول . (1) «َواْلَجْهل، َفَلْيَس لِلا

فينبغي لإلنسان يف يوم , والصحيح أنه ال يبطل ولكنه يأثم ببطَلن الصوم بالمعاصي,

اءة القرآن, واإلحسان إلى , ودعائه, ورجائه, وقرصومه أن يبادر إلى ذكر اهلل 

وقول الزور, يشمل , ُسب, أو ُشتم, ال يبادر إلى الردالغير, بالقول, والفعل, وإذا 

 شهادة الزور, والسب, والكذب, والبهت, والغيبة, والنميمة, وشامل لكل معصية. 

:  ففي صحيح مسلم, َأنَّ ُمَعاِوَيَة  : إِنَُّكْم َقْد َأْحَدثْ ", َقاَل َذاَت َيْوم  ُتْم ِزيَّ َسْوء 

ورِ  ملسو هيلع هللا ىلص َوإِنا َنبِيا اهَّللِ » , َقاَل: َوَجاَء َرُجٌل بَِعًصا َعَلى َرْأِسَها ِخْرَقٌة َقاَل «َنَهى َعِن الزُّ

وُر َقاَل َقَتاَدُة:    .(2) «َيْعنِي َما ُيَكثُِّر بِِه النَِّساُء َأْشَعاَرُهنا ِمَن اْلِخَرِق »ُمَعاِوَيُة: َأاَل َوَهَذا الزُّ

 ويف مسند أحمد َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
ُربا َصائٍِم َحظُُّه »: ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َهرُ  َياِمِه السا
 . واهلل الموفق(3)«ِمْن ِصَياِمِه اْلُجوُع َواْلَعَطُش، َوُربا َقائٍِم َحظُُّه ِمْن قِ

هل العلم يف حكمه نسان وقد اختلف أوهو ما يحقن يف دبر اإل :الحقنة للصائم  -6

 :إلى ثالثة أقوال

 الفطر هبا وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة :األول

التفريق بين المائعات وغيرها فقصروا الفطر على المائعات وهذا مذهب  :الثاني

 المالكية 

الفطر مطلقًا وهو اختيار شيخ اإلسَلم والذي يظهر التفصيل إن كانت  عدم :الثالث

فراغ فَل تفطر كما هو القول يف القي وإن كانت للغذاء فإهنا تفطر ْلهنا يف الحقنة لَلست

 .واهلل أعلم، المسألة التقطير يف اإلحليلحكم اْلكل والشرب ويلحق هبذه 

 

                                                           
 (.1011أخَجه ْعبخخري )( 1)

 (.2121أخَجه مسلم )( 2)

 (.8811أخَجه أح د ) (3)
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 حكم الحجامة في الصيام

ُهَو اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم، َواْحَتَجَم وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا  » ; َوَعِن اْبِن َعبَّاس  )  -665

  (.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .(1)«َصائِمٌ 

F ساق المصنف الحديث لبيان حكم الحجامة للصائم.   :الشرح 

 وقد تقدم الكَلم حول هذه المسألة, وذكر خَلف أهل العلم فيها.

  (:114)قال اإلمام األلباني رحمه هللا في اإلرواء تحت حديث رقم  

كما يف الطريق  "محرم  "ه من هذا الوجه بزيادة: لكن طعن اإلمام أحمد فيه, فإنه أورد

الثانية ورواية الطيالسي يف هذه الطريق, فقد ذكر شيخ اإلسَلم ابن تيمية يف رسالته يف 

قال مهنأ: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد  "ـ بتحقيقنا(:  63الصيام )ص 

حرم؟ فقال: احتجم وهو صائم م ملسو هيلع هللا ىلصعن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي 

 ."بصحيح , وقد أنكره يحيى بن سعيد اْلنصاري  ليس

:واستشكل "ووجه اإلنكار ما نقله الحافظ عن النسائي, فقال عنه:  قلت

جمع بين الصيام واإلحرام ْلنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام يف السفر,  ملسو هيلع هللا ىلصكونه 

اإلحرام إال يف غزاة  ولم يكن محرًما إال وهو مسافر, ولم يسافر يف رمضان إلى جهة

 ."الفتح, ولم يكن حينئذ محرما 

                                                           

فذكَلْ أن  ,لْبن ْع ديني ,ليحيى ْعقطخن ,لقد أعص ْعحديث أح د (,1638)أخَجه ْعبخخري  (1)

لذكَ أح د أن عطخء لطخلًسخ لسجيد  ,لإن خ ْحتام لهو محَم ,ْعصوم عيس محفوًظخ يف ْعحديث

لقد دْفع ْعحخفظ ْبن  ,بن جبيَ رللْ ْعحديث عن ْبن عبخس رضي ْهلل عنه خ لعم يذكَلْ ْعصوم

ن ْع جص إن خ هو عفظ: لبيَّن أ ,يف شَح ْعحديث حاَ رح ه ْهلل تجخعى عن ْعحديث يف ْعفتح

مَة ْحتام  ,ك خ يشيَ إعى ذعُ عفظ ْإلمخم ْعبخخري ,لأهن خ قضيتخن ,"ْحتام لهو َخ م محَم"

لْهلل أعلم, لْعذي  ,فوهم بجض ْعَلْة فاجلهخ قضي  لْحدة ,لمَة ْحتام لهو َخ م ,لهو محَم

 يظهَ أن ْإلعالل أقَب.

 ص
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قلت: وىف الجملة اْلولى نظر, فما المانع من ذلك؟ فلعله فعل مرة  "قال الحافظ: 

لبيان الجواز , وبمثل هذا ال ترد اْلخبار الصحيحة , ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع 

احتجم  "رواية البخاري:  بين اْلمرين يف الذكر , فأوهم أهنما وقعا معا, واْلصوب

 . "وهو صائم, واحتجم وهو محرم 

فيحمل على أن كل واحد منهما وقع يف حالة مستقلة, وهذا ال مانع منه, فقد صح 

وما فينا صائم إال »بلفظ:  "الصحيحين  "صام يف رمضان وهو مسافر, وهو يف  ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

 اديث ورد مفصَل., ويقوى ذلك أن غالب اْلح«وعبد اهَّلل بن رواحة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهَّلل 

 :وهذا هو التحقيق, وبه يزول اإلشكال إن شاء اهلل تعالى , ولكن ليس  فقلت

وهو صائم كان يف سفر, فيحتمل أن يكون وقع ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصهناك ما يشعر بأن احتجامه 

 ملسو هيلع هللا ىلصيف السفر, ويحتمل أن يكون يف الحضر, فَل ضرورة حينئذ إلثبات أنه  ملسو هيلع هللا ىلصمنه 

 . اهـل. صام يف رمضان وهو مسافر, فتأم

اْحَتَجَم َوُهَو ُمْحرٌِم، َواْحَتَجَم َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا  ; َوَعِن اْبِن َعبااسٍ » :قوله

 َوَقْد اْخَتَلَف فِيَمْن اْحَتَجَم َوُهَو َصائٌِم:  .«َصائِمٌ 

ِة, َوَقاُلوا: ائَِم اْْلَْكَثُر مِْن اْْلَئِمَّ إنَّ َهَذا َناِسٌخ لَِحِديِث  َفَذَهَب إَلى َأنََّها اَل ُتْفطُِر الصَّ

 . اِد ْبِن َأْوس   .واهلل الموفق  اهـَشدَّ

 

** 
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اِد ْبِن َأْوس   َوَعنْ )  -666  ": َشدَّ
ِ
َأَتى َعَلى َرُجل  بِاْلَبِقيِع  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َرَواُه اْلَخْمَسُة إاِلَّ  .(1) «َواْلَمْحُجومُ  َأْفَطَر اْلَحاِجمُ »: َفَقاَل  .َوُهَو َيْحَتِجُم فِي َرَمَضانَ 

َحُه َأْحَمُد, َواْبُن ُخَزْيَمَة, َواْبُن ِحبَّانَ  , َوَصحَّ   (.التِّْرمِِذيَّ

F أبو النجاري الخزرجي ابن ثابت اْلنصاري  «وسأشداد بن »قولة:  :الشرح

واهلل  (41وقيل) (56وقيل) (58أخي حسان بن ثابت الشاعر المتويف سنة )يعلى ابن 

 . «]َواْلَمْحُجوُم[َأْفَطَر اْلَحاِجُم » :لهقو .أعلم

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/271)في السبل  

َحاَبِة.  ُة َعْن ِستََّة َعَشَر مِْن الصَّ َحُه اْلُبَخاِريُّ َوَغْيُرُه, َوَأْخَرَجُه اْْلَئِمَّ  اْلَحِديُث َقْد َصحَّ

 ِغيرِ و ُيوِطّي ِفي اْلَجاِمِع الصَّ   .اهـنَُّه ُمَتَواتٌِر. إ :َقاَل الس 

 فَل داعي للتكرار.وأنه يفطر وقد تقدم الكَلم على المسألة 

**

                                                           

لأح د  (,1181)لْبن مخجه  (,3144)« ىْعكرب»لْعنسخ ي يف  (,2316)أخَجه أبو دْلد  (1)

لَححه ْإلمخم ْألعبخين . (1113)« ْع ستدرك», لْعحخكم يف (3133)لْبن حبخن  (,11112)

لْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند  (,2011, 2010رح ه ْهلل يف َحيح أبي دْلد )

 (,2311)ند أبي دْلد لَح ْعحديث ع (.101(, لشيخنخ ْعحاوري يف تحقيق ْعصغَى )412)

(, 2046لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح أبي دْلد ) ,من حديث ثوبخن رضي ْهلل عنه

لَححه ْإلمخم ْعوْدعي  ."هو أَح مخ رلي يف هذْ ْعبخب": لقخل أح د لْبن ْع ديني لْعبخخري

 . (163رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند )

لعيس من حديث شدْد بن ألس رضي  ,من حديث ثوبخن (1613)أخَجه ْبن خزي   «: تنبيه» *

لأَح شيء  ,ْهلل عنه خ. لقد جخء ْعحديث عن ج خع  من ْعصحخب  رضي ْهلل عنهم لأكثَهخ مجل 

 لنصب ْعَْي . ,ك خ يف ْعتلخيص -رضي ْهلل عنه خ-حديث ثوبخن لشدْد بن ألس

 ص
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ُل َما ُكرَِهِت »َقاَل:  َأَنِس ْبِن َمالِك   َوَعنْ )  -667 ائِمِ  َأوا َأنا  ;اْلِحَجاَمُة لِلصا

ٌم، َفَمرا بِِه النا 
ُثمَّ , «َأْفَطَر َهَذانِ : »َفَقاَل   ملسو هيلع هللا ىلصبِيُّ  َجْعَفَر ْبَن َأبِي َطالٍِب اِْحَتَجَم َوُهَو َصائِ

 
ُّ
َص النَّبِي ائِِم, َوَكاَن َأَنٌس َيْحَتِجُم َوُهَو َصائِمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَرخَّ َرَواُه  .(1)«َبْعُد فِي اْلِحَجاَمِة لِلصَّ

اهُ  ُّ َوَقوَّ
اَرُقْطنِي   (.الدَّ

F ساق المصنف   :الشرح  :ليبين ما ذهب إليه بعض أهل العلم, الحديث

 أن القول يف إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ. من 

 , واهلل أعلم.ملسو هيلع هللا ىلص وكما ترى الحديث ضعيف وال يثبت عن النبي

 

 

 

** 
  

                                                           

قخل ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف  . لقخل: كلهم ثقخت لال أعلم عه عل (2210)أخَجه ْعدْرقطني  (1)

لقخل ْأللل  (4/218) لعنه ْعبيهقي, (236)أخَجه ْعدْرقطني ": (631ْإلرلْء تح  حديث )

عكن أعله َخحب  ,. لهو ك خ قخال "لال أعلم عه عل   ,كلهم ثقخت "لأقَه ْآلخَ:  ,منه خ

لسك  عليه. ثم  (,2/480) "ي نصب ْعَْ"بأنه شخذ ْإلسنخد لْع تن فَْجع كالمه يف  ,"ْعتنقيح"

لرلْته كلهم "من رلْي  ْعدْرقطني ثم قخل:  (4/111) "ْعفتح"رأي  ْعحخفظ قد ألرد ْعحديث يف 

لججفَ قتص قبص  ,"ْعفتح"ألن فيه أن ذعُ كخن يف  ,ينكَ مخ إال أن يف ْع تن ,من رجخل ْعبخخري

 ."فخهلل أعلم ,"ْعفتح"ذعُ كخن يف حتى لال يف سيخق ْعحخفظ أن  ,. كذْ قخل: لعيس يف ْع تن"ذعُ

  

 ص
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 لصياملحكم الكحل 

 .(1)«اْكتََحَل فِي َرَمَضاَن، َوُهَو َصائِمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا  »:  َعائَِشَة  َوَعنْ )  -668

:   .ف  َرَواُه اْبُن َماَجْه بِإِْسنَاد  َضِعي ءٌ "َقاَل التِّْرمِِذيُّ
ْ
 (.(2) "اَل َيِصحُّ فِيِه َشي

F ساق المصنف  :الشرح .الحديث لبيان حكم الكحل للصائم 

طر؛ ْلن العين ليست بمنفذ تقدم أن االكتحال يف الصوم غير منهي عنه, وأنه ال يف

 يف النهي عن االكتحال يف الصيام حديث. ملسو هيلع هللا ىلص ولم يثبت عن النبي, للطعام

 ال اإلمام الترمذي ق  (:745)في سننه عند حديث رقم 

ائِِم: َفَكِرَهُه َبْعُضُهْم, َوُهَو َقْوُل ُسْفَياَن, َواْبِن "  َواْخَتَلَف َأْهُل الِعْلِم فِي الُكْحِل لِلصَّ

اِئِم,, اَرِك, َوَأْحَمَد, َوإِْسَحاَق الُمبَ  َص َبْعُض َأْهِل الِعْلِم فِي الُكْحِل لِلصَّ َوُهَو َقْوُل  َوَرخَّ

 
ِّ
افِِعي  . اهـ. "الشَّ

 قال اإلمام الصنعاني   (:274-3/273)في السبل 

ا َدَخَل َوَلْيَس » : ملسو هيلع هللا ىلص قولهإنَُّه ُيْفطُِر, لِ َوَخاَلَف اْبُن ُشْبُرَمَة َواْبُن َأبِي َلْيَلى َفَقااَل:   اْلِفْطُر ِمما

ا َخَرَج  َنَّ َوُأِجيَب َعنُْه:  ,َل ا َوَجَد َطْعَمُه َفَقْد َدَخ , َوإِذَ «ِمما
ِ
بَِأنَّا اَل َنْسَلُم َكْوَنُه َداِخًَل؛ ْل

ُك َقَدَمْيِه بِاْلَحنْظَ  ْنَساَن َقْد ُيَدلِّ , َفإِنَّ اإْلِ , َوإِنََّما َيِصُل مِْن اْلَمَسامِّ
ِل اْلَعْيَن َلْيَسْت بَِمنَْفذ 

ا َدَخَل »َوقد تقدم َحِديُث:  ,اَل ُيْفطُِر. أفاده الصنعاين َفَيِجُد َطْعَمُه فِي فِيهِ  , «اْلِفْطُر ِمما

, َوَوَصلَ  َقُه اْلُبَخاِريُّ َعْن اْبِن َعبَّاس  ا َما َأْخَرَجُه َأُبو َداُود َعنُْه , ُه َعنُْه اْبُن َأبِي َشيَْبةَ َعلَّ َوَأمَّ

ْثِمِد:  ملسو هيلع هللا ىلص ائِمُ »َقاَل فِي اإْلِ : ُهَو ُمنَْكٌر. َقاَل لِ َفَقاَل َأُبو َداُود: , «لَِيتاِقِه الصا ي َيْحَيى ْبُن َمِعين 

 . اهـ

                                                           

بسند ضجيف, من طَيق ْعزبيدي, لهو سجيد بن عبد ْعابخر ضجيف.  (1118)أخَجه ْبن مخجه  (1)

لتبجه ْعحخفظ ْبن  ,لقد ضجفه ْعنولي(, 1108لضجفه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْعضجيف  )

 حاَ يف ْعتلخيص.

 .(121)قخعه يف ْعسنن تح  حديث  (2)
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 حكم من أكل أو شرب ناسًيا في صيامه

  َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) -669
ِ
َمْن َنِسَي َوُهَو َصائٌِم، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َما َأْطَعَمُه اهَّللُ َوَسَقاهُ   (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«َفَأَكَل َأْو َشرَِب، َفْلُيتِما َصْوَمُه، َفإِنا

اَرةَ »)َولِْلَحاِكِم:  -670  .(2)«َمْن َأْفَطَر فِي َرَمَضاَن َناِسًيا، َفاَل َقَضاَء َعَلْيِه، َواَل َكفا

  (.َوُهَو َصِحيٌح 

F ساق المصنف  :الشرح  :مسألة حكم من أكل أو شرب  لبيانالحديث

: شيء عليه, وال يفطر, لقول اهلل  فمن أكل, أو شرب, وهو صائم نسياًنا ال, ناسًيا
 الذي ولحديث أبي هريرة , [281:]ْعبقَة {ائ ائ ى ى ې ې ې}

 يف هذا الباب, وهو نص يف المسألة, وال يأثم بذلك أيًضا؛ ْلن الناسي ال إرادة. 

بخَلف المتعمد, فإنه له إرادة, ويأثم على أكله, أو شربه وهو صائم, ويفسد عليه 

 قضاء؟صومه, وهل عليه ال

ء؛ لضعف والصحيح أنه عليه القضا ,حصل خَلف بين أهل العلم يف ذلك وقد

نص ن القضاء يف حق المعذور, كما هو وقيل ليس عليه قضاء, ْل, الحديث يف ذلك

من هذا  ولكن تجب عليه التوبة إلى اهلل  ,أما المتعمد فَل عذر له يف الفطراْلية, و

ْلن الفطر من المتعمد , غفار, والندم على ذلكوعليه االستالذنب العظيم الكبير, 

 من ذلك, ونسأله العافية. يعترب كبيرة من كبائر الذنوب, نعوذ باهلل 

 

                                                           

 لْعلفظ عه. (,1111)لمسلم  (,1633)أخَجه ْعبخخري  (1)

بسند حسن, من طَيق مح د بن ع َل بن  (,2243)لْعدْرقطني  (,1116)أخَجه ْعحخكم  (2)

َو ثاَق ِ "لقخل عقبه: علق  .  لق  َلهة زة َْ دة ْبنة َم َح َّ َد باها مة ََّ ي   ,َتَف . لأخَجه ْبن خزي   "َعنا ْأْلَْنَصخرا

 . (638عبخين رح ه ْهلل يف ْإلرلْء )لحسنه ْأل. (1660)
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 وهو صائم؟ ,أو شرب ناسًيا ,هل يجب القضاء على من أكل
 قال الحافظ ابن حجر   (:1/322)في الفتح  

 َمْسَأَلُة ِخََلف  َمْشُهوَرٌة: 
َ
 َوِهي

 َوَعْن َمالِك  َيْبُطُل َصْوُمُه, َوَيِجُب َعَلْيِه اْلَقَضاُء. , ُهوُر إَِلى َعَدِم اْلُوُجوِب ُجمْ َفَذَهَب الْ 

؛  َقاَل ِعَياٌض: , َوَجِميِع َأْصَحاِب َمالِك  َهَذا ُهَو اْلَمْشُهوُر َعنُْه, َوُهَو َقْوُل َشْيِخِه َربِيع 

ُقوا َبْيَن اْلَفْرِض َوالنَّْفِل.   َلكِْن َفرَّ

: اُوِديُّ ْثِم.  َوَقاَل الدا َلُه َعَلى َرْفِع اإْلِ  . اهـَلَعلَّ َمالًِكا َلْم َيْبُلْغُه اْلَحِديُث, َأْو َأوَّ

 ليه جمهور العلماء من عدم الفطر أصَلً حتى يتعين عليه إما ذهب  والراجح

 .القضاء

 

 

 

 

** 
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 أو ذرعه القيء ,حكم الصائم إذا استقاء

     ي ُهَرْيَرةَ )َوَعْن َأبِ   -671
ِ
َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 .َرَواُه اْلَخْمَسةُ  .(1) «اْلَقَضاءُ  َقَضاَء َعَلْيِه، َوَمْن اْسَتَقاَء َفَعَليْهِ 

ُه َأْحَمدُ     .(2)َوَأَعلَّ
ُّ
اَرُقْطنِي اُه الدَّ  (.(3)َوَقوَّ

F ساق المصنف  :الشرح بيان حكم من قاء وهو صائم. الحديث ل 

 كَلم اإلمام أحمد يف هذه المسألة, وأن الحديث ال يثبت. وقد تقدم

 فإذا غلبه القيء دون قصد منه, ال خَلف بين أهل العلم أنه ال يفطر.

م مبني على هذا قولهو, ا فقد ذهب الجمهور إلى أنه يفطروأما إذا استقاء متعمدً 

إلى أنه إذا استقاء ملء الفم أفطر, وأما إذا كان وذهبت الحنفية , الحديث الضعيف

 دون ذلك فَل يفطر.

 ما ذكرناه سابًقا, وهو أن القيء ال يفطر بعمد, أو بغير عمد, والحمد  والصحيح

 هلل رب العالمين.

**

                                                           

 (,120)لْعرتمذي  ,مَفوًعخ لموقوًفخ( 3130)لْعنسخ ي يف ْعكربى  (,2380)أخَجه أبو دْلد  (1)

نقله عنه  "ال أرْه محفوًظخ", لقد أعله ْعبخخري بقوعه (10413)لأح د  (,1111)لْبن مخجه 

لضجفه شيخنخ ْعحاوري حفظه , (623ء )لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْإلرلْْعرتمذي. 

 (.100ْهلل يف تحقيق ْعصغَى بجد حديث )

: س ج  أح د بن حنبص يقول: عيس من قخل أبو دْلد (216/ 4) أخَجه ْعبيهقي يف ْعسنن ْعكربى (2)

 «.قل : يَيد أن ْعحديث ايَ محفوظ»ذْ شيء. فقخل ْعخطخبي: 

 «.رلْته كلهم ثقخت»فقخل:  (2213)يف ْعسنن  (3)

 ص



 
 

U 

101 

 حكم الصوم في السفر

672-   
ِ
   ;)َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
َج َعاَم اْلَفْتِح إَِلى َخرَ   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َة فِي َرَمَضاَن, َفَصاَم َحتَّى َبَلَغ ُكَراَع اْلَغِميِم, َفَصاَم النَّاُس, ُثمَّ َدَعا بَِقَدح  مِْن َماء   َمكَّ

 .امَ َفَرَفَعُه, َحتَّى َنَظَر النَّاُس إَِلْيِه, ُثمَّ َشِرَب, َفِقيَل َلُه َبْعَد َذلَِك: إِنَّ َبْعَض النَّاِس َقْد َص 

  .(1)«ُأوَلئَِك اْلُعَصاُة، ُأوَلئَِك اْلُعَصاةُ »َقاَل: 

: َفِقيَل َلُه:  َما َينُْظُروَن فِيَما َفَعْلَت، »َوفِي َلْفظ  َياُم، َوإِنا إِنا النااَس َقْد َشقا َعَلْيِهُم الصِّ

 (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(2) «َفَدَعا بَِقَدٍح ِمْن َماٍء َبْعَد اْلَعْصرِ، َفَشرَِب 

F ساق المنصف  :الشرح  :لبيان مشروعية الفطر لمن أصبح هذا الحديث

 صائًما إذا كان مسافًرا. 

ولبيان وجوب اإلفطار على المسافر الصائم إذا لحقه من سفره التعب, والنصب, 

  والمشقة.

 :حكم الفطر لمن كان صائًما في السفر

 قال اإلمام الشوكاني   (:1/451)في النيل 

ْيِل َوُهَو َقْوُل  :ِه َوِفي َياَم مِْن اللَّ َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه َيُجوُز لِْلُمَسافِِر َأْن ُيْفطَِر َبْعَد َأْن َنَوى الصِّ

َفِر. َقاَل فِي اْلَفْتِح: اْلُجْمُهوِر.  ْوَم فِي السَّ ُه فِيَما َلْو َنَوى الصَّ  َوَهَذا ُكلُّ

ْوَم َوُهَو ُمقِ  ا َلْو َنَوى الصَّ يٌم, ُثمَّ َساَفَر فِي َأْثنَاِء النََّهاِر, َفَهْل َلُه َأْن ُيْفطَِر فِي َذلَِك َفَأمَّ

 َوَهَذا ُهَو  النََّهاِر؟ َمنََعُه اْلُجْمُهوُر.
ّ
َوَقاَل َأْحَمُد َوإِْسَحاُق بِاْلَجَواِز, َواْخَتاَرُه اْلُمَزنِي

؛ لَِحِديِث َجا َم مِْن َأنَّ ُكَراَع اْلَغِميِم مِْن َأْمَواِل لِمَ , بِر  اْلَمْذُكوِر فِي اْلَباِب اْلَحقُّ ا َتَقدَّ

                                                           

 .(1114)أخَجه مسلم  (1)

 (,110)لقد أخَجهخ ْعرتمذي  ,«ْعصحيح»عيس يف « فشَب»لعفظ:  (,1114)أخَجه مسلم  (2)

 (.110لَححهخ ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح ْعرتمذي )

 ص
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ُه  »َأَعالِي اْلَمِدينَِة, َولَِحِديِث اْبِن َعبَّاس  الَِّذي َسَيْأتِي فِي اْلَباِب َبْعَد َهَذا:  َأْفطََر   ملسو هيلع هللا ىلصَأنا

 .اهـ. «ِحيَن اْسَتَوى َعَلى َراِحَلتِهِ 

رمضان وهو في  حكم المسافر الذي يسافر بعد أن يستهل هالل
  :الحضر
 قال اإلمام الشوكاني  أيًضا في النيل: 

َلِف َأنَّ َمْن اْسَتَهلَّ َرَمَضاَن فِي   َوَهَذا اْلَحِديُث َأْيًضا: َيُردُّ َما ُرِوَي َعْن َبْعِض السَّ

 َوَقْد ُرِوَي َعْن , , َفَلْيَس َلُه َأْن ُيْفطِرَ اْلَحَضِر, ُثمَّ َساَفَر َبْعَد َذلَِك 
ٍّ
ُو َذلَِك حْ نَ  َعلِي

 , ْفَطاِر بِ , َلى اْلَجَواِز َوُهَو اْلَحقُّ َواْلُجْمُهوُر عَ  بِإِْسنَاد  َضِعيف   قولهَواْسَتَدلَّ اْلَمانُِع مِْن اإْلِ

 اهـ. [181:]ْعبقَة {ہ ہ ہ ہ ۀ}َتَعاَلى: 

 وقال اإلمام النووي   (:5/451)في المجموع  

ْنَسانِ  َهَذا َمْذَهُبنَا,  َأْن ُيَسافَِر َوُيْفطِرَ  َشْهُر َرَمَضاَن َوُهَو ُمِقيٌم َجاَز َلهُ  إَذا َدَخَل َعَلى اإْلِ

, َوَأْحَمَد, َواْلُعَلَماءِ 
ِّ
, َواْْلَْوَزاِعي , َوَأبِي َحنِيَفَة, َوالثَّْوِريِّ

ًة.  َوَمْذَهُب َمالِك  إالَّ َما َكافَّ

ْوُم, َوَحُرَم َحَكاُه َأْصَحاُبنَا َعْن َأبِي َمْخَلد  التَّ  ِّ َأنَُّه اَل ُيَسافُِر, َفإِْن َساَفَر َلِزَمُه الصَّ
ابِِعي

 . اهـاْلِفْطُر. 

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

 .ملسو هيلع هللا ىلص وقول أبي مخلد ال دليل عليه يثبت عن النبي

ةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهَّللِ » :قوله لثامنة من وهذا يف السنة ا: «َخَرَج َعاَم اْلَفْتِح إَِلى َمكا

وكان مبدأ فتح مكة صلح , ة عنوة, ال صلًحافتح مك ملسو هيلع هللا ىلص الهجرة, حيث أن النبي

 { ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعالى:  قولهعلى رسوله  الحديبية, حيث أنزل اهلل 
 .[1:]ْعفتح

يف شهر رمضان, فهو شهر طاعة وقربة, وكثير من الفتوح  :أي «فِي َرَمَضانَ » :قوله

غزوة بدر الكربى فقد كانت يف اليوم منها: و, حصلت للمسلمين يف شهر رمضان

 س
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السابع عشر من شهر رمضان, يف العام الثاين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 

 الصَلة والتسليم.

هو اسم واد  قريب أمام كراع الغميم: : «َفَصاَم َحتاى َبَلَغ ُكَراَع اْلَغِميمِ » :قوله

 عسفان, يقع بين مكة والمدينة. 

الزم الصوم من حين خروجه من المدينة حتى وصل إلى  ملسو هيلع هللا ىلص ن النبيوالمعنى أ

 هذا المكان.

 جواز الصوم يف السفر لمن أطاقه. :وفيه

من العام الذي يراد به الخصوص, وهم من كان مع رسول : «َفَصاَم النااُس » :قوله

 .ملسو هيلع هللا ىلص , وصام الناس تأسًيا بالنبيملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

أهنم والسبب يف ذلك: , أفطر ملسو هيلع هللا ىلص حتى يريهم أنه: «ُثما َدَعا بَِقَدٍح ِمْن َماءٍ » :قوله

 المشقة التي يلقوهنا من الصوم يف السفر. ملسو هيلع هللا ىلص شكوا على النبي

 التعليم بالفعل. َوفِيِه:: «َفَرَفَعُه، َحتاى َنَظَر النااُس إَِلْيِه، ُثما َشرَِب » :قوله

 اْلمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, بالفعل أيًضا. :َوِفيِه 

 جواز الفطر ويف هذا:, العصر, كما يف الرواية الثانية بعد ملسو هيلع هللا ىلص ب النبيوكان شر

خَلًفا لمن منع ذلك من أهل العلم, إذ أن من منع  حتى وإن كان قد ذهب أكثر النهار

 أفطر بعد العصر. ملسو هيلع هللا ىلص , وإنما الثابت أن النبيملسو هيلع هللا ىلص ذلك ال دليل له يثبت عن النبي

 . «َفِقيَل َلُه بَْعَد َذلَِك » :قوله

 جواز نقل الكَلم إلى اْلمير, وإلى العالم, وذلك لمصلحة شرعية. :ِه َوِفي

حيث أنه قد  ملسو هيلع هللا ىلصصام مخالًفا لهدي النبي  :أي «إِنا َبْعَض النااِس َقْد َصامَ » :قوله

بالرخصة, ولم يأخذ بالعزيمة, وكل هذا من أجل أن يعلم  ملسو هيلع هللا ىلصأفطر, وأخذ النبي 

اْلمور, والحرص على عدم المشقة, , ويعلم أمته من بعدهم التيسير يف  أصحابه

 وعدم اإلضرار والضرر, سواء كان بالنفس, أو بالغير.
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 .ملسو هيلع هللا ىلص أهنم عصوا أمر النبي :أي «ُأوَلئَِك اْلُعَصاُة، ُأوَلئَِك اْلُعَصاةُ »َقاَل:  :قوله

ولكن , ومنهم من قال بأنه أفضل, للفظة بأن الفطر يف السفر متحتمواستدل هبذه ا

 قوة اإلنسان من ضعفه. المسألة عائدة إلى

 ضرر ومشقة به, وجب عليه أن فمن كان الصوم يف السفر يتعبه, وربما حصل له ت

ومن كانت به قوة على الصوم, وال يشق عليه يف سفره, وال يتضرر بذلك, فله , يفطر

 أن يصوم.

ْرَداءِ ففي الصحيحين:  فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجنَا َمَع النابِيِّ », َقاَل:  من حديث َأبِي الدَّ

، َوَما فِينَا  ِة الَحرِّ ُجُل َيَدُه َعَلى َرْأِسِه ِمْن ِشدا َبْعِض َأْسَفاِرِه فِي َيْوٍم َحارٍّ َحتاى َيَضَع الرا

ٌم إاِلا َما َكاَن ِمَن النابِيِّ 
 جواز جرح من يستحق الحرج. َوفِيِه: .(1)«، َواْبِن َرَواَحةَ ملسو هيلع هللا ىلصَصائِ

: َفِقيَل َلهُ  :قوله َيامُ »: َوفِي َلْفظ  وهذا حصل بسبب : «إِنا النااَس َقْد َشقا َعَليِْهُم الصِّ

قلة, وكانت أسفارهم على  يف  الحر, والسفر, وال سيما وكان أكثر الصحابة

 على عباده المؤمنين. رحمًة وإحساًنا من اهلل  ةالدين باليسريقد جاء و, أقدامهم

َما َينُْظُروَن فِيَما َفَعلْ » :قوله  جميع فيما يفعل يف ملسو هيلع هللا ىلص يتأسون بالنبي :أي «َت َوإِنا

  شأنه.

, يف أقواله, ويف أفعاله, ويف ملسو هيلع هللا ىلص على التأسي بالنبي  حرص الصحابة :َوِفيِه 

 جميع شأنه.

على  ملسو هيلع هللا ىلص شفقة النبي َوفِيه: «َفَدَعا بَِقَدٍح ِمْن َماٍء َبْعَد اْلَعْصرِ، َفَشرَِب » :قوله

 , واهلل الموفق. أصحابه

**
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 الفطر في السفر رخصةبيان أن 

  َوَعنْ )  -673
ِّ
و اْْلَْسَلِمي   َأنَُّه َقاَل: َيا" ; َحْمَزَة ْبِن َعْمر 

َّ
! َأِجُد فِي

ِ
َرُسوَل اهلل

 ُجنَاٌح 
َّ
َفِر, َفَهْل َعَلي َياِم فِي السَّ ًة َعَلى الصِّ    ?"ُقوَّ

ِ
ِهَي ُرْخَصٌة ِمَن »  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل

  (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «َأَخَذ بَِها َفَحَسٌن، َوَمْن َأَحبا َأْن َيُصوَم َفاَل ُجنَاَح َعَلْيهِ اهَّللِ، َفَمْن 

و َسَأَل  َعائَِشةَ مِْن َحِديِث  «اْلُمتاَفِق » َوَأْصُلُه فِي)  -674  (.(2): َأنَّ َحْمَزَة ْبَن َعْمر 

F ساق المصنف  :الشرح  :السفر فرًضا جواز الصوم يفهذا الحديث لبيان 

 ونفًَل.

  :حكم الصوم في السفر
 حديث الباب يدل على مشروعية الصوم يف السفر.

 أيهما أفضل الصوم أم الفطر في السفر؟
 اختلف أهل العلم يف أيهما أفضل يف السفر, الصوم, أم الفطر: 

 من أقوال أهل العلم أن اْلمر عائد إلى المسافر نفسه, وأن اْلفضل  الصحيحو

فإن كان الصائم ال تلحقه المشقة التي تؤدي إلى إضعافه, أو ال , هو أيسرهماسافر للم

يكون يف صيامه إضراًرا على المسلمين, فالصيام يف حقه أفضل؛ ْلنه أبرأ لذمته أمام 

ربات والخيرات, ومن باب وْلنه من باب المسارعة إلى الطاعات والق؛ اهلل 

ر؛ فإن الفطر يف حقه حقه المشقة من الصوم يف السفوأما إذا كان المسافر تل, المسابقة

 , أفضل, وأوكد
ِ
َكاَن َرُسوُل , َقاَل:  ففي الصحيحين: من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

 
ِ
َل َعَلْيِه, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل , َفَرَأى ِزَحاًما َوَرُجًَل َقْد ُظلِّ , َفَقاُلوا: َصاِئٌم, «َما َهَذا؟»فِي َسَفر 

                                                           

 .(1121)أخَجه مسلم  (1)

 «.لإن شئ  فخفطَ ,إن شئ  فصم»: فقخل: لت خمه (,1121)لمسلم  (,1643)أخَجه ْعبخخري  (2)
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َفرِ »: َفَقاَل  ْوُم فِي السا  .(1) «َلْيَس ِمَن البِرِّ الصا

 اْلُخْدِريَّ من طريق َقَزَعُة, َقاَل: َأَتْيُت  ففي مسلم:
َوُهَو َمْكُثوٌر َعَلْيِه, , َأَبا َسِعيد 

ا َيْسَأُلَك َهُؤاَلِء َعنُْه َس  َق النَّاُس َعنُْه, ُقْلُت: إِنِّي اَل َأْسَأُلَك َعمَّ ا َتَفرَّ ْوِم َفَلمَّ َأْلُتُه: َعِن الصَّ

 
ِ
َفِر؟ َفَقاَل: َساَفْرَنا َمَع َرُسوِل اهلل َة َوَنْحُن ِصَياٌم, َقاَل: َفنََزْلنَا َمنِْزاًل,  ملسو هيلع هللا ىلصفِي السَّ إَِلى َمكَّ

 
ِ
ُكْم، َواْلِفطُْر َأْقَوى َلُكمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهلل ُكْم َقْد َدَنْوُتْم ِمْن َعُدوِّ َصًة, َفَكاَنْت ُرْخ  «إِنا

ُكْم، »َفِمنَّا َمْن َصاَم, َومِنَّا َمْن َأْفَطَر, ُثمَّ َنَزْلنَا َمنِْزاًل آَخَر, َفَقاَل:  ُكْم ُمَصبُِّحو َعُدوِّ إِنا

َوَكاَنْت َعْزَمًة, َفَأْفَطْرَنا, ُثمَّ َقاَل: َلَقْد َرَأْيُتنَا َنُصوُم, َمَع  «َواْلِفْطُر َأْقَوى َلُكْم، َفَأْفطُِروا

 َرُسو
ِ
َفرِ  ملسو هيلع هللا ىلصِل اهلل  .(2) "َبْعَد َذلَِك, فِي السَّ

 قال اإلمام الصنعاني   (:272-3/271)في السبل 

ْوَم َأْفَضُل لِْلُمَسافِِر َحْيُث اَل   ُّ إَلى َأنَّ الصَّ
افِِعي ا اْْلَْفَضُل َفَذَهَب َأُبو َحنِيَفَة َوالشَّ َوَأمَّ

َة َعَلْيِه َواَل َضَرَر َفإِْن َتَضرَّ   َر َفاْلِفْطُر َأْفَضُل.َمَشقَّ

تِي َوَقاَل َأْحَمُد َوإِْسَحاُق َوآَخُروَن:  وا بِاْْلََحاِديِث الَّ اْلِفْطُر َأْفَضُل ُمْطَلًقا َواْحَتجُّ

ْت َعَلى اْلَمنِْع َلكِنَّ  ْوُم َقاُلوا: َوتِْلَك اْْلََحاِديُث َوإِْن َدلَّ اْحَتجَّ بَِها َمْن َقاَل: اَل ُيْجِزُئ الصَّ

و اْْلتِي وَ َحدِ  َأَفاَد بِنَْفيِِه  «َوَمْن َأَحبا َأْن َيُصوَم َفاَل ُجنَاَح َعَلْيهِ » قولهيَث َحْمَزَة ْبِن َعْمر 

 اْلُجنَاَح َأنَُّه اَل َبْأَس بِِه اَل َأنَُّه ُمْحِرٌم, َواَل َأْفَضُل. 

ْوَم اْْلَْفَضُل َأنَُّه َكاَن غَ  فِي َأْسَفاِرِه, َواَل َيْخَفى   ملسو هيلع هللا ىلصالَِب فِْعلِِه  َواْحَتجَّ َمْن َقاَل بَِأنَّ الصَّ

ُلوا َأَحاِديَث اْلَمنِْع بَِأنَُّه لَِمْن َشقَّ َعَلْيِه  ِة, َوَتَأوَّ لِيِل َعَلى اْْلَْكَثِريَّ ْوُم.َأنَُّه اَل ُبدَّ مِْن الدَّ  الصَّ

ْفَطاُر َسَواٌء لَِتَعاُدِل اْْلََح َوَقاَل آَخُروَن:  ْوُم َواإْلِ اِديِث فِي َذلَِك َوُهَو َظاِهُر َحِديِث الصَّ

ائُِم َعَلى اْلُمْفطِرِ َواَل اْلُمْفطُِر َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصَساَفْرَنا َمَع َرُسوِل اهَّللِ »َأَنس   َفَلْم َيِعْب الصا
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ائِمِ   . اهـَوَظاِهُرُه التَّْسِوَيُة.  «الصا

 ثم قال اإلمام الصنعاني   (:3/272)في السبل 

َم اْلَكََلُم فِي َذلَِك. َفِفي َهَذا اللَّ    اهـْفِظ َداَلَلٌة َعَلى َأنَُّهَما َسَواٌء َوَتَقدَّ

و اأْلَْسَلِميِّ ِرَضى اهَّللُ َعنْهُ » :قوله
هو حمزة بن عمرو بن عويمر : «َحْمَزَة ْبِن َعْمرٍ

بن الحارث بن اْلعرج بن سعد بن رزاح بن عدى بن سهم اْلسلمي, أبو صالح , و 

د  َوَعائَِشُة َماَت َسنََة إْحَدى َوِستِّيَن َوَلُه يقال أبو مح مد المدين, َرَوى َعنُْه اْبنُُه ُمَحمَّ

  , وكان كثير اْلسفار, وكان كثير التعبد بالصوم.َثَماُنوَن َسنًَة, صحابي 

  :حكم صوم الدهر
واستدل هبذا الحديث على جواز صوم الدهر لمن ذهب إليه, ْلن عمرو بن حمزة 

 بأنه يسرد الصوم يف السفر. ملسو هيلع هللا ىلص أخرب النبي ي اْلسلم

 قال الحافظ ابن حجر   (:1/381)في الفتح  

ْومَ » :قوله ْهِر, , «َأْسُرُد الصا َأْي ُأَتابُِعُه, َواْسُتِدلَّ بِِه َعَلى َأْن اَل َكَراِهيََة فِي ِصَياِم الدَّ

َنَّ التََّتاُبَع َيْصُدُق بِدُ 
ِ
ْهِر َواَل َداَلَلَة فِيِه؛ ْل ُ َعْن َصْوِم الدَّ

ْهِر, َفإِْن َثَبَت النَّْهي وِن َصْوِم الدَّ

ْرِد, َبِل اْلَجْمُع َبْينَُهَما َواِضٌح.  ْذُن بِالسَّ
 .اهـَلْم ُيَعاِرْضُه َهَذا اإْلِ

َفرِ » :قوله َياِم فِي السا ًة َعَلى الصِّ ُه َقاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ! َأِجُد بِي ُقوا ن حين لعله ظ: «َأنا

 ملسو هيلع هللا ىلص أو لعله سمع بحديث النبي, الفطر يف السفر, أن الفطر واجب جاء الشرع بجواز

فظن أن هذا الحديث على عمومه, وأنه ال , «ليس من البر الصيام يف السفر»السابق: 

يشرع الصوم يف السفر حتى لمن ال يشق عليه الصوم, وال يتضرر به, وال يلحق 

 يفوت عليهم من حقوقهم شيًئا. المسلمين منه ضرر بسبب صومه, وال

 أثم إذا صمت. :أي «?َفَهْل َعَليا ُجنَاٌح » :قوله

 الفطر, وليست بعزيمة ملزمة. :أي «ِهَي ُرْخَصةٌ » : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ  » :قوله

 قد يتعين اْلخذ هبا, كما يف حال القصر يف السفر. ورخص اهلل : «ِمَن اهَّللِ » :قوله

 س
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  ابن حجر قال الحافظ (:1/381)في الفتح 

ْخَصَة إِنََّما ُتْطَلُق فِي ُمَقاَبَلِة َما   َوَهَذا ُيْشِعُر بَِأنَُّه َسَأَل َعْن ِصَياِم اْلَفِريَضِة, َوَذلَِك َأنَّ الرُّ

 ُهَو َواِجٌب. 

دِ  و  َوَأْصَرُح مِْن َذلَِك َما َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد َواْلَحاكُِم مِْن َطِريِق ُمَحمَّ ْبِن َحْمَزَة ْبِن َعْمر 

ُه ُرباَما »َعْن َأبِيِه َأنَُّه َقاَل:  ُر َعَلْيِه، َوُأْكرِيِه، َوَأنا
َيا َرُسوَل اهَّللِ إِنِّي َصاِحُب َظْهرٍ ُأَعالُِجُه ُأَسافِ

َة َوَأِجُدنِي َأْن َأُص  ْهُر َيْعنِي َرَمَضاَن، َوَأَنا َأِجُد اْلُقوا وَم َأْهون على من َأن َصاَدَفنِي َهَذا الشا

، َفَقاَل َأيا َذلَِك ِشئَْت َيا َحْمَزة  اهـ. «اؤخره َفَيُكوَن َدْينًا َعَليا

لما فيها من اليسرية, والتيسير على البدن, ولما : «َفَمْن َأَخَذ بَِها َفَحَسنٌ » :قوله

 فيها من النفع للغير ال سيما يف الجهاد ومن هو على شأن المسلمين.

, أن صيامه مقبول عند اهلل  :أي «َمْن َأَحبا َأْن َيُصوَم َفاَل ُجنَاَح َعَلْيهِ وَ » :قوله
 ومجزئ عنه.

و َسَأَل  مِْن َحِديِث َعائَِشَة: َأنَّ  «اْلُمتاَفِق »َوَأْصُلُه فِي » :قوله  :أي «َحْمَزَة ْبَن َعْمر 

يره بين على سؤاله وخ ملسو هيلع هللا ىلص عن حكم الصوم يف السفر, فأجابه النبي ملسو هيلع هللا ىلص سأل النبي

 الصوم, وبين الفطر.

  ولفظه: من حديث َعائَِشةَ 
ِّ
 َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص,  َزْوِج النَّبِي

َّ
و اْلَْسَلِمي : َأنَّ َحْمَزَة ْبَن َعْمر 

 
ِّ
َفِر؟ ملسو هيلع هللا ىلصلِلنَّبِي َياِم  -: َأَأُصوُم فِي السَّ إِْن ِشْئَت َفُصْم، َوإِْن », َفَقاَل: -َوَكاَن َكثِيَر الصِّ

 ق عليه, واهلل الموفق.متف «ِشْئَت َفَأْفطِرْ 
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 حكم الفدية على الذي ال يطيق الصيام

ْيِخ اْلَكبِيرِ َأْن ُيْفطَِر، َوُيْطِعَم َعْن »َقاَل:   )َوَعِن اْبِن َعبَّاس   -675 َص لِلشا ُرخِّ

, َواْلَحاكِ  َرَواهُ  .(1) «ُكلِّ َيْوٍم ِمْسكِينًا، َواَل َقَضاَء َعَلْيهِ 
ُّ
اَرُقْطنِي َحاهُ الدَّ  (.ُم, َوَصحَّ

F ساق المصنف  :الشرح  :من أفطر لبيان مشروعية الفدية على الحديث

إما لكرب سن كالشيخ والمرأة العجوز, أو لمرض مزمن  لمرض, أو شيخوخة ونحوها

 ال ُيرجى برؤه, أو لغير ذلك من اْلعذار. 

 :العلم في هذه المسألة إلى أقوالوقد اختلف أهل 
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}: ر إلى أن قول اهلل ذهب الجمهو :األول

 {ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ
 .[184:]ْعبقَة

 ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ}:  قولهمنسوخة ب

ويف الصحيحين: من حديث َسَلَمَة ْبِن  .[181:]ْعبقَة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ا َنَزَلْت َهِذِه اْْلَيُة:  ", َقاَل: اْْلَْكَوِع   ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}َلمَّ

تِي َبْعَدَها َفنََسَختَْها  [184:عبقَة]ْ {  "َكاَن َمْن َأَراَد َأْن ُيْفطَِر َوَيْفَتِدَي, َحتَّى َنَزَلِت اْْلَيُة الَّ

ُكناا فِي َرَمَضاَن َعَلى َعْهِد », َأنَُّه َقاَل: ولفظ مسلم: من حديث َسَلَمَة ْبِن اْْلَْكَوِع  .(2)

, َحتَّى ُأْنِزَلْت َهِذِه «َمْن َشاَء َأْفَطَر َفاْفَتَدى بِطََعاِم ِمْسكِينٍ ، َمْن َشاَء َصاَم وَ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهَّللِ 

 .[181:]ْعبقَة { ہھ ہ ہ ہ ۀ}اْْلَيُة: 

                                                           

لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل لَححخه,  (,1101)لْعحخكم  (,2380)أخَجه ْعدْرقطني  (1)

 (.111(, لشيخنخ ْعحاوري يف تحقيق ْعصغَى )612يف ْإلرلْء )

 (.1141(, لمسلم )4101أخَجه ْعبخخري ) (2)

 ص
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 { ڌ ڍ ڍ ڇ}َباُب "يف صحيحه:  وبوب اإلمام البخاري 

 ہ ہ ۀ}َنَسَخْتَها : َقاَل اْبُن ُعَمَر, َوَسَلَمُة ْبُن اْلَْكَوِع: ثم قال ."[184]ْعبقَة: 

 .[181:]ْعبقَة { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ

َثنَا : ثم قال  َة, َحدَّ َثنَا َعْمُرو ْبُن ُمرَّ َثنَا اْلَْعَمُش, َحدَّ , َحدَّ اْبُن َأبِي َوَقاَل اْبُن ُنَميْر 

د   َلْيَلى, َثنَا َأْصَحاُب ُمَحمَّ َم ُكلَّ َيْوم  نََزَل َرَمَضاُن َفَشقَّ َعَلْيِهْم, َفَكاَن َمْن َأْطعَ ": ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ

َص َلُهْم فِي َذلَِك, َفنََسَخْتَها:  ْن ُيطِيُقُه, َوُرخِّ ْوَم مِمَّ  ک ک ک}مِْسكِينًا َتَرَك الصَّ

ْومِ  [184:]ْعبقَة { گگ  ."َفُأمُِروا بِالصَّ

,وقال:  , َعْن َنافِع 
ِ
َثنَا ُعبَْيُد اهلل َثنَا َعْبُد اْلَْعَلى, َحدَّ َثنَا َعيَّاٌش, َحدَّ  َعِن اْبِن ُعَمرَ  َحدَّ

 , :(1) «َمنُْسوَخةٌ   ِهيَ »َقاَل:  { ڎڎ ڌ ڌ }"َقَرَأ". 

 إلى أهنا محكمة وليست بمنسوخة.   ذهب عبد اهلل بن عباس :الثاني

, َسِمَع اْبَن َعبَّاس  ففي البخاري: 
ُقوَنُه  من طريق َعَطاء  ِذيَن ُيَطوَّ , َيْقَرُأ َوَعَلى الَّ

: َفَلَ ُيطِيُقوَنُه فِدْ  ْيُخ الَكبِيُر، »َيٌة َطَعاُم مِْسكِين  َقاَل اْبُن َعبَّاس  لَْيَسْت بَِمنُْسوَخٍة ُهَو الشا

 .(2) «َوالَمْرَأُة الَكبِيَرُة الَ َيْستَطِيَعاِن َأْن َيُصوَما، َفُيْطِعَماِن َمَكاَن ُكلِّ َيْوٍم ِمْسكِينًا

 فإنه يأيت بالفدية.بمعنى أن من دخل عليه رمضان وكان عاجًزا عن الصيام 

 أهنا منسوخة يف حق المستطيع محكمة يف حق العاجز. :الثالث

 {ہھ ہ ہ ہ ۀ}: والذي يظهر أن الفدية منسوخة بقول اهلل 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}: ومن عجز عن الصيام فهو داخل يف قول اهلل , [181:]ْعبقَة

 .[281:]ْعبقَة { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}:  قولهوب, [1:]ْعطالق {ژڑ

                                                           

 (.1646أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.4101أخَجه ْعبخخري ) (2)
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 ال اإلمام النوويق   (:8/41)في شرح مسلم 

 ُمْحَكَمٌة َأْو َمْخُصوَصٌة َأْو َقاَل اْلَقاِضي ِعَياٌض:  
َ
َلُف فِي اْْلُوَلى َهْل ِهي اْخَتَلَف السَّ

َها َأْو َبْعُضَها؟   َمنُْسوَخٌة ُكلُّ

 مِنَْها َما َلْم ُينَْسْخ؟  ُثمَّ اْخَتَلُفوا َهْل , نُْسوَخٌة, َكَقْوِل َسَلَمةَ مَ َفَقاَل اْلُجْمُهوُر: 
َ
 َبِقي

ْوَم   َفُرِوَي َعِن بن ُعَمرَ   َعَلى َمْن َلْم ُيطِِق الصَّ
ْطَعاِم َباق  َواْلُجْمُهوِر, َأنَّ ُحْكَم اإْلِ

 .  لِكَِبر 

َلِف َوَمالٌِك َوَأُبو َثْور  َوَداُوُد:  ْطَعاِم َمنُْسوٌخ, وَ َوَقاَل َجَماَعٌة مَِن السَّ َليَْس َجِميُع اإْلِ

ْوَم إِْطَعامٌ َعَلى اْلَكبِيِر إَِذا لَ  ْخَصُة َوَقاَل َقَتاَدُة: , َواْسَتَحبَُّه َلُه َمالٌِك , ْم ُيطِِق الصَّ َكاَنِت الرُّ

ْوِم, ُثمَّ ُنِسَخ فِيِه,  فِيَمْن اَل ُيطِيُق  لَِكبِير  َيْقِدُر َعَلى الصَّ
َ
وقال بن َعبَّاس  َوَغيُْرُه: , َوَبِقي

َذْيِن اَل  َنَزَلْت " ْومِ فِي اْلَكبِيِر َواْلَمِريِض اللَّ َ ِعنَْدُه َمْحَكَمٌة, َلكِنَّ  ." َيْقِدَراِن َعَلى الصَّ
َفِهي

 َوَأْكَثُر اْلُعَلَماِء َعَلى َأنَُّه اَل إِْطَعاَم َعَلى اْلَمِريِض. , ْلَمِريَض َيْقِضي إَِذا َبِرَئ ا

ْهرِ  , َوَمالٌِك: َوَقاَل َزْيُد ْبُن َأْسَلَم, َوالزُّ َ ُمْحَكَمٌة, َونََزَلْت فِي اْلَمِريِض ُيْفطُِر ُثمَّ يُّ
ِهي

َيْبَرُأ َواَل َيْقِضي َحتَّى َيْدُخَل َرَمَضاُن آَخُر, َفَيْلَزُمُه َصْوُمُه, ُثمَّ َيْقِضي َبْعَدُه َما َأْفَطَر, 

ا مِْن ِحنَْطة   َوُيْطِعُم َعْن ُكلِّ  ا َمِن ا, َيْوم  ُمدًّ تََّصَل َمَرُضُه بَِرَمَضاَن الثَّانِي َفَلْيَس َعَلْيِه َفَأمَّ

 إِْطَعاٌم, َبْل َعَلْيِه اْلَقَضاُء َفَقْط. 

ْطَعاِم اَل َعَلى َوَقاَل اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ َوَغيُْرُه:  ِميُر فِي ُيطِيُقوَنُه َعائٌِد َعَلى اإْلِ َوالضَّ

َ ِعنْ 
ْوِم, ُثمَّ ُنِسَخ َذلَِك, َفِهي ٌة. الصَّ   . اهـَدُه َعامَّ

 :تحديد مقدار اإلطعام
 قال اإلمام النووي  في شرح مسلم: 

  . ْطَعاَم َعْن ُكلِّ َيْوم  ُمدٌّ اِن, َوَواَفَقُه َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة: ُثمَّ ُجْمُهوُر اْلُعَلَماِء َعَلى َأنَّ اإْلِ ُمدَّ

:  َصاِحَباُه. 
ُّ
 . اهـَوُثُلٌث لَِغْيِر َأْهِل اْلَمِدينَِة. ُمدٌّ َوَقاَل َأْشَهُب اْلَمالِكِي

 كفارة محظورات الحج, يف يظهر أنه نصف صاع عن كل يوم كما هو  والذي

 أنه كان يجمع ثَلثين مسكينًا ثم يطعمهم مرة واحدة. وروي عن أنس بن مالك 

 س
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 :ما هو المرض الذي يباح معه الفطر
 ر. اختلف العلماء يف المرض الذي يجوز معه الفط

 ملخصه ما قاله النووي  (:8/43)في شرح مسلم 

ْوُم.   َوَأَباَحُه َبْعُضُهْم  ُثمَّ ُجْمُهوُر اْلُعَلَماِء َأنَّ اْلَمَرَض اْلُمبِيَح لِْلِفْطِر ُهَو َما َيُشقُّ َمَعُه الصَّ

, َهَذا آِخُر َكََلِم اْلَقاِضي.   . اهـلُِكلِّ َمِريض 

 ڄ ڄڄ ڄ}: قولهَباُب "حه فقال: يف صحي بوب اإلمام البخاري 

 . " [184:]ْعبقَة { ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ُيْفطُِر مَِن الَمَرِض ُكلِِّه, َكَما َقاَل اهلُل َتَعاَلى. َوَقاَل َعَطاٌء: 

فِي الُمْرِضِع َأِو الَحامِِل, إَِذا َخاَفَتا َعَلى َأْنُفِسِهَما َأْو َوَقاَل الَحَسُن, َوإِْبَراِهيُم: 

َياَم َفَقْد َأْطَعَم َأَنٌس وَ  ِق الصِّ
ْيُخ الَكبِيُر إَِذا َلْم ُيطِ ا الشَّ  َلِدِهَما ُتْفطَِراِن ُثمَّ َتْقِضَياِن, َوَأمَّ

 .(1) َبْعَد َما َكبَِر َعاًما َأْو َعاَمْيِن, ُكلَّ َيْوم  مِْسكِينًا, ُخْبًزا َوَلْحًما, َوَأْفَطرَ 

 قال الحافظ ابن حجر  (:8/381)حفي الفت 

  : َأنَُّه َأْفَطَر فِي َرَمَضاَن َوَكاَن "َوَرَوى َعْبُد ْبُن ُحَمْيد  مِْن َطِريِق النَّْضِر ْبِن َأَنس  َعْن َأنَس 

, َعْن , "َعَم مِْسكِينًا ُكلَّ َيْوم  َقْد َكبَِر َفَأطْ  ِد ْبِن ِهَشاِم ْبِن ُمََلس  ِد ُمَحمَّ
ينَاُه فِي َفَوائِ َوُروِّ

 َفَسَأْلُت اْبنَُه ُعَمَر "َعْن ُمَعاِوَيَة َعْن ُحَمْيد  َقاَل:  َمْرَوانَ 
َ
ْوِم َعاَم ُتُوفِّي َضُعَف َأَنٌس َعِن الصَّ

ا َعَرَف َأنَُّه ال يطيق اْلَقَضاَء َأَمَر بِِجَفان  مِْن ُخْبز  َوَلْحم   ْوَم َقاَل اَل َفَلمَّ ْبَن َأَنس  َأَطاَق الصَّ

 ."كثرَفَأْطَعَم اْلعدة َأو أَ 

, َوَكاَن َأَنٌس ِحينَئِذ  فِي َعْشِر : «َكبَِر » :قولهوَ  َدِة, َأْي َأَسنَّ بَِفْتِح اْلَكاِف َوَكْسِر اْلُمَوحَّ

َم التَّنْبِيُه َعَلْيِه َقِريًبا.   . اهـاْلِماَئِة َكَما َتَقدَّ

من وجود المخالفة  موقوف عليه, وليس له حكم الرفع, لما سبق وفعل أنس 

على استحباب   يحمل فعله, وما جاء يف الباب عن بعض الصحابةو, يف ذلك

 واهلل أعلم., , كما قال ذلك اإلمام مالك بن أنس اإلطعام

                                                           

 (.1/21أخَجه ْعبخخري ) (1)

 س



 
 

U 

113 

 ع في نهار رمضان وهو صائمكفارة من جا

 "َقاَل:  َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) -676
ِّ
َفَقاَل: َهَلْكُت َيا  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِي

 
ِ
َهْل » َفَقاَل: ,َقاَل: َوَقْعُت َعَلى اْمَرَأتِي فِي َرَمَضانَ  «?َوَما َأْهَلَكَك » َقاَل: .َرُسوَل اهلل

 .َقاَل: اَل  «?َفَهْل َتْسَتطِيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْينِ »َقاَل:  .َقاَل: اَل  «?َتِجُد َما َتْعتُِق َرَقَبةً 

   «?ِستِّيَن ِمْسكِينًاَتِجُد َما ُتْطِعُم  َفَهْل » َقاَل:
ُّ
بَِعَرق  فِيِه  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: اَل, ُثمَّ َجَلَس, َفُأتِي النَّبِي

ْق بَِهَذا» َفَقاَل: .َتْمرٌ  َفَما َبيَْن اَلَبَتْيَها َأْهُل َبْيت  َأْحَوُج إَِلْيِه  ?, َفَقاَل: َأَعَلى َأْفَقَر مِنَّا «َتَصدا

  
ُّ
َرَواُه  .(1) «اْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك » ُثمَّ َقاَل: ,َدْت َأْنَياُبهُ َحتَّى بَ  ملسو هيلع هللا ىلصمِنَّا, َفَضِحَك النَّبِي

ْبَعُة,   (.َواللَّْفُظ لُِمْسلِم   السَّ

F ساق المصنف  :الشرح  :لبيان وجوب الكفارة على من جامع الحديث

 والجماع مفطر بإجماع العلماء., ئمأهله يف هنار رمضان وهو صا

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :يقول اهلل 

 ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 .[181:]ْعبقَة {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ

 :حكم الترتيب في الكفارة
 :اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين

ر, وهذا قول جمهور العلماء بل أن الرتتيب واجب على ما يف آية الظها األول:

 وقول مالك والشعبي والزهري, بل ذهب مالك إلى اإلطعام ولم يذكر العتق.

                                                           

لْعنسخ ي يف ْعكربى  (,2360)لأبو دْلد  (,1111)لمسلم  (,1631)أخَجه ْعبخخري  (1)

 أطَْفه.ل (1260) (1644)لأح د  (,1111)لْبن مخجه  (,124)لْعرتمذي  (,3111)

 س

 ص
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 (:1/134)ل ابن عبد البر في االستذكار قا 

اَرَة اْلُمْفطِِر فِي َرَمَضاَن لِْلجِ   ُر اْلُكوفِيِّيَن إَِلى َأنَّ َكفَّ
ُّ َوالثَّْوِريُّ َوَسائِ

افِِعي َماِع َوَذَهَب الشَّ

َياِم أن , اَرِة اْلُمَظاِهِر َمْرَتَبةً َعامًِدا َكَكفَّ  َر بِالصِّ َوَذَهَبْت َجَماَعُتُهْم َأْيًضا إَِلى َأنَّ َمْن َكفَّ

ْهَراِن ُمَتتَابَِعْيِن مِْن َذلَِك.  . ـاه الشهرين متتابعان إال بن َأبِي َلْيَلى َفَقاَل َلْيَس الشَّ

  (:1/422)وقال الشوكاني في النيل  

َنَّ 
ِ
: ْل

ِّ
اَرَة بِاْلِخَصاِل الثَََّلِث َعَلى التَّْرتِيِب. َقاَل اْبُن اْلَعَربِي َظاِهُر اْلَحِديِث َأْيًضا َأنَّ اْلَكفَّ

  
َّ
 َنَقَلُه مِْن َأْمر  َبْعَد َعَدمِِه إَلى َأْمر  آَخَر, َوَلْيَس َهَذا َشْأَن التَّْخيِيِر, َوَناَزَع ِعيَاٌض   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

َؤاِل َقْد ُيْسَتْعَمُل  َؤاِل َعْن َذلَِك, َفَقاَل: إنَّ مِْثَل َهَذا السُّ فِي ُظُهوِر َداَلَلِة التَّْرتِيِب فِي السُّ

 . ـاهفِيَما ُهَو َعَلى التَّْخيِيِر. 

  (:1/355)قال الحافظ في الفتح 

ْطعَ  نَِة َواَل َيْعِرُف َمالٌِك َغْيَر اإْلِ  اِم, َواَل َيْأُخُذ بِِعْتق َواَل ِصَيام. َوَوَقَع فِي اْلُمَدوَّ

 ُمْعِضَلٌة اَل َيْهَتِدي إَِلى َتْوِجيِهَها َمَع ُمَص َقاَل بن َدقِيِق اْلِعيِد: 
َ
اَدَمِة اْلَحِديِث َوِهي

ِقيَن مِْن َأْصَحابِِه:  الثَّابِِت  َلُه َعَلىَغْيَر َأنَّ َبْعَض اْلُمَحقِّ ْستِْحبَاِب  َحَمَل َهَذا اللَّْفَظ َوَتَأوَّ
ِ
اال

 فِي َتْقِديِم الطََّعاِم َعَلى َغْيِرِه مَِن اْلِخَصاِل. 

ُهوا:  َتْرِجيَح الطََّعاِم َعَلى َغْيِرِه بَِأنَّ اهلَل َذَكَرُه فِي اْلُقْرآِن ُرْخَصًة لِْلَقاِدِر ُثمَّ ُنِسَخ َوَوجَّ

 َلُه فِي َحقِّ َهَذا اْلُحْكُم َواَل َيْلَزُم مِنُْه َنْسُخ اْلَفِضيَلِة 
ِ
ْختَِياِر اهلل

ِ
ْطَعاُم َأْيًضا ال ُح اإْلِ َفَيتََرجَّ

َر َقَضاَء َرَمَضاَن َحتَّى َدَخَل َرَمَضاُن آَخُر , اْلُمْفطِِر بِاْلُعْذرِ  َوَكَذا َأْخبََر بَِأنَُّه فِي َحقِّ َمْن َأخَّ

يَ  ْطَعاِم لَِجْبِر َفَواِت الصِّ ِذي ُهَو إِْمَساٌك َعِن الطََّعاِم َولُِش َولُِمنَاَسَبِة إِيَجاِب اإْلِ ُموِل اِم الَّ

َوُكلُّ َهِذِه اْلُوُجوِه اَل ُتَقاِوُم َما َوَرَد فِي اْلَحِديِث مِْن َتْقِديِم اْلِعْتِق َعَلى , َنْفِعِه لِْلَمَساكِينِ 

َيامِ  اَرُة َعَلى التَّْرتِيِب , الصِّ ْطَعاِم َسَواٌء ُقْلنَا اْلَكفَّ َأِو التَّْخيِيِر َفإِنَّ َهِذِه اْلُبَداَءَة إِْن َلْم  ُثمَّ اإْلِ

 اْستِْحَباَبهُ َتْقَتِض ُوُجوَب التَّْرتِيِب َفََل َأَقلَّ مِْن 
َ
وا َأْيًضا: بَِأنَّ َحِديَث , َأْن َتْقَتِضي َواْحَتجُّ

ْطَعامِ َعائَِشَة َلْم يَ  َم اْلَجَواُب َعنْ , َقْع فِيِه ِسَوى اإْلِ َذلَِك َقْبُل: َوَأنَُّه َوَرَد فِيِه مِْن  َوَقْد َتَقدَّ
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ْستِْحَباِب, َومِنُْهْم َمْن , آَخَر ِذْكُر اْلِعْتِق َأْيًضاَوْجه  
ِ
َومَِن اْلَمالِكِيَِّة َمْن َواَفَق َعَلى َهَذا اال

ِة َيُكو دَّ اَرَة َتْخَتلُِف بِاْختََِلِف اْْلَْوَقاِت َفِفي َوْقِت الشِّ ْطَعاِم َوفِي َقاَل إِنَّ اْلَكفَّ ُن بِاإْلِ

ِريَن. ِقي اْلُمَتَأخِّ ْوِم َوَنَقُلوُه َعْن ُمَحقِّ  .ـاه َغْيِرَها َيُكوُن بِاْلِعْتِق َأِو الصَّ

 أن الكفارة يجب أن تكون على الرتتيب المذكور يف الحديث. :َوِفيِه 

 كينًا.إطعام ستين مس :الثالث  صيام شهرين متتابعين. :الثاني  عتق الرقبة. :األول

 :حكم كفارة المجامع ألهله في نهار رضان وهو صائم
والكفارة واجبة, فقد ذهب جمهور العلماء على أن من أتى امرأته متعمًدا وهو 

وخالف ابن سيرين والنخعي والشعبي, , ار رمضان, أن يجب عليه الكفارةصائم يف هن

 الكفارة عليه. يف وجوب ملسو هيلع هللا ىلص وخَلفهم غير معترب لثبوت الحديث المأثور عن النبي

 قال اإلمام الصنعاني   (:277)في السبل 

اَرِة َعَلى َمْن َجاَمَع فِي نََهاِر َرَمَضاَن َعامًِدا.    اْلَحِديُث َدلِيٌل َعَلى ُوُجوِب اْلَكفَّ

مَّ , ُمْعِسًرا َكاَن َأْو ُموِسًراَوَذَكَر النََّوِويُّ َأنَُّه إْجَماٌع, 
تِِه َعَلى َأَحِد َفاْلُمْعِسُر َتْثُبُت فِي ذِ

َنَّهُ 
ِ
تِِه؛ ْل مَّ

افِِعيَِّة, َثانِيِهَما: اَل َتْسَتِقرُّ فِي ذِ  . اهـَلْم ُيَبيِّْن َلُه َأنََّها َباقَِيٌة َعَلْيِه.   ملسو هيلع هللا ىلص  ؛َقْوَلْيِن لِلشَّ

 أم على المرأة أيًضا؟ ,هل الكفارة على الرجل فقط
مرأة أو على أحدهما الوقد اختلف العلماء في الكفارة هل على الرجل و

 :إلى أقوال
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكفارة تجب على الرجل, والمرأة, على حد  :األول

 سواء.

وخالفهم الشافعية, وهو رواية عند أحمد, فقالوا: الكفارة إنما هي واجبة يف  :الثاني

 حق الرجل.

مواتية فعليها التفصيل حيث ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إن كانت  :الثالث

 الكفارة, وإن كانت مكرهة فليس عليه الكفارة. 

 س

 س
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 :قد دل الرجل على الحكم   ملسو هيلع هللا ىلص أن ال كفارة على النساء؛ ْلن النبي والصحيح

 الذي يجهله ولم يأمرها بالكفارة, وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز. 

هي رواية ال , ف«هلكُت وأهلكُت »وما جاء يف بعض الروايات أنه قال:  :تنبيه

وعلى القول بثبوهتا, سيكون المعنى أنه هلك بالفطر .تثبت, وقد أعلها العلماء

 والذنب, وأهلك غيره بالفطر.

 قال الحافظ  (:1/371)في الفتح 

اَرَة َعَلْيِه َوْحَدُه ُدوَن اْلَمْوُطوَءِة َوَكَذا   فِي  هقولَواْسُتِدلَّ بِإِْفَراِدِه بَِذلَِك َعَلى َأنَّ اْلَكفَّ

افِِعيَّةِ  َوبِِه َقاَل  ,اْلُمَراَجَعِة َهْل َتْسَتطِيع َوهل َتِجُد َوَغيُْر َذلَِك َوُهَو اْْلََصحُّ مِْن َقْوَلِي الشَّ

 
ُّ
اَرُة َعَلى اْلَمْرَأِة َأْيًضا َعَلى  ,َوَأُبو َثْور ,َوَقاَل اْلُجْمُهورُ  ,اْْلَْوَزاِعي وبن اْلُمنِْذِر َتِجُب اْلَكفَّ

 .ف  اْختََِل 

ةِ    َعَلْيَها َأْو َعَلى  ,َواْلُمَطاِوَعةِ  ,َواْْلََمةِ  ,َوَتَفاِصيَل َلُهْم فِي اْلُحرَّ
َ
َواْلُمْكَرَهِة َوَهْل ِهي

ُجِل َعنَْها ََلُم َعْن إِْعََلِم اْلَمْرَأةِ  ,الرَّ ََلُة َوالسَّ افِِعيَُّة بُِسُكوتِِه َعَلْيِه الصَّ َواْسَتَدلَّ الشَّ

اَرِة َمَع اْلَحاَجةِ بُِوُجوِب الْ  َنََّها َلْم َتْعَتِرْف  ؛َوُأِجيُب بَِمنِْع ُوُجودِ اْلَحاَجِة إِْذ َذاكَ  ,َكفَّ
ِ
ْل

ْوِج َعَلْيَها اَل ُيوِجُب َعَلْيَها ُحْكًما َما َلْم َتْعَتِرْف  ,َوَلْم َتْسَأْل  َوبَِأنََّها َقِضيَُّة  ,َواْعتَِراُف الزَّ

ُكوُت َعنَْها ,َحال   ْحتَِماِل َأْن َتُكوَن اْلَمْرَأُة َلْم َتُكْن َصاِئَمًة  َفالسُّ
ِ
اَل َيُدلُّ َعَلى اْلُحْكِم ال

ْشتَِراكِِهَما فِي َتْحِريِم  ,لُِعْذر  مَِن اْْلَْعَذارِ 
ِ
َها ال ُجِل َبَياٌن فِي َحقِّ ُثمَّ إِنَّ َبيَاَن اْلُحْكِم لِلرَّ

ْوِم كَ  ,اْلِفْطرِ  َوالتَّنِْصيُص َعَلى اْلُحْكِم فِي َحقِّ  ,َما َلْم َيْأُمْرُه بِاْلُغْسلِ َواْنَتَهاِك ُحْرَمِة الصَّ

 .َبْعِض اْلُمَكلَِّفيَن َكاف  َعْن ِذْكِرِه فِي َحقِّ اْلَباقِينَ 

ُكوِت َعْن ُحْكِم اْلَمْرَأِة َما َعَرَفُه مِْن َكََلِم َزْوِجَها بَِأنََّها   اَل َوُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن َسَبُب السُّ

ء  
ْ
  ,ُقْدَرَة َلَها َعَلى َشي

ُّ
ُجلِ  :َوَقاَل اْلُقْرُطبِي َ َعَلى الرَّ

اَرِة َهْل ِهي َوْحَدُه  اْخَتَلُفوا فِي اْلَكفَّ

اَرَتاِن َعنُْه َوَعنَْها َأْو َعَلْيِه َعْن َنْفِسهِ , َعَلى َنْفِسِه َفَقطْ   َوَعَليَْها ,َأْو َعَلْيِه َوَعَلْيَها َأْو َعَلْيِه َكفَّ
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ء  مِْن َذلَِك 
ْ
َنَُّه َساكٌِت َعِن اْلَمْرَأةِ َفيُْؤَخُذ  ؛َعنَْها َوَلْيَس فِي اْلَحِديِث َما َيُدلُّ َعَلى َشي

ِ
ْل

ُكوِت َأنََّها َكاَنْت َغْيَر َصائَِمة    ,ُحْكُمَها مِْن َدلِيل  آَخَر َمَع اْحتَِماِل َأْن َيُكوَن َسَبُب السُّ

 ِزَياَدٌة  (,َهَلْكُت َوَأْهَلْكُت )فِي َبْعِض ُطُرِق َهَذا اْلَحِديِث  لهقوَواْسَتَدلَّ َبْعُضُهْم بِ 
َ
َوِهي

َوَلْواَل َذلَِك َلْم  ,َتنْبِيٌه َعَلى َأنَُّه َأْكَرَهَها (َوَأْهَلْكُت ) ,قولهفِيَها َمَقاٌل َفَقاَل بن اْلَجْوِزيِّ فِي 

  .َيُكْن ُمْهلًِكا َلَها

اَرِة َبْل اَل َيْلَزُم مِْن ُقْلُت َواَل َيْلَزُم مِْن ذَ  ُد اْلَكفَّ اَرةِ   (َوَأْهَلْكُت ) قولهلَِك َتَعدُّ إِيَجاُب اْلَكفَّ

ُكنُْت َسَبًبا فِي تاثيم  :َأْي  (َوَأْهَلْكُت )َأثِْمُت  (َلْكُت هَ ) قولهَعَلْيَها َبْل ُيْحَتَمُل َأْن ُيِريَد بِ 

ْثِم َعَلى اْلُمَطاِوَعةِ َفَواَقْعتَها إِْذ اَل َرْيَب فِي ُح  ,من طاوعتنى َواَل َيْلَزُم مِْن َذلَِك  ,ُصوِل اإْلِ

اَرةِ   .َواَل َنْفُيَها ,إِْثَباُت اْلَكفَّ

اَرتِِه  :َأْي  (َلْكُت هَ )َأِو اْلَمْعنَى  ء  اَل َأْقِدُر َعَلى َكفَّ
ْ
 :َأْي  ( َوَأْهَلْكُت )َحيُْث َوَقْعُت فِي َشي

ِذي َجرَّ عَ  ْثمَ َنْفِسي بِِفْعلِي الَّ  اإْلِ
َّ
َياَدِة اْلَمْذُكوَرةِ  ,َلي ُه َبْعَد ُثُبوِت الزِّ َوَقْد َذَكَر  ,َوَهَذا ُكلُّ

 َأنَّ لِْلَحاكِِم فِي ُبْطََلنَِها َثََلَثَة َأْجَزاء  
ُّ
 .اْلَبْيَهِقي

  
ّ
ُل اْلَقْوِل فِيَها َأنََّها َوَرَدْت من َطِريق اْْلَْوَزاِعي ا َومن َطِريق بن ُعيَيْ  ,َوُمَحصَّ نََة َأمَّ

ََلِم ْبِن َعْبِد اْلَحِميِد َعْن ُعَمَر بِْن  ُد بُْن اْلُمَسيَِّب َعْن َعْبِد السَّ َد بَِها ُمَحمَّ ُّ َفَتَفرَّ
اْْلَْوَزاِعي

ِد ْبِن ُعْقبََة َعْن َعْلَقَمَة َعْن َأبِيِه َثََلَثُتهُ  ,َواْلَولِيِد ْبِن ُمْسلِم   ,َعْبِد اْلَواِحدِ  ْم َعِن َوَعْن ُمَحمَّ

 بُِدونَِها
ِّ
 َرَواُه َجِميُع َأْصَحاِب اْْلَْوَزاِعي

ُّ
 َقاَل اْلَبْيَهِقي

ِّ
َواةِ  ,اْْلَْوَزاِعي َوَكَذلَِك َجِميُع الرُّ

ُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َكاَن َحافًِظا ُمْكثًِرا إاِلَّ َأنَُّه َكاَن فِي آِخِر  ,َوُعَمرَ  ,َوُعْقبَةَ  ,َعِن اْلَولِيدِ  َوُمَحمَّ

 أَ 
َ
ْفَظَة ُأْدِخَلْت َعَلْيهِ  ,ْمِرِه َعِمي ٍّ النَّْيَساُبوِريُّ َعنُْه بُِدونَِها ,َفَلَعلَّ َهِذِه اللَّ

 ,َوَقْد َرَواُه َأُبو َعلِي

 َعْن َرُجل   :َوَيُدلُّ َعَلى ُبْطََلنَِها َما َرَواُه اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد َعْن َأبِيِه َقاَل 
ُّ
ُسئَِل اْْلَْوَزاِعي

َياَم قِيَل َلهُ  :َجاَمَع اْمَرَأَتُه فِي َرَمَضاَن َقاَل  اَرٌة َواِحَدٌة إاِلَّ الصِّ َفإِِن اْسَتْكَرَهَها  :َعَلْيِهَما َكفَّ

َياُم َوْحَدهُ  َد بَِها َأُبو َثْور  َعْن ُمَعلَّى ْبِن َمنُْصور  َعنُْه َقاَل  .َقاَل َعَلْيِه الصِّ َوأما بن ُعَيْينََة َفَتَفرَّ

 اْلُمَعلَّى َلْيَس بَِذاَك اْلَحافِظا
ُّ
َوتعقبه بن اْلَجْوِزيِّ بَِأنَُّه اَل َيْعِرُف َأَحًدا َطَعَن فِي  ,ْلَخطَّابِي
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َماِم َأْحَمَد إِنَُّه َكاَن  ,اْلُمَعلَّى  ,ُكلَّ َيْوم  فِي َحِديَثْيِن َأْو َثََلَثة   يخطئَوَغَفَل َعْن َقْوِل اإْلِ

َث  َياِم  :َوَقْد َقاَل اْلَحاكِمُ  ,مِْن ِحْفظِِه بَِهَذا َفَوَهمَ َفَلَعلَُّه َحدَّ َوَقْفُت َعَلى كَِتاِب الصِّ

ْفَظُة فِيهِ  ,لِْلُمَعلَّى بَِخطٍّ َمْوُثوق  بِهِ    ,َوَلْيَسْت َهِذِه اللَّ
َّ
اَرقْطنِي َوَزَعَم بن اْلَجْوِزيِّ َأنَّ الدَّ

 َلْم ُيْخِرْج َطِريَق ُعَقْيل  فِي  ,ُهَو َغَلٌط مِنْهُ وَ  ,َأْخَرَجُه مِْن َطِريِق ُعَقْيل  َأْيًضا
َّ
اَرقْطنِي َفإِنَّ الدَّ

نَنِ  ْسنَاِد الَِّذي ذكره َعنُه بن اْلَجْوِزيِّ بُِدونَِها ,السُّ  .َوَقْد َساَقُه فِي اْلِعَلل بِاإْلِ

ْوِج َعنْ  :َتْنِبيه     َعَلى الزَّ
اَرة  َواِحَدة  َوَعْن َمْوُطوَءتِِه َيُقوُل ُيْعَتَبُر  ,هُ اْلَقائُِل بُِوُجوِب َكفَّ

ْطَعاِم َأْطَعَم َما  ,َفإِْن َكاَنا مِْن َأْهِل اْلِعْتِق َأْجَزَأْت َرَقَبةٌ  ,َحاُلُهَما َوإِْن َكاَنا مِْن َأْهِل اإْلِ

َياِم صاما َجِميًعا ,َسَبَق  ُه َفإِِن اْخَتَلَف َحاُلُهَما فَ  ,َوإِْن َكاَنا مِْن َأْهِل الصِّ ِفيِه َتْفِريٌع َمَحلُّ

  . ـاهُكُتُب اْلُفُروِع. 

 هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؟
 { ٺ ٺ ٺ}ويشرتط أن تكون الرقبة مؤمنة؛ ْلية النساء قال اهلل تعالى: 

فإن عجز عن عتق الرقبة المؤمنة, انتقل إلى غيره من المكفرات, وما هو  ,[62:]ْعنسخء

 ابعين؛ فإن عجز عن ذلك انتقل إلى اإلطعام.أيسر منه, وهو صيام شهرين متت

 قال النووي  (:7/441)في شرحه على مسلم 

اَرِة َعَلْيِه إَِذا َجاَمَع َعامًِدا ِجَماًعا َأْفَسَد بِِه َصْوَم َيْوم    ًة ُوُجوُب اْلَكفَّ َوَمْذَهُب اْلُعَلَماِء َكافَّ

اَرُة ِعْتُق َرَقَبة  مُ  تِي َتُضرُّ بِاْلَعَمِل إِْضَراًرا َبيِّنًا مِْن َرَمَضاَن َواْلَكفَّ ْؤمِنَة  َسلِيَمة  مَِن اْلُعُيوِب الَّ

 ـاه َفإِْن َعَجَز َعنَْها َفَصْوُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيَن َفإِْن َعَجَز َفإِْطَعاُم ِستِّيَن مِْسكِينًا.

 :بيان كيفية الحساب في صيام الشهرين
الشهر, فإنه يعتمد القمر؛ حتى وإن انتهى الشهر  إذا صام من أول :الحالة األولى

  إلى تسعة وعشرين يوًما.

 إذا صام يف خَلل الشهر؛ فإنه يصوم عن كل شهر ثَلثين يوًما. :الحالة الثانية

 :بيان حكم القضاء والكفارة

 س

 س

 س
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من اْلحكام أن الرجل إذا أتى أهله يف هنار رمضان, وهو صائم فقد ويف الحديث:  

 القضاء والكفارة, على قول جماهير العلماء. أفطر, وعليه 

 بد البرقال ابن ع  (:1/134)في االستذكار 

اَرِة.    َواْخَتَلُفوا َأْيًضا فِي َقَضاِء َذلَِك اْلَيْوِم َمَع اْلَكفا

ِذي ُيِصيُب َأْهَلُه فِي َرَمَضاَن إِْطَعاُم ِستِّينَ َفَقاَل َمالٌِك:  ِذي َنْأُخُذ بِِه فِي الَّ نًا مِْسكِي الَّ

ء  َقاَل:  َوِصَياُم َذلَِك اْلَيْومِ 
ْ
اَرِة َرَمَضاَن فِي َشي  َوَليَْس اْلِعْتُق َوالنَّْحُر مِْن َكفَّ

 :
ُّ
ِذي َأْفَطَر َوَقاَل اْْلَْوَزاِعي َر بِاْلِعْتِق َأْو بِالطََّعاِم َصاَم َيْوًما َمَكاَن َذلَِك اْلَيْوَم الَّ إِْن َكفَّ

 َرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن َدَخَل فِيِهَما َقَضاُء َيْومِِه َذلَِك.َفإِْن َصاَم َشهْ 

 : اَرِة الظَِّهاِر.َوَقاَل الثَّْوِريُّ ُر مِْثَل َكفَّ  َيْقِضي اْلَيْوَم َوُيَكفِّ

 :
ُّ
افِِعي َياِم َوُيْحَتَمُل َوَقاَل الشَّ اَرُة َبَداًل مَِن الصِّ َر َأْن َتُكوَن اْلَكفَّ َأْن َيُكوَن  َيْحَتِمُل إِْن َكفَّ

اَرِة )َهِذِه  َر َوَيُصوَم َمَع اْلَكفَّ  َأْن ُيَكفِّ
َّ
اَرِة َولُِكلٍّ َوْجٌه َوَأَحبُّ إَِلي َياُم َبَداًل مَِن اْلَكفَّ الصِّ

 رواية الربيع(.

اَرُة.وقال المزين عنه:   فيمن وطئ اْمَرَأَتُه َفَأْوَلَج َعامًِدا َكاَن َعَلْيِه اْلَقَضاُء َواْلَكفَّ

ُد ْبُن اْلَحَسِن َوَأُبو َثْور  َوَأْحَمُد ْبُن َحنَْبل  وَ  َقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوَأُبو ُيوُسَف َوُمَحمَّ

اَرِة الظَِّهاِر. َوإِْسَحاُق:  ُر مِْثَل َكفَّ  َوَيْقِضي َيْوًما َمَكاَنُه َوُيَكفِّ

 :
ِ
َبِي َعْبِد اهلل

ِ
ِذي ُيَجامِ َوَقاَل اْْلَْثَرُم ُقْلُت ْل ُر َأَلْيَس َعَلْيِه َأْن الَّ ُع فِي َرَمَضاَن ُثمَّ ُيَكفِّ

 َواَل ُبدَّ َأْن َيُصوَم َيْوًما َمَكاَنُه.َقاَل: َيُصوَم َيْوًما َمَكاَنُه. 

اَرِة َقَضاًء َأنَُّه َلْيَس فِي َخَبِر َأبِي ُهَرْيَرَة َواَل َخَبِر َعائَِشةَ  ِة َمْن َلْم َيَر َمَع اْلَكفَّ  َومِْن ُحجَّ

اَرُة َفَقْط َوَلْو َكاَن اْلَقَضاُء  اِ  َلُهَما ِذْكُر اْلَقَضاِء َوإِنََّما فِيِهَما اْلَكفَّ َواَل فِي َنْقِل اْلُحفَّ

اَرِة.  َواِجًبا َلَذَكَرُه َمَع اْلَكفَّ

اَرِة َحِديُث َعْمِرو بِْن ُشَعْيب  َعْن َأبِ  ِة َمْن َرَأى اْلَقَضاَء َمَع اْلَكفَّ ِه َومِْن ُحجَّ يِه َعْن َجدِّ

 َوَقْعُت َعَلى اْمَرَأتِي فِي َرَمَضاَن َفَذَكَر مِثْ 
ِ
َل َأنَّ َأْعَرابِيًّا َجاَء َينْتُِف َشْعَرُه َفَقاَل َيا َرُسوَل اهلل
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ِ
 َيْوًما َمَكاَنُه. ملسو هيلع هللا ىلصَحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة َوَزاَد َوَأَمَرُه َرُسوُل اهلل

َ
 َأْن َيْقِضي

َشاُم ْبُن َسْعد  َعْن َأبِي َسَلَمَة َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُجًَل َأْفَطَر فِي َرَمَضاَن َوَقْد َرَواُه هِ 

اَ  فِيِه فِي َمْوِضَعْيِن َأَحُدُهَما َأنَُّه َجَعَلُه َعْن َأبِي َسَلَمَة َوإِنََّما ُهَو َعْن ُحَمْيد   َفَخاَلَف اْلُحفَّ

ْوِم َقاَل فِيِه ُكْلُه َأْنَت َوَأْهُل َبْيتَِك َوُصْم َيْوًما َمَكاَنُه.َواْْلَخُر َأنَُّه َزاَد فِيِه ذِكْ   َر الصَّ

َوِهَشاُم ْبُن سعد ال يحتج به يف حديث بن ِشَهاب  َومِْن ِجَهِة النََّظِر َواْلِقَياِس َأنَّ 

ِذي َركَِبُه َواْلَقَضاَء َبَدٌل مَِن الْ  ْنِب الَّ اَرَة ُعُقوَبٌة لِلذَّ ِذي َأْفَسَدُه َفَكَما اَل ُيْسِقُط اْلَكفَّ َيْوِم الَّ

ُه بِاْلَوْطِئ اْلَبَدُل إَِذا َأْهَدى َفَكَذا َقَضاُء اْليَْوِم َواهلُل َأْعَلُم.  ـ .اه َعِن اْلُمْفِسِد َحجَّ

 :حكم المرأة إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان
 :علماء في ذلكوإذا ُأكِرَهت المرأة فقد اختلف ال

 إلى وجوب القضاء عليها. :ذهب بعضهمف

وهذا هو الصحيح إن كان إكراهها , إلى أنه ال قضاء عليها :وذهب بعضهم

 .[101:]ْعنحص { ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}: محقًقا, قال اهلل 

 :وهو يجامع أهله ,حكم من طلع عليه الفجر
  :في هذه المسألة تفصيل عند أهل العلم 

يت أهله؛ فإن ترك, ونزع, فليس عليه قضاء, وال من طلع عليه الفجر وهو يأ :األول

 كفارة, وصيامه صحيح.

من استدام الجماع ولم يقطع, فقد اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء  :الثاني

 والكفارة أم أنه ال قضاء عليه وال كفارة؛ ْلنه استدام أمًرا جائًزا له؟ 

 :لقضاء, والكفارة, وهو أنه إذا استدام الجماع, فإنه يجب عليه ا والصحيح

 ترجيح اإلمام ابن قدامة رحمه اهلل يف المغني. 

 :حكم من جامع أهله في يوم واحد مرتين
 وإن جامع يف يوم واحد مرتين, فعليه كفارة واحدة, ْلنه قد أفطر باْلولى. 

 س

 س

 س
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مرة  جامعها  أن عليه كفارة عن كلومن جامع أهله مرة ثانية قبل أن يؤدي الكفارة 

 متعمًدا. وهو صائم

 :ثم جامع أهله في نهار رمضان ,الشرابأو  ,من أفطر بالطعام حكم
 :اختلف العلماء في هذه المسألة

إلى وذهب الشافعي رحمه اهلل: , ليه الكفار والقضاءإلى أنه عفذهب جمهورهم: 

أنه ال كفارة عليه, وهذا هو اْلظهر؛ ْلن بعض أهل العلم يرى أن الكفارة وقعت عليه 

انتهاك الشهر, وانتهاك الصوم, والصحيح أن ال كفارة عليه إال إذا كان فطره بسبب 

  بالجماع.

 :ثم تبين له خالف ذلك ,حكم من جامع أهله ظاًنا عدم طلوع الفجر 
ومن أتى أهله ظاًنا عدم طلوع الفجر, ثم تبين له خَلف ذلك, فَل قضاء عليه, وال 

مع من أهل العلم, ْلنه ليس بمخاطب كفارة, وهو قول سعيد بن جبير, ومجاهد, وج

 { ائەئ ائ ى ى ې ې ې}: بجهله, وهو داخل يف قول اهلل 
 وجوب القضاء والكفارة . إلىوذهب جمهور العلماء  [281:]ْعبقَة

أو أكل قيل  فيمن أكل ظاًنا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له خَلف ذلكمثله و

 .الغروب ظانًا أن اليوم قد انتهى 

ك, أن الصيام باطل, و ليس بآثم؛ ْلنه لم يتعمد ذلعلماء إلى فذهب جمهور ال

وعليه أن يقضي يوًما؛ ْلنه يف حكم من تعمد أن , وإنما حصل له الخطأ يف الفطر

 يأكل, أو يشرب, واهلل أعلم.

(:42/451)ما في مجموع الفتاوى قال شيخ اإلسالم ك 

 :ْهِل اْلِعْلِم َهِذِه اْلَمْسَأَلُة ِفيَها َثاَلَثُة َأْقَواٍل أِلَ 
اَرَة َوُهَو اْلَمْشُهوُر مِْن َمْذَهِب َأْحَمد. :َأَحُدَها  َأنَّ َعَلْيِه اْلَقَضاَء َواْلَكفَّ

اِني َأنَّ َعَلْيِه اْلَقَضاَء َوُهَو َقْوٌل َثان  فِي َمْذَهِب َأْحَمد َوُهَو َمْذَهُب َأبِي َحنِيَفَة  :َوالثَّ

 س

 س
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 .  َوَمالِك 
ِّ
افِِعي  َوالشَّ

اِلُث َوا اَرَة.  :لثَّ  اَل َقَضاَء َعَلْيِه َواَل َكفَّ

َلِف: َكَسِعيِد ْبِن ُجَبْير  َوُمَجاِهد  َواْلَحَسُن َوإِْسَحاَق وَداُود  َوَهَذا َقْوُل َطَوائَِف مِْن السَّ

َن َلُه َأنَُّه َلْم مَّ َتَبيَّ َوَأْصَحابِِه َواْلَخَلِف. َوَهُؤاَلِء َيُقوُلوَن: َمْن َأَكَل ُمْعَتِقًدا ُطُلوَع اْلَفْجِر ثُ 

ِريَعِة َوَداَلَلِة , َيْطُلعْ  َفََل َقَضاَء َعَلْيِه. َوَهَذا اْلَقْوُل َأَصحُّ اْْلَْقَواِل َوَأْشَبُهَها بُِأُصوِل الشَّ

نَِّة َوُهَو قِيَ  َعْن النَّاِسي  ةَ َفإِنَّ اهلَل َرَفَع اْلُمَؤاَخذَ , اُس ُأُصوِل َأْحَمد َوَغْيِرهِ اْلكَِتاِب َوالسُّ

َوَهَذا ُمْخطٌِئ, َوَقْد َأَباَح اهلُل اْْلَْكَل َواْلَوْطَء َحتَّى َيَتَبيََّن اْلَخيُْط اْْلَبَْيُض مِْن , َواْلُمْخطِئِ 

ُحوِر, َوَمْن َفَعَل َما ُنِدَب إَلْيِه, َوُأبِي َح َلُه, اْلَخْيِط اْْلَْسَوِد مِْن اْلَفْجِر, َواْسَتَحبَّ َتْأِخيَر السُّ

ْط, َفَهَذا َأْوَلى بِاْلُعْذِر مِْن النَّاِسي, َوَاهلُل َأْعَلُم.   . اهـَلْم ُيَفرِّ

 :فهل تلزمه كفارة المجامع ,حكم من أفطر بالجماع مسافًرا
 ومن أفطر بالجماع مسافرا فليس عليه كفارة وإنما عليه القضاء.

 (:131\7)رام قال الشيخ ابن العثيمين في فتح ذي الجالل واإلك 

م يف رمضان, وأن يكون أن يكون الصووالحاصل أن الكفارة يشرتط فيها شرطان:  

بناًء على هذين القيدين لو أن اإلنسان جامع يف قضاء رمضان فَل كفارة له,  واجبا عليه

ولو جامع يف رمضان وهو صائم لكن صومه ليس بواجب, كما لو كان مسافرا فَل 

لرجل سافر هو وزوجته وصاما, ويف أثناء اليوم جامع كفارة عليه, وهذا يحصل 

زوجته, فنقول: الجماع مباح, ولكنك أفطرت فعليك القضاء, وأما الكفارة فَل 

 كفارة, وعليه فيجوز للمسافر أن يفطر بالجماع كما يجوز أن يفطر باْلكل والشرب. 

ا, أو أكل أو شرب إنه ال يجوز إال إذا نوى اإلفطار أوال ثم جامع ثاني وأما من قال:

أنه أفطر بالشرب وهو   ملسو هيلع هللا ىلصضعيف بَل شك؛ ْلنه ثبت عن النبي   قولهثم جامع ف

م يف التفريق: إنه قد يحتاج إلى قولهصائم يف السفر, وال فرق بين هذا وهذا, وأما 

 س
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 اْلكل والشرب فيفطر بخَلف الجماع, فجوابه من وجهين: 

 أكثر من احتياجه إلى اْلكل والشرب إنه ربما يحتاج إلى الجماع  أن نقول: :األول

يجوز للمسافر إذا صام أن يأكل ويشرب ولو بدون حاجة, يعني  أننا نقول: :الثاني

 . اهـولو لم يكن به جوعا وال عطشا. 

 هل التتابع في صيام الكفارة ينقطع إذا أفطر لعذر؟
أهله وهو  اختلف العلماء يف مسألة التتابع يف صيام الشهرين يف كفارة من جامع 

 صائم: 

بأنه ينقطع إذا أفطر لغير ما عذر, ويجب عليه أن يعود من أول  :فقال بعضهم

 الشهرين, وهذا هو القول الصحيح. 

 إلى أنه ال ينقطع الصوم بذلك, وهذا يخالف ظاهر النص. :وذهب بعضهم

وال يوجب القطع الحيض, والنفاس, والمرض؛ ْلهنا من اْلعذار التي ال تقطع 

والنفساء,  الحائض, فقد أمر اهلل , الكفارات, كما تقطع صيام الفرض صيام

ورخص للمريض يف الفطر فيه, فمن باب أولى يف الكفارة, , بالفطر يف صيام رمضان

  وال عربة بالخَلف يف ذلك.

 حكم من صام الكفارة فهل يقطعه العيد؟ 
 ر العيد.ومن كان صائًما يف الكفارة ودخل عليه العيد, وعليه أن يفط

َفَصلَّى َقبَْل الُخْطَبِة, ُثمَّ َخَطَب , ففي الصحيحين: من حديث ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب 

َها النااُس، إِنا َرُسوَل اهَّللِ »النَّاَس, َفَقاَل:  ا  ملسو هيلع هللا ىلصَيا َأيُّ َقْد َنَهاُكْم َعْن ِصَياِم َهَذْيِن الِعيَدْيِن، َأما

ا اآلَخُر َفَيْوٌم َتْأُكُلوَن ِمْن ُنُسكُِكمْ َأَحُدُهَما َفَيْوُم فِْطرُِكْم مِ  وهو يف  .(1) «ْن ِصَياِمُكْم، َوَأما

 .الصحيحين أيًضا من حديث أبي سعيد الخدري 
رخص لمن لم يجد الهدي أن  ملسو هيلع هللا ىلصوأما أيام التشريق فيصومها ْلن رسول اهلل 

                                                           

 (.1131(, لمسلم )1111أخَجه ْعبخخري ) (1)

 س

 س
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, َعِن اْبِن عُ  لَْم », َقااَل:  َمرَ يصومها, ففي الصحيحين َعْن َعائَِشَة, َوَعْن َسالِم 

اِم التاْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن، إاِلا لَِمْن لَْم َيِجِد الَهْديَ  ْص فِي َأيا , ولهذا حكمه, واهلل «ُيَرخا

 أعلم. 

 :حكم من عجز عن الكفارة لإلعسار
ذهب بعض أهل العلم إلى سقوطها عنه, وذهب بعضهم إلى بقائها يف الذمة, وهذا 

 هو الصحيح.

  (:1/373)باري الحافظ في فتح القال  

اَرةِ َوَقاَل بن َدقِيِق اْلِعيِد:  ِة اْلَمَذاِهُب َفِقيَل إِنَُّه َدلَّ َعَلى ُسُقوِط اْلَكفَّ َتَباَينَْت فِي َهِذِه اْلِقصَّ

اَرة ال تصرف إَِلى النَّْفِس َواَل إَِلى اْلِعيَ  َن اْلَكفَّ
ِ
ْعَساِر اْلُمَقارن لُوُجوهبَا؛ ْل اِل َوَلْم بِاإْلِ

 
ُّ
تِِه إَِلى ِحيِن َيَساِرِه َوُهَو أَ  ملسو هيلع هللا ىلصُيَبيِِّن النَّبِي افِِعيَّةِ اْستِْقَراَرَها فِي ِذمَّ َوَجَزَم بِِه , َحُد َقْوَلِي الشَّ

 . ِدينَار  مَِن اْلَمالِكِيَّةِ  ِعيَسى ْبنُ 

 :
ُّ
ْعَساِر َيْسَتْغِفُر اهلَل َواَل َيُعوُد َوَيَتَأيَّ َوَقاَل اْْلَْوَزاِعي ُد َذلَِك بَِصَدَقِة اْلِفْطِر َحْيُث َتْسُقُط بِاإْلِ

 اْلُمَقاِرِن لَِسَبِب ُوُجوبَِها َوُهَو ِهََلُل اْلِفْطِر َلكِنَّ اْلَفْرَق َبْينَُهَما َأنَّ َصَدَقَة اْلِفْطِر َلَها َأَمدٌ 

اَرَة اْلِجَماِع اَل َأَمَد َلَها َفَتْستَ  ِة َوَلْيَس فِي اْلَخَبِر َما َيُدلُّ َعَلى َتنَْتِهي إَِلْيِه َوَكفَّ مَّ ِقرُّ فِي الذِّ

 إِْسَقاطَِها َبْل فِيِه َما َيُدلُّ َعَلى اْستِْمَراِرَها َعَلى اْلَعاِجِز. 

ِف فِيِه َلْيَس َوَقاَل اْلُجْمُهوُر:  ِذي َأِذَن َلُه فِي التََّصرُّ ْعَساِر َوالَّ
اَرُة بِاإْلِ  اَل َتْسُقُط اْلَكفَّ

اَرِة. عَ  : َلى َسبِيِل اْلَكفَّ ْهِريُّ ُجِل َوإَِلى َهَذا نََحا ُثمَّ اْخَتَلُفوا َفَقاَل الزُّ ُهَو َخاصٌّ بَِهَذا الرَّ

 إَِماُم اْلَحَرَمْيِن َوُردَّ بَِأنَّ اْْلَْصَل َعَدُم اْلُخُصوِصيَِّة. 

 ِسَخُه. َبْعُضُهْم ُهَو َمنُْسوٌخ َوَلْم ُيَبيِّْن َقائُِلُه َناَوَقاَل: 

ِذيَن ُأمَِر بَِصْرفَِها إَِلْيِهْم َمْن اَل َتْلَزُمُه َنَفَقُتُه مِْن َأَقاِربِِه َوُهَو َوقِيَل:  اْلُمَراُد بِاْْلَْهِل الَّ

َح  َواَيِة اْلُمَصرِّ تِي فِيَها ِعَياُلَك َوبِالرِّ َواَيِة اْْلُْخَرى الَّ َف بِالرِّ افِِعيَِّة َوُضعِّ ِة َقْوُل َبْعِض الشَّ

ْذِن َلُه فِي اْْلَْكِل مِْن َذلَِك.   بِاإْلِ
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اَرَة َلُهْم َوَهَذا ُهَو َظاِهُر َوقِيَل:  ا َكاَن َعاِجًزا َعْن َنَفَقِة َأْهلِِه َجاَز َلُه َأْن َيْصِرَف اْلَكفَّ َلمَّ

ِذي َحَمَل َأْصَحاَب اْْلَْقَواِل اْلَماِضَيِة َعَلى َما َقاُلوهُ  بَِأنَّ اْلَمْرَء اَل َيْأُكُل  اْلَحِديِث َوُهَو الَّ

اَرِة َنْفِسِه.   مِْن َكفَّ

ينِ  ُّ الدِّ
ْيُخ َتِقي اَرِة َبْل َقاَل الشَّ ْعَطاُء اَل َعَلى ِجَهِة اْلَكفَّ : َوَأْقَوى مِْن َذلَِك َأْن ُيْجَعَل اإْلِ

َدَقِة لَِما ِق َعَلْيِه َوَعَلى َأْهلِِه بِتِْلَك الصَّ اَرُة  َعَلى ِجَهِة التََّصدُّ ا اْلَكفَّ َظَهَر مِْن َحاَجتِِهْم َوَأمَّ

تِِه َمْأُخوًذا مِْن َهَذا اْلَحِديِث. مَّ
  .ـاه َفَلْم َتْسُقْط بَِذلَِك َوَلكِْن َلْيَس اْستِْقَراُرَها فِي ذِ

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/278)في السبل  

 ِن لِْلُعَلَماِء: فِيِه َقْواَل )اْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك(:  :قولهوَ 

اَراِت َأْن اَل ُتْصَرَف فِي النَّْفِس َلكِنَُّه   :َأَحُدُهَما اَرٌة َومِْن َقاِعَدِة اْلَكفَّ   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َهِذِه َكفَّ

ُه بَِذلَِك   َورُ َدَّ بَِأنَّ اْْلَْصَل َعَدُم اْلُخُصوِصيَِّة., َخصَّ

اِني عْ أَ  :الثَّ اَرَة َساقَِطٌة َعنُْه إِلِ  َساِرِه. نَّ اْلَكفَّ

  
ٍّ
َر اهَّللُ َعنْك»: َوَيُدلُّ َلُه َحِديُث َعلِي إالَّ َأنَُّه َحِديٌث , «ُكْلُه َأْنَت َوِعَياُلك َفَقْد َكفا

ِذي َأْعَطاُه , َضِعيٌف  تِِه, َوَالَّ َيٌة فِي ذِمَّ
َصَدَقًة َعَلْيِه َوَعَلى َأْهلِِه, لَِما َعَرَفُه    ملسو هيلع هللا ىلصَأْو َأنََّها َباقِ

 َحاَجتِِهْم. مِنْ   ملسو هيلع هللا ىلص

َنَُّه َأَباَح َوَقاَل َجَماَعٌة: 
ِ
اَرَة َغيُْر َواِجبَة  َأْصًَل اَل َعَلى ُموِسر  َواَل ُمْعِسر  َقاُلوا: ْل إنَّ اْلَكفَّ

َنَّ الْ 
ِ
؛ ْل ُمَراَد َلُه َأْن َيْأُكَل مِنَْها َوَلْو َكاَنْت َواِجَبًة َلَما َجاَز َذلَِك َوُهَو اْستِْداَلٌل َغْيُر َناِهض 

 
ِ
اَرٌة َبْل فِيَها اال تِي َظاِهٌر فِي اْلُوُجوِب َوإَِباَحُة اْْلَْكِل اَل َتُدلُّ َعَلى َأنََّها َكفَّ ْحتَِمااَلُت الَّ

 .اهـَعَلى َما َعلَِم مِْن اْْلَيِة.   ملسو هيلع هللا ىلصبَِأنَُّه اتََّكَل  :  َوُأِجيَب ...    َسَلَفْت 

 :العدد في اإلطعام في كفارة المجامع
وا هل ُيجزئ أن ُيطعم ستين مسكينا مرة واحدة, أو ُيطعم ستة مساكين واختلف

عشر مرات, أو عشرة مساكين ست مرات, والصحيح يف هذه المسألة أنه يجب عليه 

أن يطعم ستين مسكينًا كل مسكين غير المسكين اْلول وال يضر إطعامهم واحدة أو 

 س
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 متفرقين. 

 :مقدار اإلطعام لكل مسكين
  :علم في مقدار اإلطعاماختلف أهل ال 

 صاع لكل مسكين.  :فقال بعضهم

 نصف صاع لكل مسكين. :وقال بعضهم

 وقالوا غير ذلك.  مد لكل مسكين.  :وقال بعضهم

  :لمرة  واحدة. والصحيح , , أو غداء  , أو عشاء   أنه ُيعطى ما يكفيه من طعام 

 المستعان.وهناك أحكام أخرى متعلقة هبذا الباب نكتفي بما تقدم واهلل 

 قال اإلمام الصنعاني   (:271-3/278)في السبل 

 َواْعَلْم َأنَّ َهَذا َحِديٌث َجلِيٌل َكثِيُر اْلَفَوائِِد. 

ْن َأْدَرَك ُشُيوَخنَا َقاَل اْلُمَصنُِّف فِي َفْتِح اْلَباِري:  ِريَن مِمَّ إنَُّه َقْد اْعَتنَى َبْعُض اْلُمَتَأخِّ

َدْيِن, َجَمَع فِيَها َأْلَف َفائَِدة  بَِهَذا اْلَحِديِث َفَتكَ   . اهـَوَفائَِدة .   لََّم َعَلْيِه فِي ُمَجلَّ

 

 

 

** 
 

 
 

 

 س



 
 

U 

127 

 صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

َشَة َوُأمِّ َسَلَمةَ  َوَعنْ )  -678, 677
ُيْصبُِح ُجنًُبا ِمْن  َكانَ   ملسو هيلع هللا ىلص َأنا النابِيا »:  َعائِ

َواَل »َزاَد ُمْسلٌِم فِي َحِديِث ُأمِّ َسَلَمَة:   .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) «َوَيُصومُ ِجَماٍع، ُثما َيْغَتِسُل 

 (.(2) «َيْقِضي

F ساق المصنف  :الشرح  :جواز تأخير الغسل إلى بعد  لبيانهذا الحديث

كان  ملسو هيلع هللا ىلصوساق الحافظ الحديث بالمعنى, وإال: فلفظ البخاري؛ أن رسول اهلل , الفجر

 ملسو هيلع هللا ىلصجنب من أهله, ثم يغتسل ويصوم. وأما لفظ مسلم: كان النبي  يدركه الفجر وهو

 يصبح جنبا من غير حلم, ثم يصوم.

فإن وهو جنب الفجر عليه وهذه المسألة عليها جماهير أهل العلم, أنه إن طلع 

 صومه صحيح, وال يضره ذلك, وعيله أن يغتسل ويصلي.

, َقاَل: َسِمْعُت ويف مسلم:  , َيُقوُل فِي , َبا ُهَرْيَرَة أَ من حديث َأبِي َبْكر  َيُقصُّ

ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث «َمْن َأْدَرَكُه اْلَفْجُر ُجنًُبا َفاَل َيُصمْ »َقَصِصِه:   -, َفَذَكْرُت َذلَِك لَِعْبِد الرَّ

َبِيِه 
ِ
ْحَمِن َواْنَطَلْقُت َمَعُه, َحتَّى َدَخْلنَا -ْل َشَة َوُأمِّ  َفَأْنَكَر َذلَِك, َفاْنَطَلَق َعْبُد الرَّ

َعَلى َعائِ

ْحَمِن َعْن َذلَِك, َقاَل: َفكِْلَتاُهَما َقاَلْت:  َسَلَمةَ   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النابِيُّ », َفَسَأَلُهَما َعْبُد الرَّ

 َقاَل: َفاْنَطَلْقنَا َحتَّى َدَخْلنَا َعَلى َمْرَواَن, َفَذَكَر َذلَِك  «ُيْصبُِح ُجنًُبا ِمْن َغْيرِ ُحُلٍم، ُثما َيُصومُ 

ْحَمِن, َفَقاَل َمْرَواُن: َعَزْمُت َعَليَْك إاِلَّ َما َذَهبَْت إَِلى َأبِي ُهَرْيَرَة, َفَرَدْدَت َعَليْهِ   َلُه َعْبُد الرَّ

ْحَمنِ  , َما َيُقوُل: َقاَل: َفِجْئنَا َأَبا ُهَرْيَرَة, َوَأُبو َبْكر  َحاِضُر َذلَِك ُكلِِّه, َقاَل: َفَذَكَر َلُه َعْبُد الرَّ

َن َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َأُهَما َقاَلَتاُه َلَك؟ َقاَل: َنَعْم, َقاَل: ُهَما َأْعَلُم, ُثمَّ َردَّ َأُبو ُهَرْيَرَة َما َكا

َيُقوُل فِي َذلَِك إَِلى اْلَفْضِل ْبِن اْلَعبَّاِس, َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َسِمْعُت َذلَِك مَِن اْلَفْضِل, َوَلْم 

                                                           

 .(1110,  1106)لمسلم  (,1632-1631)أخَجه ْعبخخري  (1)

 . (1106)أخَجه مسلم  (2)
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  َأْسَمْعهُ 
ِّ
ا َكاَن َيُقوُل فِي َذلَِك, ُقْلُت لَِعْبِد ملسو هيلع هللا ىلصمَِن النَّبِي , َقاَل: َفَرَجَع َأُبو ُهَرْيَرَة َعمَّ

 .(1) "َيُصومُ  اْلَملِِك: َأَقاَلَتا: فِي َرَمَضاَن؟ َقاَل: َكَذلَِك َكاَن ُيْصبُِح ُجنًُبا مِْن َغيِْر ُحُلم  ُثمَّ 

, وأن العمل على يث أبي هريرة وقد ذهب جمهور العلماء ذهبوا إلى نسخ حد

 :  ويف الصحيحين: من حديث َعائَِشةُ ,  حديث عائشة وأم سلمة
ُّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي

 .(2) «ُيْدِرُكُه الَفْجُر فِي َرَمَضاَن َوُهَو ُجنٌُب، ِمْن َغْيرِ ُحْلٍم، َفَيْغَتِسُل َوَيُصومُ »

  َأنَّ َرُجًَل َجاءَ ,  ويف مسلم: من حديث َعاِئَشةَ 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى النَّبِي

َ
َيْسَتْفتِيِه, َوِهي

ََلُة َوَأَنا ُجنٌُب, َأَفَأُصوُم؟ َفَقاَل  , ُتْدِرُكنِي الصَّ
ِ
َتْسَمُع مِْن َوَراِء اْلَباِب, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
اَلُة َوَأَنا ُجنٌُب َفَأُصومُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل َلنَا, َيا َرُسوَل َفَقاَل: َلْسَت مِثْ  «َوَأَنا ُتْدِرُكنِي الصا

َر, َفَقاَل:  َم مِْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ , َقْد َغَفَر اهلُل َلَك َما َتَقدَّ
ِ
َواهَّللِ، إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأُكوَن »اهلل

ِقي ِه، َوَأْعَلَمُكْم بَِما َأتا  .(3) «َأْخَشاُكْم لِلا

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/271)في السبل 

, َدلِي فِيِه:  َباِح َوُهَو ُجنٌُب مِْن ِجَماع  ِة َصْوِم َمْن َأْصَبَح َأْي َدَخَل فِي الصَّ ٌل َعَلى ِصحَّ

: , اْلُجْمُهورُ  َوإَِلى َهَذا َذَهَب  إنَُّه إْجَماٌع, َوَقْد َعاَرَضُه َما َأْخَرَجُه َأْحَمُد َوَقاَل النََّوِويُّ

 َة قَ َواْبُن ِحبَّاَن مِْن َحِديِث َأبِي ُهَرْيرَ 
ِ
اَلِة »: ملسو هيلع هللا ىلص اَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َصاَلةِ  -إَذا ُنوِدَي لِلصا

ْبِح  َوَأنَّ َأَبا َوَأَجاَب اْلُجْمُهوُر بَِأنَُّه َمنُْسوٌخ, . «َوَأَحُدُكْم ُجنٌُب َفاَل َيُصْم َيْوَمهُ  -الصُّ

َشَة َوُأمِّ َسَلمَ 
ا ُرِوَي َلُه َحِديُث َعائِ َما,: َوَيُدلُّ لِلنَّْسِخ َما قولهَة َوَأْفَتى بِ ُهَرْيَرَة َرَجَع َعنُْه َلمَّ

َوَقْد َذَهَب إَلى النَّْسِخ اْبُن اْلُمنِْذِر, , ْسلٌِم وذكر حديث عائشة السابقَأْخَرَجُه مُ 

 َوَغْيُرهُ 
ُّ
, ملسو هيلع هللا ىلص ا بِهَوَهَذا اْلَحِديُث َيْدَفُع َقْوَل َمْن َقاَل: إنَّ َذلَِك َكاَن َخاصًّ , َماَواْلَخطَّابِي

َحتَّى َقاَل اْبُن َعبِْد  يَث َعائَِشَة َأْقَوى َسنًَدابَِأنَّ َحدِ : َردَّ اْلُبَخاِريُّ َحِديَث َأبِي ُهَرْيَرةَ وَ 

 : ا َحِديُث َأبِي ُهَرْيَرَة , إنَُّه َصحَّ َوَتَواَترَ اْلَبرِّ َواَياِت َأنَُّه َكاَن ُيْفتِي بِِه,  َوَأمَّ َفَأْكَثُر الرِّ

ِريِق.َوِرَواَيُة الرَّ  ِة الطَّ ُح لُِقوَّ , َوَمَع التََّعاُرِض ُيَرجَّ  .واهلل أعلم ـ.اه ْفِع َأَقلُّ

                                                           

 (.1106أخَجه مسلم ) (1)

 (.1106(, لمسلم )1630أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.1110أخَجه مسلم ) (3)
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 حكم من مات وعليه صوم

   ; َعائَِشةَ  َوَعنْ ) -679
ِ
َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

 (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) «َعنُْه َولِيُّهُ 

F ساق المصنف  :الشرح  :لبيان حكم من مات وعليه صوم.الحديث 

َقاَل: ,  من حديث اْبِن َعبَّاس  واللفظ للبخاري:  (2)يف الصحيحينويف الباب ما 

 
ِّ
, َأَفَأْقِضيِه ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إَِلى النَّبِي ي َماَتْت َوَعَلْيَها َصْوُم َشْهر   إِنَّ ُأمِّ

ِ
, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 . «َنَعْم، َقاَل: َفَدْيُن اهَّللِ َأَحقُّ َأْن ُيْقَضى»ا؟ َقاَل: َعنْهَ 

  ويف رواية للبخاري ومسلم:
ِّ
: َقاَلِت اْمَرَأٌة لِلنَّبِي ي َماَتْت »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن اْبِن َعبَّاس  إِنا ُأمِّ

 .«َوَعَلْيَها َصْوُم َنْذرٍ 

إْذ َأَتْتُه اْمَرَأٌة َفَقاَلْت: إنِّي  ملسو هيلع هللا ىلصوِل اهَّللِ  بَْينَا َأَنا َجالٌِس ِعنَْد َرُس »َقاَل:  ُبَرْيَدةَ  َوَعنْ 

َها َعَلْيِك اْلِميَراُث،  َها َماَتْت َفَقاَل: َوَجَب َأْجُرِك َوَردا ي بَِجاِرَيٍة َوإِنا ْقُت َعَلى ُأمِّ َتَصدا

ُه َكاَن َعَلْيَها َصْوُم َشْهرٍ َأَفَأُصوُم َعْنَها؟  َقاَل: ُصوِمي َعنَْها، َقاَلْت: َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهَّللِ إنا

ي َعنَْها َها لَْم َتُحجا َقطُّ َأَفَأُحجُّ َعنَْها؟ َقاَل: ُحجِّ  أخرجه ُمْسلٌِم.  «إنا

وهبذه اْلحاديث استدل جمع من أهل العلم إلى أن من مات وعليه صوم صام عنه 

 وليه.

   ثم اختلف أهل العلم في أي صوم يصام عنه إلى أقوال:  
ذهب الحنابلة إلى أنه يصام عنه صوم النذر, واستدلوا على ذلك بما جاء  :األول

 , وقد سبق. من التقييد يف حديث ابن عباس

 

                                                           

 .(1141)لمسلم  (1612)أخَجه ْعبخخري  (1)

 (.1148( لمسلم )162جه ْعبخخري )أخَ (2)

 ص



 

 

130 

U
 

 قال ابن عبد البر  (:1/111)في االستذكار 

 اَن.إِنَّ َمْعنَى َحِديِث بن َعبَّاس  اْلَمْرُفوِع َأنََّها فِي النَّْذِر ُدوَن َقَضاِء َرَمَض َقاَل َأْحَمُد: 

ا َأُبو َثْور  َفَقاَل:   ُيَصاُم َعنُْه فِي اْلَوْجَهْيِن َجِميًعا.َوَأمَّ

 
ِّ
َمْن َماَت َوَعَليِْه ِصَياٌم َصاَم َعنُْه َولِيُُّه َوَهَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَو َقْوُل َداُوَد َعَلى َظاِهِر َقْوِل النَّبِي

 ِعنَْدُهْم َواِجٌب َعَلْيِه.

نُْه َثََلُثوَن َرُجًَل َيْوًما َواِحًدا َجاَز يريد أن ذلك كرجل إِْن َصاَم عَ َوَقاَل اْلَحَسُن: 

 واحد صام ثَلثين َيْوًما.

َلْواَل اْْلََثُر اْلَمْذُكوُر َلَكاَن اْْلَْصُل اْلِقَياُس َعَلى اْْلَْصِل اْلُمْجَتَمِع َعَلْيِه َقاَل َأُبو ُعَمَر: 

ََلِة َوُهَو َعَمُل َبَدن  اَل َيُصومُ  .  فِي الصَّ  ـاهَأَحٌد َعْن َأَحد  َكَما اَل ُيَصلِّي َأَحٌد َعْن َأَحد 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحديث يف كل صوم واجب, سواء كان  :الثاني

 صوم نذر, أو صوم قضاء, أو كفارات ونحوها.

, ال يقضي على مطلق حديث  واستدلوا على ذلك بأن مقيد حديث ابن عباس

 صوم النذر, والفريضة واحد, وال فرق بينهما. , ْلن باب عائشة, بريدة

 قال اإلمام الشوكاني   (:1/481)في النيل 

ُّ فِي اْلِخََلفِيَّاِت:  
نَُّة َثابَِتٌة اَل َأْعَلُم ِخََلًفا َبْيَن أَ َقاَل اْلَبْيَهِقي ْهِل اْلَحِديِث فِي َهِذِه السُّ

تَِها , َوَباَلَغ إَماُم َواْلُجْمُهوُر َعَلى َأنَّ َصْوَم الْ , ِصحَّ ِّ َعْن اْلَميِِّت َلْيَس بَِواِجب 
َولِي

ْجَماَع َعَلى َذلَِك.  َعْوا اإْلِ  اْلَحَرَمْيِن َوَمْن َتبَِعُه َفادَّ

َب:  اِهِر َيُقوُل بُِوُجوبِهِ بَِأنَّ َبْعَض َأْهِل اَوَتَعقَّ  , لظَّ
ُّ
افِِعي َوَذَهَب َمالٌِك َوَأُبو َحنِيَفَة َوالشَّ

, َواْلَقاِسُم. فِي اْلجَ 
ٍّ
 ِديِد إَلى َأنَُّه اَل ُيَصاُم َعْن اْلَميِِّت ُمْطَلًقا, َوبِِه َقاَل َزْيُد ْبُن َعلِي

 : ْيُث َوَأْحَمُد َوإِْسَحاُق َوَأُبو ُعَبْيد   إنَُّه اَل ُيَصاُم َعنُْه إالَّ النَّْذُر. َوَقاَل اللَّ

َك اْلَمانُِعوَن ُمْطَلًقا بَِما ُروِ  اَل ُيَصلِّ َأَحٌد َعْن َأَحد  "َي َعْن اْبِن َعبَّاس  َأنَُّه َقاَل: َوَتَمسَّ

 بِإِْسنَاد  َصِحيح  مِْن "َواَل َيُصْم َأَحٌد َعْن َأَحد  
ّ
 . قوله, َأْخَرَجُه النََّسائِي
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اِق َعْن اْبِن ُعَمَر مِْن  زَّ  . قولهَوَرَوى مِْثَلُه َعبُْد الرَّ

اِق َعْن َعائَِشَة َأنََّها َقاَلْت: َوبَِما َأْخَرَجُه َعْبُد الرَّ  اَل َتُصوُموا َعْن َمْوَتاُكْم َوَأْطِعُموا "زَّ

 . "َعنُْهْم 

ا َأْفَتى اْبُن َعبَّاس  َوَعائَِشُة  َقاُلوا: بِِخََلِف َما َرَوَياُه َدلَّ َذلَِك َعَلى َأنَّ اْلَعَمَل  َفَلمَّ

 . اهـَعَلى ِخََلِف َما َرَوَياُه. 

 ِفي اْلَفْتحِ  َقال: 

َشَة َواْبِن َعبَّاس  فِيَها َمَقاٌل, َوَلْيَس فِيَها  
َوَهِذِه َقاِعَدٌة َلُهْم َمْعُروَفٌة, إالَّ َأنَّ اْْلَثاَر َعْن َعائِ

ا ِذي َعْن َعائَِشَة َوُهَو َضِعيٌف ِجدًّ َياِم, إالَّ اْْلََثُر الَّ  . اْنَتَهى. َما َيْمنَُع مِْن الصِّ

 ما جاء عن ابن عباس وعائشة مد ددهه اهلل تعاىل:قال أبو حم   مرده إلى

  فالعربة بما رويا. ملسو هيلع هللا ىلص بيالمرفوع عن الن

 :بيان من هو الولي الذي يصوم عن الميت
 :واختلفوا في الولي إلى أقوال

   َِقاَل ِفي اْلَفْتح:  

 . "َولِيُّهُ ": قولهاْخَتَلَف اْلُمِجيُزوَن فِي اْلُمَراِد بِ 

.  :َفِقيلَ  ةً  :َوِقيلَ  ُكلُّ َقِريب   َعَصَبُتُه.  :ِقيلَ        .اْلَواِرُث َخاصَّ

ُل َأْرَجُح,  َها. َواْْلَوَّ تِي َسَأَلْت َعْن َنْذِر ُأمِّ َة اْلَمْرَأةِ الَّ صَّ
 َوالثَّانِي َقِريٌب, َوَيُردُّ الثَّالُِث قِ

َ َقاَل: 
ِ
 ْل

ِّ
نَّ اْْلَْصَل َعَدُم النَِّياَبِة فِي اْلِعَباَدِة اْلَبَدنِيَِّة َواْخَتَلُفوا َهْل َيْخَتصُّ َذلَِك بِاْلَولِي

لِيُل  َنََّها ِعَباَدٌة اَل َيْدُخُلَها النَِّياَبُة فِي اْلَحَياِة, َفَكَذلَِك فِي اْلَمْوِت إالَّ َما َوَرَد فِيِه الدَّ
ِ
, َوْل

اِجُح. َفَيْقَتِصُر َعَلى َما َوَرَد َوَيْبَقى اْلَباقِي َعَلى اْْلَ   ْصِل َوَهَذا ُهَو الرَّ

, َفَلْو َأَمَر َأْجنَبِيًّا بَِأْن َيُصوَم َعنُْه َأْجَزَأ.  ِّ
 َوقِيَل: اَل َيْختَصُّ بِاْلَولِي

 بَِذلَِك َوَذَكَر الْ 
ِّ
يَل: َيِصحُّ اْستِْقََلُل اْْلَْجنَبِي

 لَِكْونِِه اْلَغالَِب.َوقِ
َّ
َوَظاِهُر َصنِيِع  َولِي

اُه بَِتْشبِيِهِه   اْلُبَخاِريِّ  , َوَقوَّ َبِريُّ يِِّب الطَّ َذلَِك   ملسو هيلع هللا ىلصاْختَِياُر َهَذا اْْلَِخيِر, َوبِِه َجَزَم َأُبو الطَّ

 س
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ْيُن اَل َيْخَتصُّ بِاْلَقِريِب.  ْيِن, َوالدَّ  . ـاهبِالدَّ

  :والصحيح أنه يشرع أن يصوم عنه الولي,  قال أبو حممد سدده اهلل تعاىل

يف المنع من ذلك, إال أن الولي يتعين  ملسو هيلع هللا ىلصم ثبوت دليل عن النبي وغير الولي؛ لعد

  عليه الصوم أكثر من غيره.

 هل يجب الصيام عن الميت إذا مات وعليه صيام واجب؟
 :العلم في هذه المسألة إلى قوليناختلف أهل 

 .مستحب الصيام عنه قول جمهور أهل العلم إلى أن :األول

 الصيام عنه واجب.قول بعض أهل العلم أن  :الثاني

  أنه ال يجب علي الولي أن يصوم عنه, وإنما يستحب له استحباًبا, وهو  والصحيح

 من اإلحسان.

قال اإلمام النووي   (:8/45)في شرح مسلم 

ْوُم َعنُْه, َلكِْن ُيْسَتَحبُّ َهَذا َتْلِخيُص َمْذَهبِنَا فِي اْلَمْسَألَ   ِّ الصَّ
 ِة. َواَل َيِجُب َعَلى اْلَولِي

 . , َوَقَتاَدُة, َوَأُبو َثْور  ْهِريُّ , َوالزُّ َلِف: َطاُوٌس, َواْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ ْن َقاَل بِِه مَِن السَّ  اهـَومِمَّ

 قال اإلمام الصنعاني   ِفيِه  (:3/281)في السبل:  

ْخَباُر فِي , َعَليِْه َصْوٌم َواِجٌب اَت وَ َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه ُيْجِزُئ اْلَميَِّت ِصَياُم َولِيِِّه َعنُْه إَذا مَ  َواإْلِ

ْجَماُع َعلَ  َعى اإْلِ ى َمْعنَى اْْلَْمِر, َأْي لَِيُصْم َعنُْه َولِيُُّه, َواْْلَْصُل فِيِه اْلُوُجوُب, إالَّ َأنَُّه َقْد ادَّ

 .واهلل أعلم .اهـَأنَُّه لِلنَّْدِب. 

 

**
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U 

133 

 باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

F هذا الباب من مهمات هذا الكتاب, وذلك أن اهلل  :الشرح  فرض

الفرائض, ثم شرع النوافل تتمة للفرائض, والصوم من أفضل الطاعات, وأجل 

 القربات.

 , ففي الصحيحين: من حديث َأَبي ُهَرْيَرَة 
ِ
َقاَل اهَّللُ: »: ملسو هيلع هللا ىلصَيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َياُم ُجناٌة، َوإَِذا َكاَن َيْوُم ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه، إاِلا  ُه لِي َوَأَنا َأْجِزي بِِه، َوالصِّ َياَم، َفإِنا الصِّ

 «َصْوِم َأَحِدُكْم َفالَ َيْرُفْث َوالَ َيْصَخْب، َفإِْن َساباُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه، َفْليَُقْل إِنِّي اْمُرٌؤ َصائِمٌ 

 افلة تدخل تحت هذا العموم.وإن كان الحديث يف الفريضة, إال أن الن .(1)

  :ند اإلمام أحمد وقد ثبت يف مس
ِّ
رجل من بني أقيش:  -من حديث اْْلَْعَرابِي

 
ِّ
 : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلصَمَعُه كَِتاُب النَّبِي

ِ
ْبرِ، »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َصْوُم َشْهرِ الصا

ْدرِ َوَثاَلَثِة َأيااٍم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ، ُيْذِهْبَن َوَحَر ا  .(2) «لصا

ُثما َأَتْيُتُه َفُقْلُت: »َقاَل:     من حديث َأبِي ُأَماَمةَ : د اإلمام أحمد وثبت يف مسن

ُه اَل ِمْثَل َلهُ »َيا َرُسوَل اهَّللِ، ُمْرنِي بَِعَمٍل. َقاَل:  ْوِم؛ َفإِنا  َأُبو «َعَلْيَك بِالصا
َ
. َقاَل: َفَما ُرئِي

َ فِي َداِرِهْم ُدَخاٌن بِالنََّهاِر قِيَل ُأَماَمَة َواَل اْمَرَأُتُه وَ 
اَل َخاِدُمُه إاِلَّ ُصيَّاًما. َقاَل: َفَكاَن إَِذا ُرئِي

بَِذلَِك َما َشاَء اهلُل, ُثمَّ َأَتْيُتُه َفُقْلُت: َيا َرُسوَل  اْعَتَراُهْم َضيٌْف َنَزَل بِِهْم َناِزٌل. َقاَل: َفَلبِثٌْت 

يَ  , َأَمْرَتنَا بِالصِّ
ِ
, َفُمْرنِي بَِعَمل  آَخَر اهلل

ِ
اِم َفَأْرُجو َأْن َيُكوَن َقْد َباَرَك اهلُل َلنَا فِيِه َيا َرُسوَل اهلل

ِه َسْجَدًة إاِلا َرَفَع اهَّللُ لََك بَِها َدَرَجًة، َوَحطا َعنَْك بَِها »َقاَل:  َك لَْن َتْسُجَد لِلا اْعَلْم َأنا

 .(3)«َخطِيَئةً 

                                                           

 (.1111(, لمسلم )1604أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (. 1418(, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )23010, 20136أخَجه أح د ) (2)

 (. 488(, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )22140أخَجه أح د ) (3)
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 ,  َسْهل  بن سعد الساعديمن حديث ويف الصحيحين: 
ِّ
, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

ائُِموَن َيْوَم الِقَياَمِة، الَ َيْدُخُل ِمنُْه أَ » يااُن، َيْدُخُل ِمنُْه الصا َحٌد إِنا فِي الَجناِة َبابًا ُيَقاُل َلُه الرا

ائُِموَن؟ َفَيُقوُموَن الَ َيْدُخُل ِمنْهُ  َأَحٌد َغْيُرُهْم، َفإَِذا َدَخُلوا ُأْغِلَق  َغْيُرُهْم، ُيَقاُل: َأْيَن الصا

 .(1)«َفَلْم َيْدُخْل ِمنُْه َأَحٌد 

 ,  من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ و يف الصحيحين: 
ِ
َمْن َأْنَفَق », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َهَذا َخْيٌر، َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل  َزْوَجْيِن فِي َسبِيِل اهَّللِ، ُنوِدَي ِمْن َأْبَواِب الَجناِة: َيا َعْبَد اهَّللِ 

الَِة، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الِجَهاِد ُدِعَي ِمْن َباِب الِجَهاِد، َوَمْن  الَِة ُدِعَي ِمْن َباِب الصا الصا

َدَقِة ُدِعَي  يااِن، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصا َياِم ُدِعَي ِمْن َباِب الرا ِمْن َباِب َكاَن ِمْن َأْهِل الصِّ

َدَقةِ   مِْن تِْلَك , َفَقاَل َأُبو َبْكر  «الصا
َ
 َما َعَلى َمْن ُدِعي

ِ
ي َيا َرُسوَل اهلل : بَِأبِي َأْنَت َوُأمِّ

َنَعْم َوَأْرُجو َأْن »اْلَْبَواِب مِْن َضُروَرة , َفَهْل ُيْدَعى َأَحٌد مِْن تِْلَك اْلَْبَواِب ُكلَِّها, َقاَل: 

 .(2) «َتُكوَن ِمنُْهمْ 

 أنه سبب يف تأديب النفوس عن كثير من الشرور.  :ومن فضائل الصوم 

 بن مسعودويف الصحيحين: 
ِ
 :  من حديث َعْبُد اهلل

ِّ
َشَباًبا اَل  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع النَّبِي

 
ِ
َباِب، َمِن اْسَتَطاَع الَباءَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَنِجُد َشْيًئا, َفَقاَل َلنَا َرُسوُل اهلل ُه َيا َمْعَشَر الشا ْج، َفإِنا َة َفْلَيَتَزوا

ُه َلُه ِوَجاءٌ  ْوِم، َفإِنا  .(3) «َأَغضُّ لِْلَبَصرِ، َوَأْحَصُن لِْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َيْسَتطِْع َفَعَلْيِه بِالصا

 الُخْدِريِّ ويف الصحيحين أيًضا: 
 , َقاَل:  من حديث َأبِي َسِعيد 

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِي

َد اهَّللُ َوْجَهُه َعِن النااِر َسْبِعيَن َخرِيًفاَمْن َصاَم »َيُقوُل:   .(4) «َيْوًما فِي َسبِيِل اهَّللِ، َبعا

 ْبُن َعْمِرو ْبِن الَعاصِ ويف الصحيحين أيًضا: 
ِ
َقاَل لِي ,  من حديث َعْبُد اهلل

                                                           

 (. 1112(, لمسلم )1861أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1021(, لمسلم )1861أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (. 1400(, لمسلم )1011أخَجه ْعبخخري ) (3)

 (.1113(, لمسلم )2840أخَجه ْعبخخري ) (4)
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ِ
ْيَل؟َيا َعْبَد اهَّللِ، َأَلْم ُأْخَبْر َأناَك َتُصوُم الناَهارَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل , َفُقْلُت: َبَلى َيا «، َوَتُقوُم اللا

 َقاَل: 
ِ
ا، َوإِنا لَِعيْنَِك »َرُسوَل اهلل َفالَ َتْفَعْل ُصْم َوَأْفطِْر، َوُقْم َوَنْم، َفإِنا لَِجَسِدَك َعَلْيَك َحقًّ

ا، َوإِنا لَِزْوِرَك َعَلْيَك َحقًّ  ا، َوإِنا لَِزْوِجَك َعَلْيَك َحقًّ ا، َوإِنا بَِحْسبَِك َأْن َتُصوَم َعَلْيَك َحقًّ

ْهرِ ُكلِّهِ  , «ُكلا َشْهرٍ َثالََثَة َأيااٍم، َفإِنا َلَك بُِكلِّ َحَسنٍَة َعْشَر َأْمَثالَِها، َفإِنا َذلَِك ِصَياُم الدا

ًة َقاَل:   إِنِّي َأِجُد ُقوَّ
ِ
 ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

َّ
َد َعَلي ْدُت, َفُشدِّ ْم ِصَياَم َنبِيِّ اهَّللِ َداُوَد َفُص »َفَشدَّ

الَُم، َوالَ َتِزْد َعَلْيهِ  َلَُم؟ َقاَل: «َعَلْيِه السا  َداُوَد َعَلْيِه السَّ
ِ
 اهلل

ِّ
, ُقْلُت: َوَما َكاَن ِصَياُم َنبِي

ْهرِ »  َيُقوُل َبْعَد َما َكبَِر: «نِْصَف الدا
ِ
 َيا َلْيَتنِي َقبِْلُت رُ ", َفَكاَن َعْبُد اهلل

ِّ
 .(1) "ملسو هيلع هللا ىلصْخَصَة النَّبِي

َة, َعْن َأبِيهِ يف مسنده:  أحمد وأخرجه اإلمام  قرة بن   من حديث ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرَّ

  َقاَل:إياس
ِ
ْهرِ، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل ِصَياُم َثاَلَثِة َأيااٍم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ ِصَياُم الدا

 .(2) «َوإِْفَطاُرهُ 

 َقاَل:   من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ :  سنن الرتمذي وثبت يف
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُســــوُل اهلل

ْوُم لِي َوَأَنا َأْجِزي » إِنا َرباُكْم َيُقوُل: ُكلُّ َحَسنٍَة بَِعْشرِ َأْمَثالَِها إَِلى َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف، َوالصا

ْوُم ُجناٌة ِمَن الناارِ   .(3) «بِِه، َوالصا

, َقاَل: َدَخْلُت َعَلى :  سنن النسائي وثبت يف ف  ُعْثَماَن ْبِن َأبِي من طريق َعْن ُمَطرِّ

  اْلَعاصِ 
ِ
, َفُقْلُت: إِنِّي َصائٌِم, َفَقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل , َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص, َفَدَعا بَِلَبن 

ْوُم ُجناٌة ِمَن النااِر َكُجناِة َأَحِدُكْم ِمَن اْلِقَتالِ »  .(4) «الصا

َثُه َأنَّ :   النسائيويف رواية يف ًفا, َحدَّ , َأنَّ ُمَطرِّ
ُعْثَماَن بَْن َعْن َسِعيِد ْبِن َأبِي ِهنْد 

                                                           

 (.1116(, لمسلم )1611أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1011(, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )11164أخَجه أح د ) (2)

 (, لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح لضجيف ْعرتمذي.114أخَجه ْعرتمذي ) (3)

(, لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح لضجيف ْعنسخ ي, لهو يف 2231أخَجه ْعنسخ ي ) (4)

 (. 601ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل  )
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  َأبِي اْلَعاصِ 
ِ
ِصَياٌم َحَسٌن َثاَلَثُة َأيااٍم ِمَن », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ْهرِ   .(1) «الشا

 ًدافي صيام التطوع أنه يسرده سر ملسو هيلع هللا ىلص وكان من هديه. 

َكاَن َرُسوُل اهَّللِ َصلاى اهَّللُ َعَلْيـِه », َقاَلْت:  من حديث َعائَِشةَ ففي الصحيحين: 

َيُصوُم َحتاى َنُقوَل: الَ ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل: الَ َيُصوُم، َفَما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ  َوَسلامَ 

 .(2) «اَن، َوَما َرَأْيُتُه َأْكَثَر ِصَياًما ِمنُْه فِي َشْعَبانَ اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهرٍ إاِلا َرَمَض  ملسو هيلع هللا ىلص

, وجاء يف البخاري  وجاء سرد الصيام يف الصحيحين من حديث ابن عباس

 .من حديث أنس بن مالك 
 قال اإلمام النووي  (:8/17)في شرح مسلم 

ُه، َكاَن َيُصوُمُه إاِلا »: قولهوَ   . « َقِلياًل َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلا

ِل,  هُ »ا: قولهَوَبَياٌن َأنَّ الثَّانِي َتْفِسيٌر لأِْلَوَّ  , َأْي َغالَِبُه. «ُكلا

, َوَيُصوُم َبْعَضُه فِي َسنَة  ُأْخَرى. َوقِيَل:   َكاَن َيُصوُمُه ُكلَُّه فِي َوْقت 

لِِه, َوَتاَرًة مِْن آِخِرِه, َوقِيَل:  َوَتاَرًة َبْينَُهَما, َوَما ُيَخلِّي مِنُْه َشْيئًا َكاَن َيُصوُم َتاَرًة مِْن َأوَّ

, َلكِْن فِي ِسنِيَن.   بََِل ِصَيام 

ْوِم؛ لَِكْونِِه ُتْرَفُع فِيِه َأْعَماُل اْلِعَباِد.َوقِيَل:   فِي َتْخِصيِص َشْعَباَن بَِكْثَرِة الصَّ

 َغْيُر َذلَِك. َوقِيَل: 

ْوِم َبْعَد َرَمَضاَن َصْوُم »َحِديِث اْْلَخِر: َسَيْأتِي َقِريًبا فِي الْ َفإِْن قِيَل:  َأنا َأْفَضَل الصا

مِ  ِم؟ «اْلُمَحرا  , َفَكْيَف َأْكَثَر مِنُْه فِي َشْعَباَن ُدوَن اْلُمَحرَّ

ِن مِْن َص  :َفاْلَجَواُب  ِم إاِلَّ فِي آِخِر اْلَحَياةِ َقْبَل التََّمكُّ ُه َلْم َيْعَلْم َفْضَل اْلُمَحرَّ  ْومِِه. َلَعلَّ

                                                           

 (.601يح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )(, لهو يف ْعصح2411أخَجه ْعنسخ ي ) (1)

 (.1111(, لمسلم )1616أخَجه ْعبخخري ) (2)
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ْوِم فِيِه: َكَس  ُه َكاَن َيْعِرُض فِيِه َأْعَذاٌر َتْمنَُع مِْن إِْكَثاِر الصَّ , َأْو َلَعلَّ , َوَمَرض  َفر 

  اهـَوإِنََّما َلْم يستكمل غير رمضان, لئَل يظن وجوبه. َقاَل اْلُعَلَماُء: َوَغيِْرِهَما. 
 صيام الثالثة أيام من كل شهر ملسو هيلع هللا ىلص وكان هديه. 

ُة, َأنََّها َسَأَلْت  لم:ففي مس   َعائَِشَة من طريق ُمَعاَذُة اْلَعَدِويَّ
ِّ
َأَكاَن »: ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج النَّبِي

ِمْن َأيِّ َأيااِم », َفُقْلُت َلَها: «َنَعمْ »َقاَلْت:  «َيُصوُم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َثاَلَثَة َأيااٍم؟ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ 

ْهرِ َكاَن َيُصوُم؟ ْهرِ َيُصومُ  َلمْ »َقاَلْت:  «الشا  .(1) «َيُكْن ُيَبالِي ِمْن َأيِّ َأيااِم الشا

 بيانه, وربما واصل النبي يف صيام كثير من اْليام على ما سيأيت ملسو هيلع هللا ىلص ورغب النبي
 يف صيامه, كما تقدم. ملسو هيلع هللا ىلص

 أحب الصيام إلى هللا  صيام نبي هللا داود عليه السالم:  

 بْ حيحين: كما يف الص
ِ
َأْخَبَرُه: َأنَّ ,  َن َعْمِرو ْبِن الَعاصِ من حديث َعْبَد اهلل

 
ِ
َياِم »َقاَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل الَُم، َوَأَحبُّ الصِّ الَِة إَِلى اهَّللِ َصالَُة َداُوَد َعَلْيِه السا َأَحبُّ الصا

ْيِل َوَيُقوُم ُثُلَثُه، َويَ  نَاُم ُسُدَسُه، َوَيُصوُم َيْوًما، إَِلى اهَّللِ ِصَياُم َداُوَد، َوَكاَن َينَاُم نِْصَف اللا

و, (2) «َوُيْفطُِر َيْوًما  ْبَن َعْمر 
ِ
 َقاَل:,  وتقدم ما يف الصحيحين: من حديث َعْبَد اهلل

َياِم، » ُقْلُت إِنِّي ُأطِيُق َأْفَضَل  "َفُصْم َيْوًما َوَأْفطِْر َيْوًما، َوَذلَِك ِصَياُم َداُوَد َوُهَو َأْعَدُل الصِّ

 .(3) «الَ َأْفَضَل ِمْن َذلَِك »َيا َرُسوَل اهَّللِ، َقاَل:  ِمنْهُ 

 :ذكر األيام التي ثبت الفضل بصيامها
 .صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء :األول

 , ففي مسلم: من حديث َأبِي َقَتاَدَة اْْلَْنَصاِريِّ 
ِ
ُسئَِل َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

 
ِ
ْسََلِم ِدينًا, , َفَقاَل ُعَمُر ملسو هيلع هللا ىلصَصْومِِه؟ َقاَل: َفَغِضَب َرُسوُل اهلل  َربًّا, َوبِاإْلِ

ِ
: َرِضينَا بِاهلل

                                                           

 (.1110أخَجه مسلم ) (1)

 (.1116(, لمسلم )1131أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (. 1116(, لمسلم )3418أخَجه ْعبخخري ) (3)

 س
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د  َرُسواًل, َوبَِبْيَعتِنَا َبيَْعًة...َقاَل: َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم َعاُشوَراَء؟ َفَقاَل:  ُر »َوبُِمَحمَّ ُيَكفِّ

نََة اْلَماِضَيةَ   .(1) «السا

 ْبَن عَ 
ِ
 , َيُقوُل:  بَّاس  ويف مسلم: من حديث َعْبَد اهلل

ِ
َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصِحيَن َصاَم َرُسوُل اهلل

ُمُه اْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى َفَقاَل   إِنَُّه َيْوٌم ُتَعظِّ
ِ
َعاُشوَراَء َوَأَمَر بِِصَيامِِه َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
َقاَل: َفَلْم َيْأِت  «َيْوَم التااِسعَ َفإَِذا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقبُِل إِْن َشاَء اهَّللُ ُصْمنَا الْ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

 
ِ
 َرُسوُل اهلل

َ
 .(2) « ملسو هيلع هللا ىلصاْلَعاُم اْلُمْقبُِل, َحتَّى ُتُوفِّي

 وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية صيام يوم بعد عاشوراء.

, (: 8456الكربى لإلمام البيهقي ) لما جاء يف السنن
ٍّ
من حديث َعْن َداُوَد ْبِن َعلِي

ِه اْبِن َعبَّاس  َعْن َعْن َأبِيِه,   َجدِّ
ِ
ُصوُموا َيْوَم َعاُشوَراَء َوَخالُِفوا »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 , َهَذا َلْفُظ َحِديِث اْلُمْقِرِئ. (3) «فِيِه اْلَيُهوَد ُصوُموا َقْبَلُه َيْوًما َأْو َبْعَدُه َيْوًما

َوبُِه َرَواُه اْبُن ِشَهاب  َعِن ابِْن . «َوَبْعَدُه َيْوًما ُصوُموا َقْبَلُه َيْوًما»َوفِي ِرَواَيِة اْبِن َعْبَداَن: 

 وهذا الحديث ضعيف ال يثبت., «َقْبَلُه َوَبْعَدهُ »َأبِي َلْيَلى: 

 .صيام يوم عرفة :الثاني
 , ففي مسلم: من حديث َأبِي َقَتاَدَة اْْلَْنَصاِريِّ 

ِ
ُسئَِل َعْن َصْوِم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

نََة اْلَماِضَيَة َواْلَباقَِيةَ »َة؟ َفَقاَل: َيْوِم َعَرفَ  ُر السا ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة، »ويف رواية: , (4) «ُيَكفِّ

نََة الاتِي بَْعَدهُ  نََة الاتِي َقْبَلُه، َوالسا َر السا  .«َأْحَتِسُب َعَلى اهَّللِ َأْن ُيَكفِّ

تضعيًفا لحديث أبي ؛ علم ذهب إلى عدم صيام يوم عرفةوقد رأينا بعض متقفري ال

 يف صحيحه. الذي أخرجه اإلمام مسلم  قتادة 

                                                           

 (.1112أخَجه مسلم ) (1)

 (.1134أخَجه مسلم ) (2)

 (.4261(, لهو يف ْعضجيف  عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )8401ربى )أخَجه ْعبيهقي يف ْعك (3)

 (.1112أخَجه مسلم ) (4)
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, من حديث ُعْقَبَة ْبَن َعامِر  يف سننه:  داود  واحتجاًجا بما أخرجه اإلمام أبو
 َقاَل: 

ِ
اُم التاْشرِيِق ِعيُدَنا َأْهَل اإْلِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل ْساَلِم، َيْوُم َعَرَفَة، َوَيْوُم الناْحِر، َوَأيا

اُم َأْكٍل َوُشْرٍب   .(1) «َوِهَي َأيا

 الترمذي قال اإلمام  عقبه: 

  
ِ
, َوَعْبِد اهلل , َوُنَبْيَشَة, َوبِْشِر ْبِن ُسَحْيم  , َوَأبِي ُهَرْيَرَة, َوَجابِر  , َوَسْعد 

ٍّ
َوفِي الَباِب َعْن َعلِي

و اْلَْس  , َوَحْمَزَة ْبِن َعْمر  , َوَعائَِشَة, َوَعْمِرو بِْن ْبِن ُحَذاَفَة, َوَأَنس  , َوَكْعِب بِْن َمالِك 
ِّ
َلِمي

و    ْبِن َعْمر 
ِ
 .الَعاِص, َوَعْبِد اهلل

 .«َوَحِديُث ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح »: ثم قال 

َياَم َأيَّاَم التَّ  ْشِريِق, إاِلَّ َأنَّ َقْوًما مِْن َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعْلِم: َيْكَرُهوَن الصِّ

 
ِّ
ُصوا لِْلُمَتَمتِِّع إَِذا َلْم َيِجْد َهْدًيا َوَلْم َيُصْم فِي الَعْشِر َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب النَّبِي َوَغيِْرِهْم َرخَّ

, َوَأْحَمُد, َوإِْس , َيُصوَم َأيَّاَم التَّْشِريِق 
ُّ
افِِعي , َوالشَّ  .اهـ. "َحاُق َوبِِه َيُقوُل َمالُِك ْبُن َأَنس 

 يوم عرفة يوم عيد, وال يشرع صيام يوم العيد.فقال هذا المتقفر: 

 والرد عليه يكون من أوجه ,وهذا قصور في الفهم: 

قد تكلم يف َعْبِد  ثابت, وإن كان اإلمام البخاري  حديث أبي قتادة اْلول: 

 بعدم السماع من أبي قتادة 
ِّ
انِي مَّ  الزِّ

 ْبِن َمْعَبد 
ِ
 لكن الحديث على شرط مسلم.اهلل

َشكَّ النَّاُس َيْوَم َعَرَفَة , قالت:  من حديث ُأمِّ الَفْضلِ الثاين: ما يف الصحيحين: 

 
ِّ
 .(2) «بَِشَراٍب َفَشرَِبهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَعْثُت إَِلى النابِيِّ », ملسو هيلع هللا ىلصفِي َصْوِم النَّبِي

، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص، فِي ِصَياِم َرُسوِل اهَّللِ َأنا َناًسا َتَماَرْوا ِعنَْدَها َيْوَم َعَرَفةَ »ولفظ مسلم: 

َبْعُضُهْم: ُهَو َصائٌِم، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َلْيَس بَِصائٍِم، َفَأْرَسْلُت إَِلْيِه بَِقَدِح َلَبٍن، َوُهَو َواقٌِف 

                                                           

(, لَحــــــحه ْإلمخم  ْألعبخين 3004(, لْعنسخ ي )113(, لْعرتمذي )2416أخَجه أبو دْلد ) (1)

 (. 630رح ه ْهلل يف َحيح ْعسنن, لحسنه ْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند )

 (.1123(, لمسلم )1118أخَجه ْعبخخري ) (2)



 

 

140 

U
 

 .«َعَلى َبِعيرِِه بَِعَرَفَة، َفَشرَِبهُ 

أن صيام يوم فهذا يدل على , كان يصوم يوم عرفة ملسو هيلع هللا ىلص ففيه داللة على أن النبي

على هذا الحديث  وقد بوب اإلمام النسائي ,  عرفة كان معلوًما لدى الصحابة

 "يف سننه فقال: 
ُ
حاج؛ حتى بذلك ال فلعل مراده , "َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفةَ  النَّْهي

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ :  مام أبو داودوأما ما أخرجه اإل, يتقوى على الحج يف يومه

 ,َم َنَهى َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة بَِعَرَفةَ  اهَّللِ َصلاى اهَّللُ َعَلْيهِ  َأنا َرُسوَل »: قال , فَل (1) «َوَسلا

 يثبت فيه حوشب بن عقيل ضعيف.

  (:721)قال اإلمام الترمذي في سننه عند حديث 
 -َيْعنِي َيْوَم َعَرَفَة  -ْم َيُصْمُه َفلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَحَجْجُت َمَع النابِيِّ »َوَقْد ُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل:  

 . «َوَمَع َأبِي َبْكرٍ َفَلْم َيُصْمُه، َوَمَع ُعَمَر َفَلْم َيُصْمُه، َوَمَع ُعْثَماَن َفَلْم َيُصْمهُ 

ى بِهِ " ُجُل  َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْكثَِر َأْهِل الِعْلِم: َيْسَتِحبُّوَن اإِلْفَطاَر بَِعَرَفَة لَِيَتَقوَّ الرَّ

َعاِء, َوَقْد َصاَم بَْعُض َأْهِل الِعْلِم َيْوَم َعَرَفَة بَِعَرَفةَ   ـ .اه. "َعَلى الدُّ

 .صوم شعبان :الثالث
, َعْن ِصَياِم َرُسوِل  َعائَِشةَ من طريق َأبِي َسَلَمَة, َقاَل: َسَأْلُت ففي الصحيحين: 

 
ِ
َل: َقْد َصاَم َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل: َقْد َأْفَطَر، َولَْم َأَرُه َكاَن َيُصوُم َحتاى َنُقو», َفَقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ُه، َكاَن َيُصوُم  ، َأْكَثَر ِمْن ِصَياِمِه ِمْن َشْعَباَن َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلا َصائًِما ِمْن َشْهرٍ َقطُّ

 .(2) «َشْعَباَن إاِلا َقِلياًل 

 :انمن صوم شعب ملسو هيلع هللا ىلصبيان الحكمة من إكثار النبي 
 

                                                           

ل  304/ 2(, لأح د )1132(, لْبن مخجه )212/ 3(, لْعنسخ ي )2440أخَجه أبو دْلد ) (1)

(, لضجفه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْعسنن, 434/ 1(, لْعحخكم )2101(, لْبن خزي   )441

 (. 421ليف ْعضجيف  )

 (.1111(, لمسلم )1610أخَجه ْعبخخري ) (2)

 س
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 قال الحافظ ابن حجر   (:1/431)في الفتح 

 مِْن َصْوِم َشْعَباَن: ملسو هيلع هللا ىلصَواْخُتلَِف فِي اْلِحْكَمِة فِي إِْكثَاِرِه  

, َأْو َغْيِرِه َفَتْجَتِمُع, َفِقيَل:  َكاَن يْشَتغل َعن َصْوم الثَََّلَثة َأيَّام مِْن ُكلِّ َشْهر  لَِسَفر 

 فيقضيها فِي شْعَبان, َأَشاَر إِ 
ُّ
َبَرانِي , َوفِيِه َحِديٌث َضِعيٌف َأْخَرَجُه الطَّ َلى َذلِك ابن َبطَّال 

َكاَن »: - -فِي اْْلَْوَسط من َطِريق بن َأبِي َلْيَلى َعْن َأِخيِه ِعيَسى َعْن َأبِيِه َعْن َعائَِشَة 

َر َذلَِك َحتاى َيْجَتِمَع َعَلْيِه َصْوم َيُصوُم َثاَلَثَة َأيااٍم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َفُرباَما َأخا  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ 

ِذي َبْعَدُه َدالٌّ َعَلى «الّسنة فيصوم شْعَبان , وبن َأبِي َلْيَلى َضِعيٌف, َوَحِديُث اْلَباِب َوالَّ

 َضْعِف َما َرَواُه. 

َجُه التِّْرمِِذيُّ مِْن َكاَن َيْصنَُع َذلَِك لَِتْعظِيِم َرَمَضاَن, َوَوَرَد فِيِه َحِديٌث آَخُر َأْخرَ َوقِيَل: 

 
ّ
ْوِم َأْفَضُل بَْعَد  ملسو هيلع هللا ىلصَطِريِق َصَدَقَة ْبِن ُموَسى َعْن َثابِت  َعْن َأَنس  َقاَل: ُسئَِل النَّبِي َأيُّ الصَّ

, َقاَل التِّْرمِِذيُّ َحِديٌث َغِريٌب, َوَصَدَقُة ِعنَْدُهْم «َشْعَباُن لَِتْعظِيِم َرَمَضانَ »َرَمَضاَن, َقاَل: 

. َلْيَس   بَِذاَك اْلَقِويِّ

ْوِم َبْعَد »: َوُيَعاِرُضُه َما َرَواُه ُمْسلٌِم مِْن َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة َمْرُفوًعا: ُقْلُت  َأْفَضُل الصا

مِ   . «َرَمَضاَن َصْوُم اْلُمَحرا

َياِم فِي َشْعَباَن ُدوَن َغيِْرِه, َأنَّ نِ َوقِيَل:  َساَءُه ُكنَّ َيْقِضيَن َما اْلِحْكَمُة فِي إِْكَثاِرِه مَِن الصِّ

ْرَن  َم فِي اْلِحْكَمِة فِي َكْونِِهنَّ ُكنَّ ُيَؤخِّ َعَلْيِهنَّ مِْن َرَمَضاَن فِي َشْعَباَن, َوَهَذا َعْكُس َما َتَقدَّ

َنَُّه َوَرَد فِيِه َأنَّ َذلَِك لَِكْونِِهنَّ ُكنَّ َيْشَتِغْلَن مَ 
ِ
َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصَعُه َقَضاَء َرَمَضاَن إَِلى َشْعَباَن؛ ْل

ْوِم.   الصَّ

ْوِم َوقِيَل:  اْلِحْكَمُة فِي َذلَِك َأنَُّه َيْعُقُبُه َرَمَضاُن, َوَصْوُمُه ُمْفَتَرٌض, َوَكاَن ُيْكثُِر مَِن الصَّ

ِع بَِذلَِك فِي َأيَّاِم رَ   َمَضاَن. فِي َشْعَباَن َقْدَر َما َيُصوُم فِي َشْهَرْيِن َغْيِرِه, لَِما َيُفوُتُه مَِن التََّطوُّ

 َوَأُبو َداُود, َواْلَْوَلى فِي َذلَِك: 
ُّ
ا َمَضى َأْخَرَجُه النََّسائِي  َأَصحَّ مِمَّ

َما َجاَء فِي َحِديث 
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 َلْم َأَرَك َتُصوُم مِْن  َوَصححُه ابن ُخَزْيَمَة َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيد  
ِ
َقاَل: ُقْلُت َيا َرُسوَل اهلل

ُهوِر مَ  َذلَِك َشْهٌر َيْغُفُل النااُس َعنُْه بَْيَن َرَجٍب »ا َتُصوُم مِْن َشْعَباَن َقاَل: َشْهر  مَِن الشُّ

َوَرَمَضاَن َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع فِيِه اأْلَْعَماُل إَِلى َربِّ اْلَعاَلِميَن َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَمِلي َوَأَنا 

إِنا اهَّللَ َيْكُتُب ُكلا » نَْد َأبِي َيْعَلى َلكِْن َقاَل فِيِه: , َوَنْحُوُه مِْن َحِديِث َعائَِشَة عِ (1) «َصائِمٌ 

نََة َفُأِحبُّ َأْن َيْأتَِينِي َأَجِلي َوَأَنا َصائِمٌ   . «َنْفٍس َميَِّتٍة تِْلَك السا

مِ  َم مَِن اْْلََحاِديِث فِي النَّْهِي َعْن َتَقدُّ َصْوِم َرَمَضاَن بِ  َواَل َتَعاُرَض َبْيَن َهَذا َوَبْيَن َما َتَقدَّ

 َوَكَذا َما َجاَء مَِن النَّْهِي َعْن َصْوِم نِْصِف َشْعَباَن الثَّانِي. , َيْوم  َأْو َيْوَمْينِ 

 َعَلى َمْن َلْم ُيْدِخْل تِْلَك اْْلَ َفإِنَّ اْلَجْمَع َبْينَُهَما َظاِهٌر, 
ُ
يَّاَم فِي ِصيَام  بَِأْن ُيْحَمَل النَّْهي

ْوِم فِي َشْعَباَن. َوفِ , اْعَتاَدهُ   .اهـي اْلَحِديِث َدلِيٌل َعَلى َفْضِل الصَّ

 :من صوم محرم ملسو هيلع هللا ىلصبيان السبب في عدم إكثار النبي 

 قال الحافظ   (:1/431)في الفتح  

ِم َمَع   ْوِم فِي اْلُمَحرَّ َياِم إِنا َأْفَضَل ا»: قولهَوَأَجاَب النََّوِويُّ َعْن َكْونِِه َلْم ُيْكثِْر مَِن الصَّ لصِّ

ْن مِْن َكْثرَ  «َما َيَقُع فِيهِ  ةِ بَِأنَُّه ُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن َما َعلَِم َذلَِك إاِلَّ فِي آِخِر ُعُمِرِه َفَلْم َيَتَمكَّ

مِ  ْوِم فِي اْلُمَحرَّ َفِر َواْلَمَرِض َمَثًَل َما َمنََعُه مِ , الصَّ َفَق َلُه فِيِه مَِن اْْلَْعَذاِر بِالسَّ ْن َكثَْرةِ َأِو اتَّ

ْوِم فِيِه.  . اهـ الصَّ

 :واختلف أهل العلم في ذلك
 واْلولى أن ال يقع خَلف بين أهل العلم يف مثل هذا الموطن.

 , َقاَل: ففي مسلم: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
َياِم، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل َأْفَضُل الصِّ

ُم، َوأَ  ْيلِ َبْعَد َرَمَضاَن، َشْهُر اهَّللِ اْلُمَحرا اَلِة، َبْعَد اْلَفرِيَضِة، َصاَلُة اللا  .(2) «ْفَضُل الصا

 .صيام ثالثة أيام من كل شهر :الرابع

                                                           

 (.1868(, لحسنه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْعضجيف  )2311أخَجه ْعنسخ ي ) (1)

 (.1113أخَجه مسلم ) (2)

 س
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العشر, والخامس  اليوم الثالث عشر, والرابعويفضل أن تكون يف أيام البيض: 

 الكتمال القمر فيها. وسميت بذلك؛, عشر من كل شهر

 َيُقوُل:  من حديث َأَبي َذرٍّ : ففي سنن الرتمذي 
ِ
، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل َيا َأَبا َذرٍّ

ْهرِ َثاَلَثَة َأيااٍم َفُصْم َثاَلَث َعْشَرَة، َوَأْرَبَع َعْشَرَة، َوَخْمَس َعْشَرةَ   . (1) «إَِذا ُصْمَت ِمَن الشا

 إلمام الترمذيقال ا : 
 ْبِن عَ  

ِ
 بِْن َوفِي الَباِب َعْن َأبِي َقَتاَدَة, َوَعْبِد اهلل

ِ
, َوَعْبِد اهلل

ِّ
َة بِْن إَِياس  الُمَزنِي و, َوُقرَّ ْمر 

, َوَعائَِشَة, َوَقَتاَدَة ْبِن مِْلَحاَن, َوُعْثَماَن ْبِن َأبِي  , َوابِْن َعبَّاس  َمْسُعود , َوَأبِي َعْقَرب 

 . الَعاِص, َوَجِرير  

فِي َبْعِض الَحِديِث: َأنَّ َمْن  َحِديُث َأبِي َذرٍّ َحِديٌث َحَسٌن, َوَقْد ُرِوَي  ": وقال 

ْهرَ  َصاَم َثََلَثَة َأيَّام  مِْن ُكلِّ َشْهر  َكاَن َكَمْن َصامَ   .اهـ ."الدَّ

فقد تقدم أنه كان يصوم ثَلثة أيام من كل شهر وال يبالي من  ملسو هيلع هللا ىلص وأما صيام النبي

 أي الشهر صام, من أوله, أو وسطه, أو آخره.

ويومين من كل شهر, وثَلثة أيام من كل شهر, صوم يوم من كل شهر,  :الخامس

وأربعة أيام من كل شهر, وخمسة أيام من كل شهر, وستة أيام من كل شهر, وسبعة 

أيام من كل شهر, وثمانية أيام من كل شهر, وتسعة أيام من كل شهر, وعشرة أيام من 

 كل شهر, وإحدى عشر يوًما من كل شهر, وصوم يوم وإفطار يومين, وصوم داود

 عليه السَلم وهو صوم يوم, وفطر يوم.

 أما األيام الثالثة األَُول.

من طريق َأبِي َنْوَفِل ْبِن َأبِي : إلمام النسائي يف سنن ا فيدل عليها ما ثبت

, َعْن َأبِيِه   , َعْقَرب 
َّ
ْوِم, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َسَأَل النَّبِي  «ُصْم َيْوًما ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ »َعِن الصَّ

                                                           

 (.641(, لهو يف ْإلرلْء عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )2424(, لْعنسخ ي )111أخَجه ْعرتمذي ) (1)
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ي َأِجُدنِي َقِويًّا, َفَزاَدُه, َقاَل: َوا , «ُصْم َيْوَمْيِن ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ »ْسَتَزاَدُه, َقاَل: َبأبِى َأْنَت َوُأمِّ

 
ِ
, إِنِّي َأِجُدنِي َقِويًّا, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
ي َيا َرُسوَل اهلل : إِنِّي َأِجُدنِي ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل: َبأبِي َأْنَت َوُأمِّ

 َقِويًّا, إِنِّ 
ِ
ا َأَلحَّ َعَليِْه, َقاَل َرُسوُل اهلل ُصْم »: ملسو هيلع هللا ىلصي َأِجُدنِي َقِويًّا, َفَما َكاَد َأْن َيِزيَدُه, َفَلمَّ

 .(1) «َشْهرٍ   َثاَلَثَة َأيااٍم ِمْن ُكلِّ 

, َعْن : إلمام النسائي ويف رواية أخرى عند ا من طريق َأبِي َنْوَفِل ْبِن َأبِي َعْقَرب 

ْوِم, َفَقاَل: َس َأبِيِه, َقاَل:   َصـلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الصَّ
ِ
ُصْم َيْوًما ِمَن »َأْلُت َرُسوَل اهلل

ْهرِ  , ِزْدنِي ِزْدنِي, َقاَل:  «الشا
ِ
َتُقوُل َيا َرُسوَل اهَّللِ ِزْدنِي ِزْدنِي، َيْوَمْيِن »ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

, ِزْدنِي ِزْدنِي إِنِّي َأِجُدنِي َقِويًّا, َفَقاَل: ِزْدنِي ِزْدنِي, , ُقْلُت: َيا رَ «ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ 
ِ
ُسوَل اهلل

 
ِ
نِي, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأِجُدنِي َقِويًّا, َفَسَكَت َرُسوُل اهلل ُصْم َثاَلَثَة َأيااٍم ِمْن »َحتَّى َظنَنُْت َأنَُّه َلَيُردُّ

 .(2) «ُكلِّ َشْهرٍ 

 ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  وأما بقية األيام ففي الصحيحين:
ِ
, من حديث َعْبَد اهلل

 
ِ
ْيَل َوَْلَُصوَمنَّ النََّهاَر, َما ِعْشُت, َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُأْخبَِر َرُسوُل اهلل َأنَُّه َيُقوُل: َْلَُقوَمنَّ اللَّ

 
ِ
, َفَقاَل َرُسوُل َفُقْلُت َلُه: َقْد ُقْلُتُه, َيا َرُس  «آْنَت الاِذي َتُقوُل َذلَِك؟»: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

ِ
وَل اهلل

 
ِ
ْهرِ َثاَلَثَة َأيااٍم، َفإِنا » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َفإِناَك اَل َتْسَتطِيُع َذلَِك، َفُصْم َوَأْفطِْر، َوَنْم َوُقْم، َوُصْم ِمَن الشا

ْهرِ  ْفَضَل مِْن َذلَِك, َقاَل ُقْلُت: َفإِنِّي ُأطِيُق أَ  «اْلَحَسنََة بَِعْشرِ َأْمَثالَِها، َوَذلَِك ِمْثُل ِصَياِم الدا

,  «ُصْم َيْوًما َوَأْفطِْر َيْوَمْينِ »َقاَل: 
ِ
َقاَل ُقْلُت: َفإِنِّي ُأطِيُق َأْفَضَل مِْن َذلَِك, َيا َرُسوَل اهلل

َيامِ »َقاَل:  اَلم، َوُهَو َأْعَدُل الصِّ  َقاَل  «ُصْم َيْوًما َوَأْفطِْر َيْوًما، َوَذلَِك ِصَياُم َداُوَد َعَلْيِه السا

 
ِ
  «اَل َأْفَضَل ِمْن َذلَِك »: ملسو هيلع هللا ىلصُقْلُت: َفإِنِّي ُأطِيُق َأْفَضَل مِْن َذلَِك, َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
َقاَل َعْبُد اهلل

و اَم الاتِي َقاَل َرُسوُل اهَّللِ »:  ْبُن َعْمر  ، َأَحبُّ إَِليا ِمْن ملسو هيلع هللا ىلصأَلَْن َأُكوَن َقبِْلُت الثااَلَثَة اأْلَيا

                                                           

يف سنن ْعنسخ ي, لهو يف ْعصحيح  (, ل لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل2434أخَجه ْعنسخ ي ) (1)

 (,.1241ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )

 (, لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح ْعنسخ ي.2433أخَجه ْعنسخ ي ) (2)
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 .(1) «َأْهِلي َوَمالِي

و  ْبِن َعْمر 
ِ
 , قال:  ويف لفظ لهما: من حديث َعْبِد اهلل

ِ
ُذكَِر َلُه  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

, َفَأْلَقْيُت َلُه ِوَساَدًة مِْن َأَدم  َحْشُوَها لِيٌف, َفَجَلَس َعَلى اْلَْرِض, 
َّ
َصْومِي, َفَدَخَل َعَلي

, َقاَل: ُقْلُت: «َأَما َيْكِفيَك ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َثالََثُة َأيااٍم؟»َوَصاَرِت الِوَساَدُة بَْينِي َوبَْينَُه, َفَقاَل: 

, َقاَل: 
ِ
, َقاَل: «َخْمًسا»َيا َرُسوَل اهلل

ِ
, «َسْبًعا», ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ِ
, ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

, َقاَل: «تِْسًعا»َقاَل: 
ِ
 «ةَ إِْحَدى َعْشرَ », ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ُّ
الَ َصْوَم »: ملسو هيلع هللا ىلص, ُثمَّ َقاَل النَّبِي

َهرِ، ُصْم َيْوًما، َوَأْفطِْر َيْوًما الَُم َشْطَر الدا  .(2) «َفْوَق َصْوِم َداُوَد َعَلْيِه السا

أن يصوم خمسة عشر   لعبد اهلل بن عمرو بن العاص ملسو هيلع هللا ىلص فأكثر ما أذن النبي

نن التي ينبغي أن يتفطن لها, وهذه من الس, طر يوميوًما من كل شهر, صوم يوم, وف

 إلى ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص, فقد أرشده النبي  ويعمل هبا, كما يف حديث عبد اهلل بن عمرو

 .صيام شوال :السادس
, َعْن َأبِيِه, َقاَل:  :ففي سنن أبي داود 

ِّ
 ْبِن ُمْسلِم  اْلُقَرِشي

ِ
من طريق ُعَبْيِد اهلل

 
ُّ
ْهِر, َفَقاَل:  َعْن ِصَيامِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسَأْلُت َأْو ُسئَِل النَّبِي ا، ُصْم َرَمَضاَن »الدَّ إِنا أِلَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ

ْهرَ  َواَفَقُه », َقاَل َأُبو َداُوَد: «َوالاِذي َيِليِه، َوُكلا َأْربَِعاَء َوَخِميٍس، َفإَِذا َأْنَت َقْد ُصْمَت الدا

، َوَخاَلَفُه َأُبو ُنَعيٍْم، َقاَل ُمْسِلمُ   .(3) «ْبُن ُعَبْيِد اهَّللِ  َزْيٌد اْلُعْكِليُّ

وجاء يف فضل , عبيد اهلل بن مسلم القرشي مجهولوهذا حديث ضعيف يف سنده 

 , ولكنه مرسل.الصيام يف شوال من حديث أسامة 

 

                                                           

 (.1116(, لمسلم )3418أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1116(, لمسلم )1680أخَجه ْعبخخري ) (2)

(, لضجفه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف سنن أبي دْلد 148عرتمذي )(, ل2432ْأخَجه أبو دْلد ) (3)

(420.) 
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 .صيام الست من شوال :السابع

َثُه, من حديث َأبِي َأيُّوَب اْْلَنَْصاِريِّ : يف صحيح اإلمام مسلم   َأنَّ , َأنَُّه َحدَّ

 
ِ
ْهرِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل اٍل، َكاَن َكِصَياِم الدا  .(1) «َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثما َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوا

 .صيام شهر هللا المحرم :الثامن
 , َقاَل: ففي مسلم: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 

ِ
َياِم، »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل َأْفَضُل الصِّ

ْيلِ َبْعَد َرَمَضاَن،  اَلِة، َبْعَد اْلَفرِيَضِة، َصاَلُة اللا ُم، َوَأْفَضُل الصا  .(2) «َشْهُر اهَّللِ اْلُمَحرا

 :صيام يوم السبت :التاسع
 , َتُقوُل:  من حديث ُأمَّ َسَلَمةَ : د اإلمام أحمد جاء يف مسن

ِ
َكاَن َرُسوُل اهلل

ْبِت َوَيْوَم اْْلََحِد َأْكَثَر  ملسو هيلع هللا ىلص ا َيُصوُم مَِن اْْلَيَّاِم, َوَيُقوُل: َيُصوُم َيْوَم السَّ ُهَما َيْوَما ِعيِد »مِمَّ إِنا

عمر بن .ولكنه حديث ضعيف, فيه محمد بن (3) «اْلُمْشرِكِيَن، َفَأَنا ُأِحبُّ َأْن ُأَخالَِفُهمْ 

, : سنن أبي داود  وجاء يف علي ليس بمشهور.
ِّ
َلِمي  ْبِن ُبْسر  السُّ

ِ
من حديث َعْبِد اهلل

اءِ ُأْختِِه,  َوَقاَل َيِزيُد: َعْن  مَّ   بنت بسر الصَّ
َّ
اَل َتُصوُموا َيْوَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

ْبِت إاِلا فِي َما اْفُترَِض َعَلْيُكْم، َوإِْن َلْم َيِجْد َأَحُدُكْم إاِلا لَِحاَء ِعنََبٍة، َأْو ُعوَد َشَجَرةٍ  السا

 .«َوَهَذا َحِديٌث َمنُْسوٌخ »اُوَد: , َقاَل َأُبو دَ (4) «َفْلَيْمَضْغهُ 

 .وهذا الحديث ضعيف, بل منكر, وسيأيت بيانه إن شاء اهلل 
 .صوم يوم االثنين :العاشر

 , قال: من حديث َأبِي َقَتاَدَة اْْلَْنَصاِريِّ ففي مسلم: 
ِ
ُسئَِل َعْن  َملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

                                                           
 (.1114أخَجه مسلم ) (1)

 (.1113أخَجه مسلم ) (2)

 (, لهو يف ْعضجيف  عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل.21110أخَجه أح د ) (3)

عإلمخم  (, لهو يف ْإلرلْء1121(, لْبن مخجه )144(, لْعرتمذي )2421أخَجه أبو دْلد ) (4)

 (.610ْألعبخين رح ه ْهلل )
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ْثنَْيِن؟ َقاَل: 
ِ
 .(1) «-َأْو ُأْنِزَل َعَليا فِيِه  -ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعثُْت  َذاَك َيْومٌ »َصْوِم َيْوِم اال

 .صوم يوم االثنين ويوم الخميس :الحادي عشر
 , من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :ففي سنن الرتمذي 

ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

ْثنَْيِن َوالَخِميِس، َفُأِحبُّ »
ِ
 . (2) «َأْن ُيْعَرَض َعَمِلي َوَأَنا َصائِمٌ  ُتْعَرُض األَْعَماُل َيْوَم اال

 .«َحِديُث َأبِي ُهَرْيَرَة فِي َهَذا الَباِب َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب »وقال رحمه اهلل: 

 .صيام يوم األربعاء :الثاني عشر
, َعْن َأبِيهِ : د اإلمام أحمد جاء يف مسن , مِْن ُعَرَفاِء ُقَرْيش  , َسِمَعُه من حديث َعِريف 

 مِ 
ِ
اَل َواأْلَْربَِعاَء َواْلَخِميَس َدَخَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصْن َفْلِق فِي َرُسوِل اهلل َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوَشوا

 , فيه رواه لم يسم وال تقوم به حجة.ملسو هيلع هللا ىلص .إال أنه حديث ال يثبت عن النبي(3) «اْلَجناةَ 

 .وثالثة أيام في األسبوع ,صيام يومين في األسبوع :الثالث عشر
و, : د اإلمام أحمد ذلك يف مسن كما ثبت  ْبِن َعْمر 

ِ
من طريق ُشَعْيِب ْبِن َعْبِد اهلل

 
ِ
و, َقاَل: َقاَل لِي َرُسوُل اهلل  ْبِن َعْمر 

ِ
، "ُصْم َيْوًما َوَلَك َعْشَرٌة »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِيِه َعْبِد اهلل

ُصْم َثاَلَثًة َولََك  "نِي َقاَل: ، ُقْلُت: ِزدْ "ُصْم َيْوَمْيِن َوَلَك تِْسَعٌة  "ُقْلُت: ِزْدنِي، َقاَل: 

 .(4) «َثَمانَِيةٌ 

 .الحث على صيام األشهر الحرم :الرابع عشر
لِيِل, : سنن أبي داود  لما جاء يف َعْن ُمِجيبََة اْلَباِهلِيَِّة, َعْن من طريق َعْن َأبِي السَّ

َها,   َأبِيَها, َأْو َعمِّ
ِ
, َوَقْد َتَغيََّرْت َحاُلُه , ُثمَّ انْ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َأَتى َرُسوَل اهلل

َطَلَق َفَأَتاُه َبْعَد َسنَة 

, َأَما َتْعِرُفنِي, َقاَل: 
ِ
, الَِّذي  «َوَمْن َأْنَت؟»َوَهيَْئُتُه, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

ُّ
َقاَل: َأَنا اْلَباِهلِي

ِل, َقاَل:  , َقاَل: َما َأَكْلُت َطَعاًما «لَْهْيَئِة؟َفَما َغياَرَك، َوَقْد ُكنَْت َحَسَن ا»ِجْئُتَك َعاَم اْْلَوَّ

                                                           
 (.1112أخَجه مسلم ) (1)

 (. 16(, لحسنه ْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند )141أخَجه ْعرتمذي ) (2)

 (.11114أخَجه أح د ) (3)

 (.1141أخَجه أح د ) (4)
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ِ
ْبَت َنْفَسَك, ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصإاِلَّ بَِلْيل  ُمنُْذ َفاَرْقُتَك, َفَقاَل َرُسوُل اهلل ُصْم َشْهَر »لَِم َعذَّ

ْبرِ، َوَيْوًما ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ  ًة, َقاَل: «الصا , َقاَل: ِزْدنِي, «ُصْم َيْوَمْينِ », َقاَل: ِزْدنِي َفإِنَّ بِي ُقوَّ

, َقاَل: ِزْدنِي, َقاَل: ُصْم مَِن الُحُرِم َواْتُرْك, ُصْم مَِن الُحُرِم َواْتُرْك, «ُصْم َثاَلَثَة َأياامٍ »َقاَل: 

َها ُثمَّ َأْرَسَلَها"ُصْم مَِن الُحُرِم َواْتُرْك   . (1) «, َوَقاَل: بَِأَصابِِعِه الثَََّلَثِة َفَضمَّ

 يثبت, لجهالة مجيبة الباهلية.والحديث ضعيف لم 

 :وتركه في أيام ,ي الصوم في أيامالسرد ف :الخامس عشر
, َسَأَل ,  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 

َّ
و اْْلَْسَلِمي َأنَّ َحْمَزَة ْبَن َعْمر 

 
ِ
ْوَم, َأَفَأُصوُم  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل , إِنِّي َرُجٌل َأْسُرُد الصَّ

ِ
َفِر؟ َقاَل: َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل فِي السَّ

 .(2) «ُصْم إِْن ِشْئَت، َوَأْفطِْر إِْن ِشئَْت »

: َيُصوُم َحتاى ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلْت:  ويف الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 

ْكَمَل ِصيَاَم اْستَ  ملسو هيلع هللا ىلصَنُقوَل: الَ ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل: الَ َيُصوُم، َفَما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ 

 .(3) «َشْهرٍ إاِلا َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه َأْكَثَر ِصَياًما ِمنُْه فِي َشْعَبانَ 

 .صيام أيام تسع ذي الحجة :السادس عشر
فذهب جمهور أهل  صيام تسع ذي الحجة إلى أقوال: واختلف أهل العلم يف

 العلم إلى صيامها, واستدلوا على ذلك.

 ,  يث اْبِن َعبَّاس  من حدففي البخاري: 
ِّ
َما الَعَمُل فِي »َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

اٍم َأْفَضَل ِمنَْها فِي َهِذِه؟ َوالَ الِجَهاُد، إاِلا َرُجٌل َخَرَج »َقاُلوا: َواَل الِجَهاُد؟ َقاَل:  «َأيا

 .(4) «ُيَخاطُِر بِنَْفِسِه َوَمالِِه، َفَلْم َيْرِجْع بَِشْيءٍ 

                                                           
 (.416ْلد )(, لضجفه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ضجيف أبي د2428أخَجه أبو دْلد ) (1)

 (.1121(, لمسلم )1642أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.1111(, لمسلم )1616أخَجه ْعبخخري ) (3)

 (.616أخَجه ْعبخخري ) (4)
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 :لمنهي عن صيامهااأليام ا

 .النهي عن صيام يوم الجمعة، إذا كان مفرًدا -1
 , : من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة مففي مسل

ِّ
وا َلْيَلَة », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي اَل َتْخَتصُّ

وا َيْوَم اْلُجُمَعِة بِِصَياٍم ِمْن َبْيِن  َيالِي، َواَل َتُخصُّ اأْلَيااِم، إاِلا َأْن اْلُجُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن َبْيِن اللا

 .(1) «َيُكوَن فِي َصْوٍم َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ 

 , َقاَل: ففي مسلم: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
اَل َيُصْم َأَحُدُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

 .(2) «َيْوَم اْلُجُمَعِة، إاِلا َأْن َيُصوَم َقْبَلُه، َأْو َيُصوَم َبْعَدهُ 

, قال: َسَأْلُت َجابَِر ْبَن مسلم ويف صحيح اإلمام  ِد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفر  : َعْن ُمَحمَّ

 
ِ
َعْن ِصَياِم َيْوِم اْلُجُمَعِة؟ َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأَنَهى َرُسوُل اهَّللِ »َوُهَو َيُطوُف بِاْلَبْيِت: ,  َعْبِد اهلل

 .(3) «َنَعْم، َوَربِّ َهَذا اْلَبْيِت »

 .يد الفطر، و األضحى مطلًقاالنهي عن صيام العيدين، ع -2

َنَهى َعْن ِصَياِم َيْوَمْيِن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهَّللِ »: ففي مسلم: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 

وجاء النهي يف الصحيحين من حديث عمر بن  .(4) «َيْوِم اأْلَْضَحى، َوَيْوِم اْلِفْطرِ 

 . الخطاب, ومن حديث أبي سعيد الخدري
 .م التشريق ورخص لمن لم يجد الهديالنهي عن صيام أيا -3

, َعْن َعائَِشةَ من طريق ُعْرَوَة, ففي البخاري:   َعِن اْبِن ُعَمرَ , َوَعْن َسالِم 

                                                           

 (.1144أخَجه مسلم ) (1)

 (.1144أخَجه مسلم ) (2)

 (.1143أخَجه مسلم ) (3)

 (. 1138أخَجه مسلم ) (4)

 س
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  :اِم التاْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن، إاِلا لَِمْن َلْم َيِجِد الَهْديَ », َقااَل ْص فِي َأيا  .(1) «َلْم ُيَرخا

 .االنهي عن صيام، يوم الشك مطلًق  -4
اِر ْبِن َياِسر   من طريق ِصَلَة ْبِن ُزَفَر, َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد :  سنن الرتمذي لما ثبت يف َعمَّ

  :اٌر ى َبْعُض الَقْوِم, َفَقاَل: إِنِّي َصائٌِم, َفَقاَل َعمَّ , َفَقاَل: ُكُلوا, َفَتنَحَّ
 َمْصلِيَّة 

 بَِشاة 
َ
َفُأتِي

يِه النااُس َفَقْد َعَصى َأَبا الَقاِسِم  َمْن َصاَم الَيْوَم الاِذي َيُشكُّ »
. َوفِي الَباِب َعْن َأبِي «ملسو هيلع هللا ىلصفِ

اٍر َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح »: ثم قال  .  ُهَرْيَرَة, َوَأنَس    . «َحِديُث َعما

" 
ِّ
مَِن  , َوَمْن َبْعَدُهمْ ملسو هيلع هللا ىلصَوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْكثَِر َأْهِل الِعْلِم مِْن َأْصَحاِب النَّبِي

 
ُّ
افِِعي  ْبُن الُمَباَرِك, َوالشَّ

ِ
, َوَعبُْد اهلل , َوَمالُِك ْبُن َأَنس  , التَّابِِعيَن, َوبِِه َيُقوُل ُسْفَياُن الثَّْوِريُّ

ِذي ُيَشكُّ فِيِه, َوَرَأى َأْكَثُرُهْم إِْن  ُجُل الَيْوَم الَّ َوَأْحَمُد, َوإِْسَحاُق, َكِرُهوا َأْن َيُصوَم الرَّ

 َيْوًما َمَكاَنُه  َصاَمهُ 
َ
 .(2) "َفَكاَن مِْن َشْهِر َرَمَضاَن َأْن َيْقِضي

 .و رخص في الوصال إلى السحر ,النهي عن الوصال مطلًقا -5

َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلْت:  لما تقدم ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 

إِنِّي لَْسُت َكَهْيَئتُِكْم إِنِّي ُيْطِعُمنِي َربِّي »َواِصُل, َقاَل: , َفَقاُلوا: إِنََّك تُ «الِوَصاِل َرْحَمًة َلُهمْ 

: «َوَيْسِقينِ 
ِ
وجاء النهي عن الوصال  .(3) «َلْم َيْذُكْر ُعْثَماُن َرْحَمًة َلُهمْ », َقاَل َأُبو َعبِْد اهلل

 وهو يف الصحيحين.  من حديث ابن عمر وأنس بن مالك

 , ويف البخاري: من حديث َأبِي َسِعيد  الخدري 
َّ
الَ », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َسِمَع النَّبِي

َحرِ  ُكْم إَِذا َأَراَد َأْن ُيَواِصَل، َفْلُيَواِصْل َحتاى السا , َقاُلوا: َفإِنََّك ُتَواِصُل َيا «ُتَواِصُلوا، َفَأيُّ

 َقاَل: 
ِ
 .(4) «ُكْم إِنِّي َأبِيُت لِي ُمْطِعٌم ُيْطِعُمنِي، َوَساٍق َيْسِقينِ إِنِّي لَْسُت َكَهْيَئتِ »َرُسوَل اهلل

                                                           

 (.1661أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.181أخَجه ْعرتمذي ) (1)

 (.1101(, لمسلم )1614أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.1613أخَجه ْعبخخري ) (3)
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 .أو يوم  بعبادة  لم يأتي بها الشرع ,النهي عن تخصيص شهر   -6

فربما يكون الصيام جائًزا, لكن تخصيص مالم يأذن اهلل به, مثل يوم الخامس  

من ربيع  اْلولى, أو عشر من شعبان, أو السابع والعشرين من رجب, أو الثاين عشر 

ومن ذلك ما يصنعه كثير من الناس من تخصيص  يعترب من المحدثات.  غير ذلك,

  شهر رجب بالصيام, واهلل المستعان.

 :مسألة

صيامها ومن صامها  ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي  .صيام العشر اْلول من ذي الحجه

الِ "ابِن عباس  استدالال ًبحديث  مِن ما مِْن أيَّام  العَمُل الصَّ
ِ
هذه ُح فيها أحبُّ إلى اهلل

 واهلل الموفق "يعني أياَم العشر,  "اْليام
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 ويوم االثنين والخميس ,وعاشوراء ,فضل صوم يوم عرفة

   َأبِي َقَتاَدَة اْْلَنَْصاِريِّ  َعنْ ) -680
ِ
ُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم   ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

نَةَ يُ »َقاَل:  .َعَرَفةَ  ُر السا  َقاَل: .َوُسئَِل َعْن ِصَياِم َيْوِم َعاُشوَراءَ  ,«الَْماِضَيَة َواْلَباقَِيةَ  َكفِّ

نَةَ » ُر السا ْثنَْيِن, َقاَل  «اْلَماِضَيةَ  ُيَكفِّ
ِ
 َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوُبِعْثُت »: َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم اال

يِه، َأْو ُأْنِزَل َعَليا 
 (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «فِيهِ  فِ

F ساق المصنف   :الشرح  :لبيان فضيلة صوم يوم عرفة, وصوم الحديث

 بيان ذلك. وقد تقدم , وصوم يوم االثنين.يوم عاشوراء

  :حكم من فاته صوم التاسع من محرم
فإن اكتفى بالعاشر , ن محرم ال يلزمه صوم الحادي عشرمن فاته صوم التاسع م

ينقل أنه صام الحادي صام العاشر, ولم  ملسو هيلع هللا ىلص وهو السنة؛ ْلن النبي من محرم أجزأه

يف عمره, كما يف  أراد أن يصوم التاسع إن أطال اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه, عشر من محرم

 السابق.  حديث ابن عباس

نََة اْلَماِضَيَة َواْلَباقَِيةَ » :قوله ُر السا  .«ُيَكفِّ

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/283)في السبل 

نَِة اْْلتَِيِة.    َقْد ُاْسُتْشكَِل َتْكِفيُر َما َلْم َيَقْع َوُهَو َذْنُب السَّ

. َوُأِجيَب:  ْتَياِن بَِذْنب  َق فِيَها لَِعَدِم اإْلِ  بَِأنَّ اْلُمَراَد َأْن ُيَوفِّ

اُه َتْكِفيًرا لُِمنَاَسَبِة اْلَماِضَيِة, َأْو َأنَُّه إْن َأْوَقَع فِيِه َذْنًبا  ُرُه. َوَسمَّ َق لإِْلِْتَياِن بَِما ُيَكفِّ  .ـاهَوفَّ

نََة اْلَماِضَيةَ »َوُسئَِل َعْن ِصَياِم َيْوِم َعاُشوَراَء. َقاَل: » :قوله ُر السا  . «ُيَكفِّ

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/283)في السبل 

ا َصْوُم َيْوِم َعاُشوَراَء, َوُهَو اْلَعاِشُر مِْن َشْهِر اْلُمَحرَّ   ِم ِعنَْد اْلَجَماِهيِر, َفإِنَُّه َكاَن َواِجًبا َوَأمَّ
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َوَأَفاَد اْلَحِديُث َأنَّ َصْوَم َعَرَفَة َأْفَضُل مِْن , َصاَر َبْعَدُه ُمْسَتَحبًّا َقْبَل َفْرِض َرَمَضاَن ُثمَّ 

 .اهـَصْوِم َيْوِم َعاُشوَراَء. 

 ة.كفارة لسنتين: سنة ماضية, وسنة باقيوذلك أن صوم يوم عرفة: 

 يكفر السنة الماضية فقط.وأما يوم عاشوراء: 

ْثنَْيِن, َقاَل: " :قوله
ِ
َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوُبِعْثُت فِيِه، َأْو »َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم اال

 ."«ُأْنِزَل َعَليا فِيهِ 

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/283)في السبل  

ْثنَْيِن؛ بَِأنَُّه ُولَِد فِيِه, َأْو بُِعَث فِيِه, َأْو ُأْنِزَل َعَلْيِه فِيِه, وَ َشْرِعيََّة َصْوِم يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعلََّل  
ِ
َكَأنَُّه ْوِم اال

اِوي ِفَق َأنَّه, َشكٌّ مِْن الرَّ  ُولَِد فِيِه, َوُبِعَث فِيِه.   ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد ُاتُّ

َأْحَدَث اهلُل فِيِه َعَلى َعْبِدِه نِْعَمًة, َداَلَلٌة َعَلى َأنَُّه َينَْبِغي َتْعظِيُم اْلَيْوِم الَِّذي  :َوِفيِه 

ُب فِيهِ بِ  ْثنَْيِن  ملسو هيلع هللا ىلص َصْوِمهِ » :َوَقْد َوَرَد فِي َحِديِث ُأَماَمَة َتْعلِيُل , َصْومِِه َوالتََّقرُّ
ِ
َيْوَم اال

ُه ُيِحبُّ َأْن ُيْعَرَض َعَملُ  ُه َيْوٌم ُتْعَرُض فِيِه اأْلَْعَماُل َوَأنا َواَل  «ُه َوُهَو َصائِمٌ َواْلَخِميِس بَِأنا

 . ـاه ُمنَاَفاَة َبْيَن التَّْعلِيَلْيِن.

والواقع أن أول من أحدثها الفاطميون, وكان ظهورها يف زمن المعز الفاطمي سنة 

 وما كان هذا سبيله فكيف يكون دينًا, واهلل المستعان. (ـه 322)

َقاَل: َوُسئَِل َعْن , اِريِّ حديث َأبِي َقَتاَدَة اْْلَْنَص : ح مسلم ثبت يف صحي :تنبيه

ْثنَْيِن؟َصوْ 
ِ
 .(1) «َأْو ُأْنِزَل َعَليا فِيهِ َذاَك َيْوٌم ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعثُْت  »َقاَل: ِم َيْوِم اال

 .ملسو هيلع هللا ىلص احتج هبذا الحديث الصوفية, وأصحاب الموالد, على مشروعية مولد النبي

 ب, وال من بعيد, فإن الذي قال هذا والصحيح أنه ال حجة لهم فيه, ال من قري

لم يحتفلوا   لم يحتفل بيوم مولده, وكذلك الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص القول, وهو رسول اهلل
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وهكذا , , وال بعد موتهملسو هيلع هللا ىلص مع محبتهم الشديدة له, ال يف حياته ملسو هيلع هللا ىلصبيوم مولد النبي 

ن السلف الصالح , وال أتباع التابعين, وال أحد مملسو هيلع هللا ىلص التابعون لم يحتفلوا بمولده

 وأصحاب الموالد يدورون بين االبتداع, والكفر., ان اهلل عليهمرضو

 , وأدعية هلل أما من كانت موالدهم عبارة عن إحداث أذكار, لم يشرعها اهلل 
 .هبا, وتوسَلت بدعية, فالمولد يكون حكمه بأنه بدعة يف دين اهلل  لم يأذن اهلل 

اعتقاد حضوره وغير ذلك, من , وملسو هيلع هللا ىلص وأما ما كان فيه دعاء اْلموات, ودعاء النبي

االعتقادات المخالفة للتوحيد, وما هو معلوم من الدين ضرورة, فهذا يعترب شرًكا 

 أكربًا ينقل صاحبه عن ملة اإلسَلم, على ما هو مقرر يف موطنه.
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 شوال صيام الست منفضل 

 َأبِي َأيُّوَب اْْلَنَْصاِريِّ  َوَعنْ )  -681
ِ
َمْن َصاَم َرَمَضاَن، »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص : َأنَّ َرُسوَل اهلل

الٍ  ْهرِ  ُثما َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوا   (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .(1) «َكاَن َكِصَياِم الدا

F ساق المصنف رحمه اهلل الحديث لبيان فضل صيام ست من شوال. :الشرح 

 :وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين
مهور أهل العلم إلى استحباب صيام الست من شوال, ذهب ج :القول األول

 حتى ذهب بعضهم إلى صيامها من ثاين أيام العيد. لهذا الحديث

أنه يصومها من الشهر كله, فإن أراد أن يتعجلها بعد يوم العيد جاز له  والصحيح

جاز له  ذلك, وإن أراد أن يفرقها جاز له, وإن أراد أن يصومها يف آخر الشهر كذلك

وقد ضعف الحديث مالك فَل يستقيم له التضعيف؛ ْلن , لك, فاْلمر يف ذلك واسعذ

الحديث مخرج يف صحيح مسلم وقد وجدت له طرق تقويه, حيث أعلَّ بضعف 

 سعيد بن سعيد اْلنصاري, وقد تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود والرتمذي.
 قال اإلمام الصنعاني  (:3/284)في السبل 

: َلْيَس ِدْحَيَة:  َقاَل اْبنُ  
ّ
: َسِعيٌد َضِعيُف اْلَحِديِث, َوَقاَل النََّسائِي إنَُّه َقاَل َأْحَمُد ْبُن َحنَْبل 

. اْنَتَهى.  ْشتَِغاُل بَِحِديِث َسْعِد ْبِن َسِعيد 
ِ
: اَل َيُجوُز اال  بِاْلَقِويِّ َوَقاَل َأُبو َحاتِم 

 :
ّ
ْبكِي  بَِجْمِع ُطُرقِِه َفَأْسنََدُه َعْن  َوَقْد اْعَتنَىُثمَّ َقاَل اْبُن السُّ

ُّ
ْمَياطِي د  الدِّ َشْيُخنَا َأُبو ُمَحمَّ

اٌ  ثَِقاٌت مِنُْهْم  بِْضَعة  َوِعْشِريَن َرُجًَل, َرَوْوُه َعْن َسْعِد ْبِن َسِعيد  َوَأْكَثُرُهْم ُحفَّ

ْفَياَناِن, َوَتاَبَع َسْعًدا َعَلى ِرَواَيتِِه َأُخوُه َيْحيَى, وَ  , السُّ َعْبُد َربِِّه, َوَصْفَواُن ْبُن ُسَليْم 

  , َوَغيُْرُهمْ 
ِّ
, َواْلَبَراُء  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَواُه َأْيًضا َعْن النَّبِي َثْوَباُن, َوَأُبو ُهَرْيَرَة, َوَجابٌِر, َواْبُن َعبَّاس 
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, َوَعائَِشُة, َوَلْفُظ َثْوَباَن:  َوَمْن َصاَم ِستاَة َأيااٍم  َمْن َصاَم َرَمَضاَن َفَشْهُرُه بَِعَشَرةٍ »ْبُن َعاِزب 

نَةِ  .  «َبْعَد اْلِفْطرِ َفَذلَِك ِصَياُم السا
ُّ
 اهـَرَواُه َأْحَمُد َوالنََّسائِي

إلى عدم مشروعية صيام الست من  ذهب اإلمام مالك  :القول الثاني

 خَلف عمل أهل المدينة.بشوال, مستداًل 

 قال اإلمام الصنعاني   َما َأْحَسَن َما َقاَلُه ابُْن وَ  (:3/284)في السبل

 : . َعْبِد اْلَبرِّ  .اهـإنَُّه َلْم َيْبُلْغ َمالًِكا َهَذا اْلَحِديُث, َيْعنِي َحِديُث ُمْسلِم 

 وليس بعمل غيره, وال سيما إذا كان العمل ملسو هيلع هللا ىلص والعربة بما ثبت عن النبي ,

ن شوال؛ وذلك هو استحباب صيام الست م :فالراجح ,ملسو هيلع هللا ىلص مخالًفا لما ثبت عن النبي

 .ملسو هيلع هللا ىلص لثبوت الحديث عن النبي

 قال اإلمام النووي   (:8/25)في شرح مسلم 

ْهرِ »: ملسو هيلع هللا ىلص قوله اٍل َكاَن َكِصَياِم الدا , فِيِه َداَلَلٌة «َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثما َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوا

 َوَأْحَمَد َوَداُوَد َوُمَوافِ 
ِّ
افِِعي تَِّة. َصِريَحٌة لَِمْذَهِب الشَّ  ِقيِهْم فِي اْستِْحَباِب َصْوِم َهِذِه السِّ

 ُيْكَرُه َذلَِك. َوَقاَل َمالٌِك َوَأُبو َحنِيَفَة: 

ُه لَِئَلَّ ُيَظنَّ َما َرَأْيُت َأَحًدا مِْن َأْهِل اْلِعْلِم َيُصوُمَها, َقاُلوا: َفُيْكرَ َقاَل َمالٌِك فِي اْلُمَوطَّأِ: 

نَُّة اَل َوَدلِيُل الشَّ , ُوُجوُبهُ  ِريُح َوإَِذا َثَبَتِت السُّ ِحيُح الصَّ  َوُمَوافِِقيِه َهَذا اْلَحِديُث الصَّ
ِّ
افِِعي

ِهْم َلَها.   ُتْتَرُك لَِتْرِك َبْعِض النَّاِس, َأْو َأْكَثِرِهْم, َأْو ُكلِّ

ْوِم َقْد ُيَظنُّ ُوُجوُبَها؛ ُينَْتَقُض بَِصْوِم َعَرَفَة َوَعاُشوَراَء َوَغيْ  ْم:قولهوَ  ِرِهَما مَِن الصَّ

 اْلَمنُْدوِب. 

َقَها, َأْو َقاَل َأْصَحاُبنَا:  تَُّة ُمَتَوالَِيًة َعِقَب َيْوِم اْلِفْطِر, َفإِْن َفرَّ َواْْلَْفَضُل َأْن ُتَصاَم السِّ

َنَّهُ 
ِ
ال  إَِلى َأَواِخِرِه َحَصَلْت َفِضيَلُة اْلُمَتاَبَعِة؛ ْل َرَها َعْن َأَوائِِل َشوَّ َيْصُدُق َأنَُّه َأْتَبَعُه ِستًّا  َأخَّ

. ال  َنَّ اْلَحَسنََة بَِعْشِر َأْمَثالَِها,  مِْن َشوَّ
ِ
ْهِر؛ ْل َقاَل اْلُعَلَماُء: َوإِنََّما َكاَن َذلَِك َكِصَياِم الدَّ  س
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تَُّة بَِشْهَرْيِن.  , َوالسِّ  َأْشُهر 
 . اهـَفَرَمَضاُن بَِعَشَرةِ

 :رمضان حكم صيام الست من شوال قبل قضاء
لمن أراد أن يصوم الست من شوال, أن يبدأ بقضاء رمضان إن كان عليه  :تنبيه

 قضاء, فإن القضاء فرض, وصيام الست سنة.

ثم إن بعض أهل العلم يذكر أن من صام الست من شوال وعليه أيام من رمضان 

 أنه ال يدخل يف فضل من صام مرضان وأتبعه بصيام الست من شوال, لقول النبي
ْهرِ » :ملسو هيلع هللا ىلص اٍل َكاَن َكِصَياِم الدا , وهذا لم يصم «َمْن َصاَم َرَمَضاَن، ُثما َأْتَبَعُه ِستًّا ِمْن َشوا

 .هلل أعلماو, الفضليف رمضان, ومع ذلك من صام صح تطوعه, وهل يدخل 
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 فضيلة صيام يوم في سبيل هللا

 اْلُخْدِريِّ  َوَعنْ )  -682
  َقاَل: قَ   َأبِي َسِعيد 

ِ
َما ِمْن َعْبٍد »: ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسوُل اهلل

 إاِلا َباَعَد اهَّللُ بَِذلَِك اْلَيْوِم َعْن َوْجِهِه النااَر َسْبِعيَن َخرِيًفا
 .(1) «َيُصوُم َيْوًما فِي َسبِيِل اهَّللِ

 (.لُِمْسلِم   ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّْفظُ 

F ساق المصنف :الشرح :وع بالصيام يف الجهاد.لبيان فضيلة التطالحديث 

 اختلف العلماء يف معناه إلى قولين:: «يف سبيل اهَّلل» :قوله

حال ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد من الحديث الصيام يف  :القول األول

 الجهاد يف سبيل اهلل. 

 فيجمع بين فضيلتين: فضيلة الجهاد يف سبيل اهلل, وفضيلة الصوم.

هل العلم إلى االحتجاج بعمومه مطلًقا, فكل ذهب كثير من أ :القول الثاني

 صيام يتطوع به هلل رب العالمين به, فهو يف سبيل اهلل.

 قال الحافظ ابن حجر   (:5/18)في الفتح  
 " :قوله

ِ
ْوِم فِي َسبِيِل اهلل  ."َباُب َفْضِل الصَّ

 :  َفاْلُمرَ َقاَل بن اْلَجْوِزيِّ
ِ
 اُد بِِه اْلِجَهاُد. إَِذا ُأْطلَِق ذِْكُر َسبِيِل اهلل

 :
ُّ
.َوَقاَل اْلُقْرُطبِي

ِ
, َفاْلُمَراُد َمْن َصاَم َقاِصًدا َوْجَه اهلل

ِ
 َطاَعُة اهلل

ِ
 َسبِيُل اهلل

 َوُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن َما ُهَو َأَعمُّ مِْن َذلَِك. ُقْلُت: 

 :
ِّ
ْهلِي  مِ ُثمَّ َوَجْدُتُه فِي َفَوائِِد َأبِي الطَّاِهِر الذُّ

ِّ
ْيثِي  ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز اللَّ

ِ
ْن َطِريِق َعْبِد اهلل

, َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة بَِلْفِظ:  َما ِمْن ُمَرابٍِط ُيَرابُِط فِي َسبِيِل اهَّللِ َفَيُصوُم َيْوًما فِي »َعِن اْلَمْقُبِريِّ

 , الَحِديث. «َسبِيِل اهَّللِ 

اْْلَْكَثُر اْستِْعَماُلُه فِي اْلِجَهاِد, َفإِْن ُحِمَل َعَلْيِه َكاَنِت اْلُعْرُف َوَقاَل بن َدقِيِق اْلِعيِد: 

                                                           

 .(1113)لمسلم  (,2840)أخَجه ْعبخخري  (1)
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ْجتَِماِع اْلِعَباَدَتْيِن. 
ِ
 اْلَفِضيَلُة ال

 َطاَعُتُه َكْيَف كَ َقاَل: 
ِ
ُل َأْقَرُب َوُيْحَتَمُل َأْن ُيَراَد بَِسبِيِل اهلل َواَل ُيَعاِرُض , اَنْت, َواْْلَوَّ

َم َتْقِريُرُه فِي  َذلَِك َأنَّ اْلِفْطرَ  َقاِء َكَما َتَقدَّ ائَِم َيْضُعُف َعِن اللِّ َنَّ الصَّ
ِ
فِي اْلِجَهاِد َأْوَلى ْل

َنَّ اْلَفْضَل اْلَمْذُكوَر َمْحُموٌل َعَلى َمْن َلْم َيْخَش 
ِ
ْوِم ْل َباِب َمِن اْخَتاَر اْلَغْزَو َعَلى الصَّ

ْوُم , مَِن اْْلُُموِر النِّْسبِيَّةِ َصاَر َذلَِك َضْعًفا, َواَل ِسيََّما َمِن اْعَتاَد بِِه فَ  َفَمْن َلْم ُيْضِعْفُه الصَّ

َم َمِزيٌد لَِذلَِك فِي  ِه َأْفَضُل؛ لَِيْجَمَع َبيَْن اْلَفِضيَلَتْيِن َوَقْد َتَقدَّ ْوُم فِي َحقِّ َعِن اْلِجَهاِد َفالصَّ

ْوِم فِي ا َياِم فِي اْلَكََلِم َعَلى الصَّ َفِر. كَِتاِب الصِّ  .اهـلسَّ

أن الصيام من أسباب السَلمة من النار, ومن غضب الجبار, فينبغي  :َوِفيِه 

 بذلك, فعل. لإلنسان إذا استطاع أن يتقرب إلى اهلل 

 ْبُن ُبَرْيَدَة, : د اإلمام أحمد وقد ثبت يف مسن
ِ
عبد  –َعْن َأبِيِه من حديث َعْبُد اهلل

ُجِل َقاَل: َوإِنَّ اْلقُ  -اهلل بن بريدة ْرآَن َيْلَقى َصاِحَبُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحيَن َينَْشقُّ َعنُْه َقْبُرُه َكالرَّ

ِذي  اِحِب. َفَيُقوُل َلُه: َهْل َتْعِرُفنِي؟ َفَيُقوُل: َما َأْعِرُفَك َفيَُقوُل: َأَنا َصاِحُبَك اْلُقْرآُن الَّ الشَّ

َك, َوإِنَّ ُكلَّ َتاِجر  مِْن َوَراِء تَِجاَرتِِه, َوإِنََّك اْلَيْوَم مِْن َأْظَمْأُتَك فِي اْلَهَواِجِر َوَأْسَهْرُت َلْيلَ 

َوَراِء ُكلِّ تَِجاَرة  َفُيْعَطى اْلُمْلَك بَِيِمينِِه, َواْلُخْلَد بِِشَمالِِه, َوُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه َتاُج اْلَوَقاِر, 

ُم َلُهَما َتْيِن اَل ُيَقوَّ ْنَيا َفَيُقواَلِن: بَِم ُكِسينَا َهَذا؟ َفُيَقاُل: بَِأْخِذ  َوُيْكَسى َوالَِداُه ُحلَّ َأْهُل الدُّ

 َوَلِدُكَما اْلُقْرآَن. ُثمَّ ُيَقاُل َلُه: اْقَرْأ َواْصَعْد فِي َدَرِج اْلَجنَِّة َوُغَرفَِها, َفُهَو فِي ُصُعود  َما َدامَ 

ا َكاَن, َأْو َتْرتِيًَل   .(1)« َيْقَرُأ, َهذًّ

 أي بالصيام, واهلل المستعان. «أظمأتك يف الهواجر»: لهقووالشاهد 

 

**

 

                                                           

 (.22610أخَجه أح د ) (1)
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 وصوم أكثر شعبان ,فضل سرد الصيام 

َيُصوُم َحتاى َنُقوَل اَل ُيْفطُِر،  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَلْت:   َعائَِشةَ  َوَعنْ )  -683

اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهرٍ َقطُّ إاِلا  ملسو هيلع هللا ىلص َوَما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ  َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل اَل َيُصوُم،

 (.َواللَّْفُظ لُِمْسلِم   َعَلْيِه, ُمتََّفٌق  .(1) «َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه فِي َشْهرٍ َأْكَثَر ِمنُْه ِصَياًما فِي َشْعَبانَ 

F ساق المصنف   :الشرح  :لبيان جواز سرد الصوم.الحديث 

له أن يفطر, وثم بعد ذلك  ثم يفطر ما شاء اهلل فيجوز لإلنسان أن يسرد أياًما, 

 إن بدى له أن يصوم صام كذلك, وهكذا.

يصوم شعبان كله  ملسو هيلع هللا ىلصفضيلة الصوم يف شهر شعبان, فقد كان النبي  :وفي الحديث

 . إال قليًَل منه, كما قالت عائشة
إال ما كان من شهر شعبان, ؛ يخصص صيام شهر  كامل  إال رمضانأنه ال  :وفيه

وهكذا شهر اهلل , قليل فهو أحب إلينا, واهلل أعلملمسألة فيه واسعة, وإن صامه إال فا

 المحرم, فيشرع صومه, واْلفضل أن يصام إال قليل منه.

, َقاَل: ُسئَِل: َأيُّ -ملسو هيلع هللا ىلص أي إلى النبي -َيْرَفُعهُ , ففي مسلم: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 

ََلِة َأْفَضُل َبْعَد اْلَمْكُتوَبةِ  َياِم َأْفَضُل َبْعَد َشْهِر َرَمَضاَن؟ َفَقاَل: الصَّ َأْفَضُل »؟ َوَأيُّ الصِّ

َياِم بَْعَد َشْهرِ  ْيِل، َوَأْفَضُل الصِّ اَلُة فِي َجْوِف اللا اَلةِ اْلَمْكتُوَبِة، الصا اَلِة، َبْعَد الصا الصا

مِ   .(2) «َرَمَضاَن، ِصَياُم َشْهرِ اهَّللِ اْلُمَحرا

َيُصوُم َحتاى َنُقوَل اَل ُيْفطُِر، َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل اَل َيُصوُم،   ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهَّللِ  َكاَن رَ » :قوله

اْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهرٍ َقطُّ إاِلا َرَمَضاَن، َوَما َرَأْيُتُه فِي َشْهرٍ َأْكَثَر   ملسو هيلع هللا ىلصَوَما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّللِ  

 .«ِمنُْه ِصَياًما فِي َشْعَبانَ 

                                                           

 .(1111)لمسلم  (,1616)أخَجه ْعبخخري  (1)

 (.1113م )أخَجه مسل (2)
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 إلمام الصنعانيقال ا   (:3/281)في السبل 

ا بَِشْهر  ُدوَن َشْهر  َوَأنَُّه َكاَن   ملسو هيلع هللا ىلص َدلِيٌل َعَلى َأنَّ َصْوَمهُ وفيه:   َيْسُرُد   ملسو هيلع هللا ىلصَلْم َيُكْن ُمْخَتصًّ

َياَم َأْحَياًنا َوَيْسُرُد ال ُه َكاَن َيْفَعُل َما َيْقَتِضيِه اْلَحاُل مِ صِّ ِدِه َعْن اْلِفْطَر َأْحَياًنا, َوَلَعلَّ ْن َتَجرُّ

ْوَم, َومِْن َعْكِس ذَ  ْفَطارَ اْْلَْشَغاِل َفُيَتابُِع الصَّ َوَدلِيٌل َعَلى َأنَُّه َيُخصُّ َشْعبَاَن , لَِك َفُيَتابُِع اإْلِ

ْوِم َأْكَثَر مِْن َغيِْرِه.   . اهـبِالصَّ
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 فضل صيام أيام البيض 

ْهرِ َثاَلَثَة  ملسو هيلع هللا ىلص ِ  َأَمَرَنا َرُسوُل اهَّلل»َل: َقا  َأبِي َذرٍّ  َوَعنْ )  -684 َأْن َنُصوَم ِمَن الشا

,  .(1) «َأيااٍم: َثاَلَث َعْشَرَة، َوَأْرَبَع َعْشَرَة، َوَخْمَس َعْشَرةَ  , َوالتِّْرمِِذيُّ ُّ
َرَواُه النََّسائِي

َحُه اْبُن ِحبَّانَ    (.َوَصحَّ

F صيام أيام البيض.ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية  :الشرح 

وسميت هبذا االسم؛ ْلن القمر يكون مكتمل البياض, وهي ليالي اإلبدار, ويكون 

 تمامه يف ليلة الرابعة عشر, وربما كان يف ليلة الخامسة عشر من كل شهر.

  :واختلف أهل العلم في حكم صيامها إلى قولين
يام هبذا استدل جمهور العلماء على استحباب صيام هذه اْل :القول األول

 الحديث.

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تعين هذه اْليام الثَلثة بل يصوم  :القول الثاني

 من أي الشهر.

ُة, َأنََّها َسَأَلْت ففي مسلم:     َعائَِشةَ من طريق ُمَعاَذُة اْلَعَدِويَّ
ِّ
َأَكاَن »: ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج النَّبِي

ِمْن َأيِّ َأيااِم », َفُقْلُت َلَها: «َنَعمْ »َقاَلْت:  «َة َأيااٍم؟َيُصوُم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َثاَلثَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ 

ْهرِ َكاَن َيُصوُم؟ ْهرِ َيُصومُ »َقاَلْت:  «الشا  .(2) «َلْم َيُكْن ُيَبالِي ِمْن َأيِّ َأيااِم الشا

 

                                                           

 (21431)لأح د (, 3148 ,3141)لْبن حبخن  (,111)لْعرتمذي  (,2422)أخَجه ْعنسخ ي  (1)

من طَيق يحيى بن بسخم, عن موسى بن طلح , عن  (,8444), لْعبيهقي يف ْعكربى (21131)

لعه  ,: بلغني أنه ال بأس به. لقخل ْآلجَي: لكأنه عم يَضهليحيى بن سخم قخل أبو دْلدأبي ذر, 

(, لشيخنخ 1111لحسنه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْعصحيح  ) .طَق لشوْهد ذكَهخ ْع حقق

 (.144ْعحاوري يف تحقيقه علصغَى تح  حديث )

 (.1110أخَجه مسلم ) (2)

 ص
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 قال اإلمام الصنعاني   (:282-3/281)في السبل  

ٌة َعَلى َنْدبِيَِّة َصْوِم ُكلِّ َما َوَرَد, َوُكلٌّ مِْن َواَل ُمَعاَرَضَة َبيَْن َهِذِه اْْلَ  َها َدالَّ َحاِديِث َفإِنََّها ُكلَّ

ى بِِه َأْوَلى َوَأْفَضُل.  َلَع َعَلْيِه, إالَّ َأنَّ َما َأَمَر بِِه َوَحثَّ َعَلْيِه َوَوصَّ َواةِ َحَكى َما اطَّ  الرُّ

ا فِْعُلُه  ُه َكاَن َيعْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ اِرُع َأيَّاَم َفَلَعلَّ ِرُض َلُه َما ُيْشِغُلُه َعْن ُمَراَعاِة َذلَِك, َوَقْد َعيََّن الشَّ

تِي ُينَْدُب َصْوُمَها مِْن ُكلِّ َشْهر  َأْقَواٌل َعْشرَ  ٌة اْلبِيِض, َولِْلُعَلَماِء فِي َتْعيِيِن الثَََّلَثِة اْْلَيَّاِم الَّ

ْرِح.   .اهـَسْرُدَها فِي الشَّ

 م الشوكانيوقال اإلما   (:113-1/111)في النيل  

َ الثَََّلَثُة اْلُمَعيَّنَُة فِي اْلَحِديِث, َوَقْد َوَقَع  فيه:
َدلِيٌل َعَلى اْستِْحَباِب َصْوِم َأيَّاِم اْلبِيِض َوِهي

تَِّفاُق َبْيَن اْلُعَلَماِء َعَلى َأنَُّه ُيْسَتَحبُّ َأْن َتُكوَن الثَََّلُث اْلَمْذُكوَرُة 
ِ
ْهِر َكَما اال فِي َوَسِط الشَّ

 .  َحَكاُه النََّوِويُّ

 َواْخَتَلُفوا فِي َتْعيِينَِها: 

 إَلى َأنََّها َثالَِث َعَشَر َوَرابَِع َعَشَر, َوَخامَِس َعَشَر. َفَذَهَب اْلُجْمُهوُر 

 الثَّانِي َعَشَر َوالثَّالِ َوقِيَل: 
َ
ابَِع َعَشرَ ِهي ي َذرٍّ اْلَمْذُكوُر فِي َوَحِديُث َأبِ , َث َعَشَر َوالرَّ

 . ـاهاْلَباِب َوَما َذَكْرَناُه مِْن اْْلََحاِديِث اْلَواِرَدِة فِي معناُه َيُردُّ َذلَِك. 

  اختلف قول  أنه كان يصوم ثَلثة أيام من كل شهر فقد ملسو هيلع هللا ىلصوأما ما جاء عن النبي

  ورجح الشوكاين أهنا غيرها .م هل هي البيض أم غيرهالأهل الع

  حيث قال في نيل األوطارالشوكاني أنها غيرها ورجح: 
َرَها ُعَمُر ْبُن , َتَحبَِّة مِْن ُكلِّ َشْهر  اْخَتَلُفوا فِي َتْعيِيِن َهِذِه الثَََّلَثِة اْْلَيَّاِم اْلُمْس   َفَفسَّ

َحاَبِة  , َوَغيُْرُهْم مِْن الصَّ , َوَأُبو َذرٍّ
مِْن التَّابِِعيَن  , َوَجَماَعةٌ اْلَخطَّاِب, َواْبُن َمْسُعود 

ِّ بَِأيَّاِم اْلبِيضِ َوَأْصَحاُب الشَّ 
ُم: , افِِعي اَل ُيَبالِي ِمْن »َوُيْشَكُل َعَلى َهَذا َقْوُل َعائَِشَة اْلُمَتَقدِّ

ْهرِ َصامَ    , «َأيِّ الشا
َّ
ُه َكاَن َيْعِرُض َلُه َما َيْش  ملسو هيلع هللا ىلصَوُأِجيَب َعْن َذلَِك بَِأنَّ النَّبِي ْن َغُلُه عَ َلَعلَّ

ِذي َأَمَر بِِه  ,َأْو َكاَن َيْفَعُل َذلَِك لَِبَياِن اْلَجَوازِ , ُمَراَعاِة َذلَِك  ِه َأْفَضُل, َوَالَّ َوُكلُّ َذلَِك فِي َحقِّ
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اُهْم بِِه َوَعيَّنَُه َلُه, َفُيْحَمُل ُمْطَلُق الثَََّلِث َعَلى الثَََّلِث اْلُمَقيَّدَ  َتُه َوَوصَّ  ةِ َقْد َأْخبََر بِِه ُأمَّ

 َوآَخُروَن: , بِاْْلَيَّاِم اْلُمَعيَّنَةِ 
ّ
ْهِر. َواْخَتاَر النََّخِعي  َأنََّها آِخُر الشَّ

لِهِ  َأنََّهاَواْخَتاَر اْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ َوَجَماَعٌة:  ِصَياَم َواْخَتاَرْت َعائَِشُة َوآَخُروَن: , مِْن َأوَّ

ْثنَْيِن مِْن ِعدَّ 
ِ
ْبِت َواْْلََحِد َواال ْهِر السَّ , ُثمَّ الثََُّلَثاِء َواْْلَْربَِعاِء َواْلَخِميِس مِْن الشَّ ِة َشْهر 

ِذي َبْعَدُه, لِْلَحِديِث اْلَمْذُكوِر فِي اْلَباِب َعنَْها.   الَّ

 :
ُّ
ْهرِ  َيُصوُم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ َثاَلَثَة َأيااٍم اَل ُيَبالِي ِمْن َأيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النابِيُّ  »َوَقاَل اْلبَْيَهِقي الشا

ْت َجِميَع َفُكلُّ َمْن َرآُه َفَعَل َنْوًعا َذَكَرُه, َوَعائَِشُة َرأَ َقاَل: َكَما فِي َحِديِث َعائَِشَة.  «َصامَ 

: , َذلَِك َفَأْطَلَقْت 
ُّ
وَيانِي , َفإِْن اتََّفَقْت أَ َوَقاَل الرُّ اُم ِصَياُم َثََلَثِة َأيَّام  مِْن ُكلِّ َشْهر  ُمْسَتَحبٌّ يَّ

ْهِر َوَخِميَساِن َبْعَدُه  "َوفِي َحِديث  َرَفَعُه اْبُن ُعَمَر: , اْلبِيِض َكاَن َأَحبَّ  ُل اْثنَْيِن فِي الشَّ َأوَّ

 َوُرِوَي َعْن َمالِك  َأنَُّه ُيْكَرُه َتْعيِيُن الثَََّلِث.  "

  َِقاَل ِفي اْلَفْتح: 

اْستِْحَباَب ِصَياِم َأيَّاِم اْلبِيِض, َغْيُر اْستِْحَباِب  َوفِي َكََلِم َغْيِر َواِحد  مِْن اْلُعَلَماِء: إنَّ  

 .  .اْنَتَهىِصَياِم َثََلَثِة َأيَّاِم مِْن ُكلِّ َشْهر 

 ٌُّر. وَهَذَا هُوَ الْحَق َنَّ َحْمَل اْلُمْطَلِق َعَلى اْلُمَقيَِّد َهُهنَا ُمَتَعذِّ
ِ
 ؛ ْل

ْبِت َواْْلََحدِ  , َوالثََُّلَثاِء َواْْلَْربَِعاِء َواْلَخِميِس  َوَكَذلَِك اْستِْحَباُب السَّ ْثنَْيِن مِْن َشْهر 
ِ
َواال

فِي  َوَقْد َحَكى اْلَحافُِظ فِي اْلَفْتِح:, ِة َأيَّام  مِْن ُكلِّ َشْهر  مِْن َشْهر  َغْيُر اْستِْحَباِب َثََلثَ 

, َوَقْد َذَكْرَنا َأْكَثَرَها, َواْلَحقُّ َأنََّها َتْبَقى َعَلى  َتْعيِيِن الثَََّلَثِة اْْلَيَّاِم اْلُمْطَلَقِة َعَشَرَة َأْقَوال 

ائُِم ُمَخيًَّرا, َوفِي َأيِّ َوْقت  َصاَمَها َفَقْد َفَعَل اْلَمْشُروَع؛ َلكِْن اَل  إْطََلقَِها َفَيُكوُن الصَّ

 َيْفَعُلَها فِي َأيَّاِم اْلبِيِض. 

 اْس  :َفاْلَحاِصُل ِمْن َأَحاِهيِث اْلَباِب :  تِْحَباُب ِصَياِم تِْسَعِة َأيَّام  مِْن ُكلِّ َشْهر 

, َوالثََُّلَثاُء َواْْلَْربَِعاءُ  ْثنَيِْن فِي َشْهر 
ِ
ْبُت َواْْلََحُد َواال  َثََلَثٌة ُمْطَلَقٌة, َوَأيَّاُم اْلبِيِض, َوالسَّ

 .  .اهـَواْلَخِميُس فِي َشْهر 
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 تطوع المرأة بإذن زوجها

 ي ُهَرْيَرَة َأبِ  َوَعنْ )  -685
ِ
اَل َيِحلُّ لِْلَمْرَأِة َأْن َتُصوَم »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

َغيَْر »َوَزاَد َأُبو َداُوَد:  .ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  .(1) «َوَزْوُجَها َشاِهٌد إاِلا بِإِْذنِهِ 

 (.(2) «َرَمَضانَ 

F يان أن تطوع المرأة ال يجوز إال بإذن ساق المصنف الحديث لب :الشرح

 زوجها.

 المتزوجة. :أي «لِْلَمْرَأةِ » :قوله   ال يجوز. :أي «اَل َيِحلُّ » :قوله

خرج به الغائب؛ ْلن المنع من صيامها حتى ال : «َأْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد » :قوله

 يحتاج الزوج إلى زوجته فيجدها مشغولة.

ان غائًبا يف سفر, أو غيره, أن لزوجته أن تتطوع بما تشاء أن من كومفهوم الحديث: 

 من اْليام بغير إذنه.

 رضاه بذلك. :أي «إاِلا بِإِْذنِهِ » :قوله

يف  ملسو هيلع هللا ىلص فإن لم يأذن وصامت فصومها يصح, ولكنها تأثم؛ ْلنه خالفت أمر النبي

  ذلك.

 قال اإلمام الشوكاني   (:5/424)في النيل 

ِع َعَلى اْلَمْرَأةِ بُِدوِن إْذِن َزْوِجَها اْلَحاِضِر َواْلَحِديُث َيُدلُّ   َعَلى َتْحِريِم َصْوِم التََّطوُّ

 َوُهَو َقْوُل اْلُجْمُهوِر. 

                                                           

 .(1021)لمسلم  (,1161)أخَجه ْعبخخري  (1)

 (,1111)مي لْعدْر (,182). ليف ذكَ رمضخن, أخَجه ْعرتمذي (2418)أخَجه أبو دْلد  (2)

لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح أبي دْلد لسندهخ َحيح,  (,1343)لأح د 

(2121)  . 

 ص
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 :
ِّ
افِِعي  ُيْكَرُه. َوَقاَل َبْعُض َأْصَحاِب الشَّ

 : ُل, َقاَل: َفَلْو َصاَمْت بَِغْيِر إْذنِِه َصحَّ َقاَل النََّوِويُّ ِحيُح اْْلَوَّ ْختََِلِف  َوالصَّ
ِ
َوَأثَِمْت ال

 .
ِ
 اْلِجَهِة, َوَأْمُر اْلَقُبوِل إَلى اهلل

ُد التَّْحِريَم ُثُبوُت اْلَخَبِر بَِلْفِظ النَّْهِي, َوُوُروُدُه بَِلْفِظ اْلَخَبِر اَل َقاَل النََّوِويُّ َأْيًضا:  َوُيَؤكِّ

َنَُّه َيُدلُّ عَ 
ِ
ِد اْْلَْمِر فِيِه, َفيَُكوُن َداالًّ َعَلى التَّْحِريِم. َيْمنَُع َذلَِك, َبْل ُهَو َأْبَلُغ؛ ْل  َلى َتَأكُّ

ُه َواِجٌب َقاَل:  , َوَحقُّ ْستِْمَتاِع بَِها فِي ُكلِّ َوْقت 
ِ
ْوِج َحقَّ اال َوَسَبُب َهَذا التَّْحِريِم َأنَّ لِلزَّ

 
ِ
ِع, َوإَِذا َأَراَد اال ُتُه بِالتََّطوُّ  ْستِْمَتاَع بَِها َجاَز َوَيْفُسُد َصْوُمَها.َعَلى اْلَفْوِر, َفََل ُتَفوِّ

ْوُج َغائًِبا, َفَلْو َصاَمْت َوَقِدمَ  ُع إَذا َكاَن الزَّ اِهِد َأنَُّه َيُجوُز َلَها التََّطوُّ  َوَظاِهُر التَّْقيِيِد بِالشَّ

َياِم, قِيَل: َفَلُه إْفَساُد َصْومَِها َذلَِك مِْن َغيِْر َكَرا , َوفِي َمْعنَى اْلَغْيَبِة َأْن فِي َأْثنَاِء الصِّ َهة 

 َيُكوَن َمِريًضا بَِحْيُث اَل َيْسَتطِيُع اْلِجَماَع. 

َ اْلَمْذُكوَر َعَلى التَّنِْزيِه َفَقاَل: 
ُهَو مِْن ُحْسِن اْلُمَعاَشَرِة, َوَلَها َأْن َوَحَمَل اْلُمَهلَُّب النَّْهي

, إَذا َتْفَعَل مِْن َغْيِر اْلَفائِِض بَِغْيِر إْذنِ 
ِ
ُه, َوَلْيَس َلُه َأْن ُيْبطَِل َشْيًئا مِْن َطاَعِة اهلل ِه َما اَل َيُضرُّ

 َدَخَلْت فِيِه بَِغْيِر إْذنِِه. 

 . اهـَوُهَو ِخََلُف َظاِهِر اْلَحِديِث. َقاَل اْلَحافُِظ: 

مع محبته للصيام, لم يأذن  وجوب طاعة الزوج من زوجته, إذ أن اهلل  وفيه:

ومن اْلوجه التي ذكرها العلماء يف , نفًَل وزوجها شاهد حتى يأذن لهابالصوم تللمرأة 

فيها  ملسو هيلع هللا ىلص قضاء رمضان إلى شعبان أهنا كانت تخشى أن يكون للنبي  تأخير عائشة

 حاجة, فيجدها مشغولة بالصيام.

ْوُم ِمْن رَ », َتُقوُل:  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ  َمَضاَن، َكاَن َيُكوُن َعَليا الصا

 (1)«َفَما َأْسَتطِيُع َأْن َأْقِضَي إاِلا فِي َشْعَبانَ 
ِّ
ِّ َأْو بِالنَّبِي

ْغُل مَِن النَّبِي  .ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل َيْحَيى: الشُّ

                                                           

 (.1141(, لمسلم )1610أخَجه ْعبخخري ) (1)
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 قال الحافظ ابن حجر   (:1/313)في الفتح 

َياَدِة َأنَُّه   ا َيُدلُّ َعَلى َضْعِف الزِّ ْعِدُل, َوَكاَن َيْدُنو مَِن اْلَمْرَأةِ َكاَن َيْقِسُم لِنَِساِئِه َفيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَومِمَّ

.  فِي َغيِْر َنْوَبتَِها, َفُيَقبُِّل َوَيْلِمُس مِْن َغيِْر ِجَماع 

ْوَم, اللَُّهمَّ إاِلَّ َأْن ُيَقاَل إِنََّها َكاَنْت اَل  ء  مِْن َذلَِك َما َيْمنَُع الصَّ
ْ
َفَلْيَس فِي ُشْغلَِها بَِشي

ْحتَِماِل اْحتَِياِجِه إَِلْيَها, َفإَِذا َضاَق اْلَوْقُت َأِذَن َلَها, َتُصوُم إاِلَّ بِإِْذنِِه, 
ِ
َوَلْم َيُكْن َيْأَذُن ال

, َفلَِذلَِك َكاَنْت اَل َيَتَهيَُّأ َلَها  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن ُهَو  ْوَم فِي َشْعَباَن َكَما َسَيْأتِي َبْعَد َأْبَواب  ُيْكثُِر الصَّ

 . ـاهاْلَقَضاُء إاِلَّ فِي َشْعَباَن. 

ال يلزم إذن الزوج يف صيام رمضان؛ ْلن  :أي «َغْيَر َرَمَضانَ »َوَزاَد َأُبو َداُوَد:  :قوله

بل إن الزوج إذا , الرجال والنساء صيام رمضان فرض وحتم على جميع المكلفين من

 .فطر زوجته يف رمضان بغير عذر شرعي فهو آثم, لمنعها من شعيرة من شعائر اهلل 
 النهي قضاء رمضان؟مسألة هل يشمل 

تقضي  نعم, يشمل النهي أيام القضاء لرمضان؛ ْلهنا واسعة, وتستطيع المرأة أن

 , وهكذا سائرملسو هيلع هللا ىلصتفعل مع النبي   كما كانت عائشة يف أيام كثيرة طوال السنة
فيجب عليها أن تفطر طاعة لزوجها, ولكن ما لم يضق عليها وقت , ملسو هيلع هللا ىلصأزواجه 

ضاء وجب عليها القضاء دون إذن زوجها, وال القضاء؛ فإن ضاق عليها وقت الق

وذهب , ن إذا ضاق عليها الوقت يف القضاءيجوز لزوجها أن يمنعها من قضاء رمضا

 بعض أهل العلم إلى قياس القضاء على صيام رمضان. 

 ومنهم اإلمام الصنعاني (:3/282)السبل  حيث قال في 

ا َرَمَضاُن َفإِنَُّه َيِجُب َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اْلَوَفاَء بَِحقِّ ال :فيه ْوِم, َوَأمَّ ِع بِالصَّ ْوِج مِْن التََّطوُّ زَّ

ْوُج, َوُيَقاُس َعَلْيِه اْلَقَضاُء, َفَلْو َصاَمْت النََّفَل بَِغْيِر إْذنِِه, َكاَنْت َفاِعَلةً   َعَلْيِه َوإِْن َكِرَه الزَّ

 . م   .اهـلُِمَحرَّ
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 وكذلك قال اإلمام الشوكاني  (:5/424)يل في الن 

َياَماِت اْلَواِجَبِة, : «إال بِإِْذنِهِ » :قوله  ُر الصِّ
َيْعنِي فِي َغْيِر ِصَياِم َأيَّاِم َرَمَضاَن, َوَكَذا َسائِ

ِع  , «ِمْن َغْيرِ َرَمَضانَ »فِي َحِديِث اْلَباِب:  قولهَوَيُدلُّ َعَلى اْختَِصاِص َذلَِك بَِصْوِم التََّطوُّ

 بَِلْفِظ: َوَما َأْخَرَجُه َعبْ 
ٍّ
اِق مِْن َطِريِق اْلَحَسِن ْبِن َعلِي زَّ اَل َتُصوُم اْلَمْرَأُة َغْيَر »ُد الرَّ

 مِْن َحِديِث اْبِن َعبَّاس  َمْرُفوًعا فِي َأْثنَاِء َحِديِث: «َرَمَضانَ 
ُّ
َبَرانِي َوِمْن َحقِّ », َوَأْخَرَج الطَّ

ْوِج َعَلى َزْوَجتِِه َأْن اَل َتُصوَم َتطَ  ًعا إالا بِإِْذنِِه، َفإِْن َفَعَلْت َلْم ُيْقَبْل ِمنَْهاالزا  اهـ. «وُّ

 :( عن ابن عمر ويف 6156: أخرجه ابن أبي شيبة )«َلْم ُيْقَبْل ِمنَْها» قوله أقول

: ويف مثل هذا الحديث يقول اهلل , ده ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلسسن
  .[34:]ْعنسخء { ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 :المرأة التي تريد أن تقوم الليل وزوجها يريدها في فراشهحكم 
ومثله لو قامت المرأة من نومها تريد أن تقوم الليل, وزوجها يف حاجة إليها, 

يها, وقيام الليل فالمقدم يف مثل هذه الحالة طاعة الزوج, ْلن طاعة الزوج واجبة عل

 ْبِن َأبِي َأْوَفى  وثبت يف سنن ابن ماجه: من حديث َعْبدِ , مستحب, ونافلة
ِ
, اهلل

 َقاَل: 
ِّ
اِم َسَجَد لِلنَّبِي ا َقِدَم ُمَعاٌذ مَِن الشَّ اَم  «َما َهَذا َيا ُمَعاُذ؟», َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَلمَّ َقاَل: َأَتْيُت الشَّ

ََساقَِفتِِهْم َوَبَطاِرَقتِِهْم, َفَوِدْدُت فِي َنْفِسي َأْن َنْفَعَل ذَ 
ِ
لَِك بَِك, َفَقاَل َفَواَفْقُتُهْم َيْسُجُدوَن ْل

 
ِ
َفاَل َتْفَعُلوا، َفإِنِّي َلْو ُكنُْت آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد لَِغْيرِ اهَّللِ، أَلََمْرُت اْلَمْرَأَة »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

ٍد بَِيِدِه، اَل ُتَؤدِّي الَْمْرَأُة َحقا َربَِّها َحتا  ى ُتَؤدَِّي َحقا َأْن َتْسُجَد لَِزْوِجَها، َوالاِذي َنْفُس ُمَحما

 واهلل أعلم. .(1) «َزْوِجَها، َوَلْو َسَأَلَها َنْفَسَها َوِهَي َعَلى َقَتٍب َلْم َتْمنَْعهُ 

** 
                                                           

 (.1668(, لهو يف ْإلرلْء عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )1813أخَجه ْبن مخجه ) (1)
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 بيان النهي عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق

 اْلُخْدِريِّ  َوَعنْ )  -686
ِن: َنَهى َعْن ِصَياِم َيْوَميْ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا َرُسوَل اهَّللِ »: َأبِي َسِعيد 

  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) «َيْوِم اْلِفْطرِ، َوَيْوِم الناْحرِ 

F ساق المصنف الحديث لبيان حرمة صوم العيدين. :الشرح 

ومن صامها فصيامه باطل , جمهور العلماء إلى تحريم صومهماوقد ذهب 

 ْلن النهي هنا يرجع إلى؛ ملسو هيلع هللا ىلص وفاسد, وهو آثم على فعله ذلك؛ الرتكابه هني النبي

 حرم صوم العيدين من أصلها. ملسو هيلع هللا ىلص ذات العبادة نفسها, فالنبي

فالنهي كان ْلمر خارج عن العبادة, وهي حاجة الزوج, فإذا  أما المسألة األولى

, وصومها ملسو هيلع هللا ىلص صامت الزوجة بدون إذن زوجها, فهي آثمة لمخالفتها ْلمر النبي

 يصح على الصحيح من أقوال أهل العلم.

ة, ويفيد التحريم, ويأثم ان النهي يرجع لذات العبادوالنهي يقتضي الفساد إذا ك

أما إذا كان النهي ْلمر خارج عن العبادة, فَل يقتضي الفساد, ولكنه يفيد , مرتكبه

 التحريم, ويأثم مرتكبه.

 , فالنهي اْلصل فيه التحريم.ملسو هيلع هللا ىلص حرم النبي :أي «َنَهى  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهَّللِ  » :قوله

اْلمر من  النهي من التحريم إلى الكراهة, وتصرفإال إذا جاءت قرينة تصرف 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: كما قال اهلل  الوجوب إلى االستحباب.

 .[1:]ْعحشَ { ہہ

لتلبسهما بمعنى آخر, فاهلل  :أي «َعْن ِصَياِم َيْوَمْيِن: َيْوِم اْلِفْطرِ، َوَيْوِم الناْحرِ » :قوله

  ,كما قال اهلل شرع هذين العيدين لتظهر نعمته على عباده :{ۉ ۅ 

                                                           

 فظ عه.لْعل (,828)لمسلم  (,1661)أخَجه ْعبخخري  (1)
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 .[181:]ْعبقَة {ى ې ې ې ې ۉ

 .أن الطاعة ليست بطاعة إال إذا جيء به على الوجه الذي شرع اهلل  :وفيه
صيامه, صار  فالصيام طاعة هلل رب العالمين, لكن إن صمت يف وقت حرم اهلل 

 ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: لقول اهلل  .معصية هلل 

 .[2:]ْع لُ {ٹ ٹ

أخلصه, وأصوبه.: العمل وحسن 
 , وثوابه, وجنته.ما كان يبتغي به وجه اهلل فأخلصه: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص ما كان موافًقا لسنة النبيوأصوبه: 

, َقاَل: ُكنُْت َمَع ويف الصحيحين:  , َفَسَأَلُه َرُجٌل  اْبِن ُعَمرَ من طريق ِزَياِد ْبِن ُجَبْير 

َثاَء َأْو َأْربَِعاَء َما ِعْشُت, َفَواَفْقُت َهَذا الَيْوَم َيْوَم َفَقاَل: َنَذْرُت َأْن َأُصوَم ُكلَّ َيْوِم َثَلَ 

َفَأَعاَد َعَلْيِه, َفَقاَل مِْثَلُه, " «َأَمَر اهَّللُ بَِوَفاِء الناْذِر، َوُنِهينَا َأْن َنُصوَم َيْوَم الناْحرِ »النَّْحِر, َفَقاَل: 

مثل هذا الحال؛ فإنه يصوم يف يوم آخر, أو يف  فمن وقع منه النذر يف, (1) "اَل َيِزيُد َعَلْيهِ 

 أو يكفر كفارة يمين.يومين آخرين, 

 , ففي مسلم: من حديث ُعْقبََة ْبِن َعامِر  
ِ
اَرُة الناْذِر »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اهلل َكفا

اَرُة اْلَيِمينِ   .(2)«َكفا

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/282)في السبل 

َنَّ َأْصَل النَّْهِي التَّْحِريُم, َدلِيٌل َعلَ  :فيه
ِ
َوإَِلْيِه َذَهَب ى َتْحِريِم َصْوم َهَذْيِن اْلَيْوَمْيِن؛ ْل

. , اْلُجْمُهورُ  َنَُّه َنْذٌر بَِمْعِصَية 
ِ
 َفَلْو َنَذَر َصْوَمُهَما َلْم َينَْعِقْد َنْذُرُه فِي اْْلَْظَهِر؛ ْل

 . اهـَيُصوُم َمَكاَنَها َعنُْهَما. َوقِيَل: 

                                                           

 (.1136(, لمسلم )1101أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1141أخَجه مسلم ) (2)
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 بيان النهي عن صيام أيام التشريق

  َوَعنْ ) -687
ِّ
   ُنَبْيَشَة اْلُهَذلِي

ِ
اُم التاْشرِيِق َأيااُم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َأيا

ِه    (.َرَواُه ُمْسلِمٌ  .»(1)َأْكٍل َوُشْرٍب، َوِذْكرٍ لِلا

اِم التاْشرِيِق َأْن ُيَصْمَن َلْم يُ »َقااَل:  َوَعْن َعائَِشَة َواْبِن ُعَمَر ) -688 ْص فِي َأيا َرخا

  (.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ  .(2)«إاِلا لَِمْن َلْم َيِجِد اْلَهْديَ 

F ساق المصنف  :الشرح  :لبيان النهي عن صيام أيام التشريق الحديثين

 لغير الحاج, إذا لم يجد الهدي.

 :شر, والثالث عشر, من شهر هي اليوم الحادي عشر, والثاين ع وأيام التشريق

 ذي الحجة.

 أي ؛ ْلهنم كانوا يشرقون فيها لحوم اْلضاحي والهداياوسميت بأيام التشريق ,

 حتى ال يصيبها العفن والفساد.يضحوهنا على الشمس 

َقاَل َرُسوُل َقاَل:  وغيره: من حديث ُعْقَبَة ْبِن َعامِر   وثبت يف سنن الرتمذي 

 
ِ
اُم َأْكٍل َيْوُم عَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل اُم التاْشرِيِق، ِعيُدَنا َأْهَل اإِلْساَلِم، َوِهَي َأيا َرَفَة، َوَيْوُم الناْحرِ، َوَأيا

 . (3)«َوُشْرٍب 

, َوُنَبْيَشَة, َوبِْشِر ْبِن : قال  , َوَأبِي ُهَرْيَرَة, َوَجابِر  , َوَسْعد 
ٍّ
َوفِي الَباِب َعْن َعلِي

 ْبنِ 
ِ
, َوَعْبِد اهلل ,  ُسَحْيم  , َوَكْعِب ْبِن َمالِك 

ِّ
و اْلَْسَلِمي , َوَحْمَزَة ْبِن َعْمر  ُحَذاَفَة, َوَأَنس 

و  ْبِن َعْمر 
ِ
 . َوَعائَِشَة, َوَعْمِرو ْبِن الَعاِص, َوَعْبِد اهلل

َياَم َأيَّاَم التَّْشِريِق, إاِلَّ أَ " نَّ َقْوًما مِْن َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعْلِم: َيْكَرُهوَن الصِّ

                                                           

 .(1141)أخَجه مسلم  (1)

 .(1668)أخَجه ْعبخخري  (2)

 (. 630(, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )113أخَجه ْعرتمذي ) (3)
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ِّ
ُصوا لِْلُمَتَمتِِّع إَِذا َلْم َيِجْد َهْدًيا َوَلْم َيُصْم فِي الَعْشِر َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب النَّبِي َوَغيِْرِهْم َرخَّ

 َيُصوَم َأيَّاَم التَّْشِريِق. 

, َوَأْحَمُد, َوإِْسَحاُق 
ُّ
افِِعي , َوالشَّ  ."َوبِِه َيُقوُل َمالُِك ْبُن َأَنس 

 يدل أيًضا على أن أيام التشريق أيام عيد, أن المضحي, والمهدي, يجوز له  ومما

ذي الحجة, أن يذبح أضحيته, وهديه, إلى قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر من 

وكون أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل رب العالمين, , وهو آخر أيام التشريق

 عام يف حق من شهد الموسم, ومن لم يشهده.

 پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ }: رع فيها التكبير, كما قال اهلل وش

 .[203:]ْعبقَة { ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ."َباُب َفْضِل الَعَمِل فِي َأيَّاِم التَّْشِريِق "يف صحيحه:  قال اإلمام البخاري 

: َأيَّامُ  ":  َوَقاَل اْبُن َعبَّاس  
الَعْشِر, َواْلَيَّاُم  َواْذُكُروا اهلَل فِي َأيَّام  َمْعُلوَمات 

 .(1)"الَمْعُدوَداُت: َأيَّاُم التَّْشِريِق 

 قال الحافظ ابن رجب   (:8-1/2)في الفتح  

وذكر يف الباب أيام التشريق وأيام العشر, , لى فضل أيام التشريق والعمل فيهابوب ع

 وفضلهما جميًعا.

الحج هي أيام العشر,  أن اْليام المعلومات المذكورة يف سورةوذكر ابن عباس: 

 واْليام المعدودات المذكورة يف سورة البقرة هي أيام التشريق.

 :وفي كل منهما اختالف بين العلماء
 فأما المعلومات: 

 فقد روي عن ابن عباس, أهنا أيام عشر ذي الحجة, كما حكاه عنه البخاري.

                                                           

 (.2/20أخَجه ْعبخخري مجلًقخ ) (1)
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 ة وقتادة. عن ابن عمر, وعن عطاء, والحسن, ومجاهد, وعكرم -أيًضا  -وروي 

 يف المشهور عنه. -وهو قول أبي حنيفة, والشافعي, وأحمد 

 يوم النحر ويومان بعده, روي عن ابن عمر :األيام المعلومات :وقالت طائفة
 .وغيره من السلف , 

عن علي, وابن عباس, وعن عطاء  -أيًضا-وروي  هي أيام الذبح.وقالوا: 

 وأحمد  يف رواية عنه. ,ومحمد ,سفالخراساين والنخعي وهو قول مالك, وأبي يو

وقد روي عن , هي يوم النحر وثَلثة أيام بعده أيام الذبح أربعة, قال:ومن قال: 

 أبي موسى اْلشعري, أنه قال  يف خطبته يوم النحر: 

هذا يوم الحج اْلكرب, وهذه اْليام المعلومات التسعة التي ذكر اهلل يف القرآن, ال "

م الحج اْلكرب, وما بعده من الثَلثة الَلئي ذكر اهلل اْليام يرد فيهن الدعاء, هذا يو

 اهلل فيها هو ذكره على الذبائح. وهؤالء جعلوا ذكر ."المعدودات, ال يرد فيهن الدعاء

 وروي عن محمد بن كعب, أن المعلومات أيام التشريق خاصة.

 ْليام بعد ذكره يف هذه ا فان اهلل سبحانه وتعالى قاَل ؛ والقول األول أصح

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ}المعلومات: 

 .[26:]ْعح  {ڭ

 :هو ما يصيب الحاج من الشعث والغبار. والتفث 

 :إكماله. وقضاؤه 

وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من اإلحرام, فقد جعل ذلك بعد ذكره يف 

اْليام المعلومات, فدل على أن اْليام المعلومات قبل يوم النحر الذي يقضى فيه 

 فث, ويطوف فيه بالبيت العتيق.الت

ووفاء  ,فلو كانت اْليام المعلومات أيام الذبح لكان الذكر فيها بعد قضاء التفث
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 والتطوف بالبيت العتيق, والقران يدل على أن الذكر فيها قبل ذلك. ,النذور

 .[28]ْعح : {ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ}تعالى:  قولهوأما 

حصل يف يوم النحر, وهو أفضل أوقات إن ذكره على الذبائح ي فأما أن يقال:

 الذبح, وهو آخر العشر.

إن ذكره على ما رزقنا من هبيمة اْلنعام, ليس هو ذكره على الذبائح, وإما أن يقال: 

بل ذكره يف أيام العشر كلها, شكًرا على نعمة رزقه لنا من هبيمة اْلنعام؛ فإن هلل تعالى 

 علينا فيها نعًما كثيرة دنيوية ودينية.

يف سورة النحل, وتختص عشر ذي الحجة منها بحمل قد عدد بعض الدنيوية: و

أثقال الحاج, وإيصالهم إلى قضاء مناسكهم واالنتفاع بركوهبا ودرها ونسلها 

 وأصوافها وأشعارها.

إيجاب الهدي وإشعاره وتقليده, وغالبا يكون ذلك يف وأما الدينية فكثيرة, مثل: 

 آخر العشر, والتقرب به إلى اهلل, واْلكل من لحمه, أيام العشر أو بعضها, وذبحه يف

 وإطعام القانع والمعرت.

فلذلك شرع ذكر اهلل يف أيام العشر شكًرا على هذه النعم كلها, كما صرح به يف 

, كما أمر  [31:]ْعح  { ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ}تعالى:  قوله

دانا إليه من الصيام بالتكبير عند قضاء صيام رمضان, وإكمال العدة, شكًرا على ما ه

 والقيام المقتضي لمغفرة الذنوب السابقة.

 وأما األيام المعدودات: 

, , وغيرهماريق, وروي عن ابن عمر, وابن عباسفالجمهور على أهنا أيام التش

وإنما يكون  [203:]ْعبقَة { ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ}: قولهواستدل ابن عمر ي

 التعجيل يف ثاين أيام التشريق.
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 ما أحسن ما قال ابن عمر. م أحمد:قال اإلما

 , وعطاء, أهنا أربعة أيام: يوم النحر, وثَلثة بعده. وقد روي عن ابن عباس

وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأبي ,  إسناد المروي عن ابن عباس ضعفويف

أن ابن عمر "هريرة, فهو من رواية سَلم أبي المنذر, عن حميد اْلعرج, عن مجاهد: 

خرجه  ."ق يكربان, ال يخرجان إاّل لذلكيرة كانا يخرجان يف العشر إلى السووأبا هر

أبو بكر عبد العزيز بن جعفر يف كتاب الشايف, وأبو بكر المروزي القاضي يف كتاب 

 العيدين.

كان أبو هريرة وابن عمر يأتيان "فذكره, ولفظه:  -نا سَلم أبو المنذر ورواه عفان: 

 ."ن, ويكرب الناس معهما, وال يأتيان لشيء إال لذلكالسوق أيام العشر, فيكربا

 وروى جعفر الفريابي, من رواية يزيد بن أبي زياد, قال: رأيت سعيد بن جبير

ومن رأينا من  -أو اثنين من هؤالء الثَلثة  -وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا 

إال اهلل واهلل أكرب. اهلل أكرب  اهلل أكرب اهلل أكرب, ال إله"فقهاء الناس يقولون يف أيام العشر: 

 . اهـ. "وهلل الحمد

حكم صيام أيام التشريق: 
 قال اإلمام الشوكاني   (:1/133)في النيل 

َحاَبِة   اِم التَّْشِريِق, َوفِي َذلَِك ِخََلٌف َبْيَن الصَّ َوَقْد ُاْسُتِدلَّ بَِهِذِه اْْلََحاِديِث َعَلى َتْحِريِم َأيَّ

 . َفَمْن َبْعَدُهمْ 

   َقاَل الحافظ ابن حجر    ِِفي اْلَفْتح:  

َحاَبةِ  اِم, َوَأبِي َطْلَحَة مِْن الصَّ َبيِْر ْبِن اْلَعوَّ ,  َوَقْد َرَوى اْبُن اْلُمنِْذِر َوَغيُْرُه, َعْن الزُّ
 , اْلَجَواَز ُمْطَلًقا

ٍّ
 ْبِن َعْمِرو بِْن اْلَعاِص اْلَمنْعَ  َوَعْن َعلِي

ِ
ُمْطَلًقا, َوُهَو  َوَعْبِد اهلل

 ا
ِّ
افِِعي َشَة َوُعبَْيِد ْبِن ُعَمْير  َوآَخِريَن َمنَْعُه, إالَّ , ْلَمْشُهوُر َعْن الشَّ

َوَعْن اْبِن ُعَمَر َوَعائِ

 فِي اْلَقِديِم. 
ِّ
افِِعي ِذي اَل َيِجُد اْلَهْدَي, َوُهَو َقْوُل َمالِك  َوالشَّ  لِْلُمَتَمتِِّع الَّ



 

 

176 

U
 

ِّ َوَغيِْرِه َأْيًضا َيُصوُمَها اْلُمْحَصُر َواْلَقاِرُن. َوَعْن اْْلَْوَزاعِ 
 اْنَتَهى. ي

تِي َلْم ُتَقيَّْد بِاْلَجَواِز لِْلُمَتَمتِِّع. َواْسَتَدلَّ اْلَقائُِلوَن بِاْلَمنِْع ُمْطَلًقا:   بَِأَحاِديِث اْلَباِب الَّ

َحِديِث َعائَِشَة َواْبِن ُعَمَر اْلَمْذُكوِر فِي اْلَباِب, بِ َواْسَتَدلَّ اْلَقائُِلوَن بِاْلَجَواِز لِْلُمَتَمتِِّع: 

ّ َوالطََّحاِويُّ بَِلْفِظ: 
اَرُقْطنِي ْفِع, َوَقْد َأْخَرَجُه الدَّ يَغُة َلَها ُحْكُم الرَّ َص »َوَهِذِه الصِّ َرخا

ا  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّللِ   , َوفِي إْسنَادِِه َيْحَيى «َم التاْشرِيِق لِْلُمَتَمتِِّع إَذا َلْم َيِجْد اْلَهْدَي َأْن َيُصوَم َأيا

ُد َذلَِك ُعُموُم اْْلَيِة.  , َوَلكِنَُّه ُيَؤيِّ  ْبُن َسََلم  َوَلْيَس بِاْلَقِويِّ

َوَهَذا  َوَحْمُل اْلُمْطَلِق َعَلى اْلُمَقيَِّد َواِجٌب, َوَكَذلَِك بِنَاُء اْلَعامِّ َعَلى اْلَخاصِّ َقاُلوا: 

ا اْلَقائُِل بِاْلَجَواِز ُمْطَلًقا, َفَأَحاِديُث اْلَباِب َجِميًعا َتُردُّ َعَلْيِه.  ِب. َأْقَوى اْلَمَذاهِ   . اهـَوَأمَّ

اُم َأْكٍل َوُشْرٍب » :قوله اُم التاْشرِيِق َأيا مع أن اْلكل والشرب جائز يف جميع : «َأيا

ليه صيام السنة, إال ما كان يف هنار رمضان لمن تعين عليه صيامه, أو من كان ع

 واجب: من نذر, أو قضاء, أو كفارات, ونحو ذلك.

أنه يمنع فيها الصيام, كما هو الشأن يف العيدين؛ حتى يكمل تمتع المسلم بمعنى: 

 له من اْلكل, والشرب, ومعاشرة أهله, وغير ذلك. هبا, بما أباح اهلل 

 ْبنُ : مام الدارقطني وقد جاء يف سنن اإل
ِ
  من حديث َعْبُد اهلل

ُّ
ْهِمي ُحَذاَفَة السَّ

 :َيُقوُل , 
ِ
َها َأيااُم »َعَلى َراِحَلتِِه َأيَّاَم مِنًى ُأَناِدي:  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثنِي َرُسوُل اهلل َها النااُس إِنا َأيُّ

 .(1)«َأْكٍل َوُشْرٍب َوبَِعالٍ 

ِديُّ َضِعيٌف : وقال عقب الحديث 
وجاء عنده من حديث أبي هريرة , اْلَواقِ

ع., وهو موضو 

أن اإلنسان إذا كان متزوًجا فإنه يتبعل ويتمتع بزوجته يف هذه اْليام؛ ْلهنا أيام  :أي

                                                           

(, لأخَجه من حديث أبي هَيَة رضي ْهلل عنه, لهو 4114, 2401نه )أخَجه ْعدْرقطني يف سن (1)

 (.2141يف ْإلرلْء عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )
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 لنا من الطيبات. عيد وأنس وراحة وتمتع بما أحل اهلل 

ِه » :قوله  ٻ }: , كما يف قول اهلل وأيًضا فيها ذكر اهلل : «َوِذْكرٍ لِلا

 ٹٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

 وتقدم تفسير ابن عباس, [203:]ْعبقَة {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
.بأهنا أيام التشريق : 

اِم التاْشرِيِق َأْن ُيَصْمنَ » :قوله ْص فِي َأيا شريق أيام دليل على أن أيام الت وفيه: «َلْم ُيَرخا

 وعلى هذا قول الجماهير, كما تقدم بيان ذلك., عيد, وال يجوز أن تصام

فَل يشرع صيامها إال لعذر شرعي, وهو من  :أي «َيِجِد اْلَهْديَ  إاِلا لَِمْن َلمْ » :قوله

 وجب عليه الهدي, ولم يجده, إما إلعواز المال عنده, وإما إلعواز الهدي نفسه.

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ} :قال اهلل 

 .[161:]ْعبقَة { حخمخ جخ مح جح مج حج يث ىث جثمث يت ىت ختمت حت جت

 .واهلل الموفق
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 لنهي عن إفراد يوم الجمعة بصياما

   َأبِي ُهَرْيَرةَ  َوَعنْ )  -689
ِّ
وا َلْيَلَة اْلُجُمَعِة بِِقيَاٍم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي اَل َتْخَتصُّ

وا َيْوَم اْلُجُمَعِة بِِصَياٍم ِمْن َبْيِن اأْلَيااِم، إاِلا َأْن َيُكوَن فِ  َيالِي، َواَل َتْخَتصُّ ي َصْوٍم ِمْن َبْيِن اللا

 َرَواُه ُمْسلٌِم(. .(1)«َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ 

   َأبِي ُهَرْيَرةَ  َوَعنْ )  -690
ِ
اَل َيُصوَمنا َأَحُدُكْم َيْوَم »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 ُمتََّفٌق َعَلْيِه(. .(2) «اْلُجُمَعِة، إاِلا َأْن َيُصوَم َيْوًما َقْبَلُه، َأْو َيْوًما َبْعَدهُ 

F ساق المصنف  :الشرح  الحديث لبيان النهي عن إفراد يوم الجمعة

 بصيام غير واجب.

 :  وحديث أبي هريرة
ِّ
وا َلْيَلَة اْلُجُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي اَل َتْختَصُّ

وا َيْوَم اْلُجُمَعِة بِِصَياٍم ِمْن َبْيِن اأْلَيا  َيالِي، َواَل َتُخصُّ اِم، إاِلا َأْن َيُكوَن فِي َصْوٍم َبْيِن اللا

أعله اإلمامان أبو حاتم, وأبو زرعة, رحمة اهلل عليهما بالوهم, وقاال:  «َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ 

, وقد مرسًَل, وليس فيه ذكر أبي هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص إنما هو عن ابن سيرين, عن النبي

الف يف ذلك الشيخ وافق اإلمامين الشيخ مقبل رحمه اهلل يف تحقيقه على التتبع وخ

 اْللباين رحمه اهلل.

والعمل على هذا الحديث عند جماهير أهل العلم, أن المسلم ال يخص ليلة 

 الجمعة بقيام وال بصَلة, وال يخص يومها بصيام.

 قال اإلمام النووي   (:8/31)في شرح مسلم 

اَلَلُة الظَّاِهَرُة لقول جمهور أ  صحاب الشافعي وموافقيهم, أنه َوفِي َهِذِه اْْلََحاِديِث الدَّ

ْوِم, إاِلَّ َأْن ُيَوافَِق َعاَدًة َلُه َفإِْن َوَصَلُه بَِيْوم  َقْبَلُه َأْو  َبْعَدُه, َأْو ُيْكَرُه إِْفَراُد َيْوِم اْلُجُمَعِة بِالصَّ

                                                           

 .(1144)أخَجه مسلم  (1)

 .(1144)لمسلم  (,1681)أخَجه ْعبخخري  (2)

 ص
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َق َيْوَم اْلُجُمَعِة َلْم ُيْكَرْه لَِهِذِه َواَفَق َعاَدًة َلُه بَِأْن َنَذَر َأْن َيُصوَم َيْوَم ِشَفاِء َمِريِضِه َأَبًدا, َفَوافَ 

 اْْلََحاِديِث. 

ا َقْوُل َمالِك  فِي اْلُمَوطَّأِ:  َلْم َأْسَمْع َأَحًدا مِْن َأْهِل اْلِعْلِم َواْلِفْقِه َوَمْن بِِه ُيْقَتَدى "َوَأمَّ

َبْعَض َأْهِل اْلِعْلِم َيُصوُمُه َوَأَراُه  َنَهى َعْن ِصَياِم َيْوِم اْلُجُمَعِة, َوِصَياُمُه َحَسٌن, َوَقْد َرَأْيُت 

اهُ   . "َكاَن َيَتَحرَّ

َمٌة عَ  نَُّة ُمَقدَّ ِذي َرآُه, َوَقْد َرَأى َغْيُرُه ِخََلَف َما َرَأى ُهَو, َوالسُّ َلى َفَهَذا الَِّذي َقاَلُه ُهَو الَّ

 َعْن َصْوِم َيوْ , َما َرآُه ُهَو َوَغْيُرهُ 
ُ
ِم اْلُجُمَعِة َفَيَتَعيَُّن اْلَقْوُل بِِه, َوَمالٌِك َوَقْد َثبََت النَّْهي

 َمْعُذوٌر َفإِنَُّه َلْم َيْبُلْغُه. 

 : يُّ مِْن َأْصَحاِب َمالِك 
اُودِ  َلْم َيْبُلْغ َمالًِكا َهَذا اْلَحِديُث َوَلْو َبَلَغُه َلْم ُيَخالِْفُه. َقاَل الدَّ

, َوِعَباَدة , مَِن َواْلِحْكَمُة فِي النَّهْ َقاَل اْلُعَلَماُء:  , َوِذْكر  ِي َعنُْه َأنَّ َيْوَم اْلُجُمَعِة َيْوُم ُدَعاء 

ْكِر َبْعَدَها, لَِقوْ  ََلةِ, َوانْتَِظاِرَها, َواْستَِماِع اْلُخْطَبِة, َوإِْكَثاِر الذِّ ِل اْلُغْسِل, َوالتَّْبكِيِر إَِلى الصَّ

 َتَعاَلى: 
ِ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}اهلل

َوَغْيِر َذلَِك مَِن اْلِعَباَداِت فِي َيْومَِها, َفاْسُتِحبَّ اْلِفْطُر فِيِه, َفَيُكوُن , [10:]ْعا ج  { ڄ

 , َأْعَوَن َلُه َعَلى َهِذِه اْلَوَظاِئِف, َوَأَدائَِها بِنََشاط  َواْنِشَراح  َلَها, َواْلتَِذاذ  بَِها مِْن َغْيِر َمَلل 

, َوُهَو َنظِيُر  نََّة َلُه اْلِفْطُر َكَما َسَبَق َتْقِريُرُه لَِهِذِه َواَل َسآَمة  اْلَحاجِّ َيْوَم َعَرَفَة بَِعَرَفَة, َفإِنَّ السُّ

 . ةِ اْلِحْكمَ 

 َواْلَكَراَهُة بَِصْوم  َقبَْلُه, َأْو َبْعَدُه, لَِبَقاِء اْلَمْعنَى. َفإِْن قِيَل: 
ُ
 َلْو َكاَن َكَذلَِك َلْم َيَزِل النَّْهي

ِذي َقْبَلُه َأْو بَْعَدُه َما َيْجُبُر َما َقْد َيْحُصُل اُب: َفاْلَجوَ  ْوِم الَّ َأنَُّه َيْحُصُل َلُه بَِفِضيَلِة الصَّ

و َأْو َتْقِصير  فِي َوَظائِِف َيْوِم اْلُجُمَعِة بَِسَبِب َصْومِِه, َفَهَذا ُهَو اْلُمْعَتَمُد فِي  مِْن ُفُتور 

 ْفَراِد َصْوِم اْلُجُمَعِة. اْلِحْكَمِة فِي النَّْهِي َعْن إِ 

ْبِت, َوقِيَل:  َسَبُبُه َخْوُف اْلُمَباَلَغِة فِي َتْعظِيِمِه, بَِحْيُث ُيْفَتَتُن بِِه َكَما اْفُتتَِن َقْوٌم بِالسَّ
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ا ُهَو َمْشُهوٌر مِْن َوَظائِِف َيْوِم الْ   اْلُجُمَعِة َوَغْيِرَها, مِمَّ
ُجُمَعِة َوَهَذا َضِعيٌف ُمنَْتَقٌض بَِصََلةِ

 َوَتْعظِيِمِه. 

ْثنَْيِن, َفإِنَُّه َوقِيَل: 
ِ
َسَبُب النَّْهِي لَِئَلَّ ُيْعَتَقَد ُوُجوُبُه, َوَهَذا َضِعيٌف ُمنَْتَقٌض بَِيْوِم اال

ْحتَِماِل اْلَبِعيِد, َوبِيَْوِم َعَرَفَة, َوَيْوِم َعاُشوَراءَ 
ِ
, َوَغْيِر ُينَْدُب َصْوُمُه, وال ُيْلَتَفُت إَِلى َهَذا اال

ْمنَا َواهلُل َأْعَلُم.  َواُب َما َقدَّ  َذلَِك, َفالصَّ

ِريُح َعْن َتْخِصيِص َلْيَلِة اْلُجُمَعِة بَِصََلة  مِْن بَيِْن  ُ الصَّ
َوفِي َهَذا اْلَحِديِث النَّْهي

َم, َوَهَذا ُمتََّفٌق َعَلى َكَراِهَيتِ  َيالِي, َوَيْومَِها بَِصْوم  َكَما َتَقدَّ  .اهـِه. اللَّ

  :حكم صالة الريائب
َغائُِب, َقاَتَل  ى الرَّ تِي ُتَسمَّ ََلِة اْلُمْبَتَدَعِة, الَّ َواْحَتجَّ بِِه اْلُعَلَماُء َعَلى َكَراَهِة َهِذِه الصَّ

 َضََلَلٌة َوَج ,  َواِضَعَها َوُمْختَِرَعهَ اهللُ 
َ
تِي ِهي َوفِيَها َهاَلٌة, َفإِنََّها بِْدَعٌة ُمنَْكَرٌة مَِن اْلبَِدِع الَّ

ِة ُمَصنََّفات  َنِفيَسًة فِي َتْقبِيِحَها َوَتْضلِيِل , ُمنَْكَراٌت َظاِهَرةٌ  َوَقْد َصنََّف َجَماَعٌة مَِن اْْلَئِمَّ

يَها, َوُمْبَتِدِعَها, َوَداَلئِِل قبحها, وبطَلهنا, وتضلل َفاِعلَِها, َأْكَثَر مِْن َأْن ُتْحَصَر,  ُمَصلِّ

 .اهـَلُم. َواهلُل َأعْ 

 منها وأحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة كثيرة:  

 ,  ما يف البخاري: من حديث ُجَوْيِرَيَة بِنِْت الَحاِرِث 
َّ
, َدَخَل َعَلْيَها ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

 َصائَِمٌة, َفَقاَل: 
َ
ُترِيِديَن َأْن », َقاَلْت: اَل, َقاَل: «َأُصْمِت َأْمِس؟»َيْوَم الُجُمَعِة َوِهي

 .(1) «َفَأْفطِرِي»َقاَلْت: اَل, َقاَل:  «ُصوِمي َغًدا؟تَ 

, قال: َسَأْلُت ويف مسلم:  ِد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفر   من طريق ُمَحمَّ
ِ
,  َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل

، َوَربِّ َعْن ِصَياِم َيْوِم اْلُجُمَعِة؟ َفَقاَل: َنَعمْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَنَهى َرُسوُل اهَّللِ »َوُهَو َيُطوُف بِاْلَبْيِت: 

 الذي بأيدينا. وحديث أبي هريرة  .(2)«َهَذا اْلَبْيِت 

                                                           

 (.1681أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1143أخَجه مسلم ) (2)
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َيالِي» :قوله وا َلْيَلَة اْلُجُمَعِة بِِقَياٍم ِمْن َبْيِن اللا مشروعية قيام الليل يف  فيه: «اَل َتْخَتصُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص سائر أيام اْلسبوع, إال أن تخصيص يوم بعينه مما ال دليل عليه يثبت عن النبي

وا َيْوَم اْلُجُمَعِة بِِصَياٍم ِمْن َبْيِن اأْلَياامِ َواَل » :قوله لكن إن صادق يوم : « َتْخَتصُّ

الجمعة يوم عرفة, أو عاشوراء, فهنا ال حرج من صيامه, ْلنه لم يخص يوم الجمعة, 

 لقصد اليوم, وإنما أراد فضيلة صيام يوم عرفة, ويوم عاشوراء.

كصيام نبي اهلل دام عليه السَلم, : «َيُصوُمُه َأَحُدُكمْ  إاِلا َأْن َيُكوَن فِي َصْومٍ » :قوله

فصادف يوم الجمعة, فيشرع له أن يصومه, أو صيام ثَلثة أيام من كل شهر, ونحو 

 ذلك.

 ال يشرع إفراد صيام يوم الجمعة. :أي «اَل َيُصوَمنا َأَحُدُكْم َيْوَم اْلُجُمَعةِ » :قوله

حتى ال يقع منه اإلفراد صيام : «َقْبَلُه، َأْو َيْوًما َبْعَدهُ إاِلا َأْن َيُصوَم َيْوًما » :قوله

 الجمعة.

 قال اإلمام الصنعاني   (:3/287)في السبل 

 َوَدلَّ َعَلى َتْحِريِم النَّْفِل بَِصْوِم َيْومَِها ُمنَْفِرًدا.  

 َعْن َصْوِم اْلُجُمَعِة َكَما َثبَ َقاَل اْبُن اْلُمنِْذِر: 
ُ
 َت َعْن َصْوِم اْلِعيِد.َثَبَت النَّْهي

 : َبِريُّ ْجَماَع ُمنَْعِقٌد َعَلى َتْحِريِم َوَقاَل َأُبو َجْعَفر  الطَّ ُق َبْيَن اْلِعيِد َواْلُجُمَعِة, بَِأنَّ اإْلِ ُيَفرَّ

 َعْن إفْ , َصاَم َقْبَلُه, َأْو َبْعَدهُ  َصْوِم اْلِعيِد َوَلوْ 
َ
َراِد اْلُجُمَعِة َوَذَهَب اْلُجْمُهوُر إَلى َأنَّ النَّْهي

يَن بَِحِديِث اْبِن َمْسُعود   ْوِم لِلتَّنِْزيِه ُمْسَتِدلِّ َيُصوُم ِمْن ُكلِّ   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ  » :بِالصَّ

َما َكاَن ُيْفطُِر َيْوَم اْلُجُمَعةِ  اٍم َوَقلا نَُه َفَكاَن فِ (1)«َشْهرٍ َثاَلَثَة َأيا ْعُلُه , َأْخَرَجُه التِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ

 َلْيَس لِلتَّْحِريمِ  َقِرينًَة َعَلى َأنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
َوُأِجيَب َعنُْه بَِأنَُّه ُيْحَتَمُل َأنَُّه َكاَن َيُصوُم َيْوًما , النَّْهي

ْحتِمَ 
ِ
ْستِْداَللَقْبَلُه َأْو َبْعَدُه, َوَمَع اال

ِ
َواْختُلَِف فِي َوْجِه ِحْكَمِة َتْحِريِم , اِل اَل َيتِمُّ اال

                                                           

 ي لرلى شجب  عن عخمَ هذْ ْعحديث, لعم يَفجه. ْعحديث ْعَْجح فيه ْعوقف, قخل ْعرتمذ (1)
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: َصْومِِه عَ   َلى َأْقَوال 

, َكَما ُرِوَي مِْن َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة َمْرُفوًعا  َيْوُم اْلُجُمَعِة َيْوُم »َأْظَهُرَها: َأنَُّه َيْوُم ِعيد 

ََلُم  َقاَل:  «ِعيِدُكمْ  ٍّ  َعَلْيِه السَّ
َمْن َكاَن  "َوَأْخَرَج اْبُن َأبِي َشْيَبَة بِإِْسنَاد  َحَسن  َعْن َعلِي

ْهِر َفْلَيُصْم َيْوَم اْلَخِميِس َواَل َيُصْم َيْوَم اْلُجُمَعِة َفإِنَُّه َيْوُم َطَعام  مِنْكُ  ًعا مِْن الشَّ ْم ُمَتَطوِّ

 . "َوَشَراب  َوِذْكر  

, َفإِنَّ  ِة َتْحِريِم َصْومِِه, َواَل َيْلَزُم َأْن َيُكوَن َكاْلِعيِد مِْن ُكلِّ َوْجه  ُه َوَهَذا َأْيًضا مِْن َأِدلَّ

َقاَل:   : َوَعنُْه َأْيًضاقولهَتُزوُل ُحْرَمُة َصْومِِه بِِصَياِم َيْوم  َقْبَلُه َوَيْوم  َبْعَدُه, َكَما ُيِفيُدُه 

  
ِ
اَل َيُصوَمنا َأَحُدُكْم َيْوَم اْلُجُمَعِة، إالا َأْن َيُصوَم َيْوًما َقْبَلُه، َأْو َيْوًما »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

 تََّفٌق َعَلْيِه.مُ  «َبْعَدهُ 

ْوِم َوَجَب   اَل َنْعَلُمَها, َفَلْو َأْفَرَدُه بِالصَّ
َفإِنَُّه َدالٌّ َعَلى َزَواِل َتْحِريِم َصْومِِه لِِحْكَمة 

 يا َأنا النابِ »فِْطُرُه, َكَما ُيِفيُدُه َما َأْخَرَجُه َأْحَمُد َواْلُبَخاِريُّ َوَأُبو َداُود مِْن َحِديِث ُجَوْيِرَيَة: 

َدَخَل َعَلْيَها فِي َيْوِم ُجُمَعٍة َوِهَي َصائَِمٌة َفَقاَل َلَها: َأُصْمت َأْمِس َقاَلْت: اَل. َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص

 . اهـَواْْلَْصُل فِي اْْلَْمِر اْلُوُجوُب.  «َتُصوِميَن َغًدا َقاَلْت: اَل. َقاَل: َفَأْفطِرِي

بخَلف صيام  ملسو هيلع هللا ىلص ي النبيفعلى هذا لو صامه صح صيامه, ولكنه آثم الرتكابه هن

وبطل , ملسو هيلع هللا ىلص يوم العيدين؛ فإنه صيام باطل, وهو آثم على ذلك الرتكابه لنهي النبي

وأما صيام , لفساد, وهو يرجع إلى أصل العبادةصيام العيدين؛ ْلن النهي يقتضي ا

الجمعة ال يبطل؛ ْلن النهي ال يقتضي الفساد؛ ْلنه ال يرجع إلى أصل العبادة, وإنما 

يوًما قبله, أو سيصوم يوًما ارج عنها, فيوم الجمعة يجوز صيامه لمن صام هو ْلمر خ

أو , رفة, أو يوم عاشوراء, أو صوم نذرويشرع صيام يوم الجمعة إذا كان يوم ع, بعده

بخَلف عيد الفطر  كصيام نبي اهلل داود عليه السَلمصادف عادة يف صيام كما تقدم: 

ب من اْلسباب, حتى ولو نذر ذلك, وعيد اْلضحى فَل يشرع صيامهما ْلي سب

 فنذره معصية, وكفارته كفارة يمين.

** 
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 حكم الصوم بعد انتصاف شعبان

  َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) -691
ِ
إَِذا اْنَتَصَف َشْعَباَن َفاَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل

 (.َواْسَتنَْكَرُه َأْحَمدُ  َرَواُه اْلَخْمَسُة, .(1) «َتُصوُموا

F ي عن الصيام بعد النصف ساق المصنف الحديث لما ورد من النه :الشرح

والحديث أنكر على العَلء بن عبد الرحمن, أنكره أحمد, ويحيى بن , من شعبان

معين, وعبد الرحمن بن مهدي, وأبو زرعة, والخليلي, ذكره عنهم الحافظ ابن رجب 

 وذكره الزيلعي , يف لطائف المعارف صب الراية.عن بعضهم يف ن 

ه لمن كان يصوم من أجل أو حسنه من أهل العلم ذهب إلى أنومن صححه 

 رمضان, أو احتياًطا لرمضان.

, قال أبو داود عقبه:  د  , َوُزَهيُْر ْبُن ُمَحمَّ , َوِشْبُل ْبُن اْلَعََلِء, َوَأُبو ُعَمْيس  َرَواُه الثَّْوِريُّ

 َعِن اْلَعََلِء. 

َنَُّه َكاَن َوكَ  "َقاَل َأُبو َداُوَد: 
ِ
َْحَمَد: لَِم َقاَل؟ ْل

ِ
ُث بِِه, ُقْلُت ْل ْحَمِن, اَل ُيَحدِّ اَن َعبُْد الرَّ

 
َّ
  ملسو هيلع هللا ىلصِعنَْدُه, َأنَّ النَّبِي

ِّ
, َقاَل َأبُو "ِخََلَفُه  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َيِصُل َشْعَباَن بَِرَمَضاَن, َوَقاَل: َعِن النَّبِي

 اهـ . «ْم َيِجْئ بِِه َغْيُر اْلَعاَلِء، َعْن َأبِيهِ َوَلْيَس َهَذا ِعنِْدي ِخاَلُفُه، َولَ »َداُوَد: 

                                                           

لْبن مخجه  (,138)لْعرتمذي  (,2611)لْعنسخ ي يف ْعكربى  (,2331)أخَجه أبو دْلد  (1)

لْعلفظ ألبي دْلد, لهو حديث منكَ متنًخ, لمجص سنًدْ, تفَد به  (,6101)لأح د  (,1111)

بصة بنة ْعجالء لأبو ع يس رلْقخل أبو دْلد: ْعجالء بن عبد ْعَح ن موعى ْعحَق ,  ه ْعثوري  لشا

َة ْبن مح د, عن ْعجالء. لكخن عبدة ْعَح ن ال يةحدث به, قل ة ألح د: عم؟ قخل: ألنه كخن  لزهي

 
َّ

صة شجبخَن بَمضخن, لقخل: عن ْعنبي  -َلَّى ْهلل عليه لسلم-عنده: أن ْعنبي َلَّى ْهلل عليه -كخن َيصا

الفةه. قخل أبو دْلد: هذ -لسلم لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح ْ عندي عيس خالفه. خا

لذكَه شيخنخ ْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف أحخديث مجل  ظخهَهخ ْعصح  , (2021أبي دْلد )

 .(228لضجفه شيخنخ يحيى ْعحاوري حفظه ْهلل يف شَح ْألربجين ْعنولي  )ص (,414)

 ص
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ال من هذا الوجه على هذا حسن صحيح, ال نعرفه إ"قال الرتمذي عقب الحديث: 

أن يكون الرجل مفطًرا, فإذا بقي من شعبان شيء؛ عند بعض أهل العلم:  ووه, اللفظ

 . اهـ. "أخذ يف الصوم؛ لحال شهر رمضان

 :هذا المسألة إلى أقوالواختلف أهل العلم في 
 فذهب بعضهم إلى ثبوت الحديث؛ ْلن رواته ممن يحتج هبم. :األول

 والعَلء بن عبد الرحمن حسن الحديث.

 وذهب بعضهم إلى تضعيف الحديث, كما هو قول جماهير المحدثين. :الثاني

وغيره من أهل العلم إلى الجمع بين اْلحاديث,  وذهب اإلمام الرتمذي  :الثالث

وأما إذا كان الصيام , الصيام بعد نصف شعبان لغرض رمضانن المنهي عنه إذا كان وأ

لمقصد شرعي, كصيام شعبان, أو صيام يوم وإفطار يوم, أو صيام ثَلثة أيام من كل 

 فَل حرج يف ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص شهر, أو صيام أكثر شعبان كما ثبت ذلك عن النبي

 :لحديث يتعارض مع ما في الصحيحينوا
 , ي ُهَرْيَرَة من حديث َأبِ 

ِّ
َمنا َأَحُدُكْم َرَمَضاَن بَِصْوِم », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي الَ َيتََقدا

 .(1) «َيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن، إاِلا َأْن َيُكوَن َرُجٌل َكاَن َيُصوُم َصْوَمُه، َفْلَيُصْم َذلَِك الَيْومَ 

 صوم أكثر يف ملسو هيلع هللا ىلص ومما يدل على نكارة هذا الحديث أيًضا ما ثبت عن النبي

 شعبان.

 ,  ففي الصحيحين, واللفظ لمسلم: من حديث َعائَِشةَ 
ِ
َعْن ِصَياِم َرُسوِل اهلل

َكاَن َيُصوُم َحتاى َنُقوَل: َقْد َصاَم َوُيْفطُِر َحتاى َنُقوَل: َقْد َأْفطََر، َوَلْم َأَرُه », َفَقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص

، َأْكَثَر ِمْن ِصَياِمهِ  ُه، َكاَن َيُصوُم  َصائًِما ِمْن َشْهرٍ َقطُّ ِمْن َشْعَباَن َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكلا

 وقد قال بعض أهل العلم بنسخ الحديث, واهلل أعلم., (2) «َشْعَباَن إاِلا َقِلياًل 

** 
                                                           

 (. 1082(, لمسلم )1614أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1111(, لمسلم )1610أخَجه ْعبخخري ) (2)
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 النهي عن صيام يوم السبت مفرًدا

اِء بِنِْت ُبْسر   َوَعنِ )  -692 مَّ    الصَّ
ِ
َتُصوُموا َيْوَم  اَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْبِت، إاِلا فِيَما اْفُترَِض َعَلْيُكْم، َفإِْن َلْم َيِجْد َأَحُدُكْم إاِلا لَِحاَء ِعنٍَب، َأْو ُعوَد َشَجَرةٍ  السا

  .َرَواُه اْلَخْمَسُة, َوِرَجاُلُه ِثَقاٌت, إاِلَّ َأنَُّه ُمْضَطِرٌب  .(1) «َفْلَيْمُضْغَها

 (.(3) ُهَو َمنُْسوٌخ َوَقاَل َأُبو َداُوَد:   .(2) َوَقْد َأْنَكَرُه َمالٌِك 

F صيام يوم السبت يف غير  ساق المصنف الحديث لبيان الحكم يف:الشرح

 . ملسو هيلع هللا ىلص والحديث ال يثبت عن النبي, الفريضة

  (:437-4/435)«التلخيص»قال الحافظ في 

ن أخذه من وادعى أبو داود أن هذا منسوخ, وال يتبين وجه النسخ فيه, ويمكن أن يكو 

كان يحب موافقة أهل الكتاب يف أول اْلمر, ثم يف آخر أمره قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكونه 

فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة اْلولى, وصيامه إياه يوافق  «خالفوهم»

 .وهذه صورة النسخ. واهلل أعلمالحالة الثانية, 

 لحديث منكر يتعارض مع أحاديث كثيرة يعرف ذلك بأوجهاو:  

كان يصوم شعبان إال قليًَل منه, كما ثبت ذلك يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :األول

 يف الصحيحين, ومعلوم أن أقل شهر سيكون فيه السبت أربع مرات.  عائشة

حث على صيام ثَلثة أيام من كل شهر, وهي أيام البيض,  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :الثاني

 وتكون يف الثالث عشر, والرابع عشر, والخامس عشر.

                                                           

لْعرتمذي  (,2118 ,2111 ,2111 ,2111)« ْعكربى»لْعنسخ ي يف  (,2421)أخَجه أبو دْلد  (1)

, لهو حديث ضجيف منكَ يخخعف ْعثوْب  يف (21011)لأح د  (,1121)لْبن مخجه  (,144)

 (.610رح ه ْهلل يف ْإلرلْء ) لَححه ْإلمخم ْألعبخينْعصحيحين لايَه خ ك خ بينته يف ْعشَح. 

 «. هذْ كذب: »قخل مخعُ: (2421) قخل أبو دْلد يف ْعسنن (2)

 عقب ْعحديث. « ْعسنن»قوعه يف  (3)

 ص
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 بعض الشهور على هذه اْليام الثَلثة. وقد يأيت يف

 قد أخرب كما يف الصحيحين من حديث عبد اهلل بن عمرو ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :الثالث
 ,أن أفضل الصيام صيام نبي اهلل داود عليه السَلم, وكان يصوم يوًما ويفطر يوًما ,

 خر.ومن صام يوًما وأفطر يوًما, فسيوافق يوم السبت يف أسبوع, ويخالفه يف أسبوع آ

أنه  جاء عنه يف صحيح اإلمام مسلم من حديث أبي هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :الرابع

أخرب أن أفضل الصيام شهر اهلل المحرم, وفيه يتكرر يوم السبت أربعة أيام, أو خمسة 

 أيام.

أن صيام يوم  من حديث أبي قتادة  جاء يف صحيح اإلمام مسلم  :الخامس

ية, والسنة الَلحقة, وقد يصادف يوم عرفة يوم به السنة الماض عرفة يكفر اهلل 

 السبت.

, أن من حديث أبي قتادة  ثبت أيًضا يف صحيح اإلمام مسلم  :السادس

 به السنة الماضية, وهو قد يصادف يوم السبت أيًضا. صيام يوم عاشوراء يكفر اهلل 

 على صيام الست من شوال, كما يف حديث أبي أيوب  ملسو هيلع هللا ىلص حث النبي :السابع
بت, إال إذا كان العيد ومن صامها تباًعا قد يصادف يوم الس, يف صحيح اإلمام مسلم

 وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحباب تتابعها يف الصيام., يوم السبت

 له أو بعده, وبعده السبت يقينًامن صام الجمعة, أن يصوم قب ملسو هيلع هللا ىلص أمر النبي :الثامن

 . يث جويرية, وحديف حديث أبي هريرة  كما تقدم
ثم إن الحديث ال يقاوم ما تقدم بيانه, مع إعَلل بعض اْلئمة المتقدمين له, 

وقد صححه بعض أهل العلم, ودافع عنه , َللهم؛ لمخالفته لألدلة السابقةفيرجح إع

 اعتماًدا على إسناده, لكن إعَلل اْلئمة المتقدمين يرجح.

 منسوخ. إلى أن الحديث شاذ, أو: فقد ذهب شيخ اإلسَلم 
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 بأنه مضطرب.ونقل ابن الملقن, عن اإلمام النسائي أنه قال فيه: 

 هذا حديث حمصي يشير إلى إعَلله.: وقال اإلمام الزهري 

 بأنه حديث منسوخ.: وقال اإلمام أبو داود 

 بأنه كذب.أنه قال فيه: ونقل عن اإلمام مالك 

 كان يحيى بن سعيد يتقيه.: وقال اإلمام أحمد 

ْبِت » :قوله لعلة التعظيم لذلك اليوم؛ فإنه معظم عند  :أي «اَل َتُصوُموا َيْوَم السا

 اليهود, وقد أمرنا بمخالفتهم.

 يف رمضان. :أي «إاِلا فِيَما اْفُترَِض َعَليُْكمْ » :قوله

 .«اَفإِْن َلْم َيِجْد َأَحُدُكْم إاِلا لَِحاَء ِعنٍَب، َأْو ُعوَد َشَجَرٍة َفْلَيْمُضْغهَ » :قوله

  أن الفطر يكون بالشيء اليسير. :وفيه

 :بيان حكم صيام يوم السبت

 :اء في صيام يوم السبت إلى أقوالوقد اختلف العلم
 أن النهي متعلق بإفراده. :األول

 أن النهي متعلق بموافقة اليهود خشية التعظيم. :الثاني

 

 

** 
 

 

 س
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 الرخصة في صيام يوم السبت

اِم َيْوُم  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا َرُسوَل اهَّللِ »:  ُأمِّ َسَلَمةَ َوَعْن ) -693 َكاَن َأْكَثَر َما َيُصوُم ِمَن اأْلَيا

ْبِت، َوَيْوُم اأْلََحِد، َوَكاَن َيُقوُل:  ُهَما َيْوَما ِعيٍد لِْلُمْشرِكِيَن، َوَأَنا ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُهمْ »السا  «إِنا

َحُه اْبنُ  .(1) , َوَصحَّ ُّ
 (.ُخَزْيَمَة, َوَهَذا َلْفُظهُ  َأْخَرَجُه النََّسائِي

F لكن  ساق المصنف الحديث لبيان الرخصة يف صيام يوم السبت, :الشرح

 م به حجة, فهو من طريق محمد بن عمر بن علي مجهول.الحديث ضعيف ال تقو

ْبِت  ملسو هيلع هللا ىلص َأنا َرُسوَل اهَّللِ » :قوله اِم َيْوُم السا  .«َكاَن َأْكَثَر َما َيُصوُم ِمَن اأْلَيا

 مخالفة لليهود. :أي

 مخالفة للنصارى. :أي «َوَيْوُم اأْلََحدِ » :قوله

ُهَما َيْوَما ِعيٍد لِْلُمْشرِكِينَ »َوَكاَن َيُقوُل: " :قوله  ."«إِنا

 مخالفة أهل الشرك, وأهل الكفر. :وفيه

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ }: وقد قال اهلل 

 .[32-31]ْعَلم:{مئىئيئ جئحئ یی یی ىئىئ ىئېئ

 , َقاَل:  من حديث اْبِن ُعَمرَ  وعند أبي داود:
ِ
َمْن َتَشباَه بَِقْوٍم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

 .(2) «َفُهَو ِمنُْهمْ 

لخير والصَلح من ما عليه أهل االستقامة وا وفيه «َوَأَنا ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُهمْ » :قوله

اْليَُهوَد  َأنا »:  من حديث َأَنس  : ففي صحيح اإلمام مسلم , مخالفة المشركين

                                                           

, بسند ضجيف, يف سنده مح د بن (2111)لْبن خزي    (,2186)أخَجه ْعنسخ ي يف ْعكربى  (1)

 .  (1066 يف ْعضجيف  )لضجفه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهللع َل بن علي, عيس بخع شهور. 

 (.4031أخَجه أبو دْلد ) (2)

 ص
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يِهْم َلْم ُيَؤاكُِلوَها، َوَلْم ُيَجاِمُعوُهنا فِي اْلُبُيوِت َفَسأََل َأْصَحاُب 
َكاُنوا إَِذا َحاَضِت اْلَمْرَأُة فِ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ}َفَأْنَزَل اهَّللُ َتَعاَلى  ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيا  النابِيِّ 

َفبََلَغ  «ْصنَُعوا ُكلا َشْيٍء إاِلا النَِّكاَح ا: »ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى آِخرِ اآْلَيِة، َفَقاَل َرُسوُل اهَّللِ  { ھھ

ُجُل َأْن َيَدَع مِْن َأْمِرَنا َشْيًئا إاِلَّ َخاَلَفنَا فِيِه, َفَجاءَ   َذلَِك اْلَيُهوَد, َفَقاُلوا: َما ُيِريُد َهَذا الرَّ

, إِنَّ 
ِ
, َوَعبَّاُد ْبُن بِْشر  َفَقااَل َيا َرُسوَل اهلل اْلَيُهوَد َتُقوُل: َكَذا َوَكَذا, َفََل  ُأَسْيُد ْبُن ُحَضيْر 

 
ِ
؟ َفَتَغيََّر َوْجُه َرُسوِل اهلل َحتَّى َظنَنَّا َأْن َقْد َوَجَد َعَلْيِهَما, َفَخَرَجا  ملسو هيلع هللا ىلصُنَجامُِعُهنَّ

 
ِّ
ٌة مِْن َلَبن  إَِلى النَّبِي َفا َأْن َلْم , َفَأْرَسَل فِي آَثاِرِهَما َفَسَقاُهَما, َفَعرَ ملسو هيلع هللا ىلصَفاْسَتْقَبَلُهَما َهِديَّ

 .(1) «َيِجْد َعَلْيِهَما

 من شدة مخالفة أهل الكتاب. ملسو هيلع هللا ىلص ما كان عليه النبي :وفيه

اقتضاء الصراط "كتاًبا يف ذلك أسماه:  وقد ألف شيخ اإلسَلم ابن تيمية 

 ."المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم

, أن من مقتضيات اإلسَلم أن تخالف اليهود, والنصارى, وسائر الكفار :أي

 الهم, وأفعالهم, واهلل المستعان.والمشركين, والملحدين, يف معتقداهتم, وأقو

 

 

**
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 حكم صوم يوم عرفة للحاج

 .(1)«َنَهى َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة بَِعَرَفةَ   ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا  »: َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ )  -694

, وَ   َرَواُه اْلَخْمَسُة َغيَْر التِّْرمِِذيِّ
ُّ
َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة, َواْلَحاكُِم, َواْسَتنَْكَرُه اْلُعَقْيلِي   (.َصحَّ

F ْلفضل يف حق الحاج فطر يوم ساق المصنف الحديث لبيان أن ا :الشرح

 أنه أفطر يف عرفة. ملسو هيلع هللا ىلص الذي صح عن النبي عرفة.

َماَرْوا ِعنَْدَها َأنا َناًسا تَ »: ففي الصحيحين: من حديث ُأمِّ اْلَفْضِل بِنِْت اْلَحاِرِث 

ٌم، َوَقاَل بَْعُضُهْم: َليَْس ملسو هيلع هللا ىلصَيْوَم َعَرَفَة، فِي ِصَياِم َرُسوِل اهَّللِ 
، َفَقاَل بَْعُضُهْم: ُهَو َصائِ

 .(2) «بَِصائٍِم، َفَأْرَسْلُت إَِلْيِه بَِقَدِح لََبٍن، َوُهَو َواقٌِف َعَلى َبِعيرِِه بَِعَرَفَة، َفَشرَِبهُ 

وأما غير الحاج , حج صح صيامه؛ لكنه خالف السنةالوهو يف  ,ومن صامه

به السنتين:  فيستحب له أن يصوم يوم عرفة, لما ثبت أن صيامه يكفر اهلل 

 الماضية, والمستقبلة.

َقاَل: َوُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم , ففي مسلم: من حديث َأبِي َقَتاَدَة اْْلَْنَصاِريِّ 

ْثنَْيِن؟ َقاَل: 
ِ
َقاَل: َفَقاَل:  «-َأْو ُأْنِزَل َعَليا فِيِه  -ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوٌم ُبِعْثُت  َذاَك َيْومٌ »اال

ْهرِ » َقاَل: َوُسئَِل َعْن َصْوِم  «َصْوُم َثاَلَثٍة ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ، َوَرَمَضاَن إَِلى َرَمَضاَن، َصْوُم الدا

                                                           

لأح د  (,1132)لْبن مخجه  (,2843)لْعنسخ ي يف ْعكربى  (,2440)أخَجه أبو دْلد  (1)

لسنده ضجيف, من طَيق مهدي ْعجبدي  (,1141)لْعحخكم  (,2101)لْبن خزي    (,8031)

اَي, عن عكَم  قخل ْعجقيلي يف  حخل. ليف تَج   حوشب بن عقيص لمهدي ماهول ,ْعهة

لقد رلي عن ْعنبي َلى ْهلل عليه لسلم بأسخنيد  ,ال يتخبع عليه: »(268/ 1)« ْعضجفخء ْعكبيَ»

لْعحديث ضجفه ْإلمخم ْألعبخين  ْهـ .«لال يصح عنه أنه هنى عن َومه ,جيخد أنه عم يصم يوم عَف 

 .(421رح ه ْهلل يف ضجيف أبي دْلد )

 (.1123(, لمسلم )1218أخَجه ْعبخخري ) (2)
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نََة اْلَماِضَيةَ »َيْوِم َعَرَفَة؟ َفَقاَل:  ُر السا  .(1) «َواْلَباقَِيةَ  ُيَكفِّ

 قال الحافظ   (:1/418)في الفتح 

َعَلى اْستِْحَباِب اْلِفْطِر َيْوَم َعَرَفَة  َواْسَتَدلَّ بَِهَذْيِن اْلَحِديَثْيِن حديث أم الفضل 

ْستِْحَباِب إِ 
ِ
َد اَل َيُدلُّ َعَلى َنْفِي اال َنَّ فِْعَلُه اْلُمَجرَّ

ِ
َء بَِعَرَفَة, َوفِيِه َنَظٌر؛ ْل

ْ
ي ْذ َقْد َيْتُرُك الشَّ

ِه َأْفَضَل لَِمْصَلَحِة التَّْبلِيِغ.   اْلُمْسَتَحبَّ لَِبَياِن اْلَجَواِز, َوَيُكوُن فِي َحقِّ

 َوَصححُه بن ُخَزْيَمَة َواْلَحاكُِم مِْن َطِريِق ِعْكِرَمَة َأنَّ َأبَا 
ّ
نعم روى َأُبو َداُود َوالنََّسائِي

َثُهْم:  بَِظاِهِرِه  , َوَأَخذَ «َنَهى َعْن َصْوِم َيْوِم َعَرَفَة بَِعَرَفةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا َرُسوَل اهَّللِ »ُهَرْيَرَة َحدَّ

َلِف.   اْْلَْنَصاِريِّ َقاَل:  َبْعُض السَّ
َيِجُب فِْطُر َيْوم َعَرَفة "َفَجاَء َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيد 

َبْيِر َوُأَساَمَة ْبِن َزْيد  وَ  . "لْلَحاج  . "َأنَُّهْم َكاُنوا َيُصوُموَنهُ ":  َعائَِشةَ َوَعن ابن الزُّ

اَل "َوَعْن َقَتاَدَة َمْذَهٌب آَخُر َقاَل: , َن َوَيْحكِيِه َعْن ُعْثَمانَ َوَكاَن َذلَِك ُيْعِجُب اْلَحَس 

َعاءِ َبْأَس بِِه إَِذا   فِي اْلَمْعِرَفِة َعِن الشَّ , "َلْم َيْضُعْف َعِن الدُّ
ُّ
 فِي َوَنَقَلُه اْلَبْيَهِقي

ِّ
افِِعي

, َواْلمُ 
ُّ
افِِعيَِّة. اْلَقِديِم, َواْخَتاَرُه اْلَخطَّابِي  ُيْسَتَحبُّ فِْطُرُه. َوَقاَل اْلُجْمُهوُر:  َتَولِّي مَِن الشَّ

ائِمِ "َحتَّى َقاَل َعَطاٌء:  ْكِر َكاَن َلُه مِْثُل َأْجِر الصَّ ى بِِه َعَلى الذِّ  . "َمْن َأْفَطَرُه لَِيَتَقوَّ

: َوقَ  َبِريُّ  "اَل الطَّ
ِ
َة,  ملسو هيلع هللا ىلصإِنََّما َأْفَطَر َرُسوِل اهلل ْختَِياِر لِْلَحاجِّ بَِمكَّ

ِ
بَِعَرَفَة لَِيُدلَّ َعَلى اال

ْكِر اْلَمْطُلوِب, َيْوَم َعَرَفَة.  َعاِء, َوالذِّ  اَل َيْضُعَف َعِن الدُّ
ْ
 لَِكي

ْوِم, َوُيْبِعُدُه ِسَياُق إِنََّما َأْفَطَر لُِمَواَفَقتِِه َيْوَم اْلُجمْ َوقِيَل:  َعِة, َوَقْد َنَهى َعْن إِْفَراِدِه بِالصَّ

ِل اْلَحِديِث.   َأوَّ

ْجتَِماِعِهْم فِيِه.  َوقِيَل:
ِ
َْهِل اْلَمْوقِِف ال

ِ
َنَُّه َيْوُم ِعيد  ْل

ِ
 إِنََّما َكِرَه َصْوَم َيْوِم َعَرَفَة؛ ْل

نَِن عَ  ُدُه َما َرَواُه َأْصَحاُب السُّ َيْوُم َعَرَفَة َوَيْوُم الناْحرِ »ْن ُعْقبََة ْبِن َعامِر  َمْرُفوًعا: َوُيَؤيِّ

اُم ِمنًى ِعيُدَنا َأْهَل اإْلِْساَلمِ   .اهـ. «َوَأيا

** 
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 حكم صيام الدهر

 ْبِن َعْمِرو   َوَعنْ )  -695
ِ
    َعْبِد اهلل

ِ
اَل َصاَم َمْن َصاَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

  (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1) «اأْلََبَد 

 (.(2) «اَل َصاَم َواَل َأْفطَرَ »بَِلْفِظ: )َولُِمْسلِم  َعْن َأبِي َقَتاَدَة   -696

F ساق المصنف  :الشرح .الحديث لبيان حكم صيام الدهر 

 :لحديث عدة معانيول
 ال صام من صام اْلبد, أي مع العيدين وأيام التشريق. :األول

 متابًعا يف صيامه, مواصًَل فيها.من كان  :الثاني

 ْبَن َعْمِرو ْبِن الَعاصِ 
ِ
 , َقاَل:  ويف الصحيحين: من حديث َعْبَد اهلل

ُّ
َقاَل النَّبِي

ْيَل؟»: ملسو هيلع هللا ىلص ْهَر، َوَتُقوُم اللا َك َلَتُصوُم الدا إِناَك إَِذا َفَعْلَت َذلَِك », َفُقْلُت: َنَعْم, َقاَل: «إِنا

ْهَر، َصْوُم َثالََثِة َأيااٍم َصْوُم َهَجَمْت َلُه الَعْينُ  ، َوَنِفَهْت لَُه الناْفُس، الَ َصاَم َمْن َصاَم الدا

ْهرِ ُكلِّهِ  الَُم، َكاَن », ُقْلُت: َفإِنِّي ُأطِيُق َأْكثََر مِْن َذلَِك, َقاَل: «الدا َفُصْم َصْوَم َداُوَد َعَلْيِه السا

 .(3) «الَ َيِفرُّ إَِذا الََقىَيُصوُم َيْوًما َوُيْفطُِر َيْوًما، وَ 

 .من صام جميع اْليام متواصلة, لم يصم الصيام الشرعي الذي شرعه اهلل  :أي
 وهل يبطل صيامه؟

 :اختلف أهل العلم في ذلك
 .ملسو هيلع هللا ىلص والذي يظهر أنه ال يبطل, ولكنه يكون آثًما لمخالفته لهدي النبي

شريق, فصيام العيدين وصيام أيام أما إذا كان يصوم اْلبد مع أيام العيدين, وأيام الت

 التشريق يكون باطًَل؛ ْلن النهي يرجع إلى نفس العبادة, وإلى ذاهتا.

                                                           

 .(1116)لمسلم  (,1611)أخَجه ْعبخخري  (1)

 . (1112)أخَجه مسلم ( 2)

 (.1116(, لمسلم )1616أخَجه ْعبخخري ) (3)
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 قال الحافظ ابن حجر   (:441-1/444)في الفتح  

ْهِر.   َواْسُتِدلَّ بَِهَذا َعَلى َكَراِهَيِة َصْوِم الدَّ

: اْسُتِدلَّ َعَلى َكَراَهتِِه مِْن هَ َقاَل ابن التِّيِن:  ِة مِْن َأْوُجه   ِذِه اْلِقصَّ

َياَدِة, َوَأْمُرُه بَِأْن َيُصوَم َوُيْفطَِر, وَ  ملسو هيلع هللا ىلصَنْهُيُه  ُه , َوُدَعاؤُ «اَل َأْفَضَل ِمْن َذلَِك »: قولهَعِن الزِّ

 َأْي َما َصاَم. «اَل َصامَ »: قولهَمْعنَى َوقِيَل:  َعَلى َمْن َصاَم اْْلََبدَ 
ُ
َتَعاَلى:  قولهكَ  , النَّْفي

فِي َحِديِث َأبِي َقَتاَدَة ِعنَْد ُمْسلِم  َوَقْد ُسئَِل َعْن  قوله. وَ [31:]ْعقيخم  { ڌ ڌ ڍ ڍ}

ْهِر:   . «َما َصاَم، َوَما َأْفَطرَ », َأْو «اَل َصاَم َواَل َأْفَطرَ »َصْوِم الدَّ

 : َأَحِد ُرَواتِِه َوُمْقَتَضاُه: , َوُهَو َشكٌّ مِْن «لَْم َيُصْم َوَلْم ُيْفطِرْ »َوفِي ِرَواَيِة التِّْرمِِذيِّ

 .  َأنَُّهَما بَِمْعنًى َواِحد 

ْوِم؛ لُِمَخاَلَفتِِه. َواْلَمْعنَى بِالنَّْفِي:  ْل َأْجَر الصَّ  َأنَُّه َلْم ُيَحصِّ

َنَُّه َأْمَسَك.  َوَلمْ 
ِ
ْهِر ُمْطَلًقا: ُيْفطِْر؛ ْل  َذَهَب إِْسَحاُق, َوَأْهُل َوإَِلى َكَراَهِة َصْوِم الدَّ

 ِرَواَيٌة َعْن َأْحَمَد. الظَّاِهِر, وَ 
َ
 ...."يحرم"َوَشذَّ ابن حزم َفَقاَل: ِهي

أن أقل أحوال صيام الدهر الكراهة الشديدة, إال إذا صام معه العيدين  والذي يظهر

 فيكون على التحريم, واهلل أعلم.

 :ذكر بعض نوازل الصيام
 لشمس ستة أشهر, ويكون الليل فيها اْلرض التي تشرق عليها ا :النازلة األولى

 فيكون الصيام فيها على تقدير اليوم والليلة بأقرب بَلد إلى هذه البلد. ستة أشهر.

 بأن التوقيت يكون على أقرب بلدة إليها؛ ْلن بعضهم ذهب إلى أن : وحنن نقول

 والصحيح خَلف ذلك., يت يكون على توقيت مكة المكرمةالتوق

 من حديث الففي مسلم: 
َّ
اَس ْبَن َسْمَعاَن اْلكََِلبِي  نَّوَّ

ِ
, َقاَل: ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل

َأْرَبُعوَن َيْوًما، َيْوٌم َكَسنٍَة، َوَيْوٌم َكَشْهرٍ، َوَيْوٌم َكُجُمَعٍة، »َوَما َلْبُثُه فِي اْْلَْرِض؟ َقاَل: 

اِمِه َكَأيااِمُكمْ  ُر َأيا
  «َوَسائِ

ِ
, َأَتْكِفينَا فِيِه َصََلُة ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل ِذي َكَسنَة  َفَذلَِك اْلَيْوُم الَّ

 س
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؟ َقاَل:   .(1) «اَل، اْقُدُروا َلُه َقْدَرُه...»َيْوم 

 أرشدهم بالتقدير, ويكون بأقرب بلد إلى هذا البلد. ملسو هيلع هللا ىلص فالنبي

 قال اإلمام النووي  (:38/55)في شرح مسلم 

ا   : قولهَوَأمَّ
ِ
َفَذلَِك اْلَيْوُم الاِذي َكَسنٍَة َأَتْكِفينَا فِيِه َصاَلُة َيْوٍم َقاَل اَل اْقُدُروا »ْم َيا َرُسوَل اهلل

 .«َلُه َقْدَرهُ 

ْرِع. َفَقاَل اْلَقاِضي َوَغْيُرُه:   َهَذا ُحْكٌم َمْخُصوٌص بَِذلَِك اْلَيْوِم, َشَرَعُه َلنَا َصاِحُب الشَّ

َلَواِت َوَلْواَل َهَذا اْلَحِديُث َوُوكِ َقاُلوا:  ْلنَا إَِلى اْجتَِهاِدَنا اَلْقتََصْرَنا فِيِه َعَلى الصَّ

 اْلَخْمِس ِعنَْد اْْلَْوَقاِت اْلَمْعُروَفِة فِي َغْيِرِه مَِن اْْلَيَّاِم. 

 َأنَُّه إَِذا َمَضى َبْعَد ُطُلوِع اْلَفْجِر َقْدَر َما َيُكوُن َبْينَُه َوَبيَْن الظُّْهرِ ومعنى أقدروا له قدره: 

ْهَر.  , َفَصلُّوا الظُّ  ُكلَّ َيْوم 

 ُثمَّ إَِذا َمَضى َبْعَدُه َقْدُر َما َيُكوُن َبْينََها َوَبْيَن اْلَعْصِر, َفَصلُّوا اْلَعْصَر. 

 َوإَِذا َمَضى َبْعَد َهَذا َقْدُر َما َيُكوُن َبْينََها َوَبْيَن اْلَمْغِرِب, َفَصلُّوا اْلَمْغِرَب. 

ْبَح, ُثمَّ الظُّْهَر, ُثمَّ اْلَعْصَر, ُثمَّ اْلَمْغِرَب, َوَهَكَذا َحتَّ  َوَكَذا اْلِعَشاَء, ى َينَْقِضي َوالصُّ

اٌة فِي َوْقتَِها"َوَقْد َوَقَع فِيِه:  َذلَِك اْلَيْوُم.  ُض ُكلَُّها ُمَؤدَّ
 . "َصَلَواُت َسنَة  َفَرائِ

ِذي , َوالثَّالُِث الَّ ا الثَّانِي الَِّذي َكَشْهر  َر َلُهَما  َوَأمَّ ُل َأْن ُيَقدَّ , َفِقَياُس اْلَيْوُم اْْلَوَّ َكُجُمَعة 

ِل, َعَلى َما َذَكْرنَاُه, َواهلُل َأْعَلُم.   اهـَكاْلَيْوِم اْْلَوَّ

 البلدان التي يطول فيها النهار سبعة عشر ساعة, أو تسعة عشر النازلة الثانية :

 ساعة, أو أقل, أو أكثر.

ها الليل والنهار بغروب الشمس, فيلزم من ذلك امتثال قول اهلل ما دام أنه يتميز في

 :{ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ 

                                                           

 (.2631أخَجه مسلم ) (1)
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 .[181:]ْعبقَة { ڌڌ

فيلزمهم اإلمساك عند الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس 

 ودخول الليل.

 فأفطروا وهو لم لو أن إنساًنا صام يف بلد ثم انتقل إلى بلد آخر,  :النازلة الثالثة

 يصم إال ثمانية وعشرين يوًما.

فهنا يلزمه, أن يقضي يوًمـا آخًرا؛ ْلن الشهر الهجري ال ينقص عن تسعة وعشرين 

وأما من صام مع بلد, ثم سافر إلى بلد آخر, فتم له , وًما, وال يزيد عن ثَلثين يوًماي

شهر, فإنه ال يفطر, بل صيام ثَلثين يوًما, وهم ما يزالون صائمين ْلهنم لم يتموا ال

 يبقى مع الناس صائًما, وال يصلي العيد إال معهم.

 , من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  وغيره: يف سنن اإلمام الرتمذي 
َّ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

ونَ » ْوُم َيْوَم َتُصوُموَن، َوالِفْطُر َيْوَم ُتْفطُِروَن، َواألَْضَحى َيْوَم ُتَضحُّ  .(1)«الصا

  الحديثفقه: 

 وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث, فقال:  :قال الترمذي عقب الحديث

 . الجماعة وعظم الناسإنما معنى هذا الصوم والفطر مع 

 (:4/74")سبل السالم  "اني في وقال الصنع 

فيه دليل على أنه يعترب يف ثبوت العيد الموافقة للناس, وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد  

 .هم يف الصَلة واإلفطار واْلضحيةب عليه موافقة غيره, ويلزمه حكمبالرؤية يج

ا اإلمام ابن القيم وذكر معنى هذ(1/431)"تهذيب السنن"في 
 :وقال

فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له وقيل: 

                                                           

ْع سند عإلمخم (, لهو يف ْعصحيح 1110(, لْبن مخجه بلفظ مختصَ )161أخَجه ْعرتمذي ) (1)

 (.224(, لهو يف ْعصحيح  عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )1268ْعوْدعي رح ه ْهلل  )
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 أن يصوم ويفطر, دون من لم يعلم. 

ا رأى الهَلل, ولم يحكم القاضي بشهادته, أنه ال إن الشاهد الواحد إذوقيل: 

 ."يكون هذا له صوما, كما لم يكن للناس 

 حاشيته على ابن ماجه"لسندي في وقال أبو الحسن ا:" 
والظاهر أن هذه اْلمور ليس  عند الرتمذي: بعد أن ذكر حديث أبي هريرة 

 ى اإلمام والجماعة. بل اْلمر فيها إل ’لآلحاد فيها دخل, وليس لهم التفرد فيها

ويجب على اْلحاد اتباعهم لإلمام والجماعة, وعلى هذا, فإذا رأى أحد الهَلل, 

ورد اإلمام شهادته ينبغي أن ال يثبت يف حقه شيء من هذه اْلمور, ويجب عليه أن 

 ."يتبع الجماعة يف ذلك 

تجاج وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث, ويؤيده اح: -اإلمام األلباين-قلت

به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر,   عائشة 

النحر يوم ينحر الناس، »فبينت له أنه ال عربة برأيه وأن عليه اتباع الجماعة, فقالت: 

 .«والفطر يوم يفطر الناس

 :وهذا هو الَلئق بالشريعة السمحة التي من غاياهتا تجميع الناس  قلت

 صفوفهم, وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من اْلراء الفردية.وتوحيد 

يف عبادة جماعية:  -ولو كان صواًبا يف وجهة نظره  -فَل تعترب الشريعة رأي الفرد 

 كالصوم, والتعبيد, وصَلة الجماعة. 

كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس   أال ترى أن الصحابة

ن من نواقض الوضوء, ومنهم من ال يرى ذلك, ومنهم مالمرأة والعضو وخروج الدم 

فلم يكن اختَلفهم هذا وغيره ليمنعهم من االجتماع , يتم يف السفر, ومنهم من يقصر

ين شر وذلك لعلمهم بأن التفرق يف الد, اء اإلمام الواحد, واالعتداد هبايف الصَلة ور
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دم االعتداد بالرأي ولقد بلغ اْلمر ببعضهم يف ع, من االختَلف يف بعض اْلراء

المخالف لرأى اإلمام اْلعظم يف المجتمع اْلكرب: كمنى, إلى حد ترك العمل برأيه 

 اهـإطَلقا يف ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه. 

 لمغذيات، أو الحقن، ما يدخل يف اإلنسان سواء كان ذلك من ا :النازلة الرابعة

ان منها مغذًيا للجسم فإنه مفطر, وما حمل معه مادة سائلة إلى فما ك، أو المناظير

 البطن؛ فإن هذه المادة تكون مفطرة.

 إذا ركب أحد طائرة من المشرق إلى المغرب، وكانت كلما  :النازلة الخامسة

 مشت الطائرة، طال النهار، فيلزمه الصيام حتى تغرب الشمس وهو يف الطائرة.

 الذي مشيت منه؛ ْلن الشمس قد غربت عنهم.  وال يقول أفطر على البلد

ال يجوز له ذلك؛ ْلنه ما يزال يرى الشمس وهو يف الطائرة, فيستمر يف صومه حتى 

وهذا إذا كان يريد أن يتم صومه يف سفره, أما إذا كان يريد , مستغيب وتغرب عنه الش

 أن يفطر ْلنه مسافر فَل حرج عليه من الفطر.

  و يف مكان بارد طوال لبقاء يف غرفة تحت مكيف مبرد، أا :النازلة السادسة

هذا كله ال يؤثر على صحة الصيام, وال ينقص من أجره؛ ْلنه أمر مشروع  صيامه.

يف التخفيف عن عباده من الحر  بل هو من نعم اهلل , يه, وال محذورمباح, ال إثم ف

 الشديد الذي قد يكون يف بعض المناطق من البلدان الحارة.

 المعتمد يف رؤية هالل رمضان، ورؤية هالل شوال. :لنازلة السابعةا 

الرؤيا البصرية, وليس عن طريق النظر بواسطة اْلقمار الصناعية, أو عن طريق 

ومن استخدم ما يقرب الرؤيا البصرية مثل الناظور, أو بما , ة اإللكرتونيةاْلجهز

ج من استخدامه؛ ْلنه يسمى بالتلسكوب الفلكي )الدربيل(, وغير ذلك, فَل حر

 يقرب رؤيا الهَلل للعين فقط, ولكن هذا ال يجب, وال يلزم.
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  أصحاب األمراض المزمنة. :النازلة الثامنة 

يعتربون يف حكم المرضى الذين يجوز له الفطر, وإذا كان المرض من المرض 

ذلك, الذي ال ُيرجى برؤه, وال يستطيع القضاء, ولم يتمكن من ذلك, فهو معذور يف 

 ويسقط عنه الصيام, وليس على أوليائه القضاء عنه إذا مات ولم يقِض.

 ما دام أن بالد المسلمين اليوم تقوم على عدة أولياء أمور. :النازلة التاسعة 

فيكون الحكم هنا أن لكل بلد صيامه, حتى وإن قدر أن ذلك الرئيس حكم بالعيد, 

ْلدلة الشرعية, فيلزمنا أن نلتزم بما ثبت أو بالصيام, لدواعي سياسية غير ناظر إلى ا

 وهو حديث َأبِي ُهَرْيَرَة , ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي
َّ
ْوُم َيْوَم َتُصوُموَن، »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي الصا

ونَ  والحمد  بيان ثبوته. , وقد تقدم«َوالِفْطُر َيْوَم ُتْفطُِروَن، َواألَْضَحى َيْوَم ُتَضحُّ

 .هلل
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 تكاف وقيام رمضانباب االع

 ]َباُب االْعتَِكاِف َوِقَياِم َرَمَضاَن[

F ساق المصنف هذا الباب على عادة المصنفين من أهنم إذا انتهوا   :الشرح

  من الكَلم على أحكام الصيام, فإهنم يلحقونه غالبا بأحكام االعتكاف وقيام رمضان.

ويستحب يف غير  وذلك ْلن االعتكاف يف اْلصل مرتبط برمضان, مع أنه يشرع

 رمضان.

 , َقاَلْت:  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 
ُّ
, َيْعَتكُِف فِي الَعْشِر ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي

ْبَح ُثمَّ َيْدُخُلُه, َفاْسَتْأَذَنْت  اْلََواِخِر مِْن َرَمَضاَن, َفُكنُْت َأْضِرُب َلُه ِخَباًء َفُيَصلِّي الصُّ

ا َرَأْتُه َزْينَُب اْبنَُة َجْحش   َحْفَصُة َعائَِشَة َأْن َتْضِرَب  ِخبَاًء, َفَأِذَنْت َلَها, َفَضَرَبْت ِخَباًء, َفَلمَّ

 
ُّ
ا َأْصَبَح النَّبِي َفُأْخبَِر, َفَقاَل  «َما َهَذا؟»َرَأى اْلَْخبِيََة, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَضَرَبْت ِخَباًء آَخَر, َفَلمَّ

 
ُّ
ْهَر, ُثمَّ اْعَتَكَف َعْشًرا مِْن َفَترَ  «َأْلبِرا ُتَرْوَن بِِهنا »: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ْعتَِكاَف َذلَِك الشَّ

ِ
َك اال

ال   والقيام مرتبط برمضان, وال سيما إذا كان يف جماعة, مع أنه يشرع ويتسحب .(1)«َشوَّ

 يف جميع العام.

اإلقامة والحبس واللزوم والمكث. :االعتكاف في اللغة 

 عكف يف المكان؛ إذا أقام به. :يقال

 و المحبوس.ه :والمعكوف

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ }: ومنه قول اهلل 

 {ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 كانوا مقيمون عندها, مجتمعون حولها, ويطلبون بركتها. :, أي[13-11ْألنبيخء:]

                                                           

 (.1113(, لمسلم )2033أخَجه ْعبخخري ) (1)

 ص
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اُج:  َقاَل اْلَعجَّ

ـــــا  ـــــِه إَذا َحَج ـــــَن بِ ـــــنَّ َيْعُكْف  َفُه

 

ــوَن اْلَفنْزَ    ــيِط َيْلَعُب ــَف النَّبِ ــاَعْك  َج

   :َقْوٌم مِْن اْلَعَجِم. َوالنَّبِيُط 

  اِي َواْلِجيِم: ُلْعَبٌة لِْلَعَجِم, َيْأُخُذ ُكلُّ َواِحد  مِنُْهْم بَِيِد  َواْلَفنَْزُج بِاْلَفاِء َوالنُّوِن َوالزَّ

 َصاِحبِِه, َوَيْسَتِديُروَن َراقِِصيَن. 

 َأْي َأَقاَم بِاْلَمَكاِن.)َحَجا(:  :قوله

ْرِع:َوفِي  .أ الشا , بِِصَفة  َمْخُصوَصة  فاده اْلُمْكُث فِي اْلَمْسِجِد, مِْن َشْخص  َمْخُصوص 

هو المكث يف المسجد على  :قولهوعرفه بعضهم ب, (4/312الشوكاين يف النيل )

 من شخص مخصوص, بصفة مخصوصة. سبيل القربة إلى اهلل 

 الكتاب, والسنة, واإلجماع. :وأدلة ثبوت االعتكاف 

  :أما الكتاب

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}: فقد قال اهلل 

 .[181:]ْعبقَة {ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى}: وقال 

 .[121:]ْعبقَة {ۈئ ۆئ

 :وأما السنة
، َكاَن َيْعتَكُِف الَعْشَر ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »:  ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 

اُه اهَّللُ، ُثما اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدهِ األََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َح   .(1) «تاى َتَوفا

 ْبِن ُعَمرَ وفيهما: 
ِ
َيْعتَكُِف الَعْشَر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »: , َقاَل  من حديث َعْبِد اهلل
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 , وغيره كثير.(1) «األََواِخَر ِمْن َرَمَضانَ 

 :وأما اإلجماع
اإلجماع على مشروعية االعتكاف, ونقله غير   فقد نقل اإلمام ابن المنذر

  واحد من أهل العلم.

 :حكم االعتكاف
 واالعتكاف مندوب, ومتأكد االستحباب, وال يجب إال بالنذر.

  (:8/57)قال في شرح مسلم 

 
ِّ
َواْلَعْشَر  اْلَعْشَر اْْلََواِخَر مِْن َرَمَضاَن, ملسو هيلع هللا ىلصَوَذَكَر ُمْسلٌِم اْْلََحاِديَث فِي اْعتَِكاِف النَّبِي

 . ال   اْْلَُوَل مِْن َشوَّ

ِد اْستِْحَبابِِه فِي اْلَعْشِر اْْلََواِخِر مِْن َرَمَضاَن, َوَقْد  ْعتَِكاِف. َوَتَأكُّ
ِ
َفِفيَها اْستِْحَباُب اال

 .  .اهـَأْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َعَلى اْستِْحَبابِِه, َوَأنَُّه َلْيَس بَِواِجب 

 وقال اإلمام النووي  (:5/172)ي المجموع ف 

ْكَثاُر مِنُْه,   ْجَماِع, َوُيْسَتَحبُّ اإْلِ ْجَماِع, َواَل َيِجُب إالَّ بِالنَّْذِر بِاإْلِ ْعتَِكاُف ُسنٌَّة بِاإْلِ
ِ
َفاال

ا ُد اْستِْحَباُبُه فِي اْلَعْشِر اْْلََواِخِر مِْن َشْهِر َرَمَضاَن, لأِْلََحاِديِث السَّ بَِقِة َوُيْسَتَحبُّ َوَيَتَأكَّ

 . اهـُهنَا, َوفِي اْلَباِب َقْبَلُه فِي َلْيَلِة اْلَقْدِر لَِرَجائَِها. 

  وقال اإلمام الشوكاني  (:1/134)في النيل 

ْعتَِكاِف, َوُهَو ُمتََّفٌق َعَلْيَها َكَما َقاَل النََّوِويُّ  
ِ
َهِذِه اْْلََحاِديُث فِيَها َدلِيٌل َعَلى َمْشُروِعيَِّة اال

 ُه. َوَغيْرُ 

َباِعِهْم لأِْلََثِر, َفَوَقَع َقاَل َمالٌِك:  ِة اتِّ َحاَبِة َلُه َمَع ِشدَّ ْعتَِكاِف َوَتْرِك الصَّ
ِ
ْرُت فِي اال َفكَّ

َلِف َأنَُّه   مِْن السَّ
تِِه, َوَلْم َيْبُلْغنِي َعْن َأَحد  فِي َنْفِسي َأنَُّه َكاْلِوَصاِل, َوُأَراُهْم َتَرُكوُه لِِشدَّ

ْحَمِن.  اْعَتَكَف   . اهـإالَّ َعْن َأبِي َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ
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ْعتَِكاَف َجائٌِز, َوَأْنَكَر َذلَِك َعَلْيِهْم 
ِ
َومِْن َكََلِم َمالِك  َهَذا َأَخَذ بَْعُض َأْصَحابِِه َأنَّ اال

ِّ َوَقاَل: إنَُّه ُسنٌَّة ُمَؤكَّ 
: , َدةٌ اْبُن اْلَعَربِي   فِ َوَكَذا َقاَل اْبُن َبطَّال 

ِّ
َما َيُدلُّ   ملسو هيلع هللا ىلصي ُمَواَظبَِة النَّبِي

ِدهِ   . اِء ِخََلًفا َأنَُّه َمْسنُونٌ اَل َأْعَلُم َعْن َأَحد  مِْن اْلُعَلمَ َوَقاَل َأُبو َداُود َعْن َأْحَمَد: , َعَلى َتَأكُّ

 : َب اْلَحافُِظ فِي اْلَفْتِح َقْوَل َمالِك  لَ َوَتَعقَّ ِف إالَّ َأُبو َبْكِر ْبُن َعبِْد إنَُّه َلْم َيْعَتكِْف مِْن السَّ

َ َعْن َغيِْر َواِحد  مِْن 
ُه َأَراَد ِصَفًة َمْخُصوَصًة, َوإاِلَّ َفَقْد ُحكِي ْحَمِن, َوَقاَل: َلَعلَّ الرَّ

َحاَبِة َأنَُّه اْعَتَكَف  ْعتَِكاِف إالَّ إَذا َنَذَر , الصَّ
ِ
 اهـ بِهِ َواْعَلْم َأنَُّه اَل ِخََلَف فِي َعَدِم ُوُجوِب اال

 ,  ففي البخاري: من حديث َعائَِشةَ 
ِّ
َمْن َنَذَر َأْن ُيطِيَع اهَّللَ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

 .(1)«َفْلُيطِْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن َيْعِصَيُه َفالَ َيْعِصهِ 

َأنَُّه َقاَل: , من حديث ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب : ي ويف الصحيحين واللفظ للبخار

 إِنِّي َنَذْرُت فِي الَجاِهلِيَِّة َأْن َأْعَتكَِف َلْيَلًة فِي الَمْسِجِد الَحَراِم, َفَقاَل َلُه َيا َرُسو
ِ
َل اهلل

 
ُّ
 .(2) «َأْوِف َنْذَرَك َفاْعتََكَف َلْيَلةً »: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

 :حكم االعتكاف في حق النساء
 .ملسو هيلع هللا ىلص تكفن معهاع ملسو هيلع هللا ىلص ويستوي يف هذا الحكم الرجال والنساء مًعا, ْلن أزواج النبي

اْعَتَكَف َمَعُه َبْعُض نَِسائِِه َوِهَي  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »:  من حديث َعائَِشةَ ويف البخاري: 

مَ  ِم, َوَزَعَم َأنَّ َعائَِشَة َرَأْت «ُمْسَتَحاَضٌة َتَرى الدا , َفُربََّما َوَضَعِت الطَّْسَت َتْحَتَها مَِن الدَّ

ٌء َكاَنْت ُفَلََنُة َتِجُدهُ َماَء الُعْصُفِر, َفَقاَلْت: َكأَ 
ْ
 .(3) "نَّ َهَذا َشي

 ."َباُب اْعتَِكاِف النَِّساءِ "يف صحيحه فقال:  وقد بوب اإلمام البخاري 

 قال الحافظ ابن حجر   (:1/472)في الفتح 

ِذي َأْي َما ُحْكُمُه؟   ُّ َكَراَهَتُه َلُهنَّ فِي اْلَمْسِجِد الَّ
افِِعي ُتَصلَّى فِيِه َوَقْد َأْطَلَق الشَّ

                                                           

 (.1161أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1111(, لمسلم )2042أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (. 2031أخَجه ْعبخخري ) (3)

 س



 
 

U 

203 

ْعتَِكاِف لِْلَمْرَأِة إاِلَّ فِي َمْسِجِد 
ِ
اْلَجَماَعُة, َواْحَتجَّ بَِحِديِث اْلَباِب, َفإِنَُّه َدالٌّ َعَلى َكَراَهِة اال

ُض لَِكْثَرِة َمْن َيَراَها.  َنََّها َتَتَعرَّ
ِ
 َبْيتَِها؛ ْل

َأناُهنا »فِي اْلَحِديِث, َأْي َحِديِث اْلَباِب:  َلْواَل َأن ابن ُعيَْينََة َزادَ َوَقاَل ابن عبد اْلرب: 

ْعتَِكاِف  ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْأَذنا النابِيا 
ِ
, َلَقَطْعَت بَِأنَّ اْعتَِكاَف اْلَمْرَأِة فِي َمْسِجِد اْلَجَماَعِة َغْيُر «فِي اال

 .  اهـ .َجائِز 

ِة اْعتَِكاِف اْلَمْرَأةِ َأْن َتُكونَ  فِي َمْسِجِد َبْيتَِها, َوفِي ِرَواَية  َلُهْم َأنَّ  َوَشَرَط اْلَحنَِفيَُّة لِِصحَّ

ْعتَِكاَف فِي اْلَمْسِجِد َمَع َزْوِجَها, َوبِِه َقاَل َأْحَمُد. 
ِ
 .اهـَلَها اال

,  يف صحيحه وذكر رحمه اهلل: حديث َعائَِشةَ  ثم أخرج اإلمام البخاري 
األََواِخرِ ِمْن َرَمَضاَن، َفُكنُْت َأْضرُِب َلُه ِخبَاًء  ، َيْعتَكُِف فِي الَعْشرِ ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النابِيُّ »َقاَلْت: 

ْبَح ُثما َيْدُخُلُه، َفاْسَتْأَذَنْت َحْفَصُة َعائَِشَة َأْن َتْضرَِب ِخَباًء، َفَأِذَنْت َلَها،  َفُيَصلِّي الصُّ

ا َرَأْتُه َزْينَُب اْبنَُة َجْحٍش َضَرَبْت ِخَباًء آَخ  ا َأْصَبَح النابِيُّ َفَضَرَبْت ِخَباًء، َفَلما  ملسو هيلع هللا ىلصَر، َفَلما

  «َما َهَذا؟»َرَأى األَْخبَِيَة، َفَقاَل: 
ُّ
َفَتَرَك  «َأْلبِرا ُتَرْوَن بِِهنا »: ملسو هيلع هللا ىلصَفُأْخبَِر, َفَقاَل النَّبِي

ال   ْهَر, ُثمَّ اْعَتَكَف َعْشًرا مِْن َشوَّ ْعتَِكاَف َذلَِك الشَّ
ِ
 وأخرجه مسلم. (1) «اال

 لمرأة بإذن زوجها, أو وليها, وإذا أمنت الفتنة من الخلوة ويكون اعتكاف ا

  بالرجال, أو النظر إليهم. وأمن الضرر على نفسها.

 :بيان الحكمة من االعتكاف
قال اإلمام ابن القيم   (4/84)في زاد المعاد: 

ْعتَِكاِف: ملسو هيلع هللا ىلصفِي َهْديِِه  
ِ
ا َكاَن َصََلُح اْلَقْلِب َواْستَِقاَمُتهُ  فِي اال َعَلى َطِريِق َسيِْرِه إَِلى  َلمَّ

 
ِ
يَِّة َعَلى اهلل , َوَلمِّ َشَعثِِه بِإِْقَبالِِه بِاْلُكلِّ

ِ
ًفا َعَلى َجْمِعيِّتِِه َعَلى اهلل  َتَعاَلى, ُمَتَوقِّ

ِ
 َتَعاَلى, َفإِنَّ اهلل

 َتَعاَلى, َوَكانَ 
ِ
ْقَباُل َعَلى اهلل ُه إاِلَّ اإْلِ َراِب,  َشَعَث اْلَقْلِب اَل َيُلمُّ ُفُضوُل الطََّعاِم َوالشَّ
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ا َيِزيُدُه َشَعًثا, َوُيَشتُِّتُه فِي  َوُفُضوُل ُمَخاَلَطِة اْْلََناِم, َوُفُضوُل اْلَكََلِم, َوُفُضوُل اْلَمنَاِم, مِمَّ

 َتَعاَلى, َأْو ُيْضِعُفُه َأْو َيُعوُقُه َوُيو
ِ
قُِفُه, اْقَتَضْت َرْحَمُة ُكلِّ َواد  َوَيْقَطُعُه َعْن َسْيِرِه إَِلى اهلل

َراِب,  ْوِم َما ُيْذِهُب ُفُضوَل الطََّعاِم َوالشَّ ِحيِم بِِعَباِدِه َأْن َشَرَع َلُهْم مَِن الصَّ اْلَعِزيِز الرَّ

 َتَعاَلى, َوَش 
ِ
َقِة َلُه َعْن َسْيِرِه إَِلى اهلل َهَواِت اْلُمَعوِّ ْرِعِه َوَيْسَتْفِرُغ مَِن اْلَقْلِب َأْخََلَط الشَّ

ُه َواَل َيْقَطُعُه َعْن  بَِقْدِر اْلَمْصَلَحِة, بَِحْيُث َينَْتِفُع َبِه اْلَعْبُد فِي ُدْنَياُه َوُأْخَراُه, َواَل َيُضرُّ

 َمَصالِِحِه اْلَعاِجَلِة َواْْلِجَلِة.

ْعتَِكاَف الَِّذي َمْقُصوُدهُ 
ِ
 َتَعاَلى, َوُروُحُه ُعُكوُف اْلَقْلِب َعَلى ا ,َوَشَرَع َلُهُم اال

ِ
هلل

ْشتَِغاُل بِِه َوْحَدُه 
ِ
ْشتَِغاِل بِاْلَخْلِق, َواال

ِ
ْنِقَطاُع َعِن اال

ِ
َوَجْمِعيَُّتُه َعَلْيِه, َواْلَخْلَوُة بِِه, َواال

ْقَباُل َعَلْيِه فِي َمَحلِّ ُهُموِم اْلَقْلِب َوَخَطَراتِهِ  , ُسْبَحاَنُه بَِحْيُث َيِصيُر ِذْكُرُه َوُحبُُّه, َواإْلِ

ُر فِي  َها بِِذْكِرِه, َوالتََّفكُّ ُه بِِه, َواْلَخَطَراُت ُكلُّ َفَيْسَتْولِي َعَلْيِه َبَدَلَها, َوَيِصيُر اْلَهمُّ ُكلُّ

 ِ ُه بَِذل  َبَداًل َعْن ُأْنِسِه بِاْلَخْلِق, َفَيُعدُّ
ِ
ُب مِنُْه َفيَِصيُر ُأْنُسُه بِاهلل َك َتْحِصيِل َمَراِضيِه َوَما ُيَقرِّ

 ُ
ِ
ْنِسِه بِِه َيْوَم اْلَوْحَشِة فِي اْلُقُبوِر ِحيَن اَل َأنِيَس َلُه, َواَل َما َيْفَرُح بِِه ِسَواُه, َفَهَذا َمْقُصوُد ْل

ْعتَِكاِف اْْلَْعَظِم.
ِ
 . اهـ اال

 وقال الحافظ ابن رجب  (:3/313)في لطائف المعارف 

تصال بخدمة الخالق قطع العَلئق عن الخَلئق لَل :فمعنى االعتكاف وحقيقته 

وكلما قويت المعرفة باهلل والمحبة له واْلنس به, أورثت صاحبها االنقطاع إلى اهلل 

 تعالى بالكلية على كل حال. 

؟ قال: كيف كان بعضهم ال يزال منفردا يف بيته خاليا بربه فقيل له: أما تستوحش

 أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرين.

 

 ألحشــــــــــــــتني خلــــــــــــــوْيت 

 

 بـــــــُ مـــــــن كـــــــص أنيســـــــي  

 لتفــــــــــــــَدت فجخينتــــــــــــــُ  

 

ـــــــــــــــب جليســـــــــــــــي    بخعغي
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 :بيان وقت االعتكاف
فيصح االعتكاف يف كل وقت من ليل, أو هنار, مع الصوم, وعند  :وأما وقته

 الفطر, من العام كله.

وإنما يتأكد استحبابه يف العشر اْلواخر من رمضان, فهو فيها أفضل وأكمل من 

, وْلن فيها ليلة على ذلك حتى قبضه اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص نبياالعتكاف يف غيرها؛ لمداومة ال

بذلك:  القدر, والعبادة يف ليلة القدر خير من العبادة يف ألف شهر, كما أخرب اهلل 

  {ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
 , وليلة القدر تقدر بأربع وثمانين سنة, وأربعة أشهر..[13:]ْعقدر

  ,  ةَ من حديث َعائَِش ويف الصحيحين: 
ِّ
، َكاَن ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »: ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج النَّبِي

اُه اهَّللُ، ُثما اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدهِ   .(1)«َيْعَتكُِف الَعْشَر األََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحتاى َتَوفا

 ومن يير الصيام ,ويصح االعتكاف في يير رمضان:  

ْعتَِكاَف  ", َقاَلْت:  يث َعائَِشةَ من حدلما جاء يف الصحيحين أيًضا: 
ِ
َفتََرَك اال

ال   ْهَر, ُثمَّ اْعَتَكَف َعْشًرا مِْن َشوَّ  .(2)"َذلَِك الشَّ

 :بيان بدء دخول المعتكف
ومن أحب أن يعتكف العشر اْلواخر من رمضان, فالسنة يف حقه أن يدخل 

ن المسجد قبل غروب شمس العشرين من رمضان, ويكون دخول مخبئه ومكا

 االعتكاف يف فجر يوم الواحد والعشرين من رمضان.

، َيْعَتكُِف فِي ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النابِيُّ », َقاَلْت:  من حديث َعائَِشةَ ففي الصحيحين: 

ْبَح ُثما َيْدُخُلهُ   .(3)«الَعْشرِ األََواِخرِ ِمْن َرَمَضاَن، َفُكنُْت َأْضرُِب َلُه ِخَباًء َفُيَصلِّي الصُّ

                                                           

 (.1112(, لمسلم )2021أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.1113(, لمسلم )2033أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.2033أخَجه مسلم ) (3)
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، إَِذا َأَراَد َأْن َيْعَتكَِف َصلاى اْلَفْجَر، ُثما ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »: ظ اإلمام مسلم ولف

 .(1)«َدَخَل ُمْعَتَكَفهُ 

 قال اإلمام النووي   (:5/172)في المجموع 

 َواْْلَْصَحاُب:  
ُّ
افِِعي  َقاَل الشَّ

ِّ
ْقتَِداَء بِالنَّبِي

ِ
اِخِر فِي اعتكاف اْلَعْشِر اْْلَوَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَمْن َأَراَد اال

ْمِس َلْيَلَة اْلَحاِدي َواْلِعْشِريَن  مِْن َرَمَضاَن َفَينَْبِغي َأْن َيْدُخَل اْلَمْسِجَد َقْبَل ُغُروِب الشَّ

 منه؛ لكيَل يفوته شيء منه. 

ْهُر, َأْو َنَقَص.  ْمِس َلْيَلَة اْلِعيِد, َسَواٌء َتمَّ الشَّ  . اهـويخرج َبْعَد ُغُروِب الشَّ

 عشرين يوًما ملسو هيلع هللا ىلص يوقد اعتكف النب:  

 , َقاَل: ففي البخاري: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ُّ
َيْعَتكُِف فِي ُكلِّ » ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي

ا َكاَن الَعاُم الاِذي ُقبَِض فِيِه اْعَتَكَف ِعْشرِيَن َيْوًما  .(2)«َرَمَضاٍن َعَشَرَة َأيااٍم، َفَلما

 الُخْدِريِّ  : اْنَطَلْقُت إَِلى من طريق َأبِي َسَلَمَة, َقاَل ويف الصحيحين: 
  َأبِي َسِعيد 

ْثنِي َما َسِمْعَت مَِن  ُث, َفَخَرَج, َفَقاَل: ُقْلُت: َحدِّ َفُقْلُت: َأاَل َتْخُرُج بِنَا إَِلى النَّْخِل َنَتَحدَّ

 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ِ
َرَمَضاَن َواْعَتَكْفنَا  َعْشَر اْلَُوِل مِنْ  ملسو هيلع هللا ىلصفِي َلْيَلِة الَقْدِر, َقاَل: اْعَتَكَف َرُسوُل اهلل

ِذي َتْطُلُب َأَماَمَك, َفاْعَتَكَف الَعْشَر اْلَْوَسَط, َفاْعَتَكْفنَا  َمَعُه, َفَأَتاُه ِجْبِريُل, َفَقاَل: إِنَّ الَّ

 
ُّ
ِذي َتْطُلُب َأَماَمَك, َفَقاَم النَّبِي ِعْشِريَن  َخطِيًبا َصبِيَحةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَعُه َفَأَتاُه ِجْبِريُل َفَقاَل: إِنَّ الَّ

، َفْلَيْرِجْع، َفإِنِّي ُأِريُت َلْيَلَة الَقْدِر، ملسو هيلع هللا ىلصَمْن َكاَن اْعَتَكَف َمَع النابِيِّ »مِْن َرَمَضاَن َفَقاَل: 

َها فِي الَعْشرِ األََواِخرِ، فِي ِوْترٍ، َوإِنِّي َرَأْيُت َكَأنِّي َأْسُجُد فِي طِيٍن  يُتَها، َوإِنا َوإِنِّي ُنسِّ

َماِء َشْيًئا, َفَجاَءْت َقَزَعٌة, َوكَ  «َوَماءٍ  اَن َسْقُف الَمْسِجِد َجِريَد النَّْخِل, َوَما َنَرى فِي السَّ

 
ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصَفُأْمطِْرَنا, َفَصلَّى بِنَا النَّبِي

ِ
يِن َوالَماِء َعَلى َجْبَهِة َرُسوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى َرَأْيُت َأَثَر الطِّ
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  متحرًيا وملتمًسا لليلة القدر. ملسو هيلع هللا ىلص فعل ذلك النبيو, (1)"َوَأْرَنَبتِِه َتْصِديَق ُرْؤَياهُ 

 :بيان شروط االعتكاف
 وذكر العلماء شروطا لَلعتكاف, منها:

 .اإلسالم :األول
 فَل يصح االعتكاف من الكافر, والمشرك؛ ْلهنما ليسا من أهل العبادات.

 .العقل :الثاني
 فَل يصح االعتكاف من مجنون؛ ْلنه ليس من أهل العبادات.

 .التمييز :الثالث
 فَل يصح االعتكاف من صبي غير مميز؛ ْلنه ليس من أهل العبادات.

 .النية :الرابع
 َقاَل:  ففي الصحيحين: من حديث ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب 

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل

َما لُِكلِّ اْمرٍِئ َما َنَوى»َيُقوُل:  َما األَْعَماُل بِالنِّيااِت، َوإِنا  .(2)«إِنا

 اهـ وأما النية فَل أعلم هبا خَلًفا.: وقال ابن رشد 

 .الصوم :الخامس
 يف قول الحنفية والمالكية.

 أنه ال يشرتط الصوم يف االعتكاف, وهذا قول الشافعية والحنابلة. والصحيح 

! إِنِّي َقاَل:   من حديث ُعَمَر بن الخطابففي الصحيحين: 
ِ
ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

. (3)«َفَأْوِف بِنَْذِركَ »َأْن َأْعَتكَِف َلْيَلًة فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم. َقاَل:  ;ُت فِي اْلَجاِهلِيَّةِ َنَذرْ 

 ولم يذكر صوًما ولو كان شرًطا لذكره. , ُمتََّفٌق َعَلْيهِ 

 :  .«َفاْعَتَكَف َلْيَلةً »َوَزاَد اْلُبَخاِريُّ فِي ِرَواَية 

                                                           

 (.1111(, لمسلم )813) أخَجه ْعبخخري (1)

 (. 1601(, لمسلم )1أخَجه ْعبخخري ) (2)
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 قال اإلمام الترمذي  (:1/334)نه في سن 

ُجُل َوَعَلْيِه َنْذُر   َوَقْد َذَهَب َبْعُض َأْهِل الِعْلِم إَِلى َهَذا الَحِديِث, َقاُلوا: إَِذا َأْسَلَم الرَّ

, َفْلَيِف بِِه.   َطاَعة 

  َوَقاَل َبْعُض َأْهِل الِعْلِم:
ِّ
.  ملسو هيلع هللا ىلصمِْن َأْصَحاِب النَّبِي  َوَغْيِرِهْم: اَل اْعتَِكاَف إاِلَّ بَِصْوم 

َلْيَس َعَلى الُمْعَتكِِف َصْوٌم إاِلَّ َأْن ُيوِجَب َعَلى َنْفِسِه وَقاَل آَخُروَن مِْن َأْهِل الِعْلِم: 

وا بَِحِديِث ُعَمَر      َصْوًما, َواْحَتجُّ
ُّ
َأنَُّه َنَذَر َأْن َيْعَتكَِف َلْيَلًة فِي الَجاِهلِيَِّة, َفَأَمَرُه النَّبِي

 .اهـْوُل َأْحَمَد, َوإِْسَحاَق. بِالَوَفاِء, َوُهَو قَ  ملسو هيلع هللا ىلص

 :بيان أقل االعتكاف وأكثره
 : اختلف أهل العلم في أقل االعتكاف وأكثره

 ذهب الحنفية ومن إليهم إلى أن االعتكاف ال حد ْلقله, وأكثره. :القول األول

 فيجوز أن يعتكف ساعة واحدة, وجزء من ساعة, ويوم, أو ليلة, أو أكثر, أو أقل.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أقل االعتكاف ليلة, أو يوم,  :نيالقول الثا

 , المتقدم.واستدلوا على ذلك بما ثبت يف حديث عمر بن الخطاب 

, إِنَُّه َكاَن َقاَل:  ففي الصحيحين: من حديث ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب 
ِ
َيا َرُسوَل اهلل

 .(1)«َمَرُه َأْن َيِفَي بِهِ َعَليا اْعتَِكاُف َيْوٍم فِي الَجاِهِلياِة، َفأَ »

 وتقدم أهنا ليلة, يف الصحيحين كما تقدم أنه نذر أن يعتكف ليلة.

 قال الحافظ ابن حجر   (:1/471)في الفتح 

ْيَل َلْيَس : «َأْن َأْعَتكَِف َلْيَلةً » :قوله َنَّ اللَّ
ِ
؛ ْل ْعتَِكاِف بَِغْيِر َصْوم 

ِ
اْسُتِدلَّ بِِه َعَلى َجَواِز اال

 َظْرفً 
ُّ
ََمَرُه النَّبِي

ِ
ْوِم, َفَلْو َكاَن َشْرًطا ْل  بِِه. ملسو هيلع هللا ىلصا لِلصَّ

َب:  : َوُتُعقِّ  ِعنَْد ُمْسلِم 
ِ
 . «َلْيَلة»,َبَدَل:  «َيْوًما»بَِأنَّ فِي ِرَواَيِة ُشْعَبَة َعْن ُعبَْيِد اهلل
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َواَيَتْيِن:  , َفَمْن َأْطَلَق َلْيَلًة بَِأنَُّه َنَذَر اْعتِ َفجمع ابن ِحبَّاَن َوَغْيُرُه بَْيَن الرِّ َكاَف َيْوم  َوَلْيَلة 

 َأَراَد بَِيْومَِها, َوَمْن َأْطَلَق َيْوًما َأَراَد بَِلْيَلتِِه. 

ْوِم فِي ِرَواَيِة َعْمِرو ْبِن ِدينَار  َعن ابن ُعَمَر َصِريًحا, َلكِنَّ  َوَقْد َوَرَد اْْلَْمُر بِالصَّ

 إِْسنَاَدَها َضِعيٌف, َوَقْد َزا
َّ
, َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد «اْعَتكِْف َوُصمْ »َقاَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلصَد فِيَها َأنَّ النَّبِي

 
ِ
 مِْن َطِريِق َعْبِد اهلل

ُّ
ُّ َأنَُّه , ْبِن ُبَدْيل  َوُهَو َضِعيف َوالنََّسائِي

اَرُقْطنِي َوذكر ابن َعِديٍّ َوالدَّ

َد بَِذلَِك َعْن َعْمِرو بن ِدينَار ورواية م ٌة, َوَقْد َوَقَع فِي ِرَواَيِة ُسَلْيَماَن َتَفرَّ ن َرَوى َيْوًما َشاذَّ

 : , َفَدلَّ َعَلى َأنَُّه َلْم َيِزْد َعَلى َنْذِرِه َشْيًئا, َوَأنَّ «َفاْعَتَكَف َلْيَلةً »اْبِن بََِلل  اْْلتَِيِة َبْعَد َأْبَواب 

ْعتَِكاَف اَل َصْوَم فِيِه, َوَأنَُّه اَل ُيْشَتَرُط 
ِ
 .اهـَلُه َحدٌّ ُمَعيٌَّن. اال

 يف االعتكاف أقل من ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص ولم ينقل عن النبي قالوا:

 :حكم الكافر إذا أسلم وعليه نذر
لكافر, والمشرك, على وجوب وفاء ا وُيستدل بحديث عمر بن الخطاب 

نذر وهو يف الجاهلية, ولكنه لم يِف بنذره إال بعد  فإن عمر , بنذره إذا أسلم

  ال يقبل منه إال بذلك.اإلسَلم, و

 :بيان الشرط في االعتكاف
 اشرتاط الخروج لعارض ونحوه, فقد ذهب الجمهور إلى صحة ذلك.

 (:1/312)ل ابن قدامة في المغني قا 

  . ْعتَِكاُف َأْو َغيَْر َواِجب 
ِ
 إَذا اْشَتَرَط فِْعَل َذلَِك فِي اْعتَِكافِِه, َفَلُه فِْعُلُه, َواِجًبا َكاَن اال

, َأْو ُشُهوِد ِجنَاَزة , وَ  َكَذلَِك َما َكاَن ُقْربًَة, َكِزَياَرِة َأْهلِِه, َأْو َرُجل  َصالِح  َأْو َعالِم 

ا َيْحَتاُج إَلْيِه, َكاْلَعَشاِء فِي َمنِْزلِِه, َواْلَمبِيِت فِيِه, َفَلُه فِْعُلُه.  َوَكَذلَِك َما َكاَن ُمَباًحا مِمَّ

 ُيْسَأُل َعْن اْلُمْعَتكِِف َيْشَتِرُط َأْن َيْأُكَل فِي َأْهلِِه؟ َقاَل: َسِمعْ َقاَل اْْلَْثَرُم: 
ِ
ت َأَبا َعْبِد اهلل

ْعتَِكاِف؟ َقاَل: َنَعْم. ُقْلت َلُه: َفَيبِيُت فِي 
ِ
ْرَط فِي اال إَذا اْشتََرَط َفنََعْم. قِيَل َلُه: َوُتِجيُز الشَّ

ًعا,  ْن َأَجاَز َأْن َيْشتَِرَط اْلَعَشاَء فِي َأْهلِِه اْلَحَسُن, َأْهلِِه؟ َفَقاَل: إَذا َكاَن َتَطوُّ َجاَز. َومِمَّ

 س

 س
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. َقاَل 
ُّ
, َوَمالٌِك, َواْْلَْوَزاِعي , َوَقَتاَدُة. َوَمنََع مِنُْه َأُبو مِْجَلز 

ُّ
َواْلَعََلُء ْبُن ِزَياد , َوالنََّخِعي

ْعتَِكاِف َشْرٌط.
ِ
 َمالٌِك: اَل َيُكوُن فِي اال

ْعتَِكاَف اَل َيْختَصُّ َوَلنَا, 
ِ
َنَّ اال

ِ
ْرُط إَلْيِه فِيِه َكاْلُوُقوِف, َوْل َأنَُّه َيِجُب بَِعْقِدِه, َفَكاَن الشَّ

ِذي َأَقاَمُه. َوإِْن َقاَل: َمَتى َمِرْضت َأْو  , َفإَِذا َشَرَط اْلُخُروَج َفَكَأنَُّه َنَذَر اْلَقْدَر الَّ بَِقْدر 

 َجاَز َشْرُطُه. َعَرَض لِي َعاِرٌض, َخَرْجت.

وقال: َوإِْن َشَرَط اْلَوْطَء فِي اْعتَِكافِِه, َأْو اْلُفْرَجَة, َأْو النُّْزَهَة, َأْو اْلبَْيَع لِلتَِّجاَرِة, َأْو 

َنَّ اهلَل َتَعاَلى َقاَل: 
ِ
نَاَعِة فِي اْلَمْسِجِد, َلْم َيُجْز؛ ْل َب بِالصِّ ڎ  ڎ  ڈ  }التََّكسُّ

 َتَعاَلى. [181:]ْعبقَة {ژ ڈ ژ
ِ
. َفاْشتَِراُط َذلَِك اْشتَِراٌط لَِمْعِصَيِة اهلل

ْعتَِكاِف َأْوَلى, َوَسائُِر َما 
ِ
ْعتَِكاِف, َفِفي اال

ِ
 َعنَْها فِي َغْيِر اال

ٌّ
نَاَعُة فِي اْلَمْسِجِد َمنِْهي َوالصِّ

ْعتَِكاِف َذَكْرَناُه ُيْشبُِه َذلَِك, َواَل َحاَجَة إَلْيِه, َفإِْن اْحَتاَج إَلْيهِ 
ِ
َنَّ َتْرَك اال

ِ
, َفََل َيْعَتكِْف؛ ْل

: َسَأْلت َأْحَمَد َعْن اْلُمْعَتكِِف َيْعَمُل َعَمُلُه مِْن   َعنُْه. َقاَل َأُبو َطالِب 
ِّ
َأْوَلى مِْن فِْعِل اْلَمنِْهي

اُج؟ َقاَل: إْن َكاَن َيْحَتاُج اْلَخيَّاِط َوَغْيِرِه؟ َقاَل: َما ُيْعِجُبنِي َأْن َيْعَمَل. ُقْلت: إْن َكاَن َيْحتَ 

  . ـاهاَل َيْعَتكِْف. 

 :بيان ذكر آداب االعتكاف
 ولَلعتكاف آداٌب ينبغي للمعتكف أن يتحلى هبا قدر االستطاعة: 

, والصَلة على أين يقضي وقته يف الصَلة, وقراءة القرآن, وذكر اهلل  :األول

 , وغير ذلك من الطاعات.ملسو هيلع هللا ىلص النبي

يجتنب كل ما ال يعينه على تفرغه للعبادة, من اْلقوال, ومن عليه أن  :الثاني

اْلفعال, فعليه أن يجتنب الجدال, والمراء, والسباب, والفحش, فإن هذا مما ال 

وال يبطل االعتكاف بشيء , تكاف, ففي االعتكاف من باب أولىينبغي يف غير االع

ن ينقص أجر من ذلك, لعدم ثبوت دليل من الكتاب والسنة على ذلك, وإن كا

 اعتكافه بذلك كما ال يخفى.

 س
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عليه أن ال يتكلم إال بخير, وال بأس بالكَلم لحاجته, ولمحادثة غيره وال  :الثالث

 . سيما ممن يأيت لزيارته, كاْلهل ونحوهم على ما يأيت يف حديث صفية
وكل هذا تحصيًَل لمقصود االعتكاف, وروحه, عكس ما يفعله الجهلة من 

خاذ المعتكف موضع عشرة وجلبة للزائرين, وأخذهم بأطراف المسلمين من ات

  الحديث بينهم, فهذا لون, واالعتكاف النبوي لون آخر, واهلل الموفق.

 :بيان مفسدات االعتكاف
 .الجماع ودواعيه :األول

 .[181]ْعبقَة: { ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ}: لقول اهلل 

 .اهـيه إجماع اْلمة. ودل علقال اإلمام الشوكاين رحمه اهلل يف السيل: 

 ."إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه, واستأنف":  وقال ابن عباس

 ولم يخرب أن عليه كفارة, إذ ال كفارة عليه.

َواتََّفُقوا َأن اْلَوْطء (: 1/41وقال اإلمام ابن حزم رحمه اهلل يف مراتب اإلجماع )

ْعتَِكاف. 
ِ
 اهـيْفسد اال

 .الخروج من المسجد :الثاني
أن ينفرد وحده يف معتكفه, وال يدخل بيته  ملسو هيلع هللا ىلص كان لغير حاجة, وكان من هديهإذا 

 إال لحاجة اإلنسان الضرورية.

    ففي الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 
ِّ
َقاَلْت: َوإِْن َكاَن َرُسوُل   ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج النَّبِي

 
ِ
لُ » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُه، َوَكاَن الَ َيْدُخُل الَبيَْت إاِلا َلُيْدِخُل َعَليا َرْأَسُه َوُهَو فِي الَمْسِجِد، َفُأَرجِّ

 فَل يعود مريًضا, وال يشهد جنازة, إلى غير ذلك., (1)«لَِحاَجٍة إَِذا َكاَن ُمْعَتكًِفا

  قال اإلمام ابن حزم  (:3/13)في مراتب اإلجماع 

ة, َواَل بر َواتََّفُقوا على َأن من خرج من ُمْعَتكفه فِي اْلَمْسِجد لغير َحاَجة, َواَل َضُرورَ  
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 . اهـُأمر بِِه, َأو ندب إليه, فان اْعتَِكافه قد َبطل. 

: فهي مبطلة لجميع اْلعمال عند جماعة الفقهاء, قال اهلل  ,الردة :الثالث
 .[23:]ْعفَقخن {ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    }

 عتكاف.على قول بعض أهل العلم, والظاهر أن هذا الفعل ينايف اال السكر :الرابع

 فالمجنون فاقد اْلهلية والنية, فَل يلزمه االعتكاف. ,الجنون :الخامس

وسيأيت بيان أن هذا ليس بمفسد لَلعتكاف على  ,الحيض والنفاس :السادس

  الصحيح من أقوال أهل العلم.

 :بيان مباحات االعتكاف
 . لما تقدم من حديث عائشة .يجوز الخروج لحاجته :األول
 . لما ثبت يف حديث عائشة.طهوتمشي ,سريح شعرهيجوز ت :الثاني
 .يجوز له الوضوء ونحوه في المسجد :الثالث

 إذا كان ال يلوث المسجد, وله إناء يتوضأ فيه, وإال خرج من المسجد.

 .أو بما يسمى بالخبء ,يجوز له أن يتخذ له خيمة صغيرة :الرابع

 , َقاَلْت:  من حديث َعْن َعائَِشةَ  ففي الصحيحين:
ُّ
, َيْعَتكُِف فِي ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِي

ْبَح ُثمَّ َيْدُخُلهُ   .(1)«الَعْشِر اْلََواِخِر مِْن َرَمَضاَن, َفُكنُْت َأْضِرُب َلُه ِخَباًء َفُيَصلِّي الصُّ

 .يجوز للمرأة أن تزور زوجها المعتكف :الخامس
ي تبطل ر المعاشرة التويشرع لها أن تمسه ويمسها, وتتكلم معه ويتكلم معها, بغي

 ففي الصحيحين: م, االعتكاف
ٍّ
   ن حديث َصِفيََّة بِنَْت ُحَيي

ِّ
, ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج النَّبِي

 
ِ
َتُزوُرُه, َوُهَو ُمْعتَكٌِف فِي الَمْسِجِد, فِي الَعْشِر  ملسو هيلع هللا ىلصَأْخَبَرْتُه: َأنََّها َجاَءْت َرُسوَل اهلل

َثْت ِعنَْدُه َساَعًة مِنَ  الِعَشاِء, ُثمَّ َقاَمْت َتنَْقلُِب, َفَقاَم َمَعَها  الَغَوابِِر مِْن َرَمَضاَن, َفَتَحدَّ

 
ُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ِّ
ِذي ِعنَْد َمْسَكِن ُأمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَّبِي َيْقلُِبَها, َحتَّى إَِذا َبَلَغْت َباَب الَمْسِجِد, الَّ
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 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ُثمَّ َنَفَذا, َفَقاَل َلُهَما  ملسو هيلع هللا ىلص, َمرَّ بِِهَما َرُجَلَِن مَِن اْلَْنَصاِر, َفَسلََّما َعَلى َرُسوِل اهلل

 
ِ
َما ِهَي َصِفياُة بِنُْت ُحَييٍّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل  َيا َرُسوَل  «َعَلى ِرْسِلُكَما، إِنا

ِ
َقااَل: ُسْبَحاَن اهلل

, َوَكُبَر َعَلْيِهَما َما َقاَل: 
ِ
ِم، وَ »اهلل ْيَطاَن َيْجرِي ِمَن اْبِن آَدَم َمْبَلَغ الدا إِنِّي َخِشيُت َأْن إِنا الشا

  .(1)«َيْقِذَف فِي ُقُلوبُِكَما

 :بيان موضع االعتكاف
تعالى:  قولهأجمع الفقهاء أنه ال يصح اعتكاف الرجل والخنثى إال يف المسجد, ل

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالتباع النبي  [181:]ْعبقَة { ڈ  ڈ  ژ  ژ}

يصح واتفقوا على أن المسجد الجامع يصح فيه االعتكاف, وهو أولى من غيره. و

 االعتكاف يف جميع المساجد التي تقام فيها الجماعات؛ حتى ال يحتاج 

واشرتط بعض أهل العلم يف المسجد أن يكون مما يقام , ى الخروج من المسجدإل

 فيها الُجَمع أيًضا.

  أن هذا ال يشرتط؛ ْلن الجمعة ال تكون يف العشر إال مرة واحدة يف والصحيح

 إال أن اْلفضل أن يكون المسجد جامعا.الغالب, أو قد تكون مرتين, 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن االعتكاف ال يصح إال يف المسجد الحرام, 

والمسجد النبوي, والمسجد اْلقصى, مع اتفاق الفقهاء على أن االعتكاف يف هذه 

 المساجد أفضل من غيرها.

ق اْبِن ُعَيْينََة, من طرييف مصنف عبد الرزاق رحمه اهلل:  واستدلوا على ذلك بما ثبت

 
ِ
: َقْوٌم َعْن َجامِِع ْبِن َأبِي َراِشد  َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َوائِل  َيُقوُل: َقاَل ُحَذْيَفُة لَِعْبِد اهلل

ُهْم َأَصاُبوا,  : َفَلَعلَّ
ِ
ُعُكوٌف َبْيَن َداِرَك َوَداِر َأبِي ُموَسى اَل َتنَْهاُهْم؟ َفَقاَل َلُه َعْبُد اهلل

اَل اْعتَِكاَف إاِلا فِي َهِذِه اْلَمَساِجِد الثااَلَثِة: »ْأَت, َوَحِفُظوا, َوَنِسيَت, َفَقاَل ُحَذْيَفُة: َوَأْخطَ 
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َة، َوَمْسِجِد إِيِلَياءَ   .(1)«َمْسِجِد اْلَمِدينَِة، َوَمْسِجِد َمكا

ُه اَل اْعتَِكاَف إاِلا »جاء بلفظ آخر عند ابن ابي شيبة: و  فِي َثاَلَثِة َمَساِجَد َأَما َعِلْمَت َأنا

، َوَما ُأَبالِي َأْعَتكُِف فِيِه َأْو ملسو هيلع هللا ىلصاْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َواْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى، َوَمْسِجِد َرُسوِل اهَّللِ 

 .«فِي ُسوقُِكْم َهِذهِ 

وهذا على فرض صحة الحديث يجاب عنه: بأن المراد منه االعتكاف اْلفضل, 

 يف المساجد الثَلثة. واْلكمل؛ لمضاعفة الصَلة

 : ففي الصحيحين: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
َّ
َصالٌَة فِي »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

يَما ِسَواُه، إاِلا الَمْسِجَد الَحَرامَ 
 .(2)«َمْسِجِدي َهَذا َخْيٌر ِمْن َأْلِف َصالٍَة فِ

 ,  : من حديث َجابِر  وثبت يف سنن ابن ماجه 
ِ
َصاَلٌة »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهلل

يَما ِسَواُه إاِلا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َوَصاَلٌة فِي اْلَمْسِجِد 
فِي َمْسِجِدي َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصاَلٍة فِ

 .(3)«اْلَحَراِم َأْفَضُل ِمْن ِماَئِة َأْلِف َصاَلٍة فِيَما ِسَواهُ 

عْ "يف صحيحه فقال:  وقد بوب اإلمام البخاري 
ِ
تَِكاِف فِي الَعْشِر َباُب اال

َها ْعتَِكاِف فِي الَمَساِجِد ُكلِّ
ِ
 ."اْلََواِخِر, َواال

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  }َتَعاَلى:  قولهلِ 

 .[181:]ْعبقَة {کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ    

 قال النووي   (:5/181)في المجموع 

ْعتَِكاِف, َوَأنَُّه َيِصحُّ فِي ُكلِّ َقْد َذَكْرَنا َأنَّ َمْذَهبَنَا اْشتَِراُط ا
ِ
ِة اال , وبه  ْلَمْسِجِد لِِصحَّ َمْسِجد 

                                                           

(, لهو يف ْعصحيح  عإلمخم 6116(, لْبن أبي شيب  )8011أخَجه عبد ْعَزْق يف مصنفه ) (1)

 (.2181ْألعبخين رح ه ْهلل )

 (. 1364(, لمسلم )1160أخَجه ْعبخخري ) (2)

نن, لهو يف ْعصحيح (, لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح ْعس1401أخَجه ْبن مخحه ) (3)

 (. 228ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل  )
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إنَُّه اَل َيِصحُّ إالَّ "وحكى ابن المذر عن سعيد ابن اْلُمَسيِِّب َأنَُّه َقاَل: , قال مالك, وداود

 
ِّ
وغيره عن حذيفة ابن  وَوَحَكى ه, نُّ َأنَّ َهَذا َيِصحُّ َعنْهُ َوَما َأظُ . "ملسو هيلع هللا ىلصفِي َمْسِجِد النَّبِي

:اْلَيَمانِ 
ِّ
َحابِي ِجِد َأنَُّه اَل َيِصحُّ إالَّ فِي اْلَمَساِجِد الثَََّلَثِة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَمْس  الصَّ

اٌد: , اْلَمِدينَِة َواْْلَْقَصى ْهِريُّ َواْلَحَكُم َوَحمَّ  اَل َيِصحُّ إالَّ يف الجامع.َوَقاَل الزُّ

: وقال أبو حنيفة وأحم َيِصحُّ فِي ُكلِّ َمْسِجد  ُيَصلَّى فِيِه د واسحق َوَأُبو َثْور 

َلَواُت ُكلَُّها, َوُتَقاُم فِيِه اْلَجَماَعُة.  الصَّ

 
ِّ
اِك َعْن ُحَذْيَفَة َعْن النَّبِي حَّ ُكلُّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَواْحَتجَّ لهم بحديث عن جوبير َعْن الضَّ

عْ 
ِ
ٌن َوإَِماٌم َفاال اُك َلْم «تَِكاُف فِيِه َيْصُلُح َمْسِجٍد َلُه ُمَؤذِّ حَّ , َوَقاَل: الضَّ ّ

اَرُقْطنِي , َرَواُه الدَّ

 َيْسَمْع مِْن ُحَذْيَفَة. 

َفاِق َأْهِل اْلَحِديِث, َفَهَذا اْلَحِديُث مرسل ضعيف, فَل ُقْلُت:  َوُجَوْيبٌِر َضِعيٌف بِاتِّ

 ُيْحَتجُّ بِهِ 

 { ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎ}َتَعاَلى:  قولهَواْحَتجَّ َأْصَحاُبنَا بِ 
ْعتَِكاُف فِي َغيِْر [181:]ْعبقَة

ِ
ْشتَِراِط اْلَمْسِجِد؛ َأنَُّه َلْو َصحَّ اال

ِ
اَلَلِة مِْن اْْلَيِة ال , َوَوْجُه الدَّ

ْعتَِكا
ِ
َنََّها ُمنَافَِيٌة لَِل

ِ
ْعتَِكاِف فِي اْلَمْسِجِد؛ ْل

ِ
ِف, اْلَمْسِجِد َلْم َيُخصَّ َتْحِريَم اْلُمَباَشَرِة بِاال

ْعتَِكاَف إنََّما َيُكوُن فِي اْلَمَساِجِد. 
ِ
 َفُعلَِم َأنَّ اْلَمْعنَى َبَياُن َأنَّ اال

ُه  , َواَل ُيْقَبُل َتْخِصيُص َمْن َخصَّ َوإَِذا َثَبَت َجَواُزُه فِي اْلَمَساِجِد َصحَّ فِي ُكلِّ َمْسِجد 

 . ـاهبَِبْعِضَها إالَّ بدليل, ولم يصح يف التخصيص شيء صريح. 

  ::مكان اعتكاف المرأة
 :هل العلم في مكان اعتكاف المرأةواختلف أ
ذهب بعض أهل العلم, ومنهم الشافعي يف القدم والحنفية إلى  :القول األول

 مشروعية اعتكافها يف بيتها.

وذهب جمهور العلماء إلى أن االعتكاف ال يكون إال يف المسجد,  :القول الثاني

 س
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 {ڈ  ڈ  ژ  ژ}: لقول اهلل  أهل العلم. ا هو الصحيح من أقوالوهذ
أنه سئل عن امرأة جعلت  وأخرج البيهقي يف الكربى عن ابن عباس , [181:]ْعبقَة

إن أبغض االمور الى اهلل البدع وان من البدع » عليها أن تعتكف يف مسجد بيتها, فقال: 

دار لفعلته , ولو جاز االعتكاف يف مسجد ال«االعتكاف يف المساجد التى يف الدور

 أمهات المؤمنين, ثم إن مسجد البيت ليس بمسجد حكًما.

 قال اإلمام النووي   (:8/58)في شرح مسلم 

  
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
ْعتَِكاَف اَل َيِصحُّ إاِلَّ فِي اْلَمْسِجِد؛ ْل

ِ
َوَأْزَواَجُه  ملسو هيلع هللا ىلصَوفِي َهِذِه اْْلََحاِديِث َأنَّ اال

ِة فِي ُمََلَزَمتِِه, َفَلْو َجازَ  َوَأْصَحاَبُه إِنََّما اْعَتَكُفوا فِي اْلَبيِْت  فِي اْلَمْسِجِد َمَع اْلَمَشقَّ

َنَّ َحاَجَتُهنَّ إَِلْيِه فِي اْلُبُيوِت َأْكثَُر. , لفعلوه, ولو مرة
ِ
 السيما النَِّساُء؛ ْل

ِذي َذَكْرَناُه مَِن اْختَِصاِصِه بِاْلَمْسِجِد َوَأنَُّه اَل َيِصحُّ فِ  ي َغْيِرِه, ُهَو َمْذَهُب َوَهَذا الَّ

ُجُل َواْلَمْرَأُة.  , َوَأْحَمَد, َوَداُوَد, َواْلُجْمُهوِر, َسَواٌء الرَّ ِّ
افِِعي , َوالشَّ  َمالِك 

 فِي َمْسِجِد َبيْتَِها, َوُهَو اْلَمْوِضُع اْلُمَهيَُّأ مِْن َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة: 
َيِصحُّ اْعتَِكاُف اْلَمْرَأةِ

 ََلتَِها. َبْيتَِها لَِص 

ُجِل فِي َمْسِجِد َبْيتِهِ َواَل َيُجوُز لِ َقاَل:  افِعِ , لرَّ  َوَكَمْذَهِب َأبِي َحنِيَفَة, َقْوٌل َقِديٌم لِلشَّ
ِّ
ي

 , َضِعيٌف ِعنَْد َأْصَحابِهِ 
ِّ
افِِعي , َوَبْعُض َأْصَحاِب الشَّ َزُه َبْعُض َأْصَحاِب َمالِك  َوَجوَّ

ُجِل فِي   . اهـَمْسِجِد َبيْتِِهَما. لِْلَمْرَأِة َوالرَّ

 :بيان ضابط المسجد العام
 قال الحافظ ابن رجب   (:373-1/371)في الفتح  

 ."باب المساجد يف البيوت"بعد أن ذكر: 

وهذه المساجد ال يثبت لها شيء من أحكام المساجد المسبلة, فَل : قال 

 ا وأكثر الفقهاء.يجب صيانتها عن نجاسة وال جنابة وال حيض. هذا مذهب أصحابن

 : نقله عنه حرب.-ومنع إسحاق من جلوس الجنب فيها والحائض 

 س
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للمرآة خاصة طائفة من فقهاء  -أي مساجد البيوت-وأجاز االعتكاف فيها 

أن المرأة ال " وعنه وعن الثوري:, م: النخعي, والثوري, وأبو حنيفةالكوفيين, منه

 ."ين أصحوقول اْلكثر يصح اعتكافها يف غير مسجد بيتها.

أنه سئل عن اعتكاف المرأة يف مسجد بيتها؟ فقال: , وقد روي عن ابن عباس

. "بدعة, وأبغض اْلعمال إلى اهلل البدع, ال اعتكاف إال يف مسجد تقام فيه الصَلة"

 خرجه حرب الكرماين.

أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف يف وروى عمرو بن دينار, عن جابر: 

ڈ  ڈ  ژ  }اَل: ال يصلح, لتعتكف فِي مسجد؛ كما قال اهلل: مسجد بيتها؟ قَ 

 , خرجه اْلثرم. [181:]ْعبقَة { ژ

ابر بن زيد أبو وجابر هذا يحتمل أنه جابر بن عبد اهلل الصحابي, ويحتمل أنه ج

ورخص , حوص صاحب ابن مسعود يف مسجد بيتهواعتكف أبو اْل, الشعثاء التابعي

ساجد البيوت حكمها حكم المساجد يف االعتكاف, ولو وهؤالء جعلوا م, فيه الشعبي

يف مساجد بيوهتن, وإنما كن يعتكفن يف  ملسو هيلع هللا ىلص كان هذا صحيحا العتكف أزواج النبي

 . اهـ. ملسو هيلع هللا ىلصمسجد النبي  

 :أو النفاس ,حكم المرأة المعتكفة إذا حصل عليها الحيض
اعتكفت ذهب جمهور العلماء كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره إلى أن المرأة إذا 

وهذا القول مبني على مذهبهم يف , المسجد ثم حاضت, أو نفست, أن تخرج من

 عدم جواز مكث المرأة الحائض والنفساء يف المسجد.

 أن هذا القول مرجوح, وأن الراجح هو مشروعية مكث المرأة  والصحيح

الحائض يف المسجد, وكذلك النفساء, ولكن إذا أمنت من عدم تلوث المسجد بدم 

 ضها, أو نفاسها؛ ْلن دم الحيض والنفاس نجس باإلجماع كما تقدم .حي

 ."َباُب َنْوِم الَمْرَأِة فِي الَمْسِجدِ "يف صحيحه فقال:  وقد بوب اإلمام البخاري 

 س
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َفَكاَن َلَها »يف قصة الوليدة:   واستدل على ذلك بما ثبت من حديث َعائَِشةَ 

وكذلك مما يستدل به على عدم بطَلن اعتكاف , «-َأْو ِحْفٌش  -ِخَباٌء فِي الَمْسِجِد 

يف المسجد, ولم  ملسو هيلع هللا ىلص كن يعتكفن مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص الحائض, أو النفساء, أن أزواج النبي

 أمر من حاضت منهم أن تخرج من المسجد. ملسو هيلع هللا ىلص ينقل أن النبي

َما لَِك؟ َلَعلاِك »: ملسو هيلع هللا ىلصقال , َقاَلْت:  من حديث َعائَِشةَ ويف الصحيحين: 

َهَذا َشْيٌء َكَتَبُه اهَّللُ َعَلى َبنَاِت آَدَم، اْفَعِلي َما َيْفَعُل اْلَحاجُّ »: َنَعْم, َقاَل: ُقْلُت  «َنِفْسِت؟

 .(1)«َغْيَر َأْن اَل َتُطوفِي بِاْلَبيِْت َحتاى َتْطُهرِي

ُيْصِغي إَِليا َرْأَسُه  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النابِيُّ », َقاَلْت:  ويف الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 

ُلُه َوَأَنا َحائٌِض َوُهَو مُ   .(2)«َجاِوٌر فِي الَمْسِجِد، َفُأَرجِّ

والمعتكفة إذا حاضت, أو نفست, تستطيع أن , ذلك عليها ملسو هيلع هللا ىلص ولم ينكر النبي

بغير الصَلة, تعبده بالذكر, وقراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل  تعبد اهلل 

ذلك , والتعليم, وغير وبالدعاء يمنع من ذلك. ملسو هيلع هللا ىلص العلم لعدم ثبوت دليل عن النبي

 واهلل أعلم. .من أنواع الطاعات, والعبادات

 

 

**

 

 

 

                                                           

 (.1211(, لمسلم )301أخَجه ْعبخخري ) (1)

 (.261(, لمسلم )2028أخَجه ْعبخخري ) (2)
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 بيان فضائل قيام رمضان

  َأبِي ُهَرْيَرَة  َعنْ ) -697
ِ
َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

َم ِمنْ   (.َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق  .(1) «َذْنبِهِ  َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

F ساق المصنف   :الشرح  :وقيام الليل , لبيان فضيلة قيام رمضانالحديث

 مسنون ومتأكد االستحباب يف جميع العام.

 أما من القرآن:  

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  }: لقول اهلل 

 . [16:]ْإلسَْء {  ڈ

ٺ     ٺ    ٺڀ        ڀ      ڀ  ڀ     پ  پٻ   ٻ   پ   پ    ٻٱ  ٻ       }: ويقول اهلل 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ    ٿ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڍچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ      چڄ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ    ڄ

 .[6-1]ْع زمص: {  ڑڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  
َأْي:  [14:]ْعفَقخن {  ېۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ   }: ويقول اهلل 

گ گ  گ  گڑ  ڑ ک  ک ک  ک  }: ويقول  ِه َوَطاَعتِِه. فِي ِعَباَدتِ 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   }: ويقول  .[18-11:]ْعذْريخت { ڳ

ې  ې    }: ويقول اهلل  . [11:]ْعسادة {  ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 .[6:]ْعزمَ اْْلَيةَ  {ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

 ت وهي كثيرة يف القرآن.إلى غير ذلك من اْليا

 

                                                           

 .(116)لمسلم  (,2006)أخَجه ْعبخخري  (1)

 ص
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 منها حديث الباب. :وأما من السنة 

ُصْمنَا َمَع »َقاَل:  من حديث َعْن َأبِي َذرٍّ :  سنن الرتمذي ومنها ما ثبت يف

يْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهَّللِ  ْهرِ، َفَقاَم بِنَا َحتاى َذَهَب ُثُلُث اللا ِل، َفَلْم ُيَصلِّ بِنَا، َحتاى َبِقَي َسْبٌع ِمَن الشا

ْيِل، َفُقْلنَا َلُه: َيا  اِدَسِة، َوَقاَم بِنَا فِي الَخاِمَسِة، َحتاى َذَهَب َشْطُر اللا ُثما َلْم َيُقْم بِنَا فِي السا

ْلَتنَا َبِقياَة َلْيَلتِنَا َهِذِه؟ َفَقاَل:  ُه َمْن َقاَم َمَع اإِلَماِم َحتاى َينَْصرَِف »َرُسوَل اهَّللِ، َلْو َنفا ُكتَِب َلُه إِنا

ْهِر, َوَصلَّى بِنَا فِي الثَّالَِثِة, َوَدَعا َأْهَلُه «قَِياُم َلْيَلةٍ   َثََلٌث مَِن الشَّ
َ
, ُثمَّ َلْم ُيَصلِّ بِنَا َحتَّى َبِقي

ْفنَا الَفََلَح, ُقْلُت َلُه: َوَما الَفََلُح, َقاَل:  ُحورُ »َونَِساَءُه, َفَقاَم بِنَا َحتَّى َتَخوَّ  .(1)«السُّ

 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح : إلمام الرتمذي قال ا

  َواْخَتَلَف َأْهُل الِعْلِم ِفي ِقَياِم َرَمَضاَن: 
 إِْحَدى َوَأْرَبِعيَن َرْكَعًة َمَع الِوْتِر, َوُهَو َقْوُل َأْهِل الَمِدينَِة, َفَرَأى َبْعُضُهْم: 

َ
َأْن ُيَصلِّي

 الَمِدينَِة. َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْدُهْم بِ 

 
ِّ
, َوَغْيِرِهَما مِْن َأْصَحاِب النَّبِي

ٍّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْكَثُر َأْهِل الِعْلِم َعَلى َما ُرِوَي َعْن ُعَمَر, َوَعلِي

 
ِّ
افِِعي , َواْبِن الُمَباَرِك, َوالشَّ  . "ِعْشِريَن َرْكَعًة, َوُهَو َقْوُل الثَّْوِريِّ

 :
ُّ
افِِعي َة ُيَصلُّوَن ِعْشِريَن َرْكَعةً  َوَهَكَذا َأْدَرْكُت »وَقاَل الشَّ  «. بَِبَلِدَنا بَِمكَّ

ء  »وَقاَل َأْحَمُد: 
ْ
 «. ُرِوَي فِي َهَذا َأْلَواٌن َوَلْم ُيْقَض فِيِه بَِشي

 ْبِن َكْعب  »وَقاَل إِْسَحاُق: 
ِّ
 «. َبْل َنْخَتاُر إِْحَدى َوَأْرَبِعيَن َرْكَعًة َعَلى َما ُرِوَي َعْن ُأَبي

ََلَة َمَع اإِلَماِم فِي َشْهِر َرَمَضانَ "ْبُن الُمَباَرِك, َوَأْحَمُد, َوإِْسَحاُق: َواْخَتاَر ا  . "الصَّ

 :
ُّ
افِِعي ُجُل َوْحَدُه إَِذا َكاَن َقاِرًئا "َواْخَتاَر الشَّ َ الرَّ

 . "َأْن ُيَصلِّي

, َواْبِن َعبَّاس َوفِي الَباِب َعْن َعائَِشَة, َوالنُّْعَمانِ   اهـ.  ْبِن َبِشير 

 , َقاَل: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : ح اإلمام مسلم ويف صحي
ِ
َقاَل َرُسوُل اهلل

                                                           

 (, لَححه ْإلمخم ْألعبخين1321(, لْبن مخجه )1101(, لْعنسخ ي )801أخَجه ْعرتمذي ) (1)

 (.441رح ه ْهلل يف ْإلرلْء )
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اَلِة، بَْعَد اْلَفرِيَضِة، »: ملسو هيلع هللا ىلص ُم، َوَأْفَضُل الصا  اْلُمَحرا
َياِم، َبْعَد َرَمَضاَن، َشْهُر اهَّللِ َأْفَضُل الصِّ

ْيلِ   فضله.إال أن شهر رمضان خص بمزيد عناية ول .(1)«َصاَلُة اللا

 , َقاَل: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : ح اإلمام مسلم ويف صحي
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهلل

, َفَيُقوُل:  ُب فِي قَِياِم َرَمَضاَن مِْن َغْيِر َأْن َيْأُمَرُهْم فِيِه بَِعِزيَمة  َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا »ُيَرغِّ

َم ِمنْ   «َذْنبِهِ  َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدا
ِ
 َرُسوُل اهلل

َ
َواْْلَْمُر َعَلى َذلَِك ُثمَّ َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص, َفُتُوفِّي

, َوَصْدًرا مِْن ِخََلَفِة ُعَمَر َعَلى َذلَِك   .(2)«اْْلَْمُر َعَلى َذلَِك فِي ِخََلَفِة َأبِي َبْكر 

ون ذلك من من قام ليل رمضان, ويك :أي «َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا» :قوله

 بعد صَلة العشاء إلى بزوغ الفجر.

 قال اإلمام النووي  (:5/11)في شرح مسلم  

 . «َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا»: ملسو هيلع هللا ىلص قوله

 َتْصِديًقا بَِأنَُّه َحقٌّ ُمْقَتِصٌد َفِضيَلَتُه. : «إِيَماًنا»َمْعنَى 

 َتَعاَلى َوْحَدُه, اَل َيْقِصُد ُرْؤَيَة النَّاِس, َواَل َغْيَر َذلَِك َأْن ُيِريَد اهللَ : «اْحتَِساًبا»َوَمْعنَى 

ْخََلَص.  ا ُيَخالُِف اإْلِ  . اهـَصََلُة التََّراِويِح. َواْلُمَراُد بِِقَياِم َرَمَضاَن:  مِمَّ

 أم في المسجد؟ ,وأيهما أفضل أن تصلى في البيت ,حكم صالة التراويح
 قال اإلمام النووي   (:11-5/11)في شرح مسلم 

َفَق اْلُعَلَماُء َعَلى اْستِْحَبابَِها, َواْخَتَلُفوا فِي َأنَّ اْْلَْفَضَل َصََلُتَها ُمنَْفِرًدا فِي َبْيتِِه َأْم فِ   ي َواتَّ

 َجَماَعة  فِي اْلَمْسِجِد؟ 

, َوُجْمُهوُر َأْصَحابِِه, َوَأُبو َحنِيَفَة, َوَأْحَمدُ 
ُّ
افِِعي , َوَبْعُض اْلَمالِكِيَِّة َوَغيُْرُهْم: َفَقاَل الشَّ

َحاَبةُ  ,َواْستََمرَّ َعَمُل   اْْلَْفَضُل َصََلُتَها َجَماَعًة, َكَما َفَعَلُه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َوالصَّ

َعائِِر الظَّاِهَرِة, َفَأْشَبَه َصََلَة اْلِعيِد.  َنَُّه مَِن الشَّ
ِ
 اْلُمْسلِِميَن َعَلْيِه؛ ْل

                                                           

 (.1113أخَجه مسلم ) (1)

 (.116أخَجه مسلم ) (2)
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افِِعيَِّة, َوَغيُْرُهْم: َوَقا اْْلَْفَضُل ُفَراَدى فِي اْلبَيِْت َل َمالٌِك, َوَأُبو ُيوُسَف, َوَبْعُض الشَّ

 اهـ. «َأْفَضُل الصالة صالة المرء يف بيته إال المكتوبة»: ملسو هيلع هللا ىلص قولهلِ 

 :وقت صالة التراويح
 ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أفصل وقت لصَلة الرتاويح يكون من بعد صَلة

 اإلجماع على ذلك. العشاء, بل نقا شيخ اإلسَلم ابن تيمية 

 وأخرج اإلمام محمد بن نصر المروزي رحمه اهلل يف مختصر قيام الليل: 

لِِه.  ْيِل َعَلى َأوَّ َياِم آِخِر اللَّ
 َباُب اْختَِياِر قِ

َم َقْوُل ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  تِي َتنَاُموَن َعنَْها أَ ": َتَقدَّ تِي َتُقومُ َوالَّ وَن, ْفَضُل مَِن الَّ

َلُه َوَينَاُموَن آِخَرُه.  . "ُيِريُد آِخَر اللَّْيلِ   َوَكاَن النَّاُس َيُقوُموَن َأوَّ

ى ِعنَْدُه  َدَعانِي ُعَمُر ": َيُقوُل  َسِمَع اْبَن َعبَّاس  َطاُوٌس َرِحَمُه اهلُل:  َأَتَغدَّ

َحَر َفَسِمَع َهْيَعَة ا لنَّاِس , َفَقاَل: َما َهَذا؟ َفُقْلُت: النَّاُس َخَرُجوا مَِن اْلَمْسِجِد , َيْعنِي السَّ

ا َمَضى ْيِل , َأْي مِمَّ َ مَِن اللَّ
 . "َقاَل: َما َبِقي

َكاَن النااُس ُيَصلُّوَن اْلِعَشاَء فِي َشْهرِ َرَمَضاَن فِي َزَماِن »َوَقاَل اْلَحَسُن َرِحَمُه اهلُل: 

انَ ُعَمَر ْبِن اْلَخ  ُبَع الثاانِي ، ُثما   طااِب، َوُعْثَماَن بِْن َعفا ِل، ُثما َيُقوُموَن الرُّ ْيِل اأْلَوا ُرْبَع اللا

ْيِل، َوُيَصلُّوَن فِيَما َبْيَن َذلَِك   .«َيْرُقُدوَن ُرْبَع اللا

 ْبُن َأبِي َطالِب  
ُّ
ى فِي َشْهِر َرَمَضاَن َهَجعَ : َوَكاَن َعلِي َهْجَعًة ُثمَّ َيُقوُم إَِلى  إَِذا َتَعشَّ

ََلِة َفُيَصلِّي.   الصَّ

َفُأوقُِظُه َفُيَصلِّي  ُكنَّا ُنَصلِّي ُثمَّ َأْرِجُع إَِلى اْبِن َعبَّاس  "َوَعْن ِعْكِرَمَة َرِحَمُه اهلُل: 

ا ُتَصلُّوَن , َما َتنَاُمونَ  َّ مِمَّ
ْيِل َأْفَضُلُه َيْعنِي  َفَيُقوُل لِي: َيا ِعْكِرَمُة َهِذِه َأَحبُّ إَِلي مَِن اللَّ

  ."آِخَرهُ 

َأْرَسْلُت إَِلى اْلَحَسِن َرِحَمُه اهلُل َفَسَأْلُتُه َعْن َصََلِة اْلِعَشاِء فِي : ِعْمَراُن اْبُن ُحَدْير  

اَل، َصاَلُة »َأَبى, َقاَل: َرَمَضاَن َأُنَصلِّي , ُثمَّ َنْرِجُع إَِلى ُبُيوتِنَا َفنَنَاُم, ُثمَّ َنُعوُد َبْعَد َذلَِك؟, فَ 
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 . «اْلِعَشاِء ُثما اْلِقَيامُ 

ُر اْلِقَياُم َيْعنِي التََّراِويَح إَِلى : َأُبو َداُوَد  َْحَمَد َرِحَمُه اهلُل َوَأَنا َأْسَمُع: ُيَؤخَّ
ِ
قِيَل ْل

ْيِل؟ َقاَل:   .ـاه. (1) «اَل ، ُسناُة اْلُمْسِلِميَن َأَحبُّ إَِليا »آِخِر اللَّ

 قال اإلمام األلباني  في كتابه صالة التراويح: 

من قام مع » :قولهقال والشاهد من الحديث  المتقدم بعد أن ذكر حديث أبي ذر  

 , فإنه ظاهر الداللة على فضيلة صَلة قيام رمضان مع اإلمام. «اإلمام...

ه: سمعت أحمد قيل ل ( قال:62أبو داود يف المسائل )ص يؤيد هذا ما ذكره 

 . يصلي مع الناسقال:  يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس يف رمضان أو وحده؟ 

إن  ": ملسو هيلع هللا ىلصيعجبني أن يصلي مع اإلمام ويوتر معه قال النبي  وسمعته أيضا يقول:

 . " الرجل إذا قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب اهَّلل له بقية ليلته

قيل ْلحمد وأنا  "ثم قال أبو داود: , ( عن أحمد61ومثله ذكر ابن نصر )ص 

 إلى آخر الليل؟ -يعني الرتاويح  -أسمع: يؤخر القيام 

 . اهـ. "ال سنة المسلمين أحب إليقال: 

  وهكذا عمر بن الخطاب .جمع الناس على الصَلة يف أول الليل 

ومن صلى يف آخر الليل مفرًدا, فَل ينكر عليه, ومن صلى جماعة فَل ينكر عليه, 

ومن قام مع اإلمام حتى , هنا دائرة بين اْلفضل, والمفضولأفالمسألة واسعة, إال 

 .من حديث أبي ذر  ينصرف من صَلته كتب له قيام ليلة, كما تقدم
ْحَمِن ْبُن َأبِي َعْمَرَة, َقاَل: َدَخَل ويف مسلم:  اَن  من طريق َعبُْد الرَّ  ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ

َقَعَد َوْحَدُه, َفَقَعْدُت إَِلْيِه َفَقاَل, َيا اْبَن َأِخي َسِمْعُت اْلَمْسِجَد َبْعَد َصََلِة اْلَمْغِرِب, فَ 

 
ِ
ْيِل، َوَمْن », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل َما َقاَم نِْصَف اللا َمْن َصلاى اْلِعَشاَء فِي َجَماَعٍة َفَكَأنا

                                                           

 (.1/221أخَجه مح د بن نصَ ْع َلزي يف مختصَ قيخم ْعليص لقيخم رمضخن لكتخب ْعوتَ ) (1)
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هُ  ْيَل ُكلا َما َصلاى اللا ْبَح فِي َجَماَعٍة َفَكَأنا   واسع وعظيم. فضل اهلل ف .(1) «َصلاى الصُّ

 :بيان أقل القيام وأكمله
 إحدى عشرة ركعة. :وأكمله  ركعة واحدة. :وأقل القيام

ْحَمِن, َأنَُّه َأْخَبَرُه: َأنَُّه َسَأَل ففي الصحيحين:   َعائَِشةَ من طريق َأبِي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
 , 

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَما َكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َضاَن؟ َفَقاَلْت: فِي َرمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكْيَف َكاَنْت َصَلَُة َرُسوِل اهلل

َيِزيُد فِي َرَمَضاَن َوالَ فِي َغْيرِِه َعَلى إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة ُيَصلِّي َأْرَبًعا، َفالَ َتَسْل َعْن 

، ثُ  ، ُثما ُيَصلِّي َأْرَبًعا، َفالَ َتَسْل َعْن ُحْسنِِهنا َوُطولِِهنا  .(2)«ما ُيَصلِّي َثالًَثاُحْسنِِهنا َوُطولِِهنا

ِد ْبِن ُيوُسَف, يف الموطأ:  الك وأخرج اإلمام م ائِِب ْبِن من طريق ُمَحمَّ َعِن السَّ

ْيِريَّ َأْن َيُقوَما لِلنَّاِس »َأنَُّه َقاَل: َيِزيَد؛   ْبَن َكْعب  َوَتِميًما الدَّ
َّ
َأَمَر ُعَمُر بُْن اْلَخطَّاِب ُأَبي

 .«ْكَعةً بِإِْحَدى َعْشَرَة رَ 

 مِْن ُطوِل اْلِقَياِم, »َقاَل: 
ِّ
َوَقْد َكاَن اْلَقاِرُئ َيْقَرُأ بِاْلِمئِيَن, َحتَّى ُكنَّا َنْعَتِمُد َعَلى اْلِعِصي

 .(3) «َوَما ُكنَّا َننَْصِرُف إاِلَّ فِي ُفُروِع اْلَفْجرِ 

 أنه ربما افتتح الصالة بركعتين خفيفتين ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن النبي, 
 .أو مع ركعتي الفجر ,ثة عشرة ركعةفتكون ثال

 ْبَن َعبَّاس  ففي الصحيحين: 
ِ
َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ َرْكَعَتْيِن, :  من حديث َعْبَد اهلل

 ُثمَّ َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ َأْوَتَر, ُثمَّ اْضَطَجَع َحتَّى َأَتاهُ 

ْبَح  ُن, َفَقاَم َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن َخِفيَفَتْيِن, ُثمَّ َخَرَج َفَصلَّى الصُّ  .(4) "الُمَؤذِّ

 ويف مسلم: 
ِّ
َْلَْرُمَقنَّ َصََلَة َرُسوِل "َأنَُّه َقاَل: , من حديث َزْيِد ْبِن َخالِد  اْلُجَهنِي

                                                           

 (.111أخَجه مسلم ) (1)

 (.138(, لمسلم )1141أخَجه ْعبخخري ) (2)

 . (316أخَجه ْإلمخم مخعُ يف ْع وطأ ) (3)

 (.113(, لمسلم )183أخَجه ْعبخخري ) (4)

 س
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ِ
ْيَلَة,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ، ُثما َصلاى َرْكَعَتيِْن َطِويَلَتْيِن َطِويَلَتيِْن َطِويَلَتيِْن، َفَصلاى َرْكَعتَيِْن َخِفيَفَتيْنِ »اللَّ

تَْيِن  َتْيِن َقْبَلُهَما، ُثما َصلاى َرْكَعَتْيِن، َوُهَما ُدوَن اللا ُثما َصلاى َرْكَعَتيِْن، َوُهَما ُدوَن اللا

َتْيِن  تَْيِن َقْبَلُهَما، ُثما َصلاى َرْكَعَتْيِن، َوُهَما ُدوَن اللا َقْبَلُهَما، ُثما َصلاى َرْكَعتَْيِن َوُهَما ُدوَن اللا

 .(1) «َقْبَلُهَما، ُثما َأْوَتَر َفَذلَِك َثاَلَث َعْشَرَة َرْكَعةً 

 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت َصالَُة النابِيِّ », َقاَل:  من حديث اْبِن َعبَّاس  ويف الصحيحين أيًضا: 

ْيلِ َيْعنِي بِال «َثالََث َعْشَرَة َرْكَعةً   .(2) "لَّ

َكاَن َرُسوُل اهَّللِ », َقاَلْت:  من حديث َعائَِشةَ : ح اإلمام مسلم ويف صحي

ْيِل َثاَلَث َعْشَرَة َرْكَعًة، ُيوتُِر ِمْن َذلَِك بَِخْمٍس، اَل  َم ُيَصلِّي ِمَن اللا َصلاى اهَّللُ َعَلْيِه َوَسلا

 .(3) «َيْجِلُس فِي َشْيٍء إاِلا فِي آِخرَِها

 أو تسع ركعات ,سبع ركعات فقط ملسو هيلع هللا ىلص بما صلى النبيور. 

 ,  ففي البخاري: من حديث َعائَِشةَ 
ِ
ْيِل؟ َفَقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َصَلَةِ َرُسوِل اهلل بِاللَّ

 .(4)«َسْبٌع, َوتِْسٌع, َوإِْحَدى َعْشَرَة, ِسَوى َرْكَعتِي الَفْجرِ »

 ثة وعشرين ركعة.وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن صَلة الرتاويح ثَل

من طريق َيِزيَد ْبِن ُروَماَن؛ َأنَُّه : يف موطأ اإلمام مالك مستدلين على ذلك بما 

َكاَن النَّاُس َيُقوُموَن فِي َزَماِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب, فِي َرَمَضاَن, بَِثَلَث  َوِعْشِريَن »َقاَل: 

ي صح عن عمر بن الخطاب وهذا اْلثر ضعيف لَلنقطاع وغيره, والذ, (5)«َرْكَعةً 

وهو موافق لفعل , م أنه جمعهم على إحدى عشرة ركعةباإلسناد الصحيح, هو ما تقد

                                                           

 (.111أخَجه مسلم ) (1)

 (.114(, لمسلم )1138أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.131أخَجه مسلم ) (3)

 (. 1136أخَجه مسلم ) (4)

 (.441(, لضجفه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْإلرلْء )380أخَجه مخعُ يف ْع وطأ ) (1)



 

 

226 

U
 

فيكون هذا هو الراجح يف هذه المسألة, أن ,  كما تقدم يف حديث عائشة ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 اْلكمل والسنة واْلفضل يف صَلة الرتاويح أن تصلى إحدى عشرة ركعة.

 ملسو هيلع هللا ىلص ون ثَلثة عشرة ركعة, فَل حرج فقد ثبت عن النبيوإن زاد ركعتين خفيفتين تك

, وخير الهدي ملسو هيلع هللا ىلص وما زاد عن هذا العدد فلم يثبت عن النبي, يف اْلحاديث المتقدمة

وبعض أهل العلم يرى أن اْلمر واسع يف عدد صَلة الرتاويح, وأنه , ملسو هيلع هللا ىلص هدي محمد

 إن صلى أكثر من ذلك فهو أمر مشروع.

 ْبِن ُعَمرَ من حديث َعبْ لما يف الصحيحين: 
ِ
 , َقاَل:  ِد اهلل

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَسَأَل َرُجٌل النَّبِي

ْيِل, َقاَل:  ْبَح َصلاى »َوُهَو َعَلى الِمنَْبِر, َما َتَرى فِي َصَلَِة اللَّ َمْثنَى َمْثنَى، َفإَِذا َخِشَي الصُّ

  َوإِنَُّه َكاَن َيُقوُل: اْجَعُلوا آِخرَ  «َواِحَدًة، َفَأْوَتَرْت َلُه َما َصلاى
َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَصَلَتُِكْم ِوْتًرا, َفإِنَّ النَّبِي

 .(1)«َأَمَر بِهِ 

وهذا يدل على أن الزيادة على إحدى عشر ركعة تكون مشروعة, وهو من  :قالوا

 .ملسو هيلع هللا ىلص السنن القولية, لكن اْلفضل واْلكمل هو فعل النبي

 , والتزاًما بشرعه وأمره.إيماًنا باهلل  :أي «إيماًنا» :قوله

 عليه. للفضل الذي وعد اهلل  :أي «واحتساًبا» :قوله

 قال الحافظ ابن حجر   (:1/332)في الفتح  

يَماِن:  ْعتَِقاُد بَِحقِّ َفْرِضيَِّة َصْومِِه. َواْلُمَراُد بِاإْلِ
ِ
 اال

ْحتَِساِب: 
ِ
 َتَعاَلى. َوبِاال

ِ
 َطَلُب الثََّواِب مَِن اهلل

 :
ُّ
ْغبَِة فِي َثَوابِِه, اْحتَِساًبا َأْي َعِزيَوَقاَل اْلَخطَّابِي َمًة, َوُهَو َأْن َيُصوَمُه َعَلى َمْعنَى الرَّ

َيَّامِِه. 
ِ
 اهـَطيَِّبًة َنْفُسُه بَِذلَِك, َغْيَر ُمْسَتثِْقل  لِِصَيامِِه, َواَل ُمْسَتطِيل  ْل

َم ِمْن َذْنبِهِ » :قوله وهذه المغفرة مختصة بصغائر الذنوب, على : «ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

                                                           

 (.113-146مسلم )(, ل412أخَجه ْعبخخري ) (1)
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 ل جماهير العلماء.قو

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       }: أما كبائر الذنوب, فقد قال اهلل 

من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : ح اإلمام مسلم ويف صحي, [31:]ْعنسخء {ڳ  ڱ  

 , 
ِ
َلَواُت اْلَخْمُس، َواْلُجْمَعُة إَِلى اْلُجْمَعِة، »َكاَن َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل الصا

َراٌت َما َبْينَُهنا إَِذا اْجَتنََب اْلَكبَائِرَ َوَرَمَضا  .(1)«ُن إَِلى َرَمَضاَن، ُمَكفِّ

 قال اإلمام الصنعاني  (:211-3/214)سبل في ال 

َأنَُّه ُيِريُد قَِياَم َجِميِع َلَيالِيِِه, َوَأنَّ َمْن َقاَم َبْعَضَها اَل َيْحُصُل َلُه َما َذَكَرُه مِْن ُيْحَتَمُل: 

َغائِِر. , ْغِفَرِة, َوُهَو الظَّاِهرُ مَ الْ  ِر َوالصَّ
ْنِب َشامٌِل لِْلَكَبائِ  َوإِْطََلُق الذَّ

 : َغائِِر, َوبِِه َجَزَم إَماُم اْلَحَرَمْيِن, َوَنَسبَُه َوَقاَل النََّوِويُّ اْلَمْعُروُف َأنَُّه َيْخَتصُّ بِالصَّ

 َعلَ 
ٌّ
نَِّة, َوُهَو َمبْنِي َْهِل السُّ

ِ
 ى َأنََّها اَل ُتْغَفُر اْلَكَبائُِر إالَّ بِالتَّْوَبِة.ِعَياٌض ْل

 فِي ِرَواَيتِِه: 
ّ
رَ »َوَقْد َزاَد النََّسائِي َم َوَما َتَأخا , َوَقْد َأْخَرَجَها َأْحَمُد, َوُأْخِرَجْت «َما َتَقدا

ِر.  ْنِب اْلُمَتَأخِّ َم َمْعنَى َمْغِفَرِة الذَّ , َوَتَقدَّ   .هـامِْن َطِريِق َمالِك 

أنه قد غفر له ما ": ملسو هيلع هللا ىلص ومن خصوصيات النبي:ملسو هيلع هللا ىلصبيان بعض خصوصيات النبي 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  پ  ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }: لقول اهَّلل  ."تقدم من ذنبه، وما تأخر

 ..[1-1]الفتح: {  ٹڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 , َقاَلْت:  ويف الصحيحين: من حديث َعائَِشةَ 

ِ
إَِذا َأَمَرُهْم,  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل اهلل

, إِنَّ اهلَل َقْد غَ 
ِ
َفَر َأَمَرُهْم مَِن اْلَْعَماِل بَِما ُيطِيُقوَن, َقاُلوا: إِنَّا َلْسنَا َكَهْيَئتَِك َيا َرُسوَل اهلل

َر, َفَيْغَضُب َحتَّى ُيْعَرَف الَغَضُب فِي َوْجِهِه,  َم مِْن َذْنبَِك َوَما َتَأخَّ ُثمَّ َيُقوُل: َلَك َما َتَقدَّ

 . (3)وجاء يف الصحيحين عن أبي هريرة , (2)«إِنا َأْتَقاُكْم َوَأْعَلَمُكْم بِاهَّللِ َأَنا»

                                                           

 (.233أخَجه مسلم ) (1)

 (.1110(, لمسلم )20أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.164(, لمسلم )4112أخَجه ْعبخخري ) (3)

 س
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 «غفر له ما تقدم من ذنبه», فليس يف اْلدلة الثابتة إال: ملسو هيلع هللا ىلص وأما يف حق غير النبي

رة أو , فليست بثابتة, فالزيادة منك«وما تأخر»وأما ما جاء يف بعض الروايات: , فقط

 شاذة, يف كل اْلحاديث التي جاءت فيها.

 , من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة يف الكربى:  ائي فما أخرجه اإلمام النس
َّ
َأنَّ النَّبِي

َر »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َم ِمْن َذْنبِِه، َوَما َتَأخا َمْن َصاَم َشْهَر َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

َم ِمْن َذْنبِهِ  َوَمْن َقامَ   .(1)«َلْيَلَة اْلَقْدِر إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

 أن الكبائر تحتاج إلى توبة, وتكون هذه التوبة  :فتلخص لنا مما تقدم

  بشروطها المعتربة عند أهل العلم.

 :بيان شروط التوبة المعتبرة عند أهل العلم
 الندم على فعل المعصية. :الثاني المين.اإلخَلص هلل رب الع :األول

العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة  :الرابع  اإلقَلع عن الذنب بالكلية. :الثالث

 أخرى.

أن تكون التوبة يف زمن قبولها, أي ما لم يغرغر العبد, أو تطلع الشمس من  :الخامس

 مغرهبا.

العباد, ويحصل له منهم أن ترد المظالم إلى أصحاهبا وهذا فيما بين  :السادس

, أو غيبة, التحلل, سواء كانت المظالم: بيت, أو أرض, أو مال آخر, أو سب, أو شتم

 أذ يكرم المؤمن هبذا اْلجر العظيم. فضل اهلل  :وفيه أو نميمة, أو غير ذلك

 , من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ا: ويف الصحيحين أيًض 
ِّ
َمْن َقاَم », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

َم ِمْن َذْنبِِه، َوَمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِس  ابًا َلْيَلَة الَقْدِر إِيَماًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

َم ِمْن َذْنبِهِ  َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا، ُغِفَر َلُه َما » ويف لفظ لهما: .(2) «ُغِفَر َلُه َما َتَقدا

َم ِمْن َذْنبِهِ تَ   واهلل الموفق, (3) «َقدا

                                                           
 (.1083(, لهو يف ْعضجيف  عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )3401أخَجه ْعنسخ ي ) (1)

 (.110(, لمسلم )1601أخَجه ْعبخخري ) (2)

 (.116لم )(, لمس31أخَجه ْعبخخري ) (3)

 س
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 االجتهاد في العبادة في الشعر األواخر من رمضان

َأْي  -إَِذا َدَخَل اْلَعْشُر   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ  »َقاَلْت:   َعائَِشةَ  َوَعنْ ) -698

 (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«َأْيَقَظ َأْهَلهُ َشدا ِمْئَزَرُه، َوَأْحَيا َلْيَلُه، وَ  -اْلَعْشُر اأْلَِخيُر ِمْن َرَمَضانَ 

F ساق المصنف  :الشرح  :لبيان المزيد من العناية واالجتهاد هذا الحديث

 يف العشر اْلواخر من رمضان؛ ْلهميتها, ولفضلها, وبركة العبادة فيها.

من االجتهاد يف العشر اْلواخر من رمضان؛ وذلك  ملسو هيلع هللا ىلص ما كان عليه النبي :وفيه

  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  }: ْلهنا كما قال اهلل ؛ لة القدر التي تكون فيهاتحري ليل

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ     ٿڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ      

 .[1-2:]ْعقدر { ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤٹ  ڤ  ڤ            ڤ     
 ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ}: ويقول اهلل  

 .[31:خخن]ْعد {ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ
 «َأْي اْلَعْشُر اأْلَِخيُر ِمْن َرَمَضانَ  إَِذا َدَخَل اْلَعْشرُ   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ » :قوله

وهذا التفسير , ند دخول العشر اْلواخر من رمضانع ملسو هيلع هللا ىلص بيان حال النبي :وفيه

 .هو من كَلم الحافظ ابن حجر 
 رة أهله.لمعاش ملسو هيلع هللا ىلص كناية عن ترك النبي: «َشدا ِمْئَزَرهُ » :قوله

 قال الحافظ ابن حجر   (:1/451)في الفتح 

,, اعتزال النَِّساءَ  :َأي  «شّد ِمْئَزره» :قوله اِق َعِن الثَّْوِريِّ زَّ  َوبَِذلَِك َجَزَم َعبُْد الرَّ

اِعِر:    َواْسَتْشَهَد بَِقْوِل الشَّ

ـــــآِزَرُهْم  وا َم ـــــدُّ ـــــاَرُبوا َش ـــــْوٌم إَِذا َح  َق

 

 ْو َباَتــــْت بَِأْطَهــــارِ َعــــِن النَِّســــاِء َوَلــــ  

 

 

 َوَذَكَر ْبِن َأبِي َشْيَبَة َعْن َأبِي بَْكِر ْبِن َعيَّاش  َنْحَوُه. 

                                                           

 .(1114)لمسلم  (,2024)أخَجه ْعبخخري  (1)

 ص
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 :
ُّ
ُيْحَتَمُل َأْن ُيِريَد بِِه اْلِجدَّ فِي اْلِعَباَدِة, َكَما ُيَقاُل َشَدْدُت لَِهَذا اْْلَْمِر َوَقاَل اْلَخطَّابِي

ْرُت َلُه.   مِْئَزِري, َأْي َتَشمَّ

ْعتَِزاُل َمًعا. ُيْحَتَمُل: وَ 
ِ
 َأْن ُيَراَد التَّْشِميُر َواال

َأْن ُيَراَد اْلَحِقيَقة َواْلمَجاز, كمن َيُقوُل َطِويُل النَِّجاِد لَِطِويِل اْلَقاَمِة, َوُهَو َوُيْحَتَمُل: 

َر  َطِويُل النَِّجاِد َحِقيَقًة, َفَيُكوُن اْلُمَراُد َشدَّ مِئَْزَرُه َحِقيَقًة َفَلمْ  َيُحلَُّه, َواْعتََزَل النَِّساَء, َوَشمَّ

 لِْلِعَباَدِة. 

, «َشدا ِمْئَزَرُه َواْعَتَزَل النَِّساءَ »َوَقْد َوَقَع فِي ِرَواَيِة َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة اْلَمْذُكوَرِة: ُقْلُت: 

ْحتَِمال اْلول. 
ِ
 . اهـَفَعَطَفُه بِاْلَواِو فيتقوى اال

أنه  ملسو هيلع هللا ىلص بالذكر والدعاء وربما الصَلة؛ فقد ثبت عن النبي :أي «َلهُ َوَأْحَيا َليْ » :قوله

 لم يقم ليلة حتى أصبح.

َقَرَأ  ملسو هيلع هللا ىلصَواَل َأْعَلُم َنبِيا اهَّللِ »الطويل وفيه قالت:   ففي مسلم: من حديث عائشة

ْبِح، َواَل َصاَم َشْهرً  ُه فِي َلْيَلٍة، َواَل َصلاى َلْيَلًة إَِلى الصُّ  .(1)«ا َكاِماًل َغْيَر َرَمَضانَ اْلُقْرآَن ُكلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص إال ما كان من ليلة سبع وعشرين فقد أحياها النبي

َعَلى مِنَْبِر ِحْمَص , : من حديث النُّْعَماَن ْبَن َبِشير  ففي سنن اإلمام النسائي 

يِْل فِي َشْهرِ َرَمَضاَن َلْيَلَة َثاَلٍث َوِعْشرِ  ملسو هيلع هللا ىلصُقْمنَا َمَع َرُسوِل اهَّللِ »َيُقوُل:  يَن إَِلى ُثُلِث اللا

ْيِل، ُثما ُقْمنَا َمَعُه َلْيَلَة َسْبٍع  ِل، ُثما ُقْمنَا َمَعُه َلْيَلَة َخْمٍس َوِعْشرِيَن إَِلى نِْصِف اللا اأْلَوا

ُحورَ «َوِعْشرِيَن َحتاى َظنَناا َأْن اَل ُنْدِرَك اْلَفاَلَح  وَنُه السُّ  .(2)", َوَكاُنوا ُيَسمُّ

 , َقاَل: : من حديث َأبِي َذرٍّ وله أيًضا
ِ
فِي َرَمَضاَن, َفَلْم  ملسو هيلع هللا ىلصُصْمنَا َمَع َرُسوِل اهلل

                                                           

 (.141أخَجه مسلم ) (1)

(, لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح سنن ْعنسخ ي, لحسنه 1101أخَجه ْعنسخ ي ) (2)

 (.1110ْإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل يف ْعصحيح ْع سند )
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ْيِل, ُثمَّ َلْم َيُقْم بِنَا فِي  ْهِر, َفَقاَم بِنَا َحتَّى َذَهَب ُثُلُث اللَّ َ َسْبٌع مَِن الشَّ
َيُقْم بِنَا َحتَّى َبِقي

اِدَسِة, َفَقاَم بِنَا فِي اْلَخامَِسِة َح  ْلتَنَا السَّ , َلْو َنفَّ
ِ
ْيِل, َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل تَّى َذَهَب َشْطُر اللَّ

َماِم َحتاى َينَْصرَِف، َكَتَب اهَّللُ َلُه قَِياَم َلْيَلةٍ »َبِقيََّة َلْيَلتِنَا َهِذِه, َقاَل:  ُه َمْن َقاَم َمَع اإْلِ , ُثمَّ َلْم «إِنا

ْهِر, َفَقاَم بِنَا فِي الثَّالَِثِة, َوَجَمَع َأْهَلُه َونَِساَءُه ُيَصلِّ بِنَا َوَلْم َيُقْم َحتَّى   َثََلٌث مَِن الشَّ
َ
َبِقي

ُحورُ  ْفنَا َأْن َيُفوَتنَا اْلَفََلُح, ُقْلُت: َوَما اْلَفََلُح؟ َقاَل: السُّ  . (1)"َحتَّى َتَخوَّ

 ذكر, وال يلزم من إيحاء الليل أن يحيه بالصَلة, وإنما يكون اْلحياء بال

 وبالدعاء, والقراءة, وبالصَلة, وغير ذلك من الطاعات.

 قال الحافظ ابن حجر  في الفتح:  

َنَّ النَّْوَم َأُخو , «حيا ليلهأو» :قوله
ِ
َأي سهره, فأحياه بِالطَّاَعِة, واحيى َنْفَسُه بَِسَهِرِه فِيِه؛ ْل

َنَّ 
ِ
ْيِل اتَِّساًعا؛ ْل  باليقظة أحيا َلْيَلُه بَِحَياتِِه, َوُهَو  اْلَمْوِت, َوَأَضاَفُه إَِلى اللَّ

ّ
اْلَقاِئَم إَِذا حيي

, َأْي اَل َتنَاُموا َفَتُكوُنوا َكاْْلَْمَواِت, َفَتُكوَن ُبُيوُتُكْم «اَل َتْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ُقُبوًرا»: قولهَنْحُو 

 .اهـَكاْلُقُبوِر. 

, كالصَلة, والذكر, اهلل حث اْلهل على طاعة فيه:  «َوَأْيَقَظ َأْهَلهُ » :قوله

 والدعاء, وغير ذلك من أنواع القربات والطاعات هلل رب العالمين.

 ۋ ۈٴۇ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}: يقول اهلل 

 . [132:]طه {ۅ ۋ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}: ويقول 

 . [1:]ْعتحَيم اْْلَيةَ  { ى ې ې

ْلُمنَْكِر, َواَل َتَدُعوُهْم َهْمًَل َفَتْأُكَلُهُم النَّاُر َيْوَم َأْي: ُمُروُهْم بِاْلَمْعُروِف, َوانَْهْوُهْم َعِن ا

 اْلِقَياَمِة. 

                                                           

 ح ه ْهلل يف َحيح سنن ْعنسخ ي.(, لَححه ْإلمخم ْألعبخين ر1101أخَجه ْعنسخ ي ) (1)
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 َقاَل:  من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَقْد ثبت عند أبي داود:
ِ
َرِحَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

ْيِل َفَصلاى، َوَأْيَقَظ اْمَرَأَتُه، َفإِْن أَ  َبْت َنَضح فِي َوْجِهَها اْلَماَء، َرِحَم اهَّللُ اهَّللُ َرُجاًل َقاَم ِمَن اللا

ْيِل َفَصلاْت، َوَأْيَقَظْت َزْوَجَها، َفإِْن َأَبى َنَضَحْت فِي َوْجِهِه اْلَماءَ   .(1)«اْمَرَأًة َقاَمْت ِمَن اللا

 قال الحافظ ابن حجر  في الفتح: 

ََلِة. : «َوَأْيَقَظ َأْهَلهُ » قوله   َأْي لِلصَّ

ُد ْبُن َنْصر  مِْن َحِديِث َزْينََب بِنِْت ُأمِّ َسَلَمَة: َوَرَوى  لَْم َيُكِن النابِيُّ »التِّْرمِِذيُّ َوُمَحمَّ

اٍم َيَدُع َأَحًدا ِمْن َأْهِلِه ُيطِيُق اْلِقَياَم إاِلا َأَقاَمهُ  ملسو هيلع هللا ىلص  . «إَِذا َبِقَي ِمْن َرَمَضاَن َعْشَرُة َأيا

 :
ُّ
ْعتَِكاِف, َوفِيِه نََظٌر َذَهَب َبعْ َقاَل اْلُقْرُطبِي

ِ
ُضُهْم إَِلى َأنَّ اْعتَِزاَلُه النَِّساَء َكاَن بِاال

, َفإِنَُّه ُيْشِعُر بَِأنَُّه َكاَن َمَعُهْم فِي اْلَبْيِت, َفَلْو َكاَن ُمْعَتكًِفا َلَكاَن «َوَأْيَقَظ َأْهَلهُ »فِيِه:  قولهلِ 

 فِي اْلَمْسِجِد, َوَلْم َيُكْن َمَعُه َأَحٌد.

َم َحِديث: َوفِيِه َنَظٌر,  , َوَعَلى «اْمَرَأٌة ِمْن َأْزَواِجهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاعتكفت َمَع النابِيِّ »َفَقْد َتَقدَّ

ُه َلْم َيْعتَكِْف َأَحٌد ِمنُْهنا »َتْقِديِر:   . «َأنا

َظُهنَّ مِْن َمْوِضِعِه, َوَأن يوقظهن ِعنْد َما َيْدُخُل اْلَبْيَت لِحَ َفُيْحَتَمُل: 
 .اهـاَجتِِه. َأْن ُيوقِ

 

**

 

 

 

                                                           

(, لهو يف َحيح أبي دْلد 1331(, لْبن مخجه )1110(, لْعنسخ ي )1308أخَجه أبو دْلد ) (1)

 (. 1181عإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل )
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 االعتكاف في العشر األواخر من مرضان

َكاَن َيْعتَكُِف اْلَعْشَر اأْلََواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، َحتاى  ملسو هيلع هللا ىلصَأنا النابِيا »: )َوَعنَْها   -699

اُه اهَّللُ، ُثما   (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  .(1)«اْعَتَكَف َأْزَواُجُه ِمْن َبْعِدهِ  َتَوفا

F ساق المصنف  :الشرح  :على العمل  ملسو هيلع هللا ىلص مداومة النبيالحديث لبيان

 ففي الصحيحين: من طريق َعْلَقَمَة, ُقْلُت لَِعاِئَشةَ , ديمة ملسو هيلع هللا ىلص الصالح, وكان عمل النبي
 

ِ
الَ، َكاَن َعَمُلُه ِديَمًة، », َيْخَتصُّ مَِن اْلَيَّاِم َشيْئًا؟ َقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص: َهْل َكاَن َرُسوُل اهلل

  -«يستطيع»ويف رواية:  -ُيطِيُق َوَأيُُّكْم 
ِ
 .(2)«ُيطِيُق  ملسو هيلع هللا ىلصَما َكاَن َرُسوُل اهلل

 استحباب االعتكاف يف العشر اْلواخر من رمضان تحرًيا لليلة القدر. :وفيه

 قال اإلمام الصنعاني   (3/211)في السبل: 

ْعتَِكاَف ُسنٌَّة َواَظَب َعَلْيَها َرُسوُل  :فيه 
ِ
  َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اال

ِ
 َوَأْزَواُجُه مِْن َبْعِدِه.   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْعتَِكاَف "َقاَل َأُبو َداُود: َعْن َأْحَمَد: 
ِ
اَل َأْعَلُم َعْن َأَحد  مِْن اْلُعَلَماِء ِخََلًفا َأنَّ اال

 . "َمْسنُونٌ 

ا اْلَمْقُصوُد مِنُْه:   َتَعاَلى بِاْلَخْلَوِة مَ َوَأمَّ
ِ
َع ُخُلوِّ اْلَمِعَدِة, َفُهَو َجْمُع اْلَقْلِب َعَلى اهلل

ا َعَداُه.  ْعَراُض َعمَّ ُم بِِذْكِرِه, َواإْلِ ْقَباُل َعَلْيِه َتَعاَلى, َوالتَّنَعُّ  .اهـَواإْلِ

 فضيلة أزواج النبي وفيه:, يف العبادة, والتأسي به ملسو هيلع هللا ىلص فضيلة متابعة النبي :وفيه
 , ومنها االعتكاف.ملسو هيلع هللا ىلص حيث أهنم كن يتأسين بعبادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 واهلل أعلم., ملسو هيلع هللا ىلص ن الزمن العمل الصالح الذي شرعن فيه مع النبيوحيث أهن

**

 

                                                           

 .(1112)لمسلم  (,2021)أخَجه ْعبخخري  (1)

 (.1411(, لمسلم )1681أخَجه ْعبخخري ) (2)

 ص
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 بيان بدء االعتكاف

إَِذا َأَراَد َأْن َيْعَتكَِف َصلاى اْلَفْجَر،   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ »َقاَلْت:  )َوَعنَْها  -700

 (.ُمتََّفٌق َعَلْيهِ , (1) «ُمْعتََكَفهُ  ُثما َدَخَل 

F ف ساق المصن  :الشرح  :لبيان أول وقت االعتكاف.الحديث 

 وقد اختلف أهل العلم يف أول وقت اعتكاف العشر إلى قولين:

فذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقت لدخول المعتكف بعد  :القول األول

 صَلة فجر اليوم الواحد والعشرين من رمضان.

من  وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول وقت االعتكاف هو :القول الثاني

 غروب شمس يوم العشرين من رمضان.

 إنما دخل الخيمة التي  ملسو هيلع هللا ىلص ْلن النبي؛ ا هو الصحيح من أقوال أهل العلموهذ

وال سيما أن ليلة , صَلة القيام يف الليلأعدت له من بعد صَلة الفجر؛ النشغاله ب

 الواحد والعشرين من رمضان هي من الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر.

 مام النوويقال اإل   (:51-8/58)في شرح مسلم  
ْعتِ : «َصلاى اْلَفْجَر ُثما َدَخَل ُمْعَتَكَفهُ » :قوله

ِ
ِل اْحَتجَّ بِِه َمْن َيُقوُل َيْبَدُأ بِاال َكاِف مِْن َأوَّ

ْيُث فِي َأَحِد َقْوَلْيِه. , النََّهارِ  , َواللَّ , َوالثَّْوِريُّ ُّ
 َوبِِه َقاَل اْْلَْوَزاِعي

 َوَأْحَمُد:  َوَقاَل 
ُّ
افِِعي ْمِس إَِذا َأَراَد َمالٌِك َوَأُبو َحنِيَفَة َوالشَّ َيْدُخُل فِيِه َقْبَل ُغُروِب الشَّ

 . , َأِو اْعتَِكاَف َعْشر   اْعتَِكاَف َشْهر 

ُلوا اْلَحِديَث:  َد َصََلتِِه َعَلى َأنَُّه َدَخَل اْلُمْعَتَكَف َواْنَقَطَع فِيِه َوَتَخلَّى بِنَْفِسِه َبعْ َوَأوَّ

ْعتَِكاِف, َبْل َكاَن مِْن َقْبِل اْلَمْغِرِب ُمْعَتكًِفا اَلبًِثا فِي 
ِ
ْبَح, اَل َأنَّ َذلَِك َوْقَت اْبتَِداِء اال الصُّ

ْبَح اْنَفَرَد.  ا َصلَّى الصُّ  . اهـُجْمَلِة اْلَمْسِجِد, َفَلمَّ

                                                           

  (.1113)سلم لم (,2033)أخَجه ْعبخخري  (1)
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 مشروعية الخروج من المعتكف للحاجة

َوُهَو فِي  -َلُيْدِخُل َعَليا َرْأَسُه   ملسو هيلع هللا ىلصإِْن َكاَن َرُسوُل اهَّللِ  »ْت: َقالَ   )َوَعنَْها -701

ُلُه، َوَكاَن اَل َيْدُخُل اْلَبْيَت إاِلا لَِحاَجٍة، إَِذا َكاَن ُمْعَتكًِفا -اْلَمْسِجِد  ُمتََّفٌق َعَليِْه,  .(1) «َفُأَرجِّ

  (.َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ 

F وفيه: «َلُيْدِخُل َعَليا َرْأَسهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َها َقاَلْت: إِْن َكاَن َرُسوُل اهَّللَوَعنْ » :قوله :الشرح 

من صفات البشرية, من ترجيل رأسه, وتمشيطه, وتنظيفه,  ملسو هيلع هللا ىلص ما كان عليه النبي

 وغير ذلك مما يحتاج إليه.

 أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد أن ذلك ال يضر يف اعتكافه. :وفيه

ُلهُ َوُهَو فِي » :قوله  كان يدخل رأسه إلى عائشـــة ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي :أي «اْلَمْسِجِد َفُأَرجِّ

 فإن الرتجيل يتعلق بإصَلح الشعر , رحه, وهو ما يزال يف المسجدلتمشطه, وتس

 وما كان يف بابه.

اإلمام الشوكاني قال   (:1/132)في النيل 

ُل(:  :قوله ْهُن. التَّْرِجيُل بِاْلِجيِم: اْلُمْشُط َوا)ُتَرجِّ  لدَّ

يُن َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه َيُجوُز لِْلُمْعَتكِِف التَّنْظِيُف َوالطِّيُب َواْلُغْسُل َواْلَحْلُق َوالتَّْزيِ  :فيه

َوَعْن ,  َما ُيْكَرُه فِي اْلَمْسِجدِ َواْلُجْمُهوُر َعَلى َأنَُّه اَل ُيْكَرُه فِيِه إالَّ , إْلَحاًقا بِالتَّْرِجيلِ 

 : نَائُِع َواْلِحَرُف َحتَّى َطَلُب اْلِعْلِم.ُيْكرَ َمالِك   ُه الصَّ

َدلِيٌل َعَلى َأنَّ َمْن َأْخَرَج َبْعَض َبَدنِِه مِْن اْلَمْسِجِد َلْم َيُكْن َذلَِك َقاِدًحا فِي  :وفيه

ْعتَِكاِف. 
ِ
ِة اال  .اهـِصحَّ

 .«َوَكاَن اَل َيْدُخُل اْلَبيَْت إاِلا لَِحاَجةٍ » :قوله

ْنَسانِ » لفظ:جاء يف مسلم ب  .(2)«َوَكاَن اَل َيْدُخُل اْلَبْيَت إاِلا لَِحاَجِة اإْلِ

                                                           

 .(261)لمسلم  (,2026)أخَجه ْعبخخري  (1)

 (. 261أخَجه مسلم ) (2)
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 قال اإلمام الشوكاني   (:1/132)في النيل 

ْنَساِن(:  :قوله ْجَماُع َعَلى )إالَّ لَِحاَجِة اإْلِ ْهِريُّ بِاْلَبْوِل َواْلَغائِِط, َوَقْد َوَقَع اإْلِ َرَها الزُّ َفسَّ

ْرِب, َوَيْلَحُق بِاْلَبْوِل اْستِثْنَائِِهَما. وَ  اْخَتَلُفوا فِي َغْيِرِهَما مِْن اْلَحاَجاِت َكاْْلَْكِل َوالشُّ

ُء َواْلَفْصُد َواْلِحَجاَمُة لَِمْن اْحَتاَج إَلى َذلَِك, َوَسَيْأتِي اْلَكََلُم َعَلى 
ْ
َواْلَغائِِط: اْلَقي

 . اهـاْلُخُروِج لِْلَحاَجاِت َولَِغْيِرَها. 

 :المعتكف من معتكفه للحاجة حكم خروج
 قال اإلمام ابن قدامة   (:1/314)في المغني 

َوُجْمَلُة َذلَِك َأنَّ اْلُمْعَتكَِف َلْيَس َلُه اْلُخُروُج مِْن ُمْعَتَكِفِه, إالَّ لَِما اَل ُبدَّ َلُه مِنُْه, َقاَلْت 

ناُة لِْلُمْعَتكِِف َأْن اَل َيْخُرَج إالا »: َعائَِشُة   , َرَواُه َأُبو َداُود. « لَِما اَل ُبدا َلُه ِمنْهُ السُّ

ُلُه، َوَكاَن اَل َيْدُخُل   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّللِ  »َوَقاَلْت َأْيًضا:  إَذا اْعَتَكَف ُيْدنِي إَليا َرْأَسُه َفُأَرجِّ

ْنَسانِ   نَّ َلُه اْلُخُروَج لَِما اَل ُبدَّ َلُه مِنُْه. َواَل ِخََلَف فِي أَ , . ُمتََّفٌق َعَلْيهِ «اْلَبْيَت إالا لَِحاَجِة اإْلِ

  َِقاَل اْبُن اْلُمْنِذر: 

َنَّ َهَذا 
ِ
 َأْجَمَع َأْهُل اْلِعْلِم َعَلى َأنَّ لِْلُمْعَتكِِف َأْن َيْخُرَج مِْن ُمْعتََكِفِه لِْلَغائِِط َواْلَبْوِل. َوْل

ا اَل ُبدَّ مِنُْه, َواَل ُيْمكُِن فِْعُلُه فِ  ْعتَِكاُف بُِخُروِجِه إَلْيِه, َلْم مِمَّ
ِ
ي اْلَمْسِجِد, َفَلْو َبَطَل اال

 
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
ْعتَِكاُف, َوْل

ِ
َكاَن َيْعَتكُِف, َوَقْد َعلِْمنَا َأنَُّه َكاَن َيْخُرُج لَِقَضاِء   ملسو هيلع هللا ىلصَيِصحَّ َْلََحد  اال

ْنَساِن اْلَبْوُل َواْلغَ  َنَّ ُكلَّ إْنَسان  َحاَجتِِه, َواْلُمَراُد بَِحاَجِة اإْلِ
ِ
ائُِط, َكنَّى بَِذلَِك َعنُْهَما؛ ْل

َيْحَتاُج إَلى فِْعلِِهَما, َوفِي ُه اْلَحاَجُة إَلى اْلَمْأُكوِل َواْلَمْشُروِب, إَذا َلْم َيُكْن َلُه َمْن َيْأتِيِه 

ء
ْ
, َفَلُه َأْن َيْخُرَج لَِيَتَقيَّأ َخاِرَج بِِه, َفَلُه اْلُخُروُج إَلْيِه إَذا اْحَتاَج إَلْيِه, َوإِْن َبَغْتُه اْلَقي

اْلَمْسِجِد, َوُكلُّ َما اَل ُبدَّ َلُه مِنُْه, َواَل ُيْمكُِن فِْعُلُه فِي اْلَمْسِجِد, َفَلُه اْلُخُروُج إَلْيِه, َواَل 

 َيْفُسُد اْعتَِكاُفُه َوُهَو َعَلْيِه, َما َلْم ُيطِْل. 

ا َأْوَجَبُه اهلُل َتَعاَلى َعَلْيِه, مِْثُل َمْن َيْعَتكُِف فِي َمْسِجِد اَل َوَكَذلَِك َلُه اْلُخُروُج إَلى مَ 

 إَلْيَها, َفَلُه اْلُخُروُج 
ُ
ْعي َ اْلُجُمَعَة, َوَيْلَزُمُه السَّ

ُجُمَعَة فِيِه, َفَيْحَتاُج إَلى ُخُروِجِه لُِيَصلِّي

 . واهلل أعلم. اهـُبو َحنِيَفَة. إَلْيَها, َواَل َيْبُطُل اْعتَِكاُفُه. َوبَِهَذا َقاَل أَ 

 س
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 االعتكاف في المسجد الجامع

ناُة َعَلى اْلُمْعَتكِِف َأْن اَل َيُعوَد َمرِيًضا، َواَل َيْشَهَد »َقاَلْت:   )َوَعنَْها -702 السُّ

اَل ُبدا َلُه ِمنُْه، َواَل  ِجنَاَزًة، َواَل َيَمسا اْمَرَأًة، َواَل ُيَباِشَرَها، َواَل َيْخُرَج لَِحاَجٍة، إاِلا لَِما

َأُبو َداُوَد, َواَل َبْأَس  َرَواهُ  .(1) «اْعتَِكاَف إاِلا بَِصْوٍم، َواَل اْعتَِكاَف إاِلا فِي َمْسِجٍد َجاِمعٍ 

اِجَح َوْقُف آِخِرهِ    (.بِِرَجالِِه, إاِلَّ َأنَّ الرَّ

F ساق المصنف الحديث لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن :الشرح 

يف صحة االعتكاف يف وقد تقدم القول , ال يكون إال يف المسجد الجامع االعتكاف

والحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق, عن , جميع المساجد

 وقد أعل بالوقف, واإلدراج., به  الزهري, عن عروة, عن عائشة

جعله «, السنة»قالت: غير عبد الرحمن ال يقول فيه: : فقد قال اإلمام أبو داود 

 . اهـ.  قول عائشة

 .«السنة للمعتكف...»: قولهيقال إن : وقال الدارقطني

وأنه من كَلم ,  , ولعله أراد: ليس من قول عائشةملسو هيلع هللا ىلص ليس من قول النبي

 وهشام بن سليمان لم يذكره., ه يف الحديث فقد وهم, واهلل أعلمالزهري, ومن أدرج

, ومنهم من زعم أنه من م أنه من قول عائشة منهم من زع: وقال البيهقي 

 . قول الزهري, ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة
المعتكف ال "فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة, عن عروة أنه قال: 

يشهد جنازة, وال يعود مريًضا, وال يجيب دعوة, وال اعتكاف إال بصيام, وال اعتكاف 

                                                           

لقخل: ايَ عبد ْعَح ن ال يقول فيه: قخع : ْعسن  قخل أبو دْلد: ججله (, 2413)أخَجه أبو دْلد  (1)

لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف  .ب جنى أنه موقوف لعيس عه حكم ْعَفع ْهـقول عخ ش . 

 (.111لضجفه شيخنخ ْعحاوري يف تحقيق ْعصغَى تح  حديث ), (2131ح أبي دْلد )َحي
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 .من المعرفة اهـ. "إال بمسجد جامع

ناةُ » :قوله , وله حكم ملسو هيلع هللا ىلص وإذا قال الصحابي من السنة, فالمراد به سنة النبي: «السُّ

 عند جماهير أهل العلم. ملسو هيلع هللا ىلص الرفع إلى النبي

 . من السنة, فقد يريد به سنة الصحابةبخَلف قول التابعي: 
 .«َعَلى اْلُمْعَتكِِف َأْن اَل َيُعوَد َمرِيًضا» :قوله

 ,  من حديث َعائَِشةَ ا يف مسلم: وهذا موافق لم
ِّ
إِْن ُكنُْت »َقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج النَّبِي

ٌة، َوإِْن َكاَن َرُسوُل اهَّللِ  يِه، َفَما َأْسَأُل َعنُْه إاِلا َوَأَنا َمارا
 أَلَْدُخُل اْلَبْيَت لِْلَحاَجِة، َواْلَمرِيُض فِ

ُلُه، َوَكاَن اَل َيْدُخُل اْلَبيَْت إاِلا لَِحاَجٍة، إَِذا َليُْدِخُل َعَليا َرْأَسُه َوُهَو فِي اْلَمْسِجِد فَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُأَرجِّ

: إَِذا َكاُنوا ُمْعَتكِِفينَ  «َكاَن ُمْعَتكًِفا  .(1) "وَقاَل اْبُن ُرْمح 

قال اإلمام الشوكاني   (:1/135)في النيل 

ِف َأْن َيْخُرَج مِْن ُمْعَتَكِفِه لِِعَياَدةِ اْلَحِديَثاِن ُاْسُتِدلَّ بِِهَما َعَلى َأنَُّه اَل َيُجوُز لِْلُمْعَتكِ  

 . ـاهاْلُجُمَعِة.   اْلَمِريِض, َواَل لَِما ُيَماِثُلَها مِْن اْلُقَرِب, َكَتْشيِيِع اْلِجنَاَزِة, َوَصََلةِ 

  حجر َقاَل الحافظ ابن  ِِفي اْلَفْتح:  

  
ٍّ
ينَا َعْن َعلِي , َواْلَحَسِن اَوُروِّ

ِّ
: إْن َشِهَد اْلُمْعَتكُِف ِجنَاَزًة, َأْو َعاَد , َوالنََّخِعي ْلَبْصِريِّ

 . َوبِِه َقاَل اْلُكوفِيُّوَن, َواْبُن اْلُمنِْذِر فِي اْلُجُمَعِة."َمِريًضا, َأْو َخَرَج لِْلُجُمَعِة َبَطَل اْعتَِكاُفهُ 

 َوإِْسَحاُق: 
ُّ
افِِعي َذلَِك فِي اْبتَِداِء اْعتَِكافِِه َلْم  إْن َشَرَط َشْيًئا مِنْ َوَقاَل الثَّْوِريُّ َوالشَّ

 اْنَتَهى. َيْبُطْل اْعتَِكاُفُه بِِفْعلِِه, َوُهَو ِرَواَيٌة َعْن َأْحَمَد. 

َأنَُّه َيُجوُز اْلُخُروُج لِتِْلَك اْْلُُموِر َوَنْحِوَها َوَلكِْن فِي َوَسِط النََّهاِر  -بعضهم –َوَعْن 

َنَُّه فِي قَِياًسا َعَلى اْلَحاَجِة اْلَمذْ 
ِ
ْعتَِباِر, ْل

ِ
ِم َوُهَو َفاِسُد اال ُكوَرِة فِي َحِديِث َعائَِشَة اْلُمَتَقدِّ

 .  . اهـُمَقاَبَلِة النَّصِّ

                                                           

 (.261أخَجه مسلم ) (1)
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ْلن شهود الجنازة, وعيادة المريض, وما يف باهبما : «َواَل َيْشَهَد ِجنَاَزةً » :قوله

 مؤداه إلى االنقطاع عن االعتكاف.

 هو الجماع.المراد منه:  «َأةً َواَل َيَمسا اْمرَ » :قوله

 .ملسو هيلع هللا ىلص لرأس النبي  وأما المس باليد فَل حرج, فقد تقدم الحديث يف ترجيل عائشة

 لصق البشرة بالبشرة.المراد منه:  «َواَل ُيَباِشَرَها» :قوله

 وسواء كان ذلك اللمس بجماع, أو بغير جماع, فإن هذا ينايف االعتكاف.

لحاجة اإلنسان الضرورية التي  :أي «، إاِلا لَِما اَل ُبدا َلُه ِمنْهُ َواَل َيْخُرَج لَِحاَجةٍ » :قوله

 ال يستطيع أن يستغني عنها يف اعتكافه, كما تقدم .

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وقد تقدم : «َواَل اْعتَِكاَف إاِلا بَِصْومٍ » :قوله

 الكَلم فيها, وأن الصوم غير شرط يف االعتكاف: 

  هو الصحيح من أقوال أهل العلم.وهذا 

 قال الحافظ ابن حجر   (:1/474)في الفتح 

 :
ُّ
ْسَماِعيلِي ال  ُهَو َقاَل اإْلِ َل َشوَّ َنَّ َأوَّ

ِ
؛ ْل ْعتَِكاِف بَِغْيِر َصْوم 

ِ
فِيِه َدلِيٌل َعَلى َجَواِز اال

 . اهـَيْوُم اْلِفْطِر, َوَصْوُمُه َحَراٌم. 

 وقال اإلمام الشوكاني  (:137-1/135)ي النيل ف  

ْعتَِكاُف إالَّ  فيه:: «َواَل اْعتَِكاَف إالا بَِصْومٍ » :قوله
ِ
 بَِصْوم , َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه اَل َيِصحُّ اال

 وَ  وهذا جاء عن, َوَأنَُّه َشْرطٌ 
ِّ
الثَّْوِريِّ َوَأبِي اْبِن َعبَّاس  َواْبِن ُعَمَر َوَمالِك  َواْْلَْوَزاِعي

ِّ َوَأْحَمَد َوإِْسَحاَق َأنَُّه وَ , َحنِيَفةَ 
افِِعي  َواْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ َوالشَّ

 َأْيًضا َعْن اْبِن َمْسُعود 
َ
ُحكِي

, َقاُلوا: َيِصحُّ اْعتَِكاُفُه َساَعًة َواِحَدًة َوَلْحَظًة َواِحَدًة. َواْسَتَدلُّوا
َم مِْن  َلْيَس بَِشْرط  بَِما َتَقدَّ

ال  َومِْن ُجْمَلتَِها َيْوُم اْلِفْطرِ اْعَتَكَف الْ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّهُ  " َوبَِحِديِث ُعَمَر  " َعْشَر اْْلَُوَل مِْن َشوَّ

َم مِْن اْلَكََلِم َعَلْيِه َوَهَذا , اْْلتِي َوَأَجاُبوا َعْن َحِديِث َعائَِشَة اْلَمْذُكوِر فِي اْلَباِب بَِما َتَقدَّ

 .  ُهَو اْلَحقُّ
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َلِف َأنَّ الصَّ  اَل َكَما َقاَل اْبُن اْلَقيِِّم: ِذي َعَلْيِه ُجْمُهوُر السَّ اِجَح الَّ ْوَم َشْرٌط فِي إنَّ الرَّ

ْعتَِكاِف 
ِ
 َواْبِن َمْسُعود : , اال

ٍّ
َأنَُّه َلْيَس َعَلى اْلُمْعَتكِِف َصْوٌم إالَّ َأْن "َوَقْد ُرِوَي َعْن َعلِي

 . "ُيوِجَبُه َعَلى َنْفِسهِ 

ْعتَِكاِف َوَيُدلُّ َعَلى َذلَِك َحِديُث ا
ِ
ُد َقْوَل َمْن َقاَل بَِجَواِز اال ْبِن َعبَّاس  اْْلتِي َوُيَؤيِّ

َما َأْعَتَق َنَسَمةً »َساَعًة َأْو َلْحَظًة َحِديُث:   فِي  «َمْن اْعَتَكَف َفَواَق َناَقٍة َفَكَأنا
ُّ
َرَواُه اْلُعَقْيلِي

 . َعَفاِء مِْن َحِديِث َعائَِشَة َوَأَنس   الضُّ

ِديِد َعنُْه. ْلَبْدِر اْلُمنِيِر: َقاَل فِي ا  َهَذا َحِديٌث َغِريٌب اَل َأْعِرُفُه َبْعَد اْلَبْحِث الشَّ

 فِي اْْلَْوَسِط. َوَقاَل اْلَحافُِظ: 
ُّ
َبَرانِي  ُهَو ُمنَْكٌر, َوَلكِنَُّه َأْخَرَجُه الطَّ

 .اهـ ِوَجاَدًة فِي اْلَمْتِن, َوَنَكاَرًة َشِديَدًة. َلْم َأَر فِي إْسنَادِِه َضْعًفا, إالَّ َأنَّ فِيهِ َقاَل اْلَحافُِظ: 

وقد اختلف العلماء يف هذه المسألة, : «َواَل اْعتَِكاَف إاِلا فِي َمْسِجٍد َجاِمعٍ » :قوله

 بيان ذلك. أن االعتكاف يشرع يف جميع المساجد, وقد تقدم  والصحيح 

أنه يف المسجد الجامع وسواء يف ذلك المسجد الجامع, وغيره من المساجد, إال 

 أفضل؛ حتى ال يضطر إلى الخروج من معتكفه يوم الجمعة من أجل صَلة الجمعة.

 والحمد هلل رب العالمين

 

 

**
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 بيان أنه ال يلزم المعتكف صيام إال إذا جعله على نفسه

   ;اْبِن َعبَّاس  َوَعِن )  -703
َّ
َتكِِف ِصَياٌم إاِلا َليَْس َعَلى اْلُمعْ »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّبِي

اِجُح َوْقُفُه َأْيًضا َرَواهُ  .«َأْن َيْجَعَلُه َعَلى َنْفِسهِ  ُّ َواْلَحاكُِم, َوالرَّ
اَرُقْطنِي   (.(1) الدَّ

F وقد  عتكاف:ساق المصنف الحديث لبيان عدم شرطية الصيام لَل  :الشرح

  تقدم القول بعدم شرطيته, واهلل المستعان.

ال يجب عليه الصيام, وال يتعين عليه  :أي «ى اْلُمْعَتكِِف ِصَياٌم َلْيَس َعلَ » :قوله

 ذلك إال بالنذر, فعند ذلك يجب عليه الوفاء بنذره.

 ني قال اإلمام الشوكا  (:1/138)في النيل 
ْعتَِكا

ِ
ْوُم فِي اال َم ذِ اْسَتَدلَّ بِِه اْلَقائُِلوَن َأنَُّه اَل ُيْشَتَرُط الصَّ َوَقْد اْستََدلَّ , ْكُرُهمْ ِف َوَقْد َتَقدَّ

ْعتَِكاِف بِ 
ِ
ْوَم َشْرٌط فِي اال  ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}َتَعاَلى:  قولهَبْعُض اْلَقاِئلِيَن بَِأنَّ الصَّ

ْعتَِكاَف َعِقِب  [181:]ْعبقَة { ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ
ِ
َقاَل: َفَذَكَر اال

ْوِم.   الصَّ

َب:  ْعتَِكاِف بَِأنَُّه َلْيَس فِيَها َما َيُدلُّ َعَلى َتََل َوُتُعقِّ
ِ
ُزمِِهَما, َوإاِلَّ َلِزَم َأْن اَل َصْوَم إالَّ بِاال

 اهـَواَل َقائَِل بِِه. 

بالنذر, فمن نذر أن يعتكف وهو صائم,  :أي «إاِلا َأْن َيْجَعَلُه َعَلى َنْفِسهِ » :قوله

 .واهلل الموفق, يفي بنذره ويعتكف وهو صائميجب عليه أن 

**

 

                                                           

لضجفه ْإلمخم ْألعبخين رح ه  , لقد أعص بخعوقف.(1103)لْعحخكم  (,2311)أخَجه ْعدْرقطني  (1)

  (.316ْهلل )لهو يف أحخديث مجل  ظخهَهخ ْعصح  عإلمخم ْعوْدعي رح ه , (4318ْهلل يف ْعضجيف  )

 ص
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 تهابيان فضل ليلة القدر ووق

 ": َوَعِن اْبِن ُعَمَر )  -704
ِّ
ُأُروا َلْيَلَة اْلَقْدِر   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ ِرَجااًل مِْن َأْصَحاِب النَّبِي

 
ِ
ْبِع اْْلََواِخِر, َفَقاَل َرُسوُل اهلل َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت فِي » :ملسو هيلع هللا ىلص فِي اْلَمنَاِم, فِي السَّ

ْبِع اأْلََواِخرِ، َفَمْن َكاَن مُ  ْبِع اأْلََواِخرِ السا َها فِي السا َيَها َفْلَيَتَحرا   (.َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق  .(1) «َتَحرِّ

  ُمَعاِوَيَة ْبَن َأبِي ُسْفَياَن  َوَعنْ )  -705
ِّ
َلْيَلُة »َقاَل فِي َلْيَلِة اْلَقْدِر:   ملسو هيلع هللا ىلص , َعِن النَّبِي

اِجُح  َرَواُه َأُبو .(2) «َسْبٍع َوِعْشرِينَ    .َوْقُفهُ َداُوَد, َوالرَّ

 (.(3) «َفتِْح اْلَباِري»َوَقِد اْخُتلَِف فِي َتْعيِينَِها َعَلى َأْرَبِعيَن َقْواًل َأْوَرْدُتَها فِي 

F لبيان أن ليلة القدر تكون يف ساق المصنف رحمه اهلل الحديثين:  :الشرح

العشر اْلواخر من رمضان, وأن أرجى لياليها اْلوتار من العشر اْلواخر, وأرجى 

ليلة السابعة والعشرين من ْلوتار السبع البواقي, وأرجى الليالي على اإلطَلق هي ا

للعبادة فيها بركة عظيمة, حتى أن  وليلة القدر ليلة مباركة, جعل اهلل , رمضان

 العبادة فيها تفوق عبادة ألف شهر من غيرها.

                                                           

 .(1111)لمسلم  (,2011)أخَجه ْعبخخري  (1)

. قخل شيخنخ ْعوْدعي رح ه ْهلل يف أحخديث مجل  ظخهَهخ لأعص بخعوقف(, 1381)أخَجه أبو دْلد  (2)

لسئص عن حديث مطَف  (11ص1َ)ْعدْرقطني  "علص"ْعحديث مجص ك خ يف ": (361ْعصح  )

لَّى ْهللة َعَلْيها َلَعَلَى آعاها َلَسلَّمَ عن مجخلي : أن ْع ,بن عبد ْهلل بن ْعشخيَ ََ قخل: عيل  ْعقدر عيل   ,نبي 

عن مجخلي  مَفوعًا.  ,عن مطَف ,عن قتخدة ,عن شجب  ,سبع لعشَين. فقخل: يَليه مجخذ بن مجخذ

 ,عن عث خن بن ع َ ,لعبخد بن زيخد ْعسخجي ,عن ع َل بن مَزلق ,لكذعُ قخل فهد بن سلي خن

 "ْعوهم لْإليهخم"عن شجب  مَفوعًا. لْعذي رجحه ْبن ْعقطخن ك خ يف  ,صحلال ي ,عن شجب 

 .(1214لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح أبي دْلد ). (111ص2َ)

لأرجحهخ كلهخ أهنخ يف لتَ من " ثم قخل: لذكَ سًتخ لأربجين قواًل. (211 - 213/ 4)« فتح ْعبخري» (3)

 ."أرجخهخ عند ْعا هور عيل  سبع لعشَينل ,لأهنخ تنتقص ,ْعجشَ ْألخيَ

 ص
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 فضيلة اْلوتار على الشفع من الليالي العشر. :وفيه

 .«ُأُروا َلْيَلَة اْلَقْدِر فِي اْلَمنَامِ   ملسو هيلع هللا ىلصَجااًل ِمْن َأْصَحاِب النابِيِّ  َأنا رِ » :قوله

 أن الرؤيا قد يستأنس هبا, ولكن ليست بحكم بمفردها. :وفيه

ْبِع اأْلََواِخرِ » :قوله  .«فِي السا

  (:1/425)قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في الفتح 

 َلْم َأقِْف َعَلى َتْسِمَيِة َأَحد  مِْن َهُؤاَلِء. : «ملسو هيلع هللا ىلصالنابِيِّ  َأنا ِرَجااًل ِمْن َأْصَحاِب » :قوله

لِِه َعَلى اْلبِنَاِء لِْلَمْجُهوِل ,َأْي قِيَل َلُهْم فِي : «ُأُروا َلْيَلَة اْلَقْدرِ » :قوله ُأُروا بَِضمِّ َأوَّ

ْبِع اْْلََواِخرِ اْلَمنَاِم إِنَّهَ  ْهر. َأنَّ الُمرَ َوالظَّاِهُر: , ا فِي السَّ  اد بِِه َأواخر الشَّ

ُلَها َلْيَلُة الثَّانِي َواْلِعْشِريَن, َوآِخُرَها َلْيلَ َوقيل:  بع إَِلى َأوَّ ُة الثَّامِِن الُمَراد بِِه السَّ

ِل: , َواْلِعْشِرينَ  َوَعَلى , يَن َواَل َثََلث  َوِعْشِرينَ اَل َتْدُخُل َلْيَلُة إِْحَدى َوِعْشرِ َفَعَلى اْلَوَّ

 َتْدُخُل الثَّانَِيُة َفَقْط, َواَل َتْدُخُل َلْيَلُة التَّاِسِع َواْلِعْشِريَن. انِي: الثَّ 

ْهِريِّ َعْن َسالِم  َعْن َأبِيِه:  إِنا َناًسا ُأُروا »َوَقْد َرَواُه اْلُمَصنُِّف فِي التَّْعبِيِر مِْن َطِريِق الزُّ

ْبِع اأْلََواِخرِ، وَ   َفَقاَل النابِيُّ َلْيَلَة اْلَقْدِر فِي السا
َها فِي اْلَعْشرِ اأْلََواِخرِ : ملسو هيلع هللا ىلصإِنا َناًسا ُأُروا َأنا

ْبِع اأْلََواِخرِ » َواَيَتيِْن َفَأَمَر بِِه.  ملسو هيلع هللا ىلص, َوَكَأنَُّه «اْلَتِمُسوَها فِي السا  َنَظَر إَِلى اْلُمتََّفِق َعَلْيِه مَِن الرِّ

َرَأى َرُجٌل َأنا َلْيَلَة اْلَقْدِر َلْيَلُة َسْبٍع »ْهِريِّ بَِلْفِظ: َوقد َرَواُه َأْحمد َعن بن ُعَييْنََة َعِن الزُّ 

 «َوِعْشرِيَن َأْو َكَذا َوَكَذا
ُّ
 . «اْلَتِمُسوَها فِي اْلَعْشرِ اْلَبَواقِي فِي اْلِوْترِ ِمنَْها»: ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَل النَّبِي

 َمْرُفوًعا: 
ٍّ
ْبِع اْلَبَواِقيإِْن ُغلِ »َوَرَواُه َأْحَمُد مِْن َحِديِث َعلِي , «ْبُتْم َفاَل ُتْغَلُبوا فِي السا

من َكاَن يلتمسها فيلتمسها فِي اْلَعْشرِ »َولُِمْسلِم  َعن جبلة بن سحيم َعن بن عمر بَِلْفظ: 

اْلَتِمُسوَها فِي اْلَعْشرِ », َولُِمْسلِم  مِْن َطِريِق ُعْقَبَة بن ُحَرْيث َعن بن ُعَمَر: «اأْلََواِخرِ 

ْبِع اْلَبَواِقياأْلَوَ  يَاُق «اِخرِ َفإِْن َضُعَف َأَحُدُكْم َأْو َعَجَز َفاَل ُيْغَلَبنا َعَلى السا , َوَهَذا السِّ

َل مِْن َتْفِسيرِ  ْحتَِماَل اْْلَوَّ
ِ
ُح اال ْبِع.  ُيَرجِّ  . اهـالسَّ
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ْبِع اأْلََواِخرِ » :قوله  . «َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت فِي السا

  الحافظ ابن حجرقال  في الفتح:  

 بَِفْتَحَتْيِن َأْي َأْعَلُم. َواْلُمَراُد ُأبِْصُر َمَجاًزا. : «َأَرى» :قوله

َنََّها َلْم : َقاَل ِعيَاٌض: «ُرْؤَياُكمْ » :قوله
ِ
ْؤَيا, َواْلُمَراُد َمَرائِيُكْم؛ ْل َكَذا َجاَء بِإِْفَراِد الرُّ

 ا َأَراَد اْلِجنَْس. َتُكْن ُرْؤَيا َواِحَدًة, َوإِنَّمَ 

َنََّها َمْصَدٌر. َوَقاَل ابن التِّيِن: 
ِ
ْؤَيا َوُهَو َجائٌِز؛ ْل  َكَذا ُرِوَي بِتَْوِحيِد الرُّ

.َقاَل َوَأْفَصُح مِنُْه:   ُرَؤاُكْم َجْمُع ُرْؤَيا؛ لَِيُكوَن َجْمًعا فِي ُمَقاَبَلِة َجْمع 

 اَفَقْت َوْزًنا َوَمْعنًى. بِاْلَهْمَزِة. َأْي َتوَ : «َتَواَطَأْت » :قوله

ُجُل بِِرْجلِِه َوَقاَل ابن التِّيِن:  َواُب بِاْلَهْمِز, َوَأْصُلُه َأْن َيَطَأ الرَّ , َوالصَّ ُرِوَي بَِغيِْر َهْمز 

 َمَكاَن َوْطِء َصاِحبِِه. 

ْستِنَ َوفِي َهَذا اْلَحِديِث: 
ِ
ْؤَيا, َوَجَواِز اال اِد إَِلْيَها فِي َداَلَلٌة َعَلى ِعَظِم َقْدِر الرُّ

ْرِعيََّة, َوَسنَْذُكُر  ِة, بَِشْرِط َأْن اَل ُيَخالَِف اْلَقَواِعَد الشَّ ْستِْداَلِل َعَلى اْْلُُموِر اْلُوُجوِديَّ
ِ
اال

ْؤَيا فِي كَِتاِب التَّْعبِيِر إِْن َشاَء اهلُل َتَعاَلى.   . اهـَبْسَط اْلَقْوِل فِي َأْحَكاِم الرُّ

ْبِع اأْلََواِخرِ َفَمْن كَ » :قوله َها فِي السا َيَها َفْلَيَتَحرا واْلمر هنا لَلستحباب : «اَن ُمَتَحرِّ

 وليس للوجوب؛ ْلن قيام رمضان من أصله مستحب, وليس بواجب.

 .«َلْيَلُة َسْبٍع َوِعْشرِينَ » :قوله

, َقاَل: َسِمْعُت يف مسلم:   ْبَن َكْعب  من طريق ِزرٍّ
َّ
 , َيُقوُل: َوقِيُأَبي

ِ
َل َلُه إِنَّ َعْبَد اهلل

نََة َأَصاَب َلْيَلَة اْلَقْدرِ », َيُقوُل: ْبَن َمْسُعود   : «َمْن َقاَم السا
ٌّ
َواهَّللِ الاِذي اَل إِلََه », َفَقاَل ُأَبي

 إِنِّي أَلَْعَلُم َأيُّ َلْيَلةٍ 
َها َلِفي َرَمَضاَن، َيْحِلُف َما َيْسَتْثنِي، َوَواهَّللِ يَْلُة  إاِلا ُهَو، إِنا ِهَي، ِهَي اللا

بِِقَياِمَها، ِهَي َلْيَلُة َصبِيَحِة َسْبٍع َوِعْشرِيَن، َوَأَماَرُتَها َأْن َتْطُلَع  ملسو هيلع هللا ىلصالاتِي َأَمَرَنا بَِها َرُسوُل اهَّللِ 
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ْمُس فِي َصبِيَحِة َيْوِمَها َبْيَضاَء اَل ُشَعاعَ   .(1) «َلَها  الشا

 , َقاَل:  وفيه أيضا: من حديث َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَتَذاَكْرَنا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِعنَْد َرُسوِل اهلل

ُكْم َيْذُكُر ِحيَن َطَلَع اْلَقَمُر، َوُهَو ِمْثُل ِشقِّ َجْفنٍَة؟»َفَقاَل:   .(2) «َأيُّ

   : من حديث اْبِن ُعَمرَ ويف مسند اإلمام أحمد 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َيهَ » َها َلْيَلَة َسْبٍع َوِعْشرِينَ َمْن َكاَن ُمَتَحرِّ ْوَها َلْيَلةَ », َوَقاَل: «ا َفْلَيَتَحرا , «َسْبٍع َوِعْشرِينَ  َتَحرا

 .(3) «َيْعنِي َلْيَلَة اْلَقْدِر 

 .«"َفْتِح اْلَباِري"َوَقِد اْخُتِلَف فِي َتْعيِينَِها َعَلى َأْرَبِعيَن َقْواًل َأْوَرْدُتَها فِي » :قوله

 :هل العلم في تعيين ليلة القدربيان أقوال أ
 متى تكون ليلة القدر؟

 قال الحافظ   (:457-1/454)في الفتح 

َل َلنَا مِْن َمَذاِهبِِهْم فِي َذلَِك  َوَقِد اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي َلْيَلِة اْلَقْدِر اْختََِلًفا َكثِيًرا, َوَتَحصَّ

َع َلنَا َنظِيُر َذلَِك فِي َساَعِة اْلُجْمَعِة, َوَقِد اْشَتَرَكَتا فِي إِْخَفاِء َأْكَثُر مِْن َأْرَبِعيَن َقْواًل, َكَما َوقَ 

 ُكلٍّ مِنُْهَما لَِيَقَع اْلِجدُّ فِي َطَلبِِهَما. 

لُ  وَّ  .َها ُرِفَعْت َأْصاًل َوَرْأًساَأنَّ  :اْلَقْوُل اأْلَ
َوافِِض, ِة َعِن الرَّ  َوالْ  َحَكاُه اْلُمَتَولِّي فِي التَّتِمَّ

ُّ
فِي َشْرِح اْلُعْمَدِة َعِن اْلَحنَِفيَِّة,  َفاكَِهانِي

 
ُّ
ُروِجي ِذي َحَكاُه السُّ اِق  َوَكَأنَُّه َخَطٌأ مِنُْه. َوالَّ زَّ يَعِة, َوَقْد َرَوى َعْبُد الرَّ مِْن  َأنَُّه َقْوُل الشِّ

 ْبِن ُيَحنََّس, ُقلْ  َطِريِق َداُوَد ْبِن َأبِي َعاِصم  
ِ
َبِي ُهَرْيَرَة  َعْن َعْبِد اهلل

ِ
: َزَعُموا َأنَّ ُت: ْل

, َقاَل: , "َكَذَب َمْن َقاَل َذلَِك ": َلْيَلَة اْلَقْدِر ُرفَِعْت, َقاَل   ْبِن َشِريك 
ِ
َومِْن َطِريِق َعْبِد اهلل

 : اُج َلْيَلَة اْلَقْدِر َفَكَأنَُّه َأْنَكَرَها, َفَأَراَد ِزرُّ ْبُن ُحَبيْش   . "ْن َيْحِصَبُه َفَمنََعُه َقْوُمهُ أَ "َذَكَر اْلَحجَّ

 
                                                           

 (.112أخَجه مسلم ) (1)

 (.1110أخَجه مسلم ) (2)

 (.148(, لهو يف ْعصحيح ْع سند عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )4808أخَجه أح د ) (3)

 س
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اِني َه  :الثَّ ة  ِبَسَنة  َواِحَدة  َأنَّ  .ا َخاصَّ
  
ِ
 َأْيًضا. ملسو هيلع هللا ىلصَوَقَعْت فِي َزَمِن َرُسوِل اهلل

ُّ
 , َحَكاُه اْلَفاكَِهانِي

اِلُث  ِة  :الثَّ مَّ ة  ِبَهِذِه اأْلُ َها َخاصَّ َمِم َق  ,َأنَّ  .ْبَلُهمْ َوَلْم َتُكْن ِفي اأْلُ
, َوَغْيُرُه مَِن اْلَمالِكِيَِّة, َوَنَقَلُه َعِن اْلُجْمُهوِر, َوَحَكاُه َصاِحُب َجزَ   "َم بِِه اْبُن َحبِيب 

ِة  َحُه, َوُهَو ُمْعتََرٌض بَِحِديِث َأبِي َذرٍّ  "اْلِعدَّ افِِعيَِّة َوَرجَّ  َحْيُث َقاَل  مَِن الشَّ
ِّ
ِعنَْد النََّسائِي

, «اهَّللِ َأَتُكوُن َمَع اأْلَْنبَِياِء َفإَِذا َماُتوا ُرفَِعْت؟ َقاَل: اَل، بَْل ِهَي َباقَِيةٌ ُقْلُت: َيا َرُسوَل »فِيِه: 

أِ  "فِي  َوُعْمَدُتُهْم َقْوُل َمالِك      "اْلُمَوطَّ
ِ
تِِه َعْن   ملسو هيلع هللا ىلصَبَلَغنِي َأنَّ َرُسوَل اهلل َتَقاَصَر َأْعَماَر ُأمَّ

ْعَطاُه اهلُل َلْيَلَة اْلَقْدِر, َوَهَذا َيْحَتِمُل التَّْأِويَل َفََل َيْدَفُع التَّْصِريَح َأْعَماِر اْْلَُمِم اْلَماِضَيِة َفأَ 

 .  فِي َحِديِث َأبِي َذرٍّ

اِبعُ  َها مُ  :الرَّ َنةِ َأنَّ  .ْمِكَنة  ِفي َجِميِع السَّ
اِزيُّ َوَأُبو َبكْ  َوُهَو َقْوٌل َمْشُهوٌر َعِن اْلَحنَِفيَِّة َحَكاُه َقاِضي َخاْن, مِنُْهْم, َوُرِوَي  ر  الرَّ

, َوِعْكِرَمَة, َوَغْيِرِهْم, َوَزيََّف اْلُمَهلَُّب َهَذا اْلَقْوَل.  , َواْبِن َعبَّاس 
 مِْثُلُه َعِن اْبِن َمْسُعود 

َماِن لِنُْقَصاِن اْْلَِهلَِّة, َوُهَو َفاِسٌد؛ َوَقاَل:  َنَّ َذلَِك َلْم َلَعلَّ َصاِحَبُه َبنَاُه َعَلى َدَوَراِن الزَّ
ِ
ْل

 . اهـُيْعَتَبْر فِي ِصيَاِم َرَمَضاَن َفََل ُيْعَتَبُر فِي َغيِْرِه َحتَّى ُتنَْقَل َلْيَلُة اْلَقْدِر َعْن َرَمَضاَن. 

  :  ْبِن َكْعب 
ِّ
, َعْن ُأبَي َأنَُّه َأَراَد َأْن اَل "َوَمْأَخُذ اْبِن َمْسُعود  َكَما َثبََت فِي َصِحيِح ُمْسلِم 

 . "تَّكَِل النَّاُس يَ 

ة  ِبَرَمَضاَن ُممْ  :اْلَخاِمُس  َها ُمْخَتصَّ  .ِكَنة  ِفي َجِميِع َلَياِليهِ َأنَّ
بِإِْسنَاد  َصِحيح  َعنُْه, َوُرِوَي َمْرُفوًعا َعنُْه  َوُهَو َقْوُل اْبِن ُعَمَر َرَواُه ابُْن َأبِي َشْيبَةَ 

 اْلَجْزُم بِِه َعْن َأبِي َحنِيَفَة.  "ِهَداَيِة َشْرِح الْ  "َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد, َوفِي 

 فِي 
ُّ
ْبكِي َحُه السُّ افِِعيَِّة, َوَرجَّ , َوَبْعُض الشَّ

ُّ
َشْرِح  "َوَقاَل بِِه اْبُن اْلُمنِْذِر, َواْلَمَحامِلِي

 , َوَحَكاُه اْبُن اْلَحاِجِب ِرَواَيًة. "اْلِمنَْهاِج 

 
ُّ
ُروِجي َقْوُل َأبِي َحنِيَفَة: إِنََّها َتنَْتِقُل فِي َجِميِع : "ِهَداَيةِ َشْرِح الْ "فِي  َوَقاَل السُّ

 َرَمَضاَن. 
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 َوَقاَل َصاِحَباُه: 
ُّ
, َوَكَذا َقاَل النََّسِفي  ُمَعيَّنَة  مِنُْه ُمْبَهَمة 

 : "اْلَمنُْظوَمِة  "فِي  إِنََّها فِي َلْيَلة 

ـــــــْهرِ  ـــــــلِّ الشَّ ـــــــْدِر بُِك  َوَلْيَلـــــــُة اْلَق

 

ــــــــــــَرةٌ   ــــــــــــاْدرِ  َدائِ  َوَعيَّنَاَهــــــــــــا َف

  ,  َعْن َقْوم 
ِّ
اِدُس َوَهَذا اْلَقْوُل َحَكاُه اْبُن اْلَعَربِي   .َوُهَو السَّ

اِبعُ  َها أَ  :السَّ ُل َلْيَلة  ِمْن َرَمَضاَن َأنَّ  .وَّ
, َوَرَوى اْبُن َأبِي َعاِصم  مِْن َحِديِث َأنَ 

ِّ
َحابِي ِّ الصَّ

س  َحَكى َعْن َأبِي َرِزين  اْلُعَقْيلِي

ُل َلْيَلٍة ِمْن َرَمَضانَ »َقاَل:  : «َلْيَلُة اْلَقْدِر َأوا اَل َنْعَلُم َأَحًدا َقاَل َذلَِك ", َقاَل اْبُن َأبِي َعاِصم 

 . "َغْيَرهُ 

اِمُن  َها َليْ  :الثَّ ْصِف ِمْن َرَمَضاَن َأنَّ  .َلُة النِّ
نِ  يِن ْبُن اْلُمَلقِّ  . "ْرِح اْلُعْمَدِة َش  "فِي  َحَكاُه َشْيُخنَا ِسَراُج الدِّ

ِذي َرَأْيُت فِي    "اْلُمْفِهِم  "َوالَّ
ِّ
ِحَكاَيُة َقْول  َأنََّها َلْيَلُة النِّْصِف مِْن َشْعَباَن,  لِْلُقْرُطبِي

 َعْن َصاِحِب 
ِّ
ُروِجي َراِز  "َوَكَذا َنَقَلُه السُّ اِسعُ  َفإِْن َكاَنا َمْحُفوَظْينِ  "الطِّ  .َفُهَو اْلَقْوُل التَّ

  "َرَأْيُت فِي  ُثمَّ 
ِّ
ُروِجي  َأنََّها فِي النِّْصِف اْْلَِخيِر.  "اْلُمِحيِط  "َعِن  "َشْرِح السُّ

َها َلْيَلُة  :اْلَعاِشرُ   .َسْبَع َعْشَرَة ِمْن َرَمَضاَن َأنَّ
  َرَوى اْبُن َأبِي َشْيبَةَ 

ُّ
َبَرانِي كُّ َواَل َما َأُش »َقاَل:  مِْن َحِديِث َزْيِد ْبِن َأْرَقَم  َوالطَّ

َها َلْيَلُة َسْبَع َعْشَرَة ِمْن َرَمَضاَن، َلْيَلَة ُأْنِزَل اْلُقْرآنُ  َعِن اْبِن  . َوَأْخَرَجُه َأُبو َداُودَ «َأْمَترَِي َأنا

 َأْيًضا.  َمْسُعود   

ْوَسِط  :اْلَقْوُل اْلَحاِدي َعَشرَ  َها ُمْبَهَمة  ِفي اْلَعْشِر اأْلَ  .َأنَّ
َبِريُّ َحَكاُه النََّوِويُّ  ,  , لُِعْثَماَن ْبِن َأبِي اْلَعاصِ  , َوَعَزاُه الطَّ َواْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ

افِِعيَِّة.   َوَقاَل بِِه َبْعُض الشَّ

اِني َعَشرَ   .َها َلْيَلُة َثَماِن َعْشَرةَ َأنَّ  :اْلَقْوُل الثَّ
 
ِّ
 فِي ُمْشكِلِِه.  اْبُن اْلَجْوِزيِّ  فِي َشْرِحِه, َوَذَكَرهُ  َقَرْأُتُه بَِخطِّ اْلُقْطِب اْلَحَلبِي

اِلَث َعَشرَ   .َها َلْيَلُة ِتْسَع َعْشَرةَ َأنَّ  :اْلَقْوُل الثَّ
َبِريُّ  , َوَعَزاُه الطَّ ٍّ

اِق َعْن َعلِي زَّ , َرَواُه َعْبُد الرَّ ,  َواْبِن َمْسُعود , لَِزْيِد ْبِن َثابِت 
  َعِن اْبِن َمْسُعود . َوَوَصَلُه الطََّحاِويُّ 
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اِبَع َعَشرَ  ُل َليْ  :اْلَقْوُل الرَّ َها َأوَّ ِخيرِ َأنَّ  .َلة  ِمَن اْلَعْشِر اأْلَ
 
ُّ
ْبكِي افِِعيَِّة, َوَلكِْن َقاَل السُّ , َوَجَزَم بِِه َجَماَعٌة مَِن الشَّ ُّ

افِِعي إِنَُّه َلْيَس  َوإَِلْيِه َماَل الشَّ

َفاقِِهْم َعَلى عَ  تِّ
ِ
َق َيْوَم اْلِعْشِريَن ِعْتَق َعْبِدِه فِي َليَْلِة َمْجُزوًما بِِه ِعنَْدُهْم؛ ال َدِم ِحنِْث َمْن َعلَّ

ِحيِح بِنَاًء َعَلى َأنََّها فِي الْ  ْهِر َعَلى الصَّ ْيَلَة, َبْل بِاْنِقَضاِء الشَّ َعْشِر اْلَقْدِر َأنَُّه اَل َيْعتُِق تِْلَك اللَّ

 اْْلَِخيِر. 

نَِة بِنَ َوقِيَل:   فِي َرَمَضاَن. بِاْنِقَضاِء السَّ
َ
 اًء َعَلى َأنََّها اَل َتْخَتصُّ بِاْلَعْشِر اْْلَِخيِر, َبْل ِهي

ا َفِهَي َلْيَلُة  :اْلَقْوُل اْلَخاِمَس َعَشرَ  ْهُر َتامًّ ُه ِإْن َكاَن الشَّ ِذي َقْبَلُه ِإالَّ َأنَّ ِمْثُل الَّ
 .َوِعْشِريَن َلْيَلُة ِإْحَدى  اْلِعْشِريَن َوِإْن َكاَن َناِقًصا َفِهيَ 

ْخَباِر بَِذلَِك,  , َوَزَعَم َأنَُّه ُيْجَمُع َبْيَن اإْلِ ْهِر, َوُهَو َقْوُل اْبِن َحْزم  َوَهَكَذا فِي َجِميِع الشَّ

 بِْن ُأَنْيس   َوَيُدلُّ َلُه َما َرَواُه َأْحَمُد َوالطََّحاِويُّ 
ِ
َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  مِْن َحِديِث َعْبِد اهلل

 
ِ
يَْلُة َلْيَلَة َثاَلٍث َوِعْشرِيَن، َفَقاَل »َيُقوُل:   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْيَلَة. َقاَل: َوَكاَنْت تِْلَك اللا اْلَتِمُسوَها اللا

ْهَر اَل َيتِمُّ   . «َرُجٌل: َهِذِه َأْوَلى بَِثَماٍن َبِقيَن. َقاَل: َبْل َأْوَلى بَِسْبٍع بَِقيَن، َفإِنا َهَذا الشا

اِدَس  َها  :َعَشرَ اْلَقْوُل السَّ  .َلْيَلُة اْثَنْيِن َوِعْشِريَن َأنَّ
 ْبِن ُأَنْيس  َأنَُّه: َسَأَل َرُسوَل 

ِ
َوَسَيْأتِي ِحَكاَيُتُه َبْعُد, َوَرَوى َأْحَمُد مِْن َحِديِث َعْبِد اهلل

 
ِ
ْيَلُة؟ ُقْلُت: َلْيَلُة َكِم اللا »َعْن َلْيَلِة اْلَقْدِر َوَذلَِك َصبِيَحَة إِْحَدى َوِعْشِريَن َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْيَلُة َأِو اْلَقابَِلُة   . «اْثنَْيِن َوِعْشرِيَن، َفَقاَل: ِهَي اللا

اِبَع َعَشرَ  َه  :اْلَقْوُل السَّ  .ا َلْيَلُة َثاَلث  َوِعْشِريَن َأنَّ
 ْبِن ُأنَْيس  َمْرُفوًعا:  َرَواُه ُمْسلِمٌ 

ِ
يُتَهاُأِريُت َليَْلَة اْلَقْدِر »َعْن َعْبِد اهلل  , «ُثما ُنسِّ

إِْحَدى », َبَدَل: «َليَْلَة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ »َلكِنَُّه َقاَل فِيِه:  َفَذَكَر مِْثَل َحِديِث َأبِي َسِعيد  

 . «َوِعْشرِينَ 

, إِنَّ لِي َباِدَيًة َأُكوُن فِيَها, َفُمْرنِي بَِلْيَلِة اْلَقدْ "َوَعنُْه َقاَل: 
ِ
ِر. َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

َليَْلُة »بِإِْسنَاد  َصِحيح  َعْن ُمَعاِوَيَة َقاَل:  َوَرَوى اْبُن َأبِي َشيَْبةَ , «اْنِزْل لَْيَلَة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ »

َعْن َرُجل   فِي ُمْسنَِدِه مِْن َطِريِق َأبِي َحاِزم   َوَرَواُه إِْسَحاُق , «اْلَقْدِر َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ 
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اِق  نِي َبَياَضةَ مِْن بَ  زَّ  َعْن َنافِع   َعْن َأيُّوَب  َعْن َمْعَمر   َلُه ُصْحَبٌة َمْرُفوًعا, َوَرَوى َعبُْد الرَّ
َها َلْيَلَة َسابَِعةٍ »َعِن اْبِن ُعَمَر َمْرُفوًعا:  َيَها َفْلَيَتَحرا َيْغتَِسُل »َوَكاَن َأيُّوُب: , «َمْن َكاَن ُمَتَحرِّ

 ْبِن َأبِي َيِزيَد, َعِن , «رِيَن َوَيَمسُّ الطِّيَب َلْيَلَة َثاَلٍث َوِعْش 
ِ
, َعْن ُعَبْيِد اهلل َوَعِن اْبِن ُجَرْيج 

ُه َكاَن ُيوقُِظ َأْهَلُه َلْيَلَة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ »:  اْبِن َعبَّاس    . «َأنا

اِق: مِْن َطِريِق ُيوُنَس ْبِن َسْيف  َسِمَع َسِعيَد بْ  زَّ َيُقوُل:  َن اْلُمَسيَِّب َوَرَوى َعْبُد الرَّ

َها َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعْشرِيَن، َوِمْن َطرِيِق إِْبَراِهيمَ » َعْن  َعِن اأْلَْسَودِ  اْسَتَقاَم َقْوُل اْلَقْوِم َعَلى َأنا

ُه َكاَن َيَراَها َلْيَلَة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ   . «َعائَِشَة، َوَعْن َطرِيِق َمْكُحوٍل َأنا

َها :اِمَن َعَشرَ اْلَقْوُل الثَّ   .َلْيَلُة َأْرَبع  َوِعْشِريَن  َأنَّ
 
ُّ
َيالِِسي َم مِْن َحِديِث اْبِن َعبَّاس  فِي َهَذا اْلَباِب, َوَرَوى الطَّ مِْن َطِريِق َأبِي  َكَما َتَقدَّ

 .«َلْيَلُة اْلَقْدِر َلْيَلُة َأْرَبٍع َوِعْشرِينَ »َعْن َأبِي َسِعيد  َمْرُفوًعا:  َنْضَرةَ 

ُتُهْم َحِديُث َواثَِلَة: َورُ  ِّ َواْلَحَسِن َوَقَتاَدَة, َوُحجَّ
ْعبِي ِوَي َذلَِك َعِن اْبِن َمْسُعود  َولِلشَّ

 .«َأنا اْلُقْرآَن َنَزَل أِلَْرَبٍع َوِعْشرِيَن ِمْن َرَمَضانَ »

 َعْن َيِزيَد ْبِن َأبِي اْلَخْيِر الصُّ  َوَرَوى َأْحَمُد مِْن َطِريِق ابِْن َلِهيَعةَ 
ِّ
َعْن بََِلل   نَابِِحي

فِي َرْفِعِه, َفَقْد  , َوَقْد َأْخَطَأ اْبُن َلِهيَعةَ «اْلَتِمُسوا َلْيَلَة اْلَقْدِر َلْيَلَة َأْرَبٍع َوِعْشرِينَ »َمْرُفوًعا: 

ْسنَاِد َمْوُقوًفا.   َرَواُه َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث, َعْن َيِزيَد, بَِهَذا اإْلِ

ْبِع ِمَن اْلَعْشرِ »َما َسَيْأتِي فِي َأَواِخِر اْلَمَغاِزي بَِلْفِظ: بَِغْيِر َلْفظِِه كَ  ُل السا َلْيَلُة اْلَقْدِر َأوا

 . «اأْلََواِخرِ 

اِسَع َعَشرَ  َه  :اْلَقْوُل التَّ  .ا َلْيَلُة َخْمس  َوِعْشِريَن َأنَّ
 
ِّ
َبِي َبْكَرَة.  "اْلُمْشكِِل  "فِي  ِزيِّ َوَعَزاُه اْبُن اْلَجوْ  "اْلَعاِرَضِة  "فِي  َحَكاُه اْبُن اْلَعَربِي

ِ
 ْل

 .َها َلْيَلُة ِستٍّ َوِعْشِريَن َأنَّ  :اْلَقْوُل اْلِعْشُروَن 
َما مِْن َلْيَلة  مِْن َلَيالِي اْلَعْشِر اْْلَِخيِر إاِلَّ "َوُهَو َقْوٌل َلْم َأَرُه َصِريًحا إاِلَّ َأنَّ ِعَياًضا َقاَل: 

 . "فِيهِ إِنََّها "َوَقْد قِيَل: 

َه  :اْلَقْوُل اْلَحاِدي َواْلِعْشُروَن   .ا َلْيَلُة َسْبع  َوِعْشِريَن َأنَّ
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 ْبُن َكْعب  َوَحَلَف 
ُّ
ُة مِْن َمْذَهِب َأْحَمَد, َوِرَواَيٌة َعْن َأبِي َحنِيَفَة, َوبِِه َجَزَم ُأَبي َوُهَو اْلَجادَّ

َقاَل:  َعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  َأْيًضا مِْن َطِريِق َأبِي َحاِزم   َوَرَوى ُمْسلِمٌ , ْسلِمٌ َعَلْيِه َكَما َأْخَرَجُه مُ 

ُه ِشقُّ َجْفنٍَة؟ملسو هيلع هللا ىلصَتَذاَكْرَنا َليَْلَة اْلَقْدِر َفَقاَل » ُكْم َيْذُكُر ِحيَن َطَلَع اْلَقَمُر َكَأنا  . «: َأيُّ

: َقاَل 
ُّ
َفةِ  َأْي: َلْيَلُة َسْبٍع َوِعْشرِيَن، َفإِنا »َأُبو اْلَحَسِن اْلَفاِرِسي  . «اْلَقَمَر َيْطُلُع فِيَها بِتِْلَك الصِّ

 مِْن َحِديِث اْبِن َمْسُعود : 
ُّ
َبَرانِي َعْن َليَْلِة اْلَقْدِر َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصُسئَِل َرُسوُل اهَّللِ  »َوَرَوى الطَّ

ْهَباَواِت؟ ُقْلُت: َأَنا، َوَذلَِك َلْيَلَة َسْبٍع َوِعْشرِ  ُكْم َيْذُكُر َلْيَلَة الصا  . «ينَ َأيُّ

َحاَبةِ   . َوَرَواُه اْبُن َأبِي َشْيبََة َعْن ُعَمَر, َوُحَذْيَفَة, َوَناٌس مَِن الصَّ
 : , «َرَأى َرُجٌل َلْيَلَة الَْقْدِر َليَْلَة َسْبٍع َوِعْشرِينَ »َوفِي اْلَباِب َعِن اْبِن ُعَمَر ِعنَْد ُمْسلِم 

َْحَمَد مِْن َحِديثِِه َمْرُفوًعا: 
ِ
 .«اْلَقْدِر َلْيَلُة َسْبٍع َوِعْشرِينَ  َلْيَلةُ »َوْل

ْبِن اْلُمنِْذِر: 
ِ
َها"َوال َيَها َفْلَيَتَحرَّ َوَعْن َجابِِر ْبِن . "َلْيَلَة َسْبع  َوِعْشِرينَ  َمْن َكاَن ُمتََحرِّ

 فِي َأْوَسطِِه. َوَعْن ُمَعاِوَيَة َنْحُوُه َأْخَرَج 
ُّ
َبَرانِي ُه َأُبو َداُوَد َوَحَكاُه َسُمَرَة َنْحُوُه َأْخَرَجُه الطَّ

َم اْستِنَْباُط اْبِن َعبَّاس  ِعنَْد  "اْلِحْلَيِة  "َصاِحُب  افِِعيَِّة َعْن َأْكَثِر اْلُعَلَماِء, َوَقْد َتَقدَّ مَِن الشَّ

: ُعَمَر فِيِه َوُمَواَفَقُتُه َلُه.  ْن َعَدِد َكلَِماِت اْسَتنْبََط َذلَِك مِ "َوَزَعَم اْبُن ُقَداَمَة َأنَّ اْبَن َعبَّاس 

وَرِة, َوَقْد َواَفَق   َسابُِع َكلَِمة  َبْعَد اْلِعْشِرينَ "فِيَها:  قولهالسُّ
َ
 . "ِهي

فِي َتْفِسيِرِه  َوَهَذا َنَقَلُه اْبُن َحْزم  َعْن َبْعِض اْلَمالِكِيَِّة, َوَباَلَغ فِي إِْنَكاِرِه, َنَقَلُه اْبُن َعطِيَّةَ 

 َلِح التََّفاِسيِر َوَلْيَس مِْن َمتِيِن اْلِعْلِم. َوَقاَل: إِنَُّه مِْن مُ 

, َوَقْد ُأِعيَدْت َواْسَتنْبََط َبْعُضُهْم َذلَِك فِي ِجَهة  ُأْخَرى َفَقاَل:  َلْيَلُة اْلَقْدِر تِْسَعُة َأْحُرف 

, َفَذلَِك َسْبٌع َوِعْشُروَن.  ات  وَرِة َثََلَث َمرَّ  فِي السُّ

َمْن َقاَل لَِزْوَجتِِه: َأْنِت : "اْلُمِحيطُ "مَِن اْلَحنَِفيَِّة, َوَكَذا  "ياْلَكافِ "َوَقاَل َصاِحُب 

َة َتْعَتِقُد َأنََّها َلْيَلُة اْلَقْدرِ  َنَّ اْلَعامَّ
ِ
َقْت َلْيَلَة َسْبع  َوِعْشِريَن؛ ْل  . َطالٌِق َلْيَلَة اْلَقْدِر. ُطلِّ

اِني َواْلِعْشُروَن  َه  :اْلَقْوُل الثَّ  .َلُة َثَمان  َوِعْشِريَن ا َليْ َأنَّ
 . َم َتْوِجيُهُه َقْبُل بَِقْول   َوَقْد َتَقدَّ
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اِلُث َواْلِعْشُروَن  َه  :اْلَقْوُل الثَّ  .ا َلْيَلُة ِتْسع  َوِعْشِريَن َأنَّ
 .
ِّ
 َحَكاُه اْبُن اْلَعَربِي

اِبُع َواْلِعْشُروَن  َه  :اْلَقْوُل الرَّ  .ا َلْيَلُة َثاَلِثيَن َأنَّ
 َحَكاُه ِعيَ  

ُّ
ُروِجي ُد ْبُن نَْصر   "َشْرِح اْلِهَداَيِة  "فِي  اٌض َوالسُّ َبِريُّ  َوَرَواُه ُمَحمَّ َوالطَّ

 َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة.  مِْن َطِريِق َأبِي َسلَِمةَ  َعْن ُمَعاِوَيَة, َوَأْحَمدُ 

َها ِفي  :اْلَقْوُل اْلَخاِمُس َواْلِعْشُروَن  ِخيرِ َأنَّ  .َأْوَتاِر اْلَعْشِر اأْلَ
َوَعَلْيِه َيُدلُّ َحِديُث َعائَِشَة َوَغْيِرَها فِي َهَذا اْلَباِب, َوُهَو َأْرَجُح اْْلَْقَواِل, َوَصاَر إَِلْيِه 

  َأُبو َثْور  
ُّ
 َوَجَماَعٌة مِْن ُعَلَماِء اْلَمَذاِهِب.  َواْبُن ُخَزْيَمةَ  َواْلُمَزنِي

اِدُس َواْلِعْشُروَن  ِخيَرةِ ِزيَ ِمْثُلُه بِ  :اْلَقْوُل السَّ ْيَلِة اأْلَ  .اَدِة اللَّ
امِِت.  َرَواُه التِّْرمِِذيُّ   مِْن َحِديِث َأبِي َبْكَرَة َوَأْحَمُد مِْن َحِديِث ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

ابُع َواْلِعْشُروَن  ِخيرِ َتْنتَ  :اْلَقْوُل السَّ  .ِقُل ِفي اْلَعْشِر اأْلَ
ِه َقاَلُه َأُبو قََِلَبَة, َوَنصَّ َعلَ  ,ُكلِّ َوَزَعَم  َوَأْحَمُد , َوإِْسَحاُق  ْيِه َمالٌِك, َوالثَّْوِريُّ

, َأنَُّه ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  َحاَبَة اتََّفُقوا َعَلى  ;اْلَماَوْرِديُّ َوَكَأنَُّه َأَخَذُه مِْن َحِديِث اْبِن َعبَّاس  َأنَّ الصَّ

َم. َأنََّها فِي اْلَعْشِر اْْلَِخيِر ُثمَّ اْخَتَلُفوا فِي َتْعيِ   ينَِها مِنُْه َكَما َتَقدَّ

ُد َكْوَنَها فِي اْلَعْشِر اْْلَِخيِر َحِديُث َأبِي َسِعيد   ِحيِح َأنَّ ِجْبِريَل  َوُيَؤيِّ   الصَّ
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل لِلنَّبِي

ا اْعَتَكَف اْلَعْشَر اْْلَْوَسَط:  َم ِذْكُرُه َقرِ «إِنا الاِذي َتْطُلُب َأَماَمَك »َلمَّ َم , َوَقْد َتَقدَّ يًبا, َوَتَقدَّ

ْجتَِهاُد ملسو هيلع هللا ىلصِذْكُر اْعتَِكافِِه 
ِ
اْلَعْشَر اْْلَِخيَر فِي َطَلِب َلْيَلِة اْلَقْدِر, َواْعتَِكاُف َأْزَواِجِه َبْعَدُه, َواال

ِذي َبْعَدهُ فِيِه َكَما   فِيِه مُ َواْخَتَلَف اْلَقائُِلوَن بِِه, َفِمنُْهْم َمْن َقاَل: , فِي اْلَباِب الَّ
َ
َمَلٌة ْحتَ ِهي

 َعْن َمالِك   ََعَلى َحدٍّ َسَواء  
ُّ
افِِعي َفُه اْبُن اْلَحاِجِب َقَلُه الرَّ بَْعُض َومِنُْهْم َمْن َقاَل: , , َوَضعَّ

 .  َلَيالِيِه َأْرَجى مِْن َبْعض 

: َأْرَجاُه َلْيَلُة إِْحَدى َوِعْشِريَن, َوُهَو 
ُّ
افِِعي اِمُن َواْلِعْش َفَقاَل الشَّ   .ُروَن اْلَقْوُل الثَّ

اِسُع َواْلِعْشُروَن َوقِيَل: ُأَراُه َلْيَلَة َثََلث  َوِعْشِريَن. َوُهَو    .اْلَقْوُل التَّ

اَلُثوَن َوُهَو . َوقِيَل: َأْرَجاُه َلْيَلُة َسْبع  َوِعْشِرينَ    .اْلَقْوُل الثَّ

اَلُثوَن  َها َتْنَتقِ  :اْلَقْوُل اْلَحاِدي َوالثَّ ْبِع اأْلَ َأنَّ  .َواِخرِ ُل ِفي السَّ
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َم َبَياُن اْلُمَراِد مِنُْه فِي َحِديِث اْبِن ُعَمَر:  ْبِع مِْن آَخِر َوَقْد َتَقدَّ َهِل اْلُمَراُد َلَيالِي السَّ

ْهِر؟ َوَيْخُرُج مِْن َذلَِك.  ْهِر َأْو آَخِر َسبَْعة  ُتَعدُّ مَِن الشَّ اَلُثوَن الشَّ اِني َوالثَّ   .اْلَقْوُل الثَّ

اَلُثوَن اْلَقْوُل الثَّ  َها َتْنتَ  :اِلُث َوالثَّ ِخيرِ َأنَّ ْصِف اأْلَ  .ِقُل ِفي النِّ
, َوَحَكاُه إَِماُم اْلَحَرَميِْن َعْن  "اْلُمِحيِط  "َذَكَرُه َصاِحُب 

د  َعْن َأبِي ُيوُسَف, َوُمَحمَّ

 . "التَّْقِريِب  "َصاِحِب 

اَلُثوَن  اِبُع َوالثَّ َها َلْيَلُة ِس  :اْلَقْوُل الرَّ  .َأْو َسْبَع َعْشَرةَ  ,َعْشَرةَ تَّ َأنَّ
َبْيِر.  ْبِن الزُّ

ِ
  َرَواُه اْلَحاِرُث ْبُن َأبِي ُأَساَمَة مِْن َحِديِث َعْبِد اهلل

اَلُثوَن  َها َلْيَلُة َسْبَع َعْشَرةَ  :اْلَقْوُل اْلَخاِمُس َوالثَّ َأْو ِإْحَدى  ,ةَ َأْو ِتْسَع َعْشرَ  ,َأنَّ
 .َوِعْشِريَن 

. َرَواُه َسعِ   يُد ْبُن َمنُْصور  مِْن َحِديِث َأَنس  بِإِْسنَاد  َضِعيف 

اَلُثوَن  اِدُس َوالثَّ ِل َلْيَلة  ِمْن  :اْلَقْوُل السَّ َها ِفي َأوَّ  .َأْو آَخِر َلْيَلة   ,َرَمَضاَن َأنَّ
 .  َرَواُه اْبُن َأبِي َعاِصم  مِْن َحِديِث َأَنس  بِإِْسنَاد  َضِعيف 

اِبعُ  اَلُثوَن  اْلَقْوُل السَّ ُل َلْيَلة   :َوالثَّ َها َأوَّ َأْو  ,َأْو َساِبَع َعْشَرةَ  ,َأْو َتاِسُع َلْيَلة   ,َأنَّ
 .َأْو آِخُر َلْيَلة   ,ِعْشِريَن ِإْحَدى وَ 

.  َرَواُه اْبُن َمْرَدَوْيِه فِي َتْفِسيِرِه َعْن َأَنس    بِإِْسنَاد  َضِعيف 

اَلُثوَن  اِمُن َوالثَّ َأْو َثاَلث   ,َرةَ َأْو ِإْحَدى َعْش  ,َها َلْيَلُة ِتْسَع َعْشَرةَ َأنَّ  :اْلَقْوُل الثَّ
 .َوِعْشِريَن 

اِق  مِْن َحِديِث ابِْن َمْسُعود   َرَواُه َأُبو َداُودَ  زَّ  فِيِه َمَقاٌل, َوَعبُْد الرَّ
مِْن َحِديِث  بِإِْسنَاد 

 
ٍّ
, َوَسِعيُد ْبُن َمنُْصور   َعلِي  .  بِإِْسنَاد  ُمنَْقطِع  َأْيًضا  ِديِث َعائَِشةَ مِْن َح  بِإِْسنَاد  ُمنَْقطِع 

اَلُثوَن  اِسُع َوالثَّ  .َأْو َسْبع  َوِعْشِريَن  ,ِريَن َلْيَلُة َثاَلث  َوِعْش  :اْلَقْوُل التَّ
َسْبٌع َيبَْقْيَن َأْو َسْبٌع »َوُهَو َمْأُخوٌذ مِْن َحِديِث ابِْن َعبَّاس  فِي اْلَباِب َحْيُث َقاَل: 

: , «نَ َيْمِضي َْحَمَد مِْن َحِديِث النُّْعَماِن ْبِن َبِشير 
ِ
, َقاَل «َسابَِعٌة َتْمِضي َأْو َسابَِعٌة َتْبَقى»َوْل

 . «َفنَْحُن َنُقوُل: َلْيَلُة َسْبٍع َوِعْشرِيَن، َوَأْنُتْم َتُقوُلوَن َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعْشرِينَ »النُّْعَماُن: 

ْرَبُعوَن   .َأْو َخْمس  َوِعْشِريَن  ,ِريَن َأْو َثاَلث  َوِعْش  ,ُة ِإْحَدى َوِعْشِريَن َلْيلَ  :اْلَقْوُل اأْلَ
َبِي َداُوَد مِْن 

ِ
امِِت, َوْل ِذي َبْعَدُه مِْن َحِديِث ُعَباَدَة بِْن الصَّ َكَما َسَيْأتِي فِي اْلَباِب الَّ
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 .«ىَتاِسَعٌة َتبَْقى َسابَِعٌة َتبَْقى َخاِمَسٌة َتْبقَ »َحِديثِِه بَِلْفِظ: 

نَِة  "َقاَل َمالٌِك فِي   َلْيَلُة إِْحَدى َوِعْشِريَن إَِلْخ. : «َتاِسَعٌة َتْبَقى» :قوله "اْلُمَدوَّ

ْرَبُعوَن  َواِخِر ِمْن َرَمَضاَن  :اْلَقْوُل اْلَحاِدي َواأْلَ ْبِع اأْلَ َها ُمْنَحِصَرة  ِفي السَّ  .َأنَّ
ِذي قَ   ْبَلُه. لَِحِديِث اْبِن ُعَمَر فِي اْلَباِب الَّ

ْرَبُعوَن  اِني َواأْلَ َها َلْيَلُة اْثَنَتْيِن َوِعْشِريَن  :اْلَقْوُل الثَّ  .َأْو َثاَلث  َوِعْشِريَن  ,َأنَّ
 ْبِن ُأَنْيس  

ِ
 ِعنَْد َأْحَمَد.  لَِحِديِث َعْبِد اهلل

ْرَبُعوَن  اِلُث َواأْلَ َها ِفي َأِشَفاِع اْلَعْشِر الْ  :اْلَقْوُل الثَّ ِخيرِ  ,َوَسِط َأنَّ  .َواْلَعْشِر اأْلَ
 َقَرْأُتُه بَِخطِّ ُمَغْلَطاْي. 

ْرَبُعوَن  اِبُع َواأْلَ خِ  :اْلَقْوُل الرَّ اِلَثِة ِمَن اْلَعْشِر اأْلَ َها َلْيَلُة الثَّ  .َأِو اْلَخاِمَسِة ِمْنهُ  ,يرِ َأنَّ

َم: َواْلَفْرُق َبْينَُه وَ , َرَواُه َأْحَمُد مِْن َحِديِث ُمَعاِذ ْبِن َجَبل   َأنَّ الثَّالَِثَة َبْيَن َما َتَقدَّ

 َتْحَتِمُل َلْيَلَة َثََلث  َوِعْشِريَن, َوَتْحَتِمُل َلْيَلَة َسْبع  َوِعْشِريَن, َفَتنَْحلُّ إَِلى َأنََّها َلْيَلُة َثََلث  

ا َمَضى. َوِعْشِريَن, َأْو َخْمس  َوِعْشِريَن, َأْو َسْبع  َوِعْشِريَن, َوبَِهَذا َيَتَغاَيُر َهذَ   ا اْلَقْوُل مِمَّ

َها ِفي َسْبع  َأْو َثَمان  مِ  :اْلَقْوُل اْلَخاِمُس َواأَلْرَبُعوَن  اِنيَأنَّ ْصِف الثَّ ِل النِّ  .ْن َأوَّ
 ْبِن ُأَنيْس   َرَوى الطََّحاِويُّ 

ِ
   "َعْن َأبِيِه َأنَُّه  مِْن َطِريِق َعطِيََّة ْبِن َعْبِد اهلل

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَسَأَل النَّبِي

َها فِي النِّْصِف اأْلَِخيرِ. ُثما َعاَد َفَسَأَلُه َفَقاَل: »ْن َلْيَلِة اْلَقْدِر َفَقاَل: عَ  إَِلى َثاَلٍث »َتَحرا

 َوِعْشِريَن, ُثمَّ «َوِعْشرِينَ 
 ُيْحيِي َلْيَلَة ِستَّ َعْشَرَة إَِلى َلْيَلِة َثََلث 

ِ
, َقاَل: َوَكاَن َعْبُد اهلل

 .«َيْقُصرُ 

اِدُس َواأَلْرَبُعوَن اْلَقْوُل ا ِل َلْيَلة  َأْو آِخِر َلْيَلة   :لسَّ َها ِفي َأوَّ ْيلِ  َأنَّ  .َأِو اْلِوْتِر ِمَن اللَّ
َعْن  َعْن َأبِي َخَلَدةَ  َعْن ُمْسلِِم ْبِن إِْبَراِهيمَ  "اْلَمَراِسيِل  "فِي كَِتاِب  َأْخَرَجُه َأُبو َداُودَ 

 ْعَرابِيًّ َأبِي اْلَعالَِيِة: َأنَّ أَ 
َّ
َوُهَو ُيَصلِّي َفَقاَل َلُه: َمَتى َلْيَلُة اْلَقْدِر؟ َفَقاَل:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ا َأَتى النَّبِي

ْيلِ » ِل َلْيَلٍة َوآِخرِ َلْيَلٍة َواْلِوْترِ ِمَن اللا  , َوَهَذا ُمْرَسٌل ِرَجاُلُه ِثَقاٌت. «اْطُلُبوَها فِي َأوا

تِي َحَكْينَاهَ  ا ُمتَِّفَقٌة َعَلى إِْمَكاِن َوَجِميُع َهِذِه اْْلَْقَواِل الَّ ا َبْعَد الثَّالِِث َفَهُلمَّ َجرًّ

 ُحُصولَِها, َواْلَحثِّ َعَلى اْلتَِماِسَها. 

 :
ِّ
ِحيُح َأنََّها اَل ُتْعَلُم, َوَهَذا َيْصُلُح َأْن َيُكوَن َقْواًل آَخَر. َوَقاَل اْبُن اْلَعَربِي  الصَّ
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َقْد َتَظاَهَرِت اْْلََحاِديُث بِإِْمَكاِن اْلِعْلِم بَِها, َوَأْخَبَر بِِه َوَقاَل:  َوَأْنَكَر َهَذا اْلَقْوَل النََّوِويُّ 

ْنَكاِر َذلَِك.  الِِحيَن, َفََل َمْعنَى إِلِ  َجَماَعٌة مَِن الصَّ

َز فِيِه َأنَُّه َيَرى َأنََّها َلْيَلُة َأْرَبع   َعْن َأبِي ُيوُسَف  َوَنَقَل الطََّحاِويُّ  َوِعْشِريَن, َأْو  َقْواًل َجوَّ

 . َفُهَو َقْوٌل آَخرُ َسْبع  َوِعْشِريَن, َفإِْن َثَبَت َذلَِك َعنُْه 

, َوإِْن َكاَن  ُه إَِلى َبْعض  َهَذا آَخُر َما َوَقْفُت َعَلْيِه مَِن اْْلَْقَواِل, َوَبْعُضَها ُيْمكُِن َردُّ

 َظاِهُرَها التََّغاُيَر. 

فِي ِوْتر  مَِن اْلَعْشِر اْْلَِخيِر, َوَأنََّها َتنْتَِقُل َكَما ُيْفَهُم مِْن َأَحاِديِث  َأنََّهاَوَأْرَجُحَها ُكلَِّها: 

افِِعيَِّة َلْيَلُة إِْحَدى  َهَذا اْلَباِب, َوَأْرَجاَها َأْوَتاُر اْلَعْشِر, َوَأْرَجى َأْوَتاِر اْلَعْشِر ِعنَْد الشَّ

 ْبِن ُأَنْيس  َوِعْشِريَن, َأْو َثََلث  َوِعْشِريَن َعَلى 
ِ
, َوَعبِْد اهلل

 .  َما فِي َحِديِث َأبِي َسِعيد 
ُة َذلَِك. َمْت َأِدلَّ  . اهـ َوَأْرَجاَها ِعنَْد اْلُجْمُهوِر َلْيَلُة َسْبع  َوِعْشِريَن, َوَقْد َتَقدَّ

  اْلُخْدِريِّ  والصحيح أهنا يف العشر اْلواخر من رمضان؛ 
,  فَعْن َأبِي َسِعيد 

  َقاَل 
ِ
َل مِْن َرَمَضاَن, ُثمَّ اْعَتَكَف اْلَعْشَر اْْلَْوَسَط,   ملسو هيلع هللا ىلص: إِنَّ َرُسوَل اهلل اْعتََكَف اْلَعْشَر اْْلَوَّ

اَها فِي َناِحَيِة اْلُقبَِّة, ثُ  تَِها َحِصيٌر, َقاَل: َفَأَخَذ اْلَحِصيَر بِيَِدِه َفنَحَّ  َعَلى ُسدَّ
يَّة 
مَّ فِي ُقبَّة  ُتْركِ

َم النَّاَس, َفَدَنْوا مِنُْه, َفَقاَل: َأْطَلَع َرأْ  َل, َأْلَتِمُس َهِذِه  "َسُه َفَكلَّ إِنِّي اْعَتَكْفُت اْلَعْشَر اْْلَوَّ

ْيَلَة, ُثمَّ اْعَتَكْفُت اْلَعْشَر اْْلَْوَسَط, ُثمَّ ُأتِيُت, َفِقيَل لِي: إِنََّها فِي اْلَعْشِر اْْلََواِخِر, َفَمنْ   اللَّ

َوإِنِّي ُأِريُتَها َلْيَلَة ِوْترٍ، »َفاْعَتَكَف النَّاُس َمَعُه, َقاَل:  "َأْن َيْعَتكَِف َفْليَْعَتكِْف َأَحبَّ مِنُْكْم 

َفَأْصَبَح مِْن َلْيَلِة إِْحَدى َوِعْشِريَن, َوَقْد َقاَم إَِلى  «َوإِنِّي َأْسُجُد َصبِيَحَتَها فِي طِيٍن َوَماءٍ 

َماُء,  ْبِح, َفَمَطَرِت السَّ يَن َواْلَماَء, َفَخَرَج ِحيَن َفَرَغ  َفَوَكَف اْلَمْسِجُد,الصُّ َفَأْبَصْرُت الطِّ

 َلْيَلُة إِْحَدى 
َ
يُن َواْلَماُء, َوإَِذا ِهي ْبِح, َوَجبِينُُه َوَرْوَثُة َأْنِفِه فِيِهَما الطِّ  الصُّ

مِْن َصََلةِ

 .(1) "َوِعْشِريَن مَِن اْلَعْشِر اْْلََواِخرِ 
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, أهنا يف ليلة السابع والعشرين جزًما,  ن عدة من الصحابةثم إنه قد ثبتت ع

يف ليلة الواحد والعشرين, كما هو  ملسو هيلع هللا ىلص ء عن بعضهم أهنا وقعت لرسول اهللوجا

وكذلك ليلة الثالث والعشرين, كما يف حديث عبداهلل بن أنيس  حديث أبي سعيد  

 .وجاء أهنا يف ليلة الخامس والعشرين , 

, فهو على ظاهره, وال "من قام العام أدرك ليلة القدر": وأما قول ابن مسعود 

يريد أهنا يف كل العام, ولكن من قام ليل العام كله؛ البد أن يدرك ليلة القدر, ْلن ليلة 

: من قام كذا قول من قالو, خر من رمضان, وهي يف العامالقدر يف العشر اْلوا

من صلى العشاء يف جماعة "وروي عن سعيد بن المسيب: , رمضان أدرك ليلة القدر

َمْن َقاَم »: ملسو هيلع هللا ىلص , لكن اْلفضل أن يقيمها, ويصلي فيها, لقول النبي"فقد أدرك ليلة القدر

 . (1)«َلْيَلَة اْلَقْدِر إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلهُ 

 «ليلة القدر من وقت العشاء حتى كاد أن يدركهم الفالح» : ملسو هيلع هللا ىلصوقد صلى النبي  

  .ر  كما يف حديث أبي ذ
 :بيان الحكمة من إخفاء ليلة القدر

قال الحافظ ابن حجر ثم   (:1/455)في الفتح 

ْجتَِهاُد فِي اْلتَِماِسَها, بِِخََلِف َما َقاَل اْلُعَلَماُء:  
ِ
اْلِحْكَمُة فِي إِْخَفاِء َلْيَلِة اْلَقْدِر لَِيْحُصَل اال

َم َنْحُوُه فِي َساَعِة اْلُجُمَعِة.َلْو ُعيِّنَْت َلَها َلْيَلٌة اَلْقُتِصَر َعَلْيهَ   ا, َكَما َتَقدَّ

نَِة, َوفِي َجِميع  َرَمَضاَن, َأْو  ِرَدٌة ِعنَْد مِْن َيُقوُل إِنََّها فِي َجِميِع السَّ َوَهِذِه اْلِحْكَمُة ُمطَّ

َل  ًة, إاِلَّ َأنَّ اْْلَوَّ  .اهـبِِه.  ُثمَّ الثَّانِي َأْلَيُق  فِي َجِميِع اْلَعْشِر اْْلَِخيِر, َأْو فِي َأْوَتاِرِه َخاصَّ

 :بيان عالمات ليلة القدر
  قال الحافظ : َقْت َلُه َأْم اَل؟  َواْخَتَلُفوا َهْل َلَها َعََلَمٌة َتْظَهُر لَِمْن ُوفِّ

ء  َساِجدا. َفِقيَل: 
ْ
 َيَرى ُكلَّ َشي

                                                           

 (.110(, لمسلم )1601أخَجه ْعبخخري ) (2)
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 :ملسو هيلع هللا ىلص عن النبيوهذا الكَلم ال دليل عليه يثبت  قال أبو حممد ددهه اهلل تعاىل. 

 اْْلَْنَواُر فِي ُكلِّ َمَكان  َساطَِعًة َحتَّى فِي اْلَمَواِضِع اْلُمْظلَِمِة. َوقيل: : ثم قال 

 وهذا الكَلم أيًضا ال دليل عليه يثبت عن النبي: قال أبو حممد ددهه اهلل تعاىل 
 َكِة. َيْسَمُع َسََلًما, َأْو ِخَطاًبا مَِن اْلَمََلئِ َوقِيَل: : ثم قال  .ملسو هيلع هللا ىلص

 وهذا الكَلم أيًضا ال دليل عليه يثبت عن النبي : قال أبو حممد ددهه اهلل تعاىل

 .ملسو هيلع هللا ىلص

َقْت َلُه. َوقِيَل: : ثم قال   َعََلَمُتَها اْستَِجاَبُة ُدَعاِء َمْن ُوفِّ

 :قال أبو حممد ددهه اهلل تعاىل  

 الصحيح أنه يرجى استجابة الدعاء وأما الجزم فاهلل أعلم.

: :  ثم قال َبِريُّ , َوَأنَُّه اَل ُيْشَتَرُط لُِحُصولَِها َواْخَتاَر الطَّ َأنَّ َجِميَع َذلَِك َغْيُر اَلِزم 

, َواَل َسَماُعُه.  ء 
ْ
 ُرْؤَيُة َشي

 :وقد يستشعر اإلنسان يف تلك الليلة طمأنينة  قال أبو حممد ددهه اهلل تعاىل

 المَلئكة إلى اْلرض. نفس, وهدوء بال, وسكينة, وهذا لعله بسبب تنزل

أو لمن قامها  ,هل حصول األجر في ليلة القدر يكون لمن وفقت له
 وصالها؟
 قال الحافظ ابن حجر : 

َفَق َلُه َأنَُّه َقاَمَها َوإِْن َلْم َيْظهَ   ْر َواْخَتَلُفوا َأْيًضا َهْل َيْحُصُل الثََّواُب اْلُمَرتَُّب َعَلْيَها لَِمِن اتَّ

ٌء, أَ 
ْ
 ْو َيَتَوقَُّف َذلَِك َعَلى َكْشِفَها َلُه؟ َلُه َشي

َبرِ  ِل ذهب الطَّ , َوَجَماَعةٌ َوإَِلى اْْلَوَّ
ِّ
َوإَِلى الثَّانِي َذَهَب اْْلَْكَثُر, َوَيُدلُّ َلُه َما , ّي اْلَعَربِي

َفُيَوافِْقَها َوفِي َحِديِث  َوَقَع ِعنَْد ُمْسلِم  مِْن َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة بَِلْفِظ َمْن َيُقْم َلْيَلَة اْلَقْدرِ 

َقْت َلُه.   ُعَباَدَة ِعنَْد َأْحَمَد َمْن َقاَمَها إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُثمَّ ُوفِّ
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 :  َمْعنَى ُيَوافُِقَها َأْي َيْعَلُم َأنََّها َلْيَلُة اْلَقْدِر َفُيَوافُِقَها. َقاَل النََّوِويُّ

 ُيَوافُِقَها فِي َنْفِس اْْلَْمِر َوإِْن َلْم َيْعَلْم ُهَو َذلَِك. َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد َوُيْحَتَمُل: 

 , َمْن َيُقِم اْلَحْوَل ُيِصْب َلْيَلَة "َقاَل:  َعِن ابن َمْسُعود  َوفِي َحِديِث ِزرِّ ْبِن ُحَبْيش 

 , َوُهَو ُمْحَتِمٌل لِْلَقْوَلْيِن َأْيًضا. "اْلَقْدرِ 

َمْن َقاَم َلْيَلَة », َوفِي َحِديِث: «َمْن َقاَم َرَمَضانَ »فِي َحِديِث: َوَقاَل النََّوِويُّ َأْيًضا: 

: َمْن َقاَمُه َوَلْو َلْم ُيَوافِْق َلْيَلَة اْلَقْدِر َحَصَل َلُه َذلَِك, َوَمْن َقاَم َلْيَلَة اْلَقْدِر َفَواَفَقَها «اْلَقْدرِ 

ُح َحَصَل َلُه, َوُهَو َجار  َعَلى َما اْخَتاَرُه مِْن  ِذي َيَتَرجَّ َتْفِسيِر اْلُمَواَفَقِة بِاْلِعْلِم بَِها, َوُهَو الَّ

ْبتَِغاِء َلْيَلِة اْلَقْدِر َوإِْن َلْم َيْعَلْم 
ِ
فِي َنَظِري, َواَل ُأْنكُِر ُحُصوَل الثََّواِب اْلَجِزيِل لَِمْن َقاَم ال

ْق َلهُ بِهَ   ى ُحُصوِل الثََّواِب اْلُمَعيَِّن اْلَمْوُعوِد بِِه. َوإِنََّما اْلَكََلُم َعلَ , ا, َوَلْو َلْم ُتَوفَّ

 , ُعوا َعَلى اْلَقْوِل بِاْشتَِراِط اْلِعْلِم بَِها, َأنَُّه َيْخَتصُّ بَِها َشْخٌص ُدوَن َشْخص  َوَفرَّ

 . َخَر, َوَلْو َكاَنا َمًعا فِي َبْيت  َواِحد 
ِ
 َفُيْكَشُف لَِواِحِد َواَل ُيْكَشُف ْل

: َوَقاَل الطَّ  فِي إِْخَفاِء َلْيَلِة اْلَقْدِر َدلِيٌل َعَلى َكِذِب َمْن َزَعَم َأنَُّه َيْظَهُر فِي تِْلَك َبِريُّ

ا َلْم َيَخْف َعَلى ُكلِّ َمْن قَ  نَِة, إِْذ َلْو َكاَن َذلَِك َحقًّ ِر السَّ
ْيَلِة لِْلُعُيوِن َما اَل َيْظَهُر فِي َسائِ اَم اللَّ

نَِة َفْضًَل    َعْن َلَيالِي َرَمَضان. َلَيالِي السَّ

بَِأنَُّه اَل َينَْبِغي إِْطََلُق اْلَقْوِل بِالتَّْكِذيِب لَِذلَِك, َبْل َوتعقبه بن اْلُمنِيِر فِي اْلَحاِشَيِة: 

ٌم ُدوَن َيُجوُز َأْن َيُكوَن َذلَِك َعَلى َسبِيِل اْلَكَراَمِة لَِمْن َشاَء اهلُل مِْن ِعَباِدِه, َفَيْخَتصُّ بَِها َقوْ 

 
ُّ
, َوالنَّبِي نَِة  ملسو هيلع هللا ىلصَقْوم  َمَة, َوَلْم َينِْف اْلَكَراَمَة, َوَقْد َكاَنِت اْلَعََلَمُة فِي السَّ َلْم َيْحُصِر اْلَعَلَّ

نِيَن َينَْقِضي َرَمَضاُن ُدوَن   ُنُزوَل اْلَمَطِر َوَنْحُن َنَرى َكثِيًرا مَِن السِّ
تِي َحَكاَها َأُبو َسِعيد  الَّ

 اْعتَِقادَنا َأنَُّه اَل َيْخُلو َرَمَضاُن مِْن َلْيَلِة اْلَقْدِر.  َمَطر  َمعَ 

 
ِ
 َقاَل: َوَمَع َذلَِك َفََل َنْعَتِقُد َأنَّ َلْيَلَة اْلَقْدِر اَل َينَاُلَها إاِلَّ َمْن َرَأى اْلَخَواِرَق. َبْل َفْضُل اهلل

ْيَلَة َلْم َيْحُص  , َواِسٌع, َوُربَّ َقائِم  تِْلَك اللَّ ْل مِنَْها إاِلَّ َعَلى اْلِعَباَدِة مِْن َغْيِر ُرْؤَيِة َخاِرق 

ِذي َحَصَل َعَلى اْلِعَباَدِة َأْفَضُل.   َوآَخَر َرَأى اْلَخاِرَق مِْن َغْيِر ِعَباَدة , َوالَّ
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َ باالستقامة, َفإِنََّها تسحيل َأْن َتُكوَن إاِلَّ َكَراَمًة بِِخََل 
ِف اْلَخاِرِق, َفَقْد َواْلِعْبَرُة إِنََّما ِهي

 َيَقُع َكَراَمًة, َوَقْد َيَقُع فِْتنًَة, َواهلُل َأْعَلُم. 

 :
ِّ
 اْلَمْغِربِي

ِّ
َأنَُّه اْعتََبَر َلْيَلَة اْلَقْدِر, َوفِي َهِذِه اْْلََحاِديِث َردٌّ لَِقْوِل َأبِي اْلَحَسِن اْلَحْولِي

ْهِر َلْيَلَة اْْلََحِد, َفَلْم َتُفْتُه ُطوَل ُعُمِرِه, َوَأنََّها َتكُ  ُل الشَّ وُن َدائًِما َلْيَلَة اْْلََحِد ,َفإِْن َكاَن َأوَّ

ا, َوَلِزَم مِْن َذلَِك َأْن َتُكوَن فِي َلْيَلَتْيِن مَِن اْلَعْشِر  َكاَنْت َلْيَلَة تِْسع  َوِعْشِريَن, َوَهُلمَّ َجرًّ

 ْمَسٌة. اْلَوَسِط لَِضُروَرةِ َأنَّ َأْوَتاَر اْلَعْشِر َخ 

َر َعنُْه َفَقاَل   : إِنََّها َتُكوُن َدائًِما َلْيَلَة اْلُجُمَعِة. َوَعاَرَضُه َبْعُض َمْن َتَأخَّ

ْجَماِع  َوَذَكَر َنْحَو َقْوِل َأبِي اْلَحَسِن, َوكََِلُهَما اَل َأْصَل َلُه, َبْل ُهَو ُمَخالٌِف إِلِ

مَ  َحاَبِة فِي َعْهِد ُعَمَر َكَما َتَقدَّ  التَّْوفِيق. الصَّ
ِ
, َوبِاهلل دِّ  فِي الرَّ

 .اهـ, َوَهَذا َكاف 

 

 

 * *
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 بيان ما يقال لمن أدرك ليلة القدر

  َعائَِشَة  َوَعنْ ) -706
ِ
َأَرَأْيَت إِْن َعلِْمُت َأيَّ َلْيَلة   ,َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

ُهما إِناَك َعُفو  »: َقاَل  ?َلْيَلُة اْلَقْدِر, َما َأُقوُل فِيَها  .(1) «ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي ُقولِي: اللا

, َواْلَحاكِمُ  َحُه التِّْرمِِذيُّ   (.َرَواُه اْلَخْمَسُة, َغْيَر َأبِي َداُوَد, َوَصحَّ

F ساق المصنف   :الشرح  :لبيان استحباب ذكر هذا الدعاء يف الحديث

والحديث قد رجح وقفه, وأعل , استجابًة للدعاءن أرجى الليالي ليلة القدر, م

باالنقطاع, كما يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة؛ ْلن عبد اهلل بن بريدة لم يسمع من 

, فهو  وقد توبع برواية أخوه سليمان بن بريدة, وهو قد عاصر عائشة,  عائشة

 على شرط مسلم؛ ْلن اإلمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي.

 .«َأَرَأْيَت إِْن َعِلْمُت َأيا َلْيَلٍة َلْيَلُة اْلَقْدرِ » :لهقو

 قال اإلمام النووي   (:8/27)في شرح مسلم 

َيْت َلْيَلُة اْلَقْدِر لَِما ُيْكَتُب فِيَها لِْلَمََلئَِكِة مَِن اْْلَْقَداِر َواْْلَْرَزاِق َقاَل اْلُعَلَماُء:  َوُسمِّ

                                                           

 (,3810)لْبن مخجه  (,3113)لْعرتمذي  (,812)« ع ص ْعيوم لْعليل » أخَجه ْعنسخ ي يف (1)

لهو يف لفيه ْنقطخع بين عبد ْهلل بن بَيدة لعخ ش .  (,1642)لْعحخكم  (,21384)لأح د 

لظخهَه أنه حسن  " (, لقخل فيه:463أحخديث مجل  ظخهَهخ ْعصح  عإلمخم ْعوْدعي رح ه ْهلل )

لقخل ْعدْرقطني يف كتخب يف تَج   عبد ْهلل بن بَيدة.  "ْعتهذيب هتذيب"لعكن يف  ,هبذْ ْإلسنخد

 (100)ص  "ع ص ْعيوم لْعليل "عم يس ع من عخ ش . لقد رلْه ْعنسخ ي يف ": "ْعسنن"ْعنكخح من 

تحف  "من حديث سلي خن بن بَيدة عن عخ ش  لمخ أظن سلي خن س ع من عخ ش  فإين عم أجد عه يف 

ع ص ْعيوم "ثم إنه قد ْختلف فيه على سفيخن ك خ يف  ,ح بخعتحديثإال هذْ لعم يصَ "ْألشَْف

علنسخ ي ليكفي علحديث أنه ال يجلم س خع سلي خن من عخ ش  لقد جخء ْعحديث موقوفًا  "لْعليل 

على عخ ش  لفيه عبد ْهلل بن جبيَ لكخن شَيُ مسَلق على ْعسلسل  مسَلق لْعَْلي عهذْ ْألثَ 

(, ليف ْعصحيح  2061حه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْع شكخة )لَح ْهـ. "عم أجد عه تَج  

(3331 .) 

 ص
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تِي َتُكونُ  نَِة.  َواْْلَجاِل الَّ  فِي تِْلَك السَّ

 ٿ ٿ}َتَعاَلى:  قولهوَ , [4:]ْعدخخن { ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}تعالى:  قولهكَ 

ُيْظِهُر لِْلَمََلئَِكِة َما َسَيُكوُن فِيَها  َوَمْعنَاهُ , [4:]ْعقدر { ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ا َسَبَق ِعلْ   َتَعاَلى بِِه, َوَتْقِديُرُه َلُه. َوَيْأُمُرُهْم بِِفْعِل َما ُهَو مِْن َوظِيَفتِِهْم, َوُكلُّ َذلَِك مِمَّ
ِ
 ُم اهلل

َيْت َلْيَلُة اْلَقْدِر لِ َوقِيَل:  َوَأْجَمَع َمْن ُيْعَتدُّ بِِه َعَلى ُوُجوِدَها , ِعَظِم َقْدِرَها َوَشَرفَِهاُسمِّ

ِحيَحِة اْلَمْشُهوَرِة.  ْهِر؛ لأِْلََحاِديِث الصَّ  .اهـَوَدَوامَِها إَِلى آِخِر الدَّ

ُهما إِناَك َعُفو  » :قوله أي كثير العفو والتجاوز العفو:  من أسماء اهلل : «اللا

 والصفح, وهو الذي يتجاوز ويصفح ويعفو عن عباده.

 قال الشوكاني  في النيل:  

(:  :قوله .)إنََّك َعُفوٌّ  بَِفْتِح اْلَعْيِن َوَضمِّ اْلَفاِء َوَتْشِديِد اْلَواِو ِصيَغُة ُمَباَلَغة 

ْيَلِة بَِهِذِه اْلَكلَِماِت.  :يِه َوفِ  َعاِء فِي َهِذِه اللَّ  اهـَدلِيٌل َعَلى اْستِْحَباِب الدُّ

ذكر  إثبات صفة المحبة هلل رب العالمين, وقد تقدم وفيه: «ُتِحبُّ اْلَعْفوَ » :قوله

 , وهي صفة تليق به سبحانه وتعالى.اْلدلة التي تثبت هذه الصفة هلل 

ففي مسلم: من حديث َأبِي ما رفع إليه شيء إال طلب العفو,  ملسو هيلع هللا ىلص ولذلك كان النبي

 , ُهَرْيَرَة 
ِ
َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد اهَّللُ َعْبًدا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اهلل

ِه إاِلا َرَفَعُه اهَّللُ  ا، َوَما َتَواَضَع َأَحٌد لِلا  .(1)«بَِعْفٍو، إاِلا ِعزًّ

 ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  داود:وكذلك عند أبي 
ِ
 ,  من حديث َعْبِد اهلل

ِ
َأنَّ َرُسوَل اهلل

يَما َبْينَُكْم، َفَما َبَلَغنِي ِمْن َحدٍّ َفَقْد َوَجَب »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص
 .(2)«َتَعافُّوا اْلُحُدوَد فِ

                                                           

 (.2188أخَجه مسلم ) (1)

(, لَححه ْإلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف َحيح 4881(, لْعنسخ ي )4311أخَجه أبو دْلد ) (2)

 ْعسنن.
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 تجاوز عني فيما مضى, ووفقني لفعل الخير فيما يأيت من :أي «َفاْعُف َعنِّي» :قوله

 عمري.

  قولهيحرص على أن يفهذا الدعاء جليل القدر, عظيم الخير, فعلى المسلم أن 

آخر,  يف دعائه، سواء كان يف السجود، أو يف عقب التشهد قبل التسليم، أو يف أي وقت

القدر وهي الوترة، وكذلك يف غير يف رمضان, ويف العشر اْلواخر منه, ويف ليالي 

 واهَّلل المستعان. رمضان، فليحرص عليه المسلم،

 

 

 

* *
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بيان حكم شد الرحال من أجل االعتكاف والعبادة 
 للمساجد الثالثة

 اْلُخْدِريِّ  َوَعنْ ) -707
    َأبِي َسِعيد 

ِ
َحاُل »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اَل ُتَشدُّ الرِّ

ُمتََّفٌق  .(1)«َذا، َواْلَمْسِجِد اأْلَْقَصىإاِلا إَِلى َثاَلَثِة َمَساِجَد: اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوَمْسِجِدي هَ 

 (.َعَلْيهِ 

F ساق المصنف  :الشرح  :لبيان حكم شد الرحال من أجل الحديث

 وأما شد الرحال للتجارة ال حرج فيها., اجد الثَلثةاالعتكاف والعبادة إلى المس

 وأما لقصد العبادة واالعتكاف ونحو ذلك : 

والمسجد النبوي, والمسجد  الثَلثة: المسجد الحرام, إال إلى المساجد فَل يشرع 

إال إذا كان شد الرحال من أجل طلب العلم, لوجود العلماء يف مكان معين, اْلقصى 

 أو مراكز ْلهل السنة, فهذا مما يستحب أيًضا.

 ."َباُب الُخُروِج فِي َطَلِب الِعْلمِ "يف صحيحه فقال:  وقد بوب اإلمام البخاري 

 ْبِن ": ثم قال 
ِ
, إَِلى َعْبِد اهلل  َمِسيَرَة َشْهر 

ِ
, فِي َوَرَحَل َجابُِر ْبُن َعْبِد اهلل ُأَنْيس 

, َقاَل: من حديث َأَنِس ْبِن َمالِك   :ويف سنن اإلمام الرتمذي ."َحِديث  َواِحد  

 
ِ
 : « َحتاى َيْرِجعَ َمْن َخَرَج فِي َطَلِب الِعْلِم َفُهَو فِي َسبِيِل اهَّللِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل

 .(2)«َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب َوَرَواُه َبْعُضُهْم َفَلْم َيْرَفْعهُ »: قال اإلمام الرتمذي 

َحاُل إاِلا إَِلى َثاَلَثِة َمَساِجَد » :قوله وهذا على الحصر, وقد ابتلي شيخ : «اَل ُتَشدُّ الرِّ

ذهب إلى تحريم شد الرحل إلى قرب  حيث بسبب هذه المسألة اإلسَلم ابن تيمية 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي

                                                           

 .(1361)لمسلم  (,1161)أخَجه ْعبخخري  (1)

(, ثم حسنه يف 1110إلمخم ْألعبخين رح ه ْهلل يف ْعضجيف  )(, لضجفه 2141ْأخَجه ْعرتمذي ) (2)

 (.88َحيح ْعرتايب لْعرتهيب )

 ص
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 قال اإلمام الصنعاني   (:211-3/218)في السبل 

ْعتَِكاُف إالَّ  
ِ
يَل: اَل َيِصحُّ اال

َنَُّه َقْد قِ
ِ
ْعتَِكاِف؛ ْل

ِ
اْعَلْم َأنَّ إْدَخاَل َهَذا اْلَحِديِث فِي َباِب اال

ُ َمَجاًزا َكَأنَُّه َقاَل: اَل َيْسَتِقيُم َشْرًعا َأْن فِي الثَََّلَثِة اْلَمَساِجِد. ُثمَّ اْلُمَراُد بِ 
النَّْفِي النَّْهي

َفَها ا تِي َشرَّ ِة الَّ ْت بِِه مِْن اْلَمِزيَّ ْختَِصاِصَها بَِما ُاْخُتصَّ
ِ
َياَرِة إالَّ َهِذِه اْلبَِقاُع ال هلُل ُيْقَصَد بِالزِّ

 َحَراِم: َواْلُمَراُد مِْن اْلَمْسِجِد الْ َتَعاَلى بَِها. 
ُّ
َيالِِسي ُهَو اْلَحَرُم ُكلُُّه؛ لَِما َرَواُه َأُبو َداُود الطَّ

 : ُه قِيَل لَُه: َهَذا اْلَفْضُل فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوْحَدُه َأْم فِي اْلَحَرِم؟ »مِْن َطِريِق َعَطاء  َأنا

هِ  ا َأَراَد  , «َقاَل: َبْل فِي اْلَحَرِم ُكلِّ َنَُّه َلمَّ
ِ
 .«َمْسِجِدي َهَذا»َقاَل: التَّْعيِيَن لِْلَمْسِجِد,   ملسو هيلع هللا ىلصَوْل

َنَُّه َلْم َيُكْن َوَراَءُه َمْسِجٌد كَ َواْلَمْسِجُد اْْلَْقَصى: 
ِ
 بَِذلَِك؛ ْل

َ
ي َما َقاَلُه بَْيُت اْلَمْقِدِس ُسمِّ

 . َمْخَشِريُّ بَِمْفُهوِم اْلَحْصِر َأنَُّه  َعَلى َفِضيَلِة اْلَمَساِجِد َهِذِه, َوَدلَّ َواْلَحِديُث َدلِيٌل: الزَّ

َحالِ  ُم َشدُّ الرِّ ِب,  لَِقْصِد َغيِْر الثَََّلَثةِ  ُيَحرَّ الِِحيَن َأْحَياًء َوَأْمَواًتا؛ لَِقْصِد التََّقرُّ  الصَّ
َكِزَياَرةِ

ََلِة فِيَها, َوَقدْ  ِك بَِها, َوالصَّ يُْخ  َولَِقْصِد اْلَمَواِضِع اْلَفاِضَلِة؛ لَِقْصِد التََّبرُّ َذَهَب إَلى َهَذا الشَّ

, َوبِِه َقاَل 
ُّ
د  اْلُجَوْينِي َوَيُدلُّ َعَلْيِه َما َرَواُه َأْصَحاُب , اْلَقاِضي ِعَياٌض, َوَطائَِفةٌ َأُبو ُمَحمَّ

نَِن مِْن إْنَكاِر َأبِي َبْصَرَة اْلِغَفاِريِّ َعَلى َأبِي ُهَرْيَرَة  َلْو ": ُخُروَجُه إَلى الطُّوِر َوَقاَل  السُّ

 .  َواْسَتَدلَّ بَِهَذا اْلَحِديِث, َوَواَفَقُه َأُبو ُهَرْيَرَة , "ْبَل َأْن َتْخُرَج َما َخَرْجتَأْدَرْكُتك قَ 
ُلوا َأَحاِديَث  وا بَِما اَل َينَْهُض, َوَتَأوَّ , َواْسَتَدلُّ م  َوَذَهَب اْلُجْمُهوُر إَلى َأنَّ َذلَِك َغيُْر ُمَحرَّ

لِيُل.اْلَباِب بَِتآوِ  ُلوُه الدَّ  يَل َبِعيَدة , َواَل َينْبَِغي التَّْأِويُل إالَّ َبْعَد َأْن َينَْهَض َعَلى ِخََلِف َما َأوَّ

 . اهـ

 وهو قبلة المسلمين أحياًء وأمواًتا.: «اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ » :قوله

 يوم.الذي أسس على التقوى من أول  ملسو هيلع هللا ىلص وهو مسجد النبي: «َوَمْسِجِدي َهَذا» :قوله

ساق  وكان المصنف , وهو مسجد بيت المقدس: «َواْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى» :قوله

هذا الحديث من أجل أن يبين أنه ال يجوز شد الرحال لَلعتكاف إلى أي مسجد, ما 

 عدا المساجد الثَلثة المستثناة بالحديث.
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وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على كتاب 
والحمد لله على  , ن بلوغ المرام للحافظ ابن حجرالصيام م

 .(3) التمام 

                                                           

 لكخن ْالنتهخء من كتخب ْعصيخم من كتخب بلوغ ْع َْم(  1)

 يف يوم ْعَْبع من ذي ْعقجدة ْعحَْم

 عجخم أربجين لأربج خ   لأعف من ْعهاَة ْعنبوي . 

عسخدس من ربيع ْألخَ عجخم ثالث  لأربجين لكخن ْالنتهخء من ْع َْجج  ْألخيَة يف ْ

 لأربع مئ  لأعف يف مكتب  ْعصحخب  بخعغيض .
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 001 ................................................................................ :املرأة اعتكاف مكان

 002 ........................................................................... :العام املسجد ضابط بيان

 001 ............................................. :النفاس أو, احليض عليها حصل إذا املعتكفة املرأة حكم

 009 ............................................................................ رمضان قيام فضائل بيان

 000 ................................. املسجد؟ يف أم, البيت يف تصىل أن أفضل وأهيام, الرتاويح صالة حكم
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 000 ............................................................................... :الرتاويح صالة وقت

 002 ............................................................................. :هوأكمل القيام أقل بيان

 001 .................................................................. :ملسو هيلع هللا ىلص النبي خصوصيات بعض بيان

 008 ........................................................... :العلم أهل عند املعتربة التوبة رشوط بيان

 009 ..................................................... رمضان من األواخر الشعر يف العبادة يف االجتهاد

 011 ............................................................. مرضان من األواخر العرش يف االعتكاف

 012 ................................................................................. االعتكاف بدء بيان

 011 .............................................................. للحاجة املعتكف من اخلروج مرشوعية

 012 .......................................................... :للحاجة معتكفه من املعتكف خروج حكم

 011 ........................................................................ اجلامع املسجد يف االعتكاف

 020 ................................................. نفسه عىل جعله إذا إال صيام املعتكف يلزم ال أنه بيان

 020 .........................................................................ووقتها القدر ليلة فضل بيان

 021 ............................................................:القدر ليلة تعيني يف العلم أهل أقوال بيان

 011 ................................................................... :القدر ليلة إخفاء من احلكمة بيان

 011 ............................................................................ :القدر ليلة عالمات بيان

 012 ........................... وصالها؟ قامها ملن أو, له وفقت ملن يكون القدر ليلة يف األجر حصول هل

 019 ..................................................................... القدر ليلة أدرك ملن يقال ما بيان

 020 .................................. الثالثة للمساجد والعبادة االعتكاف أجل من الرحال شد حكم بيان

 022 ............................................................................................الفهرس

 

 

 

 


