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          هل املواظبة على صيامهل املواظبة على صيام          
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 ::  ((((  عفا هللا عنهعفا هللا عنه  )) ))   مقدمة املصهفمقدمة املصهف                                                                            
وأشهد أن زلمًدا  ، احلمد هلل رب العادلني ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل  وحده ال شريك لو

 عبده ورسولو ، أما بعد :
 فهي أيام مباركات ، ؛ العشر األول من ذي احلجة:  فمن ادلنح الربانية ، والعطايا اإلذلية

 {2لفجر/}ا ((وليال عشر * )) والفجر :  فقال ، أقسم اهلل هبا

 :( 3)ة وقتاد ، (2)ورلاىد  ، (1)قال ابن عباس ) رضي اهلل عنهما ( 

 . (4) ول من ذي الحجة (()) العشر الأ 

 فقال : ،وقد حث النيب صلى اهلل عليو وسلم على العمل الصاحل فيها 

-الَعشرِ  أيَّامَ  يَعين-  األيَّامِ  ىذه ِمن َعزَّ وَجلَّ  اهللِ  إىل أَحب   فيها الصَّاِلحُ  الَعَملُ  أيَّامٍ  ِمن ما ))
 إالَّ َرُجلٌ  اهلِل، قال: وال اجِلهاُد يف َسبيلِ  اهلِل؟ وال اجِلهاُد يف َسبيلِ  اهلِل، قال: قالوا: يا َرسولَ  ،

                          (5) ((  ذلك ِبَشيءٍ  ِمن خرََج بِنَ ْفِسِو ومالِِو، مث مل يَرِجعْ 

                               
 ( . 36162ــ إسٕبدٖ صذ١خ : سٚاٖ اثٓ جش٠ش فٟ رفس١شٖ )  (1)

 ( . 36163إسٕبدٖ صذ١خ : سٚاٖ اثٓ جش٠ش فٟ رفس١شٖ ) ــ  (2)

 ( ٚف١ٗ : ) وٕب َُٔذذَّس أٔٙب َػْشش األضذٝ ( . 36163ــ إسٕبدٖ دسٓ : سٚاٖ اثٓ جش٠ش فٟ رفس١شٖ )  (3)

 ( طـ ) داس اٌذذ٠ش ( اٌمب٘شح . 521ــ  523/  11ــ جبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ ، رفس١ش اٌطجشٞ )  (4)

 ( ٚغ١شُ٘ .  656( ، ٚاٌزشِزٞ )  2431( ، ٚأثٛ داٚد )  363( ، ٚاٌجخبسٞ )  1361صذ١خ : سٚاٖ أدّذ ) ــ  (5)
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يتقربون إىل اهلل عز وجل يف ىذه األيام باألعمال الصاحلة ، وال سيما وكثري من الناس 

ول من الصيام ، لكن مسعنا ببعض الفتاوى اليت تقول بأن ادلواظبة على صيام العشر األُ 

 ذي احلجة بدعة !!

، ووزنو مبيزان الشرع ،  عوارهل ، وإظهاًرافكتبت ىذه ادلقالة ؛ لبيان ضعف ىذا الكالم 

  ل مع القائل .وحكم التعام
 وىي : ، وىذا ادلقال يتضمن مسائل

 . الصيام في عشر ذي الحجةمذاىب العلماء في حكم  أوًًل :

 . على استحباب صيام عشر ذي الحجةتدل أدلة عامة وخاصة  ثانًيا :

 . ن ورد عنو صيام ىذه اليام من السلفبيان بعض م   ثالثًا :

 . السلف إقرار صيام ىذه اليامن ورد عنهم من بيان بعض م   رابًعا :
 ول من ذي الحجة ،ن قال ببدعية المواظبة على صيام العشر الأ بيان مأت م سَّك م   خامًسا :

 .والجواب عليو 

 . ول من ذي الحجةحكم القول ببدعية صيام العشر الأ  سادًسا :

 . حكم التعامل مع قائل ىذا القول سابًعا :
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، وإن ي كأْن خطًأ فمني ومن الشيطان ، واهلل ورسولو )) فإن يكأ صوابًا فمن اهلل 

 (6) )) الدين النصيحة ((إذ  ؛ ن بصرين بعييبورحم اهلل مَ ،   (6) بريئان ((

 . (1) )) والمؤمن مرآة المؤمن ((

 وأسأل اهلل أْن يوفقين ويُ ْنِعم على عبده ادلسكني بالوصول إىل مراده عز وجل ، ، ىذا

  إنو جواد ؛ينفعين بو وادلسلمني  ينفعوأن جيعل ىذا البحث خالًصا لوجهو الكرمي ، وأن 

 . كرمي ، وىو باإلجابة كفيل ، وىو حسبنا ونعم الوكيل

ًِ اٌٍُٙ ٚسٍُ ٚثبسن ػٍٝ ِذّذ ، ٚػٍٝ آٌٗ ٚصذجٗ ٚسٍُ   .ٚص

  وكتبه : أبو عبد اهلل السكهدريوكتبه : أبو عبد اهلل السكهدري  

 ند أنور حمند مرسالند أنور حمند مرسالحمحم                                                                                                          

 هـ( 1441)  ن ذي القعدةم نيوالعشر رابعال األربعاء /

 م 2222/  7/  15الموافق 

 

 

                               
 .ٚٚسد ٔذٖٛ ػٓ اٌصذ٠ك ) سضٟ هللا ػٕٗ (  ( ، 2116ــ صذ١خ : ٚ٘ٛ ِٓ والَ اثٓ ِسؼٛد ) سضٟ هللا ػٕٗ ( سٚاٖ أثٛ داٚد )  (6)

 ( ٚغ١شّ٘ب . 4344( ٚأثٛ داٚد )  55ــ سٚاٖ ِسٍُ : )  (7)

 ( . 231ــ دسٓ : سٚاٖ اٌجخبسٞ فٝ ) األدة اٌّفشد ( )  (8)
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           ! ؟ ول من ذى الحجة بدعةالمواظبة على صيام العشر الأ ىل    

احلمد هلل رب العادلني ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل ، وحده ال شريك لو وأشهد أن زلمًدا  

 عبده ورسولو ، أما بعد :

 ول من األُ ( 3): القول ببدعية صيام العشر  ت برأسها يف زماننالَّ الفتاوي الىت طَ من 

 ول من ذى احلجة بدعة !! ا ممن يقول أن صيام العشر األُ أتعجب جدً ذي احلجة ، وأنا 

 ىذا كالم ال يصدر من رجل لو نظرة فقهية ، أو طَالع كتب أىل العلم .ألن ؛ 

 ليك بيان ذلك :إ، و  للصواب وىذا الكالم غلط منافٍ  

 

  كيف يكون بدعة ؟!)) أوًًل ((:

ادلذاىب فقد اتفقت  :األيام  هكلمة العلماء على استحباب صيام ىذوقد اتفقت  

ىذه األيام ، ووافقهم الظاىرية كما نص ابن حزم على   األربعة على استحباب صيام

 . ( ىاحمللَّ ) ذلك ىف 

                               
 اٌّمصٛد ثبٌؼشش ) اٌزسغ األٚي ( ألْ ص١بَ ٠َٛ إٌذش دشاَ ، ٚإّٔب ٠ُمبي : ) اٌؼشش ( ػٍٝ ٚجٗ اٌزغ١ٍت.ــ  (9)
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 ذلك :بيان وإليك 

 : الحنفيالمذىب ((  أوًًل )) 

 جاء في كتاب )) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ((:

 . (13)«  وأما صوم التطوع : فاأليام كلها زلل لو عندنا »

 

 جاء في كتاب )) الفتاوى الهندية ((:و 

 .( 11)« ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي احلجة »

 

 : المذىب المالكي (( )) ثانًيا

 ((:لشرح مختصر خليل  مواىب الجليل))  في كتابجاء 

 .( 12)« ..... أنو يستحب صيام عشر ذي احلجة : يعين ) وعشر ذي الحجة ( »

                               
 ٌجٕبْ . ( طـ ) داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ( ث١شٚد ـ 551/  2ــ ثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت اٌششائغ )  (12)

 ( طـ ) داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ . 222/  1ــ اٌفزبٜٚ إٌٙذ٠خ )  (11)

 ( طـ ) داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ . 312/  3ــ ِٛا٘ت اٌج١ًٍ ٌششح ِخزصش خ١ًٍ )  (12)
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 : جاء في كتاب )) الشرح الصغير على أقرب المسالك ((و 

 . (13)«  الثمانية اليام قبلو ــ عرفة ــوندب صوم  »:  قولو

 

 : المذىب الشافعي )) ثالثًا ((

 ((: جاء في كتاب )) روضة الطالبين

 . (14)«غري العيد ومن ادلسنون صوم عشر ذي احلجة  »

 

 :جاء في كتاب )) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ((و 

للخرب الصحيح ادلفضي  ؛ ةبل يتأكد صوم تسع ذي احلج ، سن) و ( يُ  »

 . (15)« ...ألفضليتها

                               
 ( طـ ) داس اٌفض١ٍخ ( . 125/  2ــ اٌششح اٌصغ١ش ػٍٝ ألشة اٌّسبٌه )  (13)

 ( طـ ) داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ . 254/  2اٌطبٌج١ٓ ) ــ سٚضخ  (14)

 ( طـ ) داس اٌفىش (  533ـ  433/  3ــ رذفخ اٌّذزبط ثششح إٌّٙبط ، ِغ دٛاشٟ اٌششٚأٟ ، ٚاٌؼجبدٞ )  (15)

 .ث١شٚد ـ ٌجٕبْ 
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 (:جاء في كتاب )) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (

سواء يف ذلك  ( الروضة) ويسن صوم الثمانية أيام قبل يوم عرفة كما صرح بو يف  »

 .(16)«احلاج وغريه ...... 

 :((النجم الوىاج بشرح المنهاج كتاب )) جاء في  و 

 .صوم عشر ذي احلجة: نومن ادلسنو  »

الغزايل ، وأحلق هبا  وىذه األيام وإن كانت داخلة يف صوم احلجة فلها مزية على باقيو

 .(16)« مقابلها من احملرم

 :((حاشية الشرقاوي على تحفة الطالب  جاء في كتاب ))و 

 : قال الشارح ، في معرض الكالم على صوم التطوع

وىذا التعبري أوىل من تعبري  .التسع من أولو  : ) وتسع ذي احلجة ( أي : قولو »

 مع أنو ال ينعقد ، العيدألنو يدخل يف ذلك يوم ( ؛ عشر ذي احلجة   ) بعضهم ب

 .....»(11) . 

                               
 ( 236/  3) ــ ٔٙب٠خ اٌّذزبط إٌٝ ششح إٌّٙبط ، ِغ دٛاشٟ اٌشجشاٍِسٟ ، ٚاٌّغشثٟ اٌشش١ذٞ  (16)

 .طـ ) داس اٌفىش ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ 

 .( طـ ) داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ  543/   2ــ  إٌجُ اٌٛ٘بط فٟ ششح إٌّٙبط )  (17)
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 : المذىب الحنبلي(( رابًعا  ))
 

 :كتاب )) اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ((جاء في  

وىو يوم  :يوم التاسع : وأفضلو. بال نزاع (( ويستحب صوم عشر ذي الحجة))  »

 . (13)«.... وعليو األصحاب ، وىذا ادلذىب .وىو يوم الًتوية :مث يوم الثامن ، عرفة

 جاء في كتاب )) شرح منتهى اإلرادات ((:و 

حلديث )) ما من أيام ؛  ول منوالتسعة األُ  : أي ) عشر ذي الحجة (سن صوم ويُ  »

) وآكده يوم عرفة  ، أحب إىل اهلل تعاىل من ىذه األيام العشر ((فيهن العمل الصاحل 

 .(23) ) كفارة سنتين (صومو  : أي ، وىو (

 جاء في كتاب )) كشاف القناع على متن اإلقناع ((:و 

حلديث ابن عباس مرفوًعا : )) ما من أيام  ) صوم التسع من ذي الحجة (سن ويُ  »

قالوا : يا رسول اهلل ، وال  ،العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهلل من ىذه األيام العشر 

                                                                                                   
 .( طـ ) داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ  313/  2ــ دبش١خ اٌششلبٚٞ ػٍٝ رذفخ اٌطالة )  (18)

 . ) داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ ، د ِذّذ دسٓ اٌشبفؼٟ( طـ  311/  3ــ اإلٔصبف )  (19)

 .ـ )  داس اٌفىش ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ ( ط 453/  1ــ ششح ِٕٙٝ اإلساداد )  (22)
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بنفسو ومالو ، فلم هاد يف سبيل اهلل ، إال رجل خرج وال اجل : اجلهاد يف سبيل اهلل ؟ قال

 . (21)يرجع من ذلك بشيء (( رواه البخاري 

   

 : المذىب الظاىري((  خامًسا ))

 : (( كتاب )) المأح لَّى باآلثارجاء في  

دلا حدثناه محام نا ؛ ونستحب صيام أيام العشر من ذي احلجة قبل النحر  :مسألة »

األعرايب نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن األعمش عن ابن مفرج نا ابن 

 م البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال : قال النيب صلى اهلل عليو وآلولمس

من أيام  ضل فيهن العملإلى اهلل فيهن العمل أو أف )) ما من أيام أحب  وسلم : 

إًل رجل خرج  ، قال : وًل الجهاد ؟ وًل الجهاد ، : يا رسول اهللقيل ، العشر

قال أبو زلمد : ىو عشر ذي احلجة ،  فلم يرجع من ذلك بشيء (( ، بنفسو ومالو

 . (22)والصوم عمل بر .... (( 

                               
 . ( طــ ) داس إد١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ 411/  2ــ وشبف اٌمٕبع )  (21)

 . أدّذ ِذّذ شبوش :طـ  ) داس اٌزشاس ( اٌمب٘شح ، د( ،  634( ، ِسأٌخ سلُ )  13/  6ــ اٌّذٍٝ )  (22)
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  كيف يكون بدعة ؟!((: )) ثانًيا

 : عامة وخاصة أدلةٌ ىذه األيام صيام وقد دل على استحباب 

 )) أما الدليل العام (( :

 :صلى اهلل عليو وسلم عباس رضي اهلل عنهما ، قال : قال رسول اهللعن عبد اهلل بن 

 ، -الَعشرِ  أيَّامَ  :يَعين– األيَّام ىذه ِمن َعزَّ وَجلَّ  اهللِ  إىل أَحب   فيها الصَّاِلحُ  الَعَملُ  أيَّامٍ  ِمن ما ))

خرََج  إالَّ َرُجلٌ  اهلِل، يف َسبيلِ قال: وال اجِلهاُد  اهلِل؟ وال اجِلهاُد يف َسبيلِ  اهلِل، قال: قالوا: يا َرسولَ 

 . (23)((  ذلك ِبَشيءٍ  ِمن بِنَ ْفِسِو ومالِِو، مث مل يَرِجعْ 

 وجو اًلستدًلل :

 .يدخل فيو الصيام ، لفظ عام  ( العمل الصاحل) 

 : ف ىف ثبوتوختلَ مُ ف )) وأما الدليل الخاص ((

  : عَليِو وسلََّم قاَلت اللَّوُ  صلَّى عن بَعِض أزواِج النَّيبي عن ُىنَ ْيَدة بن خالد عن امرأتو 

 ، وثالثَة أيَّاٍم  عاشوراءَ  ويومَ  ، احلجَّةِ  ذي تسعَ  يصومُ  عَليِو وسلَّمَ  اللَّوُ  صلَّى اللَّوِ  رسولُ  كانَ )) 

                               
( ،  656( ، ٚاٌزشِزٞ )  2431( ، ٚأثٛ داٚد )  363( ٚ٘زا ٌفظٗ ، ٚاٌجخبسٞ )  1361ــ صذ١خ : سٚاٖ أدّذ )  (23)

 .(  1626ٚاثٓ ِبجٗ ) 
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 . (24) (( ثننِي مَن الشَّهِر واخلميسَ إأوََّل  :من كلي َشْهٍر 

 

 كيف يكون بدعة ؟!((: )) ثالثًا

 منهم :، و مجاعة من السلف  عنَمْرِوي صيامها و 

 ،(  21)وعطاء (  26)ورلاىد ، ( 26)زلمد بن سريين و  ، (25)ابن عمر    رضى اهلل عنهما    

 . (23)وقتادة  ،واحلسن  ، ابن سريين : فضل صومها عن د يفوقد ور 

 

 كيف يكون بدعة ؟!((: )) رابًعا

فقالوا بتقدمي  ، عندما ُس ئ ل وا عن تقدميو على قضاء رمضان :السلفمجاعة من وقد أقره 

: ، وما قالوا أنو يريد صيام عشر ذي احلجة ومل ينكروا على السائل  ، قضاء رمضان

                               
 ٚغ١شُ٘ ، ٚفٟ سٕذٖ ِمبي(  2416( ٚاٌٍفع ٌٗ ، ٚإٌسبئٟ )  2436( ، ٚأثٛداٚد )  22334ــ سٚاٖ أدّذ )  (24)

 . - ػٍٝ لٛي األوضش -ِخزٍف فٟ صذجزٗ ، ٚاِشأرٗ ربثؼ١خ ِجٌٙٛخ اٌذبي ( ١ٕ٘ذح )

 .( طـ ) ِىزجخ اٌصفب ( اٌمب٘شح  356ــ ٌطبئف اٌّؼبسف ) صــ  (25)

 . ( طـ ) اٌفبسٚق اٌذذ٠ضخ ( اٌمب٘شح 3313ــ ِصٕف اثٓ أثٟ ش١جخ ) (26)

 ( . 3311ــ ِصٕف اثٓ أثٟ ش١جخ )  (27)

 ( . 3311ِصٕف اثٓ أثٟ ش١جخ ) ــ  (28)

 ( طـ ) ِىزجخ اٌصفب ( اٌمب٘شح . 355ــ ٌطبئف اٌّؼبسف ) صــ  (29)
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وممن     ومنهم من كره التطوع بصوم دلن عليو قضاء إال العشر   صيام ىذه األيام بدعة 

 أقره : 

 " . (33)وسعيد بن جبري (32)والنخعى  ،(31)واحلسن ، (33) (رضى اهلل عنو)أبو ىريرة  "

 

 كيف يكون بدعة ؟!((: )) خامًسا

 .ومل يقل بذلك أحد من السلف    فيما نعلم    

 َم ْن ِم ن السلف قال بأن صيام ىذه األيام بدعة ؟  -

 !! أخربونا إن كنتم صادقني

 :  ( رحمو اهلل )قال اإلمام أحمد 

 . (34) «إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام  »

                               
 ( طـ ) اٌّىزت اإلسالِٟ ( د األػظّٟ .   6613ــ إسٕبدٖ صذ١خ : سٚاٖ ػجذ اٌشصاق )  (32)

 ( طـ ) داس اٌذذ٠ش ( اٌمب٘شح . 1335جشٜ ) ( طـ ) اٌفبسٚق اٌذذ٠ضخ ( اٌمب٘شح ، ٚاٌسٕٓ اٌى 3636ٚاثٓ أثٟ ش١جخ ) 

 ( ٚف١ٗ: ) وشٖ أْ ٠ُزَطٛع ثصَٛ ٚػ١ٍٗ لضبء ِٓ سِضبْ ، إال اٌؼشش ( . 3366ــ أظش : ِصٕف اثٓ أثٟ ش١١جخ )  (31)

 ( . 3631( طـ ) اٌّىزت اإلسالِٟ ( د األػظّٟ ، اثٓ أثٟ ش١جخ )  6613ــ إسٕبدٖ صذ١خ : سٚاٖ ػجذ اٌشصاق )  (32)

 ( . 3631( ، اثٓ أثٟ ش١جخ )  6613ــ إسٕبدٖ صذ١خ : سٚاٖ ػجذ اٌشصاق )  (33)

 ( طـ ) داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ . 164/  1ــ س١ش أػالَ إٌجالء )  (34)
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 .فقولو ىو البدعة  (األيام بدعة صيام ىذه )  : ن قالمَ  ــ ولذلك أقول :

 . وى   و ق   ول ش  اذ م  ردود ع ل ى قائلو

 :  (رحمو اهلل  ) سأـئل  الشيخ ابن باز

 صيام عشر ذي الحجة بدعة ؟ : ما رأي سماحتكم في رأي من يقول

 . (35) «ى ذا ج اى ل يُ ع لَّ م ....  »قال : 

 

 

                               
 (. ٚ٘زا اٌسؤاي ضّٓ األسئٍخ اٌزٟ لُذِذ ٌٍش١خ  431/  15ــ ِجّٛع فزبٜٚ ِٚمبالد ِزٕٛػخ  الثٓ ثبص )  (35)

 ( ٘ـ ، ٚ٘زا ٔص اٌفزٜٛ :  1411ػبَ ) 

ِب ِٓ أ٠بَ ))  : ملسو هيلع هللا ىلصدض ػٍٝ اٌؼًّ اٌصبٌخ ف١ٙب، ٚاٌص١بَ ِٓ اٌؼًّ اٌصبٌخ ؛ ٌمٛي إٌجٟ  ملسو هيلع هللا ىلصفبٌشسٛي  ؛ زا جبً٘ ٠ُؼٍَُّ٘ »

 سج١ً هللا ٚال اٌجٙبد فٟ : ٚال اٌجٙبد فٟ سج١ً هللا؟ لبي، ٠ب سسٛي هللا:  لبٌٛا ،اٌؼًّ اٌصبٌخ ف١ٙٓ أدت إٌٝ هللا ِٓ ٘زٖ األ٠بَ اٌؼشش

 ((ٟء ٌُٚ ٠شجغ ِٓ رٌه ثش ، إال سجً خشط ثٕفسٗ ِٚبٌٗ ،
 .سٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ اٌصذ١خ

 أٔٗ صبِٙب، ُٚسٚٞ ػٕٗ أٔٗ ٌُ ٠صّٙب ؛ ٌىٓ اٌؼّذح ػٍٝ اٌمٛي، ملسو هيلع هللا ىلصِب صبَ ٘زٖ األ٠بَ ، فمذ ُسٚٞ ػٕٗ  ملسو هيلع هللا ىلصٌٚٛ وبْ إٌجٟ 

اٌمٛي أػظُ ِٓ اٌفؼً ، ٚإرا اجزّغ اٌمٛي ٚاٌفؼً وبْ آوذ ٌٍسٕخ؛ فبٌمٛي ٠ؼزجش ٌٛدذٖ، ٚاٌفؼً ٌٛدذٖ، ٚاٌزمش٠ش ٚدذٖ، فئرا لبي إٌجٟ 

  = :لبي ملسو هيلع هللا ىلص، صُ اٌزمش٠ش، ٚإٌجٟ  ، صُ اٌفؼً ، ٌىٓ اٌمٛي ٘ٛ أػظّٙب ٚألٛا٘ب  وٍٗ سٕخلٛالا أٚ ػّالا أٚ ألش فؼالا  ملسو هيلع هللا ىلص

 فئرا صبِٙب أٚ رصذق ف١ٙب فٙٛ ػٍٝ خ١ش ػظ١ُ  )- اٌؼشش : ٠ؼٕٟ -  اٌصبٌخ ف١ٙٓ أدت إٌٝ هللا ِٓ ٘زٖ األ٠بَِب ِٓ أ٠بَ اٌؼًّ ) = 

ِب ِٓ أ٠بَ أػظُ ػٕذ هللا ٚال أدت إ١ٌٗ ِٓ اٌؼًّ ِٓ ٘زٖ األ٠بَ )  : ملسو هيلع هللا ىلص؛ ٌمٌٛٗ  ، ٚ٘ىزا ٠ششع ف١ٙب اٌزىج١ش ٚاٌزذ١ّذ ٚاٌز١ًٍٙ

ألْ اٌّسأٌخ  ؛ ، ٚلذ روشٔب فزٜٛ اٌش١خ اثٓ ثبص٘ـ .أ«غ ٚفك هللا اٌج١ّ ( ٚاٌزذ١ّذ فأوضشٚا ف١ٙٓ ِٓ اٌز١ًٍٙ ٚاٌزىج١ش ، اٌؼشش

 ال ِٓ لجً . ، ِؼبصشح طٍذ ثشأسٙب فٟ ٘زا اٌٛلذ
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 مأت م سَّك من قال ببدعية المواظبة على صيام العشر الأول من ذي الحجة (()) 

 ول من ذي احلجة استدلوا على ذلك :ببدعية ادلواظبة على صيام العشر األُ  الن قمَ 

 قالت: ( رضي اهلل عنها ما ورد يف صحيح مسلم ، أن عائشة )

 . (36)( رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم صائًما في العشر قط ( )) ما

 الجواب عن ىذا اًلستدًلل :

 أجاب العلماء عن حديث عائشة بأجوبة ، منها :

 

 )) الول ((:

   ، نفي ، وحديث أم سلمة فيو إثبات ( غاية ما فيو : رضي اهلل عنها )عائشة حديث أن 

  . وادلثبت مقدم على النايف

 اإلمام البيهقي ) رحمو اهلل ( : قال

ْثِبُت أوىل ِمَن النَّايِف 
ُ
 . (36)س َمَع ما مضى من حديث ابن عبا ، وادل

                               
 . ( 2433( ، ٚأثٛ داٚد )  1166ــ  سٚاٖ ِسٍُ )  (36)

 ( طـ ) داس اٌذذ٠ش ( اٌمب٘شح . 1334اٌذذ٠ش سلُ ) ( رذذ  611/  4ــ اٌج١ٙمٟ ، اٌسٕٓ اٌىجشٜ )  (37)
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 )) الثاني ((:

 .أن النبي صلى اهلل عليو وسلم كان يترك بعض العمل خشية أن يأفرض على أمتو 

 قال الحافظ ابن حجر ) رحمو اهلل (:

)) ما رأيت رسول اهلل صلى اهلل  :داود وغريه عن عائشة قالتما رواه أبو د على ذلك وال يَرِ  »

الحتمال أن يكون ذلك لكونو كان يًتك العمل وىو حيب أن عليو وسلم صائًما العشر قط (( 

 . (31)«....  يعملو؛ خشية أن يفرض على أمتو

 

 )) الثالث ((:

 . عائشة لم تره : أنو لم يصم العشر لعرض أو مرض ، أو أن

 اإلمام النووي ) رحمو اهلل (:قال 

قال العلماء : ىذا احلديث مما يوىم كراىة صوم العشرة ، وادلراد بالعشر ىنا : األيام التسعة من 

فليس يف صوم ىذه التسعة كراىة ، بل ىي مستحبة  ؛ تأولأول ذي احلجة ، قالوا : وىذا مما يُ 

وقد سبقت األحاديث يف فضلو ،  ؛ال سيما التاسع منها ، وىو يوم عرفة و  ، اا شديدً استحبابً 

ما من أيام العمل  » : أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال  :البخاري وثبت يف صحيح
                               

 .( طـ ) داساٌذذ٠ش ( اٌمب٘شح  363( رذذ اٌذذ٠ش سلُ ) 533/  2ــ فزخ اٌجبسٞ ثششح صذ١خ اٌجخبسٞ )  (38)
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مل »تأول قوذلا : فيُ  « - يعين : العشر األوائل من ذي احلجة -الصاحل فيها أفضل منو يف ىذه 

وال  ؛ اا فيهمرض أو سفر أو غريمها ، أو أهنا مل تره صائمً  أنو مل يصمو لعارضِ  «يصم العشر 

عن  ىنيدة بن خالد ويدل على ىذا التأويل حديث .يلزم عن ذلك عدم صيامو يف نفس األمر 

كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  » : امرأتو عن بعض أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم قالت

 ثنني من الشهر واخلميساء ، وثالثة أيام من كل شهر : اإلحلجة ، ويوم عاشور يصوم تسع ذي ا

.   ويف روايتهما ) ومخيسني ( . واهلل أعلم ، والنسائي ، وأمحد ،  وىذا لفظو أبو داود ورواه «
(33) 
 

 )) الرابع ((:

(  األضحى لوم أن صوم العاشر )ألنو مع ؛ نفت صيام العشر كلها(  رضي اهلل عنها) أن عائشة 

 وقيل غري ذلك من الوجوه . ، حرام

 

 

 

                               
 . ( طـ ) داساٌىزت اٌؼ١ٍّخ ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ 1166( رذذ اٌذذ٠ش سلُ )  51/  4ــ صذ١خ ِسٍُ ثششح إٌٛٚٞ )  (39)
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 : )) تـنـبـيـو مهم ((                            

تُ حفظ لو مكانتو  ، أىل العلم واالجتهاد من العلماء    لو قال هبذا القول رجل من

 .مع حفظ مكانة ىذا العامل  ،، وال نعمل بو  و للدين ، وقولو الشاذ مردودمللمو وعَ وعِ 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ) رحمو اهلل (:

 بمكانة وأىلو اإلسالم من وىو ، حسنة وآثار صالحة قدم اإلسالم في لو الذى الجليل الرجل إن)) 

 مكانتو بقاء مع ، فيها يأتبع أن يجوز ًل -مأجور معذور فيها وىو- والزلة الهفوة منو تكون قد ، عليا

 . (43)((  المؤمنين قلوب في ومنزلتو

 تَ َع الِ ِم ني    كما ىو حال البعض    فهذا جاىل يُ علَّ م 
ُ
ونبني  ، ويُنصح ،   وإن كان أحد ادل

 .للناس أنو ليس من أىل العلم 

دَِّعى رجع إىل ك تب أىل العلم ادلعتمدة ىف
ُ
ادلذاىب الفقهية لوجد ذلك     ولو أن ىذا ادل

، ولو كلف نفسو بالرجوع دلصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أىب شيبة دلا قال  امسطرً 

  !! ذلك
                               

 ( طـ ) داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ( ث١شٚد ـ ٌجٕبْ 33/  6اٌفزبٜٚ اٌىجشٜ ) ــ  (42)



 ً٘ اٌّٛاظجخ ػٍٝ ص١بَ اٌؼشش األُٚي ِٓ رٞ اٌذجخ ثذػخ ؟

 19 

 . ملوالتقليد بُ غ ي ة التعا ،يا سيدى    لكنو اجلهل 

 واهلل أعلم ...

 ... وباهلل التوفيق

 وكتبو / أبو عبد اهلل                                                     

 زلمد بن أنور بن زلمد مرسال                                                     

 ( ى  1441ن من ذي القعدة ) يالرابع والعشر  :األربعاء 

 م 2121/  7/  15 : ادلوافق
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