سلسلة الدروس الفقهية

من

تأليف فضيلة الشيخ

د .ناصر بن صاحل بن عثمان املزيين

الصفحة 1

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه
ومن تمسك بسنته إلى يوم الدرين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد :
في هذا المرفق اثني عشر درسا في كتاب الصيام والتي شرحنا فيها ست وثالثين حديثا على ماورد في
أحاديث كتاب عمدة االحكام لإلمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة اهلل كنت شرحتها في عامي 1437هـ
و1438هـ في جامع اليرموك

()1

وكذلك لطالب العلم عبر برنامج ( الواتساب ) في مجموعة ( طالب

وطالبات العلم ) من جميع أنحاء العالم0
وقد تم بحمد اهلل تعالى تدوين وتحرير ماقلنا في تلك الدروس ورغبة في نشر العلم فإني أضع هذه
الوريقات بين يدي كل مسلم ومسلمة لتعم الفائدة0
واهلل المسؤل أن يديم علينا وعليكم نعمه وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعمال صالحا وأن يرزقنا
إخالص النية وحسن العمل0
وباهلل التوفيق وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

حمبكم وأخوكم يف اهلل
د .ناصر بن صاحل بن عثمان املزيين
إمام وخطيب جامع رأس تنورة  /الدمام
1438/8/1هـ
nnas5507@gmail.com

) (1في محافظة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية

الصفحة 2

الدرس األول
مقدمة :
أجل العبادات ،وقربة من أعظم القربات  ،وهو دأب الصالحين وشعار المتقين ،
الصيام عبادة من ِّ
يزكي اهلل به النفوس ويهذب الخلق  ،وهو مدرسة التقوى ودار الهدى  ،من دخله بنية صادقة واتباع
صحيح خرج منه محمل بالتقوى  ،وكان من الناجين في الدنيا واآلخرة0
وعليه فال غرو أن ترد في فضله نصوص كثيرة تبين آثاره وعظيم أجره ،وما أعده اهلل ألهله ،وتحث
المسلم على االستكثار منه  ،وتهون عليه ما قد يجده من عناء ومشقة في أدائه.
ولعلنا في أول درس أن نقدم قبل شرح األحاديث بعضا من الفوائد في هذا الباب:
تعريف الصوم
الصيام لغة  :هو اإلمساك عن الشيء.
وشرعا  :التعبد هلل تعالى باإلمساك عن األكل والشرب  ،وسائر المفطرات  ،من طلوع الفجر الصادق
إلى غروب الشمس.
وله ركنان وهما :
-1النية وهذا شرط في سائر العبادات  ،حيث يقصد الصائم اإلمساك عن المفطرات عبادة هلل عز وجل

والدليل قوله تعالى ( وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين له الدين ) ( )1وكذلك قوله عليه الصالة و السالم
 ( :إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )

()2

ِ
وه َّن
-2اإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والدليل قوله تعالى {فَ آاآلَ َن بَاش ُر ُ
ط آاألَبـي ِ
ِ
َس َو ِد ِم َن الآ َف آج ِر ثُ َّم
ض م َن الآ َخ آيط آاأل آ
ب اللَّهُ لَ ُك آم َوُكلُوا َوا آش َربُوا َحتَّى يَـتَبَـيَّ َن لَ ُك ُم الآ َخ آي ُ آ َ ُ
َوابآـتَـغُوا َما َكتَ َ
()3
الصيَا َم إِلَى اللَّآي ِل }
أَتِ ُّموا ِّ

) (1البينة 5
) (2رواه البخاري ومسلم
) (3البقرة 187

الصفحة 3

ويجب الصوم بأحد أمرين :
 -1رؤية هالله لقوله عليه الصالة والسالم ( إذا رأيتموه فصوموا(

()1

 -2إتمام شعبان ثالثين يوماً عند عدم الرؤية البصرية لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما ( التصوموا حتى
تروا الهالل والتفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له ) ( )2وفي رواية البخاري ( فإن غبي عليكم

فأكملوا عدة شعبان ثالثين ) ( )3وذلك ألن الشهر الهاللي ال يمكن أن يزيد عن ثالثين يوماً  ،وال يمكن

أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً  ،وعلم منه أنه ال يجب الصوم بمقتضى الحساب ،ألن الشرع علق هذا
الحكم بأمر محسوس وهو الرؤية.

الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن رأى الهالل حتى يقبل قوله :
الشرط األول  :أن يكون عدالً

الشرط الثاني  :أن يكون قوي البصر

وهنا مسألة  :هل تقبل شهادة األنثى برؤية الهالل؟
القول االول  /ال تقبل استدالالً بما جاء في السنة لقوله عليه السالم ( فإن شهد شاهدان)
شاهدة ال شاهد .

()4

والمرأة

القول الثاني  /تقبل شهادتها ألنه خبر ديني يستوي فيه الذكور واإلناث وهذا هو المذهب.
ويثبت دخول شهر رمضان
بشهادة واحد والدليل حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال  ( :تراءى الناس الهالل فأخبرت النبي
صلى اهلل عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه )

ويجب الصوم بشروط خمسة :
األول  :اإلسالم
) (1رواه البخاري  1900ورواه مسلم 1081
) (2رواه مسلم 1080
) (3رواه البخاري 1909
) (4رواه احمد ج 4ص 321
) (5سنن أبي داوود 2342

الصفحة 4

()5

الثاني  :التكليف بأن يكون بالغاً عاقالً.
الثالث  :القدرة احترازاً من العاجز والعجز قسمان :
()1

 -1طارئ كما في قوله تعالى  (:ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)
 -2الدائم كما في قوله تعالى  (:وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)

()2

حيث فسرها ابن عباس

رضي اهلل عنهما  :بالشيخ والشيخة إذا كانا ال يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً ووجه الداللة

من اآلية  :أن اهلل تعالى جعل الفدية عديالً للصوم لمن قدر ،فإذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية ،فصار
العاجز عجزاً ال يرجى زواله الواجب عليه اإلطعام عن كل يوم مسكيناً.

الشرط الرابع من شروط الصوم اإلقامة فال يجب على المسافر قال تعالى ( ومن كان مريضاً أو على سفر

فعدة من أيام أخر)

()3

الشرط الخامس الخلو من الموانع وهذا خاص بالنساء والمانع هو الحيض أو النفاس فال يلزمهما الصوم
وال يصح منهما إجماعاً لقوله عليه السالم ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )

()4

مفسدات الصوم
وهي على نوعين:
اوال  /من نوع االستفراغ كالجماع واالستقاء والحيض والحجامة ألنها تضعف بدن الصائم
ثانيا  /من نوع االمتالء كاألكل والشرب ألنه خالف حكمة الصوم
والمفطرات أصولها ثالثة األكل والشرب والجماع مذكورة في قوله تعالى (فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب
اهلل لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى
الليل )

()5

وأما سائر المفطرات فقد بينتها السنة النبوية وهي سبعة :
 -1الجماع وهذا عليه فدية مغلظة

 – 2االستمناء وهو انزال المني بإرادة وليس احتالم

 -3األكل والشرب

 -4ماكان بمعنى األكل والشرب مثل اإلبر المغذية

) (1البقرة 185
) (2البقرة 184
) (3البقرة 185
) (4رواه البخاري 1951
) (5البقرة 187

الصفحة 5

 -5اخراج الدم بالحجامة وغيره

 -6القيء عمدا وأما من ذرعة القي فال شيء عليه

 -7خروج دم الحيض والنفاس من المرأة
ويدخل في هذا السعوط وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق األنف ،ألن األنف منفذ يصل إلى
()1

وأما

المعدة ،فيعتبر مفطراً والدليل قوله عليه السالم (وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائماً )
االحتقان وهو إدخال األدوية عن طريق الدبر فالراجح أنها ال تفطر ألنه ال يطلق عليها اسم األكل
والشرب ال لغة وال عرفاً.
وأما االكتحال فالراجح أنه ال يفطر ،ولو وصل إلى الحلق؛ ألنه ليس أكل وال شرب ،وال في معنى
األكل والشرب وال يحصل به ما يحصل بهما  ،ومن خرج منه دم كقلع سن أو نزيف أنف أو أخذ عينة دم
الشي عليه لكن لو تبرع بدم أفطر0
ولعلنا بعد أن ننهي شرح أحاديث هذا الكتاب أن نعقد درسا مستقال في بعض المسائل واالحكام
المتعلقة بالصيام إن شاء اهلل تعالى
كما أنه قد ورد في فضل الصوم أحاديث كثر فمنها ماروى جابر رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه
وسلم قال( :الصوم جنة يستجن بها العبد من النار)

()2

وورد أن الصوم سبيل من سبل الجنة وباب من أبوابها ،فقد جاء عن أبي أمامة رضي اهلل عنه أنه قال:
يا رسول اهلل مرني بأمر ينفعني اهلل به ،قال( :عليك بالصوم فإنه ال مثل له)

()3

وخص الصوم بباب يسمى الريان ففي حديث سهل بن سعد رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه
وسلم قال( :إن في الجنة بابا يقال له الريَّان ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،ال يدخل منه أحد غيرهم،

يقال أين الصائمون؟ فيقومون ،ال يدخل منه أحد غيرهم ،فإذا دخلوا أغلق ،فلم يدخل منه أحد)

()4

والصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة ،عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل
عليه وسلم قال( :الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ،يقول الصيام :أي رب منعته الطعام والشهوات
()5
بالنهار فشفعني فيه ،ويقول القرآن :منعته النوم بالليل فشفعني فيه ،قال :فيُ َش َّفعان)
والصوم من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ،عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى

) (1صحيح ـبي داوود لأللباني 142وذكره النووي في شرح مسلم ج 3ص105
)(2صحيح الجامع لأللباني  3867وفي مجمع الزوائد ج 3ص183
)(3صحيح الموارد لأللباني 769
) (4رواه البخاري  1896ومسلم 1152
) (5مسند اإلمام أحمد  118/10و صحيح الجامع لأللباني 3882

الصفحة 6

اهلل عليه وسلم قال( :من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)

()1

ويكفي في فضيلة الصيام أنه هلل وحده وأن اهلل يعطى الصائم أجره بغير حساب ،وجاء عن أبي هريرة
رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :قال اهلل تعالى :كل عمل ابن آدم له إال الصيام،
()2

فإنه لي وأنا أجزي به )

وأيضا حديث (كل عمل ابن آدم يضاعف ،الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة

ضعف قال اهلل عز وجل إال الصوم ،فإنه لي وأنا أجزي به ،يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان
فرحة عند فطره ،وفرحة عند لقاء ربه )

()3

الحكمة من مشروعية الصيام
َّ ِ
ِ
ام
ب َعلَآي ُك آم ِّ
الصيَ ُ
ين َ
آمنُوا ُكت َ
الحكمة من مشروعية الصوم جاء نصا كما في قوله تعالى ( يَا أَيـُّ َها الذ َ
()4
َّ ِ
ِ
ين ِم آن قَـ آب ِل ُك آم لَ َعلَّ ُك آم تَـتَّـ ُقو َن )
ب َعلَى الذ َ
َك َما ُكت َ
فالصيام وسيلة لتحقيق التقوى  ،والتقوى هي فعل ما أمر اهلل تعالى به  ،وترك ما نهى عنه  ،وقد ذكر
العلماء رحمهم اهلل بعض الحكم من مشروعية الصيام فمنها :
َن َّ ِ
 -1أ َّ
ِّعم.
الص آو َم َوسيلَةٌ إلَى ُش آك ِر النـ آ

 -2أ َّ
الص آو َم َو ِسيلَةٌ إلَى ترك المحرمات .
َن َّ

الصوِم التغلب على َّ ِ
 -3أ َّ ِ
الشهو ِ
َّ
ت
ت آامتَـنَـ َع آ
اع آ
ت تَ َمن آ
س إذَا َشبِ َع آ
ات َ ،وإِذَا َج َ
َن في َّ آ
َّت َّ َ َ
الش آه َوة  ،ألَن النَّـ آف َ
اب من استطَ ِ
ش َر َّ
اءةَ فَـلآيَتَـ َزَّو آج
َع َّما تَـ آه َوى َ ،ولِ َذا قَ َ
ال النَّبِ ُّي صلى اهلل عليه وسلم  ( :يَا َم آع َ
الشبَ ِ َ آ آ َ َ
اع م آن ُك آم الآبَ َ
فَِإنَّه أَغَ ُّ ِ
الص آوِم  ،فَِإنَّهُ لَهُ ِو َجاءٌ ) (. )5
ص ُن لِ آل َف آر ِج َ ،وَم آن لَ آم يَ آستَ ِط آع فَـ َعلَآي ِه بِ َّ
ُ
ص ِر َ ،وأ آ
َح َ
ض للآبَ َ
وجب لِ َّ ِ
ِ
ِ
 -4أ َّ
ساكِي ِن
َن َّ
الص آو َم ُم ٌ
لر آح َمة َوال َآعطآف َعلَى ال َآم َ

لش آيطَ ِ
الص آوِم قَـ آه ٌر لِ َّ
ان  ،وإضعاف له  ،فتضعف وسوسته لإلنسان  ،فتقل منه المعاصي  ،وذلك ألن
 -5فِي َّ
ِ ()6
( َّ
ي ِم آن اإلنسان َم آج َرى َّ
الدم )
الش آيطَان يَ آج ِر َ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل ( وال ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب  ،وإذا أكل أو
شرب اتسعت مجاري الشياطين  -الذي هو الدم  -وإذا صام ضاقت مجاري الشياطين  ،فتنبعث القلوب
) (1رواه البخاري  2014ومسلم 760
) (2رواه البخاري  1904ومسلم 1151
) (3رواه مسلم 1151
) (4البقرة 183
) (5رواه البخاري  5065ومسلم 1400
) (6رواه البخاري  2038ومسلم 2175

الصفحة 7

إلى فعل الخيرات  ،وترك المنكرات )( )1ـ
 -6أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة اهلل تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطالع اهلل
عليه .
 -7وفي الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتها  ،والترغيب فيما عند اهلل تعالى .
 -8تعويد المؤمن على اإلكثار من الطاعات  ،وذلك ألن الصائم في الغالب تكثر طاعته فيعتاد ذلك .
فرضية الصيام
كما أن التشريع في فرض صيام شهر رمضان المبارك كان على مراحل :
كل شهر ،ويوم عاشوراء فعن جابر بن
المرحلة األولى :قبل فرض صيام رمضان كان صيام ثالثة أيام من ِّ
سمرة رضي اهلل عنه قال(( :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ،ويحثُّنا عليه
يأمرنا ،ولم ينهنا ،ولم يتعاهدنا عنده )
ويتعاهدنا عنده ،فلما فرض رمضان ،لم آ

()2

ٍ
ٍ
وعن معاذ بن ٍ
أحوال -
أحوال وأحيل الصيام ثالثة
جبل رضي اهلل عنه قال ( أحيلت الصالة ثالثة
إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصوم ثالثة ٍ
فذكر أحوال الصالة  -ثم قال في الصوم ( َّ
أيام من كل
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين
ب َعلَآي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ب َعلَى الذ َ
ام َك َما ُكت َ
ين آ ََمنُوا ُكت َ
شهـ ٍر ،ويصوم يوم عاشـوراء ،فأنزل اهلل تعالى{ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
طعم كل ٍ
ِمن قَـبلِ ُكم} إلى قوله{ :طَعام ِمس ِكي ٍن}( )3فكان من شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر وي ِ
يوم
ُ
َ
َ
َُ آ
آ آ آ
)
4
(
مسكينًا أجزأه ذلك ،وهذا ٌ
ضا َن الَّ ِذي أُنآ ِز َل فِ ِيه الآ ُق آرَآ ُن} إلى {أَيَّ ٍام
حالل ،فأنزل اهلل تعالىَ { :ش آه ُر َرَم َ
ُخ َر} ،فثبت الصيام على َمن شهد الشهر ،وعلى المسافر أن يقضي ،وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز
أَ
()5
اللَّ َذيآ ِن ال يستطيعان الصوم)
المرحلة الثانية  :لما فرض صيام رمضان كان على التخيير فمن شاء صام ومن شاء أفطر َّ
وأدى الفدية قال
اهلل تعالى { :وعلَى الَّ ِذين ي ِطي ُقونَه فِ آديةٌ طَع ِ
وموا َخ آيـ ٌر لَ ُك آم
ام م آس ِكي ٍن فَ َم آن تَطََّو َ
ََ
ع َخ آيـ ًرا فَـ ُه َو َخ آيـ ٌر لَهُ َوأَ آن تَ ُ
َُ ُ َ َُ
صُ
()6
إِ آن ُك آنتُ آم تَـ آعلَ ُمو َن}
نسخ هذا الحكم بقوله تعالى { :فَ َم آن َش ِه َد ِم آن ُك ُم َّ
ص آمهُ}
المرحلة الثالثةُ :
الش آه َر فَـلآيَ ُ

) (1مجموع الفتاوى ج 25ص 246
) (2رواه مسلم 2652
) (3البقرة184 :
) (4البقرة185 :
) (5رواه االمام احمد  246/5وأبوداوود 507
) (6البقرة184 :
) (7البقرة185 :
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()7

فعن سلمة بن

األكوع رضي اهلل عنه قال :لما نزلت هذه اآلية {و َعلَى الَّ ِذ ِ
ِ
ام ِم آس ِكي ٍن} كان من أراد أن
ين يُطي ُقونَهُ ف آديَةٌ طَ َع ُ
َ
َ

يفطر ويفتدي ،حتى نزلت اآلية التي بعدها فنسختها )

()1

عندها جاء الت خصيص باإلفطار في رمضان في حالين األول المرض والثاني حال السفر فله في هذين
ُخ َر} ثم
{وَم آن َكا َن َم ِري ً
ضا أ آَو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم آن أَيَّ ٍام أ َ
الحالين أن يفطر ،ثم يقضي بعد رمضان قال تعالىَ :
ِ ِ
ِ ِ
ختمت آيات الصيام بقوله تعالى{ :يُ ِري ُد اهللُ بِ ُك ُم اليُ آس َر َوالَ يُ ِري ُد بِ ُك ُم العُ آس َر َولتُ آكملُوا الع َّد َة َولتُ َكبِّـ ُروا اهللَ
()2
َعلَى َما َه َدا ُك آم َولَ َعلَّ ُك آم تَ آش ُك ُرو َن}
النبي صلى اهلل
وقد كان فرضية الصيام في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة الشريفة ،حيث صام ُّ

عليه وسلم تسع سنين.

مباحا ليلةَ الصيام ،بشرط أالّ ينام وقال البراء بن
كما أن األكل والشرب والجماع في بداية األمر كان ً
ٍ
صائما ،حضر اإلفطار،
عازب رضي اهلل عنه ( كان أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم إذا كان الرجل ً
فنام قبل أن يفطر ،لم يأكل ليلته وال يومه حتى يمسي ،وإن قيس بن صرمة األنصاري رضي اهلل عنه كان
فأطلب لك ،وكان
أنطلق
صائما ،فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت :ال ولكن
ُ
ً
ُ
يومه يعمل ،فغلبته عيناه ،فجاءته امرأته ،فلما رأته قالت :خيبة لك ،فلما انتصف النهار غُشي عليه ،فذكر
ذلك للنبي صلى اهلل عليه وسلم فنزلت هذه اآلية{ :أ ِ
الرفَ ُ ِ ِ
سائِ ُك آم} ففرحوا بها
ُح َّل لَ ُك آم لَآيـلَةَ ِّ
الصيَ ِام َّ
ث إلَى ن َ
ط األَبـي ِ
ِ
َس َو ِد ِم َن ال َف آج ِر ثُ َّم أَتِ ُّموا
ض م َن ال َخ آيط األ آ
{وُكلُوا َوا آش َربُوا َحتَّى يَـتَبَـيَّ َن لَ ُك ُم ال َخ آي ُ آ َ ُ
ً
فرحا شدي ًدا ،ونزلتَ :
()3
ام إِلَى اللَّآي ِل}
ِّ
الصيَ َ
وأورد اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره سبب نزول قوله تعالى ( َعلِ َم اهللُ أَنَّ ُك آم ُك آنتُ آم تَ آختَانُو َن
اب َعلَآي ُك آم َو َع َفا َع آن ُك آم ) ما َّ
حدث به عبداهلل بن كعب بن مالك رضي اهلل عنه عن أبيه كان
س ُك آم فَـتَ َ
أَنآـ ُف َ
حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد،
الناس في رمضان إذا صام الرجل ،فأمسى فنامُ ،
فرجع عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه من عند النبي صلى اهلل عليه وسلم ذات ٍ
ليلة وقد سهر عنده ،فوجد
نمت ،قال :ما نمت ،ثم وقع بها ،فغدا عمر إلى النبي صلى اهلل
امرأته قد نامت ،فأرادها ،فقالت :إني قد ُ
عليه وسلم فأخبره ،فأنزل اهلل تعالى {أ ِ
ِ
ِ
ث إِلَى نِ ِ
اس
ُح َّل لَ ُك آم لَآيـلَ َة ِّ
الصيَ ِام َّ
الرفَ ُ
اس لَ ُك آم َوأَنآـتُ آم لبَ ٌ
سائ ُك آم ُه َّن لبَ ٌ
َ
ِ
ِ
اب َعلَآي ُك آم َو َع َفا َع آن ُك آم فَاآلَ َن بَاش ُر ُ
س ُك آم فَـتَ َ
ب اهللُ
وه َّن َوابآـتَـغُوا َما َكتَ َ
لَ ُه َّن َعل َم اهللُ أَنَّ ُك آم ُك آنتُ آم تَ آختَانُو َن أَنآـ ُف َ
ط األَبـي ِ
ِ
ام إِلَى اللَّآي ِل
َس َو ِد ِم َن ال َف آج ِر ثُ َّم أَتِ ُّموا ِّ
ض م َن ال َخ آيط األ آ
لَ ُك آم َوُكلُوا َوا آش َربُوا َحتَّى يَـتَبَـيَّ َن لَ ُك ُم ال َخ آي ُ آ َ ُ
الصيَ َ
ِ
ود ِ
وه َّن وأَنآـتُم َعاكِ ُفو َن فِي المس ِ
ك يُـبَـيِّ ُن اهللُ آَيَاتِِه لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه آم
وها َك َذلِ َ
اج ِد تِل َ
آك ُح ُد ُ
اهلل فَالَ تَـ آق َربُ َ
َوالَ تُـبَاش ُر ُ َ آ
ََ
) (1رواه مسلم 1145
) (2البقرة187 :
) (3رواه البخاري 1816
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()1

يَـتَّـ ُقو َن}

وأورد اإلمام الطبري رحمه اهلل قول ابن عباس رضي اهلل عنهما في سبب نزول قوله تعالى { :أ ِ
ُح َّل لَ ُك آم
الرفَ ُ ِ ِ
سائِ ُك آم} إن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلَّوا العشاء ،حرم عليهم النساء
لَآيـلَةَ ِّ
الصيَ ِام َّ
ث إلَى ن َ
ناسا من المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد
والطعام إلى مثلها من القابلة ،ثم إن ً
العشاء منهم عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه فش َكوا ذلك إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأنزل اهلل
()2
تعالى ِ َ :
ِ
وه َّن}
اب َعلَآي ُك آم َو َع َفا َع آن ُك آم فَاآلَ َن بَاش ُر ُ
س ُك آم فَـتَ َ
{عل َم اهللُ أَنَّ ُك آم ُك آنتُ آم تَ آختَانُو َن أَنآـ ُف َ
{وُكلُوا َوا آش َربُوا َحتَّى يَـتَبَـيَّ َن لَ ُك ُم
والمقصود بتبيُّن الخيط األبيض من الخيط األسود في قوله تعالىَ :
ط األَبـي ِ
ِ
َس َو ِد ِم َن ال َف آج ِر }...إنما هو سواد الليل وبياض النهار في األفق0
ض م َن ال َخ آيط األ آ
ال َخ آي ُ آ َ ُ
هذا ما استطعنا جمعه وبيانه في هذا الدرس ولعلنا في الدرس القادم أن نبدأ شرح االحاديث المتعلقة
بالصيام ان شاء اهلل تعالى0

) (1تفسير القرآن العظيم ابن كثير ج 1ص 501
) (2تفسير الطبري ج  3ص 493
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الدرس الثاني
المؤلف اإلمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة اهلل قدم باب صدقة الفطر على أحاديث كتاب الصيام
ولعلنا أن نؤخرها إلى حين االنتهاء من شرح االحاديث كما أرجأ اهلل تعالى مشروعيتها في نهاية الشهر 0
ِ
الصيَ ِام
اب ِّ
كتَ ُ
ص آوِم يَـ آوٍم  ،أ آَو يَـ آوَم آي ِن إالَّ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ - 178ع آن أَبِي ُه َريآـ َرَة  قَ َ
ول اللَّ ِه  (( : ال تَـ َق َّد ُموا َرَم َ
ضا َن بِ َ
ص آمهُ )) .
ص آوماً فَـلآيَ ُ
وم َ
ص ُ
َر ُجالً َكا َن يَ ُ
ولفظه عند البخاري ( ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إال أن يكون رجل كان يصوم

صومه فليصم ذلك اليوم ) وهذا الحديث لبيان حكم الصوم قبل دخول شهر رمضان0

ضا َن ) أصلها ال تتق ّدموا  ،كما في قوله تعالى َ ( :والَ تَـيَ َّم ُمواآ
وقوله عليه السالم (ال تَـ َق َّد ُموا َرَم َ
يث ) يعني ال تتيمموا الخبيث وال تقصدوه  ،وفيه رد على َمن ك ِره أن يُقال " رمضان " دون تقييده
الآ َخبِ َ
بشهر والحديث الذي يقول ( ال تقولوا رمضان  ،فإن رمضان اسم من أسماء اهلل ولكن قولوا شهر رمضان
()1

) فهو ضعيف جداً بل حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع0
قال النووي رحمه اهلل قَـوله صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم  ( :ال تـ َق َّدموا رمضان بِ ِ ٍ
ص آوم يَـ آوم  ،أ آَو يَـ آوَم آي ِن إالَّ َر ُجالً
َ ُ ََ َ َ َ
آ َ
َآ ََ َ
ِ
ضان بِصوِم يـوم ويـومي ِن  ،لِمن لَم يص ِ
ِِ
ادف
َّه ِي َع آن ا آستِ آقبَال َرَم َ
َّص ِريح بِالنـ آ
ص آمهُ ) فيه الت آ
َ آ َ آ َ َ آ َآ
َآ آ َُ
ص آوماً فَـلآيَ ُ
وم َ
ص ُ
َكا َن يَ ُ
()2
ِ
ِ
ادة فَـ ُه َو َح َرام )
اد َ
ف َع َ
صَ
َع َ
ادة لَهُ أ آَو يَصلهُ بِ َما قَـ آبله  ،فَِإ آن لَ آم يَصلهُ َوال َ
ِ
ش ُّ ِ ِ
ِ
اس ٍر ر ِ
صلَّى
ض َي اللَّهُ َع آنهُ قَ َ
ام الآيَـ آو َم الَّ ِذي يَ ُ
صى أَبَا الآ َقاس ِم َ
َّاس فَـ َق آد َع َ
صَ
ال ( َم آن َ
و َع آن َع َّما ِر بآ ِن يَ َ
ك فيه الن ُ
َّ ()3
اللَّهُ َعلَآي ِه َو َسل َم )
ص آوِم يَـ آوٍم  ،أ آَو يَـ آوَم آي ِن) ظاهر الحديث النهي عن تقديم شهر رمضان بصيام يوم وال يومين ،
وقوله (بِ َ
وفي هذا الر ّد على أهل البدع المتنطّعين الذين يتق ّدمون صيام رمضان بيوم أو يومين إما ُمخالفة ألهل السنة
كالرافضة  ،وإما احتياطاً  ،وإما أنهم يقولون بالعدد دون اعتبار الرؤية0
ص آمهُ) فيه فضيلة لمن كان يُحافظ على النوافل فلم يستث ِن إال من
ص آوماً فَـلآيَ ُ
وم َ
ص ُ
وقوله (إالَّ َر ُجالً َكا َن يَ ُ
كان له صيام يصومه  ،كمن يصوم يوماً ويُفطر يوماً  ،ومثله من يصوم االثنين والخميس  ،فإذا وافق نهاية
شعبان يوم خميس أو يوم اثنين وكان تعو ّد صيام تلك األيام فإنه يصوم وال يشمله النهي .

) (1قال االمام النووي كما في األذكار ص  889وهذا الحديث ضعيف
) (2النووي على شرح مسلم ج 7ص194
 3رواه الترمذي ( )686والنسائي ()2188
)(
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وفي هذا الحديث مسألتين مهمتين :
وس ِّمي يوم شك
أوال  /حكم صوم الشك وهو يوم الثالثين من شعبان إذا لم يـُ َر الهالل بسبب الغيم ُ ،

ألنه يحتمل أن يكون يوم الثالثين من شعبان  ،ويحتمل أن يكون اليوم األول من رمضان .
قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل في فتح الباري ِ ِ ( :
ك أل َّ
ص آوم يَـ آوِم َّ
الش ِّ
الص َحابِ َّي
َن َّ
آ
استُد َّل بِه َعلَى تَ آح ِريم َ
ِ ِ ()1
ك ِم آن قِبَ ِل َرأآيه )
ال يَـ ُق ُ
ول َذلِ َ
()2
ص آو َم ا َّ
لد آه ِر
ب بِأَ آن َكا َن َع َ
ادتُهُ َ
وقال اإلمام النووي رحمه اهلل ( أ ََّما إ َذا َ
ص َامهُ تَطَُّو ًعا  ،فَِإ آن َكا َن لَهُ َسبَ ٌ
ٍ
ٍ
ِ ٍ
ِ ِ
ٍ ِ
َص َحابِنَا . . .
صَ
ص آوُمهُ بِال خالف بَـ آي َن أ آ
ادفَهُ َج َاز َ
ص آو َم يَـ آوم ُم َعيَّ ٍن َكيَـ آوم االثآـنَـ آي ِن فَ َ
ص آو َم يَـ آوم َوفط َآر يَـ آوم  ،أ آَو َ
أ آَو َ
ودلِيلُه ح ِديث أَبِي هريـرةَ  ( :ال تـ َق َّدموا رمضان بِ ِ
ص آمهُ ) ،
ََ ُ َ ُ
ص آوًما فَـلآيَ ُ
صوم َ
ص آوم يَـ آوم َوال يَـ آوَم آي ِن إِال َر ُجل َكا َن يَ ُ
َ ُ ََ َ َ َ
ُ َآ َ
ام ) اهـ
ص آوُمهُ َح َر ٌ
ب فَ َ
َوإِ آن لَ آم يَ ُك آن لَهُ َسبَ ٌ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل ( واختلف العلماء رحمهم اهلل في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو
نهي كراهة ؟ والصحيح أنه نهي تحريم  ،السيما اليوم الذي يشك فيه )

()3

ثانيا  /حكم الصيام بعد النصف الثاني من شعبان حيث ورد حديث َع آن أَبِي ُه َريآـ َرةَ رضي اهلل عنه أ َّ
َن
رس َ ِ
وموا )( )4مع أن مفهوم قوله صلى اهلل
صلَّى اللَّهُ َعلَآي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ص َ
ف َش آعبَا ُن فَال تَ ُ
ال  ( :إِ َذا انآـتَ َ
ول اللَّه َ
صُ
َُ
ص آوِم يَـ آوٍم  ،أ آَو يَـ آوَم آي ِن ) يدل على إباحة الصيام قبل رمضان بثالثة أيام
عليه وسلم ( ال تَـ َق َّد ُموا َرَم َ
ضا َن بِ َ

فصاع ًدا0

وقد اختلف العلماء رحمهم اهلل في الجمع بين هذين الحديثين ،مع حدوث صيامه صلى اهلل عليه
وسلم ألكثر شعبان وأرجح األقوال في المسألة أن من كان يصوم قبل منتصف شعبان فله أن يصوم بعده
من غير كراهية ألن ذلك هو فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم ومن لم يكن يصوم قبل منتصف شعبان فيكره
له الصيام بعد منتصفه لهذا الحديث ،إلى أن يبقى منه يوم أو يومين فيكون صيامها محرما0
قال الشيخ ابن باز رحمه اهلل ( والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف أما من صام أكثر
الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة )

()5

) (1فتح الباري ج 6ص 147
) (2في المجموع ج 6ص400
) (3شرح رياض الصالحين ج 3ص394
 4صححه األلباني في صحيح الترمذي ()590
)(
) (5مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ج  15ص 385
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وأما حكمة النهي تتمثل في :
أ – تمييز العبادات بعضها عن بعض  ،فتُميّز النوافل عن الفرائض

ب – النهي عن التكلّف والغلو لقوله صلى اهلل عليه وسلم ( إياكم والغلو في الدين  ،فإنما أهلك من كان

قبلكم الغلو في الدين )

()1

وننبه هنا إلى انه ال يدخل في النهي عن الصيام قبل رمضان كل ما كان من الصيام المعتاد الذي
يوما ،او كان يصوم االثنين والخميس  ،أو كان
يوما ويترك ً
يصومه الشخص ،فهذا جائز مثال من كان يصوم ً

يصوم أكثر شعبان ،ويدل على هذا ما جاء عن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت( :ما رأيت رسول صلى اهلل

عليه وسلم صام شهرين متتابعين إال إنه كان يصل شعبان برمضان) (.)2

وهذا من الصيام المعتاد الداخل في االستثناء الوارد في الحديث ،قال مجاهد رحمه اهلل :إذا كان
رجل يديم الصوم فال بأس أن يصله )

()3

وكذلك من بقي عليه قضاء شيء من رمضان ،فيجب عليه صيامه ما بقي شيء من شهر شعبان ولو كان
قبل رمضان بيوم او يومين0
وأما الحديث الثاني وهو حديث
ول اللَّ ِه  يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
َ - 179ع آن َع آب ِد اللَّ ِه بآ ِن عُ َم َر رضي اهلل عنهما قَ َ
ال َ :س ِم آع ُ
ول  (( :إذَا َرأَيآـتُ ُموهُ
وموا َ ،وإِذَا َرأَيآـتُ ُموهُ فَأَفآ ِط ُروا  ،فَِإ آن غُ َّم َعلَآي ُك آم فَاقآ ُد ُروا لَهُ )) .
فَ ُ
صُ
وجاء في رواية لمسلم  ( :الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتم الهالل فصوموا ) وفي راية للبخاري  ( :ال
تصوموا حتى تروا الهالل ) وفي رواية له من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ( إذا رأيتم الهالل فصوموا ،
وإذا رأيتموه فأفطروا )

فهذا الحديث جاء به المؤلف عليه رحمة اهلل ليبين عالمات بداية الصوم وقوله (إِذَا َرأَيآـتُ ُموهُ) يعني
وموا ) يعني انووا الصيام ؛ ألن الليل ليس محال للصيام وفيه دليل على وجوب تبييت
الهالل وقوله ( فَ ُ
صُ
نية الصيام من الليل  ،وجاءت (إِذَا َرأَيآـتُ ُموهُ ) مرتين األولى لدخول شهر رمضان وبداية الصوم  ،والثانية

لطلوع رمضان ووجوب االفطار

عندها بين النبي عليه السالم لشي ربما يقع وهو حتما سيقع في بعض الشهور وهو إذا حال بين نظر
الناس والهالل أمر خارج عن االرادة مثل الغيم او القتر أو ما شاكلها لذا قال عليه الصالة والسالم (فَِإ آن
رواه النسائي وابن ماجه

)(1
) (2رواه احمد ج 6ص  300وقال الباني اسناده صحيح على شرط الشيخين ( صحيح سنن أبي داوود )100/7
) (3رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ج 2ص 285
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غُ َّم َعلَآي ُك آم) وجاءت رواية بلفظ  ( :غُـبّـي ) أي حال بينكم وبينه غيم أو قتر قال ابن دقيق (غم عليكم "
()1

استتر أمر الهالل وغم أمره )

ففي هذه الحالة وهي عند حدوث الغيم والقتر (فَاقآ ُد ُروا لَهُ ) يعني ضيقوا له العدد وهو بمعنى إكمال

الشهر ثالثين يوما وتوضحه رواية البخاري من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال  :قال النبي صلى اهلل
عليه وعلى آله وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم  ،فأكملوا ِعدة شعبان ثالثين ) وهذا
الحكم لكال الهاللين إما لبداية الصوم بأن يرى الهالل فيصوموا أو يكمل شعبان ثالثين يوما كما في رواية
البخاري ( فأكملوا ِعـدة شعـبان ثالثين ) أو نهاية رمضان بأن يرى هالل شوال أو يكملوا صيام ثالثين يوما
كما في رواية البخاري ( فإن غُ ّـم عليكـم فصوموا ثالثين يوما)

وقد فسر ابن عمر رضي اهلل عنهما هذا الحديث بفعله وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه ،فوجب

الرجوع إلى تفسيره ،فقد أخرج أبو داود أن نافعاً قال :كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون،
بعث من ينظر الهالل ،فإن رأى فذاك ،وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب وال قتر أصبح مفطراً ،وإن

حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً)

()2

وهنا مسألة مهمة
يخوض بها المتكلمون في كل عام وهي محاولة االعتماد على الحساب الفلكي دون الرؤية المجردة
ونحن نقول أن المعتبر شرعاً هو ما كان ُمعتبراً في زمن النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم وهو الرؤية أو
إكمال ِ
العـ ّدة .
قال ابن دقيق العيد رحمه اهلل كما في االحكام (الكالم عليه من وجوه  :أحدها  :أنه يدل على تعليق

الحكم بالرؤية وال يراد بذلك رؤية كل فرد  ،بل مطلق الرؤية  ،ويستدل به على عدم تعليق الحكم
بالحساب الذي يراه المنجمون والذي أقول به إن الحساب ال يجوز أن يعتمد عليه في الصوم  ،لمفارقة
القمر للشمس ،على ما يراه المنجمون  ،من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين فإن
ذلك إحداث لسبب لم يشرعه اهلل تعالى
الثاني  :يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هالل رمضان  ،وعلى اإلفطار على المنفرد برؤية هالل
شوال  ،ولقد أبعد من قال  :بأنه ال يفطر إذا انفرد برؤية هالل شوال ولكن قالوا يفطر سرا )

()3

وقد قرر المجمع الفقهي اإلسالمي في دورته الرابعة المنعقدة بمكة في ربيع اآلخر سنة 1401هـ في
قراره األول أن العمل بالرؤية في إثبات األهلة ال بالحساب الفلكي0
) (1إحكام األحكام كتاب الصيام ص393
) (2سنن أبي داوود 542/1
) (3إحكام األحكام ص 392
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وهنا مسألة مهمة وشائكة
وهي تتكرر كل سنة وهي اذا رأى أهل بلد هالل رمضان هل يلزم جميع المسلمين بذلك أم أن كل
بلد له رؤيته  ،فاألخذ برؤية بلد بعينه أو عدم األخذ بها يرجع إلى اختالف أهل العلم 0
القول األول  /ذهب جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى القول انه إذا رُؤي الهالل

في بلد من البلدان فهي رؤية لجميع المسلمين يلزمهم جميعاً الصيام واإلفطار بها عمالً بقوله صلى اهلل

عليه وسلم ( :إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ) وقالوا الخطاب عام لجميع المسلمين ،وال عبرة
باتفاق المطالع واختالفها0
القول الثاني  /وهو ماذهب إليه اإلمام الشافعي وجماعة من السلف إلى القول باختالف المطالع،
وقالوا إن الخطاب في الحديث نسبي فإن األمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهالل ،أما من
لم يوجد عندهم هالل فإن الخطاب ال يتناولهم إال حين يوجد عندهم ،وهذا القول هو الراجح.
علي هالل رمضان وأنا بالشام،
ويدل عليه ما أخرجه مسلم وغيره ،عن كريب قال :قدمت الشام واستهل ّ

فرأيت الهالل ليلة الجمعة ،ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ،ثم ذكر الهالل فقال:

متى رأيتم الهالل؟ فقلت :رأيناه ليلة الجمعة فقال :أنت رأيته؟ فقلت :نعم ،ورآه الناس وصاموا وصام
معاوية فقال :لكنا رأيناه ليلة السبت ،فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثين أو نراه .فقلت :أو ال تكتفي برؤية
معاوية وصيامه؟ فقال :ال هكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)

()1

قال الترمذي رحمه اهلل ( والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم)

()2

وقال ابن دقيق رحمه اهلل ( اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد هل يتعدى إلى غيرها مما لم ير فيه ؟ وقد
يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد اآلخر كما إذا فرضنا أنه رئي الهالل ببلد في
ليلة  ،ولم ير في تلك الليلة بآخر فتكملت ثالثون يوما بالرؤية األولى ولم ير في البلد اآلخر هل يفطرون
أم ال فمن قال بتعدي الحكم  ،قال باإلفطار  .وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس وقال { ال نزال
نصوم حتى نكمل ثالثين  ،أو نراه وقال هكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم } ويمكن أنه أراد
بذلك هذا الحديث العام  ،ال حديثا خاصا بهذه المسألة  .وهو األقرب عندي  .واهلل أعلم ).

()3

كما أنني أنبه االخوة الكرام إلى أنه من كان متواجدا في بلد يعتد بالرؤية الشرعية وهي غالب الدول
االسالمية كدول الخليج ومصر والسودان وغيرها فيجب أن يصوم ويفطر معهم
) (1رواه مسلم 1087
) (2تحفة األحوذي ج 3ص 693
) (3إحكام األحكام ص393

الصفحة
15

وأما إن كان في بلد غير مسلم وليس هناك من يهتم بالرؤية من الجمعيات االسالمية أو حتى في بلد
مسلم كتركيا وهي ال تعتد بالرؤية فيما أعلم فيجب أن يكون تبعا ألقرب بلد إليه تهتم بالرؤية الشرعية أو
متابعة المملكة العربية السعودية0
كما أني أحذر من التعصب للمذهب أو الجماعة في هذا األمر فالواجب اتباع الحق مع من كان
وأذكر أني في سنة من السنوات شاهدت في الهند صالة العيد ثالثة أيام متتالية بمعنى أنهم في بداية
الصوم مختلفين على ثالثة أيام  ،بل قيل لي أنه وقع بينهم نزاع مما اضطر أحدهم لطعن االخر بالسكين
واهلل المستعان فالحق أحق ان يتبع والنلزم الناس بأقوالنا0
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الدرس 3
معنا في هذا الدرس بإذن اهلل تعالى أربعة أحاديث وأولها حديث
ال رس ُ َّ ِ
س بآ ِن مالِ ٍ
الس ُحوِر بَـ َرَكةً ))
ك  قَ َ
س َّح ُروا فَِإ َّن فِي َّ
ال  :قَ َ َ ُ
َ - 180ع آن أَنَ ِ َ
ول الله  (( تَ َ
بفتح السين
في هذا الحديث مشروعية السحور  ،قال ابن دقيق رحمه اهلل في ضبط السحور ( ِ
()1
تسحر ِبه وبضمها الفعل هذا هو األشهر )
مايُ ُ
قال ابن الملقن رحمه اهلل ( وكأن السحور سمي باسم زمنه ألنه يفعل في السحر قبيل الفجر ويدخل
وقته بنصف الليل)

()2

س َّح ُروا ) لالستحباب وليس للوجوب  ،والصارف له عن الوجوب فعله صلى اهلل عليه
واألمر في (تَ َ
وعلى آله وسلم كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي اهلل عنها  :قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ذات يوم ( يا عائشة ثم هل عندكم شيء ) قالت فقلت يا رسول اهلل ما عندنا شيء قال ( فإني صائم )

()3

السحور  ،وأنه ليس بواجب وإنما األمر به
قال ابن الملقن رحمه اهلل ( أجمع العلماء على استحباب َّ

أمر إرشاد ) (. )4

ولذا قال اإلمام البخاري رحمه اهلل ( باب بركة السحور من غير إيجاب ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم
وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور )

()5

وقوله ( بَـ َرَكةً) والبركة تشمل الوقت ومايتسحر به من مأآكول ومشروب  ،وهي النماء والزيادة  ،وهي
دنيوية وأخروية والبركة تكون في ِعـ ّدة أمور منها اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب كما في حديث عمرو
بن العاص رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ( فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب

أكلة السحر )

()6

قوي به على طاعة اهلل قال عليه الصالة والسالم ( :تسحروا ولو بجرعة من ماء)
وأيضا التّ ّ

عليه الصالة والسالم  ( :نعم َسحور المؤمن التمر)(. )8

) (1إحكام األحكام ج 2ص209
) (2إلعالم بفوائد عمدة األحكام ج 5ص187
) (3رواه مسلم 2770
) (4اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ج 5ص188
) (5صحيح البخاري كتاب الصوم باب رقم 20
) (6رواه مسلم 1095
2945
) (7صحيح الجامع لأللباني
562
) (8السلسلة الصحيحة لأللباني
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()7

ولقوله

َس َحا ِر
كما أن وقت السحور وهو آخر الليل وقت فضيل لالستغفار فيدخل تحت قوله سبحانه ( َوبِاأل آ
ُه آم يَ آستَـ آغ ِف ُرو َن )( )1وأيضا صالﺓ ﺍلله ﻭمالئكته على ﺍلمتسحرين كما في حديث ﺃبي سعيد ﺍلخدﺭﻱ رضي
اهلل عنه عن ﺍلنبي صلى اهلل عليه وسلم ( :ﺍلسحوﺭ ﺃكله بركة فال تدعوه ،ﻭلو ﺃﻥ يجرﻉ ﺃحدكم جرعة من
ماﺀ ،فإﻥ ﺍلله ﻭمالئكته يصلوﻥ على ﺍلمتسحرين)

()2

قاﻝ ﺍبن حجر رحمه اهلل  :ﺍلبركة في ﺍلسحوﺭ تحصل بجهاﺕ متعدﺩﺓ ،ﻭهي ﺍتباﻉ ﺍلسنة ،ﻭمخالفة
ﺃهل ﺍلكتاﺏ ،ﻭﺍلتق ِّوﻱ به على ﺍلعباﺩﺓ ،ﻭﺍلزياﺩﺓ في ﺍلنشاﻁ ،ﻭمدﺍفعة سوﺀ ﺍلخلق ﺍلذﻱ يثيره ﺍلجوﻉ،

ﻭﺍلتسبب بالصدقة على من يسأﻝ ﺇﺫ ﺫﺍﻙ ،ﺃﻭ يجتمع معه على األكل ،ﻭﺍلتسبب للذكر ﻭﺍلدعاﺀ ﻭقت
مظنة اإلجابة ،ﻭتدﺍﺭﻙ نية ﺍلصوﻡ لمن ﺃغفلها قبل ﺃﻥ يناﻡ )

()3

وقال ابن دقيق رحمه اهلل ( فيه دليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك بأن فيه بركة وهذه
البركة يجوز أن تعود إلى األمور األخروية فإن إقامة السنة توجب األجر وزيادته ويحتمل أن تعود إلى األمور
الدنيوية لقوة البدن على الصوم  ،وتيسيره من غير إجحاف به و البركة محتملة ألن تضاف إلى كل واحد
من الفعل والمتسحر به معا )

()4

وقاﻝ ﺍلنوﻭﻱ رحمه اهلل  :ﻭﺃما ﺍلبركة ﺍلتي فيه فظاهرﺓ؛ ألنه يقوﻱ على ﺍلصياﻡ ،ﻭينشط له ،ﻭتحصل
بسببه ﺍلرغبة في ﺍالﺯﺩياﺩ من ﺍلصياﻡ؛ لخفة ﺍلمشقة فيه على ﺍلمتسحر ،فهذﺍ هو ﺍلصوﺍﺏ ﺍلمعتمد في
معناه)

()5

وأما الحديث الثاني فهو في بيان وقت السحور
ال  (( :تَس َّحرنَا مع رس ِ ِ
ك َعن َزيآ ِد بآ ِن ثَابِ ٍ
س بآ ِن مالِ ٍ
ام
ت رضي اهلل عنهما قَ َ
ول اللَّه  . ثُ َّم قَ َ
َ آ ََ َُ
آ
َ - 181ع آن أَنَ ِ َ
إلَى َّ ِ
ِ
ال أَنَس  :قُـلآت لِزي ٍد َ :كم َكا َن بـ آين األَذَ ِ
ين آيَةً )) .
الس ُحوِر ؟ قَ َ
ان َو َّ
َآ
آ
ال  :قَ آد ُر َخ آمس َ
َ َ
الصالة  .قَ َ ٌ
هذا الحديث رواية صحابي عن صحابي فأنس يروي عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنهما أنه تسحر مع
النبي عليه السالم وقام الى الصالة فسأله أنس رضي اهلل عنه ( َكم َكا َن بـ آين األَذَ ِ
الس ُحوِر ) عند هذا
ان َو َّ
آ
َ َ
الحديث بوب اإلمام البخاري رحمه اهلل ( باب قدر كم بين السحور وصالة الفجر ) قال ابن حجر رحمه
اهلل شارحا أي  :انتهاء السحور وابتداء الصالة ؛ ألن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه األكل  ،والمراد

بفعل الصالة أول الشروع فيها قاله الزين بن المنير ) (.)6

 1الذاريات 18

)(
) (2رواه االمام احمد  44/3وقال المنذري في الترﻏيﺐ والترهيﺐ (رواه أحمد وإسناده قوي)
) (3فتح الباري 140/4
) (4إحكام األحكام 208/2
) (5النووي على شرح مسلم ج 7ص206
) (6فتح الباري ج 2ص 165

الصفحة
18

ولقوله عليه الصالة والسالم  ( :إن بالالً يؤذن بليل  ،فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) قال :

ولم يكن بينهما إال أن ينـزل هذا ويَرقى هـذا)

()1

وفي رواية  ( :إن بالالً يؤذن بليل  ،فكلوا واشربوا حتى

ينادي ابن أم مكتوم ) ثم قال الراوي  :وكان رجال أعمى ال يُنادي حتى يُقال له  :أصبحت أصبحت .

وهنا يعلم أن اإلمساك من دخول وقت صالة الفجر وليس الصالة ولكن من كان وقت األذان يشرب

أو يأكل فليتم أكله وشربه الذي بيده لقوله عليه الصالة والسالم ( إذا سمع أحدكم النداء واإلناء على
يده  ،فال يضعه حتى يقضي حاجته منه )

()2

لكن لو استيقظ اإلنسان من نومه لكي يأكل أو يشرب فنقول

له إن كان المؤذن يؤذن فال يجوز لك األكل وال الشرب
قال صاحب كتاب تيسير العالم شرح عمدة األحكام ( مايؤخذ من الحديث أفضلية تأخير السحور
إلى قبيل الفجر والمبادرة بصالة الصباح ،حيث قربت من وقت اإلمساك وأن وقت اإلمساك هو طلوع
الفجر وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين ،وقت لإلمساك ،ووقت لطلوع الفجر ،بدعة ما أنزل اهلل
بها من سلطان ،وإنما هي وسوسة من الشيطان  ،ليلبس عليهم دينهم ،وإال فإن السنة المحمدية أن
اإلمساك يكون على أول طلوع الفجر)
ِ
ين آيَةً ) ورواية أخرى للبخاري قال  :قدر خمسين أو ستين يعني آية قال ابن حجر
وقوله (قَ آد ُر َخ آمس َ
رحمه اهلل  :قال المهلب وغيره  :فيه تقدير األوقات بأعمال البدن  ،وكانت العرب تُقدر األوقات باألعمال
كقولهم  :قدر حلب شاة  ،وقدر نحر جزور  .فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى

أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتالوة )

()3

وهذا المقدار خمسين آية متوسطة ال طويلة وال قصيرة ،

والقراءة ال سريعة وال بطيئة .
وهنا لفتة في قوله ( تَس َّحرنَا مع رس ِ ِ
الصالةِ ) قال في األول ( تسحرنا )
ام إلَى َّ
ول اللَّه  . ثُ َّم قَ َ
َ آ ََ َُ
بالجمع وفي الثانية ( ثم قام ) بلفظ اإلفراد وهذا نوع من األدب مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
قال ابن حجر رحمه اهلل ( وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة  ،وجواز المشي بالليل
للحاجة ؛ ألن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي صلى اهلل عليه وسلم وفيه االجتماع على السحور ،
وفيه حسن األدب في العبارة لقوله ( تسحرنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) ولم يقل نحن ورسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم لما يشعر لفظ المعية بالتبعية وقال القرطبي  :فيه داللة على أن الفراغ من
السحور كان قبل طلوع الفجر )

()4

) (1رواه البخاري  2656ومسلم 1092
) (2السلسلة الصحيحة لأللباني 1394
) (3فتح الباري ج 2ص 165
) (4المصدر السابق

الصفحة
19

وأما الحديث الثالث فهو في بيان حكم الصيام لمن كان جنبا وهو حديث
َن رس َ ِ
ب ِم آن
َ – 182ع آن َعائِ َ
ول اللَّه َ كا َن يُ آد ِرُكهُ الآ َف آج ُر َو ُه َو ُجنُ ٌ
شةَ َوأ ُِّم َسلَ َمةَ رضي اهلل عنهما  (( :أ َّ َ ُ
ِ
ِِ
وم ))
ص ُ
أ آَهله ثُ َّم يَـغآتَس ُل َويَ ُ
وفي رواية مسلم  ( :كان يُصبح ُجنباً من غير ُحلُم ثم يصوم ) وفي رواية له ( إن كان صلى اهلل عليه
جماع غي ِر احتالم في رمضان  ،ثم يصوم ) .
وسلم ليُصبح جنبا من ٍ
جماع
وفي رواية له قالت أم سلمة رضي اهلل عنها ( كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يُصبح ُجنُباً ِمـن ٍ
ال ِمن ُحـلُـم  ،ثم ال يُفطر وال يقضي )(. )1
فبينت عائشة وام سلمة رضي اهلل عنهن في هذا الحديث شيئا من أعمال النبي عليه السالم اليطلع
ب ِم آن أ آَهلِ ِه
عليه أحد إال زوجاته وهو أنه يصبح حال كونه صائم وهو جنب وأيدت ذلك بقولها ( وهو ُجنُ ٌ
جماع ال ِمن ُحلُم ) وهذا يعني أن الصوم اليتعلق بطهارة اإلنسان الصغرى أو
) وفي الرواية الثانية ( ُجنُباً من ٍ
الكبرى فال عالقة للصيام بالجنابة  ،فلو أن إنساناً ال يستطيع االغتسال أو كان فاقداً للماء فإن صومه
صحيح وعليه التيمم للصالة ال للصيام 0

ومثل ذلك لو أن امرأة طهرت من حيضها قبل أذا الفجر وانشغلت في السحور عن الغسل جاز لها
أن تكمل صيامها لكن إذا لم تطهر ولم ينقطع الدم إال بعد طلوع الفجر  ،فإنه ال يلزمها اإلمسـاك وعليها
القضاء0
وهذا الحديث ليس فيه خصوصية للنبي عليه السالم بل هو حكم عام وجاء في حديث عائشة رضي
اهلل عنها أن رجال جاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم يستفتيه  ،وهي تسمع من وراء الباب  ،فقال  :يا
رسول اهلل تُدركني الصالة وأنا جنب أفأصوم ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :وأنا تُدركني الصالة
وأنا جنب فأصوم فقال  :لست مثلنا يا رسول اهلل قد غَـ َفـر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأ ّخـر فقال  :واهلل
إني ألرجو أن أكون أخشاكم هلل  ،وأعلمكم بما أتّقي )

()2

وأما الحديث الرابع واألخير معنا هذا اليوم في بيان حكم من أكل أو شرب ناسيا وهذا يحدث كثيرا
السيما على من لم يتعود الصيام فيكون في أوائل شهر رمضان والحديث هو
ال  (( :من نَ ِسي و ُهو ِ
ب  ،فَـلآيُتِ َّم
َ - 183ع آن أَبِي ُه َريآـ َرَة رضي اهلل عنه َع آن النَّبِ ِّي  قَ َ
صائ ٌم  .فَأَ َك َل أ آَو َش ِر َ
َآ َ َ َ َ
ص آوَمهُ  .فَِإنَّ َما أَط َآع َمهُ اللَّهُ َو َس َقاهُ )) .
َ
وفي رواية للبخاري ( من أكل ناسيا وهو صائم  ،فليتم صومه  ،فإنما أطعمه اهلل وسقاه) وفي رواية له
( إذا نسي فأكل وشرب  ،فليتم صومه  ،فإنما أطعمه اهلل وسقاه ) .
) (1رواه مسلم 1109
) (2رواه سلم 1110
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وبهذه الروايات يتضح أن من أكل أو شرب ناسيا فال شيء عليه وهذا من رحمة اهلل بنا ولطفه حيث
ت
سا إِالَّ ُو آس َع َها لَ َها َما َك َسبَ آ
عفى لهذه األمة عن الخطأ والنسيان كما في قوله تعالى  ( :الَ يُ َكلِّ ُ
ف اللّهُ نَـ آف ً
ِ
ِ
سبَ آ
ص ًرا َك َما َح َملآتَهُ
ت َربـَّنَا الَ تُـ َؤاخ آذنَا إِن نَّسينَا أ آَو أَ آخطَأآنَا ) قال  :نعم ( َربـَّنَا َوالَ تَ آح ِم آل َعلَآيـنَا إِ آ
َو َعلَآيـ َها َما ا آكتَ َ
َّ ِ
ف َعنَّا َوا آغ ِف آر لَنَا
ين ِمن قَـ آبلِنَا ) قال  :نعم ( َربـَّنَا َوالَ تُ َح ِّملآنَا َما الَ طَاقَةَ لَنَا بِ ِه ) قال  :نعم ( َوا آع ُ
َعلَى الذ َ
()1
ِ
ِ
ين ) قال نعم وفي رواية قال اهلل تبارك وتعالى :قد فعلت )
َو آار َح آمنَآ أ َ
َنت َم آوالَنَا فَ ُ
انص آرنَا َعلَى الآ َق آوم الآ َكاف ِر َ
وكما في قوله عليه الصالة والسالم  ( :إن اهلل تجاوز ألمتي ما حدثت به أنفسها  ،ما لم يتكلموا  ،أو

يعملوا به )

()2

وقوله  ( :إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان  ،وما استكرهوا عليه )(. )3

كما أنه وقع خالف بين العلماء في هذه المسألة :
أن َّ ِ
َح َم ُد إلى َّ
ب ناسيًا لم يفسد
القول االول  /ذهب أبو حنيفةَ
ُّ
والشافعي وأ آ
أكل أ آَو َش ِر َ
الصائ َم إذا َ
والشرب أو َكثُـ َر.
األكل
صومه َوال َش آي َء َعلَآي ِه ،سواءٌ قَ َّل
ُ
ُ
القول الثاني  /قَ َ
وعلَآي ِه القضاءَ .و َح َم َل المالكيَّةُ
ال ٌ
ص آو ُم اآلكِل والشا ِرب النَّاسيَ ،
س ُد َ
مالك يَـ آف ُ
لحديث على صيام النفل ،وفيه نظر ألن قوله صلى اهلل عليه وسلم( :صائم) نكرةٌ في سياق الشرط فَـتَـ ُع ّم
ا
َ
ضا َّ
ضا َن ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م آن أَفآطََر في
فإن هناك
َ
صيام َرَم َ
ُك َّل صيام ،وأي ً
ص َّر َح بِأَنَّهُ ُ
حديث ق آد َ
قضاء َعلَآي ِه وال كفارة)(. )4
شهر رمضان ناسيًا فال َ
آت َو َشربت ناسيًا وأنا
وأيضا أ َن َر ُجال جاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل ،إني أَ َكل ُ
()5
األو ُلَ ،و ُه َو ما تَ ُد ُّل َعلَآي ِه النصوص0
اك)
ك اهللُ َو َس َق َ
والصحيح ال َق آو ُل َّ
صائم ،فقال :أَط َآع َم َ
ُ
ٌ
قال ابن دقيق رحمه اهلل ( اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم  ،هل يوجب الفساد أم ال ؟ فذهب
أبو حنيفة والشافعي إلى أنه ال يوجب وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس فإن الصوم قد فات
ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان ال يؤثر في طلب المأمورات وعمدة من لم
يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه وقوله { فإنما أطعمه اهلل وسقاه } يستدل به على صحة الصوم
فإن فيه إشعارا ب أن الفعل الصادر منه مسلوب اإلضافة إليه والذين قالوا باإلفطار حملوا ذلك على أن
المراد اإلخبار برفع اإلثم عنه  ،وعدم المؤاخذة به وتعليق الحكم باألكل والشرب ال يقتضي من حيث هو
) (1رواه مسلم 125
) (2رواه البخاري  6664ورواه مسلم 127
) (3رواه ابن ماجه  2045وصححه االلباني في صحيح ابن ماجه 1675
)(4صحيح الجامع ا 6070وقال حسن
2398
) (5صحيح أبي داود لأللباني
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مخالفة في غيره ؛ ألنه تعليق الحكم باللقب  ،فال يدل على نفيه عما عداه  ،أو ألنه تعليق الحكم بالغالب
فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه والتخصيص بالغالب ال يقتضي مفهوما )

()1

وال فرق في ذلك بين صيام رمضان أو القضاء أو النذر أو النافلة ؛ لعموم النص  ،قال اإلمام الشافعي
رحمه اهلل ( وإذا أكل الصائم أو شرب في رمضان  ،أو نذر  ،أو صوم كفارة  ،أو واجب بوجه من الوجوه ،
أو تطوع  ،ناسياً  :فصومه تام  ،وال قضاء عليه )

()2

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل  ( :ومن ذلك إذا أكل ناسياً في الصوم في رمضان  ،أو في

غيره  ،في التطوع أو في القضاء أو في النذور  ،إذا أكل ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً  ،فال شيء

عليه لقوله عليه الصالة والسالم ( :من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه اهلل

وسقاه )

()3

خص األكل والشرب دون غيرهما ألن الغالب في المفطّرات هو األكل والشرب
وفي هذا الحديث
ّ

 ،بخالف الجماع فإن الرجل إذا نسي ذكرته زوجته  ،وال يقتصر الحكم على االكل والشرب بل من أتى
أي مفطر ناسيا أو جاهال فال شي عليه
وهنا مسألة مهمة انتشرت بين عوام الناس وهي أنك اذا رأيت من يأكل أويشرب ناسيا فال تخبره ألن
اهلل أطعمه وسقاه فنقول هذا فهم خاطيء بل يجب اإلنكار عليه فالصائم وإن كان معذوراً لنسيانه فالذي
يراه ليس معذوراً  ،فيُذ ّكره بأنه صائم .

أما معنى أطعمه اهلل وسقاه أي أن اهلل تص ّدق عليه فلما أكل وشرب ناسياً عفا اهلل عنه .

) (1إحكام األحكام ج 2ص 396
 2األم للشافعي ()75/2
)(
) (3فتاوى نور على الدرب البن باز 479/16
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الدرس 4
معنا في هذا الدرس حديث واحد وهو في بيان حكم الجماع في نهار رمضان وما يترتب عليه وهو حديث
ال  (( :بـيـنما نَحن جلُ ِ
ِ
ول اللَّ ِه
ال  :يَا َر ُس َ
اءهُ َر ُج ٌل فَـ َق َ
َ - 184ع آن أَبِي ُه َريآـ َرَة  قَ َ
َآ َ َ آ ُ ُ ٌ
وس ع آن َد النَّب ِّي  إ آذ َج َ
ٍ
ِ
ت َعلَى آامرأَتِي  ،وأَنَا ِ
ضا َن
ك ؟ قَ َ
ت قَ َ
ت أ آَهلِي فِي َرَم َ
ال َ :ما أ آَهلَ َك َ
َص آب ُ
ال َ :وقَـ آع ُ
َ ،هلَ آك ُ
صائ ٌم – َوفي ِرَوايَة  :أ َ
َ َ
َ
ِ
وم َش آه َريآ ِن ُمتَتَابِ َع آي ِن ؟
ال  :ال قَ َ
ول اللَّ ِه َ : ه آل تَ ِج ُد َرقَـبَةً تُـ آعتِ ُق َها ؟ قَ َ
ال َر ُس ُ
– فَـ َق َ
ص َ
يع أَ آن تَ ُ
ال  :فَـ َه آل تَ آستَط ُ
ال  :فَـهل تَ ِج ُد إطآع ِ
ك
ال  :ال قَ َ
ِّين ِم آس ِكيناً ؟ قَ َ
قَ َ
ال  :فَ َم َك َ
ث النَّبِ ُّي  فَـبَـ آيـنَا نَ آح ُن َعلَى ذَلِ َ
ََ
ام ست َ
ال  :ال قَ َ َ آ
ال ُ :خ آذ َه َذا ،
ال  :أَنَا قَ َ
السائِ ُل ؟ قَ َ
أُتِ َي النَّبِ ُّي  بِ َع َر ٍق فِ ِيه تَ آم ٌر – َوال َآع َر ُق  :ال ِآم آكتَ ُل – قَ َ
ال  :أَيآ َن َّ
ِ
الرجل َ :علَى أَفآـ َقر ِمنِّي  :يا رس َ ِ
آح َّرتَـ آي ِن -
ص َّد َق بِ ِه  .فَـ َق َ
فَـتَ َ
ول اللَّه ؟ فَـ َو اَللَّه َما بَـ آي َن البَـتَـ آيـ َها  -يُ ِري ُد ال َ
َ َُ
َ
ال َّ ُ ُ
أ آَهل بـ آي ٍ
ك )) .
ت أَنآـيَابُهُ ثُ َّم قَ َ
ك َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َ حتَّى بَ َد آ
ال  :أَط ِآع آمهُ أ آَهلَ َ
ض ِح َ
ت أَفآـ َق َر ِم آن أ آَه ِل بَـ آيتِي فَ َ
َُ
نبي صلى اهلل عليه وسلم في المسجد  ،قال :
وفي رواية عائشة رضي اهلل عنها قالت  :أتى رجل ال َّ
مم ذاك ؟ قال  :وقعت بامرأتي في رمضان قال له  :تصدق قال  :ما عندي شيء ،
احترقت ! قال ّ :

فجلس  ،وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،فقال  :أين المحترق ؟
فقال  :ها أنا ذا قال  :خذ هذا فتص ّدق به قال  :على أحوج مني ؟ ما ألهلي طعام قال  :فكلوه ( )1وفي

رواية لمسلم ( بعرق فيه تمر ) وهو الزنبيل والزبيل هو الوعاء الذي يُحمل فيه ويكون من الخوص أو من
الجلد

في هذا الحديث بيان حكم من جامع زوجته في نهار رمضان لذا علق االمام ابن حجر رحمه اهلل كما
في الفتح على الباب بقوله ( باب إذا جامع في رمضان ) أي عامدا عالما ( ولم يكن له شيء ) يعتق أو
يطعم وال يستطيع الصيام ( فتصدق عليه ) أي بقدر ما يجزيه ) ( فليكفر ) أي  :به ؛ ألنه صار واجدا ،
()2

وفيه إشارة إلى أن اإلعسار ال يسقط الكفارة عن الذمة )

فه ذا الحديث فيه مسائل كثيرة ولذا قال اإلمام ابن حجر رحمه اهلل ( اعتنى به بعض المتأخرين ممن
ادركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف ألف فائدة وفائده )

()3

فهنا يخبر أبو هريرة رضي اهلل عنه أنهم في أحد األيام كانوا جلوسا عند النبي صلى اهلل عليه وسلم
قال ابن حجر رحمه اهلل قوله ( ِع آن َد النَّبِ ِّي  )فيه حسن األدب في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم
بخالف ما لو قال مع)

()4

) (1فتح الباري ج 4ص 174
) (2المصدر السابق ج 4ص 194
) (3المصدر السابق ج 4ص 173
) (4المصدر السابق ج 4ص141
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عندها جاء رجل من المسلمين قال ابن حجر رحمه اهلل ( لم أقف على تسميته  ،إال أن عبد الغني في
()1

المبهمات وتبعه ابن بشكوال جزما بأنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضي )
ت ) وزاد عبد الجبار بن عمر عن
جاء هذا الرجل الى النبي عليه السالم ثم قال (يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِه َ ،هلَ آك ُ

الزهري (جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول  ( :هلك األبعد ) ولمحمد بن أبي حفصة (يلطم
وجهه ) ولحجاج بن أرطاة ( يدعو ويله ) وفي مرسل ابن المسيب عند الدارقطني ( ويحثي على رأسه
التراب)
ت) يعني وقعت في أمر عظيم وفي حديث عائشة ( احترقت ) وفي رواية ابن أبي حفصة
وقوله ( َهلَ آك ُ

( ما أراني إال قد هلكت ) قال ابن حجر رحمه اهلل ( وكأنه لما اعتقد أن مرتكب اإلثم يعذب بالنار أطلق
على نفسه أنه احترق لذلك وقد أثبت النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -له هذا الوصف فقال أين المحترق
إشارة إلي أنه لو أصر على ذلك ،الستحق ذلك وفيه داللة على أنه كان عامدا)
ت َعلَى
وهذا مادفع النبي عليه السالم أن يسأله بنفس المعنى حيث قال ( وما أهلكك ) قال َوقَـ آع ُ
ٍ
ِ
آامرأَتِي  ،وأَنَا ِ
ضا َن ) وفي رواية ( :أصبت أهلي ) وفي حديث
ت أ آَهلِي فِي َرَم َ
َص آب ُ
صائ ٌم – َوفي ِرَوايَة  :أ َ
َ َ
َ

ـحـكم0
عائشة( وطئت امرأتي ) يعني جامعها حال كونهما صائمين وهذا دليل على ان الرجل كان يعرف ال ُ

عندها لم يعنفه النبي عليه السالم ألنه جاء نادما تائبا قال ابن دقيق العيد رحمه اهلل كما في اإلحكام

( استدل به عل ى أن من ارتكب معصية ال حد فيها وجاء مستفتيا أنه ال يعاقب ؛ ألن النبي لم يعاقبه  ،مع
اعترافه بالمعصية ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة  ،والتعزير استصالح وال
استصالح مع الصالح  ،وألن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك االستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل
ذلك  ،وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها)

بعد ذلك أرشده النبي عليه الصالة والسالم لكفارة ذلك وهي على الترتيب حيث يبيِّن الحديث َّ
أن
ِ
يستطع ،فإطعام ستِّين مسكينًا ) وعند
يوما ،فإ آن لم
آ
العقوبة ُم َرتَّبةٌ ( عتق رقبة ،فإ آن لم يجد ،فصيام ستِّين ً
عدم االستطاعة فال تسقط عنه فمتى وجدها أخرجها أو يعان على إخراجها من غيره والدليل من هذا

الحديث أن الرجل اعتذر للنبي عليه السالم بعدم المقدرة على عتق الرقبة وكذلك الصوم وأيضا ال يجد ما
ال ُ :خ آذ َه َذا
ال  :أَنَا قَ َ
السائِ ُل قَ َ
يطعم ستين مسكينا فلما أُتِ َي النَّبِ ُّي  بِ َع َر ٍق فِ ِيه تَ آم ٌر قَ َ
ال  :أَيآ َن َّ
ص َّد َق بِ ِه ) فعلم من ذلك أمرين أوالهما أنها ال تسقط عنه وثانيهما جواز إعانته على دفع الكفارة0
،فَـتَ َ
وهذه ِ
وحق
وحق الفقراء في األحكامِّ ،
حق اهلل تعالى ،وهو الصومِّ ،
الخصال جامعةٌ الشتمالها على ِّ
وحق الجاني في الثواب لالمتثال.
األرقَّاء في العتقِّ ،

) (1فتح الباري ج 4ص 164جاء ذلك أيضا في سبل السالم ج 3ص341
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وليعلم أن من جامع زوجته في نهار رمضان يترتب عليه خمسة أمور:
 -1اإلثم فيجب عليه التوبة واالستغفار
 -2فساد ذلك اليوم
 -3وجوب إتمام ذلك اليوم
 -4وجوب القضاء عن ذلك اليوم
 -5الكفارة المغلظة وهي على الترتيب:
اولها  /عتق رقبة لقوله َ ( :ه آل تَ ِج ُد َرقَـبَ ًة تُـ آعتِ ُق َها ) وفي رواية منصور ( أتجد ما تحرر رقبة ) وفي رواية
ابن أبي حفصة ( أتستطيع أن تعتق رقبة ) وفي رواية إبراهيم بن سعد واألوزاعي فقال  ( :أعتق رقبة ) زاد
في رواية مجاهد عن أبي هريرة فقال  ( :بئسما صنعت أعتق رقبة ) فلم يكن عند الرجل شيئا ولذا (
ال  :ال ) وفي رواية ابن مسافر ( فقال  :ال واهلل يا رسول اهلل ) وفي رواية ابن إسحاق ( ليس عندي )
قَ َ

وفي حديث ابن عمر ( فقال  :والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط )
ِ
وم َش آه َريآ ِن ُمتَتَابِ َع آي ِن ) لكن هذا الرجل
ص َ
يع أَ آن تَ ُ
ثانيا /صيام شهرين متتابعين لذا قال له ( فَـ َه آل تَ آستَط ُ
ال  :ال وفي حديث سعد ( قال ال أقدر ) وفي رواية ابن إسحاق ( وهل لقيت ما
اليستطيع الصوم لذا قَ َ
لقيت إال من الصيام ) قال ابن دقيق العيد رحمه اهلل في اإلحكام ( ال إشكال في االنتقال عن الصوم إلى
اإلطعام  ،لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع
ويلتحق به من يجد رقبة ال غنى به عنها  ،فإنه يسوغ له االنتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم
غير الواجد ).

ثالثا  ( /إطآع ِ
ِّين ِم آس ِكيناً ) لكن هذا الرجل اعتذر أيضا وفي حديث ابن عمر ( قال  :والذي
ََ
ام ست َ
بعثك بالحق ما أشبع أهلي )
وأما مقدار َّ
مت آبين ستِّين مسكينًا
صاعا ،إذا قُ ِّس آ
الكفارة فهو ُم ٌّد ِّ
لكل مسكين ،وهي خمسةَ عشر ً

كل واحد منهم ُم ٌّد  ،قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل كما في الفتح ( ولم يعين في هذه الرواية
َخ َّ
ص َّ
مقدار ما في المكتل من التمر بل وال في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة ووقع في رواية
ابن أبي حفصة فيه خمسة عشر صاعا وفي رواية مؤمل عن سفيان فيه خمسة عشر أو نحو ذلك وفي رواية
أطعم هذا عنك وفي رواية ابن إسحاق فتصدق به عن نفسك)
وهنا سر عجيب الشتمال هذه االمور الثالث في كفارة المجامع نهار رمضان قال الحافظ ابن حجر
رحمه اهلل ( وذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك
نف سه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق اهلل بكل عضو منها
عضوا منه من النار وأما الصيام فمناسبته ظاهرة ألنه كالمقاصة بجنس الجناية وأما كونه شهرين فألنه لما
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أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الوالء فلما أفسد منه يوما كان كمن أفسد
الشهر كله من حيث أنه عبادة واحدة بالنوع فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده
وأما اإلطعام فمناسبته ظاهرة ألنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين ثم أن هذه الخصال جامعة الشتمالها على
حق اهلل وهو الصوم وحق األحرار باإلطعام وحق األرقاء باإلعتاق وحق الجاني بثواب االمتثال ،وفيه دليل
على إيجاب الكفارة بالجماع خالفا لمن شذ فقال التجب )

()1

عندها أمره النبي عليه السالم أن يجلس وجاء في رواية ابن عيينة ( فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم
(اجلس فجلس ) قال ابن حجر رحمه اهلل ( وفي رواية ابن عيينة ( فبينما هو جالس كذلك ) قال بعضهم :
يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقه  ،ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى
بشيء يعينه به  ،ويحتمل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز وهذا الثالث ليس بقوي ؛ ألنها لو سقطت

ما عادت عليه حيث أمره بها بعد إعطائه إياه المكتل ) (. )2
ِ
وجوب َّ
ذاكرا في نهار رمضان،
وهنا نقول أجمع العلماءُ على
الكفارة في الجماع اذا كان عامدا ً
ِ
كانت صورة من جامع ناسيًا بعيد َة الوقوع؛ لذا َّ
فإن الكثير من أهل العلم
كره ،ولما آ
واختلفوا في الناسي ُ
والم َ
قد ألآح َقه ِ
ِ
فمن أهل ِ
بخالف المكره ،أما المكره ِ
بالعامد في إيجاب َّ
العلم َمن أوجب عليه الكفارة
الكفارة،
َ
مختارا ،لكن يب َقى األمر على َّ
َّ
اإلثم على
ذهب معنى اإلكراه ،وصار
تحر آ
ألن الشهوة إذا َّ
كت َ
ً
أن اهلل رفَع َ
والمكره ،وهو قول الشافعي ،ورواية عن َد أحمد ،ولعلَّه هو الراجح ،واهلل أعلم
الناسي
َ
ت أَنآـيَابُهُ) قال الشوكاني رحمه اهلل في نيل األوطار ( قيل :سبب
ك َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َ حتَّى بَ َد آ
ض ِح َ
وقوله (فَ َ
حيث جاء خائ ًفا على ِ
ِ
نفسه راغبًا في ِفدائها مهما آأمكنَه،
ضحكه عليه السالم ما شاه َده ِمن حال الرجل؛ ُ
ضحك ِمن بيان الرجل في ِ
الكفارة ،وقيلِ :
ِ
يأكل ما أُعطيَه في َّ
مقاطع
َّ
فلما وجد الرخصة طمع في أن َ
وتوسله إلى مقصوده)
كالمه ،وحسن بيانهُّ ،
وهنا مسألة حكم من جامع دون الفرج وإنزال
فقد اختلف الفقهاء في ما كان دون الفرج إذا اقترن به اإلنزال على رأيين:
الرأي األول :ذهب اإلمام مالك وأحمد في رواية وعطاء والحسن وابن المبارك واسحق إلى أن
المجامع دون الفرج إذا اقترن به اإلنزال يوجب الكفارة ودليل هذا:
 -1أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يستفصل من السائل عن الوقائع في حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه
 -2وألن هذا قصد إلى الفطر وهتك حرمة الصوم بما يقع به الفطر فوجبت الكفارة كالمجامع0
) (1فتح الباري ج 4ص166
) (2المصدر السابق ج 4ص 168
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الرأي الثاني :ال كفارة فيه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الثانية والظاهرية ،
ودليلهم أن الجماع دون الفرج إذا اقترن به اإلنزال فهو فطر بغير جماع تام فأشبه القبلة  ،وألن األصل
عدم وجوب الكفارة ،وال نص في وجوبها وال إجماع وال قياس  ،وقال األحناف من جامع فيما دون الفرج
فأنزل فعليه القضاء
ولعل الراجع أن من جامع دون الفرج وانزل ال تجب عليه الكفارة مع وجوب القضاء
ويلحق بهذا االستمناء متعمدا فمن استمنى بيده فقد فعل محرما ،وال يفسد صومه به إال أن ينزل،
وعليه القضاء دون الكفارة عند جمهور الفقهاء ألن النص ورد في الجماع وهذا ليس في معناه.
وقال المالكية ،وأبي خلف الطبري من الشافعية أن من استمنى بيده فأنزل تجب عليه الكفارة ،
ويستثنى من ذلك من أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني لمرض أو حال نومه فال شيء عليه  ،ألنه
عن غير اختيار منه0
وأما حكم من جامع ناسيا؟ فالمسألة فيها اقوال ثالثة:
القول األول :ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى إسقاط القضاء والكفارة مع النسيان.
وروى أبو داود عن أحمد أنه توقف عن الجواب وقال :أجبن أن أقول فيه شيئا وأن أقول ليس عليه شيء،
ونقل أحمد بن القاسم عنه :كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء وال غيره ،قال أبو الخطاب :هذا
يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع اإلكراه والنسيان ،وهو قول الحسن ومجاهد والثوري وعند الظاهرية
ال شيء مع اإلكراه والنسيان
وقد أفتت اللجنة الدائمة بهذا وهو أن من جامع وهو ناسي فال شيء عليه ال قضاء وال كفارة ألنه
معذور بالنسيان0
القول الثاني :يرى اإلمام مالك أنه عليه القضاء دون الكفارة
القول الثالث :قال أحمد :الناسي كالعامد ،وهو ظاهر المذهب ،وهذا قول عطاء
وهنا مسائل ثالث مهمة
أولها /هل الك ّفارة هنا على الترتيب أم هي على التخيير ؟

في المسألة خالف قديم ولكن الصحيح أنها على الترتيب لسببين :
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أ  -أن النبي صلى اهلل عليه وسلم رتّبها فبدأ باألشد ثم الذي يليه ولو كانت على التخيير لقال  :هل تجد

رقبة تُعتقها أو تصوم شهرين متتابعين أو تُطعم ستين مسكينا ؟

ب  -أنه عليه الصالة والسالم ما ُخيِّر بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً كما في الصحيحين
من حديث عائشة رضي اهلل عنها  .وهو هنا اختار األشد ثم الذي يليه في المرتبة
قال البيضاوي رحمه اهلل( ترتيب الثاني بالفاء على فقد األول  ،ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني يدل

على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤال  ،فينزل منزلة الشرط للحكم )

()1

وقال ابن قدامة رحمه اهلل كما في المغني( المشهور من مذهب أبي عبد اهلل أن كفارة الوطء في
رمضان ككفارة الظهار في الترتيب وهذا قول جمهور العلماء وبه يقول الثوري واألوزاعي والشافعي
()2

وأصحاب الرأي )
أن بعض متأخِّري المالكية قالواَّ :
إالَّ َّ
إن الكفارة تختلف باختالف األوقات ،ففي َّ
الشدة يكون اإلطعا ُم
أفضل ،وفي غيرها العتق والصوم
ضا بأنَّه األحوط أل َّن األخذ به مجزئ ،سواء
وقال ابن حجر رحمه اهلل في الفتح ( َّ
ويترجح الترتيب أي ً

قلنا بالتخيير أو ال ،بخالف العكس)

()3

سا أو أكثر ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت
وفي سبل السالم ( روى
ُّ
الزهري الترتيب عن ثالثين ن آف ً
الترتيب في الصحيحين ويؤيد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار وهذه الكفارة شبيهة بها )(.)4
المسألة الثانية
هل عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه عامدا :
جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه)
قال اإلمام البغوي رحمه اهلل (أجمعت األمة على أن من َ

()5

ولكن في األمر بقضاء يوما عنه قوالن :

أحدهما  /عدم القضاء وهو قول شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما اهلل قال شيخ
ِ
ضعفه غير واحد من الحفاظ وقد
اإلسالم رحمه اهلل في الفتاوى ( وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ّ
ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد

) (1فتح الباري ج 5ص 314
) (2المغني ج  3ص 30
) (3فتح الباري ج  4ص 168
) (4سبل السالم ج  3ص 342
) (5شرح السنة ج 6ص 286

الصفحة
28

ولما لم يأمره به دل
أمره بالقضاء ولو كان َأم َره بذلك لما أهمله هؤالء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه ّ ،
على أن القضاء لم يبق مقبوال منه  ،وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر  ،لم يكن ناسيا وال جاهال )

()1

القول الثاني /وهو وجوب القضاء لما جاء في بعض الروايات األمر بالقضاء كما في رواية ( وصم يوما

مكانه ) ( )2لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل قال (وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصال)

( )3وبهذا القول كان يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة اهلل وهو األمر بالقضاء0
والمسألة الثالثة
من جامع في نهار رمضان هل يؤمر باإلمساك بقية يومه ؟

نعم يمسك هذا الذي يظهر ألنه انتهك حرمة الشهر بخالف المسافر إذا ِ
قدم ألنه لم يُخاطب
ُ
بالصيام من أول النهار .
والمسألة المهمة في هذا الحديث
هل يجوز للفقير أن يصرف الك ّفارة إلى عياله كما فعل هذا الرجل ؟
اليجوز له ذلك ألن ما في هذا الحديث واقعة عين ال عموم لها .

وهنا مسألة استنبطها العلماء من الحديث وهي أنه لم يرد ِذكر للمرأة هنا وال سؤال عنها والجواب
لعل المرأة كانت مكرهة أو ناسية أو ممن يباح لها ِ
الفطر  ،كأن تكون حامالً أو ُمرضعاً فأفطرت  ،أو
ُ
ُ
طهرت من حيض فواقعها .
ُ
قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل (واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة،

وكذا قوله في المراجعة هل تستطيع وهل تجد وغير ذلك وهو األصح من قولي الشافعية وبه قال
األوزاعي ،وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضا على اختالف وتفاصيل لهم
في الحرة واألمة والمطاوعة والمكرهة وهل هي عليها أو على الرجل عنها واستدل الشافعية بسكوته عليه
الصالة والسالم عن أعالم المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك ألنها لم
تعترف ولم تسأل واعتراف الزوج عليها اليوجب عليها حكما مالم تعترف وبأنها قضية حال فالسكوت
عنها اليدل على الحكم الحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من األعذار ) 000

) (1الفتاوى ج 25ص 225
) (2رواه ابو داوود وابن ماجة
) (3فتح الباري ج 4ص  204وأقرها الشوكاني في نيل األوطار ج 4ص 214
) (4فتح الباري ج 4ص 170
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()4

الدرس 5

ِ
السف ِر ِ
وغيره
باب الصوم في َّ
ُ

في هذا الباب أورد المؤلف عددا من األحاديث في بيان حكم الصوم في السفر وقبل الخوض في
هذه األحاديث نبين المقصود من السفر ومتى يتعلق الحكم بالمسافر
فمن شرع في السفر جاز له التمتع بأحكام السفر كلها من قصر الصالة وجمعها وكذلك الفطر للصائم
على ماسنبينه ان شاء اهلل عند شرح االحاديث
وحد السفر هي مسألة خالفية بين العلماء قديما وحديثا0
فذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصالة ويفطر فيها الصائم ثمانية وأربعون ميالً
ب أَبِي َع آب ِد اللَّ ِه ( يعني اإلمام أحمد ) أن القصر ال يجوز في
قال ابن قدامة رحمه اهلل في المغني ( َم آذ َه ُ
أقل من ستة عشر فرسخا  ،والفرسخ  :ثالثة أميال  ،فيكون ثمانية وأربعين ميال  ،قال القاضي  :والميل :
اثنا عشر ألف قدم  ،وذلك مسيرة يومين قاصدين  .وقد قدره ابن عباس  ،فقال  :من عسفان إلى مكة

ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة )(. )1

وتقدير ذلك بالكيلو متر نحو ثمانين كيلو متر تقريباً قال الشيخ ابن باز رحمه اهلل (الذي عليه جمهور

أهل العلم أن ذلك يقدر بنحو ثمانين كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة  ،وهكذا الطائرات  ،وفي
السفن والبواخر  ،هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا  ،وتعتبر سفرا في العرف فإنه المعروف بين
المسلمين  ،فإذا سافر اإلنسان على اإلبل  ،أو على قدميه  ،أو على السيارات  ،أو على الطائرات  ،أو
المراكب البحرية  ،هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر )

()2

وسئلت اللجنة الدائمة عن مسافة القصر

 ،فقالت ( مقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء )

()3

.

وذهب بعض العلماء إلى أن السفر ال يحدد بمسافة معينة  ،بل المرجع في ذلك إلى العرف  ،فما
عده الناس في العرف سفراً فهو السفر الذي تترتب عليه األحكام الشرعية كالجمع بين الصالتين والقصر
وعا فِي ِج آن ِ
س
ص َر َوال ِآفط َآر َم آش ُر ً
آح َّجةُ َم َع َم آن َج َع َل الآ َق آ
والفطر للمسافر .قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل ( َوال ُ
()4
ص س َفرا ِمن س َف ٍر  .وه َذا الآ َقو ُل هو َّ ِ
يح )
َّ
ََ
الس َف ِر َولَ آم يَ ُخ َّ َ ً آ َ
الصح ُ
آ َُ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل عن مقدار المسافة التي يقصر فيها المسافر الصالة وهل يجوز
الجمع دون قصر ؟

) (1المغني ج 2ص 48
) (2مجموع الفتاوى ج 12ص " 267
) (3فتاوى اللجنة الدائمة ج 8ص 90
) (4الفتاوى ج 24ص 106
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فأجاب المسافة التي تقصر فيها الصالة حددها بعض العلماء بنحو ثالثة وثمانين كيلو مترا  ،وحددها
بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو مترا  ،وما قال الناس عنه إنه ليس بسفر
 ،فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر وهذا األخير هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل  ،وذلك ألن
اهلل تع الى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة
وقال أنس بن مالك رضي اهلل عنه َ ( :كا َن رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَآي ِه و َسلَّم إِذَا َخرج َم ِسيرَة ثَالثَِة أ آَميَ ٍ
ال أ آَو
ول اللَّه َ
َُ
ََ َ
َ َ
ِ ِ
صلَّى َرآك َعتَـ آي ِن ) ( )1وقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى أقرب إلى الصواب وال حرج
ثَالثَة فَـ َراس َخ َ
عند اختالف العرف فيه أن يأخذ اإلنسان بالقول بالتحديد ؛ ألنه قال به بعض األئمة والعلماء المجتهدين
 ،فال بأس به إن شاء اهلل تعالى  ،أما مادام األمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب )

()2

والمسألة المهمة في هذا الباب هي ( هل له أن يتمتع بهذه األحكام وهو في حله أو البد أن يفارق
المسكن ) هذا خالف بين العلماء على قولين :
فمنهم من قال اليجوز للصائم الفطر وال قصر الصالة إال إذا فارق العمران لما رواه مسلم ( :أن
رسول اهلل صل ى اهلل عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام
الناس ،ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب) وروى مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي

اهلل عنهما قال( :سافر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ،ثم دعا بإناء فيه
شراب فشربه نهاراً ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة ،قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :فصام رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم وأفطر ،فمن شاء صام ومن شاء أفطر ) ففي هذه األحاديث بيان جواز الفطر إذا

خرج من البلد وأما قبل ذلك فال يجوز 0
قال الموفق ابن قدامة رحمه اهلل ( مسألة وإذا سافر مايقصر فيه الصالة فال يفطر حتى يترك البيوت
وراء ظهره ) ثم ذكر أحوال المسافر في رمضان فقال رحمه اهلل ( :ثُ َّم َال ي آخلُو الآم ِ ِ
ِ
َح َو ٍال:
ساف ُر م آن ثََالثَة أ آ
َ
َُ
ِ ِ ِ
اح ِة ال ِآفطآ ِر لَهُ.
ضا َن فِي َّ
َح ُد َها :أَ آن يَ آد ُخ َل َعلَآي ِه َش آه ُر َرَم َ
الس َف ِر ،فَ َال نَـ آعلَ ُم بَـ آي َن أ آَه ِل الآعل ِآم خ َالفًا في إبَ َ
أَ
الش آه ِر لَي ًال ،فَـلَهُ ال ِآفطآر فِي صبِ ِ
الثَّانِي :أَ آن ي ِ ِ
ِ َِّ
ج فِ َيهاَ ،وَما بَـ آع َد َها ،فِي قَـ آو ِل
ساف َر في أَثآـنَاء َّ آ
َ َ
يحة اللَّآيـلَة التي يَ آخ ُر ُ
ُ
َُ
َع َّام ِة أ آَه ِل ال ِآعل ِآم.
ِ
ِ
ِ ِ
اح ِة فِطآ ِر الآيَـ آوِم
الثالث :أن يسافر في أثناء يوم من رمضان ،فَ ُح آك ُمهُ في الآيَـ آوم الثَّاني َك َم آن َسافَـ َر لَآي ًالَ ،وفي إبَ َ
ِِ
ِ
ِ
يلَ ،و َّ
اه َما ،لَهُ أَ آن يـُ آف ِط َرَ ،و ُه َو قَـ آو ُل َع آم ِرو بآ ِن ُش َر آحبِ ِ
الش آعبِ ِّي،
إح َد ُ
َح َم َد ِرَوايَـتَان ،آ
الَّذي َسافَـ َر فيه َع آن أ آ
وإِسحا َق ،و َداود ،واب ِن الآم آن ِذ ِر ،لِما روى عُبـي ُد بن جبـي ٍر ،قَ َ ِ
ي فِي َس ِفينَ ٍة ِم آن
ص َرَة ال ِآغ َفا ِر ِّ
الَ :رك آبت َم َع أَبِي بَ آ
َ ََ َ آ آ ُ ُ َ آ
َ آَ َ ُ َآ ُ
الآ ُفسطَ ِ
ال:
الس آف َرةِ ،ثُ َّم قَ َ
وت َحتَّى َد َعا بِ ُّ
اءهُ ،فَـلَ آم يُ َجا ِوآز الآبُـيُ َ
اط فِي َش آه ِر َرَم َ
ضا َن ،فَ َدفَ َع ،ثُ َّم قَـ َّر َ
آ
ب غَ َد َ
 1رواه مسلم ()691

)(
)(2

فتاوى أركان اإلسالم ص381
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ال أَبو بصرَة :أَتَـرغَب َعن سن َِّة رس ِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَآي ِه َو َسلَّ َم؟
ب ،قُـلآت :أَلَ آست تَـ َرى الآبُـيُ َ
اقـآتَ ِر آ
ول اللَّه َ
وت؟ قَ َ ُ َ آ َ آ ُ آ ُ َ ُ
ِ
فَأَ َك َل ـ َرَواهُ أَبُو َد ُاودَ ،وِأل َّ
اح ال ِآفط َآر ،فَِإ َذا ُو ِج َد ِفي أَثآـنَائِِه
َن َّ
استَ َم َّر في النـ َ
الس َف َر َم آعنًى لَ آو ُو ِج َد لَآي ًال َو آ
َّها ِر َألَبَ َ
ِ
وص َعلَي ِهما فِي إباح ِة ال ِآفطآ ِر بِ ِهما ،فَأَب ِ
احهُ َكال َآم َر ِ
َّها ِر َك آاآل َخ ِر )
احهُ في أَثآـنَاء النـ َ
َح ُد آاأل آَم َريآ ِن ال َآم آن ُ
َ ََ
ََ
ض َوِألَنَّهُ أ َ
أَبَ َ
ص ِ آ َ

()1

ولما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل  :عن رجل نوى السفر فأفطر في بيته لجهله  ،ثم انطلق هل
عليه الكفارة ؟ فأجاب  :حرام عليه أن يفطر وهو في بيته  ،ولكن لو أفطر قبل مغادرته بيته فعليه القضاء
فقط)

()2

وهناك قول آخر في جواز األخذ بالرخصة للمسافر ولو كان قبل خروجه من بلده إذا كان قد عزم على
السفر  ،قال ابن قدامة رحمه اهلل في المغني (وقال الحسن يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج وروي
نحوه عن عطاء وقد روى محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت
له راحلته ولبس ثياب السفر فدع ا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب قال الترمذي هذا حديث
حسن)

()3

وقال الشيخ ابن باز رحمه اهلل ( ثبت عن أنس رضي اهلل عنه أنه كان عزم على السفر واستعد للسفر
ولبس ثياب السفر فأكل قبل أن يسافر فسأله بعض أصحابه :هل هذا سنة؟ فقال :نعم سنة ،وجاء عن أبي
ب صرة الغفاري نحو ذلك فال حرج في ذلك ،وإن صبر حتى يخرج فهو أحوط ،وإن تهون عن السفر لزمه
اإلتمام وقضاء اليوم الذي أفطر فيه )

()4

وأما الحديث األول فهو حديث
َن حمزةَ بن َعم ٍرو األَسلَ ِم َّي قَ َ ِ
ِ
الس َف ِر ؟
وم فِي َّ
آ
َص ُ
ال للنَّبِ ِّي  : أَأ ُ
َ - 185ع آن َعائ َشةَ رضي اهلل عنها  (( :أ َّ َ آ َ آ َ آ
ت فَأَفآ ِط آر )) .
الصيَ ِام  -فَـ َق َ
 َوَكا َن َكثِ َير ِّص آم َوإِ آن ِش آئ َ
ال  :إ آن ِش آئ َ
ت فَ ُ
صم إن شئت  ،وأفطر إن
وجاء في رواية لمسلم  :إني رجل أسرد الصوم  ،أفأصوم في السفر ؟ قال ُ :
شئت

وقول حمزة رضي اهلل عته (إني رجل أسرد الصوم ) هذا ليس من صيام الدهر المنهي عنه في الحديث
الذي قال صلى اهلل عليه وسلم (ال صام من صام الدهر) ولذا أفتى اإلمام أحمد رحمه اهلل إن أفطر األيام
الخمسة التي حرم اهلل صيامها فإنه قد سلم من هذا الحديث وهي ( عيد الفطر وعيد األضحى وأيام
التشريق الثالثة )
) (1المغني ج 3ص 13
) (2فتاوى الصيام ص 133
) (3المغني ج 3ص 13
) (4الموقع الرسمي للشيخ
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وفي رواية لمسلم عن أبي ُمراوح عن حمزة بن عمرو األسلمي رضي اهلل عنه أنه قال  :يا رسول اهلل
علي جناح  .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :هي
أجد بي قوة على الصيام في السفر  ،فهل ّ
رخصة من اهلل  ،فمن أخذ بها فحسن  ،ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه)

قال ابن دقيق رحمه اهلل كما في اإلحكام ( وفي الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في
السفر وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان وربما استدل به من يجيز صوم رمضان في السفر فمنعوا الداللة
من حيث ما ذكرناه  ،من عدم الداللة على كونه صوم رمضان ).

()1

فهذا الحديث في بيان حكم الصوم في السفر ولما كان السفر غالبًا فيه المشقة َّ
خفف اهلل تعالى
عن الصائم الصيام حال سفره  ،واليلزم الرخصة أن توجد المشقة ألن اآلية جاءت عامة حيث قال تعالى
ُخ َر}( )2كما بين النبي صلَّى اهلل عليه وسلَّم أنه ليس من البر
{وَم آن َكا َن َم ِري ً
ضا أ آَو َعلَى َس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم آن أَيَّ ٍام أ َ
َ
البر الصيام في السفر))
بقوله ((ليس من ِّ
كالحج والجهاد ،وصلة الرحم ورجحوا الفطر في
وقد أجمع العلماء على جواز الفطر في سفر الطاعة،
ِّ

سفر التجارات والمباحات ،أما سفر المعصية فاختلفوا في جواز الفطر فيه فقال القرطبي :المنع أرجح،
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ال َّ
مباحا ،فليس لمن سافر سفر معصية
بد في السفر أن يكون ً

أن يقصر الرباعية ،أو أن يفطر في رمضان ،أو يمسح أكثر من يوم وليلة ،ونحو ذلك من أحكام السفر ألن

الرخص ال يجوز أن تتعلق بالمعاصي ،وفي جواز الترخص إعانة على المعصية
مباحا لكنه أتى فيه بمعصية ،كما لو
مع ان العلماء َّ
سفرا ً
فرقوا بين من سافر سفر معصية أو سافر ً
خمرا ،فحرموا في االولى وأجازوا بالثانية
شرب في السفر المباح ً
وأما حكم الصيام في السفر فهذا يبينه الحديث الثاني وهو حديث
س بآ ِن مالِ ٍ
سافِ ُر َم َع النَّبِ ِّي  فَـلَ آم يَِع ِ
َ – 186ع آن أَنَ ِ
الصائِ ُم َعلَى ال ُآم آف ِط ِر َ .وال
ك  قَ َ
ب َّ
َ
ال ُ (( :كنَّا نُ َ
الصائِ ِم )) .
ال ُآم آف ِط ُر َعلَى َّ
ولفظ مسلم ( سافرنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في رمضان فلم يُِعب الصائم على المفطر،
وال المفطر على الصائم ) وجاء عند مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال ( :كنا نغزو مع
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر ،فال يج ُد الصائم على المفطر ،وال
المفطر على الصائم )

وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ( :سافر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب ،فشربه نهارا ليراه الناس ،ثم أفطر حتى دخل
)(1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ج 2ص403
) (2البقرة185 :
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مكة قال ابن عباس رضي اهلل عنهما فصام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأفطر ،فمن شاء صام ومن شاء
أفطر )
ففي هذه الروايات كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ،ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر
فال يعاب عليه ولذا قال ابن حجر رحمه اهلل قوله ( :يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن  ،ومن
وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن  ،وهذا التفصيل هو المعتمد  ،وهو نص رافع للنزاع )
وهنا وقع خالف بين العلماء في حكم الصوم أو الفطر في السفر على ثالثة أقوال :
 -1مذهب جمهور العلماء على الجواز بين الصوم والفطر على حسب حالة الصائم وقد بين ذلك
الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل في حاالت ثالث :
الحال األولى  :إذا كان الصوم والفطر سواء  ،بمعنى أن الصوم ال يؤثر عليه ففي هذه الحالة يكون الصوم
أفضل  ،ألنه أسرع في إبراء الذمة وأسهل على المكلف ألن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن
يستأنف الصوم  ،وكذلك يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان فإن رمضان أفضل من غيره ؛ ألنه محل
الوجوب
الحال الثانية  :أن يكون الفطر أرفق به فهنا الفطر أفضل وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه
مكروهاً ألن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة اهلل عز وجل .

الحال الثالثة  :أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً والدليل ما رواه
ِ ِ ِ
ك
صاةُ أُولَئِ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَآي ِه َو َسلَّ َم أُولَئِ َ
ك ال ُآع َ
مسلم َع آن َجابِ ِر بآ ِن َع آبد اللَّه َرض َي اللَّهُ َع آنـ ُه َما وفي آخره قال َ
()1
صاةُ )
الآعُ َ
 -2أهل الظاهر فهم يرون أنه ال يجزئ الصوم في السفر عن الفرض ،وأن من صام في السفر لم ينعقد
ُخ َر ) وهذا القول
صومه ووجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى ( فَ ِع َّدةٌ ِم آن أَيَّ ٍام أ َ
ضعيف بل باطل لداللة السنة الصحيحة الصريحة على بطالنه0

 -3أن الفطر في السفر ال يجوز إال لمن خاف على نفسه الهالك أو المشقة الشديدة ،وعليه فالصوم
في السفر واجب0
والشك ان قول الجمهور هو الراجح لكن إن شق عليه الصيام ،فالصيام في حقه مكروه ،لما جاء
عند مسلم عن جابر رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لما خرج عام الفتح إلى مكة صام
حتى بلغ ُكراع الغميم ثم أفطر لما قيل له إن بعض الناس شق عليهم الصيام ،وأمر الناس بالفطر،
أخرج هذه الزيادة الطحاوي من طريق أبي األسود عن عكرمة ولفظه :فلما بلغ الكديد بلغه أن
الناس يشق عليهم الصيام وفي صحيح مسلم عن جابر فقيل له بعد ذلك :إن بعض الناس قد صام
) (1الشرح الممتع ج 6ص355
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فقال " أولئك العصاة  ،أولئك العصاة" وذلك ألن هؤالء الذين صاموا خالفوا أمره بالفطر ،وصاموا مع
المشقة0
وهنا يعلم رفق الشريعة االسالمية بالمرء المسلم وأنها التكلفه مااليطيق بل يسمح له بالرخصة ويؤجر
عليها ،قال الشيخ ابن باز رحمه اهلل ( األفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً ،ومن صام فال حرج عليه؛

ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا .وهكذا الصحابة رضي اهلل عنهم .لكن إذا اشتد الحر،

وعظمت المشقة ،تأكد الفطر ،وكره الصوم للمسافر؛ ألنه صلى اهلل عليه وسلم لما رأى رجالً قد ظلل
عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم؛ قال عليه الصالة والسالم ( :ليس البر الصوم في السفر ) ولما
ثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ( :إن اهلل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) وفي
لفظ ( :كما يحب أن تؤتى عزائمه ) وال فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن
والبواخر وبين من سافر في الطائرات فإن الجميع يشملهم اسم السفر ،ويترخصون برخصه ،واهلل سبحانه
شرع للعباد أحكام السفر واإلقامة في عهده صلى اهلل عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة فهو
سبحانه يعلم ما يقع من تغير األحوال وتنوع وسائل السفر ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه )
اما الحديث الثالث فهو حديث
ضا َن  .فِي ح ٍّر َش ِد ٍ
ال َ (( :خر آجنَا َم َع ر ُس ِ
َ - 187ع آن أَبِي َّ
يد َ ،حتَّى
الد آر َد ِاء  قَ َ
ول اللَّ ِه  فِي َش آه ِر َرَم َ
َ
َ
َ
ِ
ضع ي َدهُ َعلَى رأآ ِس ِه ِمن ِش َّد ِة الآح ِّر وما فِينَا صائِم إالَّ رس ُ ِ
احةَ ))
ول اللَّه َ و َع آب ُد اللَّه بآ ُن َرَو َ
َ ٌ َُ
َ ََ
آ
َح ُدنَا لَيَ َ ُ َ
إ آن َكا َن أ َ
َ
هذا الحديث فيه التصريح بأن السفر كان في شهر رمضان لذا قال ابن دقيق رحمه اهلل كما في
اإلحكام ( وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر
والظاهرية خالفت فيه أو بعضهم بناء على ظاهر لفظ القرآن من غير اعتبارهم لإلضمار وهذا الحديث يرد
عليهم )
فهنا يبين لنا أبا الدرداء رضي اهلل عنه أنهم كانوا مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في سفر وكان ذلك في
ض ُع يَ َدهُ َعلَى َرأآ ِس ِه
َح ُدنَا لَيَ َ
شهر رمضان المبارك وكان الجو حار ومن شدته ماوصفه بقوله ( َحتَّى إ آن َكا َن أ َ
ِ ِ ِ
آح ِّر) فكان الصحب الكريم رضي اهلل عنهم مفطرون وهذا بيان لرخصة اهلل تعالى لهم ولم يكن
م آن ش َّدة ال َ
صائما في هذه الرحل ة سوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعه الصحابي الجليل عبد اهلل بن رواحه
رضي اهلل عنه وهذه منقبة وفضيلة لعبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه والذي كان صائما مع رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم لوحده  ،وهذا الحديث فصل في بيان جواز الفطر في رمضان حال السفر واهلل أعلم
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الدرس ال6
في هذا الدرس معنا ثالثة أحاديث فأولها حديث
ال َ (( :كا َن َر ُس ُ
َ - 188ع آن َجابِ ِر بآ ِن َع آب ِد اللَّ ِه رضي اهلل عنهما قَ َ
ول اللَّ ِه  فِي َس َف ٍر فَـ َرأَى ِز َحاماً َوَر ُجالً
الس َف ِر )) َوفِي لَ آف ٍظ لِ ُم آسلِ ٍم
صائِ ٌم قَ َ
قَ آد ظُلِّ َل َعلَآي ِه  ،فَـ َق َ
س ِم آن الآبِ ِّر ِّ
ام فِي َّ
الصيَ ُ
ال َ :ما َه َذا ؟ قَالُوا َ :
ال  :لَآي َ
َ (( :علَآي ُكم بِر آخ ِ ِ ِ
َّص لَ ُك آم )) .
آ ُ َ
صة اللَّه الَّتي َرخ َ
)
1
(
ِ
ب بآ ِن َع ِ
َص َح ِ
وجاءت رواية لهذا الحديث َع آن َك آع ِ
ال :
الس ِقي َف ِة  -قَ َ
اص ٍم آاألَ آش َع ِر ِّ
اب َّ
ي َ -وَكا َن م آن أ آ
ول  :لَي ِ
صي ِ
ِ
ول اللَّ ِه َ َّ َّ ِ َّ
س َف ِر  ،قال الحافظ ابن حجر
ت َر ُس َ
َس ِم آع ُ
س م آن أ آمبِ ِّر أ آم َ ُ
ام في أ آم َ
صلى اللهُ َعلَآيه َو َسل َم يَـ ُق ُ آ َ
يف ِ
رحمه اهلل ( ( )2وه ِذ ِه لُغَةٌ لِ
َّع ِر ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى
م
ـ
ت
ال
م
ال
ن
و
ل
ع
ج
ي
،
ن
م
آي
ل
ا
ل
َه
أ
ض
ع
ـ
ب
ُ
َ
َ
آ
آ
آ
ََ
آ
يما َ ،ويُ آحتَ َم ُل أَ آن يَ ُكو َن النَّبِ ُّي َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َّ ِ َّ
ي َه َذا نَطَ َق بِ َها َعلَى
ك ِألَنـَّ َها لُغَتُهُ َ ،ويُ آحتَ َم ُل أَ آن يَ ُكو َن آاألَ آش َع ِر ُّ
ب بِ َها بِ َه َذا آاألَ آش َع ِر َّ
ي َك َذلِ َ
اللهُ َعلَآيه َو َسل َم َخاطَ َ
َّاها بِاللَّ آف ِظ الَّ ِذي َس ِم َع َها بِ ِه َ ،و َه َذا الثَّانِي أ آَو َجهُ ِع آن ِدي ،
ف ِم آن لُغَتِ ِه  ،فَ َح َملَ َها َع آنهُ َّ
َما أَلِ َ
الرا ِوي َع آنهُ َ ،وأَد َ
َواَللَّهُ أَ آعلَ ُم )
صلَّى اللَّهُ َعلَآي ِه َو َسلَّ َم لِ َم آن ظُلِّ َل
واالمام البخاري رحمه اهلل ترجم لهذا الحديث بقوله ( بَاب قَـ آو ِل النَّبِ ِّي َ
ِ
الس َف ِر ) قال الحافظ رحمه اهلل  :أَ َش َار بِ َه ِذهِ التـ آَّر َج َمة إِلَى أ َّ
َن
س ِم آن الآبِ ِّر َّ
الص آو ُم فِي َّ
َعلَآيه َوا آشتَ َّد ال َ
آح ُّر لَآي َ
َسبَب قَـ آوله َ َّ َّ ِ َّ
ش َّق ِة اهـ
س ِم آن الآبِ ِّر ِّ
ام فِي َّ
الس َف ِر " َما ذَ َك َرهُ ِم آن ال َآم َ
الصيَ ُ
صلى الله َعلَآيه َو َسل َم " لَآي َ
في هذا الحديث يبين لنا جابر بن عبد اهلل أنهم كانوا في سفر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفي تلك
صائِ ٌم ) يعني وصل فيه
األثناء شاهد عليه السالم ( ِز َحاماً َوَر ُجالً قَ آد ظُلِّ َل َعلَآي ِه  ،فَـ َق َ
ال َ :ما َه َذا ؟ قَالُوا َ :
اإلعياء من جراء الصوم في السفر قال ابن حجر ( وهذا يفيد أن الرجل تضرر بالصيام حتى احناج إلى أن
()3

يجلس في الظل ولم أقف على اسم هذا الرجل )
س ِم آن الآبِ ّر إِلَ آخ )
س ِم آن الآبِ ِّر ِّ
ام فِي َّ
الصيَ ُ
الس َف ِر) قال السندي  :قَـ آوله ( لَآي َ
عندها قال عليه السالم ( لَآي َ
أ ِ
ادة اهـ
اعة َوال ِآعبَ َ
َي م آن الطَّ َ
آ
وقبل نهاية الكالم عن هذا الحديث أحب أن انبه على إشكال عند بعضهم في االحاديث التي ورد
البر الصوم في السفر)
فيها الصوم وبين قوله عليه الصالة والسالم ( :ليس من ّ

البر الصوم في السفر) ينفى كون الصوم في السفر من
فقالوا أن بينهما تعارض حيث أن حديث (ليس من ّ

البر ،بينما أثبتت األحاديث األخرى أن النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه كانوا يصومون في السفر
ويفطرون ،ويصوم بعضهم ويفطر بعضهم ،ولم يعب الصائم منهم على المفطر وال المفطر على الصائم ،
فدل على أن الصوم في السفر بر وليس إثما ،كما أن الفطر ليس إثما أيضا.
) (1كما في المسند ج 5ص434
) (2التلخيص الحبير ج 2ص205
) (3فتح الباري ج 4ص 186
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في حمل الحديث األول على منع الصوم في السفر في حق من يضر به ويلحق به المشقة الظاهرة ،أو
من يظن به اإلعراض عن الرخصة تشددا وتنطعا كما في حالة هذا الرجل الذي قد ظلل عليه وازدحم عليه
الناس لما أصابه من مشقة الصوم ،وحال من قال فيهم النبي صلى اهلل عليه وسلم ( :أولئك العصاة ) ألن
في بعض ألفاظ الحديث ( :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى ينظر الناس إليه ثم
شرب ،فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام ،فقال :أولئك العصاة أولئك العصاة ) وفي لفظ ( :فقيل
له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت ) أخرجه مسلم من حديث جابر فلما علم
صلى اهلل عليه وسلم حاجة هؤالء إلى الفطر وأعلن لهم شربه ثم أخبر بأنهم مازالوا صياما سماهم عصاة
لمخالفتهم لهديه صلى اهلل عليه وسلم وإعراضهم عن الرخصة مع حاجتهم إليها ،فأشبهت حالهم حال
أولئك الذين قال فيهم ( :فمن رغب عن سنتي فليس مني(
وحمل الحديث الثاني واألحاديث التي في معناه على بيان جواز الصوم في السفر في حق من ال يشق
به وال يؤدي به إلى ترك ما هو أولى منه من وجوه القرب األخرى ،ويشهد لهذا الجمع ويؤيده حديث أبي
سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال( :كنا نغزو مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم
ومنا المفطر ،فال يجد الصائم على المفطر وال المفطر على الصائم ،يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك
حسن ،ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن) أخرجه مسلم
الس َفر")
س ِم آن الآبِ ّر ِّ
الصيَام فِي َّ
لذا قال ابن القيم في تهذيب السنن وهو يتحدث عن حديث ( لَآي َ
صلَّى اللَّه َعلَآي ِه َو َسلَّ َم قَ آد ظُلِّ َل َعلَآي ِه َ ،و َج ِهده
فقال ( فَـ َه َذا َخ َر َج َعلَى َش آخص ُم َعيَّ ٍن َ ،رآهُ َر ُسول اللَّه َ
َي  :لَآيس الآبِ ّر أَ آن يُ آج ِهد آِ
س َح
الص آوم  ،فَـ َق َ
َّ
سهُ َحتَّى يَـ آبـلُغ بِ َها َه َذا ال َآم آبـلَغ َ ،وقَ آد فَ َّ
ال َه َذا الآ َق آول  ،أ آ
سا ُن نَـ آف َ
اإلنآ َ
َ
()1
اللَّه لَهُ فِي ال ِآفطآر اهـ
ال
صور َعلَى َم آن َكا َن فِي ِمثآل َحاله َكأَنَّهُ قَ َ
وقال الخطابي رحمه اهلل َ :ه َذا َك َالم َخ َر َج َعلَى َسبَب فَـ ُه َو َم آق ُ
لَيس ِمن الآبِر أَ آن يصوم الآم ِ
الصوم يـ َؤدِّيه إِلَى ِمثآل َه ِذ ِه الآحال  ،بِ َدلِ ِ ِ
صلَّى اللَّه
يل صيَام النَّبِ ّي َ
َ
سافر إِذَا َكا َن َّ آ ُ
آ َ آ ّ َُ َُ
َعلَآي ِه َو َسلَّ َم فِي َس َفره َعام الآ َف آتح وبدليل خبر حمزة األسلمي وتخييره إياه بين الصوم واإلفطارولو لم يكن
()2
الصوم برا لم يخيره فيه واهلل أعلم )

) (1تهذيﺐ السنن ج 7ص 34
) (2عون المعبود ج  2ص 37
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وفي الحديث التالي بيان مشروعية الصوم وكذا الفطر في السفر وهو حديث
س بآ ِن مالِ ٍ
َ -189ع آن أَنَ ِ
ال :
الصائِ ُم َ ،وِمنَّا ال ُآم آف ِط ُر قَ َ
ك  قَ َ
الس َف ِر فَ ِمنَّا َّ
ال ُ ( :كنَّا َم َع النَّبِ ِّي  فِي َّ
َ
فَـنـزلآنا م آن ِزالً فِي يـوٍم ح ٍّار  ،وأَ آكثـرنَا ِظالً ِ :
ِ
س ِاء َ .وِمنَّا َم آن يَـت َِّقي َّ
ط
س بِيَ ِد ِه  .قَ َ
ال  :فَ َس َق َ
َ
َآ َ
ََ َ َ
صاح ُ
ب الآك َ
َ َُ
الش آم َ
ال رس ُ َّ ِ
ب ال ُآم آف ِط ُرو َن الآيَـ آو َم
ُّ
ض َربُوا األَبآنِيَةَ َ .و َس َق آوا ِّ
ام ال ُآم آف ِط ُرو َن فَ َ
الرَك َ
ام َ ،وقَ َ
الص َّو ُ
اب  ،فَـ َق َ َ ُ
ول الله  : ذَ َه َ
َج ِر ) وبوب اإلمام مسلم رحمه اهلل على هذا الحديث بقوله باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل
بِاأل آ

وفي هذا الحديث يبين لنا أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنهم لما كانوا مسافرين مع النبي صلى اهلل عليه
الصائِ ُم َ ،وِمنَّا ال ُآم آف ِط ُر) قال ابن دقيق رحمه
وسلم انقسم الناس بين الصوم والفطر على فريقين فقال (فَ ِمنَّا َّ
اهلل (أما قوله " فمنا الصائم ومنا المفطر " فدليل على جواز الصوم في السفر ووجه الداللة تقرير النبي
للصائمين على صومهم )

ويتضح من كالم أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن سفرهم في يوم حار حيث قال (فَـنَـ َزلآنَا َم آن ِزالً فِي يَـ آوٍم
الشمس بِي ِد ِه ) فقوله ( وأَ آكثـرنَا ِظالً ِ
آك ِ ِ
ح ٍّار  ،وأَ آكثـرنَا ِظالً ِ
ِ
ِ
ِ
س ِاء )
َ
َ
ساء َومنَّا َم آن يَـتَّقي َّ آ َ َ
َ
صاح ُ
صاح ُ
ب الآك َ
َ َُ
ب ال َ
َ َُ
يعني الذي يتّقي الشمس بكسائه  ،والذي اليملك الكساء فإنه (يَـت َِّقي َّ
س بِيَ ِد ِه )
الش آم َ
ض َربُوا األَبآنِيَةَ)
ام ال ُآم آف ِط ُرو َن فَ َ
ولشدة الحر لم يتحمل الصائمون فسقطوا من ال َجهد والمش ّقة  ،عندها (قَ َ
اب)
واألبنية هي جمع بناء  ،والمقصود به البيوت التي تُنصب وتُنـزع  ،كالخباء والقبة ونحوها ( َو َس َق آوا ِّ
الرَك َ
وهي اإلبل  ،وجمعها  :ركائب .
ِ
فلما شاهد هذه الحالة رس ُ َّ ِ
َج ِر ) يعني أجر العامل بقدر
ب ال ُآم آفط ُرو َن الآيَـ آو َم بِاأل آ
َُ
ول الله  ( : قال َ :ذ َه َ
عمله  ،والمعنى هنا  :ذهب المفطرون اليوم بأجر يزيد على أجر الصائمين .
قال ابن دقيق رحمه اهلل (وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم " ذهب المفطرون اليوم باألجر " ففيه أمران :
أحدهما  :أنه إذا تعارضت المصالح قدم أوالها وأقواها .
والثاني  :أن قوله رضي اهلل عنه " ذهب المفطرون اليوم باألجر " فيه وجهان :
أحدهما  :أن يراد باألجر أجر تلك األفعال التي فعلوها  ،والمصالح التي جرت على أيديهم وال يراد مطلق
األجر على سبيل العموم .
والثاني  :أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر الصوم فتحصل
المبالغة بسبب ذلك ويجعل كأن األجر كله للمفطر) أهـ
وقالت اللجنة الدائمة عند شرح هذا الحديث (ومعنى الحديث واضح والقصد بيان أن األخذ برخصة
الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من األخذ بالعزيمة وهو الصوم)
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وأما الحديث الثالث واألخير في بيان حكم تأخير قضاء رمضان إلى ماقبل رمضان التالي وهو حديث
َستَ ِطيع أَ آن أَق ِ
آض َي
ت َ (( :كا َن يَ ُكو ُن َعلَ َّي َّ
ش َة رضي اهلل عنها قَالَ آ
َ - 190ع آن َعائِ َ
الص آو ُم ِم آن َرَم َ
ضا َن  ،فَ َما أ آ ُ
إالَّ فِي َش آعبَا َن )) .
وفي رواية  ( :قالت  :إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما تقدر على
أن تقضيه مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتى يأتي شعبان )
قال االمام النووي عند شرح مسلم ( أي يمنعني الشغل برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وتعني
بالشغل وبقولها في الحديث الثاني  ( :فما تقدر على أن تقضيه ) أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مترصدة الستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك  ،وال تدري متى يريده ،
ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن  ،وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه  ،وهذا من األدب0
وقد اتفق العلماء على أن المرأة ال يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إال بإذنه لحديث أبي هريرة
في صحيح مسلم في كتاب الزكاة  ،وإنما كانت تصومه في شعبان ؛ ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان
يصوم معظم شعبان فال حاجة له فيهن حينئذ في النهار ؛ وألنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان  ،فإنه
ال يجوز تأخيره عنه )

()1

ففي هذا الحديث بيان تأخير عائشة رضي اهلل عنها لصوم القضاء من رمضان الى قبيل رمضان االخر
يعني في شهر شعبان عندها يرد هنا مسألتين مهمتين:
االولى حكم صيام النفل قبل الفرض
الثانية حكم تأخير القضاء
أما المسألة األولى وهي حكم صيام النفل قبل الفرض بمعنى أن من عليه أيام من رمضان هل يجوز له أن
يصوم تطوعا كالست من شوال أو يوم عاش وراء وغيرها قبل صيام الفرض أم البد أن يتبع رمضان بصيام
القضاء ثم يصوم النوافل؟
تطوع ؟ نقول نعم وذلك ألمور :
تصور أن عائشة رضي اهلل عنها لم تكن تصوم صيام ّ
قبل ذلك نقول هل يُ ّ

األول  :انه ال يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إال بإذنه لقوله عليه الصالة والسالم  ( :ال يحل

للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه)

()2

والذمة مشغولة
التطوع ّ
تصور تقديم ّ
التطوع  ،فال يُ ّ
الثاني  :أن القضاء واجب وهو ُمق ّدم على صيام ّ
بالواجب .

) (1النووي على شرح مسلم ج 2ص 213
) (2رواه البخاري 5195
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الثالث  :تعليل عائشة رضي اهلل عنها لعدم صومها بأنه شغلها برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فقد
كانت أحب أزواجه إليه  ،ولذا جاء في تتمة حديث الباب  :الشغل من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،
أو برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
لكن قد يَ ِرد إشكال  ،وهو أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان له تسع نسوة  ،أي أن عائشة رضي اهلل

عنها تستطيع أن تصوم في غير يومها  ،والجواب عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يطوف على نسائه
في الليلة الواحدة
قال الشيخ ابن باز رحمه اهلل ( وأما خبر عائشة فهو حديث ثابت عنها رضي اهلل عنها في الصحيحين
فال يظن بها أن تصوم النوافل وتؤخر الفرائض ما دامت تفطر ألجل حاجة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى
أهله فكونها تفطر في النوافل من باب أولى فالحاصل على أنه ليس في عملها دليل على أنها كانت تصوم
النوافل لم تقل إني كنت أصوم النوافل بل قالت إنها تؤخر صوم رمضان من أجل مكان رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فهذا يدل على أنه صلى اهلل عليه وسلم أذن لها في ذلك أو رخص ال بل األمر واضح في أنها
أخرت من أجل مراعاة حاجة الرسول إليها عليه الصالة والسالم) .

()1

كما أننا نقول أن األولى أن يصوم الفرض ثم بعده النفل لكن من لم يستطع القضاء فاختلف الفقهاء
في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان:
فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز ذلك لكن الحنفية يرونه جائزاً من غير
كراهة والمالكية والشافعية يقولون هو جائز مع الكراهة ودليل الجواز أن القضاء ليس واجباً على الفور.

وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان وال يصح ،والرواية الثانية عن اإلمام

أحمد أن التطوع قبل القضاء يجوز ويصح ،قال :المرداوي في اإلنصاف :وهو الصواب والراجح ما ذهب
إليه الجمهور ،وعليه فال حرج في صيام الستة أو نحوها كيوم عاشوراء قبل صيام ما عليك من رمضان،
ألن قضاء رمضان موسع فيه  ،وصوم مثل هذه األيام مضيق ،فال يدرك إن فات)
قال الشيخ ابن باز رحمه اهلل في حكم تقديم النفل على الفرض في الصوم ( هذه مسألة فيها خالف
بين أهل العلم واألرجح أنه يبدأ بالقضاء لقوله صلى اهلل عليه وسلم ( :من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من

شوال كان كصيام الدهر) فإذا كان ما صام بعض رمضان كيف يتبعه ستاً من شوال عليه أن يكمل أوالً
يكمل رمضان وعلى المرأة أن تكمل ما أفطرته من رمضان ثم تصوم إذا أمكنها ذلك وإال فال حرج
والحمد هلل وقال بعض أهل العلم أنه يبدأ بالسنن ألن وقتها ضيق قد تفوت والقضاء وقته واسع فال مانع

من أن يبدأ بالست أو صيام االثنين والخميس أو صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء والقضاء له وقت واسع
) (1موقع سماحة الشيخ ابن باز الرسمي
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وهذا قول له وجاهة وله حظه من النظر ولكن القول األول أظهر وأبين ألن الفرض أهم وألن اإلنسان قد
يعرض له الموت واألمراض فينبغي له أن يبدأ باألهم بالقضاء ثم إذا تيسر له بعد القضاء تطوع بعد ذلك
بما يسر اهلل)

()1

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل ( إن السنة أن يصوم اإلنسان الست من شوال بعد انتهاء قضاء
رمضان ال قبله  ،فلو كان عليه قضاء ثم صام السته قبل القضاء فإنه ال يحصل على ثوابها  ،ألن النبي
صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :من صام رمضان ) ومن بقي عليه شيء منه فإنه ال يصح أن يقال أنه صام
رمضان بل صام بعضه )

()2

أما حكم تأخير القضاء
فقد اتفق األئمة رحمهم اهلل على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك األيام قبل

مجيء رمضان التالي واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي اهلل عنها قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل (
()3
ِ ِ
آخ ُر )
ضاء َحتَّى يَ آد ُخ َل َرَم َ
ك ِفي َش آعبَان أَنَّهُ ال يَ ُجوز تَأ ِآخير الآ َق َ
صها َعلَى ذَلِ َ
ضان َ
َويـُ آؤ َخذ م آن ح آر َ
وهنا مسألة في حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فنقول أنه ال يخلو من حالين :

واستمر به المرض حتى دخل رمضان التالي فهذا
َّ
الحالة األولى  :أن يكون التأخير بعذر كما لو كان مريضاً

ال إثم عليه في التأخير ألنه معذور وليس عليه إال القضاء فقط .

الحالة الثانية  :أن يكون تأخير القضاء بدون عذر  ،كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل
رمضان التالي  ،فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر  ،واتفق األئمة على أن عليه القضاء  ،ولكن اختلفوا
هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو ال ؟

فذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم اهلل أن عليه اإلطعام واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة
كأبي هريرة وابن عباس رضي اهلل عنهم .

وذهب اإلمام أبو حنيفة رحمه اهلل إلى أنه ال يجب عليه سوى القضاء واستدل بأن اهلل تعالى لم يأمر َم آن
ضا أ آَو َعلَى َس َف ٍر
أفطر من رمضان إال بالقضاء فقط ولم يذكر اإلطعام  ،قال اهلل تعالى َ ( :وَم آن َكا َن َم ِري ً
()4
ُخ َر )
فَ ِع َّدةٌ ِم آن أَيَّ ٍام أ َ
) (1موقع سماحة الشيخ ابن باز الرسمي
) (2الشرح الممتع ج 6ص 466
) (3فتح الباري ج 4ص 167
) (4سورة البقرة 185
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل وهو يقرر عدم وجوب اإلطعام ( وأما أقوال الصحابة فإن في
حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن  ،وهنا إيجاب اإلطعام مخالف لظاهر القرآن  ،ألن اهلل تعالى لم
يوجب إال عدة من أيام أخر  ،ولم يوجب أكثر من ذلك  ،وعليه فال نلزم عباد اهلل بما لم يلزمهم اهلل به إال
بدليل تبرأ به الذمة  ،على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي اهلل عنهم يمكن أن يحمل على سبيل
االستحباب ال على سبيل الوجوب  ،فالصحيح في هذه المسألة أنه ال يلزمه أكثر من الصيام إال أنه يأثم
()1

بالتأخير )

) (1الشرح الممتع ()451/6
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الدرس 7
بقي معنا في هذا الباب ستة أحاديث مختلف أحكامها علنا أن نتكلم عنها باختصار في هذا الدرس
بإذن اهلل تعالى فأولها حديث
ات و َعلَآي ِه ِ
شةَ رضي اهلل عنها  :أ َّ
ام َع آنهُ َولِيُّهُ )) .
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
َ - 191ع آن َعائِ َ
صيَ ٌ
صَ
ام َ
ال َ (( :م آن َم َ َ
ِ
َح َم َد بآ ِن َح آنبَ ٍل " .
َوأَ آخ َر َجهُ أَبُو َد ُاود َوقَ َ
ال " َه َذا في النَّ آذ ِر َ ،و ُه َو قَـ آو ُل أ آ
وفي رواية ابن عباس رضي اهلل عنه ( أن امرأة أتت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت إن أمي
ماتت وعليها صوم شهر فقال ( أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه ) قالت  :نعم قال ( فدين اهلل
أحق بالقضاء ) وفي رواية عن ابن عباس رضي اهلل عنه ( جاء رجل  . . .وذكر نحوه ) .
المصنف عليه رحمه اهلل ليس من عادته سياق األقوال وال اإلشارة إلى الخالف  ،وإنما أشار إليه بعد هذا
الحديث ليبين وجود خالف في المسألة

ات و َعلَآي ِه ِ
ام " فصيام جاءت هنا نكرة في سياق الشرط فتعُ ّم
صيَ ٌ
أما قوله عليه الصالة والسالم " َم آن َم َ َ
فهنا بين عليه الصالة والسالم أن من مات وكان في ذمته أيام سواء من رمضان أو من أيام أوجبها على
نفسه كالنذر فيجب على وليه أن يصوم عنه
وقبل الخوض في هذه المسألة يحسن أن نعرف الولي  ،وهو القريب عموماً ألن الولي هنا خرج
األولى وعليه فيجوز أن يصوم عنه غير القريب
مخرج الغالب  ،أو ألنه آ

قال ابن قدامة رحمه اهلل  :وال يختص ذلك بالولي  ،بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ ؛ ألنه

تبرع فأشبه قضاء الدين عنه  .اهـ

()1

جاء في عمدة القاري ( وقال الكرمان ي الصحيح أن المراد به القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو
غيرهما انتهى ولو صام عنه أجنبي قال في شرح المهذب إن كان بإذن الولي صح وإال فال واليجب على
الولي الصوم عنه بل يستحب )

()2

الدين َّ ،
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل  :وأنه شبّه ذلك بقضاء َّ
يصح قضاؤه من كل
والدين ّ
()3
أحد  ،فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد ال يختص ذلك بالولد )

) (1المغني ج 2ص40
) (2عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج  11ص 112
) (3مجموع الفتاوى ج 24ص 310
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أما مسألة قضاء الصوم عن الميت قال االمام النووي رحمه اهلل عند شرحه لمسلم ( اختلف العلماء
فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان  ،أو قضاء أو نذر أو غيره  ،هل يقضى عنه وللشافعي في
المسألة قوالن مشهوران :
أشهرهما ال يصام عنه  ،وال يصح عن ميت صوم أصال
والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه  ،ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت  ،وال يحتاج إلى إطعام عنه ،
وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده  ،وهو الذي صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه
والحديث لهذه األحاديث الصحيحة الصريحة  ،وأما الحديث الوارد " من مات وعليه صيام أطعم عنه "
فليس بثابت )

()1

وقال ابن القيم رحمه اهلل ( ويصام عنه النذر دون الفرض األصلي وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهذا
الصحيح ألن فرض الصيام جار مجرى الصالة فكما اليصلي أحد عن أحد وأما النذر فهو التزام في الذمة
بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه وهذا محض الفقه)

()2

وابن قدامة رحمه اهلل في المغني بين أن هذه المسألة ال تخلو من حالين :
أحدهما  :أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم
فهذا ال شيء عليه في قول أكثر أهل العلم و ُحكي عن طاوس وقتادة أنهما قاال يجب اإلطعام عنه ألنه
صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب اإلطعام عنه كالشيخ ال ِهرّم إذا ترك الصيام لعجزه عنه .
والراجح إنه حق هلل تعالى وجب بالشرع فمات من يجب عليه قبل إمكان فعله  ،فسقط كالحج قال

في "عون المعبود" ( " : ) 26/7واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر  ،ثم لم يفرط في
وحكي
القضاء حتى مات فإنه ال شيء عليه  ،وال يجب اإلطعام عنه  ،غير قتادة فإنه قال  :يطعم عنه ُ .
ذلك أيضا عن طاووس " انتهى .

الحال الثاني  :أن يموت بعد إمكان القضاء  ،فالواجب أن يُطعم عنه لكل يوم مسكين  ،وهذا قول أكثر

أهل العلم ُروي ذلك عن عائشة وابن عباس  ،وبه قال مالك والليث واألوزاعي والثوري والشافعي
()3
والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم  .اهـ
وبهذا أفتى غير واحد من الصحابة قال عمر بن الخطاب  :إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر أُطعم
عنه عن كل يوم نصف صاع من بُ ّـر رواه عبد الرزاق .

وابن عباس رضي اهلل عنهما ُروي عنه أنه أفتى في قضاء رمضان  ،فقال  :يُطعم  .وفي النذر يُصام
عنه رواه عبد الرزاق .
) (1النووي شرح مسلم ج 2ص 215
) (2تهذيﺐ السنن ج  3ص 276
) (3المغني ج  3ص 43
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واستدلوا بحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال ( :من مات وعليه
صيام شهر ،فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً ) قال الترمذي :الصحيح عن ابن عمر موقوف قوله
وكذا قالت عائشة وابن عباس رضي اهلل عنهم وذهب الشافعي في القديم إلى أنه يصام عنه،
وهذا الق ول هو الراجح لداللة الحديث ،وألن ما روي عن ابن عباس وعائشة فيه مقال كما ذكر
الحافظ في الفتح ،ووردت عنهما روايات صحيحة بالصيام.
كما أنه وقع إشكال في أن هذا الحديث خاص بصوم النذر لذا قال الشيخ ابن باز رحمه اهلل وهو
يعلق على هذا الحديث ( الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر ،وقد روي عن بعض األئمة كأحمد وجماعة

أنهم قالوا :إنه خاص بالنذر ،ولكنه قول مرجوح وال دليل عليه والصواب أنه عام؛ ألن الرسول صلى اهلل

عليه وسلم قال( :من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق على صحته من حديث عائشة رضي اهلل عنها
ولم يقل :صوم ال نذر ،وال يجوز تخصيص كالم النبي صلى اهلل عليه وسلم إال بالدليل؛ ألن حديث النبي
عليه الصالة والسالم عام يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسالً مع القدرة أو
صوم الكفارات ،فمن ترك ذلك صام عنه وليه ،والولي هو القريب من أقاربه ،وإن صام غيره أجزأ ذلك )

كما أنه إذا رغب الولي أو أحد االقارب بالصيام فال مانع أن يصوم األيام كلها أو يتوازعها األقارب كل
واحد يوما فال بأس ان شاء اهلل
والحديث الثاني وهو حديث
َ - 192ع آن َع آب ِد اللَّ ِه بآ ِن َعبَّ ٍ
ول اللَّ ِه ،
ال  :يَا َر ُس َ
اء َر ُج ٌل إلَى النَّبِ ِّي  فَـ َق َ
اس رضي اهلل عنهما قَ َ
ال َ (( :ج َ
ت قَ ِ
ت و َعلَآيـ َها صوم َش آه ٍر أَفَأَق ِ
َّ
ال :
اضيَهُ َع آنـ َها ؟ قَ َ
آض ِيه َع آنـ َها ؟ فَـ َق َ
ال  :لَ آو َكا َن َعلَى أ ُِّم َ
ك َديآ ٌن أَ ُك آن َ
َآ ُ
إن أ ُِّمي َماتَ آ َ
ِ
ضى )) .
نَـ َع آم قَ َ
َح ُّق أَ آن يـُ آق َ
ال  :فَ َديآ ُن اللَّه أ َ
وفِي ِرواي ٍة  (( :جاء ِ
ت آامرأَةٌ إلَى ر ُس ِ
ول اللَّ ِه َّ ،
ت
ت  :يَا َر ُس َ
إن أ ُِّمي َماتَ آ
ول اللَّ ِه صلى اهلل عليه وسلم فَـ َقالَ آ
َ ََ
َ
ََ
َ
ت لَو َكا َن َعلَى أ ُِّم ِ
ِ
ك يـُ َؤدِّي َع آنـ َها ؟
وم َع آنـ َها ؟ فَـ َق َ
ض آيتِ ِيه  ،أَ َكا َن َذلِ َ
ك َديآ ٌن فَـ َق َ
َص ُ
ص آو ُم نَ آذ ٍر أَفَأ ُ
َو َعلَآيـ َها َ
ال  :أ ََرأَيآ آ
ال  :فَص ِ
ومي َعن أ ُِّم ِ
ك )) .
ت  :نَـ َع آم  .قَ َ
فَـ َقالَ آ
ُ
آ
جاء روايات للحديث منها ما رواه البخاري رحمه اهلل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن سعد بن عبادة
األنصاري رضي اهلل عنه استفتى النبي صلى اهلل عليه وسلم في نذر كان على أمه  ،فتوفيت قبل أن تقضيه
 ،فأفتاه أن يقضيه عنها
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وفي رواية للبخاري رحمه اهلل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي
صلى اهلل عليه وسلم فقالت  :إن أمي نذرت أن تحج  ،فلم تحج حتى ماتت  ،أفأحج عنها ؟ قال  :نعم ،
حجي عنها  .أرأيت لو كان على أمك دين  ،أكنت قاضيته ؟ اقضوا اهلل  ،فاهلل أحق بالوفاء .
وبوب عليه اإلمام البخاري رحمه اهلل فقال  :باب من شبّه أصال معلوماً بأصل ُمبيَّن وقد بيّن النبي
ّ
صلى اهلل عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل .
وهذه االحاديث متممة لما قلنا في الحديث السابق وهو مشروعية قضاء الصوم على من مات ألنه
حق من حقوق اهلل تعالى
أما الحديث الثالث معنا وهو في بيان تعجيل الفطور وهو حديث
الس ِ
ي  أ َّ
َّاس بِ َخ آي ٍر َما
ال  (( :ال يَـ َز ُ
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
اع ِد ِّ
َ – 193ع آن َس آه ِل بآ ِن َس آع ٍد َّ
ال الن ُ
َع َّجلُوا ال ِآفط َآر ))  .وزاد أبو ذر في حديثه (( وأخروا السحور )) أخرجه أحمد
قال ابن دقيق رحمه اهلل ( تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق ودليله هذا الحديث وفيه
دليل على المتشيعة  ،الذين يؤخرون إلى ظهور النجم ولعل هذا هو السبب في كون الناس ال يزالون بخير
ما عجلوا الفطر ألنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خالف السنة وال يزالون بخير ما فعلوا السنة)

()1

كما انه قد تواترت األحاديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم في استحباب تعجيل الفطر  ،روى اإلمام
عبد الرزاق في مصنفه عن ابن المسيب عن أبيه قال :كنت جالساً عند عمر إذ جاءه ركب من الشام فطفق
عمر يستخبر عن حالهم فقال :هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قال  :نعم  ،قال :لن يزالوا بخير ما فعلوا

ذلك ولم ينتظروا النجوم انتظار أهل العراق )

()2

قال اإلمام ابن حجر العسقالني رحمه اهلل تعالى  ( :قال اإلمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه اهلل تعالى:
أحاديث تعجيل اإلفطار وتأخير السحور صحاح متواترة )

()3

وقال اإلمام البغوي رحمه اهلل في شرح السنة  ” :والعمل على هذا عند أهل العلم استحبوا تعجيل
الفطر بعد تيقن غروب الشمس )

()4

وقال اإلمام النووي رحمه اهلل ( ومعناه ال يزال أمر األمة منتظماً وهم بخير ماداموا محافظين على هذه

السنة  ،وإذا أخروه كان ذلك عالمة على فساد يقعون فيه )(.)5

) (1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ج 2ص232
) (2المصنف لعبد الرزاق ج 4ص225
) (3فتح الباري ج 4ص 234
) (4شرح السنة ج  6ص 254
) (5النووي شرح مسلم ج 7ص 208
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وقال المناوي رحمه اهلل  :ألن تعجيله بعد تيقن الغروب من سنن المرسلين  ،فمن حافظ عليه تخلق
بأخالقهم ؛ وألن فيه مخالفة أهل الكتاب في تأخيرهم إلى اشتباك النجوم  ،وفي ملتنا شعار أهل البدع ،
فمن خالفهم واتبع السنة لم يزل بخير )

()1

وخالصة كالم أهل العلم في شرح هذا الحديث أن تعجيل الفطر سنة عظيمة من سنن المصطفى
صلى اهلل عليه وسلم  ،وأن الدوام عليها عالمة من عالمات بقاء الخير وظهوره في هذه األمة  ،وأن
التفريط في هذه السنة أو تركها عالمة على ظهور شر في هذه األمة  ،وقد يكون هذا الشر هو ترك السنة
وأما الحديث الرابع وهو حديث
ِ
ال رس ُ ِ
َ - 194ع آن ُع َمر بآ ِن الآ َخطَّ ِ
ار ِم آن
اب  قَ َ
ول اللَّه  (( : إ َذا أَقـآبَ َل اللَّآي ُل م آن َه ُهنَا َوأَ آدبَـ َر النـ َ
ال  :قَ َ َ ُ
َّه ُ
َ
الصائِ ُم )
َه ُهنَا فَـ َق آد أَفآطََر َّ
وعند البخاري عن هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن
أبيه رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها
هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم)
وعلق عليه االمام البخاري رحمه اهلل باب متى يحل فطر الصائم وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب
قرص الشمس وقال ابن حجر رحمه اهلل ( من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال  :دخلنا على أبي
سعيد فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب ووجه الداللة منه أن أبا سعيد لما تحقق غروب الشمس لم
يطلب مزيدا على ذلك  ،وال التفت إلى موافقة من عنده على ذلك  ،فلو كان يجب عنده إمساك جزء من
()2

الليل الشترك الجميع في معرفة ذلك )
وقوله  ((( :إذَا أَقـآبَ َل اللَّآي ُل ِم آن َه ُهنَا ) أي  :من جهة المشرق  ،والمراد به وجود الظلمة حسا ( َوأَ آدبَـ َر
الصائِ ُم) أي  :دخل في وقت الفطر 0
ار ِم آن َه ُهنَا ) يعني ِ :من جهة المغرب ( فَـ َق آد أَفآطََر َّ
النـ َ
َّه ُ
جاء في فيض القدير ( إذا أقبل الليل يعني ظلمته من ههنا أي من جهة المشرق إذ الظلمة تبدو منه
وأدبر النهار أي ضوءه من هنا من جهة المغرب)

()3

فهنا نقول أن الشرع جعل النتهاء الصوم عالمة واضحة وهي غروب الشمس ودخول الليل كما في
هذا الحديث وقبله آية البقرة ( ثم أتموا الصيام إلى الليل )

()4

ويعرف الليل بغروب الشمس قال اإلمام

النووي رحمه اهلل ( ينقضي الصوم ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين )
) (1فيض القدير ج 6ص 583
) (2فتح الباري ج  4ص 232
) (3فيض القدير ج 1ص 291
) (4البقرة 187
) (5شرح المهذب ج 6ص 304
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()5

والمقصود بالغروب هو

غياب قرص الشمس كامال قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه اهلل ( إذا غاب قرص الشمس حينئذ يفطر
الصائم ويزول وقت النهي وال أثر لما يبقى في األفق من الحمرة الشديدة في شيء من األحكام )

()1

وننبه في هذا الموضوع إلى أن الصائم اليخلو من حالتين:
 -1إما أن يكون في مكان يتمكن من رؤية غروب الشمس كمن هو في الصحراء وبمكان فضاء ففي
هذه الحالة يفطر عند غياب كامل قرص الشمس 0
 -2وإما أن يكون في مكان تتعذر فيه الرؤية كمن هو في المدن أو وجوده في مكان يحول بينه وبين
نظر الشمس لوجود جبال ونحوها ففي هذه الحالة اليكتفي بغياب الشمس عن ناظريه بل
يجب االنتظار حتى تختفي أشعتها قال االمام النووي رحمه اهلل ( وأما في العمران فاالعتبار
بأن اليرى شيء من شعاعها على الجدران ويقبل الظالم من المشرق )

()2

قال ابن دقيق رحمه اهلل (اإلقبال واإلدبار متالزمان أعني إقبال الليل وإدبار النهار وقد يكون أحدهما
أظهر للعين في بعض المواضع فيستدل بالظاهر على الخفي  ،كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر
عن إدراك الغروب وكان المشرق بارزا ظاهرا فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس )

()3

وقال ابن حجر رحمه اهلل ( إنما ذكر اإلقبال واإلدبار معا إلمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق
الغروب بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر )

()4

ثم ختم المصنف هذا الباب بحديثين عن الوصال اولهما حديث
ال  (( :نَـهى رس ُ ِ
صِ
ك
َ - 195ع آن َع آب ِد اللَّ ِه بآ ِن عُ َم َر رضي اهلل عنهما قَ َ
ال  .قَالُوا  :إنَّ َ
ول اللَّه َ ع آن الآ ِو َ
َ َُ
تُـو ِ
ُس َقى ))  .ورواهُ أَبو ُهريآـرَة و َعائِ َشةُ وأَنَس بآن مالِ ٍ
ك.
اص ُل قَ َ
ال  :إنِّي لَ آس ُ
ت َك َه آيئَتِ ُك آم  ،إنِّي أُط َآع َم َوأ آ
َ ُ َُ
َ ََ ُ َ َ َ
َ
ثم عرف المصنف الوصال بقوله ال ِوصال  :هو وصل الصوم متابعة بعضه بعضاً دون فطر أَوسحور

وقال القاضي عياض رحمه اهلل  :هو متابعة الصوم دون اإلفطار بالليل  ،وقال ابن األثير رحمه اهلل  :هو أن
ال يـُ آف ِط َر يَـ آوَم آين أو أيَّاما .
 - 196ولِمسلِ ٍم َعن أَبِي س ِع ٍ
اصل فَـ آليـو ِ
ِ
الس َح ِر )) .
يد الآ ُخ آد ِر ِّ
اص آل إلَى َّ
ي  (( : فَأَيُّ ُك آم أ ََر َ
َ
آ
َُآ
اد أَ آن يـُ َو َ ُ َ

جاء في المجموع شرح المهذب (وهل هو كراهة تحريم ؟ أو هو كراهة تنزيه ؟ فيه وجهان أحدهما أنه

كراهة تحريم ألن النهي يقتضي التحريم  ،والثاني أنه كراهة تنزيه ألنه إنما نهى عنه حتى ال يضعف عن
) (1شرح عمدة الفقة ص169
) (2المجموع ج 3ص 29
) (3إحكام األحكام ج 2ص27
)(4فتح الباري ج  4ص 232
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الصوم  ،وذلك أمر غير محقق فلم يتعلق به إثم  ،فإن واصل لم يبطل صومه ؛ ألن النهي ال يرجع إلى
الصوم فال يوجب بطالنه) ثم قال ( اتفق أصحابنا وغيرهم على أن الوصال ال يبطل الصوم سواء حرمناه أو
كرهناه  00اتفقت نصوص الشافعي واألصحاب على أن الوصال من خصائص رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فهو مكروه في حقنا  ،إما كراهة تحريم على الصحيح وإما تنزيه  ،ومباح له صلى اهلل عليه وسلم كذا
قاله الشافعي والجمهور وقال إمام الحرمين ( هو قربة في حقه  ،وقد نبه صلى اهلل عليه وسلم على الفرق
بيننا وبينه في ذلك بقوله  ( :إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ) واختلف أصحابنا
في تأويل هذا الحديث على وجهين مشهورين أحدهما وهو األصح أن معناه أعطي قوة الطاعم الشارب
وليس المراد األكل حقيقة والثاني أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة كرامة له
التشاركه فيها أمته  ،وذكر صاحب العدة والبيان تأويال ثالثا وقيل معناه أن محبة اهلل تشغلني عن الطعام
والشراب والحب البالغ يشغل عنهما )

()1

والحكمة من النهي عن الوصال هو رحمة بالصائمين كما في حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت :

()2
التعمق والتكلّف قال
نَـ َهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الوصال َرحمة لهم ) وأيضا النهي عن ّ
اإلمام البخاري رحمه اهلل  :باب الوصال ونهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم ،
ِ
َّع ُّمق .
وما يُ آك َره من الـتـ َ
وهناك وصال جائز وهو ما جاء في الرواية الثانية وقول المصنف ولِمسلِ ٍم َعن أَبِي س ِع ٍ
ي رضي
يد الآ ُخ آد ِر ِّ
َ
آ
ُآ
َ
()3
اصل فَـ آليـو ِ
ِ
الس َح ِر ) قال القرطبي رحمه اهلل  :قالوا  :وهذا إباحة
اص آل إلَى َّ
اهلل عنه  ( :فَأَيُّ ُك آم أ ََر َ
اد أَ آن يُـ َو َ ُ َ
الس َحر  ،وهو غاية في الوصال لمن أراده  ،ومنع من اتصال يوم بيوم  ،وبه قال أحمد
لتأخير الفطر إلى َّ

وإسحاق وابن وهب صاحب مالك )

()4

قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل كما في الفتح( وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة
ي  وهذا الوصال اليترتب
وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد الآ ُخ آد ِر ِّ

عليه شيء مما يترتب على غيره إال أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إال أنه يؤخره )

) (1المجموع ج 4ص 402
) (2رواه البخاري 1964
) (3رواه البخاري 1963
) (4تفسير القرطبي ج 2ص 308
) (5فتح الباري ج 4ص 241
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()5

الدرس8

الصيَ ِام َوغَآي ِرِه
ض ِل ِّ
اب أَفآ َ
بَ ُ

في هذا الدرس سنتحدث عن بعض االحكام المتفرقة حول الصوم والمصنف عليه رحمة اهلل أورد عدة
أحاديث في هذا الباب سنقف في هذا الدرس مع ثالثة منها فقط وأولها حديث
َ - 197ع آن َع آب ِد اللَّ ِه بآ ِن َع آم ِرو بآ ِن ال َآع ِ
ول َ :واَللَّ ِه
ول اللَّ ِه  أَنِّي أَقُ ُ
ال  (( :أُ آخبِ َر َر ُس ُ
اص رضي اهلل عنهما قَ َ
آت لَهُ :
ال َر ُس ُ
ت  ،فَـ َق َ
آت ذَلِ َ
ك ) فَـ ُقل ُ
ت الَّ ِذي قُـل َ
ول اللَّ ِه  ( : أَنآ َ
وم َّن اللَّآي َل َما ِع آش ُ
وم َّن النـ َ
أل ُ
َّه َار َ ،وألَقُ َ
َص َ
ِ
ِ
ص آم ِم آن َّ
ت َوأ ُِّمي  ،فَـ َق َ
الش آه ِر ثَالثَةَ
يع َذلِ َ
ال  ( :فَِإنَّ َ
قَ آد قُـ آلتُهُ  ،بِأَبِي أَنآ َ
ص آم َوأَفآط آر َ ،وقُ آم َونَ آم َو ُ
ك فَ ُ
ك ال تَ آستَط ُ
آت  :فَِإنِّي أ ِ
ِ ِ
ك ِمثآل ِ
أَيَّ ٍام فَِإ َّن الآ َح ِ
صيَ ِام َّ
ص آم
ك قَ َ
ض َل ِم آن ذَلِ َ
يق أَفآ َ
الد آه ِر ) قُـل ُ
ُط ُ
ال ( :فَ ُ
َ
سنَةَ ب َع آش ِر أ آَمثَال َها َوذَل َ ُ
ِ
ِ
ك ِمثآل ِ
صيَ ِام َد ُاود
ك قَ َ
ض َل ِم آن ذَلِ َ
يق أَفآ َ
يَـ آوماً َوأَفآ ِط آر يَـ آوَم آي ِن ) قُـل ُ
آت  :أُ ِط ُ
ال  ( :فَ ُ
ص آم يَـ آوماً َوأَفآط آر يَـ آوماً فَ َذل َ ُ
آت  :إنِّي أ ِ
ك )) .
ك قَ َ
ض ُل ِّ
ض َل ِم آن ذَلِ َ
ال  ( :ال أَفآ َ
ض َل ِم آن ذَلِ َ
يق أَفآ َ
َو ُه َو أَفآ َ
الصيَ ِام ) فَـ ُقل ُ
ُط ُ
وفِي ِرواي ٍة  (( :ال صوم فَـو َق صوِم أ ِ
َخي َد ُاود – َشط َآر َّ
ص آم يَـ آوماً َوأَفآ ِط آر يَـ آوماً )) .
الد آه ِر – ُ
َآ َ آ َآ
َ ََ

االمام البخاري رحمه اهلل بوب باب صوم الدهر وأورده في باب (باب حق الجسم في الصوم) وجاء

يف رواية عن ( عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يا عبد اهلل
أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول اهلل قال فال تفعل صم وأفطر وقم ومن فإن جلسدك
عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن حبسبك أن تصوم كل شهر
ثالثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثاهلا فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول اهلل إني
أجد قوة قا ل فصم صيام نيب اهلل داود عليه السالم وال تزد عليه قلت وما كان صيام نيب اهلل داود عليه السالم
()1

قال نصف الدهر فكان عبد اهلل يقول بعد ما كرب يا ليتين قبلت رخصة النيب صلى اهلل عليه وسلم )
ول اللَّ ِه  ) والذي
وفي هذا الحديث يقول عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما (( أُ آخبِ َر َر ُس ُ
أخبره والده عمرو بن العاص رضي اهلل عنه والسبب في ذلك ما جاء في رواية قال رضي اهلل عنه  :أَنآ َك َحنِي
سٍ
الر ُج ُل ِم آن َر ُج ٍل لَ آم يَطَأآ لَنَا
اه ُد َكنَّتَهُ  ،فَـيَ آسأَلُ َها َع آن بَـ آعلِ َها  ،فَـتَـ ُق ُ
ول  :نِ آع َم َّ
أَبِي آام َرأَ ًة َذ َ
ب  ،فَ َكا َن يَـتَـ َع َ
ات َح َ
ِ
ال َذلِ َ ِ
ِ
ال  :ال َقنِي
صلَّى اهللُ َعلَآي ِه َو َسلَّ َم فَـ َق َ
ِّش لَنَا َكنَـ ًفا ُم آن ُذ أَتَـ آيـنَاهُ  .فَـلَ َّما طَ َ
ف َرا ًشا َ ،ولَ آم يُـ َفت آ
ك َعلَآيه ذَ َك َر للنَّبِ ِّي َ
()2
بِ ِه  ،فَـلَ ِقيتُهُ بَـ آع ُد )00

) (1رواه البخاري 1975
) - (2رواه البخاري  5052ورواه مسلم 1159
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ول اللَّ ِه  ) فيه جواز اإلخبار باسم الشخص عند االستفتاء وجواز شكاية َمن
وفي قوله ( أُ آخبِ َر َر ُس ُ
خالف السنة  ،ورفع أمره إلى من بيده إصالحه  ،وليس هذا من النميمة
ِ
ت ) يعني مدة حياتي ولذا بوب عليه االمام
وم َّن اللَّآي َل َما ِع آش ُ
وم َّن النـ َ
وقوله َ :واَللَّه أل ُ
َّه َار َ ،وألَقُ َ
َص َ
البخاري رحمه اهلل ( باب صوم الدهر ) وكالم عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما يعتبر يمين وهو في معنى
النذر ولم يأتي في هذا الحديث أنه صلى اهلل عليه وسلم أمره بالكفارة ربما أن اليمين لم تقع ألنه سيصوم
صيام داود  ،وهو في معنى صيام الدهر وإما أن يكون أ ُِمر بالكفارة ولم يُنقل
ك ؟) وهذا من باب التثبت قبل ِ
آت لَهُ :
ال َر ُس ُ
عندها قَ َ
آت ذَلِ َ
العتاب فَـ ُقل ُ
ت الَّ ِذي قُـل َ
ول اللَّ ِه ( : أَنآ َ
ِ
ك ) الن هذا االمر سيشق عليك فإنك ال
ت َوأ ُِّمي ( فَـ َق َ
يع َذلِ َ
ال  :فَِإنَّ َ
قَ آد قُـ آلتُهُ  ،بِأَبِي أَنآ َ
ك ال تَ آستَط ُ
تستطيع ذلك مع أداء الحقوق الواجبة عليه ولذلك قال له عليه الصالة والسالم ( فإن لزوجك عليك حقا
ولَِزآوِرك عليك حقا  ،ولجسدك عليك حقا ) قال ابن التين (ويحتمل أن يكون زور جمع زائر)
وقال ابن حجر رحمه اهلل (قوله ( فإنك ال تستطيع ذلك ) يحتمل أن يريد به الحالة الراهنة لما علمه

النبي صلى اهلل عليه وسلم من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ما هو أهم من
ذلك  ،ويحتمل أن يريد به ما سيأتي بعد إذا كبر وعجز كما اتفق له سواء  ،وكره أن يوظف على نفسه شيئا
من العبادة ثم يعجز عنه فيتركه لما تقرر من ذم من فعل ذلك )

()1

وبالفعل حدث لعبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما بعدما كبُر مشقة من الصيام قال عبد اهلل رضي اهلل
صة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )( )2ولذا جاء في عمدة الفاري ( قال النووي
عنه ( فليتني قَبِل ُ
آت ُر آخ َ
معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
فشق عليه فعله لعجزه  ،ولم يعجبه أن يتركه اللتزامه له  ،فتمنى أن لو قبل الرخصة فأخذ باألخف قلت
ومع عجزه وتمنيه األخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف وكان يقول
ألن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عدل به لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره )

()3

ص آم َوأَفآ ِط آر َ ،وقُ آم َونَ آم ) يعني البد من الموازنة في
بعد ذلك قال له عليه السالم إذا رغبت بالخير ( فَ ُ
ٍ ِ
ص آم ِم آن َّ
سنَةَ
االمور بين النوم واليقظة والصوم والفطر  ،ثم أرشده للصوم فقال ( ُ
الش آه ِر ثَالثَةَ أَيَّام فَإ َّن الآ َح َ
ِ ِ
ك ِمثآل ِ
ِ
صيَ ِام َّ
الد آه ِر ) يعني إذا صمت ثالثة أيام من الشهر كأنك صمت الشهر كله الن
ب َع آش ِر أ آَمثَال َها َوذَل َ ُ
سنَةَ بِ َع آش ِر أ آَمثَالِ َها ) فعند ذلك كأنك صمت العام كله وهو الدهر  ،لكن همة عبد اهلل بن عمرو رضي
(ال َ
آح َ
اهلل عنهما أقوى من ثالثة أيام لذا قال (فَِإنِّي أ ِ
ك) يعني أقوى على ماهو أفضل فقال له
ض َل ِم آن ذَلِ َ
يق أَفآ َ
ُط ُ
) (1فتح الباري ج 4ص 219
) (2رواه البخاري 1975
) (3عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج 11ص 127

الصفحة
51

آت  :أ ِ
ك
ك قَ َ
ص آم يَـ آوماً َوأَفآ ِط آر يَـ آوماً فَ َذلِ َ
ض َل ِم آن َذلِ َ
يق أَفآ َ
ص آم يَـ آوماً َوأَفآ ِط آر يَـ آوَم آي ِن قُـل ُ
ُط ُ
ال  :فَ ُ
عليه السالم ( فَ ُ
ِمثآل ِ
صيَ ِام َد ُاود ) وهو خير الصيام ولذا جاء في الرواية التي ذكرها المصنف هنا بقوله َوفِي ِرَوايٍَة  (( :ال
ُ
ِ
ِ
ِ
ص آوم أَخي َد ُاود – َشط َآر َّ
ص آم يَـ آوماً َوأَفآط آر يَـ آوماً )) لذا لم يقبل النبي عليه السالم منه
الد آه ِر – ُ
ص آو َم فَـ آو َق َ
َ
ك ) يعني أن من صام خالف صيام داود فقد خالف السنة
ض َل ِم آن ذَلِ َ
أكثر من ذلك فقال ( ال أَفآ َ
قال ابن حجر رحمه اهلل كما في الفتح ( قال فصم صيام نبي اهلل داود في هذه الرواية اختصار  ،فإن
في رواية حسين المذكورة ( فصم من كل جمعة ثالثة أيام ) ويأتي في الباب بعده  ( :فصم يوما وأفطر
يومين ) وفي رواية أبي المليح ( يكفيك من كل شهر ثالثة أيام ) قلت  :يا رسول اهلل قال  ( :خمسا )
قلت  :يا رسول اهلل قال ( سبعا ) قلت  :يا رسول اهلل قال  ( :تسعا ) قلت  :يا رسول اهلل قال ( إحدى
عشرة )

()1

بقي أن نبين حكم تتابع صيام األيام بدون توقف كمن يصوم كل يوم – طبعا عدا األيام المنهي عن
س َّمى في االصطالح الشرعي صوم الدهر ،وقد اختلف أهل العلم
صيامها كالعيدين وأيام التشريق – فهذا يُ َ
في حكمه على قولين :

القول األول  :ينهى عن صوم الدهر مطلقا  ،إما على وجه الكراهة  ،كما هو مذهب الحنفية  ،واختيار ابن
قدامة  ،وابن تيمية من الحنابلة خالفا للمذهب  ،وهو اختيار اللجنة الدائمة لإلفتاء

()2

أو على وجه

التحريم  ،كما ذهب إليه ابن حزم .

ام آاألَبَ َد )( )3وعند مسلم
صَ
ام َم آن َ
صَ
واستدل أصحاب هذا القول بقوله صلى اهلل عليه وسلم َ ( :ال َ
وم َّ
الد آه َر ُكلَّهُ ؟
من حديث عمر رضي اهلل عنه أنه سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َ ( :ك آي َ
ص ُ
ف بِ َم آن يَ ُ
()4
ام َوَال أَفآطََر )
قَ َ
صَ
ال َ :ال َ
قال ابن قدامة رحمه اهلل ( الذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه األيام – يعني
العيد والتشريق  -فإن صامها قد فعل محرما  ،وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة والضعف  ،وشبه
التبتل المنهي عنه )

()5

وقال ابن حزم رحمه اهلل كما في المحلى ( ال يحل صوم الدهر أصال )

()6

القول الثاني  :يستحب صوم الدهر وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة أما المالكية والشافعية فقد
صرحوا باالستحباب وأما الحنابلة فنصوصهم جاءت بلفظ الجواز واالستحباب مقيد بأن ال يؤدي صوم

) (1فتح الباري ج 2ص 258
) (2فتاوى اللجنة الدائمة ج 23ص221
 3رواه البخاري ( )1977ومسلم ()1159
)(
 4رواه مسلم ()1162
)(
53
) (5المغني ج 3ص
)(6المحلى ج 4ص41
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الدهر إلى تقصير في أداء الحقوق والواجبات  ،أو يخاف ضررا على نفسه  ،فإن أدى لذلك فيكره حينئذ
عند الشافعية والحنابلة  ،ويجوز عند المالكية .
وجاء في المنهاج لإلمام النووي  ( :وصوم الدهر  -غير العيد والتشريق  -مكروه لمن خاف به ضررا
أو فوت حق ومستحب لغيره )

()1

وجاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة ( ويجوز صوم الدهر ولم يكره إذا لم يترك به حقا وال خاف
ضررا  ،ولم يصم هذه األيام الخمسة ( يومي العيدين وأيام التشريق ) فإن صامها فقد فعل محرما )

()2

واستدل أصحاب هذا القول بعموم اآليات واألحاديث الدالة على فضل العبادة وعمل الخير  ،ومنها قوله
()3
سنَ ِة فَـلَهُ َع آش ُر أ آَمثَالِ َها )
اء بِال َ
تعالى َ ( :م آن َج َ
آح َ
يقول النووي رحمه اهلل  ( :عن ابن عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال ( كنا نعد أولئك فينا من
السابقين ) رواه البيهقي وعن أنس قال  ( :كان أبو طلحة ال يصوم على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم
من أجل الغزو  ،فلما قبض النبي صلى اهلل عليه وسلم لم أره مفطرا إال يوم الفطر أو األضحى ) رواه
البخاري في صحيحه )

()4

ومن هذا الحديث نستفيد أن الناس في أمر العبادة مختلفون فمنهم من يفتح له باب في الصالة
ومنهم في الصيام ومنهم في الجهاد ومنهم في العلم وهكذا  ،قال الحافظ الذهبي رحمه اهلل ( قال
ري العابد إلى اإلمام مالك يحضُّه إلى االنفراد
ب عبد اهلل بن عبد العزيز العُ َم ّ
الحافظ ابن عبد البر َكتَ َ
ِ
سم األعمال كما
والعمل  ،ويَـ آرغَب به عن االجتماع إليه في العلآم  ،فكتب إليه مالك  :إن اهلل عز وجل قَ َ
ب َر ُج ٍل فُتِح له في الصالة ولم يُفتح له في الصوم  ،وآخر فُتِح له في الصدقة ولم يُفتح
سم األرزاق  ،فَـ ُر ّ
قَ َ
له في الصيام  ،وآخر فُتِح له في الجهاد ولم يُفتح له في الصالة  ،ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال
البر  ،وقد رضيت بما فُتِ َح اهلل لي فيه من ذلك  ،وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه  ،وأرجو أن يكون
()5
كالنا على خير  ،ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قُ ِس َم له  ،والسالم)
مري إلى مالك ،وابن أبي
وجاء في تاريخ اإلسالم ( قال إسماعيل بن أبي أ َُويآس :كتب عبد اهلل العُ ّ
ظ لهم فيها ،وقال :أنتم علماء تميلون إلى الدنيا وتلبسون اللين ،وتدعون
ذئب ،وغيرهما ب ُكتُب أغلَ َ
وجاوبه مالك جواب فقيه)
التقشف ،فكتب له ابن أبي ذئب كتابًا أغلظ لهَ ،

 1تحفة المحتاج ج 3ص459

)(
) (2كشاف القناع ج 2ص342
) (3سورة األنعام 160
) (4المجموع ج 6ص443
) (5سير أعالم النبالء ج 8ص114
) (6تأريخ االسالم ج 4ص 878
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()6

وأما الحديث الثاني وهو حديث
ِ َّ ِ
ول اللَّ ِه َّ (( : 
ِ
ِ
الصيَاِم
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
رضي اهللُ عنهما قَ َ
ب ِّ
َح َّ
إن أ َ
َ - 198ع آن َع آبد الله بآ ِن َع آمرو بآ ِن ال َآعاص َ
ب َّ ِ
ِ
ِ ِ
َح َّ
ص َ
ام ُس ُد َسهُ
ام نِ آ
وم ثـُلُثَهُ َويَـنَ ُ
ف اللَّآي ِل َ ،ويَـ ُق ُ
صالةُ َد ُاود َكا َن يَـنَ ُ
الصالة إلَى اللَّه َ
إلَى اللَّه صيَ ُ
ام َد ُاود َوأ َ
وم يَـ آوماً َويـُ آف ِط ُر يَـ آوماً )) .
ص ُ
َوَكا َن يَ ُ
وهذا الحديث مشابه للحديث السابق ولكن فيه زيادة علم  ،فهذا الحديث يبين حالة نبي اهلل داود
عليه السالم في العبادة على ما أوتي من الملك فهو ملك نبي ،وهو قدوة لكل صاحب ملك وعلو منزلة
في عبادته فرغم ما آتاه اهلل تعالى من الملك الذي تزهو به النفس ،وبه تنال كل المتع واللذات فإن داود
عليه السالم لم يغره ملك الدنيا عن حقيقة اآلخرة ،ولم يصرفه الجاه والغنى عن العبادة.
ومعنى هذا الحديث  :أن أحب الصيام الى اهلل هو صيام داود عليه السالم وقد جاء مبينا كما في
الحديث السابق وهو صيام يوم وإفطار يوم

أما أفضل صالة الليل فهي صالة نبي اهلل داود عليه السالم حيث كان ينام نصف الليل ( )1ثم يقوم

بعد ذلك للصالة  ،فيصلي ثلث الليل  ،ثم ينام سدسه إلى الفجر
الس َالم يُ ِج ّم نَـ آفسه بِنَـ آوٍم أ ََّول اللَّآيل ،
قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل  ":قَ َ
ال ال ُآم َهلَّب َ :كا َن َد ُاو َد َعلَآي ِه َّ
ثُ َّم يـ ُقوم فِي الآوقآت الَّ ِذي يـنَ ِ
ادي اللَّه فِ ِيه َ :ه آل ِم آن َسائِل فَأُ آع ِطيَهُ ُس آؤله  ،ثُ َّم يَ آستَ ِد آرك بِالنـ آَّوِم َما يَ آستَ ِريح بِ ِه
ُ
َ
َ
ت ه ِذ ِه الطَّ ِري َقة أَح ِ
ِ
ِ ِ ِ
الرفآ ِق لِلنَّـ آف ِ
س الَّتِي
َجل آاألَ آخذ بِ ِّ
ص َار آ َ
ب م آن أ آ
صب الآقيَام في بَقيَّة اللَّآيل َ ،وإِنَّ َما َ
م آن نَ َ
َ ّ
()2
صلَّى اللَّه َعلَآي ِه َو َسلَّ َم " إِ َّن اللَّه َال يَ َم ّل َحتَّى تَ َملُّوا )
آمة َ ،وقَ آد قَ َ
شى ِم آنـ َها َّ
يُ آخ َ
ال َ
الس َ
ِ
ِ
صف َ ،و ُه َو َما
َج ِل َه َذا ال َآو آ
ب إِلَى اللَّه أل آ
وقال ابن القيم رحمه اهلل ( َو َه َذا َ
ص ِريح في أَنَّهُ إِنَّ َما َكا َن أ َ
َح ّ
ِ ()3
ِ ِ
ِ
ِ
الر َِّ
آح ُقوق )
يَـتَ َخلَّل ِّ
تجم بِ َها نَـ آفسه َ ،ويَ آستَعين بِ َها َعلَى الآقيَام بِال ُ
الصيَام َوالآقيَام م آن َّ َ
احة التي ّ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل ( التهجد في الليل من أفضل العبادات وهو أفضل الصلوات بعد
الفرائض  ،فصالة الليل أ فضل من صالة النهار والسيما في الثلث األخير منه  ،وأفضل تجزئة لليل صالة
داود  :كان ينام نصف الليل  ،ويقوم ثلثه  ،وينام سدسه  ،وكذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم يفعل ذلك
أحيانا بل األغلب عليه ذلك وعلى هذا فنقول أفضل صالة الليل ما كان بعد النصف إلى أن يبقى سدس
الليل )

()4

) (1ولمعرفة نصف الليل نحسﺐ من بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجر
) (2فتح الباري كتاب التهجد ج  3ص 17
) (3تهذيﺐ سنن أبي داود ج 1ص475
) (4فتاوى نور على الدرب" ( )1/ 161ترقيم الشاملة
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أما الحديث الثالث واالخير معنا فهو حديث
ال  (( :أَوصانِي َخ ِليلِي  بِثَ ٍ
الث ِ
صيَ ِام ثَالثَِة أَيَّ ٍام ِم آن ُك ِّل َش آه ٍر َ ،وَرآك َعتَ آي
َ - 199ع آن أَبِي ُه َريآـ َرَة  قَ َ
آ َ
ِ
ام )) .
ُّحى َ ،وأَ آن أُوت َر قَـ آب َل أَ آن أَنَ َ
الض َ
صانِي َخلِيلِي  ) جاء في لسان العرب (
في هذا الحديث يقول الصحابي الجليل أَبِو ُه َريآـ َرةَ  ( أ آَو َ
قال الزجاج والآ ُخلَّة الصداقة يقال خاللت الرجل خالال وقال اللحياني إنه لكريم الخل والخلة كالهما
بالكسر أي كريم المصادقة والموادة واإلخاء )

()1

وفي هذا الحديث يخبرنا أبا هريرة رضي اهلل عنه أن النبي عليه السالم قد أوصاه بثالثة أمور :
فأولها ( ِ
صيَ ِام ثَالثَِة أَيَّ ٍام ِم آن ُك ِّل َش آه ٍر) فإنها تعدل صيام الدهر كما مر معنا في أول الدرس ألن الحسنة
بعشر أمثالها وهذه األيام هي التي تسمى أيام البيض وقد ا آختُلِف في تعيين هذه األيام على أقوال :
فسره جماعة من الصحابة رضي اهلل عنهم بأيام البيض (  ) 15 ، 14 ، 13واستدلوا بِ َح ِديث أبي
ّ -1
ذر رضي اهلل عنه َ :أم َرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثالثة أيام البيض  :ثالث
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) ( )2وبِ َح ِديث جرير بن عبد اهلل عن النبي صلى اهلل عليه و سلم
قال  ( :صيام ثالثة أيام ِمن كل شهر صيام الدهر  ،أيام البيض صبيحة ثالثة عشرة  ،وأربع عشرة ،
()3
صم ثالث
وخمس عشرة ) وبقوله عليه الصالة والسالم  ( :إذا صمت من الشهر ثالثة أيام  ،فَ ُ
()4
عشرة  ،وأربع عشرة  ،وخمس عشرة )

ولذا قال اإلمام البخاري رحمه اهلل  :باب صيام أيام البيض  :ثالث عشرة  ،وأربع عشرة  ،وخمس
عشرة ثم روى بإسناده عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال  :أوصاني خليلي صلى اهلل عليه وسلم بثالث فهو
رجح صيام أيام البيض  ،لِمن كان يصوم ثالثة أيام من كل شهر  ،وهذا أقوى األقوال ؛ ألنه فِ آعل النبي
يُ ِّ
صلى اهلل عليه وسلم وقوله .
 -2منهم من يرى أنه اليحدد بيوم معين قال الشيخ ابن باز رحمه اهلل ( األيام البيض هي الثالث عشر
والرابع عشر والخامس عشر ،هذه األيام البيض ،يعني التي ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بالشمس
والنهار ،صيامها مستحب ،وإن صام في غيرها فال بأس فإذا صامها في العشر األول أو في الوسطى
أو في األخيرة فكله طيب ،وإن صامها في أيام البيض فهو أفضل)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل كما في مجموع الفتاوى (هذه األيام الثالثة يجوز أن تصام متوالية
أو متفرقة  ،ويجوز أن تكون من أول الشهر  ،أو من وسطه  ،أو من آخره  ،واألمر واسع وهلل الحمد ،
حيث لم يعين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وقد سئلت عائشة رضي اهلل عنها أكان رسول اهلل صلى
) (1لسان العرب ج 5ص 147
) (2رواه النسائي 2422
) (3رواه النسائي  2419وفي الترﻏيﺐ والترهيﺐ 137/2
) (4صحيح سنن الترمذي لأللباني 761
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اهلل عليه وسلم يصوم من كل شهر ثالثة أيام ؟ قالت  :نعم  ،فقيل  :من أي الشهر كان يصوم ؟ قالت :

لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم )( )1لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل  ،ألنها
األيام البيض )
وقد اكتشف العلم الحديث فضل صيام الثالثة البيض من كل شهر ،حيث تشهد هذه األيام سطوع في
القمر ،ويكون فيها على هيئة البدر ،فيكون جسم اإلنسان مليء بالماء ،مما يؤدي إلى تهيج في دمه،
وتطرأ العديد من التغيرات على النفس البشرية في هذه الليالي ،بحيث تكون متقلبة ومزاجية (غير منتظمة)
وفي هذه األيام تحديداً لوحظ تجمع العدد األكبر من الناس في البارات وأماكن التي يُشرب فيها الخمر،

تجارب على ذلك ،فاتضح أن نسبة
ويكونون متقلبي المزاج ،شاردي الذهن ،وقد أجرى احد العلماء ُ
السوائل في الجسم تزداد في أجسامهم ،مما يؤثر على سلوكياتهم وتصرفاتهم التي توصف بالمذمومة ،وفي
هذا الصدد تتضح الحكمة التامة من صيام األيام البيض ،وذلك ألن الصيام يقلل من نسبة السوائل
الطبيعية في الجسم ،وألن الصائم يمتنع عن تناول السوائل ،ويتجنب تأثير الجاذبية األرضية في تلك
األيام ،حيث إن الصيام يتحكم بالقوى البشرية وتكبت جموحها حتى ال يقع في معصية ،تغضب اهلل عز

وجل ،فال صيام يتقرب العبد من اهلل عز وجل ،ويسيطر على قوى النفس ورغباتها ،فال يجنح إال لطاعة اهلل.
ِ
ام ) وقد بينا معانيها في
ُّحى َ ،وأَ آن أُوت َر قَـ آب َل أَ آن أَنَ َ
وفي آخر الحديث جاءت الوصية ( َوَرآك َعتَ آي الض َ
()2
أبوابها
هنا أنبه على مسألة في هذا الحديث والذي قبله  ،هناك إشارة إلى أن أحب الصالة الى اهلل تعالى هي
صالة داوود عليه السالم وهي أن تكون في الثلث من الليل لكن هنا أوصى الحبيب عليه الصالة والسالم
أبا هريرة رضي اهلل عنه بان يصلي الوتر قبل أن ينام  ،فنقول الشك أن أفضل وقت لقيام الليل والوتر هو
الثلث األخير لمن قدر عليه  ،لكن من شق عليه أو كان في علمه أال يقوم فيشرع له الصالة قبل النوم كما
كان من حالة أبي هريرة رضي اهلل عنه واهلل أعلم

) (1رواه مسلم 1160
) (2في باب صفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم
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الدرس 9
الصيَ ِام َوغَآي ِرهِ خمسة أحاديث فأولها حديثين في
ض ِل ِّ
اب أَفآ َ
بقي معنا في أحاديث في هذا الباب وهو بَ ُ

بيان حكم صيام يوم الجمعة وهو حديث
ِ ِ
َ - 200عن مح َّم ِد ب ِن َعبَّ ِ
ص آوِم يَـ آوِم
اد بآ ِن َج آع َف ٍر قَ َ
ال َ (( :سأَل ُ
آ َُ آ
آت َجابَِر بآ َن َع آبد اللَّه أَنَـ َهى النَّبِ ُّي َ ع آن َ
ب الآ َك آعبَ ِة )) .
آج ُم َع ِة ؟ قَ َ
اد ُم آسلِ ٌم (( َوَر ِّ
ال  :نَـ َع آم )) َوَز َ
ال ُ
آج ُم َع ِة  ،إالَّ أَ آن
ول اللَّ ِه  يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
َ – 201ع آن أَبِي ُه َريآـ َرةَ  قَ َ
ال َ :س ِم آع ُ
ول  (( :ال يَ ُ
َح ُد ُك آم يَـ آو َم ال ُ
وم َّن أ َ
صَ
وم يَـ آوماً قَـ آبـلَهُ  ،أ آَو يَـ آوماً بَـ آع َدهُ )) .
ص َ
يَ ُ
ونص الرواية عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما وهو يطوف
بالبيت أنهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت) وفي رواية (

ال تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي  ،وال تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين األيام  ،إال أن يكون
في صوم يصومه أحدكم )
ومن ذلك ماجاء في حديث جويرية بنت الحارث رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم دخل
عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال ( أصمت أمس ) قالت ال قال ( أتريدين أن تصومي غدا ) قالت ال
قال ( فأفطري )

()1

قال االمام النووي رحمه اهلل بعد أن ساق هذه األحاديث ( وفي هذه األحاديث الداللة الظاهرة لقول
جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم  ،وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إال أن يوافق عادة له  ،فإن
وصله بيوم قبله أو بعده  ،أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا  ،فوافق يوم الجمعة لم
يكره ؛ لهذه األحاديث وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه  ،ومن به يقتدى
نهى عن صيام يوم الجمعة  ،وصيامه حسن  ،وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه  ،وأراه كان يتحراه  ،فهذا
الذي قاله هو الذي رآه  ،وقد رأى غيره خالف ما رأى هو  ،والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره  ،وقد
ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة  ،فيتعين القول به ومالك معذور ؛ فإنه لم يبلغه  ،قال الداودي من
أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث  ،ولو بلغه لم يخالفه )

()2

وبهذا يعلم أنه يكره صوم يوم الجمعة إذا لم يكن قرن بيوم غيره قال ابن قدامة رحمه اهلل ( وهذا
()3
صم آأمس وال غَ ًدا )
الحديث يدل على أن المكروه إفراده ألن نَـ آهيه ُم َعلَّل بِ ُكونها لم تَ ُ
) (1رواه البخاري 1986
) (2النووي على شرح مسلم ج  2ص 210
) (3المغني ج  3ص53
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كما ننبه على أن النهي ال يدخل فيما إذا وافق صيام يوم مسنون أو واجب مثال إذا كان أحد يصوم
يوما وي ِ
فطر يوما  ،فوافق يوم الجمعة  ،فال كراهة  ،وال يُنهى عنه ومثله لو وافق يوم عرفة يوم ُجمعة أو
ُ
ِ
صوما كان يصومه
عاشوراء قال ابن قدامة رحمه اهلل ( ويُ آك َره إفراد يوم الجمعة بالصوم  ،إالَّ أن يُوافق ذلك ً
ِ
يوما فيوافق صومه يوم الجمعة  ،نص عليه أحمد  ،في رواية األثرم قال  :قيل
 ،مثل من يصوم يوما ويـُ آفطر ً
ألبي عبد اهلل  :صيام يوم الجمعة ؟ فذكر حديث النهي أن يـُ آف َرد  ،ثم قال  :إالَّ أن يكون في صيام كان
يصومه  ،وأما أن يُـ آف َرد فال قال  :قلت  :رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما  ،فوقع فِطره يوم الخميس ،
ِ
يتعمد صومه خاصة ،
وصومه يوم الجمعة  ،وفطآره يوم السبت  ،فصام الجمعة ُم آف َر ًدا ؟ فقال  :هذا اآلن لم ّ
يتعمد الجمعة ) (. )1
إنما ُك ِره أن ّ
وكذلك الحكم في قضاء ماعليه من رمضان فقد أفتت اللجنة الدائمة بانه يجوز للمسلم أن يصوم يوم
الجمعة قضاء عن يوم رمضان ولو منفرداً .

وخالصة ما تقدم نقول أنه يكره صيام يوم الجمعة إال في حاالت وهي:

 -1من كان له عادة بصيام كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً.
 -2من صام يوماً قبله أو يوماً بعده.

 -3إن وافق يوماً يسن صيامه كيوم عرفة أو عاشوراء ألنه يصوم هذا اليوم ليس ألنه يوم الجمعة ،بل ألنه
يوم عرفة أو يوم عاشوراء.

 -4من كان عليه صيام واجب كمن أراد قضاء ما أفطر في رمضان أو نذر أن يصوم في مناسبة معينة
فوقعت في يوم الجمعة ،فيجوز له الصيام؛ ألنه ال يصوم يوم الجمعة تخصيصاً له.
وأما الحكمة من نهي صوم يوم الجمعة فكما قال النووي رحمه اهلل عند شرح مسلم ( قال العلماء
والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصالة وانتظارها
واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها ؛ لقول اهلل تعالى ( فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا
من فضل اهلل واذكروا اهلل كثيرا ) وغير ذلك من العبادات في يومها  ،فاستحب الفطر فيه  ،فيكون أعون له
على هذه الوظائف وأدائها بن شاط وانشراح لها  ،والتذاذ بها من غير ملل وال سآمة  ،وهو نظير الحاج يوم
عرفة بعرفة  ،فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة  ،فإن قيل لو كان كذلك لم يزل النهي
والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى  ،فالجواب  :أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما
يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه  ،فهذا هو المعتمد في
الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة  ،وقيل  :سببه خوف المبالغة في تعظيمه  ،بحيث يفتتن به كما
) (1المصدر السابق
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افتتن قوم بالسبت  ،وهذا ضعيف منتقض بصالة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة
وتعظيمه  ،وقيل  :سبب النهي لئال يعتقد وجوبه  ،وهذا ضعيف منتقض بيوم االثنين فإنه يندب صومه وال
يلتفت إلى هذا االحتمال البعيد  ،وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك  ،فالصواب ما قدمنا واهلل أعلم)

()1

وأما إفراد يوم السبت بالصيام تطوعا من غير أن يكون عادةً ،وال مقرونا ٍ
بيوم قبله أو بعده ،اختلف فيه
ً
ً

أهل العلم على قولين:

القول األول :وهو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم
أنه يكره إفراد يوم السبت بالصوم وذلك ألن في إفراده بالصوم تعظيماً له فيحصل التشبه باليهود ،فعن
عبد اهلل بن بسر قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( :ال تَصوموا يـوم َّ ِ ِ
ض اللَّهُ
يما افآـتَـ َر َ
ُ ُ َآ َ
ُ
الس آبت إِال ف َ
علَي ُكم ،فَِإ آن لَم ي ِج آد أَح ُد ُكم إِال لِح ِ
ضغآهُ )( )2ومعنى لحاء عنبة هي القشرة التي
ود َش َج َرةٍ فَـلآيَ آم ُ
اء عنَبَ ٍة ،أ آَو عُ َ
آَ
َ آ
َآ آ
ََ
تكون على حبة العنب ،ويقصد بهذا الحديث أنه ينبغي على المسلم أن يفطر في يوم السبت حتى وإن لم
يجد إال قشرة حبة عنب أو عودة شجرة ،وهذا يدلل على النهي عن الصيام يوم السبت.
ت بِ ِ
الس آب ِ
صيَ ٍام أل َّ
َن الآيَـ ُهو َد
وقَ َ
ال اإلمام الترمذي رحمه اهللَ " :وَم آعنَى َك َر َاهتِ ِه فِي َه َذا أَ آن يَ ُخ َّ
الر ُج ُل يَـ آو َم َّ
ص َّ
ِ ()3
الس آبت )
تُـ َعظِّ ُم يَـ آو َم َّ
وقال ابن قدامة رحمه اهلل ( قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت بالصوم والمكروه إفراده فإن صام معه
غيره لم يكره ) ( )4وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه اهلل في إفراد يوم السبت بالصيام ( الحالة الخامسة أن
الحديث في النهي َع آنهُ )
ص َّح
يَ ُخ َّ
ُ
صهُ بصوم تَطَُّوع؛ فيفرده بالصوم؛ فهذا محل النَّهي إن َ

()5

القول الثاني :يجوز صوم يوم السبت مطلقاً سواء كان مفرداً أم مقروناً بغيره ،وجاء هذا القول في رواية عن
أحمد ورجحه الطحاوي واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن حجر العسقالني وابن باز رحمهم اهلل وذلك

حديث يعتمد
لبقاء إباحة التطوع على أصلها ،إذ لم يصح عندهم في النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم
ٌ

عليه.

وأدلتهم حديث أم سلمة قالت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم األحد أكثر
مما يصوم من األيام ويقول ( إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم )

) (1النووي على شرح مسلم ج  2ص 210
) (2رواه أبو داود  2421والترمذي 744وابن ماجه 1726وصححه األلباني في االرواء960
) (3سنن الترمذي ج  3ص 120
) (4المغني ج 3ص 52
) (5مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين كتاب الصيام ج  20ص 57
) (6رواه احمد ج 6ص 323وجاء في السلسلة الضعيفة برقم 1099وحكم عليه بالضعف
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()6

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل عندما سئل عن صوم يوم السبت منفردا ( الحديث المذكور
معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف لألحاديث الصحيحة
 000واألحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعا )

()1

وأما الحديث الثالث معنا فهو في بيان حكم صيام العيدين وذلك ماجاء في حديث
ٍ
ال َ (( :ش ِه آدت ال ِآعي َد َم َع ُع َم َر بآ ِن
اس ُمهُ َس آع ُد بآ ُن عُبَـ آي ٍد  -قَ َ
َ - 202ع آن أَبِي عُبَـ آيد َم آولَى ابآ ِن أَ آزَه َر َو آ
ان نَـهى رس ُ ِ
ِ
ِ
صي ِام ِهما يـوم فِطآ ِرُكم ِمن ِ
ِ
الآ َخطَّ ِ
اآلخ ُر
اب  فَـ َق َ
صيَ ِام ُك آم َ ،والآيَـ آو ُم َ
ول اللَّه َ ع آن َ َ َ آ ُ
آ آ
ال َ :ه َذان يَـ آوَم َ َ ُ
ِِِ
س ِك ُك آم ))
تَأآ ُكلُو َن فيه م آن نُ ُ
وبوب عليه اإلمام مسلم رحمه اهلل باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم األضحى ،وهذه الرواية التي
أوردها المصنف رحمه اهلل هي رواية البخاري ورواية مسلم بلفظ قال َ ( :ش ِه آدت العيد مع عمر بن
صلَّى  ،ثم انصرف فخطب الناس  ،فقال  :إن هذين يومان نهى رسول اهلل
الخطاب رضي اهلل عنه  ،فجاء فَ َ
ِ
س ِككم )
صلى اهلل عليه وسلم عن صيامهما ؛ يوم فطركم من صيامكم  ،واآلخر يوم تأكلون فيه من نُ ُ
وفي حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ( أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم
األضحى ويوم الفطر ) (.)2

ويلحق في هذا تحريم صيام أيام التشريق وهي األيام الثالثة بعد عيد األضحى إال ما استثني من
حديث عائشة و ابن عمر رضي اهلل عنهم قاال  ( :لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إال لمن لم يجد
()3

الهدي)

اآلخ ُر
والذي يظهر أن ُخطبة عمر رضي اهلل عنه كانت في يوم عيد فِطآر لقوله رضي اهلل عنه ( َوالآيَـ آو ُم َ
ِِِ
س ِك ُك آم ) فلو كان يوم عيد أضحى لَ َما قال اليوم اآلخر .
تَأآ ُكلُو َن فيه م آن نُ ُ
والنهي هنا يقتضي التحريم قال ابن قدامة رحمه اهلل  ( :أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي
عنه ُ ،م َح َّرم في التطوع  ،والنذر المطلق  ،والقضاء والكفارة  ،لكن لو نَ َذر أن يصوم العيد  ،أو كان له
صوم فوا فق يوم العيد  ،فال يجوز له الصيام قال زياد بن جبير في رواية للبخاري  :قال  :كنت مع ابن عمر
ت هذا اليوم يوم النحر ،
 ،فسأله رجل فقال  :نذرت أن أصوم كل يوم ثالثاء أو أربعاء ما ِع آشت  ،فَـ َوافَـ آق ُ
فقال َ :أمر اهلل بِوفاء النذر  ،ونُِهينا أن نَصوم يوم النحر  ،فأعاد عليه فقال ِ :مثآله  ،ال يزيد عليه )(.)4
قال النووي رحمه اهلل ( وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال  ،سواء صامهما
عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما  ،قال الشافعي والجمهور ال
) (1مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز ج 15ص 412
) (2رواه مسلم 1138
) (3رواه البخاري ()1894
) (4المغني ج 3ص52
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ينعقد نذره وال يلزمه قضاؤهما وقال أبو حنيفة  :ينعقد ويلزمه قضاؤهما  ،قال  :فإن صامهما أجزاه ،
وخالف الناس كلهم في ذلك )

()1

والعلة في وجوب فطرهما وتحريم صيامهما على ما ذكره العلماء بالنسبة لعيد الفطر هي الفصل في
الصوم ،وإظهار تمام شهر رمضان وبيان حده بفطر ما بعده  ،وأما عيد األضحى فألجل النسك المتقرب
بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى.
قال ابن دقيق رحمه اهلل ( وفي الحديث داللة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما
يتعلق بوقته من األحكام  ،كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد  ،فإن الحاجة تمس إلى مثل
ذلك  ،وفيه إشعار وتلويح بأن علة اإلفطار في يوم األضحى  :األكل من النسك وفيه دليل على جواز
األكل من النسك  ،وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي والنسك وأجاز األكل إال من جزاء الصيد  ،وفدية
األذى  ،ونذر المساكين  ،وهدي التطوع إذا عطب قبل محله وجعل الهدي كجزاء الصيد وما وجب
لنقص في حج أو عمرة )

()2

وأما الحديث الرابع وهو حديث
ول اللَّ ِه  عن ِ
ِ
َ - 203عن أَبِي س ِع ٍ
َّح ِر َ ،و َع آن
ال  (( :نَـ َهى َر ُس ُ
ي  قَ َ
يد الآ ُخ آد ِر ِّ
ص آوم يَـ آوَم آي ِن  :الآفطآ ِر َوالن آ
َآ َ
َ
آ
ب الآو ِ
الص ِ
الص َّم ِاء  ،وأَ آن يحتَبِي َّ ِ
ص ِر )) أَ آخ َر َجهُ ُم آسلِ ٌم بِتَ َم ِام ِه .
الة بَـ آع َد ُّ
اح ِد َ ،و َع آن َّ
َّ
الص آب ِح َوال َآع آ
الر ُج ُل في الثـ آَّو ِ َ
َ َآ َ
ط
الص آو َم فَـ َق آ
ي َّ
ج الآبُ َخا ِر ُّ
َوأَ آخ َر َ
في هذا الحديث جاء بيان أربعة احكام :
أولها  /النهي عن صوم يومي العيدين وقد تكلمنا عنهما في الحديث السابق

ِ
العرب أَن يلف جسده كله
الصماء هي عند
الثاني /النهي عن الصماء وقد عرفها المصنف بقوله ( اشتمال َّ
بالثوب واليجعل منه جانباً ِإلخراج يديه ) قال ابن قتيبة رحمه اهلل ( :سميت صماء ألنه يسد المنافذ كلها
فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه

فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا )

()3

قال ابن دقيق العيد رحمه اهلل ( وأما اشتمال الصماء فقال عبد الغفار الفارسي أنه يشتمل بثوب ويرفعه
من أحد جانبيه  ،فيضعه على منكبيه  ،فالنهي عنه ؛ ألنه يؤدي إلى التكشف  ،وظهور العورة وقال
األصمعي  :هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده  ،بحيث ال يترك فرجة  ،يخرج منها يده ،
) (1النووي على شرح مسلم ج 8ص15
) (2إحكام األحكام ج 2ص 205
) (3نيل األوطار شرح منتقى األبخبار من أحاديث سيد األبخيار ج  2ص210
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واللفظ مطابق لهذا المعنى  ،والنهي عنه يحتمل وجهين أحدهما أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة
لمتنفسه فيهلك غما تحته إذا لم تكن فيه فرجة  ،واآلخر أنه إذا تخلل به فال يتمكن من االحتراس
واالحتراز إن أصابه شيء  ،أو نابه مؤذ وال يمكنه أن يتقيه بيديه  ،إلدخاله إياهما تحت الثوب الذي
اشتمل به واهلل أعلم )

()1

الص َّماء أي :أن يلتحف
الص َّماء ،أي :اشتمال لُآبسة َّ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل ( وقوله واشتمال َّ
الصالة ،وألنه لو قُدِّر َّ
بالثوب وال يجعل ليديه مخرجاً؛ ألن هذا يمنع من كمال اإلتيان بمشروعات َّ
أن شيئاً
ال عليه فإنَّه ال َّ
يتمكن من المبادرة بردِّه ،وال سيِّ َما إذا كان هذا الثَّوب قميصاً ،وقال بعض العلماء :إن
صَ
َ
الصماء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ،وهو المذهب أي :أن يكون عليه ثوب واسع ثم يضطبع
اشتمال َّ

الرداء على الكتف األيسر ووجه الكراهة هنا :أن
فيه .واالضطباع :أن يُخرج كتفه األيمن ،ويجعل طرفي ِّ
ف من انكشاف العورة حقيقة كان حراماً .وقيل هو :أن
رض ًة أن يسق َ
ط فتنكشف العورة ،فإ آن ِخ آي َ
فيه ُع َ
()2
الصماء)
الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه فهذه ثالث صفات الشتمال َّ
يجعل ِّ
ب الآو ِ
ثالثها  /مما ورد النهي عنه قوله (وأَ آن يحتَبِي َّ ِ
اح ِد) قال النووي رحمه اهلل ( وأما
الر ُج ُل في الثـ آَّو ِ َ
َ َآ َ
االحتباء بالمد فهو أن يقعد اإلنسان على أليتيه  ،وينصب ساقيه  ،ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده
 ،وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها  ،وكان هذا االحتباء عادة للعرب في مجالسهم  ،فإن
()3

انكشف معه شيء من عورته فهو حرام واهلل أعلم )
رسول ِ
اهلل صلَّى اهللُ عليه وسلَّم عن لُبستَي ِن  :أن يَ آحتَبِي الرجل في الث ِ
َّوب
وجاء عن أبي هريرة قال نَـ َهى ُ
َ
ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
الواحد ليس على فَ ِ
رجه منه شيءٌ ،وأن يَشتَ ِمل بالث ِ
الم َس ِة
الم َ
َّوب الواحد ليس على أحد ش َّقيه ،وعن ُ
َ
ِ ()4
والمنابَ َذة )
ُ
ص ِر ) ألن مابعدهما وقت نهي والنافلة في وقت النهي غير مصرح
الصالةِ بَـ آع َد ُّ
رابعهاَ ( /و َع آن َّ
الص آب ِح َوال َآع آ
فيه قال ابن الملقن رحمه اهلل ( أجمعت األمة على كراهية صالة السبب لها في أوقات النهي واتفقوا على
()5

جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كالعيد والجنازة وقضاء الفوائت )

) (1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ج 2ص 220
) (2المجموع الثمين ج 12ص43
) (3النووي شرح مسلم ج  2ص 263
) (4رواه البخاري 5821
) (5اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ج 2ص 310

الصفحة
62

وقال الشيخ بن باز رحمه اهلل روى الشيخان من عدة أحاديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال (:ال
صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) وفي رواية( :حتى ترتفع الشمس ،وال صالة بعد العصر حتى تغيب
الشمس) فهذه األوقات تسمى أوقات النهي ،ليس للمسلم أن يصلي فيها تطوعاً ،أما الفائتة يصليها ،لقوله

صلى اهلل عليه وسلم ( :من نام عن الصالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة لها إال ذلك)

()1

أما الحديث األخير وهو في بيان فضل صيام التطوع وهو حديث
ال رس ُ ِ
َ - 204عن أَبِي س ِع ٍ
ام يَـ آوماً ِفي َسبِ ِ
ي  قَ َ
يد الآ ُخ آد ِر ِّ
يل اللَّ ِه بَـعَّ َد اللَّهُ
صَ
ول اللَّه َ (( : م آن َ
ال  :قَ َ َ ُ
َ
آ
ِ
ين َخ ِريفاً )) .
َو آج َههُ َع آن النَّا ِر َس آبع َ
ام يَـ آوماً فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِه بَـ َّع َد اللَّهُ َو آج َههُ َع آن
صَ
في هذا الحديث بيان فضيلة التطوع في الصيام وأن (( َم آن َ
ِ
ين َخ ِريفاً ))
النَّا ِر َس آبع َ
وقد اختلف العلماء في المقصود بقوله صلى اهلل عليه وسلم ( فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِه ) هل المقصود الصيام

أثناء الجهاد في سبيل اهلل أم المراد الصيام مع اإلخالص فيه هلل تعالى ،قال السندي رحمه اهلل في شرحه
لسنن ابن ماجه ( قوله في سبيل اهلل يحتمل أن المراد إخالص النية ويحتمل أن المراد به أنه صام حال
كونه غازيا والثاني هو المتبادر )

()2

وقال المناوي في فيض القدير :من صام يوما في سبيل اهلل أي هلل ولوجهه أو في الغزو أو الحج)

()3

وقال النووي رحمه اهلل  :فيه فضيلة الصيام في سبيل اهلل  ،وهو محمول على َمن ال يتضرر به  ،وال
()4
فوت به حقا  ،وال يَ آختَ ّل به قتاله وال غيره ِمن ُمهمات غَ آز ِوه ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها )
يُ ِّ
ِ
ين َخ ِريفاً) جاء رواية ( مائة عام ) كما في حديث عقبة بن عامر رضي اهلل عنه عن رسول
وقوله ( َس آبع َ
اعد اهلل منه جهنم مسيرة مائة عام
عز َو َج ّل بَ َ
يوما في سبيل اهلل ّ
اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال َ ( :من َ
صام ً

)

()5

) (1موقع الشيخ الرسمي
) (2سنن النسائي بحاشية السندي ج 2ص 482
)(3فيض القدير شرح الجامع الصغير ج 6ص 161
) (4النووي شرح مسلم ج  4ص289
) (5السلسلة الصحيحة 2565
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وهذا االشكال في تباين هذين العددين ( السبعين والمائة) نجيب عنه من وجوه أربع :
األول  :أن لفظ السبعين يُراد به التكثير .
والثاني  :بحسب الصيام ومشقته ِ
وش ّدته واختالف الصيام بين الصيف والشتاء وبين البالد الحارة

والباردة

ِ
الع َمل .
والثالث  :عظَم األجر بِإخفاء َ
الرابع  :أن ِذكر السبعين ال يُنافي ِذكر المائة عام  ،وال خمسمائة عام ؛ ألن ِذ آكر ما بين السماء
باعد ِ ..
وذ آكر السبعين والمائة ال يُنافي
أقل ما يُ َ
واألرض (خمسمائة عام) هو أعظم ما يُ َ
باعد  ،والسبعين ّ
الخمسمائة بل هي داخلة فيه .
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الدرس 10

باب ِ
ليلة ال َقد ِر
ُ

أخص وألنها ليلة ضمن ليالي شهر الصيام
أ آع َقب المصنف رحمه اهللِ باب ليلة القدر بعد الصيام ألنها ّ

وهذه الليلة هي من الليالي التي تميزت بها هذه األمة المباركة على غيرها من األمم فإن اهلل تعالى لما جعل
أعمار هذه األمة بين الستين والسبعين وقل من يتجاوزها ضاعف لها أعماال تجعلها في السبق ومن ذلك
ما مر معنا في الدرس السابق (( من صام يـوماً فِي سبِ ِ َّ ِ
ِ
َّ
ين َخ ِريفاً )) أو
َ
َ آ َ َ َآ
يل الله بَـعَّ َد اللهُ َو آج َههُ َع آن النَّا ِر َس آبع َ
اعد اهلل منه جهنم مسيرة مائة عام ) وغيرها من الفضائل لذا
عز َو َج ّل بَ َ
يوما في سبيل اهلل ّ
حديث ( َمن َ
صام ً
جعل اهلل لنا هذه الليلة والتي تعدل العبادة فيها أفضل من ألف شهر كما هو نصا في سورة القدر ( ليلة

القدر خير من ألف شهر)( )1وألف شهر تساوي عبادة ثالث وثمانين سنة ونيف من الشهور إضافة لمغفرة
الذنوب السابقة كلها كما جاء عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال(:من قام ليلة
القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)

()2

وليلة القدر هي ليلة من ليالي السنة اختلف في تعيينها على أكثر من أربعين قوالً كما حكاه الحافظ

ابن حجر رحمه اهلل في فتح الباري فقال (وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختالفا كثيرا  ،وتحصل لنا
من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قوال  ،كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة  ،وقد اشتركتا في
إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما)

()3

وسبب تسنيتها بهذا االسم عدة أمور :
أوال /سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف كما نقول فالن ذو قدر عظيم أي ذو شرف.
ً

ثانيًا /قيل ألن للعبادة فيها قدر عظيم كما جاء عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه
()4
وسلم قال(:من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)
ثالثًا :أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة ،فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام ،وهذا كما في
قوله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) ( )5أي تق ّدر في تلك الليلة مقادير الخالئق على مدى العام ،
فيكتب فيها األحياء واألموات والناجون والهالكون والسعداء واألشقياء والعزيز والذليل والجدب والقحط
وكل ما أراده اهلل تعالى في تلك السنة.
) (1سورة القدر 3
) (2رواه البخاري  1901ورواه مسلم 760
) (3فتح الباري ج 2ص 310
) (4رواه البخاري  1901ورواه مسلم 760
) (5سورة الدبخان 4
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قال ابن عباس رضي اهلل عنه  ( :إن الرجل يُرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وأنه لفي األموات ) أي أنه

كتب في ليلة القدر أنه من األموات0

وقيل أن المعنى أن المقادير تبين في هذه الليلة للمالئكة  ،وقيل :القدر التضييق ،ومعنى التضييق
فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها ،وقال الخليل بن أحمد :إنما سميت ليلة القدر ألن األرض تضيق
بالمالئكة لكثرتهم فيها تلك الليلة ،من (القدر) وهو التضييق ،قال تعالى(:وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه

رزقه)( )1أي :ضيق عليه رزقه )

()2

قال اإلمام النووي رحمه اهلل ( قال العلماء سميت ليلة القدر لما يكتب فيها للمالئكة من األقدار
كل أم ٍر حكيم ) ( )3وقوله تعالى ((
واألرزاق واآلجال التي تكون في تلك السنة كقوله تعالى ( فيها يُفر ُق ُّ
كل أمر )( ))4ومعناه يظهر للمالئكة ما سيكون فيها  ،ويأمرهم
تنز ُل المالئكةُ
َّ
والروح فيها بإذن ربهم من ِّ
ُ
لفعل ما هو من وظيفتهم  ،وكل ذلك مما سبق علم اهلل تعالى به وتقديره له وقيل سميَّت ليلة القدر لعظم
()5
قدرها وشرفها وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر )

ومن مزايا هذه الليلة أنه أُنآ ِزل فيها القرآن الكريم ِمن بيت ِ
الع ّزة إلى سماء الدنيا ُجملة واحدة قال
تعالى ( :إِنَّا أَنزلآنَاهُ فِي لَآيـلَ ٍة ُمبَ َارَك ٍة )( )6وقال تعالى ( :إِنَّا أَنزلآنَاهُ فِي لَآيـلَ ِة الآ َق آد ِر)( )7وال ُآمراد به نُزول القرآن
الكريم من اللوح المحفوظ ُجملة واحدة جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما بألفاظ متقاربة أنه قال ( :أنزل
اهلل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا ،فكان اهلل إذا أراد أن يحدث في األرض شيئا

منه انزله من حتى جمعه)

()8

قال القرطبي رحمه اهلل بعدما أشار ألثر ابن عباس رضي اهلل عنهما ( وال خالف أن القرآن أُنآ ِزل ِمن
ضع في بـيت ِ
اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة  ،فَـو ِ
الع ّزة في سماء الدنيا  ،ثم كان جبريل صلى اهلل
َآ
ُآ
ُ
()9
عليه وسلم يَـ آن ِزل به نَ آج ًما نَ آج ًما في األوامر والنواهي واألسباب  ،وذلك في عشرين سنة )

أما تحديد هذه الليلة فقد وقع فيه اختالف كثير كما ذكرنا سلفا جاء في مرقاة المفاتيح ( قال القاضي

عياض اختلفوا في محلها فقال بعضهم هي تكون منتقلة في سنة في ليلة  ،وفي سنة أخرى في ليلة أخرى
 ،وهذا يجمع بين األحاديث الدالة على األوقات المختلفة  ،وهو قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق
وأبي ثور  ،وقال غيرهم إنما تنتقل في العشر األواخر من رمضان  ،وقيل  :إنها معينة ال تنتقل أبدا  ،وعلى
) (1سورة الفجر 16
) (2دروس رمضان وقفات للصائمين ص88
) (3سورة الدبخان 4
) (4سورة القدر 4
) (5النووي على شرح مسلم ج 2ص 822
) (6سورة الدبخان 3
) (7سورة القدر 1
) (8األثر إسناده صحيح وقد صححه الحافظ ابن حجر في الفتح ج  8ص 620
) (9تفسير القرطبي ج 2ص 297
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هذا قيل هي في السنة كلها  ،وهو قول اب ن مسعود  ،وأبي حنيفة  ،وقيل  :في شهر رمضان كله  ،وهو
قول ابن عمر وجماعة من الصحابة  ،وقيل  :تختص باألوتار من العشر اهـ  .وقيل  :تختص بالسبعة
والعشرين  ،وعليه كثير من العلماء  ،وقال بعض علمائنا  :ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ليلة القدر إحدى
ليالي السبع األواخر  ،وهي ليلة إحدى وعشرين  ،وثالث وعشرين  ،وسبع وعشرين وقيل  :أول ليلة من
رمضان  ،أو ليلة نصفه  ،أو ليلة سبع عشرة وقيل  :ليلة نصف شعبان  ،وهل هي خاصة بهذه األمة ؟
فاألصح نعم  ،ذكره ابن حجر  -واهلل أعلم  -ويؤيده سبب نزول سورة ليلة القدر حيث كانت تسلية
لهذه األمة القصيرة العمر قال التوربشتي  :إنما جاء القدر بتسكين الدال  ،وإن كان الشائع في القدر
الذي هو قرين القضاء فتح الدال  ،ليعلم أنه لم يرد بذلك  ،فإن القضاء سبق الزمان  ،وإنما أريد به
تفصيل ما قد جرى به القضاء وتبيينه وتحديده في المدة التي بعدها إلى مثلها من القابل  ،ليحصل ما يلقى
إليهم فيها مقدارا بمقدار ).

()1

قال ابن حجر رحمه اهلل وهو يعلق على تبويب االمام البخاري قوله  ( :باب تحري ليلة القدر في الوتر
من العشر األواخر ) في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان  ،ثم في
العشر األخير منه ثم في أوتاره ال في ليلة منه بعينها  ،وهذا هو الذي يدل عليه مجموع األخبار الواردة
فيها )

()2

ُبي بن كعب رضي اهلل عنه َحلَف ال يَستثنى أنها ليلة سبع وعشرين قال ِزّر بن ُحبيش :
وذكر أن أ ّ
فقلت  :بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر ؟ قال  :بالعالمة أو باآلية التي أخبرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه
()3

و سلم أنها تطلع يومئذ ال شعاع لها)
فهذا محمول على أمرين :

ُبي رضي اهلل عنه .
األول  :أن هذا كان رأي أ ّ
والثاني  :اختصاص ذلك بِ ٍ
ُبي فيها تلك العالمة في صبيحة سبع وعشرين .
َ
سنَة رأى أ ّ
وهنا ننبه إلى أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يعلم ليلة القدر على وجه التعيين ،ثم أنسيها لحكم
منها  :أن يتحفز الناس للعبادة والدعاء في كل العشر ،وأن ال يخصوا ليلة منها بعينها  ،والدليل على ذلك
ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال :خرج النبي صلى اهلل عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر
فتالحى ( )4رجالن من المسلمين فقال (خرجت ألخبركم بليلة القدر فتالحى فالن وفالن فرفعت ،وعسى
) (1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 4ص1436
) (2فتح الباري ج  2ص306
) (3رواه مسلم 762
) (4تخاصم
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أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ) ( )1وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنُسيتها ،فالتمسوها في العشر

الغوابر)

()2

الدعاء في ليلة القدر:
كما أن من وافق ليلة القدر فيشرع له ان يدعو بما جاء عن عائشة رضي اهلل عنها قالت :يارسول اهلل
أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال :تقولين ( :اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني )

()3

وقد أورد المصنف عليه رحمة اهلل ثالثة أحاديث في هذا الباب أولها حديث
ِ
َص َح ِ
َ - 205ع آن َع آب ِد اللَّ ِه بآ ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما  (( :أ َّ
اب النَّبِ ِّي  أ ُُروا لَآيـلَةَ الآ َق آد ِر ِفي
َن ِر َجاالً م آن أ آ
السب ِع األَو ِ
السب ِع األَو ِ
ال النَّبِ ُّي  : أَرى رآؤيا ُكم قَ آد تَـواطَأ آ ِ
ِ
اخ ِر فَ َم آن َكا َن ُمتَ َح ِّر َيها
اخ ِر  ،فَـ َق َ
َ َُ آ
َت في َّ آ َ
ال َآمنَ ِام في َّ آ َ
َ
السب ِع األَو ِ
ِ
اخ ِر ))
فَـلآيَتَ َح َّرَها في َّ آ َ
بوب عليه اإلمام البخاري رحمه اهلل ( باب التماس ليلة القدر في السبع األواخر ) فهنا يخبرنا ابن عمر
ِ
َص َح ِ
رضي اهلل عنهما ( أ َّ
اب النَّبِ ِّي  أ ُُروا لَآيـلَةَ الآ َق آد ِر فِي ال َآمنَ ِام) يعني في حال المنام وليست
َن ِر َجاالً م آن أ آ
في اليقظة قال ابن حجر رحمه اهلل (قوله ( أروا ليلة القدر ) أروا بضم أوله على البناء للمجهول أي  :قيل

 :لهم في المنام  :إنها في السبع األواخر)

()4

وعلق ابن دقيق رحمه اهلل على مسألة مايرى في المنام بقوله (فيه دليل على عظم الرؤيا  ،واالستناد
()5

إليها في االستدالل على األمور الوجوديات  ،وعلى ما ال يخالف القواعد الكلية من غيرها)
السب ِع األَو ِ
ِ
اخ ِر) يعني في أحدها قال ابن حجر رحمه اهلل ( والظاهر أن المراد به
فهؤالء الرجال رأوها (في َّ آ َ
أواخر الشهر  ،وقيل  :المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين ،
فعلى األول ال تدخل ليلة إحدى وعشرين وال ثالث وعشرين  ،وعلى الثاني تدخل الثانية فقط وال تدخل
()6

ليلة التاسع والعشرين)
َت) يعني اتفقت أو اتحدت في ذلك المنام (فَ َم آن َكا َن
عندها ( قال النَّبِ ُّي  : أ ََرى ُرآؤيَا ُك آم قَ آد تَـ َواطَأ آ
السب ِع األَو ِ
ِ
اخ ِر ) وهذا إشارة للتأييد على كونها في السبع األواخر
ُمتَ َح ِّر َيها فَـلآيَتَ َح َّرَها في َّ آ َ
) (1رواه البخاري 1919
) (2رواه مسلم 1166
)(3صحيح ابن ماجه األلباني 3119
) (4فتح الباري ج 4ص264
) (5إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ج 2ص219
) (6فتح الباري ج 4ص 436
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وهنا أنبه إلى أن الخوض في تحديد ليلة القدر ليس فيه زيادة فائدة ألن العالمات تكون بعد ليلتها0
لذا قال ابن حجر رحمه اهلل ( وقد ورد لليلة القدر عالمات أكثرها ال تظهر إال بعد أن تمضي  ،منها
في صحيح مسلم عن أبي بن كعب  :أن الشمس تطلع في صبيحتها ال شعاع لها وفي رواية ألحمد من
حديثه  :مثل الطست وزاد  :صافية ومن حديث ابن عباس ليلة القدر طلقة ال حارة وال باردة  ،تصبح
الشمس يومها حمراء ضعيفة وألحمد من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا  :إنها صافية بلجة كأن فيها
قمرا ساطعا  ،ساكنة صاحية ال حر فيها وال برد  ،وال يحل لكوكب يرمى به فيها  ،ومن أماراتها أن الشمس
في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر  ،وال يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ
والبن أبي شيبة من حديث ابن مسعود أيضا  :أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان  ،إال صبيحة
ليلة القدر وله من حديث جابر بن سمرة مرفوعا  :ليلة القدر ليلة مطر وريح والبن خزيمة من حديث
جابر مرفوعا في ليلة القدر  :وهي ليلة طلقة بلجة ال حارة وال باردة  ،تتضح كواكبها وال يخرج شيطانها
حتى يضيء فجرها ومن طريق قتادة أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعا  :إن المالئكة تلك الليلة أكثر في
األرض من عدد الحصى وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد  :ال يرسل فيها شيطان  ،وال يحدث فيها
داء " ومن طريق الضحاك يقبل اهلل التوبة فيها من كل تائب  ،وتفتح فيها أبواب السماء  ،وهي من غروب
الشمس إلى طلوعها وذكر الطبري عن قوم أن األشجار في تلك الليلة تسقط إلى األرض ثم تعود إلى
منابتها  .وأ ن كل شيء يسجد فيها  .وروى البيهقي في " فضائل األوقات " من طريق األوزاعي عن عبدة
بن أبي لبابة أنه سمعه يقول  :إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة  .وروى ابن عبد البر من طريق زهرة بن
معبد نحوه )

()1

وليلة الق آدر موجودةٌ لم ترفع ،وباقيةٌ إلى يوم ِ
النووي رحمه اهلل0
القيامة ون َقل اإلجماع على ذلك اإلمام
ُّ
أما الحديث الثاني وهو حديث
شةَ رضي اهلل عنها أ َّ
ال  (( :تَ َح َّرآوا لَآيـلَةَ الآ َق آد ِر فِي الآ ِوتآ ِر ِم آن ال َآع آش ِر
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
َ - 206ع آن َعائِ َ
األَو ِ
اخ ِر )) .
َ
في هذا الحديث بيان أن ليلة القدر تكون في العشر األخير من رمضان وليست في السبع كما مر
ِ
سوا وفي رواية  " :تَ َحيَّـنُوا ليلة ال َقدر " أي  :اطآلُبُوا ِحينَها  ،وهو زمانها
معنا وقوله " تَ َح َّروا " اطلبوا والآتَم ُ
قاله النووي وهذا دليل على اختفاء ليلة القدر ألن الشيء البيِّن ال يحتاج إلى الآتِماس وتَ َح ٍّر .

) (1فتح الباري ج 2ص 307
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ويدل عليه قوله
وقوله (فِي الآ ِوتآ ِر ) أي ِمن ليالي ال ِوتر  ،وهي ليلة ( ّ ) 29 ، 27 ، 25 ، 23 ، 21
عليه الصالة والسالم ( التمسوها في العشر األواخر ِمن رمضان في تاسعة تَـ آبـ َقى  ،في سابعة تبقى  ،في
()1
خامسة تبقى )
وقوله ( ِمن الآع آش ِر األَو ِ
اخ ِر ) أي ِمن رمضان ولذلك كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يجاور في
آ َ
َ
العشر األواخر ِمن رمضان  ،ويقول ( تَ َح ّروا ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان )
تحري ليلة القدر وترك البقية ألن هذا محمول على حال الضعف  ،ففي
كما ننبه أن هذا ال يعني ّ
حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( التمسوها في العشر األواخر -
ض ُعف أحدكم أو َع ِجز فال يُـ آغلَبَ ّن على السبع البواقي )( )2والجمع بين الحديثين
يعني ليلة القدر  -فإن َ
هو ما قاله ابن عبد البر رحمه اهلل ( واألغلب ِمن قوله ( في السبع األواخر ) أنه في ذلك العام  ،واهلل

ضا ّد مع قوله ( في العشر األواخر ) ويكون قوله وقد مضى من الشهر ما ي ِ
وجب قول ذلك
أعلم لئال يَـتَ َ
ُ
()3
)

أما آخر حديث معنا هذا اليوم هو حديث
َ - 207عن أَبِي س ِع ٍ
ي  (( : أ َّ
ضا َن
َن َر ُس َ
يد الآ ُخ آد ِر ِّ
ول اللَّ ِه َ كا َن يَـ آعتَ ِك ُ
ف فِي ال َآع آش ِر األ آَو َس ِط ِم آن َرَم َ
َ
آ
ت لَيـلَةُ إح َدى و ِع آش ِرين  -و ِهي اللَّيـلَةُ الَّتِي ي آخر ِ
يحتِ َها ِم آن ا آعتِ َكافِ ِه -
فَا آعتَ َك َ
َ َ َ آ
ج م آن َ
صبِ َ
َ ُُ
ف َعاماً َ ،حتَّى إ َذا َكانَ آ آ آ َ
ِ
اخر فَـ َق آد أُ ِر ُ ِ ِ
ِ
َس ُج ُد
قَ َ
ف َم ِعي فَـ آليَـ آعتَ ِك آ
ال َ ( :م آن ا آعتَ َك َ
يت َهذه اللَّآيـلَةَ ثُ َّم أُنآسيتُـ َها َ ،وقَ آد َرأَيآـتُنِي أ آ
ف ال َآع آش َر األ ََو َ
ِ
فِي م ٍاء و ِطي ٍن ِمن صبِيحتِها فَالآتَ ِمس ِ
وها فِي ُك ِّل ِوتآ ٍر )  ،فَمطَر ِ
ِ
آك
ت َّ
الس َماءُ تِل َ
س َ
ُ َ
آ َ ََ
َ َ
َ َ
وها في ال َآع آش ِر األ ََواخ ِر َوالآتَم ُ
ِ
اللَّآيـلَ ِة َ ،وَكا َن ال َآم آس ِج ُد َعلَى َع ِر ٍ
ول اللَّ ِه َ و َعلَى َج آبـ َهتِ ِه أَثَـ ُر
اي َر ُس َ
ص َر آ
يش  ،فَـ َوَك َ
ف ال َآم آسج ُد  ،فَأَبآ َ
ت َع آيـنَ َ
ِ
ِ
ِ
ين )) .
ص آب ِح آ
ال َآماء َوالطِّي ِن م آن ُ
إح َدى َوع آش ِر َ
في هذا الحديث يبين لنا أبا سعيد الخدري رضي اهلل عنه كيف كانت حالة النبي عليه السالم وهو
ضا َن ) يعني
يجاهد نفسه للبحث عن ليلة القدر في كل عام ( فكان  يَـ آعتَ ِك ُ
ف فِي ال َآع آش ِر األ آَو َس ِط ِم آن َرَم َ
يلتزم المسجد من اليوم الحادي عشر الى العشرين

()4

واليعني من ذلك أنه لم يعتكف قبلها بل جاء كما في رواية البخاري رحمه اهلل قال ( اعتكف رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشر األول ِمن رمضان واعتكفنا معه  ،فأتاه جبريل فقال  :إن الذي تطلب
أمامك فاعتكف العشر األوسط فاعتكفنا معه  ،فأتاه جبريل فقال  :إن الذي تطلب أمامك فقام النبي
) (1رواه البخاري2021
) (2رواه مسلم 1165
)(3التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ج 2ص 200
) (4واالعتكاف سيمر معنا في الدرس القادم ان شاء هللا
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صلى اهلل عليه وسلم َخ ِطيبًا صبيحة عشرين ِمن رمضان فقال َ :من كان اعتكف مع النبي صلى اهلل عليه
وسلم فليرجع  ،فإني أريت ليلة القدر  ،وإني نسيتها )
ت لَيـلَةُ إح َدى و ِع آش ِرين  -و ِهي اللَّيـلَةُ الَّتِي ي آخر ِ
يحتِ َها ِم آن
فإنه ( ا آعتَ َك َ
َ َ َ آ
ج م آن َ
صبِ َ
َ ُُ
ف َعاماً َحتَّى إذَا َكانَ آ آ آ َ
ف الآع آشر األَو ِ
ِ
ِ ِِ
ال  :من ا آعتَ َك َ ِ
يت َه ِذ ِه اللَّآيـلَةَ  ،ثُ َّم أُنآ ِسيتُـ َها ) يعني لم
اخ َر فَـ َق آد أُ ِر ُ
ا آعت َكافه  -قَ َ َ آ
ف َمعي فَـ آليَـ آعتَك آ َ َ َ
تكن في العشر االوسط بل هي في العشر االخير حيث بين  أنه قد رآها لكن نسيها ثم بين شي من
ِ ٍ ِ ِ
يحتِ َها ) يعني بعد نهاية ليلتها وِمن صبيحتها في
عالماتها فقال ( َوقَ آد َرأَيآـتُنِي أ آ
َس ُج ُد في َماء َوطي ٍن م آن َ
صبِ َ
صالة الفجر  ،وهذه عالمة يُستأنس بها لِمن قام ليلة القدر  ،وهي مثل طلوع الشمس من غير شعاع ثم
ِ
أرشدهم بقوله ( فَالآتَ ِمس ِ
ِ
وها فِي ُك ِّل ِوتآ ٍر ) يعني هي مابين ليلة الحادي
س َ
ُ َ
وها في ال َآع آش ِر األ ََواخ ِر َوالآتَم ُ
والعشرين إلى آخر ليلة
( فَمطَر ِ
آك اللَّآيـلَ ِة ) يعني شاء اهلل أن ينزل المطر تلك الليلة وذلك لتحقق الرؤيا وهي قوله
ت َّ
الس َماءُ تِل َ
َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يحتِ َها ) فلما نزل المطر ( َوَكا َن ال َآم آس ِج ُد َعلَى َع ِر ٍ
ف
يش فَـ َوَك َ
( َوقَ آد َرأَيآـتُنِي أ آ
َس ُج ُد في َماء َوطي ٍن م آن َ
صبِ َ
ال َآم آس ِج ُد ) قال العيني في شرح أبي داود  :قوله ( فوَكف المسجد ) بفتح الكاف أي قَطر ماء المطر ِمن
ول اللَّ ِه  وقوله ( فأبصرت عيناي ) توكيد َو َعلَى َج آبـ َهتِ ِه أَثَـ ُر ال َآم ِاء َوالطِّي ِن ِم آن
اي َر ُس َ
ص َر آ
سقفه ( فَأَبآ َ
ت َع آيـنَ َ
ِ
ين ) قال في عون المعبود ( يعني الليلة التي رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنها
ص آب ِح آ
ُ
إح َدى َوع آش ِر َ
ليلة القدر هي ليلة الحادي والعشرين كذا قيل واألظهر أن من بمعنى في وهي متعلقة بقوله فأبصرت ولفظ
الموطأ قال أبو سعيد :فأبصرت عيناي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء
والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين قال الزرقاني رحمه اهلل  :قوله من صبح ليلة إحدى وعشرين متعلق
بقوله انصرف  ،وفي رواية فنظرت إليه وقد انصرف من صالة الصبح ووجهه وأنفه فيهما الماء والطين
تصديق رؤياه)

()1

) (1عون المعبود ج 3ص 319
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الدرس 11

ِ
االعتكاف
باب
ُ

بعد أن انتهى المصنف عليه رحمة اهلل من كتاب الصيام جاء في هذا الباب ألنه مرتبط بالصوم حتى
إن بعض العلماء اشترط لصحة االعتكاف الصوم

ف ِف ِيه والآب ِ
ِ
اد) ( )1أي
اء ال َآعاك ُ َ َ
واالعتكاف في اللغة اللزوم للشيء واإلقبال عليه  ،قال اهلل تعالى َ :
(س َو ً
ال ُآم ِقيم بِه  ،وجاء في لسان العرب ( واالعتكاف افتعال من عكف على الشيء يعكف ويعكف عك ًفا
وعكوفًا ،وهو متعد فمصدره العكف ،والزم فمصدره العكوف )( )2وقال ابن عبد البر رحمه اهلل ( هو القيام

والمالزَمة له )
على الشيء والمواظبة عليه
َ

جوارا لحديث عائشة رضي اهلل عنها قالت ( :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ويسمى االعتكاف ً

يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض)

()3

وأما في الشرع  :فمعناه لزوم مسجد لطاعة اهلل تعالى  ،قال القاضي عياض رحمه اهلل  :االعتكاف
مالزمة المسجد للصالة ِ
وذ آكر اهلل .
وأدلة مشروعيته من الكتاب والسنة واإلجماع:
()4
ِِ
ِ ِ َّ ِِ
ين}
ين َوال َآعاكف َ
فمن الكتاب :قوله تعالى{ :أَن طَ ِّه َرا بَـ آيت َي للطائف َ
ومن السنة ماجاء في أحاديث الباب وغيرها
واإلجماع لم يخالف أحد من العلماء بعدم مشروعية االعتكاف  ،قال ابن المنذر رحمه اهلل ( وأجمعوا
نذرا فيجب عليه)
على أن االعتكاف سنة ال يجب على الناس ً
فرضا إال أن يوجبه المرء على نفسه ً

()5

واالعتكاف من الشرائع القديمة لحديث ابن عمر رضي اهلل عنه ،في نذر عمر أن يعتكف ليلة في

الجاهلية ،فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم" :أوف بنذرك )

()6

وقد نَـ َقل ابن عبد البر رحمه اهلل اإلجماع على جواز االعتكاف في جميع السنة عدا األيام المنهي عن
صيامها قال ابن عبد البر رحمه اهلل ( فما أجمع العلماء عليه من ذلك أن االعتكاف جائز الدهر كله إالَّ
األيام التي نهى رسول اهلل عن صيامها  ،فإنها موضع اختالف  ،الختالفهم في جواز االعتكاف بغير صوم

) (1سورة الحج 25
) (2لسان العرب  ،255/9مادة (عكف)
) (3رواه البخاري في االعتكاف ،باب الحائض ترجل رأس المعتكف 2028
) (4البقرة 125
) (5االجماع البن المنذر ص 53
) (6أبخرجه البخاري  2032ومسلم1656
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وأجمعوا أن ُسـنَّة االعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه  ،وأنه جائز في السنة كلها إالَّ ما
ِ ِ ()2( )1
ِ ِ
ساجد)
ذكرنا وأجمعوا أن االعتكاف ال يكون إالَّ في مسجد لقوله تعالى َ ( :وأَنآـتُ آم َعاك ُفو َن في ال َآم َ
()3
ونَـ َقل القرطبي رحمه اهلل على أن االعتكاف ُسـنّة إالّ أن يكون نَ آذ ًرا )
وشروط االعتكاف هي :النية واإلسالم والتمييز والطهارة من الحدث األكبر (من جنابة وحيض ونفاس)
وأن يكون في مسجد ال يخرج منه إال لحاجة ويشرع في مسجد تقام فيه صالة الجماعة واألفضل في
مسجد تقام فيه الجمعة0
وقد وقع إشكال عند بعضهم حيث زعموا أن االعتكاف في غير المساجد الثالثة ( الحرم ومسجد
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واألقصى ) بدعة مستندين على ما روي عن حذيفة رضي اهلل عنه أنه قال :
علمت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ( ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة  ،أو قال  :في
" لقد
َ
مسجد جماعة ) قال الشوكاني رحمه اهلل  :أخرجه ابن أبي شيبة  ،لكن لم يذكر المرفوع منه والشك الواقع

في الحديث مما يضعف االحتجاج)

()4

وقال ابن حزم رحمه اهلل ( هذا الشك من حذيفة أو ممن دونه  ،وال يقطع على رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم بشك )

()5

وكذلك ماورد عن سعيد بن المسيب رحمه اهلل أنه يرى االعتكاف بمسجد النبي صلى اهلل عليه وسلم،
وعطاء بمسجد مكة ،ولكن قال اإلمام النووي رحمه اهلل فيما نقل عن سعيد بن المسيب( :وما أظن أن
هذا يصح عنه)

()6

كما أنه استحب للمعتكف الصيام حال اعتكافه حتى قال ابن القيم رحمه اهلل  ( :ولم ينقل عن النبي

صلى اهلل عليه وسلم أنه اعتكف مفطراً قط  ،بل قالت عائشة  ( :ال اعتكاف إال بصوم ) ( )7وأن الصوم
شرط في االعتكاف  ،وهو الذي كان يرجحه شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية )

()8

وهذا الكالم مرجوع ألنه قد نقل أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،اعتكف في شوال ( )9ولم يثبت أنه

كان صائماً في هذه األيام التي اعتكافها  ،وال أنه كان مفطراً فاألصح أن الصوم مستحب للمعتكف ،
وليس شرطاً لصحته
) (1سورة البقرة 187
) (2االستذكار ج 10ص 273
) (3أحكام القرآن للقرطبي ج 2ص333
) (4نيل األوطار ج 4ص269
)(5ا لمحلى ج 5ص195
)(6المجموع ج 6ص483
)(7أبخرجه أبو داود ( ) 2473
)(8زاد المعاد ج 2ص87
) (9رواه البخاري (  ) 1928ومسلم ( ) 1173
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ومن شروط االعتكاف أن يكون في مسجد لذا اشترط الحنفية المسجد الجامع أو المسجد الذي
تقام فيه الصلوات الخمس ،وهذا بالنسبة للرجل ،وأما بالنسبة للمرأة فاألفضل عندهم اعتكافها في مسجد
بيتها ،وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أنه يصح اعتكاف الرجل والمرأة في كل مسجد وال يصح
اعتكافهما في مسجد بيتهما ،قال اإلمام النووي رحمه اهلل ( :وفي الفصل مسائل إحداها ال يصح
االعتكاف من الرجل وال من المرأة إال في المسجد  ،وال يصح في مسجد بيت المرأة وال مسجد بيت
الرجل وهو المعتزل المهيأ للصالة  ،هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور من العراقيين وحكى
الخراسانيون وبعض العراقيين فيه قولين أصحهما وهو الجديد هذا وقد أنكر القاضي أبو الطيب في تعليقه
وجماعة هذا القول قالوا وال يصح في مسجد بيتها قوال واحدا  ،وغلطوا من نقل فيه قولين )

()1

وقال الشيخ ابن باز رحمه اهلل ( السنة االعتكاف في المسجد في رمضان أو غيره ،لكن في رمضان
أفضل إذا تيسر ذلك ،وله الخروج إذا أراد الحاجة أن يخرج يتوضأ ويقضي الحاجة وله أن يقطع
االعتكاف إذا عرض له عارض وأحب أن يقطع االعتكاف ال حرج )
ومما ينبغي العناية به فعل هذه السنة النبوية قال الزهري رحمه اهلل ( عجباً للمسلمين تركوا االعتكاف

 ،مع أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه اهلل عز وجل )

()2

وقد اعتكف عليه الصالة والسالم في العشر األول من رمضان ثم العشر األواسط  ،يلتمس ليلة القدر
 ،ثم تبيّن له أنها في العشر األواخر فداوم على اعتكافها وفي العام الذي قبض فيه صلى اهلل عليه وسلم
اعتكف عشرين يوماً ( )3أي العشر األواسط والعشر األواخر جميعاً  ،وذلك لعدة أسباب :

أولها  :أن جبريل عارضه القرآن في تلك السنة مرتين فناسب أن يعتكف عشرين يوماً  ،حتى يتمكن

من معارضة القرآن كله مرتين .

ثانيها  :أنه صلى اهلل عليه وسلم أراد مضاعفة العمل الصالح  ،واالستزادة من الطاعات  ،إلحساسه
صلى اهلل عليه وسلم بدنو أجله
ثالثها  :أنه فعل ذلك صلى اهلل عليه وسلم شكراً هلل تعالى على ما أنعم به عليه من األعمال الصالحة

من الجهاد والتعليم والصيام والقيام وما آتاه من الفضل من إنزال القرآن عليه ورفع ذكره وغير ذلك مما
امتن اهلل تعالى به عليه .
وينبه أنه في حال االعتكاف اليزور مريضاً ،وال يجيب الدعوة  ،وال يقضي حوائج أهله  ،وال يشهد
جنازة  ،وال يذهب إلى عمله خارج المسجد ؛ لما ثبت عن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت  ( :السنة
) (1المجموع شرح المهذب ج  6ص 505
) (2الكشاف في آداب االعتكاف ص6
( ) 1939
) (3رواه البخاري
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على المعتكف أال يعود مريضاً  ،وال يشهد جنازة وال يمس امرأة  ،وال يباشرها  ،وال يخرج لحاجة إال لما
البد منه ) ( )1ولكن لو اشترط ذلك قبل االعتكاف جاز له ذلك 0

وقد أورد المصنف أربعة احاديث في هذا الباب أولها حديث
ف فِي الآع آش ِر األَو ِ
شةَ رضي اهلل عنها  (( :أ َّ
ضا َن ،
َن َر ُس َ
ول اللَّ ِه َ كا َن يَـ آعتَ ِك ُ
َ -208ع آن َعائِ َ
اخ ِر ِم آن َرَم َ
َ
َ
ف فِي ُك ِّل
اجهُ بَـ آع َدهُ )) َوفِي لَ آف ٍظ (( َكا َن َر ُس ُ
ول اللَّ ِه  يَـ آعتَ ِك ُ
َحتَّى تَـ َوفَّاهُ اللَّهُ َع َّز َو َج َّل ثُ َّم ا آعتَ َك َ
ف أَ آزَو ُ
ضا َن فَِإذَا َ َّ
ف فِ ِيه )) .
اء َم َكانَهُ الَّ ِذي ا آعتَ َك َ
َرَم َ
صلى الآغَ َداةَ َج َ
في هذا الحديث تبين لنا عائشة رضي اهلل عنها ماكان من فعل النبي عليه السالم في آخر عمره وهذا
ف فِي ال َآع آش ِر األ آَو َس ِط ِم آن
يعني أنه كان بداية األمر يعتكف قبل هذا لذا جاء حديث أبي سعيد ( َكا َن يَـ آعتَ ِك ُ
ضا َن ) وفي رواية ( اعتكف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشر األول من رمضان ) فهذا إخبار عما
َرَم َ
كان يفعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أول االمر  ،ثم كان آخر األمر منه أن اعتَ َكف فِي ال َآع آش ِر
األَو ِ
ضان
اخ ِر ِم آن َرَم َ
َ
وجاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( قال ابن الهمام  :هذه المواظبة المقرونة بعدم الترك
مرة لما اقترنت بعدم اإلنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية  ،وإال كانت دليل الوجوب
()2

)

اجهُ بَـ آع َدهُ ) يدل على جواز االعتكاف للنساء لكن يكون ذلك في المسجد
وقوله (ثُ َّم ا آعتَ َك َ
ف أَ آزَو ُ
وليس في بيتها وقد ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن المرأة
كالرجل ال يصح اعتكافها إال في المسجد فال يصح أن تعتكف في مسجد بيتها وهذا خالفاً لما ذهب
إليه الحنفية حيث قالوا :يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها

فنقول انه يشرع للمرأة أن تعتكف في المساجد لكن بشرط أمن الفتنة عليها ومنها وكذلك إذن وليها
لها السيما الزوج لحقه عليها فقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم ( :ال يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد

إال بإذنه )( )3فإذا كان هذا في الصوم فاالعتكاف من باب أولى ألن فوات حقه باالعتكاف أعظم.

ول اللَّ ِه
كما أن لَ آف ٍظ الحديث اآل خر جاء به المصنف ليبين وقت ابتداء االعتكاف فقال (( َكا َن َر ُس ُ
ضا َن فَِإذَا َ َّ
ف ِف ِيه )) قال ابن دقيق رحمه اهلل
اء َم َكانَهُ الَّ ِذي ا آعتَ َك َ
 يَـ آعتَ ِك ُ
ف فِي ُك ِّل َرَم َ
صلى الآغَ َداةَ َج َ
(وقولها (فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه ) الجمهور على أنه إذا أراد اعتكاف العشر دخل
 1أبخرجه أبو داوود .2473

)(
) (2مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج  7ص 143
) (3رواه البخاري ( )5195ومسلم ()1026
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معتكفه قبل غروب الشمس  ،والدخول في أول ليلة منه  ،وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول
النهار  ،وغيره أقوى منه في هذه الداللة  ،ولكنه أول على أن االعتكاف كان موجودا  ،وأن دخوله في هذا
الوقت لمعتكفه  ،لالنفراد عن الناس بعد االجتماع بهم في الصالة  ،إال أنه كان ابتداء دخول المعتكف ،
ويكون المراد بالمعتكف ههنا الموضع الذي خصه بهذا  ،أو أعده له )

()1

قرر أن يعتكف يوما من األيام أو مدة
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه اهلل (المعتكف إذا ّ
طالت أو قصرت فبداية االعت كاف من غروب الشمس ،تبدأ من غروب الشمس ،ولنفترض أنه أراد أن
يعتكف العشر األواخر فبغروب شمس يوم عشرين ليلة الحادي والعشرين يبدأ اعتكاف العشر األواخر إلى
غروب الشمس من آخر يوم من رمضان هذه هي العشر ،ولو كانت تسع إذا أعلن خروج الشهر فتمت
()2

العشر)

وأما الحديث الثاني فهو حديث
ف فِي
ض َ ،و ُه َو ُم آعتَ ِك ٌ
شةَ رضي اهلل عنها  (( :أَنـَّ َها َكانَ آ
َ - 209ع آن َعائِ َ
ت تُـ َر ِّج ُل النَّبِ َّي َ و ِه َي َحائِ ٌ
ِ
ت إالَّ لِحاج ِة ا ِإلنآس ِ
ان )) .
ال َآم آس ِج ِد َو ِه َي فِي ُح آج َرت َها يـُنَا ِولُ َها َرأآ َسهُ )) َوفِي ِرَوايٍَة َ (( :وَكا َن ال يَ آد ُخ ُل الآبَـ آي َ
َ َ
َ
ت لِلآحاج ِة والآم ِر ِ ِ
وفِي ِرَوايٍَة أ َّ
َل َع آنهُ إالَّ
َسأ ُ
ش َة رضي اهلل عنها قَالَ آ
َن َعائِ َ
ت " إ آن ُك آن ُ
يض فيه فَ َما أ آ
ت ألَ آد ُخ ُل الآبَـ آي َ َ َ َ َ ُ
ارةٌ " .
َوأَنَا َم َّ
ف
ض َ ،و ُه َو ُم آعتَ ِك ٌ
في هذا األثر عن عائشة تخبرنا أنها كانت ترجل أي تسرح شعر النَّبِ َّي َ و ِه َي َحائِ ٌ
فِي ال َآم آس ِج ِد ) و كانت رضي اهلل عنها جالسة في حجرتها والنبي عليه السالم يـُنَا ِولُ َها َرأآ َسهُ قال ابن دقيق
رحمه اهلل ( فيه دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد ال يبطل اعتكافه ) ()3ومثل هذا قال
()4
ِ
ِ
ِ
ورأسه لم يبطل اعتكافه )
النووي رحمه اهلل (فيه أن المعتكف إذا َخ َرج بعضه من المسجد َ ،كيَده وِر آجله َ
ت إالَّ لِحاج ِة ا ِإلنآس ِ
ان ) قال ابن عبدالبر رحمه اهلل
كما أفادت الرواية الثانية ( َوَكا َن ال يَ آد ُخ ُل الآبَـ آي َ
َ َ
َ
تعالى« :وفي ذلك دليل على أن المعتكف ال يشتغل بغير مالزمة المسجد للصلوات ،وتالوة القرآن ،وذكر
جاعل على نفسه المقام في المسجد
ناذر،
اهلل ،أو السكوت ففيه سالمة ومن جهة النظر فإن المعتكف ٌ
ٌ
لطاعة اهلل ،فواجب عليه الوفاء بذلك ،وأن ال يشتغل بما يلهيه عن الذكر والصالة ،وال يخرج إال لضرورة
كالمرض البين)

()5

)(1إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ج 2ص 260
) (2موقع الشيخ الرسمي
) (3إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ج 2ص 261
) (4المجموع شرح المهذب ج 6ص 526
) (5االستذكار ج 1ص277
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ت لِلآح ِ
وفي الرواية االخيرة أ َّ
يض فِ ِيه فَ َما
شةَ رضي اهلل عنها قَالَ آ
َن َعائِ َ
ت " إ آن ُك آن ُ
اجة َوال َآم ِر ُ
ت ألَ آد ُخ ُل الآبَـ آي َ َ َ
ارةٌ ") وقال ابن القطان رحمه اهلل ( أجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه
َسأ ُ
َل َع آنهُ إالَّ َوأَنَا َم َّ
أآ

للغائط والبول )( )1وقال الماوردي ( خروج المعتكف للبول والغائط جائز إجماعاً ) ( )2وألن البول والغائط

مما البّد لإلنسان منهما ،وال يمكن فعلها في المسجد فلو بطل االعتكاف بخروجه إليهما لم يصح
()3
االعتكاف)
وأما الحديث الثالث وهو بيان حكم الوفاء بالنذر في االعتكاف وهو حديث
ت فِي الآج ِ
َ - 210ع آن ُع َمر بآ ِن الآ َخطَّ ِ
اهلِيَّ ِة أَ آن
آت  (( :يَا َر ُس َ
اب  قَ َ
ت نَ َذ آر ُ
ول اللَّ ِه  ،إنِّي ُك آن ُ
ال  :قُـل ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
آح َر ِام قَ َ
ض ُّ
الرَواة يَـ آوماً
أَ آعتَ ِك َ
ال فَأ آَوف بِنَ آذ ِر َك )) َولَ آم يَ آذ ُك آر بَـ آع ُ
ف لَآيـلَ ًة )) َوفي ِرَوايَة (( يَـ آوماً  -في ال َآم آسجد ال َ

وال لَآيـلَةً .

فهنا عمر رضي اهلل عنه يسال عن نذر كان عليه قبل اإلسالم ( وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر

من الكافر متى أسلم وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب اإلمام الشافعي وعند أكثر العلماء ال ينعقد النذر
من الكافر وحديث عمر حجة عليهم وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى اهلل عليه وسلم لما عرف أن عمر قد
تبرع بفعل ذلك أذن له به  ،ألن االعتكاف طاعة وال يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب
وأجاب بعضهم بأنه صلى اهلل عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا ال وجوبا ويرد بأن هذا الجواب ال يصلح
لمن ادعى عدم االنعقاد)

()4

وفي هذا الحديث يستدل على من اليشترط الصوم في االعتكاف ( وقد روي عن علي وابن مسعود
أنه ليس على المعتكف صوم إال أن يوجبه على نفسه  ،ويدل على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى
اهلل عليه وسلم قال  ( :ليس على المعتكف صيام إال أن يجعله على نفسه )

()5

وهنا مسألة في أقل االعتكاف:
فعند الحنفية ( وأقله نفالً ساعة من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن اإلمام ،وبه يفتى)

وعند الشافعية كما في المجموع ( الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يشترط لبث في

المسجد  ،وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة(
) (1اإلقناع في مسائل اإلجماع ج 1ص243
) (2الحاوي الكبير ج 3ص492
) (3المغني ج 4ص466
) (4عون المعبود ج 2ص 121
) (5تحفة األحوذي ج 6ص 119
) (6الدر المختار ج  1ص445
) (7المجموع ج 6ص489
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()7

()6

وعند بعض الشافعية ( يكفي المرور في المسجد من غير لبث وعلى هذا فلو مر من باب إلى باب
آخر ،ونوى حصل االعتكاف )

()1

نذرا مطل ًقا ما يسمى به معتك ًفا البثًا ،قال
وعند الحنابلة كما في اإلنصاف ( أقله إذا كان ً
تطوعا ،أو ً
()2

في الفروع :ظاهره ولو لحظة)

وقال الشيخ ابن باز رحمه اهلل ( االعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة اهلل تعالى سواء كانت
المدة كثيرة أو قليلة  ،ألنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد ال بيوم وال بيومين وال بما هو
أكثر من ذلك  ،وهو عبادة مشروعة إال إذا نذره صار واجبا بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء )

()3

أما آخر حديث معنا فهو حديث
ِ
َ - 211عن ص ِفيَّةَ بِآن ِ
ِ
ورهُ لَآيالً فَ َح َّدثآـتُهُ ،
ت ُحيَ ٍّي رضي اهلل عنها قَالَ آ
آ َ
ت َ (( :كا َن النَّب ُّي ُ م آعتَك ًفا فَأَتَـ آيتُهُ أ َُز ُ
ِ ِ
ٍ
ِ
ت ألَنآـ َقلِب  ،فَـ َق ِ ِ ِ ِ
صا ِر
ثُ َّم قُ آم ُ
ُس َامةَ بآ ِن َزيآد  -فَ َم َّر َر ُجالن م آن األَنآ َ
َ
ام َمعي ليَـ آقلبَني َ -وَكا َن َم آس َكنُـ َها في َدا ِر أ َ
َ
ِ
فَـلَ َّما رأَيا رس َ ِ
ت ُحيَ ٍّي  ،فَـ َقاال ُ :س آب َحا َن
َس َر َعا ،فَـ َق َ
ص ِفيَّةُ بِآن ُ
ول اللَّه  أ آ
ال النَّبِ ُّي َ : علَى ِر آسل ُك َما  ،إنـَّ َها َ
ََ َُ
ِ
ال َّ :
إن َّ
آد َم َم آج َرى َّ
ف فِي
ول اللَّ ِه  ،فَـ َق َ
اللَّ ِه يَا َر ُس َ
يت أَ آن يَـ آق ِذ َ
الدِم َ ،وإِنِّي َخ ِش ُ
الش آيطَا َن يَ آج ِري م آن ابآ ِن َ
ت تَـزوره ِفي ا آعتِ َك ِاف ِه فِي الآمس ِج ِد فِي الآع آش ِر األَو ِ
ٍ
ِ
اخ ِر
قُـلُوبِ ُك َما َش ّراً -أ آَو قَ َ
اء آ ُ ُُ
َ
َآ
َ
ال َش آيئاً )) َوفي ِرَوايَة (( أَنـَّ َها َج َ
ضا َن فَـتح َّدثَ آ ِ
اعةً  ،ثُ َّم قَام آ ِ
اب
ام النَّبِ ُّي َ م َع َها يَـ آقلِبُـ َها َ ،حتَّى إ َذا بَـلَغَ آ
ِم آن َرَم َ
ت ع آن َدهُ َس َ
ت بَ َ
ب  ،فَـ َق َ
ََ
َ
ت تَـ آنـ َقل ُ
ال َآم آس ِج ِد ِع آن َد بَ ِ
اب أ ُِّم َسلَ َمةَ ))  .ثُ َّم ذَ َك َرهُ بِ َم آعنَاهُ .
في هذا الحديث تخبرنا صفية بنت حيي رضي اهلل عنها زوجة الحبيب صلى اهلل عليه وسلم أنها
جاءت لتزور النبي عليه السالم في معتكفه وهذا لبيان جواز محادثة الزوجين حال االعتكاف وأنها لما
أرادت الرجوع لبيتها وكان بيتها بعيد قام النبي عليه السالم معها ليوصلها البيت ألن الوقت ليل 0
قال ابن دقيق رحمه اهلل (والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف وجواز التحدث معه وفيه
تأنيس الزائر بالمشي معه  ،ال سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل وقد تبين بالرواية الثانية أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد فقط )

()4

قال البخاري رحمه اهلل باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد  ،قال ابن حجر رحمه
اهلل  :قوله :باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد) أورد هذه الترجمة على االستفهام
الحتمال القضية ما ترجم له ،لكن تقييده ذلك بباب المسجد مما ال يتأتى فيه الخالف حتى يتوقف عن
) (1المصدر السابق
) (2اإلنصاف مع الشرح الكبير ج 7ص566
) (3مجموع الفتاوى ج 15ص441
) (4إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ج 1ص295
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بت الحكم فيه ،وإنما الخالف في االشتغال في المسجد بغير العبادة قوله" :أنها جاءت إلى رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم تزوره في اعتكافه وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري "كان النبي صلى
اهلل عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحن وقال لصفية :ال تعجلي حتى أنصرف معك" والذي يظهر
أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في
مدة جلوسهن عنده ،أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها فخشي النبي صلى اهلل عليه وسلم عليها،
أو كان مشغوال فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها ،وروى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن
المعلى "أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان معتكفا في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن ،فقال لصفية
أقلبك إلى بيتك ،فذهب معها حتى أدخلها بيتها وفي رواية هشام المذكورة "وكان بيتها في دار أسامة" زاد
في رواية عبد الرزاق عن معمر "وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد بحيث تسكن فيها صفية ،وكانت
بيوت أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم حوالي أبواب المسجد)
وباقي الحديث ليس له صلة بالصيام واهلل أعلم

) (1فتح الباري ج  4ص278
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()1

الدرس12
صدقة ِ
ِ
الفط ِر
باب
ُ
في بداية كالمنا على هذا الكتاب وهو كتاب الصوم بينا أن المصنف ابتدأ بباب صدقة الفطر ولم
نشرح الباب في حينه حيث قلنا أننا سنرجي الحديث عنه في آخر الباب الن صدقة الفطر التشرع اال
بعد تمام الصيام فناسب تأخير الحديث عنها0
لذا وبعد أن انتهينا من شرح األحاديث والتي أوردها المصنف رحمه اهلل في كتاب الصيام فسنتكلم
هذا اليوم ان شاء اهلل في شرح باب صدقة الفطر0
وصدقة الفطر أو تسمى زكاة الفطر  ،والفرق بينها وبين الزكاة التي هي ركن بأنها مفروضة على
األشخاص ال على األموال وقد فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير األموال كما في زكاة المال
مثال.
قال ابن قتيبة رحمه اهلل ( وقيل لها فطرة ألن الفطرة الخلقة قال اهلل تعالى  { :فطرة اهلل التي فطر
الناس عليها }

()1

أي جبلته التي جبل الناس عليها  ،وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت

األولى صدقة عن المال )

()2

للم آخ َرج فطرة وهي اصطالحية للفقهاء كأنها من الفطرة التي
ويقال ( :زكاة الفطر وصدقة الفطر ويقال ُ

هي الخلقة أي زكاة الخلقة ) (.)3
()4

وزكاة الفطر في االصطالح (هي الصدقة تجب بالفطر من رمضان ،طهرة للصائم من اللغو والرفث )
وقد فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة

()5

وهي مايخرج من قوت أهل البلد عند إكمال شهر رمضان تخرج عن الكبير والصغير ،والذكر واألنثى
من المسلمين ِ
والمقدار الواجب في زكاة الفطر صاع بِصاع النبي صلى اهلل عليه وسلم من طعام اآلدميين
من تمر ،أو بـُ ٍّر ،أو أرز ،أو غيرها من طعام اآلدميين0

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل ( زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه اإلنسان عند انتهاء رمضان،

وسببها إظهار شكر نعمة اهلل تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله ،ولهذا سميت زكاة الفطر ،أو
صدقة الفطر )

()6

) (1سورة الروم 30
) (2ﻏريﺐ الحديث البن قتيبة ج 1ص184
) (3المجموع للنووي ج  6ص48
) (4حاشية الروض المربع البن قاسم ج 3ص269
) (5فتح القدير للشوكاني ج 5ص425
) (6مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين باب زكاة الفطر (255/18
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عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو ولد وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل (
ويخرجه الصائم عن نفسه ،و َّ

وقال بعض أهل العلم :إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم اإلنسان نفسه ،إال أن يتبرع قيم البيت
بإخراجها عمن في بيته فإنه ال حرج في ذلك ،ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل ،وإال فاألصل أن
()1
المخاطب بها المكلف نفسه)
يتطوع بها فال بأس ،فقد روي عن أمير
كما أن زكاة الفطر ال تجب عن الحمل الذي في البطن إال أن َّ

المؤمنين عثمان رضي اهلل عنه اخراجها عن الجنين ،وتصرف فقط للفقراء قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
اهلل (ليس لها إال مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال" :فرض رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،وطعمة للمساكين)
ووقت إخراج زكاة ِ
الفطر قبل صالة العيد ،وال يَجوز تأخيرها إلى ما بعد الصالة على الصحيح من
قولي العلماء؛ لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :أمر بزكاة ِ
الفطر أن

تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصالة ) ()2ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لما روى البخاري عن
نافع مولى ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :كان ابن عمر يُعطي عن الصغير والكبير ،حتى وإن كان يعطي
عن بَنِ َّي ،وكان يُعطيها الذين يقبلونها ،وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين0

وأما حكمها فصدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم

العيد وليلته صاع قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمهما اهلل في قوله تعالى  { :قد أفلح من

تزكى }( )3هو زكاة الفطر وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر ألنها تجب بالفطر من رمضان وكذلك أحاديث
الباب وغيرها

()4

وأجمع أهل العلم أن صدقة الفطر فرض قال اإلمام ابن المنذر رحمه اهلل(( :وأجمعوا على أن صدقة
الفطر فرض ،وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء ،إذا أمكنه أداؤها عن نفسه ،وأوالده
()5

األطفال ،الذين ال أموال لهم ،وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر)
وقال ابن عبد البر  :فأما قوله في حديث ابن ُعمر  " :فَـرض رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَآي ِه َو َسلَّ َم "
ول اللَّه َ
َ َ َُ
ََ
ِ
ول اللَّ ِه صلَّى اللَّهُ َعلَي ِه وسلَّم  ،وما أَوجبهُ رس ُ ِ
ِ
ب َر ُس ُ
صلَّى اللَّهُ
ول اللَّه َ
َ
آ َ َ َ ََ آ ََ َ ُ
فَ َم آعنَاهُ ع آن َد أَ آكثَ ِر أ آَه ِل الآعل ِآم  :أ آَو َج َ
ِ ِ
َن رس َ ِ
ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَآي ِه
َعلَآيه َو َسلَّ َم فَبِأ آَم ِر اللَّه أ آَو َجبَهُ َ ،وَما َكا َن ليَـ آنط َق َع ِن ال َآه َوى  ،فَأ آ
ول اللَّه َ
َج َمعُوا َعلَى أ َّ َ ُ
ِ ِ
ال جم ُهور ِمن أ آَه ِل ال ِآعل ِآم ِمن التَّابِ ِعين ومن بـ آع َد ُهم ِ :هي فَـر ٌ ِ
ب َعلَى
ض َواج ٌ
َو َسلَّ َم أ ََم َر بَِزَكاة الآفطآ ِر َ ...وقَ َ ُ آ ٌ آ
َ آ
َ ََ آ َ آ
َ
()6
ول اللَّ ِه َ َّ َّ ِ َّ
سِ
س آخ َها َش آيءٌ )
ض َها َر ُس ُ
ب َما فَـ َر َ
صلى اللهُ َعلَآيه َو َسل َم لَ آم يَـ آن َ
َح َ
) (1المصدر السابق
) (2رواه البخاري ومسلم
) (3سورة االعلى 14
) (4المغني ج 4ص82
) (5اإلجماع البن المنذر ص  ،55و المغني البن قدامة ج 4ص280
) (6االستذكار الجامع لمذاهﺐ فقهاء األمصار ج 9ص345

الصفحة
81

يدعي بعض الواهمين أن أحاديث وجوب زكاة الفطر وفرضيتها منسوخة بنزول أمر الزكاة ويستدلون
على هذا النسخ بما رواه النسائي وغيره من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال ( :أمرنا رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ،فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ،ونحن نفعله)

()1

قال ابن جرير الطبري فيما حكاه عنه ابن عبد البر رحمهما اهلل ( قال جل أهل العلم هي (يعني زكاة
الفطر) فرض لم ينسخها شيء وهو قول مالك ،واألوزاعي ،والثوري ،والشافعي ،وأبي حنيفة ،وأبي يوسف،
ومحمد ،وأبي ثور)

()2

ويقول الخطابي رحمه اهلل معلقا على حديث قيس بن سعد ( هذا ال يدل على زوال وجوبها؛ وذلك
أن الزيادة في جنس العبادة ال توجب نسخ األصل المزيد عليه ،غير أن محل سائر الزكوات األموال،
ومحل زكاة الفطر الرقاب)

()3

ويقول ابن حزم رحمه اهلل ( هذا الخبر حجة لنا عليهم؛ ألن فيه أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بزكاة الفطر ،فصار أمرا مفترضا ،ثم لم ينه عنه ،فبقي فرضا كما كان فبطل تعلقهم بهذا الخبر ،وقد قال

سبحانه وتعالى ( وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ) ()4وقد سمى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر
زكاة ،فهي داخلة في أمر اهلل عز وجل بها ،والدالئل على هذا تكثر جدا )

()5

ويؤكد ما سبق قول ابن التركماني ( هذا ال يدل على سقوط فرضها؛ ألن نزول فرض ال يوجب سقوط
آخر ،وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر ،وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فال يجوز تركها)

()6

وأما شروط وجوب زكاة الفطر فثالثة شروط:

الشرط األول :اإلسالم ،فتجب على كل مسلم حر أو ٍ
عبد ،أو رجل أو امرأة ،صغي ٍر أو كبي ٍر؛ لحديث

ابن عمر رضي اهلل عنهما وفيه(( :فرض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ،على كل
نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير)

()7

قال اإلمام ابن قدامة رحمه اهلل (

وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ،مع الصغر والكبر ،والذكورية واألنوثية ،في قول أهل العلم
عامة ،وتجب على اليتيم ،ويخرج عنه وليه من ماله ،وعلى الرقيق))

()8

) (1النسائي باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة برقم ( )2519وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (.)2507
) (2التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،ابن عبد البر ج 14ص 322
) (3معالم السنن شرح سنن أبي داود الخطابي ج 2ص 47
) (4سورة البقرة 43
) (5المحلى ابن حزم ج 6ص 119
) (6السنن الكبرى البيهقي وفي زيله الجوهر النقي البن التركماني ج 4ص 159
) (7رواه البخاري برقم  1503ورواه مسلم ،برقم 984
) (8المغني ،البن قدامة ج  4ص283
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الشرط الثاني :الغنى وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه
األصلية

()1

الشرط الثالث :دخول وقت الوجوب ،وهو غروب الشمس من ليلة الفطر
والمصنف رحمه اهلل ذكر في هذا الباب حديثين فقط أولهما هو حديث
ال  (( :فَـرض رس ُ ِ
ال
ص َدقَةَ ال ِآفطآ ِر  -أ آَو قَ َ
َ -176ع آن َع آب ِد اللَّ ِه بآ ِن ُع َم َر رضي اهلل عنهما قَ َ
ول اللَّه َ 
َ َ َُ
ِ
ِ
ضا َن َ -علَى َّ
اس
صاعاً ِم آن َش ِعي ٍر  .قَ َ
َرَم َ
صاعاً م آن تَ آم ٍر  ،أ آَو َ
آح ِّر َوال َآم آملُوك َ :
الذ َك ِر َواألُنآـثَى َوال ُ
ال  :فَـ َع َد َل النَّ ُ
الص ِ
ِ
وج الن ِ
الة ))
َّاس إلَى َّ
الص ِغي ِر َوالآ َكبِي ِر )) َوفِي لَ آف ٍظ  (( :أَ آن تُـ َؤدَّى قَـ آب َل ُخ ُر ِ
ص ٍاع ِم آن بـُ ٍّر َ ،علَى َّ
ص َ
بِه نِ آ
ف َ
ض ) وال َف آرض هنا بمعنى الواجب وقد بينا قبل قليل حكمها وأقوال الفقهاء في
وقول ابن عمر (فَـ َر َ
ضا َن  )-وهذا الشك من الراوي اليؤثر على الحكم  ،وقوله
ص َدقَةَ ال ِآفطآ ِر  -أ آَو قَ َ
ال َرَم َ
ذلك  ،وأما قوله ( َ
الذ َك ِر واألُنآـثَى والآح ِّر والآمملُ ِ
وك) يعني أن الوجوب يشمل هؤالء صغار كانوا أم كبارا ولذا بوب االمام
َ ُ َ َآ
( َعلَى َّ َ
البخاري رحمه اهلل  :باب صدقة الفطر على الحر والمملوك وقال الزهري في المملوكين للتجارة  :يـُ َزّكى

في التجارة ويزكى في الفطر  ،وهذا الوجوب يشترط أن يجد قوت يومه وليلته قال ابن قدامة َ :ويَـل َآزُمهُ أَ آن
ِ
ِ ِِ
ِِ
ضل َعن قُ ِ
وت يَـ آوِم ِه َولَآيـلَتِ ِه .
ِج َع آن نَـ آفسه َ ،و َع آن عيَاله  ،إذَا َكا َن ع آن َدهُ فَ آ ٌ آ
يُ آخر َ
ِ
ال  :فَـع َد َل الن ِ
ِ ِ
الص ِغي ِر
ص ٍاع ِم آن بـُ ٍّر َ ،علَى َّ
ص َ
َّاس بِه نِ آ
ف َ
صاعاً م آن َشعي ٍر  .قَ َ َ
صاعاً م آن تَ آم ٍر  ،أ آَو َ
وقوله ( َ
ُ
َوالآ َكبِي ِر ) وهذا بيان ان المخرج في زكاة الفطر يكون من قوت أهل البلد ومقداره صاع من جميع األجناس
بصاع النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين  ،كما في القاموس
وغيره  ،وهو بالوزن يقارب ثالثة كيلو غرام .
وقوله (فَـع َد َل الن ِ
ص ٍاع ِم آن بـُ ٍّر) يعني نصف صاع من القمح ألنهم رأوه معادالً في القيمة
ص َ
َّاس بِه نِ آ
ف َ
َ
ُ
للصاع من التمر أو الشعير وقد صح عن معاوية رضي اهلل عنه أنه فعل ذلك وسيأتي معنا بيان ذلك في
الحديث الثاني ان شاء اهلل0
وأما إخراجها نقودا فقد اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثالثة أقوال:

القول األول :أنه ال يجوز إخراجها نقداً ،وهذا مذهب المالكية ،والشافعية ،والحنابلة واستدلوا بظاهر
األحاديث التي فيها األمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.
القول الثاني :أنه يجوز إخراجها نقداً ،وهذا مذهب الحنفية ،ووجه في مذهب الشافعي ،ورواية في مذهب

أحمد .إلن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد ،وحصول اإلغناء بالنقود قد يكون أبلغ.
) (1الشرح الممتع ج  2ص153
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القول الثالث :أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة ،وهذا قول في مذهب اإلمام
أحمد ،اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وقالوا إن األصل إخراج زكاة الفطر طعاماً ،لكن يمكن أن يخرج عن
هذا األصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه

البخاري تعليقاً بصيغة الج زم من أن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال ألهل اليمن حين بعثه رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم إليهم ( ائتوني بعرض ثياب خميس ،أو لبيس في الصدقة مكان الشعير ،والذرة أهون

عليكم ،وخير ألصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم بالمدينة) (.)1

وزكاة الفطر على المسلمين فقط فال يلزم بها غيرهم قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل ( وفي حديث نافع
داللة على أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لم يَفرضها إالّ على المسلمين  ،وذلك موافقة لكتاب اهلل عز

وجل  ،فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا  ،والطهور ال يكون إالّ للمسلمين ) (.)2
وقال ابن عبد البر بعد ِذكر آثار في المسألة ( فَـ َه ِذهِ اآلثَار ُكلُّ َها تَ آش َه ُد بِ ِ
ال إِ َّن َزَكا َة ال ِآفطآ ِر
ص َّح ِة َم آن قَ َ
ُ
ال تَ ُكو ُن إِالَّ َع آن ُم آسلِ ٍم )( )3وكذلك اليعطى الكافر منها إال من باب تأليف قلبه على االسالم قال ابن
()4
قدامة رحمه اهلل ( َوال يـُ آعطَى الآ َكافِر ِم آن َّ
الزَكاةِ  ،إالَّ لِ َك آونِِه ُم َؤلًَّفا )
ُ
وكذلك أفتى الشيخ ابن جبرين رحمه اهلل بقوله ( ال يـعطَى الكافِر ِمن زكاة ِ
الفطر  ،وال ِمن زكاة المال  ،وال
ُآ

ِمن صدقات التبرع  ،فإنه قد اختار الكفر وهجر اإلسالم  ،فهو عدو للمسلمين  ،فال حق له في
ض ُه آم أ آَولِيَاءُ بَـ آع ٍ
ض)
ات بَـ آع ُ
(وال ُآم آؤِمنُو َن َوال ُآم آؤِمنَ ُ
صدقاتهم وأموالهم  ،بل يصرفونها للمسلمين  ،لقوله تعالى َ :
وال يجوز أن يُـ آعطَى الكافر م ِن الزكاة الواجبة إالّ َمن كان ِمن المؤلََّفة قلوبهم ) .
الص ِ
وقولهَ فِي لَ آف ٍظ (( أَ آن تُـ َؤدَّى قَـ آب َل ُخ ُرو ِج الن ِ
الة )) هذا وقت إخراجها فالواجب إخراجها قبل
َّاس إلَى َّ
صالة العيد  ،وال يجوز إلى ما بعد صالة العيد  ،وال مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين  .وبذلك
يعلم أن أول وقت إلخراجها في أصح أقوال العلماء هي ليلة ثمان وعشرين ؛ ألن الشهر يكون تسعا
وعشرين ويكون ثالثين  ،وكان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين
قال شيخنا العالمة ابن باز رحمه اهلل تعالى  :ال مانع من إخر ِ
اجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع
والعشرين والثالثين وليلة العيد ،وصباح العيد قبل الصالة؛ ألن الشهر يكون ثالثين ،ويكون تسعة
صحت بذلك األحاديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم0
وعشرين ،كما َّ

) (1فتح الباري ج 3ص365
) (2كتاب األم للشافعي ج 2ص68
) (3االستذكار الجامع لمذاهﺐ فقهاء األمصار ج 9ص332
) (4المغني ج 4ص106

الصفحة
84

وآخر حديث معنا في هذا المبحث هو حديث
ِ
ِ ِ
َ - 177عن أَبِي س ِع ٍ
صاعاً ِم آن َش ِعي ٍر
ي  قَ َ
يد الآ ُخ آد ِر ِّ
صاعاً م آن طَ َع ٍام  ،أ آَو َ
ال ُ (( :كنَّا نـُ آعط َيها في َزَم ِن َ 
َ
آ
ِ
ال  :أَرى م َّداً ِمن ه ِذهِ
ٍ
ِ ِ
يب  .فَـلَ َّما جاء معا ِويةُ  ،وجاء ِ
صاعاً م آن َزبِ ٍ
ت َّ
الس آم َراءُ  ،قَ َ َ ُ آ َ
صاعاً م آن أَقط  ،أ آَو َ
 ،أ آَو َ
َ َ َُ َ َ َ َ
ال أَبو س ِع ٍ
ِ
ت أُ آخ ِر ُجهُ َعلَى َع آه ِد ر ُس ِ
ول اللَّ ِه . )) 
يد  :أ ََّما أَنَا  :فَال أ ََز ُ
ال أُ آخ ِر ُجهُ َك َما ُك آن ُ
يَـ آعد ُل ُم َّديآ ِن  .قَ َ ُ َ
َ
وفي هذا الحديث يبين أبا سعيد الخدري مقدار زكاة الفطر وذلك بقوله " ُكنَّا نـُ آع ِط َيها فِي َزَم ِن 
ِ
ِ
ِ
ِ
اء
َ
صاعاً م آن طَ َع ٍام ) أي يُعطُون َزكاة الفطر صاعا من الطعام  ،مما هو من قُوت البلد  ،وقوله (فَـلَ َّما َج َ
معا ِويةُ ) وهو معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه واليعني هذا أن معاوية انف ِرد بهذا ِ
الفعل َ ،كما أن لِِف آع ِله
َُ َ
اعا ِمن قَمح  ،أو صاعا ِمن بـُ ّر عن كل اثنين  ،صغير
أصالً في ُّ
صً
آ
السـنَّـة قال عليه الصالة والسالم  :أدُّوا َ
أو كبير  ،ذَ َكر أو أنثى حر أو مملوك غني أو فقير أما غَنِيكم فَـيُـ َزِّكيه اهلل وأما فَ ِقيركم فَـيَـ ُرد عليه أكثر مما
()1
يـُ آع ِطي )
وجاء عن أسماء بنت أبى بكر رضي اهلل عنها أنها كانت تُ آخرِج على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه
الصاع الذي يتبايعون
آح ّر منهم والمملوك ُم َّديآن ِمن ِحنطة  ،أو صاعا ِمن تَ آمر  ،بِال ُآم ّد أو بِ َّ
وسلم عن أهلها ال ُ
()2
به)
ِ
النص وسبب ُمعادلة معاوية
النص  ،بل هو اجتهاد يتما َشى مع ّ
فاجتهاد معاوية ليس اجتهادا في خالف ّ
رضي اهلل عنه الآم ّد ِمن قَمح الشام بالآم َّدين ِمن غيره  ،هو ِطيب ال َقمح ِ
الشامي ُمقارنة بِغيره .
ُ آ
آ
آ
ُ
قال ابن دقيق رحمه اهلل (وفي هذا الحديث دليل على ما قيل من أن معاوية هو الذي عدل الصاع من
غير البر بنصف الصاع منه ويؤخذ منه القول باالجتهاد بالنظر  ،والتعويل على المعاني في الجملة وإن كان
()3

في هذا الموضع إذا لم يرد بذلك نص خاص  -مرجوحا بمخالفة النص  .واهلل أعلم )

وقوله (وجاء ِ
الس آم َراءُ ) قال ابن حجر رحمه اهلل ( قوله وجاءت السمراء أي  :القمح الشامي )
ت َّ
ََ َ
ِ ِِ ِ
الم ُّد هو حفنة
وقوله (أ ََرى ُم َّداً م آن َهذه يَـ آعد ُل ُم َّديآ ِن ) القائل هو معاوية رضي اهلل عنه في زمن خالفته و ُ
()4

الر ِ
جل المعتدل الكفين  ،ولكن هذا االجتهاد من معاوية لم يقبل به أبو سعيد الخدري رضي اهلل
بملء كفي َّ
ت أُ آخ ِر ُجهُ َعلَى َع آه ِد ر ُس ِ
ول اللَّ ِه  ) يعني صاع وليس
عنهما لذا قال ( :أ ََّما أَنَا فَال أ ََز ُ
ال أُ آخ ِر ُجهُ َك َما ُك آن ُ
َ
نصف الصاع 0

) (1رواه اإلمام أحمد وأبو داود وقال األلباني  :صحيح .
)(
) (3إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ج 2ص 270
) (4فتح الباري ج ص437

 2رواه الطحاوي في شرح معاني اآلثار  ،والطبراني  ،وقال األلباني  :سنده صحيح على شرط الشيخين
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هذا مامت مجعه وبيانه يف هذه األحاديث الشريفة

()1

أسأل الباري مبنه وكرمه أن جيعله خالصا لوجهه وأن ينفع به اجلميع
وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعمال صاحلا

وباهلل التوفيق وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

) (1وعددها  36حديثا
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