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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبهنبياء والمين والصالة والسالم على خاتم األالحمد هلل رب العال     

  : ثم أما بعد   ومن تمسك بسنته إلى يوم الدرين وسلم تسليما كثيرا 
في  على ماوردوثالثين حديثا  ستوالتي شرحنا فيها اثني عشر درسا في كتاب الصيام المرفق هذا في      

هـ 1437المقدسي عليه رحمة اهلل كنت شرحتها في عامي عبد الغني مام اب عمدة االحكام لإلأحاديث كت
 ( في مجموعة ) طالبالواتساب ) وكذلك لطالب العلم عبر برنامج  (1)هـ في جامع اليرموك 1438و

 0وطالبات العلم ( من جميع أنحاء العالم
م فإني أضع هذه ي تلك الدروس ورغبة في نشر العلماقلنا ف تم بحمد اهلل تعالى تدوين وتحريروقد      

 0م الفائدةكل مسلم ومسلمة لتع الوريقات بين يدي
واهلل المسؤل أن يديم علينا وعليكم نعمه وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعمال صالحا وأن يرزقنا      

 0إخالص النية وحسن العمل
 آله وصحبه أمجعنيوباهلل التوفيق وصل اللهم على نبينا حممد وعلى 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 حمبكم وأخوكم يف اهلل                                                                                                 

 د. ناصر بن صاحل بن عثمان املزيين                                                                                                 
 إمام وخطيب جامع رأس تنورة / الدمام

 هـ1/8/1438                                                                                 
nnas5507@gmail.com

                                                           
(

1
 بالمنطقة الشرقية  في محافظة رأس تنورة  (
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 الدرس األول

 : مقدمة
      
،  ، وهو دأب الصالحين وشعار المتقين ربة من أعظم القرباتصيام عبادة من أجلِّ العبادات، وقال     
، من دخله بنية صادقة واتباع  ، وهو مدرسة التقوى ودار الهدى س ويهذب الخلقو النف اهلل به يزكي

 0ان من الناجين في الدنيا واآلخرة، وكمحمل بالتقوى  صحيح خرج منه 
ين آثاره وعظيم أجره، وما أعده اهلل ألهله، وتحث وعليه فال غرو أن ترد في فضله نصوص كثيرة تب     

 ، وتهون عليه ما قد يجده من عناء ومشقة في أدائه.  المسلم على االستكثار منه
 ولعلنا في أول درس أن نقدم قبل شرح األحاديث بعضا من الفوائد في هذا الباب:     

 

 تعريف الصوم 
 

 اإلمساك عن الشيء.هو الصيام لغة :      
الصادق التعبد هلل تعالى باإلمساك عن األكل والشرب ، وسائر المفطرات ، من طلوع الفجر : وشرعا      

 إلى غروب الشمس.
 

 :وله ركنان وهما 
 

  ن المفطرات عبادة هلل عز وجليقصد الصائم اإلمساك عحيث  ،وهذا شرط في سائر العبادات  النية-1
وكذلك قوله عليه الصالة و السالم  (1)دوا اهلل مخلصين له الدين ( قوله تعالى ) وما أمروا إال ليعبالدليل و 

 (2) ( النيات وإنما لكل امرئ ما نوىإنما األعمال ب : )
ََن بَاِشُروُهنَّ  قوله تعالى الدليلو  فجر إلى غروب الشمساإلمساك عن المفطرات من طلوع ال-2 }فَاآلآ

ِر ثُمَّ َوابـآتَـُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكمآ وَُكُلو  َوِد ِمَن الآَفجآ َسآ َبـآَيُض ِمَن الآَخيآِط األآ َربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم الآَخيآُط األآ ا َواشآ
  (3){ َم ِإَلى اللَّيآلِ َأتِمُّوا الصَِّيا

 
                                                           

(
1
 5البينة  (

(
2
 اه البخاري ومسلمرو (

(
3
 187البقرة  (
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 ويجب الصوم بأحد أمرين :
)إذا رأيتموه فصومواالسالم ) الصالة و عليه  قولهل ة هاللهرؤي -1

 (1) 

التصوموا حتى )  مارضي اهلل عنه لحديث ابن عمرعند عدم الرؤية البصرية ان ثالثين يومًا إتمام شعب -2
) فإن غبي عليكم  البخاري وفي رواية (2) ( تروا الهالل والتفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له 

كن ثين يومًا ، وال يمألن الشهر الهاللي ال يمكن أن يزيد عن ثالوذلك  (3) فأكملوا عدة شعبان ثالثين (
الشرع علق هذا وعلم منه أنه ال يجب الصوم بمقتضى الحساب، ألن  ، أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً 

 وهو الرؤية. الحكم بأمر محسوس
 

 الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن رأى الهالل حتى يقبل قوله :     
 ي : أن يكون قوي البصر الشرط الثان        الشرط األول : أن يكون عداًل      

 
 وهنا مسألة : هل تقبل شهادة األنثى برؤية الهالل؟

 

والمرأة  (4)فإن شهد شاهدان(في السنة لقوله عليه السالم )  ال تقبل استدالاًل بما جاء القول االول /
 شاهدة ال شاهد .

 .  هو المذهب وهذا تقبل شهادتها ألنه خبر ديني يستوي فيه الذكور واإلناث/  القول الثاني
 

  ويثبت دخول شهر رمضان
أخبرت النبي ) تراءى الناس الهالل فبشهادة واحد والدليل حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال :      

 (5)( فصام  وأمر الناس بصيامه   صلى اهلل عليه وسلم أني رأيته
 
 
 

 ويجب الصوم بشروط خمسة :
        األول : اإلسالم

                                                           
(

1
 1081 مسلمرواه و 1900رواه البخاري   (

(
2
 1080 رواه مسلم (

(
3
 1909 رواه البخاري (

(
4
 321ص  4رواه احمد  ج (

(
5
 2342سنن أبي داوود  (
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 عاقاًل.  بأن يكون بالغاً  الثاني : التكليف
 والعجز قسمان : الث : القدرة احترازاً من العاجزالث

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

ووجه الداللة  قان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً هما : بالشيخ والشيخة إذا كانا ال يطيرضي اهلل عن
صار الفدية، ف در، فإذا لم يقدر بقي عديله وهومن اآلية : أن اهلل تعالى جعل الفدية عدياًل للصوم لمن ق

 الواجب عليه اإلطعام عن كل يوم مسكيناً. العاجز عجزاً ال يرجى زواله
 

قال تعالى ) ومن كان مريضًا أو على سفر  فال يجب على المسافر اإلقامة الرابع من شروط الصوملشرط ا
 (3)(فعدة من أيام أخر
 خلو من الموانع وهذا خاص بالنساء والمانع هو الحيض أو النفاس فال يلزمهما الصومال الشرط الخامس

  (4)( لم تصل ولم تصم أليس إذا حاضت) لقوله عليه السالم   ما إجماعاً وال يصح منه
 

  مفسدات الصوم
 :على نوعينوهي      

 اوال / من نوع االستفراغ كالجماع واالستقاء والحيض والحجامة ألنها تضعف بدن الصائم     
 ثانيا / من نوع االمتالء كاألكل والشرب ألنه خالف حكمة الصوم      

فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب ورة في قوله تعالى )مذك األكل والشرب والجماع أصولها ثالثةوالمفطرات   
أتموا الصيام إلى  اهلل لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر ثم

 (5) (ل اللي

 وهي سبعة : وأما سائر المفطرات فقد بينتها السنة النبوية     
 االستمناء وهو انزال المني بإرادة وليس احتالم                  – 2            الجماع وهذا عليه فدية مغلظة -1

          بر المغذية  إلكل والشرب مثل اماكان بمعنى األ -4                         كل والشرب   األ -3
                                                           

(
1
 185البقرة  (

(
2
 184البقرة  (

(
3
 185البقرة  (

(
4
  1951 رواه البخاري (

(
5
 187البقرة  (
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             عليه ءمن ذرعة القي فال شيأما و القيء عمدا  -6            اخراج الدم بالحجامة وغيره   -5
 لمرأةمن ا خروج دم الحيض والنفاس -7    

ذ يصل إلى ألن األنف منف ،ما يصل إلى الجوف عن طريق األنف السعوط وهوويدخل في هذا      
وأما  (1)(قوله عليه السالم )وبالغ في االستنشاق إال أن تكون صائمًا  المعدة، فيعتبر مفطرًا والدليل

طريق الدبر فالراجح أنها ال تفطر ألنه ال يطلق عليها اسم األكل وهو إدخال األدوية عن  االحتقان
 والشرب ال لغة وال عرفًا.

 شرب، وال في معنى فالراجح أنه ال يفطر، ولو وصل إلى الحلق؛ ألنه ليس أكل والاالكتحال أما و      
خذ عينة دم أ ومنه دم كقلع سن أو نزيف أنف أ من خرجو ،  وال يحصل به ما يحصل بهما األكل والشرب

 0فطرلكن لو تبرع بدم أ الشي عليه
سائل واالحكام ولعلنا بعد أن ننهي شرح أحاديث هذا الكتاب أن نعقد درسا مستقال في بعض الم     

  تعالى ن شاء اهللإالمتعلقة بالصيام 

ى اهلل عليه ورد في فضل الصوم أحاديث كثر فمنها ماروى جابر رضي اهلل عنه أن النبي صل كما أنه قد     
 (2)وسلم قال: )الصوم جنة يستجن بها العبد من النار(

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

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

 (4) دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد( أين الصائمون؟ فيقومون، ال يدخل منه أحد غيرهم، فإذا يقال
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)عان(فيه، قال: فُيَشفَّ  ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني بالنهار فشفعني فيه،

 

والصوم من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى      

                                                           
 (

1
)

ح صحي
لأللباني ـبي داوود

142
 105ص  3ج شرح مسلم في النووي وذكره   

(
2
 183ص   3ج مجمع الزوائد وفي   3867 لأللباني  الجامعصحيح (

(
3
 769 لأللباني صحيح الموارد (

(
4
 1152 ومسلم 1896رواه البخاري  (

(
5
 3882 لأللباني  صحيح الجامع و  10/118 إلمام أحمدامسند   (
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 (1) اهلل عليه وسلم قال: )من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه(
عن أبي هريرة وجاء لصائم أجره بغير حساب، ن اهلل يعطى اأهلل وحده و أنه ويكفي في فضيلة الصيام      

الصيام،  رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )قال اهلل تعالى: كل عمل ابن آدم له إال
)كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة وأيضا حديث  (2)فإنه لي وأنا أجزي به (

للصائم فرحتان  صوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجليإال ال قال اهلل عز وجل ضعف
  (3) ( فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه

 

 الحكمة من مشروعية الصيام 

) يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليآُكمآ الصَِّياُم   في قوله تعالىكما نصا   جاءالحكمة من مشروعية الصوم      
 (4)َعلَُّكمآ تـَتـَُّقوَن (ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمنآ قـَبآِلُكمآ لَ   َكَما
وقد ذكر ، فالصيام وسيلة لتحقيق التقوى ، والتقوى هي فعل ما أمر اهلل تعالى به ، وترك ما نهى عنه       

 :  هامن مشروعية الصيام فمن العلماء رحمهم اهلل بعض الحكم
َم َوِسيَلٌة إلَ  -1 ِر النـِّعآم. َأنَّ الصَّوآ  ى ُشكآ

َم َوِسيَلٌة إَلى ترك المحرمات .  -2  َأنَّ الصَّوآ
َوِة ، أَلنَّ النـَّفآَس إَذا َشِبَعتآ َتَمنَّتآ الشََّهَواِت ، َوِإَذا َجاَعتآ امآتَـنَـعَ  -3 ِم التغلب على الشَّهآ تآ َأنَّ ِفي الصَّوآ

َوى ، َوِلَذا قَاَل النَِّبيُّ صلى اهلل علي َتطَاَع ِمنآكُ م : ) يَا َمعآَشَر الشََّباِب ه وسلَعمَّا تـَهآ  مآ الآَباَءَة فـَلآَيتَـَزوَّجآ َمنآ اسآ
ِم ، فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ  َتِطعآ فـََعَليآِه بِالصَّوآ َصُن لِلآَفرآِج ، َوَمنآ َلمآ َيسآ  .  (5) ( فَِإنَُّه َأَغضُّ لِلآَبَصِر ، َوَأحآ

َم ُموِجٌب لِلرَّحآ  -4  َمِة َوالآَعطآِف َعَلى الآَمَساِكيِن َأنَّ الصَّوآ
ٌر لِلشَّيآطَاِن ، وإضعاف له ، فتضعف وسوسته لإلنسان ، فتقل منه المعاصي ، وذلك ألن  -5 ِم قـَهآ ِفي الصَّوآ

ِرَي ِمنآ  َرى الدَِّم ( اإلنسان) الشَّيآطَان َيجآ   (6)َمجآ
لدم يتولد من الطعام والشراب ، وإذا أكل أو وال ريب أن ا ابن تيمية رحمه اهلل ) قال شيخ اإلسالمو      

وإذا صام ضاقت مجاري الشياطين ، فتنبعث القلوب  -الذي هو الدم  -شرب اتسعت مجاري الشياطين 

                                                           
(

1
 760 ومسلم  2014 رواه البخاري (

(
2
 1151 ومسلم 1904رواه البخاري  (

(
3
 1151 رواه مسلم (

(
4
 183البقرة    (

(
5
 1400 ومسلم  5065رواه البخاري  (

(
6
 2175ومسلم   2038 لبخاريرواه ا (
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 ـ (1)(ترك المنكرات إلى فعل الخيرات ، و 
ع اهلل لعلمه باطالرك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه فيت درب نفسه على مراقبة اهلل تعالىأن الصائم ي -6

 عليه . 
 وفي الصيام التزهيد في الدنيا وشهواتها ، والترغيب فيما عند اهلل تعالى .  -7
 تعويد المؤمن على اإلكثار من الطاعات ، وذلك ألن الصائم في الغالب تكثر طاعته فيعتاد ذلك .  -8
 

 فرضية الصيام
 احل :كان على مر المبارك  رمضان  شهر فرض صيامالتشريع في كما أن     

ويوم عاشوراء فعن جابر بن : قبل فرض صيام رمضان كان صيام ثالثة أيام من كلِّ شهر،  المرحلة األولى
 صيام يوم عاشوراء، ويحثُّنا عليهيأمرنا ب سمرة رضي اهلل عنه قال: ))كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 (2) ( يتعاهدنا عنده ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان، لم يأمرآنا، ولم ينهنا، ولم

 - وأحيل الصيام ثالثة أحوالٍ  أحيلت الصالة ثالثة أحوالٍ  ) عن معاذ بن جبٍل رضي اهلل عنه قالو      
إنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصوم ثالثة أياٍم من كل  ) ثم قال في الصوم -صالة فذكر أحوال ال

لى: }يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَليآُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن شهـٍر، ويصوم يوم عاشـوراء، فأنزل اهلل تعا
ِكيٍن{ فكان َمن شاء أن يصوم صام وَمن شاء أن يفطر ويُطِعم كل يوٍم  (3)ِمنآ قـَبآِلُكمآ{ إلى قوله: }طََعاُم ِمسآ

إلى }َأيَّاٍم  (4)ُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنآِزَل ِفيِه الآُقرآَآُن{ مسكيًنا أجزأه ذلك، وهذا حالٌل، فأنزل اهلل تعالى: }َشهآ 
ُأَخَر{، فثبت الصيام على َمن شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز 

  (5)( اللََّذيآِن ال يستطيعان الصوم
قال  ى الفديةومن شاء أفطر وأدَّ  شاء صامضان كان على التخيير فمن لما فرض صيام رم:  المرحلة الثانية

ٌر َلُه َوَأنآ َتُصوُموا َخيـآ اهلل تعالى  ًرا فـَُهَو َخيـآ ِكيٍن َفَمنآ َتَطوََّع َخيـآ يٌَة طََعاُم ِمسآ ٌر َلُكمآ : }َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفدآ
 (6) ُتمآ تـَعآَلُموَن{ِإنآ ُكنآ 

ُه{عالى : }َفَمنآ َشِهَد ِمنآُكُم الشَّهآ نسُخ هذا الحكم بقوله ت المرحلة الثالثة: فعن سلمة بن  (7)َر فـَلآَيُصمآ

                                                           
(

1
 246ص   25ج مجموع الفتاوى  (

(
2
 2652 رواه مسلم (

(
3
 184ة: البقر (

(
4
 185البقرة:  (

(
5
 507وأبوداوود     5/246رواه االمام احمد  (

(
6
 184البقرة:  (

(
7
 185البقرة:  (
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يٌَة  قال: لما نزلت هذه اآلية األكوع رضي اهلل عنه ِكيٍن{ }َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفدآ كان من أراد أن   َطَعاُم ِمسآ
 (1) ( ى نزلت اآلية التي بعدها فنسختهايفطر ويفتدي، حت

فله في هذين  خصيص باإلفطار في رمضان في حالين األول المرض والثاني حال السفرء التجاعندها      
ٌة ِمنآ  ثم َأيَّاٍم ُأَخَر{  الحالين أن يفطر، ثم يقضي بعد رمضان قال تعالى: }َوَمنآ َكاَن َمرِيًضا َأوآ َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

َة َولُِتَكبـُِّروا اهللَ ختمت آيات الصيام بقوله تعالى: }يُرِيُد اهلُل ِبُكُم اليُ  ِمُلوا الِعدَّ َر َولُِتكآ َر َواَل يُرِيُد ِبُكُم الُعسآ سآ
ُكُروَن{َعَلى َما َهَداُكمآ َوَلَعلَّ   (2)ُكمآ َتشآ

م النبيُّ صلى اهلل في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة الشريفة، حيث صاصيام ال فرضيةوقد كان       
 تسع سنين.  عليه وسلم

راء بن مباًحا ليلَة الصيام، بشرط أاّل ينام وقال البكان مر  في بداية األاألكل والشرب والجماع  كما أن     
إذا كان الرجل صائًما، حضر اإلفطار،  كان أصحاب محمٍد صلى اهلل عليه وسلم  )عازب رضي اهلل عنه 

كان   األنصاري رضي اهلل عنهيمسي، وإن قيس بن صرمة فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته وال يومه حتى 
ولكن أنطلُق فأطلُب لك، وكان  م؟ قالت: الأعندك طعا حضر اإلفطار أتى امرأته فقال لهاصائًما، فلما 

نهار ُغشي عليه، فذكر يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف ال
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث إِ فنزلت هذ ذلك للنبي صلى اهلل عليه وسلم ففرحوا بها َلى ِنَساِئُكمآ{ ه اآلية: }ُأِحلَّ َلُكمآ لَيـآ

َوِد ِمَن الَفجآ  َربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم الَخيآُط األَبـآَيُض ِمَن الَخيآِط اأَلسآ ِر ثُمَّ َأتِمُّوا فرًحا شديًدا، ونزلت: }وَُكُلوا َواشآ
 (3)ى اللَّيآِل{الصَِّياَم ِإلَ 

َتانُوَن ) له تعالىفي تفسيره سبب نزول قو رحمه اهلل اإلمام ابن كثير أورد و       َعِلَم اهلُل َأنَُّكمآ ُكنآُتمآ َتخآ
كان   عن أبيه بن كعب بن مالك رضي اهلل عنه  ما حدَّث به عبداهلل(  َأنـآُفَسُكمآ فـََتاَب َعَليآُكمآ َوَعَفا َعنآُكمآ 

ر من الغد، ل، فأمسى فنام، حُرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطالناس في رمضان إذا صام الرج
ذات ليلٍة وقد سهر عنده، فوجد  فرجع عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه من عند النبي صلى اهلل عليه وسلم

 ثم وقع بها، فغدا عمر إلى النبي صلى اهللامرأته قد نامت، فأرادها، فقالت: إني قد نمُت، قال: ما نمت، 
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكمآ ُهنَّ لَِباٌس َلُكمآ َوَأنـآُتمآ لَِباٌس  ىتعالعليه وسلم فأخبره، فأنزل اهلل  }ُأِحلَّ َلُكمآ لَيـآ

َتانُوَن َأنـآُفَسُكمآ فـََتاَب َعَليآُكمآ َوَعَفا َعنآُكمآ فَاآَلَن بَاشِ  ُروُهنَّ َوابـآتَـُغوا َما َكَتَب اهللُ َلُهنَّ َعِلَم اهلُل َأنَُّكمآ ُكنآُتمآ َتخآ
ِر ثُمَّ َأتِمُّ  َوِد ِمَن الَفجآ َربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم الَخيآُط األَبـآَيُض ِمَن الَخيآِط اأَلسآ وا الصَِّياَم ِإَلى اللَّيآِل َلُكمآ وَُكُلوا َواشآ

َربُوَها َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اهلُل َآيَاتِِه لِلَواَل تـَُباِشُروُهنَّ َوَأنـآُتمآ َعاِكُفوَن ِفي الَمَساِجِد تِ  نَّاِس َلَعلَُّهمآ لآَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل تـَقآ

                                                           
(

1
 1145رواه مسلم  (

(
2
 187البقرة:  (

(
3
 1816رواه البخاري  (
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يـَتـَُّقوَن{
(1) 

: }ُأِحلَّ َلُكمآ في سبب نزول قوله تعالى ابن عباس رضي اهلل عنهما وأورد اإلمام الطبري رحمه اهلل قول      
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث إِ  إن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلَّوا العشاء، حرم عليهم النساء ُكمآ{ َلى ِنَسائِ لَيـآ

لنساء في شهر رمضان بعد والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناًسا من المسلمين أصابوا من الطعام وا
زل اهلل نفأ العشاء منهم عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه فشَكوا ذلك إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

َتانُوَن َأنـآُفَسُكمآ فـََتاَب َعَليآُكمآ َوَعَفا َعنآُكمآ فَاآَلَن بَ تعالى   (2)اِشُروُهنَّ{ : }َعِلَم اهللُ َأنَُّكمآ ُكنآُتمآ َتخآ
َربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم       والمقصود بتبيُّن الخيط األبيض من الخيط األسود في قوله تعالى: }وَُكُلوا َواشآ
ِر...{  يآُط األَبـآَيُض ِمَن الَخيآِط الخَ  َوِد ِمَن الَفجآ  0في األفق نما هو سواد الليل وبياض النهارإاأَلسآ

هذا ما استطعنا جمعه وبيانه في هذا الدرس ولعلنا في الدرس القادم أن نبدأ شرح االحاديث المتعلقة      
 0بالصيام  ان شاء اهلل تعالى

                                                           
 (

1
 501ص  1ج ابن كثير  تفسير القرآن العظيم (

(
2
 493ص  3تفسير الطبري ج  (
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 الدرس الثاني
 

على أحاديث كتاب الصيام قدم باب صدقة الفطر  عليه رحمة اهلل اإلمام عبد الغني المقدسي المؤلف     
 0في نهاية الشهر  مشروعيتها تعالى اهلل كما أرجأاالحاديث  إلى حين االنتهاء من شرح ن نؤخرها ولعلنا أ

 
 ِكَتاُب الصَِّيامِ 

 
َميآِن إالَّ : ))  ِه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَّ  َعنآ َأِبي ُهَريـآَرَة  - 178 ٍم ، َأوآ يـَوآ ِم يـَوآ ُموا َرَمَضاَن ِبَصوآ ال تـََقدَّ

هُ  ماً فـَلآَيُصمآ  (( . رَُجالً َكاَن َيُصوُم َصوآ
كان يصوم   ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إال أن يكون رجل )لفظه عند البخاري و      

 0كم الصوم قبل دخول شهر رمضانوهذا الحديث لبيان ح( صومه فليصم ذلك اليوم 
ُموا َرَمَضانَ وقوله عليه السالم )      َواَل تـََيمَُّمواآ أصلها ال تتقّدموا ، كما في قوله تعالى : )  (  ال تـََقدَّ

فيه رد على َمن كرِه أن يُقال " رمضان " دون تقييده و ، ي ال تتيمموا الخبيث وال تقصدوه يعن الآَخِبيَث (
ال تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء اهلل ولكن قولوا شهر رمضان  لذي يقول ) ا بشهر والحديث

 (1)0العلماء بأنه موضوع عليه بعضضعيف جداً بل حكم  فهو (
له َصلَّى اللَّه َعَليآِه َوَسلََّم : رحمه اهلل  قال النووي      ٍم ، َأوآ يـَوآ ) قـَوآ ِم يـَوآ َميآِن إالَّ َرُجاًل  ال تـََقدَُّموا َرَمَضاَن ِبَصوآ

هُ  مًا فـَلآَيُصمآ َميآِن ، ِلَمنآ َلمآ ُيَصاِدف  ( َكاَن َيُصوُم َصوآ م َويـَوآ ِم يـَوآ َبال َرَمَضان ِبَصوآ ِتقآ ِي َعنآ ِاسآ ِفيِه التَّصآرِيح بِالنـَّهآ
 (2)( ام اَدَف َعاَدة فـَُهَو َحرَ َعاَدة َلُه َأوآ َيِصلُه ِبَما قـَبآله ، فَِإنآ َلمآ َيِصلُه َوال صَ 

َم الَِّذي َيُشكُّ ِفيِه النَّاُس فـََقدآ َعَصى َأبَا الآَقاِسِم َصلَّى  )ٍر َرِضَي اللَُّه َعنآُه قَاَل َعنآ َعمَّاِر بآِن يَاسِ و  َمنآ َصاَم الآيَـوآ
 (3)( اللَُّه َعَليآِه َوَسلَّمَ 

َميآنِ وقوله )      ٍم ، َأوآ يـَوآ ِم يـَوآ ، رمضان بصيام يوم وال يومين تقديم شهر  ظاهر الحديث النهي عن( ِبَصوآ
إما ُمخالفة ألهل السنة   ّدمون صيام رمضان بيوم أو يومينالرّد على أهل البدع المتنطّعين الذين يتق هذا فيو 

  0كالرافضة ، وإما احتياطاً ، وإما أنهم يقولون بالعدد دون اعتبار الرؤية
هُ إالَّ َرُجاًل َكاَن َيُصوُم َصوآ وقوله )      فيه فضيلة لمن كان ُيحافظ على النوافل فلم يستثِن إال من  ( ماً فـَلآَيُصمآ

كان له صيام يصومه ، كمن يصوم يومًا ويُفطر يومًا ، ومثله من يصوم االثنين والخميس ، فإذا وافق نهاية 
 شعبان يوم خميس أو يوم اثنين وكان تعوّد صيام تلك األيام فإنه يصوم وال يشمله النهي .

 

                                                           
(

1
 وهذا الحديث ضعيف   889في األذكار ص قال االمام النووي كما  (

(
2
 194ص   7ج  شرح مسلم النووي على  (

(
3
) 

(2188( والنسائي )686الترمذي ) رواه 
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 مهمتين :مسألتين  وفي هذا الحديث     
 

وهو يوم الثالثين من شعبان إذا لم يـَُر الهالل بسبب الغيم ، وُسمِّي يوم شك حكم صوم الشك  / أوال     
 ألنه يحتمل أن يكون يوم الثالثين من شعبان ، ويحتمل أن يكون اليوم األول من رمضان . 

ِم الشَّكِّ أَلنَّ الصََّحاِبيَّ ) اري : في فتح البابن حجر رحمه اهلل قال الحافظ  م يـَوآ رِيم َصوآ ُتِدلَّ بِِه َعَلى َتحآ اسآ
 (1)( َذِلَك ِمنآ ِقَبِل رَأآيِِه ال يـَُقوُل 

َم اَأمَّا إَذا َصاَمُه َتَطوًُّعا ، فَِإنآ َكاَن َلُه َسَبٌب بَِأنآ كَ )  (2)النووي رحمه اهلل اإلمام قال و       ِر اَن َعاَدتُُه َصوآ  لدَّهآ
ُمُه ِبال ِخالفٍ  ِم ااِلثـآنَـيآِن َفَصاَدَفُه َجاَز َصوآ ٍم ُمَعيٍَّن َكيَـوآ َم يـَوآ ٍم ، َأوآ َصوآ ٍم َوِفطآَر يـَوآ َم يـَوآ  بـَيآَن َأصآَحابَِنا . . . َأوآ َصوآ

َميآ  م َوال يـَوآ ِم يـَوآ ُموا َرَمَضاَن ِبَصوآ ُه ( ، َوَدلِيُلُه َحِديُث َأِبي ُهَريـآَرَة : ) ال تـََقدَّ ًما فـَلآَيُصمآ ِن ِإال رَُجل َكاَن َيُصوم َصوآ
ُمُه َحَراٌم   اهـ ( َوِإنآ َلمآ َيُكنآ َلُه َسَبٌب َفَصوآ

واختلف العلماء رحمهم اهلل في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو )  رحمه اهلل وقال الشيخ ابن عثيمين     
 (3)( الذي يشك فيه نهي كراهة ؟ والصحيح أنه نهي تحريم ، السيما اليوم 

 

َعنآ َأِبي ُهَريـآَرَة رضي اهلل عنه َأنَّ ام بعد النصف الثاني من شعبان حيث ورد حديث حكم الصي / ثانيا     
هوم قوله صلى اهلل مفمع أن  (4)َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليآِه َوَسلََّم قَاَل : ) ِإَذا انـآَتَصَف َشعآَباُن َفال َتُصوُموا (

َميآِن  )عليه وسلم  ٍم ، َأوآ يـَوآ ِم يـَوآ م قبل رمضان بثالثة أيام يدل على إباحة الصيا( ال تـََقدَُّموا َرَمَضاَن ِبَصوآ
      0فصاعًدا

      

ن هذين الحديثين، مع حدوث صيامه صلى اهلل عليه وقد اختلف العلماء رحمهم اهلل في الجمع بي     
أن من كان يصوم قبل منتصف شعبان فله أن يصوم بعده  في المسألة والألكثر شعبان وأرجح األق وسلم

ومن لم يكن يصوم قبل منتصف شعبان فيكره  عل النبي صلى اهلل عليه وسلممن غير كراهية ألن ذلك هو ف
 0له الصيام بعد منتصفه لهذا الحديث، إلى أن يبقى منه يوم أو يومين فيكون صيامها محرما

والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف أما من صام أكثر ز رحمه اهلل ) قال الشيخ ابن با     
  (5)الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة (

 
 
 

                                                           
(

1
 147ص  6فتح الباري ج (

(
2
 400ص  6ج في المجموع  (

(
3
 394ص 3ج شرح رياض الصالحين  (

(
4
) 

 ( 590صححه األلباني في صحيح الترمذي ) 
 

(
5
 385 ص 15ابن باز ج  مجموع فتاوى الشيخ (
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 حكمة النهي تتمثل في : وأما
 

 تمييز العبادات بعضها عن بعض ، فُتمّيز النوافل عن الفرائض  –أ 
إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان  )م لقوله صلى اهلل عليه وسل غلوالنهي عن التكّلف وال –ب  

 (1) (قبلكم الغلو في الدين 
ال يدخل في النهي عن الصيام قبل رمضان كل ما كان من الصيام المعتاد الذي وننبه هنا إلى انه      

كان و  أ،  والخميس االثنينكان يصوم او   ،من كان يصوم يوًما ويترك يوًمامثال  يصومه الشخص، فهذا جائز
 صلى اهلل ما رأيت رسول)قالت:  ويدل على هذا ما جاء عن أم سلمة رضي اهلل عنهايصوم أكثر شعبان، 

 . (2) (مضانإال إنه كان يصل شعبان بر  صام شهرين متتابعين عليه وسلم
 وهذا من الصيام المعتاد الداخل في االستثناء الوارد في الحديث، قال مجاهد رحمه اهلل: إذا كان     

 (3)(  رجل يديم الصوم فال بأس أن  يصله
ولو كان  من بقي عليه قضاء شيء من رمضان، فيجب عليه صيامه ما بقي شيء من شهر شعبان وكذلك    

 0قبل رمضان بيوم او يومين
 

 وأما الحديث الثاني وهو حديث
إَذا رََأيـآُتُموُه يـَُقوُل : ))  وَل اللَِّه َعنآ َعبآِد اللَِّه بآِن ُعَمَر رضي اهلل عنهما قَاَل : َسِمعآُت َرسُ  - 179

 (( . َفُصوُموا ، َوِإَذا رََأيـآُتُموُه فََأفآِطُروا ، فَِإنآ ُغمَّ َعَليآُكمآ فَاقآُدُروا َلهُ 
ال ) ري : وفي راية للبخا ( عشرون فإذا رأيتم الهالل فصومواالشهر تسع و ) وجاء في رواية لمسلم :      

فصوموا ،  إذا رأيتم الهالل)  وفي رواية له من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه (هالل تصوموا حتى تروا ال
  (وإذا رأيتموه فأفطروا 

يعني  ( ِإَذا رََأيـآُتُموهُ ليبين عالمات بداية الصوم وقوله )عليه رحمة اهلل فهذا الحديث جاء به المؤلف      
وجوب تبييت ليس محال للصيام وفيه دليل على  لن اللييعني انووا الصيام ؛ أل ( َفُصوُموا )قوله و الهالل 

، والثانية  وبداية الصوم رمضانشهر األولى لدخول مرتين ( ِإَذا رََأيـآُتُموُه جاءت )، و نية الصيام من الليل 
 طلوع رمضان ووجوب االفطار ل

هو إذا حال بين نظر عندها بين النبي عليه السالم لشي ربما يقع وهو حتما سيقع في بعض الشهور و      
فَِإنآ السالم )الصالة و شاكلها لذا قال عليه  الناس والهالل أمر خارج عن االرادة مثل الغيم او القتر أو ما

                                                           
(

1
) 

رواه النسائي وابن ماجه 
 

(
2
) 

 
 (7/100الباني اسناده صحيح على شرط الشيخين ) صحيح سنن أبي داوود قال و  300ص   6رواه احمد  ج

(
3
 285 ص  2ج رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  (
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غم عليكم " قال ابن دقيق ) أي حال بينكم وبينه غيم أو قتر  (غُـبّـي ) بلفظ :  وجاءت رواية( ُغمَّ َعَليآُكمآ 
  (1)(استتر أمر الهالل وغم أمره  

يعني ضيقوا له العدد وهو بمعنى إكمال (  فَاقآُدُروا َلهُ ) وهي عند حدوث الغيم والقتر ففي هذه الحالة     
قال : قال النبي صلى اهلل  اية البخاري من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنهرو الشهر ثالثين يوما وتوضحه 

وهذا  ( كم ، فأكملوا ِعدة شعبان ثالثينعلي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي )عليه وعلى آله وسلم 
كما في رواية الحكم لكال الهاللين إما لبداية الصوم بأن يرى الهالل فيصوموا أو يكمل شعبان ثالثين يوما  

  أو نهاية رمضان بأن يرى هالل شوال أو يكملوا صيام ثالثين يوما(  فأكملوا ِعـدة شعـبان ثالثين) البخاري 
 (ثين يومافإن غُـّم عليكـم فصوموا ثال ) بخاريكما في رواية ال

وأعلم بمعناه، فوجب  الحديث وهو راوي هذا الحديث بفعله مارضي اهلل عنهعمر  وقد فسر ابن     
الرجوع إلى تفسيره، فقد أخرج أبو داود أن نافعًا قال: كان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون، 

اك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب وال قتر أصبح مفطراً، وإن بعث من ينظر الهالل، فإن رأى فذ
 (2)( منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً  حال دون

 
  وهنا مسألة مهمة

المجردة دون الرؤية  الفلكي ا المتكلمون في كل عام وهي محاولة االعتماد على الحسابيخوض به     
هو الرؤية أو م و رًا في زمن النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلما كان ُمعتبهو المعتبر شرعًا  نونحن نقول أ

 إكمال الِعـّدة .
ه يدل على تعليق الكالم عليه من وجوه : أحدها : أن) رحمه اهلل كما في االحكامالعيد  قال ابن دقيق     

حكم ال ويستدل به على عدم تعليق،  الحكم بالرؤية وال يراد بذلك رؤية كل فرد ، بل مطلق الرؤية
إن الحساب ال يجوز أن يعتمد عليه في الصوم ، لمفارقة  بالحساب الذي يراه المنجمون والذي أقول به

فإن  لى الشهر بالرؤية بيوم أو يومين ، من تقدم الشهر بالحساب عر للشمس، على ما يراه المنجمون القم
 ذلك إحداث لسبب لم يشرعه اهلل تعالى

على المنفرد برؤية هالل رمضان ، وعلى اإلفطار على المنفرد برؤية هالل  الثاني : يدل على وجوب الصوم
 (3) ( يفطر سرا  برؤية هالل شوال ولكن قالوا شوال ، ولقد أبعد من قال : بأنه ال يفطر إذا انفرد

هـ في 1401ربيع اآلخر سنة في وقد قرر المجمع الفقهي اإلسالمي في دورته الرابعة المنعقدة بمكة      
 0راره األول أن العمل بالرؤية في إثبات األهلة ال بالحساب الفلكيق

                                                           
(

1
 393إحكام األحكام  كتاب الصيام  ص (

(
2
 1/542سنن أبي داوود  (

(
3
 392ألحكام  ص إحكام ا (
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  وهنا مسألة مهمة وشائكة
 

أهل بلد هالل رمضان هل يلزم جميع المسلمين بذلك أم أن كل  رأىتتكرر كل سنة وهي اذا وهي      
 0 مبها يرجع إلى اختالف أهل العل فاألخذ برؤية بلد بعينه أو عدم األخذ،  بلد له رؤيته

 

إذا رُؤي الهالل  انهذهب جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى القول  القول األول /     
عماًل بقوله صلى اهلل  فطار بهااإلفي بلد من البلدان فهي رؤية لجميع المسلمين يلزمهم جميعًا الصيام و 

 عبرة لوا الخطاب عام لجميع المسلمين، والوقا ( موه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيت) عليه وسلم: 
  0باتفاق المطالع واختالفها

 

اإلمام الشافعي وجماعة من السلف إلى القول باختالف المطالع، ليه إذهب هو ماو  / الثانيالقول      
وقالوا إن الخطاب في الحديث نسبي فإن األمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهالل، أما من 

 يوجد عندهم هالل فإن الخطاب ال يتناولهم إال حين يوجد عندهم، وهذا القول هو الراجح. لم
ما أخرجه مسلم وغيره، عن كريب قال: قدمت الشام واستهل علّي هالل رمضان وأنا بالشام، ويدل عليه 

ل فقال: الهال فرأيت الهالل ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس، ثم ذكر
رآه الناس وصاموا وصام فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، و  متى رأيتم الهالل؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة

ي برؤية ال تكتفو فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثين أو نراه. فقلت: أ معاوية
  (1)(عليه وسلم نا رسول اهلل صلى اهللهكذا أمر  معاوية وصيامه؟ فقال: ال

 (2)( عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهموالعمل على هذا الحديث  رحمه اهلل ) قال الترمذي     
وقد تعدى إلى غيرها مما لم ير فيه ؟ هل ي اختلفوا في أن حكم الرؤية ببلد ابن دقيق رحمه اهلل )وقال      

أنه رئي الهالل ببلد في  آلخر كما إذا فرضناعدم تعدي الحكم إلى البلد ايستدل بهذا الحديث من قال ب
هل يفطرون  ة األولى ولم ير في البلد اآلخرفتكملت ثالثون يوما بالرؤي لة ، ولم ير في تلك الليلة بآخرلي

وقال } ال نزال  وقعت المسألة في زمن  ابن عباس أم ال فمن قال بتعدي الحكم ، قال باإلفطار . وقد 
أو نراه وقال هكذا أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  { ويمكن أنه أراد  نصوم حتى نكمل ثالثين ،

  (3)بذلك هذا الحديث العام ، ال حديثا خاصا بهذه المسألة . وهو األقرب عندي . واهلل أعلم .(
دول أنبه االخوة الكرام إلى أنه من كان متواجدا في بلد يعتد بالرؤية الشرعية وهي غالب الأنني كما      

 االسالمية كدول الخليج ومصر والسودان وغيرها فيجب أن يصوم ويفطر معهم 

                                                           
(

1
 1087 مسلم رواه  (

(
2
 693ص  3تحفة األحوذي ج (

(
3
 393إحكام األحكام ص (
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ات االسالمية أو حتى في بلد س هناك من يهتم بالرؤية من الجمعيوأما إن كان في بلد غير مسلم ولي     
أو  لشرعيةهتم بالرؤية اجب أن يكون تبعا ألقرب بلد إليه تتعتد بالرؤية فيما أعلم في مسلم كتركيا وهي ال

 0متابعة المملكة العربية السعودية
مر فالواجب اتباع الحق مع من كان عصب للمذهب أو الجماعة في هذا األكما أني أحذر من الت     

وأذكر أني في سنة من السنوات شاهدت في الهند صالة العيد ثالثة أيام متتالية بمعنى أنهم في بداية 
أنه وقع بينهم نزاع مما اضطر أحدهم لطعن االخر بالسكين قيل لي ل ب،  على ثالثة أيام الصوم مختلفين

 0واهلل المستعان فالحق أحق ان يتبع والنلزم الناس بأقوالنا
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 3الدرس 
 

 معنا في هذا الدرس بإذن اهلل تعالى أربعة أحاديث وأولها حديث     
 ((  َتَسحَُّروا فَِإنَّ ِفي السَُّحوِر بـَرََكةً ))   قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَّهِ  َعنآ َأَنِس بآِن َماِلٍك  - 180
بفتِح السين قال ابن دقيق رحمه اهلل في ضبط السحور )، في هذا الحديث مشروعية السحور      

 (1)هذا هو األشهر (الفعل  ايُتسحُر بِه وبضمهام
السحر قبيل الفجر ويدخل  قال ابن الملقن رحمه اهلل ) وكأن السحور سمي باسم زمنه ألنه يفعل في     

 (2)وقته بنصف الليل( 
لالستحباب وليس للوجوب ، والصارف له عن الوجوب فعله صلى اهلل عليه   ( َتَسحَُّروا) األمر في و      

هلل صلى اهلل عليه وسلم قالت عائشة أم المؤمنين رضي اهلل عنها : قال لي رسول اكما   وعلى آله وسلم 
 (3) (فإني صائم )  قلت يا رسول اهلل ما عندنا شيء قالفقالت  (هل عندكم شيء  يا عائشة ثم)  ذات يوم

وإنما األمر به  أجمع العلماء على استحباب السَّحور ، وأنه ليس بواجب رحمه اهلل ) قال ابن الملقن     
 . (4)(  أمر إرشاد

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

هي النماء والزيادة ، وهي و ، والبركة تشمل الوقت ومايتسحر به من مأآكول ومشروب   (بـَرََكةً  وقوله )     
ي حديث عمرو فكما لكتاب  مخالفة أهل او اتباع السنة منها البركة تكون في ِعـّدة أمور و  دنيوية وأخروية 

نا وصيام أهل الكتاب أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ) فصل مابين صيام رضي اهلل عنه بن العاص
 (6) (أكلة السحر 

 

ولقوله   (7)(تسحروا ولو بجرعة من ماء):  ّتقّوي به على طاعة اهلل قال عليه الصالة والسالمالأيضا و      
 .  (8)(المؤمن التمر نعم َسحور) : عليه الصالة والسالم 

 

                                                           
(

1
 209ص  2جإحكام األحكام  (

(
2
 187ص  5ج إلعالم بفوائد عمدة األحكام  (

(
3
 2770رواه مسلم  (

(
4
 188ص  5ج اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  (

(
5
 20صحيح البخاري كتاب الصوم باب رقم  (

(
6
 1095مسلم واه ر (

(
7
) 

صحيح الجامع 
لأللباني  

 2945
 

(
8
) 

السلسلة الصحيحة  
لأللباني 

 562
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َحاِر  ستغفار فيدخل تحت قوله سبحانهالكما أن وقت السحور وهو آخر الليل وقت فضيل ل      ) َوبِاأَلسآ
تَـغآِفُروَن ( رضي  الخدري سعيد أبيكما في حديث  المتسحرين على ومالئكته الله صالةوأيضا  (1)ُهمآ َيسآ

 من جرعة أحدكم يجرع أن ولو ،تدعوه فال بركة كلهأ حورالس) عليه وسلم : صلى اهلل النبي عن اهلل عنه
  (2)(المتسحرين على يصلون ومالئكته الله فإن ،ماء

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

 وقت والدعاء للذكر والتسبب ،كلاأل على معه يجتمع أو ،ذاك إذ يسأل من على بالصدقة والتسبب
 (3)(  ينام أن قبل أغفلها لمن الصوم نية وتدارك ،جابةاإل مظنة
بركة وهذه ليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك بأن فيه فيه د)  رحمه اهللقال ابن دقيق و      
مل أن تعود إلى األمور ويحت إقامة السنة توجب األجر وزيادتهفإن  وز أن تعود إلى األمور األخرويةيج البركة

واحد  محتملة ألن تضاف إلى كل و البركة، وتيسيره من غير إجحاف به لقوة البدن على الصوم  الدنيوية
 (4) (من الفعل والمتسحر به معا 

 وتحصل ،له وينشط ،الصيام على يقوي نه؛ ألفظاهرة فيه التي البركة وأما :اهلل  رحمه النووي قالو     
 في المعتمد الصواب هو فهذا ،المتسحر على فيه المشقة لخفة؛ الصيام من زديادالا في الرغبة بسببه
 (5)( معناه

 
 وأما الحديث الثاني فهو في بيان وقت السحور     

. ثُمَّ قَاَم  َتَسحَّرآنَا َمَع َرُسوِل اللَِّه َعنآ زَيآِد بآِن ثَاِبٍت رضي اهلل عنهما قَاَل : )) َعنآ َأَنِس بآِن َماِلٍك  - 181
ِسيَن آيَةً  ُر َخمآ  (( . إَلى الصَّالِة . قَاَل َأَنٌس : قـُلآت ِلَزيآٍد : َكمآ َكاَن بـَيآَن اأَلَذاِن َوالسَُّحوِر ؟ قَاَل : َقدآ

ما أنه تسحر مع أنس يروي عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنهف عن صحابي هذا الحديث رواية صحابي     
عند هذا ( َكمآ َكاَن بـَيآَن اأَلَذاِن َوالسَُّحوِر  رضي اهلل عنه ) النبي عليه السالم وقام الى الصالة فسأله أنس

رحمه جر قال ابن ح) باب قدر كم بين السحور وصالة الفجر  ( رحمه اهلل مام البخاري بوب اإلالحديث 
أي : انتهاء السحور وابتداء الصالة ؛ ألن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه األكل ، والمراد شارحا اهلل 

 .(6)(  شروع فيها قاله الزين بن المنيربفعل الصالة أول ال

                                                           
(

1
) 

18الذاريات 
 

(
2
 (قوي وإسناده حمدأ رواه) والترهيب الترغيب في المنذري قالو 3/44رواه االمام احمد  (

(
3
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(
4
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(
5
 206ص  7ج  مسلمشرح النووي على   (
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قال :  ( ومإن بالاًل يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكت ) : ولقوله عليه الصالة والسالم      
إن بالاًل يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى ) وفي رواية :   (1)( ا إال أن ينـزل هذا ويَرقى هـذاولم يكن بينهم

 : وكان رجال أعمى ال يُنادي حتى يُقال له : أصبحت أصبحت .الراوي ثم قال  (ينادي ابن أم مكتوم 
ليس الصالة ولكن من كان وقت األذان يشرب و  مساك من دخول وقت صالة الفجرهنا يعلم أن اإلو      

إذا سمع أحدكم النداء واإلناء على )  لقوله عليه الصالة والسالم و يأكل فليتم أكله وشربه الذي بيده أ
فنقول  و يشربنسان من نومه لكي يأكل ألكن لو استيقظ اإل  (2)(يده ، فال يضعه حتى يقضي حاجته منه 

 كل وال الشربجوز لك األكان المؤذن يؤذن فال ي  له إن
أفضلية تأخير السحور مايؤخذ من الحديث )  تيسير العالم شرح عمدة األحكامقال صاحب كتاب      

وأن وقت اإلمساك هو طلوع  المبادرة بصالة الصباح، حيث قربت من وقت اإلمساكو  إلى قبيل الفجر
ووقت لطلوع الفجر، بدعة ما أنزل اهلل بهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين، وقت لإلمساك، و  الفجر

، ليلبس عليهم دينهم، وإال فإن السنة المحمدية أن  بها من سلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان
 (اإلمساك يكون على أول طلوع الفجر

ِسيَن آيَةً وقوله )      ُر َخمآ  جرقال ابن حل : قدر خمسين أو ستين يعني آية للبخاري قا أخرى روايةو  ( َقدآ
ت العرب تُقدر األوقات باألعمال  : قال المهلب وغيره : فيه تقدير األوقات بأعمال البدن ، وكان رحمه اهلل

كقولهم : قدر حلب شاة ، وقدر نحر جزور . فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى 
متوسطة ال طويلة وال قصيرة ، ن آية ر خمسياقدوهذا الم (3)(الوقت كان وقت العبادة بالتالوة أن ذلك 

 والقراءة ال سريعة وال بطيئة .
 

( تسحرنا ) في األول  الق(  . ثُمَّ قَاَم إَلى الصَّالةِ  َتَسحَّرآنَا َمَع َرُسوِل اللَِّه  )قوله  وهنا لفتة في      
 صلى اهلل عليه وسلم .مع رسول اهلل دب وهذا نوع من األبلفظ اإلفراد ( ثم قام )  ةوفي الثاني بالجمع

وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة ، وجواز المشي بالليل ) رحمه اهلل قال ابن حجر      
وفيه االجتماع على السحور ،  بن ثابت  ما كان يبيت مع النبي صلى اهلل عليه وسلم للحاجة ؛ ألن  زيد

ولم يقل نحن ورسول  (عليه وسلم  هلل صلى اهللتسحرنا مع رسول ا) حسن األدب في العبارة لقوله  وفيه
فيه داللة على أن الفراغ من  اهلل صلى اهلل عليه وسلم لما يشعر لفظ المعية بالتبعية وقال القرطبي :

 (4)(السحور كان قبل طلوع الفجر 
      

                                                           
(

1
 1092ومسلم  2656رواه البخاري   (

(
2
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 في بيان حكم الصيام لمن كان جنبا وهو حديثفهو الحديث الثالث أما و 
ُر َوُهَو ُجُنٌب ِمنآ   َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َة َوُأمِّ َسَلَمَة رضي اهلل عنهما : )) َعنآ َعاِئشَ  – 182 رُِكُه الآَفجآ َكاَن يُدآ

ِلِه ثُمَّ يـَغآَتِسُل َوَيُصومُ    ((  َأهآ
إن كان صلى اهلل عليه  )وفي رواية له ( كان ُيصبح ُجنبًا من غير ُحُلم ثم يصوم ) في رواية مسلم : و      

 .( لُيصبح جنبا من جماٍع غيِر احتالم في رمضان ، ثم يصوم وسلم 
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ُيصبح ُجنُبًا ِمـن جماٍع   ) قالت أم سلمة رضي اهلل عنها   وفي رواية له

 .  (1)(ال ِمن ُحـلُـم ، ثم ال يُفطر وال يقضي 
النبي عليه السالم اليطلع  عمالمن أ شيئاث في هذا الحديرضي اهلل عنهن فبينت عائشة وام سلمة      

ِلهِ وهو  نه يصبح حال كونه صائم وهو جنب وأيدت ذلك بقولها )عليه أحد إال زوجاته وهو أ  ُجُنٌب ِمنآ َأهآ
و يعني أن الصوم اليتعلق بطهارة اإلنسان الصغرى أوهذا ( ُجُنباً من جماٍع ال ِمن ُحُلم ( وفي الرواية الثانية )

فلو أن إنسانًا ال يستطيع االغتسال أو كان فاقدًا للماء فإن صومه  ،  عالقة للصيام بالجنابةالفالكبرى 
  0 صحيح وعليه التيمم للصالة ال للصيام

غلت في السحور عن الغسل جاز لها ذا الفجر وانشقبل أطهرت من حيضها  امرأةن ومثل ذلك لو أ     
الدم إال بعد طلوع الفجر ، فإنه ال يلزمها اإلمسـاك وعليها  لكن إذا لم تطهر ولم ينقطعن تكمل صيامها أ

  0القضاء
رضي  حديث عائشةوجاء في وهذا الحديث ليس فيه خصوصية للنبي عليه السالم بل هو حكم عام      

اء الباب ، فقال : يا اهلل عنها أن رجال جاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم يستفتيه ، وهي تسمع من ور 
تُدركني الصالة  أفأصوم ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : وأنا هلل  تُدركني الصالة وأنا جنبرسول ا

قد غَـَفـر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأّخـر فقال : واهلل  فقال : لست مثلنا يا رسول اهلل وأنا جنب فأصوم
  (2)(أخشاكم هلل ، وأعلمكم بما أتّقي إني ألرجو أن أكون 

      
و شرب ناسيا وهذا يحدث كثيرا معنا هذا اليوم في بيان حكم من أكل أ خيرالرابع واأل الحديثأما و 

 وائل شهر رمضان والحديث هو لى من لم يتعود الصيام فيكون في أالسيما ع
. َفَأَكَل َأوآ َشِرَب ، فـَلآُيِتمَّ  َمنآ َنِسَي َوُهَو َصائِمٌ قَاَل : ))  َعنآ َأِبي ُهَريـآَرَة رضي اهلل عنه َعنآ النَِّبيِّ  - 183

َمُه . فَِإنََّما َأطآَعَمُه اللَُّه َوَسَقاهُ   (( . َصوآ
وفي رواية له  (م صومه ، فإنما أطعمه اهلل وسقاهمن أكل ناسيا وهو صائم ، فليت) في رواية للبخاري و      

 . ( إذا نسي فأكل وشرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه اهلل وسقاه )
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حيث يء عليه وهذا من رحمة اهلل بنا ولطفه وبهذه الروايات يتضح أن من أكل أو شرب ناسيا فال ش     
َعَها َلَها َما َكَسَبتآ  ىعف لهذه األمة عن الخطأ والنسيان كما في قوله تعالى : ) اَل ُيَكلُِّف الّلُه نـَفآًسا ِإالَّ ُوسآ

َتَسَبتآ رَبَـَّنا الَ تـُؤَ  َها َما اكآ ًرا َكَما َحَملآَتُه َوَعَليـآ َنا ِإصآ ِملآ َعَليـآ طَأآنَا ( قال : نعم ) رَبَـَّنا َواَل َتحآ نَا ِإن نَِّسيَنا َأوآ َأخآ اِخذآ
لآَنا َما اَل  ا ) َواعآُف َعنَّا َواغآِفرآ لَنَ  طَاَقَة لََنا بِِه ( قال : نعم َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَبآِلَنا ( قال : نعم ) رَبَـَّنا َواَل ُتَحمِّ

َنآ َأنَت َموآالَنَا فَانُصرآنَا َعَلى الآقَ  ِم الآَكاِفرِيَن ( قالَوارآَحمآ  (1)(: قد فعلت وفي رواية قال اهلل تبارك وتعالىنعم  وآ
إن اهلل تجاوز ألمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم يتكلموا ، أو ) :  وكما في قوله عليه الصالة والسالم     

 .  (3)( إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه)  وقوله :   (2)(يعملوا به 
 

 :لة قع خالف بين العلماء في هذه المسأكما أنه و      
 

َمُد إلى أنَّ الصَّاِئَم إذا أكَل َأوآ َشِرَب ناسًيا لم يفسد القول االول /       ذهب أبو حنيفَة والشافعيُّ وَأحآ
َء َعَليآهِ صوم  ، سواٌء َقلَّ األكُل والشرُب أو َكثـَُر.ه َوال َشيآ

 

ُم اآلِكل والشاِرب النَّاسي، وَعَليآِه القضاء. قَاَل مالكٌ  القول الثاني /      ُسُد َصوآ َوَحَمَل المالكيَُّة  يـَفآ
( نكرٌة في سياق الشرط فـَتَـُعّم  اهلل عليه وسلم: )صائم ألن قوله صلى لحديَث على صيام النفل، وفيه نظرا

َمنآ َأفآَطَر في ) ال صلى اهلل عليه وسلم: حديَث قدآ َصرََّح بِأَنَُّه صياُم َرَمَضاَن، قهناك صيام، وأيًضا فإنَّ  ُكلَّ 
  . (4)(ا فال قضاَء َعَليآِه وال كفارةشهر رمضان ناسيً 

َوَشربت ناسًيا وأنا إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل، إني َأَكلآُت جاء  رَُجال نَ وأيضا أ     
ُل األوَُّل، َوُهَو ما َتُدلُّ   (5)(قال: َأطآَعَمَك اهللُ َوَسَقاكَ صائٌم، ف  0النصوص َعَليآهِ  والصحيُح الَقوآ

 

 ؟ فذهب اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم ، هل يوجب الفساد أم ال)  رحمه اهلل قال ابن دقيق     
د فات فإن الصوم ق ب وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياسإلى أنه ال يوج أبو حنيفة والشافعي

وعمدة من لم  نسيان ال يؤثر في طلب المأمورات أن ال ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي
 سقاه  { يستدل به على صحة الصومهذا الحديث وما في معناه وقوله } فإنما أطعمه اهلل و  القضاءيوجب 

أن الفعل الصادر منه مسلوب اإلضافة إليه والذين قالوا باإلفطار حملوا ذلك على أن فإن فيه إشعارا ب
وتعليق الحكم باألكل والشرب ال يقتضي من حيث هو  ع اإلثم عنه ، وعدم المؤاخذة بهالمراد اإلخبار برف
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 ق الحكم بالغالبفال يدل على نفيه عما عداه ، أو ألنه تعليمخالفة في غيره ؛ ألنه تعليق الحكم باللقب ، 
 (1)(والتخصيص بالغالب ال يقتضي مفهوما  ادر بالنسبة إليهفإن نسيان الجماع ن

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

  (2)( أو تطوع ، ناسياً : فصومه تام ، وال قضاء عليه
ومن ذلك إذا أكل ناسيًا في الصوم في رمضان ، أو في  )عبد العزيز بن باز رحمه اهلل :  وقال الشيخ      

ع ناسيًا ، فال شيء أو جام غيره ، في التطوع أو في القضاء أو في النذور ، إذا أكل ناسيًا أو شرب ناسياً 
لقوله عليه الصالة والسالم : )من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه اهلل  عليه 

 (3) وسقاه (
خّص األكل والشرب دون غيرهما  ألن الغالب في المفّطرات هو األكل والشرب  وفي هذا الحديث      

ر الحكم على االكل والشرب بل من أتى وال يقتص،  فإن الرجل إذا نسي ذكرته زوجته ، بخالف الجماع
 و جاهال فال شي عليه أي مفطر ناسيا أ

أويشرب ناسيا فال تخبره ألن كل ألة مهمة انتشرت بين عوام الناس وهي أنك اذا رأيت من يأوهنا مس     
لنسيانه فالذي  الصائم وإن كان معذوراً نكار عليه فه فنقول هذا فهم خاطيء بل يجب اإلطعمه وسقااهلل أ

 يراه ليس معذوراً ، فُيذّكره بأنه صائم .
 أي أن اهلل تصّدق عليه فلما أكل وشرب ناسياً عفا اهلل عنه .  معنى أطعمه اهلل وسقاه أما      
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 4الدرس 
 

 حديث واحد وهو في بيان حكم الجماع في نهار رمضان وما يترتب عليه وهو حديث في هذا الدرس  معنا
ُن ُجُلوٌس ِعنآَد النَِّبيِّ قَاَل : ))  َأِبي ُهَريـآَرَة  َعنآ  - 184 َنَما َنحآ يَا َرُسوَل اللَِّه فـََقاَل :  إذآ َجاَءُه رَُجٌل  بـَيـآ

تُ  َلَكَك ؟ قَاَل : َوقـَعآُت َعَلى امآَرَأِتي ، َوَأنَا َصائٌِم  ، َهَلكآ ِلي ِفي  –قَاَل : َما َأهآ َرَمَضاَن َوِفي ِرَوايٍَة : َأَصبآُت َأهآ
َريآنِ  تـُعآِتُقَها ؟ قَاَل : ال  : َهلآ َتِجُد َرقـََبةً  فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  – َتِطيُع َأنآ َتُصوَم َشهآ ُمَتَتابَِعيآِن ؟  قَاَل : فـََهلآ َتسآ

ِكينًا ؟ قَاَل : ال قَاَل : فـََهلآ َتِجُد إطآَعاَم سِ  قَاَل : ال  ُن َعَلى َذِلَك  ِبيُّ قَاَل : َفَمَكَث  النَّ  تِّيَن ِمسآ َنا َنحآ فـَبَـيـآ
ٌر  أُِتَي النَِّبيُّ  َتُل  –بَِعَرٍق ِفيِه َتمآ قَاَل : ُخذآ َهَذا ،  َن السَّاِئُل ؟ قَاَل : َأنَا قَاَل : َأيآ  –َوالآَعَرُق : الآِمكآ

َها  ؟ فـَوَ  فـََتَصدََّق ِبِه . فـََقاَل الرَُّجُل : َعَلى َأفـآَقَر ِمنِّي : يَا َرُسوَل اللَّهِ   -يُرِيُد الآَحرَّتـَيآِن  -اَللَِّه َما بـَيآَن البـَتَـيـآ
ُل بـَيآتٍ  ِل بـَيآِتي  َأهآ َقَر ِمنآ َأهآ َلكَ  َحتَّى بََدتآ َأنـآَيابُُه  َفَضِحَك َرُسوُل اللَِّه  َأفـآ ُه َأهآ  (( . ثُمَّ قَاَل : َأطآِعمآ

نبيَّ صلى اهلل عليه وسلم في المسجد ، قال : عائشة رضي اهلل عنها قالت : أتى رجل الة روايوفي      
قال : ما عندي شيء ،  ؟ قال : وقعت بامرأتي في رمضان  قال له : تصدق  احترقت ! قال : مّم ذاك

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

ن ويكون من الخوص أو م لزبيل هو الوعاء الذي ُيحمل فيهوهو الزنبيل وا(  بعرق فيه تمر) لمسلم رواية 
 الجلد
ما ك  رحمه اهلل بيان حكم من جامع زوجته في نهار رمضان لذا علق االمام ابن حجر في هذا الحديث     

يعتق أو ) ولم يكن له شيء ( ) باب إذا جامع في رمضان ( أي عامدا عالما  في الفتح على الباب بقوله
) فليكفر ( أي : به ؛ ألنه صار واجدا ، يطعم وال يستطيع الصيام ) فتصدق عليه ( أي  بقدر ما يجزيه ( 

 (2)(  ةعسار ال يسقط الكفارة عن الذموفيه إشارة إلى أن اإل
ذا الحديث فيه مسائل كثيرة ولذا قال اإلمام ابن حجر رحمه اهلل ) اعتنى به بعض المتأخرين ممن فه     

 (3)ادركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما ألف ألف فائدة وفائده (
 صلى اهلل عليه وسلمأنهم في أحد األيام كانوا جلوسا عند النبي رضي اهلل عنه يخبر أبو هريرة  فهنا     

 عبير لما تشعر العندية بالتعظيم ( فيه حسن األدب في التِعنآَد النَِّبيِّ ) قوله رحمه اهلل قال ابن حجر 
 (4) (بخالف ما لو قال مع
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بد الغني في لم أقف على تسميته ، إال أن ع) رحمه اهلل  قال ابن حجررجل من المسلمين عندها جاء      
 (1) (ه سليمان  أو سلمة بن صخر البياضي  جزما بأن المبهمات وتبعه ابن بشكوال

زاد عبد الجبار بن عمر  عن و (  يَا َرُسوَل اللَِّه ، َهَلكآتُ ) جاء هذا الرجل الى النبي عليه السالم ثم قال
يلطم )ولمحمد بن أبي حفصة  (هلك األبعد ) جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول : )الزهري 
ويحثي على رأسه  )رسل ابن المسيب  عند  الدارقطني وفي م (يدعو ويله  )اج بن أرطاة ولحج (وجهه 
  (التراب

وفي رواية ابن أبي حفصة  (احترقت  )في حديث عائشة  و يعني وقعت في أمر عظيم ( َهَلكآتُ وقوله )     
لنار أطلق وكأنه لما اعتقد أن مرتكب اإلثم يعذب با) رحمه اهلل قال ابن حجر  (ما أراني إال قد هلكت  )

له هذا الوصف فقال أين المحترق  -صلى اهلل عليه وسلم  -على نفسه أنه احترق لذلك وقد أثبت النبي 
 إشارة إلي أنه لو أصر على ذلك، الستحق ذلك وفيه داللة على أنه كان عامدا(

قـَعآُت َعَلى وَ قال  هلكك ( وما أ )ى حيث قال له بنفس المعنن يسأوهذا مادفع النبي عليه السالم أ     
ِلي ِفي َرَمَضاَن  –امآَرَأِتي ، َوَأنَا َصائٌِم  وفي حديث  ( أصبت أهلي) ة: وفي رواي (َوِفي ِرَوايٍَة : َأَصبآُت َأهآ

 0كان يعرف الـُحـكميعني جامعها حال كونهما صائمين وهذا دليل على ان الرجل   ( وطئت امرأتي) عائشة
كما في اإلحكام  العيد رحمه اهلل قال ابن دقيقنه جاء نادما تائبا سالم ألها لم يعنفه النبي عليه العند     

م يعاقبه ، مع أنه ال يعاقب ؛ ألن النبي ل ى أن من ارتكب معصية ال حد فيها وجاء مستفتيا) استدل به عل
ال و  صالحأن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة ، والتعزير است اعترافه بالمعصية ومن جهة المعنى

استصالح مع الصالح ، وألن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك االستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل 
 ذلك ، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها(

الحديث أنَّ  يبيِّنحيث  على الترتيبالسالم لكفارة ذلك وهي الصالة و بعد ذلك أرشده النبي عليه      
وعند  ( م يستطعآ، فإطعام ستِّين مسكيًنافإنآ لم يجد، فِصيام ستِّين يوًما، فإنآ لعتق رقبة، )  العقوبة ُمَرتَّبةٌ 

عدم االستطاعة فال تسقط عنه فمتى وجدها أخرجها أو يعان على إخراجها من غيره والدليل من هذا 
ما  ديجال الحديث أن الرجل اعتذر للنبي عليه السالم بعدم المقدرة على عتق الرقبة وكذلك الصوم وأيضا 

ٌر  أُِتَي النَِّبيُّ ستين مسكينا فلما  ميطع قَاَل : ُخذآ َهَذا  قَاَل : َأنَا  َن السَّاِئُل يآ أَ اَل : قَ  بَِعَرٍق ِفيِه َتمآ
 0فعلم من ذلك أمرين أوالهما أنها ال تسقط عنه وثانيهما جواز إعانته على دفع الكفارة ( فـََتَصدََّق ِبهِ ،

الشتمالها على حقِّ اهلل تعالى، وهو الصوم، وحقِّ الفقراء في األحكام، وحقِّ  ةٌ هذه الِخصال جامعو      
 األرقَّاء في العتق، وحقِّ الجاني في الثواب لالمتثال.
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 يترتب عليه خمسة أمور:نهار رمضان من جامع زوجته في وليعلم أن      
 اإلثم فيجب عليه التوبة واالستغفار -1

 فساد ذلك اليوم -2

 تمام ذلك اليوموجوب إ -3

 وجوب القضاء عن ذلك اليوم -4

 الكفارة المغلظة وهي على الترتيب: -5

وفي رواية  (أتجد ما تحرر رقبة )  في رواية منصورو (  َهلآ َتِجُد رَقـََبًة تـُعآِتُقَهاقوله : )لعتق رقبة  / اهاول     
زاد  (أعتق رقبة  )اعي  فقال : واألوز سعد  وفي رواية إبراهيم بن (أتستطيع أن تعتق رقبة  )ابن أبي حفصة 

 ) فلم يكن عند الرجل شيئا ولذا(  بئسما صنعت أعتق رقبة )في رواية مجاهد  عن  أبي هريرة  فقال : 
 (ليس عندي  )وفي رواية ابن إسحاق    (فقال : ال واهلل يا رسول اهلل  )في رواية ابن مسافر و ( قَاَل : ال 

 (بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط  فقال : والذي )حديث ابن عمر   وفي
َريآِن ُمَتَتاِبَعيآِن  )لذا قال له صيام شهرين متتابعين  / ثانيا      َتِطيُع َأنآ َتُصوَم َشهآ لكن هذا الرجل ( فـََهلآ َتسآ

وهل لقيت ما  )وفي رواية ابن إسحاق  (ال أقدر  قال ) وفي حديث سعد قَاَل : ال  اليستطيع الصوم لذا
ال إشكال في االنتقال عن الصوم إلى  )في اإلحكام رحمه اهلل  قال ابن دقيق العيد  ( الصيام لقيت إال من

اإلطعام ، لكن رواية ابن إسحاق  هذه اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع 
كونه في حكم به عنها ، فإنه يسوغ له االنتقال إلى الصوم مع وجودها لويلتحق به من يجد رقبة ال غنى 

 .(غير الواجد 
ِكيناً )  / ثالثا      قال : والذي  )وفي حديث ابن عمر  اعتذر أيضا  لكن هذا الرجل(  إطآَعاَم ِستِّيَن ِمسآ

  ( بعثك بالحق ما أشبع أهلي
ا ينً ُمدٌّ لكلِّ مسكين، وهي خمسَة عشر صاًعا، إذا ُقسِّمتآ بيآن ستِّين مسكفهو  الكفَّارة وأما مقدار     

ولم يعين في هذه الرواية  )كما في الفتح ابن حجر رحمه اهلل   قال الحافظ،  َخصَّ كلَّ واحد منهم ُمدٌّ 
مقدار ما في المكتل من التمر بل وال في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة ووقع في رواية 

ر أو نحو ذلك وفي رواية ابن أبي حفصة فيه خمسة عشر صاعا وفي رواية مؤمل عن سفيان فيه خمسة عش
 أطعم هذا عنك وفي رواية ابن إسحاق فتصدق به عن نفسك(

 

 ابن حجر قال الحافظوهنا سر عجيب الشتمال هذه االمور الثالث في كفارة المجامع نهار رمضان      
وذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك  ) رحمه اهلل

سه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق اهلل بكل عضو منها نف
لما  هنس الجناية وأما كونه شهرين فألنعضوا منه من النار وأما الصيام فمناسبته ظاهرة ألنه كالمقاصة بج
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يوما كان كمن أفسد أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الوالء فلما أفسد منه 
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 

إلعتاق وحق الجاني بثواب االمتثال، وفيه دليل حق اهلل وهو الصوم وحق األحرار باإلطعام وحق األرقاء با
 (1) (التجب  قالفعلى إيجاب الكفارة بالجماع خالفا لمن شذ 

 

  فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم )ية ابن عيينة في رواجاء و عندها أمره النبي عليه السالم أن يجلس      
قال بعضهم :  (فبينما هو جالس كذلك  ) ينةفي رواية ابن عيو  )رحمه اهلل قال ابن حجر  (اجلس فجلس )

يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقه ، ويحتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى 
وهذا الثالث ليس بقوي ؛ ألنها لو سقطت يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز  بشيء يعينه به ، ويحتمل أن

 . (2)(  طائه إياه المكتلما عادت عليه حيث أمره بها بعد إع
ذاكًرا في نهار رمضان، اذا كان عامدا أجمع العلماُء على وجوِب الكفَّارة في الجماع  هنا نقولو      

واختلفوا في الناِسي والُمكَره، ولما كانتآ صورة من جامع ناسًيا بعيدَة الوقوع؛ لذا فإنَّ الكثير من أهل العلم 
 هل الِعلم َمن أوجب عليه الكفارةالكفَّارة، بخالِف المكَره، أما المكره فِمن أقد ألآحَقه بالعاِمد في إيجاب 

ألنَّ الشهوة إذا تحرَّكتآ ذَهب معنى اإلكراه، وصار مختارًا، لكن يبَقى األمر على أنَّ اهلل رَفع اإلثَم على 
  أعلمالناسي والمكَره، وهو قول الشافعي، ورواية عنَد أحمد، ولعلَّه هو الراجح، واهلل

قيل: سبب  ) في نيل األوطاررحمه اهلل قال الشوكاني ( َحتَّى َبَدتآ َأنـآَيابُهُ  َفَضِحَك َرُسوُل اللَِّه وقوله )     
ضِحكه عليه السالم ما شاهَده ِمن حال الرجل؛ حيُث جاء خائًفا على نفِسه راغًبا في ِفدائها مهما أمآكَنه، 

ما ُأعطَيه في الكفَّارة، وقيل: ضِحك ِمن بيان الرجل في مقاِطع   فلمَّا وجد الرخصة طِمع في أن يأكلَ 
 ( وحسن بيانه، وتوسُّله إلى مقصودهكالمه، 

 

 حكم من جامع دون الفرج وإنزالوهنا مسألة      
 دون الفرج إذا اقترن به اإلنزال على رأيين: كان مااختلف الفقهاء في فقد      
وعطاء والحسن وابن المبارك واسحق إلى أن  لك وأحمد في روايةذهب اإلمام ما :الرأي األول     

 جامع دون الفرج إذا اقترن به اإلنزال يوجب الكفارة ودليل هذا:مال
 رضي اهلل عنهلم يستفصل من السائل عن الوقائع في حديث أبي هريرة  أن النبي صلى اهلل عليه وسلم -1
 0فوجبت الكفارة كالمجامع طرما يقع به الفوهتك حرمة الصوم ب وألن هذا قصد إلى الفطر -2
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،  والظاهرية الرواية الثانيةوأحمد في  ال كفارة فيه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي :الرأي الثاني     
وألن األصل ،  ه اإلنزال فهو فطر بغير جماع تام فأشبه القبلةأن الجماع دون الفرج إذا اقترن بهم ودليل

من جامع فيما دون الفرج  وقال األحناف، وال قياس  جوبها وال إجماعنص في و عدم وجوب الكفارة، وال 
 فأنزل فعليه القضاء

 

 عليه الكفارة مع وجوب القضاء جب تال وانزل دون الفرج  من جامعأن ولعل الراجع 
 

زل، فمن استمنى بيده فقد فعل محرما، وال يفسد صومه به إال أن ينمتعمدا  الستمناءيلحق بهذا او      
 وهذا ليس في معناه. الفقهاء ألن النص ورد في الجماع وعليه القضاء دون الكفارة عند جمهور

،  وقال المالكية، وأبي خلف الطبري من الشافعية أن من استمنى بيده فأنزل تجب عليه الكفارة     
، ألنه  يء عليهفال شأو حال نومه لمرض  وة كالذي يخرج منه المنيأنزل لغير شه يستثنى من ذلك منو 

 0عن غير اختيار منه
 

 :اقوال ثالثةفالمسألة فيها  حكم من جامع ناسيا؟وأما 
 

 ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى إسقاط القضاء والكفارة مع النسيان. القول األول:     
، 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
وال كفارة ألنه  ءعليه ال قضا ءمن جامع وهو ناسي فال شيوقد أفتت اللجنة الدائمة بهذا وهو أن      

 0معذور بالنسيان
 نه عليه القضاء دون الكفارة يرى اإلمام مالك أ القول الثاني:     
 ذا قول عطاءقال أحمد: الناسي كالعامد، وهو ظاهر المذهب، وه القول الثالث:     

 
 وهنا مسائل ثالث مهمة     
 على الترتيب أم هي على التخيير ؟هنا  هل الكّفارة /  أولها

 في المسألة خالف قديم ولكن الصحيح أنها على الترتيب لسببين : 
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ولو كانت على التخيير لقال : هل تجد  أ باألشد ثم الذي يليهفبد لنبي صلى اهلل عليه وسلم رتّبهاأن ا -أ 
 رقبة تُعتقها أو تصوم شهرين متتابعين أو ُتطعم ستين مسكينا ؟

كما في الصحيحين   ر بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا أنه عليه الصالة والسالم ما ُخيِّ  -ب  
 األشد ثم الذي يليه في المرتبة  من حديث عائشة رضي اهلل عنها . وهو هنا اختار

على فقد الثاني يدل ترتيب الثاني بالفاء على فقد األول ، ثم الثالث بالفاء  )رحمه اهللقال البيضاوي      
 (1)ل ، فينزل منزلة الشرط للحكم ( على عدم التخيير مع كونها في معرض البيان وجواب السؤا

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

 (2)وأصحاب الرأي ( 
ُم إالَّ أنَّ بعض متأخِّري المالكية قالوا: إنَّ الكفارة تختلف باختالف األوقات، ففي الشدَّة يكون اإلطعا

 أفضل، وفي غيرها العتق والصوم
نَّ األخذ به مجزئ، سواء أل يب أيًضا بأنَّه األحوطويترجَّح الترت ) في الفتحرحمه اهلل قال ابن حجر و     

 (3)( لنا بالتخيير أو ال، بخالف العكسق

ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت  روى الزهريُّ الترتيب عن ثالثين نفآًسا أو أكثر ) سبل السالم وفي     
 .(4)ويؤيد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار وهذه الكفارة شبيهة بها (الترتيب في الصحيحين 

 
 الثانية مسألة ال

 : عامدا قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيههل عليه      
  (5)( صومهيفسد في نهار رمضان متعمدا على أن من جاَمع أجمعت األمة رحمه اهلل )البغوي مام اإلقال     
 ولكن في األمر بقضاء يوما عنه قوالن :    

 

قال شيخ  اهلل  مارحمهوتلميذه ابن القيم تيمية خ اإلسالم ابن شيعدم القضاء وهو قول  / أحدهما     
وقد  ظضّعفه غير واحد من الحفا وأما أمره للمجاِمع بالقضاء فضعيف) في الفتاوى رحمه اهلل اإلسالم 

أحد  ائشة ولم يذكرثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ع
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وهو حكم شرعي يجب بيانه ، ولّما لم يأمره به دل  لما أهمله هؤالء كلهم ولو كان أَمَره بذلك أمره بالقضاء
 (1)( لفطر ، لم يكن ناسيا وال جاهال على أن القضاء لم يبق مقبوال منه ، وهذا يدل على أنه كان متعمدا ل

 

وصم يوما  في رواية ) جاء في بعض الروايات األمر بالقضاء كما ماوهو وجوب القضاء ل /القول الثاني     
 (الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصالوبمجموع هذه حافظ ابن حجر رحمه اهلل قال )ال لذا قال (2) مكانه (

 0ة اهلل وهو األمر بالقضاءوبهذا القول كان يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحم (3)
 

  والمسألة الثالثة
 يومه ؟ هل يؤمر باإلمساك بقية ع في نهار رمضانماج من     

بخالف المسافر إذا قِدم ألنه لم ُيخاطب ذي يظهر ألنه انتهك ُحرمة الشهر هذا النعم يمسك       
 بالصيام من أول النهار .

 

 والمسألة المهمة في هذا الحديث 
 هل يجوز للفقير أن يصرف الكّفارة إلى عياله كما فعل هذا الرجل ؟     

 حديث واقعة عين ال عموم لها .ما في هذا الاليجوز له ذلك ألن      
 

والجواب  ِذكر للمرأة هنا وال سؤال عنها لم يردنه وهي أ وهنا مسألة استنبطها العلماء من الحديث     
لعل المرأة كانت ُمكرهة أو ناسية أو ممن يُباح لها الِفطر ، كأن تكون حاماًل أو ُمرضعًا فأفطرت ، أو 

 طُهرت من حيض فواقعها .
)واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، رحمه اهلل  ابن حجر لحافظقال ا     

وكذا قوله في المراجعة هل تستطيع وهل تجد وغير ذلك وهو األصح من قولي الشافعية وبه قال 
يل لهم تجب الكفارة على المرأة أيضا على اختالف وتفاص ال الجمهور وأبو ثور وابن المنذراألوزاعي، وق

واستدل الشافعية بسكوته عليه  وهل هي عليها أو على الرجل عنها في الحرة واألمة والمطاوعة والمكرهة
الصالة والسالم عن أعالم المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك ألنها لم 

رف وبأنها قضية حال فالسكوت تعترف ولم تسأل واعتراف الزوج عليها اليوجب عليها حكما مالم تعت
 (4)( 000 عنها اليدل على الحكم الحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من األعذار 
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 5الدرس 
 باُب الصوِم في السَّفِر وغيرهِ 

 
في هذا الباب أورد المؤلف عددا من األحاديث في بيان حكم الصوم في السفر وقبل الخوض في      

 المقصود من السفر ومتى يتعلق الحكم بالمسافر هذه األحاديث نبين
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
 0وحد السفر هي مسألة خالفية بين العلماء قديما وحديثا     
إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصالة ويفطر فيها الصائم ثمانية وأربعون مياًل ذهب جمهور العلماء ف     

َهُب َأِبي َعبآِد اللَِّه ) يعني اإلمام أحمد (  )في المغني رحمه اهلل قال ابن قدامة  أن القصر ال يجوز في َمذآ
، قال  القاضي  : والميل : أقل من ستة عشر فرسخا ، والفرسخ : ثالثة أميال ، فيكون ثمانية وأربعين ميال 

اثنا عشر ألف قدم ، وذلك مسيرة يومين قاصدين . وقد قدره  ابن عباس ، فقال : من عسفان إلى مكة 
 .  (1)(ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة 

هور الذي عليه جم) رحمه اهلل وتقدير ذلك بالكيلو متر نحو ثمانين كيلو متر تقريبًا قال الشيخ ابن باز     
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 

السيارات ، أو على الطائرات ، أو  المسلمين ، فإذا سافر اإلنسان على اإلبل ، أو على قدميه ، أو على
وسئلت اللجنة الدائمة عن مسافة القصر   (2)( أو أكثر منها فهو مسافر  المراكب البحرية ، هذه المسافة

 .   (3) (مقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء فقالت ) ، 
ال يحدد بمسافة معينة ، بل المرجع في ذلك إلى العرف ، فما  وذهب بعض العلماء إلى أن السفر     

عده الناس في العرف سفرًا فهو السفر الذي تترتب عليه األحكام الشرعية كالجمع بين الصالتين والقصر 
ُروعً )  رحمه اهلل والفطر للمسافر .قال شيخ اإلسالم َر َوالآِفطآَر َمشآ ا ِفي ِجنآِس َوالآُحجَُّة َمَع َمنآ َجَعَل الآَقصآ

ُل ُهَو الصَِّحيُح السََّفِر َوَلمآ َيُخصَّ َسَفًرا ِمنآ َسَفٍر . َوَهذَ   (4)( ا الآَقوآ
عن مقدار المسافة التي يقصر فيها المسافر الصالة وهل يجوز  رحمه اهلل وسئل الشيخ ابن عثيمين     

 الجمع دون قصر ؟ 
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بعض العلماء بنحو ثالثة وثمانين كيلو مترا ، وحددها  المسافة التي تقصر فيها الصالة حددهافأجاب      
إنه ليس بسفر  كيلو مترا ، وما قال الناس عنه  بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين

وهذا األخير هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل ، وذلك ألن بلغ مائة كيلو متر  ، فليس بسفر ولو
الى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة اهلل تع

َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليآِه َوَسلََّم ِإَذا َخَرَج َمِسيَرَة َثالثَِة َأمآَياٍل َأوآ ) وقال أنس بن مالك رضي اهلل عنه : 
عَ  وقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى أقرب إلى الصواب وال حرج  (1)( تَـيآِن َثالثَِة فـََراِسَخ َصلَّى رَكآ

عند اختالف العرف فيه أن يأخذ اإلنسان بالقول بالتحديد ؛ ألنه قال به بعض األئمة والعلماء المجتهدين 
 (2)( صواب ، فال بأس به إن شاء اهلل تعالى ، أما مادام األمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو ال

 
 حكام وهو في حله أو البد أن يفارقهل له أن يتمتع بهذه األ)  هي والمسألة المهمة في هذا الباب     

 :هذا خالف بين العلماء على قولين ( المسكن 
أن  ) لما رواه مسلم: فمنهم من قال اليجوز للصائم الفطر وال قصر الصالة إال إذا فارق العمران      

ى اهلل عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام رسول اهلل صل
وروى مسلم أيضًا عن ابن عباس رضي ( الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب

بإناء فيه سافر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا )قال:  اهلل عنهما
شراب فشربه نهارًا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة، قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: فصام رسول اهلل 

إذا ففي هذه األحاديث بيان جواز الفطر (   صلى اهلل عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر
 0يجوز  خرج من البلد وأما قبل ذلك فال

) مسألة وإذا سافر مايقصر فيه الصالة فال يفطر حتى يترك البيوت  مة رحمه اهللقال الموفق ابن قدا     
َواٍل:) قال رحمه اهلل: فأحوال المسافر في رمضان ثم ذكر  (وراء ظهره  ُلو الآُمَساِفُر ِمنآ َثاَلثَِة َأحآ  ثُمَّ اَل َيخآ

ُر َرَمَضاَن ِفي السََّفِر،َأَحُدَها ُخَل َعَليآِه َشهآ ِل الآِعلآِم ِخاَلًفا ِفي إبَاَحِة الآِفطآِر َلُه. : َأنآ يَدآ  َفاَل نـَعآَلُم بـَيآَن َأهآ
ُرُج ِفيَها، َوَما بـَعآ  الثَّاِني: َلِة الَِّتي َيخآ ِر لَيآاًل، فـََلُه الآِفطآُر ِفي َصِبيَحِة اللَّيـآ لِ َأنآ ُيَساِفَر ِفي َأثـآَناء الشَّهآ  َدَها، ِفي قـَوآ

ِل الآِعلآمِ   .َعامَِّة َأهآ
ِم  الثالث: ِم الثَّاِني َكَمنآ َسافـََر لَيآاًل، َوِفي إبَاَحِة ِفطآِر الآيَـوآ ُمُه ِفي الآيَـوآ أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، َفُحكآ

ِبيِل، ِرو بآِن ُشَرحآ ُل َعمآ ِطَر، َوُهَو قـَوآ َداُهَما، َلُه َأنآ يـُفآ َمَد ِرَوايـََتاِن، إحآ ،  الَِّذي َسافـََر ِفيِه َعنآ َأحآ َوالشَّعآِبيِّ
َرَة الآِغَفارِ  َحاَق، َوَداُود، َوابآِن الآُمنآِذِر، ِلَما َرَوى ُعبَـيآُد بآُن ُجبَـيآٍر، قَاَل: رَِكبآت َمَع َأِبي َبصآ يِّ ِفي َسِفيَنٍة ِمنآ َوِإسآ

ِر َرَمَضاَن، َفَدَفَع، ثُمَّ قـَرََّب َغَداَءُه، فـََلمآ ُيَجاِوزآ الآبُـ  طَاِط ِفي َشهآ َرِة، ثُمَّ قَاَل: الآُفسآ ُيوَت َحتَّى َدَعا بِالسُّفآ
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َرَة: َأتـَرآَغُب َعنآ ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ  ، قـُلآت: َأَلسآت تـََرى الآبـُُيوَت؟ قَاَل َأبُو َبصآ يآِه َوَسلََّم؟ اقـآَتِربآ
َتَمرَّ ِفي النـََّهاِر أَلَبَاَح الآِفطآَر، فَِإَذا ُوِجَد ِفي أَ فََأَكَل ـ َرَواُه َأبُو َداُود، َوأِلَنَّ السََّفَر َمعآًنى َلوآ وُ  ثـآَنائِِه ِجَد لَيآاًل َواسآ

َمآَريآِن الآَمنآُصوِص َعَليآِهَما ِفي إبَاَحِة الآِفطآِر ِبِهَما، فَأَبَاَحُه ِفي َأثـآَنا َأبَاَحُه َكالآَمَرضِ  َخرِ َوأِلَنَُّه َأَحُد األآ (  ِء النـََّهاِر َكاآلآ
(1) 

في بيته لجهله ، ثم انطلق هل  : عن رجل نوى السفر فأفطر رحمه اهلل سئل الشيخ ابن عثيمينلما و      
ته بيته فعليه القضاء حرام عليه أن يفطر وهو في بيته ، ولكن لو أفطر قبل مغادر عليه الكفارة ؟ فأجاب : 

  (2)( فقط
لو كان قبل خروجه من بلده إذا كان قد عزم على وهناك قول آخر في جواز األخذ بالرخصة للمسافر و      

وقال الحسن يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج وروي في المغني ) رحمه اهلل قال ابن قدامة،  السفر
نحوه عن عطاء وقد روى محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت 

ا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب قال الترمذي هذا حديث له راحلته ولبس ثياب السفر فدع
 (3)(حسن
ثبت عن أنس رضي اهلل عنه أنه كان عزم على السفر واستعد للسفر )رحمه اهلل وقال الشيخ ابن باز      

ولبس ثياب السفر فأكل قبل أن يسافر فسأله بعض أصحابه: هل هذا سنة؟ فقال: نعم سنة، وجاء عن أبي 
صرة الغفاري نحو ذلك فال حرج في ذلك، وإن صبر حتى يخرج فهو أحوط، وإن تهون عن السفر لزمه ب

 (4)( فيه الذي أفطر اإلتمام وقضاء اليوم
 

 وأما الحديث األول فهو حديث     
َلِميَّ قَاَل ِللنَِّبيِّ َعنآ َعاِئَشَة رضي اهلل عنها : ))  - 185 ٍرو اأَلسآ َزَة بآَن َعمآ : َأَأُصوُم ِفي السََّفِر ؟    َأنَّ َحمآ

 (( . فـََقاَل : إنآ ِشئآَت َفُصمآ َوِإنآ ِشئآَت فََأفآِطرآ   -وََكاَن َكِثيَر الصَِّياِم  -
في رواية لمسلم : إني رجل أسرد الصوم ، أفأصوم في السفر ؟ قال : ُصم إن شئت ، وأفطر إن وجاء      

 شئت 
المنهي عنه في الحديث هذا ليس من صيام الدهر (  جل أسرد الصومإني ر وقول حمزة رضي اهلل عته )     
إن أفطر األيام رحمه اهلل أحمد اإلمام أفتى لذا و صلى اهلل عليه وسلم )ال صام من صام الدهر( قال  يالذ

عيد الفطر وعيد األضحى وأيام ) وهي  امها فإنه قد سلم من هذا الحديثالخمسة التي حرم اهلل صي
  ( ثةالتشريق الثال
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في رواية لمسلم عن أبي ُمراوح عن حمزة بن عمرو األسلمي رضي اهلل عنه أنه قال : يا رسول اهلل و      
هي ) أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علّي جناح . فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 

    (ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه رخصة من اهلل ، فمن أخذ بها فحسن ،
وفي الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في ) كما في اإلحكام رحمه اهلل  قال ابن دقيق      

وربما استدل به من يجيز صوم رمضان في السفر فمنعوا الداللة  وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضانالسفر 
 (1) (من حيث ما ذكرناه ، من عدم الداللة على كونه صوم رمضان .

اهلل تعالى كان السفر غالًبا فيه المشقة خفَّف ولما   السفر   هذا الحديث في بيان حكم الصوم فيف     
 واليلزم الرخصة أن توجد المشقة ألن اآلية جاءت عامة حيث قال تعالى ، عن الصائم الصيام حال سفره 

ٌة ِمنآ َأيَّاٍم ُأَخَر{}َوَمنآ َكاَن َمرِيًضا َأوآ َعَلى َسَفٍر فَ  أنه ليس من البر  صلَّى اهلل عليه وسلَّم كما بين النبي  (2)ِعدَّ
 ))ليس من البرِّ الصيام في السفر((  بقوله
ورجحوا الفطر في  الفطر في سفر الطاعة، كالحجِّ والجهاد، وصلة الرحمجواز وقد أجمع العلماء على      

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

ألن  وليلة، ونحو ذلك من أحكام السفر أن يقصر الرباعية، أو أن يفطر في رمضان، أو يمسح أكثر من يوم
 وفي جواز الترخص إعانة على المعصية الرخص ال يجوز أن تتعلق بالمعاصي،

فرَّقوا بين من سافر سفر معصية أو سافر سفًرا مباًحا لكنه أتى فيه بمعصية، كما لو مع ان العلماء       
 فحرموا في االولى وأجازوا بالثانيةشرب في السفر المباح خمًرا، 

 
 ديثلحديث الثاني وهو ححكم الصيام في السفر فهذا يبينه اوأما      

ِطِر . َوال  ُكنَّا ُنَساِفُر َمَع النَِّبيِّ قَاَل : ))   َعنآ َأَنِس بآِن َماِلٍك  – 186 فـََلمآ يَِعِب الصَّاِئُم َعَلى الآُمفآ
ِطُر َعَلى الصَّائِمِ   (( . الآُمفآ

ر، فطفلم يُِعب الصائم على الم في رمضان  صلى اهلل عليه وسلمسافرنا مع رسول اهلل) ولفظ مسلم      
كنا نغزو مع   ) قال:  أبي سعيد الخدري  رضي اهلل عنهمسلم عن جاء عند و  (وال المفطر على الصائم 

طر، وال في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فال يجُد الصائم على المف صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل
 (المفطر على الصائم 

 ليه وسلمصلى اهلل عسافر رسول اهلل ) عنهما قال: صحيح  مسلم عن ابن عباس رضي اهلل جاء في و      
ه الناس، ثم أفطر حتى دخل عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب، فشربه نهارا ليرا في رمضان فصام حتى بلغ
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وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء  رضي اهلل عنهما فصام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمابن عباس مكة قال 
   ( أفطر
يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر روايات كانوا ففي هذه ال     

قوله : )يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ومن رحمه اهلل ولذا قال ابن حجر   ال يعاب عليهف
  ( وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن ، وهذا التفصيل هو المعتمد ، وهو نص رافع للنزاع

 ل :اف بين العلماء في حكم الصوم أو الفطر في السفر على ثالثة أقو وهنا وقع خال
قد بين ذلك و بين الصوم والفطر على حسب حالة الصائم على الجواز مذهب جمهور العلماء  -1

 الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل في حاالت ثالث :

ففي هذه الحالة يكون الصوم  إذا كان الصوم والفطر سواء ، بمعنى أن الصوم ال يؤثر عليه الحال األولى :
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 
وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه ل أن يكون الفطر أرفق به فهنا الفطر أفض الحال الثانية :

 مكروهاً ألن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة اهلل عز وجل .
أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حرامًا  والدليل ما رواه  الحال الثالثة :

ُهَما وفي آخره قال َصلَّى اللَُّه َعَليآِه َوَسلََّم ُأولَِئَك الآُعَصاُة ُأولَِئَك مسلم َعنآ َجاِبِر بآِن َعبآِد اللَِّه َرضِ  َي اللَُّه َعنـآ
(1) ( الآُعَصاُة 

 

أنه ال يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، وأن من صام في السفر لم ينعقد يرون  فهمأهل الظاهر  -2
ٌة ِمنآ َأيَّاٍم ُأَخَر َفعِ  ) عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالىصومه ووجب  هذا القول و ( دَّ

 0سنة الصحيحة الصريحة على بطالنهبل باطل لداللة ال ضعيف

أو المشقة الشديدة، وعليه فالصوم  جوز إال لمن خاف على نفسه الهالكن الفطر في السفر ال يأ  -3
 0في السفر واجب

لما جاء فالصيام في حقه مكروه، لكن إن شق عليه الصيام، والشك ان قول الجمهور هو الراجح      
صام لما خرج عام الفتح إلى مكة  أن النبي صلى اهلل عليه وسلم مسلم عن  جابر رضي اهلل عنهعند 

إن بعض الناس شق عليهم الصيام، وأمر الناس بالفطر،  ثم أفطر لما قيل له حتى بلغ  ُكراع الغميم
ن عكرمة ولفظه: فلما بلغ  الكديد بلغه أن أخرج هذه الزيادة  الطحاوي من طريق  أبي األسود ع

 له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صامالناس يشق عليهم الصيام وفي صحيح  مسلم عن  جابر  فقيل 
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فقال " أولئك العصاة ، أولئك العصاة"  وذلك ألن هؤالء الذين صاموا خالفوا أمره بالفطر، وصاموا مع 
 0شقةالم

سالمية بالمرء المسلم وأنها التكلفه مااليطيق بل يسمح له بالرخصة ويؤجر وهنا يعلم رفق الشريعة اال     
األفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، ومن صام فال حرج عليه؛ قال الشيخ ابن باز رحمه اهلل ) ، عليها

لحر، ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا. وهكذا الصحابة رضي اهلل عنهم. لكن إذا اشتد ا
وعظمت المشقة، تأكد الفطر، وكره الصوم للمسافر؛ ألنه صلى اهلل عليه وسلم لما رأى رجاًل قد ظلل 

( ولما  السفر ليس البر الصوم في )صائم؛ قال عليه الصالة والسالم: عليه في السفر من شدة الحر وهو 
( وفي  يكره أن تؤتى معصيته صه كماإن اهلل يحب أن تؤتى رخ )ه صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ثبت عن
( وال فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن  كما يحب أن تؤتى عزائمه )لفظ: 

فإن الجميع يشملهم اسم السفر، ويترخصون برخصه، واهلل سبحانه  لبواخر وبين من سافر في الطائراتوا
فهو  م ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة عليه وسلشرع للعباد أحكام السفر واإلقامة في عهده صلى اهلل

 (  ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه تغير األحوال وتنوع وسائل السفر سبحانه يعلم ما يقع من
 

 اما الحديث الثالث فهو حديث     
َنا َمَع َرُسوِل اللَِّه قَاَل : ))   َعنآ َأِبي الدَّرآَداِء  - 187 ِر َرَمَضاَن . ِفي َحرٍّ َشِديٍد ، َحتَّى ِفي شَ  َخَرجآ هآ

ِة الآَحرِّ إنآ َكاَن َأَحُدنَا لََيَضُع يََدُه َعَلى   ((  َوَعبآُد اللَِّه بآُن َرَواَحةَ  َوَما ِفيَنا َصائٌِم إالَّ َرُسوُل اللَِّه  رَأآِسِه ِمنآ ِشدَّ
كما في   رحمه اهللقال ابن دقيق  لذافي شهر رمضان كان هذا الحديث فيه التصريح بأن السفر       

وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر )  اإلحكام 
لحديث يرد وهذا ا القرآن من غير اعتبارهم لإلضماروالظاهرية خالفت فيه أو بعضهم بناء على ظاهر لفظ 

 (عليهم 
نهم كانوا مع النبي صلى اهلل عليه وسلم في سفر وكان ذلك في  عنه أرضي اهللبا الدرداء فهنا يبين لنا أ     

َحتَّى إنآ َكاَن َأَحُدنَا لََيَضُع يََدُه َعَلى رَأآِسِه )وكان الجو حار ومن شدته ماوصفه بقوله هر رمضان المبارك ش
ِة الآَحرِّ  هلل تعالى لهم ولم يكن ة ا( فكان الصحب الكريم رضي اهلل عنهم مفطرون وهذا بيان لرخصِمنآ ِشدَّ

ة سوى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعه الصحابي الجليل عبد اهلل بن رواحه صائما في هذه الرحل
والذي كان صائما مع رسول اهلل صلى منقبة وفضيلة لعبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه وهذه رضي اهلل عنه 

 جواز الفطر في رمضان حال السفر واهلل أعلموهذا الحديث فصل في بيان ،  اهلل عليه وسلم لوحده
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  6الدرس ال
 في هذا الدرس معنا ثالثة أحاديث فأولها حديث     

فـََرَأى زَِحامًا َوَرُجاًل  ِفي َسَفرٍ  َكاَن َرُسوُل اللَِّه َعنآ َجاِبِر بآِن َعبآِد اللَِّه رضي اهلل عنهما قَاَل : ))   - 188
ِلٍم   ((  قَاَل : لَيآَس ِمنآ الآِبرِّ الصَِّياُم ِفي السََّفرِ  َما َهَذا ؟ قَاُلوا : َصائِمٌ  اَل :َقدآ ظُلَِّل َعَليآِه ، فـَقَ  ٍظ ِلُمسآ َوِفي َلفآ

َصِة اللَِّه الَِّتي رَخََّص َلُكمآ : ))   (( . َعَليآُكمآ ِبُرخآ
َعِريِّ   َعنآ   (1)وجاءت رواية لهذا الحديث       َشآ :  قَاَل   - َأصآَحاِب السَِّقيَفِة  وََكاَن ِمنآ    - َكعآِب بآِن َعاِصٍم األآ

قال الحافظ ابن حجر ، مآَسَفِر أ مآِصَياُم ِفي أ مآِبرِّ أ : لَيآَس ِمنآ  يـَُقوُل   َم َصلَّى اللَُّه َعَليآِه َوَسلَّ   َسِمعآُت َرُسوَل اللَِّه  
ِل الآَيمَ  ) (2)رحمه اهلل  َتَمُل َأنآ َيُكوَن النَِّبيُّ َصلَّى َوَهِذِه لَُغٌة لِبَـعآِض َأهآ َعُلوَن اَلَم التـَّعآرِيِف ِميًما ، َوُيحآ ِن ، َيجآ

َتَمُل َأنآ َيُكوَن األآَ  َعِريَّ َكَذِلَك أِلَنَـَّها ُلَغُتُه ، َوُيحآ َشآ َعِريُّ َهَذا َنَطَق ِبَها َعَلى اللَُّه َعَليآِه َوَسلََّم َخاَطَب ِبَها ِبَهَذا األآ شآ
ِدي ، َأوآَجُه ِعنآ  ِلَف ِمنآ لَُغِتِه ، َفَحَمَلَها َعنآُه الرَّاِوي َعنآُه ، َوَأدَّاَها بِاللَّفآِظ الَِّذي َسِمَعَها ِبِه ، َوَهَذا الثَّاِنيَما أَ 

 (َواَللَُّه َأعآَلُم 
ِل النَِّبيِّ َصلَّى اللَّ  )بقوله لهذا الحديث البخاري رحمه اهلل ترجم واالمام       ُه َعَليآِه َوَسلََّم ِلَمنآ ظُلَِّل بَاب قـَوآ

َتدَّ الآَحرُّ لَيآَس ِمنآ الآبِ  ُم ِفي السََّفِر َعَليآِه َواشآ : َأَشاَر ِبَهِذِه التـَّرآَجَمة ِإَلى َأنَّ رحمه اهلل قال الحافظ ( رِّ الصَّوآ
له َصلَّى اللَّه َعَليآِه َوَسلََّم " لَيآَس ِمنآ الآِبرِّ الصِّيَ   اُم ِفي السََّفِر " َما ذََكَرُه ِمنآ الآَمَشقَِّة اهـَسَبب قـَوآ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وفي تلك  بن عبد اهلل أنهم كانوا في سفرفي هذا الحديث يبين لنا جابر 
( يعني وصل فيه ٌم زَِحامًا َوَرُجاًل َقدآ ظُلَِّل َعَليآِه ، فـََقاَل : َما َهَذا ؟ قَاُلوا : َصائِ األثناء شاهد عليه السالم )

قال ابن حجر ) وهذا يفيد أن الرجل تضرر بالصيام حتى احناج إلى أن  اإلعياء من جراء الصوم في السفر 
 (3)يجلس في الظل ولم أقف على اسم هذا الرجل (

له ) لَ  (لَيآَس ِمنآ الآِبرِّ الصَِّياُم ِفي السََّفرِ  عندها قال عليه السالم )      يآَس ِمنآ الآِبّر ِإَلخآ ( قال السندي : قـَوآ
 َأيآ ِمنآ الطَّاَعة َوالآِعَباَدة اهـ

االحاديث التي ورد في بعضهم  ال عندشكوقبل نهاية الكالم عن هذا الحديث أحب أن انبه على إ     
  (ليس من البّر الصوم في السفر ) عليه الصالة والسالم: فيها الصوم وبين قوله

نفى كون الصوم في السفر من ( يليس من البّر الصوم في السفرأن حديث ) فقالوا أن بينهما تعارض حيث
وأصحابه كانوا يصومون في السفر  أثبتت األحاديث األخرى أن النبي صلى اهلل عليه وسلمالبر،  بينما 

ويفطرون، ويصوم بعضهم ويفطر بعضهم، ولم يعب الصائم منهم على المفطر وال المفطر على الصائم ، 
 أن الصوم في السفر بر وليس إثما، كما أن الفطر ليس إثما أيضا.فدل على 

                                                           
(

1
 434ص  5ج كما في المسند  (
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 205ص  2جالتلخيص الحبير  (
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حمل الحديث األول على منع الصوم في السفر في حق من يضر به ويلحق به المشقة الظاهرة، أو في     
من يظن به اإلعراض عن الرخصة تشددا وتنطعا كما في حالة هذا الرجل الذي قد ظلل عليه وازدحم عليه 

ألن  ( أولئك العصاة) : هلل عليه وسلمصلى ا الصوم، وحال من قال فيهم النبي به من مشقةالناس لما أصا
دعا بقدح من ماء فرفعه حتى ينظر الناس إليه ثم  أن النبي صلى اهلل عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث: )

فقيل ) ي لفظ: وف ( أولئك العصاة شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة
جه مسلم من حديث جابر  فلما علم أخر  (الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت له إن الناس قد شق عليهم 

اما سماهم عصاة حاجة هؤالء إلى الفطر وأعلن لهم شربه ثم أخبر بأنهم مازالوا صي صلى اهلل عليه وسلم
اجتهم إليها، فأشبهت حالهم حال وإعراضهم عن الرخصة مع ح لمخالفتهم لهديه صلى اهلل عليه وسلم

 )فمن رغب عن سنتي فليس مني) فيهم: أولئك الذين قال 
 

الصوم في السفر في حق من ال يشق بيان جواز وحمل الحديث الثاني واألحاديث التي في معناه على      
ه حديث أبي به وال يؤدي به إلى ترك ما هو أولى منه من وجوه القرب األخرى، ويشهد لهذا الجمع ويؤيد

في رمضان فمنا الصائم  نه قال: )كنا نغزو مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمسعيد الخدري رضي اهلل ع
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 
 

( لَيآَس ِمنآ الآِبّر الصَِّيام ِفي السََّفر"وهو يتحدث عن حديث ) قال ابن القيم في تهذيب السنن لذا      
فـََهَذا َخَرَج َعَلى َشخآص ُمَعيٍَّن ، َرآُه َرُسول اللَّه َصلَّى اللَّه َعَليآِه َوَسلََّم َقدآ ظُلَِّل َعَليآِه ، َوَجِهده )  فقال 

م ، فـََقاَل هَ  َلغ ، َوَقدآ َفسَّحَ الصَّوآ ُلغ ِبَها َهَذا الآَمبـآ َسُه َحتَّى يـَبـآ نآَساُن نـَفآ ِهد اإلآِ  َذا الآَقوآل ، َأيآ : لَيآَس الآِبّر َأنآ ُيجآ
 (1)اللَّه َلُه ِفي الآِفطآر اهـ

 

ي ِمثآل َحاله َكأَنَُّه قَاَل وقال الخطابي رحمه اهلل : َهَذا َكاَلم َخَرَج َعَلى َسَبب فـَُهَو َمقآُصور َعَلى َمنآ َكاَن فِ      
م يـَُؤدِّيه ِإَلى ِمثآل َهِذِه الآَحال ، ِبَدلِيِل ِصَيام النَّ  ِبّي َصلَّى اللَّه لَيآَس ِمنآ الآِبّر َأنآ َيُصوم الآُمَساِفر ِإَذا َكاَن الصَّوآ

بين الصوم واإلفطارولو لم يكن  وبدليل خبر حمزة األسلمي وتخييره إياه َم ِفي َسَفره َعام الآَفتآحَعَليآِه َوَسلَّ 
  (2)(  الصوم برا لم يخيره فيه واهلل أعلم
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 الي بيان مشروعية الصوم وكذا الفطر في السفر وهو حديث لحديث التوفي ا     

ِطُر قَاَل : ِفي السََّفِر َفِمنَّا الصَّاِئُم ، َومِ  ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ ) قَاَل :  َعنآ َأَنِس بآِن َماِلٍك  -189 نَّا الآُمفآ
َس بَِيِدهِ  ثـَُرنَا ِظاًل : َصاِحُب الآِكَساِء . َوِمنَّا َمنآ يـَتَِّقي الشَّمآ ٍم َحارٍّ ، َوَأكآ  . قَاَل : َفَسَقَط فـَنَـَزلآَنا َمنآزاًِل ِفي يـَوآ

ا الرَِّكاَب  ِطُروَن َفَضَربُوا األَبآِنَيَة . َوَسَقوآ َم  ، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه الصُّوَّاُم ، َوقَاَم الآُمفآ ِطُروَن الآيَـوآ : َذَهَب الآُمفآ
رِ   باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العملعلى هذا الحديث بقوله رحمه اهلل مام مسلم وبوب اإل(  بِاأَلجآ

 أنهم لما كانوا مسافرين مع النبي صلى اهلل عليه لنا أنس بن مالك رضي اهلل عنهفي هذا الحديث يبين و 
رحمه قال ابن دقيق  (َفِمنَّا الصَّائُِم ، َوِمنَّا الآُمفآِطرُ )فقال  بين الصوم والفطر على فريقين وسلم انقسم الناس

تقرير النبي  از الصوم في السفر ووجه الداللةأما قوله " فمنا الصائم ومنا المفطر " فدليل على جو )اهلل 
 (للصائمين على صومهم 

مٍ )حيث قال سفرهم في يوم حار بن مالك رضي اهلل عنه أن  يتضح من كالم أنسو         فـَنَـَزلآَنا َمنآزاًِل ِفي يـَوآ
ثـَُرنَا ِظاًل َصاِحُب الآِكَساءِ  َس بَِيِدِه  َحارٍّ ، َوَأكآ ثـَُرنَا ِظاًل َصاِحُب الآِكَساِء  )قوله ( فَوِمنَّا َمنآ يـَتَِّقي الشَّمآ  (َوَأكآ

َس بَِيِدهِ والذي اليملك الكساء فإنه )، يعني الذي يّتقي الشمس بكسائه   ( يـَتَِّقي الشَّمآ
ِطُروَن َفَضَربُوا األَبآِنَيةَ عندها )، مشّقة الَجهد و ولشدة الحر لم يتحمل الصائمون فسقطوا من ال ( قَاَم الآُمفآ

ا الرَِّكابَ َوسَ  ) لقبة ونحوهاجمع بناء ، والمقصود به البيوت التي تُنصب وتُنـزع ، كالخباء وا هي ألبنيةاو  ( َقوآ
 اإلبل ، وجمعها : ركائب .وهي 
رِ قال : ) :  َرُسوُل اللَِّه  هذه الحالةفلما شاهد       َم بِاأَلجآ ِطُروَن الآيَـوآ أجر العامل بقدر يعني  ( َذَهَب الآُمفآ

 عمله ،  والمعنى هنا : ذهب المفطرون اليوم بأجر يزيد على أجر الصائمين .
      

 وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم " ذهب المفطرون اليوم باألجر " ففيه أمران : )رحمه اهلل  قال ابن دقيق
 قدم أوالها وأقواها .  حدهما : أنه إذا تعارضت المصالحأ

 والثاني : أن قوله رضي اهلل عنه " ذهب المفطرون اليوم باألجر " فيه وجهان : 
وال يراد مطلق  ، والمصالح التي جرت على أيديهمي فعلوها أحدهما : أن يراد باألجر أجر تلك األفعال الت

 األجر على سبيل العموم . 
الصوم فتحصل والثاني : أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغا ينغمر فيه أجر 

 أهـ (ويجعل كأن األجر كله للمفطرالمبالغة بسبب ذلك 
 

ومعنى الحديث واضح والقصد بيان أن األخذ برخصة الحديث )هذا رح وقالت اللجنة الدائمة عند ش     
 (الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من األخذ بالعزيمة وهو الصوم
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 هو حديث في بيان حكم تأخير قضاء رمضان إلى ماقبل رمضان التالي و وأما الحديث الثالث واألخير      
َتِطيُع َأنآ َأقآِضَي اَلتآ : ))  َعنآ َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَ  - 190 ُم ِمنآ َرَمَضاَن ، َفَما َأسآ َكاَن َيُكوُن َعَليَّ الصَّوآ

 (( . إالَّ ِفي َشعآَبانَ 
وفي رواية : ) قالت : إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما تقدر على      

 (تى يأتي شعبان  أن تقضيه مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ح
أي يمنعني الشغل برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وتعني قال االمام النووي عند شرح مسلم )     

بالشغل وبقولها في الحديث الثاني : ) فما تقدر على أن تقضيه ( أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها 
أوقاتها إن أراد ذلك ، وال تدري متى يريده ،  لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مترصدة الستمتاعه في جميع

 0ا فتفوتها عليه ، وهذا من األدبولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن ، وقد يكون له حاجة فيه
لحديث  أبي هريرة   م التطوع وزوجها حاضر إال بإذنهوقد اتفق العلماء على أن المرأة ال يحل لها صو      

كاة ، وإنما كانت تصومه في شعبان ؛ ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان في صحيح مسلم  في كتاب الز 
يصوم معظم شعبان فال حاجة له فيهن حينئذ في النهار ؛ وألنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان ، فإنه 

 (1)(ال يجوز تأخيره عنه 
الى قبيل رمضان االخر  ففي هذا الحديث بيان تأخير عائشة رضي اهلل عنها لصوم القضاء من رمضان     

 :يعني في شهر شعبان عندها يرد هنا مسألتين مهمتين
 حكم صيام النفل قبل الفرض االولى
 حكم تأخير القضاء الثانية

 

له أن وهي حكم صيام النفل قبل الفرض بمعنى أن من عليه أيام من رمضان هل يجوز  أما المسألة األولى
وراء وغيرها قبل صيام الفرض أم البد أن يتبع رمضان بصيام و يوم عاشيصوم تطوعا كالست من شوال أ

  ؟القضاء ثم يصوم النوافل
 وذلك ألمور : نعمنقول  هل يُتصّور أن عائشة رضي اهلل عنها لم تكن تصوم صيام تطّوع ؟قبل ذلك نقول 

ال يحل ) لسالم : لقوله عليه الصالة واأن تصوم وزوجها حاضر إال بإذنه  األول : انه ال يجوز للمرأة     
 (2)(للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه

الثاني : أن القضاء واجب وهو ُمقّدم على صيام التطوّع ، فال يُتصّور تقديم التطوّع والذّمة مشغولة      
 بالواجب .

                                                           
(
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سلم ، فقد  الثالث : تعليل عائشة رضي اهلل عنها لعدم صومها بأنه شغلها برسول اهلل صلى اهلل عليه و      
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 يَرِد إشكال ، وهو أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان له تسع نسوة ، أي أن عائشة رضي اهلل      

والجواب عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يطوف على نسائه ، ي غير يومها ها تستطيع أن تصوم فعن
 في الليلة الواحدة

 في الصحيحيناهلل عنها  رضي اوأما خبر عائشة فهو حديث ثابت عنهقال الشيخ ابن باز رحمه اهلل )      
إلى  ل صلى اهلل عليه وسلمما دامت تفطر ألجل حاجة الرسو  فال يظن بها أن تصوم النوافل وتؤخر الفرائض

أهله فكونها تفطر في النوافل من باب أولى فالحاصل على أنه ليس في عملها دليل على أنها كانت تصوم 
وم رمضان من أجل مكان رسول اهلل صلى اهلل النوافل لم تقل إني كنت أصوم النوافل بل قالت إنها تؤخر ص

أذن لها في ذلك أو رخص ال بل األمر واضح في أنها  لمعليه وسلم فهذا يدل على أنه صلى اهلل عليه وس
 (1)(أخرت من أجل مراعاة حاجة الرسول إليها عليه الصالة والسالم. 

 

فاختلف الفقهاء كما أننا نقول أن األولى أن يصوم الفرض ثم بعده النفل لكن من لم يستطع القضاء      
 في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان: 

حنفية يرونه جائزًا من غير  لكن ال المالكية والشافعية إلى جواز ذلكالجمهور من الحنفية و  فذهب     
 ودليل الجواز أن القضاء ليس واجباً على الفور.  هو جائز مع الكراهة كراهة والمالكية والشافعية يقولون

رواية الثانية عن اإلمام وال، وال يصح رم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضانوذهب الحنابلة إلى أنه يح     
والراجح ما ذهب  المرداوي في اإلنصاف: وهو الصوابأن التطوع قبل القضاء يجوز ويصح، قال:  أحمد

إليه الجمهور، وعليه فال حرج في صيام الستة أو نحوها كيوم عاشوراء قبل صيام ما عليك من رمضان، 
 (فال يدرك إن فاتذه األيام مضيق، ألن قضاء رمضان موسع فيه ، وصوم مثل ه

هذه مسألة فيها خالف في حكم تقديم النفل على الفرض في الصوم ) رحمه اهلل قال الشيخ ابن باز      
: )من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من عليه وسلم  صلى اهلل واألرجح أنه يبدأ بالقضاء لقولهبين أهل العلم 

يف يتبعه ستًا من شوال عليه أن يكمل أواًل شوال كان كصيام الدهر( فإذا كان ما صام بعض رمضان ك
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 

الخميس أو صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء والقضاء له وقت واسع من أن يبدأ بالست أو صيام االثنين و 

                                                           
(

1
 موقع 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 

 (1) (هللبما يسر ا
إن السنة أن يصوم اإلنسان الست من شوال بعد انتهاء قضاء )  رحمه اهلل وقال الشيخ ابن عثيمين     

رمضان ال قبله ، فلو كان عليه قضاء ثم صام السته قبل القضاء فإنه ال يحصل على ثوابها ، ألن النبي 
ل أنه صام نه فإنه ال يصح أن يقاقال : ) من صام رمضان ( ومن بقي عليه شيء م صلى اهلل عليه وسلم

 (2)( رمضان بل صام بعضه 
 

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

 رحمه اهلل ) ابن حجرقال الحافظ رضي اهلل عنها حديث عائشة مجيء رمضان التالي واستدلوا على ذلك ب
ُخَل َرَمَضان آَخُر     (3)(َويـُؤآَخذ ِمنآ ِحرآصَها َعَلى َذِلَك ِفي َشعآَبان َأنَُّه ال َيُجوز تَأآِخير الآَقَضاء َحتَّى يَدآ

 

 ال يخلو من حالين : فنقول أنه ن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي وهنا مسألة في حكم م     
 

فهذا به المرض حتى دخل رمضان التالي كما لو كان مريضًا واستمرَّ خير بعذر  : أن يكون التأ األولىالحالة 
 وليس عليه إال القضاء فقط .  إثم عليه في التأخير ألنه معذورال 

 

نه لم يقض حتى دخل : أن يكون تأخير القضاء بدون عذر ، كما لو تمكن من القضاء ولك الثانية ةالحال
القضاء بدون عذر ، واتفق األئمة على أن عليه القضاء ، ولكن اختلفوا  فهذا آثم بتأخير،  رمضان التالي

 هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو ال ؟ 
واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة   أن عليه اإلطعامرحمهم اهلل فذهب مالك والشافعي وأحمد 

 كأبي هريرة وابن عباس رضي اهلل عنهم . 
واستدل بأن اهلل تعالى لم يأمر َمنآ  عليه سوى القضاءام أبو حنيفة رحمه اهلل إلى أنه ال يجب وذهب اإلم

أفطر من رمضان إال بالقضاء فقط ولم يذكر اإلطعام ، قال اهلل تعالى : ) َوَمنآ َكاَن َمرِيًضا َأوآ َعَلى َسَفٍر 
ٌة ِمنآ َأيَّاٍم ُأَخَر (  (4)َفِعدَّ
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وأما أقوال الصحابة فإن في  )اهلل وهو يقرر عدم وجوب اإلطعام مين رحمه وقال الشيخ ابن عثي     
حجتها نظرًا إذا خالفت ظاهر القرآن ، وهنا إيجاب اإلطعام مخالف لظاهر القرآن ، ألن اهلل تعالى لم 

به إال يوجب إال عدة من أيام أخر ، ولم يوجب أكثر من ذلك ، وعليه فال نلزم عباد اهلل بما لم يلزمهم اهلل 
بدليل تبرأ به الذمة ، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي اهلل عنهم يمكن أن يحمل على سبيل 

ن الصيام إال أنه يأثم االستحباب ال على سبيل الوجوب ، فالصحيح في هذه المسألة أنه ال يلزمه أكثر م
  (1)(بالتأخير 

 

                                                           
(
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اديث مختلف أحكامها علنا أن نتكلم عنها باختصار في هذا الدرس بقي معنا في هذا الباب ستة أح     
 بإذن اهلل تعالى فأولها حديث 

(( .  َمنآ َماَت َوَعَليآِه ِصَياٌم َصاَم َعنآُه َولِيُّهُ قَاَل : ))  َعنآ َعاِئَشَة رضي اهلل عنها : َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  - 191
َرَجُه َأبُو َداُود َوقَاَل " هَ  َمَد بآِن َحنآَبٍل " .َوَأخآ ُل َأحآ ِر ، َوُهَو قـَوآ  َذا ِفي النَّذآ

ن أمي إ اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقالت ) أن امرأة أتت رسول رضي اهلل عنهوفي رواية ابن عباس      
فدين اهلل  )قالت : نعم  قال  (ت لو كان عليها دين أكنت تقضينه أرأي )ماتت وعليها صوم شهر فقال 

 ) جاء رجل . . . وذكر نحوه ( .  رضي اهلل عنهوفي رواية عن ابن عباس  اء  ( أحق بالقض
بعد هذا  رحمه اهلل ليس من عادته سياق األقوال وال اإلشارة إلى الخالف ، وإنما أشار إليهعليه المصنف 

 في المسألة وجود خالف الحديث ليبين 
 نكرة في سياق الشرط فتُعمّ فصيام جاءت هنا " َليآِه ِصَياٌم َمنآ َماَت َوعَ قوله عليه الصالة والسالم " أما      

السالم أن من مات وكان في ذمته أيام سواء من رمضان أو من أيام أوجبها على الصالة و فهنا بين عليه 
 نفسه كالنذر فيجب على وليه أن يصوم عنه

ًا  ألن الولي هنا خرج هو القريب عمومه المسألة يحسن أن نعرف الولي ، و وقبل الخوض في هذ     
 يجوز أن يصوم عنه غير القريبوعليه فمخرج الغالب ، أو ألنه األوآلى 

: وال يختص ذلك بالولي ، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ ؛ ألنه رحمه اهلل قال ابن قدامة      
 (1)ن عنه . اهـ تبرع فأشبه قضاء الدي

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

 (2)(الولي الصوم عنه بل يستحب 
ن يصّح قضاؤه من كل الدَّين ، والدَّيقضاء شّبه ذلك بأنه وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل : و      

 (3) ( ل أحد ال يختص ذلك بالولد أحد ، فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من ك
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اختلف العلماء عند شرحه لمسلم )  رحمه اهلل قال االمام النوويأما مسألة قضاء الصوم عن الميت       
 فيه وللشافعي أو نذر أو غيره ، هل يقضى عن فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان ، أو قضاء

 :المسألة قوالن مشهوران 
 عنه ، وال يصح عن ميت صوم أصال ال يصام  أشهرهما     
يستحب لوليه أن يصوم عنه ، ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ، وال يحتاج إلى إطعام عنه ،  والثاني     

ا الجامعون بين الفقه أصحابن اوهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده ، وهو الذي صححه محققو 
والحديث لهذه األحاديث الصحيحة الصريحة ، وأما الحديث الوارد " من مات وعليه صيام أطعم عنه " 

 (1)(فليس بثابت 
وقال ابن القيم رحمه اهلل ) ويصام عنه النذر دون الفرض األصلي وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهذا      

صالة فكما اليصلي أحد عن أحد وأما النذر فهو التزام في الذمة الصحيح ألن فرض الصيام جار مجرى ال
 (2)(بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه وهذا محض الفقه

 من حالين : تخلو الن هذه المسألة بين أ في المغنيرحمه اهلل ابن قدامة و      
 من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم: أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر  أحدهما

ألنه  ُحكي عن طاوس وقتادة أنهما قاال يجب اإلطعام عنهو  شيء عليه في قول أكثر أهل العلمفهذا ال 
 ّم إذا ترك الصيام لعجزه عنه .ر صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب اإلطعام عنه كالشيخ الهِ 

قال كالحج   بل إمكان فعله ، فسقطب عليه قمات من يجفإنه حق هلل تعالى وجب بالشرع الراجح و      
( : " واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ، ثم لم يفرط في 7/26في "عون المعبود" )

القضاء حتى مات فإنه ال شيء عليه ، وال يجب اإلطعام عنه ، غير قتادة فإنه قال : يطعم عنه . وُحكي 
 ذلك أيضا عن طاووس " انتهى .

سكين ، وهذا قول أكثر : أن يموت بعد إمكان القضاء ، فالواجب أن يُطعم عنه لكل يوم م لحال الثانيا 
ُروي ذلك عن عائشة وابن عباس ، وبه قال مالك والليث واألوزاعي والثوري والشافعي  أهل العلم

 (3)وأبو عبيد في الصحيح عنهم . اهـ والخزرجي وابن علية 
قال عمر بن الخطاب : إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان آخر ُأطعم  الصحابةوبهذا أفتى غير واحد من 

 رواه عبد الرزاق . عنه عن كل يوم نصف صاع من بُـرّ 
ضان ، فقال : يُطعم . وفي النذر  ُيصام وابن عباس رضي اهلل عنهما ُروي عنه أنه أفتى في قضاء رم     
 رواه عبد الرزاق . عنه 
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من مات وعليه )  لنبي صلى اهلل عليه وسلم قال:ابن عمر  رضي اهلل عنهما أن ا واستدلوا بحديث     
قال  الترمذي:  الصحيح عن ابن عمر  موقوف قوله   (ًا صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين

 في القديم إلى أنه يصام عنه،وكذا قالت عائشة وابن عباس رضي اهلل عنهم وذهب الشافعي 
ول هو الراجح لداللة الحديث، وألن ما روي عن  ابن عباس وعائشة  فيه مقال كما ذكر وهذا الق     

 الحافظ في الفتح، ووردت عنهما روايات صحيحة بالصيام.
 

وهو رحمه اهلل قال الشيخ ابن باز لذا  في أن هذا الحديث خاص بصوم النذر كما أنه وقع إشكال     
م وليس خاصًا بالنذر، وقد روي عن بعض األئمة كأحمد وجماعة الصواب أنه عايعلق على هذا الحديث ) 

لرسول صلى اهلل أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح وال دليل عليه والصواب أنه عام؛ ألن ا
 حته من حديث عائشة رضي اهلل عنهامتفق على ص ات وعليه صيام صام عنه وليه()من معليه وسلم قال: 
نذر، وال يجوز تخصيص كالم النبي صلى اهلل عليه وسلم إال بالدليل؛ ألن حديث النبي ولم يقل: صوم ال

عليه الصالة والسالم عام يعم صوم النذر وصوم رمضان إذا تأخر المسلم في قضائه تكاساًل مع القدرة أو 
 ( زأ ذلكن أقاربه، وإن صام غيره أجصوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب م

 
كل يام كلها أو يتوازعها األقارب  ارب بالصيام فال مانع أن يصوم األكما أنه إذا رغب الولي أو أحد االق     

 واحد يوما فال بأس ان شاء اهلل
 

 والحديث الثاني وهو حديث
فـََقاَل : يَا َرُسوَل اللَِّه ،  ِبيِّ َجاَء رَُجٌل إَلى النَّ َعنآ َعبآِد اللَِّه بآِن َعبَّاٍس رضي اهلل عنهما قَاَل : ))  - 192

رٍ إنَّ أُمِّي َما ُم َشهآ َها َصوآ َها ؟ فـََقاَل : َلوآ َكاَن َعَلى ُأمَِّك َديآٌن َأُكنآَت قَاضِ  َتتآ َوَعَليـآ َها ؟ قَاَل : َأفََأقآِضيِه َعنـآ َيُه َعنـآ
 (( . قَاَل : َفَديآُن اللَِّه َأَحقُّ َأنآ يـُقآَضى نـََعمآ 

َتتآ َجاَءِت امآَرَأٌة إَلى َرُسوِل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم فـََقاَلتآ : يَا َرُسوَل اللَِّه ، إنَّ أُمِّي َماايٍَة : )) َوِفي ِروَ 
رٍ  ُم َنذآ َها َصوآ َها ؟ فـََقاَل : َأرََأيآِت َلوآ َكاَن َعَلى ُأمِِّك َديآٌن فـََقَضيآِتيِه ، َأَكاَن َذِلَك  َوَعَليـآ َها ؟ َأفََأُصوُم َعنـآ يـَُؤدِّي َعنـآ

 (( . فـََقاَلتآ : نـََعمآ . قَاَل :  َفُصوِمي َعنآ ُأمِّكِ 
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن سعد بن عبادة رحمه اهلل ما رواه البخاري منها لحديث لروايات جاء      

بل أن تقضيه استفتى النبي صلى اهلل عليه وسلم في نذر كان على أمه ، فتوفيت قرضي اهلل عنه األنصاري 
 ، فأفتاه أن يقضيه عنها 
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عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي رحمه اهلل وفي رواية للبخاري       
صلى اهلل عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم ، 

 ن ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا اهلل ، فاهلل أحق بالوفاء .حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دي
فقال : باب من شّبه أصال معلومًا بأصل ُمبيَّن وقد بّين النبي رحمه اهلل وبّوب عليه اإلمام البخاري      

 صلى اهلل عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل .
نه قضاء الصوم على من مات ألمشروعية وهذه االحاديث متممة لما قلنا في الحديث السابق وهو      

 حق من حقوق اهلل تعالى
 

 أما الحديث الثالث معنا وهو في بيان تعجيل الفطور وهو حديث      
ِل بآِن َسعآٍد السَّاِعِديِّ  – 193 ال يـََزاُل النَّاُس ِبَخيآٍر َما         قَاَل : ))  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َعنآ َسهآ

 زاد أبو ذر في حديثه )) وأخروا السحور (( أخرجه أحمدو  ( .(َعجَُّلوا الآِفطآَر 
فاق ودليله هذا الحديث وفيه مستحب بات تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب) رحمه اهلل قال ابن دقيق      

ال يزالون بخير  ولعل هذا هو السبب في كون الناس دليل على المتشيعة ، الذين يؤخرون إلى ظهور النجم
 (1)(وال يزالون بخير ما فعلوا السنة كانوا داخلين في فعل خالف السنةألنهم إذا أخروه   طرما عجلوا الف

اإلمام  ىى اهلل عليه وسلم في استحباب تعجيل الفطر ، رو النبي صل تواترت األحاديث عن كما انه قد     
كب من الشام فطفق عن ابن المسيب عن أبيه قال: كنت جالساً عند عمر إذ جاءه ر  عبد الرزاق في مصنفه

لن يزالوا بخير ما فعلوا  عمر يستخبر عن حالهم فقال :هل يعجل أهل الشام الفطر؟ قال : نعم ، قال:
 (2)(تظروا النجوم انتظار أهل العراق ذلك ولم ين

: قال اإلمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه اهلل تعالى )جر العسقالني رحمه اهلل تعالى : قال اإلمام ابن ح     
 (3)(ر وتأخير السحور صحاح متواترة أحاديث تعجيل اإلفطا

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

ر ماداموا محافظين على هذه ومعناه ال يزال أمر األمة منتظمًا وهم بخي )وقال اإلمام النووي رحمه اهلل      
 .(5)(ذلك عالمة على فساد يقعون فيه  السنة ، وإذا أخروه كان
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وقال المناوي رحمه اهلل : ألن تعجيله بعد تيقن الغروب من سنن المرسلين ، فمن حافظ عليه تخلق      
شعار أهل البدع ،  بأخالقهم ؛ وألن فيه مخالفة أهل الكتاب في تأخيرهم إلى اشتباك النجوم ، وفي ملتنا

 (1)(فمن خالفهم واتبع السنة لم يزل بخير 
وخالصة كالم أهل العلم في شرح هذا الحديث أن تعجيل الفطر سنة عظيمة من سنن المصطفى      

، وأن الدوام عليها عالمة من عالمات بقاء الخير وظهوره في هذه األمة ، وأن  صلى اهلل عليه وسلم
 وقد يكون هذا الشر هو ترك السنة و تركها عالمة على ظهور شر في هذه األمة ،التفريط في هذه السنة أ

 
 وأما الحديث الرابع وهو حديث     

َبَل اللَّيآُل ِمنآ َهُهَناإَذا أَ : ))  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعنآ ُعَمَر بآِن الآَخطَّاِب  - 194 بـََر النـََّهاُر ِمنآ َوَأدآ  قـآ
 ( دآ َأفآَطَر الصَّائِمُ فـَقَ َهُهَنا 
عاصم بن عمر بن الخطاب  عن هشام بن عروة  قال سمعت أبي يقول سمعت وعند البخاري عن      

إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها )أبيه  رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ( هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم

أبو سعيد الخدري  حين غاب متى يحل فطر الصائم وأفطر  بابرحمه اهلل يه االمام البخاري وعلق عل     
دخلنا على أبي  عن أبيه قال : من طريق عبد الواحد بن أيمن ) رحمه اهلل وقال ابن حجر  قرص الشمس

لشمس لم لما تحقق غروب االلة منه أن أبا سعيد ووجه الد فطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب سعيد  فأ
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 
َبَل اللَّيآُل ِمنآ َهُهَنا )) قوله : )و       َوَأدآبـََر  ) ( أي : من جهة المشرق ، والمراد به وجود الظلمة حساإَذا َأقـآ

 0 ( أي : دخل في وقت الفطرفـََقدآ َأفآَطَر الصَّائِمُ  يعني : ِمن جهة المغرب ) (النـََّهاُر ِمنآ َهُهَنا 
جاء في فيض القدير ) إذا أقبل الليل يعني ظلمته من ههنا أي من جهة المشرق إذ الظلمة تبدو منه      

 (3)وأدبر النهار أي ضوءه من هنا من جهة المغرب(
جعل النتهاء الصوم عالمة واضحة  وهي غروب الشمس ودخول الليل كما في فهنا نقول أن الشرع      

ويعرف الليل بغروب الشمس قال اإلمام   (4)هذا الحديث وقبله آية البقرة ) ثم أتموا الصيام إلى الليل ( 
لمقصود بالغروب هو وا (5)) ينقضي الصوم ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين ( رحمه اهلل النووي

                                                           
(

1
 583ص  6فيض القدير  ج (

(
2
 232ص  4فتح الباري ج  (

(
3
 291ص  1فيض القدير ج (

(
4
 187البقرة  (

(
5
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غياب قرص الشمس كامال  قال شيخ االسالم ابن تيمية رحمه اهلل ) إذا غاب قرص الشمس حينئذ يفطر 
 (1)الصائم ويزول وقت النهي وال أثر لما يبقى في األفق من الحمرة الشديدة في شيء من األحكام (

 اليخلو من حالتين:وننبه في هذا الموضوع إلى أن الصائم 
يكون في مكان يتمكن من رؤية غروب الشمس كمن هو في الصحراء وبمكان فضاء ففي  إما أن -1

 0هذه الحالة يفطر عند غياب كامل قرص الشمس 

وإما أن يكون في مكان تتعذر فيه الرؤية كمن هو في المدن أو وجوده في مكان يحول بينه وبين  -2
ب الشمس عن ناظريه بل نظر الشمس لوجود جبال ونحوها ففي هذه الحالة اليكتفي بغيا

يجب االنتظار حتى تختفي أشعتها قال االمام النووي رحمه اهلل ) وأما في العمران فاالعتبار 
 (2)بأن اليرى شيء من شعاعها على الجدران ويقبل الظالم من المشرق (

 
دهما وقد يكون أح إقبال الليل وإدبار النهار يأعن اإلقبال واإلدبار متالزمان) رحمه اهلل قال ابن دقيق    

ما يستر البصر  فيستدل بالظاهر على الخفي ، كما لو كان في جهة المغرب أظهر للعين في بعض المواضع
 (3) (تدل بطلوع الليل على غروب الشمس وكان المشرق بارزا ظاهرا فيس عن إدراك الغروب

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

 
  ثم ختم المصنف هذا الباب بحديثين عن الوصال اولهما حديث     

. قَالُوا : إنََّك  َعنآ الآِوَصالِ  نـََهى َرُسوُل اللَِّه َعنآ َعبآِد اللَِّه بآِن ُعَمَر رضي اهلل عنهما قَاَل : ))  - 195
َقى اِصلُ تـُوَ  ُت َكَهيآَئِتُكمآ ، إنِّي ُأطآَعَم َوُأسآ  (( . َوَرَواُه َأبُو ُهَريـآَرَة َوَعاِئَشُة َوَأَنُس بآُن َماِلٍك .  قَاَل : إنِّي َلسآ

 الِوصال : هو وصل الصوم متابعة بعضه بعضًا دون فطر َأوسحور ثم عرف المصنف الوصال بقوله      
: هو أن رحمه اهلل وقال ابن األثير ، ابعة الصوم دون اإلفطار بالليل هو مت : رحمه اهلل ال القاضي عياضوق

َميآن أو أيَّاما . ِطَر يـَوآ  ال يـُفآ
 

ِريِّ  - 196 ِلٍم َعنآ َأِبي َسِعيٍد الآُخدآ  (( . فَأَيُُّكمآ َأرَاَد َأنآ يـَُواِصَل فـَلآيـَُواِصلآ إَلى السََّحرِ : ))  َوِلُمسآ
نزيه ؟ فيه وجهان أحدهما أنه  وهل هو كراهة تحريم ؟ أو هو كراهة ترح المهذب )جاء في المجموع ش     

ألنه إنما نهى عنه حتى ال يضعف عن  والثاني أنه كراهة تنزيه، ألن النهي يقتضي التحريم  كراهة تحريم 
                                                           

(
1
 169شرح عمدة الفقة ص (

(
2
 29ص  3المجموع ج (

(
3
 27ص 2إحكام األحكام  ج (
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إلى الصوم ، وذلك أمر غير محقق فلم يتعلق به إثم ، فإن واصل لم يبطل صومه ؛ ألن النهي ال يرجع 
اتفق أصحابنا وغيرهم على أن الوصال ال يبطل الصوم سواء حرمناه أو   ثم قال ) (الصوم فال يوجب بطالنه

اتفقت نصوص  الشافعي  واألصحاب على أن الوصال من خصائص رسول اهلل صلى اهلل عليه  00هناه كر 
له صلى اهلل عليه وسلم كذا  وسلم فهو مكروه في حقنا ، إما كراهة تحريم على الصحيح وإما تنزيه ، ومباح

فرق هو قربة في حقه ، وقد نبه صلى اهلل عليه وسلم على ال )الشافعي والجمهور وقال إمام الحرمين  قاله
واختلف أصحابنا  (ي أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني إني لست كهيئتكم إن )بيننا وبينه في ذلك بقوله : 

حدهما وهو األصح أن معناه أعطي قوة الطاعم الشارب في تأويل هذا الحديث على وجهين مشهورين أ
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 

 (1)البالغ يشغل عنهما (والشراب والحب 
في حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت : كما  بالصائمينرحمة هو الحكمة من النهي عن الوصال و      

قال  النهي عن التعّمق والتكّلف وأيضا (2)( نـََهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الوصال رَحمة لهم
صلى اهلل عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم ،  : باب الوصال ونهى النبيرحمه اهلل اإلمام البخاري 

َره ِمن الـتـََّعمُّق .  وما يُكآ
ِريِّ قول المصنف و وَ  الرواية الثانيةهو ما جاء في و وصال جائز وهناك       ِلٍم َعنآ َأِبي َسِعيٍد الآُخدآ رضي ِلُمسآ

: قالوا : وهذا إباحة رحمه اهلل قال القرطبي  (3)(ى السََّحِر فـَلآيـَُواِصلآ إلَ  ) فَأَيُُّكمآ َأرَاَد َأنآ يـَُواِصلَ : اهلل عنه 
وم ، وبه قال أحمد غاية في الوصال لمن أراده ، ومنع من اتصال يوم بيأخير الفطر إلى السََّحر ، وهو لت

 (4)(وابن وهب صاحب مالك  وإسحاق
بن المنذر وابن خزيمة وذهب أحمد وإسحاق وا) في الفتحابن حجر رحمه اهلل كما قال الحافظ       

ِريِّ  وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد وهذا الوصال اليترتب  الآُخدآ
 (5)عليه شيء مما يترتب على غيره إال أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إال أنه يؤخره (

                                                           
(
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 8الدرس
 بَاُب َأفآَضِل الصَِّياِم َوَغيآرِهِ 

 
عدة  دبعض االحكام المتفرقة حول الصوم والمصنف عليه رحمة اهلل أور رس سنتحدث عن في هذا الد     

     وأولها حديث فقط سنقف في هذا الدرس مع ثالثة منها في هذا الباب أحاديث 
ِرو بآِن الآَعاِص رضي اهلل عنهما قَاَل : ))  - 197 ِبَر َرُسوُل اللَِّه َعنآ َعبآِد اللَِّه بآِن َعمآ نِّي َأُقوُل : َواَللَِّه أَ  ُأخآ

ُت أَلُصوَمنَّ النـََّهاَر ، َوأَلقُ  فـَُقلآُت َلُه :  (َأنآَت الَِّذي قـُلآَت َذِلَك ) :   فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ، وَمنَّ اللَّيآَل َما ِعشآ
َتِطيُع َذِلكَ فَ ) فـََقاَل :  ،ُتُه ، بِأَِبي َأنآَت َوأُمِّي َقدآ قـُلآ  ِر َثالثََة  مآ َوَأفآِطرآ ، َوُقمآ َوَنمآ َفصُ  ِإنََّك ال َتسآ َوُصمآ ِمنآ الشَّهآ

ِر َأمآثَاِلَهاَأيَّاٍم فَِإنَّ الآ  ِر َوذَ  َحَسَنَة ِبَعشآ  َفُصمآ )قَاَل :  ي ُأِطيُق َأفآَضَل ِمنآ َذِلَك قـُلآُت : فَِإنِّ  (ِلَك ِمثآُل ِصَياِم الدَّهآ
َميآِن  مًا َوَأفآِطرآ يـَوآ مًا َوأَ ) قَاَل :  ِطيُق َأفآَضَل ِمنآ َذِلَك : أُ قـُلآُت  (يـَوآ ماً َفُصمآ يـَوآ َفَذِلَك ِمثآُل ِصَياِم َداُود   فآِطرآ يـَوآ
 (( .ال َأفآَضَل ِمنآ َذِلَك ) قَاَل : ُأِطيُق َأفآَضَل ِمنآ َذِلَك  فـَُقلآُت : إنِّي (َوُهَو َأفآَضُل الصَِّياِم 

َم فـَوآقَ َوِفي ِرَوايٍَة : ))   ِم َأِخي َداُود  ال َصوآ ِر  –َصوآ ماً  –َشطآَر الدَّهآ ماً َوَأفآِطرآ يـَوآ  (( . ُصمآ يـَوآ
وجاء  (باب حق الجسم في الصومباب صوم الدهر  وأورده في باب )رحمه اهلل بوب البخاري االمام      

قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يا عبد اهلل رضي اهلل عنهما عبد اهلل بن عمرو بن العاص  يف رواية عن )

بلى يا رسول اهلل قال فال تفعل صم وأفطر وقم ومن فإن جلسدك أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت 

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 

ل فصم صيام نيب اهلل داود عليه السالم وال تزد عليه قلت وما كان صيام نيب اهلل داود عليه السالم أجد قوة قا

(قال نصف الدهر فكان عبد اهلل يقول بعد ما كرب يا ليتين قبلت رخصة النيب صلى اهلل عليه وسلم 
(1) 

ِبَر َرُسوُل اللَِّه أُ )) رضي اهلل عنهما عبداهلل بن عمرو بن العاص  هذا الحديث يقول فيو       ( والذي  خآ
َأنآَكَحِني في رواية قال رضي اهلل عنه :  جاءوالسبب في ذلك ما رضي اهلل عنه أخبره والده عمرو بن العاص 

أَُلَها َعنآ بـَعآِلَها ، فـَتَـُقوُل : نِعآَم الرَُّجُل مِ  نآ َرُجٍل َلمآ َيطَأآ لََنا َأِبي امآَرَأًة َذاَت َحَسٍب ، َفَكاَن يـَتَـَعاَهُد َكنََّتُه ، فـََيسآ
َناُه . فـََلمَّا طَاَل َذِلَك َعَليآ  ِه ذََكَر ِللنَِّبيِّ َصلَّى اهللُ َعَليآِه َوَسلََّم فـََقاَل : الَقِني ِفَراًشا ، َوَلمآ يـَُفتِّشآ لََنا َكنَـًفا ُمنآُذ َأتـَيـآ

 (2)(00 بِِه ، فـََلِقيُتُه بـَعآدُ 
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ِبَر َرُسوُل اللَِّه ) قوله في و       جواز شكاية َمن و فيه جواز اإلخبار باسم الشخص عند االستفتاء  ( ُأخآ
 وليس هذا من النميمة خالف السنة ، ورفع أمره إلى من بيده إصالحه ،

ُت   وقوله      يعني مدة حياتي ولذا بوب عليه االمام ( : َواَللَِّه أَلُصوَمنَّ النـََّهاَر ، َوأَلُقوَمنَّ اللَّيآَل َما ِعشآ
وهو في معنى  يمينرضي اهلل عنهما يعتبر عبد اهلل بن عمرو كالم و  ) باب صوم الدهر (رحمه اهلل البخاري 

ألنه سيصوم ربما أن اليمين لم تقع  ى اهلل عليه وسلم أمره بالكفارةأنه صلفي هذا الحديث يأتي ولم  النذر
 ولم يُنقل هر وإما أن يكون ُأِمر بالكفارةصيام داود ، وهو في معنى صيام الد

فـَُقلآُت َلُه :  ابقبل الِعتوهذا من باب التثبت  (َأنآَت الَِّذي قـُلآَت َذِلَك ؟):   قَاَل َرُسوُل اللَِّه  عندها     
َتِطيُع َذِلَك )  ُتُه ، بِأَِبي َأنآَت َوأُمِّي َقدآ قـُلآ  فإنك ال الن هذا االمر سيشق عليك ( فـََقاَل : فَِإنََّك ال َتسآ

 فإن لزوجك عليك حقا )ذلك قال له عليه الصالة والسالم تستطيع ذلك مع أداء الحقوق الواجبة عليه ول
 ( ويحتمل أن يكون زور جمع زائر)قال ابن التين  ( سدك عليك حقا وِلَزوآِرك عليك حقا ، ولج

الحالة الراهنة لما علمه  ) فإنك ال تستطيع ذلك ( يحتمل أن يريد به قوله ) رحمه اهلل  وقال ابن حجر     
من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة ويفوت به ما هو أهم من  النبي صلى اهلل عليه وسلم

ويحتمل أن يريد به ما سيأتي بعد إذا كبر وعجز كما اتفق له سواء ، وكره أن يوظف على نفسه شيئا ذلك ، 
 (1)( تركه لما تقرر من ذم من فعل ذلك من العبادة ثم يعجز عنه في

 

رضي اهلل  قال عبد اهللمشقة من الصيام حدث لعبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما بعدما كُبر وبالفعل      
َصة رسول اهلل صلى اهلل ) عنه قال النووي ولذا جاء في عمدة الفاري )   (2)( عليه وسلم فليتني قَِبلآُت رُخآ

 وسلمصلى اهلل عليه   هللمعناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول ا
قلت  و قبل الرخصة فأخذ باألخففشق عليه فعله لعجزه ، ولم يعجبه أن يتركه اللتزامه له ، فتمنى أن ل

ومع عجزه وتمنيه األخذ بالرخصة لم يترك العمل بما التزمه بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف وكان يقول 
 (3)(ألن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عدل به لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره 

 

يعني البد من الموازنة في ( مآ َوَأفآِطرآ ، َوُقمآ َوَنمآ َفصُ  )لخير إذا رغبت بابعد ذلك قال له عليه السالم      
ِر َثالثََة َأيَّاٍم فَِإنَّ الآ )  ثم أرشده للصوم فقال،  والصوم والفطر  واليقظةاالمور بين النوم  َحَسَنَة ُصمآ ِمنآ الشَّهآ

ثَاِلَها ِر َأمآ رِ  بَِعشآ صمت ثالثة أيام من الشهر كأنك صمت الشهر كله الن  يعني إذا(  َوَذِلَك ِمثآُل ِصَياِم الدَّهآ
ثَاِلَها) ِر َأمآ رضي لكن همة عبد اهلل بن عمرو ،  فعند ذلك كأنك صمت العام كله وهو الدهر ( الآَحَسَنَة بَِعشآ

فقال له فضل ( يعني أقوى على ماهو أفَِإنِّي ُأِطيُق َأفآَضَل ِمنآ َذِلكَ ) أقوى من ثالثة أيام لذا قالاهلل عنهما 
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َميآنِ  َفُصمآ  )عليه السالم  مًا َوَأفآِطرآ يـَوآ ماً قَاَل : َفصُ  : ُأِطيُق َأفآَضَل ِمنآ َذِلكَ قـُلآُت  يـَوآ مًا َوَأفآِطرآ يـَوآ َفَذِلَك  مآ يـَوآ
ال  َوِفي ِرَوايٍَة : ))  ولذا جاء في الرواية التي ذكرها المصنف هنا بقوله( وهو خير الصيام  ِمثآُل ِصَياِم َداُود

ِم َأِخي َداُود  َق َصوآ َم فـَوآ ِر  –َصوآ ماً  –َشطآَر الدَّهآ مًا َوَأفآِطرآ يـَوآ لذا لم يقبل النبي عليه السالم منه  (( ُصمآ يـَوآ
 يعني أن من صام خالف صيام داود فقد خالف السنة  (ال َأفآَضَل ِمنآ َذِلَك  أكثر من ذلك فقال )

، فإن  فصم صيام نبي اهلل داود في هذه الرواية اختصار قالفتح ) كما في الرحمه اهلل   قال ابن حجر      
فصم يوما وأفطر ) ويأتي في الباب بعده :  (ل جمعة ثالثة أيام فصم من ك ) في رواية حسين  المذكورة

(  خمسا ) قلت : يا رسول اهلل قال : (الثة أيام يكفيك من كل شهر ث )وفي رواية أبي المليح   (يومين 
إحدى ) قال  قلت : يا رسول اهلل  (تسعا ) قال :  يا رسول اهلل قلت :(  سبعا)  قالا رسول اهلل قلت : ي

 (1) (عشرة 
عدا األيام المنهي عن طبعا  –م كل يوم و صكمن ين توقف  دو يام ببقي أن نبين حكم تتابع صيام األ     

، وقد اختلف أهل العلم صوم الدهررعي في االصطالح الش ُيَسمَّىفهذا  – وأيام التشريق صيامها كالعيدين
 في حكمه على قولين :

 

، واختيار ابن  : ينهى عن صوم الدهر مطلقا ، إما على وجه الكراهة ، كما هو مذهب الحنفية القول األول
أو على وجه  (2) قدامة ، وابن تيمية من الحنابلة خالفا للمذهب ، وهو اختيار اللجنة الدائمة لإلفتاء

  كما ذهب إليه ابن حزم .التحريم ،  
َبََد (ب واستدل أصحاب هذا القول      وعند مسلم   (3)قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) اَل َصاَم َمنآ َصاَم األآ

َر ُكلَُّه ؟ من حديث  عمر رضي اهلل عنه أنه سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) َكيآَف ِبَمنآ َيُصوُم الدَّهآ
 (4)اَل َأفآَطَر ( قَاَل : اَل َصاَم وَ 

يعني  –األيام  الذي يقوى عندي أن صوم الدهر مكروه وإن لم يصم هذه) ل ابن قدامة رحمه اهلل قا     
الضعف ، وشبه فإن صامها قد فعل محرما ، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة و  -العيد والتشريق 

 (6)( ال يحل صوم الدهر أصال  )  ا في المحلىكم  بن حزم رحمه اهللل ااوق  (5)(التبتل المنهي عنه 
 

والشافعية فقد أما المالكية  : يستحب صوم الدهر وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة القول الثاني
واالستحباب مقيد بأن ال يؤدي صوم  لجوازوأما الحنابلة فنصوصهم جاءت بلفظ اصرحوا باالستحباب 
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ضررا على نفسه ، فإن أدى لذلك فيكره حينئذ  ق والواجبات ، أو يخافالدهر إلى تقصير في أداء الحقو 
 عند الشافعية والحنابلة ، ويجوز عند المالكية .

مكروه لمن خاف به ضررا  -غير العيد والتشريق  -وصوم الدهر  )لإلمام النووي :  وجاء في المنهاج     
 (1)( ومستحب لغيره أو فوت حق

خاف  ) ويجوز صوم الدهر ولم يكره إذا لم يترك به حقا وال من كتب الحنابلة عوجاء في  كشاف القنا      
 (2)محرما (فإن صامها فقد فعل  ( يومي العيدين وأيام التشريق) الخمسة ضررا ، ولم يصم هذه األيام 
ه عموم اآليات واألحاديث الدالة على فضل العبادة وعمل الخير ، ومنها قولبواستدل أصحاب هذا القول 

ُر َأمآثَاِلَها (   (3)تعالى : ) َمنآ َجاَء بِالآَحَسَنِة فـََلُه َعشآ
ينا من ) كنا نعد أولئك ف عمر أنه سئل عن صيام الدهر فقال عن ابن ) يقول النووي رحمه اهلل :      

م وعن أنس قال : ) كان أبو طلحة ال يصوم على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلالسابقين ( رواه البيهقي 
رواه من أجل الغزو ، فلما قبض النبي صلى اهلل عليه وسلم لم أره مفطرا إال يوم الفطر أو األضحى ( 

 (4) ( البخاري في صحيحه
هذا الحديث نستفيد أن الناس في أمر العبادة مختلفون فمنهم من يفتح له باب في الصالة  ومن     

قال )  رحمه اهللقال الحافظ الذهبي ،  هكذاو ومنهم في الصيام ومنهم في الجهاد ومنهم في العلم 
َكَتَب عبد اهلل بن عبد العزيز الُعَمرّي العابد إلى اإلمام مالك يحضُّه إلى االنفراد  البر  الحافظ ابن عبد

والعمل ، ويـَرآَغب به عن االجتماع إليه في الِعلآم ، فكتب إليه مالك : إن اهلل عز وجل َقَسم األعمال كما 
زاق ، فـَُرّب رَُجٍل فُِتح له في الصالة ولم يُفتح له في الصوم ، وآخر فُِتح له في الصدقة ولم يُفتح َقَسم األر 

له في الصيام ، وآخر فُِتح له في الجهاد ولم يُفتح له في الصالة ، ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال 
فيه بدون ما أنت فيه ، وأرجو أن يكون   البر ، وقد رضيت بما فُِتَح اهلل لي فيه من ذلك ، وما أظن ما أنا

 (5) (كالنا على خير ، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما ُقِسَم له ، والسالم
قال إسماعيل بن أبي ُأَويآس: كتب عبد اهلل الُعمرّي إلى مالك، وابن أبي ) تاريخ اإلسالم وجاء في      

علماء تميلون إلى الدنيا وتلبسون اللين، وتدعون  ذئب، وغيرهما بُكُتب أغَلَظ لهم فيها، وقال: أنتم
 (6) (التقشف، فكتب له ابن أبي ذئب كتابًا أغلظ له، وجاَوبه مالك جواب فقيه
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 وأما الحديث الثاني وهو حديث     
ِرو بآِن الآَعاِص رضَي اهلُل عنهما قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه  - 198 ِم إنَّ َأَحبَّ الصَِّيا))  : َعنآ َعبآِد اللَِّه بآِن َعمآ

 وُم ثـُلُثَُه َويـََناُم ُسُدَسهُ َكاَن يـََناُم ِنصآَف اللَّيآِل ، َويـَقُ   ِة إَلى اللَِّه َصالُة َداُودَوَأَحبَّ الصَّال إَلى اللَِّه ِصَياُم َداُود
ماً  ِطُر يـَوآ ماً َويـُفآ  (( .  وََكاَن َيُصوُم يـَوآ

فهذا الحديث يبين حالة نبي اهلل داود ،  ابق ولكن فيه زيادة علموهذا الحديث مشابه للحديث الس     
ل صاحب ملك وعلو منزلة ملك نبي، وهو قدوة لكمن الملك فهو  يعليه السالم في العبادة على ما أوت

فرغم ما آتاه اهلل تعالى من الملك الذي تزهو به النفس، وبه تنال كل المتع واللذات فإن داود  في عبادته
 .م يصرفه الجاه والغنى عن العبادةسالم لم يغره ملك الدنيا عن حقيقة اآلخرة، ولعليه ال

أن أحب الصيام الى اهلل هو صيام داود عليه السالم وقد جاء مبينا كما في الحديث : هذا ومعنى      
 الحديث السابق وهو صيام يوم وإفطار يوم

يقوم  ثم (1)حيث كان ينام نصف الليل  ليه السالمصالة نبي اهلل داود عفهي أفضل صالة الليل ما أ     
  ام سدسه إلى الفجربعد ذلك للصالة ، فيصلي ثلث الليل ، ثم ين

ٍم َأوَّل اللَّيآل ،  ابن حجر قال الحافظ      رحمه اهلل :" قَاَل الآُمَهلَّب : َكاَن َداُوَد َعَليآِه السَّاَلم ُيِجّم نـَفآسه بِنَـوآ
َترِيح بِهِ ثُمَّ يـَُقوم ِفي الآ  ِم َما َيسآ َتِدرآك بِالنـَّوآ له ، ثُمَّ َيسآ  َوقآت الَِّذي يـَُناِدي اللَّه ِفيِه : َهلآ ِمنآ َساِئل َفُأعآِطَيُه ُسؤآ

ذ بِالرِّفآِق لِلنـَّفآ  ،لآِقَيام ِفي بَِقيَّة اللَّيآل ِمنآ َنَصب ا َخآ ل األآ ِس الَِّتي َوِإنََّما َصاَرتآ َهِذِه الطَّرِيَقة َأَحّب ِمنآ َأجآ
َها السَّآَمة ، َوَقدآ َقاَل َصلَّى اللَّه َعَليآِه َوَسلََّم " ِإنَّ اللَّ  َشى ِمنـآ  (2)( ه اَل َيَمّل َحتَّى َتَملُّوا ُيخآ

ِل َهَذا الآَوصآف ،  )  وقال ابن القيم رحمه اهلل      َوُهَو َما َوَهَذا َصرِيح ِفي َأنَُّه ِإنََّما َكاَن َأَحّب ِإَلى اللَّه أِلَجآ
َتِعين ِبَها َعَلى الآ   (3)(ِقَيام بِالآُحُقوِق يـََتَخلَّل الصَِّيام َوالآِقَيام ِمنآ الرَّاَحة الَِّتي تجّم ِبَها نـَفآسه ، َوَيسآ

التهجد في الليل من أفضل العبادات وهو أفضل الصلوات بعد ) ابن عثيمين رحمه اهلل الشيخ وقال      
فضل من صالة النهار والسيما في الثلث األخير منه ، وأفضل تجزئة لليل صالة الفرائض ، فصالة الليل أ

داود : كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم يفعل ذلك 
دس أفضل صالة الليل ما كان بعد النصف إلى أن يبقى س وعلى هذا فنقول أحيانا بل األغلب عليه ذلك

  (4)( الليل 
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 أما الحديث الثالث واالخير معنا فهو حديث      
َعَتيآ  َأوآَصاِني َخِليِلي قَاَل : ))  َعنآ َأِبي ُهَريـآَرَة  - 199 ٍر ، َورَكآ بَِثالٍث ِصَياِم َثالثَِة َأيَّاٍم ِمنآ ُكلِّ َشهآ

 (( . الضَُّحى ، َوَأنآ ُأوتَِر قـَبآَل َأنآ َأنَامَ 
جاء في لسان العرب ) (  َأوآَصاِني َخِليِلي  ) ُهَريـآَرَة  وَأبِ الصحابي الجليل الحديث يقول  في هذا     

الصداقة يقال خاللت الرجل خالال وقال اللحياني إنه لكريم الخل والخلة كالهما الآُخلَّة و قال الزجاج 
  (1)بالكسر أي كريم المصادقة والموادة واإلخاء ( 

 :بثالثة أمور قد أوصاه عليه السالم يخبرنا أبا هريرة رضي اهلل عنه أن النبي  في هذا الحديثو      
رٍ ) فأولها ن الحسنة لدهر كما مر معنا في أول الدرس ألنها تعدل صيام ا( فإِصَياِم َثالثَِة َأيَّاٍم ِمنآ ُكلِّ َشهآ

ُتِلف في تعيينوهذه األيام هي التي تسمى أيام البيض وقد بعشر أمثالها   هذه األيام على أقوال : اخآ
  ِبَحِديث أبياستدلوا ( و  15،  14،  13م بأيام البيض ) فّسره جماعة من الصحابة رضي اهلل عنه -1

ثالث ذر رضي اهلل عنه : أَمَرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثالثة أيام البيض : 
بن عبد اهلل عن النبي صلى اهلل عليه و سلم  وِبَحِديث جرير  (2)( وأربع عشرة وخمس عشرة  ةعشر 

صبيحة ثالثة عشرة ، وأربع عشرة ،  كل شهر صيام الدهر ، أيام البيضصيام ثالثة أيام ِمن   ) قال :
 إذا صمت من الشهر ثالثة أيام ، َفُصم ثالث ) وبقوله عليه الصالة والسالم :  (3)(وخمس عشرة 

 (4)(  عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة
قال اإلمام البخاري رحمه اهلل : باب صيام أيام البيض : ثالث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس ولذا      

فهو عشرة ثم روى بإسناده عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : أوصاني خليلي صلى اهلل عليه وسلم بثالث 
أقوى األقوال ؛ ألنه ِفعآل النبي وهذا ، ة أيام من كل شهر ثالام أيام البيض ، ِلمن كان يصوم ثيُرجِّح صي

 صلى اهلل عليه وسلم وقوله .
 الثالث عشر  األيام البيض هي) رحمه اهلل قال الشيخ ابن باز  نه اليحدد بيوم معينمنهم من يرى أ -2

والرابع عشر والخامس عشر، هذه األيام البيض، يعني التي ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بالشمس 
فإذا صامها في العشر األول أو في الوسطى  مستحب، وإن صام في غيرها فال بأس والنهار، صيامها

 (أفضل إن صامها في أيام البيض فهوأو في األخيرة فكله طيب، و 
هذه األيام الثالثة يجوز أن تصام متوالية )فتاوى المجموع كما في  رحمه اهللوقال الشيخ ابن عثيمين      

ن أول الشهر ، أو من وسطه ، أو من آخره ، واألمر واسع وهلل الحمد ، أو متفرقة ، ويجوز أن تكون م
أكان رسول اهلل صلى   عليه وسلم ، وقد سئلت عائشة رضي اهلل عنهاحيث لم يعين رسول اهلل صلى اهلل
                                                           

(
1
 147ص  5لسان العرب ج (

(
2
 2422 لنسائيرواه ا (

(
3
 2/137الترغيب والترهيب وفي   2419رواه النسائي   (

(
4
 761لأللباني سنن الترمذي صحيح  (
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 من أي الشهر كان يصوم ؟ قالت :، فقيل :  من كل شهر ثالثة أيام ؟ قالت : نعم اهلل عليه وسلم يصوم 
لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل ، ألنها  (1)(كن يبالي من أي الشهر يصوم م يل

 (األيام البيض 
وقد اكتشف العلم الحديث فضل صيام الثالثة البيض من كل شهر، حيث تشهد هذه األيام سطوع في      

ء، مما يؤدي إلى تهيج في دمه، القمر، ويكون فيها على هيئة البدر، فيكون جسم اإلنسان مليء بالما
  مزاجية )غير منتظمة(ليالي، بحيث تكون متقلبة و الغيرات على النفس البشرية في هذه وتطرأ العديد من الت

في هذه األيام تحديدًا لوحظ تجمع العدد األكبر من الناس في البارات وأماكن التي ُيشرب فيها الخمر، و 
وقد أجرى احد العلماء تجاُرب على ذلك، فاتضح أن نسبة ج، شاردي الذهن، ويكونون متقلبي المزا 

السوائل في الجسم تزداد في أجسامهم، مما يؤثر على سلوكياتهم وتصرفاتهم التي توصف بالمذمومة، وفي 
ن نسبة السوائل هذا الصدد تتضح الحكمة التامة من صيام األيام البيض، وذلك ألن الصيام يقلل م

ويتجنب تأثير الجاذبية األرضية في تلك سوائل، الطبيعية في الجسم، وألن الصائم يمتنع عن تناول ال
األيام، حيث إن الصيام يتحكم بالقوى البشرية وتكبت جموحها حتى ال يقع في معصية، تغضب اهلل عز 

 صيام يتقرب العبد من اهلل عز وجل، ويسيطر على قوى النفس ورغباتها، فال يجنح إال لطاعة اهلل.ال، فوجل
      

َعَتيآ الضَُّحى ، َوَأنآ ُأوتَِر قـَبآَل َأنآ َأنَامَ وفي آخر الحديث جاءت الوصية )      وقد بينا معانيها في  ( َورَكآ
 (2) أبوابها
هي  تعالى أن أحب الصالة الى اهلل، هناك إشارة إلى ث والذي قبله هنا أنبه على مسألة في هذا الحدي     

الصالة والسالم وصى الحبيب عليه الثلث من الليل لكن هنا أ وهي أن تكون فيعليه السالم صالة داوود 
لقيام الليل والوتر هو  فضل وقت، فنقول الشك أن أن ينام رضي اهلل عنه بان يصلي الوتر قبل أهريرة  أبا
صالة قبل النوم كما  ال يقوم فيشرع له اللكن من شق عليه أو كان في علمه أ ، خير لمن قدر عليهث األالثل

 رضي اهلل عنه واهلل أعلم بي هريرةكان من حالة أ

                                                           
(

1
 1160 رواه مسلم (

(
2
 في باب صفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم (
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 9الدرس 
      
ن في خمسة أحاديث فأولها حديثي بَاُب َأفآَضِل الصَِّياِم َوَغيآرِهِ  أحاديث في هذا الباب وهوفي بقي معنا      

 بيان حكم صيام يوم الجمعة وهو حديث 
ِم  َسَألآُت َجاِبَر بآَن َعبآِد اللَِّه َأنـََهى النَِّبيُّ َعنآ ُمَحمَِّد بآِن َعبَّاِد بآِن َجعآَفٍر قَاَل : ))  - 200 ِم يـَوآ َعنآ َصوآ

ِلٌم )) َوَربِّ الآَكعآَبةِ   (( . الآُجُمَعِة ؟ قَاَل : نـََعمآ (( َوزَاَد ُمسآ
َم الآُجُمَعِة ، إالَّ َأنآ يـَُقوُل : ))  قَاَل : َسِمعآُت َرُسوَل اللَِّه  َعنآ َأِبي ُهَريـآَرَة  – 201 ال َيُصوَمنَّ َأَحدُُكمآ يـَوآ

ماً بـَعآَدهُ  َلُه ، َأوآ يـَوآ ماً قـَبـآ  (( . َيُصوَم يـَوآ
 

رضي اهلل عنهما وهو يطوف  جابر بن عبد اهلل سألت قال محمد بن عباد بن جعفر عن  ونص الرواية      
 )وفي رواية   (الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت أنهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن صيام يومبالبيت 

ال تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، وال تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين األيام ، إال أن يكون 
 (في صوم يصومه أحدكم 

ماجاء في حديث جويرية بنت الحارث رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم دخل ومن ذلك      
عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال ) أصمت أمس ( قالت ال قال ) أتريدين أن تصومي غدا ( قالت ال 

 (1)قال ) فأفطري ( 
داللة الظاهرة لقول حاديث الوفي هذه األ حاديث )رحمه اهلل بعد أن ساق هذه األقال االمام النووي      

فإن وموافقيهم ، وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إال أن يوافق عادة له ، جمهور أصحاب الشافعي 
وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا ، فوافق يوم الجمعة لم  وصله بيوم قبله أو بعده ، أو

لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ، ومن به يقتدى  ي الموطأ؛ لهذه األحاديث وأما قول مالك ف يكره
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 

قال الداودي  من ،  معذور ؛ فإنه لم يبلغهم يوم الجمعة ، فيتعين القول به  ومالك صو ثبت النهي عن 
 (2)( لم يبلغ  مالكا  هذا الحديث ، ولو بلغه لم يخالفه أصحاب مالك 

وهذا  )رحمه اهلل قال ابن قدامة صوم يوم الجمعة إذا لم يكن قرن بيوم غيره  يكره هوبهذا يعلم أن     
يه ُمَعلَّل ِبُكون أن المكروه إفراده حديث يدل على ال   (3) (ها لم َتُصم أمآس وال َغًدا ألن نـَهآ

                                                           
(

1
  1986 لبخاريرواه ا (

(
2
 210ص  2النووي على شرح مسلم ج  (

(
3
 53ص  3المغني ج  (
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إذا كان أحد يصوم يوم مسنون أو واجب مثال إذا وافق صيام فيما يدخل  ال ن النهي كما ننبه على أ     
و أعرفة يوم ُجمعة  لو وافق يوم ال كراهة ، وال يُنهى عنه ومثلهيوما ويُفِطر يوما ، فوافق يوم الجمعة ، ف

َره إفراد يوم الجمعة بالصوم ، إالَّ أن يُواِفق ذلك صوًما كان يصومه )  رحمه اهلل قال ابن قدامةعاشوراء  ويُكآ
نص عليه أحمد ، في رواية األثرم قال : قيل ، يوًما فيوافق صومه يوم الجمعة ، مثل من يصوم يوما ويـُفآِطر 

َرد ، ثم قال : إالَّ أن يكون في صيام ك ألبي عبد اهلل : صيام يوم الجمعة ان ؟ فذكر حديث النهي أن يـُفآ
َرد فال  قال : قلت : رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما ، فوقع ِفطره يوم الخميس ، يصومه ، وأما أن يـُفآ

َرًدا ؟ فقال : هذا اآلن لم يتعّمد صومه  ،  خاصةوصومه يوم الجمعة ، وِفطآره يوم السبت ، فصام الجمعة ُمفآ
 . (1) (إنما ُكرِه أن يتعّمد الجمعة 

يجوز للمسلم أن يصوم يوم  أفتت اللجنة الدائمة بانهفقد  وكذلك الحكم في قضاء ماعليه من رمضان     
 .قضاء عن يوم رمضان ولو منفرداً  الجمعة

 يكره صيام يوم الجمعة إال في حاالت وهي:نه نقول أ وخالصة ما تقدم     
 كمن يصوم يوماً ويفطر يوماً.  عادة بصيام من كان له -1
 من صام يوماً قبله أو يوماً بعده. -2
ألنه يصوم هذا اليوم ليس ألنه يوم الجمعة، بل ألنه  كيوم عرفة أو عاشوراء  يسن صيامهإن وافق يومًا  -3

 يوم عرفة أو يوم عاشوراء.
نذر أن يصوم في مناسبة معينة  من كان عليه صيام واجب كمن أراد قضاء ما أفطر في رمضان أو -4

 فوقعت في يوم الجمعة، فيجوز له الصيام؛ ألنه ال يصوم يوم الجمعة تخصيصاً له.
 

 قال العلماء عند شرح مسلم ) رحمه اهلل قال النوويوأما الحكمة من نهي صوم يوم الجمعة فكما      
لغسل والتبكير إلى الصالة وانتظارها من ا وم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادةأن ي في النهي عنه والحكمة

فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا  )الذكر بعدها ؛ لقول اهلل تعالى  واستماع الخطبة وإكثار
وغير ذلك من العبادات في يومها ، فاستحب الفطر فيه ، فيكون أعون له ( من فضل اهلل واذكروا اهلل كثيرا 

شاط وانشراح لها ، والتذاذ بها من غير ملل وال سآمة ، وهو نظير الحاج يوم على هذه الوظائف وأدائها بن
لو كان كذلك لم يزل النهي  ق تقريره لهذه الحكمة ، فإن قيلعرفة  بعرفة ،  فإن السنة له الفطر كما سب

بعده ما  والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى ، فالجواب : أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو
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 

                                                           
(

1
 المصدر السابق (
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وظائف يوم الجمعة  افتتن قوم بالسبت ، وهذا ضعيف منتقض بصالة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من
وتعظيمه ، وقيل : سبب النهي لئال يعتقد وجوبه ، وهذا ضعيف منتقض بيوم االثنين فإنه يندب صومه وال 

 (1) (اء وغير ذلك ، فالصواب ما قدمنا واهلل أعلميلتفت إلى هذا االحتمال البعيد ، وبيوم عرفة ويوم عاشور 
 

غير أن يكون عادًة، وال مقروناً بيوٍم قبله أو بعده، اختلف فيه  تطوعاً من إفراد يوم السبت بالصيام وأما     
  على قولين: أهل العلم

 

قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم  وهو القول األول:
التشبه باليهود، فعن وذلك ألن في إفراده بالصوم تعظيمًا له فيحصل  يكره إفراد يوم السبت بالصومأنه 

تَـَرَض اللَُّه ) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عبد اهلل بن ُبسر قال: قال  َم السَّبآِت ِإال ِفيَما افـآ ال َتُصوُموا يـَوآ
ُضغآُه َعَليآُكمآ، فَِإنآ َلمآ َيِجدآ َأَحدُُكمآ ِإال ِلَحاَء ِعَنَبٍة، َأوآ ُعوَد  القشرة التي هي  بةومعنى لحاء عن (2)(َشَجَرٍة فـَلآَيمآ

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.

َم السَّبآِت ِبِصَياٍم أَلنَّ الآيَـُهو  وقَاَل اإلمام الترمذي رحمه اهلل: " َوَمعآَنى َكَراَهِتِه ِفي َهَذا َأنآ  َد َيُخصَّ الرَُّجُل يـَوآ
َم السَّبآِت   (3)( تـَُعظُِّم يـَوآ

) قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت بالصوم والمكروه إفراده فإن صام معه رحمه اهلل وقال ابن قدامة      
أن  ) الحالة الخامسة سبت بالصيامإفراد يوم الفي الشيخ ابن العثيمين رحمه اهلل قال و  (4)غيره لم يكره ( 

 (5)(  في النهي َعنآهُ  َيُخصَُّه بصوم َتَطوُّع؛ فيفرده بالصوم؛ فهذا محل النَّهي إن َصحَّ الحديثُ 
 

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

لبقاء إباحة التطوع على أصلها، إذ لم يصح عندهم في النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم حديٌث يعتمد 
 عليه.
أكثر وأدلتهم حديث أم سلمة قالت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم األحد      

 (6)مما يصوم من األيام ويقول ) إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم (

                                                           
(

1
 210ص  2النووي على شرح مسلم ج  (

(
2
 960في االرواء  وصححه األلباني1726وابن ماجه  744والترمذي 2421 رواه أبو داود  (

(
3
 120ص  3سنن الترمذي ج  (

(
4
 52ص  3المغني ج (

(
5
 57ص  20سائل الشيخ ابن عثيمين  كتاب الصيام ج مجموع فتاوى ور (

(
6
 عليه بالضعفحكم و 1099برقم لسلسلة الضعيفة في ا وجاء  323ص 6ه احمد جروا  (
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ور الحديث المذك قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل عندما سئل عن صوم يوم السبت منفردا )     
لألحاديث الصحيحة معروف وموجود في بلوغ المرام في كتاب الصيام وهو حديث ضعيف شاذ ومخالف 

  (1)واألحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على جواز صوم يوم السبت تطوعا (  000
 

 وأما الحديث الثالث معنا فهو في بيان حكم صيام العيدين وذلك ماجاء في حديث      

ُمُه َسعآُد بآُن ُعبَـيآٍد  - 202 َلى ابآِن َأزآَهَر َواسآ ت الآِعيَد َمَع ُعَمَر بآِن َشِهدآ قَاَل : ))  -َعنآ َأِبي ُعبَـيآٍد َموآ
َماِن نـََهى َرُسوُل اللَِّه  الآَخطَّاِب  ُم ِفطآرُِكمآ ِمنآ ِصيَ  َعنآ ِصَياِمِهَما فـََقاَل : َهَذاِن يـَوآ ُم اآلَخُر يـَوآ اِمُكمآ ، َوالآيَـوآ

 ((  تَأآُكُلوَن ِفيِه ِمنآ ُنُسِكُكمآ 
هذه الرواية التي و ، يوم الفطر ويوم األضحىب النهي عن صوم رحمه اهلل با مام مسلموبوب عليه اإل     

ت العيد مع عمر بن ) قال :  ورواية مسلم بلفظ  صنف رحمه اهلل هي رواية البخاريأوردها الم َشِهدآ
الخطاب رضي اهلل عنه ، فجاء َفَصلَّى ، ثم انصرف فخطب الناس ، فقال : إن هذين يومان نهى رسول اهلل 

  (خر يوم تأكلون فيه ِمن ُنُسِككم ؛ يوم فطركم من صيامكم ، واآل صلى اهلل عليه وسلم عن صيامهما
يوم   عليه وسلم نهى عن صيام يومينأن رسول اهلل صلى اهلل) وفي حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه      

 .(2)( األضحى ويوم الفطر 
ن م يال ما استثنإ الثالثة بعد عيد األضحى يامتحريم صيام أيام التشريق وهي األ ويلحق في هذا     

ق أن يصمن إال لمن لم يجد لم يرخص في أيام التشري) رضي اهلل عنهم قاال : ابن عمر  عائشة وحديث 
  (3)(الهدي

ُم اآلَخُر  )اهلل عنه كانت في يوم عيد ِفطآر لقوله رضي اهلل عنه الذي يظهر أن ُخطبة عمر رضي و       َوالآيَـوآ
 فلو كان يوم عيد أضحى َلَما قال اليوم اآلخر .  (مآ ُكُلوَن ِفيِه ِمنآ ُنُسِككُ تَأآ 
أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي ) : رحمه اهلل النهي هنا يقتضي التحريم قال ابن قدامة و 

، أو كان له  ن يصوم العيدألو نََذر لكن ، لنذر المطلق ، والقضاء والكفارة عنه ، ُمَحرَّم في التطوع ، وا
فق يوم العيد ، فال يجوز له الصيام قال زياد بن جبير في رواية للبخاري : قال : كنت مع ابن عمر صوم فوا

، فسأله رجل فقال : نذرت أن أصوم كل يوم ثالثاء أو أربعاء ما ِعشآت ، فـََوافـَقآُت هذا اليوم يوم النحر ، 
 .(4)(عاد عليه فقال : ِمثآله ، ال يزيد عليه فقال : أَمر اهلل ِبوفاء النذر ، ونُِهينا أن َنصوم يوم النحر ، فأ

وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ، سواء صامهما  )رحمه اهلل قال النووي      
ال  والجمهور متعمدا لعينهما ، قال  الشافعي ولو نذر صومهما ذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلكعن ن

                                                           
(

1
 412ص  15مجموع فتاوى ومقاالت ابن باز  ج (

(
2
 1138 رواه مسلم (

(
3
 (1894رواه البخاري ) (

(
4
 52ص  3المغني ج (
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ويلزمه قضاؤهما ، قال : فإن صامهما أجزاه ،  وقال أبو حنيفة : ينعقد ماينعقد نذره وال يلزمه قضاؤه
 (1) (وخالف الناس كلهم في ذلك 

والعلة في وجوب فطرهما وتحريم صيامهما على ما ذكره العلماء بالنسبة لعيد الفطر هي الفصل في      
ضحى فألجل النسك المتقرب وأما عيد األ،  هر رمضان وبيان حده بفطر ما بعدهالصوم، وإظهار تمام ش

 بذبحه ليؤكل منه ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى.
 

وفي الحديث داللة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما )رحمه اهلل قال ابن دقيق      
تمس إلى مثل يتعلق بوقته من األحكام ، كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد ، فإن الحاجة 

وفيه دليل على جواز ي يوم األضحى : األكل من النسك ذلك ، وفيه إشعار وتلويح بأن علة اإلفطار ف
وأجاز األكل إال من جزاء الصيد ، وفدية  ق بعض الفقهاء بين الهدي والنسكاألكل من النسك ، وقد فر 
ء الصيد وما وجب ي كجزاوجعل الهد ، وهدي التطوع إذا عطب قبل محلهاألذى ، ونذر المساكين 

 (2) (لنقص في حج أو عمرة 
 

 وأما الحديث الرابع وهو حديث      
ِريِّ  - 203 ِم يـَوآ  نـََهى َرُسوُل اللَِّه قَاَل : ))  َعنآ َأِبي َسِعيٍد الآُخدآ رِ َعنآ َصوآ َوَعنآ ،  َميآِن : الآِفطآِر َوالنَّحآ

َتِبَي الرَُّجُل فِ  ِب الآَواِحِد ، َوَعنآ الصَّالِة بـَعآَد الصُّبآِح َوالآَعصآرِ الصَّمَّاِء ، َوَأنآ َيحآ ِلٌم بَِتَماِمِه .  (( ي الثَـّوآ َرَجُه ُمسآ َأخآ
َم فـََقطآ  َرَج الآُبَخاِريُّ الصَّوآ    َوَأخآ

 

 :احكام ربعة أفي هذا الحديث جاء بيان      
 السابق النهي عن صوم يومي العيدين وقد تكلمنا عنهما في الحديث / ولهاأ

هي عند العرِب َأن يلف جسده كله  اشتمال الصَّماءالنهي عن الصماء وقد عرفها المصنف بقوله )  / الثاني
سميت صماء ألنه يسد المنافذ كلها ):  رحمه اهلل قال  ابن قتيبة ( اليجعل منه جانباً إِلخراج يديه بالثوب و 

اء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه وقال الفقهفيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق 
  (3)فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا (

أنه يشتمل بثوب ويرفعه وأما اشتمال الصماء فقال عبد الغفار الفارسي ) العيد رحمه اهلل قال ابن دقيق      
 وقالوظهور العورة  من أحد جانبيه ، فيضعه على منكبيه ، فالنهي عنه ؛ ألنه يؤدي إلى التكشف ،

 ده ،األصمعي : هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده ، بحيث ال يترك فرجة ، يخرج منها ي
                                                           

(
1
 15ص 8النووي على شرح مسلم ج (

(
2
 205ص  2إحكام األحكام  ج (

(
3
 210ص  2بخبار من أحاديث سيد األبخيار  ج نيل األوطار شرح منتقى األ (
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أن يدفع إلى حالة سادة  أنه يخاف معه والنهي عنه يحتمل وجهين أحدهما، واللفظ مطابق لهذا المعنى 
تخلل به فال يتمكن من االحتراس  أنه إذاواآلخر ،  غما تحته إذا لم تكن فيه فرجة فيهلك لمتنفسه

إياهما تحت الثوب الذي بيديه ، إلدخاله وال يمكنه أن يتقيه  واالحتراز إن أصابه شيء ، أو نابه مؤذ
 (1)(واهلل أعلم  اشتمل به 

      

تحف أي: أن يل واشتمال الصَّمَّاء، أي: اشتمال لُبآسة الصَّمَّاء قولهو )  الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللقال و 
بالثوب وال يجعل ليديه مخرجاً؛ ألن هذا يمنع من كمال اإلتيان بمشروعات الصَّالة، وألنه لو ُقدِّر أنَّ شيئًا 

وقال بعض العلماء: إن  َصاَل عليه فإنَّه ال يتمكَّن من المبادرة بردِّه، وال سيَِّما إذا كان هذا الثَّوب قميصاً،
ه غيره، وهو المذهب أي: أن يكون عليه ثوب واسع ثم يضطبع اشتمال الصمَّاء أن يضطبع بثوب ليس علي

ووجه الكراهة هنا: أن  رفي الرِّداء على الكتف األيسرفيه. واالضطباع: أن ُيخرج كتفه األيمن، ويجعل ط
فيه ُعرَضًة أن يسقَط فتنكشف العورة، فإنآ ِخيآَف من انكشاف العورة حقيقة كان حرامًا. وقيل هو: أن 

 (2)(فهذه ثالث صفات الشتمال الصمَّاء لى رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليهاء عيجعل الرِّد
 

ِب الآَواِحدِ مما ورد النهي عنه قوله ) / ثالثها َتِبَي الرَُّجُل ِفي الثَـّوآ وأما ) رحمه اهلل قال النووي  (َوَأنآ َيحآ
عليهما بثوب أو نحوه أو بيده  االحتباء بالمد فهو أن يقعد اإلنسان على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويحتوي

، وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها ، وكان هذا االحتباء عادة للعرب في مجالسهم ، فإن 
 (3)(واهلل أعلم  نكشف معه شيء من عورته فهو حرام ا

َتِبَي الرجُل في الثَّوِب قال وجاء عن أبي هريرة  نـََهى رسوُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه وسلَّم عن لُبَسَتيِن : أن َيحآ
وعن الُمالَمَسِة لواحِد ليس على أحد ِشقَّيِه، الواحِد ليس على َفرِجه منه شيٌء، وأن َيشَتِمَل بالثَّوِب ا

 (4)(والُمنابََذِة 
 

ن مابعدهما وقت نهي والنافلة في وقت النهي غير مصرح أل  ( َوَعنآ الصَّالِة بـَعآَد الصُّبآِح َوالآَعصآرِ  / )رابعها
فيه قال ابن الملقن رحمه اهلل ) أجمعت األمة على كراهية صالة السبب لها في أوقات النهي واتفقوا على 

 (5)مؤداة فيها واختلفوا في النوافل التي لها سبب كالعيد والجنازة وقضاء الفوائت (جواز الفرائض ال
      

                                                           
(

1
 220ص  2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام  ج (

(
2
 43ص 12المجموع الثمين ج (

(
3
 263ص  2النووي شرح مسلم ج  (

(
4
 5821رواه البخاري  (

(
5
 310ص  2اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  ج (
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 ال أنه قال:) مان من عدة أحاديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلالشيخ ىرو رحمه اهلل قال الشيخ بن باز و 
ر حتى تغيب ة بعد العصوفي رواية: )حتى ترتفع الشمس، وال صال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس(

 عاً، أما الفائتة يصليها، لقولهفهذه األوقات تسمى أوقات النهي، ليس للمسلم أن يصلي فيها تطو  الشمس(
 (1)من نام عن الصالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة لها إال ذلك() : عليه وسلم صلى اهلل

 
 يثهو حدفي بيان فضل صيام التطوع و وهو خير أما الحديث األ     

ِريِّ  - 204 مًا ِفي َسِبيِل اللَِّه بـَعََّد اللَُّه : ))  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعنآ َأِبي َسِعيٍد الآُخدآ َمنآ َصاَم يـَوآ
َهُه َعنآ النَّاِر َسبآِعيَن َخرِيفاً   (( . َوجآ

ماً فِ )) في هذا الحديث بيان فضيلة التطوع في الصيام وأن       َهُه َعنآ َمنآ َصاَم يـَوآ ي َسِبيِل اللَِّه بـَعََّد اللَُّه َوجآ
 (( النَّاِر َسبآِعيَن َخرِيفاً 

 
  

هل المقصود الصيام ( ِفي َسِبيِل اللَِّه  ) في المقصود بقوله صلى اهلل عليه وسلمالعلماء اختلف وقد      
في شرحه  رحمه اهلل السنديأثناء الجهاد في سبيل اهلل أم المراد الصيام مع اإلخالص فيه هلل تعالى، قال 

قوله في سبيل اهلل يحتمل أن المراد إخالص النية ويحتمل أن المراد به أنه صام حال  )  لسنن ابن ماجه
 (2)( زيا والثاني هو المتبادركونه غا

      

 (3)( لوجهه أو في الغزو أو الحجوقال المناوي في فيض القدير: من صام يوما في سبيل اهلل أي هلل و      
      

: فيه فضيلة الصيام في سبيل اهلل ، وهو محمول على َمن ال يتضرر به ، وال رحمه اهلل وقال النووي      
َتّل به قتاله وال   (4)( ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها غيره ِمن ُمهمات َغزآِوه يُفوِّت به حقا ، وال َيخآ

 
حديث عقبة بن عامر رضي اهلل عنه عن رسول ما في كعام (  ( جاء رواية ) مائة َسبآِعيَن َخرِيفاً وقوله )     

اهلل منه جهنم مسيرة مائة عام  َمن َصام يوًما في سبيل اهلل عّز َوَجّل بَاَعد) اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال : 
) (5)  
 
 
 
 
 

                                                           
(

1
 موقع الشيخ الرسمي (

(
2
 482ص  2جي سنن النسائي بحاشية السند (

(
3
 161ص   6ج  فيض القدير شرح الجامع الصغير(

(
4
 289ص 4النووي شرح مسلم ج  (

(
5
 2565 السلسلة الصحيحة  (
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 : أربع من وجوههذا االشكال في تباين هذين العددين ) السبعين والمائة( نجيب عنه و        
 

 أن لفظ السبعين يُراد به التكثير . األول :      
تالف الصيام بين الصيف والشتاء وبين البالد الحارة واخي : بحسب الصيام ومشقته وِشّدته والثان     

 والباردة 
 والثالث : ِعَظم األجر بِإخفاء الَعَمل .      
ر الرابع : أن ِذكر السبعين ال يُنافي ِذكر المائة عام ، وال خم      اء مسما بين السمائة عام ؛ ألن ِذكآ

ر السبع ين والمائة ال يُنافي واألرض )خمسمائة عام( هو أعظم ما يُباَعد ، والسبعين أقّل ما يُباَعد .. وِذكآ
 بل هي داخلة فيه . الخمسمائة
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 10الدرس 
 باُب ليلِة الَقدرِ 

 
 من ليالي شهر الصيامنها ليلة ضوألألنها أخّص  بعد الصيامباب ليلة القدر المصنف رحمه اهلل ِ  أعآَقب     

اهلل تعالى لما جعل مم فإن هذه األمة المباركة على غيرها من األ امن الليالي التي تميزت بهوهذه الليلة هي 
ضاعف لها أعماال تجعلها في السبق ومن ذلك  هامة بين الستين والسبعين وقل من يتجاوز أعمار هذه األ

َهُه َعنآ النَّاِر َسبآِعيَن َخرِيفاً َمنآ َصاَم يَـ )) مر معنا في الدرس السابق  ما مًا ِفي َسِبيِل اللَِّه بـَعََّد اللَُّه َوجآ و أ((  وآ
وغيرها من الفضائل لذا ( د اهلل منه جهنم مسيرة مائة عام َمن َصام يوًما في سبيل اهلل عّز َوَجّل بَاعَ ) حديث 

سورة القدر ) ليلة شهر كما هو نصا في  تعدل العبادة فيها أفضل من ألفجعل اهلل لنا هذه الليلة والتي 
سنة ونيف من الشهور إضافة لمغفرة ثالث وثمانين  لف شهر تساوي عبادةوأ (1)لف شهر(القدر خير من أ

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:)من قام ليلة جاء  كماالذنوب السابقة كلها  
 (2)(ه ما تقدم من ذنبهالقدر إيمانًا واحتسابًا غفر ل

 

الحافظ  اهحككما  أربعين قوالً أكثر من على وليلة القدر هي ليلة من ليالي السنة اختلف في تعيينها      
وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختالفا كثيرا ، وتحصل لنا فقال ) في فتح الباريرحمه اهلل ابن حجر 

كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة ، وقد اشتركتا في   من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قوال ،
 (3)( إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما

  : وسبب تسنيتها بهذا االسم عدة أمور     
 فالن ذو قدر عظيم أي ذو شرف. در من القدر وهو الشرف كما نقولسميت ليلة الق /أواًل      
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه  جاءقيل ألن للعبادة فيها قدر عظيم كما  /ثانًيا     

 (4) (وسلم قال:)من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه
في كما هذا  ثالثًا: أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، و      
،  تقّدر في تلك الليلة مقادير الخالئق على مدى العام أي (5) ( فيها يفرق كل أمر حكيم )تعالى  قوله

فيكتب فيها األحياء واألموات والناجون والهالكون والسعداء واألشقياء والعزيز والذليل والجدب والقحط 
 وكل ما أراده اهلل تعالى في تلك السنة.

                                                           
(

1
 3سورة القدر  (

(
2
 760 مسلمرواه و 1901 رواه البخاري (

(
3
 310ص  2فتح الباري ج (

(
4
  760ورواه مسلم  1901رواه البخاري   (

(
5
 4سورة الدبخان  (
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أي أنه   ( الزرع وأنه لفي األمواترش ويزرع إن الرجل يُرى يفرش الف) : رضي اهلل عنه  قال ابن عباس     
 0ب في ليلة القدر أنه من األمواتكت
قدر التضييق، ومعنى التضييق وقيل: ال ، دير تبين في هذه الليلة للمالئكةوقيل أن المعنى أن المقا      

 ن األرض تضيقدر ألإخفاؤها عن العلم بتعيينها، وقال الخليل بن أحمد: إنما سميت ليلة الق فيها
بالمالئكة لكثرتهم فيها تلك الليلة، من )القدر( وهو التضييق، قال تعالى:)وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه 

 (2)( أي: ضيق عليه رزقه  (1)رزقه(
سميت ليلة القدر لما يكتب فيها للمالئكة من األقدار  قال العلماءرحمه اهلل ) قال اإلمام النووي      

وقوله تعالى ))  (3)( ) فيها يُفرُق كلُّ أمٍر حكيم  ىفي تلك السنة كقوله تعال واألرزاق واآلجال التي تكون
( ومعناه يظهر للمالئكة ما سيكون فيها ، ويأمرهم (4)تنزَُّل المالئكةُ والروُح فيها بإذن ربهم من كلِّ أمر (

يَّت ليلة القدر لعظم وقيل سم ق علم اهلل تعالى به وتقديره لهلفعل ما هو من وظيفتهم ، وكل ذلك مما سب
  (5)( ى وجودها ودوامها إلى آخر الدهر قدرها وشرفها وأجمع من يعتد به عل

  

قال ى سماء الدنيا ُجملة واحدة ِمن بيت الِعّزة إلالكريم أُنآِزل فيها القرآن ه أن مزايا هذه الليلةومن      
َلٍة ُمَبارََكةٍ  ِر( ال تعالىوق (6)( تعالى : )ِإنَّا َأنزلآَناُه ِفي لَيـآ َلِة الآَقدآ ن نُزول القرآالآُمراد به و  (7): )ِإنَّا َأنزلآَناُه ِفي لَيـآ

أنزل ) بألفاظ متقاربة أنه قال:  ماعن ابن عباس رضي اهلل عنهجاء من اللوح المحفوظ ُجملة واحدة الكريم 
أراد أن يحدث في األرض شيئا اهلل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، فكان اهلل إذا 

  (8)( منه انزله من حتى جمعه
وال خالف أن القرآن أُنآِزل ِمن ) ما ابن عباس رضي اهلل عنه بعدما أشار ألثررحمه اهلل قال القرطبي      

لة واحدة ، فـَُوِضع في بـَيآت الِعّزة في سماء الدنيا ، ثم كان جبريل صلى اهلل  اللوح المحفوظ ليلة القدر ُجمآ
ًما في األوامر والنواه ًما َنجآ   (9)(ي واألسباب ، وذلك في عشرين سنة عليه وسلم يـَنآِزل به َنجآ

ال القاضي ) قمرقاة المفاتيح جاء في أما تحديد هذه الليلة فقد وقع فيه اختالف كثير كما ذكرنا سلفا      
ة ، وفي سنة أخرى في ليلة أخرى هي تكون منتقلة في سنة في ليل عياض اختلفوا في محلها فقال بعضهم

وإسحاق  والثوري وأحمدألوقات المختلفة ، وهو قول مالك ، وهذا يجمع بين األحاديث الدالة على ا
ة ال تنتقل أبدا ، وعلى إنما تنتقل في العشر األواخر من رمضان ، وقيل : إنها معينوأبي ثور ، وقال غيرهم 

                                                           
(

1
 16سورة الفجر  (

 (
2
 88ص  صائميندروس رمضان وقفات لل(

(
3
 4سورة الدبخان  (

(
4
 4سورة القدر  (

(
5
 822ص  2ج شرح  مسلم النووي على  (

(
6
 3سورة الدبخان  (

(
7
 1سورة القدر  (

(
8
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ن مسعود ، وأبي حنيفة ، وقيل : في شهر رمضان كله ، وهو هي في السنة كلها ، وهو قول اب هذا قيل
قول ابن عمر وجماعة من الصحابة ، وقيل : تختص باألوتار من العشر اهـ . وقيل : تختص بالسبعة 

وقال بعض علمائنا : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ليلة القدر إحدى ،  والعشرين ، وعليه كثير من العلماء
وقيل : أول ليلة من  ن ، وثالث وعشرين ، وسبع وعشرين، وهي ليلة إحدى وعشري ليالي السبع األواخر

وقيل : ليلة نصف شعبان ، وهل هي خاصة بهذه األمة ؟ ليلة نصفه ، أو ليلة سبع عشرة  رمضان ، أو
تسلية ويؤيده سبب نزول سورة ليلة القدر حيث كانت  -واهلل أعلم  -فاألصح نعم ، ذكره ابن حجر  

قال التوربشتي  : إنما جاء القدر بتسكين الدال ، وإن كان الشائع في القدر  ألمة القصيرة العمرلهذه ا
الذي هو قرين القضاء فتح الدال ، ليعلم أنه لم يرد بذلك ، فإن القضاء سبق الزمان ، وإنما أريد به 

من القابل ، ليحصل ما يلقى تفصيل ما قد جرى به القضاء وتبيينه وتحديده في المدة التي بعدها إلى مثلها 
 (1)( إليهم فيها مقدارا بمقدار .

قوله : ) باب تحري ليلة القدر في الوتر وهو يعلق على تبويب االمام البخاري رحمه اهلل قال ابن حجر      
رمضان ، ثم في من العشر األواخر ( في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في 

يه مجموع األخبار الواردة ثم في أوتاره ال في ليلة منه بعينها ، وهذا هو الذي يدل عل ير منهالعشر األخ
 (2)(فيها 
قال ِزّر بن ُحبيش : َيستثنى أنها ليلة سبع وعشرين  أُبّي بن كعب رضي اهلل عنه َحَلف الوذكر أن      

ية التي أخبرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه فقلت : بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر ؟ قال : بالعالمة أو باآل
 (3)(لم أنها تطلع يومئذ ال شعاع لهاو س

      

 فهذا محمول على أمرين : 
 األول : أن هذا كان رأي أُبّي رضي اهلل عنه .     
 والثاني : اختصاص ذلك ِبَسَنٍة رأى أُبّي فيها تلك العالمة في صبيحة سبع وعشرين .     

 

 علم ليلة القدر على وجه التعيين، ثم أنسيها لحكمكان يالنبي صلى اهلل عليه وسلم  إلى أن  وهنا ننبه     
: أن يتحفز الناس للعبادة والدعاء في كل العشر، وأن ال يخصوا ليلة منها بعينها ، والدليل على ذلك منها
ليخبرنا بليلة القدر عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه قال: خرج النبي صلى اهلل عليه وسلم جاء ما 

خرجت ألخبركم بليلة القدر فتالحى فالن وفالن فرفعت، وعسى ) رجالن من المسلمين فقال (4)فتالحى 
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عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال و  (1) (ا في التاسعة والسابعة والخامسة أن يكون خيراً لكم فالتمسوه
ا، فالتمسوها في العشر أيقظني بعض أهلي فُنسيته رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أريت ليلة القدر ثم

 (2)( الغوابر
 

 الدعاء في ليلة القدر:
اهلل  رسولقالت: ياعن عائشة رضي اهلل عنها كما أن من وافق ليلة القدر فيشرع له ان يدعو بما جاء      

 (3)( ف عنياللهم إنك عفو تحب العفو فاع) أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: 
 

 وقد أورد المصنف عليه رحمة اهلل ثالثة أحاديث في هذا الباب أولها حديث     
ِر ِفي  َأنَّ رَِجااًل ِمنآ َأصآَحاِب النَِّبيِّ َعنآ َعبآِد اللَِّه بآِن ُعَمَر رضي اهلل عنهما : ))  - 205 َلَة الآَقدآ ُأُروا لَيـآ

يَاُكمآ َقدآ تـََواطَ  َقاَل النَِّبيُّ فَـ  ، اِم ِفي السَّبآِع اأَلَواِخرِ الآَمنَ  َفَمنآ َكاَن ُمَتَحرِّيَها  َأتآ ِفي السَّبآِع اأَلَواِخرِ : َأَرى ُرؤآ
 ((  فـَلآَيَتَحرََّها ِفي السَّبآِع اأَلَواِخرِ 

فهنا يخبرنا ابن عمر  ) باب التماس ليلة القدر في السبع األواخر (رحمه اهلل  البخارياإلمام بوب عليه 
ِر ِفي الآَمَنامِ  َأنَّ رَِجااًل ِمنآ َأصآَحاِب النَِّبيِّ  ) ماي اهلل عنهرض َلَة الآَقدآ ( يعني في حال المنام وليست ُأُروا لَيـآ

) أروا ليلة القدر ( أروا بضم أوله على البناء للمجهول أي : قيل قوله )رحمه اهلل في اليقظة قال ابن حجر 
 (4)( األواخر : لهم في المنام : إنها في السبع

فيه دليل على عظم الرؤيا ، واالستناد على مسألة مايرى في المنام بقوله )رحمه اهلل وعلق ابن دقيق      
 (5)( إليها في االستدالل على األمور الوجوديات ، وعلى ما ال يخالف القواعد الكلية من غيرها

والظاهر أن المراد به  )رحمه اهلل قال ابن حجر أحدها ( يعني في ِفي السَّبآِع اأَلَواِخرِ فهؤالء الرجال رأوها )
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)(لعشرينليلة التاسع وا
يَاُكمآ َقدآ تـََواطََأتآ  النَِّبيُّ  قال عندها )      َفَمنآ َكاَن )في ذلك المنام و اتحدت اتفقت أ ( يعني: َأَرى ُرؤآ

 ( وهذا إشارة للتأييد على كونها في السبع األواخر ُمَتَحرِّيَها فـَلآَيَتَحرََّها ِفي السَّبآِع اأَلَواِخرِ 
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 0ن العالمات تكون بعد ليلتهايلة القدر ليس فيه زيادة فائدة ألفي تحديد لوهنا أنبه إلى أن الخوض      
عد أن تمضي ، منها وقد ورد لليلة القدر عالمات أكثرها ال تظهر إال ب)  رحمه اهلل قال ابن حجرلذا      

ا ال شعاع لها وفي رواية ألحمد من أن الشمس تطلع في صبيحته : ن أبي بن كعبعفي صحيح مسلم 
تصبح  ليلة القدر طلقة ال حارة وال باردة ، اد : صافية  ومن حديث ابن عباس وز  ثل الطستحديثه : م

إنها صافية بلجة كأن فيها  حديث عبادة بن الصامت  مرفوعا :وألحمد من  الشمس يومها حمراء ضعيفة 
راتها أن الشمس قمرا ساطعا ، ساكنة صاحية ال حر فيها وال برد ، وال يحل لكوكب يرمى به فيها ، ومن أما

  ج معها يومئذفي صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ، وال يحل للشيطان أن يخر 
أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان ، إال صبيحة  من حديث ابن مسعود  أيضا :والبن أبي شيبة 

والبن خزيمة من حديث  ليلة مطر وريح  ليلة القدر مرفوعا :وله من حديث  جابر بن سمرة  درليلة الق
ال يخرج شيطانها وهي ليلة طلقة بلجة ال حارة وال باردة ، تتضح كواكبها و مرفوعا في ليلة القدر : جابر 

إن المالئكة تلك الليلة أكثر في  ومن طريق قتادة  أبي ميمونة  عن أبي هريرة  مرفوعا : حتى يضيء فجرها
دث فيها ال يرسل فيها شيطان ، وال يح : من طريق مجاهدأبي حاتم  وى ابنور  د الحصىاألرض من عد

يقبل اهلل التوبة فيها من كل تائب ، وتفتح فيها أبواب السماء ، وهي من غروب  داء " ومن طريق الضحاك
وذكر الطبري عن قوم أن األشجار في تلك الليلة تسقط إلى األرض ثم تعود إلى الشمس إلى طلوعها 

ن كل شيء يسجد فيها . وروى  البيهقي في " فضائل األوقات " من طريق األوزاعي عن عبدة منابتها . وأ
بن أبي لبابة أنه سمعه يقول : إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة . وروى  ابن عبد البر من طريق زهرة بن 

 (1)( معبد نحوه
      

ر موجودٌة لمو         0رحمه اهلل النوويُّ اإلمام  اإلجماع على ذلك َقلون ترفع، وباقيٌة إلى يوم الِقيامة ليلة القدآ
 

 أما الحديث الثاني وهو حديث     
ِر قَاَل : ))  َعنآ َعاِئَشَة رضي اهلل عنها َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  - 206 ِر ِفي الآِوتآِر ِمنآ الآَعشآ َلَة الآَقدآ ا لَيـآ َتَحرَّوآ

 (( . اأَلَواِخرِ 
ان وليست في السبع كما مر ليلة القدر تكون في العشر األخير من رمضفي هذا الحديث بيان أن      
 ها ، وهو زمانهااطلبوا والآَتِمُسوا وفي رواية : " َتَحيـَُّنوا ليلة الَقدر " أي : اطآُلُبوا ِحينَ  " َتَحرَّوا "وقوله معنا 

 لى الآِتماس وَتَحرٍّ . ألن الشيء البيِّن ال يحتاج إ ليلة القدر اختفاءدليل على وهذا قاله النووي 
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عليه قوله ويدّل (  29،  27،  25،  23،  21ِمن ليالي الِوتر ، وهي ليلة ) أي  ( ِفي الآِوتآرِ وقوله )     
َقى ،) عليه الصالة والسالم  في سابعة تبقى ، في  التمسوها في العشر األواخر ِمن رمضان في تاسعة تـَبـآ

 (1)(خامسة تبقى 
ِر اأَلَواِخرِ ِمنآ  وقوله )      كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يجاور في   أي ِمن رمضان ولذلك ( الآَعشآ

 (َتَحّروا ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان  ) لعشر األواخر ِمن رمضان ، ويقولا
 

ففي ،  ألن هذا محمول على حال الضعف ترك البقيةو ال يعني تحّري ليلة القدر ن هذا كما ننبه أ     
 -التمسوها في العشر األواخر  )ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قا

والجمع بين الحديثين   (2)( يـُغآَلَبّن على السبع البواقي فإن َضُعف أحدكم أو َعِجز فال -يعني ليلة القدر 
واهلل أنه في ذلك العام ،  (لسبع األواخر في ا ) واألغلب ِمن قوله) رحمه اهلل ابن عبد البر هو ما قاله 

 مضى من الشهر ما يُوِجب قول ذلكويكون قوله وقد  (في العشر األواخر  )مع قوله  لئال يـََتَضادّ  أعلم
)(3)  

 
 أما آخر حديث معنا هذا اليوم هو حديث      

ِريِّ  - 207 ِر اأَلوآَسِط ِمنآ َرَمَضانَ َن يـَعآَتِكُف ِفي الآعَ َكا  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : ))  َعنآ َأِبي َسِعيٍد الآُخدآ  شآ
رِيَن  َدى َوِعشآ َلُة إحآ ُرُج ِمنآ َصِبيَحِتَها ِمنآ اعآِتَكاِفِه  -فَاعآَتَكَف َعاماً ، َحتَّى إَذا َكاَنتآ لَيـآ َلُة الَِّتي َيخآ  -َوِهَي اللَّيـآ

َر ا) قَاَل :  َلةَ أَلَواِخَر فـَقَ َمنآ اعآَتَكَف َمِعي فـَلآيَـعآَتِكفآ الآَعشآ ُجُد  دآ ُأرِيُت َهِذِه اللَّيـآ َها ، َوَقدآ رََأيـآتُِني َأسآ ثُمَّ أُنآِسيتـُ
ِر اأَلَواِخرِ َفالآَتِمسُ  اٍء َوِطيٍن ِمنآ َصِبيَحِتَهاِفي مَ  السََّماُء تِلآَك  َفَمَطَرتِ  ، ( الآَتِمُسوَها ِفي ُكلِّ ِوتآرٍ وَ  وَها ِفي الآَعشآ

َلِة  ِجُد َعَلى َعرِيٍش وَكَ  ،اللَّيـآ َناَي َرُسوَل اللَِّه  ،اَن الآَمسآ ِجُد ، فَأَبآَصَرتآ َعيـآ َهِتِه َأثـَُر  فـَوََكَف الآَمسآ َوَعَلى َجبـآ
رِينَ  َدى َوِعشآ  (( . الآَماِء َوالطِّيِن ِمنآ ُصبآِح إحآ

عليه السالم وهو كيف كانت حالة النبي رضي اهلل عنه   با سعيد الخدري في هذا الحديث يبين لنا أ     
ِر اأَلوآَسِط ِمنآ َرَمَضاَن   فكان  يجاهد نفسه للبحث عن ليلة القدر في كل عام ) يعني ( يـَعآَتِكُف ِفي الآَعشآ
 (4)ينيلتزم المسجد من اليوم الحادي عشر الى العشر 

اعتكف رسول ) قال  رحمه اهلللبخاري ارواية  نه لم يعتكف قبلها بل جاء كما فيواليعني من ذلك أ     
بريل فقال : إن الذي تطلب اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشر األول ِمن رمضان واعتكفنا معه ، فأتاه ج

فقام النبي  بريل فقال : إن الذي تطلب أمامكفاعتكف العشر األوسط فاعتكفنا معه ، فأتاه ج أمامك
                                                           

(
1
 2021رواه البخاري (

(
2
 1165رواه مسلم  (

(
3
 200ص  2ج التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد(

(
4
 واالعتكاف سيمر معنا في الدرس القادم ان شاء هللا  (
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اعتكف مع النبي صلى اهلل عليه  صلى اهلل عليه وسلم َخِطيًبا صبيحة عشرين ِمن رمضان فقال : َمن كان
 ( وسلم فليرجع ، فإني أريت ليلة القدر ، وإني نسيتها

رِيَن  اعآَتَكَف َعاماً )  فإنه      َدى َوِعشآ َلُة إحآ ُرُج ِمنآ َصِبيَحِتَها ِمنآ  -َحتَّى إَذا َكاَنتآ لَيـآ َلُة الَِّتي َيخآ َوِهَي اللَّيـآ
َر اأَلَواِخَر فـَقَ  قَاَل : َمنآ اعآَتَكفَ  -اعآِتَكاِفِه  َلَة َمِعي فـَلآيَـعآَتِكفآ الآَعشآ ( يعني لم ثُمَّ أُنآِسيتـَُها  ،دآ ُأرِيُت َهِذِه اللَّيـآ

أنه قد رآها لكن نسيها  ثم بين شي من  تكن في العشر االوسط بل هي في العشر االخير حيث بين 
ُجُد ِفي َماٍء َوِطينٍ عالماتها فقال ) ِمن صبيحتها في و يعني بعد نهاية ليلتها (  ِمنآ َصِبيَحِتَها  َوَقدآ رََأيـآتُِني َأسآ

ثم  وهي مثل طلوع الشمس من غير شعاعصالة الفجر ، وهذه عالمة ُيستأنس بها ِلمن قام ليلة القدر ، 
ِر اأَلَواِخرِ فَالآَتِمسُ  )أرشدهم بقوله  ين ليلة الحادي ( يعني هي مابَوالآَتِمُسوَها ِفي ُكلِّ ِوتآٍر  وَها ِفي الآَعشآ

 والعشرين إلى آخر ليلة 
َلِة  ) ن ينزل المطر تلك الليلة وذلك لتحقق الرؤيا وهي قوله ( يعني شاء اهلل أَفَمَطَرِت السََّماُء تِلآَك اللَّيـآ
ُجُد ِفي َماٍء َوِطيٍن ِمنآ َصِبيَحِتَها) ِجُد َعلَ  فلما نزل المطر )(  َوَقدآ رََأيـآُتِني َأسآ ى َعرِيٍش فـَوََكَف وََكاَن الآَمسآ

ِجُد  َقطر ماء المطر ِمن بفتح الكاف أي  (فوَكف المسجد  )لعيني في شرح أبي داود : قوله قال ا (الآَمسآ
َناَي َرُسوَل اللَِّه  )سقفه  َهِتِه َأثـَُر الآَماِء َوالطِّيِن ِمنآ ) فأبصرت عيناي ( توكيد وقوله  فَأَبآَصَرتآ َعيـآ َوَعَلى َجبـآ

رِينَ ُصبآِح إحآ  أنها  يعني الليلة التي رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال في عون المعبود )(  َدى َوِعشآ
بصرت ولفظ واألظهر أن من بمعنى في وهي متعلقة بقوله فأ القدر هي ليلة الحادي والعشرين كذا قيلليلة 

ف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء انصر م صلى اهلل عليه وسل فأبصرت عيناي رسول اهلل: الموطأ قال أبو سعيد
: قوله من صبح ليلة إحدى وعشرين متعلق رحمه اهلل  ليلة إحدى وعشرين قال الزرقاني والطين من صبح

بقوله انصرف ، وفي رواية فنظرت إليه وقد انصرف من صالة الصبح ووجهه وأنفه فيهما الماء والطين 
 (1)( تصديق رؤياه

 

                                                           
(

1
 319ص  3عون المعبود ج (
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 11الدرس 
 باُب االعتكافِ 

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

 أي (1) الآَباِد(اللزوم للشيء واإلقبال عليه ، قال اهلل تعالى : )َسَواًء الآَعاِكُف ِفيِه وَ واالعتكاف في اللغة      
واالعتكاف افتعال من عكف على الشيء يعكف ويعكف عكًفا ، وجاء في لسان العرب ) بِه  الآُمِقيم

هو القيام  )رحمه اهلل قال ابن عبد البر و  (2)(وعكوفًا، وهو متعد فمصدره العكف، والزم فمصدره العكوف 
 (والمواظبة عليه والمالَزَمة له  على الشيء

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) رضي اهلل عنها قالت:  حديث عائشةويسمى االعتكاف جوارًا ل     
 (3)( في المسجد فأرجله وأنا حائض يصغي إلي رأسه وهو مجاور

: االعتكاف رحمه اهلل قال القاضي عياض ،  لزوم مسجد لطاعة اهلل تعالىفمعناه  : وأما في الشرع     
ر اهلل .   مالزمة المسجد للصالة وِذكآ

 

 من الكتاب والسنة واإلجماع: روعيتهوأدلة مش     
َرا بـَيآِتَي ِللطَّائِِفيَن َوالآَعاِكِفيَن{ فمن الكتاب: قوله تعالى:        (4)}َأن َطهِّ
 ماجاء في أحاديث الباب وغيرها ومن السنة     
أجمعوا و )  رحمه اهلل قال ابن المنذر ،مشروعية االعتكاف بعدم أحد من العلماء  واإلجماع لم يخالف     

(5)( ء على نفسه نذرًا فيجب عليهعلى أن االعتكاف سنة ال يجب على الناس فرًضا إال أن يوجبه المر 
 

لحديث ابن عمر رضي اهلل عنه، في نذر عمر أن يعتكف ليلة في  واالعتكاف من الشرائع القديمة 
 (6)ك ( اهلل عليه وسلم: "أوف بنذر الجاهلية، فقال النبي صلى 

 

ة عدا األيام المنهي عن اإلجماع على جواز االعتكاف في جميع السنرحمه اهلل ل ابن عبد البر نـَقَ  وقد     
فما أجمع العلماء عليه من ذلك أن االعتكاف جائز الدهر كله إالَّ  رحمه اهلل )قال ابن عبد البر صيامها 

واز االعتكاف بغير صوم فهم في جاأليام التي نهى رسول اهلل عن صيامها ، فإنها موضع اختالف ، الختال

                                                           
(

1
 25سورة الحج  (

 (
2
 ادة )عكف(، م9/255لسان العرب (

(
3
 2028س المعتكف في االعتكاف، باب الحائض ترجل رأ رواه البخاري  (

(
4
 125البقرة  (

(
5
 53االجماع البن المنذر ص  (

(
6
 1656ومسلم   2032 أبخرجه البخاري (
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ز في السنة كلها إالَّ ما وأجمعوا أن ُسـنَّة االعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه ، وأنه جائ
 (2) (1)الآَمَساِجِد(  َوَأنـآُتمآ َعاِكُفوَن ِفي لقوله تعالى : ) االعتكاف ال يكون إالَّ في مسجد وأجمعوا أن  ذكرنا

رًا رحمه اهللنـََقل القرطبي و   (3)(  على أن االعتكاف ُسـّنة إالّ أن يكون نَذآ
 

 ونفاس( وحيض ث األكبر )من جنابةوالطهارة من الحد والتمييز اإلسالمالنية و  هي:االعتكاف شروط و      
فضل في واألفي مسجد تقام فيه صالة الجماعة يشرع و  ن في مسجد ال يخرج منه إال لحاجةوأن يكو 

  0مسجد تقام فيه الجمعة
الحرم ومسجد ) عتكاف في غير المساجد الثالثة حيث زعموا أن االوقد وقع إشكال عند بعضهم      

ما روي عن حذيفة رضي اهلل عنه أنه قال : على مستندين بدعة ( ى اهلل عليه وسلم واألقصى رسول اهلل صل
ثالثة ، أو قال : في ساجد الال اعتكاف إال في الم )ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال " لقد علمَت أن رس

الشك الواقع و : أخرجه ابن أبي شيبة ، لكن لم يذكر المرفوع منه رحمه اهلل قال الشوكاني (مسجد جماعة 
  (4)(ي الحديث مما يضعف االحتجاجف

اهلل صلى اهلل هذا الشك من حذيفة أو ممن دونه ، وال يقطع على رسول )  رحمه اهلل قال ابن حزمو      
  (5)(وسلم بشك  عليه
بمسجد النبي صلى اهلل عليه وسلم، نه يرى االعتكاف رحمه اهلل أسعيد بن المسيب كذلك ماورد عن و      

لمسيب: )وما أظن أن فيما نقل عن سعيد بن ارحمه اهلل وعطاء بمسجد مكة، ولكن قال اإلمام النووي 
 (6)هذا يصح عنه(

 

ابن القيم رحمه اهلل : ) ولم ينقل عن النبي  حتى قال تكافه للمعتكف الصيام حال اع استحبكما أنه      
أن الصوم و  (7)صلى اهلل عليه وسلم أنه اعتكف مفطرًا قط ، بل قالت عائشة : ) ال اعتكاف إال بصوم ( 

 (8)شرط في االعتكاف ، وهو الذي كان يرجحه شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية ( 
ولم يثبت أنه   (9)اهلل عليه وسلم ، اعتكف في شوال د نقل أن النبي صلى قوهذا الكالم مرجوع ألنه      

فاألصح أن الصوم مستحب للمعتكف ، اعتكافها ، وال أنه كان مفطرًا كان صائمًا في هذه األيام التي 
 وليس شرطاً لصحته

                                                           
(

1
 187سورة البقرة  (

(
2
 273ص  10االستذكار ج (

(
3
 333ص 2جأحكام القرآن للقرطبي  (

(
4
 269ص  4األوطار  جنيل  (

(
5
 195ص 5جلمحلى  ا(

(
6
 483ص  6ج المجموع(

(
7
 ( 2473أبخرجه أبو داود ) (

(
8
 87ص  2جزاد المعاد (

(
9
 (  1173( ومسلم )  1928رواه البخاري )  (
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الذي  الحنفية المسجد الجامع أو المسجد لذا اشترط ومن شروط االعتكاف أن يكون في مسجد     
ضل عندهم اعتكافها في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، وهذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فاألف

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أنه يصح اعتكاف الرجل والمرأة في كل مسجد وال يصح  ،بيتها
ال يصح  ل مسائل إحداهاوفي الفص اعتكافهما في مسجد بيتهما، قال اإلمام النووي رحمه اهلل: )

االعتكاف من الرجل وال من المرأة إال في المسجد ، وال يصح في مسجد بيت المرأة وال مسجد بيت 
وحكى  المصنف والجمهور من العراقيينالرجل وهو المعتزل المهيأ للصالة ، هذا هو المذهب وبه قطع 

طيب في تعليقه وقد أنكر  القاضي أبو الذا انيون وبعض العراقيين فيه قولين أصحهما وهو الجديد هالخراس
 (1)( وال يصح في مسجد بيتها قوال واحدا ، وغلطوا من نقل فيه قولين  وجماعة هذا القول قالوا

السنة االعتكاف في المسجد في رمضان أو غيره، لكن في رمضان  )رحمه اهلل وقال الشيخ ابن باز      
وله أن يقطع  يقضي الحاجةو اد الحاجة أن يخرج يتوضأ أر  أفضل إذا تيسر ذلك، وله الخروج إذا

 ( رض وأحب أن يقطع االعتكاف ال حرجاالعتكاف إذا عرض له عا
 

تركوا االعتكاف  ) عجبًا للمسلمين ي رحمه اهللقال الزهر ومما ينبغي العناية به فعل هذه السنة النبوية       
 (2)ذ قدم المدينة حتى قبضه اهلل عز وجل ( ، مع أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ، ما تركه من

اعتكف عليه الصالة والسالم في العشر األول من رمضان ثم العشر األواسط ، يلتمس ليلة القدر  وقد     
وفي العام الذي قبض فيه صلى اهلل عليه وسلم عشر األواخر فداوم على اعتكافها ، ثم تبّين له أنها في ال

 ي العشر األواسط والعشر األواخر جميعاً ، وذلك لعدة أسباب : أ (3) اعتكف عشرين يوماً 
فناسب أن يعتكف عشرين يومًا ، حتى يتمكن  أولها : أن جبريل عارضه القرآن في تلك السنة مرتين     

 من معارضة القرآن كله مرتين . 
من الطاعات ، إلحساسه  ثانيها : أنه صلى اهلل عليه وسلم أراد مضاعفة العمل الصالح ، واالستزادة     

 صلى اهلل عليه وسلم بدنو أجله 
شكرًا هلل تعالى على ما أنعم به عليه من األعمال الصالحة صلى اهلل عليه وسلم ثالثها : أنه فعل ذلك      

من الجهاد والتعليم والصيام والقيام وما آتاه من الفضل من إنزال القرآن عليه ورفع ذكره وغير ذلك مما 
   تعالى به عليه .امتن اهلل

 

، وال يجيب الدعوة ، وال يقضي حوائج أهله ، وال يشهد مريضاً في حال االعتكاف اليزور ينبه أنه و      
السنة ) ئشة رضي اهلل عنها أنها قالت : جنازة ، وال يذهب إلى عمله خارج المسجد ؛ لما ثبت عن عا

                                                           
(

1
 505ص  6المجموع شرح المهذب ج  (

(
2
 6ص الكشاف في آداب االعتكاف (

(
3
رواه البخاري  (

  (1939 )
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ال يخرج لحاجة إال لما يمس امرأة ،  وال يباشرها ، و  على المعتكف أال يعود مريضاً ، وال يشهد جنازة  وال
 0ولكن لو اشترط ذلك قبل االعتكاف جاز له ذلك  (1) (البد منه 

 
 وقد أورد المصنف أربعة احاديث في هذا الباب أولها حديث     

ِر اأَلَواِخِر ِمنآ َرَمَضاَن ، َكاَن يـَعآَتِكُف ِفي الآ   َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعنآ َعاِئَشَة رضي اهلل عنها : ))  -208 َعشآ
ٍظ ))   ((  ثُمَّ اعآَتَكَف َأزآَواُجُه بـَعآَدهُ  فَّاُه اللَُّه َعزَّ  َوَجلَّ َحتَّى تـَوَ  يـَعآَتِكُف ِفي ُكلِّ   َكاَن َرُسوُل اللَِّه َوِفي َلفآ
 ((  .اعآَتَكَف ِفيِه  َداَة َجاَء َمَكانَُه الَِّذيفَِإَذا َصلَّى الآغَ  َرَمَضانَ 

وهذا  في هذا الحديث تبين لنا عائشة رضي اهلل عنها ماكان من فعل النبي عليه السالم في آخر عمره     
ِر اأَلوآَسِط ِمنآ َكاَن يـَعآَتِكُف ِفي الآَعشآ   ) حديث أبي سعيد لذا جاء  مر يعتكف قبل هذايعني أنه كان بداية األ

فهذا إخبار عما   (عليه وسلم عشر األول من رمضان اهلل  اعتكف رسول اهلل صلى )وفي رواية ( َرَمَضاَن 
ِر أول االمر كان يفعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ، ثم كان آخر األمر منه أن اعَتَكف ِفي الآَعشآ

 اأَلَواِخِر ِمنآ َرَمَضان 
لمقرونة بعدم الترك قال ابن الهمام : هذه المواظبة ا ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحوجاء في      

مرة لما اقترنت بعدم اإلنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية ، وإال كانت دليل الوجوب 
)(2) 

لكن يكون ذلك في المسجد يدل على جواز االعتكاف للنساء  ( ثُمَّ اعآَتَكَف َأزآَواُجُه بـَعآَدهُ وقوله )     
ماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن المرأة  وقد ذهب جماهير العلوليس في بيتها 

ما ذهب كالرجل ال يصح اعتكافها إال في المسجد فال يصح أن تعتكف في مسجد بيتها وهذا خالفًا ل
 أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها يصحإليه الحنفية حيث قالوا: 

بشرط أمن الفتنة عليها ومنها وكذلك إذن وليها اجد لكن للمرأة أن تعتكف في المس فنقول انه يشرع      
ة أن تصوم وزوجها شاهد ال يحل للمرأ) قال النبي صلى اهلل عليه وسلم:  لحقه عليها فقدلها السيما الزوج 

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

َكاَن َرُسوُل اللَِّه )) خر جاء به المصنف ليبين وقت ابتداء االعتكاف فقال الحديث اآل َلفآظٍ أن  كما     
   رحمه اهلل قال ابن دقيق (( يـَعآَتِكُف ِفي ُكلِّ َرَمَضاَن فَِإَذا َصلَّى الآَغَداَة َجاَء َمَكانَُه الَِّذي اعآَتَكَف ِفيِه
دخل على أنه إذا أراد اعتكاف العشر الجمهور  (فيه  لغداة جاء مكانه الذي اعتكففإذا صلى ا)وقولها )

                                                           
(

1
) 

.2473أبخرجه أبو داوود 
 

(
2
 143 ص 7ج  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    (

(
3
 (1026ومسلم ) (5195البخاري )رواه  (
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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 

ف ، عن الناس بعد االجتماع بهم في الصالة ، إال أنه كان ابتداء دخول المعتكالوقت لمعتكفه ، لالنفراد 
 (1)(الموضع الذي خصه بهذا ، أو أعده له  ويكون المراد بالمعتكف ههنا

المعتكف إذا قّرر أن يعتكف يوما من األيام أو مدة وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه اهلل )     
كاف من غروب الشمس، تبدأ من غروب الشمس، ولنفترض أنه أراد أن طالت أو قصرت فبداية االعت

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
 

 لحديث الثاني فهو حديث وأما ا     
َو ُمعآَتِكٌف ِفي َوِهَي َحاِئٌض ، َوهُ  َأنَـَّها َكاَنتآ تـَُرجُِّل النَِّبيَّ َعنآ َعاِئَشَة رضي اهلل عنها : ))  - 209

َرتَِها ِجِد َوِهَي ِفي ُحجآ ُخُل الآبَـيآَت إالَّ َوِفي ِرَوايٍَة : )) ((  يـَُناِوُلَها رَأآَسهُ  الآَمسآ  (( .  ِلَحاَجِة اإِلنآَسانِ  وََكاَن ال َيدآ
َأُل َعنآُه إالَّ  ِللآَحاَجِة َوالآَمرِيُض ِفيهِ ِفي ِرَوايٍَة َأنَّ َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلتآ " إنآ ُكنآُت أَلدآُخُل الآبَـيآَت و  َفَما َأسآ

 َوَأنَا َمارٌَّة " .
َوِهَي َحاِئٌض ، َوُهَو ُمعآَتِكٌف  النَِّبيَّ   رشعتسرح أي ل ترجفي هذا األثر عن عائشة تخبرنا أنها كانت      

ِجدِ   قال ابن دقيق  يـَُناِوُلَها رَأآَسهُ  و كانت رضي اهلل عنها جالسة في حجرتها والنبي عليه السالم(  ِفي الآَمسآ
قال ومثل هذا (3) (فيه دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد ال يبطل اعتكافه ) رحمه اهلل

ِله ورَأسه لم يبطل اعتكافه ) رحمه اهلل النووي  (4)(فيه أن المعتكف إذا َخَرج بعضه ِمن المسجد ، َكَيِده ورِجآ
 

ُخُل الآبَـيآَت إالَّ ِلَحاَجِة اإِلنآَسانِ )  كما أفادت الرواية الثانية      قال ابن عبدالبر رحمه اهلل (  وََكاَن ال يَدآ
كر  يشتغل بغير مالزمة المسجد للصلوات، وتالوة القرآن، وذ وفي ذلك دليل على أن المعتكف ال»تعالى: 

ومن جهة النظر فإن المعتكف ناذٌر، جاعٌل على نفسه المقام في المسجد  اهلل، أو السكوت ففيه سالمة
رج إال لضرورة  لطاعة اهلل، فواجب عليه الوفاء بذلك، وأن ال يشتغل بما يلهيه عن الذكر والصالة، وال يخ

 (5)( نكالمرض البي

                                                           
(

1
 260ص   2إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ج(
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 موقع الشيخ الرسمي (
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3
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َفَما  ِللآَحاَجِة َوالآَمرِيُض ِفيهِ َأنَّ َعاِئَشَة رضي اهلل عنها قَاَلتآ " إنآ ُكنآُت أَلدآُخُل الآبَـيآَت وفي الرواية االخيرة      
َأُل َعنآُه إالَّ َوَأنَا َمارٌَّة " تكفه أجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من مع)  وقال ابن القطان رحمه اهلل( َأسآ

وألن البول والغائط  (2)(  خروج المعتكف للبول والغائط جائز إجماعاً  ) وقال الماوردي (1)(والبول  للغائط
إليهما لم يصح  مما البّد لإلنسان منهما، وال يمكن فعلها في المسجد فلو بطل االعتكاف بخروجه

  (3)( االعتكاف
 

 تكاف وهو حديث وأما الحديث الثالث وهو بيان حكم الوفاء بالنذر في االع     
َأنآ  يَا َرُسوَل اللَِّه ، إنِّي ُكنآُت َنَذرآُت ِفي الآَجاِهِليَّةِ قَاَل : قـُلآُت : ))  َعنآ ُعَمَر بآِن الآَخطَّاِب  - 210

َلًة ((  َوِفي ِرَوايَةٍ  ماً  َأعآَتِكَف لَيـآ ِجِد الآَحَرامِ  - )) يـَوآ ِركَ  ِفي الآَمسآ ِف بَِنذآ مًا  (( َوَلمآ  قَاَل فََأوآ يَذآُكرآ بـَعآُض الرَُّواِة يـَوآ
َلًة .  وال لَيـآ

وفاء بالنذر وفيه دليل على أنه يجب ال) سالم عنه يسال عن نذر كان عليه قبل اإلفهنا عمر رضي اهلل      
قد ذهب إلى هذا بعض أصحاب اإلمام الشافعي وعند أكثر العلماء ال ينعقد النذر و  من الكافر متى أسلم

وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى اهلل عليه وسلم لما عرف أن عمر قد  عليهمعمر حجة  ثمن الكافر وحدي
 في هذا الجواب من مخالفة الصوابتبرع بفعل ذلك أذن له به ، ألن االعتكاف طاعة وال يخفى ما 

صلح ويرد بأن هذا الجواب ال ي أمره بالوفاء استحبابا ال وجوباوأجاب بعضهم بأنه صلى اهلل عليه وسلم 
 (4)( لمن ادعى عدم االنعقاد

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

 (5)(أن يجعله على نفسه تكف صيام إال ليس على المع )اهلل عليه وسلم قال : 
 

 :وهنا مسألة في أقل االعتكاف     
 

 (6)( وأقله نفالً ساعة من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر الرواية عن اإلمام، وبه يفتى)  فعند الحنفية     
أنه يشترط لبث في  ع به الجمهورالصحيح المنصوص الذي قط)  في المجموعكما   وعند الشافعية      

   (7)) ، وأنه يجوز الكثير منه والقليل حتى ساعة أو لحظة المسجد
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يكفي المرور في المسجد من غير لبث وعلى هذا فلو مر من باب إلى باب  ) وعند بعض الشافعية     
  (1)(آخر، ونوى حصل االعتكاف 

ه معتكًفا البثًا، قال أقله إذا كان تطوًعا، أو نذرًا مطلًقا ما يسمى ب)  في اإلنصافكما   وعند الحنابلة     
  (2)(في الفروع: ظاهره ولو لحظة

االعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة اهلل تعالى سواء كانت ) رحمه اهلل وقال الشيخ ابن باز      
المدة كثيرة أو قليلة ، ألنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد ال بيوم وال بيومين وال بما هو 

 (3)(  وهو في المرأة والرجل سواء، وهو عبادة مشروعة إال إذا نذره صار واجبا بالنذر  أكثر من ذلك

    

 أما آخر حديث معنا فهو حديث 
ُتُه ، أَتـَيآُتُه َأُزورُُه لَيآاًل فَ  ُمعآَتِكًفا َكاَن النَِّبيُّ َعنآ َصِفيََّة بِنآِت ُحَييٍّ رضي اهلل عنها قَاَلتآ : ))   - 211 ثـآ َفَحدَّ

ِلَبِني ثُ  َقِلَب ، فـََقاَم َمِعي لِيَـقآ ُت ألَنـآ َكنـَُها ِفي َداِر ُأَساَمَة بآِن زَيآٍد  -مَّ ُقمآ َفَمرَّ َرُجالِن ِمنآ اأَلنآَصاِر  -وََكاَن َمسآ
َرَعا فـََلمَّا رََأيَا َرُسوَل اللَِّه  ِلُكَما  فـََقاَل النَِّبيُّ  ،َأسآ َن فـََقاال : ُسبآَحا ،ُحَييٍّ  َها َصِفيَُّة بِنآتُ إنَـّ  ،: َعَلى ِرسآ

ِري مِ  ،اللَِّه يَا َرُسوَل اللَِّه  ِم فـََقاَل : إنَّ الشَّيآطَاَن َيجآ َرى الدَّ ِذَف ِفي  ،نآ ابآِن آَدَم َمجآ َوِإنِّي َخِشيُت َأنآ يـَقآ
ِر اأَلَواِخِر  َأنَـَّها َجاَءتآ تـَُزورُهُ َوِفي ِرَوايٍَة )) ((  َأوآ قَاَل َشيآئاً  -قـُُلوِبُكَما َشّراً  ِجِد ِفي الآَعشآ ِفي اعآِتَكاِفِه ِفي الآَمسآ

َقِلُب  ،فـََتَحدََّثتآ ِعنآَدُه َساَعًة   ِمنآ َرَمَضانَ  ِلبـَُها ، َحتَّى إَذا بـََلَغتآ بَاَب  فـََقاَم النَِّبيُّ  ،ثُمَّ قَاَمتآ تـَنـآ َمَعَها يـَقآ
ِجِد ِعنآَد بَاِب ُأمِّ َسَلَمةَ   ذََكَرُه ِبَمعآَناُه . (( . ثُمَّ  الآَمسآ

 ازوجة الحبيب صلى اهلل عليه وسلم أنهرضي اهلل عنها هذا الحديث تخبرنا صفية بنت حيي في      
جاءت لتزور النبي عليه السالم في معتكفه وهذا لبيان جواز محادثة الزوجين حال االعتكاف وأنها لما 

 0ن الوقت ليل يوصلها البيت ألالسالم معها ل أرادت الرجوع لبيتها وكان بيتها بعيد قام النبي عليه
       

وفيه  عتكف وجواز التحدث معهوالحديث يدل على جواز زيارة المرأة الم)رحمه اهلل قال ابن دقيق      
تأنيس الزائر بالمشي معه ، ال سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل وقد تبين بالرواية الثانية أن النبي 

 (4) ( شى معها إلى باب المسجد فقطصلى اهلل عليه وسلم م
      

رحمه قال ابن حجر ، المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد باب هل يخرج رحمه اهلل قال البخاري      
أورد هذه الترجمة على االستفهام  ( المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد باب هل يخرجقوله: : اهلل 

ب المسجد مما ال يتأتى فيه الخالف حتى يتوقف عن الحتمال القضية ما ترجم له، لكن تقييده ذلك ببا
                                                           

(
1
 المصدر السابق (
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قوله: "أنها جاءت إلى رسول اهلل  االشتغال في المسجد بغير العبادةبت الحكم فيه، وإنما الخالف في 
صلى اهلل عليه وسلم تزوره في اعتكافه وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري "كان النبي صلى 

وقال لصفية: ال تعجلي حتى أنصرف معك" والذي يظهر  وعنده أزواجه فرحنسلم في المسجد اهلل عليه و 
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، 

طريق مروان بن سعيد بن  وال فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها، وروى عبد الرزاق منأو كان مشغ
المعلى "أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان معتكفا في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقن، فقال لصفية 

ا في دار أسامة" زاد أقلبك إلى بيتك، فذهب معها حتى أدخلها بيتها وفي رواية هشام المذكورة "وكان بيته
بحيث تسكن فيها صفية، وكانت  كان مسكنها في دار أسامة بن زيدفي رواية عبد الرزاق عن معمر "و 

 (1)( بيوت أزواج النبي صلى اهلل عليه وسلم حوالي أبواب المسجد
 واهلل أعلم وباقي الحديث ليس له صلة بالصيام     

 
 

                                                           
(
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 12الدرس
 

 باُب صدقِة الِفطرِ 

 
بداية كالمنا على هذا الكتاب وهو كتاب الصوم بينا أن المصنف ابتدأ بباب صدقة الفطر ولم في      

نشرح الباب في حينه حيث قلنا أننا سنرجي الحديث عنه في آخر الباب الن صدقة الفطر التشرع اال 
 0بعد تمام الصيام فناسب تأخير الحديث عنها

التي أوردها المصنف رحمه اهلل في كتاب الصيام فسنتكلم لذا وبعد أن انتهينا من شرح األحاديث و      
 0هذا اليوم ان شاء اهلل في شرح باب صدقة الفطر

وضة على بأنها مفر والفرق بينها وبين الزكاة التي هي ركن زكاة الفطر ، أو تسمى وصدقة الفطر      
موال كما في زكاة المال فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير األوقد  األشخاص ال على األموال

 مثال.
قال اهلل تعالى : } فطرة اهلل التي فطر  قيل لها فطرة ألن الفطرة الخلقة و ) رحمه اهلل  قال  ابن قتيبة     

كما كانت   أي جبلته التي جبل الناس عليها ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (1)الناس عليها  {
 (2)(األولى صدقة عن المال 

َرج فطرة وهي اصطالحية للفقهاء كأنها من الفطرة التي  ويقال: )      زكاة الفطر وصدقة الفطر ويقال للُمخآ
 .(3) ( هي الخلقة أي زكاة الخلقة

 ( من اللغو والرفث من رمضان، طهرة للصائم )هي الصدقة تجب بالفطر زكاة الفطر في االصطالحو      
 (5)الثانية للهجرة فرضت زكاة الفطر في السنة وقد   (4)

غير، والذكر واألنثى الكبير والصد إكمال شهر رمضان تخرج عن نعأهل البلد  قوتمايخرج من وهي      
من طعام اآلدميين  والِمقدار الواجب في زكاة الفطر صاع ِبصاع النبي صلى اهلل عليه وسلم من المسلمين

، أو أرز، أو غيرها من طعام اآلدميي  0نمن تمر، أو بـُرٍّ
يخرجه اإلنسان عند انتهاء رمضان،  زكاة الفطر صاع من طعام)  رحمه اهلل قال الشيخ ابن عثيمين     

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

                                                           
(

1
 30سورة الروم  (

(
2
 184ص  1جغريب الحديث البن قتيبة  (

(
3
 48ص  6 ج المجموع للنووي (

(
4
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(
5
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(
6
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 ) رحمه اهلل وقال الشيخ ابن عثيمين زوجة أو ولد ن تلزمه مؤونته منعمَّ عن نفسه، و  ويخرجه الصائم     
إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم اإلنسان نفسه، إال أن يتبرع قيم البيت   : وقال بعض أهل العلم

بإخراجها عمن في بيته فإنه ال حرج في ذلك، ويكون مأجورًا على مثل هذا العمل، وإال فاألصل أن 
 (1) ( المخاطب بها المكلف نفسه

أمير  روي عن ال تجب عن الحمل الذي في البطن إال أن يتطوَّع بها فال بأس، فقدكما أن زكاة الفطر      
رحمه  وتصرف فقط للفقراء  قال الشيخ ابن عثيمين، الجنينعن  اخراجها المؤمنين عثمان رضي اهلل عنه 

فرض رسول  "   : قال س رضي اهلل عنهمام الفقراء كما في حديث ابن عباليس لها إال مصرف واحد وه) اهلل
 ( ن اللغو والرفث، وطعمة للمساكيناهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم م

ن قبل صالة العيد، وال َيجوز تأخيرها إلى ما بعد الصالة على الصحيح م وقت إخراج زكاة الِفطرو      
أمر بزكاة الِفطر أن )  : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قولي العلماء؛ لحديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن

اري عن ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لما روى البخ(2)(  الناس إلى الصالةتؤدَّى قبل خروج 
قال: كان ابن عمر يُعطي عن الصغير والكبير، حتى وإن كان يعطي  نافع مولى ابن عمر رضي اهلل عنهما

، وك  0عطون قبل الفطر بيوم أو يومينان يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعن بَِنيَّ
قوت عياله يوم صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عن قوته و فوأما حكمها      

ه تعالى : } قد أفلح من في قول رحمهما اهللقال  سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز  العيد وليلته صاع
وكذلك أحاديث  ألنها تجب بالفطر من رمضان هو زكاة الفطر وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر (3)زكى  {ت

 (4)الباب وغيرها 
قال اإلمام ابن المنذر رحمه اهلل: ))وأجمعوا على أن صدقة  وأجمع أهل العلم أن صدقة الفطر فرض     

ا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأوالده الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذ
 (5) اء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر(األطفال، الذين ال أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أد

وقال ابن عبد البر : فأما قوله في حديث ابن ُعَمَر : " فـََرَض َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليآِه َوَسلََّم "      
ِل الآِعلآِم : َأوآَجَب َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليآِه َوَسلََّم ، َوَما َأوآَجَبُه َرُسوُل اللَِّه َفَمعآَناُه ِعنآ  َثِر َأهآ َصلَّى اللَُّه َد َأكآ

َمُعوا َعَلى َأنَّ  َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليآِه َعَليآِه َوَسلََّم فَِبَأمآِر اللَِّه َأوآَجَبُه ، َوَما َكاَن لِيَـنآِطَق َعِن الآَهَوى ، فََأجآ
ِل الآِعلآِم ِمَن التَّابِِعيَن َوَمنآ بـَعآَدُهمآ : ِهَي  ُهوٌر ِمنآ َأهآ فـَرآٌض َواِجٌب َعَلى َوَسلََّم َأَمَر ِبزََكاِة الآِفطآِر ... َوقَاَل ُجمآ

ٌء  َحَسِب َما فـََرَضَها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليآِه َوَسلَّمَ  َها َشيآ  (6)( َلمآ يـَنآَسخآ
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ويستدلون  يدعي بعض الواهمين أن أحاديث وجوب زكاة الفطر وفرضيتها منسوخة بنزول أمر الزكاة     

أمرنا رسول اهلل صلى ) بن عبادة قال: على هذا النسخ بما رواه النسائي وغيره من حديث قيس بن سعد 
 (1)(م يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعلهزكاة، فلما نزلت الزكاة لبصدقة الفطر قبل أن تنزل ال اهلل عليه وسلم

قال جل أهل العلم هي )يعني زكاة رحمهما اهلل ) عنه ابن عبد البر ال ابن جرير الطبري فيما حكاه ق     
يفة، وأبي يوسف، وهو قول مالك، واألوزاعي، والثوري، والشافعي، وأبي حن خها شيءالفطر( فرض لم ينس

 (2)( أبي ثورومحمد، و 
هذا ال يدل على زوال وجوبها؛ وذلك )   معلقا على حديث قيس بن سعدرحمه اهلل ويقول الخطابي      

أن الزيادة في جنس العبادة ال توجب نسخ األصل المزيد عليه، غير أن محل سائر الزكوات األموال، 
 (3)( ومحل زكاة الفطر الرقاب

 ا عليهم؛ ألن فيه أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلما الخبر حجة لنهذم رحمه اهلل  ) ابن حز ويقول      
فبطل تعلقهم بهذا الخبر، وقد قال  م ينه عنه، فبقي فرضا كما كانبزكاة الفطر، فصار أمرا مفترضا، ثم ل

 طرزكاة الف وقد سمى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(4)(  وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة)  ىسبحانه وتعال
  (5)( زكاة، فهي داخلة في أمر اهلل عز وجل بها، والدالئل على هذا تكثر جدا

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

 
 ثالثة شروط:فشروط وجوب زكاة الفطر وأما      
؛ لحديث أو عبٍد، أو رجل أو امرأة، صغيٍر أو كبيرٍ  اإلسالم، فتجب على كل مسلم حر الشرط األول:     

ن رمضان، على كل زكاة الفطر مصلى اهلل عليه وسلم  وفيه: ))فرض رسول اهلل  ابن عمر رضي اهلل عنهما
 )دامة رحمه اهلل قال اإلمام ابن ق (7)(ل أو امرأة صغير أو كبيرأو رج عبد نفس من المسلمين حر أو

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

                                                           
(
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(
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5
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(
6
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اله وحوائجه زائد عن قوته وقوت عي يكون عنده يوم العيد وليلته صاع أن وهو الغنى الشرط الثاني:     
 (1)األصلية

  ، وهو غروب الشمس من ليلة الفطردخول وقت الوجوب الشرط الثالث:     
 

  والمصنف رحمه اهلل ذكر في هذا الباب حديثين فقط أولهما هو حديث      
َأوآ قَاَل  -َصَدَقَة الآِفطآِر   فـََرَض َرُسوُل اللَِّه  عنهما قَاَل : )) َعنآ َعبآِد اللَِّه بآِن ُعَمَر رضي اهلل -176

ٍر ، َأوآ َصاعًا ِمنآ َشِعيٍر . قَاَل : فـََعَدَل النَّ  -َرَمَضاَن  ُلوِك : َصاعًا ِمنآ َتمآ اُس َعَلى الذََّكِر َواألُنـآَثى َوالآُحرِّ َوالآَممآ
ٍظ : ))  ((  الصَِّغيِر َوالآَكِبيرِ  بِِه ِنصآَف َصاٍع ِمنآ بـُرٍّ ، َعَلى  ((  َأنآ تـَُؤدَّى قـَبآَل ُخُروِج النَّاِس إَلى الصَّالةِ َوِفي َلفآ

وقد بينا قبل قليل حكمها وأقوال الفقهاء في والَفرآض هنا بمعنى الواجب (  فـََرضَ )وقول ابن عمر      
وقوله ،  ( وهذا الشك من الراوي اليؤثر على الحكم-َن َأوآ قَاَل َرَمَضا -َصَدَقَة الآِفطآِر قوله )أما و ،  ذلك

ُلوكِ ) لذا بوب االمام و ( يعني أن الوجوب يشمل هؤالء صغار كانوا أم كبارا َعَلى الذََّكِر َواألُنـآَثى َوالآُحرِّ َوالآَممآ
ّكى يـُزَ  وقال الزهري في المملوكين للتجارة :ب صدقة الفطر على الحر والمملوك : بارحمه اهلل البخاري 

قال ابن قدامة : َويـَلآَزُمُه َأنآ وهذا الوجوب يشترط أن يجد قوت يومه وليلته ، في التجارة ويزكى في الفطر 
َلِتِه . ِمِه َولَيـآ ِسِه ، َوَعنآ ِعَياِلِه ، إَذا َكاَن ِعنآَدُه َفضآٌل َعنآ ُقوِت يـَوآ ِرَج َعنآ نـَفآ  ُيخآ

ٍر ، َأوآ  وقوله )      َصاعًا ِمنآ َشِعيٍر . قَاَل : فـََعَدَل النَّاُس ِبِه ِنصآَف َصاٍع ِمنآ بـُرٍّ ، َعَلى الصَِّغيِر  َصاعًا ِمنآ َتمآ
صاع من جميع األجناس ومقداره  وهذا بيان ان المخرج في زكاة الفطر يكون من قوت أهل البلد ( َوالآَكِبيرِ 

دلتين الممتلئتين ، كما في القاموس المعت بصاع النبي صلى اهلل عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين
 وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثالثة كيلو غرام . 

نصف صاع من القمح ألنهم رأوه معاداًل في القيمة يعني  (فـََعَدَل النَّاُس ِبِه ِنصآَف َصاٍع ِمنآ بـُرٍّ ) وقوله      
وسيأتي معنا بيان ذلك في  أنه فعل ذلك تمر أو الشعير وقد صح عن معاوية رضي اهلل عنهللصاع من ال

 0الحديث الثاني ان شاء اهلل
 

 اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثالثة أقوال: قد وأما إخراجها نقودا ف     
بظاهر  واستدلوا أنه ال يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة القول األول:

 مر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.األحاديث التي فيها األ
أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب  القول الثاني:

 ن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول اإلغناء بالنقود قد يكون أبلغ.إلأحمد. 

                                                           
(
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ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب اإلمام  أنه يجوز إخراجها نقدًا إذا اقتضت القول الثالث:
إن األصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن  قالواو  أحمد، اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه  نقدًا مصلحة أو دفع حاجةهذا األصل إذا كان في إخراجها 
اهلل صلى زم من أن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال ألهل اليمن حين بعثه رسول البخاري تعليقًا بصيغة الج

ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون )  اهلل عليه وسلم إليهم
 .(1)( نبي صلى اهلل عليه وسلم بالمدينةعليكم، وخير ألصحاب ال

      

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

 .(2)( وجل ، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا ، والطهور ال يكون إالّ للمسلمين 
َهُد ِبِصحَِّة َمنآ قَاَل ِإنَّ زََكاَة الآِفطآِر  )لبر بعد ِذكر آثار في المسألة وقال ابن عبد ا      فـََهِذِه اآلثَاُر ُكلَُّها َتشآ

ِلٍم ال َتُكو  قال ابن كذلك اليعطى الكافر منها إال من باب تأليف قلبه على االسالم و   (3)(ُن ِإالَّ َعنآ ُمسآ
نِِه ُمَؤلًَّفا  ُر ِمنآ الزََّكاِة ، إالَّ َوال يـُعآَطى الآَكافِ  ) رحمه اهلل قدامة  (4)( ِلَكوآ

     
ال يـُعآَطى الكاِفر ِمن زكاة الِفطر ، وال ِمن زكاة المال ، وال بقوله )  جبرين رحمه اهللابن  كذلك أفتى الشيخو  

ِمن صدقات التبرع ، فإنه قد اختار الكفر وهجر اإلسالم ، فهو عدو للمسلمين ، فال حق له في 
لَِياُء بـَعآٍض( صدق ِمَناُت بـَعآُضُهمآ َأوآ ِمُنوَن َوالآُمؤآ اتهم وأموالهم ، بل يصرفونها للمسلمين ، لقوله تعالى : )َوالآُمؤآ

 . (وال يجوز أن يـُعآَطى الكافر مِن الزكاة الواجبة إالّ َمن كان ِمن المؤلََّفة قلوبهم 
الواجب إخراجها قبل هذا وقت إخراجها ف((  ِج النَّاِس إَلى الصَّالةِ َأنآ تـَُؤدَّى قـَبآَل ُخُرو ))  ِفي َلفآظٍ وقوله َ      

صالة العيد ، وال يجوز إلى ما بعد صالة العيد ، وال مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك 
ليلة ثمان وعشرين ؛ ألن الشهر يكون تسعا  يإلخراجها في أصح أقوال العلماء هيعلم أن أول وقت 

 رجونها قبل العيد بيوم أو يومينين ويكون ثالثين ، وكان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يخوعشر 
: ال مانع من إخراِجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع قال شيخنا العالمة ابن باز رحمه اهلل تعالى 

ون ثالثين، ويكون تسعة والعشرين والثالثين وليلة العيد، وصباح العيد قبل الصالة؛ ألن الشهر يك
 0صلى اهلل عليه وسلم ا صحَّت بذلك األحاديث عن النبيوعشرين، كم
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 وآخر حديث معنا في هذا المبحث هو حديث
ِريِّ  - 177 َصاعًا ِمنآ َطَعاٍم ، َأوآ َصاعًا ِمنآ َشِعيٍر  ُكنَّا نـُعآِطيَها ِفي َزَمِن قَاَل : ))   َعنآ َأِبي َسِعيٍد الآُخدآ
ًا مِ  ، َأوآ  َراُء ، قَاَل : َأَرى ُمدَّ نآ َهِذِه َصاعًا ِمنآ َأِقٍط ، َأوآ َصاعًا ِمنآ زَبِيٍب . فـََلمَّا َجاَء ُمَعاِويَُة ، َوَجاَءِت السَّمآ

ِد  رُِجُه َعَلى َعهآ رُِجُه َكَما ُكنآُت ُأخآ يآِن . قَاَل َأبُو َسِعيٍد : َأمَّا َأنَا : َفال َأزَاُل ُأخآ  (( .  َرُسوِل اللَِّه يـَعآِدُل ُمدَّ
 ُكنَّا نـُعآِطيَها ِفي َزَمِن " وفي هذا الحديث يبين أبا سعيد الخدري  مقدار زكاة الفطر وذلك بقوله      

فـََلمَّا َجاَء وقوله )، ام ، مما هو ِمن ُقوت البلد يُعطُون زَكاة الِفطر صاعا ِمن الطع أي( َصاعًا ِمنآ طََعاٍم 
بهذا الِفعل ، َكما أن ِلِفعآِله نفِرد ن معاوية اعاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه واليعني هذا أهو مو  (ُمَعاِويَُة 

أصآاًل في السُّـنَّـة قال عليه الصالة والسالم : أدُّوا َصاًعا ِمن َقمح ، أو صاعا ِمن بـُّر عن كل اثنين ، صغير 
وأما َفِقيركم فـَيَـُرد عليه أكثر مما ِنيكم فـَيـُزَكِّيه اهلل أما غَ  غني أو فقير ثى حر أو مملوكأو كبير ، ذََكر أو أن

  (1)(  يـُعآِطي
ِرج على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه رضي اهلل عنها وجاء عن أسماء بنت أبى بكر       أنها كانت ُتخآ

ر ، بِالآُمّد أو بِ  أهلها الآُحّر منهم والمملوك وسلم عن الصَّاع الذي يتبايعون ُمدَّيآن ِمن ِحنطة ، أو صاعا ِمن َتمآ
  (2)( به

سبب ُمعادلة معاوية و فاجتهاد معاوية ليس اجتهادا في ِخالف النّص ، بل هو اجتهاد يتماَشى مع النّص      
ح الشاِمي ُمقارنة بِغيره . ح الشام بالآُمدَّيآن ِمن غيره ، هو ِطيب الَقمآ  رضي اهلل عنه الآُمّد ِمن َقمآ

 
و الذي عدل الصاع من من أن معاوية  ه في هذا الحديث دليل على ما قيلو ) رحمه اهلل قال ابن دقيق     

بنصف الصاع منه ويؤخذ منه القول باالجتهاد بالنظر ، والتعويل على المعاني في الجملة وإن كان  غير البر
 (3)(مرجوحا بمخالفة النص . واهلل أعلم  -في هذا الموضع إذا لم يرد بذلك نص خاص 

    
َراُء وَ وقوله )       (4) (أي : القمح الشامي  راء وجاءت السم قوله )  رحمه اهلل قال ابن حجر  (َجاَءِت السَّمآ
يآنِ وقوله )     ًا ِمنآ َهِذِه يـَعآِدُل ُمدَّ حفنة  هوالُمدُّ في زمن خالفته و هو معاوية رضي اهلل عنه  القائل ( َأَرى ُمدَّ

رضي اهلل  ا االجتهاد من معاوية لم يقبل به أبو سعيد الخدريولكن هذ،  بملء كفي الرَّجِل المعتدل الكفين
ِد َرُسوِل اللَِّه  : َأمَّا َأنَالذا قال ) عنهما رُِجُه َعَلى َعهآ رُِجُه َكَما ُكنآُت ُأخآ يعني صاع وليس  ( َفال َأزَاُل ُأخآ

 0نصف الصاع 
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(1)مامت مجعه وبيانه يف هذه األحاديث الشريفةهذا 
 

 الباري مبنه وكرمه أن جيعله خالصا لوجهه وأن ينفع به اجلميعأسأل 

 علما نافعا وعمال صاحلاوإياكم يرزقنا وأن 

 

 وعلى آله وصحبه  التوفيق وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وباهلل
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