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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
هيزيددهلل ر بسددااال  ددن  ممددال ه , هأشددهرش شددهرا  يالبهددر بددال  ر ددر ال , يليددب بمتم ددال ه  لددال الحمددهلل هلل حمددهللا  

هيمادهلل اهلل , رحمر ال , ه ن أفضل هذش الدهمم  ممدا الملدم ال دل يبلد  بمدر المد  ن هد و البمدل هالاهلل دا 
ثدم , يسدر لهدر كلدا ها ملهدر فيدال  دن الم لصدين رب  فيدر,  للسدها بإ ار دال  ن خ لمر  لى بصيرة هحدب

)  لى الهال  حمهلل ال ر م , المأ  ر برالزديرد  ن الملم فقرل لال اهلل  ل   لدال  الص ة  ع س و دائم  
 .....ثم أ ر بمهلل , فص ة ربل هس  ال  ليال ه لى آلال األطمرر هصحاال األخيرر ( هقل رب زد ل  لمر 

أر د  بمدر يد و القير دا   ائدهلل , قي دهلل مر أثهدرف دره  فدل , ف ائهلل  –لملم أخل طرلب ا –أ ثر أ رو  يهيا 
, ههددذا السددمر هدد  ثددر ل م ددربين همددر أصدد  اله ددب  احددر  ددن أبحددر الملددمل هللينشددرس سددمر   ددن أسددمرر الدد

بمدهلل (  621 - 602) أال هه  صحي   سلم ألبل الحسين  سلم بن الحبرج الهيسدرب ر   المصه ما
يرت لصرحب اله درب األهل أصد  اله دب اهررة  ع إ رفا  ر  ح ر ال  ن ره أن حذفت األحرديث الم

هال أز م أ ل اس قصيت مل ف ائهلل الحهلليث هلهن  لُّمر  را ير  , المصهما هه  صحي  اإل رو الا رر  
 دذرين أ در أ درل الهدر   -أخل طرلب الملدم  –اإلطرلا هاإلخ ل ه ع كلا ال مس لل  فل كلا  هللو

فأسأل اهلل لل هلا ال  فيدب للملدم هالممدل , بدإخ   , قص ر المما هقلا الاضر ا فيممر بهمسل ههمر 
فقهدل اهلل ه , فمدذا هد  م درب الصديرو  دن صدحي  اإل درو  سدلم , هيقين بمر  ههلل اهلل  دن األ در هالمدهن 

 .هصلى اهلل هسلم  لى  ايهر  حمهلل , هإيرك لمر يحاال هير رش 
 

 /م اال                                                                          
  اهللاهلل بن حم د المري                                                                   

                                                                     0405754150      
 

فلدم يهدن الار دث  لدى إخرا مدر أن  هد ن فدل   هدرهل البميدع هلدم ي قصدهلل , ال يسدم  ب صد ير هدذش المدذمرة :   هايال
هلهددن الار دث  لددى إخرا مدر أن  هدد ن فددل   هدرهل طدد ب الملددم , بمدر الهرددر أل مدر بضددر ا ال  الددإل  صدرب اإلخددراج 

  .هيهام  ل  لى  ر فيمر  ن أخطرف ,  من مرن  مهر فل الهللر  ليسمل  ليمم  را ما الملم , هاالخ ارر فيال 
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 م رب الصيرو
 

- : قهلل ا م رب الصيرو 
 

  مريف الصيرو لبا هشر ر  : أهال  
ِإ ِّل َ َذْرت  لِلر ْحَمِن } :  تعاىل عن مرمي للساكت صائم إلمساكه عن الكالم ومنه قوله: اإلمساك ، فيقال : الصيرو لبا 

 سورة مرمي( 62){ يًّرفَدَلْن أ َملَِّم اْليَدْ َو ِإ سِ  } :بقوله  الصوم مث فسر هذا {َصْ   ر
 .باإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس   تعاىل التعبد هلل: ً  هشر ر

هو يف اللغة اإلمساك ويف الشرع إمساك خمصوص يف زمن خمصوص من شخص خمصوص : " قال النووي يف تعريفه 
 "بشرطه 

 
  راحل فرض الصيرو : ثر ير  
 : رض الصيرو  لى ث ثا  راحلف  

 بإذن اهلل تعاىل ءوسيأيت بيان ذلك عند احلديث على صيام عاشورا.  ءفَ ْرُض صيام عاشورا: املرحلة األوىل 
صيام رمضان لكن على  ضُ رْ فصار صيامه مشروعا  على االستحباب ، وف َ  ،ء ة صيام عاشورافرضي   خُ َنسْ : املرحلة الثانية 

 .ري بني أمرين الصيام أو اإلطعام يالتخ
ٌر ل ال  َهَأن َ ص     ْا  َهَ َلى}: " قوله تعاىل : ليه ويدل ع ر ا فَدم َ  َخيدْ ال ِذيَن ي ِطيق   ال  ِفهلْليٌَا َطَمرو  ِ ْسِهين  َفَمن َ َط  َع َخيدْ

ٌر ل ه ْم ِإن م ه  ْم  َدْمَلم  نَ   سورة البقرة( 481) {َخيدْ
 .ني يفرض صيام رمضان على التع:  ةاملرحلة الثالث
 سورة البقرة( 481) {َفَمن َشِمهلَل ِ هه م  الر ْمَر فَدْلَيص ْمال  } : "  قوله تعاىل : ويدل عليه 

 [ 1/401انظر فتح الباري البن حجر ]                                                                           
 

   ى فرض صيرو ر ضرن ؟: ثرلثر  
فرض رمضان يف السنة الثانية إمجاعا  ، فصام عليه الصالة والسالم تسع : "  7/161اإلنصاف  هقال املرداوي يف كتاب

 .رمضانات إمجاعا  
 .هصيرو شمر ر ضرن ه  أحهلل أرمرن اإلس و هفره ال المترو  -

 "  ص و ر ضرن" وذكر منها "  بهل اإلس و  لى خمس: " قال  Jحديث ابن عمر أن النيب : ويدل على ذلك 
 .متفق عليه                                                                                                               
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 برب فضل شمر  ر ضرن
 

غ لَِّقْت ِإَكا َ رَف رََ َضرَن فد  َِّحْت أَبْدَ اب  اْلَبه ِا, هَ » :قَالَ  J َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة ، َرضي الّلُه َعْنُه َأن  َرُسوَل الّلهي 
فد  َِّحْت أَْب اب  الر ْحَمِا, َهغ لَِّقْت أَْب اب  َ َمه َم, )...  :ويف رواية    .«أَْب اب  اله رِر, َهص مِّهلَلِت الر َيرِطين  

 .( َهس ْلِسَلِت الر يرِطين
 

 :لبا الحهلليث 
 .باألغالل  ، أي أوثقت تْ لَ ُغل  :  ص مِّهلَلتِ 
 .، والكلمتان معنامها واحد  أي قيدت بالسالسل:  س ْلِسَلتِ 

 
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

وهو قول مجهور العلماء ، " شهر " بدون لفظ  " رمضان " فيه دليل على جواز قول "  إكا  رف ر ضرن" قوله  -4
وهو قول أصحاب مالك زاعمني بأن " شهر رمضان " إنه اليقال رمضان على انفراده بل البد أن يقال : خالفا  ملن قال 

ال  ق ل ا ر ضرن , فإن ر ضرن اسم : " قال  Jسم من أمساء اهلل تعاىل واستدلوا حبديث أِب هريرة أن رسول اهلل اان رمض
 واحلديث رواه البيهقي وابن عدي وهو حديث ضعيف فإن يف سنده رجال  "  ن أسمرف اهلل , هلهن ق ل ا شمر ر ضرن 

 .وهو جنيح السندي املدين وكنيته أبو معشر  ا  ضعيف
جنيح السندي وهو ضعيف : ه توالضعف فيه بني  ، فإن من روا: "  عن هذا احلديث ( 2/618)قال النووي يف اجملموع 

فالصحيح أنه جيوز قول " أخرجه ابن عدي يف الكامل وضعفه بأِب معشر : " وقال ابن حجر يف الفتح " سيء احلفظ 
 .ثبت ذلك إال بدليل صحيح وال دليل يُ ة ال تطلق يوأمساء اهلل توقيف" شهر " رمضان بدون لفظ 

 
 -:االسم  سميا ر ضرن بمذا اْخ  ِلَف فل  -6

 .إن العرب أول ما عي نت الشهور صادف أن رمضان كان يف وقت شدة احلر والرمضاء فسمي برمضان :  فقيل
 .ألنه يرمض املعدة بالعطش :  هقيل
  [ 1/412انظر فتح الباري ] ألن الذنوب تُرمض فيه أي ُُترق            :  هقيل

 .هاهمر األق ال األهل 
 

- :على أقوال "  ف حت أب اب البها هغلقت أب اب الهرر" اختلف يف معىن  -1
 .هي على ظاهرها فتفتح أبواب اجلنة وتغلق أبواب النار حقيقة : فقيل 
 " ت أب اب الرحماف ح: " إن املقصود كثرة الثواب والعفو والرمحة بدليل الرواية الثانية :  هقيل
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يفتحه اهلل لعباده من الطاعات يف هذا الشهر من صيام وقيام وفعل للخريات واالنكفاف عن  ما إن املقصود:  هقيل
 . هأهمر األق ال األهل، املخالفات مما يكون سببا  يف دخول اجلنة والبعد عن النار 

 
يراه  قد يستشكل على بعض الناس ما"  لريرطينسلسلت ا" ويف الرواية األخرى "  صمهللت الريرطين" J  قوله -1

اإلشكال أجوبة ذكرها  هذامن املعاصي والشرور الواقعة يف رمضان ولو صفدت الشياطني مل يقع ذلك ، واجلواب عن 
- :أهل العلم نلخصها مبا يلي 

كما   فال للناس ََيُْلُصون أن املقصود بذلك تقليل الشرور يف هذا الشهر وأن الشياطني يقل إغواؤهم وإيذاؤهم:  أهال  
 .يف غريه من األشهر  ََيُْلُصون
 .تبتعد عمن جاء بالصيام على صورته احلقيقية بشروطه وآدابه دون غريه من الناس  الشياطني أن:  ثر ير  
 أن املقصود به بعض الشياطني وهم املردة منهم ال كلهم ويدل عليه مارواه ابن خزمية يف صحيحه والرتمذي:  ثرلثر  

"  إكا مرن أهل ليلا  ن شمر ر ضرن صمهللت الريرطين ه ردة البن" والنسائي من حديث أِب هريرة مرفوعا  بلفظ 
ارة بالسوء  سبق النفس األم   وأيضا  يضاف إىل ما " ه د َبلُّ فيال  ردة الريرطين" وأخرج النسائي أيضا  عن أِب هريرة بلفظ 

وهلذا  " ه ر أبر ف  مسل إن الهمس أل ررة برلس ف : " تعاىل عن امرأة العزيز قال ، فإن هلا دورا  يف إجياد هذه الشرور 
 " .ه م ك برهلل  ن شرهر أ مسهر "  :رواها أمحد يف مسنده وأهل السنن  يقول يف خطبة احلاجة اليت J كان النيب

 

******************* 
 برب ه  ب ص و ر ضرن لرؤيا الم ل هالمطر

 غم فل أهلال أه آخرش لرؤيا الم ل هأ ال إكا
 أمملت  هللة الرمر ث ثين ي  ر  

 
ُهَما َأن  َرُسوَل الّلهي  َي الّلُه َعن ْ َهَذا الر ْمر  ه  »: َفَضَرَب بيَيَدْيهي فَ َقالَ . ذََكَر َرَمَضانَ J  َعني اْبني ُعَمَر ، َرضي

َهَذا ث م  َ َقهلَل ِإبْدَمرَ ال  ِفل الث رلَِثِا َفص     ا لِ  َهَذا َهه  فَِإْن أ ْغِمَل َ َلْيه ْم فَرْقهلِلر ها . َهَأْفِطر ها ِلر ْؤيَِ الِ . ر ْؤيَِ الِ َهه 
  «فَِإْن غ م  َ لْيه ْم فَرْقهلِلر ها لال  »: ويف رواية  .«َلال  َث َثِينَ 

 
 :لبا الحهلليث 

 .أي فإن حال دون رؤية اهلالل غيم أو غبار وحنوه : فَِإْن أ ْغِمَل َ َلْيه مْ 
 

 :يث  ن ف ائهلل الحهلل
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هللملم  . اهلالل ىشهر رمضان بأن رأبدخول  مَ لي من عَ  على وجوب الصوم  دليل على " ي الؤ فص   ا لر  " J قوله -4
- :طرق  ابهللخ ل شمر ر ضرن ث ث

 . هالل رمضانرؤية  :الطريقا األهلى 
وحلديث الباب أيضا   ، سورة البقرة( 481) {َفَمن َشِمهلَل ِ هه م  الر ْمَر فَدْلَيص ْمال  } : " قوله تعاىل :  هيهللل  لى كلا
 .فمن رأى اهلالل بنفسه وجب عليه الصوم "  فص   ا لرؤي ال: "  Jحيث قال النيب 
 اإلخبار برؤية اهلالل ، فيصام برؤية ثقة مكلف ، ويكفي يف اإلخبار برؤية اهلالل رجل واحد  :الطريقا الثر يا 

أ ل رأي ال فصر ال هأ ر الهر  بصير ال  Jم ل فأخارت رس ل اهلل  رافى الهر  ال"  :قول ابن عمر : هيهللل  لى كلا 
 .وله شواهد  واحلاكم رواه أبو داود وصححه ابن حبان "
 البهلل  ن ا رأ ين ؟ هرؤيا الم ل المرأة ال احهللة إكا مر ت ثقا أههل يهمل فل  -

من باب الشهادة اليت يشرتط فيها  الالصحيح أنه يكفي يف ذلك امرأة واحدة ألن رؤية اهلالل من باب اخلرب والرؤية 
وال موالطمع ليست كالشهادة يف األ ةخبار الدينية اليت ال تبىن على املشاحتان ، فالشهادة يف األأمر ارجالن أو رجل و 

 . وحنوها اليت مبناها على املشاحة اليت يلزم فيها رجالن أو رجل وامرأتان 
 .وما  وذلك حينما ال يُرى اهلالل ليلة الثالثني من شعبان إكمال عدة شعبان ثالثني ي: الطريقا الثرلثا 
فدل هذا أنه إذا جاءت ليلة الثالثني ومل نر (  فص   ا لرؤي ال) Jحديث الباب حيث قال النيب :  هيهللل  لى كلا

 .اهلالل فإننا نكمل شعبان ثالثني يوما  
 

م شهر رمضان إذا ثبت رؤية هالله ، ووجوب الفطر دليل على وجوب صيا"  فص  ر لرؤي ال هأفطرها لرؤي ال"  J قوله -6
يف  ق احلكم بهل  عَ باحلساب وال ي ُ  ال عربة املستند الشرعي يف أحكام الصيام واإلفطار وأنه هإذا ثبتت رؤية هالل شوال وأن

 .أي حال من األحوال 
أنه ال جيوز االعتماد على حساب  ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة ، وال ريب أنه: "  ةقال شيخ اإلسالم ابن تيمي

النجوم ، واملعتمد عليه كما أنه ضال يف الشريعة مبتدع يف الدين ، فهو خمطئ يف العقل ، وعلم احلساب فإن علماء اهليئة 
 .يعرفون أن الرؤية ال تنضبط بأمر حساِب ، فإهنا ختتلف باختالف ارتفاع املكان و اخنفاضه ، وغري ذلك 

 
معناه إذا حال بينكم وبني رؤية اهلالل ليلة الثالثني غيم أو غبار "  أغمل  ليهم فرقهللرها لال ث ثينفإن "  J قوله -1

- :وُتته أحكام  ي و الرافأكملوا الثالثني ، وهذا يسمى 
  مريف ي و الرا: أهال  

فيكون اليوم التايل هلذه ( أي غبار) هو يوم الثالثني من شعبان إذا كانت السماء ليلة الثالثني من شعبان غيم أو قرت 
 ؟ليوم الثالثني من شعبان أو اليوم األول من رمضان االليلة مشكوكا  فيه هل هو 

 
 هل يررع صيرو ي و الرا : ثر ير  
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وقيل  ، وقيل باجلواز ، وقيل مستحب ، اخلمسة ، فقيل واجب ةجرت فيه األحكام التكليفي الشك حكم صيام يوم
 -:هأشمر األق ال ق الن  وقيل بالتحرمي ، ، بالكراهة
التصانيف وردوا  هفوا فيوهو املشهور من مذهب احلنابلة ، ونصروا هذا القول وصن   صوم يوم الشك وجوب:  األهلالق ل 

 .فني هلم لجج املخاحُ 
ها هإكا رأي م ش فرفطر إكا رأي م ش فص   ا : " قال  Jحبديث الباب حيث جاء يف لفظ البخاري أن النيب :  هاس هللل ا 

مستدلني ،  تسعة وعشرين يوما   وا على شعبان فاجعلوهقي  أي ضَ "  فرقهللرها لال" وفسروا " فإن غم  ليهم فرقهللرها لال 
   . أي ُضي ق عليه رزقه"   ليال رزقال رَ هللِ ه ن ق  " على تفسريهم بقوله تعاىل 

حديث الباب فقال  كما يف   الرواية األخرىففسره يف Jنبينا (  فرقهللرها لال) بأن خري من يفسر قوله : وُرد  هذا االستدالل 
 "  فإن أغمل  ليهم فقهللرها لال ث ثين" 

 .أن صيام يوم الشك منهي عنه وهو قول األئمة الثالثة وهو رواية عند أمحد :  هالق ل الثر ل
- :هيهللل  لى كلا 

فإن غم  ليهم فأممل ا الرمر  سما ه ررهن ليلا , ف   ص   ا ح ى  رهش "  Jحديث الباب حيث قال النيب  -أ
 .وهذا لفظ البخاري "  المهللة ث ثين

قا  ووصله رواه البخاري معل  " Jمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم : " حديث عمار بن ياسر قال  -ب
 .م على اليقني قد  فيه والشك ال يُ  اليقني هو بقاء شعبان وخروجه مشكوك  و  اخلمسة ، وألن األصلَ 

 لهراها ؟لم ا هل الهمل  ن صيرو ي و الرا لل حريم أه هاخ ل
حمرم  أنه للتحرمي حلديث عمار السابق حيث مسى صيامه معصية واملعصية ال تكون إال يف فعل  :  هاألهمر هاهلل أ لم

 .واألمر يدل على الوجوب ،  ا  بإكمال العدة ثالثني يوم Jالنيب  وكذلك أمرُ 
 

******************* 
 

ُهَم  ا َع  ني الن   يبي   ابْ  نَ ع ن  ددْمر  َهددد  . الَ َ ْه  ددب  َهالَ َ ْحس ددب  . ِإ  ددر أ   ددٌا أ  ِّي دداٌ »: قَ الَ  J ُعَم  َر ، َرضي  َي اللّ ُه َعن ْ َهَذا الر 
 «َهَهد َهَذا َهَهد َهَذا

 . يَعين مر ة  تسعة  وعشريَن ومر ة  ثالثني: عند البخاري قال ابن عمر
 

 :لبا الحهلليث 
 . أي باقون على ما ولدتنا عليه األمهات ، ال نكتب وال حنسب:  أ  ِّي اٌ 

 :  ن ف ائهلل الحهلليث
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 .زر اليسري لناإال  ال يعرفه أي أن العرب كانت الكتابة فيهم قليلة وكذلك احلساب " ال  حسب هال  ه ب " J قوله -4
 

ن تسعة وعشرين يوما  ومرة ثالثني يوما  أن الشهر مرة يكو  Jاملقصود باحلساب هنا احلساب بالنجوم ، فأخرب النيب  -6
ف الناس بذلك ل  ثبت دخول الشهر به ولو كُ وال نُ  كما سبق  وأن املعترب يف ذلك رؤية اهلالل وأما احلساب فال عربة به

 .لكان فيه حرج هلم 
 

***************** 
 برب ال  قهلل  ا ر ضرن بص و ي و هال ي  ين

 
َي  الَ  َدَقهلل    ا رََ َضرَن ِبَصْ ِو يَدْ و  َهالَ يَدْ َ ْيِن, ِإال  »:  J قَاَل َرُسوُل الّلهي : الّلهي َعْنُه قَالَ َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة ، َرضي

 .«رَ  ٌل َمرَن َيص  و  َصْ  ر , فَدْلَيص ْمال  
 

 :لبا الحهلليث 
 .أي ال تستقبلوا رمضان بصوم يوم أو يومني قبله : الَ  َدَقهلل    ا َرَ َضرنَ 

 
 : الحهلليث ن ف ائهلل 

 .اعتاده أو وجب عليه  م رمضان بصوم يوم أو يومني إال ملن كان له صوم  النهي عن تَ َقد   -4
- :للهراها ؟  لى ق لين  هههل الهمل لل حريم أ
 .أن النهي للتحرمي :  هاألهمر هاهلل أ لم

- :هال مليل 
 .يصرفه  صارف   ألصل يف النهي أنه للتحرمي مامل يأتي ألن ا -أ

 مقبولة واملكروه ال يكون طاعة مقبولة ل بالكراهة للزم أن يقال ملن صام أن صومه مقبول وأنه قد أتى بطاعةقيلو أنه  -ب
 .بل الطاعة يف تركه ، واهلل أعلم 

 
  ر الحهما  ن الهمل  ن  قهللو ر ضرن بص و ي و أه ي  ين ؟ -6
 .لكي يستعد املسلم لصوم رمضان بنشاط ورغبة :  قيل
بظاهرة ألن من كانت له عادة أن يصوم من آخر  تفرائض العبادات عن نوافلها ، وهذه احلكمة ليس لتمييز:  هقيل

 . الشهر أي آخره رَ رَ سَ الشهر تطوعا  ال يدخل يف النهي كما سيأيت يف حديث عمران رضي اهلل عنه فإنه كان يصوم 
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يوم أو يومني احتياطا  فقد حاول الطعن يف ذلك ألن حكم الصيام معل ق برؤية اهلالل ومن تقد م الشهر بصوم :  هقيل
 .واهلل أعلم واختاره ابن حجر وملا يف ذلك من جتاوز احلدود اليت فرضها اهلل تعاىل األهمر  احلكم ، وهذه احلكمة هي

 
منا صام إمعناه أنه إذا وجد سبب للصيام فإن النهي يزول ألنه  "إال ر ل مرن يص و ص  ر  فليصمال "  J قوله -1

ه ن لسبب ال احتياطا  كمن يصلي يف وقت النهي لسبب من األسباب ، فمن كان له صوم يصومه فال يدخل يف النهي 
 :أ ثلا كلا 

 .االثنني واخلميس فصادف أحدمها قبل رمضان بيوم أو يومني فال حرج صيام  رجل من عادته -
 .ومني فال حرج ي أورجل اعتاد صيام يوم وإفطار يوم فوافق ذلك قبل رمضان بيوم  -
ومثله من كان عليه نذر صيام وضاق عليه  ، ملاضي ومل يبق إال يومني من الشهر فال حرجارمضان  من رجل عليه قضاء -

 .الوقت ومل يبق إال يومني من آخر الشهر فال حرج أيضا  
 

الثة أو أربعة أيام أو أكثر من النهي الوارد يف احلديث إمنا هو قبل رمضان بيوم أو يومني فمن صام قبل رمضان بثأن  -1
إكا : " ذلك فال يدخل فالنهي ، وهذا يدل على جواز الصيام بعد منتصف شعبان وأما حديث أِب هريرة مرفوعا  

رواه أبو داود وغريه من أهل السنن وهو حديث ضعيف ضعفه مجهور العلماء وقال أمحد "  ا  صف شمارن ف   ص   ا
 .إنه منكر : وابن معني 

كان يصوم شعبان كله إال قليال  Jأن النيب : " ا يدل على ضعفه حديث الباب وكذلك حديث عائشة يف الصحيحني ومم
"  

***************** 
 برب الرمر يه ن  سمر ه ررين

 
َه ا َأن  الن  يبي  ع ن  تيْس  َعة   فَ َلم  ا َمَض ى  . ْهرا  بَ ْع ضي أَْهلي هي َش   َحلَ َف َأْن الَ يَ  ْدُخَل َعلَ ى   Jأُم  َس َلَمَة َرضي َي اللّ  ُه َعن ْ

ْم َأْو رَا َ  نَ ا َش ْهرا  : َفقيي َل لَ هُ . َوعيْشُروَن يَ ْوَما ، َغ َدا َعلَ ْيهي ِإن  »: قَ اَل . َحَلْف َت، يَ ا نَ يبي  اللّ هي َأْن الَ تَ ْدُخَل َعَلي ْ
 .«الر ْمَر َيه  ن  ِ ْسَما  َهِ ْررِيَن يَدْ  ر  

 
 :لبا الحهلليث 

 . (أقسم أال يدخل على أزواجه شهرا  ) هي اليمني وجاء يف الرواية األخرى  احللف:  َحَلفَ 
 .املراد هنا أنه أتاهم صباحا  أو مساء   : َغهلَلا َ َلْيِمْم َأْه رَاسَ 
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 : ن ف ائهلل الحهلليث 
"  : وفيهعليه حديث ابن عمر السابق  دل  يكون تسعة وعشرين يوما  وهو الذي هذا احلديث فيه بيان أن الشهر قد  -4

 "الرمر ههذا هههذا 
 

أن من ابتدأ صيامه من أول الشهر وكان عليه صيام شهر سواء كان نذرا  أو شهرين ككفارة الظهار واجلماع يف هنار  -6
ً  قصان كان الشهر  إلحداد للمرأة فيعترب شهرا  كامال  حىت لوارمضان يف صوم واجب وغريها من الكفارات أو  بأن كان  ا 

كما يف هذا احلديث حيث حلف أال يدخل على بعض أزواجه شهرا  مث دخل عليهن   Jيوما  لفعل النيب تسعة وعشرين 
 دبعد تسعة وعشرين يوما  وذلك حينما ال يكمل الشهر ، خبالف من مل يبتدئ صيامه من أول الشهر فإن العربة بعد

 .األيام ثالثني يوما  
 

يالء كما أكثر إىل أربعة أشهر وهي مدة إالإلنسان زوجته شهرا  أو ر اجهوائد هذا احلديث أنه ال بأس أن يمن ف -1
لِّل ِذيَن يد ْ ل  َن ِ ن }" وال جيوز له أن يزيد على أربعة أشهر ألن اهلل حد  ذلك بقوله تعاىل  –إن شاء اهلل  -يف بابه  سيأيت

 الوارد يف  أكثر من ثالثة أيام للنهي يهجرهايف الكالم فال وأما  ، سورة البقرة( 662){  َِّسآئِِمْم  َدَربُّص  َأْربَدَمِا َأْشم ر  
 .ذلك 

 

***************** 
 برب بيرن أن لهل بلهلل رؤي مم هأ مم

 إكا رأها الم ل بالهلل ال يثات حهمال لمر بمهلل  همم 
 

. فَ َقَضْيُت َحاَجتَ َها. فَ َقديْمُت الش امَ : قَالَ . امي ُمَعاوييََة بيالش   َعْن ُكَرْيب  ، َأن  أُم  الَفْضلي بيْنَت احْلَاريثي بَ َعثَْتُه إيىَل  
َلَة اجلُُْمَعةي . َواْسُتهيل  َعَلي  َرَمَضاُن َوأَنَا بيالش امي  ري الش ْهري . فَ رَأَْيُت اهلياَلَل لَي ْ َفَسأََليني َعْبُد . مُث  َقديْمُت اْلَمدييَنَة يفي آخي
َلَة اجلُُْمَعةي : رَأَيْ ُتُم اهلْياَلَل؟ فَ ُقْلتُ  َمىَت  : مُث  ذََكَر اهلْياَلَل فَ َقالَ  .الّلهي ْبُن َعب اس  رضي الّلهي عنهما : فَ َقالَ . رَأَيْ َناُه لَي ْ

َلَة الس ْبتي : فَ َقالَ . َوَصاُموا َوَصاَم ُمَعاوييَةُ . َوَرآُه الن اسُ . نَ َعمْ : أَْنَت رَأَيْ َتُه؟ فَ ُقْلتُ   نَ زَاُل َنُصوُم َفالَ . َلكين ا رَأَيْ َناُه لَي ْ
َياميهي؟ فَ َقالَ : فَ ُقْلتُ . أَْو نَ رَاهُ . ُنْكميَل َثالَثينيَ  َحىت     .الّلهي  َكَذا أََمَرنَا َرُسولُ ه  . الَ : َأَوالَ َتْكَتفيي بيُرْؤيَةي ُمَعاوييََة َوصي

                                                                                                                                                .رواه مسلم 
 

 :لبا الحهلليث 
  . أي ظهر هالله:  اْس  ِمل  َ َلل  َرَ َضرن  
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 :  ن ف ائهلل الحهلليث

ن أهذا احلديث دليل على أن لكل بلد رؤيتهم وذلك حينما يُرى اهلالل يف بلد دون آخر هل يلزم الناس كلهم  -4
- :صوموا  اختلف  أهل العلم يف ذلك ي

 لو رؤي اهلالل يف بالد تونس على سبيل املثال هل يلزم العامل اإلسالمي كلهم الصوم ؟:   ثرلال
 .وهو قول احلنابلة وأكثر احلنفية ، إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم أن يصوموا :  الق ل األهل
 .لصوم إذا رؤي مبكة لزم مجيع الناس ا:  الق ل الثر ل
 ،لعربة باختالف املطالع ، وبه قال الشافعية وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية اأن لكل بلد رؤيتهم ف:  الق ل الثرلث

 واهلل أعلم الرا  ه  الق ل ه 
- : هيهللل  لى كلا 

الل ليلة حديث الباب وهو حديث كريب فهو نص يف املسألة حيث مل يكتف ابن عباس برؤية معاوية حينما رأى اهل –أ 
هكذا أمرنا رسول اهلل : فقال  Jرؤيته هو ورفع ذلك للنيب  على اهلالل ليلة السبت وبىن رأىاجلمعة وذلك أن ابن عباس 

J . 
أنه كتب ملن كان بعيدا  عن املدينة بشأن هالل رمضان ولو كانت رؤيته الزمة للناس كلهم  J أنه مل يثبت عن النيب –ب 

يتهم ولكن مل يثبت شيء  يف ؤ ر َيربونه ب Jهم برؤية أهل بلده ، وألرسل أهل األمصار للنيب اليهم ليخرب  Jلكتب النيب 
وهذا دليالن َيصصان عمومات األدلة اليت استدل هبا أصحاب ، فهذا يدل على أن لكل أهل بلد  رؤيتهم ، ذلك 

 . وهو موافق ملا ترجم به اإلمام النووي هذا الباب، القولني األولني 
 

ان ال يعين التفرقة بني بلدان املسلمني وعدم توحيد الكلمة كما يعتقده البعض دَ لْ ف ابتداء الصيام وهنايته بني الب ُ اختال -6
من اختالف التضاد الذي يؤدي إىل الفرقة بني املسلمني ونظري هذا االختالف موجود يف  ألنه من اختالف التنوع ال

وقات صلواهتم خمتلفة بل إن إمساكهم يف الصيام اليومي وفطرهم عبادات أخرى فلو نظرت إىل الصالة لوجدت أن أ
الذي أمرنا  Jهكذا أمرنا رسول اهلل : حيث قال  Jَيتلف من بلد إىل بلد ويكفي أن ابن عباس بني  أن هذا هو أمر النيب 

 .االئتالف ونبذ االختالف  على بأحاديث أخرى
 

********************* 
 
 

 رر بهار الم ل هصبرش, هأن اهللبرب بيرن أ ال ال ا  ا
  مرلى أ هللش للرؤيا فإن غم فليهمل ث ث ن
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ُه َو : فَ َقاَل بَ ْعُض اْلَقْومي . تَ رَاَءيْ َنا اهلْياَللَ : فَ َلم ا نَ زَْلَنا بيَبْطني خَنَْلَة قَالَ . َخَرْجَنا ليْلُعْمَرةي : َعْن َأِبي اْلَبْخرَتيي  ، قَالَ 

َلتَ   نْيي : ُض اْلَق  ْومي َوقَ  اَل بَ ْع  . ابْ  ُن ثَ  اَلث   فَ َق  اَل . إين   ا رَأَيْ نَ  ا اهلْي  اَللَ : فَ ُقْلنَ  ا. فَ َلقيينَ  ا ابْ  َن َعب   اس  : قَ  الَ . ُه  َو ابْ  ُن لَي ْ
َلتَ   نْيي : َوقَ  اَل بَ ْع  ُض اْلَق  ْومُ . ُه  َو ابْ  ُن ثَ  اَلث  : بَ ْع  ُض اْلَق  ْومي  لَ  ة  رَأَيْ ُتُم  وُه؟ قَ  الَ : فَ َق  الَ . ُه  َو ابْ  ُن لَي ْ : فَ ُقْلنَ  ا :َأي  لَي ْ

َلَة َكَذا وََكَذا َلا  رَأَيْد  م  ش  » :قَالَ  J إين  َرُسوَل الّلهي : فَ َقالَ . لَي ْ  .«ِإن  الّلاَل َ هلل ش  لِلرُّْؤيَِا فَدم َ  لَِليدْ
 .ديث رواه مسلم واحل  .«فَِإْن أ ْغِمَل َ َلْيه ْم فََأْمِمل  ا اْلِمهلل ةَ . ِإن  الّلاَل َقهلْل َأَ هلل ش  ِلر ْؤيَِ الِ »: هفل رهايا 

 
 :لبا الحهلليث 
 .يف النظر إىل جهته لنراه أي تكلفنا واجتهدنا :   َدَراَفيْدَهر اْلِمَ لَ 

 
 :ائهلل الحهلليث  ن ف  

يف ابتدائه  قون دخول الشهر والشكل  عَ لدابر اخلالف الذي حيصل بني الناس كثريا  حينما ي ُ هذا احلديث فيه قطع  -4
م بدخوله سواء  كان صغريا  كي ؤي حُ هذا اهلالل للرؤية فمىت ما رُ  د  أن اهلل أم Jه ، فبني النيب رَبي كي اهلالل و  ري غَ صي اعتمادا  على 

 .أو كبريا  
  وضو  الشريعة ويسرها حينما جعلت احلكم معل ق   -6

ُ
رب الختلف الناس عتَ بالرؤية ال حبجم اهلالل ولو كان احلجم هو امل

 .م اهتاختالفا  عظيما  الختالف تقدير 
 

********************** 
 «شمرا  يهلل ال يهقصرن»برب بيرن  مهى ق لال 

 
َي الّلُه َعْنُه َعني الن يبي  قَالَ عن  ق َصرنِ »: َأِبي َبْكَرَة َرضي  .«رََ َضرن  َهك ه اْلِحب اِ . َشْمَرا ِ يهلل  الَ يَدهدْ

 
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

لقربه من عيد الفطر فهو ، ومسي شهر رمضان بشهر عيد  ى فيهلوجود عيد األضحشهر ذي احلجة مسي شهر عيد  -4
 .يتلوه مباشرة 

 
 -: لى أق ال  "ال يهقصرن " اخ لف فل  مهى ق لال  -6
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ص   ا لرؤي ال  " Jبلغ من ذلك يرده قول النيب أينقصان عن ثالثني يوما  ، وهذا قول مردود يرده الواقع و  ال:  قيل
لقول مثل هذا  Jفلو كان رمضان ثالثني يوما  على الدوام مل حيتج النيب  "المهللة  ي ال فإن غم  ليهم فأممل اهافطرها لرؤ 

 .احلديث 
 .وهذا حيصل كثريا  ، أي ال ينقصان مجيعا  إن جاء أحدمها تسعا  وعشرين البد أن يأيت اآلخر ثالثني يف الغالب : وقيل 
 جأي ال ينقص ثواهبما وأ:  هقيل

ُ
فمن صام رمضان إميانا واحتسابا  غفر له ما ، ددمها ب عليهما  وإن نقص عرتَ رمها امل

األقوال  أهمرقامه إميانا واحتسابا  وغري ذلك من الفضائل وهذا  من تقدم من ذنبه سواء كمل الشهر أو نقص وكذلك
 .واهلل أعلم 

 

********************* 
 

 برب بيرن أن الهللخ ل فل الص و يحصل بطل ع المبر,
  ى يطلع المبرهأن لال األمل هغيرش ح

 هبيرن صما المبر الذ    ملب بال األحهرو  ن الهللخ ل فل الص و,
 هدخ ل هقت ص ة الصا , هغير كلا

 
َي الّلُه َعْنُه قَالَ  يَدَ اَدي َن َله دم  اْلَ دْي   األَبْددَيم  ِ دَن اْلَ دْيِ  اأَلْسدَ ِد  َح  ى  }: َلم ا نَ زََلتْ : َعْن َعديي  ْبني َحاِتي  َرضي

: يَ ا َرُس وَل اهلل إيين  َأْجَع ُل َُتْ َت ويَس اَديتي عيَق اَلنْيي : قَ اَل لَ ُه َع ديي  بْ ُن َح اِتي  (. 784: البقرة اآلية6) {ْلَمْبرِ ِ َن ا
ِإ  َمدر ه دَ  . مٌ ِإن  ِهَسدرَد َا َلَمدرِي»:  J فَ َق اَل َرُس وُل اللّ هي . أَْع ريُف الل ْي َل مي َن الن  َه اري . عيَقاال  أَبْ َيَض َوعيَقاال  َأْسَودَ 
 «َسَ اد  الل ْيِل َهبَدَيرض  الهد َمررِ 

:  J قلُت يا رسوَل اهلل م ا اخل يُط األب يُض م َن اخل يطي األس ود، أمُه ا اخليط ان؟ ق ال»: ويف رواية عند البخاري  
 .«ال, بل هَ  َس اد  الليِل هبيرض الهمرر: مث قال. إ ا َلَمريم  الَقمر إن أبصرَت ال يطين

يَدَ اَددي َن َله دم  اْلَ دْي    هَم ل د ا َهاْشدَرب  ا َح  دى   " :ذيهي اآليَ ةُ َلم  ا نَ زَلَ ْت َه    : َسْهلي ْبني َس ْعد  َرضي َي اللّ ُه َعْن ُه قَ الَ َعْن و 
ْي  هي اخْلَ  ْيَط اأَلْس  َوَد َفَك  اَن الر ُج  ُل إيَذا أَرَاَد الص   ْوَم، َربَ  َط َأَح  ُدُهْم يفي ريْجلَ : ق  ال. " األَبْدددَيم  ِ ددَن اْلَ ددْيِ  اأَلْسددَ دِ 

فَ َعليُم وا  "ِ دَن اْلَمْبدرِ  " :فَ أَنْ َزَل اهلل بَ ْع َد َذلي كَ . يَ َتبَ  ني  لَ ُه ريئْ يُ ُهَم ا َفاَل يَ زَاُل يَْأُكُل َوَيْشَرُب َحىت   . َواخْلَْيَط األَبْ َيضَ 
، بيَذليَك، الل ْيَل َوالن  َهارَ  َا يَ ْعيني  .أمن 

 
  :ين لبا الحهلليث
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لوساد أعم فإنه يطلق على كل ما يتوسد به االوسادة هي املخدة ، وهي ما جيعل ُتت الرأس عند النوم ، و : ِهَسرَد اَ  ِإن  
. 

 املقصود به هنا اللون : اْلَ ْي   
 .املراد به البياض الذي يكون معرتضا  يف األفق عند خروج الفجر الصادق :  اْلَ ْي   األَبْدَيم  
 .املراد به سواد الليل :  اْلَ ْيِ  اأَلْسَ دِ 

 . أي حبلني :ِ َقرلَْينِ 
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

 .أن وجوب الصوم اليومي يبتدئ بطلوع الفجر الثاين وينتهي بغروب الشمس  -4
 

اتان معنامها واحد واختلف يف والرواي " لقمراإ ا لمريم " وجاء يف لفظ البخاري "  إن هسردك لمريم "قوله  -6
أن معناه أنك إذا جعلت ُتت وسادك اخليطني الذين أرادمها اهلل ومها الليل والنهار وأن : ألقوال واهلل أعلم وأظهر ا ،املعىن 

يكون وسادك عريضا  وكذلك قفاك وهو مؤخرة الرأس واختار هذا القول القاضي عياض  ا فحينئذ  موسادك يعلومها ويغطيه
وذُكرت أقوال أخرى يف معناها بعيدة جدا  فحذفتها ، عنهم  ومزاحه مع أصحابه رضي اهللJ وهذا من مداعبة النيب .

 .عمدا  ألن مثل هذه املعاين ال خترج من مشكاة النبوة
 

من أهل املغازي أن عدي بن حاِت كان إسالمه يف التاسعة أو العاشرة من اهلجرة النبوية ،  هوغري  إسحاقذكر ابن  -1
هَم ل  ْا َهاْشَرب  ْا َح  ى يَدَ اَدي َن }  :، فكيف جنمع بني نزول قوله تعاىل اهلجرة الصيام كما سبق يف السنة الثانية من  ضُ رْ وف َ 

الصيام كان متقدما  وبني حضور  ضَ رْ وأن ف َ ،  سورة البقرة( 487) {َله م  اْلَ ْي   األَبْدَيم  ِ َن اْلَ ْيِ  اأَلْسَ ِد ِ َن اْلَمْبِر 
 حلديث ؟عدي بن حاِت لنزول هذه اآلية كما يف أول ا
- :قيل فل الب اب  لى هذا االشهرل ق الن 

 .حجر جدا  كما قال ابن نزول فرض الصيام ، وهذا القول بعيد  يت يف حديث الباب تأخر نزوهلا عنأن اآلية ال:  األهل 
يت لي تُ  ية أو ملاملا بلغين نزول هذه اآل أي (لمر  زلت هذش اآليا ) أن املراد بقول عدي :  واهلل أعلم وهو األظهر:  الثر ل 

 .عند إسالمي جعلت ُتت وساديت عقالني  علي  
 

جهال  منه مل يؤاخذ عليه ، ووجه ذلك أن عدي بن حاِت وكذلك  ا  يؤخذ من حديث الباب أن اجلاهل إذا فعل حمظور  -1
ود الذي الرجال اآلخرون كما يف احلديث اآلخر يأكلون ويشربون معتمدين يف إمساكهم على اخليط األبيض واألس

 .بالقضاء  Jاعتقدوه حسب فهمهم ومع ذلك مل يأمرهم النيب 
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ُهما قَالَ  َي الّلُه َعن ْ فَ َقاَل َرُسوُل . بياَلل  َواْبُن أُم  َمْكُتوم  اأَلْعَمى  : َكاَن ليَرُسولي الّلهي ُمَؤذ نَاني : َعني اْبني ُعَمَر َرضي
نَ ُهَما إيال َأْن يَ ْنزيَل : قَالَ . «يد َ كَِّن اْبن  أ وِّ َ ْه   و    ا َهاْشَرب  ا َح  ى  َفه ل  . ِإن  ِبَ ال  يد َ كِّن  بَِلْيل  »الّلهي  وملَْ َيُكْن بَ ي ْ

َذاه    .َذا َويَ ْرَقى  ه 
َي الّلُه َعْنُه قَالَ و  َأْه قَرَل ِ هلَلاف   الَ َيْمهَدَمن  َأَحهللا  ِ ْهه ْم َأَكان  ِبَ ل  »: قَاَل َرُسوُل الّلهي : َعني اْبني َمْسُعود  َرضي

لَْيَس َأْن »: َوقَالَ . «لِيَدْرِ َع قَرِئَمه ْم َهي  ِقَظ  َرئَِمه مْ . ِبَ ل  ِ ْن س ح  رِِش فَِإ  ال  يد َ كِّن  َأْه قَرَل يد َهرِد  بَِلْيل  
َهَذا يَدق  َل ه   َكَذاَهَذا َهه  ا َحىت  يَ ُقوَل ه   . إيْصبَ َعْيهي َوفَ ر َج بَ نْيَ   «َوَصو َب َيَدُه َوَرفَ َعه 

 
 :لبا الحهلليث 

هَدم َمر ِإال َأْن يَدْهِزَل ه   َذاَهَلْم َيه ْن بَديدْ كان يؤذن قبل الفجر   معناه أن بالال  : قال العلماء : قال النووي :  َذا َهيَدْرَقى  ه 
 مع ويشرع يف األذان ىقمكتوم مث ير  م  أه نزل فأخرب ابن مث يرقب الفجر فإذا قارب طلوعَ . ويرتبص بعد أذانه للدعاء وحنوه 

  .أول طلوع الفجر 
 

 : ن ف ائهلل الحهلليث 
أن أذان  J النيب بني  و ، واآلخر بعد طلوع الفجر  باب التأذين بأذانني لصالة الصبح أحدمها قبل وقت الفجراستح -4

 .بالل إمنا يكون بليل وليس بعد طلوع الفجر 
 
ذان بالل وهو إعالم الناس بأن الفجر ليس ببعيد فريد القائم وهو أ ديث بيان احلكمة من األذان األوليف احل -6 

قبيل الفجر ليصبح نشيطا  أو يوتر إن مل يكن أوتر أو يتأهب لصالة الصبح بتجديد طهارة  املتهجد إىل راحته لينام غفوة  
 .وحنوه أو ألي مصلحه أخرى وكذلك ليوقظ النائم ليتأهب لصالة الصبح 

 
فبني النيب  " ال يمهمن أحهللا   ههم أكان ب ل  ن سح رش فإ ال ي كن بليل"  Jلقول النيب  استحباب تأخري السحور -1
J  أن مابني األذانني وقت للسحور وهو آخر الليل. 
 

فهو  ة الفجر الصادق الذي عليه أذان الفجر الثاينف صني  ب َ بني أصبعيه مث فرقهما ليُ  Jيف احلديث الثاين مجع النيب  -1
مجع أصبعيه مث فرقهما إىل جهة اليمني والشمال وفسرهتا  Jذاهبا  ميينا  ومشاال  فالنيب  األفق يف األفق مث يعممعرتضا  يطلع 

 "يعين الفجر هو املعرتض وليس باملستطيل ":رواية جرير عن سليمان عند مسلم 
- : ر يلل ( الصردق ) هالمبر الثر ل ( الهركب ) المرق بين المبر األهل  -

 الفجر الكاذب ميتد طوال  من املشرق إىل املغرب ، وأما الفجر الصادق فيمتد عرضا  من الشمال إىل اجلنوب  أن: أهال  
 .أن الفجر الكاذب يُظلم أي أن نوره ملدة قصرية مث يظلم ، وأما الصادق فيزداد نوره : ً  ثر ير
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فق ليس بينهما ظلمة ومقدار مابني الفجرين أن الفجر الكاذب بينه وبني األفق ظلمة وأما الصادق فمتصل باأل: ثرلثر  
 .ساعة أو ساعة إال ربع تقريبا  

 

***************** 
 برب فضل السح ر ه أميهلل

 اس حاربال, هاس حارب  أخيرش ه مبيل المطر 
 

َي الّلُه َعْنُه قَالَ   .«َما  َ َسح ر ها فَِإن  ِفل السُّح  ِر بَدرَ »: قَاَل َرُسوُل الّلهي : َعْن أََنس  َرضي
  .«َفْصل  َ ر بَدْيَن ِصَيرِ َهر َهِصَيرِو َأْهِل اْلِهَ رِب, َأْمَلا  الس َحرِ »: َعْن َعْمريو ْبني اْلَعاصي َأن  َرُسوَل الّلهي قَالَ و 

 .رواه مسلم                                                                                               
َكْم  : قُ ْلتُ . الص اَلةي  مُث  ُقْمَنا إيىَل  . َتَسح ْرنَا َمَع َرُسولي الّلهي : أََنس  َعْن َزْيدي ْبني ثَابت  َرضَي اهلل َعنه قَالَ  َعنْ و 

نَ ُهما؟ قَالَ  نَي آيَة  : َكاَن َقْدُر َما بَ ي ْ  "َخسني أو ستني : " وعند البخاري   .ََخْسي
 

 :ديث حرلبا األ
بالضم اسم للفعل وهو املراد وهو من :  ح  رالسُّ  السني اسم ملا يؤكل ويوضع على املائدة يف السحر ، وبفتح :  ح  رالس  

 .أكل طعامه آخر الليل يف وقت السحر وال يدخل يف هذا من أكله يف أول الليل 
 .ى اليهود والنصار : َأْهِل اْلِهَ رب
 خبالف املأكول فيها واحدة من األكل كالغدوة والعشوة وإن كثر بفتح اهلمزة املقصود هبا املرة ال: َأْمَلا  الس َحرِ 

 . بضم اهلمزة فهي للقمة الواحدة( اأُلكلة ) 
 

 : ديثحر ن ف ائهلل األ
ن املنذر يف كتابه اإلمجاع مجاع ابمستحب ال واجب ونقل اإل هوعية السحور للصائم وبإمجاع  العلماء أنمشر  -1
 (  18ص )
مث قمنا إىل الصالة  Jتسحرنا مع رسول اهلل " كما دل عليه حديث أنس عن زيد بن ثابت   استحباب تأخري السحور -6
 .وكل ما حصل من أكل وشرب حصلت به فضيلة السحور " 
 
 

- :أن يف السحور بركة كما يف حديث أنس ومن بركته ما يلي  -1
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 . Jنيب وهبذا يكون قد أتى بسنة ال ( سحرها ) حيث قال  Jاالمتثال ألمر النيب  -أ
 .التقوي على العبادة هنارا  من ذكر وقراءة  وغريها من العبادات  -ب
زل ربهر يه" إدراك وقت النزول اإلهلي وهو الثلث اآلخر من الليل وما فيه من إجابة الدعاء كما يف احلديث القدسي  -ج

 ..." اآلخر الليل ثلث اررك ه مرلى حين ياقى 
 حيث كان َيالفهم يف أمور عدة Jبركة وأمر ظاهر يف فعل النيب خمالفة أهل الكتاب وخمالفتهم  -د
 .أن من تسحر آخر الليل كان ذلك سببا  يف إدراك صالة الفجر مجاعة  -ه 
سورة ( 48) {َهبِرأْلَْسَحرِر ه ْم َيْس َدْبِمر هَن }: " أن من أكثر الذكر واالستغفار يف وقت السحر دخل يف قوله تعاىل  -و

  . سورة آل عمران( 47) {َهاْلم ْس َدْبِمرِيَن بِرأَلْسَحررِ } تعاىل  وقوله الذاريات
 .لسوء اخللق الذي يثريه اجلوع أن يف السحور مدافعة  -ز
 .أنه يعطي الصائم قوة ال ميل معها الصيام ، خبالف إذا مل يتسحر فإنه يشق عليه الصيام ويثقل _ ي  

كقدر حلب شاة ، وقدر حنر جزور ، : عمال األبدان فيقولون كانت العرب يف السابق يقدرون األوقات بأ  – 1
: والصحابة كانوا يقدرون أوقاهتم بالطاعات فلما سئل زيد بن ثابت عن مقدار ما بني السحور واألذان للصالة قال 

وقاهتم كانت فيه إشارة إىل أن أ: " وهي مقدار قراءة متأنية متوسطة ال سريعة وال بطيئة ، قال أبو مجرة " َخسني آية 
 ."مستغرقة بالعبادة 

 "فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب ، أكله السحر" حديث زيد بن ثابت  -1
 قال القرطيب عنه يف كتابه 

ُ
يدل وهذا احلديث ، اليهود والنصارى : وأهل الكتاب  الفرق ،: الفصل : "   (1/412)م هي فْ امل

 " به عنهم  ومما خفف األمةعلى أن السحور من خصائص هذه 
وهذا يدل على أن من يقدم أذان  ، دلت هذه األحاديث على استحباب تأخري السحور إىل  قبيل أذان الفجر الثاين -2

عليه أن من صلى  تبالفجر الثاين عن وقته إحتياطا  للناس يف رمضان وغريه فقد وقع يف خطأ عظيم بل بدعة ظاهرة ويرت 
 .يف غري وقتها وحينئذ ال تقبل صالته  هاالفجر فقد صال فريضة وأ الفجر بعد أذان الفجر سنة

الثاين قبل الفجر من البدع املنكرة ما أحدث يف هذا الزمان من إيقاع األذان ( : " 1/411) قال ابن حجر يف الفتح 
ن أحدثه مم بنحو ثلث ساعة يف رمضان ، وإطفاء املصابيح اليت ُجعلت عالمة لتحرمي األكل على من يريد الصيام ، زعما  

أنه لالحتياط يف العبادة ، وال يعلم بذلك إال آحاد الناس ، وقد جرهم ذلك إىل أن صاروا ال يؤذنون إال بعد الغروب 
بدرجة لتمكني الوقت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة ، فلذلك قل  عنهم اخلري وكثر فيهم الشر واهلل 

   "املستعان 
 

****************** 
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 .«الَ َيزال  اله ر   ِبَ ْير  َ ر َ ب ل  ا اْلِمْطرَ »: قَالَ  J َعْن َسْهلي ْبني َسْعد  ، َرضي اهلل عنه َأن  رسول الّلهي 
نينَي َرُجاَلني مي : فَ ُقْلَنا. َعائيَشةَ  َدَخْلُت أَنَا َو َمْسُروق  ، َعلى  : َعْن َأِبي َعطيي َة قَالَ و  . ْن َأْصَحابي حُمَم د  يَا أُم  اْلُمْؤمي

ْفطَاَر َويُ َعج ُل الص اَلةَ  ْفطَاَر َويُ َؤخ ُر الص الَةَ . َأَحُدمُهَا يُ َعج ُل اإلي أَي  ُهَما ال ذيي يُ َعج ُل : قَاَلتْ . َواآلَخُر يُ َؤخ ُر اإلي
ْفطَاَر َويُ َعج ُل الص اَلَة؟ قَاَل قُ ْلَنا زَاَد .  J ليَك َكاَن َيْصَنُع َرُسوُل الّلهي َكذ  : ْسُعود  قَاَلتْ َعْبُد اهلل يَ ْعيني اْبَن مَ : اإلي

 .رواه مسلم      .واآلَخُر أَبُو ُموَسى: أَبُو ُكَرْيب  
 
 

  :  ن ف ائهلل الحهلليث
 . استحباب تعجيل الفطور -4

 .وأمجعوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخري السحور : " 4/612قال ابن هبرية يف االفصا  
 

لداللة حديث سهل  ، فقد ورد أن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر وكذلك طر عالمة على خريية األمة جيل الفتع -6
 .هذا يدل على أهنم ليسوا على خري هو فعل الرافضة اليوم و 

 "له أمد وهو ظهور النجوم _ الفطر  يف يعين_ وتأخري أهل الكتاب : " قال ابن حجر 
هذا احلديث رد على الشيعة يف تأخريهم الفطر إىل ظهور النجوم ، ولعل هذا هو السبب يف يف " : دقيق العيد  ابن وقال

 ( [1/411)انظر الفتح " ] ه يدخل يف فعل خالف السنة ر وجود اخلري بتعجيل الفطر ألن الذي يؤخ
 
- : ن أحهرو المطر  ر يلل  -3
 ى  رف اس حارب المطر  لى رطب فإن لم يبهلل فملى  مر فإن لم يبهلل فمل -أ

 مت رات يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن مل تكن رطبات فتمرات فإن مل تك ن  Jكان رسول اهلل : حلديث أنس قال 
 .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي " من ماء   حسوات  حسا 

 [  مل ييبس ، والتمر هو اليابس ق بني التمر والرطب أن الرطب لني  والفر ] 
 د أن يق ل الهلل رف ال ار  -ب

ذه ب الظم أ وابتل ت الع روق : يق ول إذا أفط ر  Jك ان الن يب : " وهو ما جاء يف حديث ابن عمر رضي اهلل عنهم ا أن ه ق ال 
 .رواه أبو داود " وثبت األجر إن شاء اهلل  
رواه أب  و داود وه  و  "اللمددم لددا صددمت ه لددى رزقددا أفطددرت " : إذا أفط  ر ق  ال  Jك  ان الن  يب : وأم  ا ح  ديث اب  ن عب  اس 

 .هذا مرسل ( : 1/612)قال املنذري يف املختصر و   6/606ضعفه ابن حجر يف التلخيص ، عيف حديث ض
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يج وز ل ه األك ل ح ىت يت يقن طل وع بق اء اللي ل ففف ي الس حور األص ل  [مدرن  األصدل بقدرف  در مدرن  لدى  در] قاعدة  –ج 
مس ، فاألك  ل م  ع الش  ك يف طل  وع الفج  ر ، ويف الفط  ور األص  ل بق  اء النه  ار ف  ال جي  وز ل  ه األك  ل ح  ىت يت  يقن غ  روب الش  

 .علما  بأن غلبة الظن هلا أحكام ختتلف عن الشك ،  مع الشك يف غروب الشمس ال جيوز واإلفطارالفجر جائز 
 

******************* 
 برب بيرن هقت ا قضرف الص و هخرهج الهمرر

 
, ِإَكا َأقدْ »:  J قَ اَل َرُس  وُل اللّ هي : َع ْن ُعَم َر َرض  ي اهلل عن ه قَ  الَ  اَددَل الل ْيددل , َهَأْدبَددَر اله مددرر , َهَغربَددِت الر ددْمس 

 .«فَدَقهلْل َأْفَطَر الص رِئم  
فَ َلم  ا َغابَ تي الش  ْمُس . يفي َس َفر  يفي َش ْهري َرَمَض انَ  J ُكن  ا َم َع َرُس ولي اللّ هي : ، قَالَ  َعْن َعْبدي اهلل اْبني َأِبي َأْوَف  و 

: قَ الَ  «ا ْدِزْل فَرْ دهلَلْس لَهَدر»: قَ الَ . يَ ا َرُس وَل اهلل إين  َعَلْي َك نَ َه ارا  : قَ الَ  «ْ دهلَلْس لَهَدريَر ف َ ن  اْ ِزْل فَر»: قَ الَ 
م هَدر, َهَ درِف الل ْيدل  ِ دْن ِإَكا َغربَدِت الر دْمس  ِ دْن ه  »: مُث  قَ اَل بييَ ديهي . Jَفَش ريَب الن  يبي  . َفأَتَاُه بي هي . فَ نَ َزَل َفَجَد َ 
م َهر, فدَ   .«َقهلْل َأْفَطَر الص رِئم  ه 

 
 :لبا الحهلليثين 
 .أي دخل يف وقت الفطر : فَدَقهلْل َأْفَطَر الص رئِم  

 ....(يرب ل ا زل )  هسمية هذا الرجل ولفظتشيخ البخاري  دْ د  سَ مُ  جاء عند أِب داود عن: يَر ف َ ن  اْ ِزْل فَرْ هلَلْس لََهر
وه و ع  ود ُنَ ن ح ال رأس ورمب  ا : فيح رك بع ود يق  ال ل ه امليْج َد   ،ح ىت ي  ذوب  بامل اء أن حُي رك الس  ويق وحن وه:اجلَ ْد  :  فَرْ دهلَلسْ 

 .يكون له ثالث شعب 
 .هو دقيق احلنطة والشعري يُبل بالسمن أو املاء : السويق : " قال ابن باز ،  هالس يب

 
 

 : ن ف ائهلل الحهلليثين 
ه   ل العل   م أن ك   ل واح   د م   ن ه   ذه األوص   اف الثالث   ة ق   ال أ" قادددل الليدددل هأدبدددر الهمدددرر هغربدددت الردددمس أ"  J قول   ه -4

ال يس تطيع  في ذهب لغ ريه ك أن يك ون يف واد   وص ف كله ا ألن ه رمب ا يتع ذر م ع اإلنس ان  Jمتضمن لآلخر ولكن ذكرها النيب 
 .على إقبال الظالم وإدبار الضياء كما ذكر ذلك النووي معه رؤية الشمس فيعتمد 
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املعترب يف دخول وقت الفطر للصائم هو غروب الشمس ، وعليه فل و تع ارض توقي ت  يف هذين احلديثني داللة على أن -6
 .ملعترب هو غروب الشمس اأذان املغرب يف ساعتنا اليوم مع غروب الشمس ف

 
دلي  ل عل  ى ج  واز الص  وم يف الس  فر وأن  ه أفض  ل م  ن الفط  ر مل  ن ال تلحق  ه بالص  وم مش  قة  يف ح  ديث عب  داهلل ب  ن أِب أوف -1

 .ذلك يف بابه بإذن اهلل تعاىل  وسيأيت تفصيل
 

 .هو مستحب ولو تركه جلاز ادليل على عدم وجوب الفطر على التمر وإمن (ا زل فر هللس لل )  Jيف قول النيب  -1
 

***************** 
 برب الهمل  ن ال صرل فل الص و

 
َي الّلُه َعْنُه قَالَ عن  فَإين  َك، يَ ا َرُس وَل : فَ َقاَل َرُجل  مي َن اْلُمْس ليمينيَ . الي َرُسوُل الّلهي َعني اْلويصَ  نَ َهى  : ُهَريْ َرَة َرضي

ُل قَاَل َرُسوُل الّلهي  فَ َلم  ا أَبَ  ْوا َأْن يَ ْنتَ ُه وا َع ني . «َهأَيُّه ْم ِ ْثِلل؟ ِإ ِّل أَبِيت  ي ْطِمم ِهل رَبِّل َهَيْسِقيِهل»الّلهي تُ َواصي
َكاْلُمَنك   لي هَلُ  ْم حي  نَي   «لَددْ   َددَأخ َر اْلِمددَ ل  لَددِزْد  ه مْ : فَ َق  الَ . مُث  رََأُوا اهلْي  اَللَ . م  ا  اْلويَص الي َواَص  َل هبيي  ْم يَ ْوم  ا  مُث  يَ وْ 

 .أَبَ ْوا َأْن يَ ْنتَ ُهوا
 .«َأَ ر َهاهلل َلْ  َ َمرد  ِلل الر ْمر  َلَ اَصْلت  ِهَصرال , َيهللَع  اْلم  َدَممِّق  َن  َدَممَُّقم مْ » ويف حديث أنس 

 ( نَ َهاُهُم الن يبي  َعني اْلويَصالي َرمْحَة  هَلُمْ ) حديث عائشة ويف 
 ( ال   اِصل ا, فأيُّهم أراَد أن ي  اِصَل فْلي  اِصْل حّ ى الس َحر)  :وعند البخاري من حديث أِب سعيد

 
 : لبا األحرديث

 .وقد يكون ذلك أكثر من يومني ، يومني  أال يفطر بني الهو أن يقرن اإلنسان بني يومني يف الصوم مبعىن:  اْلِ َصرلِ 
 . هنا أن حيسسهم بأمل الوصال حىت ينتهوا Jلغرية ، ومراد  النيب  ة  نكل به إذا جعله عرب  : َمرْلم َههِِّل َلم مْ 

 .شددون تشددهم تأي يدع امل:  يهللَع  اْلم  َدَممِّق  َن  َدَممَُّقم مْ 
 

 : ن ف ائهلل الحهلليث 
 -:للكراهة ؟ على قولني  والنهي عن الوصال للتحرمي أالنهي عن الوصال ، وهل  -4

 .أن النهي للكراهة خالفا  للجمهور الذين قالوا بالتحرمي : واهلل أعلم  هاألهمر
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 : هيهللل  لى كلا 
حىت خرج الشهر كما يف حديث أِب هريرة يف الباب ولو كان الوصال حمرما  ملنع  هبم يوما  مث يوما   Jوصال النيب  -أ

 .اتا  فعله بت
 ةَخس عنه أنه كان يواصل(  81/  1) بعض الصحابة ومنهم عبداهلل بن الزبري فقد روى ابن أِب شيبة  وصال -ب

ثر الوصال عن بعض السلف ، ولو كان حمرما  ملا فعلوه فدل على عشر يوما  وصحح إسناده ابن حجر يف الفتح ، وأُ 
بالوصال أو يفضي به الوصال إىل تفويت الواجبات فحينئذ  قدر عليه خبالف من يتضرر ملن أنه ليس حمرما  عندهم

 .حيرم 
 ويؤخذ منه" فإنك يارسول اهلل تواصل " جواز معارضة املفيت إذا مل يتبني للمستفيت اجلواب حيث قال الصحابة  -6
لرفق حينما هناهم عن هبم ا يريد Jأن النيب  واظنلفة لغري قصد العصيان ال تعد خمالفة ألن الصحابة ملا واصلوا ااملخ أن

 . لديه من شبهة  وفيه أمهية إقناع السائل وإزالة ما. الوصال 
 
- :ا يؤخذ من هذه العبارة أمران مم "وأيكم مثلي "  Jقوله  -1 
(  ىاخلصائص الكرب ) سعها كتبا  أو   Jخصائص ليست ألمته وقد صنف العلماء يف خصائص النيب  Jأن للنيب  -أ

وال مشقة  لفة  هما أحد فوصاله بال كُ يال  ال يصل إلامناجاة واتص Jد هلل بالوصال فله ومن ذلك التعب. للسيوطي 
َلَقهلْل َمرَن َله ْم ِفل َرس  ِل الل اِل أ ْسَ ٌة }وأن قوله تعاىل  "إ ل  أبيت يطممهل ربل هيسقيهل " ويتضح ذلك بقوله 

  .من اخلصائص J خمصوص مباله،  سورة األحزاب( 64) {َحَسَهٌا 
 (هإيهم  ثلل ) :  J وصاف احلميدة حيث قال النيبجواز ذكر اإلنسان مامن  اهلل به عليه من املزايا واأل –ب 

بعد غزوة حنني  J ما جاء يف الصحيحني من حديث جبري بن مطعم حينما اجتمع األعراب على النيبأيضا  و 
على الشوك فسقط  ت ردائهقَ لي فعَ  J اهلل رت األعراب رسولطشيء حىت اض J يسألونه من الغنائم ومل يكن مع النيب

ر  لقسم ال بيههم ثم ال  بهلله ل ب ي   مَ مَ  دَ (  يعين الشجر)  رةِ ضَ ل  مرن  هللد هذش المَ , ردائل  أ ط  ل: منه فقال 
ْرِض ِإ ِّل قَرَل اْ َمْلِهل َ َلى َخَزآِئِن األَ }ه أيضا  قوله تعاىل عن يوسف عليه السالم للملك منو "  هال مذهبر  هال  ار ر  

فمد  نفسه باحلفظ والعلم ونقل القرطيب يف تفسريه هلذه اآلية كالما  مجيال  وفيه ،  سورة يوسف( 11) {َحِميٌظ َ ِليمٌ 
ولكن هذا الثناء على النفس " دلت اآلية أيضا  على أنه جيوز لإلنسان أن يصف نفسه مبا فيه من علم وفضل : " 

 ، ستحسن حينما يكون ملصلحة كما يف النصوص السابقةويُ  للنفس كية  ز وال ت ة  مبالغ وال البد أال يكون فيه فخر  
إن أراد به اإلنسان التحدث بنعمة اهلل عز وجل  الثناء على النفس " :ا  حيث قال سيما  نفولشيخنا ابن عثيمني كال
له بعلمه على ربه عز الدنفسه وإ أراد به اإلنسان تزكية فهذا ال بأس به ، وإن ونظرائه أقرانهأو أن يتأس به غريه من 

يَم هُّ َن َ َلْيَا َأْن َأْسَلم  ا ق ل ال  َ م هُّ ا َ َلل  }: وقد قال اهلل تعاىل ،  وجل فإن هذا فيه شئ من املنة ، فال جيوز
يَمرِن ِإن م ه  ْم َصرِدِقينَ  وإن أراد به نرد  ، سورة احلجرات( 47){ ِإْسَ َ ه م َبِل الل ال  َيم نُّ َ َلْيه ْم َأْن َههلَلام ْم ِلْْلِ

 .لكن األوىل تركه  به اخلرب فال بأس
 :ثناء املرء على نفسه أربع فيه يف مثل هذا الكالم الذي  فاألحوال إذا   
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 .باه به من اإلميان والثبات  عليه فيما حأن يريد بذلك التحدث بنعمة اهلل:احلال األوىل  
 . على مثل ما كان عليه يط أمثاله ونظرائهأن يريد بذلك تنش:احلال الثانية  

  . الن عليه من هذه النية الطيبةمفهاتان احلاالن حممودتان ملا تشت
جائز  يريد بذلك الفخر والتباهي واإلدالل على اهلل عز وجل مبا هو عليه من اإلميان والثبات وهذا غري أن:ة احلال الثالث 

 .ملا ذكرنا من اآلية 
 "ألوىل تركه ن ان يريد بذلك نرد اخلرب عن نفسه مبا هو عليه من اإلميان والثبات فهذا جائز ولكأ: احلال الرابعة 

 [انظر نموع فتاواه اجمللد األول باب املناهي اللفظية ]                                                             
هذا احلديث يف  ئرسطية  والنهي عن الغلو والتشدد ، ونظابني أمهية الو ي "يهللع الم ممق ن  ممقمم "  Jقوله  – 1

وكما " ثا  القاهلا ث هلا الم هطم ن"  Jقوله  ومنه كما يف صحيح مسلم ، التحذير من التشدد يف الكتاب والسنة كثري
 "إال غلاال  أحهلل لن يررد الهللين" عند البخاري 

 
- :مما يؤخذ من هذه العبارة أمران أيضا  " أبوا كاملنكل هلم حني   ,خر الم ل لزد هم أل   "  Jقوله  -1
ات دحينما واصل هبم ألن العباJات كما فعل النيب دتأديب املخالف ولكن ال يكون ذلك بالعباو مشروعية التعزير  -أ

 .أو بدنية وحنوها  ةمبناها على التوقيف بل تكون التعزيرات مالي
- : ت متعددةهلا استعماال(  ل ) ه " أخر لزد هم ل   "  Jحيث قال النيب ( لو ) جواز استعمال  -ب
 .قضاه اهلل وقدره فهذا منهي عنه أن تقال ويقصد هبا الندم على ما : األهل  

مرن : شلف ف   قل ل  أ ل فملت  أصرباهإن : " قرل  J حديث اِب هريرة عند مسلم أن النيب:  هيهللل  لى كلا
   " .  م    مل الريطرن( ل  ) فإن  شرف فمل قهللر اهلل ه ر: مذا همذا , هلهن قل

 .لو جئتين أكرمتك ، فهذا جائز وال بأس به : أن تقال ويرادهبا نرد اخلرب ، كأن تقول لصاحبك  :الثر يا 
كما يف حجة الوداع   J ومنه قول النيب" ل   أخر الم ل لزد هم "  Jحديث الباب حيث قال النيب :  هيهللل  لى كلا

 .متفق عليه "    ر اس هللبرت  ر سقت المهلل  ل  اس قالت  ن أ ر " 
 .لو كان يل مال فالن ألنفقت : هبا متين اخلري ، كأن تقول  أن تقال ويراد : االثرلث

 .فهذا البأس به وهي اليت تستعمل يف املستقبل 
 

ما يف هذا ك  هاليدل على الوجوب ، بل رمبا يكون فعله غري مشروعا  إذا كان من خصائص Jأن نرد فعل النيب  -2
"  لملال ي مف  هممر  رلم يياسر" احلديث حينما واصل يف صيامه وكذلك حينما غرس العسيب على القربين وقال 

واحلديث متفق عليه ووجه اخلصوصية هنا أن عذاب القرب ونعميه من علم الغيب الذي ال ميكن معرفته إال بوحي فال 
 . Jيصح فعل ذلك من غري النيب 
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- :اختلف يف معناها  "ل أبيت يطمهل ربل هيسقيهل أ "  Jقوله  -7
هل العلم إنه على حقيقته يؤتى بطعام وشراب من عند اهلل كرامة له يف ليايل الصيام ، وهذا الوجه بعيد رد ه بعض أ:  فقيل

 .سمى مواصال  ألنه لو كان كذلك ال يُ 
 .ى قوة األكل والشرب ، واختاره النووي عطكأنه يُ إن اهلل عز وجل جيعل فيه قوة تغنيه عن الطعام والشراب ف:  هقيل
واألنس مبحبته واالستغراق يف مناجاته واإلقبال عليه عن الطعام والشراب ،  ظمتهعن اهلل تعاىل يشغله بالتفكر يف إ:  هقيل

م استغناء اجلسم ذوق وجتربة يعلقد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء األجساد ، ومن له أدىن : " واختاره ابن القيم وقال 
 .ه .أ " طلوبه ، الذي قرت عينه مبحبوبه بغذاء القلب والرو  عن كثري من الغذاء اجلسماين وال سيما الفر  والسرور مب

 
فيه جواز الوصال إىل السحر ولكن ترك هذا الوصال  "فأيهم أراد أن ي اصل فلي اصل ح ى السحر "  Jقوله  -8

وعلى هذا يتلخص يف حكم الوصال أنه مكروه إذا كان أكثر من يوم وليلة . ل الفطر أفضل ملا فيه من تفويت سنية تعجي
 . Jلسنية تعجيل الفطر وامتثاال  ألمر النيب ن إىل السحر وتركه أفضل ُتصيال  ملن قدر عليه ، وجائز إذا كا

 

****************** 
 برب بيرن أن القالا فل الص و

 ليست  حر ا  لى  ن لم  حرك شم  ال 
 

لكين   ُه أَْمَلُكُك  ْم وَ . َويُ َباشي  ُر َوُه  َو َص  ائيم  . َك  اَن َرُس  وُل اللّ  هي يُ َقب   ُل َوُه  َو َص  ائيم  : َع  ْن َعائيَش  َة َرضي  َي اللّ  ُه َعْنه  ا قَالَ  تْ 
ْربيهي   ( يف رمضان : ) ويف رواية عند مسلم    .إلي

ألُم  َس َلَمَة « ذيهي َسْل ه  »: أَيُ َقب ُل الص ائيُم؟ فَ َقاَل َلُه َرُسوُل الّلهي . هي َعْن ُعَمَر ْبني َأِبي َسَلَمَة ، أَن ُه َسَأَل َرُسوَل اللّ و 
فَ َقاَل . ا َرُسوَل الّلهي َقْد َغَفَر اهلل َلَك َما تَ َقد َم ميْن َذْنبيَك َوَما تََأخ رَ ي  : فَ َقالَ . ليكَ َفَأْخبَ َرْتُه َأن  َرُسوَل الّلهي َيْصَنُع ذ  

 .رواه مسلم   .«رم ْم َلال  َأَ ر َهاهلل ِإ ِّل ألَ ْدَقرم ْم هلل, َهَأْخر  »: الّلهي  َلُه َرُسولُ 
 

 : لبا الحهلليثين
لشهوة ولكن دون الفر  ، وهذا لمس القبلة ، وال: املباشرة مأخوذة من البشرة وهو ظاهر اجللد ، ويراد هبا هنا :  يد َارِشر  

 .ام املباشرة من عطف اخلاص على العام فاخلاص القبلة والع
 .أكثر الناس ميلك نفسه عند شهوهتا  Jأملك اسم تفضيل واملراد أن النيب : َأْ َله ه مْ 

مها صحيح الين أنه أغلبكم لشهوته وضبطها ، وتأيت بفتح اهلمزة وكمزة وسكون الراء وكسر الباء واملعبكسر اهل:  ِإْربالِ 
 . النووي ويطلق على عضو الذكر خاصة حكامها
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مضارعا  فإهنا تدل على االستمرار والدوام يف  صار خربها فعال   إذا( كان ) إن : علماء أصول الفقه يقولون أكثر  : فرئهللة
سبح " ة اجلمعة كان يقرأ يف صال Jتدل على الدوام واالستمرار كما ثبت يف الصحيح أن النيب  الغالب ولكن أحيانا  ال

  " اجلمعة واملنافقون" الدوام ألنه يف حديث آخر كان يقرأ  ستطيع أن نقول هذا فعله علىفال ن" والغاشية 
 :ين ف ائهلل الحهلليث 
خالفا  ملن قال أن ذلك من السنة وهم بعض أهل  ، لك شهوتهميجواز تقبيل الصائم زوجته ومباشرهتا إذا كان  -4

خرى حيث رض لداللة الرواية األوجيوز ذلك سواء كان يف صيام نفل أو ف،  على وجه التعبدمل يفعله  J الظاهر ألن النيب
 ( .ن يف رمضا) :  رضي اهلل عنها قالت عائشة

  
 حيالن له سدا   دليل على أن الذي ال ميلك شهوته عند القبلة واملباشرة فإهنما ال (إلربال هلههال أ لههم ) قوهلا  -6

 .للذرائع ومن عرف من نفسه فال بأس أن يفعل 
 

القبلة أن  Jأراد بذلك أن يقول للنيب " قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر رسول  يا"  J قوله الرجل للنيب -1
تثبت  ، وهذا يبني أن األصل عدم اخلصوصية ألن اخلصوصية ال Jواملباشرة من خصائصه ألنه مغفور له فأنكر عليه النيب 

ِ َها  ِإن َهَهَاْت  َدْمَسَمر لِله ِالِّ ِإْن َأرَاَد اله ِالُّ َأن َهاْ َرَأة   ُّ ْ } :  صريح أو قرينة فاللفظ الصريح كقوله تعاىل  بلفظإال 
أو  ، دليل على اخلصوصية (  خرلصا لا) فلفظ  سورة األحزاب( 10) {َيْسَ هِهَحَمر َخرِلَصا  ل َا ِ ن د هِن اْلم ْ ِ ِهيَن 

 .القربين الذين يعذبانب على ن يكون هناك قرينة كما مر  معنا يف الوصال وكذلك يف غرس العسيكأ
 

يفسد صومه على القول الصحيح ألن إنزال املين من الشهوة وقال اهلل  فإنه من قب ل أو باشر فنزل منه املين: مسألة  – 1
هبيربة يف بل نقل ابن "  يهللع طمر ال هشرابال هشم  ال  ن أ لل: " يف حديث أِب هريرة القدسي املتفق عليه  اتعاىل كم
 .االتفاق على فساد صومه (  4/611)اإلفصا  

- :يمسهلل ص  ال ؟  لى ق لين  ههل  ن قا ل أه برشر فأ ذى
 عدم فساد الصوم حديث الباب ألن اإلنسان يفسد صومه خالفا  للحنابلة ، ومما يدل على أنه ال: واهلل أعلم  هاألهمر 

 .املذي  هفهو مظنة أن يقع من مما الشك فيه أنه إذا قب ل أو باشر
فإنه قال يفسد  ى أن صومه صحيح ، إال أمحدوأمجعوا على أن من ملس فأمذ( : " 4/611)يف االفصا   هبري ة قال ابن

 "قضاء الصومه وعليه 
- :إكا  األح ال ث ثا فل هذش المسألا 

 .املباشرة أو التقبيل بدون إنزال مين و مذي ال يُفسد الصوم باالمجاع  -ا
 .املين تُفسد الصوم وُحكى يف ذلك االمجاع املباشرة أو التقبيل مع إنزال  -ب
 املذي فيه خالف والراجح عدم فساد الصوم  نزالاملباشرة أو التقبيل مع إ -ج
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وليست املباشرة املقصودة يف  ،كما فسرها ابن عباس وغريه   املراد باملباشرة اجلماع {فَرآلَن بَرِشر هه ن  } قوله تعاىل : فرئهللة 
 .ية أنه ال جيوز املباشرة للصائم إال بعد غروب الشمس احلديث ، ألن معىن اآل

*************** 
 

 برب صحا ص و  ن طلع  ليال المبر هه   هب
 

، مي  ْن َغ  رْيي ُحلُ  م  : قَالَ  تْ  J َعائيَش  َة ، َزْوَج الن   يبي  ع  ن  قَ  ْد َك  اَن َرُس  وُل اللّ  هي يُْدريُك  ُه اْلَفْج  ُر يفي َرَمَض  اَن َوُه  َو ُجنُ  ب 
 (وال يقضي : ) ويف رواية ملسلم من حديث أم سلمة    .ُل َوَيُصومُ فَ يَ ْغَتسي 

، َغ   رْيي  J إيْن َك   اَن َرُس  وُل اللّ   هي : أَن  ُهَم   ا قَالتَ  ا J َع  ْن َعائيَش   َة َو أُم  َس  َلَمَة ، َزْوَج   ي الن   يبي  و  َ   اع  لَُيْص  بيُح ُجنُب   ا  مي  ْن مجي
، يفي َرَمَضاَن، مُث  َيُصومُ   .اْحتياَلم 

َي الّلُه َعْنها َأن  َرُجال  َجاَء إيىَل   َعنْ و  ، فَ َق الَ  J الن يبي   َعائيَشَة َرضي يَ ا َرُس وَل : َيْستَ ْفتييهي، َوهيَي َتْسَمُع ميْن َورَاءي اْلَبابي
 «ص ددَ ة  َهأَ َددر   ه ددٌب فََأص دد و  َهأَ َددر   ددهلْلرِم ِهل ال»:  J أََفَأُص  وُم؟ فَ َق  اَل َرُس  وُل اللّ هي . اللّ هي تُ  ْدريُكيني الص   اَلُة َوأَنَ  ا ُجنُ ب  

ثْ َلَنا: فَ َقالَ  َهاللّداِل ِإ ِّدل أَلْر  د  »: فَ َق الَ . يَا َرُسوَل الّلهي َقْد َغَفَر اهلل َلَك َم ا تَ َق د َم مي ْن َذْنبي َك َوَم ا تَ َأخ رَ . َلْسَت مي
 .م رواه مسل .«َأْن َأم  َن َأْخَررم ْم لِّلاِل, َهَأْ َلَمه ْم ِبَمر أَ  ِقل

 
 : لبا األحرديث

 .أي يدخل يف الصبا  حبيث يطلع عليه الفجر ، وهو يف حال اجلنابة مل يغتسل منها : ي ْصِا     ه ار  
من جامع وإن مل ينزل ، أو أنزل وإن مل جيامع ، فإن جامع وأنزل فهو جنب من الوجهني ، : شرعا  : اجلنب  :  ه ار  

 .باعد وجانب حمله ( وهو املين ) جتناب العبادة ، أو ألن املاء ألهنا سبب ال( جنابة  ) ومسيت اجلنابة 
 .أي يغتسل مث يستمر يف صومه وال يقضي ذلك اليوم : فَديَدْبَ ِسل  َهَيص  و  

 .هو أن يرى اإلنسان وهو نائم ما حيرك شهوته فينزل معه املين : االحتالم :  اْحِ َ و  
 

 : ن ف ائهلل األحرديث 
فَرآلَن } :القرآن أيضا  حيث قال تعاىل  طلوع الفجر لداللة هذه األحاديث ، بل دل على ذلكجواز اجلماع إىل  -4

 { اْلَ ْيِ  اأَلْسَ ِد ِ َن اْلَمْبرِ بَرِشر هه ن  َهابْد َدب  ْا َ ر َمَ َب الّلال  َله ْم هَم ل  ْا َهاْشَرب  ْا َح  ى يَدَ اَدي َن َله م  اْلَ ْي   األَبْدَيم  ِ نَ 
نه بطلوع الفجر أاآلية على جواز اجلماع واألكل والشرب إىل طلوع الفجر ويلزم منه  هذه فدلت ، ورة البقرةس( 487)

 ميتنع عن اجلماع ولكن حكم اجلنابة يبقى فيصبح جنبا  وهذا عام يف رمضان وغريه وال قضاء عليه حلديث الباب 
 ههل يب ز البمرع  ع الرا فل طل ع المبر ؟ -
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فاألصل بقاء الليل حىت يتيقن طلوع الفجر وعليه جيوز له اجلماع مع [  األصل بقرف  ر مرن  لى  رمرن] سبق معنا أن 
َح  ى يَدَ اَدي َن َله م  اْلَ ْي   األَبْدَيم  ِ َن " : الشك يف طلوع الفجر حىت يتيقن طلوعه بداللة اآلية السابقة حيث قال تعاىل 

فعل ق احلكم باليقني ومل يعلقه بالشك فكما أنه جيوز األكل والشرب مع  ، أي حىت يتيقن " اْلَ ْيِ  اأَلْسَ ِد ِ َن اْلَمْبرِ 
 .الشك يف طلوع الفجر فكذلك اجلماع 

 
وذلك إلظهار احلق السيما يف  ، منها ن العلم واألشياء اليت رمبا ُيستحىيلألمة م حيث نقلن Jفضل نساء النيب  -6

كما يف هذه األحاديث والباب الذي قبله ، وكان لعائشة رضي اهلل عنها قصب   يطلع عليها إال هن األحكام اليت ال
 . يف هذا الباب أحاديث كثرية Jالسبق فقد نقلت عن النيب 

 
الفجر قبل أن تغتسل صح  امث طلع عليه لوالنفساء فإنه إذا انقطع عنها الدم يف اللييدخل يف هذا احلديث احلائض  -1

 .دا  أو سهوا  بعذر أو بغري عذر كاجلنب متاما  صومها سواء تركت الغسل عم
 

خذ به البعض  مستدال  على اجلواز االحتالم أ"  ن  مرع غير اح  و " ويف الرواية األخرى "   ن غير حلم" قوهلا  -1
الحتالم األن  Jمن النيب عنها احرتاز مما يقع من الناس ال وهذا غري صحيح بل بينت ذلك عائشة رضي اهلل  Jعلى النيب 

 " هرو  يهر  هال يهرو قلال " يف احلديث املتفق عليه  Jمنز ه ومعصوم من ذلك ولقوله  J من تالعب الشيطان وهو
 

******************** 
 هه  ب برب  بليظ  حريم البمرع فل  مرر ر ضرن  لى الصرئم,

 الهمررة الهارى فيال هبير مر, هأ مر  بب  لى الم سر
  ا الممسر ح ى يس طيعهالممسر ه ثات فل ك

 
َهَ دددر »: يَ   ا َرُس   وَل اللّ   هي قَ   الَ . َهَلْك   تُ : فَ َق   الَ  J الن    يبي   َج   اَء َرُج   ل  إيىَل  : َع   ْن َأِبي ُهَريْ    َرَة َرضي   َي اللّ   ُه َعْن   ُه قَ   الَ 

فَدَمدْل »: قَ الَ . الَ : قَ الَ  «ا ؟َهْل َ ِبدهلل  َ در  د ْم ِدب  رَقَداَد»: قَالَ . َوقَ ْعُت َعَلى اْمرََأيتي يفي َرَمَضانَ : قَالَ  «َأْهَلَهَا؟
. الَ : قَ الَ  «فَدَمدْل َ ِبدهلل  َ در   ْطِمدم  ِسد ِّيَن ِ ْسدِهيهر ؟»: قَ الَ . الَ : قَ الَ  «َ ْسَ ِطيع  َأْن َ ص  َو َشْمَرْيِن   َ َ رِبَمْيِن؟

َ الن يبي  بيَعَرق  فييهي مَتْر  . مُث  َجَلسَ : قَالَ  َها أَْهُل بَ ْيت  : قَالَ  «َذاَ َصهلل ْق ِبم  »: فَ َقالَ . َفُأيتي ن ا؟ َفَما بَ نْيَ الَبَ تَ ي ْ أَف َْقَر مي
ن ا َك الن يبي  . َأْحَوُج إيلَْيهي مي  .«اْكَهْب فََأْطِمْمال  َأْهَلاَ »: مُث  قَالَ . َبَدْت أَنْ َيابُهُ  َحىت    Jَفَضحي

 
 : لبا الحهلليث
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أنه ليس بسلمة ألن سلمة ظاهر من : ضي ، واألظهر واهلل أعلم قيل إن هذا الرجل هو سلمة بن صخر البيا: َ رَف رَ  لٌ 
أظن هذا ومها  ، ألن احملفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع عليها يف الليل ال : " امرأته وقصته وقعت ليال  ، قال ابن عبدالرب 

 .رتتبة عليه وليس هناك حاجة لتعيني امسه فاملقصود معرفة األحكام امل.ه  "أ" أن ذلك كان منه بالنهار 
 .أي فعلت ما هو سبب يف هالكي :  َهَلْهت  

 .أي جامعت امرأيت :  َهقَدْمت  َ َلى اْ َرَأِ ل
الرقبة املقصود هبا الرقيق وهي نفس كاملة ، ولكن أُطلق البعض وهي الرقبة على الكل وهي النفس الكاملة  : د ْمِ ب  َرقَدَاا  

وعتق ، نه إذا فُقد الركوع فقدت الصالة ركوع أللكمن يعرب عن الصالة با  وهذا جائز إذا كان فقد البعض فيه فقد الكل
 . الرقبة يكون بتخليص هذا الرقيق من الر ق 

 .بفتح العني والراء وهو الزنبيل الذي ينسج من اخلوص يسع تقريبا  عشرون أو َخسة عشر صاعا  :  َ َرق
َمر  .النبوية بني البتني شرقية وغربيةاليت تعلوها حجارة سوداء واملدينة  ألرضا وهي هي احلرة( البة ) مثىن ومفردها :  الَبَد َديدْ

ثنايا ومها بعضهما إىل : وهي األسنان اليت تلي الرباعيات ، واألسنان( ناب ) مجع  واألنياب أي ظهرت :بََدْت أَنْ َيابُهُ 
 .اس رباعيات مث أنياب وعددها أربعة وبعدها النواجذ واألضر  اجنب بعض وما ورائهم

 
 

 : ف ائهلل الحهلليث
- :عدة أمور منها  (هلهت ) الرجل  خذ من قوليؤ  -4
هلك مر ه على أن هذا الفعل قأ Jمن املهلكات ومن أعظم املفطرات فالنيب  جلماع يف هنار رمضان للصائم يُعد  أن ا -أ

 .وألن فيه الكفارة كما سيأيت 
 ريد بذلك احلق ومثله ماعز والغامدية رضي اهلل عنهماصراحة الصحابة حيث إنه أقر على نفسه ومل يستحي ي -ب

 . ( هقمت  لى ا رأ ل فل ر ضرن)  : يدل عليه فقال امث كىن  مبا ُيستحيا من ذكره صرحيا  وجاء م
يدل على أنه كان عاملا  حبرمة اجلماع يف هنار رمضان وليس جاهال  فلذلك أمر النيب (   هلهت) أن هذا الرجل بقوله  -ج
J سأل بعد ما جامع فقيل له إن هذا حمرم ألنه لو كان سأل لذكر ذلك للنيب رمبا يقال إنه  كفارة كما سيأيت والبالJ . 
 

أن اجلماع يف هنار رمضان فيه الكفار املغلظة وهي عتق رقبة فإن مل يستطع فصوم شهرين متتابعني فإن مل يستطع  -6
رتب يف هذا احلديث فلم ينتقل للذي بعده حىت عرف  Jب ألن النيب الكفارة على الرتتي ه، وهذ ا  فإطعام ستني مسكين
 ( .ال ) إجابة الرجل بقوله 

 
1-  

ُ
أو دبرا  على الصحيح وسواء كان هذا اجلماع  كان  ب للكفارة هو إيالج الذكر يف الفرج  قبال  وجي أن اجلماع امل
فال جتب إال  ةسواء كان يف رمضان أو غريه وأما الكفار  واجلماع مفسد للصيام -باهلل  لعياذاو  - كالزنا مشروعا  أو حمرما  

- : بشرطني
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وهو صائم كصيام النذر ، وكفارة  وجامع صام صياما  واجبا  يف غري رمضان لو فنخرج ما ، أن يكون صومه يف رمضان -أ
 .اليمني وقضاء رمضان فال جتب فيه الكفارة على الصحيح وبه قال مجهور العلماء 

أو مريض وكان صائما   فال  جامع يف هنار رمضان وهو على سفرواجبا  ، فنخرج ما لو  يف رمضان هأن يكون صوم -ب
 .الكفارة ألنه ال جيب عليه الصيام  عليه جتب

  
عتاق الرقاب حيث ُجعل كفارة لعدة مسائل كما يف هذا احلديث اإلسالم على إيبني حرص  " م ب رقاال  " J قوله -1

 . ، ويف قتل اخلطأ ويف الظهار وأيضا  يف كفارة اليمني
 

 :يؤخذ منه أمران مما  "  ص و شمرين    ربمين"  J  قوله -1
دليل على أن املعترب هو األشهر ولو كان الشهران ناقصان حبيث يكون كل شهر تسعا  وعشرين يوما  فيصوم مثانية  -أ

 . وَخسني يوما  فإهنا تكفي 
فلو قطع التتابع بفطر يوم بدون  اإلفصا ذا باتفاق العلماء كما نقله ابن هبرية يف أنه البد يف الشهرين من التتابع وه -ب

ضحى أعذر لزمه أن يعيد احلساب من جديد حىت لو صام أكثر الشهر أما إن كان بعذر كمرض وسفر وعيد فطر أو 
 .سبق  وغريه فيكمل على ما

 
أطعم عشرة مساكني ما يكفي ستني مسكينا  فإنه ال فلو  ا  البد من ستني مسكين " طمم س ين  سهين "  J قوله -2

- :تان يقله طر  و اإلطعامجيزئ ، 
  . بأن يغديهم مثال  أو يعشيهم ا  فيجمع عليه ستني مسكين( أي مطبوخا  ) أن يصنع هلم طعاما   -أ 

 .صاع من األرزيكفيه من الطعام مثال  لكل مسكني نصف  ما ي كل مسكنيعطأن مُيل كهم طعاما  غري مطبوخ في -ب
 
- :ال ؟  لى ق لين  هإكا  بز المبر ع فل  مرر ر ضرن  ن الهمررة هل  سق   هال أ -5
 .أهنا تسقط عنه : واهلل أعلم  األر  و

- :هيهلل  لى كلا 
ومل "  أطممال أهلا: فلما بني له أنه فقري قال "  خذ هذا ف صهللق بال: " ملا أعطاه مكتل التمر قال للرجل  Jأن النيب  -أ
  . قل له أن اإلطعام باقي يف ذمتك فإذا قدرت فأطعم بل سكت عنهي

وحلديث أِب هريرة املتفق عليه   {فَر د ق  ا الل اَل َ ر اْسَ َطْم  ْم }: أن الواجبات تسقط بالعجز وهذه قاعدة لقوله تعاىل  -ب
 "إكا أ ر هم بأ ر فأ  ا  هال  ر اس طم م " مرفوعا  

- :ال ؟ على قولني  ول املرأة اليت وقع عليها زوجها ، فهل جتب عليها الكفارة أاحلديث ليس فيه بيان حا -8
أهنا جتب عليها الكفارة ، واحلديث ليس دليال  على أنه ليس عليها كفارة لورود االحتمال عليها : واهلل أعلم  األر  و

أن  رثات فل حب ] ، و القاعدة فرمبا تكون مكرهة أو جاهلة أو مفطرة بأن تكون طهرت من حيضها أثناء النهار 
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الر رل ثات فل حب الهسرف إال بهللليل  لى ال مريب هأن  ر ثات فل حب الهسرف ثات فل حب الر رل إال بهللليل  لى 
 .وال دليل على التفريق يف هذه املسألة [ ال مريب 

يا  حىت اجلماع على الصحيح يف ناس وال وسائر املفطرات التبطل الصوم إال بثالثة شروط أال يكون جاهال  وال مكرها  
 .النسيان 

 -:مما يؤخذ من هذه العبارة أمران  " ح ى بهللت أ يربال Jفضحا الهال "  قوله -1
ف الرجل بل عرض عليه أوجه الكفارة ومل مل يعن   Jن النيب ف يف التعليم وتأليفه للدين حيث إالرفق باملتعلم والتلط:  األهل

ألنه تعجب من حال هذا الرجل يف كونه جاء  Jقع فيه ألنه جاء تائبا  نادما  بل ضحك النيب و  م ماظَ ره مع عي يعنفه ويعز  
 .أعطيه من الكفارة  اد الرخصة طمع أن يأكل مك فلما وجخائفا  من اهلال

ضحك حىت  Jجواز الضحك بل إذا وجد سبب للمبالغة يف الضحك فال بأس كما يف هذا احلديث فالنيب :  الثر ل
 .سيما إن كان من غري سبب م من ذلك هو اإلكثار من الضحك اله ، ولكن املذمو بدت أنياب

ورمبا زاد  كان يف معظم أحواله ال يزيد على التبسم ،  Jوالذي يظهر من نموع األحاديث أنه : " حجر ابن قال احلافظ  
 " وقار فيه ألنه يذهب ال اإلفراطعلى ذلك فضحك واملكروه من ذلك إمنا هو اإلكثار منه أو 

 [ 2087انظر الفتح شر  حديث ]                                                                                     
 

*************** 
 برب   از الص و هالمطر فل شمر ر ضرن للمسرفر فل غير
  مصيا إكا مرن سمرش  رحل ين فأمثر, هأن األفضل لمن

  و, هلمن يرب  ليال أن يمطرأطرقال ب   رر أن يص
 برب أ ر الممطر فل السمر إكا   لى الممله 
 برب ال  يير فل الص و هالمطر فل السمره 

 
ُهَم  ا َأن  َرُس  وَل اللّ  هي  . بَ لَ  َغ اْلَكديي  دَ  َفَص  اَم َح  ىت   . َخ  رََج َع  اَم اْلَف  ْتحي يفي َرَمَض  انَ  J َع  ني ابْ  ني َعب   اس  َرضي  َي اللّ  ُه َعن ْ

 .يَ ت بيُعوَن اأَلْحَدَث فَاأَلْحَدَث ميْن أَْمريهي  J وََكاَن َصَحابَُة َرُسولي الّلهي  .َفأَْفطَرَ 
َر اأَلْمَرْيني : قَاَل الز ْهريي   َا يُوْءَخُذ ميْن أَْمري َرُسولي الّلهي . وََكاَن اْلفيْطُر آخي ري  J َوإيمن  ري فَاآلخي  .بياآلخي

َي الّلُه َعن ْ و  مُث  َدَع ا بيإينَ اء  . بَ َلَغ ُعْس َفانَ  َفَصاَم َحىت   . يفي َرَمَضانَ  J َسافَ َر َرُسوُل الّلهي : ُهَما قَالَ َعني اْبني َعب اس  َرضي
ُهَم  ا. َدَخ  َل َمك   ةَ  َح  ىت   . مُث  أَْفطَ  رَ . لييَ   رَاُه الن   اسُ . َفَش  ريبَُه نَ َه  ارا  . فيي  هي َش  رَاب   َم َفَص  ا: قَ  اَل ابْ  ُن َعب   اس  َرضي  َي اللّ  ُه َعن ْ
 .َفَمْن َشاَء َصاَم، َوَمْن َشاَء أَْفطَرَ . َوأَْفطَرَ  J َرُسوُل الّلهي 
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ُهَم ا َأن  َرُس وَل اللّ هي و  َي اللّ ُه َعن ْ  َفَص اَم َح ىت   . َمك  َة يفي َرَمَض انَ  َخ رََج َع اَم اْلَف ْتحي إيىَل   J َعْن َجابيري ْبني َعْبدي الّلهي َرضي
َفقيي َل لَ ُه بَ ْع َد . مُث  َش ريبَ . َنظَ َر الن  اُس إيلَْي هي  َح ىت   . مُث  َدَع ا بيَق َد   مي ْن َم اء  فَ َرفَ َع هُ . اَم الن  اسُ َفَص . بَ َلَغ ُكرَاَع اْلَغمي ْيمي 

 .رواه مسلم    .«ِئَا اْلم َصرة  أ هل  . أ هلَِئَا اْلم َصرة  »: فَ َقالَ . إين  بَ ْعَض الن اسي َقْد َصامَ : َذليكَ 
ُهَم  ا قَ  الَ َع  ْن َج  ابيري بْ  ني و  َرُج  ال  قَ  دي اْجَتَم  َع الن   اُس  فَ   رََأى  . يفي َس  َفر   J َك  اَن َرُس  وُل اللّ  هي : َعْب  دي اللّ  هي َرضي  َي اللّ  ُه َعن ْ

ص د    ا لَدْيَس ِ دَن اْلاِدرِّ َأْن  َ »: فَق اَل َرُس وُل اللّ هي . َرُجل  َص ائيم  : قَاُلوا. «َ ر َلال ؟»: فَ َقالَ . َوَقْد ظُل َل َعَلْيهي . َعَلْيهي 
 .«ِفل الس َمرِ 

ن    ا . يفي َرَمَض   انَ  J ُكن    ا نَ ْغ   ُزو َم   َع َرُس   ولي اللّ   هي : َع   ْن َأِبي َس   عييد  اخْلُ   دريي  َرضي   َي اللّ   ُه عن   ه قَ   الَ و  ن    ا الص    ائيُم َومي َفمي
يَ   َرْوَن َأن  َم ْن َوَج  َد قُ  و ة  َفَص  اَم، فَ إين  َذلي  َك . الص  ائيمي  َوالَ اْلُمْفطي  ُر َعلَ ى  . اْلُمْفطي ري  فَ الَ جيَي  ُد الص  ائيُم َعلَ  ى  . اْلُمْفطي رُ 
                                                                                                                                       .رواه مسلم   .َويَ َرْوَن َأن  َمْن َوَجَد َضْعفا  َفأَْفطََر، فَإين  َذليَك َحَسن  . َحَسن  

يفي  J َس افَ ْرنَا َم َع َرُس ولي اللّ هي : َع ْن َص ْومي َرَمَض اَن يفي الس  َفري؟ فَ َق الَ : ُسئيَل أَنَ س  َرضي َي اللّ ُه َعْن هُ : َعْن مُحَْيد  قَالَ و 
 .ائيمي اْلُمْفطيري، َوالَ اْلُمْفطيُر َعَلى  الص   فَ َلْم يَعيبي الص ائيُم َعَلى  . َرَمَضانَ 

َي الّلُه عنه قَالَ  ن  ا اْلُمْفطي رُ . يفي الس َفري  J ُكن ا َمَع الن يبي  : َعْن أََنس  َرضي ن ا الص ائيُم َومي فَ نَ زَْلنَ ا َمْن زيال  يفي يَ  ْوم  : قَ الَ . َفمي
ُب اْلكيَس  اءي . َح  ارَ  ن   ا َم  ْن يَ ت قي  ي الش   ْمَس بييَ  ديهي . َأْكثَ رُنَ  ا ظي  الا َص  احي . َوقَ  اَم اْلُمْفطي  ُرونَ . َفَس  َقَط الص   و امُ : قَ  الَ . َومي

 .«َكَهَب اْلم ْمِطر هَن اْليَدْ َو بِرأَلْ رِ »: Jفَ َقاَل َرُسوُل الّلهي . َفَضَربُوا األَْبنيَيةي َوَسُقوا الر َكابَ 
َي الّلُه َعْنُه َوُه َو مَ : قَ َزَعُة قَالَ وعن  إيين  : فَ َلم  ا تَ َف ر َق الن  اُس َعْن ُه، قُ ْل تُ . ْكثُ ور  َعَلْي هي أَتَ ْيُت أَبَا َسعييد  اخْلُْدريي  َرضي

إيىَل  َمك   َة  J َس  افَ ْرنَا َم  َع َرُس  ولي اللّ  هي : َع  ني الص   ْومي يفي الس   َفري؟ فَ َق  الَ : َس  أَْلُتهُ . الَ َأْس  أَُلَك َعم   ا َيْس  أَُلَك َه  ُؤاَلءي َعْن  هُ 
ددْم قَددهلْل َد َدددْ   ْم ِ ددْن َ ددهلل هِّم مْ »: فَ َق  اَل َرُس  وُل اللّ  هي . َمْن  زيال  فَ نَ زَْلنَ  ا : قَ  الَ . َوحَنْ  ُن صي  َيام   ددَ ى  َله ددمْ . ِإ  ه  . «َهاْلِمطْددر  َأقدْ

ن ا َمْن أَْفطَرَ . َفَكاَنْت ُرْخَصة   ن ا َمْن َصاَم َومي ِمطْدر  َهالْ . ِإ  ه دْم   َصداِّح   َ دهلل هِّم مْ »: فَ َق الَ . مُث  نَ زَْلنَ ا َمْن زيال  آَخ رَ . َفمي
ددْم, فَددَأْفِطر ها ددَ ى  َله  بَ ْع  َد َذلي  َك، يفي  J َلَق  ْد رَأَيْ تُ نَ  ا َنُص  وُم، َم  َع َرُس  ولي اللّ  هي : مُث  قَ  الَ . َفأَْفطَْرنَ  ا. وََكانَ  ْت َعْزَم  ة   «َأقدْ

                                            رواه مسلم                                                                                 .الس َفري 
َه ا َأن  مَحْ َزَة بْ َن َعْم ر و اأَلْس َلميي  ، َس َأَل َرُس وَل اللّ هي  َي اللّ ُه َعن ْ يَ ا َرُس وَل اللّ هي إيين  َرُج ل  : فَ َق الَ  J َعْن َعائيَشَة َرضي

 .«َهَأْفِطْر ِإْن ِشْئتَ . ِشْئتَ ص ْم ِإْن »: أََفَأُصوُم يفي الس َفري؟ قَالَ . َأْسُرُد الص ْومَ 
َهَ ْن َأَحب  َأْن . َفَمْن َأَخَذ ِبَمر َفَحَسنٌ . ِهَل ر ْخَصٌا ِ َن الّلالِ »: Jقَاَل َرُسوُل الّلهي : ويف رواية عند مسلم 
 . «َيص  َو َف َ   َهرَس َ َلْيالِ 

َي الّلُه عنه قَالَ  ْرَداءي َرضي َحىت   إيْن َكاَن . يفي َشْهري َرَمَضاَن، يفي َحَر َشدييد   J ُسولي الّلهي َخَرْجَنا َمَع رَ : َعْن َأِبي الد 
د ةي احلَْر   هي ميْن شي  .َوَعْبُد الّلهي ْبُن َرَواَحةَ  Jَوَما فييَنا َصائيم ، إيال  َرُسوُل الّلهي . َأَحُدنا لََيَضُع َيَدُه َعَلى  رَْأسي
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 :لبا األحرديث 
 به فتح مكة املكرمة وذلك يف رمضان من السنة الثامنة من اهلجرة ، ونقل ابن حجر يف الفتح أن  املراد: َ رَو اْلَمْ  ِ 

 . يف رمضان منحصر يف غزوة بدر وغزوة  الفتح فقط Jسفر النيب  
 .هو نفسه كراع الغميم وسيأيت  فيها واد    ميال  ، وعسفان قريةعني جارية تبعد عن مكة اثنني وأربعني:  اْلَههلِليهلل

 .حرة  ف جبل أوماسال مستطيال  من أن: والكراع  ُكراع بضم الكاف: َراَع اْلَبِمْيمِ م  
 وهو وادي عسفان كما. كيلومرت ( 21)إىل املدينة النبوية يبعد عن مكة هو واد  على طريق مكة : م َراَع اْلَبِمْيمِ و
 .وينتهي مصبه يف البحر األمحر يف الشمال الغرِب من جدة  أسلفت 

 .املاء وحنوه  هبفتح القاف والدال وهو إناء يشرب في:  َقهلَلس
وكرر ذلك ألهنم ، ومساهم عصاة ألهنم شددوا على أنفسهم ومل يقبلوا الرخصة ، العصاة مجع عاص  :  أ هلَِئَا اْلم َصرة  

فعل  Jبل تأولوا أن النيب  J وهم مل يقصدوا خمالفة أمر النيب، خالفوا أمره الذي بالغ يف بيانه حينما رفع اإلناء لرياه الناس 
 .ذلك رفقا  هبم فسماهم عصاة لظاهر حاهلم 

 .أي خدموا ما يُركب وهي اإلبل فسقوها وأعلفوها :  َهَسق  ا الرَِّمربَ 
  .ام جر الصو  أأي حصل للمفطرين ما حصل للصائمني من األجر من غري أن ينقص : َكَهَب اْلم ْمِطر هَن اْليَدْ َو بِرأَلْ رِ 

 .أي عنده أناس كثريون :  َ  َ ْهث  ٌر َ َلْيالِ َهه  
  . تابعا  أي أصوم مت: َأْسر د  الص ْ وَ 

 .أي ال إمث وال حرج : َف َ   َهرَس َ َلْيالِ 
 

 : ن ف ائهلل األحرديث 
 .حينما خرج لفتح مكة  Jجواز الفطر أثناء النهار للمسافر الصائم لفعل النيب  -4

 -:ق لين  ههل يب ز الص و فل السمر ؟  لى

 : "J أنه جيوز خالفا  ألهل الظاهر الذين قالوا بالتحرمي ولو صام مل يصح مستدلني بقول النيب : واهلل أعلم  هاألر  
 "أهلئا المصرة 

ة األسلمي محز الباب كحديثي أِب سعيد وحديثي أنس وحديث عائشة يف صوم عمرو بن  أحاديث: هيهللل  لى الب از 
. 

 السمر أه المطر ؟هأيممر أفضل الص و فل 
- :يف املسألة تفصيل وأن املسافر له ثالثة أحوال 

 .أن يشق عليه الصيام مشقة شديدة غري حمتملة ، فهنا حيرم عليه الصوم :  الحرل األهلى
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إن : ملا أفطر حني شق الصوم على الناس وقيل له  Jه أن النيب هحديث الباب حديث جابر ووج: هيهللل  لى كلا 
 .رواه مسلم " أولئك العصاة أولئك العصاة : صام قال بعض الناس قد 
 .فضل الفطر ويكره الصوم مل معها الصيام ولكن الفطر أرفق به ، فاألتحأن يشق عليه الصوم مشقة ي: الحرل الثر يا 

- : هيهللل  لى كلا 
ليس  ن الار أن : قال إنه صائم ف Jحدث الباب حديث جابر يف الرجل الذي كان يف سفر وظلل عليه فقالوا للنيب  -أ

 .متفق عليه "   ص   ا فل السمر
 .وألن يف صيامه خروج عن رخصة اهلل تعاىل وإشقاقه على نفسه  -ب

- :أن يتساوى األمران بأن ال يشق عليه الصيام فعلى قولني :  الحرل الثرلثا
 .لذين َفض ُلوا الفطر أن الصوم أفضل وهو قول مجهور العلماء خالفا  للحنابلة ا: واهلل أعلم  هاألر  

- :هيهللل  لى كلا 
زة وأيضا  حديثي أنس وحديثي أِب سعيد ن محأحاديث الباب كحديث أِب الدرداء ، وحديث عائشة يف صيام عمرو ب -أ

يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، :" الثالثة حيث قال  ث أِب سعيد ما ينص على هذه احلالن يف حديإبل 
 .ومما ال شك فيه أن الصحابة يفعلون األفضل هبم " ك حسن د ضعفا  فأفطر فإن ذلون أن من وجوير 

واحة وفعل عمرو بن محزة بل ر وهذا الذي فعلوه كما يف حديثي أنس وحديثي أِب سعيد يف البابني وهو فعل عبداهلل بن 
 .كما يف حديث أِب الدرداء Jهو فعل النيب 

إسراع يف إبراء الذمة وبه يدرك الصيام يف الزمن الفاضل  فيه ان وال يشق عليهالصيام يف السفر إذا كان يف رمض أن -ب
 .وهو رمضان وأيضا  أسهل للمكلف أن يصوم مع الناس 

 
ة يف األعمال الشرعية كالعلماء وأهل الدين أن يبينوا للناس األحكام كما فعل حينما شرب أمام و يشرع ملن هو قد -6

  . ألنه بني  هلم هذا األمر عمليا  ليكون أبلغ Jالناس وفيه حسن تعليم النيب 
 

ال  وال يعد من النميمة ألن النميمة نقل صجواز اإلخبار مبا عليه بعض الناس من املخالفة إذا كان على وجه االست -1
بعض الناس م وأفطر أخربوه أن يإىل كراع الغم Jالكالم بني الناس على وجه اإلفساد ، ففي غزوة الفتح حينما جاء النيب 

  "أهلئا المصرة " :  Jقد صام فقال النيب 
 

 هل جيب اإلمساك ،، مسألة إذا زال عذر الفطر أثناء النهار  -1
ض ب رئ أثن اء النه ار م ري أو، أو ح ائض ونفس اء طهرت ا أثن اء النه ار  ،بلده أثن اء النه ار وك ان مفط را   مسافر قدم إىل :مثاله 

- :ساك ؟ على قولني هل جيب عليهم اإلم، وكان مفطرا  
م ن أُب يح ل  ه الفط ر أول النه ار أُب  يح ل ه الفط ر آخ ره إذ ال فائ  دة م ن إمس اكه، وألن  ه أفط ر بع ذر ش  رعي ، ومل ألن : والتعلي ل 

 .يوجب اهلل على عباده صيام نصف يوم
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( ل  غ أثن  اء النه  ار كالول  د يب) أن  ه إذا ُوجي  د س  بب وج  وب الص  وم ومل يك  ن موج  ودا  م  ن قب  ل :  هالقر ددهللة فددل هددذش المسددألا
وج ب القض اء دون اإلمس اك ( كس فر وم رض وح يض ) م انع الص وم أثن اء النه ار وإذا زال ، فيجب اإلمساك دون القضاء 

 [ 111/  2أنظر املمتع  .                 ] 
 

يؤخذ من أمر  وإمنا: " ومثله قول الزهري "  Jمن أمره  فاألحدث يتبعون األحدث Jرسول اهلل  وكان صحابة" ه قول -1
هذا حيمل على الناسخ واملنسوخ فيأخذون الناسخ وهو األحدث ويقدمونه على املنسوخ ، " باآلخر فاآلخر  Jرسول اهلل 

العبادة وجها  آخر من باب التنوع يف العبادة كالوضوء مرة  هبني فيه اجلواز أو أن هلذيما Jوإال فإن هناك من أفعال النيب 
 .على األفضل منها  Jوحافظ  ،لبيان اجلواز  طوافه على بعريهو ، مرة 

 
لورود النهي عن صيام . ليس معناه أنه يصوم الدهر "  إ ل ر ل أسرد الص و Jرس ل اهلل  ير" بن حزم  وقول عمر  -2

 .الدهر ، فمن صام أياما  من السنة متتابعة يصدق عليه أنه سرد الصوم 
 

هو من اختالف "   لى الصرئم هال لممطر لصرئم  لى الممطرفلم يمب ا: " أن قول أِب سعيد وكذلك أنس  -7
ث ذلك فُرقة بينهم أو ينكر ويعيب التنوع فكل واحد من الصحابة اختار ما يناسب حاله يف الصيام يف السفر ومل حُيد

 Jبعضهم على بعض ألن هذا من اختالف التنوع الدال على يسر الشريعة ، خبالف حديث جابر حينما قال النيب 
وهذا من اختالف التضاد  "المصرة أهلئا  "وأنه أراد الرفق هبم فقال عنهم  فعل وتأولوا أن اخلري يف غري ما للذين خالفوه

 .فينبغي للمسلم أن يكون صدره رحبا  الختالف التنوع خبالف اختالف التضاد ، 
 

*************** 
 برب اس حارب المطر للحرج ي و  رفا

 
َيامي َرُسولي الّلهي  َعْن أُم  اْلَفْضلي  ُهَو : فَ َقاَل بَ ْعُضُهمْ . Jبيْنتي احْلَاريثي ، َأن  نَاسا  مَتَاَرْوا عيْنَدَها، يَ ْوَم َعَرَفَة، يفي صي

 .، َفَشريبَهُ بيَعَرَفةَ . َفَأْرَسْلُت إيلَْيه بيَقَد ي َلََب ، َوُهَو َواقيف  َعَلى  بَعيرييهي . لَْيَس بيَصائيم  : َوقَاَل بَ ْعُضُهمْ . َصائيم  
 . أَْرَسْلُت إيلَْيه بيَقَد ي َلََب   هي اليت أَن  َها J ، َزْوجي الن يبي   بنت احلارث َمْيُمونَةَ  ويف حديث

 
 :لبا الحهلليث 

 .أي شك وا وتباحثوا :  َ َمرَرْها
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 : ن ف ائهلل الحهلليث 
 .مجهور العلماء حلديث الباب يدل احلديث على عدم استحباب صوم عرفة ملن كان بعرفة حاجا  وهو قول  -4
 

- :قيل يف احلكمة من استحباب الفطر للحاج يوم عرفة  -6
 عرفة يوم ألن احلاج مشغول مبا يف ذلك اليوم من العبادات كالتكبري والتلبية والدعاء والذكر وهي عبادات تفوت إذا فات

 .فناسب أن يكون احلاج مفطرا  لينشط هلا  ،
ة بن عامر بقعواختاره شيخ اإلسالم ملا رواه أمحد يف مسنده وأصحاب السنن عن  ، فة عيديوم عر  أيضا  ألن: وقيل 

 " ي و  رفا هي و الهحر هأيرو ال رريب  يهلل ر أهل اإلس و" مرفوعا  
 

بقد  لَب ويف حديث ميمونة وهي أختها أهنا هي اليت أرسلت إىل النيب  Jيف حديث أم الفضل أهنا أرسلت إىل النيب  -1
J أرسلتا فرمبا سألت أُم الفضل ميمونة لتستفسر عن حال النيب  ل أن القصة واحدة وأهنما معا  تمحتمل تعدد القصة وحيُ يُ ف
J  أو العكس ، وذكر ذلك احلافظ ابن حجر يف الفتح. 
 

وهو حديث  ، رواه اخلمسة إال الرتمذي"     مى  ن ص و ي و  رفا بمرفا Jأن الهال : " حديث أِب هريرة  -1
ال يتابع عليه : وقال  "الضعفاء " يف كتاب  همهدي اهلجري ، رواه العقيلي عن طريق: ضعيف فيه رجل نهول يقال له 

 .التلخيص جلهالة مهدي  يف وأيضا  ضعفه ابن حجر
 

*********** 
 

 برب ص و ي و  رش راف
 

َه  ا قَالَ  تْ  . َيُص  وُمهُ  J وََك  اَن َرُس  وُل اللّ  هي . َعاُش  ورَاَء يفي اجلَاهيليي   ةي  َكانَ  ْت قُ   َرْيش  َتُص  ومُ : َع  ْن َعائيَش  َة َرضي  َي اللّ  ُه َعن ْ
َ دْن َشدرَف َصدرَ ال , َهَ دْن َشدرَف »: فَ َلم  ا فُ ريَض َش ْهُر َرَمَض اَن قَ الَ . فَ َلم  ا َه اَجَر إيىَل  اْلَمديينَ ةي، َص اَمُه َوأََم َر بيصي َياميهي 

 (ما  ُتسرُت فيه الكعبة وكان يو : ) ويف رواية عند البخاري   .« َدرََمال  
ُهَما  ا وبنحوه من حديث َي الّلُه َعن ْ َياَمهُ و ْبَن ُعَمَر َرضي َي الّلُه َعْنُه الَ َيُصوُمُه، إيال  َأْن يُ َوافيَق صي َكاَن َرضي  .أَن ُه َ

ُهَما َأن  َرُسوَل الّلهي  َي الّلُه َعن ْ َياما ، يَ ْوَم َعاُشورَاءَ فَ َوجَ . َقديَم اْلَمدييَنةَ  J َعني اْبني َعب اس  َرضي فَ َقاَل هَلُْم . َد اْليَ ُهوَد صي
. َأجْنَ  ى  اللّ  ُه فيي  هي ُموَس  ى  َوقَ ْوَم  هُ . ه   َذا يَ   ْوم  َعظي  يم  : فَ َق  اُلوا« َ ددر َهددد َذا اْليَدددْ و  ال ددِذ  َ ص دد     ال ؟»:  Jَرُس  وُل اللّ  هي 
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فَددددَهْحن  َأَحدددبُّ َهَأْهلَدددى  »:  Jفَ َق   اَل َرُس   وُل اللّ   هي . فَ    َنْحُن َنُص   وُمهُ . َفَص   اَمُه ُموَس   ى  ُش   ْكرا  . َوَغ   ر َق فيْرَع   ْوَن َوقَ ْوَم   هُ 
َياميهي . Jَفَصاَمُه َرُسوُل الّلهي  «ِبم  َسى  ِ ْهه مْ   .َوأََمَر بيصي

َي الّلُه عنه قَالَ   فَ َق اَل َرُس وُل اللّ هي . خي ُذُه عيي دا  َكاَن يَ ْوُم َعاُش ورَاَء يَ ْوم ا  تُ َعظ ُم ُه اْليَ ُه وُد، َوتَ ت  : َعْن َأِبي ُموَسى  َرضي
J « ُْذونَُه عييدا  : )ويف رواية ملسلم .«ص     ش  أَ ْد  م  ( َويُ ْلبيُسوَن نيَساَءُهْم فييهي ُحليي  ُهْم َوَشاَرتَ ُهمْ . يَ ت خي

ُهَم  ا َم  ا : فَ َق  الَ . َل َع  ْن صي  َيامي يَ   ْومي َعاُش  ورَاءَ َوُس  ئي . َع  ْن ُعبَ ْي  دي اللّ  هي بْ  ني َأِبي يَزيي  َد مسَي  َع ابْ  َن َعب   اس  َرضي  َي اللّ  ُه َعن ْ
َذا اْليَ ْومَ  Jَعليْمُت َأن  َرُسوَل الّلهي  ، إيال  ه  يَ ْع يني . َوالَ َش ْهرا  إيال  َه   َذا الش  ْهرَ . َصاَم يَ ْوما ، َيْطُلُب َفْضَلُه َعَلى  األَي امي

 .َرَمَضانَ 
 

 :لبا األحرديث 
 .ل ما يتزين به احللي هي ك:  ح ِليد م مْ 
 .اجلميل  احلسن هي اهليئة احلسنة واجلمال واملقصود أهنم يُلبسون نساءهم لباسهم: الشارة :  َشررَ َدم مْ 

 . اكي قصرمهاملشهور يف اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء  ممدوان وحُ : قال النووي  -
 

 : ن ف ائهلل األحرديث 
ى القول الصحيح ، وأما بعد فرض رمضان فصيام عاشوراء سنة كان صيام يوم عاشوراء يف أول اإلسالم فرض عل  -4

 .باتفاق العلماء ولداللة حديث عائشة وابن عمر 
 

يصومه قبل ذلك حينما   Jباليهود بل كان النيب  إقتداء  صام عاشوراء  Jحديث أِب موسى ال يدل على أن النيب  -6
 . بسنية صيام التاسع مع العاشر كما سيأيت  كانت تصومه قريش كما دل على ذلك حديث عائشة ولذلك خالفهم

وعلى كل حال مل يصمه اقتداء هبم ، فإنه كان يصومه قبل ذلك ، وكان ذلك يف ( : " 1/416)قال القرطيب يف املفهم 
 "نه عنه يُ  مل وقت الذي جيب موافقة أهل الكتاب فيما

بشيء وال سيما إذا كان فيما َيالف فيه أهل األوثان حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه  J كان  "قال ابن حجر و 
، فلما فتحت مكة واشتهر أمر اإلسالم أحب خمالفة أهل الكتاب أيضا  كما ثبت يف الصحيح ، فهذا من ذلك ، 

 ...حنن أحق مبوسى منكم ، مث أحب خمالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خالفا  هلم :  قالفوافقهم أوال  و 
 " وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف وهلذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغري ذلك 

 [6000انظر الفتح اجمللد الرابع شر  حديث رقم ]                                                                   
 

ظيمهم ليوم عاشوراء أهنم كانوا يصومونه ويتخذونه عيدا  يف آن واحد حديث أِب موسى يدل على أن اليهود من تع -1
 "فال يلزم من اختاذه عيدا  عندهم أهنم ال يصومونه 
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يوم عظيم أجنى اهلل فيه موسى وقومه وغر ق " يف حديث أِب موسى بيان احلكمة من صيام يوم عاشوراء وهي قوهلم  -1

هلل ا وفيه أن شكر"   حن أحب هأهلى بم سى  ههم"  Jفقال النيب " مه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا  فنحن نصو 
 .وأنه يكفر السنة اليت قبله  بإذن اهلل عز وجل يكون بفعل الطاعات أيضا  وأما ثواب صيام عاشوراء فسيأيت

 

********** 
 برب أّ  ي و يصرو فل  رش راف

 
ُهَماانْ تَ َهْيُت : َعني احلََْكمي ْبني اأَلْعرَجي ، قَالَ  َي الّلُه َعن ْ فَ ُقْلُت . َوُهَو ُمتَ َوس د  ريَداَءُه يفي َزْمَزمَ . إيىَل  اْبني َعب اس  َرضي

ْيني َعْن َصْومي َعاُشورَاءَ : َلهُ  عي َصائيما  . إيَذا رَأَْيَت هياَلَل اْلُمَحر مي فَاْعُددْ : فَ َقالَ . َأْخربي : قُ ْلتُ . َوَأْصبيْح يَ ْوَم الت اسي
َكَذا َكا   .نَ َعمْ : َيُصوُمُه؟ قَالَ : J َن َرُسوُل الّلهي ه 

ُهَما يَ ُقولُ وعن ا َي الّلُه َعن ْ نَي َصاَم َرُسوُل الّلهي : ْبَن َعب اس  َرضي َياميهي، قَاُلوا: Jحي يَا َرُسوَل : يَ ْوَم َعاُشورَاَء َوأََمَر بيصي
فَِإَكا َمرَن اْلَمرو  اْلم ْقِال , ِإْن َشرَف الّلال , ص ْمَهر »: Jَقاَل َرُسوُل الّلهي ف َ . إين ُه يَ ْوم  تُ َعظ ُمُه اْليَ ُهوُد َوالن َصاَرى  : الّلهي 

ويف رواية له ، احلديثان روامها مسلم  .Jفَ َلْم يَْأتي اْلَعاُم اْلُمْقبيُل، َحىت   تُ ُويفَ  َرُسوُل الّلهي : قَالَ . «اْليَدْ َو ال  رِسعَ 
 ( ل  أَلص  َ ن  ال  رِسعَ لَِئْن بَِقيت  ِإَلى  قَربِ ) : 

 
 :لبا الحهلليثين 

 .وسادة  أي اختذه:     َدَ سِّهلل
 .هي البئر املعروفة يف مكة داخل احلرم :  زَْ َزو

 .أي لئن أدركت العام القادم :  لَِئْن بَِقيت  ِإَلى  قَرِبل
 
 

 : ن ف ائهلل الحهلليثين 
- :اختلف يف ُتديد يوم عاشوراء على قولني  -4 

 .احملرم  اهلل أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع من شهر:  هلالق ل األ
وا وقال" إذا رأيت هالل احملرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما  : "حبديث الباب حديث ابن عباس حيث قال :  هاس هللل ا

الورود ربعا  وكذا باقي  يامعلى املاء والعرب يسمون اليوم اخلامس من أ دُ ري من إظماء اإلبل فهي تَ  التحديد مأخوذ   هذا إن: 
 .فيكون التاسع عشرا   ،األيام 
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أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من احملرم وبه قال مجهور العلماء من السلف :  هاهلل أ لم األر   هالق ل الثر ل هه 
 .واخللف 

خربوه بصيام اليهود يوم عاشوراء وأ Jحديث الباب وهو حديث ابن عباس اآلخر حني صام النيب :  هيهللل  لى كلا
أي التاسع من شهر حمرم مما يدل على أن  " لن بقيت إلى قربل ألص  ن ال رسع "أن َيالفهم فقال  والنصارى فأراد

 .الذي صامه هو اليوم العاشر 
ت ابن فمن تأمل نموع روايا( : " 6/71)يت ابن عباس يف احلديثني فقد قال ابن القيم يف زاد املعاد يبني روا البمعوأما 

بل قال للسائل صم اليوم  علم ابن عباس ، فإنه مل جيعل عاشوراء هو اليوم العاشر ةعباس تبني له زوال اإلشكال وسع
ه الناس كلهم يوم عاشوراء ، فأرشد السائل إىل الذي يعد   التاسع واكتفى مبعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر

 "صيام التاسع معه 
 

خر يدل على استحباب صيام التاسع مع العاشر ملا يف ذلك من خمالفة اليهود والنصارى وملا فيه عباس اآلحديث ابن  -6
أيضا  من تكثري الصيام يف الوقت الفاضل فأفضل الصيام بعد رمضان شهر اهلل احملرم كما جاء يف حديث أِب هريرة عند 

 .مسلم وسيأيت بإذن اهلل تعاىل 
 

عاشوراء  قد يستشكل على البعض بأن صوم النصارى ليوم"  إ ال ي و  متمال اليم د هالهصررىيررس ل اهلل " قوهلم  -1
اجلواب و ليس له وجه حيث إن التعليل يف صيامه بنجاة موسى وغرق فرعون يدل على اختصاص ذلك مبوسى واليهود ، 

ب باحتمال أن يكون سبب وأجي: "  حيث قال (8/107) ار وطالشوكاين يف نيل األ هما  قال: عن هذا اإلشكال 
ما نسخ بشريعة عيسى  تعظيم النصارى له أن عيسى كان يصومه ، وهو مما مل يُنسخ من شريعة موسى ، ألن كثريا  منها

 "وأكثر األحكام الشرعية إمنا يتلقاها النصارى من التوراة  {َهأِل ِحل  َله م بَدْمَم ال ِذ  ح رَِّو َ َلْيه ْم }  :لقوله تعاىل 
 

يتضح مما سبق أن هذا اليوم العظيم وهو يوم عاشوراء تصومه قريش يف اجلاهلية وكذلك اليهود وأيضا  النصارى وأيضا   -1
ملة اإلسالم إال أن ملتنا متيزت بتعظيمه أكثر فُشرع صوم التاسع مع العاشر خمالفة لليهود والنصارى وحنن أحق وأوىل 

 . Jمبوسى منهم كما أخرب النيب 
- :ع ص و الحرد   رر  ع ال رسع هالمرشر ؟  لى ق لين ههل يرر  -

صيام ثالثة أيام من كل شهر وأن احلث على  دي عشر مع التاسع والعاشر من بابأن صيام احلا: واهلل أعلم هاألر   
رواه أمحد وابن خزمية والبيهقي من حديث  حديث لكنه ضعيف وهو ما هصيام احلادي عشر مع التاسع والعاشر ورد في

ي  ر  " ويف لفظ "  ص   ا ي و  رش راف , هخرلم ا اليم د , هص   ا قالال ي و هبمهللش ي و: " قال  Jابن عباس أن النيب 
قه ث  وَ وداود بن علي مل ي ُ _ حممد بن عبدالرمحن _ واحلديث ضعيف السند لسوء حفظ ابن أِب ليلي "  قالال أه ي  ر  بمهللش
 .ليس حبجة : وقال الذهيب  ، أهإال ابن حبان وخط  

- :ههل يهرش إفراد الي و المرشر برلصيرو ؟ لى ق لين 

 



 35 

يكره خالفا  للمذهب ولكن األوىل عدم إفراده لينال الصائم يف ذلك خمالفة اليهود والنصارى  أنه ال: واهلل أعلم  هاألر  
 .كفارة السنة  اليت قبله ومن أفرد صيامه فإنه يدخل يف الثواب املرتتب على صيام عاشوراء كما يف حديث قتادة وهو  

بالصوم ، ومقتضى   هوصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ، وال يكره إفراد( : "  440ص )قال شيخ اإلسالم يف االختيارات 
 ."كالم أمحد أنه يكره 

 

************* 
 برب  ن أمل فل  رش راف فليهّف بقيا ي  ال

 
َي الّلُه َعْنهُ  فَ َأَمَرُه َأْن . َرُج ال  مي ْن َأْس َلَم يَ  ْوَم َعاُش ورَاءَ :  J بَ َعَث َرُسوُل الّلهي : أَن ُه قال َعْن َسَلَمَة ْبني اأَلْكوَعي َرضي

 .«َهَ ْن َمرَن َأَمَل, فَدْلي ِ م  ِصَيرَ ال  ِإَلى  الل ْيلِ . َ ْن َمرَن َلْم َيص ْم, فَدْلَيص مْ »: يُ َؤذ َن يفي الن اسي 
َغ َداَة َعاُش ورَاَء إيىَل  قُ  َرى  األَْنَص اري، ال  يتي َح ْوَل  Jأَْرَس َل َرُس وُل اللّ هي : بْ ني َعْف رَاَء ، قَالَ تْ  َعني الر بَ ي عي بيْنتي ُمَع و ذي و 

ا، بَ ْع َد َفُكن   .«َهَ ْن َمرَن َأْصَاَ    ْمِطرا , فَدْلي ِ م  بَِقي دَا يَدْ ِ دالِ . َ ْن َمرَن َأْصَاَ  َصرِئمر , فَدْلي ِ م  َصْ َ ال  »: اْلَمديينَ ةي 
دي . َذليَك، َنُصوُمهُ  ُهْم، إيْن َش اَء اللّ ُه، َونَ ْذَهُب إيىَل اْلَمْس جي َيانَ َنا الص  َغاَر مي ن ْ فَ َنْجَع ُل هَلُ ُم الل ْعبَ َة مي َن . َوُنَصو ُم صي ب ْ

ْفطَاري . اْلعيْهني  َناَها إيي اُه عيْنَد اإلي ، أَْعطَي ْ  .فَإيَذا َبَكى  َأَحُدُهْم َعَلى  الط َعامي
 

 : ينلبا الحهلليث
 .وهو ابن عوف ويُعرف بابن عفراء : را  ، ومعو ذ بكسر الواو املشددة غ  صَ اء مُ يبتشديد ال:  الرُّبَديِّع

 .هو الصوف املصبوغ : العهن هو الصوف ، وقيل : اللُّْمَاَا ِ َن اْلِمْمن
َهرَهر ِإي رش  ِ ْههلَل اإِلْفطَرر عطى للصبيان عند اإلفطار، وهذا ليس مراد بل يف من العهن تُ  ظاهر الرواية أن اللعبة:  َأْ طَيدْ

فإكا سأل  ر " وهذا احملذوف دلت عليه الرواية األخرى عند مسلم  "فطرر ح ى يه ن  ههلل اإل "السياق حمذوف والتقدير 
 .حىت يتموا صومهم   " الطمرو أ طيهرهم اللماا  لميمم

 
 : ن ف ائهلل الحهلليثين 

أن النيب : وهذه قاعدة ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية ووجه ذلك [ الهيا   اع الملم ] على أن  حديثي الباب يدالن -4
J ومثله إذا أسلم ، صح ت نيتهم ومل يؤمروا بالقضاء أمرهم أن ميسكوا أثناء النهار فلم يعلموا إال أثناء النهار بالصيام ف

  .حلديث الباب  الكافر أثناء النهار فإنه يتم صوم بقية اليوم وال يقضي
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 هل يبب  اييت الهيا فل الص و ال ا ب  ن الليل ؟: يتفرع من هذه القاعدة مسألة وهي  -6
من أراد أن يصوم رمضان أو صوم نذر أو قضاء أو غريها من الواجبات هل يلزمه أن ينوي الصيام قبل :   ثرل كلا

- :الفجر ؟ على قولني 
 .ة قبل الفجر وهو قول اجلمهور خالفا  للحنفية الذين استدلوا حبديث الباب أنه البد من ني: واهلل أعلم  هاألر  

 ن لم يايت الصيرو قال المبر "  :قال  Jحديث ابن عمر عن أخته حفصة أن النيب  :ه مر يهللل  لى هذا ال ر ي  
والدارقطين وابن خزمية وابن ح رفعه احلاكم لف يف رفعه ووقفه على ابن عمر فممن رج  رواه اخلمسة ، واختُ "  ف  صيرو لال

 .حزم وابن حبان وممن رجح وقفه البخاري وأبوداود والرتمذي والنسائي وأمحد 
 .وأما صيام النفل وهل جيب تعيني النية فيه قبل الفجر سيأيت بيان ذلك يف حديث عائشة بإذن اهلل تعاىل 

 
 .العلم بأهنم غري مكلفني مشروعية تعويد الصبيان على الصيام خاصة والطاعات عامة ، مع  -1
 

*************** 
 برب الهمل  ن ص و ي و المطر هي و األ حى

 
َي الّلُه َعْنهُ : َعْن َأِبي ُعبَ ْيد  َمْوىَل اْبني أَْزَهَر أَن ُه قَالَ  َفَجاَء َفَصل ى  مُث  . َشهيْدُت اْلعييَد َمَع ُعَمَر ْبني اخَلط ابي َرضي

َذْيني يَ ْوَماني : فَ َقالَ . اسَ اْنَصَرَف َفَخَطَب الن   يَ ْوُم فيْطريُكْم ميْن : َعْن َصوميهيَما: Jنَ َهى  َرُسوُل الّلهي . إين  ه 
َياميُكْم، َواآلَخُر يَ ْوم  تَْأُكُلوَن فييهي ميْن ُنُسكيُكمْ   .صي

اجلمعة فصلى  مث  شهدُت العيَد مَع عثمان بن عفان، وكان ذلَك يومَ »قال أبو ُعَبيد : ويف رواية للبخاري 
 ياأيها الناس، إن  هذا يوم  قد اجتمع لكم فيه عيدان، فَمن أحب  أن ينتظرَ : قبل اخلطبة مث خطَب فقال

 .«اجلمعة من أهل العوايل فْلَينَتظر، ومن أحب  أن يرجَع فقد أذنُت له
َي الّلُه عنه َأن  َرُسوَل الّلهي  َيامي يَ ْوَمنْيي نَ َهى  َعْن : Jَعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي  .يَ ْومي اأَلْضَحى  َويَ ْومي اْلفيْطري : صي

َهاومثله  َي الّلُه َعن ْ  روامها مسلم ، وله وللبخاري أيضا مثله عن أِب سعيد اخلدري  .َعْن َعائيَشَة َرضي
ُهَما: َعْن زييَادي ْبني ُجبَ رْي  ، قَالَ  َي الّلُه َعن ْ . إيين  نََذْرُت َأْن َأُصوَم يَ ْوما  : الَ فَ قَ . َجاَء َرُجل  إيىَل اْبني ُعَمَر َرضي

ُهَما. فَ َواَفَق يَ ْوَم َأْضَحى  َأْو فيْطر   َي الّلُه َعن ْ َونَ َهى  َرُسوُل الّلهي . أََمَر الّلهي تَ َعاىَل  بيَوفَاءي الن ْذري : فَ َقاَل اْبُن ُعَمَر َرضي
J : َذا اْليَ ْومي َيام ه   .َعْن صي

 
 :لبا األحرديث 
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 .لية وهي قرى معروفة باملدينة امجع ع:  أهل الم الل
 

 :  ن ف ائهلل األحرديث
حديث أِب عبيد يدل على تقدمي صالة العيد على اخلطبة وأنه يشرع لإلمام يف اخلطبة أن يبني للمأمومني ما يتعلق  -4 

م واحد وسيأيت يف بابه بالعيد من أمر وهني ، ويف رواية البخاري اإلذن ملن صلى العيد أال يصلي اجلمعة إن كانا يف يو 
 .بإذن اهلل 

 
قضاء أو   وأسواء كان هذا الصوم صوم نذر  ، هذه األحاديث دليل على ُترمي صوم يومي العيد الفطر واألضحى -6

 .كفارة أو تطوع أو متتع للحاج وهذا باإلمجاع كما نقله ابن حجر يف الفتح وغريه 
 

الفطر واألضحى ففي عيد الفطر بيان إمتام شهر الصوم وحد ه بفطر يف حديث أِب عبيد احلكمة من ُترمي صوم يومي  1
 .ما بعده ، وأما األضحى فألجل النسك املتقرب بذحبه ليأكل منه 

 
سبق أنه ال جيوز صيام يومي العيد باإلمجاع حىت لو نذر أن يصومهما فهو نذر معصية ال يأيت به وإمنا اخلالف فيمن  -1

ن ينذر أن يصوم االثنني فوافق ذلك يوم العيد اتفاقا  من غري قصد يوم العيد ، مما الشك أام كنذر أن يصوم يوما  من األي
- :فيه أنه ال يصوم يوم العيد ولكن هل جيب عليه القضاء ؟ على قولني 

 "  ن صيرو هذا الي و J أ ر اهلل  مرلى ب فرف الهذر ه مى رس ل اهلل: " وتوقف ابن عمر يف املسالة فقال  
 

*************** 
 برب  حريم ص و أيرو ال رريب

 
َهِكْمر  » :ويف رواية  .«أَي رو  ال  ْررِيِب أَي رو  َأْمل  َهش ْرب  »: Jقَرَل َرس  ل  الّلاِل : َ ْن  د اَدْيَرَا اْلم َذِللِّ , قَرلَ 

 .رواه مسلم   .«أَي رو  ِ هى  أَي رو  َأْمل  َهش ْرب  »:  ويف رواية .«لِّلالِ 
 
- :الحهلليث  لبا

ألن : احلادي عشر ، والثاين عشر ، والثالث عشر من شهر ذي احلجة ، ومسيت بذلك : هي ثالثة أيام : َأي رو  ال  ْررِيبِ 
 .قون فيها حلوم األضاحي واهلدي فينشروهنا يف الشمس لتيبس وال تفسد ر  الناس ُيشَ 

 .أي ليست بأيام صيام : َأي رو  َأْمل  َهش ْرب
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 :هلل الحهلليث  ن ف ائ

فيه دليل على ُترمي الصيام يف هذه األيام على كل مسلم سواء كان حاجا  أو غري حاج   "أيرو أمل هشرب "  J قوله -4
 وهل يستثىن من ذلك أحد ؟

، يستثىن من كان حاجا  حج متتع أو قران ومل جيد اهلدي أي ليس عنده ما يشرتي به اهلدي فإن عليه أن نعم : اجلواب 
فصيرو ث ثا أيرو " أي اهلدي   {َفَمن ل ْم َيِبهلْل } :منها يف احلج لقوله تعاىل  ثالثة ىل البدل وهو صيام عشرة أيامينتقل إ

 .وأيام التشريق من أيام احلج " فل الحج هساما إكا ر م م 
ريق أن يصمن إال مل يُرخص يف أيام التش: مارواه البخاري من حديث عائشة وابن عمر قاال :  هيهللل  لى هذا المسألا

 "ملن مل جيد اهلدي 
 

 .فيه استحباب اإلكثار من الذكر يف هذه األيام من تكبري وغريه  "هلل هكمر " قوله  -6
 

************* 
 برب مراها صيرو ي و البمما  همردا

 
َي الّلُه عنه قَالَ و  َلال  . م ْم يَدْ َو اْلب م َماِ الَ َيص ْم َأَحهلل  »:  J قَاَل َرُسوُل الّلهي : َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي ِإال  َأْن َيص  َو قَدادْ

 .«َأْه َيص  َو بَدْمهلَلش  
َي الّلُه عنه َعني الن يبي  و  َلَا اْلب م َمِا ِبِقَيرو  ِ ْن بَدْيِن الل َيرِلل»: قَرلَ :  J َعْن َأِبي ُهَرْيرَة َرضي َهالَ . الَ َ ْ َ صُّ ا لَيدْ

 .رواه مسلم  .«ِإال  َأْن َيه  َن ِفل َصْ و  َيص    ال  َأَحهلل م مْ . ِصَيرو  ِ ْن بَدْيِن األَي روِ َ   صُّ ا يَدْ َو اْلب م َمِا بِ 
 

 :لبا الحهلليثين 
 .لغتان صحيحتان واملعىن ال تفردوه دون غريه من األيام والليايل :  الَ َ ْ َ صُّ ا َهالَ َ   صُّ ا

 
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

- :للكراهة ؟ على قولني  وة بالصيام أو القيام ، وهل النهي للتحرمي أالنهي عن إفراد يوم اجلمع -4
االستثناء املوجود يف احلديث ألنه لو  : أنه للكراهة وهو قول مجهور العلماء ، والصارف عن التحرمي : واهلل أعلم  هاألر  

ال يعود على  وألن النهي، د بيوم اجلمعة أو ضم إليه يوما  آخر للتحرمي لكانت مفسدته حاصلة له سواء انفر  كان النهي
 .نفس الصيام والقيام 
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- :أن النهي عن صيام يوم اجلمعة ينتفي بأحد أمرين  -6

فإذا صام مع اجلمعة  "إال أن يص و قالال أه يص و بمهللش "  J إذا مجع مع يوم اجلمعة يوما  قبله أو بعده ، لقوله:  األهل
 .أو السبت فصيامه جائز وال هني فيه يوم اخلميس 

فلو كان من عادته "إال أن يكون يف صوم يصومه أحدكم " :  Jأن يوافق يوم اجلمعة صياما  معتادا  عنده لقوله :  الثر ل
وم ن يوافق يأالصيام ، أو كباجلمعة فال بأس وهو يف هذه الصورة أفرد اجلمعة  يوم أن يصوم يوما  ويفطر يوما  فوافق صيامه

وكذلك نقول يف القيام فو أن رجال  مشغوال  بوظيفته  هاجلمعة يوم عرفة ، وحنو ذلك من األمثلة اليت تدل على عدم ختصيص
طيلة أيام األسبوع وليس لديه إال ليلة اجلمعة يفرغ فيها فيجتهد يف قيامها فال بأس ألنه مل يقم لذات اجلمعة وإمنا هذا 

 .الذي ناسب حاله 
 

احلكمة يف كراهة صومه أنه يوم دعاء ، وذكر وعبادة ، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها ، : " وي قال النو  -1
وألنه عيد األسبوع الذي هدى اهلل إليه هذه األمة ، حينما أضل عنه اليهود الذين عظموا السبت ، وأضل عنه النصارى 

 "يته األحد ، فاحلمد هلل على نعمته وهداالذين عظموا يوم 
 

يايل بعمل ، لليلة من الال ام األدلة الشرعية وحدودها ، بأن ال َيص املسلم يوما  من األيام و ز حرص الشرع على الت -1
 .املثال به ليدل على ماهو دونه  ضرب فاضال  جاء يوما   وملا كان يوم اجلمعة

 
َلال  َأْه َيص  َو بَدْمهلَلش  ص  َو ِإال  َأْن يَ . اَل َيص ْم َأَحهلل م ْم يَدْ َو اْلب م َماِ »:  Jقول النيب  -1 مما يستدل به على ضعف  «قَدادْ

والرتمذي والنسائي وابن ماجه  أبودودوهو حديث رواه "  ....ال ص   ا ي و السات إال فيمر اف رض  ليهم: "  حديث
 ل العلموهو حديث ضعيف ضعفه أه، من طريق ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن عبداهلل بن بسر عن أخته الصماء 

 J حيث إنه خالف أحاديث صحيحه كحديث الباب وحديث جويرية بنت احلارث أن النيب ، لههررة   هال:  لسااين
ال : قالت ؟  أ ريهللين أن  ص  ل غهللا" قال ، ال : قالت "  أصمت أ س" فقال ، دخل عليها يوم اجلمعة وهي صائمة 

ولو كان ، أمرها أن تفطر  Jيف صوم التطوع بدليل أن النيب  ثفهذا احلدي ، واحلديث رواه البخاري " فأفطر " قال ، 
صوم فرض ملا أمرها أن تفطر وتقطع صيامها وأمرها إن كانت جتمع مع صيامها السبت فال حرج وهذا يعارض حديث 

 .يدالن على جواز صيام يوم السبت  فكالمها حديث البابكذلك و  الصماء يف النهي عن صيام السبت
وتارة ، فقد اضطرب الرواة فيه فتارة يرويه عبداهلل بن بسر عن أخته الصماء ، اال طراب فل سههللش :  هالساب الثر ل
وتارة عن عمته كما عند ، وتارة عن أمه كما يف الفوائد للرازي ، كما عند النسائي وابن ماجه وأمحد  Jيرويه عن النيب 

وممن ضعفه هلذا السببني مجع من احلفاظ منهم ، نسائي أيضا  وتارة عن خالته الصماء كما عند ال، ابن خزمية والنسائي 
وأعل ه شيخ اإلسالم ،  وابن القيم وابن حجر واألوزاعياألمام أمحد ومالك والنسائي وحيي بن سعيد والطحاوي والزهري 

 . ابن تيمية بالشذوذ أو النسخ 
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************* 
 {ق  ال فهللياَهَ لى  ال ذيَن يطي}: برب بيرن  سخ ق لال  مرلى

 {فمن شمهلل  ههم الرمر فليصمال}: بق لال
 

َي الّلُه عنه قَالَ  ذيهي اآليَةُ : َعْن َسَلَمَة ْبني اأَلْكوَعي َرضي َهَ َلى  ال ِذيَن ي ِطيق   ال  ِفهلْليٌَا طََمرو  }: َلم ا نَ زََلْت ه 
َها. دييَ َكاَن َمْن أَرَاَد َأْن يُ ْفطيَر َويَ ْفتَ ( 481: البقرة اآلية){ ِ ْسِهين     .َحىت   نَ زََلتي اآليَُة ال يتي بَ ْعَدَها فَ َنَسَخت ْ

ذيهي اآليَةُ : ويف رواية   (.481: البقرة اآلية) {َفَمْن َشِمهلَل ِ ْهه م  الر ْمَر فَدْلَيص ْمال  }: َحىت   أُْنزيَلْت ه 
 

 :لبا الحهلليث 
 [ 481: البقرة ]  ....."ضرن الذ  أ زل فيال القرآن شمر ر ":  وهي آية: َح  ى   َدَزَلِت اآليَا  ال ِ ل بَدْمهلَلَهر

َمر ني الصوم ري بتعييسخ التخوهي اإلطعام مث نُ  ، ين بني الصوم والفديةم كانوا يف صدر اإلسالم خمري  أي أهن:  فَدَهَسَ  دْ
 .{ َفَمن َشِمهلَل ِ هه م  الر ْمَر فَدْلَيص ْمال  }  :بقوله تعاىل 

 
  ن ف ائهلل الحهلليث 

كمة أو منسوخة كلها أو حمُ  هي اآلية هل لف يف هذهاختُ  "ه لى الذين يطيق  ال فهلليا طمرو  سهين " : اىل قوله تع -4
- :بعضها ؟ على أقوال 

 أهنا حمكمة مل تُنسخ لكهنا خمصوصة بالشيخ الكبري وحنوه ، وبه قال ابن عباس وغريه :  الق ل األهل
 .مام مالك ومجاعة من السلف أهنا منسوخة كلها ، وبه قال اإل:  هالق ل الثر ل

 أهنا منسوخة إال يف حق الكبري الذي ال يطيق الصوم فاإلطعام باق  يف حقه ، وبه قال ابن عمر ومجهور:  هالق ل الثرلث 
 .العلماء وهو القول الراجح واهلل أعلم 

للشيخ الكبري أن يفطر ، ص ُرخ  " قول ابن عباس : على استثناء حكم الكبري الذي ال يطيق الصوم من النسخ  هيهللل
 .رواه الدارقطين واحلاكم وصححاه  "ويطعم عن كل يوم مسكينا  ، وال قضاء عليه 

م عن كل يوم عطي_  لكربه أو مرض مزمن _ الصيام  حديث ابن عباس يدل على أن العاجز عن: " قال األلباين 
 ( [7127) د رواه أمح]  ةمسكينا  ، وهذا صحيح يشهد له حديث ابن عمر وأِب هرير 

 .قيم أو املريض مرضا  يُرجى برؤه فاآلية منسوخة يف حقه وأما الصحيح امل
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رجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا  ، وسبق أن لإلطعام طريقتان ، وأما العاجز ال يُ  مرضا   العاجز الكبري أو املريض -6
رُفع عنه التكليف وأما الكبري الذي يستطيع الصوم الكبري الذي أصابه ختليط وهذيان فال صيام عليه وال كفارة ألنه ممن 

 .يُرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي ذلك اليوم بعد زوال املرض وال جيزئه اإلطعام  الذي فالبد أن يصوم وكذلك املريض
 

************* 
 برب قضرف ر ضرن فل شمارن

 
َي الّلُه َعن ْهَ : َعْن َأِبي َسَلَمَة قَالَ  َفَما َأْسَتطييُع . َكاَن َيُكوُن َعَلي  الص ْوُم ميْن َرَمَضانَ : ا تَ ُقولُ مسَيْعُت َعائيَشَة َرضي

َيُه إيال  يفي َشْعَبانَ   . َأْن أَْقضي
 .Jَأْو بيَرُسولي الّلهي  ،Jالش ْغُل ميْن َرُسولي الّلهي : قال حيىي بن سعيد 

 
 :لبا الحهلليث 

أي مينعين الشغل برسول اهلل ، وهذه العبارة ليست من كالم عائشة بل هي  :J الّلالِ َأْه ِبَرس  ِل  ,Jالرُّْبل  ِ ْن َرس  ِل الّلاِل 
وأما مسلم ( قال حيىي الشغل ) من كالم الراوي حيىي بن سعيد ، والبخاري بني أهنا من كالم حيىي بن سعيد فقال 

 ، ديث وهو ليس من احلديثهو ما أضافه الراوي إىل منت احل: فأدرجها فأصبحت كأهنا من كالم عائشة ، واملدرج 
 .ومدرج املنت قد يكون يف أول احلديث أو يف وسطه أو يف آخره ، والنوع اآلخر هو مدرج اإلسناد 

 
 :ئهلل الحهلليث  ن الم ا

جواز تأخري قضاء رمضان مطلقا  ملن أفطر بعذر وأنه على الرتاخي وهو قول األئمة األربعة ومجهور السلف واخللف  -4
مدرجة من كالم الراوي ولو كان من  " Jالربل برلهال  "غري عذر ، وسبق أن زيادة ببعذر أو  للقضاء سواء كان تأخريه

، ومما الشك فيه أن املبادرة بالقضاء أفضل  Jهو الشغل بالنيب و تأخريها للقضاء بعذر ان لك كالم عائشة رضي اهلل عنها 
فرمبا عرض لعائشة من الشغل من أحرص الناس على اخلري  Jيب ملا فيه من اإلسراع بإبراء الذمة ، وال شك أن أزواج الن

 . J جعلها تؤخر القضاء أو ألمر آخر غري الشغل بالنيب حلاجته واستمتاعه وشؤونه ما Jوالتهيئة للنيب 
 

ال " ا  باتفاق العلماء أن املرأة ال حيل هلا صوم التطوع وزوجها حاضر إال بإذنه حلديث أِب هريرة املتفق عليه مرفوع -6
- :عائشة كانت تؤخر الصيام إىل شعبان لسببني  نأ رهظيو " حيل المرأة أن تصوم وزجها شاهد إال بإذنه 

 . سيأيت وحينئذ توافق صيامه اكان يكثر الصيام يف شعبان كم Jأن النيب  -أ
 .عنه حىت يدخل رمضان اآلخر  هإذا جاء شعبان يضيق وقت رمضان فال جيوز تأخري  أنه -ب
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قل النووي اإلمجاع  على من مات قبل خروج شعبان وعليه قضاء من رمضان ومتكن من القضاء ومل يقض أن عليه ن -1

وال يُطعم لعدم  عنه لعذر ومل يتمكن من القضاء حىت مات فال يصاماإطعام عن كل يوم مسكينا  وأما من استمر معه 
 .متكنه 

 
يف عشر ذي احلجة وال يف  وع بشيء من الصيام قبل شعبان الاستدل البعض حبديث الباب أن عائشة مل تكن تتط -1

عدم لعاشوراء وال ست  من شوال وال عرفة وال غري ذلك ألهنا ترى عدم جواز التطوع قبل القضاء ، وهذا غري صحيح ملا 
 .س على اخلري من أحرص النا Jواألصل أن نساء النيب ، من ينقل عنها  عن ال عن عائشة وال  هذا القولد أثر يبني  و ور 
ٌة  ِّْن َأي رو  }  : للحنابلة لقوله تعاىل أنه جيوز صيام التطوع قبل القضاء خالفا   الصحي ه  ر قبل خَ فأي أيام أُ  {َفِمهلل 

 .ها القضاء ألنه على الرتاخي كما سبق فيرمضان اآلخر فإنه جيزئ 
 

************* 
 

 برب قضرف الصيرو  ن الميت
 

يَ  َها َأن  َرُسوَل الّلهي  َعْن َعائيَشَة َرضي  .«َ ْن َ رَت َهَ َلْياِل ِصَيرٌو, َصرَو َ ْهال  َهلِيُّال  »: قالَ :  J الّلُه َعن ْ
ُهَما َأن  اْمرَأَة  أََتْت َرُسوَل الّلهي و  َي الّلُه َعن ْ َها َصْوُم َشْهر: فَ َقاَلتْ  ،Jَعني اْبني َعب اس  َرضي . إين  أُم ي َماَتْت َوَعَلي ْ

َهال ؟»: فَ َقالَ  َمر َدْيٌن, َأم ْهِت  َدْقِضيدْ ويف  .«َفهلَلْين  الّلال  َأَحبُّ بِرْلَقَضرفِ »: قَالَ . نَ َعمْ : قَاَلتْ  «َأرَأَْيِت َلْ  َمرَن َ َليدْ
 ( َصْوُم َنْذر  : )رواية 

َارييَة  إيين  َتَصد ْقُت َعَلى  أُ : فَ َقاَلتْ . أَتَ ْتُه اْمرَأَة  » : وملسلم من حديث بريدة بنحوه وفيه   . َوإين  َها َماَتتْ . م ي ِبي
َراث  . َهَ َب َأْ ر كِ »: فَ َقالَ : قَالَ  َها َصْوُم َشْهر  : قَاَلتْ  «َهَرد َهر َ َلْيِا اْلِميدْ . يَا َرُسوَل الّلهي إين ُه َكاَن َعَلي ْ

َها َمر»: ؟ قَالَ  أََفَأُصوُم َعن ْ َها؟ قَالَ  .إين  َها مَلْ َُتُج  َقط  : قَاَلتْ  «ص  ِ ل َ هدْ َمر»: أََفَأُحج  َعن ْ ويف   .«ح بِّل َ هدْ
 ( َصْوُم َشْهَرْيني : )رواية 

 
 : لبا األحرديث

  -:الويل من ويل الشيء يليه ومجعه أولياء ، واختلف فيه على قولني :  َهلِيُّال  
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لحق ا المرائم بأهلمر فمر بقل أ"  Jواهلل أعلم لقول النيب  األر  هو الوارث وهو :  هقيلهو القريب أيا  كان ، :  فقيل
 .متفق عليه عن ابن عباس  "فألهلى ر ل كمر 

 
 : ن ف ائهلل األحرديث 

- :صيام صام عنه وليه ، وهل جيب على الويل الصيام أو سنة يف حقه ؟ على قولني  وعليهأن من مات  -4
: وقال تعاىل ، عنه  يأمث إذا مل يصم ويلألن القول بالوجوب يرتتب عليه أن الأنه سنة يف حقه ، : واهلل أعلم  هاألر  

 { َهاَل َ ِزر  َهاِزرٌَة ِهْزَر أ ْخَرى }
علماء على عدم جواز الصيام عن احلي بأي حال من األحوال ، واختلفوا يف حكم قضاء الصيام عن امليت على الاتفق  -

- :ثالثة أقوال 
 .ي صيام واجب وهو قول األئمة الثالثة ال نذر وال أ، أنه ال يصام عن امليت أبدا  :  ألهلالق ل ا

 .النذر فقط ، وهو قول اإلمام أمحد  ما أوجبه على نفسه وهو أنه ُيصام عن امليت:  الثر لالق ل ه 
هذا الصوم أوجبه هو على  ه سواء كانصيام واجب متكن من قضائه ومل يقضأنه ُيصام عن امليت كل :  هالق ل الثرلث

من جامع يف هنار رمضان وغريها أو  كقضاء  من رمضان أو كفارة ظهار ا  عليه بأصل الشرعكان واجب  نذرا  أوكال نفسه
 ن  " :واهلل أعلم لداللة أحاديث الباب ولعموم حديث عائشة  هه  األر  من صيام الواجب ، وهو قول أهل احلديث 

ليه بأصل الشرع أو ما أوجبه هو على والنكرة تفيد العموم سواء ما وجب ع ، نكرة (صيرو ) وكلمة  " رت ه ليال صيرو 
 .نفسه كصيام النذر 

 
- :مما يؤخذ منه أمران  "ه ليال صيرو "  Jقوله  -6

لو كان امليت فخرج املستحب ، من صيغ الوجوب ، فالذي يصام عن امليت هو الصوم الواجب ، فنُ ( على : )  األهل
يس ، فال يستدل هبذا احلديث على جواز صيام  الويل عنه ألن معتادا  على صيام ثالثة أيام من كل شهر أو االثنني واخلم

 .املقصود الصوم الواجب دون املستحب 
ن أمكن من قضاءه كتعليه صوم ومل ي كانفلو   ، ن من قضاءهأنه البد أن يكون على امليت صوم يف ذمته متك  :  الثر ل

وكذلك  صام عنهمات يف رمضان أويف يوم العيد فال يُ  رمضان مث منرجى زواله فأفطر أياما  يكون سافر أو مرض مرضا  يُ 
 " : يقول فاهلل عز وجلألنه ليس عليه صيام  من استمر معه املرض ومل يستطع أن يقضي حىت مات فإنه ال يصام عنه ،

 .وهذا مل يتمكن من أيام أخر يصومها فليس يف ذمته شئ  " فمهللة  ن أيرو أخر
 

امليت له عشرة أبناء ومات وعليه قضاء شهر كامل فيصوم   يكون نكأ،  من األولياءجيوز توزيع الصوم على نموعة  -1
كل واحد من األبناء ثالثة أيام وال يشرتط التتابع بأن يصوم األول مث الثاين مث الثالث فلو صاموا مجيعا  أجزأ ، إال يف 

حدا  منهم صيام مضان مثال  فالبد أن يتوىل وار ر الصيام الذي يشرتط فيه التتابع ككفارة الظهار وكفارة من جامع يف هنا
 .األيام متتابعة 
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 ال ؟هأرأيت ل  مرن  ليمر دين أمهت  قضي :"فقال Jحديث ابن عباس يدل على صحة القياس حيث قاس النيب -1

عليه أيضا   ودل ،فتاء وحنوه من مواضع احلاجة وفيه جواز مساع كالم املرأة األجنبية يف االست" فهللين اهلل أحب برلقضرف 
 .حديث بريدة 

 
 .فيه دليل على مشروعية الصدقة على األم "  إ ل  صهللقت  لى أ ل ببرريا"  :املرأة يف حديث بريدة وقول  -1
 

ا ميدل على جواز النيابة يف احلج والصوم وأن ثواهب " حبل  همر" و"  ص  ل  همر" J حديث بريدة وقول النيب -2
ميت أيضا  سداد الد ين والصدقة ملا رواه البخاري عن وصول الثواب لل النيابة يف السنة يف به تيصل إىل امليت ، ومما ورد

ى عليه ينه فصل  ل أبو قتادة دَ ينا  حىت ُتم  عليه دَ على جنازته ألن  Jالنيب  كوع يف قصة الرجل الذي مل يصل  سلمة بن األ
ا رواه مسلم يف وأما الصدقة فيدل عليها  م،  صل إىل امليتأن ثواب سداد الدين ي على اإلمجاعونقل النووي ،  J النيب

صهللقا  رريا , أه هلهلل صرل  يهلل   لال , : كا  رت ابن آدو ا قطع  ملال إال  ن ث ث إ: " قال  Jصحيحه أن النيب 
 .رواه مسلم " أه  لم يه مع بال 

نها لو أظو  (أي ماتت فجأة )  سهاتت نفلي إن أمي افتُ  Jأن رجال  قال للنيب : " ويف الصحيحني من حديث عائشة 
وال شك أن الدعاء للميت ينفعه لكن الكالم فيما جتوز  " مم  " :فهل هلا أجر إن تصدقت عنها قال  تتكلمت تصدق

 .فيه النيابة 
على  هل جتوز فيها النيابة ؟ وصيام التطوع ، والطواف ، واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من األعمال كقراءة القرآن

- :لني قو 
 .هدي إليه ثواهبا بعد مماته أهنا ال تنفع امليت لو أُ :  الق ل األهل
- :هاس هللل ا 

 .واستثنوا من ذلك ما ورد فيه الدليل فقط { َهَأن ل ْيَس ِلْْلِ َسرِن ِإال  َ ر َسَمى} :بقوله تعاىل  -4
لذين ماتوا قبله من ا Jكثرة من حيبهم أو حث عليها مع   ، األعمالأن أهدى مثل هذه   Jأنه لن ينقل عن النيب  -6

اء ، وأيضا  مل يرد عن الصحابة وال عن السلف أهنم كان يفعلون ذلك ولو  ر  خدجية ومحزة أو غريهم كالقُ سواء من أقاربه ك
 .كان مشروعا  لسبقونا إليه 

 .أهنا تنفع امليت :  هالق ل الثر ل
تدل على انتفاع امليت بغريها وأهنا   كاحلج والصدقة  احلي يف باب العبادات ن األدلة الواردة يف انتفاع امليت بعملإ:  هقرل ا

 .فال فرق بني انتفاعه بالصدقة أو قراءة القرآن  ، األشياء احلصر هبذه Jد النيب ري كاألمثلة هلا ومل يُ 
العبادات مبناها على لقوة أدلة القول األول ، وألن ان يقتصر على ماورد فيه الدليل أن اإلنس: واهلل أعلم  هاألهمر

 هف وال يدخلها القياس فال نتعبد اهلل عز وجل سواء ألنفسنا أو بإهداء الثواب لغرينا من األموات إال مبا ورد فييالتوق
 .الدليل   
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إهداء الصالة ، أو القراءة على املوتى أو الطواف أوصيام التطوع فال أعلم لذلك أصال  واملشروع : قال الشيخ ابن باز 
ليس هناك دليل يف هذا الباب فيما نعلمه يدل " وقال أيضا  " من عمل عمال  ليس عليه أمرنا فهو رد "  Jه لقول النيب ترك

على شرعية القراءة للموتى ، فينبغي البقاء على األصل وهو أهنا عبادة توقيفية ، فال تفعل لألموات والصواب أنه غري 
 [ 41/12ه جزء اانظر نموع فتاو ] مشروع  

 

*********** 
 
 
 
 

 إ ل صرئم: برب الصرئم يهلل ى لطمرو فليقل
 برب حمظ اللسرن للصرئم

 برب فضل الصيرو
 

َي الّلُه عنه قَالَ  , َهه َ  َصرِئٌم, فَدْليَدق لْ »: قَالَ : Jَعني الن يبي  : َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي : ِإَكا د ِ َل َأَحهلل م ْم ِإَلى  طََمرو 
 .ه مسلم روا .«ِإ ِّل َصرِئمٌ 

َي الّلُه عنه يَ ُقولُ  َع أَبَا ُهَريْ َرَة َرضي م لُّ : قَرَل الّلال  َ ز  َهَ ل  »: Jقَاَل َرُسوُل الّلُه : َعْن َأِبي َصاليح  الز ي اتي أَن ُه مسَي
فَِإَكا َمرَن يَدْ و  َصْ ِو َأَحهللِم ْم, َف َ . َهالصَِّيرو    ه اٌ . َ َمِل اْبِن آَدَو َلال  ِإال  الصَِّيرَو فَِإ  ال  ِلل َهأَ َر َأْ ِز  ِبالِ 

َهال ِذ   َدْمس    َحم هلل  بَِيهلِلِش . ِإ ِّل اْ ر ٌؤ َصرِئمٌ : فَِإْن َسرب ال  َأَحهلٌل َأْه قَر َدَلال , فَدْليَدق لْ . يَدْرف ْث يَدْ َ ِئذ  َهالَ َيْسَ بْ 
ِإَكا . َهلِلص رِئِم فَدْرَحَ رِن يَدْمَرح م مر , ِ ْن رِيِ  اْلِمْساِ  َيرَ ِا,َل  ل  ل  َفِم الص رِئِم َأْطَيب  ِ ْههلَل الّلاِل, يَدْ َو اْلقِ 

 ( َف َ يَدْرف ْث َهالَ َيْبَملْ  ) :ويف رواية    «َهِإَكا لَِقَل رَب ال  َفِرَس ِبَصْ ِ الِ . َأْفَطَر َفِرَس ِبِمْطرِشِ 
قَرَل الّلال  َ ز  . َ ْرر  َأْ ثَرِلَمر ِإَلى  َسْاِمِمرَئِا ِ ْمف   الَحَسَها  . م لُّ َ َمِل اْبِن آَدَو ي َضرَ ف  »: ويف رواية 

 .«َيهللَع  َشْمَ  ال  َهطََمرَ ال  ِ ْن َأْ ِلل . فَِإ  ال  ِلل َهأَ َر َأْ ِز  ِبالِ . ِإال  الص ْ وَ : َهَ ل  
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 : ينهلليثلبا الح
 .ن اآلثام ومن النار أيضا  ومعناه أن الصيام سرتة ووقاية م، ضم اجليم ب:  الصَِّيرو    ه ا
 .الرفث هو الُسْخف وفاحش الكالم ويطلق على اجلماع أيضا   : َف َ يَدْرف ث
وهي  "هال يس ب " وهو مبعىن الرواية األخرى ، أي ال يفعل شيئا  من أفعال اجله ال كالصيا  والَسَفهي وحنوه  : َهالَ َيْبَمل

 .خب ويقال بالسني والصاد وال يص، هنا بالسني 
وكثري من الشيوخ : قال ، الرواية الصحيحة بضم اخلاء : قال القاضي عياض ، بضم اخلاء والالم وسكون الواو  : لَل  ل  ْ 

  .وهو خطأ : قال اخلطاِب ، يرويه بفتحها 
 .تغري  رائحة الفم بسبب الصيام : واملقصود باخللوف 

 
 : ينهلليث ن ف ائهلل الح

فُيخرب صاحب الدعوة ليعذره بذلك ، وفيه أنه ال بأس " إين صائم : " طعام أن يقول  يستحب للصائم إذا ُدعي إىل -4
 .بإظهار العبادة إذا دعت احلاجة إليه وإال فاألصل إخفاؤها إن مل تكن حاجة 

 اختلف أهل العلم يف سبب إضافة الصيام إىل اهلل يف هذا"  إال الصيرو فإ ال لل هأ ر أ ز  بال" قول اهلل عز وجل  -6
- :فذكروا أقواال  كثرية وأظهرها ما يلي ، احلديث مع أن مجيع الطاعات هلل 

فلم يُعبد ، ألن الكفار مل يعظ موا معبوداهتم يف مجيع العصور السابقة بالصيام على صفته اليت يتعبد هبا املسلمون : قيل
 .بالصيام على هذه الصفة أحد غري اهلل 

 .خبالف العبادات األخرى كالصالة والصدقة والغزو واحلج ، خلفائه ألن الصوم بعيد  عن الرياء :  هقيل
أضاف اهلل عز وجل الصيام له ألنه انفرد مبقدار ثوابه وتضعيف حسناته خبالف األعمال األخرى اليت اط لع على :  هقيل

 "ببير حسرب  إ مر ي فى الصربرهن أ رهم" : ويف الصيام معىن الصرب وقد قال اهلل عز وجل ، ثواهبا الناس 
 .وقيل غري ذلك من األقوال أوصلها ابن حجر إىل عشرة أقوال ومال إىل القول الثاين والثالث من األقوال السابقة 

 
- :فيها عدة وقفات منها "  هال يبمل" ويف لفظ "  ف  يرفث هال يس ب: " Jقوله  -1
ه معىن أعظم مما يعتقده الناس اليوم وهو أن جيتنب بل ل، أن الصيام احلقيقي ليس فقط إمساك عن املفطرات احلسية  -أ

أِب هريرة ما يؤي د ذلك حيث جاء عند البخاري من حديث و ، الصائم األخالق السيئة من فاحش القول وأفعال اجلهال 
 "  ن لم يهللع ق ل الزهر هالممل بال هالبمل فليس هلل حر ا فل أن يهللع طمر ال هشرابال: "  Jقال النيب 

أشار إىل معىن عظيم البد أن يهتم به املسلم وهو تربية النفس على التخلية من األخالق السيئة قبل  J أن النيب -ب
أرشد إىل اجتناب األقوال  Jألن التحلية مرتبطة بالتخلية يف كثري من األمور ولذلك النيب ، التحلية باألخالق احلسنة 

 .تسخ فإنك حتما  لن تطي َبه حىت تزيل ما به من أوساخ ويضرب أهل العلم مثاال  بالثوب امل، واألعمال السيئة 
وخاصة يف شهر الصوم من اإلكثار من قراءة القرآن  Jأن من اجتنب هذه األعمال واألقوال السيئة وجاء هبدي النيب  -ج

املنشودة حالوة اإلميان والصدقة والقيام وغريها من العبادات خملصا  هلل تعاىل سيدرك ال حمالة تلك اللذة املفقودة و احلالوة 
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َ ْن َ ِمَل َصرِلح ر  ِّن كََمر  َأْه أ  َثى َهه َ    ْ ِ ٌن فَدَله ْحِييَده ال  َحَيرة  طَيَِّاا  } : اة الطيبة اليت قال اهلل فيها وحقق تلك احلي
 سورة النحل( 17) {َهلََهْبزِيَدهد م ْم َأْ َره م بَِأْحَسِن َ ر َمر   ْا يَدْمَمل  نَ 

- :يؤخذ من العبارة عدة أمور منها "  ل ل ل فم الصرئم أطيب  ههلل اهلل  ن ري  المسا"  J قوله -1
طيب أهي فهلا الصائم أن رائحة فمه اليت رمبا يتأذى هبا إال أهنا يف املقياس األخروي ختتلف اأن من الفضائل اليت ين -أ

 .عند اهلل من رائحة املسك 
إىل زوال هذا اخللوف الذي صفته وفضيلته  يراهة السواك بعد الزوال ألنه يؤداحتج الشافعية هبذه العبارة على ك -ب

ويدل على ذلك أحاديث منها ماجاء يف  ، قبل الزوال أو بعدهكان أنه اليكره سواء   : والقول الراجح واهلل أعلم 
وصالة الظهر "  ص ة مم  برلس اك  ههلل مل ل ال أن أشب  لى أ  ل أل ر " الصحيحني من حديث أِب هريرة مرفوعا  

 "اس رم ا برلبهللاة هال  س رم ا برلمرل " مرفوعا   يوالعصر إمنا مها بعد الزوال ، وغري ذلك من األدلة وأما حديث عل
 .فهو حديث ضعيف مرفوعا  وموقوفا  ضعفة البيهقي وابن حجر 

 .فنثبتها من غري تكييف وال متثيل هلل عز وجل اليت دل عليها هذا احلديث ( استطابة الروائح ) فيه إثبات صفة  -ج
 Jمن املعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة املسك فمث ل النيب ( : " 4/16)قال ابن القيم يف الوابل الصيب 

هذا اخللوف عند اهلل تعاىل بطيب رائحة املسك عندنا وأعظم ، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته 
 إليه فإهنا استطابة ال متاثل استطابة املخلوقني كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه ال متاثل ماوأفعاله 
 " تشبه صفاهتم وأفعاهلم  ، وصفاته ال همن ذلك كما أن ذاته سبحانه وتعاىل ال تشبه ذوات خلق قللمخلو 

 
  "للصرئم فرح رن : "  Jق لال  -4

 .أي فر  بزوال جوعه وعطشه عندما أفطر وهذا فر  طبيعي :  قيل(  إكا أفطر فرس بمطرش)  األهلى
أي فر  بإمتام صومه وختام عبادته واملعنيان ذكرمها القرطيب ، وال مينع من مجع املعنيني كما ذكر النووي ، فكل :  هقيل

 .ار فرحه مستحبا  طبيعي وهو مبا  فإذا احتسب واستشعر الثاين صون بزوال عطشهم وجوعهم وهذا فر  الناس يفرح
 .أي ِبزائه وثوابه ، وحنن حنسن الظن بربنا وننتظر فرحنا بعد اجتهادنا بصومنا  (ربال فرس بص  ال  لإكا لق) :  الثر يا

 
يدل على أن املرء البد أن َيلص أعماله هلل يف انتهائه عما َُيل (  يهللع شم  ال هطمر ال  ن أ لل) اهلل عز وجل  قول -2

 .ماله بصيامه ويف مجيع أع
 

************* 
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َي الّلُه عنه قَالَ  َيهلْلخ ل  ِ ْهال  . ِإن  ِفل اْلَبه ِا بَربر  يد َقرل  َلال  الر ي رن  »: J قَاَل َرُسوُل الّلهي : َعْن َسْهلي ْبني َسْعد  َرضي
ر ه مْ . الص رِئم  َن يَدْ َو اْلِقَيرَ اِ  فَِإَكا َدَخَل . َن الص رِئم  َن؟ فَدَيهلْلخ ل  َن ِ ْهال  أَيْ : يد َقرل  . الَ َيهلْلخ ل  َ َمم ْم َأَحهلٌل َغيدْ

 .«آِخر ه ْم, أ ْغِلَب فَدَلْم َيهلْلخ ْل ِ ْهال  َأَحهللٌ 
 

 :لبا الحهلليث 
 .اء ، اسم علم على باب من أبواب اجلنة َيتص به الصائمون يبفتح الراء وتشديد ال: الر ي رن

 
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

ُخصص ألصحابه بابا  يف اجلنة ال يدخل منه أحد غريهم ، وبيان خصوصيتهم هبذا  حيث،  فيه بيان فضل الصيام -4
 .فلم يدخل منه أحد  إذا دخل آخرهم أغلق" الباب حيث كرر نفي الدخول مرة أخرى يف احلديث بقوله 

 .مع حال الصائمني حيث إنه مشتق من الري  ةالسم باب الريان مناسب -6
 

 أن اجلنة هلا أبواب ويدل على ذلك أيضا  احلديث الذي مر  معنا يف أول كتاب الصيام على  هذا احلديث فيه دليل -1
وهذا احلديث يدل على أن للنار أبوابا  كذلك ، وأما "  ف حت أب اب البها هغلقت أب اب الهرر إكا  رف ر ضرن" 

- :فمن ذلك ألحاديث يف بيان بعض ما َيتص هبا اأبواب اجلنة وهي اليت معنا يف احلديث جاءت 
  هللدهر ثمر يا  -أ

فل البها ثمر يا أب اب برب  همر يسمى : "  Jالعدد ومنها قوله  هذا جاء يف الصحيحني أكثر من حديث يف بيان
 "الريرن ال يهللخلال إال الصرئم ن 

 أسمرف بمم أب ابمر  -ب
ير اهللاهلل :  ن أب اب البها     د ن أ مب زه ين فل سايل اهلل :"  Jجاء يف الصحيحني حديث أِب هريرة أن النيب 

هذا خير فمن مرن  ن أهل الص ة د ل  ن برب الص ة ه ن مرن  ن أهل البمرد د ل  ن برب البمرد ه ن مرن 
 "  ن أهل الصيرو د ل  ن برب الريرن ه ن مرن  ن أهل الصهللقا د ل  ن برب الصهللقا

 سما أب ابمر  -ج
"  : ويف رواية" ع البها لهمر بين  ها ههبر يصرا ين  ن  صرر مبين الإن  ر : " قال  J جاء يف الصحيحني أن النيب

 "  لهمر بين  ها ههبر أه ممر بين  ها هبصرى
 

************* 
 برب فضل الصيرو فل سايل الّلال  لمن 
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 يطيقال, ب   رر هال  م يت حب
 

َي الّلُه عنه قَالَ  َ ْن َصرَو يَدْ  ر  ِفل َسِايِل الّلاِل, بَرَ هلَل »: يَ ُقولُ  Jَل الّلهي مسَيْعُت َرُسو : َعْن َأِبي َسعييد  اخْلُْدريي  َرضي
 .«الّلال  َهْ َمال  َ ِن اله رِر َسْاِميَن َخرِيمر  

 
 

 :لبا الحهلليث 
السنة كلها وهذا من : هو يأيت بعد الصيف ، واملراد باخلريف يقع بني الصيف والشتاء و اخلريف أحد فصول السنة : َخرِيمر  

 .تنضج فيه الثمار وتنشط فيه األجساد بعد حر الصيف  اخلريف هنا ألنه وقت   ص  وخُ  ، لكل باسم البعضا باب تسمية
 

 : ن ف ائهلل الحهلليث 
- :على قولني  " اهلل فل سايل"   لف يف معىناختُ  -4
 .أي خملصا  هلل  معناه يف طاعة اهلل:  قيل
( يف سبيل اهلل : " ) رجحه شيخنا ابن عثيمني وذكر العلة فقال و  اهلل يف اجلهاد يف سبيل أن يكون الصوم معناه:  هقيل

 عنها رب  عَ إخالص النية ال ي ُ  نأي يف اجلهاد يف سبيل اهلل ، وليس املراد بذلك إخالص النية هلل كما يتومهه بعض الناس ، أل
 "من صام يوما  يبتغي به وجه اهلل ، وال يقول يف سبيل اهلل : هبذا التعبري ، بل يقال 

 "وحيتمل أن يكون ماهو أعم من ذلك : قلت : " وقال ابن حجر بعد ذكر القولني 
 

فيه فضيلة الصوم يف اجلهاد وهذا مشروط مبا إذا كان الصوم ال يضره فإذا تضرر حرم عليه الصيام ، وكذلك إذا كان  -6
خاصة قاصرة على  ةهو مصلحصيام فهاد مصلحة عامة متعدية خبالف الضعفه فإن األفضل تركه ألن اجلالصيام يُ 

  .صاحبها 
 

 .الصائم اجملاهد جيمع بني جهادين جهاد النفس بالصيام وجهاد العدو بالقتال  -1
 

************ 
 برب   از ص و الهرفلا بهيا  ن الهمرر قال الزهال

 ه  از فطر الصرئم  م   ن غير  ذر 
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نينَي ، قَاَلتْ   :قَالَ . الَ : فَ ُقْلَنا« َهْل ِ ْههللَم ْم َشْلٌف؟» :َذاَت يَ ْوم  فَ َقالَ : Jَل َعَلي  الن يبي  َدخَ : َعْن َعائيشَة أُم  اْلُمْؤمي
فَدَلَقهلْل َأْصَاْحت  . َأرِيِهيالِ » :فَ َقالَ . يَا َرُسوَل الّلهي أُْهديَي لََنا َحْيس  : مُث  أَتَانَا يَ ْوما  آَخَر فَ ُقْلَنا« فَِإ ِّل ِإَكْن َصرِئمٌ »

 .رواه مسلم   .فََأَملَ « َصرِئمر  
 

 : لبا الحهلليث
بفتح احلاء وسكون الياء  ، وهو طعام يتخذ من التمر واألقط والسمن خُتلط مجيعا  ، وقد جُيعل عوضا  عن :  َحْيس

 .األقط الدقيق 
 
 
 

 : ن ف ائهلل الحهلليث 
ء ، مث تأيت إجابة عائشة هلذا كعيش الفقرا  Jتبني احلال اليت كان يعيشها النيب "  هل  ههللمم شلف" :  Jمن قوله  -4

  يف يوم من األيام  Jولئن كانت هذه حال بيته " ال"  :له  من بساطة العيش فتقول Jالسؤال الذي يبني حاله 
كنا لننظر إىل   أخيتواهلل يابن : " بيته يف مدة أطول وذلك حينما قالت لعروة   عنها حالعائشة رضي اهلل تفقد بين

: خاله فما كان يعيشكم ؟ قالت  يا: قلت  نار Jة أهله يف شهرين ما أوقد يف أبيات رسول اهلل اهلالل مث اهلالل ثالث
كان رسول اهلل أجود الناس : " يقول عنه ابن عباس  Jواحلديث متفق عليه ، وهو مع ذلك " األسودان التمر واملاء 

 .كرمي مع ما كان عليه من بساطة العيش   J فهو، واحلديث متفق عليه " شهر رمضان  باخلري ، وكان أجود ما يكون يف
 

 . يدل على أن صوم النفل يصح بنية من النهار وهو قول مجهور العلماء "فإ ل إكن صرئم " :  Jقوله  -6
- :على قولني  هاخ لم ا هل يص  أن يه   هذا الص و بمهلل الزهال أه البهلل  ن قالال ؟ -

 . أنه يصح ولو بعد الزوال: واهلل أعلم  هاألر  
 .وحديث الباب مطلق فيدخل فيه قبل الزوال وبعده . صومه  عدم الدليل على عدم صحة:  هالهللليل

  -:هاخ لم ا فيمر ل    ى ص و الهمل أثهرف الهمرر هل يحصل  لى ث اب الي و مر    ؟  لى ق لين  -
 .ته ، فال حيصل على ثواب اليوم كامال  ي  من نر جأنه يؤ :  الق ل األهل

 .واهلل أعلم  ألهمروهو ا. ر من طلوع الفجر ، فيحصل على ثواب اليوم كامال  جأنه يؤ :  لثر لالق ل ا
 .ته لقلنا أنه صام بعض يوم ، وصيام اليوم عبادة كاملة ال تتبعض ني   من رجألننا لو قلنا أنه يؤ :  هال مليل

بل رمبا يكون الفطر أفضل صوم النفل ،  دليل على جواز قطع "فأكل  ,صاحت صرئمر  أأريهيال فلقهلل  " :  Jقوله  -1
األكل  ويف ترك الصائم دعى إىل وليمة ملا وجد من الطعام ما يعينه ، أو كأن يُ  Jب عليه مصلحة كما أفطر النيب إذا ترت
لقلب الداعي فإنه يفطر وجيرب قلبه بذلك ، أو لبيان مصلحة أعظم كما زار سلمان الفارسي أبا الدرداء فصنع له كسر 
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 ما أنا بآكل حىت تأكل فأكل مث بني له سلمان بأن لربه: كل فإين صائم ، قال سلمان : الدرداء طعاما  فقال له  وبأ
 " صهللق سلمرن"  Jخر احلديث قال النيب آحقه ويف  حق فأعط كل ذي عليه حقا   هوألهل ولنفسه عليه حقا   حقا   عليه

 .واحلديث رواه البخاري عن أِب جحيفة 
 

************ 
 
 
 

 برب أمل الهرسل هشربال ه مر ال ال يمطر
 

َي الّلُه عنه قَالَ  َ ْن َ ِسَل َهه َ  َصرِئٌم, فََأَمَل َأْه َشِرَب, فَدْلي ِ م  »: J قَاَل َرُسوُل الّلهي : َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي
 .«فَِإ  َمر َأْطَمَمال  الّلال  َهَسَقرش  . َصْ َ ال  

 
 :الحهلليث  ن ف ائهلل 

 تال يفطر بل يتم صومه وصومه صحيح ، وسبق فإنه احلديث على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا  يدل هذا  -4
عدة بالنسبة للنسيان ومن أدلة هذه القا "عليه  خذاأو مكرها أو جاهال  فإنه ال يؤ  ناسيا   احملظور أن من فعل : " قاعدة

َهَلِهن يد َ اِخذ م م ِبَمر  }: "وقوله تعاىل{  ر ِإن   ِسيَهر َأْه َأْخطَْأ َررَبد َهر الَ  د َ اِخْذ َ } : "أيضا  قوله تعاىل حديث الباب و 
ال طأ  إن اهلل ه ع  ن أ  ل" اس مرفوعا  وب وأيضا  حديث ابن عبلوالنسيان ليس من كسب الق{  َمَسَاْت قد ل  ب ه مْ 

أمل أه   ن هاخ لم ا هل يبب  لى ، ةوغري ذلك من األدل، رواه ابن ماجه واحلاكم "  هالهسيرن ه ر اس هره ا  ليال
- :شرب  رسير  القضرف أهال ؟  لى ق لين 

أنه ال جيب عليه القضاء وال الكفارة وبه قال مجهور العلماء وجاء يف رواية احلاكم وابن خزمية زيادة : واهلل أعلم  هاألر  
 " ف  قضرف  ليال هال ممررة" يف حديث أِب هريرة 

 -:على قولني  ال ؟ هر  هل يمطر أهاخ لم ا فيمن  ر ع  رسي

أن مجيع املفطرات إذا فعلها ناسيا  مبا يف ذلك اجلماع فال يفطر بذلك لألدلة السابقة يف العذر : واهلل أعلم  هاألر  
 .بالنسيان 
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أن من أكل أو شرب عامدا  أن مفهوم احلديث  ألكل والشرب من مفسدات الصيام إذهذا احلديث دليل على أن ا -6
 .يتم صومه ألنه أفطر بذلك  فال
حيث يس ر ملن كان ناسيا  هذه  وتيسريه هلم هدليل على لطف اهلل عز وجل بعباد"  فإ مر أطممال اهلل هسقرش"  Jقوله  -1
 .عليها  مهبم فلم يؤاخذه فَ ولطَ  ، كلة أو الشربةاأل

أن إنسانا  جاء إىل أِب هريرة : دينار بن  واه عبدالرزاق عن ابن جريج عن عمر ومن املستظرفات مارو : قال ابن حجر 
ال : مث دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت قال : البأس ، قال : فقال أصبحت صائما  فنسيت فطعمت ، قال 

  . الصيام  فقال أبو هريرة أنت إنسان مل تتعود. دخلت على آخر فنسيت فطعمت : ، مث قال  كبأس اهلل أطعمك وسقا
 [4111د الرابع حديث انظر الفتح اجملل] 
 

*********** 
 برب صيرو الهاّل فل غير ر ضرن

 هاس حارب أن ال ي لى شمرا  ن ص و
 

َها أَن  َها قَاَلتْ  َي الل ُه َعن ْ َويُ ْفطيُر . الَ يُ ْفطيرُ : َيُصوُم َحىت   نَ ُقولَ : Jَكاَن َرُسوَل الّلهي : َعْن َعائيَشَة أُم  اْلُمْؤمينينَي َرضي
َياَم َشْهر  َقط  إيال  َرَمَضانَ : Jَوَما رَأَْيُت َرُسوُل الّلهي . الَ َيُصومُ : ُقولَ َحىت   ن َ  َوَما رَأَيْ ُتُه يفي َشْهر  َأْكثَ َر . اْسَتْكَمَل صي

َياما  يفي َشْعَبانَ  ْنُه صي  .مي
 ( َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن إيال  قَلييال  . َكاَن َيُصوُم َشْعَباَن ُكل هُ : )ويف رواية 

َها قَاَلتْ و  َي الّلُه َعن ْ ْنُه يف َشْعَبانَ  J ملَْ َيُكْن َرُسوُل الّلهي : َعْن َعائيَشَة َرضي َياما  مي . يفي الش ْهري ميَن الس َنةي َأْكثَ َر صي
َأَحبُّ اْلَمَمِل »: َكاَن يَ ُقولُ َو . «فَِإن  الّلاَل َلْن َيَمل  َح  ى  َ َملُّ ا. خ ذ ها ِ َن اأَلْ َمرِل َ ر   ِطيق  نَ » :وََكاَن يَ ُقولُ 

 .«ِإَلى  الّلاِل َ ر َداَهَو َ َلْياِل َصرِحا ال , َهِإْن َقل  
 

 :لبا الحهلليثين 
أحد شهور السنة وهو ماقبل رمضان ومسي بذلك لتشعب الناس فيه لطلب املياه أو يف الغارات بعد أن َيرج :  َشْمَارن

 .وقيل غري ذلك  ، شهر احلرام
 اء بعده أي أغلبه بدليل ما ج "كله " فيه بيان أن املراد بقوهلا :  َمرَن َيص  و  َشْمَارَن ِإال  قَِلي   , و  َشْمَارَن م ل ال  َيص    َمرنَ 

 . "إال قليال  " 
 .أي ما تستطيعون :  خ ذ ها ِ َن اأَلْ َمرِل َ ر   ِطيق  ن
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 : ن ف ائهلل الحهلليثين 
نوع يف العبادة حسب احلال األصلح له يف وقته وأعماله فيصوم حىت يقال إنه ال كان ي Jاحلديث دليل على أن النيب  -4

وهكذا املؤمن ينبغي أن يستغل نفسه فإذا وجد من نفسه خفة ونشاطا  إقباال   أنه ال يصوم ،: ر ويفطر حىت يقال يفط
 .يراعيها ويأخذ من األعمال ما يطيق  نفسه وانشغل فعليه أن وأدبرت رَت ف َ يف العبادة واستغل عمره ، وإذا  وتفرغا  اجتهد

أن يصوم شهرا  كامال  إال رمضان ، ويف احلديث أفضلية اإلكثار من  Jاحلديث دليل على أنه ليس من هدي النيب  -6
 .الصيام خاصة يف شعبان 

- :فل شمارن  لى  هللة أق ال  J اخ لف فل ساب مثرة صيرو الهال -3 
إذا عمل بنافلة  Jالثة أيام من كل شهر فتجتمع فيقضيها يف شعبان وكان النيب كان ينشغل عن صوم الث  هألن:  فقيل

 .أثبتها 
ن نساءه كن يقضني ما عليهن من رمضان يف شعبان كما كانت تفعل عائشة وسبق حديثها فكان يصوم لذلك أل:  هقيل

. 
 شقة وُكلفة ألن صيام شعبان كالتمرين على صيام رمضان لئال يدخل يف صوم رمضان يف م:  هقيل
 .تعظيما  لشهر رمضان فجعل الصيام يف شعبان كالنافلة قبل الفريضة وهي رمضان :  هقيل

 
عنرب مالزما  احلث على املداومة على العمل وإن كان قليال  فهو خري من املنقطع ، ألن املداوم على العمل مع قلته يُ  -1

 .ياما  عن العمل فيصبح معرضا  عن الطاعة ومرتددا  على باب الطاعة خبالف املنقطع فرمبا انقطع أ
 

ل هلل سبحانه وتعاىل ولكنها ليست صفة نقص إذا إن فيه إثبات صفة املل"  إن اهلل ال يمل ح ى  مل ا"  Jقوله  -1
 .صفاته سبحانه ال تشابه صفات خلقه 

لكن ملل اهلل ليس كملل املخلوق ،  إن هذا دليل على إثبات امللل هلل ،: فمن العلماء من قال " قال شيخنا ابن عثيمني 
و ، أما ملل اهلل فهو كمال وليس فيه نقص ، سأمه وضجره من هذا الشيء  إذ إن ملل املخلوق نقص ، ألنه يدل على

وعلى كل ....... اليت نثبتها هلل على وجه الكمال وإن كانت يف حق املخلوق ليست كماال   جيري هذا كسائر صفاته
كل صفة نقص من امللل وغريه ، وإذا ثبت أن  هذا احلديث دليل على   عتقد أن  اهلل تعاىل ُمنز ه عنن جيب علينا أن حال

 [ 4/416انظر نموع دروس وفتاوى احلرم ]       "امللل ، فاملراد به ملل ليس كملل املخلوق 
 

************* 
 برب الهمل  ن ص و الهللهر لمن  ضّرر بال أه فّ ت بال

 ر الميهللين هال رريب, هبيرن  مضيل ص و ي و هإفطرر ي وحقر  أه لم يمط
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َ َرُسوُل الّلهي : َعْبَد الّلهي ْبَن َعْمريو ْبني اْلَعاصي ، قَالَ عن  ألَُقوَمن  الل ْيَل َوأَلُصوَمن  الن  َهاَر، َما : أَن ُه يَ ُقولُ  J ُأْخربي
َقْد قُ ْلُتُه، يَا َرُسوَل الّلهي فَ َقاَل َرُسوُل الّلهي : فَ ُقْلُت َلهُ  «ك ِلا؟ آْ َت ال ِذ   َدق  ل  »: Jفَ َقاَل َرُسوُل الّلهي . عيْشتُ 

J :« َفَِإن  اْلَحَسَهَا ِبَمْرِر . َهص ْم ِ َن الر ْمِر َث َثََا أَي رو  : َهَ ْم َهق مْ . َفص ْم َهَأْفِطرْ . فَِإ  َا الَ َ ْسَ ِطيع  ك ِلا
ص ْم يَدْ  ر  َهَأْفِطْر »: قَالَ . فَإيين  أُطييُق أَْفَضَل ميْن َذليك: قُ ْلتُ : قَالَ « َيرِو الهلل ْهرِ َهَكِلَا ِ ْثل  صِ . َأْ ثَرِلَمر
ْن َذليكَ فَإيين  : قَاَل قُ ْلتُ  «يَدْ َ ْينِ  َهَكِلَا ِصَيرو  . ص ْم يَدْ  ر  َهَأْفِطْر يَدْ  ر  »: يَا َرُسوَل الّلهي قَالَ   أُطييُق أَْفَضَل مي

الَ »: Jقَاَل َرُسوُل الّلهي . فَإيين  أُطييُق أَْفَضَل ميْن ذ ليكَ : قَاَل قُ ْلتُ  «اِل الس َ و , َهه َ  َأْ هلَلل  الصَِّيروِ َداه َد َ َليْ 
ُهَما. «َأْفَضَل ِ ْن ك ِلاَ  َي الّلُه َعن ْ يتي قَاَل َرُسوُل أَلْن َأُكوَن قَبيْلُت الث الَثََة األَي اَم ال  : قَاَل َعْبُد الّلهي ْبُن َعْمر و َرضي

 .الّلهي ، َأَحب  إييَل  ميْن أَْهليي َوَمايلي 
َلة  : ) ويف رواية  (  ليال الس و)َفص ْم َصْ َو َداه َد  َِالِّ الّلاِل »: وفيها (  ُكْنُت َأُصوُم الد ْهَر َوأَق ْرَأُ اْلُقْرآَن ُكل  لَي ْ

ويف  «َمرَن َيص  و  يَدْ  ر  َهيد ْمِطر  يَدْ  ر  »: ا َنيبي  الّلهي َوَما َصْوُم َداُوَد؟ قَالَ يَ : قَاَل قُ ْلتُ  «فَِإ  ال  َمرَن َأْ َاهلَل اله ر ِ 
َرِإ اْلق ْرآَن ِفل م لِّ َشْمر  »: قَالَ   «َهالَ يَِمرُّ ِإَكا الََقى  » :رواية  يَا َنيبي  الّلهي إيين  أُطييُق أَْفَضَل ميْن : قَاَل قُ ْلتُ  «َهاقدْ
َرْأش  ِفل م لِّ ِ ْررِينَ »: قَالَ . َذليك ْن َذليك: قَاَل قُ ْلتُ  «فَرقدْ َرْأش  ِفل  »: قَالَ . يَا َنيبي  الّلهي إيين  أُطييُق أَْفَضَل مي فَرقدْ

ْن َذليكَ : قَاَل قُ ْلتُ  «م لِّ َ ْرر   , َهالَ  َ »: قَالَ . يَا َنيبي  الّلهي إيين  أُطييُق أَْفَضَل مي زِْد َ َلى  فَرقْدَرْأش  ِفل م لِّ َسْاع 
. َهِلَزْهِرَك َ َلْيَا َحّقر  . فَِإن  ِلَزْهِ َا َ َلْيَا َحّقر   («يف ثالث  : فما زاَل حىّت قال »: وعند البخاري )  َكِلاَ 

َد َعَلي  ، َفَشد ْدتُ : قَالَ . «َهِلَبَسهلِلَك َ َلْيَا َحّقر     َلَمل َا َيط  ل  ِإ  َا الَ َ هلْلرِ »: Jَوقَاَل يلي الن يبي  : قَالَ . َفُشد 
ْرُت إيىَل  ال ذيي قَاَل يلي الن يبي  : قَالَ . «ِبَا   ْمرٌ  ُْت َوديْدُت َأين  ُكْنُت قَبيْلُت ُرْخَصَة َنيبي  الّلهي  ،Jَفصي   .Jفَ َلم ا َكربي

، وذاَك أيّن كربُت فَ َليَتين قبلُت ُرْخصَة رسولي اهلل صلى اهلل عليه وسلم »: ويف رواية للبخاري قال ابن عمرو 
وَضُعفت فكان يَقرأ على بعض أهله الس بَع من القرآن بالنهار والذي يقرؤه يَعرضه من النهار ليُكوَن َأَخف  
ثَلُهّن، كراهيَة َأن َيرتَك شيئا  فارَق النيب  صلى اهلل  عليه بالليل وإذا أراد أن يتقو ى أفطََر أياما  وأحصى وصام مي

 .«عليه وسلم عليه

 
  «َهِإن  ِلَ َلهلِلَك َ َلْيَا َحّقر  »: ملسلمويف رواية 
. إيين  أَف َْعُل َذليكَ : قْلتُ  «أََلْم أ ْخِاْر أَ  َا  َدق  و  الل ْيَل َهَ ص  و  الهد َمرَر؟»:  Jقَاَل يلي َرُسوُل الّلهي : ويف رواية 

َهركَ »: قَالَ  َهأَلْهِلَا . َهلِهَدْمِسَا َحب  . ِلَمْيِهَا َحب  . ه َِمَمْت  َدْمس اَ  .فَِإ  َا, ِإَكا فَدَمْلَت َكِلَا, َهَبَمْت َ يدْ
 .«َهص ْم َهَأْفِطرْ . ق ْم َهَ مْ . َحب  
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َياَم األَبَدي فَ َقاَل الن يبي  : قَاَل َعطَاء  : ويف رواية  الَ َصرَو  , َبهللَ اَل َصرَو َ ْن َصرَو األَ »:  Jَفالَ أَْدريي َكْيَف ذََكَر صي
                         .«الَ َصرَو َ ْن َصرَو األََبهللَ  , رَو األََبهللَ َ ْن صَ 

ُهَما قَالَ و  َي الّلُه َعن ْ يَر َ ْاهلَل الّلاِل الَ َ ه ْن ِ ْثَل »:  Jقَاَل َرُسوُل الّلهي : َعْن َعْبدي الّلهي ْبني َعْمريو ْبني اْلَعاصي َرضي
 .«رَو الل ْيلِ َمرَن يَدق  و  الل ْيَل فَد َدَرَك ِقيَ . ف َ ن  

ُهَما قَالَ و  َي الّلُه َعن ْ ِإن  َأَحب  الصَِّيرِو ِإَلى  الّلاِل ِصَيرو  »: ًي  J قَاَل َرُسوُل الّله: َعْن َعْبدي الّلهي ْبني َعْمر و َرضي
َهيَدَهرو  . َهيَدق  و  ثد ل َثال  . الل ْيلِ  َمرَن يَدَهرَو ِ ْصفَ (. َ َلْياِل الس َ و  )َهَأَحب  الص َ ِة ِإَلى الّلاِل َصَ ة  َداه َد . َداه دَ 
 .«هََمرَن َيص  و  يَدْ  ر  َهيد ْمِطر  يَدْ  ر  . س هلل َسال  

 
حديث ( 8)هذه الروايات عبارة عن طرق ُتت حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص ، قال عنها النووي يف اجمللد 

 ." رمحه اهلل طرقه فأتقنها  مسلم قد مجعفيه حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه ، و : " ( 4411)
 :لبا الحهلليث 
ذكر ابن حجر يف الفتح أن الذي أخرب رسول اهلل هو والده عمرو : ....  أَلق  َ ن  الل ْيلَ : َأ  ال  يَدق  ل   J أ ْخِاَر َرس  ل  الّلالِ 

 .بن العاص 
يقرأ القرآن والصيام فقد كان يصوم كل يوم ويقوم كل الليل وكان  يامأي أواصل يف الق:  أَلق  َ ن  الل ْيَل َهأَلص  َ ن  الهد َمرر

 .يف كل ليلة كما بينته الرواية األخرى 
 .جيعلك ُتسن معاشرته  ال يف الصيام كأي ملن يزورك وهو ضيفك حق عليك واستمرار :  َهِلَزْهِرَك َ َلْيَا َحّقر  
َهركَ   .بب الرغبة يف النوم أي غارت وضعفت وذلك بالليل بس:  َهَبَمْت َ يدْ
 .ت نفسك وكل  أي مل ت :  ه َِمَمْت  َدْمس اَ 

 
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

ألنفسهم يف العبادة وإىل ما يطيقون من األعمال هو أصلح  إىل ما وإرشادهمبأمته  Jيف هذا احلديث رفق النيب  -4
دهتم حيث جاء إىل عبداهلل بن ابه يف عباألصح Jمالل النفس وفيه تفقده إن التعمق والتشدد الذي يؤدي إىل عوهنيهم 

يرشدهم إىل ما و قد من ُتت يده فكما يف هذا احلديث والشواهد على ذلك كثرية وهكذا ينبغي للمرِب أن يت وعمر 
 .من أصحابه  Jيناسب حاهلم ويف هذا قرب املرِب وهو النيب 

   
فعل  هملا بلغ Jن النيب إالتثبت من األخبار حيث فيه  " ت الذ   ق ل كلا آ" اهلل بن عمرو  لعبد Jقول النيب  -6 

يَر َأيدَُّمر ال ِذيَن } "وال يستعجل تصله  مؤمن أن يتثبت من األخبار اليتوهكذا ينبغي لل ، ابن عمرو سأله هذا السؤال
  [ 2:  احلجرات]{ ا َ َلى َ ر فَدَمْل  ْم  َرِدِ ينَ آَ ه  ا ِإن َ رفم ْم فَرِسٌب بَِهَاأ  فَدَ اَديد ه  ا َأن   ِصيا  ا قَدْ   ر ِبَبَمرَلا  فَد  ْصِاح   
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اهلل بن  بقوله لعبد Jنها النيب ط يف حقوق أخرى بي  ر  فَ يف هذا احلديث النهي عن صوم الدهر ألن من صام الدهر سي ُ  -1

ويف  " هل لهللك  ليا حقر  " ويف رواية "  إن لزه ا  ليا حقر  هلزهرك  ليا حقر  ه لبسهللك  ليا حقر  " عمرو 
بني  بعض  Jهنى عن صوم الدهر ، وبني أن النيب  Jبني أن النيب  بمع كيف : فلو قيل "  هلهمسا  ليا حقر  " رواية 

مما يبني أفضليته كما يف حديث الباب حيث أرشده إىل صيام ثالثة وأهنا كصيام  ، تساوي صيام الدهر اليتاألعمال 
 .ر كما يف حديث أِب أيوب عند مسلموأهنا كصيام الدهالدهر وأيضا  صيام ستا  من شوال بعد رمضان 

 االتشبيه يف األمر : "  6/72قال ابن القيم يف زاد املعاد  
ُ
التشبيه  ه فضال  عن استحبابه وإمنا يقتضيز ر ال يقضي جواقد  مل

نزلة صيام الدهر إذ به يف ثوابه لو كان مستحبا  والدليل عليه من نفس احلديث فإنه جعل صيام ثالثة أيام من كل شهر مب
احلسنة بعشر أمثاهلا وهذا يقتضي أنه حيصل له ثواب من صام ثالمثائة وستني يوما  ومعلوم أن هذا حرام قطعا  فعلم أن 

 "حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام ثالمثائة وستني يوما  وكذلك قوله يف صيام ستة أيام من شوال  به املراد
 

فإنه كان يصوم يوما  ويفطر يوما  ، وأفضل وأحب الصالة  - عليه السالم -  اهلل داودنيبيام أن أفضل الصيام هو ص -1
- :وصالة الليل يف وقتها األفضل على ثالث مراتب  - عليه السالم - إىل اهلل صالة داود

 .أن يهرو  صف الليل هيق و ثلثال هيهرو سهللسال : األهلى  
ويكون حساب ذلك بأن حيسب مقدار الليل كله   -عليه السالم  -د حديث الباب يف صالة داو :  هيهللل  لى كلا

وبه  -مث يقوم من نصف الثلث األوسط إىل نصف الثلث األخري ، فينام إىل نصف الثلث األوسط ، على ثالثة هويقسم
 .س يف كل ثلث سدسني اما قبله َخسة أسد مث ينام ما تبقى وهو سدس الليل ألن -قت النزول اإلهلي يدرك و 
 .أن يق و فل الثلث اآلخر  ن الليل : الثر يا 

 .يف نزول الرب سبحانه حني يبقي ثلث الليل اآلخر واحلديث متفق عليه : حديث أِب هريرة :  هيهللل  لى كلا
 .ن ي  ر قال أن يهرو أ  فل أهل الليل أ: الثرلثا 

ي  ر أهلال ه ن طمع أن يق و آخرش  ن خرل أال يق و  ن آخر الليل فل" حديث جابر مرفوعا  :  هيهللل  لى كلا
فأفضلها املرتبة األوىل فإن مل يستطع ، رواه مسلم "  فلي  ر آخر الليل فإن ص ة آخر الليل  رم دة هكلا أفضل

 .فالثانية فإن مل يستطع فالثالثة 
 

صوم يوم وإفطار يوم وكذلك ب إىل إرشاده يف أمر الصيام حيث بدأه بثالثة أيام حىت وصل ومع ابن عمر  Jالنيب  جَ ر  دَ تَ  -1
إىل  أرشدهوعند البخاري ، مث أسبوعا   ، أيام ةمث عشر  ،مث عشرين يوما  ،  إىل ختمه يف شهر أرشدهيف قراءة القرآن حيث 

 .وللسلف يف ختم القرآن أخبار وأخبار ليس هذا موضع بسطها  ، ثالثة أيام وال ينقص عن ثالثة أيام
مُيل  نفسه يف  ال فيه أن على اإلنسان أن"  ت  يهرك ه ممت  مساملت كلا هبفإ ا إكا فم"  Jقول النيب  -2

د يف هذا كثرية يف واقعنا ولذلك ذلك يؤدي إىل االنقطاع عن العبادة والشواهالعبادة وأن يأخذ من األعمال ما يطيق ألن 
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ل ابن مي وعَ "  الليل ف رك قيرو الليل ير  اهللاهلل ال  هن  ثل ف ن مرن يق و" عبداهلل بن عمرو فقال له  Jالنيب  أرشد
 . حىت مات ابن عمرو وهو على ذلك  Jحىت بعد وفاة النيب  Jفحافظ على ما عاهد عليه النيب  Jعمرو بوصية النيب 

ه طُ ط  حىت ال يندم فيما َيَُ  ، وال يأيت مندفعا   ي ثيبني أن على املسلم أن يرت "   لل   دَ هللِّ دت فر  فرهلل  "  وقول ابن عمر  -7
 غري أن ينظر إىل املستقبل البعيد وأن ال يبين محاسه علىعليه  و ، أي أمر يف العلم أو يف سواء كان ذلك يف العبادة أو

فصرت إىل الذي قال  ":وقال ابن عمرو " إ ا ال  هللر  لملال يط ل با  مر" : البن عمرو  Jالنيب  ولذلك قالأساس 
لئن أكون قبلت الثالثة األيام اليت قال رسول " وقال أيضا  " رخصة نيب اهلل فلما كربت وددت إين كنت قبلت  Jيل النيب 

 " أحب إىل من أهلي ومايل  Jاهلل 
 .ويف احلديث فوائد أخرى ودروس عظيمة نكتفي مبا ذكر خشية اإلطالة 

 

************* 
 برب اس حارب صيرو ث ثا أيرو  ن مل

 ميسشمر هص و ي و  رفا ه رش راف هاإلثهين هال 
 

 
؟  Jَأَكاَن َرُسوُل الّلهي : Jزْوَج الن يبي   ُة أَن  َها َسأََلْت َعائيَشةَ ُمَعاَذُة اْلَعَدويي  عن  َيُصوُم ميْن ُكل  َشْهر  َثالَثََة أَي ام 

   .ايلي ميْن َأي  أَي امي الش ْهري َيُصومُ ملَْ َيُكْن يُ بَ : ميْن َأي  أَي امي الش ْهري َكاَن َيُصوُم؟ قَاَلتْ : فَ ُقْلُت هَلَا. نَ َعمْ : قَاَلتْ 
 .رواه مسلم 

 
 :  ن ف ائهلل الحهلليث

أبا  Jاستحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وسبق يف احلديث الذي قبله أهنا كصيام الدهر وقد أوصى بذلك النيب  -4
 .هريرة كما يف الصحيحني وأبا الدرداء كما عند مسلم وأبا ذر كما عند النسائي

 
حىت ال يُظن تعي نها كما ذكر  ذلك على ثالثة أيام بعينها لعل Jمل يواظب النيب   Jالنيب  بيان أنيف هذا احلديث  -6

  .النووي 
إكا صمت  ن الرمر ث ثا أيرو فصم : " قال له  Jجاء عند أمحد والرتمذي والنسائي من حديث أِب ذر أن النيب  -1

هذه األيام تسمى لف فيه و وهذا احلديث مداره على موسى بن طلحة وقد اختُ "  ث ثا  رر هأربما  رر هخمسا  رر
 . ر النووي أن صيام األيام البيض متفق على استحبابهكوذ  ، قمربيضاض لياليها بنور الاأليام البيض ال
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************* 
َي الّلُه َعْنُه َأن  َرُسوَل الّلهي سُ  َب َرُسوُل الّلهي : ئيَل َعْن َصْوميهي؟ قَالَ َعْن َأِبي قَ َتاَدَة األَْنَصاريي  َرضي فَ َقاَل  Jفَ َغضي

َي الّلُه َعْنهُ  َعتيَنا بَ ي َْعة  : ُعَمُر َرضي َُحم د  َرُسوال ، َوبيبَ ي ْ يَنا بيالّلهي رَبَا، َوبيااْلْساَلمي ديينا ، َومبي َيامي : قَالَ . َرضي َفُسئيَل َعْن صي
؟ قَاَل : قَالَ  «َأْه َ ر َصرَو َهَ ر اأْفَطرَ  ْفَطرَ الَ َصرَو َهال أَ »: الد ْهري؟ فَ َقالَ  َفُسئيَل َعْن َصْومي يَ ْوَمنْيي َوإيْفطَاري يَ ْوم 

َوُسئيَل : قَالَ  «لَْيَت َأن  الّلاَل قَد  ا َر ِلَذِلاَ »قَاَل َوُسئيَل َعْن َصْومي يَ ْوم  َوإيْفطَاري يَ ْوَمنْيي؟ قَاَل  «َهَ ْن ي ِطيب  َكِلَا؟»
؟ قَالَ َعْن صَ  ثْ نَ نْيي؟ : قَالَ  «َكاَك َصْ و  َأِخل َداه َد َ َلْياِل الس َ و  »: ْومي يَ ْوم  َوإيْفطَاري يَ ْوم  َوُسئيَل َعْن َصْومي يَ ْومي اإلي

ِ ْن م لِّ َشْمر , َصْ و  َث َثَا  »: فَ َقالَ : قَالَ  «َهيَدْ ٌو ب ِمْثت  َأْه أ ْ ِزَل َ َلل  ِفيالِ . َكاَك يَدْ ٌو ه ِلهلْلت  ِفيالِ »: قَالَ 
ي َهمِّر  الس َهَا اْلَمرِ َيَا »: َوُسئيَل َعْن َصْومي يَ ْومي َعَرَفَة؟ فَ َقالَ : قَالَ  «َهرََ َضرَن ِإَلى  رََ َضرَن, َصْ و  الهلل ْهرِ 

َويفي َه  َذا احلَْدييثي ميْن ريَوايَةي . «ياَ ي َهمِّر  الس َهَا اْلَمر ِ »: َوُسئيَل َعْن َصْومي يَ ْومي َعاُشورَاَء؟ فَ َقالَ : قَالَ « َهاْلَارِقَياَ 
َنا َعْن ذيْكري اخْلَمييسي َلم ا نَ رَاُه َومْها  : ُشْعَبَة قَالَ  ؟ َفَسَكت ْ ثْ نَ نْيي َواخْلَمييسي  .رواه مسلم    .وُسئيَل َعْن َصْومي يَ ْومي االي

 
 :  ن ف ائهلل الحهلليث

ُيسأل عن عمله شفقة على أكثر من مرة عندما  Jثبت غضبه يف هذا احلديث ألنه سئل عن عمله و  Jغضب النيب  -4
 .عليهم فيعجزوا  فيشق فرضة أن يُ أمته وخشي

 .ع يف هذا احلديث أفضل أنواع الصيام ودرجاته وفضل كل نوع فهو حديث جامع مجُ  -6
لف أهل العلم ختُ وا ، يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة وأن عرفة يكفر سنتني صيام أن ما يدل على يف حديث الباب -1

 ؟ماهي الذنوب اليت تكفر يف هذا احلديث 
َمْ َن َ ْهال    َهمِّْر َ هه مْ  }وهي قوله تعاىل  صغائر لآليةاملراد ال: " قال النووي  فإن مل   { سيئر هم ِإن َ ْبَ ِها  ْا َمَاآئَِر َ ر  د هدْ

 [8/14انظر شر  مسلم ]  " تكن ، ُرجي التخفيف من الكبائر ، فإن مل تكن رفعت له به الدرجات
 

*************** 
 برب ص و سرر شمارن

 
َخرَ  ُهما َأن  َرُسوَل الّلهي قَاَل َلُه أَْو آلي َي الّلُه َعن ْ : قَالَ  «َأص ْمَت ِ ْن س َرِر َشْمَارَن؟»: َعْن عيْمرَاَن ْبني ُحَصنْي  َرضي

 .«فَِإَكا َأْفَطْرَت ِ ْن رََ َضرَن, َفص ْم يَدْ َ ْيِن َ َهر ال  »: رواية ويف   .«فَِإَكا َأْفَطْرَت, َفص ْم يَدْ َ ْينِ »: قَالَ . الَ 
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 :لبا الحهلليث 
 ُِ  ُ  .بضمها : ووجه ثالث حكاه القاضي  ،بفتح السني وكسرها فيها الوجهان : َررَ 

، مسيت بذلك املراد بالسرر آخر الشهر : قال األوزاعي وأبو عبيدة ومجهور العلماء من أهل اللغة واحلديث والغريب 
  . اختفائهالقمر فيها أي  الستسرار

 
 

 : ن ف ائهلل الحهلليث 
اجلمع بني حديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني وبني حديث الباب بأن حديث الباب حُيمل على أن  -4

إال ر ل  " :  J هذا الرجل كان له عادة أن يصوم من آخر الشهر فيدخل يف االستثناء الذي يف احلديث وهو قول النيب
 "مرن يص و ص  ر  فليصمال 

صيام أواخر كل شهر ، ليكون عادة للمكلف فال إىل الندب يؤخذ من احلديث : " قال احلافظ ابن حجر يف الفتح 
وأشار القرطيب إىل أن احلامل ملن محل سرر الشهر : " وقال أيضا "  ....هي عن تقدم رمضان بيوم أو يومني يعارضه الن

اجلمع بني احلديثني : عن تقدم رمضان بيوم أو يومني وقال  Jهره وهو آخر الشهر الفرار من املعارضة لنهيه على غري ظا
الزمه عادة مممكن حبمل النهي على من ليست له عادة بذلك ومحل األمر على من له عادة محال للمخاطب بذلك على 

 ( [4181)حديث ( 1)انظر الفتح اجمللد ]   " اخلري حىت ال تنقطع 
 

 Jهذا من األحاديث اليت تدل على سنية الصيام يف شعبان باعتبار أن صوم هذا الرجل صوم تطوع وسبق أن النيب  -6
 . كان يكثر الصيام فيه

 

************** 
 برب فضل ص و المحرو

 
َي الّلُه عنه قَالَ  . ِو, بَدْمهلَل رََ َضرَن, َشْمر  الّلاِل اْلم َحر و  َأْفَضل  الصَِّير»: J قَاَل َرُسوُل الّلهي : َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي

 .رواه مسلم    .«َهَأْفَضل  الص َ ِة, بَدْمهلَل اْلَمرِيَضِا, َصَ ة  الل ْيلِ 
 

 : لبا الحهلليث
 .إضافة الشهر إىل لفظ اجلاللة يف هذا احلديث إضافة تعظيم وتشريف :  َشْمر  الّلاِل اْلم َحر و
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 : ن ف ائهلل الحهلليث 
 ر أفضل فل ص و ال ط ع شمر اهلل المحرو أه شمارن ؟ملف أيمخ   ا -1

 .شهر اهلل احملرم حلديث الباب :  فقيل
 .من الصوم فيه كما يف حديث عائشة املتفق عليه وقد سبق  Jشهر شعبان إلكثار النيب :  هقيل

 "هلل ر ضرن شمر اهلل المحرو أفضل الصيرو بم" :  Jالقول األول وأن يقال كما قال النيب  : واهلل أعلم هاألهمر
مقدم على فعله كما هو معروف من  Jوهو نص وصريح يف هذه املسألة مع سنية اإلكثار من الصوم يف شعبان ، وقوله 

 .القواعد األصولية 
  ن الصيرو فل شمارن دهن المحرو ؟ Jلمركا أمثر الهال : فإن قيل 
تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم ، وقد سبق " ان شهر اهلل احملرم أفضل الصيام بعد رمض: " قاله النووي  ما: فاجلواب 

. فضله يف آخر حياته  علم أحدمها لعله إمنا" من صوم شعبان دون احملرم وذكرنا فيه جوابني  Jاجلواب عن إكثار النيب 
 " عذار من سفر أو مرض أو غريها له كان يعرض فيه ألعوالثاين 

 ( [4421) حديث ( 8)انظر شر  مسلم اجمللد  ]                                                                      
فيه دليل على أن الصالة بالليل أفضل من الصالة بالنهار وهذا " وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل : "  Jقوله  -6

  .يف التطوع املطلق 
- :هساب أن ال ط ع يهقسم إلى قسمين 

د حبال  وتر أو يقي د مبكان كتحية املسجد أو يقي  ة الفجر أو سنة ظهر أو الن  كأن يُقي د بوقت كسُ : طوع مقيد ت:  األهل
 .كصالة االستخارة 

 .صالة النفل املطلق إال أوقات النهي قي د بشيء فاليوم كله تصح فيه مل يُ  وهو ما: تطوع مطلق :  هالثر ل
 .نفل املطلق يف الليل أفضل من النفل املطلق يف النهار حلديث الباب ال وهو الثاين نقول يف هذا النوعف

يصليها مثال  بعد املغرب أفضل من أن يصليها يف وقت الظهر  هرجل أراد أن يصلي هلل ركعتني مطلقا  ، فكون:   ثرل كلا
. 

به ، فركعيت الظهر مثال  أفضل من  دي  وأما النفل املقيد يف النهار فهو أفضل من النفل املطلق بالليل بسبب الوقت اليت ق ُ 
- :وعلى هذا نقسم املسألة إىل قسمني . صالة ركعتني مطلقة يف الليل 

 .النفل املقيد بالنهار أفضل من النفل املطلق بالليل : األهل 
 .النفل باملطلق بالليل أفضل من النفل املطلق بالنهار :  الثر ل

 

************* 
 برب ص و  رر ك  الحبا
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َها قَاَلتْ  َي الّلُه َعن ْ  .رواه مسلم   .َما رَأَيْ ُتُه َرُسوَل الّلهي َصائيما  يفي اْلَعْشري َقط  : َعْن َعائيَشَة رضي
 

 :لبا الحهلليث 
  .وأما اليوم العاشر فيحرم صومه كما سبق ألنه يوم عيد ، املقصود هبا أول تسعة أيام من ذي احلجة  : اْلَمْرر

 
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

ه   ذا احل   ديث ال ي   دل عل   ى كراه   ة الص   يام يف أي   ام عش   ر ذي احلج   ة ب   ل ص   يام التس   عة أي   ام م   ن ذي احلج   ة مس   تحب  -4
 .وكذلك بقية األيام يستحب صومها  –وسبق احلديث عن فضله  -السيما اليوم التاسع وهو يوم عرفة 

 دن أيدرو الممدل الصدرل  فديمن أحدب   در: " ق ال  Jحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن الن يب : ويدل على استحباهبا 
هال البمددرد فددل :  ، وال اجله  اد يف س  بيل اهلل ؟ ق  ال يارس  ول اهلل : ق  الوا  –يع  ين  العش  ر  –إلددى اهلل  ددن هددذش األيددرو 

 .رواه البخاري ، والصوم من أفضل العمل الصاحل "  سايل اهلل إال ر ل خرج بهمسال ه رلال فلم ير ع  ن كلا برلف
 :شة رضي اهلل عنها فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة ذكرها النووي منها وأما حديث عائ 
 .مل يكن يصم لعارض مر  به منعه من الصيام كسفر أو مرض وغريمها  Jأن النيب  -أ

وعائش ة هن  ا ح د ثت مب  ا رأت ، هل  ذه ال يع ين أن  ه ك ان ال يص  ومها  Jأن ك ون عائش  ة رض ي اهلل عنه  ا نف ت ص  يام الن يب  -ب
 .ه صائما  فيها وال يعين هذا أنه مل يكن يصومها فهي مل تر 

 
وه  ذا مم  ا يؤي   د اس  تحباب . مل يك  ن ي  دع ص  يام ه  ذه األي  ام التس  ع Jأن الن  يب : ج  اء عن  د أمح  د والنس  ائي ع  ن حفص  ة  -6

 . صيامها 
- :وهذا احلديث يتعارض مع حديث الباب فمن األجوبة يف اجلمع بني احلديثني ما يلي 

 . فحديث إثبات الصيام مقدم على نفي صيام تلك األيام" أن املثبت مقدم على النايف : " قال اإلمام أمحد  

 ر  دن أيدرو الممدل الصدرل  فيمدر أحدب إلدى اهلل  دن " تعارضا فتساقطا فريجع إىل احلديث الع ام : وقال بعض أهل  العلم 
 "  . هذش األيرو المرر

 

************ 
 برب اس حارب ص و س ا أيرو

 ال ِإ ار ر  لر ضرن ن ش   
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َي الّلُه عنه َأن  َرُسوَل الّلهي    َ ْن َصرَو رََ َضرَن ثم أَ ْداَدَمال  ِسّ ر  ِ ْن َش  ال  »: قَالَ  Jَعْن َأِبي أَي وَب األَْنَصاريي  َرضي
  .رواه مسلم «  َمرَن َمِصَيرِو الهلل ْهرِ 

 
 

 :لبا الحهلليث 
مسي شواال  ألنه وقت تسمية الشهور صادف : وهو أول أشهر احلج ، وقيل  ةيهو الشهر العاشر من السنة اهلجر :  َش  ال

 .تشويل اإلبل 
وهو مذكر ، ومعروف يف القواعد النحوية أن ( اليوم ) د هو و عدالعدد ستة هنا جاء مذكرا  مع أن امل:  ِسّ ر  ِ ْن َش  ال

ًَ العدد ستة بل األعداد من ثالثة إىل عشرة ختالف املعدود من حيث  التذكري والتأنيث حبيث إذا جاء املعدود مذكرا 
فالعدد البد أن يكون مؤنثا  وإذا جاء املعدود مؤنثا  فالعدد البد أن يكون مذكرا  ، وإذا ُحذف املعدود جاز يف العدد 

 .التذكري والتأنيث كما يف حديث الباب 
 

  :  ن ف ائهلل الحهلليث
بعد رمضان وأهنا كصيام الدهر ، وهذا قول مجهور العلماء من  يف احلديث استحباب صيام ستة أيام من شوال -4

مارأيت أحدا  من أهل العلم : يكره صومها ، بل قال يف املوطأ : السلف واخللف ، وخالف يف ذلك اإلمام مالك ، فقال 
ا من رمضان وهذا يصومها ، يعين الستة من شوال ، وعلل أهل العلم لإلمام مالك بأنه قال ذلك لئال يُظن وجوهبا لقرهب

( موطئه ) قاله ابن عبدالرب حمقق مذهب اإلمام مالك وشار   ذر به عن اإلمام مالك ماتعليل بعيد جدا  ، وأحسن ما اعتُ 
 .إن هذا احلديث مل يبلغ مالكا  ، ولو بلغه لقال به : فقال 

 
إمتام صوم رمضان وعليه فمن كان  ظاهر احلديث أنه البد من"   ن صرو ر ضرن ثم أ امال س ر   ن ش ال"  Jقوله  -6

عليه قضاء من رمضان فيبدأ به حىت ينتهي أيام القضاء ، ليصدق عليه أنه صام رمضان كامال  مث يتبعه بست من شوال  
كما هو ظاهر احلديث ، وعلى هذا فاملرأة إذا أفطرت أياما  من رمضان بسبب حيضتها فإهنا تبدأ بالقضاء مث تتبعها 

 .  ل بصيام ست من شوا
" إشكاال  وهو معىن هذا أن عائشة رضي اهلل عنها مل تكن تصوم ستة أيام من شوال دائما  ألهنا تقول  دُ ري وعلى هذا القيد يَ 

 " أن أقضيال إال فل شمارن أس طيعمرن يه ن  لى الص و  ن ر ضرن فمر 
ضاء عن حاهلا يف سنة من السنوات حيتمل أن عائشة رضي اهلل عنها نقلت يف حديث الق : واجلواب على هذا أن نقول 

مل أهنا نقلت عن توحيُ  ، سنة كل  أو سنتني ومل تستطع وقتها أن تصوم من شوال وليس معىن أن هذا ديدهنا يف القضاء
 .حاهلا يف القضاء قبل مشروعية صيام ستة أيام من شوال 
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يدخل يف هذا احلديث سواء   هرمضان فإن امها املسلم بعده أن أي أيام من شوال صظاهر "  س ر   ن ش ال"  Jقوله  -1
واألفضل صيامها  ، وهي نكرة تفيد العموم فأي ست من شوال صامها صحت( س ر  ) كانت متتابعة أو متفرقة لقوله 

 .بعد العيد مباشرة ملا يف ذلك من املسارعة إىل اخلريات وألن اإلنسان ال يدري ما يعرض له 
- :اك مسألتان يف صيام النفل وقبل أن أختم أبواب صيام النفل هن

- :صيرو الهمل المقيهلل هل يبب  اييت الهيا فيال  ن الليل ؟  لى ق لين : المسألا األهل 
 .النية فيه من الليل وأحلقوه بالواجب  يتأنه البد من تبي:  الق ل األهل
ديث عائشة املتفق عليه عندما دخل بق معنا حسأنه جيوز أن ينوي صيام النفل من النهار كالنفل املطلق و :  الق ل الثر ل

 .واحلديث رواه مسلم "  فإ ل إكن صرئم"  :قال ، ال : ت فقال"  لفهل  ههللمم ش: " عليها فقال  J النيب
 واحد فيدخل النفل املقي د أوىل من إحلاق النفل بالواجب ، وألن األصل أن باب النفل بالنفل ألن إحلاق النفل:  هال مليل

 .السابق ُتت حديث عائشة 
 هل يب ز لمن أراد الص و أن يبمع بين الهي ين فل الصيرو إن هافب كلا ؟: المسألا الثر يا 

- :أمثلة املسألة 
اف إليها يوما  ثالثا  إما ضرجل أراد أن يصوم ثالثة أيام من كل شهر ووافق ذلك صيام التاسع من حمرم وعاشوراء وأ -أ

 . الثامن أو احلادي عشر من حمرم 
  .يوم عرفة أو يوم عاشوراء فوافق يوم االثنني أو اخلميس  جل أراد أن يصومر  -ب

  .ه ال بأس بذلك أن: واهلل أعلم  األهمر
فلو نوامها مجيعا  لقلنا أنه أدرك عرفة صائما  وأيضا  أدرك االثنني  ، ألن املقصود أن يدركه ذلك اليوم وهو صائم: والتعليل 

 .الواسع وهو الذي يتناسب مع فضل اهلل 
وهي السابع ( أي من تسعة أيام من ذي احلجة ) صام الثالثة األخرية من التسعة إذا وأما " قال شيخنا ابن عثيمني 

 [ جلسات احلج اجللسة اخلامسة ]      "والثامن والتاسع بنية أهنا ثالثة أيام من كل شهر فهذا أيضا  البأس به 
 أن يصوم األيام اليت يسن صيامها بنية القضاء ؟ هل ميكن: فإذا قال قائل " بل قال أيضا  

 .نعم ، يعين مثال  لو كان إنسان عليه يوم من رمضان فصامه يوم عرفة فال بأس : اجلواب 
 مجيعا  ؟ االثننيولكن هل جيوز أن ينوي 

سجد ، وال حرج ، أن اإلنسان يدخل املسجد فيصلي الفريضة ناويا  الفريضة وُتية امل: ال بأس ، نظري ذلك : اجلواب 
 "حصل ، فيحصل له األجران  دألن املقصود أن يدركه هذا اليوم املعني صائما  وق

 [انظر شر  بلوغ املرام ُتت حديث الباب ]                                                                          
 

************* 
 برب فضل ليلا القهللر, هالحّث  لى طلامر
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 بيرن  حلمر هأر رف أهقرت طلامره 
 

َي الّلُه َعْنهما َأن  ريَجاال  ميْن َأْصَحابي الن يبي   َلَة اْلَقْدري يفي اْلَمَنامي  J َعني اْبني ُعَمَر َرضي ري . أُُروا لَي ْ . يفي الس ْبعي اأَلَواخي
َفَمْن َمرَن   َ َحرِّيَدَمر, فَدْلَيَ َحر َهر ِفل . ِع اأَلَهاِخرِ َأَرى  ر ْؤيَرم ْم َقهلْل  َدَ اطََأْت ِفل الس اْ »: Jفَ َقاَل َرُسوُل الّلهي 
َمر. َأَرى  ر ْؤيَرم ْم ِفل اْلَمْرِر اأَلَهاِخرِ » :Jفَ َقاَل الن يبي  : ويف رواية   .« الس ْاِع اأَلَهاِخرِ   فَرْطل ا  َهر ِفل اْل ِْ ِر ِ هدْ

». 
َي الّلُه عنه أَ و  َلَا اْلَقهلْلرِ »: قَالَ  J ن  َرُسوَل الّلهي َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي فَأ ْ ِسي د َمر . ث م  أَيْدَقتَِهل بَدْمم  َأْهِلل. أ رِيت  لَيدْ

 .رواه مسلم   .« فَرْلَ ِمس  َهر ِفل اْلَمْرِر اْلَبَ اِبرِ 
 

 :لبا الحهلليثين 
إهن ا يف الس بع األواخ ر : أن ه قي ل هل م يف املن ام واملقصود ، من الرؤيا " أريوا " بضم أوله على البناء للمجهول وأصلها :  أ ر ها

. 
 َُ َلَا اْلَقهلْل  .وسيأيت سبب تسميتها هبذا االسم ، بفتح القاف وأما الدال ففيها الوجهان الفتح واإلسكان : رلَيدْ
نس ول يس الع دد وج اءت هن ا ب اإلفراد م ع أن ال ذين رأوا أكث ر م ن واح د ألن املقص ود اجل ، املقصود الرؤيا املنامية :  ر ْؤيَرم م

 .واملراد مرائيكم ، فهي ليست رؤيا واحدة 
 .أصله أن يطأ الرجل برجليهي مكان وطء صاحبه واملعىن توافقت لفظا  ومعىن :   َدَ اطََأتْ 
 [غرب : أنظر النهاية يف غريب احلديث ُتت مادة ]    .      ا البواقي وهي األواخر مجع غابر واملقصود هب:  اْلَبَ اِبر

 
 :  ائهلل الحهلليث  ن ف
- :اخ لف أهل الملم فل ساب  سميا ليلا القهللر بمذا االسم هأشمر األق ال ق الن  -1

ألن ، واملراد التقدير اخل اص ال التق دير الع ام ، ألنه يُ َقد ر فيها ما يكون يف تلك السنة إىل مثلها من السنة القادمة :  األهل
[  1: ال دخان ] "  فيمر يمرق مل أ در حهديم" هلذا القول قوله تعاىل  ويشهد، العام متقدم على خلق السموات واألرض 

وعكرم ة  وه و ق ول مجاع ة م ن املفس رين كمجاه د، وه ذا ه و الص حيح : قال ابن الق يم : يفرق فيها أمر السنة : قال قتادة 
 .وبه قال عبدالرزاق يف تفسريه 

فلعظ  م تل  ك الليل  ة [  14: األنع  ام " ]  ه ددر قددهللرها اهلل حددب قددهللرش: " امل  راد بالق  در هن  ا التعظ  يم ومن  ه قول  ه تع  اىل :  الثددر ل
واملعىن أهنا ذات قدر عند اهلل ع ز وج ل لن زول الق رآن فيه ا ون زول املالئك ة ون زول الربك ة والرمح ة واملغف رة ، مسيت هبذا االسم 
 .وال مانع من مجع السببني ، ومضاعفة الثواب 
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ألواخ  ر م  ن رمض  ان ه  ي أرج  ى م  ا تك  ون في  ه ليل  ة الق  در والس  بع األواخ  ر عل  ى ح ديث اب  ن عم  ر دلي  ل عل  ى أن الس  بع ا -6
وسيأيت مزيد بي ان يف أرج ى ، الصحيح تبدأ من ليلة أربع وعشرين وقد نقول من ليلة ثالث وعشرين باعتبار نقصان الشهر 

 .  الليايل 
إليه  ا العب  د يف األم  ور الواقع  ة دون أن جي  زم  وفي  ه أن الرؤي  ا جي  وز أن يس  تند، لتم  اس ليل  ة الق  در إيف احل ديث احل  ث عل  ى  -1

وال ب أس أن يتح رى م ا يك ون منه ا كم ا وق ع م ن الص حابة هن ا حي ث ق ال ، هبا جزما  تاما  الحتمال وقوع الرؤيا من عدمها 
يف الرؤي  ا خمالف  ة حلك  م ش  رعي وأيض  ا  ال تك  ون م  ن تالع  ب  بش  رط أال يك  ون"  أرى رؤيددرمم قددهلل   اطددأت: " Jهل  م الن  يب 

  .شيطان ال
 

************** 
 

َي الّلُه عنه قَالَ  مُث  اْعَتَكَف . اْعَتَكَف اْلَعْشَر اأَلو َل ميْن َرَمَضانَ  J إين  َرُسوَل الّلهي : َعْن َأِبي َسعييد  اخْلُْدريي  َرضي
ري  . اْلَعْشَر اأَلْوَسطَ  َا َحصي يةي اْلُقب ةي  َفَأَخذَ : قَالَ . يفي قُ ب ة  تُ رْكيي ة  َعَلى  ُسد هتي رَي بيَيديهي فَ َنح اها يفي نَاحي مُث  َأْطَلَع . احلَْصي

ْنُه فَ َقالَ . رَْأَسُه َفَكل َم الن اسَ  َلاَ . ِإ ِّل اْ َ َهْمت  اْلَمْرَر اأَله لَ »: َفَدنَ ْوا مي ِذِش الل يدْ ث م  اْ َ َهْمت  . أَْلَ ِمس  ه 
َفَمْن َأَحب  ِ ْهه ْم َأْن يَدْمَ ِهَف . ِإ د َمر ِفل اْلَمْرِر اأَلَهاِخرِ : ِقيَل ِللفَ . ث م  أ  ِيت  . اْلَمْرَر اأَلْهَس َ 

َلَا ِهْ ر , َهأَ ِّل َأْسب هلل  َصِايَح َدَمر ِفل ِطين  َهَ رف  »: قَالَ . فَاْعَتَكَف الن اُس َمَعهُ  «فَدْليَدْمَ ِهفْ  «  َهِإ ِّل أ رِي د َمر لَيدْ
َلةي إيحْ  دُ . َدى  َوعيْشرييَن، َوَقْد قَاَم إيىَل  الص ْبحي َفَأْصَبَح ميْن لَي ْ َفأَْبَصْرُت الط نَي . َفَمطََرتي الس َماُء فَ وََكَف اْلَمْسجي

، َوَجبييُنُه َوَرْوثَُة أَْنفيهي فييهيَما الط نُي َواْلَماءُ . َواْلَماءَ  نَي فَ رََغ ميْن َصالَةي الص ْبحي َلةُ . َفَخرََج حي إيْحَدى   َوإيَذا هيَي لَي ْ
ري  َن اْلَعْشري اأَلَواخي    .َوعيْشرييَن مي

 ( إن الذ   طلب أ ر ا: ) أتاه جربيل بعد العشر األول واألواسط وقال له : وعند البخاري 
َلَا اْلَقهلْلِر ث م  أ ْ ِسي د َمر»: قَالَ  Jَعْن َعْبدي الّلهي ْبني أُنَ ْيس  ، َأن  َرُسوَل الّلهي  و رَاِ ل ص ْاَحَمر َأْسب هلل  َهأَ . أ رِيت  لَيدْ

َلَة َثاَلث  َوعيْشريينَ : قَالَ  «ِفل َ رف  َهِطين   فَاْنَصَرَف َوإين  أَثَ َر اْلَماءي َوالط نيي . Jَفَصل ى  بيَنا َرُسوُل الّلهي . َفُمطيْرنَا لَي ْ
َهتيهي َوأَْنفيهي   .رواه مسلم   .َثاَلَث وعيْشريينَ : يَ ُقولُ : وََكاَن َعْبُد الّلهي ْبُن أُنَ ْيس  : قَالَ . َعَلى  َجب ْ

َي الّلُه عنه قَالَ  وعن أِب َنْضَرةَ  يَر أَيدَُّمر »: فَ َقاَل . َخرََج َعَلى  الن اسي  J أن النيب: َعْن َأِبي َسعييد  اخْلُْدريي  َرضي
َلا  اْلَقهلْلرِ  َفَبرَف رَ  َ ِن َيْح َدق رِن َ َمم َمر . ْم ِبَمرَهِإ ِّل َخَرْ ت  أِلْخِارَم  . اله ر   ِإ  مر َمرَ ْت أ بِيَهْت ِلل لَيدْ

اْلَ ِمس  َهر ِفل ال  رِسَمِا َهالس رِبَمِا . فَرْلَ ِمس  هر ِفل اْلَمْرِر اأَلَهاِخِر ِ ْن رََ َضرنَ . فَده سِّي د َمر. الر ْيطَرن  
ن اإين ُكْم أَْعَلُم بيالْ : يَا أَبَا َسعييد  : قَاَل قُ ْلتُ « َهاْلَ رِ َساِ  ْنُكمْ . َأْجلَ : قَالَ . َعَددي مي : قَاَل قُ ْلتُ . حَنُْن َأَحق  بيَذليَك مي

َعُة َوالس ابيَعُة َواخْلَاميَسُة؟ قَالَ  َعةُ : َما الت اسي َدة  َوعيْشريين فَال يتي تَلييَها ثيْنتَ نْيي َوعيْشرييَن َوهيَي الت اسي فَإيَذا . إيَذا َمَضْت َواحي
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َوقَاَل اْبُن َخال د  . فَإيَذا َمَضى  ََخْس  َوعيْشُروَن فَال يتي تَلييَها اخْلَاميَسةُ . ْشُروَن فَال يتي تَلييَها الس ابيَعةُ َمَضْت َثاَلث  َوعي 
َماني (: َمَكاَن حَيْتَ ق اني )  .ََيَْتصي

لةي الَقْدري، فَتالحى  رُجالني لُيْخربَنا بلي Jَخرََج النيب  »: ُعبادَة بني الصاميتي قالوأما البخاري فرواه من حديث 
َخر ت  ألخِارَمم بليلِا الَقهلْلِر, فَ  حى  ف  ٌن هف ن فَرفد َمْت, ه سى  أن يه َن خيرا  : مَن املسلمنَي فقال

 .«لهم, فرلَ ِمس هر فل ال رسمِا هالسربمِا هال ر ساِ 
 

 :لبا األحرديث 
 .أي قبة صغرية من لبود :  قد ا ا   د رِْمي ا

 .هي الباب نفسه  :وقيل  لتقي الباب من املطر ،ظلة اليت تكون على الباب وشبهها هي امل:  س هلل  َِمر َ َلى  
 .أي قطر ماء املطر من سقفه :  فَد ََمَف اْلَمْسِبهلل

 .أي طرف أنفه ، ويقال هلا أرتبة األنف كما جاء يف رواية أخرى :  َرْهثَا  َأْ ِمال
ًي أي يطلب كل واحد من:  َيْح َدق رن  .ق هما حقه ويزعم أنه هو املُح
 .وهي املخاصمة واملنازعة واملشامتة ، أي وقعت بينهما مالحاة :  فَ  حى  

 
 : ن ف ائهلل األحرديث 

عشر يف البحث عن ليلة القدر حىت جاء جربيل وأخربه أهنا يف ال Jة االعتكاف واجتهاده ي  ني يف حديث أِب سعيد سُ  -4
 .ألحكام االعتكاف بإذن اهلل وسيأيت مزيد بيان . األواخر 

 
 يف حديث أِب سعيد ما يدل على أن ليلة القدر هي ليلة إحدى وعشرين ويف حديث عبداهلل بن أنيس -6

 .ما يدل على أهنا ليلة ثالث وعشرين وهذا يدل على أن ليلة القدر تنتقل كما سيأيت 
 

نه بشر وقد قال يف حديث سجود السهو حديث ابن أل Jعلى رسول اهلل  جائز يف هذا األحاديث بيان أن النسيان -1
هذا النسيان ال يكون يف ولكن "  إ مر أ ر برر  ثلهم أ سى ممر  هس ن فإكا  سيت فذمره ل" مسعود املتفق عليه 

الشرع إال ملصلحة كما يف سجود السهو وأيضا  يف أحاديث الباب ليجتهد العباد يف طلب ليلة القدر فهو خري لألمة مما 
يف حديث الباب حديث عبادة بن الصامت حينما رفعت ليلة  Jولذلك قال النيب  ، شك فيه ليجتهدوا يف العبادةال 

 "    سى أن يه ن خيرا  لهم" القدر بسبب املخاصمة 
 

بركة دليل على أن املخاصمة واملنازعة واجلدال سبب للعقوبة املعنوية وأهنا قد متحق "  تمَ فِ ف  حى ف ن فر  "  Jقوله  -1
 .الشيء 
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- :اُختلف يف تعيني هذه الليايل على قولني "  ال مس هر فل ال رسما هالسربما هال ر سا"  Jقوله  -1
ليلة ست  هي واخلامسة ، ليلة أربعة وعشرين هي والسابعة ، أن الليلة التاسعة هي ليلة اثنتني وعشرين:  الق ل األهل

 . كما يف حديث الباب  بو النضروعشرين وهذا هو تفسري أِب سعيد حينما سأله أ
ليلة وعشرين  هي واخلامسة ، ليلة سبع وعشرينوالسابعة هي ،  أن الليلة التاسعة هي ليلة تسع وعشرين:  الق ل الثر ل

جاء و واحلديث متفق عليه "  ال مس هر ليلا القهللر فل المرر األهاخر  ن ر ضرن " :  Jويؤيد هذا التفسري قول النيب 
 . وسيأيت الكالم عن هذا احلديث(  فل ال  ر  همر )عند البخاري 

 
ومع ه أص حابه يب ني   مث العشر األواسط مث العشر اأُلخر التماسا  لليل ة الق درالعشر اأُلَول من رمضان  J اعتكاف النيب -2

 . وقد بني  القرآن والسنة فضائل تلك الليلة ، قدر وفضل ليلة القدر عندهم 
 فمن اله رب  –أ  

َلِا اْلَقهلْلرِ : " ع اىل قال ت َلا  اْلَقهلْلرِ ( 4) ِإ  ر  َأ َزْلَهرش  ِفل لَيدْ دٌر  ِّدْن َألْدِف َشدْمر  ( 6) َهَ ر َأْدرَاَك َ ر لَيدْ َلا  اْلَقدهلْلِر َخيدْ  َددز ل  (َ 3)ليدْ
 .[س رة القهللر] (" 4)ِع اْلَمْبِر َسَ ٌو ِهَل َح  ى َ ْطلَ ( 5)اْلَمَ ِئَها  َهالرُّهس  ِفيَمر بِِإْكِن رَبِِّمم  ِّن م لِّ َأْ ر  

 
 :فمن فضرئلمر فل هذش الس رة 

 .أنزل فيها القرآن الذي هو أفضل الكتب  -4
 ".ليلا القهللر  ه ر أدراك  ر : "عظم شأهنا وجاللة قدرها كما يف قوله تعاىل  -6
 .رها أهل العلم بثالث ومثانني سنة وأربعة أشهر خري من ألف شهر وقد   - 1

 .املالئكة والرمحة فيها نزول -1
 . وصفها بأهنا سالم كلها وخري كلها ال شر فيها -1
 .أن اهلل أنزل يف فضلها سورة تتلى إىل يوم القيامة  -2

 :هأ ر  ن الس ه ا _ ب 
 "   ن قرو ليلا القهللر إيمر ر هاح سربر  غمر لال  ر  قهللو  ن ك اال ":  قال Jعن أِب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب ف
 متفق عليه                                                                                                                 

 .إي بالصالة والقراءة والذكر والدعاء :  قرو ليلا القهللر
 .، واحتسابا  أي لألجر والثواب  إميانا مبا أعده اهلل من الثواب للقائمني يف هذه الليلة العظيمة:  إيمر ر هاح سربر  

 

************ 
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َلَا اْلَقهلْلِر ِفل اْلَمْرِر اأَلَهاِخِر ِ ْن رََ َضرنَ »: Jقَاَل َرُسوُل الّلهي : َعائيَشَة َرَضَي الّلُه َعْنها قَاَلتْ      «اْلَ ِمس  ا لَيدْ
 (فل ال  ر  همر )  وعند البخاري

 
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

- :ملم فل  ميين ليلا القهللر اخ لف أهل ال -1
 ."اختلف يف تعيينها على أربعني قوال  أوردهتا يف فتح الباري" :ابن حجر يف بلوغ املرام وكذلك يف الفتح  قال احلافظ 
 .هليلا القهللر فل المرر األهاخر  ن ر ضرن  -
 :هيهللل  لى كلا  

 .رواه البخاري ومسلم "  األهاخر  ن ر ضرن حرها ليلا القهللر فل المرر : " قال  Jحديث عائشة أن النيب  – 4
 .رواه مسلم"  ال مس هر فل المرر األهاخر: " حديث ابن عمر مرفوعا   – 6
 " يف مجيع السنة: واتفقوا على أن ليلة القدر يف شهر رمضان إال أبا حنيفة فإنه قال : "  611/  4قال يف اإلفصا   
 
 .ديا , هالثرلثا , هال ر سا , هالسربما , هال رسما هالمررهن الحر: هأه رر المرر األهاخر آمهللهر ههل  -

 :  هيهللل  لى كلا 
 "  حرها ليلا القهللر فل ال  ر  ن المرر األهاخر  ن ر ضرن: " قال  Jحديث عائشة أن رسول اهلل  – 4

 .رواه البخاري                                                                                                            
ليلا القهللر فل  رسما  اقى , فل سربما  اقدى , فدل خر سدا " : ق ال  Jحديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب  – 6

 .متفق عليه  "فل  سع يمضين : " هفل رهايا "  اقى 
 
 هل  ه ن ليلا القهللر ثرب ا فل ليلا  ميها  ن األه رر أو أ مر  ه قل ؟  -

: ليل ة إح دى وعش رين آك دها مث ليل ة ث الث وعش رين ، وق ال  مال ك : فق ال الش افعي : " ..  611/ 4قال يف اإل فصا  
 "ليلة سبع وعشرين : ليايل اإلفراد من العشر األواخر كلها سواء ، وقال أمحد 

ين ، وعام ا  ليل ة تس ع وعش رين والصحيح أهنا تنتقل فتكون عام ا  ليل ة إح دى وعش ر : "  2/116قال ابن عثيمني يف املمتع 
 وعاما  ليلة َخس وعشرين ، وعاما  ليلة أربع وعشرين ، وهكذا ألنه ال ميكن مجع األحاديث الواردة إال

عل ى ه ذا الق ول لك ن أرج ى اللي ايل ليل ة س بع وعش رين ، وال تتع ني فيه ا كم ا يظن ه الن اس فيب ين عل ى ظن ه ه ذا ، أن جيته د  
 "واها من الليايل فيها كثريا  ويفرت فيما س
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مسع  ت أِب  ب  ن كع  ب : عل  ى أن آك  دها ليل  ة س  بع وعش  رين ، م  ا رواه أمح  د ومس  لم ع  ن  زر ب  ن حب  يش ق  ال  ه مددر يددهللل 
واهلل ال  ذي ال إل  ه إال ه  و : م  ن ق  ام الس  نة أص  اب ليل  ة الق  در ، فق  ال ُأَِبْ : وقي  ل ل  ه إن عب  داهلل ب  ن مس  عود يق  ول : " يق  ول 

بقيامه ا ، ه ي ليل ة س بع  Jستثين واهلل إين ألعلم أي ليلة هي ، هي الليلة اليت أمرنا رسول اهلل ي إهنا لفي رمضان ، حيلف ما
 "وعشرين ، وأمارهتا أن تطلع الشمس يف صبيحة يومها ال شعاع هلا 

نس يتها رأيت ليل ة الق در مث أ: " قال  Jما رواه أمحد ومسلم عن عبداهلل بن أنيس أن رسول اهلل  ه مر يهللل  لى أ مر  ه قل
مث انص رف وإن أث ر امل اء  Jفمطرن ا يف ليل ة ث الث وعش رين ص لى بن ا رس ول اهلل : وأراين صبيحتها أسجد يف ماء وط ني ق ال 

 .ثالث وعشرين : فكان عبداهلل أنيس يقول : زاد مسلم " والطني على جبهته وأنفه 
 "عشرين من العشر األواخر فإذا هي ليلة إحدى و : " وكذلك حديث أِب سعيد السابق حيث قال أبوسعيد 

 الحهما  ن إخمرف  ليلا القهللر  -
 . ليجتهد املسلم يف طلبها كما أخفيت ساعة اجلمعة ، واسم اهلل األعظم وغري ذلك

 

************ 
َي الّلُه َعْنهُ : زير  ْبَن ُحبَ ْيش  يَ ُقولُ عن  َمْن يَ ُقمي : َمْسُعود  يَ ُقولُ  إين  َأَخاَك اْبنَ : فَ ُقْلتُ . َسأَْلُت ُأَِب  ْبَن َكْعب  َرضي

َلَة اْلَقْدري  ْب لَي ْ َُه الّلهي أَرَاَد َأْن الَ يَ ت كيَل الن اسُ : فَ َقالَ . احلَْْوَل ُيصي َوأَن  َها يفي . أََما إين ُه َقْد َعليَم أَن  َها يفي َرَمَضانَ . َرمحي
ري  َلُة َسْبع  َوعيْشريي. اْلَعْشري اأَلَواخي َلُة َسْبع  َوعيْشريينَ . مُث  َحَلَف الَ َيْسَتْثيني . نَ َوأَن  َها لَي ْ بيَأي  َشْيء  : فَ ُقْلتُ . أَن  َها لَي ْ

  . اأَن  َها َتْطُلُع يَ ْوَمئيذ ، الَ ُشَعاَع هلََ  J بياْلَعاَلَمةي، أَْو بياآليَةي ال يتي َأْخبَ َرنَا َرُسوُل الّلهي : تَ ُقوُل َذليَك؟ يَا أَبَا اْلُمْنذيري قَالَ 
 رواه مسلم

 
 :لبا الحهلليث 
 "إن شاء اهلل " فلم يقل عقب ميينه  ، أي جزم يف حلفه بال استثناء فيه:  َحَلَف الَ َيْسَ ْثِهل

  
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

 .ليلة القدر يف نفوس الصحابة وكيف كانوا يتحروهنا ويتباحثون يف أمرها  قدر يف احلديث بيان -4
- :يلي  من عالمات ليلة القدر فمن عالمات ليلة القدر مالعالمة يف احلديث بيان  -6

 أخرب أن من عالماهتا أن الشمس تطلع  Jأن النيب : " حديث ُأِب بن كعب  ما جاء يف حديث الباب:  األهلى
 " مثل الطست " ويف رواية ألمحد من حديثه " صبيحتها ال شعاع هلا 

ليلدا القدهللر ليلدا طلقدا ال حدررة " : ق ال   Jمي ة والطيالس ي أن الن يب  ما ثبت من حديث ابن عباس عن د اب ن خز :  الثر يا
 "هال برردة ,  صا  الرمس ي  مر حمراف  ميما 
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ليلا القهللر ليلا بلبدا ال حدررة هال بدرردة : " قال  Jما ثبت عند الطرباين من حديث واثلة بن األسقع أن النيب  : الثرلثا 
 ", هال ير ى فيمر بهبم 

وأراين صبيحتها أسجد : " ...  Jثبت يف صحيح مسلم  من حديث عبد اهلل ابن أنيس السابق قال النيب  ما :  الرابما
مث انصرف وإن أثر املاء والطني على جبهته  فمطرنا ليلة ثالث وعشرين صلى بنا رسول اهلل : يف ماء وطني ، قال 

 . وملسلم أيضا  من حديث ابن عمر حنوه" وأنفه 
 

************ 
 
َي الّلُه عنه قَالَ عَ  َلَة اْلَقْدري عيْنَد َرُسولي الّلهي : ْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي أَيُّه ْم َيْذم ر  ِحيَن طََلَع »: فَ َقالَ   َتَذاَكْرنَا لَي ْ

, َهه َ  ِ ْثل  ِشبِّ َ ْمَها ؟  .رواه مسلم    .«اْلَقَمر 
                                                                                                                                           

 
 :لبا الحهلليث 

 .الشق هو النصف ، واجلفنة هي القصعة :  ِشبِّ َ ْمَها
 

 : ن ف ائهلل الحهلليث 
 . يف احلديث تشبيه القمر حني طلع ليلة القدر بشق جفنة أي بنصف قصعة  -4

 "ك عند طلوعه إال يف أواخر الشهر يكون كذل اخر الشهر ألن القمر الإشارة إىل أهنا تكون يف أو فيه :" قال القاضي 
 [( 4470)حديث (  8)انظر شر  النووي اجمللد ]                                                                

  ركا يق ل  ن أدرك ليلا القهللر ؟ -6
اللمم إ ا  م   حب المم  : " ق لل : يارسول اهلل إن وافقتها فبم أدعو ؟ قال : لت عن عائشة رضي اهلل عنها  قا

 . رواه أمحد وابن ماجة ، وللرتمذي مبعناه وصححه "فر ف  هى 
 

************ 
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 م رب اال  هرل 
 

 برب ا  هرل المرر األهاخر  ن ر ضرن
 
َها َأن  الن يبي  و  َي الّلُه َعن ْ َر ميْن َرَمَضانَ   J َعْن َعائيَشَة َرضي . َحىت   تَ َوف اُه الّلُه َعز  َوَجل  . َكاَن يَ ْعَتكيُف اْلَعْشَر اأَلَواخي

 .مُث  اْعَتَكَف أَْزَواُجُه ميْن بَ ْعديهي 
،  Jكان النيب  »: أِب ُهريرَة رضَي اهللُ عنه قالوعند البخاري من حديث  يَعتكيُف يف كل  رمضان  َعشرَة أيام 

 .«كان العاُم الذي قُبيَض فيه اعتَكَف عشريَن يوما    فلما
 

 :لبا الحهلليث 
ي دل عل ى احل بس واملن ع ، : مأخوذ من َعَكَف وهو لزوم الش ئ ، يق ول اب ن ف ارس وغ ريه :" اال  هرل لبا : اال  هرل 

 .وحيبسون أنفسهم عليها أي يالزموهنا[  418: األعراف ] " يَدْمه م  َن َ َلى َأْصَهرو  ل م ْم : "ومنه قوله تعاىل 
 .لزوم مسجد لطاعة اهلل تعاىل فيه : هشر ر  

 
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

 .مشروعية االعتكاف وهو سنة دل على هذا الكتاب والسنة واإلمجاع ، إال من نذر أن يعتكف فهو واجب يف حقه  -4
 : هيهللل  لى  رره ي ال 

 [487: البقرة "]  َ رِمم  َن ِفل اْلَمَسرِ هللِ  َهالَ  د َارِشر هه ن  َهَأ   مْ : "  قوله تعاىل -أ
يف الص حيحني م ن ح ديث اب ن عم ر وح ديث أِب س عيد وح ديث عائش ة، واعتك ف  Jوأما السنة فقد ثبت اعتكافه  -ب

 . يف حديث البابأصحابه بعده ، وأزواجه أيضا  كما 

عل ى أن االعتك اف س نة ال جي ب عل ى الن اس فرض ا  وأمجع وا ( : "    11ص  ) قال ابن املنذر يف اإلمجاع  : وأما اإلمجاع  -ج
 "إال أن يوجبه املرء على نفسه نذرا  فيجب عليه 

 .هأ ر  ن  ذر أن يم هف فيبب  ليال أن ي فل بهذرش , فرال  هرل فل حقال ها ب  -
 .رواه البخاري " من نذر أن يطيع اهلل فليطعه : " قال  Jحديث عائشة أن النيب : هيهللل  لى كلا 
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 "وأمجعوا على أنه إذا كان نذرا  وجب الوفاء به : "  612/ 4بن هبرية يف اإل فصا  قال ا
 
يؤخ   ذ م   ن ه   ذا احل   ديث وغ   ريه م   ن األحادي   ث كم   ا س   يأيت أن م   ن ش   روط االعتك   اف أن يك   ون يف مس   جد وب   ه ق   ال  -6

ول و ج از االعتك اف يف البي ت وأص حابه وأزواج ه إمن ا اعتكف وا يف املس جد  Jأن الن يب : مجهور العلماء ومما يدل على ذل ك 
أو ، وأم ا اعتك اف امل رأة يف بيته ا ، لفعلوه ولو مرة واحدة السيما وأن النساء حيتجن البيوت ومع ذل ك اع تكفن يف املس جد

وي دل عل ى ذل ك ، االعتكاف يف املصليات اليت ال تق ام فيه ا الص لوات اخلم س ك ل ه ذا ال يس مى اعتكاف ا  عل ى الص حيح 
 [487: البقرة " ]  الَ  د َارِشر هه ن  َهَأ   ْم َ رِمم  َن ِفل اْلَمَسرِ هللِ هَ : " قوله تعاىل 

 :هي خذ  ن هذش اآليا أ ران  
الب د أن يك ون االعتك اف يف مس جد ج امع ، فاآلي ة ش املة : أن االعتكاف يصح يف أي مسجد خالفا  مل ن ق ال : األهل 

وإن اعتك ف يف أي مس جد وج ب ، ُتصلى فيه اجلمع ة أفض ل لكل مسجد تقام فيه صالة اجلماعة واالعتكاف يف مسجد 
 .عليه اخلروج للجمعة 

 "وأمجعوا على أنه جيب على املعتكف اخلروج إىل اجلمعة : "  612/ 4قال ابن هبرية يف اإلفصا  
 .اتفاق العلماءوهو من مفسدات االعتكاف ب، نقل ابن املنذر اإلمجاع على أن املراد باملباشرة يف اآلية اجلماع :  الثر ل

والطهارة من احلدث ، والنية ، والتمييز ، والعقل ، اإلسالم : ] وأما شروط االعتكاف األخرى على وجه اإلمجال هي 
 [األكرب فاحلائض والنفساء واجلنب ال ميكثون يف املسجد 

 ال أشددمرهر  لددى أقدد    هددرل ؟ ددهللة ل أقددلا مددب أهددل الملددم  لددى أن اال  هددرل الحددهلل ألمثددرش هاخ لمدد ا فددل  -
 :ق الن
 .ولو حلظة : قال يف الفروع  ،وبه قال احلنابلة  أن أقله ما يسمى به البثا  معتكفا  ،:  األهل
 .أن أقله يوم أو ليلة : واهلل أعلم  الرا   الثر ل هه  هالق ل

 : هيهللل  لى كلا 
اهلي   ة أن اعتك   ف ليل   ة يف كن   ت ن   ذرت يف اجل:ق   ال  Jأن عم   ر س   أل الن   يب " ح   ديث اب   ن عم   ر رض   ي اهلل عنهم   ا  -أ

فركهددب " :  Jمتف  ق علي  ه ، ويف رواي  ة مس  لم أن  ه ن  ذر اعتك  اف ي  وم ، فق  ال "  أهل بهددذرك: " املس  جد احل  رام ، ق  ال 
 .وهذا أقل ما ورد يف السنة "  فر  هف ي  ر  

قص د االعتك اف  أن الصحابة كانوا يرتددون على املسجد النتظ ار الص الة واخلطب ة والعل م وغ ري ذل ك ومل ي رد ع نهم -ب
 .واشتهر عند الصحابة  J، ولو وردت مشروعية االعتكاف أقل من يوم ألمر به النيب 

معل وم أن الص وم ال يك ون يف و  واخ تالفهم يف ذل ك الص وم م ع االعتك اف أو عدم ه ما ورد عن الصحابة يف اش رتاط -ج
 .يوم أو ليلة واهلل أعلم االعتكاف  وعلى هذا فأقل، أقل من يوم 

 
 :عشرين يوما   Jاخُتلف يف سبب اعتكاف النيب  " فلمر مرن المرو الذ  قام فيال ا  هف  ررين" قوله  -3
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َعليم بانقضاء أجله فأراد أن يستكثر من أعمال اخلري ليبني ألمته االجتهاد يف العمل وخاصة يف أواخر  Jألنه :  فقيل
 .األعمار ليلقى املسلم ربه على خري أحواله 

كان يعارضه بالقرآن يف كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه   –عليه السالم  -هو أن جربيل السبب : هقيل 
 .عارضه مرتني فلذلك اعتكف قدر ما حيتاجه إلمتام عرض القرآن مرتني 

 هذا ومال إىل، مل يعتكف يف العام الذي قبله ألنه كان مسافرا  فاعتكف عشرين يوما  عن العامني  Jألن النيب : هقيل 
كان يعتكف العشر األواخر   Jأن النيب : " القول ابن حجر واستدل حبديث أِب بن كعب عند أِب داود والنسائي أنه قال 

 " فلما كان العام املقبل اعتكف عشرين ، فسافر عاما  فلم يعتكف ، من رمضان 
 

************* 
 برب   ى يهللخل  ن أراد اال  هرل فل  م همال

 
َها قَاَلتْ َعْن َعائيَشَة  َي الّلُه َعن ْ . مُث  َدَخَل ُمْعَتَكَفهُ . إيَذا أَرَاَد َأْن يَ ْعَتكيَف، َصل ى  اْلَفْجرَ  Jَكاَن َرُسوُل الّلهي : َرضي

ري ميْن َرَمَضانَ  ، ُه أََمَر خبييَبائيهي َفُضريبَ َوإين   َوأََمَر . َبائيَها َفُضريبَ َفَأَمَرْت َزيْ َنُب خبيي . أَرَاَد االْعتيَكاَف يفي اْلَعْشري اأَلَواخي
آْلِار  »: فَ َقالَ . اْلَفْجَر، َنظََر فَإيَذا اأَلْخبيَيةُ  J فَ َلم ا َصل ى  َرُسوُل الّلهي . خبييَبائيهي َفُضريبَ  J َغي ْرُها ميْن أَْزَواجي الن يبي  

ْعتيَكاَف يفي َشهْ . َفَأَمَر خبييَبائيهي فَ ُقو ضَ  «  ِرْدَن؟   .َحىت   اْعَتَكَف يفي اْلَعْشري اأَلو لي ميْن َشو ال  . ري َرَمَضانَ َوتَ َرَك اإلي
فاستأذنَ ْتُه عائشُة فأذيَن هلا، وسألْت حفصُة عائشَة أن َتستأذيَن هلا ففَعَلْت، فلّما رأْت ذلَك : )وعند اخلاري 

َ هلا  ........ (زينُب بنُت َجحش  أَمَرت ببناء  فُبيني

 
 :لبا الحهلليث 

 .املقصود به موضع اعتكافه يف املسجد  : َمال  ْمَ هَ 
ويكون على عمودين أو ثالثة أو ، واجلمع أخبية ، وقد يكون من شعر ، اخلباء ما يُعمل من وبر أو صوف :  ِبِ َارئال

 .أكثر من ذلك 
ر هر ِ ْن َأْزَهاِج اله ِالِّ  فالقصة ، ألزواج هنا ومها عائشة وحفصة الرواية األخرى عند البخاري بي نت املقصود با:  J َهَأَ َر َغيدْ

 .زينب وعائشة وحفصة رضي اهلل عنهن  Jتدور على ثالثة من أزواج النيب 
 .والرب املقصود به الطاعة ، جاء باملد هنا وهو استفهام إنكاري :  آْلِار    رِْدنَ 
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 : ن ف ائهلل الحهلليث 

، استدل به من قال أن االعتكاف يبدأ من أول النهار " الإكا أراد أن يم هف صلى المبر ثم دخل  م هم"  اقوهل -1
مسألة مىت يدخل املعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر ومىت َيرج من معتكفه  : وهذه املسألة اختلف فيها أهل العلم وهي

 ؟ 
   ى يهللخل المم هف   ْمَ َهَمال ؟ –أ 

 .، وبه قال مجهور العلماء منهم األئمة األربعةأنه يدخل بعد غروب الشمس ليلة احلادي والعشرون :  الق ل األهل
اعتك  ف العش  ر األول م  ن رمض  ان مث اعتك  ف العش  ر األواس  ط  Jأن الن  يب " حب  ديث أِب س  عيد املتف  ق علي  ه : ا هاسدد هللل 

  مث اعتك  ف العش  ر األواخ  ر طلب  ا  لليل  ة الق  در ، وليل  ة الق  در تُرج  ى يف أوت  ار العش  ر األواخ  ر ومنه  ا ليل  ة احل  ادي والعش  رون
فيستحب أن يدخل معتكفه قبل غروب الش مس ليل ة إح دى وعش رين ح ىت ال تف وت علي ه ه ذه الليل ة طلب ا  لليل ة الق در 

. 
 .أنه يدخل معتكفه بعد صالة الصبح ، وهذا رواية عن اإلمام أمحد :  الق ل الثر ل 
 " خل معتكفه إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث د"  Jعائشة أن النيب  الباب حبديث:  هاس هللل ا 
أن املقصود حبديث عائشة أنه انقط ع يف معتكف ه واختل ى بنفس ه بع د ص الة الص بح ، ال أن ذل ك  : قال مجهور العلماء  

 .كان وقت ابتداء اعتكافه ، وقول اجلمهور هو األحوط واهلل أعلم 
   ى ي رج المم هف  ن  م همال ؟_ ب 

 .، قال به بعض العلماء أنه َيرج عند خروجه لصالة العيد :  الق ل األهل
 .أنه َيرج بعد غروب الشمس ليلة العيد، وبه قال مجهور العلماء: واهلل أعلم  الرا  والقول 
 .والشهر يزول بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، أن العشر تزول بزوال الشهر :  هال مليل

 
ه موض  عا  خاص  ا  م  ن املس  جد ينف  رد في  ه م  دة في  ه دلي  ل عل  ى ج  واز اخت  اذ املعتك  ف لنفس  "  ربأ ددر ب ارئددال فض دد"  اقوهل    -6

 .اعتكافه بشرط أال يضي ق على الناس 
 

 :لفعلهن  Jاختُلف يف سبب إنكار النيب " آلار  ردن "  Jقوله   -1
 .لقرب منه فمن أجل ذلك أنكر عليهنأن يكون احلامل على اعتكافهن هو غريهتن عليه فأردن ا Jخاف النيب :  فقيل
 Jفلم  ا رأى الن  يب ، ن ألن م  ن مقص  ود االعتك  اف أن يتخل  ى املعتك  ف ع  ن األزواج ومتعلق  ات ال  دنيا أنك  ر عل  يه:  هقيددل

 .أخبية أزواجه صار كأنه يف منزله فأنكر عليهن 
مل  ا أذن لعائش  ة وحفص  ة رض  ي اهلل  Jف  النيب ، ألن  ه خ  اف أن يض  يقن ب  أبنيتهن عل  ى املص  ل ني  Jأنك  ر عل  يهن الن  يب :  هقيددل

 .خفيفا  فلما جاءت زينب خشي أن يضيق املسجد على املصلني عنهما كان األمر 
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  Jأذن هل ن وك ان ه ذا فع ل أزواج ه بع د وفات  ه  Jاحل ديث دلي ل عل ى مش روعية االعتك اف للنس اء يف املس جد ألن الن  يب  -1
، املص لحة  ولكن هذا مشروط ب أمن الفتن ة عل ى امل رأة ألن درء املفس دة مق د م عل ى جل ب، كما يف حديث عائشة السابق 

وأيض  ا ، حل  ديث الب  اب حي  ث اس  تأذنت عائش  ة وحفص  ة رض  ي اهلل عنهم  ا  والب  د للم  رأة أن تس  تأذن زوجه  ا يف االعتك  اف
ال يحل ال رأة أن  ص و هزه مر شرههلل إال بإك ال , هال  أكن فدل بي دال : " كما يف حديث أِب هريرة  Jيدل عليه قول النيب 

التط  وع واالعتك  اف س  نة وطاع  ة ال  زوج واجب  ة ، ومل  ا يف ذل  ك م  ن تفوي  ت حل  ق  متف  ق علي  ه ، وذل  ك ألن ص  وم"  إال بإك ددال
/ 7ق ال امل رداوي يف اإلنص اف ، وأيضا  أمجع أهل العلم على أن ه ال ب د للزوج ة م ن أن تس تأذن زوجه ا باالعتك اف ، الزوج 
 "بال نزاع "   174

 
، أه ل العل م عل ى ج واز االعتك اف بغ ري ص وم اس تدل ب ه بع ض "  ح ى ا  هف فل المردر األ َهل  دن شد ال"  اقوهل -1

ومس ألة ه ل يص ح االعتك اف م ن غ ري ص وم ، اعتكف العش ر اأُلَول م ن ش وال وأوهل ا عي د الفط ر وص ومه حم رم  Jألن النيب 
- :اختلف أهل العلم فيها على قولني 

 .أنه يصح االعتكاف بال صوم : واهلل أعلم   هاألر  
 : هيهللل  لى كلا 

 .فاآلية عامة يف مجيع األوقات ومل يشرتط الصوم[  487: البقرة " ] َهَأ   ْم َ رِمم  َن ِفل اْلَمَسرِ هللِ : "  قوله تعاىل – أ
 فركهدب فدر  هف ي  در  : "  Jحديث ابن عمر عند مسلم أن عمر نذر أن يعتكف يوما  يف اجلاهلي ة فق ال ل ه الن يب  – ب
 .ولو كان الصوم شرطا  ملا صح االعتكاف بليل ( يوما  ) بدل ( ليلة )  ومل يأمره بالصيام ، ويف الرواية  املتفق عليها" 
وم ا ، رواه ال دارقطين واحل اكم " نفس ه  ل يس عل ى املعتك ف ص يام إال أن جيعل ه عل ى" آثار الصحابة كابن عباس ق ال  – ج

 .ورد أيضا  عن علي عند ابن أِب شيبة وكذا ورد حنوه عن ابن مسعود عند ابن أِب شيبة 
 
، يدل على أن االعتكاف مسنون يف رمضان وغريه من الشهور  " ح ى ا  هف فل المرر األ َهل  ن ش ال"  اقوهل -2

 .وبه قال مجاهري العلماء ، ولكنه يتأكد يف رمضان ويتأكد تأكدا  آخر يف العشر األواخر من رمضان 
 .له حيث قضى هذه السنة ملا تركها لعذر من إثبات العمل الذي يعم Jويف هذا الرواية بيان ما كان عليه النيب 

 

************* 
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 برب ال َيهللخ ل  الايَت ِإالّ ِلحر ا  
 

ُل رأَسُه وهَو »: قالت Jعائشَة رضَي اهلل عنها َزوَج النيب  عن  وإْن كان رسوُل اهللي صلى اهلل عليه وسلم لَُيْدخي
ُلُه، وكان ال َيْدُخُل البيَت إيال وََكاَن الَ َيْدُخُل اْلبَ ْيَت إيال  )وملسلم   .« حلاجة  إيذا كان معتكيفا  يف املسجدي فأَُرج 

ْنَساني  َاَجةي اإلي  (  حلي
 

 :لبا الحهلليث 
 .ترجيل الشعر هو تسرحيه :  أ رَ ِّل ال

 
 : ن ف ائهلل الحهلليث 

وأن ، تكافه احلديث دليل على أن املعتكف إذا أخرج بعض جسده من املسجد كيده ورجله ورأسه مل يبطل اع -4
 .املقصود باخلروج الذي يبطل االعتكاف هو خروج البدن كله 

 
ومسألة خروج املعتكف من معتكفه ، احلديث دليل على أن خروج املعتكف من معتكفه حلاجة ال يبطل االعتكاف  -6

- :يقسمها أهل العلم إىل ثالثة أنواع 
 . أن ي رج لمر ال بهلل لال  هال شر ر  أه حسر  : اله ع األهل 

كقض اء احلاج ة وامل رض املعت رب ال ذي ال يُع د يس ريا  وأم ا اليس ري كالص داع وغ ريه :  هحسدر  كاجلمع ة والوض وء م ثال  ، : شر ر  
 .فهذا ال َيرج باالتفاق 

 .واخلروج ملا ال بد له منه شرعا  أو حسا  جائز  
 "رج من معتكفه للغائط والبول وأمجعوا على أن للمعتكف أن َي( : "   11ص )قال ابن املنذر يف اإلمجاع  

 "وأمجعوا على أنه جيوز للمعتكف اخلروج إىل ما البد منه : "  611/ 4وقال ابن هبرية يف اإلفصا  
 أن ي رج أل ر يهرفل اال  هرل :   لاله ع الثر

عتك اف ألن ه يف أم ر كمن َيرج للبيع والشراء، ومجاع أهل ه ومباش رهتم ، ف ال جي وز س واء اش رتط ذل ك  أم ال ، ويبط ل ب ه اال
 .ينايف االعتكاف 
 "وأمجعوا  على أنه ليس للمعتكف أن يت جر ويكتسب بالصنعة على اإلطالق: "  624/ 4قال يف اإلفصا  

 أن ي رج لطر ا ال  بب  ليال:  لثاله ع الثر
تكف ه أن َي رج ملث ل ه ذا، إذا  كعيادة املريض وإتباع اجلنازة فهذا ال َي رج م ن معتكف ه إال إذا ك ان مش رتطا  قب ل أن ي دخل مع  

 .ال يفعل مثل هذا إال بالشرط 
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حج  ي : " ح  ديث ض  باعة بن  ت ال  زبري عن  دما أرادت احل  ج وه  ي ش  اكية فق  ال هل  ا الن  يب : عل  ى ج  واز االش  رتاط  هاسدد هللل ا
 . متفق عليه" واشرتطي أن حملي حيث حبستين فإن لك على ربك ما استثنيت 

واعتك  ف ، ط ل  يس ل  ه أص  ل يف االعتك  اف فل  م ي  رد دلي  ل عل  ى االش  رتاط يف االعتك  اف أن االش  رتا: هاألهمددر هاهلل أ لددم 
، ف ال قي اس فيه ا مر ات عديدة ومل يرد عنه االشرتاط وال يق اس عل ى غريه ا م ن العب ادات ك احلج ألن العب ادة توقيفي ة  Jالنيب 

ف   ال يص   ح االش   رتاط يف ، يف االعتك   اف واحل   ديث ال   وارد يف االش   رتاط وه   و ح   ديث ض   باعة الس   ابق إمن   ا ورد يف احل   ج ال 
 .االعتكاف وهو قول املالكية خالفا  للجمهور 

مل أمس ع أح  دا  م ن أه  ل العل م ي  ذكر يف االعتك اف ش  رطا  ، وإمن ا االعتك  اف ( " :  141/  4) ق ال اإلم  ام مال ك يف املوط  أ 
فم  ن ، ك  ان م  ن ذل  ك فريض  ة أو نافل  ة   عم  ل م  ن األعم  ال مث  ل الص  الة والص  يام واحل  ج ، وم  ا أش  به ذل  ك م  ن األعم  ال ، م  ا

ال ، ول يس ل ه أن حي دث يف ذل ك غ ري م ا مض ى علي ه املس لمون ، دخل يف شيء من ذل ك فإمن ا يعم ل مب ا مض ى م ن الس نة 
 "  من شرط يشرتطه وال يبتدعه 

وإم ا أن َي رج حلاج ة ، وعليه نقول إن املعتكف إما أن َيرج من معتكفه لغري حاجة فحينئذ  يبطل اعتكافه باتفاق العلم اء  
 Jف  ال يبط  ل اعتكاف  ه س  واء اش  رتط أم مل يش  رتط وه  ذا ه  و ال  ذي دل علي  ه ح  ديث الب  اب وأيض  ا  ح  ديث ص  فية زوج الن  يب 

معتكف  ا  فأتيت  ه أزوره ل  يال  فحدثت  ه مث قم  ت ألنقل  ب فق  ام مع  ي ليقلب  ين وك  ان مس  كنها يف دار   Jك  ان رس  ول اهلل : " قال  ت 
مل  ا احت  اج  J يظه  ر أن احلاج  ة الب  د أن تك  ون حاج  ة متأك  دة فل  يس أي حاج  ة معت  ربة ف  النيبو . متف  ق علي  ه"أس  امة ب  ن زي  د 

ُله   .وهو يف املسجد ترجيل شعره مل َيرج وإمنا أخرج لعائشة رأسه تُ َرج 
 

احل   ائض والنفس   اء ال يبط   ل اعتكافهم   ا إذا ط   رأ عليهم   ا احل   يض والنف   اس أثن   اء االعتك   اف وجي   ب عليهم   ا اخل   روج م   ن  -1
جد وت  ذهبان إىل املن  زل مث إذا طهرت  ا رجعت  ا إىل معتكفهم  ا ألن خروجهم  ا حلاج  ة ، وألن  ه خ  روج مل  ا الب  د من  ه ، وع  دم املس  

 .  بطالن االعتكاف هو قول مجهور العلماء 

 .وأما املستحاضة فحكمها حكم الطاهرات فيجوز هلا االعتكاف يف املسجد 
ملستحاض ة ف ال مُتن ع االعتك اف  لكوهن ا ال تُنم ع الص الة ، وق د قال ت فإم ا ا:" 7/207قال يف الشر  الكبري م ع اإلنص اف 

ام   رأة م   ن أزواج   ه مستحاض   ة فكان   ت ت   رى احلم   رة والص   فرة ، ورمب   ا  Jاعتكف   ت م   ع رس   ول اهلل :" عائش   ة رض   ي اهلل عنه   ا 
 "  رواه البخاري " وضعت الطست ُتتها وهي تصلي 

 
 .معتكف التنظيف والطيب والغسل والتزيني إحلاقا  بالرتَج ل فيه بيان أنه جيوز لل"  فأ رَ ِّل ال" قوهلا  -1
 

************* 
 

 برب اال  مرد فل المرر األهاخر  ن شمر ر ضرن
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َها قَاَلتْ  َي الّلُه َعن ْ َوَشد   إيَذا َدَخَل اْلَعْشُر، َأْحَيا الل ْيَل َوأَيْ َقَظ أَْهَلُه َوَجد   Jَكاَن َرُسوُل الّلهي : َعْن َعائيَشَة َرضي

َزر ئ ْ  .اْلمي
َي الّلُه َعن َْهاو  ري، َما الَ جَيَْتهيُد يفي َغرْييهي  J َكاَن َرُسوُل الّلهي : قالت  َعائيَشَة َرضي رواه   .جَيَْتهيُد يفي اْلَعْشري اأَلَواخي

 .مسلم 
 

 
 :لبا الحهلليث 

َزر  :بكسر امليم وإسكان اهلمزة وقيل يف معناه معنيني  املئزر:  َشهلل  اْلِمئدْ
 . أنه كناية عن اعتزال النساء : والثاين ، كناية عن اجلد والتشمري للعبادة أنه  : األول  

ومعلوم عند علماء البيان أن الكناية ال تنايف احلقيقة فقد يكون شد  مئزره حقيقة وتفرغ للعبادة وانشغل هبا عن غريها من 
 .     وأيده ابن حجر فيكون املراد املعنيني معا  ، النساء وغريها من الشواغل 

أي سهر الليل فأحياه بالطاعة و أحيا نفسه بسهره فيه ألن النوم أخو املوت كما ذكر ذلك ابن حجر يف  : َأْحَير الل ْيلَ 
 .الفتح 

 
 

 : ن ف ائهلل الحهلليث 
إحياء هذه الليايل املباركة   Jفكان من هديه ، واجتهاده الستغالل األوقات الفاضلة  Jحرص النيب  -4

وهذه الليايل هي أفضل  –وسبق بيان فضائلها العظيمة  –بالعبادة ملا فيها من الفضائل اليت أمهها ليلة القدر 
فيها وأنه جيتهد فيها ماال جيتهده يف غريه وكان  Jفنقلت عائشة رضي اهلل عنها حال النيب ، ليايل العام كله 

 .بادة بإقباله على ربه ويعتزل النساء والناس فيها أنه يعتكف يف املسجد ليتفرغ للع Jمن شدة اهتمامه 
 .استحباب إحياء ليايل العشر بالعبادات  -6

أي   ام عش   ر ذي احلج  ة أفض   ل م   ن أي   ام العش   ر م   ن رمض   ان ولي   ايل : "  687/  61ق  ال ش   يخ اإلس   الم يف نم   وع الفت   اوى 
 "العشر األواخر من رمضان أفضل من ليايل عشر ذي احلجة 

وهكذا ، على أهل بيته يف شأن العبادة وحثهم على العبادة  Jفيه بيان حرص النيب "  الهأيقظ أهل" قوهلا  -1
 . ينبغي على املسلم أن ينش ط أهله ويرغبهم يف العبادة واستغالل املواسم الفاضلة
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************* 
  ن  رو  ن شرس م رب الصيرو ي و االثهين بحمهلل اهلل  م المراغ
  ن المبرة الها يا  نبممرئا هثمرن ه ررير ألف هأ 

  لى صرحامر أفضل ص ة هس و ه حيا
 ل سع  بقين  ن شمر شمارن 
 فأسأل اهلل أن يالبهر ر ضرن  

 هأن  هرل بال الم ب  ن الهيران 
 هالم ز بأ لى  را ب البهرن  

 المرده  األ لى  
 من قرأ  ر م ا ال يهلل له  فأسألال كلا لل

  ه ن أ ر هل  ليال  ع   ا ع  مهلل 
 

 
 

 

 

 


