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اٟتديث الػ ٗٔٛيف النهي عن تق ّدـ رمضاف بصياـ يوـ أو يومُت
عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ال تقدموا رمضاف بصوـ يوـ وال يومُت  ،إال رجل كاف يصوـ
صوما فليصمو .
ً
فيو مسائل :
لفظو عند البخاري  :ال يتقدمن أحدكم رمضاف بصوـ يوـ أو يومُت إال أف يكوف رجل كاف يصوـ صومو فليصم
ذلك اليوـ .
ٔ = الصياـ لغة  :اإلمساؾ

ويف الشرع  :إمساؾ ٥تصوص من شخص ٥تصوص عن شيء ٥تصوص يف زمن ٥تصوص بقصد التعبد هلل .

ٕ = فُرض الصوـ يف السنة الثانية من ا٢تجرة .

وىو الركن الرابع  ،وعند بعض العلمػاء ىو ا٠تامس  ،كما ىو صنيع اإلماـ البخاري فإنو روى حديث ابن عمر
– رضي هللا عنهما – بلفظ  :بٍُت اإلسالـ على ٜتس  :شهادةِ أف ال إلو إال هللا وأف ٤تم ًدا رسوؿ هللا ِ ،
وإقاـ
الصالة  ،وإيتاء الزكاة  ،واٟتج ِ ،
وصوـ رمضاف .
وا١تُالحظ أف أمة اإلسالـ هتتم ابلصياـ وبشهر الصياـ وال غرابة يف ذلك  ،ولكن أف يكوف االىتماـ ٔتا فُ ِرض يف
السنة الثانية من ا٢تجرة أوىل ٔتا فُ ِرض قبل ا٢تجرة بل فُ ِرض على النيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم من فوؽ

سبع ٝتاوات ١تا ُعرِج بو ىذا مثار الغرابة .
ِ
ِ
الصياـ ) اآلية .
ب َعلَْي ُكم ّ
واٟتكمة من الصوـ ىي ٖتقيق التقوى ( ُكت َ
ٖ = أوؿ ما فُرض الصياـ كاف صياـ يوـ عاشوراء .

قالت عائشة اهنع هللا يضر  :كانت قريش تصوـ عاشوراء يف اٞتاىلية  ،وكاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصومو فلما ىاجر إىل ا١تدينة
صامو وأمر بصيامو  ،فلما فُ ِرض شهر رمضاف قاؿ  :من شاء صامو  ،ومن شاء تركو .
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ويف رواية قالت  :كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيمر بصيامو قبل أف يُفرض رمضاف فلما فرض رمضاف كاف من شاء صاـ

يوـ عاشوراء  ،ومن شاء أفطر  .رواه البخاري ومسلم .

التدرج يف التشريع .
وىذا من ّ
ٗ = على َمن ٬تب الصياـ ؟

٬تب على كل مسلم ابلغ عاقل قادر مقيم ٍ
خاؿ من ا١توانع .
ّ

٘ = ال تق ّدموا  .أصلها ال تتق ّدموا  ،كما يف قولو تعاىل ًَ( :نَب رًًٌَََُّْا انْخَجِْثَ) يعٍت ال تتيمموا ا٠تبيث وال
تقصدوه .
 = ٙفيو رد على َمن ك ِره أف يُقاؿ " رمضاف " دوف تقييده بشهر .

واٟتديث الوارد يف ذلك ضعيف ج ًدا بل حكم ٚتع من العلماء أبنو موضوع

وىو  :ال تقولوا رمضاف  ،فإف رمضاف اسم من أٝتاء هللا  ،ولكن قولوا  :شهر رمضاف .

 = ٚالنهي ٤تموؿ على الكراىة  ،إالّ أف ِ
يقصد الشخص صومو تعبدا واحتياطا .

قاؿ عمار – هنع هللا يضر –  :من صاـ اليوـ الذي يَشك فيو الناس فقد عصى أاب القاسم ملسو هيلع هللا ىلص  .رواه أبو داود
والًتمذي والنسائي .
 = ٛحكمة النهي تتمثل يف :

أ – ٘تييز العبادات بعضها عن بعض  ،فتُميّز النوافل عن الفرائض

ب – النهي عن التكلّف والغلو  .لقولو ملسو هيلع هللا ىلص  :إايكم والغلو يف الدين  ،فإ٪تا أىلك من كاف قبلكم الغلو يف
الدين  .رواه النسائي وابن ماجو .

يدؿ على أف ىذا الباب ليس على إطالقو  ،أعٍت ما يتعلق ابالحتياط ؛ ألنك
وليس ىذا من ابب االحتياط ٦تا ّ
لو أخذت ابألحوط يف كل مسللة ألخذت ابألش ّد  ،والنيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم قاؿ  :إف ال ِّدين يُسر
 ،ولن يشاد الدين أحد إال غلبو  ،فسددوا وقاربوا  .رواه البخاري .
أما ٘تييز العبادات بعها عن بعض  ،فتُميّز النوافل عن الفرائض فليس ىو يف الصياـ فحسب
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روى مسلم يف صحيحو عن عمر بن عطاء أف انفع بن جبَت أرسلو إىل السائب اب ِن ِ
أخت َ٪تِر يسللو عن شيء
رآه منو معاوية يف الصالة فقاؿ  :نعم .صليت معو اٞتمعة يف ا١تقصورة  ،فلما سلم اإلماـ قمت يف مقامي
فصلّيت  ،فلما دخل أرسل إيل فقاؿ  :ال تعد ١تا فعلت  .إذا صليت اٞتمعة فال تَ ِ
صلْها بصالةٍ حىت تكلّم أو
وصل صالةٌ بصالة حىت نتكلم أو ٩ترج رواه مسلم .
ٗترج  ،فإف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمران بذلك  .أف ال تُ َ

وروى أبو داود عن األزرؽ بن قيس قاؿ  :صلى بنا إماـ لنا يُكٍت أاب رمثة فقاؿ  :صليت ىذه الصالة أو مثل
ىذه الصالة مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص  .قاؿ وكاف أبو بكر وعمر يقوماف يف الصف ا١تقدـ عن ٯتينو  ،وكاف رجل قد شهد

التكبَتة األوىل من الصالة فصلى نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص مث سلم عن ٯتينو وعن يساره حىت رأينا بياض خديو  ،مث انفتل
كانْ ِفتَاؿ أيب رمثة  -يعٍت نفسو  -فقاـ الرجل الذي أدرؾ معو التكبَتة األوىل من الصالة يشفع  ،فوثب إليو
عمر فلخذ ٔتنكبو فهزه مث قاؿ  :اجلس ! فإنو مل يهلك أىل الكتاب إال أنو مل يكن بُت صلواهتم فصل  .فرفع
النيب ملسو هيلع هللا ىلص بصره فقاؿ  :أصاب هللا بك اي ابن ا٠تطاب  .ورواه اإلماـ أٛتد ( عن رجل من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص )

ورواه اٟتاكم وصححو ورواه البيهقي .

ومثلو النهي الوارد ىنا  ،فإف من فوائده أف ال تُوصل فريضة بنافلة .
فصياـ رمضاف ال يُتق ّدـ بصياـ يوـ وال يومُت  ،وال يوصل بصياـ الست  ،وإ٪تا يُفصل بينو وبُت صياـ الست
من شواؿ بيوـ العيد .

الرد على أىل البدع ا١تتنطّعُت الذين يتق ّدموف صياـ رمضاف بيوـ أو يومُت ؛ إما ُ٥تالفة ألىل السنة
 = ٜفيو ّ
كالرافضة  ،وإما احتياطًا  ،وإما أهنم يقولوف ابلعدد دوف اعتبار الرؤية .

ٓٔ = فيو فضيلة ١تن كاف ُ٭تافظ على النوافل .

فالذي ُ٭تافظ على النوافل يُشرع لو قضاء النافلة إذا فاتتو

ومثل الذي ُ٭تافظ على صياـ النوافل  ،فإنو – عليو الصالة والسالـ – قاؿ ىنا :

صوما فليصمو .
إال رجل كاف يصوـ ً
يوما  ،ومثلو من يصوـ االثنُت وا٠تميس  ،فإذا
يوما ويُفطر ً
فلم يستث ِن إال من كاف لو صياـ يصومو  ،كمن يصوـ ً
تعود صياـ تلك األايـ فإنو يصوـ وال يشملو النهي .
وافق هناية شعباف يوـ ٜتيس أو يوـ اثنُت وكاف ّ
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وهللا تعاىل أعلى وأعلم .

==================

اٟتديث الػ ٘ ٔٛيف اعتبار رؤية ا٢تالؿ لِصياـ رمضاف
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قاؿ ٝ :تعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ  :إذا رأيتموه فصوموا  ،وإذا رأيتموه

فلفطروا  ،فإف غُ ّػم عليكم فاقدروا لو .
فيو مسائل :

ٔ = إذا رأيتموه  .ا١تقصود بو ا٢تالؿ  ،ويُفهم ِمن سياؽ الكالـ  .كما يف قولو تعاىل ( :إََِّب أَْزَنْنَبهُ فِِ نَْْهَخِ انْمَذْسِ)
فالضمَت يعود على القرآف .

وقد جاء يف رواية ١تسلم  :الشهر تسع وعشروف فإذا رأيتم ا٢تالؿ فصوموا .

ويف راية للبخاري  :ال تصوموا حىت تروا ا٢تالؿ .

ويف رواية لو من حديث أيب ىريرة – هنع هللا يضر –  :إذا رأيتم ا٢تالؿ فصوموا  ،وإذا رأيتموه فلفطروا .
ٕ = قولو  :فصوموا  .يعٍت انووا الصياـ ؛ ألف الليل ليس ٤تال للصياـ .

وفيو دليل على وجوب تبييت نية الصياـ من الليل .
ٖ = إذا رأيتموه .

األوىل لدخوؿ ىالؿ رمضاف  ،والثانية لدخوؿ ىالؿ شواؿ .

ٗ = فإف غُ ّػم عليكم .

أي  :حاؿ بينكم وبينو غيم أو قًت .

ويف رواية البخاري من حديث أيب ىريرة – هنع هللا يضر – وفيو  :فإف غُ ّػم عليكػم فصوموا ثالثُت يوما .
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وجاءت رواية ٢تذا اللفظ ( غُ ّػم ) بلفظ  :غُػبّػي
فقد روى البخاري من حديث أيب ىريرة – هنع هللا يضر – قاؿ  :قاؿ النيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم  :صوموا
لرؤيتو وأفطروا لرؤيتو فإف غيب عليكم  ،فلكملوا ِعدة شعباف ثالثُت .
٘ = فاقدروا لو .

ىذا فيما يتعلق بشهر شعباف وفيما يتعلق بشهر رمضاف .

شرعا ألجل الصياـ ىو أحد أمرين :
فا١تعترب ً

ألجل الصياـ :

إما رؤية ىالؿ رمضاف

يوما
وإما إكماؿ شعباف ثالثُت ً

وابلنسبة لإلفطار :

رؤية ىالؿ شهر شواؿ

يوما
أو إكماؿ رمضاف ثالثُت ً
وهبذا جاءت الرواايت :
فلكملوا ِعػدة شعػباف ثالثُت  .كما يف رواية البخاري .

فإف غُ ّػم عليكػم فصوموا ثالثُت يوما  .كما يف رواية البخاري أيضا .

 = ٙال ِعربة ٔتعرفة منازؿ القمر  ،أو اٟتساب الفلكي .

عتربا يف زمن النيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم
إذ ا١تعترب ً
شرعا ما كاف ُم ً
وا١تعترب كما يف األحاديث ا١تتقدمة ىو الرؤية أو إكماؿ ِ
العػ ّدة .

وهللا – عز وجل – ال يكلف العباد إال ما يُطيقوف .

قاؿ بن العريب  :وقد زؿ بعض أصحابنا فَ َحكى عن الشافعي أنو قاؿ يُػ َع َّوؿ على اٟتساب  ،وىي َعثرة ال لَ َعا ٢تَا

!

وقاؿ القرطيب عن ىذه ا١تسللة  :وىذا ال نعلم أحدا قاؿ بو إالَّ بعض أصحاب الشافعي أنو يعترب يف ذلك بِقوؿ
ْمنَ ِّج ِمُت  ،واإلٚتاع ُح َّجة عليهم  .اىػ .
ال ُ
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ولشيخ اإلسالـ ابن تيمية – رٛتو هللا – رسالة حوؿ اٟتساب الفلكي .
 = ٚرؤية الثقة لدخوؿ ا٢تالؿ كافية للحكم بوجوب الصوـ على أىل ذلك البلد  ،إذ ا١تسلموف يسعى
ذمتهم أدانىم  ،وىم كاٞتسد الواحد  .كما قاؿ – عليو الصالة والسالـ – .
بِ ّ
فلخربت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٍل رأيتو  ،فصامو ،
ولِ َما جاء عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ  :تراءى الناس ا٢تالؿ
ُ
وأمر الناس بِ ِ
صيامو  .رواه أبو داود  ،وصححو األلباٍل .
َ
 = ٛفيما لو مل يُعلم بدخوؿ الشهر إال بعد طلوع الفجر .
٬تب عليهم اإلمساؾ والقضاء بعد رمضاف .

 = ٜلو انـ اإلنساف ليلة الثالثُت من شعباف – وىي ليلة يوـ الشك – مث قاؿ  :إف كاف غ ًدا من رمضاف فلان
صائم  .فهل يصح صومو ؟

نعم  ،ي ِ
ض ّر .
ص ّح صومو ؛ ألنو َعلّق ذلك على ْأمر ُ٦تكن  ،والًت ّدد يف النية ىنا ال يَ ُ
َ
ويدؿ عليو  :إقراره عليو الصالة والسالـ للصحابة على تعليق العمل على نِيّة غَت ُ٤تددة .
ّ
ففي حديث جابر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لِعلِ ّي هنع هللا يضر ِِ :بَ أىللت ؟ قاؿ ٔ :تا َأى ّل بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقاؿ لو رسوؿ هللا
ِ
وام ُكث َح َر ًاما  .رواه البخاري ومسلم .
ملسو هيلع هللا ىلص  :فل ْىد ْ
ت ؟  ،قلت :
أحج ْج َ
ويف حديث أيب موسى هنع هللا يضر ،قاؿ  :قَ ِد ْم ُ
ت على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وىو ابلبطحاء  ،فقاؿ َ :
ىالؿ كإىالؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،قاؿ  :أحسنت  ،انطلق فَطُف ِابلبيت
نعم  ،قاؿ ِِ :بَ أىللت ؟ قلت :لبيك ِِب َ
وابلصفا وا١تروة  .رواه البخاري ومسلم .

وهللا تعاىل أعلم .

==================

اٟتديث الػ  ٔٛٙيف األمر ابلسحور من غَت إ٬تاب
السػحور بركة .
عن أنس بن مالك – هنع هللا يضر – قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :تسحروا فإف يف َّ
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فيو مسائل :
تسحر بو .
السحور  :ابلضم الفعل  .وابلفتح ما يُ ّ
ٔ= ّ
السحر  ،وهبذا يُعلم أف وقتو آخر الليل .
ٕ = ُّ
السحور  :ملخوذ من وقتو  ،وىو ّ
ٖ = األمر يف  :تسحروا  .لالستحباب وليس للوجوب  ،والصارؼ لو عن الوجوب فعلو صلى هللا عليو وعلى

آلو وسلم .

قالت عائشة أـ ا١تؤمنُت اهنع هللا يضر  :قاؿ يل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوـ  :اي عائشة مث ىل عندكم شيء ؟ قالت  :فقلت

 :اي رسوؿ هللا ما عندان شيء  .قاؿ  :فإٍل صائم  .رواه مسلم .

السحور  ،وأنو ليس بواجب .
قاؿ ابن ا١تلقن  :أٚتع العلماء على استحباب َّ
السحور .
ٗ = إذا كاف األمر لالستحباب فهو ّ
يدؿ على ُسنيّة ُّ
٘ = الربكة  .ىي النماء والزايدة  ،وىي دنيوية وأخروية .
 = ٙالربكة تكوف يف ِعػ ّدة أمور :

ومتعبد هبا .
ٔ – اتباع السنة  ،وموافقة السنة مطلوبة ُ

ٕ – ٥تالفة أىل الكتاب  ،وىي مقصودة لذاهتا  ،لقولو – عليو الصالة والسالـ –  :فصل ما بُت صيامنا
ِ
وصياـ أىل الكتاب ؛ أكلة السحر  .رواه مسلم .
قوي بو على طاعة هللا  .قاؿ – عليو الصالة والسالـ –  :تسحروا ولو ّترعة من ماء  .رواه ابن حباف
ٖ – التّ ّ
 ،وىو حديث صحيح .

ولقولو – عليو الصالة والسالـ –  :نعم َسحور ا١تؤمن التمر  .رواه ابن حباف  ،وىو حديث صحيح .

ٗ – االستيقاظ يف وقت السحر واالستغفار  ،فيدخلوف ٖتت قولو سبحانو ًَ( :ثِبألَسْحَبسِ ىُىْ َّسْزَغْفِشًٌَُ)

وهللا تعاىل أعلم .

==================
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اٟتديث الػ  ٔٛٚيف قَ ْدر ما بُت السحور إىل األذاف
عن أنس بن مالك – هنع هللا يضر – عن زيد بن اثبت – هنع هللا يضر – قاؿ  :تَ َس َّح ْرَان مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،مث قاـ إىل الصالة
قدر ٜتسُت آية .
 .قاؿ أنس  :قلت لزيد  :كم كاف بُت األذاف َّ
والسحور ؟ قاؿ ُ :

فيو مسائل :
ٔ = يف ىذا اٟتديث ِرواية صحايب عن صحايب

ض ّر .
صرح فإف َجهالة الصحايب ال تَ ُ
صرح أنس – هنع هللا يضر – أبنو يَروي عن زيد بن اثبت – هنع هللا يضر – ولو مل يُ ّ
وىنا ّ
ٕ = قدر ٜتسُت آية  .ىذا تقدير  ،والتقدير ال يكوف دقي ًقا بل ىو نسيب وتقرييب .

تدؿ عليو رواية للبخاري  :عن أنس أف زيد بن اثب ت حدثو أهنم تسحروا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص مث قاموا إىل الصالة .
ّ
قاؿ أنس  :قلت  :كم بينهما ؟ قاؿ  :قدر ٜتسُت أو ستُت يعٍت آية .

ٖ = الوقت ىل ىو ما بُت األذاف واإلقامة أو ما بُت األذاف والسحور ؟

السحور والصالة .
الذي يظهر من اٞتمع بُت الرواايت أنو بُت ّ

تسحرا فلما فرغا من سحور٫تا قاـ نيب هللا
ففي رواية للبخاري  :عن أنس بن مالك أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص وزيد بن اثبت ّ
ملسو هيلع هللا ىلص إىل الصالة  ،فصلى  .قاؿ قتادة  :قلنا ألنس  :كم كاف بُت فراغهما من سحور٫تا ودخو٢تما يف الصالة ؟

قاؿ  :قدر ما يقػرأ الرجل ٜتسُت آية .
ولقولو – عليو الصالة والسالـ –  :إف بالالً يؤذف بليل  ،فكلوا واشربوا حىت يؤذف ابن أـ مكتوـ  .قاؿ  :ومل
يكن بينهما إال أف ينػزؿ ىذا ويَرقى ىػذا  .رواه البخاري ومسلم .

ويف رواية  :إف بالالً يؤذف بليل  ،فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أـ مكتوـ  ،مث قاؿ  :وكاف رجال أعمى ال
يُنادي حىت يُقاؿ لو  :أصبحت أصبحت .

ولقولو – عليو الصالة والسالـ –  :إذا ٝتع أحدكم النداء واإلانء على يده  ،فال يضعو حىت يقضي حاجتو منو
 .رواه أٛتد وأبو داود .
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والسحور ؟
ُ
و٭تمل األذاف الوارد يف حديث الباب يف قولو  :كم كاف بُت األذاف َّ

على اإلقامة ؛ ألف اإلقامة يُطلق عليها أذاف  ،كما يف قولو – عليو الصالة والسالـ –  :بُت كل أذانُت صالة .

رواه البخاري ومسلم .

وا١تقصود بُت األذاف واإلقامة .

ٗ = قدر ٜتسُت آية  .متوسطة ال طويلة وال قصَتة  ،والقراءة ال سريعة وال بطيئة .

وا١تسللة تقدير  ،والتقدير أمر نسيب كما تق ّدـ .

قاؿ ابن حجر  :قاؿ ا١تهلب وغَته  :فيو تقدير األوقات أبعماؿ البدف  ،وكانت العرب تُقدر األوقات
ابألعماؿ ؛ كقو٢تم  :قدر حلب شاة  ،وقدر ٨تر جزور  .فعدؿ زيد بن اثبت عن ذلك إىل التقدير ابلقراءة

إشارة إىل أف ذلك الوقت كاف وقت العبادة ابلتالوة .

٘ = قولو  :تسحران مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،مث قاـ إىل الصالة .

قولو يف األوؿ  :تسحران
ويف الثاٍل  :مث قاـ

تصور أف
فاألوؿ بلفظ اٞتمع  ،والثاٍل بلفظ اإلفراد ؛ فهم داخلوف فيو بطريق األوىل وابلتبعيّة ؛ ألنو ال يُ ّ
يتخلّفوا عن الصالة مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .
ضوؿ ِاب١تؤاكلة .
 = ٙفيو َجواز ُمؤانسة الفاضل للم َف ْ
تسحر مث يَناـ .
 = ٚأفضلية أتخَت ُّ
السحػور  ،خالفًا ١تن يَ ّ
السحور  ،إذ ىو ِمن ابب التعاوف على الرب والتقوى  ،ومن ابب التواصي ابٟتق
 = ٛاستحباب االجتماع على َّ

والصرب عليو .

 = ٜفيو حرص الصحابة – مهنع هللا يضر – على ِ
العلم  ،فهذا أنس – هنع هللا يضر – يسلؿ زيد بن اثبت عن ىذه السنة اليت

َخفيت عليو .
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ٓٔ = مقدار الوقت بُت أذاف الفجر واإلقامة .
وهللا تعاىل أعلم .
==================

اٟتديث الػ  ٔٛٛيف جواز صياـ ا ْٞتُنُب
عن عائشة وأـ سلمة – رضي هللا عنهما – أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف يُدركو الفجر  ،وىو ُجنب من أىلو  ،مث
يغتسل ويصوـ .
فيو مسائل :
ٔ = يف رواية مسلم  :كاف يُصبح ُجنبًا من غَت ُحلُم مث يصوـ .

ويف رواية لو  :إف كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليُصبح جنبا من ٚتا ٍع  ،غ َِت احتالـ يف رمضاف  ،مث يصوـ .

ويف رواية لػو عن عائشة  :كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يُدركو الفجر يف رمضاف وىو ُجنب من غَت ُحلُم فيغتسل ويصوـ

.

ٚتاع ال ِمن ُحلُم  ،مث ال يُفطر وال يقضي .
ويف رواية لو عن أـ سلمة  :كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يُصبح ُجنُػبًا من ٍ
ٕ = العربة بعموـ اللفظ ال ٓتصوص السبب .

فليس ذلك خاص ابلنيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم .

فقد روى مسلم من حديث عائشة – اهنع هللا يضر – أف رجال جاء إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يستفتيو  ،وىي تسمع من وراء الباب

 ،فقاؿ  :اي رسوؿ هللا ! تُدركٍت الصالة وأان جنب  .أفلصوـ ؟ فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :وأان تُدركٍت الصالة وأان

جنب فلصوـ  .فقاؿ  :لست مثلنا اي رسوؿ هللا ! قد غَػ َفػر هللا لك ما تقدـ من ذنبك وما أت ّخػر فقاؿ  :وهللا إٍل

ألرجو أف أكوف أخشاكم هلل  ،وأعلمكم ٔتا أتّقي .

ٖ = يُدركو الفجر  .يعٍت وقت الفجر  ،فيلزمو الصوـ وىو ُجنُب .
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ال أهنا تُدركو الصالة فيتلخر عنها .
ٗ = وىو ُجنب من أىلو .

فسره الرواايت األخرى  ،ومنها :
تُ ّ
ٚتاع ال ِمن ُحلُم
يُصبح ُجنُػبًا من ٍ
فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن ٭تتلم ؛ ألف االحتالـ من الشيطاف .
٘ = ال يعٍت ذلك أف الذي يُدركو الفجر من احتالـ أنو ال ٬توز لو الصياـ  ،فليس اٟتُػكم خاص ٔتن أصابتو

اٞتنابة من أىلو .

وإ٪تا أف ذلك كاف ابختياره  ،فغَته الذي ال يقع ابختياره كاحملتلم أوىل أبف يُعذر .

 = ٙمث يغتسل ويصوـ

ال عالقة للصياـ ابٞتنابة
إنساان ال يستطيع االغتساؿ أو كاف فاق ًدا للماء فإف صومو صحيح وعليو التيمم للصالة ال للصياـ .
فلو أف ً
من أدركو الفجر وىو ُجنُب فإنو يصوـ وال يُفطر يومو ذلك وال ٬تب عليو قضاء .
ٚتاع ال ِمن ُحػلُػم  ،مث ال يُفطر وال يقضي  .رواه
قالت أـ سلمة – اهنع هللا يضر –  :كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يُصبح ُجنُػبًا ِمػن ٍ
مسلم .

 = ٚال فرؽ بُت صوـ النفل وصوـ الفرض يف ذلك .
 = ٛمثلو اٟتائض فإهنا إذا طهرت قبل الفجر فإهنا تصوـ ولو مل تغتسل إال بعػد طلػوع الفجر .

لكن إذا مل تطهر ومل ينقطع الدـ إال بعد طلوع الفجر  ،فإنو ال يلزمها اإلمسػاؾ وعليها القضاء .

 = ٜتيسَت اإلسالـ  ،ويُسر ال ِّدين .
ِ
يسر هللا فيو .
وإ٪تا يكوف اليسر يف ال ّدين والتيسَت على العباد فيما ّ
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==================

اٟتديث الػ  ٜٔٛيف العفو عمن أكل أو شرب انسيا حاؿ صيامو
فليتم صومو  ،فإ٪تا أطعمو هللا
عن أيب ىريرة هنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :من نسي  -وىو صائم  -فلكل أو شرب ّ

وسقاه .

فيو مسائل :
ٔ = يف رواية للبخاري  :من أكل انسيا وىو صائم  ،فليتم صومو  ،فإ٪تا أطعمو هللا وسقاه
ويف رواية لو  :إذا نسي فلكل وشرب  ،فليتم صومو  ،فإ٪تا أطعمو هللا وسقاه .

ومنّتِو و ِ
ٕ = ىذا من فضل هللا ِ
كرمو أف عفا ٢تذه األمة عن ا٠تطل والنسياف .

كما يف قولو تعاىل  ( :الَ ُّكَهِّفُ انهّوُ َفْسًب إِالَّ ًُسْعَيَب نَيَب يَب كَسَجَذْ ًَعَهَْْيَب يَب اكْزَسَجَذْ سَثَّنَب الَ رُؤَاخِزََْب إٌِ ََّسِْنَب أًَْ أَخََْؤََْب)

قاؿ  :نعم (سَثَّنَب ًَالَ رَحًِْمْ عَهَْْنَب إِصْشًا كًََب حًََهْزَوُ عَهََ انَّزٍَِّ يٍِ لَجْهِنَب) قاؿ  :نعم (سَثَّنَب ًَالَ رُحًَِّهْنَب يَب الَ طَبلَخَ نَنَب ثِوِ) قاؿ
 :نعم ًَ ( .اعْفُ عَنَّب ًَاغْفِشْ نَنَب ًَاسْحًَْنَآ أَذَ يٌَْالََب فَبَصُشََْب عَهََ انْمٌَْوِ انْكَبفِشٍَِّ) قاؿ  :نعم  .ويف رواية قاؿ هللا تبارؾ
وتعاىل  :قد فعلت  .رواه مسلم .
وكما يف قولو – عليو الصالة والسالـ –  :إف هللا ٕتاوز ألميت ما حدثت بو أنفسها  ،ما مل يتكلموا  ،أو يعملوا
بو  .رواه البخاري ومسلم .

وقولو  :إف هللا ٕتاوز عن أميت ا٠تطل والنسياف  ،وما استكرىوا عليو  .رواه ابن ماجو .
خص األكل والشرب دوف غَت٫تا ؟ وىل تلحق بو بقية ا١ت ُف ِطّرات ؟
ٖ = ١تاذا ّ

ألف الغالب يف ا١تفطّرات ىو األكل والشرب ٓ ،تالؼ اٞتماع فإف الرجل إذا نسي ذكرتو زوجتو .
واٟتكم عاـ فيمن أتى ُمف ِطًّرا انسيًا أو جاىال أو ُ٥تطئًا .
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ٗ = ىل يُنكر على َمن أكل أو شرب انسيًا ؟ وىل يُذ ّكػر ؟

معذورا لنسيانو
نعم يُنكر عليو  ،ويُذ ّكر أبنو صائم ؛ ألف ىذا من التعاوف على الرب والتقوى  ،والصائم وإف كاف
ً

معذورا  ،فيُذ ّكره أبنو صائم .
فالذي يراه ليس
ً
٘ = ىل يقضي من أكل أو شرب انسيا ؟

الصحيح أنو ال قضاء عليو لقولو – عليو الصالة والسالـ –  :من أفطر يف رمضاف فال قضاء عليو وال كفارة .

وحسنو األلباٍل .
رواه ابن حباف واٟتاكم  ،وصححو على شرط مسلم ّ ،

وس َقاه "
تم صومو  ،فإ٪تا أطعمو هللا َ
ويف حديث الباب " فليُ ّ

 = ٙمن وقع يف شيء من ا١تُفطّرات فال بػد أف يكوف عا١تا عامدا ذاكرا  ،وسيليت تفصيلو ِ
الح ًقا إف شاء هللا .
ُ
 = ٚمعٌت أطعمو هللا وسقاه .

فلما أكل وشرب انسيًا َع َفا هللا عنو .
أي أف هللا تص ّدؽ عليو ّ ،
 = ٛىذا عاـ يف صياـ الفريضة من رمضاف ويف صياـ النافلة وال فَػ ْرؽ .
وهللا تعاىل أعلم .

==================

اٟتديث الػ ٓ ٜٔيف اٞتماع يف هنار رمضاف وك ّفارتو
عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ  :بينما ٨تن جلوس عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه رجل فقاؿ  :اي رسوؿ هللا ىلكت ! قاؿ  :ما

أصبت أىلي يف رمضاف – فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا
لك ؟ قاؿ  :وقعت على امرأيت  ،وأان صائم – ويف رواية :
ُ
عليو وسلم  :ىل ٕتد رقبة تعت ُقها ؟ قاؿ  :ال  .قاؿ  :فهل تستطيع أف تصوـ شهرين متتابعُت ؟ قاؿ  :ال .

إطعاـ ستُت مسكينا ؟ قاؿ  :ال  .قاؿ  :فمكث النيب ملسو هيلع هللا ىلص فبينا ٨تن على ذلك أُيتَ النيب ملسو هيلع هللا ىلص
فقاؿ  :فهل ٕتد َ

والع َرؽ  :ا١تكتل  -قاؿ  :أين السائل ؟ فقاؿ  :أان  .قاؿ  :خذ ىذا  ،فتص ّدؽ بو  ،فقاؿ
َبع َرؽ فيو ٘تر َ -
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ِ
أىل بيت أفقر من أىل بييت !
أفقر م ٍِّت اي رسوؿ هللا ؟! فو هللا ما بَُت البَػَتيها  -يريد ّ
الرجل  :أعلى َ
اٟترتُت َ -
فضحك النيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت بدت أنيابو  ،مث قاؿ  :أطعمو أىلك .

اٟترة  :أرض تركبها حجارة ُسود .
ّ
يف اٟتديث مسائل :
ٔ = من رواايت اٟتديث :

مم ذاؾ ؟ قاؿ  :وقعت
النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ا١تسجد  ،قاؿ :
ُ
ويف حديث عائشة اهنع هللا يضر قالت  :أتى رجل َّ
احًتقت ! قاؿّ :

ٛتارا ومعو طعاـ
ابمرأيت يف رمضاف  .قاؿ لو  :تصدؽ  .قاؿ  :ما عندي شيء  ،فجلس  ،وأاته إنساف يسوؽ ً
أحوج ِم ٍِّت ؟
صدَّؽ بو  .قاؿ  :على ْ
ْم ْح ًَِتؽ ؟ فقاؿ  :ىا أان ذا  .قاؿ  :خذ ىذا فَػتَ َ
إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقاؿ  :أين ال ُ
ما ألىلي طَعاـ ! قاؿ  :فَ ُكلُوه  .رواه البخاري ومسلم .

أصبت أىلي يف رمضاف " ىذه الرواية ليست ِمن حديث أيب ىريرة رضي
قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا  " :ويف رواية :
ُ
هللا عنو بل ىي ِمن حديث عائشة  ،وىو ُ٥ت ّرج يف الصحيحُت .
ت النيب ملسو هيلع هللا ىلص " بدؿ " فمكث " .
فس َك َ
* يف بعض نُسخ العمدة َ " :
وا١تثبت ىو ما يف صحيح البخاري .

والع َرؽ  :الزبيل .
يف رواية للبخاري َ :

ويف رواية ١تسلم  :بعرؽ فيو ٘تر  ،وىو الزنبيل .

وىذا من تفسَت الرواة .

والع َرؽ ىو الوعاء الذي ُ٭تمل فيو  ،ويكوف من ا٠توص أو من اٞتلد .
والزبيل والزنبيل وا١تكتل َ

ٕ = قوؿ الرجل  " :ىلكت "

أصبت أىلي يف رمضاف –
وقولو أيضا  :وقعت على امرأيت  ،وأان صائم – ويف رواية :
ُ
ػحػكم .
كل ذلك ّ
يدؿ على أنو كاف يعرؼ ال ُ

تتم بػ :
ألف ا١تؤاخذة يف ارتكاب احملظورات إ٪تا ّ
ِٔ -
العلم وضده اٞتهل
15
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ٕ  -ال ِّذكر وض ّده النسياف
ٖ  -العمد وضده ا٠تطل

ِ
ػحػكم جاىال ابٟتد أو العقوبة ا١تًتتبة على فعلو مل يُعذر .
فلو كاف عال ًما ابل ُ

شرعا مل يؤاخذ
وعلى سبيل ا١تثاؿ  :لو أسلم شخص ومل يعلم ْترمة اٞتماع يف هنار رمضاف وال ابلعقوبة ا١تق ّدرة ً

ال يف الدنيا وال يف اآلخرة ٔ .تعٌت ال تلزمو الكفارة .
ولو فعل شيئا من ا١تف ِطّرات – أكل أو ش ِرب أو جامع – انسيًا مل يؤاخذ  ،وال ٕتب عليو كفارة .

ومثلو لو أخطل  ،كلف يظن أنو ال زاؿ يف الليل مث ابف لو أنو فعل ذلك بعد طلوع الفجر فال شيء عليو .

وسبقت اإلشارة إىل ذلك يف شرح اٟتديث السابق .
ومثل ذلك يُقاؿ يف ٤تظورات اإلحراـ .

لعموـ قولو تعاىل ( :سَثَّنَب ال رُؤَاخِزََْب إٌِْ َسِْنَب أًَْ أَخََْؤََْب) ويف صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما

قاؿ هللا  :قد فعلت .

ولقولو ملسو هيلع هللا ىلص  :إف هللا ٕتاوز عن أميت ا٠تطل والنسياف  ،وما استكرىوا عليو  .رواه ابن حباف واٟتاكم وقاؿ :

صحيح على شرط الشيخُت .

ٖ = السؤاؿ عما أُهبم من قِبل السائل  ،وذلك يف قولو عليو الصالة والسالـ للرجل  :ما لك ؟
وىذا من االستفصاؿ قبل السؤاؿ .

اندما  ،خاصة إذا كاف يف حق ا٠تالق سبحانو وتعاىل ٓ ،تالؼ ما إذا كاف ذلك يف حق
الرفق ٔتن أتى اتئبا ً
ٗ= ّ

ا١تخلوؽ .

فإف ىذا الرجل قد أتى أعظم ا١تُف ِطّرات  ،ومع ذلك مل يُعنّفو النيب ملسو هيلع هللا ىلص .

السلمي هنع هللا يضر  ،وىي يف صحيح مسلم .
ومثلو قصة معاوية بن اٟتكم ّ
ضربٍت وال
وفيو قولو  :فبليب ىو وأمي ما رأيت ُم َعلِّما قبلو وال بعده أحسن تعليما منو  ،فو هللا ما َكهرٍل وال َ
شتمٍت .
ولكنو ١تا ذكر ما صنعو ابٞتارية وأنو لطمها عظّم ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص .
٘ = ُحرمة الزماف  ،كحرمة ا١تكاف
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حرـ اهنتاؾ بعض األزمنة وبعض األمكنة .
فاهلل ّ
احملرمة .
فشهر رمضاف من األزمنة ّ

والصحيح أف ىذه ا ْٟتُرمة ال تسري إىل القضاء .

فال كفارة على من أفطر يف قضاء رمضاف  ،وإف كاف يؤمر ِب٘تاـ صومو  ،لكن لو أفطر من يصوـ قضاء بعد

رمضاف فال كفارة عليو عند ٚتهور العلماء .

ذاكرا –
 = ٙكفارة من جامع يف هنار رمضاف – عا١تا ُم ّ
تعم ًدا ً

وىي ىنا على الًتتيب :

عتق رقبة مؤمنة – عند اٞتمهور -
صياـ شهرين متتابعُت

إطعاـ ستُت مسكينًا

 = ٚىل الك ّفارة على الًتتيب أـ ىي على التخيَت ؟

ٔتعٌت ىل لو أف يُطعم ستُت مسكينًا ولو استطاع أف يُعتق رقبة أو يصوـ شهرين متتابعُت ؟
يف ا١تسللة خالؼ قدَل ولكن الصحيح أهنا على الًتتيب لسببُت :

أ  -أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص رتّبها  ،فبدأ ابألشد مث الذي يليو  ،ولو كانت على التخيَت لقاؿ  :ىل ٕتد رقبة تُعتقها أو
تصوـ شهرين متتابعُت أو تُطعم ستُت مسكينا ؟

خَت النيب ملسو هيلع هللا ىلص كعب بن عجرة  ،كما يف الصحيحُت .
بينما يف ك ّفارة األذى َّ
ب  -أنو عليو الصالة والسالـ ما ُخَِّت بُت أمرين إال اختار أيسر٫تا  ،ما مل يكن إٙتًا  .كما يف الصحيحُت من
حديث عائشة اهنع هللا يضر  .وىو ىنا اختار األشد مث الذي يليو يف ا١ترتبة .

تعم ًدا ذاكرا  ،وكاف ٦تن يلزمو
 = ٛاتفق العلماء على وجوب الكفارة على من َ
جام َع يف هنار رمضاف عا١تا ُم ّ
الصياـ  ،واختلفوا يف قضاء ذلك اليوـ الذي أفطر فيو .

فلما ٖترَل اٞتماع على الصائم يف هنار رمضاف فثابت ابلكتاب يف قولو تعاىل ( :أُحِمَّ نَكُىْ نَْْهَخَ انصَِّْبوِ انشَّفَثُ إِنََ
َِسَبئِكُىْ ىٍَُّ نِجَبسٌ نَكُىْ ًَأَْزُىْ نِجَبسٌ نَيٍَُّ عَهِىَ انهَّوُ أََّكُىْ كُنْزُىْ رَخْزَبٌٌََُ أَْفُسَكُىْ فَزَبةَ عَهَْْكُىْ ًَعَفَب عَنْكُىْ فَبٌََٓ ثَبشِشًُىٍَُّ ًَاثْزَغٌُا يَب
كَزَتَ انهَّوُ نَكُىْ ًَكُهٌُا ًَاشْشَثٌُا حَزََّ َّزَجٍَََّْ نَكُىُ انْخَْْطُ األَثَْْضُ يٍَِ انْخَْْطِ األَسٌَْدِ يٍَِ انْفَْجْشِ ُُىَّ أَرًِوٌا انصَِّْبوَ إِنََ انهَّْْمِ)
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روى البخاري ع ن الرباء هنع هللا يضر قاؿ :كاف أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إذا كاف الرجل صائما فحضر اإلفطار فناـ قبل أف
يفطر مل أيكل ليلتو وال يومو حىت ٯتسي  ،وإف قيس بن ِ
ص ْػرَمة األنصاري كاف صائما فلما حضر اإلفطار أتى
ُ
ِ
ب لك  ،وكاف يومو يعمل فغلبتو عيناه ،
امرأتو  ،فقاؿ ٢تا  :أعندؾ طعاـ ؟ قالت  :ال  ،ولكن أنْطَل ُق فلطْلُ ُ
فجاءتو امرأتو فلما رأتو قالت  :خيبة لك ! فلما انتصف النهار غُ ِش َي عليو  ،فَ ُذكِ َر ذلك للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فنػزلت ىذه

اآلية ( :أُحِمَّ نَكُىْ نَْْهَخَ انصَِّْبوِ انشَّفَثُ إِنََ َِسَبئِكُىْ) ففرحوا هبا فرحا شديدا  ،ونزلت ًَ( :كُهٌُا ًَاشْشَثٌُا حَزََّ َّزَجٍَََّْ نَكُىُ
انْخَْْطُ األَثَْْضُ يٍَِ انْخَْْطِ األَسٌَْدِ)
ويف رواية لو قاؿ ١ :تا نػزؿ صوـ رمضاف كانوا ال يقربوف النساء رمضاف كلو  ،وكاف رجاؿ ٮتونوف أنفسهم ،

فلنزؿ هللا  ( :عَهِىَ انهَّوُ أََّكُىْ كُنْزُىْ رَخْزَبٌٌََُ أَْفُسَكُىْ فَزَبةَ عَهَْْكُىْ ًَعَفَب عَنْكُىْ )
 = ٜىل ٬تب قضاء اليوـ الذي وقع فيو اٞتماع يف هنار رمضاف ؟

تعم ًدا فسد صومو  ،وعليو القضاء .
نقل البغوي يف شرح السنة اإلٚتاع على أف من َ
جامع يف هنار رمضاف ُم ّ
اىػ.
جامع فيو قدَل .
وا٠تالؼ يف قضاء ذلك اليوـ الذي َ

ِ
ضعفو غَت واحد من اٟتفاظ  ،وقد
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو هللا  :وأما أمره للمجامع ابلقضاء فضعيف ّ

ثبت ىذا اٟتديث من غَت وجو يف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة ومن حديث عائشة ومل يذكر أح ٌد ْأم َره
ابلقضاء  ،ولو كاف َأم َره بذلك ١تا أ٫تلو ىؤالء كلهم  ،وىو حكم شرعي ٬تب بيانو  ،و١تّا مل أيمره بو دؿ على
أف القضاء مل يبق مقبوال منو  ،وىذا يدؿ على أنو كاف متعمدا للفطر  ،مل يكن انسيا وال جاىال  .اىػ .

إذ كيف يؤمر ابلكفارة مع القضاء ؟

أليس يُكلّف بصياـ شهرين متتابعُت إذا مل ٬تد عتق رقبة ؟ أفال ُ٬تزئو ذلك عن اليوـ الذي أفسده ؟
وإ٪تا كانت الك ّفارة أصال ٟتُرمة الشهر  ،وكل يوـ لو ُحرمتو .

ٓٔ = من وقع منو اٞتماع يف هنار رمضاف  ،ىل يؤمر ابإلمساؾ بقية يومو ؟
ىذا الذي يظهر ألنو انتهك ُحرمة الشهر .
ٓتالؼ ا١تسافر إذا ِ
قدـ ألنو مل ُٮتاطب ابلصياـ من أوؿ النهار .

ٔٔ = فيو التلميح ا١تغٍت عن التصريح يف قوؿ الرجل  :ىلكت  ..وقعت على امرأيت  ..أصبت أىلي .
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ٕٔ = ىل ٬توز للفقَت أف يصرؼ الك ّفارة إىل عيالو كما فعل ىذا الرجل ؟
ما يف ىذا اٟتديث واقعة عُت ال عموـ ٢تا .

ٖٔ = ا١ترأة شقيقة الرجل فإذا وقع منها ذلك راضية عا١تة ذاكِرة  ،وكانت ٦تن ٬تب عليها الصوـ فعليها
الكفارة ا١تغلظة أيضا  ،وىو قوؿ اٞتمهور .

ٗٔ = مل يرد ِذكر للمرأة ىنا وال سؤاؿ عنها .

ومثلو حديث ماعز هنع هللا يضر ١تا جاء اتئبا مل يسللو النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ا١ترأة اليت زٌل هبا .

واٞتواب عن ىذا :

أف من سلؿ أُجيب بقدر مسللتو .

ولعل ا١ترأة كانت ُمكرىة

أو انسية

ِ
طهرت من حيض يف أثناء النهار فواقعها .
رضعا فلفطرت  ،أو ُ
أو ٦تن يُباح ٢تا الفطر  ،كلف تكوف حامالً أو ُم ً
و٭تتَمل أف تكوف جاىلة أصال  ،فال يَلزمها شيء .
ُ

اٟترتُت
٘ٔ = البتيها  :جاء تفسَتىا يف اٟتديث  :يريد ّ
اٟترة  :أرض تركبها حجارة ُسود .
وفسرىا ا١تصنّف بقولو ّ :
ّ
و٬توز أف تكوف الكفارة على شخص فيدفعها شخص آخر  ،وتربأ ذمة
 =ٔٙجواز النيابة يف دفع الكفارات َ ،
من تعلّقت بو الكفارة  .ففي ىذا اٟتديث  " :خذ ىذا  ،فتص ّدؽ بو " .

تعجب النيب ملسو هيلع هللا ىلص من حاؿ ىذا الرجل  ،حيث جاء خائ ًفا شاكيا ىالكو  ،و١تا رأى من ىشاشة النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ّ = ٔٚ
ور َجع سا١تا غا٪تا ؛ من أجل ذلك  :ضحك النيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت بدت أنيابو .
لو قاؿ ما قاؿ يف آخر اٟتديث َ ،

ِ = ٔٛ
ت
ص َفة ضحكو عليو الصالة والسالـ  ،حيث مل يكن يضحك قهقهة بل كاف يبتسم  ،وإذا ضحك بَ َد ْ
أنيابو  ،كما يف ىذا اٟتديث .
==================
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اٟتديث الػ ٔ ٜٔيف الصوـ يف السفر
عن عائشة اهنع هللا يضر أف ٛتزة بن عمرو األسلمي قاؿ للنيب ملسو هيلع هللا ىلص  :أأصوـ يف السفر ؟  -وكاف كثَت الصياـ  -فقاؿ :
فصم  ،وإف شئت فلفطر .
إف شئت ُ
يف اٟتديث مسائل :
ٔ = من رواايت اٟتديث :

صم إف شئت  ،وأفطر إف شئت .
يف رواية ١تسلم  :إٍل رجل ْ
أس ِرد الصوـ  ،أفلصوـ يف السفر ؟ قاؿ ُ :

يف رواية ١تسلم عن أيب ُمراوح عن ٛتزة بن عمرو األسلمي هنع هللا يضر أنو قاؿ  :اي رسوؿ هللا أجد يب قوة على الصياـ

علي جناح ؟ فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ىي رخصة من هللا  ،فمن أخذ هبا فحسن  ،ومن أحب أف
يف السفر  ،فهل ّ

يصوـ فال جناح عليو .

السنة .
ٕ = فيو حرص الصحابة مهنع هللا يضر على ُّ
ٖ = وفيو مسارعتهم ومسابقتهم إىل فعل ا٠تَتات ولو مع وجود ا١تش ّقة .
ٗ = فيو منقبة ٢تذا الصحايب هنع هللا يضر حيث ذُكِر عنو أنو كثَت الصياـ .
٘ = تفاضل الناس ابألعماؿ حىت يف الدنيا .
فرٔتا يفتح لرجل يف ِ
العلم ما ال يُفتح لغَته .
ُ
ويُفتح آلخر يف قراءة القرآف حىت يُعرؼ أبنو من أىل القرآف .

ويُفتح آلخر يف اٞتهاد يف سبيل هللا .

مرة – أف وصااي النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابو مهنع هللا يضر إ٪تا تفاوتت ْتسب تفاوهتم وقُدراهتم
وىذا يؤكد ما أشرت إليو – غَت ّ

وْتسب أحوا٢تم أيضا .
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القوة على الصياـ يف السفر  ،وال ٬تد ا١تش ّقة .
 = ٙىذا الصحايب هنع هللا يضر ٬تد من نفسو ّ

وأما إذا ُوجدت ا١تشقة فسوؼ أييت الكالـ عليها ابلتفصيل – إف شاء هللا . -

 = ٚا١تتن ّفل أمَت نفسو  ،إف شاء أمضى  ،وإف شاء قطع  ،إال يف حج أو عمرة لقولو تعاىل ًَ ( :أَرًِوٌا انْحَجَّ
ًَانْعًُْشَحَ نِهَّوِ )
فإذا صاـ اإلنساف مث سافر فلو أف يُفطر وإف مل توجد ا١تش ّقة .

التطوع يف غَت رمضاف ) .
يستوي يف ذلك صياـ الفرض والنّفل ( صياـ رمضاف وصياـ ّ

 = ٛلو ُدعي إىل طعاـ وكاف صائما فليدعُ ١تن دعاه  ،لقولو عليو الصالة والسالـ  :إذا ُدعي أحدكم فليُجب ،
مفطرا فليطعم  .رواه مسلم .
صل  ،وإف كاف ً
فإف كاف صائما فليُ ِّ
ِ
تطو ًعا .
ولكن إذا َعلم أف ىذا سوؼ يؤدي للغضب أو القطيعة فليلكل إذا كاف صيامو ّ
==================

اٟتديث الػ ٕ ٜٔيف الصياـ يف السفر
عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قاؿ ُ :كػنّػا نسافر مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،فلم يَِعب الصائم على ا١تفطر  ،وال ا١تفطر على
الصائم.
يف اٟتديث مسائل :
ٔ = يستوي يف ىذا الصوـ صياـ الفريضة وصياـ النافلة .
قوة  ،ومل يكن فيو مش ّقة .
ٕ = عدـ عيب ا١تفطر على الصائم إذا كاف الصائم ٬تد من نفسو ّ
أما إذا ُوجدت ا١تشقة البالغة فسوؼ أييت فيها حديث جابر هنع هللا يضر  ،وىو اٟتديث الػ ٜٗٔ
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ٖ = سعة األفق يف مسائل ا٠تالؼ عند السلف .

فا١تفطر قد يرى أف الفطر أفضل لعموـ األحاديث الواردة يف الرخصة  ،ولقولو ملسو هيلع هللا ىلص  :إف هللا ٭تب أف تُؤتى
ُرخصو كما يكره أف تُؤتى معصيتو  .رواه اإلماـ أٛتد .
فإذا رأى ذلك فإنو ال يعيب على الصائم

إذ أف الصائم معو دليلو أيضا  ،وىو اإلذف ابلصياـ يف السفر ١تن وجد يف نفسو قوة على الصياـ .
وىذا فيما يُستساغ من ا٠تالؼ يف ا١تسائل االجتهادية .

ٗ = جواز الصياـ واإلفطار يف السفر  ،وأنو ال ٬تب على الصائم أف يُفطر إال حيث توجد ا١تشقة والضرر .
==================

اٟتديث الػ ٖ ٜٔيف صياـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف السفر
حر شديد حىت إ ْف كاف أح ُدان ليضع
عن أيب الدرداء هنع هللا يضر قاؿ  :خرجنا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف شهر رمضاف يف ّ

اٟتر  ،وما فينا صائم إال رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعبد هللا بن رواحة
يده على رأسو من ش ّدة ّ
يف اٟتديث مسائل :

مضرة  ،أما يسَت ا١تشقة فهو موجود مع الصياـ
ٔ = جواز الصياـ يف السفر ١تن مل يشق عليو  ،وال توجد معو ّ
اٟتر .
يف السفر خاصة مع وجود ّ

ٕ = ال تعارض بُت ىذا اٟتديث من فعلو عليو الصالة والسالـ وبُت ما سبق من قولو عليو الصالة والسالـ ،

الرب الصوـ يف السفر  .وغَته من األحاديث .
وما سيليت يف قولو  :ليس من ّ

ٖ = اجتهاد النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف العبادة مع أنو غُ ِفر لو ما تق ّدـ ِمن ذنبِو وما أت ّخر .
ٗ = َمن صاـ يف السفر أجزأه وال يلزمو اإلفطار إال أف يشق عليو الصياـ .
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٘ = فيو منقبة وفضيلة لعبد هللا بن رواحة هنع هللا يضر .
يضر الصائم أف يعلم الناس بصومو من غَت إظهار منو لذلك إال عند اٟتاجة ٨ ،تو قولو عليو الصالة
 = ٙال ّ
والسالـ  :فإف سابّػو أحد أو قاتلو فليقل  :إٍل امرؤ صائم  .رواه البخاري ومسلم .
==================

اٟتديث الػ ٗ ٜٔيف الصوـ يف السفر مع ا١تشقة
عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قاؿ  :كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر  ،فرأى زحاما ورجالً قد ظُلل عليو ،

الرب الصوـ يف السفر
فقاؿ  :ما ىذا ؟ فقالوا  :صائم  .فقاؿ  :ليس من ّ

و١تسلم  :عليكم برخصة هللا الذي ر ّخص لكم .
يف اٟتديث مسائل :
ٔ = تنبيو :

أوىم كالـ صاحب العمدة أف قولو ملسو هيلع هللا ىلص  " :عليكم برخصة هللا اليت ر ّخص لكم " ٦تا أخرجو مسلم بشرطو ،
وليس كذلك  ،وإ٪تا ىي بقية يف اٟتديث مل يُوصل إسنادىا كما تقدـ بيانو  .نعم وقعت عند النسائي موصولة يف

حديث ٭تِت بن أيب كثَت بسنده  .اىػ  .نػبّػو عليو اٟتافظ يف الفتح .
وىذه الزايدة رواىا مسلم ِبسناده  ،فقاؿ :

وحدثناه أٛتد بن عثماف النوفلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة هبذا اإلسناد ٨توه  ،وزاد قاؿ شعبة  :وكاف يبلغٍت

عن ٭تِت بن أيب كثَت أنو كاف يزيد يف ىذا اٟتديث ويف ىذا اإلسناد أنو قاؿ  :عليكم برخصة هللا الذي ر ّخص

لكم  .قاؿ  :فلما سللتو مل ٭تفظو .

وىذا كما نبّو عليو اٟتافظ ليست برواية موصولة ؛ ألف شعبة قاؿ  :وكاف يَبلُغٍت  ..فلما سلؿ شعبة شيخو دمحم
بن عبد الرٛتن بن سعد عن ىذه الزايدة مل يعرفها.

اٟتث على األخذ ابلرخصة .
وىذه الزايدة اثبتة عند النسائي وغَته  ،ومعناىا اثبت يف أحاديث أخرى يف ّ
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ٕ = كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر  ،يعٍت يف حاؿ السفر وأثناء الطريق .
ٖ = ال تعارض بُت ىذا اٟتديث وبُت األحاديث السابقة والالحقة .
وٯتنع يف حاالت .
ألف الصياـ يف السفر ٬توز يف حاالت ُ ،
الرب  :الطاعة .
ٗ = معٌت البِ ّػر ّ :
التوسع يف الطاعة  .وقيل معٌت ِ ّ
٘ = مىت يكوف الصياـ يف السفر ليس من الرب ؟

إذا ُوجدت ا١تشقة أو غلب على الظن حصوؿ الضرر .
إذا ظُن بو اإلعراض عن رخصة هللا اليت ر ّخص لعباده .

من خاؼ على نفسو العجب أو الرايء إذا صاـ يف السفر .

إذا كاف ذلك مدعاة للقعود عن العمل  ،والتطلّع ٠تدمة اآلخرين لو .
[ أشار إليها اٟتافظ ابن حجر يف الفتح ] .

قصَتا  ،أو بوسيلة ُمر٭تة  ،ومل ٭تتَ ْج إىل
سفرا ً
أما َمن يسهل عليو الصياـ وال توجد معو مشقة  ،كلف يكوف سافر ً

ومن يش ّق عليو القضاء بعد ذلك  ،فالصياـ يف حقو أفضل .
خدمة الناس لو َ ،

للذمػة أوالً .
ألنو أبرأ ّ

واثنيًا  :ال توجد ا١تشقة .

يدؿ على تساوي الطرفُت يف ا١تسللة  ،وأنو ُ٥ت َّت بُت
واثلثًا  :لتخيَت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٟتمزة بن عمرو األسلمي ّ ،
الصياـ واإلفطار يف حاؿ السفر يف مثل ىذه اٟتاالت .
 = ٙتقييد قاعدة ِ :
العربة بعموـ اللفظ ال ٓتصوص السبب .

الرب الصوـ يف السفر .
فقولو عليو الصالة والسالـ  :ليس من ّ
ال ِعربة يف عموـ اللفظ  ،وإ٪تا ِ
العربة ىنا ٓتصوص السبب .

تصح  ،وانظر لذلك اإلرواء ( ٗ . ) ٘ٛ /
 = ٚرواية  :ليس من أـ بر أـ صياـ يف أـ سفر  .ال ّ
==================
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اٟتديث الػ ٘ " ٜٔذىب ا١تفطروف ابألجر "
فمنّػا الصائم ِ ،
عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قاؿ  :كنا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر ِ ،
ومنّػا ا١تفطر  .قاؿ  :فنػزلنا منػزال
ِ
الصواـ  ،وقاـ
يف يوـ حار  ،وأكثران ظالً صاحب الكساء  ،فمنا من يتقي الشمس بيده  .قاؿ  :فسقط ّ
ا١تفطروف  ،فضربوا األبنية  ،وسقوا ِّ
الركاب  .فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ذىب ا١تفطروف اليوـ ابألجر .
يف اٟتديث مسائل :
فمنّػا الصائم ِ ،
ٔ = قولو ِ " :
ومنّػا ا١تفطر " ىذا كما تق ّدـ يف حديثو ( ُٕ : ) ٜٔكػنّػا نسافر مع النيب صلى هللا
عليو وسلم  ،فلم يَِعب الصائم على ا١تفطر  ،وال ا١تفطر على الصائم .
الكل على خَت .
فال يُعاب على الصائم يف السفر  ،كما ال يُعاب على ا١تفطر يف السفر  ،إذ ّ
ٕ = قولو  " :وأكثران ظال صاحب الكساء " يعٍت الذي يتّقي الشمس بكسائو من رداء و٨توه .
يدؿ على
شك ّ
الصواـ " يعٍت أف الذين كانوا صاموا سقطوا من ش ّدة اإلعياء  ،وىذا ال ّ
ٖ = قولو  " :فسقط ّ

َجهد ومش ّقة .

ٗ = األبنية ٚ :تع بناء  ،وا١تقصود بو البيوت اليت تُنصب وتُنػزع  ،كا٠تباء والقبة و٨توىا .
٘ = ِّ
الركاب  :اإلبل  ،وٚتعها  :ركائب .
 = ٙذىب ا١تفطروف اليوـ ابألجر .

أجر العامل بقدر عملو  ،وكلما كاف نفع العمل متع ّد ًاي كاف أكثر يف األجر  ،الرتباطو ٔتصاحل ا٠تلق

وا١تعٌت ىنا  :ذىب ا١تفطروف اليوـ أبجر يزيد على أجر الصائمُت .
ِ
اى ْم
وسبق موضوع  :الَّ َخ ْيػ َر ِيف َكثِ ٍَت ّمن َّْ٧ت َو ُ

http://saaid.net/Doat/assuhaim/178.htm
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 = ٚحث اإلسالـ على العمل وعدـ االتكالية ْ ،تيث يتطلّع اإلنساف إىل خدمة اآلخرين لو  ،أو كفايتو دوف

بذؿ جهد .

دواهبم من سقي وإطعاـ
 = ٛاإلسالـ دين الكماؿ والشمولية ،فالصحابة مهنع هللا يضر ١تا بنوا األبنية ألنفسهم مل ينسوا ّ
.

 = ٜتقدَل اإلحساف إىل اآلخرين دوف التطلّع إىل مكافئة منهم .
ٓٔ = تقدَل األىم فاألىم .

فحقوؽ الناس ُمق ّدمة على حقوؽ اٟتيواف .
ٔٔ = األخذ ابلرخصة قد يكوف أفضل من األخذ ابلعزٯتة  ،كما ىنا .

فالصوـ عزٯتة  ،والفطر ُرخصة .

==================

اٟتديث الػ  ٜٔٙيف أتخَت قضاء رمضاف
علي الصوـ من رمضاف فما أستطيع أف أقضي إال يف شعباف .
عن عائشة اهنع هللا يضر قالت  :كاف يكوف ّ
يف اٟتديث مسائل :
ٔ = وجوب قضاء الصوـ على ا١تستطيع .
ٕ = أف اٟتائض تقضي الصوـ دوف الصالة  ،وقد تق ّدمت اإلشارة إىل ىذه ا١تسللة يف شرح اٟتديث الػ ٜٗ
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ٖ = القضاء ٬تب على الًتاخي  ،في جوز أتخَت قضاء رمضاف إىل شعباف  ،إال أنو ال ٬توز أتخَته إىل أف أييت

رمضاف اآلخر .

تطوع ؟
تصور أف عائشة اهنع هللا يضر مل تكن تصوـ صياـ ّ
ٗ = ىل يُ ّ

اٞتواب  :نعم

وذلك ألمور :

األوؿ  :أنو ال ٬توز للمرأة أف تصوـ وزوجها حاضر إال ِبذنو .

لقولو عليو الصالة والسالـ  :ال ٭تل للمرأة أف تصوـ وزوجها شاىد إال ِبذنو  .رواه البخاري ومسلم .

والذمة مشغولة ابلواجب .
التطوع ّ
تصور تقدَل ّ
التطوع  ،فال يُ ّ
الثاٍل  :أف القضاء واجب وىو ُمق ّدـ على صياـ ّ

الثالث  :تعليل عائشة اهنع هللا يضر لعدـ صومها أبنو شغلها برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقد كانت أحب أزواجو إليو  ،ولذا جاء
يف تتمة حديث الباب  :الشغل من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،أو برسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .

لكن قد يَ ِرد إشكاؿ  ،وىو أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف لو تسع نسوة  ،أي أف عائشة اهنع هللا يضر تستطيع أف تصوـ يف غَت يومها
.

واٞتواب عنو أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف يطوؼ على نسائو يف الليلة الواحدة  ،ولو يومئذ تسع نسوة  .رواه البخاري

ومسلم من حديث أنس هنع هللا يضر .

وأطلت يف ىذه ا١تسللة ألف من الناس من يستدؿ ٔتفهوـ قوؿ عائشة اهنع هللا يضر وال يستدؿ ٔتنطوقو .
تطوعا .
تصور أف عائشة اهنع هللا يضر على فضلها ال تصوـ ّ
فيقوؿ  :ال يُ ّ

وقد علمت اٞتواب عن ىذا القوؿ .
وا٠تالؼ ا١تبٍت على ذلك :

ىل تُصاـ الستة أايـ من شواؿ قبل القضاء ؟

واٞتواب أف اٟتديث صريح يف ذلك  :من صاـ رمضاف مث أتبعو ستا من شواؿ كاف كصياـ الدىر  .رواه مسلم

.

فإنو قاؿ َ :من صاـ رمضاف .

صم رمضاف بل صاـ بعضو .
والذي عليو قضاء مل يَ ُ
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٘ = فضل عائشة اهنع هللا يضر ومكانتها عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،فقد سلؿ عمرو بن العاص النيب عليو الصالة والسالـ  :أي
الناس أحب إليك ؟ قاؿ  :عائشة  .قاؿ  :قلت  :من الرجػاؿ ؟ قاؿ  :أبوىا  .قلت  :مث من ؟ قاؿ  :عمر ،

فَ َػعػ ّد رجاال  .رواه البخاري ومسلم .

 = ٙتؤجر ا١ترأة إذا تركت بعض النوافل لرعاية بيتها وزوجها .

التطوع ومنعها زوجها فإهنا تؤجر على ذلك .
فإذا نوت صياـ ّ

ِ = ٚعظم حق الزوج ،إذ يُق ّدـ حق الزوج على نوافل الطاعات  ،ومثلو حق األىل يُق ّدـ على نوافل الطاعات ؛
ألف اٟتقوؽ واجبة الزمة ٓ ،تالؼ النوافل .
==================

اٟتديث الػ  ٜٔٚيف من مات وعليو صياـ
عن عائشة اهنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :من مات وعليو صياـ صاـ عنو وليّو .

وأخرجو أبو داود  ،وقاؿ  :ىذا يف النذر خاصة  ،وىو قوؿ أٛتد بن حنبل رٛتو هللا .

يف اٟتديث مسائل :
ٔ = ا١تصنف رٛتو هللا ليس من عادتو سياؽ األقواؿ وال اإلشارة إىل ا٠تالؼ  ،وإ٪تا أشار إليو  ،لوجود ا٠تالؼ
وقوتو .
ّ
فتع ّم .
ٕ = قولو عليو الصالة والسالـ " َم ْن مات وعليو صياـ " نكرة يف سياؽ الشرط ُ

وىذا منشل ا٠تالؼ وسببو .

يف حُت أف العبادات البدنية احملضة ال تدخلها النيابة .

قاؿ ابن عبد الرب رٛتو هللا  :أما الصالة فإٚتاع من العلماء أنو ال يصلِّي أح ٌد عن ٍ
ضا عليو من الصالة ،
أحد فَػ ْر ً
ُ

وال ُسنة  ،وال تطوعا ال عن حي وال عن ميت  ،وكذلك الصياـ عن اٟتي ال ٬تزئ صوـ أح ٌد يف حياتو عن أحد
 ،وىذا كلو إٚتاع ال خالؼ فيو .
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وأما من مات وعليو صياـ فهذا موضع اختلف فيو العلماء قدٯتا وحديثا  .اىػ  .مث ذكر ا٠تالؼ .
وقاؿ ابن قدامة يف ا١تغٍت  :من مات وعليو صياـ من رمضاف مل َٮتْ ُل من حالُت :

أحد٫تا  :أف ٯتوت قبل إمكاف الصياـ  ،إما لضيق الوقت  ،أو لعذر من مرض أو سفر  ،أو عجز عن الصوـ ؛

وحكي عن طاوس وقتادة أهنما قاال ٬ :تب اإلطعاـ عنو ؛ ألنو
فهذا ال شيء عليو يف قوؿ أكثر أىل العلم ُ .
صوـ واجب سقط ابلعجز عنو فوجب اإلطعاـ عنو كالشيخ ا٢ت ِرّـ إذا ترؾ الصياـ لعجزه عنو .
ولنا إنو حق هلل تعاىل وجب ابلشرع مات من ٬تب عليو قبل إمكاف فعلو  ،فسقط إىل غَت بدؿ كاٟتج

اٟتاؿ الثاٍل  :أف ٯتوت بعد إمكاف القضاء  ،فالواجب أف يُطعم عنو لكل يوـ مسكُت  ،وىذا قوؿ أكثر أىل

العلم ُ .روي ذلك عن عائشة وابن عباس  ،وبو قاؿ مالك والليث واألوزاعي والثوري والشافعي وا٠تزرجي وابن
علية وأبو عبيد يف الصحيح عنهم  .اىػ .

وهبذا أفىت غَت واحد من الصحابة :

قاؿ عمر بن ا٠تطاب  :إذا مات الرجل وعليو صياـ رمضاف آخر أُطعم عنو عن كل يوـ نصف صاع من بُ ّػر .

رواه عبد الرزاؽ .

وابن عباس رضي هللا عنهما جاء عنو أنو أفىت يف قضاء رمضاف  ،فقاؿ  :يُطعم  .ويف النذر  :يُصاـ عنو  .رواه

عبد الرزاؽ .

وقاؿ ابن عبد الرب يف االستذكار  :لوال األثر ا١تذكور لكاف األصل القياس على األصل اجملتمع عليو يف الصالة

 ،وىو عمل بدف ال يصوـ أحد عن أحد  ،كما ال يُصلي أحد عن أحد  .اىػ .

يعٍت األصل أف ال يُصاـ عنو ال يف النذر وال يف غَته  ،ولكن لورود اٟتديث ُع ِدؿ عن األصل .
ابلويل ىنا ؟
ٖ = ما ا١تقصود ّ
عموما .
ىو القريب ً

األوىل .
و٬توز أف يصوـ عنو غَت القريب ؛ ألف الويل ىنا خرج ٥ترج الغالب  ،أو ألنو ْ

قاؿ ابن قدامة  :وال ٮتتص ذلك ابلويل  ،بل كل من صاـ عنو قضى ذلك عنو وأجزأ ؛ ألنو تربع فلشبو قضاء

الدين عنو  .اىػ .
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يصح قضاؤه
وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو هللا  :وشبّو النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذلك ابلدَّين يكوف على ا١تيت  ،والدَّين ّ
فعل ذلك من كل أحد ال ٮتتص ذلك ابلولد  .اىػ .
من كل أحد  ،فدؿ على أنو ٬توز أف يُ َ
وسيليت مزيد بياف وبسط يف شرح األحاديث التالية .
==================

اٟتديث الػ  ٜٔٛيف قضاء صياـ النذر عن ا١تيت
عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قاؿ  :جاء رجل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ  :اي رسوؿ هللا إف أمي ماتت وعليها
صوـ شهر  ،أفلقضيو عنها ؟ فقاؿ  :لو كاف على ِّأمك َدين أكنت قاضيو عنها ؟ قاؿ  :نعم  .قاؿ  :فَ َديْن هللا
أحق أف يُقضى .
ويف رواية  :جاءت امرأة إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت  :اي رسوؿ هللا إف أمي ماتت وعليها صوـ نذر  ،أفلصوـ

يؤدي ذلك عنها ؟ قالت  :نعم  .قاؿ  :فصومي
عنها ؟ قاؿ  :أرأيت لو كاف على أمك دين فقضيتيو  ،أكاف ّ

عن أمك .

يف اٟتديث مسائل :
ٔ = من رواايت اٟتديث :

ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما أف سعد بن عبادة األنصاري استفىت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف نذر كاف على
أمو  ،فتوفيت قبل أف تقضيو  ،فلفتاه أف يقضيو عنها  ،فكانت سنة بعد
ويف رواية للبخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما أف امرأة من جهينة جاءت إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقالت  :إف أمي

نذرت أف ٖتج  ،ف لم ٖتج حىت ماتت  ،أفلحج عنها ؟ قاؿ  :نعم  ،حجي عنها  .أرأيت لو كاف على أمك دين
 ،أكنت قاضيتو ؟ اقضوا هللا  ،فاهلل أحق ابلوفاء .

معلوما أبصل ُم َّبُت وقد ّبُت النيب ملسو هيلع هللا ىلص حكمهما ليفهم
وبوب عليو اإلماـ البخاري فقاؿ  :ابب من شبّو أصال
ً
ّ
السائل .

31

شرح أحاديث عمدة ألأحكام

كتاب الصتام

ويف صحيح مسلم عن عبد هللا بن بريدة عن أبيو هنع هللا يضر قاؿ  :بينا أان جالس عند رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ أتتو امرأة ،

وردىا عليك ا١تَتاث  .قالت
فقالت  :إٍل تصدقت على أمي ّتارية  ،وإهنا ماتت  .قاؿ  :فقاؿ  :وجب أجرؾ ّ

 :اي رسوؿ هللا إنو كاف عليها صوـ ش هر  ،أفلصوـ عنها ؟ قاؿ  :صومي عنها  .قالت  :إهنا مل ٖتج قط  ،أفلحج

عنها ؟ قاؿ  :حجي عنها .
فالذي يظهر من ٣تموع الرواايت أف السؤاؿ كاف عن صياـ نذر .

وٮتالفو يف كونو ليس بواجب أصالً  ،إ٪تا أوجبو العبد على نفسو  ،فصار كال ّدين الذي ألزمو
والنذر يُباين الصوـ ُ
ذمتو .
ّ

ويف ا١تسللة خالؼ  ،سبقت اإلشارة إليو

وا٠تالؼ يف قضاء رمضاف ١تن قدر عليو ومل ِ
يقض .
أما قضاء النذر فاٟتديث صريح فيو .

وأما من مات ومل يتمكن من القضاء فال شيء عليو .
ومن مات وعليو إطعاـ بدؿ الصياـ أ ِ
ُطعم عنو .
ٕ = إثبات القياس  ،حيث قاس النيب ملسو هيلع هللا ىلص قضاء النذر بقضاء الدَّين .
فيجوز أف يُقاس ما ٮتفى على ما ىو معلوـ ُم ّبُت .

معلوما أبصل ُم َّبُت .
ولذا قاؿ اإلماـ البخاري  :ابب َم ْن شبّو أصال ً

ولكن ينبغي التنبّو إىل أف أكثر ما ُٮتطئ فيو الناس  :التلويل والقياس  ،كما قاؿ اإلماـ أٛتد رٛتو هللا

فمن ا٠تطل القياس على ما ليس ب ُػم ّبُت  ،كلف يقيس على مسللة خالفية
كقياس بعض الناس تدخُت السجائر يف رمضاف على البخور .

فيقوؿ بعضهم  :ىذا د ّخاف وىذا د ّخاف !

فيُقاؿ لو  :ىذا القياس ابطل  ،لع ّدة أسباب  ،منها :
أنو قياس مع الفا ِرؽ  ،والقياس مع الفارؽ ابطل .
فهو يقيس ا٠تبيث على ال ِطّيب الطَّيِّب .
فال ِطّيب ٦تا ُحبب إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص
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و٬تمع األطباء على ضرره .
والتدخُت ما ُ٬تمع العقالء على أنو خبيث كريو الرائحة ُ ،

يضر على ما ينفع
ويقيس ما ّ

ويقيس ما يُشرب على ما ال يُشرب
فالناس يقولوف  :فالف يشرب الد ّخاف !

وٯتصها ٓ ،تالؼ البخور .
مث إنو يضع السيجارة بُت شفتُت ّ

إىل غَت ذلك من ال ُفروؽ اليت يُعلم معها بطالف مثل ىذا القياس .
ذمتو .
ٖ = مشروعية القضاء عن ا١تيت  ،وإبراء ّ

نذرا أو كاف ٦تا لزمو كاٟتج .
سواء كاف ذلك ً

والوقوؼ مع النصوص ىو جادة السلف الصاحل .

فال ٬توز تع ّدي النصوص وقياس ما ال يُقاس كإىداء ثواب العمل من صالة أو قراءة للقرآف و٨تو ذلك .
تربع من قريب أو بعيد عن ا١تيت .
ٗ = ال ٬تب قضاء النذر وإ٪تا ىو ّ
الذمة .
التربع وإبراء ّ
كما ال ٬تب قضاء دينو  ،إ٪تا ىو من ابب ّ
==================

اٟتديث الػ  ٜٜٔيف تعجيل اإلفطار
عن سهل بن سعد هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :ال يزاؿ الناس ٓتَت ما عجلوا الفطر .
يف اٟتديث مسائل :
السحور .
ٔ = ورد يف بعض طبعات ُ
العمدة زايدة  :وأ ّخروا ّ

وىي ليست يف الصحيحُت بل وال يف ال ُكتب الستة  ،وىي زايدة ضعيفة .
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ويُغٍت عنها قولو عليو الصالة والسالـ  :إان معاشر األنبياء أُمران بثالث  :بتعجيل الفطر  ،وأتخَت السحور ،
ووضع اليد اليمٌت على اليسرى يف الصالة  .رواه اٟتاكم وغَته  ،وىو يف صحيح اٞتامع

ٕ = ما ىي العلّة يف تعجيل اإلفطار ؟

ُ٥تالفة اليهود ومن وافقهم ٦تن ينتسب إىل اإلسالـ !
قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص  :ال يزاؿ ال ِّدين ظاىرا ما َع ّج َل الناس الفطر  ،إف اليهود والنصارى يؤخروف  .رواه اإلماـ أٛتد وأبو
داود وابن حباف .
ويف رواية  :ال يزاؿ الناس ٓتَت ما َع َّجلُوا الفطر َ .ع ِّجلُوا الفطر  ،فإف اليهود يؤ ِّخروف .

والتميّز مطلوب وإف اختلف القصد

ففي السحور قولو عليو الصالة والسالـ :فَصل ما بُت ِ
ِ
وصياـ أىل الكتاب أكلة السحر  .رواه مسلم .
صيامنا
ْ
ٖ = استحباب تعجيل اإلفطار ولو على ماء .

قاؿ أنس  :ما رأيت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قط صلى صالة ا١تغرب حىت يُفطر  ،ولو على شربة من ماء  .رواه ابن
حباف وغَته .

وقاؿ  :كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يُفطر على رطبات قبل أف يُصلي  ،فإف مل تكن رطبات فعلى ٘ترات  ،فإف مل تكن
حسا حسوات من ماء  .رواه اإلماـ أٛتد وأبو داود والًتمذي .

وعن سهل بن سعد هنع هللا يضر قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :ال تزاؿ أميت على سنيت ما مل تنتظر بِفطرىا النجوـ  .رواه

ابن خزٯتة وابن حباف واٟتاكم .

مسك ابلسنة سبب ٟتصوؿ ا٠تَت .
ٗ = التّ ّ
٘ = ِمن فقو الرجل ا١تبادرة إىل اإلفطار ولو بشيء يسَت قبل صالة ا١تغرب  ،وعدـ أتخَت اإلفطار احتياطًا .

روى مسلم عن أيب عطية قاؿ  :دخلت أان ومسروؽ على عائشة فقلنا  :اي أـ ا١تؤمنُت رجالف من أصحاب دمحم
ِ
ِ
عجل الصالة  ،واآلخر يؤ ّخر اإلفطار ويؤ ّخر الصالة  .قالت  :أيهما الذي
عجل اإلفطار ويُ ّ
ملسو هيلع هللا ىلص  :أحد٫تا يُ ّ
ِ
ِ
عجل الصالة ؟ قاؿ  :قلنا  :عبد هللا يعٍت ابن مسعود  .قالت  :كذلك كاف يصنع رسوؿ هللا
عجل اإلفطار ويُ ّ
يُ ّ
ملسو هيلع هللا ىلص .
33

شرح أحاديث عمدة ألأحكام

كتاب الصتام

ويف الصحيحُت عن ابن أيب أوىف هنع هللا يضر قاؿ  :كنا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر فقاؿ لرجل  :انزؿ فاجدح لنا  .قاؿ

 :اي رسوؿ هللا الشمس ! قاؿ  :انزؿ فاجدح لنا  .قاؿ  :اي رسوؿ هللا الشمس ! قاؿ  :انزؿ فاجدح لنا  ،فنػزؿ
فجدح لو  ،فشرب  ،مث رمى بيده ىا ىنا مث قاؿ  :إذا رأيتم الليل أقبل من ىا ىنا فقد أفطر الصائم .
وكاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا كاف صائما أمر رجال فلوىف على نشز  ،فإذا قاؿ  :قد غابت الشمس  .أفطر  .رواه اٟتاكم.
وىذا خالؼ حاؿ ا١تتنطّعُت الذين يطلبوف االحتياط خالفا لسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص .
==================

اٟتديث الػ ٕٓٓ يف وقت إفطار الصائم
ِ
وؿ َِّ
ا٠تَطَّ ِ
َع ْن ُع َم َر بْ ِن ْ
ار ِم ْن َى ُهنَا  :فَػ َق ْد
اؿ َر ُس ُ
اؿ  :قَ َ
اب هنع هللا يضر قَ َ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص  :إذَا أَقػْبَ َل اللَّْي ُل م ْن َى ُهنَا َ .وأَ ْدبَػ َر النػ َ
َّه ُ
الصائِ ُم .
أَفْطََر َّ
فيو مسائل :
ٔ= " أَقػْبَ َل اللَّْي ُل ِم ْن َى ُهنَا " يعٍت ِ :من جهة ا١تشرؽ .
ار ِم ْن َى ُهنَا " يعٍت ِ :من جهة ا١تغرب .
ٕ= " َوأَ ْدبَػ َر النػ َ
َّه ُ
ْما ؟
ٖ= " أفطر الصائم "  :ىل ىو حقيقة أو ُحك ً
ِ
ْمف ِطَّرات .
كما  ،أي  :جاز لو اإلفطار  ،وإفطاره ٔتباشرة ال ُ
ىو ُح ً
ٗ= لو ُِ
للحث على تعجيل اإلفطار معٌت !
ٛتل على اٟتقيقة مل يكن
ّ
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ِ
ِ ِ
ِ
ص َار ُم ْف ِط ًرا
ْم َر َ
يل ؛ ألَنَّوُ لَ ْو َ
اد ِأبَفْطََر َد َخ َل ِيف َوقْت ا ِإلفْطَا ِر  ،ال أَنَّوُ َ
قاؿ الصنعاٍل  :ال ُ
ص َار ُم ْفط ًرا َحقي َقةً َ ،ك َما ق َ
صِ
صِ
َح ِقي َقةً لَ َما َوَر َد ا ْٟتَ ُّ
ث َعلَى تَػ ْع ِج ِ
الس َح ِر .
اؿ َإىل َّ
يل ا ِإلفْطَا ِر َ ،وال النػ ْ
اؿ َ ،وال ْ
اـ ا ِإل ْذ ُف ِابلْ ِو َ
استَػ َق َ
َّه ُي َع ْن الْ ِو َ
اىػ .
ولو ُِ
ٛتل على اٟتقيقة  ،مل يكن للوصاؿ معٌت .

ِ
ْم َف ِطَّرات  ،بِ َدليل إذنو ألصحابو يف الوصاؿ إىل
ْما  ،وإف مل يُباشر ال ُ
قاؿ ابن القيم  :ليس ا١تراد بو أنو أفطر ُحك ً
ْما الستحاؿ منهم الوصاؿ  .اىػ .
َّ
الس َحر  ،ولو أفطروا ُحك ً

واستدؿ بو على بُطالف الوصاؿ !
وٛتَلو ا٠تطايب على اإلفطار حقيقة ،
ّ
َ

ِ
ِ
ِ
ْما  ،وال فَػ ْرؽ بينهما " كما قاؿ
ولو ُٛتل على اٟتقيقة لكاف " َمن اغتاب يف صومو أو َش ِهد ب ُزور ُم ْفطر ُحك ً
القرطيب .
وصف اآلف أبنو صائم  ،فإف بغروب الشمس خرج النهار
٘= قاؿ النووي  :معناه  :انقضى صومو َ
وَتّ  ،وال يُ َ

ودخل الليل  ،والليل ليس َ٤تَالً للصوـ  .وقولو صلى هللا عليو و سلم  " :أقبل الليل  ،وأدبر النهار  ،وغَ َربت
اآلخرين ويُالزمهما  ،وإ٪تا َٚتَع بينها ألنو قد يكوف
الشمس " قاؿ العلماء  :كل واحد ِمن ىذه الثالثة يتضمن َ
واد و٨توه ْتيث ال ي َش ِ
يف ٍ
اىد غُروب الشمس  ،فيعتمد إقباؿ الظالـ وإدابر الضياء .اىػ .
ُ
 = ٙانعقد اإلٚتاع على أف وقت اإلفطار ىو وقت صالة ا١تغرب  ،ووقت صالة ا١تغرب ِمن مغيب الشمس .
صل معنا ىذين  -يعٍت اليومُت -
ويف حديث بريدة هنع هللا يضر أف رجال سلؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن وقت الصالة  ،فقاؿ لو ِّ :
فلما زالت الشمس أمر بالال فلذّف مث أمره فلقاـ الظهر  ،مث أمره فلقاـ العصر والشمس مرتفعة بيضاءُ نقية  ،مث

أمره فلقاـ ا١تغرب حُت غابت الشمس  ..اٟتديث  .رواه مسلم .
ت صالة ا١تغرب فقد َح ّل الفطر للصائم فرضا وتطوعا ،
قاؿ ابن عبد الرب  :أٚتع العلماء على أنو إذا َحلَّ ْ
وأٚتعوا أف صالة ا١تغرب ِمن صالة الليل  ،وهللا  -عز وجل  -يقوؿ ِ ُ :
ِ
اـ إِ َىل اللَّْي ِل)  .اىػ .
(مثَّ أَ٘تُّوا ّ
الصيَ َ
الصوِـ ووق ِ
الش ْم ِ
وب َّ
َّها ِر  .اىػ .
ْت ال ِْفطْ ِر ُ :ى َو إِذَا انْػ َق َ
اب النػ َ
س َوَك ُم َل ذَ َى ُ
ضى غُ ُر ُ
وقاؿ الباجي ٘ :تََ ُ
اـ َّ ْ َ َ
 = ٚالعربة بِغروب قرص الشمس  ،وال ِعربة ببقاء اٟتمرة والصفرة .

وسبق ما يتعلق تعجيلو ملسو هيلع هللا ىلص لإلفطار  ،يف شرح حديث سهل بن سعد هنع هللا يضر  ،وىو اٟتديث السابق .
لصائِِم أَ ْف يػ ْف ِطر ِٔتُج َّرِد غُر ِ
اَّللُ تَػ َع َاىل َع ْن غُر ِ
الش ْم ِ
وب َّ
ُسئِ َل شيخ اإلسالـ ابن تيمية َرِٛتَوُ َّ
وهبَا ؟
وز لِ َّ
س َ :ى ْل َ٬تُ ُ
ُ َ َ ُ
ُ
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فَلَجاب  :إذَا غَ ِ
الصائِ ُم َ ،وال ِع ْبػ َرَة ِاب ْٟتُ ْم َرةِ َّ
يع الْ ُق ْر ِ
الش ِدي َدةِ الْبَاقِيَ ِة ِيف األُفُ ِق .
ص أَفْطََر َّ
َ
َ َ
اب َٚت ُ
ِ
يع الْ ُق ْر ِ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم  :إ َذا أَقػْبَ َل اللَّْي ُل ِم ْن
اد ِم ْن ال َْم ْش ِر ِؽ َ ،ك َما قَ َ
ص ظَ َه َر َّ
اؿ النِ ُّ
الس َو ُ
َّيب َ
َوإِ َذا غَ َ
اب َٚت ُ
ت َّ
الصائِ ُم  .اىػ .
س فَػ َق ْد أَفْطََر َّ
ار ِم ْن َى ُهنَا َوغَ َربَ ْ
َى ُهنَا َ ،وأَ ْدبَػ َر النػ َ
َّه ُ
الش ْم ُ
استُ ِد ّؿ هبذا اٟتديث على إثبات الوصاؿ  ،وا ْختُلِف يف ُحكم الوصاؿ وبقائو  .وسيليت يف حديث ابن عمر
ْ =ٛ

بعد ىذا اٟتديث ُحكم الوصاؿ .
وابهلل التوفيق .

==================

صاؿ
اٟتديث الػ ٕٔٓ يف النهي َعن الْ ِو َ
وؿ َِّ
عن عب ِد َِّ
ك تُػو ِ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص َع ْن الْ ِو َ ِ
إٍل
اص ُل  .قَ َ
اؿ  :نَػ َهى َر ُس ُ
اَّلل بْ ِن ُع َم َر رضي هللا عنهما قَ َ
اؿ ِّ :
َ ْ َْ
صاؿ  .قَالُوا  :إنَّ َ َ
ُس َقى .
لَ ْس ُ
ت َك َه ْيػئَتِ ُك ْم ِّ ،
إٍل أُط َْع َم َوأ ْ
ورواهُ أَبو ُىريْػرةَ و َعائِ َشةُ وأَنَس بْن مالِ ٍ
ك.
َ ُ َُ
َ ََ ُ َ َ َ
ولِمسلِ ٍم َعن أَِيب س ِع ٍ
اصل فَػ ْليػو ِ
ِ
يد ْ
الس َح ِر .
اص ْل َإىل َّ
ي هنع هللا يضر  :فَلَيُّ ُك ْم أ ََر َ
ْ
َ
ا٠تُ ْد ِر ِّ
َُْ
اد أَ ْف يُػ َو َ ُ َ
فيو مسائل :
ٔ= معٌت الوصاؿ :

قاؿ القاضي عياض  :ىو متابعة الصوـ دوف اإلفطار ابلليل .
وقاؿ ابن األثَت  :ىو أف ال يُػ ْف ِط َر يَػ ْوَم ُْت أو َّأايما .
ٕ= اٟتكمة من النهي عن الوصاؿ :

أ – رٛتة هبم  ،وإبقاء عليهم  ،ويف التنزيل ( :نَمَذْ جَبءَكُىْ سَسٌُلٌ يٍِْ أَْفُسِكُىْ عَزِّزٌ عَهَْْوِ يَب عَنِزُّىْ حَشِّصٌ عَهَْْكُىْ
ثِبنًُْؤْيِنِنيَ سَءًُفٌ سَحِْىٌ) .
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ويف حديث عائشة اهنع هللا يضر قالت  :نَػ َهى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الوصاؿ َرٛتة ٢تم  .رواه البخاري ومسلم .

التعمق والتكلّف .
ب – النهي عن ّ

ومن قاؿ ليس يف الليل صياـ لقولو تعاىل ُُ( :ىَّ أَرًِوٌا انصَِّْبوَ إِنََ انهَّْْمِ) ،
قاؿ اإلماـ البخاري  :ابب الوصاؿ َ .
وهنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عنو رٛتة ٢تم وإبقاء عليهم  ،وما يك ِ
َّع ُّمق .
ْره من الػتػ َ
ُ َ
وواصل أانس ِمن الناس  ،فبلغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ :
اصل النيب ملسو هيلع هللا ىلص آخر الشهر َ ،
ويف حديث أنس هنع هللا يضر  :قاؿ َ :و َ
لَ ْو ُم َّد لَنَا َّ
ْمتَػ َع ِّم ُقو َف تَػ َع ُّم َق ُه ْم  .رواه البخاري ومسلم .
اصلْنَا ِو َ
الش ْه ُر لَ َو َ
صاالً يَ َدعُ ال ُ
جػ  -لِ َما فيو ِمن ضعف القوة  ،وإهناؾ األبداف  .قالو القرطيب .
د – َدفْع الْملل  ،ويف حديث عائشة اهنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :اي أَيُّػ َها النَّاس ! َعلَْي ُكم ِم ْن ْاأل ْعم ِ
اؿ َما تُ ِطي ُقو َف ،
ْ
َ
َ
ُ
اؿ إِ َىل َِّ
ِ
ب األَ ْعم ِ
فَِإ َّف َّ
اَّلل َما ُدوِوَـ َعلَْيو َوإِ ْف قَ َّل  .رواه البخاري ومسلم .
َح َّ
اَّللَ ال ٯتََ ُّل َح َّىت ٘تََلُّوا َ ،وإِ َّف أ َ
َ
ولَما َهنى عن الوصاؿ ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :فَا ْكلَ ُفوا ِم ْن األَ ْعم ِ
اؿ َما تُ ِطي ُقو َف  .رواه البخاري ومسلم ِمن حديث أيب ىريرة
َ
َ
هنع هللا يضر .

الس َحر ِ٦تا ُٮتالَف بو أىل الكتاب .
نهى عن الوصاؿ ِمن أجل ُ٥تالفة أىل الكتاب  .ولذلك كانت أكلة َّ
ىػ  -يُ َ
ِ
ِ
فلما
و – ل َما يف الوصاؿ من تضييع اٟتقوؽ والتقصَت فيها  ،وكاف أبو الدرداء هنع هللا يضر يصوـ النهار ويقوـ الليل ّ ،
زاره سلماف هنع هللا يضر قاؿ لو سلماف  :إف لربك عليك ح ّقا  ،ولنفسك عليك ح ّقا  ،وألىلك عليك ح ّقا ِ ،
فلعط
النيب ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك لو  .فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  :صدؽ سلماف  .رواه البخاري
كل ذي حق ح ّقو  ،فلتى أبو الدرداء َّ
 .وسيليت يف حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما .

ٖ = قوؿ الصحابة مهنع هللا يضر  " :إنك تُ ِ
واصل " ليس فيو اعًتاض  ،وإ٪تا ىو سؤاؿ واستفسار عن شلنو ملسو هيلع هللا ىلص  ،أنو
ي ِ
واصل َويَػ ْنػ َهى عن الوصاؿ  .ألنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف قدوة ألصحابو  ،وكاف إذا أمرىم أبمر فَػ َعلو  ،وكاف إذا أمرىم أبمر
ُ
ابتدروا ْأم َره .
ووصاؿ أانس منهم  ،فإنو ليس معصية وال على سبيل ا١تنازعة لو ملسو هيلع هللا ىلص  ،بل فهموا
وأما هنيو ملسو هيلع هللا ىلص عن الوصاؿ َ ،
أف النهي ليس على سبيل ا١تنع  ،وإ٪تا كاف إبقاء عليهم .

قاؿ القرطيب  :واحتج َمن أجاز الوصاؿ أبف قاؿ  :إ٪تا كاف النهي عن الوصاؿ ألهنم كانوا حديثي عهد ابإلسالـ
 ،فخشي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يتكلفوا الوصاؿ وأعلى ا١تقامات  ،فيفًتوا أو يَضعفوا َع َّما كاف أنفع منو ِمن اٞتهاد
والقوة على العدو  ،ومع حاجتهم يف ذلك الوقت .
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وكاف ىو يلتزـ يف خاصة نفسو الوصاؿ وأعلى مقامات الطاعات  ،فلما سللوه عن وصا٢تم أبْ َدى ٢تم فا ِرقًا بينو
ت مثلكم إٍل أبيت يُطعمٍت ريب ويَسقيٍت " .
وبينهم  ،وأعلمهم أف حالتو يف ذلك غَت حاالهتم  ،فقاؿ  " :لَ ْس ُ

ور َسخ  ،وَكثُر ا١تسلموف وظهروا على عدوىم  ،واصل أولياء
فلما َك ُمل اإلٯتاف يف قلوهبم واستحكم يف صدورىم َ
هللا وألزموا أنفسهم أعلى ا١تقامات  .اىػ .

وقاؿ ابن كثَت  :٭تتمل أهنم كانوا يَفهموف ِمن النهي أنو ْإر َشاد  ،أي ِ :من ابب الشفقة  ،كما جاء يف حديث
عائشة " :رٛتة ٢تم"  .اىػ .

ٗ = حرص الصحابة مهنع هللا يضر على ا٠تَت  ،وإف كاف فيو مش ّقة .
٘ = ا٠تالؼ يف الوصاؿ :
ا ْختُلِف يف ُحكم الوصاؿ على ثالثة أقواؿ :
القوؿ األوؿ  :جائز مع الكراىة  ،وحكمو اب ٍؽ .

وحجة أصحاب ىذا القوؿ أف الليل ليس ٤تالً للصوـ .
والقوؿ الثاٍل  :منهي عنو  ،وىو منسوخ ُ .
وز الْ ِوص ُ ِ
اـ َزَم َن اللَّْي ِل َعلَى
واٞتواب عنو ما قالو أبو الوليد الباجي  :إِذَا ثَػبَ َ
صُ
اؿ َويَص ُّح  ،فَِإنَّوُ َّإ٪تَا يُ َ
ت أَنَّوُ َ٬تُ ُ َ
يل التػَّب ِع لِلنػَّها ِر  ،فَل ََّما أَ ْف يػ ْفرد ِاب َّ ِ
وز  .اىػ .
لص ْوـ فَال َ٬تُ ُ
ُ ََ
َسبِ ِ َ َ
والقوؿ الثالث  :أنو خاص بِرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .
 = ٙالراجح يف ُحكم الوصاؿ :

قاؿ القرطيب  :وعلى كراىية الوصاؿ  -ولِ َما فيو ِمن ضعف القوى وإهناؾ االبداف ٚ -تهور العلماء .
وقد َح َّرَمو بعضهم لِ َما فيو من ٥تالفة الظاىر والتشبو أبىل الكتاب  .اىػ .
اٟتث
اٟتث على تعجيل اإلفطار  ،وترؾ أكلة السحور اليت جاء ّ
وسبب الكراىية  :ترؾ اإلفطار  ،وقد جاء ّ
عليها أيضا  ،وما فيها من الربكة .

أدى الوصاؿ إىل ضرر فإنو ُ٤ت ّرـ .
فإف ّ
وكاف ابن الزبَت رضي هللا عنهما ي ِ
واصل سبعة أايـ .
ُ
وكاف أبو اٞتوزاء ي ِ
واصل سبعا  .ولو قَػبَض على ذراع الرجل الشديد َٟتَطمها !
ُ
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اصل فَػ ْليػو ِ
ِ
اص ْل َإىل
 = ٚالوصاؿ اٞتائز  ،ىو ما جاء يف قولو عليو الصالة والسالـ  " :فَلَيُّ ُك ْم أ ََر َ
اد أَ ْف يُػ َو َ ُ َ
الس َح ِر " .
َّ
الس َحر  ،وىو الغاية يف الوصاؿ ١تن أراده  ،ومنع من
قاؿ القرطيب  :قالوا  :وىذا إابحة لتلخَت الفطر إىل َّ
اتصاؿ يوـ بيوـ  ،وبو قاؿ أٛتد وإسحاؽ  .اىػ .

 = ٛيُؤجر الصائم على الوصاؿ ا١تشروع  ،وإف كاف الليل ليس ٤تالً للصوـ ؛ ألف صياـ الليل تَػبَع لِصياـ
النهار .
اٟتث على تعجيل اإلفطار  ،والوصاؿ يُ ِّ
فوت ذلك  .فكيف اٞتمع بينهما ؟
 = ٜيف حديث سهل بن سعد ّ

اٞتمع بينهما  ،أف يُقاؿ :

أ – حديث سهل ىو األصل  ،وىو يف ح ّق أكثر الناس .

وحديث أيب سعيد يف حاالت ُمستثناة  ،وىو خالؼ األصل .
ب – حديث أيب سعيد ال يُعا ِرض ما يف حديث سهل ؛ ألف من أراد الوصاؿ ال ُٮتاطَب بتعجيل اإلفطار .
جػ  -أتخَت اإلفطار يف حاؿ الوصاؿ ال يُراد منو االحتياط والتنطّع  ،وليس فيو ُشبهة موافقة أىل الكتاب .
د – الوصاؿ ا١تشروع أتخَت اإلفطار إىل السحر ْ ،تيث يكوف اإلفطار والسحور يف وقت واحد .

ٓٔ = جواز التعزير على ُ٥تالفة أمر اإلماـ ورئيس القوـ إذا كاف األمر ١تصلحتهم .
ْمن ِّكل هبم .
فإف النيب ملسو هيلع هللا ىلص نَ ّكل أبصحابو – فواصل هبم – كال ُ
واصل هبم يوما مث يوما مث رأوا ا٢تالؿ  ،فقاؿ :
ففي حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر  :فلما أبوا أف ينتهوا عن الوصاؿ َ ،
ْمنَ ِّكل هبم حُت أبَوا  .رواه البخاري ومسلم .
لو أتخر لَ ِز ْدتكم  ،كال ُ
وواصل أانس ِمن الناس  ،فبلغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ :
اصل النيب ملسو هيلع هللا ىلص آخر الشهر َ ،
ويف حديث أنس هنع هللا يضر  :قاؿ َ :و َ
لَ ْو ُم َّد لَنَا َّ
صاالً يَ َدعُ الْ ُمتَػ َع ِّم ُقو َف تَػ َع ُّم َق ُه ْم  .رواه البخاري ومسلم .
اصلْنَا ِو َ
الش ْه ُر لَ َو َ
ِ
ِ
ص بو عليو الصالة
إٍل لَ ْس ُ
ٔٔ = " ِّ
ٖتملو عليو الصالة والسالـ  .وما اختُ ّ
قوة ّ
ت َك َه ْيػئَت ُك ْم " ُٛتل على ّ
والسالـ .
ُس َقى " ليس على حقيقتو .
ٕٔ = " ِّ
إٍل أُط َْع َم َوأ ْ
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معنواي ال ِحسيِّا  ،وإال فال يكوف م ِ
واصالً مع
قاؿ ابن كثَت  :األظهر أف ذلك الطعاـ والشراب يف حقو إ٪تا كاف ِّ
ُ

اٟتسي  .اىػ .

وقاؿ ابن حجر  :وقاؿ اٞتمهور  :قولو  " :يطعمٍت ويسقيٍت " ٣تاز عن ال ِزـ الطعاـ والشراب  ،وىو القوة ،
ِ
ِ
علي ما يَ ِس ّد َم َس ّد الطعاـ والشراب  ،ويَػ ْق َوى على أنواع
فكلنو قاؿ  :يعطيٍت قوة اآلكل والشارب  ،ويُفيض ّ
ِ
ِ
والر ّي ما يغنيو
الطاعة من غَت ضعف يف القوة وال كالؿ يف اإلحساس  .أو ا١تعٌت  :إف هللا ٮتلق فيو من الشبَع ّ
عن الطعاـ والشراب  ،فال ٭تس ّتوع وال عطش  .اىػ .
ُِ
وٛتل على اكتفائو ملسو هيلع هللا ىلص ابل ِّذكر يف حاؿ الوصاؿ .
قاؿ ابن القيم عن ال ِّذ ْكر  :قُوت القلب والروح  ،فإذا فقده العبد صار ِٔتَْن ِزلة اٞتسم إذاِ حيل بينو وبُت قُوتِو ،
صلَّى الفجر  ،مث جلس يذكر هللا تعاىل إىل قريب ِمن انتصاؼ النهار  ،مث
وح َ
ض ْرت شيخ اإلسالـ ابن تيمية َم َّرة َ
َ

إيل  ،وقاؿ  :ىذه غَ ْد َويت  ،ولو مل أتَػغَ ّد الغداء سقطت قويت  ،أو كالما قريبا من ىذا  .اىػ .
َ
التفت ّ
ٖٔ = األحاديث اليت أشار إليها ا١تصنف رٛتو هللا ٥ُ ،ت ّرجة يف الصحيحُت .

ٗٔ = قوؿ ا١تصنف  " :ولِمسلِ ٍم َعن أَِيب س ِع ٍ
يد ْ
ا٠تُ ْد ِر ِّي " ىذه الرواية ليست عند مسلم  ،وقد رواىا البخاري
ْ
َ
َُْ
بلفظ  :ال تُ ِ
واصلوا  ،فليكم إذا أراد أف يواصل فليواصل حىت السحر .
وابهلل التوفيق .

==================

اٟتديث الػ ٕٕٓ يف االقتصاد يف الطاعة
ِ
وؿ َِّ
عن عب ِد َِّ
اَّلل بْ ِن َع ْم ِرو بْ ِن ال َْع ِ
َّه َار ،
ٍَل أَقُ ُ
رب َر ُس ُ
اص رضي هللا عنهما قَ َ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص أِّ
َ ْ َْ
وم َّن النػ َ
وؿ َ :واَ ََّّلل أل ُ
َص َ
اؿ  :أُ ْخِ َ
وؿ َِّ
ت
اؿ لو َر ُس ُ
ت  .فَػ َق َ
ْت لَوُ  :قَ ْد قُػلْتُوُ ِ ،أبَِيب أَنْ َ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص  :أنت الذي تقوؿ ذلك ؟ فَػ ُقل ُ
وم َّن اللَّْي َل َما ِع ْش ُ
َوألَقُ َ
ِ
ِ
ص ْم ِم ْن َّ
َوأ ُِّمي  .فَػ َق َ
الش ْه ِر ثَالثَةَ أ ََّايٍـ  ،فَِإ َّف ا ْٟتَ َسنَةَ
يع َذلِ َ
اؿ  :فَِإنَّ َ
ص ْم َوأَفْط ْر َ ،وقُ ْم َو ًَْل َ .و ُ
ك  .فَ ُ
ك ال تَ ْستَط ُ
اؿ  :فَصم يػوما وأَف ِ
ْت  :فَِإٍِل أ ِ
ِ
ِ
ك ِمثْل ِ
ِ
ْط ْر يَػ ْوَم ْ ِ
صيَ ِاـ َّ
ُت .
ك  .قَ َ
ض َل ِم ْن َذلِ َ
يق أَفْ َ
ُط ُ
الد ْى ِر  .قُػل ُ
ّ
ُ ْ َْ ً َ
ب َع ْش ِر أ َْمثَا٢تَا َ .و َذل َ ُ
ِ
ِ
ْت  :أ ِ
ك ِمثْل ِ
صيَ ِاـ َد ُاود عليو الصالة والسالـ .
ك  .قَ َ
ض َل ِم ْن َذلِ َ
يق أَ ْف َ
ُط ُ
قُػل ُ
اؿ  :فَ ُ
ص ْم يَػ ْوًما َوأَفْط ْر يَػ ْوما  .فَ َذل َ ُ
ْت ِ :إٍل أ ِ
و ُىو أَفْ َ ِ
ك.
ك  .قَ َ
ض َل ِم ْن ذَلِ َ
اؿ  :ال أَفْ َ
ض َل ِم ْن ذَلِ َ
يق أَفْ َ
ُط ُ
الصيَ ِاـ  .فَػ ُقل ُ ّ
ض ُل ّ
َ َ
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الد ْى ِر – صم يػوما وأَف ِ
وِيف ِرواي ٍة  :ال صوـ فَػو َؽ صوِـ أ ِ
َخي َد ُاود – َشط َْر َّ
ْط ْر يَػ ْوما .
َْ َ ْ َْ
َ ََ
ُ ْ َْ َ
الصالةِ َإىل َِّ
وؿ َِّ
الصي ِاـ َإىل َِّ ِ
إف أَح َّ ِ
صالةُ َد ُاود .
اؿ َر ُس ُ
اؿ  :قَ َ
وع ْنو قَ َ
ب َّ
َح َّ
َ
اَّلل َ
اَّلل صيَ ُ
ب َّ
اـ َد ُاود َ .وأ َ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص َ َّ :
وـ يَػ ْوما َويُػ ْف ِط ُر يَػ ْوما .
صَ
اـ نِ ْ
ص ُ
اـ ُس ُد َسوُ َ .وَكا َف يَ ُ
وـ ثُػلُثَوُ َ .ويَػنَ ُ
ف اللَّْي ِل َ ،ويَػ ُق ُ
َكا َف يَػنَ ُ
فيو مسائل :
وؿ َِّ
اَّلل "  :فيو مسائل :
رب َر ُس ُ
ٔ = "  :أُ ْخِ َ

أ – جواز اإلخبار ابسم الشخص عند االستفتاء .

ب – جواز شكاية َمن خالف السنة  ،ورفع أمره إىل من بيده إصالحو  ،وليس ىذا من النميمة  ،ونقل الكالـ
ا١تذموـ .

رب "  ،ويف رواايت أف الذي أخرب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بذلك ىو عمرو بن العاص والد عبد
جػ  -يف ىذه الرواية " أُ ْخِ َ

هللا .

ِ
لقوتو على العبادة !
زوجو امرأة من قريش  ،فلم يكن يلتفت إليها ّ
د – سبب شكاية عمرو البنو  :أنو ّ

قاؿ عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما  :أنكحٍت أيب امرأة ذات حسب  ،فكاف يتعاىد َكنػَّتَوُ فيسل٢تا عن بعلها
 ،فتقوؿ  :نعم الرجل من رجل مل يطل لنا فراشا  ،ومل يَػ ْفتش لنا َكنَػ ًفا مذ أتيناه ! فلما طاؿ ذلك عليو ذََكر للنيب
ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ  :القٍت بو  .رواه البخاري ومسلم .

زوجٍت أيب امرأة من قريش  ،فلما دخلت على جعلت ال أ٨تاش ٢تا ٦تا يب من القوة على
ويف رواية قاؿ هنع هللا يضر ّ :
العبادة من الصوـ والصالة  ،فجاء عمرو بن العاص إىل َكػنَّػتَو حىت دخل عليها  ،فقاؿ ٢تا  :كيف وج ْد ِ
ت بَػ ْعلك
ََ
ِ
ِ
ِ
علي
؟ قالت  :خَت الرجاؿ ْ -أو َك َخَت البعولة  -م ْن رجل مل يَػ ْفتش لنا َكنَػ ًفا  ،ومل يَػ ْعرؼ لنا ف َراشا  ،فلقبل ّ
ْت  ،مث انطلق
فَعذلٍت وع ّ
ضٍت بِلِ َسانِو  ،فقاؿ  :أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فَػ َع َ
ْت وفَػ َعل َ
ضلْتَها وفَػ َعل َ
إيل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فلتيتو  ...اٟتديث  .رواه اإلماـ أٛتد .
إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فشكاٍل  ،فلرسل ّ
ضٍت ) أي ش ّدد علي القوؿ .
ومعٌت ( ع ّ

إيل ،
ٕ = ال ُ
تعارض بُت ىذه الرواايت وبُت رواية " بَػلَغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أٍل أسرد الصوـ وأصلي الليل  ،فإما أرسل ّ

وإما لقيتو  " ...؛ ألف بلوغ ا٠ترب يف سرد الصوـ وصالة الليل ىو سبب شكايتو !
و٭تتَمل أف يكوف أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أُ ْخِرب  ،مث جاء والده يشكوه .
ُ

ٖ = كراىية سرد الصوـ لِ َما فيو ِمن ا١تالؿ  ،ولِ َما يًتتّب عليو من تفويت بعض اٟتقوؽ .
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كرب .
وىذا ما حدث لعبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما بعدما ُ
صة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .رواه البخاري ومسلم .
قاؿ عبد هللا  :فليتٍت قَبِل ُ
ْت ُر ْخ َ
غَت من ْأمر الْتَػ َزمو أماـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،وكراىية ترؾ ما لَ ِزَمو وداوـ .
وسبب قولو ىذه أنو َك ِره أف يُ ِّ
وليس معٌت ذلك أنو ْأو َجبو على نفسو .
ِ
ت " ىذا ٯتُت  ،وىو يف معٌت النذر  ،ومل يُػ ْنو عنو ؛ ألف
وم َّن اللَّْي َل َما ِع ْش ُ
وم َّن النػ َ
ٗ = " َواَ ََّّلل أل ُ
َّه َار َ ،وألَقُ َ
َص َ

ا١تراد منو التربُّر .

ومل يُذكر أنو ملسو هيلع هللا ىلص أمره ابلكفارة ؛ فإما أف يكوف ما خرج عن ح ّد ٯتينو ؛ ألنو سيصوـ صياـ داود  ،وىو يف معٌت
صياـ الدىر وأكثر ؛ ألف من صاـ ثالثة أايـ من كل شهر  ،فكل٪تا صاـ الدىر .

وكذلك ابلنسبة للقياـ .
وإما أف يكوف أ ُِمر ابلكفارة  ،ومل يُنقل ٠تصوص األمر بِصاحبو .
قلت ذلك ؟ " فيو  :التثبت والسؤاؿ عما ين َقل قبل ِ
العتاب .
٘ = قولو عليو الصالة والسالـ  " :أنت الذي َ
ّ
ُ
كرب .
 = ٙقولو عليو الصالة والسالـ " " :فإنك ال تستطيع ذلك " ٤ :تموؿ على الدواـ وما يُفضي إليو إذا ُ

أو أنو ٤تموؿ على أنو ال يستطيع ذلك مع أداء اٟتقوؽ الواجبة عليو .
ولذلك قاؿ لو عليو الصالة والسالـ  :فإف لزوجك عليك حقا  ،ولِ َزْوِرؾ عليك حقا  ،وٞتسدؾ عليك حقا .
 " = ٚفَصم وأَف ِ
ْط ْر َ ،وقُ ْم َو ًَْل " موازنة اإلسالـ بُت حاجات اٞتسد وحاجات الروح  ،واالعتداؿ يف أداء
ُْ َ
اٟتقوؽ .
ْمريب ِ
والعامل والكبَت  " ،فإٍل أ ِ
ُطيق أكثر من ذلك " .
 = ٛفيو األدب يف مراجعة ال ِّ
 " = ٜال صوـ فَػو َؽ صوِـ أ ِ
َخي َد ُاود "  :فيو االقتداء ابألنبياء والصاٟتُت  ،كما قاؿ تعاىل ( :أًُنَئِكَ انَّزٍَِّ ىَذٍَ
َْ َ ْ َْ
انهَّوُ فَجِيُذَاىُىُ الْزَذِهِ) .

ٓٔ = بياف أفضل الصياـ لِمن أطاقو  ،وىو صوـ نيب هللا داود عليو الصالة والسالـ .
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حرـ .
ْم َّ
وال تعارض بُت ىذا التفضيل مع تفضيل صياـ شهر اهللا ال ُ

٤ترـ ] ابعتبار الزمن  .اىػ .
قاؿ ا١تناوي  :وتفضيل صوـ داود ابعتبار الطريقة وىذا [صياـ شهر ّ

ِ
ِ
ك ِمثْل ِ
ِ
ٍ ِ
ص ْم ِم ْن َّ
صيَ ِاـ َّ
الد ْى ِر " سيليت يف حديث أيب
ٔٔ = " َو ُ
الش ْه ِر ثَالثَةَ أ ََّايـ فَإ َّف ا ْٟتَ َسنَةَ ب َع ْش ِر أ َْمثَا٢تَا َ .وذَل َ ُ
ىريرة هنع هللا يضر الوصية بِصياـ ثالثة أايـ من كل شهر .
ٕٔ = اٟتديث يف األصل أطوؿ من ىذا  ،وفيو  :األمر بقياـ بعض الليل ال كلّو  ،وفيو األمر بقراءة القرآف كل
سبعة أو كل ثالثة أايـ .

قاؿ البخاري رٛتو هللا عن مسللة القراءة ْ
وا٠تَْتمة  :وقاؿ بعضهم يف ثالث  ،ويف ٜتس  ،وأكثرىم على َس ْبع .

ِ
ِ
ص َرؼ إىل
ٖٔ = َمن فُتِح عليو يف عبادة أو يف علْم أو يف عمل خَت  ،فال يُن َكر عليو ما مل ُٮتالف السنة  ،وال يُ ْ

غَته .

وعبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما مثاؿ على ذلك  ،فقد فُتِح لو يف العبادة أكثر من غَتىا ٦ ،تا جعلو ينصرؼ
عن ِ
العلْم إىل العبادة أكثر .
وكاف أبو ىريرة هنع هللا يضر يقوؿ  :ما من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحد أكثر حديثًا عنو ِم ٍِّت إالَّ ما كاف من عبد هللا بن
عمرو  ،فإنو كاف يَكتب وال أَ ْكتُب  .رواه البخاري .

ري العابد إىل اإلماـ مالك ٭تضُّو إىل االنفراد والعمل  ،ويَػ ْرغَب بو عن
ب عبد هللا بن عبد العزيز ُ
الع َم ّ
وَكتَ َ
ِ
ب َر ُج ٍل فُتِح
االجتماع إليو يف العلْم  ،فكتب إليو مالك  :إف هللا عز وجل قَ َسم األعماؿ كما قَ َسم األرزاؽ  ،فَػ ُر ّ
لو يف الصالة ومل يُفتح لو يف الصوـ  ،وآخر فُتِح لو يف الصدقة ومل يُفتح لو يف الصياـ  ،وآخر فُتِح لو يف اٞتهاد
ومل يُفتح لو يف الصالة  ،ونشر العلم وتعليمو من أفضل أعماؿ الرب  ،وقد رضيت ٔتا فُتِ َح هللا يل فيو من ذلك ،

وما أظن م ا أان فيو بدوف ما أنت فيو  ،وأرجو أف يكوف كالان على خَت  ،و٬تب على كل واحد منا أف يرضى ٔتا
قُ ِس َم لو  ،والسالـ .
ٗٔ = فيو تف ّقد اإلماـ رعيتو  ،وتف ّقد الرجل أصحابو .
٘ٔ = تف ّقد الرجل ِٟتاؿ ابنو  ،والسؤاؿ عن أحوالو على سبيل اإلصالح  ،ال على سبيل الفضوؿ واإلفساد !

وىو التد ّخل يف خصوصيات حياهتم .
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و٢تذا السؤاؿ والتف ّقد أصل يف َع َمل ا٠تليل إبراىيم عليو الصالة والسالـ مع ابنو إٝتاعيل عليو الصالة والسالـ
 ،وخربه يف صحيح البخاري .

 = ٔٙترتيب األولوايت :

قاؿ ابن حجر  :األوىل يف العبادة تقدَل الواجبات على ا١تندوابت  ،وأف َمن تَ َكلَّف الزايدة على ما طُبِع عليو

يَػ َقع لو ا٠تلل يف الغالب .

 = ٔٚاألمر ابالقتصاد يف العبادة  ،وكراىية التشديد على النفس .

قاؿ عليو الصالة والسالـ  :والقصد القصد تبلغوا  .رواه البخاري .

ػل  .وىذا كاف ىديو عليو الصالة والسالـ  ،كما قالت عائشة
 = ٔٛاإلشارة إىل ا١تداومة على العمل  ،وإف قَ ّ

اهنع هللا يضر  ،وقد تق ّدـ ىذا .

وأ ّف قليل دائم خَت من كثَت م ِ
نقطع .
ُ
الع ْبػرة ِْتسن العمل وموافقتو للسنة  ،وليست ِ
ِ
العربة بِكثرة العمل .
ُ َ = ٔٛ

قاؿ تعاىل ( :انَّزُِ خَهَكَ انًٌَْْدَ ًَانْحََْبحَ نَِْجْهٌَُكُىْ أَّوكُىْ أَحْسٍَُ عًََالً) قاؿ الفضيل بن عياض  :ىو أخلص العمل
وأصوبو  ،قالوا  :اي أاب علي ما أخلصو وأصوبو ؟ قاؿ  :إف العمل إذا كاف خالصا ومل يكن صوااب مل يُػ ْقبَل  ،وإذا

كاف صوااب ومل يكن خالصا مل يُػ ْقبَل  ،حىت يكوف خالصا وصوااب  ،فا٠تالص أف يكوف هلل  ،والصواب أف يكوف

على السنة .

الصي ِاـ َإىل َِّ ِ
إف أَح َّ ِ
اـ َد ُاود " فيو فوائد :
اَّلل صيَ ُ
ب َّ
َ َّ " =ٜٔ
ِ
وجل .
اٟتب هلل ّ
أ – إثبات صفة ّ
عز ّ
ِ
أجر َمن صاـ يوما وأفطر يوما  ،وأف ذلك ليس من التش ّدد .
ب – عظَم ْ
تفاضل .
جػ  -ف ْ
ضل ىذه العبادات  ،فيما يتعلّق ابلطاعات الالزمة  ،فيما بينها ِمن ُ
د – تفاضل األعماؿ .
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صم يوما وأفطر يوما " إذا وافَق يوـ عيد فإنو َ٭ت ُرـ صيامو  ،وال ٭ترـ صياـ يوـ السبت وال يوـ اٞتمعة
ٕٓ = " ُ
ُم ْف َر ًدا  ،وسيليت مزيد بياف – إف شاء هللا – يف األحاديث التالية عن األايـ اليت هنُي عن صيامها .

وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

اٟتديث الػ ٖٕٓ يف صياـ ثالثة أايـ من كل شهر
ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ
ِِ
ُّحى َ ،وأَ ْف
َع ْن أَِيب ُى َريْػ َرَة هنع هللا يضر قَ َ
يت الض َ
اؿ  :أ َْو َ
ص ِاٍل َخليلي ملسو هيلع هللا ىلص بثَالث  :صيَاـ ثَالثَة أ ََّايـ م ْن ُك ِّل َش ْه ٍر َ ،وَرْك َع َ ْ
أُوتَِر قَػ ْب َل أَ ْف أ ََان َـ .
فيو مسائل :
ٔ = تعريف ْ
ا٠تُلَّة :
قاؿ ابن األثَت ْ :
الص َداقة وا١تَ َحبَّة اليت َٗتَلَّلَت ال َقلْب فصارت ِخالَلَو  ،أي  :يف ابطنو .
ا٠تلَّة ابلضَّم َّ :
وبُت نَػ ْفي النيب ملسو هيلع هللا ىلص ْ
ا٠تُلّة عن أحد  ،كما
تعارض بُت قوؿ أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  " :خليلي " ْ ،
ٕ = ال ُ
يف قولو عليو الصالة والسالـ  :لو كنت مت ِ
َّخ ًذا ِمن أىل األرض خليال الٗتذت ابن أيب قُحافة خليال  ،ولكن
ُ
صاحبكم خليل هللا  .رواه البخاري ومسلم .
فإف أاب ىريرة مل ُٮترب أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص َّاٗتَذه خليال  ،ولكنو ىو ُٮترب عن نفسو أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص خليلو  ،أي  :أف ْ
ا٠تُلّة
ِمن ِجهة أيب ىريرة هنع هللا يضر .
ٖ = ىذا ِمن أفضل الصياـ ؛ ألف اٟتسنة بِعشرة أمثا٢تا  ،ويف حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما  :إف
ِْتَ ْسبِك أف تصوـ كل شهر ثالثة أايـ  ،فإف لك بكل حسنة عشر أمثا٢تا  ،فإف ذلك صياـ الدىر كلو  .رواه
البخاري ومسلم .
تعارض بُت تفضيل صياـ داود عليو الصالة والسالـ وبُت صياـ شهر ُ٤تَ َّرـ .
وسبق أنو ال ُ
فصياـ ثالثة أايـ من كل شهر يعدؿ صياـ الشهر .
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ٗ = ا ْختُلِف يف تعيُت ىذه األايـ على أقواؿ :

فسره ٚتاعة من الصحابة مهنع هللا يضر أبايـ البيض ( ٖٔ . ) ٔ٘ ، ٔٗ ،
أ– ّ
ب – ِمن ّأوؿ الشهر .
جػ ِ -من أايـ االثنُت وا٠تميس  .واستدلّوا بقولو عليو الصالة والسالـ  :تُػ ْع َرض األعماؿ يوـ االثنُت وا٠تميس ،
فلحب أف يُعرض عملي وأان صائم  .رواه الًتمذي .

استدؿ بػ :
فسره أبايـ البِيض ،
ّ
َ
ومن ّ

حديث عائشة اهنع هللا يضر وقد ُسئلت  :أكاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم يصوـ ثالثة أايـ من كل شهر ؟ قالت :
نعم  .قيل  :من أيِّو كاف يصوـ ؟ قالت  :كاف ال يُبايل ِمن أيِّو صاـ  .رواه أبو داود والًتمذي والنسائي .
ِ
وْتَ ِديث أيب ذر هنع هللا يضر َ :أم َران رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف نصوـ من الشهر ثالثة أايـ البيض  :ثالث عشر وأربع عشرة
وٜتس عشرة  .رواه ابن حباف وغَته .
ِ
وْتَ ِديث جرير بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليو و سلم قاؿ  :صياـ ثالثة أايـ ِمن كل شهر صياـ الدىر ،
أايـ البيض  :صبيحة ثالثة عشرة  ،وأربع عشرة  ،وٜتس عشرة  .رواه النسائي .

صم ثالث عشرة  ،وأربع عشرة  ،وٜتس
وبقولو عليو الصالة والسالـ  :إذا صمت من الشهر ثالثة أايـ  ،فَ ُ
عشرة  .رواه اإلماـ أٛتد والًتمذي والنسائي .

قاؿ اإلماـ البخاري رٛتو هللا  :ابب صياـ أايـ البيض  :ثالث عشرة  ،وأربع عشرة  ،وٜتس عشرة .
مث روى ِبسناده عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ  :أوصاٍل خليلي ملسو هيلع هللا ىلص بثالث ...

ِ
رجح صياـ أايـ البيض  ،لِمن كاف يصوـ ثالثة أايـ من كل شهر .
فالذي يظهر أف البخاري يُ ّ
ويظهر أنو يُقيِّد حديث أيب ىريرة ىذا ِأبايـ البيض .
وىذا أقوى األقواؿ ؛ ألنو فِ ْعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقولو .
٘ = اْ ْختُلِف يف ُسنّػيَة صالة الضحى .

والصحيح أف صالة الضحى ُسنة  ،فقد صالّىا النيب ملسو هيلع هللا ىلص يوـ ال َف ْتح  ،كما يف حديث أـ ىانئ اهنع هللا يضر  ،وىو ُ٥ت ّرج
يف الصحيحُت .
وصالّىا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف بيت رجل ِمن األنصار  ،كما يف حديث أنس  ،وىو ُ٥تََّرج يف الصحيحُت .
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ضحى .
وقد ّ
حث النيب ملسو هيلع هللا ىلص على صالة ال ّ
صلى صالة الضحى كانت لو ِع ْدؿ ثالٙتائة وستُّت َح َسنة .
ومن َ
َ
اؿ  :يصبِح َعلَى ُك ِل سالمى ِمن أ ِ
َّيب صلَّى َّ ِ
ص َدقَةٌ ؛
َحد ُك ْم َ
ففي حديث أَِيب َذ ٍّر هنع هللا يضر َع ْن النِ ِّ َ
ّ ُ َ ْ َ
اَّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم أَنَّوُ قَ َ ُ ْ ُ
ِ
فَ ُك ُّل تَسبِيح ٍة ص َدقَةٌ  ،وُك ُّل َٖتْ ِمي َدةٍ ص َدقَةٌ  ،وُك ُّل تَػ ْهلِيلَ ٍة ص َدقَةٌ  ،وُك ُّل تَ ْكبِ ٍ
ص َدقَةٌ ،
ص َدقَةٌ َ ،وأ َْم ٌر ِابل َْم ْع ُروؼ َ
َتة َ
َ
َ
ْ َ َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّحى  .رواه مسلم .
ئ م ْن ذَل َ
ص َدقَةٌ َ ،و ُْ٬ت ِز ُ
ك َرْك َعتَاف يَػ ْرَك ُع ُه َما م ْن الض َ
ْم ْن َك ِر َ
َونَػ ْه ٌي َع ْن ال ُ
وأما ما جاء عن عائشة اهنع هللا يضر أهنا قالت عن ركعيت الضحى  :بِدعة  .كما يف صحيح البخاري .
صلّي الضحى ؟ قاؿ  :ال  .قلت
مورؽ قاؿ  :قلت البن عمر رضي هللا عنهما  :أتُ َ
وما رواه البخاري من طريق ّ
 :فَػ ُع َمر ؟ قاؿ  :ال  .قلت  :فلبو بكر ؟ قاؿ  :ال  .قلت  :فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قاؿ  :ال إخالو .

لسنَّة  ،فإف ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ يف األخَت
فهذا ٤تموؿ منهما رضي هللا عنهما على عدـ العلْم هبذه ا ُّ
 " :ال إخالو " يعٍت  :ال أظنو !

وكوف ا١تسللة َٗتْفى على بعض الصحابة  ،بل وعلى بعض كبارىم ؛ غَت ُمست ْبػ َعد  ،وىو ْأمر وا ِرد .

وخ ْفي على عمر مسائل .
فقد َخ ْفي على أيب بكر مسائل َ ،

ولذلك كاف ابن عمر رضي هللا عنهما يقوؿ يف بعض ا١تسائل  :كتاب هللا أحق أف يُػتػَّبَع أـ عمر ؟!
ىذا ِمن جهة .

ِ
ِ
ْمثْبِت ُمقدَّـ على الن ِ
َّايف .
ومن جهة اثنية فالقاعدة أف ال ُ

فلبو ىريرة وأبو ذر وأنس وأـ ىانئ  -وغَتىم  -أثْػبَتوا ُسنيّة صالة الضحى  ،فَػ َقو٢تُم ُم َقدَّـ على قَوؿ َمن نَػ َفاىا
؛ َّ
ألف َمن أثْػبَػتَها عنده ِزايدة ِعلْم .

مع أف من أثْػبَت ُسنيّة صالة الضحى أكثر ٦تن نفاىا .
ِ
ومن جهة اثلثة فإف قوؿ الصحايب إ٪تا يكوف ُح ّجة يف غَت موضع النص .

 = ٙاختالؼ وصااي النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابو  :مبٍت على ِعلْمو ملسو هيلع هللا ىلص أبحواؿ أصحابو  ،وما يُناسب كل واحد منهم ،
فالقوي يناسبو اٞتهاد  ،والعابد تُناسبو العبادة ِ ،
والعامل يناسبو ِ
العلْم  ،وىكذا .
ُ
ُ
ِ
وجهوا كل ُمتعلِّم لِ َما يُناسبو .
ْمربُِّت والقائمُت على الًتبية والتعليم والتوجيو  :أف يُ ّ
ويف ىذا إشارة إىل ال ُ
 = ٚاْ ْختُلِف يف ُحكم الوتر بُت الوجوب وبُت السنية ا١تؤَّك َدة .
وأمر بو من غَت إ٬تاب .
والصحيح أنو ُسنة ُمؤَّك َدة ؛ فإف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد حافظ عليها َ ،
وابهلل تعاىل التوفيق .
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==================

اٟتديث الػ ٕٗٓ يف النهي عن صوـ يوـ اٞتمعة
ْت جابِر بن عب ِد َِّ
َعن ُ٤تَ َّم ِد ب ِن َعبَّ ِ
اؿ  :نَػ َع ْم
ص ْوِـ يَػ ْوِـ ا ْٞتُ ُم َع ِة ؟ قَ َ
اد بْ ِن َج ْع َف ٍر قَ َ
اَّلل  :أَنَػ َهى النِ ُّ
اؿ َ :سلَل ُ َ َ ْ َ َ ْ
ْ
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص َع ْن َ
ْ
.
ِ
ب الْ َك ْعبَ ِة .
َوَز َ
اد ُم ْسل ٌم َ :وَر ِّ
وؿ َِّ
ِ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص يَػ ُق ُ
ت َر ُس َ
وع ْن أَِيب ُى َريْػ َرةَ هنع هللا يضر قَ َ
اؿ َِٝ :ت ْع ُ
َ
وـ يَػ ْوما قَػ ْبػلَوُ
ص َ
َح ُد ُك ْم يَػ ْوَـ ا ْٞتُ ُم َعة  ،إالَّ أَ ْف يَ ُ
وؿ  :ال يَ ُ
وم َّن أ َ
صَ
 ،أ َْو يَػ ْوما بَػ ْع َدهُ .
فيو مسائل :
ٔ = سبب النهي  :أف يوـ اٞتمعة يوـ عيد .
قاؿ عليو الصالة والسالـ  :إف ىذا يوـ ٍ
عيد  ،جعلو هللا للمسلمُت  ،فمن جاء إىل اٞتمعة فليغتسل  ،وإف كاف
ُ
ِ
ٍ
حديث حسن .
س منو  ،وعليكم ابلسواؾ  .رواه ابن ماجو  ،وىو
يب فليَ َم َّ
ط ٌ
توىم أف ىذه ا٠تصوصية
ٕ = ولَ ّما كاف يوـ اٞتمعة ىو سيد األايـ وىو أفضلها جاء النهي عن إفراده  ،لئال يُ ّ
٢تا خاصية .

صوا يوـ
ويف حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  :ال ٗتتصوا ليلة اٞتمعة بِِقياـ ِمن بَػ ُْت الليايل  ،وال َٗتُ ُّ
اٞتمعة بِصياـ ِمن بُت األايـ إالَّ أف يكوف يف صوـ يصومو أحدكم  .رواه مسلم .
ٖ = ُحكم إفراد يوـ اٞتمعة ابلصياـ :

مذىب الشافعي وأٛتد  :القوؿ ابلكراىة .
ومذىب أيب حنيفة ومالك  :القوؿ بِعدـ الكراىة .
ض ّم إليو يوـ آخر .
ٗ = تزوؿ الكراىة إذا ُ

ففي رواية للبخاري  :زاد غَت أيب عاصم  :يعٍت  :أف ينفرد بِصوـ .
48

شرح أحاديث عمدة ألأحكام

كتاب الصتام

ويف حديث جويرية اهنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص دخل عليها يوـ اٞتمعة وىي صائمة فقاؿ  :أصم ِ
ت أمس ؟ قالت  :ال .
ُْ

قاؿ  :تريدين أف تصومي غدا ؟ قالت  :ال  .قاؿ  :فلفطري  .رواه البخاري .

صم ْأمس وال غَ ًدا  .اىػ
قاؿ ابن قدامة  :وىذا اٟتديث يدؿ على أف ا١تكروه إفراده ؛ ألف نَػ ْهيو ُم َعلَّل بِ ُكوهنا مل تَ ُ

.

٘ = وال يدخل يف النهي إذا وافق يوـ صياـ من غَت قصد ٗتصيص يوـ اٞتمعة .

صوا يوـ اٞتمعة بصياـ من بُت األايـ إالَّ أف يكوف يف صوـ يصومو
ففي حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر مرفوعا  :وال َٗتُ ُّ

أحدكم  .رواه مسلم .

فإذا كاف أحد يصوـ يوما وي ِ
فطر يوما  ،فوافق يوـ اٞتمعة  ،فال كراىة  ،وال يُنهى عنو .
ُ

ومثلو  :لو وافق يوـ عرفة يوـ ُٚتعة .

ِ
صوما كاف يصومو  ،مثل من يصوـ يوما
ْره إفراد يوـ اٞتمعة ابلصوـ  ،إالَّ أف يُوافق ذلك ً
قاؿ ابن قدامة  :ويُك َ
ِ
يوما فيوافق صومو يوـ اٞتمعة ...
ويُػ ْفطر ً
نص عليو أٛتد  ،يف رواية األثرـ .
قاؿ  :قيل أليب عبد هللا  :صياـ يوـ اٞتمعة ؟ فذكر حديث النهي أف يُػ ْف َرد  ،مث قاؿ  :إالَّ أف يكوف يف صياـ
كاف يصومو  ،وأما أف يُػ ْف َرد فال .

قاؿ  :قلت  :رجل كاف يصوـ يوما ويفطر يوما  ،فوقع فِطره يوـ ا٠تميس  ،وصومو يوـ اٞتمعة  ،وفِطْره يوـ
يتعمد اٞتمعة  .اىػ .
يتعمد صومو خاصة  ،إ٪تا ُك ِره أف ّ
السبت  ،فصاـ اٞتمعة ُم ْف َر ًدا ؟ فقاؿ  :ىذا اآلف مل ّ
 = ٙالرواية اليت أشار إليها ا١تصنف  :رواىا مسلم من طريق دمحم بن عباد بن جعفر قاؿ  :سللت جابر بن عبد
هللا رضي هللا عنهما وىو يطوؼ ابلبيت أهنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن صياـ يوـ اٞتمعة ؟ فقاؿ  :نعم  ،ورب ىذا

البيت .

قاؿ ابن حجر  :ويف رواية النسائي " :ورب الكعبة "  ،وعزاىا صاحب "العمدة" لِ ُم ْسلِم فَػ َو ِىم .

 = ٚجواز اٟتلف من غَت استحالؼ  ،إذا كاف بقصد التلكيد من غَت إكثار !

والقصد منو التلكيد .
وال يُعترب ذلك ِمن ِخصاؿ ا١تنافقُت ؛ ألف ا١تنافقُت ّاٗتذوا أٯتاهنم ُجنة ووقاية وٛتاية !
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وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

اٟتديث الػ ٕ٘ٓ يف النهي عن صياـ أايـ العيدين
ا٠تَطَّ ِ
اؿ َ :ش ِه ْدت ال ِْعي َد َم َع ُع َم َر بْ ِن ْ
اؿ :
اب هنع هللا يضر فَػ َق َ
اٝتُوُ َس ْع ُد بْ ُن ُعبَػ ْي ٍد  -قَ َ
َع ْن أَِيب ُعبَػ ْي ٍد َم ْو َىل ابْ ِن أَ ْزَى َر َو ْ
وؿ َِّ
صي ِام ِهما  :يػوـ فِطْ ِرُكم ِمن ِ
ِ
اف يػوم ِ
ِ
اآلخ ُر َْأت ُكلُو َف فِ ِيو ِم ْن
اف نَػ َهى َر ُس ُ
صيَ ِام ُك ْم َ ،والْيَػ ْو ُـ َ
ْ ْ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص َع ْن َ َ َ ْ ُ
َى َذ َ ْ َ
س ِك ُك ْم .
نُ ُ
فيو مسائل :
ٔ = ىذه الرواية اليت أوردىا ا١تصنف رٛتو هللا ىي رواية البخاري  ،ورواية مسلم بلفظ  :قاؿ َ :ش ِه ْدت العيد
صلَّى  ،مث انصرؼ فخطب الناس  ،فقاؿ  :إف ىذين يوماف هنى رسوؿ هللا
مع عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر  ،فجاء فَ َ
ِ
س ِككم .
ملسو هيلع هللا ىلص عن صيامهما ؛ يوـ فطركم من صيامكم  ،واآلخر يوـ أتكلوف فيو من نُ ُ
ويف حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن صياـ يومُت  :يوـ األضحى ويوـ الفطر  .رواه مسلم .
وجاء النهي أيضا من حديث عائشة اهنع هللا يضر  ،ومن حديث أيب سعيد ا٠تدري هنع هللا يضر وسيليت .

اآلخ ُر َأتْ ُكلُو َف فِ ِيو ِم ْن
ٕ = الذي يظهر أف ُخطبة عمر هنع هللا يضر كانت يف يوـ عيد فِطْر ؛ لقولو هنع هللا يضر َ :والْيَػ ْو ُـ َ
س ِك ُك ْم  .فلو كاف يوـ عيد أضحى لَ َما قاؿ اليوـ اآلخر .
نُ ُ
ٖ = النهي ىنا يقتضي التحرَل .

قاؿ ابن قدامة  :أٚتع أىل العلم على أف صوـ يومي العيدين منهي عنو ٤ُ ،تَ َّرـ يف التطوع  ،والنذر ا١تطلق ،

والقضاء والكفارة .

نذرا ُمطْلَقا  ،أو كاف لو صوـ فوافق يوـ العيد  ،فال ٬توز لو الصياـ .
ٗ = لو نَ َذر ً
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قاؿ زايد بن جبَت  :جاء رجل إىل ابن عمر رضي هللا عنهما  ،فقاؿ  :إٍل نذرت أف أصوـ يوما فوافق يوـ
أضحى أو فِطْر  ،فقاؿ ابن عمر رضي هللا عنهما َ :أم َر هللا تعاىل بوفاء النذر  ،ونَػ َهى رسوؿ هللا صلى هللا عليو
وسلم عن صوـ ىذا اليوـ  .رواه البخاري ومسلم .
ويف رواية للبخاري  :قاؿ  :كنت مع ابن عمر  ،فسللو رجل فقاؿ  :نذرت أف أصوـ كل يوـ ثالاثء أو أربعاء ما
ت ىذا اليوـ يوـ النحر  ،فقاؿ َ :أمر هللا بِوفاء النذر  ،و ُهنِينا أف نَصوـ يوـ النحر  ،فلعاد عليو
ِع ْشت  ،فَػ َوافَػ ْق ُ
فقاؿ ِ :مثْلو  ،ال يزيد عليو .
قاؿ النووي  :وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوـ العيد ُم َعيَّػنًا  ،وأما ىذا الذي نذر صوـ يوـ االثنُت مثال
فوافق يوـ العيد  ،فال ٬توز لو صوـ العيد ابإلٚتاع  .وىل يلزمو قضاؤه ؟ فيو خالؼ للعلماء .

ِ
ِ
نهي عنو " قالو
٘ = " فيو تعليم اإلماـ يف خطبتو ما يتعلق بذلك العيد من أحكاـ الشرع  ،من ملمور بو َ
وم ّ

النووي .

 = ٙكراىية صياـ أايـ التشريق ؛ ألهنا اتبعة ليوـ عيد األضحى  .قاؿ عليو الصالة والسالـ  :أايـ التشريق أايـ

أكل وشرب  .رواه مسلم .
وقيل  :بِتحرَل صياـ أايـ التشريق .

 = ٚاالحتياط يف ترؾ االحتياط  ،فال ٬توز صياـ يوـ عيد ِ
الفطر بدعوى االحتياط للصياـ .
 = ٛالعبادات توقيفية  ،فال يصح التقرب إىل هللا إالّ ِٔتا ورد يف الشرع ِ ،
ومن ا١تعلوـ أف مدار قبوؿ العمل
ََ
ّ ّ
على شرطُت  :اإلخالص وا١تتابعة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص .
شرع آحاده .
وليس كل َع َمل مشروع تُ َ

روى عبد الرزاؽ عن ابن ا١تسيب أنو رأى رجال يُ َك ِّرر الركوع بعد طلوع الفجر  ،فنهاه  ،فقاؿ  :اي أاب دمحم !
أيعذبٍت هللا على الصالة ؟ قاؿ  :ال  ،ولكن يعذبك على ِخالؼ السنة !
السنة أف أيكل ا١تسلم ٘ترات قبل خروجو إىل الْمصلَّى يوـ ِ
الفطْر  ،وأف أيكل من أضحيتو يوـ األضحى
ُّ = ٜ
ُ
ضحي – .
– إف كاف ٦تن يُ ّ

وقد تق ّدمت مسائل العيدين .
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وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

اٟتديث الػ  ٕٓٙيف أتكيد النهي عن صياـ العيدين
وؿ َِّ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص َعن صوِـ يػوم ْ ِ ِ
َعن أَِيب س ِع ٍ
يد ْ
الص َّم ِاء َ ،وأَ ْف
اؿ  :نَػ َهى َر ُس ُ
ي هنع هللا يضر قَ َ
َّح ِر َ .و َع ْن َّ
ُت  :الْفطْ ِر َوالن ْ
ْ
ْ َْ َْ َ
َ
ا٠تُ ْد ِر ِّ
بوِ
الص ْوَـ
ي َّ
الصالةِ بَػ ْع َد ُّ
اح ِد َ ،و َع ْن َّ
ص ِر  .أَ ْخ َر َجوُ ُم ْسلِ ٌم بِتَ َم ِام ِو َ .وأَ ْخ َر َج الْبُ َخا ِر ُّ
يب َّ
الص ْب ِح َوال َْع ْ
الر ُج ُل ِيف ْثو ِ َ
َْ٭تتَِ َ

فَػ َق ْط .

فيو مسائل :
ٔ = التلكيد على النهي عن صياـ أايـ العيدين  ،وقد تق ّدـ القوؿ فيو  ،وأف صيامهما ُ٤ت ّرـ ابإلٚتاع .
الص ْوَـ فَػ َق ْط " ليس بِدقيق  ،فقد أخرجو البخاري بِتمامو يف "
ي َّ
ٕ = قوؿ ا١تصنف رٛتو هللا َ " :وأَ ْخ َر َج الْبُ َخا ِر ُّ
ابب صوـ يوـ ِ
الفطْر " .
ص ًرا بلفظ  :ال يَصلح الصياـ يف يومُت  :يوـ األضحى ويوـ الفطر من رمضاف .
وأخرجو مسلم ُ٥تتَ َ
وبقية مسائل اٟتديث ال عالقة ٢تا ابلصياـ .
وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

يوما يف سبيل هللا
اٟتديث الػ  ٕٓٚيف فضل َمن صاـ ً
يل َِّ
وؿ َِّ
َعن أَِيب س ِع ٍ
اـ يَػ ْوًما ِيف َسبِ ِ
اَّلل بَػ َّع َد َّ
يد ْ
اَّللُ َو ْج َهوُ َع ْن النَّا ِر
اؿ َر ُس ُ
اؿ  :قَ َ
ي هنع هللا يضر قَ َ
صَ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص َ :م ْن َ
ْ
َ
ا٠تُ ْد ِر ِّ
ِ
ُت َخ ِري ًفا .
َس ْبع َ
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فيو مسائل :
ٔ = " يف سبيل هللا "  :ا١تراد بو عند األكثر  :أنو اٞتهاد يف سبيل هللا ِّ ،
والرَابط تَػبَع لو .

قاؿ ا١تهلب  :ىذا اٟتديث يدؿ أف الصياـ يف سائر أعماؿ الرب أفضل إالّ أف ٮتشى الصائم ضع ًفا عند اللقاء ؛
ألنو قد ثبت عن الرسوؿ أنو قاؿ ألصحابو يف بعض ا١تغازي حُت قَرب ِمن ا١تالقاة أبايـ يسَتة  " :تَػ َق ّووا
لعدوكم" فلمرىم ابإلفطار ؛ ألف نفس الصائم ضعيفة  ،وقد َجبَل هللا األجساـ على أهنا ال قِواـ ٢تا إالَّ ابلغذاء .
نقلو ابن بطاؿ .

وقاؿ ابن اٞتوزي  :إذا أطلق ذكر سبيل هللا فا١تراد بو اٞتهاد  .نقلو ابن حجر .
يل َِّ
ؼ األَ ْكثَػر فِيوِ  :استِ ْعمالُوُ ِيف ا ْٞتِه ِ
اد  ،فَِإ َذا ُِ
وقاؿ ابن دقيق العيد  :قَػ ْولُوُ " ِيف َسبِ ِ
ت
اَّلل " ال ُْع ْر ُ
ٛت َل َعلَْي ِو َ :كانَ ْ
َ
ْ َ
ُ
ِ
الصوِـ وا ْٞتِه ِ
الْ َف ِ
ادتَػ ْ ِ
اد .
ُت  -أَ ْع ٍِت عبَ َ
الجتِ َم ِاع ال ِْعبَ َ
اد َة َّ ْ َ َ
ضيلَةُ ْ
وقاؿ النووي  :فيو فضيلة الصياـ يف سبيل هللا  ،وىو ٤تموؿ على َمن ال يتضرر بو  ،وال يُ ِّ
فوت بو حقا  ،وال
َٮتْتَ ّل بو قتالو وال غَته ِمن ُمهمات غَ ْز ِوه  .اىػ .
واستدؿ ابن حجر ٍ
برواية عن أيب ىريرة هنع هللا يضر بِلفظ " :ما ِمن ُمرابط يرابط يف سبيل هللا فيصوـ يوما يف سبيل هللا "
ّ

على أنو يف اٞتهاد يف سبيل هللا .

ٕ = قاؿ النووي  :معناه ا١تباعدة عن النار وا١تعافاة منها  .وا٠تريف السنة  ،وا١تراد سبعُت سنة  .اىػ .
ومقتضى ذلك  :األمن ِمن َٝتاع حسيسها  ،والنجاة منها ِ
ومن ُدخو٢تا .
ُ
ابعد " رواية مسلم .
ابعد "  ،و" َ
ٖ = بَػ ّعد ٔ :تعٌت " َ
ٗ = ورد يف أحاديث أخرى ِخالؼ ىذا .

يوما يف سبيل هللا جعل هللا
ففي حديث أيب أمامة الباىلي هنع هللا يضر عن النيب صلى هللا عليو و سلم قاؿ َ :من َ
صاـ ً

بينو وبُت النار َخ ْن َدقًا كما بُت السماء واألرض  .رواه الًتمذي  ،وقاؿ ا٢تيثمي  :رواه الطرباٍل يف الصغَت
وحسنو األلباٍل .
واألوسط  ،وإسناده حسن ّ .
ومعلوـ أف بُت السماء واألرض مسَتة ٜتسمائة عاـ .

عز َو َج ّل
يوما يف سبيل هللا ّ
ويف حديث عقبة بن عامر هنع هللا يضر عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم قاؿ َ :من َ
صاـ ً
َاب َعد هللا منو جهنم مسَتة مائة عاـ  .رواه النسائي  ،وح ّسنو األلباٍل .
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واٞتواب عنو من وجوه :

األوؿ  :أف لفظ السبعُت يُراد بو التكثَت .
والثاٍل ْ :تسب الصياـ ومشقتو ِ
وش ّدتو  ،واختالؼ الصياـ بُت الصيف والشتاء  ،وبُت البالد اٟتارة والباردة .

ِ
الع َمل .
والثالث  :عظَم األجر ِِبخفاء َ
الرابع  :أف ِذكر السبعُت ال يُنايف ِذكر ا١تائة عاـ  ،وال ٜتسمائة عاـ ؛ ألف ِذ ْكر ما بُت ا١تساء واألرض
باعد ِ ..
وذ ْكر السبعُت وا١تائة ال يُنايف ا٠تمسمائة  ،بل
أقل ما يُ َ
(ٜتسمائة عاـ) ىو أعظم ما يُ َ
باعد  ،والسبعُت ّ
ىي داخلة فيو .
٘ = التنصيص على ا٠تريف دوف غَته :
قاؿ ابن حجر ٗ :تصيص ا٠تريف ابل ِّذ ْكر دوف بقية الفصوؿ  -الصيف والشتاء والربيع  -ألف ا٠تريف أزكى
الفصوؿ لكونو ٬تٍت فيو الثمار  .ونقل الفاكهاٍل أف ا٠تريف ٬تتمع فيو اٟترارة والربودة والرطوبة واليبوسة دوف

غَته  .ورد أبف الربيع كذلك  .اىػ .

 = ٙفيو فضل الصياـ يف سبيل هللا  ،ما مل يتعارض مع غَته من ا١تصاحل العامة ِ ،من قِتاؿ وإ ْعداد وغَت ذلك ،
فإف تعارض قُ ِّدمت ا١تصلحة العامة .

ولذلك قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابو يوـ الفتح  :إنكم قد دنوَت من عدوكم والفطر أقوى لكم  .قاؿ أبو سعيد
ِ
ِ
صبِّ ُحو
صة  ،فَمنَّا َمن صاـ  ،ومنَّا َمن أفطر  ،مث نَػ َزلْنَا َم ْن ِزالً آخر  ،فقاؿ  :إنكم ُم َ
ا٠تدري هنع هللا يضر  :فكانت ُر ْخ َ
عدوكم والفطر أقوى لكم  ،فلفطروا  ،وكانت َع ْزَمة  ،فلفطران  .رواه مسلم .
وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

ابب ِ
ليلة ال َقد ِر
ُ
تبويب ا١تصنف .
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فيو مسائل :
أخص  ،وألهنا ليلة ضمن ليايل شهر الصياـ .
ٔ = أ ْع َقب أبواب الصياـ بِباب ليلة القدر ؛ ألهنا ّ
ت بذلك لِ ِعظَم قَ ْد ِرىا  ،وىي الليلة ا١تباركة .
ٕ = ُِٝتّيَ ْ
ٖ = ِمن ِعظَم قَ ْدرىا أهنا خَت ِمن ألف شهر .
ٗ = وأنو أُنْ ِزؿ فيها القرآف ِمن بيت ِ
الع ّزة إىل ٝتاء الدنيا ُٚتلة واحدة .

ْمراد بو  :نُزوؿ القرآف من اللوح احملفوظ
فقولو تعاىل ( :إََِّب أَزنْنَبهُ فِِ نَْْهَخٍ يُجَبسَكَخٍ) وقولو ( :إََِّب أَزنْنَبهُ فِِ نَْْهَخِ انْمَذْسِ) ال ُ

ُٚتلة واحدة .

قاؿ ابن عباس  :أُنْ ِزؿ القرآف ِمن اللوح احملفوظ ٚتلة واحدة إىل ال َكتَػبَة يف َٝتاء الدنيا  ،مث نَػ َزؿ بو جربيل عليو

السالـ ٧توما  -يعٍت اآلية واآليتُت  -يف أوقات ٥تتلفة .
ضع يف بػ ْيت ِ
قاؿ القرطيب  :وال خالؼ أف القرآف أُنْ ِزؿ ِمن اللوح احملفوظ ليلة القدر ٚتُْلة واحدة  ،فَػو ِ
الع ّزة يف
َ
ُ
ٝتاء الدنيا  ،مث كاف جربيل ملسو هيلع هللا ىلص يَػ ْن ِزؿ بو َْ٧ت ًما َْ٧ت ًما يف األوامر والنواىي واألسباب  ،وذلك يف عشرين سنة .
وقاؿ ابن كثَت  :القرآف إ٪تا نَزؿ ٚتُْلةً و ِ
احدة إىل بيت ِ
الع ّزة ِمن السماء الدنيا  ،وكاف ذلك يف شهر رمضاف  ،يف
َ
َ
مفرقًا
ليلة القدر منو  ،كما قاؿ تعاىل ( :إََِّب أَزنْنَبهُ فِِ نَْْهَخِ انْمَذْسِ)  .وقاؿ ( :إََِّب أَزنْنَبهُ فِِ نَْْهَخٍ يُجَبسَكَخٍ)  ،مث نزؿ بَػ ْع ُد ّ
ْتسب الوقائع على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .ىكذا ُروي ِمن غَت َو ْجو عن ابن عباس  .اىػ .

٘ = أهنا أفضل ليايل العاـ .
فصل ِمن اللوح احملفوظ .
( = ٙفِْيَب ُّفْشَقُ كُمُّ أَيْشٍ حَكِْىٍ)  :أي يف ليلة ال َق ْدر يُ َ
قاؿ ابن عباس يف قولو تعاىل ( :إََِّب أَزنْنَبهُ فِِ نَْْهَخٍ يُجَبسَكَخٍ)  :يُكتب ِمن أـ الكتاب يف ليلة القدر ما ىو كائن يف
السنة ِمن ا٠تَت والشر واألرزاؽ واآلجاؿ حىت ا ْٟتُ َّجاج ؛ يُػ َقاؿ َ :٭تُ ّج فُالف وَ٭تُ ّج فالف .
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قيل للحسُت بن الفضل  :أليس قد قَدَّر هللا ا١تقادير قبل أف ٮتلق السموات واألرض ؟ قاؿ  :بلى  ،قيل  :فما
ادير إىل ِ
معٌت ليلة القدر ؟ قاؿ  :سوؽ ا١ت َق ِ
ْم َقدَّر .
َْ
ا١تواقيت  ،وتَنفيذ ال َقضاء ال ُ
َ

صل من اللوح احملفوظ إىل ال َكتَػبَة ْأمر
قاؿ ابن كثَت  :وقولو ( :فِْيَب ُّفْشَقُ كُمُّ أَيْشٍ حَكِْىٍ)  ،أي  :يف ليلة القدر يُػ ْف َ
السنَة  ،وما يكوف فيها من اآلجاؿ واألرزاؽ  ،وما يكوف فيها إىل آخرىا  .وىكذا روي عن ابن عمر  ،وأيب
َّ
مالك  ،و٣تاىد  ،والضحاؾ  ،وغَت واحد من السلف  .اىػ .

 = ٚما يكوف فيها الربكة  ،وكثرة ا٠تَت  ،وكثرة نُزوؿ ا١تالئكة .
ِ
 = ٛما ٭تصل فيها من ا١تغفرة  ،ويف اٟتديث  " :من يػ ُقم لَْيػلَةَ الْ َق ْد ِر إِٯتَ ًاان و ْ ِ
َّـ ِم ْن َذنْبِ ِو "
احت َس ًااب غُف َر لَوُ َما تَػ َقد َ
َْ َ ْ
َ
 .رواه البخاري ومسلم .

ضركم  .وفيو ليلة خَت من ألف شهر َ .من ُح ِرَمها فقد ُح ِرـ
وقاؿ عليو الصالة والسالـ  :إف ىذا الشهر قد َح َ
ا٠تَت كلو  .وال ُْ٭ت َرـ خَتىا إالَّ ٤تروـ  .رواه ابن ماجو  ،وصححو األلباٍل .
ِ = ٜمن عالمات ليلة القدر :
ال حارة وال ابردة :

قاؿ عليو الصالة والسالـ  :ليلة القدر ليلة طلقة ال حارة وال ابردة  ،تُصبِح الشمس يومها ٛتراء ضعيفة  .رواه

ابن خزٯتة وصححو األلباٍل .
ُمضيئة :

وقاؿ عليو الصالة والسالـ  :إٍل كنت أُريت ليلة القدر مث نسيتها  ،وىي يف العشر األواخر  ،وىي طَلقة بَػلْجة

قمرا يَفضح كواكبها  ،ال ٮترج شيطاهنا حىت ٮترج فَ ْج َرىا  .رواه ابن حباف .
ال حارة وال ابردة  ،كلف فيها ً
كثرة ا١تالئكة يف األرض :

وح ّسن
وقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :إف ا١تالئكة تلك الليلة أكثر يف األرض من عدد اٟتصى  .رواه ابن خزٯتة َ ،

إسناده األلباٍل .

وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص  :وأمارهتا أف تطلع الشمس يف صبيحة يومها بيضاء ال شعاع ٢تا  .رواه مسلم .

يعٍت تطلع يف اليوـ الذي يليها .

وتلك العالمة بشارة ١تن قاـ تلك الليلة ؛ ألهنا تكوف بعد انقضاء ليلة القدر ال قبلها .
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ِ
صر أعمار ىذه األمة .
وليلة ال َق ْدر تعويض ٢تذه األمة ُمقابِل ق َ
وابهلل تعاىل التوفيق .
==================

اٟتديث الػ  ٕٓٛيف رؤاي ليلة القدر
عن عب ِد َِّ
َف ِر َجاالً ِم ْن أ ْ ِ
اَّلل بْ ِن ُع َم َر رضي هللا عنهما  :أ َّ
الس ْب ِع
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص أ ُُروا لَْيػلَةَ الْ َق ْد ِر ِيف ال َْمنَ ِاـ ِيف َّ
َ ْ َْ
َص َحاب النِ ِّ
السب ِع األَو ِ
األَو ِ
الس ْب ِع
اخ ِر  .فَػ َق َ
اخ ِر  .فَ َم ْن َكا َف ُمتَ َح ِّر َيها فَػ ْليَػتَ َح َّرَىا ِيف َّ
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص  :أ ََرى ُرْؤَاي ُك ْم قَ ْد تَػ َواطَل ْ
اؿ النِ ُّ
َت ِيف َّ ْ َ
َ
ِ
األ ََواخ ِر .
فيو مسائل :
ِ
ْمبَ ِّش َرات  ،وال ُ٬ت َزـ معها بشيء  ،وال يُبٌت عليها
ٔ = االستئناس ابلرؤى وعدـ التعويل عليها ؛ ألهنا من ال ُ
أحكاـ شرعية .
عرؼ هبا ليلة القدر  .وقد سبقت
ٕ = إمكانية معرفة ليلة القدر عن طريق الرؤاي  ،وعن طريق العالمات اليت تُ َ
يف مسائل تبويب ا١تصنف " ابب ليلة القدر " .

ت ليلة القدر  ،ما أقوؿ ؟ قاؿ قويل :
قالت عائشة اهنع هللا يضر  :قلت للنيب صلى هللا عليو و سلم  :أرأيت إف َعلِ ْم ُ

فاعف عٍت  .رواه اإلماـ أٛتد والنسائي يف الكربى وابن ماجو  ،وىذا لفظ
اللهم إنك عفو ٖتب العفو
ُ
النسائي .وصححو األلباٍل واألرنؤوط .
السب ِع األَو ِ
اخ ِر " ويف رواية  ،قاؿ ابن عمر رضي هللا عنهما  :وكانوا ال يزالوف
ٖ = يف ىذا اٟتديث ِ " :يف َّ ْ َ
صوف على النيب ملسو هيلع هللا ىلص الرؤاي أهنا يف الليلة السابعة من العشر األواخر  ،فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  :أرى رؤايكم قد
يَػ ُق ّ
فليتح ّرىا من العشر األواخر .
تواطلت يف العشر األواخر  ،فمن كاف ُمتَ َح ِّريها َ
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ويف حديث عائشة اهنع هللا يضر  :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ َٖ :تَّروا ليلة القدر يف الوتر ِمن العشر األواخر من رمضاف .

رواه البخاري ومسلم  .وىذا لفظ البخاري  – .وسيليت شرحو – .

ٗ = يف حديث أيب سعيد هنع هللا يضر  ،قاؿ  :اعتكفنا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص العشر األوسط ِمن رمضاف  ،فخرج صبيحة

عشرين فخطبنا وقاؿ  :إٍل أريت ليلة القدر مث أُنسيتها  -أو نسيتها  ، -فالتمسوىا يف العشر األواخر يف الوتر

 ،وإٍل رأيت أٍل أسجد يف ماء وطُت  .رواه البخاري ومسلم .
ِ
سوىا يف كل ِوتر  ،فَ َمطَرت السماء تلك الليلة  ،وكاف ا١تسجد على عريش  ،فَػ َوَكف
ويف رواية للبخاري  :والْتَم ُ
ِ
صبح إحدى وعشرين  – .وسيليت
صرت عيناي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص على جبهتو أثر ا١تاء والطُت من ُ
ا١تسجد  ،فَػبَ ُ
شرح حديث أيب سعيد هنع هللا يضر – .
فهذه األحاديث ت ُد ّؿ على أف ليلة القدر تنتقل بُت ليايل العشر  ،وبُت ليايل الوتر خاصة .

قاؿ ابن عبد الرب  :فهذا يدؿ على أف ليلة القدر تنتقل  .اىػ .

وما يف حديث ابن عمر وغَته من تتابُع الرؤى على أهنا ليلة سبع وعشرين ٤ ،تموؿ على تلك السنة اليت رأوا

فيها الرؤاي .

وٖتَ ٍّر
البُت ال ٭تتاج إىل الْتِماس َ
٘ = ٖتريها والْتِماسها  :طلبها  ،وفيو دليل على إخفاء ليلة القدر ؛ ألف الشيء ِّ
.
ويف رواية َٖ " :تَيَّػنُوا ليلة ال َقدر " أي  :اطلبوا ِحينها  ،وىو زماهنا  .قالو النووي .
قاؿ ابن عبد الرب  :قولو  " :من كاف ُمتَ َح ِّريها " يَ ُد ّؿ على أف قياـ ليلة القدر انفلة غَت واجب  ،ولكنها فضل .
ويَ ُد ّؿ ىذا اٟتديث وما كاف مثلو على أف األغلب فيها ليلة سبع وعشرين  ،وٯتكن أف تكوف ليلة ثالث
وعشرين  .اىػ .

 = ٙسبب إخفاء ليلة القدر ؟

يف حديث عبادة بن الصامت هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج ُٮتِْرب بِلَْيػلَة ال َق ْدر  ،فتالحى َر ُجالف ِمن ا١تسلمُت ،
ت  ،وعسى أف يكوف خَتا لكم ،
الحى فالف وفالف  ،فَػ ُرفِ َع ْ
فقاؿ  :إٍل خرجت ألخربكم بِلَيلة ال َقدر  ،وإنو تَ َ
التمسوىا يف السبع والتسع وا٠تمس  .رواه البخاري .

قاؿ ابن كثَت  :قولو" :فتالحى فالف وفالف فرفعت"  :فيو استئناس لِما يقاؿ  :إف ا١تماراة تقطع الفائدة ِ
والعلْم
َ ُ

النافع .
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خَتا لكم" يعٍت  :عدـ تعيينها لكم  ،فإهنا إذا كانت ُم ْبػ َه َمة اجتهد
وقاؿ أيضا  :وقولو " :وعسى أف يكوف ً
اؿ َرجائها  ،فكاف أكثر للعبادة ٓ ،تالؼ ما إذا َعلِ ُموا َعينها فإهنا كانت ا٢تمم
طُالهبا يف ابتغائها يف ٚتيع َ٤تَ ّ

اصر على قيامها فقط  .وإ٪تا اقتضت اٟتكمة إهبامها لتعم العبادة ٚتيع الشهر يف ابتغائها  ،ويكوف االجتهاد
تَػتَػ َق َ

يف العشر األواخر أكثر .
وقاؿ  :وقولو" :فَػ ُرفِعت" أي ُ :رفِع ِعلم تَعينها لكم  ،ال أهنا ُرفِعت ابلكلية ِمن الوجود  .اىػ .
وما يف ىذا اٟتديث ٤تموؿ على أف اإلخبار عن ليلة القدر فيما يتعلّق بِتلك السنة .
ومثلو ما يف حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر  :أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم قاؿ  :أُ ِريت ليلة القدر مث أيقظٍت بعض
أىلي فنسيتها  ،فالتمسوىا يف العشر الغوابر  .رواه مسلم .

 = ٚذََكر ابن كثَت أحد عشر قوالً يف تعيُت ليلة القدر  .وقوؿ للرافضة ! ويُضاؼ إليها قوؿ ضعيف  ،فتُصبح
األقواؿ اثنا عشر قوالً مع ا ِطّراح قوؿ الرافضة ! إذ ال عربة أبقوا٢تم .
وذََكر اٟتافظ العراقي  :ثالثة وثالثُت قوالً يف تعيُت ليلة القدر .
ُيب بن كعب هنع هللا يضر ال يَستثٍت أهنا ليلة سبع وعشرين  .قاؿ ِزّر بن ُحبيش  :فقلت  :أبي شيء تقوؿ
َ = ٛحلَف أ ّ

ذلك اي أاب ا١تنذر ؟ قاؿ  :ابلعالمة أو ابآلية اليت أخربان رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم أهنا تطلع يومئذ ال

شعاع ٢تا  .رواه مسلم .

فهذا ٤تموؿ على أمرين :

ُيب هنع هللا يضر .
األوؿ  :أف ىذا كاف رأي أ ّ
ِ ٍ
ُيب فيها تلك العالمة يف صبيحة سبع وعشرين .
والثاٍل  :اختصاص ذلك ب َسنَة رأى أ ّ
وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

اٟتديث الػ  ٕٜٓيف ٖتري ليلة القدر يف ليايل الوتر
اؿ َٖ :تَ َّروا لَيػلَةَ الْ َق ْد ِر ِيف الْ ِوتْ ِر ِمن الْع ْش ِر األَو ِ
وؿ َِّ
َع ْن َعائِ َشةَ اهنع هللا يضر أ َّ
اخ ِر .
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص قَ َ
َف َر ُس َ
ْ ْ
ْ َ
َ
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فيو مسائل :
ِ
سوا
ٔ = " َٖتََّروا " ػ اطلبوا والْتَم ُ

ويف رواية َٖ " :تَيَّػنُوا ليلة ال َقدر " أي  :اطْلُبُوا ِحينَها  ،وىو زماهنا  .قالو النووي .
وٖتَ ٍّر .
البُت ال ٭تتاج إىل الْتِماس َ
وفيو دليل على إخفاء ليلة القدر ؛ ألف الشيء ِّ

تحري ال يُقطَع معو بشيء ؛ ألف الوتر عند قوـ يكوف ِش ْف ًعا عند آخرين  .مع كوف ليلة القدر تنتقل
ٕ = ىذا ال ّ

بُت ليايل الوتر .

ٖ = " يف الوتر "  ،أي ِ :من ليايل ال ِوتر  ،وىي ليلة ( ٕٔ . ) ٕٜ ، ٕٚ ، ٕ٘ ، ٕٖ ،
ويدؿ عليو قولو عليو الصالة والسالـ  :التمسوىا يف العشر األواخر ِمن رمضاف  ،ليلة القدر يف اتسعة تَػ ْبػ َقى ،
ّ
يف سابعة تبقى  ،يف خامسة تبقى  .رواه البخاري .

ٗ = " ِمن الْع ْش ِر األَو ِ
يرد قوؿ َمن قاؿ إهنا تُرجى يف ليايل رمضاف  ،وأضعف
اخ ِر "  ،أي ِ :من رمضاف  ،وىذا ّ
ْ َ
َ

منو القوؿ أبهنا تُرجى يف ٚتيع العاـ ! ولعل قائل ذلك أراد االجتهاد يف القياـ يف ٚتيع العاـ  ،ويف رمضاف
خاصة .
ولذلك " كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٬تاور يف العشر األواخر ِمن رمضاف  ،ويقوؿ َٖ :تَ ّروا ليلة القدر يف العشر األواخر
من رمضاف "  ،كما قالت عائشة اهنع هللا يضر .
قاؿ ابن عبد الرب  :ويف ىذه األحاديث اٟتض على التماس ليلة القدر وطلبها بِصالة الليل واالجتهاد ابلدعاء
 .اىػ .

ويدؿ عليو أيضا ما أييت يف حديث أيب سعيد هنع هللا يضر  ،وىو اٟتديث التايل ..
ّ
ٖتري ليلة القدر ترؾ البقية ؛ ألف ىذا ٤تموؿ على حاؿ الضعف  ،مع أف معرفة ليلة القدر ال
٘ = ال يعٍت ّ

ُٯتكن اٞتزـ بو .

ففي حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :التمسوىا يف العشر األواخر  -يعٍت ليلة القدر -
َب على السبع البواقي  .رواه مسلم  .وأصلو يف الصحيحُت .
فإف َ
ض ُعف أحدكم أو َع ِجز فال يُػغْلَ َّ
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قاؿ ابن عبد الرب عن ىذا اٟتديث  :واألغلب ِمن قولو  " :يف السبع األواخر " أنو يف ذلك العاـ  ،وهللا أعلم
اد مع قولو  " :يف العشر األواخر "  ،ويكوف قولو وقد مضى من الشهر ما ي ِ
وجب قوؿ ذلك  .اىػ .
 ،لئال يَػتَ َ
ضّ
ُ
وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

اٟتديث الػ ٕٓٔ يف تن ّقل ليلة القدر بُت ليايل الوتر
وؿ َِّ
َعن أَِيب س ِع ٍ
ا٠تُ ْد ِر ِّي هنع هللا يضر أ َّ
يد ْ
ف َع ًاما َ ،ح َّىت
َف َر ُس َ
ضا َف  .فَا ْعتَ َك َ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص َكا َف يَػ ْعتَ ِك ُ
ف ِيف ال َْع ْش ِر األ َْو َس ِط ِم ْن َرَم َ
ْ َ
ت لَيػلَةُ إح َدى و ِع ْش ِرين  -و ِىي اللَّيػلَةُ الَِّيت َٮتْر ِ
ف َم ِعي
يحتِ َها ِم ْن ا ْعتِ َكافِ ِو  -قَ َ
اؿ َ :م ْن ا ْعتَ َك َ
َ َ َ ْ
صبِ َ
ج م ْن َ
ُُ
إ َذا َكانَ ْ ْ ْ َ
يت ى ِذهِ اللَّيػلَةَ ُ .مثَّ أُنْ ِسيتػها  ،وقَ ْد رأَيػت ٍِت أَسج ُد ِيف م ٍاء و ِط ٍ ِ
ِ
يحتِ َها .
فَػ ْليَػ ْعتَ ِك ْ
ْ
ف ال َْع ْش َر األ ََواخ َر فَػ َق ْد أُ ِر ُ َ
صبِ َ
ُت م ْن َ
ُ َ َ َ ُْ ْ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
وىا ِيف ُك ِّل ِوتْ ٍر .
س َ
س َ
وىا ِيف ال َْع ْش ِر األ ََواخ ِر َ .والْتَم ُ
فَالْتَم ُ
وؿ َِّ
ِ
فَمطَر ِ
ْك اللَّْيػلَ ِة َ .وَكا َف ال َْم ْس ِج ُد َعلَى َع ِر ٍ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص
اي َر ُس َ
ت َّ
ص َر ْ
يش  .فَػ َوَك َ
الس َماءُ تِل َ
ف ال َْم ْسج ُد  ،فَلَبْ َ
ت َعْيػنَ َ
َ َ
ِ
وعلَى جبػهتِ ِو أَثَػر الْما ِء وال ِطّ ِ ِ
ين .
ص ْب ِح ْ
ُت م ْن ُ
إح َدى َوع ْش ِر َ
َ َ َْ َ ُ َ َ
فيو مسائل :
ضا َف "  ،ال يعٍت ىذا أنو مل يعتكف ما قبل ذلك ؛ ألف ِذ ْكر ما
ٔ = " َكا َف يَػ ْعتَ ِك ُ
ف ِيف ال َْع ْش ِر األ َْو َس ِط ِم ْن َرَم َ
طوي يف ىذه الرواية  ،ففي رواية للبخاري :
قبل ذلك َم ّ
قاؿ  :اعتكف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عشر األوؿ ِمن رمضاف واعتكفنا معو  ،فلاته جربيل فقاؿ  :إف الذي تطلب

أمامك ! فاعتكف العشر األوسط فاعتكفنا معو  ،فلاته جربيل فقاؿ  :إف الذي تطلب أمامك ! فقاـ النيب
ملسو هيلع هللا ىلص َخ ِطيبًا صبيحة عشرين ِمن رمضاف فقاؿ َ :من كاف اعتكف مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص فلَتجع  ،فإٍل أريت ليلة القدر ،
وإٍل نسيتها  ،وإهنا يف العشر األواخر يف ِوتْر  ،وإٍل رأيت كلٍل أسجد يف طُت وماء  ،وكاف سقف ا١تسجد جريد
ِ
صلى بنا النيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت رأيت أثر الطُت وا١تاء
النخل  ،وما نَػ َرى يف السماء شيئا  ،فجاءت قَػ َز َعة فل ُْمطران  ،فَ َ
على جبهة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأرنبتو  ،تصديق رؤايه .

ولذلك كاف آخر األمر منو عليو الصالة والسالـ أنو يعتكف العشر األواخر ِمن رمضاف حىت توفّاه هللا  .كما يف

حديث عائشة اهنع هللا يضر .
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ِ
سوىا يف كل ِوتر  ،فَ َمطَرت السماء تلك الليلة  ،وكاف ا١تسجد على عريش ،
ٕ = ويف رواية للبخاري  :والْتَم ُ
ِ
صبح إحدى وعشرين .
صرت عيناي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص على جبهتو أثر ا١تاء والطُت من ُ
فَػ َوَكف ا١تسجد  ،فَػبَ ُ
ِ
ِ
اسا ٢تا .
ٖ = أتكيد إخفاء ليلة القدر  ،حىت كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعتكف من ُك ّل َرمضاف الْت َم ً
ٗ = سبق بياف سبب إخفاء ليلة القدر يف حديث ابن عمر السابق .
ونسياف تعيُت ليلة القدر ال أتثَت لو على البالغ  ،بل ىو ِٟتكمة ظاىرة  ،فقد أخفاىا هللا كما أخفى ساعة

اٞتمعة  ،وقد ذََكر ابن حجر أربعُت قوال يف تعيُت ساعة اٞتمعة .

قاؿ ابن حجر يف مسللة أخرى  :وفيو دليل على جواز وقوع السهو ِمن األنبياء عليهم الصالة والسالـ يف
األفعاؿ  .قاؿ ابن دقيق العيد  :وىو قوؿ عامة العلماء والنظار  .اىػ .

٘ = تواضعو عليو الصالة والسالـ يف سجوده على ا١تاء والطُت  ،وليس فيو دليل على ُوجوب ُمباشرة األرض؛

أمرا .
ألنو خرب عن حاؿ  ،وليس ً

قاؿ أبو عبد هللا [البخاري]  :كاف اٟتميدي ٭تتج هبذا اٟتديث  ،إالَّ ٯتسح اٞتبهة يف الصالة  ،بل ٯتسحها بعد

الصالة  ،ألف النيب ُرئي ا١تاء يف أرنبتو وجبهتو بعد ما صلى  .ذََكره ابن رجب رٛتو هللا .

ِ = ٙمن صبيحتها  :يعٍت  :يف صالة الفجر  ،وىذه عالمة يُستلنس هبا لِمن قاـ ليلة القدر  ،وىي مثل طلوع

الشمس من غَت شعاع .

 " = ٚفَمطَر ِ
الس َماءُ " ال يتعارض مع حديث زيد بن خالد اٞتهٍت هنع هللا يضر مرفوعا  :أصبح من عبادي مؤمن يب
ت َّ
َ َ
وكافر ؛ فلما من قاؿ مطران بفضل هللا ورٛتتو فذلك مؤمن يب كافر ابلكوكب  ،وأما من قاؿ ُ :م ِط ْران بنوء كذا
وكذا فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكب  .رواه البخاري ومسلم .
ألف ىذا ِمن نِسبة ا١تطر إىل جهة نػُزولو  ،وما يف حديث زيد بن خالد ِمن نِسبة ِ
الفعل إىل األنواء .
ُ
َْ
َْ
 " = ٛقولو َ " :وَكف ا١تسجد "  ،أي  :قَطَر سقفو اب١تاء  ،وأوكف أيضا  .قالو القاضي عياض .
وقاؿ العيٍت يف شرح أيب داود  :قولو  " :فوَكف ا١تسجد " بفتح الكاؼ  ،أي  :قَطر ماء ا١تطر ِمن سقفو .
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 = ٜبساطة بناء مسجده ملسو هيلع هللا ىلص .

ومع ذلك كاف ُمنطلَ ًقا للدعوة واٞتهاد .
ٓٔ = فيو دليل على تن ّقل ليلة القدر بُت ليايل الوتر  .وىو قوؿ اٞتمهور .

قاؿ اٟتافظ العراقي  :وذىب ٚتاعة من العلماء إىل أهنا تنتقل  ،فتكوف سنة يف ليلة  ،وسنة يف ليلة أخرى

وىكذا  ،ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفو عن أيب قالبة  ،وىو قوؿ مالك وسفياف الثوري وأٛتد بن حنبل

وإسحاؽ بن راىويو وأيب ثور وغَتىم  .اىػ .

ٔٔ = ذََكر اٟتافظ العراقي يف تعيُت ليلة القدر ثالثة وثالثُت قوال  .وقد سبقت اإلشارة إليو .
ويتحروف ليلة القدر  ،ويستع ّدوف ٢تا .
ٕٔ = كاف السلف ٬تتهدوف يف العشر األواخر ،
ّ
وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

ابب االعتكاؼ
تبويب ا١تصنف .
فيو مسائل :
وا١تالزَمة لو
ٔ = قاؿ ابن عبد الرب  :االعتكاؼ يف كالـ العرب  :ىو القياـ على الشيء وا١تواظبة عليو
َ
.

الرب على َح َسب َما َوَرد ِمن ُسنن االعتكاؼ .
وأما يف الشريعة ؛ فمعناه اإلقامة على الطاعة َ
وع َمل ِ ّ
وقاؿ القاضي عياض  :االعتكاؼ معلوـ يف الشرع  ،وىو مالزمة ا١تسجد للصالة ِ
وذ ْكر هللا .
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ْم ِقيم
وأصلو يف اللغة  :اللزوـ للشيء واإلقباؿ عليو  ،قاؿ هللا تعاىل ( :سٌََاءً انْعَبكِفُ فِْوِ ًَانْجَبدِ) أي  :ال ُ
وىم ُعكوؼ .
بِو .يُػ َقاؿ َ :ع َكف يَػ ْع ُكف ويَػ ْع ِكف  -بِ َ
ض ّم الكاؼ وكسرىا  ،واعتكف أيضا  ،وقولو ُ :
اىػ .
ٕ = نَػ َقل ابن عبد الرب اإلٚتاع على جواز االعتكاؼ يف ٚتيع السنة عدا األايـ ا١تنهي عن صيامها .
قاؿ ابن عبد الرب  :فما أٚتع العلماء عليو من ذلك أف االعتكاؼ جائز الدىر كلو إالَّ األايـ اليت هنى
رسوؿ هللا عن صيامها  ،فإهنا موضع اختالؼ  ،الختالفهم يف جواز االعتكاؼ بغَت صوـ .

وأٚتعوا أف ُسػنَّة االعتكاؼ ا١تندوب إليها شهر رمضاف كلو أو بعضو  ،وأنو جائز يف السنة كلها إالَّ ما
ذكران  .اىػ .

ٖ = أٚتعوا على أف االعتكاؼ ال يكوف إالّ يف مسجد .

قاؿ ابن عبد الرب  :وأٚتعوا أف االعتكاؼ ال يكوف إالَّ يف مسجد  ،لقولو تعاىل ًَ( :أَْزُىْ عَبكِفٌٌَُ فِِ
انًَْسَبجِذِ)  .اىػ .
وقاؿ القرطيب  :أٚتع العلماء على أف االعتكاؼ ال يكوف إالَّ يف ا١تسجد  .اىػ .
ٗ = قولو تعاىل ًَ( :ال رُجَبشِشًُىٍَُّ ًَأَْزُىْ عَبكِفٌٌَُ فِِ انًَْسَبجِذِ)
قاؿ ابن عباس  :ىذا يف الرجل يعتكف يف ا١تسجد يف رمضاف أو يف غَت رمضاف  ،فَ َح َّرـ هللا عليو أف

ينكح النساء ليال وهنارا حىت يقضي اعتكافو .

داـ
٭ترـ عليو النساء ما َ
وذََكر ابن كثَت أف ىذا " ىو األمر ا١تتفق عليو عند العلماء  :أف ا١تعتكف ُ
ُم ْعتَ ِك ًفا يف مسجده  ،ولو ذىب إىل َم ْن ِزلو ٟتاجة ال بُ ّد لو منها فال َِ٭ت ّل لو أف يتلبَّث فيو إالَّ ٔتقدار ما
ض ّمها إليو  ،وال
يَػ ْف َرغ ِمن حاجتو تلك  ،من قضاء الغائط  ،أو أ ْكل  ،وليس لو أف يُػ َقبِّل امرأتو  ،وال يَ ُ
مار يف طريقو"  .اىػ .
يشتغل بشيء سوى اعتكافو  ،وال يَعود ا١تريض  ،لكن يسلؿ عنو وىو ّ
ِ
ومعانقة و٨تو ذلك  ،فلما
وبَػ َُّت ابن كثَت أيضا أف " ا١تراد اب١تباشرة  :إ٪تا ىو اٞتماع ودواعيو من تَػ ْقبِيل ُ
ُمعاطاة الشيء و٨توه فال أبس بو" .
جامع أثناء االعتكاؼ أفسد اعتكافو .
٘= من َ
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قاؿ القرطيب  :أٚتع أىل العلم على أف َمن جامع امرأتو وىو معتكف عام ًدا لذلك يف فَػ ْرِجها أنو ُم ْف ِسد
العتكافو  ،واختلفوا فيما عليو إذا فعل ذلك ...

ْره  ،ألف عائشة كانت
فلما ا١تباشرة من غَت ٚتاع فإف قَصد هبا التلذذ فهي مكروىة  ،وإف مل يقصد مل يُك َ
تُػرِجل رأس رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وىو معت ِكف  ،وكانت ال َ٤تَالة ٘تََس ب َدف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بِ ِ
يدىا  ،فَ َد ّؿ بذلك
ُ َْ
َّ
ّ َ
على أف ا١تباشرة بغَت شهوة غَت ٤تظورة  .اىػ .
ْسد اعتكافو .
ٚ = ٙتهور أىل العلم على أنو ال شيء على َمن أف َ
 = ٚلو قطع اعتكافو  ،فال شيء عليو ؛ ألنو ال ٬تب ا١تضي يف ِ
فاسده  ،فليس مثل اٟتج . .
ْرا  .وسيليت تفصيل ذلك يف حديث عمر
 = ٛنَػ َقل القرطيب على أف االعتكاؼ ُسػنّة إالّ أف يكوف نَذ ً
هنع هللا يضر .
وابهلل تعاىل التوفيق .
==================

اٟتديث الػ ٕٔٔ يف االعتكاؼ يف العشر األواخر
ف ِيف الْع ْش ِر األَو ِ
وؿ َِّ
َع ْن َعائِ َشةَ اهنع هللا يضر  :أ َّ
ضا َف َ ،ح َّىت تَػ َوفَّاهُ َّ
اَّللُ َع َّز
َف َر ُس َ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص َكا َف يَػ ْعتَ ِك ُ
اخ ِر ِم ْن َرَم َ
َ
َ
اجوُ بَػ ْع َدهُ .
َو َج َّل ُ ،مثَّ ا ْعتَ َك َ
ف أَ ْزَو ُ
وؿ َِّ
ف فِ ِيو
َوِيف لَ ْف ٍظ َ :كا َف َر ُس ُ
اء َم َكانَوُ الَّ ِذي ا ْعتَ َك َ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص يَػ ْعتَ ِك ُ
ف ِيف ُك ِّل َرَم َ
ضا َف  ،فَِإذَا َ
صلَّى الْغَ َداةَ َج َ
.
فيو مسائل :
ضا َف " .
ٔ = يف حديث أيب سعيد " َكا َف يَػ ْعتَ ِك ُ
ف ِيف ال َْع ْش ِر األ َْو َس ِط ِم ْن َرَم َ
ويف رواية  " :اعتكف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عشر األوؿ من رمضاف " .
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فهذا إخبار عما كاف يفعلو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،مث كاف آخر األمر منو أف اعت َكف ِيف الْع ْش ِر األَو ِ
اخ ِر ِم ْن
َ
َ
َ
ويدؿ عليو ما يف حديث عائشة اهنع هللا يضر َ :ح َّىت تَػ َوفَّاهُ َّ
اَّللُ َع َّز َو َج َّل .
ضاف ّ ،
َرَم َ
ٕ = ىل فيو دليل على ُوجوب الصياـ لالعتكاؼ ؟

اٞتواب  :ال ؛ ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قضى اعتكافو يف شواؿ  ،كما يف حديث عائشة اهنع هللا يضر .
وسيليت يف حديث عمر هنع هللا يضر أنو نذر أف يعتكف ليلة  ،وأييت تفصيل ا١تسللة ىناؾ .

صلَّى
ٖ = اعتكافو ملسو هيلع هللا ىلص كاف يف مسجده ْ ،تيث تُضرب لو خيمة  ،وىي ا١تراد يف الرواية الثانية  :فَِإذَا َ
ف فِ ِيو .
اء َم َكانَوُ الَّ ِذي ا ْعتَ َك َ
الْغَ َدا َة َج َ
ويف رواية للنسائي يف الكربى  :قالت عائشة  :كاف رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم إذا أراد أف يعتكف
صلى الصبح مث دخل يف ا١تكاف الذي يريد أف يعتكف فيو  ،فلراد أف يعتكف العشر األواخر ِمن

ض ِرب لو ِخباء .
فلمر فَ ُ
َرمضاف َ ،

استُ ِد ّؿ بو مع حديث  " :ال اعتكاؼ إال يف ا١تساجد الثالثة  .رواه البيهقي " على أنو ال اعتكاؼ
ٗ= ْ

إالّ يف اٟترمُت واألقصى .

قاؿ ابن عبد الرب  :فذىب قوـ إىل أف اآلية َخ َرجت على نَوع ِمن ا١تساجد  ،وإف كاف لفظو العموـ ،
َّ
يب َ ،كالْ َك ْعبَة  ،أو مسجد الرسوؿ  ،أو بيت ا١تقدس ال غَت .
فقالوا  :ال اعتكاؼ إال يف مسجد نَِ ّ
وروي ىذا القوؿ عن حذيفة بن اليماف وسعيد بن ا١تسيب ...
ُ
وقاؿ آخروف  :االعتكاؼ يف كل مسجد جائز ...
وىو قوؿ الشافعي وأيب حنيفة والثوري  ،وىو أحد قويل مالك  ،وبِو يقوؿ ابن عُلية وداود والطربي .

وحجتهم ٛتَْل اآلية على ُعمومها يف كل مسجد  .اىػ .
وقوؿ ٚتهور أىل ِ
العلْم على جواز االعتكاؼ يف كل مسجد .

وأجابوا َع َّما يف ىذا اٟتديث  :أبنو األفضل واألكمل أف يكوف يف ا١تساجد الثالثة .
اؿ اإلماـ مالِك يف ا١توطل  :األمر ِع ْن َد َان الَّ ِذي ال ا ْختِ َ ِ ِ
اؼ ِيف ُك ِّل َم ْس ِج ٍد
قَ َ
ْرهُ اال ْعتِ َك ُ
َ
الؼ فيو  :أَنَّوُ ال يُك َ
ُْ
ِ
ِ
اؼ ِيف الْمس ِ ِ
ف ِم ْن
ُ٬تَ َّم ُع فِ ِيو َ ،وال أ َُراهُ ُك ِرَه اال ْعتِ َك ُ
ْم ْعتَ ِك ُ
اجد الَِّيت ال ُ٬تَ َّم ُع ف َ
يها إِالَّ َك َراىيَةَ أَ ْف َٮتْ ُر َج ال ُ
ََ
ِِ
ِ
مس ِج ِدهِ الَّ ِذي ا ْعت َك َ ِ ِ
ِ
ِ
ب َعلَى
َ
َْ
ف فيو إِ َىل ا ْٞتُ ُم َعة أ َْو يَ َد َع َها  ،فَِإ ْف َكا َف َم ْسج ًدا ال ُ٬تَ َّم ُع فيو ا ْٞتُ ُم َعةُ َوال َ٬ت ُ
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احبِ ِو إِتْػيا ُف ا ْٞتمع ِة ِيف مس ِج ٍد ِسواه  ،فَِإٍِل ال أَرى أبْسا ِابال ْعتِ َك ِ
صِ
اؼ فِ ِيو  ،أل َّ
َف َّ
اَّللَ تَػبَ َار َؾ َوتَػ َع َاىل قَاؿ :
َ
َُ ّ َ ًَ
َ ُُ َ َ ْ

اَّلل الْمس ِ
ص َش ْيػئًا ِمْنػ َها .
اج َد ُكلَّ َها َوَملْ َٮتُ َّ
(ًَأَْزُىْ عَبكِفٌٌَُ فِِ انًَْسَبجِذِ)  ،فَػ َع َّم َُّ َ َ
٘ = ال يصح االعتكاؼ يف البيوت .

قاؿ ابن عباس رضى هللا عنهما  :إف أبغض األمور إىل هللا البِ َدع  ،وإف ِمن البِ َدع االعتكاؼ يف ا١تساجد

اليت يف الدور  .رواه البيهقي .

قاؿ ابن رجب  :ومساجد البيوت ال يثبت ٢تا أحكاـ ا١تساجد عن َد ٚتهور العلماء .

صلَّى الْغَ َدا َة " يعٍت  :صالة الفجر .
 " = ٙفَِإ َذا َ
 = ٚجواز اعتكاؼ النساء يف ا١تساجد إذا أ ُِمنت الفتنة ِ ،
وأم ّن ِمن االنكشاؼ .
قاؿ النووي  :االعتكاؼ ال يصح إالَّ يف ا١تسجد ؛ ألف النيب صلى هللا عليو و سلم وأزواجو وأصحابو
إ٪تا اعتكفوا يف ا١تسجد مع ا١تشقة يف ُمالزمتو  ،فلو جاز يف البيت لفعلوه ولو َم ّرة  ،ال سيما النساء ،
ألف حاجتهن إليو يف البيوت أكثر  .وىذا الذي ذكرانه من اختصاصو اب١تسجد وأنو ال يصح يف غَته ،

ىو مذىب مالك والشافعي وأٛتد وداود  ،واٞتمهور سواء الرجل وا١ترأة  .اىػ .
وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

اٟتديث الػ ٕٕٔ يف خروج ا١تعتكف أو خروج بعض جسده
ِ
ف ِيف ال َْم ْس ِج ِد َ .و ِى َي ِيف ُح ْج َرِهتَا
ض َ ،و ُى َو ُم ْعتَ ِك ٌ
َع ْن َعائِ َشةَ اهنع هللا يضر  :أَنَّػ َها َكانَ ْ
ت تُػ َرِّج ُل النِ َّ
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص َوى َي َحائِ ٌ
 :يُػنَا ِو ُ٢تَا َرأْ َسوُ .
ت إالَّ ِٟتاج ِة ا ِإلنْس ِ
اف .
َوِيف ِرَوايٍَة َ :وَكا َف ال يَ ْد ُخ ُل الْبَػ ْي َ
ََ
َ
ت لِلْحاج ِة والْم ِر ِ ِ
َوِيف ِرَوايٍَة أ َّ
َؿ عَ ْنوُ إالَّ َوأ ََان
َسل ُ
َف َعائِ َشةَ اهنع هللا يضر قَالَ ْ
ت  :إ ْف ُك ْن ُ
يض فيو  ،فَ َما أ ْ
ت ألَ ْد ُخ ُل الْبَػ ْي َ َ َ َ َ ُ
َم َّارة " .
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فيو مسائل :
ِ
رجل  ،أي  :تُ ِّ
سرح َش ْع َره .
ٔ = تُ ّ
ٕ = فيو ِخدمة ا١ترأة لزوجها اب١تعروؼ  ،وأنو ليس فيو ابتذاؿ وال امتهاف للمرأة .
ضاىا  ،وعلى ىذا تظاىرت
قاؿ النووي  :فيو جواز استخداـ الزوجة يف الغسل والطبخ وا٠تبز وغَتىا بِ ِر َ
دالئل السنة وعمل السلف وإٚتاع األمة  .اىػ .

وقاؿ اٟتافظ العراقي  :فيو أنو ال أبس ابستخداـ الزوجة يف مثل ذلك  ،وأنو ليس فيو نَػ ْقص  ،وال َى ْتك

ُح ْرَمة  ،وال إضرار هبا  .اىػ .

ِ
ِ
ِ
ورأسو مل
ٖ = " يُػنَا ِو ُ٢تَا َرأْ َسوُ " قاؿ النووي  :فيو أف ا١تعتكف إذا َخ َرج بعضو من ا١تسجد َ ،كيَده وِر ْجلو َ
ضو  ،ال ٭تنث
يبطل اعتكافو  ،وأ ّف َمن َحلَف أف ال يَ ْد ُخل َد ًارا  ،أو ال ٮترج منها  ،فل ْد َخل ْأو أ ْخ َرج بَػ ْع َ
 .اىػ .

ٗ = فيو دليل على طهارة بَ َدف اٟتائض  ،ومثلو قولو عليو الصالة والسالـ لعائشة  :انوليٍت ا٠تمرة ِمن
ا١تسجد  .قالت  :فقلت  :إٍل حائض  ،فقاؿ  :إف حيضتك ليست يف يدؾ  .رواه مسلم .

قاؿ ابن عبد الرب  :فَ َد ّؿ ىذا على أف كل عضو منها ليس فيو ٧تاسة فهو طاىر  .اىػ .

توسع ا١تسجد ،
٘ = قُػ ْرب بيتو ملسو هيلع هللا ىلص من ا١تسجد  ،ولذا َتّ إدخاؿ بيتو ملسو هيلع هللا ىلص إىل انحية ا١تسجد لَ ّما ّ
وخ ِشي على جسده الشريف ملسو هيلع هللا ىلص .
ُ
وال ُح ّجة ألىل البِ َدع يف إدخاؿ بيتو وفيو قربه إىل مسجده ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألف ذلك ليس ِمن عملو ملسو هيلع هللا ىلص  ،بل وال
ِ
ض ّػم بيتو إىل ا١تسجد
عمل أصحابو مهنع هللا يضر  .مث إنو ملسو هيلع هللا ىلص مل يُدفَن يف ا١تسجد أصال  ،بل ُدفِن يف بيتو  .مث ُ
من َ
.
 = ٙقولو َ :وِيف ِرَوايٍَة ىذه واليت تليها عند مسلم .
ت إالَّ ِٟتاج ِة ا ِإلنْس ِ
اف "
 " = ٚال يَ ْد ُخ ُل الْبَػ ْي َ
ََ
َ
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قاؿ ابن عبد الرب  :يف ذلك دليل على أف ا١تعتكف ال يَشتغل بغَت ُمالزمة ا١تسجد للصلوات وتالوة
القرآف ِ
وذ ْكر هللا  ،أو السكوت ففيو سالمة  ،وال َٮتْ ُرج ِمن ا١تسجد إالّ ٟتاجة اإلنساف  ،كل ما ال ِغٌت
ابإلنساف عنو ِمن منافعو ومصاٟتو  ،وما ال يقضيو عنو غَته .
وقاؿ  :وال َٮترج إالَّ لضرورة َ ،كال َْم َرض الػبَػُِّت  ،واٟتيض يف النساء  .وىذا يف معٌت خروجو ٟتاجة
اإلنساف ؛ ألهنا ضرورة  .اىػ .
ضطَُّر إلَْي ِو ِم ْن ا ْٟتَ َدث  .اىػ .
وقاؿ ابن دقيق العيد  :كِنَايَةٌ َع َّما يَ ْ
ِ
َف لِلْم ْعتَ ِك ِ
ف أَ ْف َٮتْ ُر َج ِم ْن ُم ْعتَ َك ِف ِو لِ ْلغَائِ ِط َوالْبَػ ْوِؿ .
قَ َ
ْم ْن ِذ ِر  :أ ْ
َٚتَ َع أَ ْى ُل الْعل ِْم َعلَى أ َّ ُ
اؿ ابْ ُن ال ُ

ْم ْعتَ ِكف غَت ٦تنوع ِمن ال َّػًتفُّػو  ،إذ ليس ىذا ٦تا يُتعبَّد بو يف االعتكاؼ  .ولذلك كاف
 = ٛفيو أف ال ُ
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يُ ِّ
سرح َش ْع َره وىو يف ُمعت َكفو .
قاؿ اإلماـ البخاري  :ابب ا١تعتكف يُ ْد ِخل رأسو البيت للغسل .
ْخ ُذ ُك ُّل و ِ
ف وال ِ
قاؿ اإلماـ مالك  :ال ِ
اف ويػتَطَيَّػب ِ
ِ ِ
اح ٍد ِم ْنػ ُه َما ِم ْن َش َع ِرهِ َ ،وال
اف َ ،و َأي ُ
ْم ْعتَك َفةُ يَدَّىنَ َ َ َ
َ
ْم ْعتَك ُ َ ُ
ُ
ود ِ
اف ا ْٞتنَائِز  ،وال يصلِّي ِ
ِ
يض  .اىػ .
اف َعلَْيػ َها َ ،وال يَػ ُع َ
اف ال َْم ِر َ
يَ ْش َه َد َ َ َ ُ َ َ
مس ا١ترأة غَت ُمؤثِّر يف االعتكاؼ وال يف الوضوء .
 = ٜفيو أ ّف ّ

قاؿ اٟتافظ العراقي  :فيو أف ٦تاسة ا١تعتكف للنساء و٦تاستهن لو إذا كاف ذلك بغَت شهوة ال يُػنَ ِايف
اعتكافو  ،وىو كذلك بال خالؼ  ،فإف كاف بشهوة فهو َحراـ  ،وىل يَػ ْبطُل بو االعتكاؼ ؟ يُػ ْنظَر ،
فإف اقًتف بو إنزاؿ أبطل االعتكاؼ  ،وإالَّ فال  ،ىذا مذىب الشافعي وأٛتد وأيب حنيفة وغَتىم  .اىػ .
ِ
للمعتكف عقد النكاح .
كره
ٓٔ = ال يُ َ
ِ
ف نِ َك ِ ِ
اؿ اإلماـ مالِك  :ال أب ِِ
اح الْم ْعتَ ِك ِ
قَ َ
ْم ْعتَ ِك َفةُ
َ
َ
يس َ ،وال َْم ْرأَةُ ال ُ
ْس بن َك ِ ُ
َ َ
اح الْملْك َ ،ما َملْ يَ ُك ْن ال َْمس ُ
ِ
ِ
ضا تُػ ْن َكح نِ َكاح ِْ ِ
َٝتَ ْع أَح ًدا يكْرهُ لِل ِ ِ
ْم ْعتَ ِك َف ِة أَ ْف
أَيْ ً
ُ َ
ْم ْعتَكف َوال لل ُ
يس َ ...وَملْ أ ْ َ َ َ ُ
ا٠تطْبَة َ ،ما َملْ يَ ُك ْن ال َْمس ُ
ِ
لصائِِم أَ ْف يػ ْن ِكح ِيف ِ
ِ ِ ِ ِِ
صيَ ِام ِو  .اىػ .
ْرهُ لِ َّ
َ َ
ْرهُ َ ،وال يُك َ
يس فَػيُك َ
يَػ ْنك َحا يف ا ْعت َكافه َما َ ،ما َملْ يَ ُك ْن ال َْمس ُ
ٔٔ = جواز عيادة ا١تريض على وجو ا١ترور .
ِ
ِ
قاؿ ابن دقيق العيد َ :وِيف ِّ
ادةِ ال َْم ِر ِ
ْم ُروِر ِ ،م ْن غَ َِْت
الرَوايَِة األُ ْخ َرى َع ْن َعائِ َشةَ َ :ج َو ُاز عيَ َ
يض َعلَى َو ْجو ال ُ
ِ
ِ
ادتِِو َعلَى غَ َِْت َى َذا ال َْو ْج ِو .
ار بِ َع َدِـ عيَ َ
تَػ ْع ِري ٍج َ .وِيف لَ ْفظ َها إ ْش َع ٌ
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ِ
للمعتكف االشتغاؿ ابلتجارة ؛ ألهنا خالؼ اعتكافو .
كره
ٕٔ = يُ َ
ٖٔ = اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة أف ا١تعتكف ال َٮتْ ُرج ِمن موضع اعتكافو لشهود جنازة  ،وال
لعيادة مريض  ،وال يفارؽ موضع اعتكافو إالَّ ٟتاجة اإلنساف  .قالو ابن عبد الرب  .وسيليت يف حديث
عمر ما يتعلّق ابالشًتاط قبل االعتكاؼ .

ٗٔ = ىل يشتغل ا١تعتَ ِكف بِطلب ِ
العلْم ؟

العلم  ،وال يكتب ِ
قاؿ مالك  :ال يشتمل ا١تعتكف يف ٣تالس أىل ِ
العلم .
َ

وقاؿ عطاء بن أيب رابح واألوزاعي وسعيد بن عبد الرٛتن والليث بن سعد والشافعي  :ال أبس أف أييت

ا١تعتكف ٣تالس العلماء يف ا١تسجد الذي يعتكف فيو  .ذَكره ابن عبد الرب .
وإذا كاف يشتغل ٔتا ىو دوف ذلك ِمن تسريح شعره و٨توه  ،فاالشتغاؿ ِ
ابلعلْم النافع ِمن ابب ْأو َىل .

٘ٔ = جواز خروج ا١تعتكف لِواجب أو طارئ .
ِ
ِ
ذََكر ابن قدامة أف ا١تعتكف إف َخرج ِإلنْػ َق ِ
ت َعلَْي ِو ؛ أنو
ادةٍ تَػ َعيَّػنَ ْ
اذ غَ ِر ٍيق  ،أ َْو إطْ َفاء َح ِر ٍيق  ،أ َْو أ ََداء َش َه َ
َ
ال يبطل اعتكافو .
وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

اٟتديث الػ ٖٕٔ يف نذر االعتكاؼ
ت ِيف ا ْٞت ِ
وؿ َِّ
ا٠تَطَّ ِ
َع ْن ُع َم َر بْ ِن ْ
ف لَْيػلَةً -
ْت َ :اي َر ُس َ
اب هنع هللا يضر قَ َ
اىلِيَّ ِة أَ ْف أَ ْعتَ ِك َ
ت نَ َذ ْر ُ
إٍل ُك ْن ُ
اؿ  :قُػل ُ
اَّلل ِّ ،
َ
اؿ  :فَلَو ِ
ِِ
ٍ
ؼ بِنَ ْذ ِر َؾ .
َوِيف ِرَوايَة  :يَػ ْوًما ِ -يف ال َْم ْسجد ا ْٟتََر ِاـ  .قَ َ ْ
الرَواةِ يَػ ْوًما وال لَْيػلَةً .
ض ُّ
َوَملْ يَ ْذ ُك ْر بَػ ْع ُ
فيو مسائل :
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ٔ = قولو هنع هللا يضر  " :نذرت " :

النذر أنواع :

علي نَذْر  .قاؿ ابن قدامة  :فهذا ٕتب بو الكفارة يف قوؿ أكثر أىل العلم .
ٔ – نذر ُمطلَق ٨ ،تو ّ :

اىػ .

ٕ – نذر اللجاج والغضب  ،وىو الذي ُٮتْ ِرجو َ٥تَْرج اليمُت للحث على فِعل شيء أو ا١تنع منو غَت
قاصد بو للنذر وال ال ُق ْربة ؛ فهذا ُحكْمو ُحكْم اليمُت  .قالو ابن قدامة أيضا .

ٖ – نذر ُمباح  .قاؿ ابن قدامة  :ا١تباح َكلُبس الثوب  ،وركوب الدابة  ،وطالؽ ا١ترأة على وجو مباح ؛
فهذا يتخَت الناذر فيو بُت فِ ْعلو  ،فَػيَػبَػ ّر بذلك  ...وإف شاء تركو وعليو كفارة ٯتُت  ،ويَػتَ َخ َّرج أف ال كفارة
 ...وقاؿ مالك و الشافعي  :ال ينعقد نذره لقوؿ النيب صلى هللا عليو و سلم  " :ال نذر إالَّ فيما ابْػتُ ِغ َي

بو َوجو هللا " .

ٗ – نذر ا١تعصية  ،فال َِ٭ت ّل الوفاء بو إٚتاعا ؛ وألف النيب صلى هللا عليو و سلم قاؿ َ :من نَ َذر أف
يعصي هللا فال يعصو  .قالو ابن قدامة .
٘ – نذر الواجب  ،قاؿ ابن قدامة  :كالصالة ا١تكتوبة  ،فقاؿ أصحابنا  :ال ينعقد نذره .

ص َّور انعقاده وال
صوـ أمس  ،فهذا ال ينعقد  ،وال يُوجب شيئا ؛ ألنو ال يُػتَ َ
 – ٙنذر ا١تستحيل َ ،ك َ
الوفاء بو  ،ولو حلف على فعلو مل تلزمو كفارة  ،فالنذر أوىل  .قالو ابن قدامة
ْر مكروه .
 – ٚنَذ ٌ

 – ٛنذر تَػبَػ ُّرر  ،وىو على نوعُت :

ابتداء  :مثل نذر عمر هنع هللا يضر أف يعتكف .
ِ
علي نذر إف عويف مريضي  ،و٨تو ذلك  .فهذا
يف ُمقابل  :مثل أف يَكوف يف ُمقابل  ،كلف يقوؿ  :هلل ّ
مكروه  ،و٬تب الوفاء بو إذا ٖتق ما نذر عليو .
وبعض أىل العلم أدخل بعض ىذه األنواع يف بعض .
أسلَم .
ٕ = َمن نذر يف حاؿ ُكفره ُ ،شرِع لو الوفاء بو إذا ْ
قاؿ ابن الْمل ِّقن  :فيو ِ
وجو يف مذىب الشافعي  .وذ َكر أف مذىب
ص ّحة النذر من الكافر  ،وىو ْ
ُ
صح  .قاؿ  :ألف النذر قُربَة  ،والكافر ليس أىالً ٢تا  .واٟتديث ُمؤَّوؿ على أنو أ ُِمر أف
اٞتمهور أنو ال ي ّ
أييت ابعتكاؼ يوـ شبيو ِٔتا نذر لئال ُِٮت ّل بِعبادة نوى فعلها  ،فلطلَق عليو أنو منذور لِ ِش ْبهو بو وقيامو
مقامو يف فِعل ما نواه ِمن الطاعة ...

وأجابوا أيضا  :أنو ُ٭ت َمل األمر على االستحباب  .اىػ .
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أسلَم  ،ويُ ْش َرع لو الوفاء بو ؛ ابعتبار ما آؿ إليو األمر  ،لقولو عليو الصالة
يصح إذا ْ
والذي يظهر أنو ّ
ِ
ف ِم ْن َخ ٍَْت  .رواه البخاري ومسلم .
ت َعلَى َما َسلَ َ
َسلَ ْم َ
والسالـ ٟتَكيم بن حزاـ هنع هللا يضر  :أ ْ
ٖ=" ِ
أوؼ بنذرؾ " ٤ :تموؿ على االستحباب .

قاؿ ابن بطّاؿ ٤ :تموؿ عند الفقهاء على اٟتض والندب ال على الوجوب ؛ بداللة أف اإلسالـ يَػ ْه ِدـ ما

قبلو  .اىػ .

ىذا إذا كاف النذر يف حاؿ ُك ْفر .

ٗ = َمن نذر يف اإلسالـ أف يعتكف َو َجب عليو الوفاء بو .
ِ
ِ
َٚتَ َع أَ ْى ُل ال ِْعل ِْم َعلَى أ َّ
ب َعلَى الن ِ
ب
قَ َ
َف اال ْعتِ َك َ
ْم ْن ِذ ِر  :أ ْ
َّاس فَػ ْر ً
ضا  ،إالّ أَ ْف يُوج َ
اؼ ُسنَّةٌ ال َ٬ت ُ
اؿ ابْ ُن ال ُ
ِ
ب َعلَْي ِو .
ال َْم ْرءُ َعلَى نَػ ْف ِس ِو اال ْعتِ َك َ
ْرا  ،فَػيَج ُ
اؼ نَذ ً
٘ = " ليلة " عليها أكثر الرواة  ،وىي رواايت الصحيحُت  .ولذا قاؿ البخاري  :ابب االعتكاؼ ليال
.

ف لَْيػلَةً .
وقاؿ  :ابب من مل ير عليو صوما إذا اعتكف  .مث روى رواية " ليلة "  .وروى أيضا  :فَا ْعتَ َك َ

يوما " وروى " ليلة " .
وروى مسلم ً " :
يوما " شاذة  ،وقد وقع يف رواية سليماف بن بالؿ اآلتية بعد أبواب "
قاؿ ابن حجر  :وِرواية َمن َروى " ً
فاعتكف ليلة "  ،فَ َد ّؿ على أنو مل يَزد على نذره شيئا  ،وأف االعتكاؼ ال صوـ فيو وأنو ال يشًتط لو .

اىػ .

ِ
وصم .
َ =ٙ
ض ْعف رواية  :ا ْعتَكف ُ

قاؿ ابن حجر  :وقد َوَرد األمر ابلصوـ يف رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صر٭تا  ،لكن إسنادىا
صم  .أخرجو أبو داود والنسائي من طريق عبد
ضعيف  ،وقد زاد فيها أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لو  :اعتكف َو ُ

هللا بن بديل  ،وىو ضعيف َ .وذََكر ابن عدي والدارقطٍت أنو تفرد بذلك عن عمرو بن دينار  .اىػ .

يصح االعتكاؼ من غَت صياـ  .وقد اعتكف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف شواؿ  ،ومل يُ ْذ َكر أنو صاـ ألجل
ّ =ٚ
االعتكاؼ .
ويف ىذا اٟتديث أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص َأمر عمر هنع هللا يضر ابلوفاء بِنذره  ،واالعتكاؼ ليال .
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ِ
ا١تعتكف صوـ إالّ أف ٬تعلو على نفسو .
وقاؿ ابن مسعود وابن عباس مهنع هللا يضر  :ليس على
ض أَ ْى ِل ال ِْعل ِْم ِم ْن أ ْ ِ
اؼ إِالَّ
صلَّى َّ
قاؿ الًتمذي َ :وقَ َ
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َوغَ َِْتِى ْم  :ال ا ْعتِ َك َ
اؿ بَػ ْع ُ
َّيب َ
َص َحاب النِ ِّ
ِِ
ِ
آخرو َف ِم ْن أَ ْى ِل ال ِْعل ِْم  :لَْيس َعلَى الْم ْعتَ ِك ِ
ص ْوًما ،
ص ْوٍـ  .وقَ َ
ب َعلَى نَػ ْفسو َ
ف َ
بِ َ
ص ْوٌـ إِالَّ أَ ْف يُوج َ
ُ
اؿ َ ُ
َ
ف لَيػلَةً ِيف ا ْٞت ِ
ِ
احتَ ُّجوا ِْتَ ِد ِ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ِابل َْوفَ ِاء .
اىلِيَّ ِة  ،فَل ََم َرهُ النِ ُّ
يث عُ َم َر أَنَّوُ نَ َذ َر أَ ْف يَػ ْعتَك َ ْ
َو ْ
َّيب َ
َ
َٛتَ َد َوإِ ْس َح َق  .اىػ .
َو ُى َو قَػ ْو ُؿ أ ْ
وذىب أبو حنيفة ومالك إىل اشًتاط الصياـ .

وقاؿ الشافعي  :ال يُشًتط .

وعن أٛتد  :روايتاف .

قاؿ ا٠ترقي  :و٬توز بال صوـ .
َف اال ْعتِ َك َ ِ
ور ِيف ال َْم ْذ َى ِ
ب أ َّ
ص ْوٍـ .
اؼ يَص ُّح بِغَ َِْت َ
قاؿ ابن قدامة  :ال َْم ْش ُه ُ
ِ
ِِ
ٍ
ْم َسيِّ ِ
ب َ ،وعُ َم َر بْ ِن َع ْب ِد ال َْع ِزي ِز َ ،وا ْٟتَ َس ِن َ ،و َعطَ ٍاء ،
ي ذَلِ َ
ك َع ْن َعل ٍّي َ ،وابْ ِن َم ْس ُعود َ ،و َسعيد بْ ِن ال ُ
ُر ِو َ
س َ ،و َّ
َوطَ ُاو ٍ
الشافِ ِع ِّي َ ،وإِ ْس َحا َؽ .
ط ِيف اال ْعتِ َك ِ
َٛتَ َد ِ ،رَوايَةٌ أُ ْخ َرى  ،أ َّ
اؼ ...
الص ْوَـ َش ْر ٌ
َف َّ
َو َع ْن أ ْ
اَّلل ِ ،إٍل نَ َذرت ِيف ا ْٞت ِ
اؿ  :اي رس َ ِ
ف لَْيػلَةً ِيف
اىلِيَّ ِة أَ ْف أَ ْعتَ ِك َ
وؿ َّ ّ ْ
َ
َولَنَا َ ،ما َرَوى ابْ ُن ُع َم َر َ ،ع ْن ُع َم َر  ،أَنَّوُ قَ َ َ َ ُ
اَّلل علَي ِو وسلَّم  :أَو ِ
ي.
ال َْم ْس ِج ِد ا ْٟتََر ِاـ  .فَػ َق َ
ؼ بِنَ ْذ ِرؾ َ .رَواهُ الْبُ َخا ِر ُّ
اؿ النِ ُّ
صلَّى َُّ َ ْ َ َ َ ْ
َّيب َ
ِ
ادةٌ تَ ِ
ِ
ص ُّح ِيف اللَّْي ِل  ،فَػلَ ْم
َولَ ْو َكا َف َّ
ص َّح ا ْعتِ َك ُ
اـ فِي ِو َ ،وألَنَّوُ عبَ َ
اؼ اللَّْي ِل  ،ألَنَّوُ ال صيَ َ
الص ْو ُـ َش ْرطًا لَ َما َ
ِ
الصياـ َك َّ ِ
ادةٌ تَ ِ
ِ
الص ْوِـ
اب َّ
ص ُّح ِيف اللَّْي ِل  ،فَلَ ْشبَوَ َسائَِر ال ِْعبَ َ
الصالة َ ،وألَنَّوُ عبَ َ
ادات َ ،وألَ َّف إ٬تَ َ
يُ ْشتَػ َر ْط لَوُ ّ َ ُ
لشر ِع  ،وَمل ي ِ
إٚتَاعٌ .
ص َّح فِ ِيو نَ ّّ
ص َ ،وال ْ
ْم ال يَػثْػبُ ُ
ت إالَّ ِاب َّ ْ َ ْ َ
ُحك ٌ
اؼ ،
اؿ َس ِعي ٌد َ :ح َّدثَػنَا َع ْب ُد ال َْع ِزي ِز بْ ُن ُ٤تَ َّم ٍد َ ،ع ْن أَِيب َس ْه ٍل  ،قَ َ
قَ َ
اؿ َ :كا َف َعلَى ْام َرأَةٍ ِم ْن أَ ْىلِي ا ْعتِ َك ٌ
فَ َسلَلْت ُع َم َر بْ ِن َع ْب ِد ال َْع ِزي ِز .
اؿ  :لَْيس َعلَْيػ َها ِ
اـ  ،إالّ أَ ْف َْٕت َعلَوُ َعلَى نَػ ْف ِس َها .
فَػ َق َ
صيَ ٌ
َ
ص ْوٍـ .
فَػ َق َ
اؿ ُّ
ي  :ال ا ْعتِ َك َ
الزْى ِر ُّ
اؼ إال بِ َ
صلَّى َّ
اؿ  :ال .
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ؟ قَ َ
فَػ َق َ
َّيب َ
اؿ لَوُ ُع َم ُر َع ْن النِ ِّ
اؿ  :ال .
اؿ  :فَػ َع ْن أَِيب بَ ْك ٍر ؟ قَ َ
قَ َ
اؿ  :ال .
اؿ  :فَػ َع ْن ُع َم َر ؟ قَ َ
قَ َ
اؿ  :ال .
اؿ  :فَػ َع ْن عُثْ َما َف ؟ قَ َ
اؿ َ :وأَظُنُّوُ قَ َ
قَ َ
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ِ ِ ِِ ِ
اؿ طَاوس َ :كا َف فُال ٌف ال يػرى َعلَْيػ َها ِ
صيَ ًاما
اء َوطَ ُاو ًسا  ،فَ َسلَلْتُػ ُه َما  ،فَػ َق َ ُ ٌ
فَ َخ َر ْجت م ْن ع ْنده  ،فَػلَقيت َعطَ ً
ََ
 ،إال أَ ْف َْٕت َعلَوُ َعلَى نَػ ْف ِس َها  .اىػ .
أقل االعتكاؼ :
ّ =ٛ

أقل االعتكاؼ يوـ وليلة .
ذىب أبو حنيفة ومالك إىل أف ّ

وذىب الشافعية إىل جواز االعتكاؼ ساعة أو ٟتظة  .وىو رواية عن أٛتد .

قاؿ النووي  :أقل االعتكاؼ فيو أربعة أوجو – مث ذََكر الوجو األوؿ – فقاؿ :

أحدىا  :وىو الصحيح ا١تنصوص الذي قطع بو اٞتمهور  :أنو يُشًتط لُبث يف ا١تسجد  ،وأنو ٬توز
الكثَت منو والقليل حىت ساعة أو ٟتظة  .اىػ .
رجع يف ذلك إىل تعريف االعتكاؼ  ،وأنو لُزوـ ا١تكاف  ،فال يصح االعتكاؼ ٟتظة !
والذي يظهر أنو يُ َ
ِ
للمعتكف أف يشًتط شيئا يف اعتكافو ؟
 = ٜىل

لو أف يشًتط ما ال ُٮتالف أصل االعتكاؼ  ،وليس لو أف يشًتط ما ي ِ
بطل االعتكاؼ .
ُ

قاؿ اإلماـ الشافعي  :ومن أراد أف يعتكف العشر األواخر دخل فيو قبل الغروب  ،فإذا أىل شواؿ فقد

ت.
أَت العشر  .وال أبس أف يشًتط يف االعتكاؼ الذي أوجبو أبف يقوؿ  :إف َع َرض يل عارض َخ َر ْج ُ

وقاؿ ابن عبد الرب  :و٦تن أجاز الشرط للمعتكف  :أٛتد بن حنبل وإسحاؽ بن راىويو  ،إالّ أف أٛتد

وم ّرة َمنَع منو .
ا ْختَػلَف قولو فيو  ،فَ َم َّرة قاؿ  :أرجو أنو ال أبس بو َ ،

وقاؿ إسحاؽ  :أما االعتكاؼ الواجب فال أرى أف يعود فيو مريضا وال يشهد جنازة  ،وأما التطوع فإنو

يَ ْشرط فيو حُت يبتدئ  :شهود اٞتنازة وعيادة ا١ترضى  .اىػ .

اؿ األَثْػرـ َِٝ :تعت أَاب عب ِد َِّ
َؿ َع ْن الْم ْعتَ ِك ِ
اؿ
ط أَ ْف َْأي ُك َل ِيف أَ ْىلِ ِو ؟ قَ َ
اَّلل يُ ْسل ُ
ف يَ ْش ًَِت ُ
وقاؿ ابن قدامة  :قَ َ َ ُ ْ َ َ ْ
ُ
 :إذَا ا ْشتَػ َر َط فَػنَػ َع ْم .
الشر َط ِيف اال ْعتِ َك ِ
ِ
اؿ  :نَػ َع ْم .
اؼ ؟ قَ َ
يل لَوُ َ :و ُِٕت ُيز َّ ْ
ق َ
اؿ  :إذَا َكا َف تَطَُّو ًعا َ ،ج َاز  .اىػ .
يت ِيف أَ ْىلِ ِو ؟ فَػ َق َ
قُػلْت لَوُ  :فَػيَبِ ُ
ِِ ِ
ب
ْء ِيف ا ْعتِ َكافِ ِو  ،أ َْو الْ ُف ْر َجةَ  ،أ َْو النػ ْ
ُّزَىةَ  ،أ َْو الْبَػ ْي َع للتّ َج َارة  ،أ َْو التَّ َك ُّس َ
وقاؿ َ :وإِ ْف َش َر َط ال َْوط َ
ِ
اع ِة ِيف ال َْم ْس ِج ِد َ ،ملْ َ٬تُ ْز ؛ أل َّ
َف َّ
اؿ ًَ( :ال رُجَبشِشًُىٍَُّ ًَأَْزُىْ عَبكِفٌٌَُ فِِ انًَْسَبجِذِ)
اَّللَ تَػ َع َاىل قَ َ
لصنَ َ
ِاب ّ
صي ِة َِّ
فَا ْشًِتا ُ ِ
ك ا ْشًِتا ٌ ِ ِ
اَّلل تَػ َع َاىل .
ط ل َم ْع َ
ط ذَل َ َ
َ
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اؼ  ،فَ ِفي اال ْعتِ َك ِ
الصناعةُ ِيف الْمس ِج ِد م ْن ِه ّّي ع ْنػها ِيف غَ َِْت اال ْعتِ َك ِ
اؼ أ َْو َىل  .اىػ .
َو ِّ َ َ
َْ َ ََ

ويرى شيخنا الشيخ العثيمُت رٛتو هللا  :جواز اشًتاط ذلك يف ابتداء االعتكاؼ  ،فإذا نوى الدخوؿ يف

االعتكاؼ  ،قاؿ  :أستثٍت اي رب عيادة ا١تريض أو شهود اٞتنازة.

ولكن ىذا ال ينبغي ،واحملافظة على االعتكاؼ أوىل  ،إال إذا كاف ا١تريض أو من يتوقع موتو ،لو حق
عليو ،فهنا االشًتاط أوىل ،أبف كاف ا١تريض من أقاربو الذين يعترب عدـ عيادهتم قطيعة َرِحم  ،فهنا
يَ ْستَػثْ ٍِت ،وكذلك شهود اٞتنازة "  .اىػ .
وابهلل تعاىل التوفيق .

==================

اٟتديث الػ ٕٗٔ يف زايرة ا١تعتكف
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص معت ِك ًفا  .فَلَتَػيػتو أ َُزوره لَيالً  .فَح َّدثْػتو ُ ،مثَّ قُم ُ ِ
َعن ص ِفيَّةَ بِْن ِ
ب
ت ُحيَ ٍّي اهنع هللا يضر قَالَ ْ
َ ُُ
ْ ُ ُ ُُ ْ
ت َ :كا َف النِ ُّ ُ ْ َ
ْ
ْ َ
ت ألَنْػ َقل َ
ِ ِ
 ،فَػ َق ِ ِ ِ
ٍ
صا ِر  ،فَػلَ َّما َرأ ََاي
ُس َامةَ بْ ِن َزيْد  -فَ َم َّر َر ُجالف م ْن األَنْ َ
َ
اـ َمعي ليَػ ْقلبٍَِت َ -وَكا َف َم ْس َكنُػ َها ِيف َدا ِر أ َ
ت حي ٍي  .فَػ َقاال  :سبحا َف َِّ
وؿ َِّ
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص َ :علَى ِر ْسلِ ُكما  .إنَّػ َها َ ِ ِ
اَّلل َاي
َس َر َعا  .فَػ َق َ
َر ُس َ
اؿ النِ ُّ
اَّلل ملسو هيلع هللا ىلص أ ْ
ُْ َ
َ
صفيَّةُ ب ْن ُ ُ َ ّ
ِ
وؿ َِّ
اؿ َّ :
إف َّ
ؼ ِيف قُػلُوبِ ُك َما
اَّلل  .فَػ َق َ
َر ُس َ
يت أَ ْف يَػ ْق ِذ َ
آد َـ َْ٣ت َرى الدَِّـ َ .وإٍِِّل َخ ِش ُ
الش ْيطَا َف َْ٬ت ِري م ْن ابْ ِن َ
اؿ َش ْيػئًا .
َش ِّرا  -أ َْو قَ َ
ضا َف  .فَػتح َّدثَ ْ ِ
ت تَػزوره ِيف ا ْعتِ َكافِ ِو ِيف الْمس ِج ِد ِيف الْع ْش ِر األَو ِ
ٍ
اخ ِر ِم ْن َرَم َ
ت ع ْن َدهُ
اء ْ ُ ُُ
ََ
َ
َْ
َ
َوِيف ِرَوايَة  :أَنَّػ َها َج َ
ساعةً ُ .مثَّ قَام ْ ِ
ب ال َْم ْس ِج ِد ِع ْن َد َاب ِ
ب أُِّـ
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص َم َع َها يَػ ْقلِبُػ َها َ ،ح َّىت إذَا بَػلَغَ ْ
اـ النِ ُّ
َ َ
ت َاب َ
ب  .فَػ َق َ
َ
ت تَػ ْنػ َقل ُ
َسلَ َمةَ ُ .مثَّ ذََك َرهُ ِٔتَْعنَاهُ .
فيو مسائل :
ٔ = جواز زايرة ا١ترأة لزوجها وىو يف ُمعتَ َكفو  ،ومثلو زايرة َمن لو ح ّق  ،كاألب و٨توه  ،ولو مل يكن
ُمعتَ ِك ًفا  ،كلف يكوف لو عادة يف ُمالزمة ا١تسجد  ،وترغب امرأة ِمن ٤تارمو زايرتو .
وترجم لو البخاري  :ابب  :زايرة ا١ترأة زوجها يف اعتكافو .
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ت أف زوجها ال ُٯتانِع ِمن
ٕ = جواز خروج ا١ترأة ِمن بيتها إذا مل يًتتّب على ذلك مفسدة  ،إذا َعلِ َم ْ
خروجها .
ت أنو ال يرضى خروجها فال ٬توز ٢تا ا٠تروج .
أما إف َعلِ َم ْ
ِ
ِ
ا٠تُر ِ ِ
ِ
ت ِزَاي َرةَ َوالِ َديْػ َها  ،أ َْو
قاؿ ابن قدامة َ :ولِ َّ
اد ْ
وج م ْن َم ْن ِزل ِو َإىل َما َ٢تَا منْوُ بُ ّّد َ ،س َواءٌ أ ََر َ
لزْو ِج َم ْنػ ُع َها م ْن ْ ُ
ِ
ض ِ
َح ِد ِ٫تَا .
عيَ َ
ور جنَ َازة أ َ
ادتَػ ُه َما  ،أ َْو ُح ُ َ
ٍ
ضةٌ  :طَ َ ِ
ب َعلَْيػ َها ِم ْن أ ُِّم َها  ،إالَّ أَ ْف َْأيذَ َف َ٢تَا  .اىػ .
قَ َ
اؿ أ ْ
ج َوأُـّّ َم ِري َ
َٛتَ ُد ِ ،يف ْام َرأَة َ٢تَا َزْو ٌ
اعةُ َزْوج َها أ َْو َج َ
ت َكا َف َزوجها أَملَ َ ِ
اعةُ َزْو ِج َها
وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  :ال َْم ْرأَةُ إذَا تَػ َزَّو َج ْ
ك ِهبَا م ْن أَبَػ َويْػ َها َ ،وطَ َ
ْ َُ ْ
َعلَْيػ َها أ َْو َجب  .اىػ .
ٖ = ا٠تروج اليسَت للمعتَ ِكف ال يُؤثِّر على اعتكافو  ،فقد خرج النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل ابب ا١تسجد .
قاؿ البخاري  :ابب ىل ٮترج ا١تعتكف ٟتوائجو إىل ابب ا١تسجد .
قاؿ ابن بطاؿ  :ال خالؼ يف جواز خروج ا١تعتكف فيما ال ِغٌت بو عنو  .اىػ .

وقاؿ ابن حجر  :وروى عبد الرزاؽ من طريق مرواف بن سعيد بن ا١تعلَّى أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف ُم ْعتَكِ ًفا يف
ا١تسجد  ،فاجتمع إليو نساؤه مث تفرقن  ،فقاؿ لصفية  :أقلبك إىل بيتك  ،فذىب معها حىت أدخلها

بيتها .
ٗ = " وكاف مسكنها يف دار أسامة بن زيد"  ،أي  :الدار اليت صارت بعد ذلك ألسامة بن زيد ؛ ألف
أسامة إذ ذاؾ مل يكن لو دار مستقلة ْتيث تسكن فيها صفية  ،وكانت بيوت أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص حوايل

أبواب ا١تسجد  .قالو ابن حجر .

ت ألَنْػ َقلِب "  ،أي ِ :
ألرجع  .واالنقالب  :ىو الرجوع  ،ومنو قولو تعاىل ًَ( :لَبلَ نِفِزَْْبَِوِ
٘ = " ُمثَّ قُ ْم ُ
َ

اجْعَهٌُا ثِضَبعَزَيُىْ فِِ سِحَبنِيِىْ نَعَهَّيُىْ َّعْشِفٌُ َيَب إِرَا اَْمَهَجٌُا إِنََ أَىْهِيِىْ نَعَهَّيُىْ َّشْجِعٌٌَُ) قاؿ البغوي  :إِ َذا انْػ َقلَبُوا :
انصرفوا .

ِ
ومنو قولو تعاىل ًَ( :إِرَا اَْمَهَجٌُا إِنََ أَىْهِيِىُ اَْمَهَجٌُا فَكِيِنيَ) قاؿ ابن كثَت  :أي :إذا انقلب ،أي :رجع ىؤالء
اجملرموف إىل مناز٢تم  .اىػ .
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ذب ا١ترء عن ِعرضو  ،ودفع التهمة عنو  .فهذا أشرؼ ْ
ا٠تَلْق ملسو هيلع هللا ىلص َدفَع عن نفسو ما قد
 = ٙمشروعية ّ

يَػ َقع يف النفس  ،وأخرب عن ا١ترأة اليت معو أهنا زوجتو صفية اهنع هللا يضر .

وقاؿ عمر هنع هللا يضر َ :من َع َّرض نفسو للتهمة فال يلومن َمن أساء بو الظن .
وم ّر بَِر ُجل يُ َكلِّم امرأة على ظَهر الطريق  ،فَػ َعاله ابل ِّد َّرة  ،فقاؿ  :اي أمَت ا١تؤمنُت إهنا امرأيت ! فقاؿ  :ىالّ
َ
ِ
حيث ال يراؾ أح ٌد من الناس  .ذََكره الغزايل يف " إحياء علوـ ال ِّدين " .
ِ
٘تهال .
َ " = ٚعلَى ِر ْسل ُك َما "  ،أي ّ :
ت ُحيَ ٍّي "  ،يعٍت  :أهنا زوجتو ملسو هيلع هللا ىلص  ،وليست امرأة غريبة .
ص ِفيَّةُ بِْن ُ
 " = ٛإنَّػ َها َ
 = ٜجواز ُ٤تادثة األجنيب ومع الرجل أىلو .
ٓٔ = إثبات جرايف الشيطاف من ابن آدـ ٣ترى الدـ  ،وأف تلبّس الشيطاف أىوف من ذلك ؛ ألف
تلبّس اٞتن ٤تسوس  ،وىذا أمر غَت ٤تسوس  ،و٬تب اإلٯتاف ٔتا أخرب بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .
ٔٔ = " ِيف ال َْم ْس ِج ِد " (اؿ ) ىنا للعهد  ،وىو مسجده ملسو هيلع هللا ىلص .
ٕٔ = " ساعة " وقت  ،وال يُراد هبا الساعة ا١تعروفة  ،واليت ىي ُجزء ِمن اثٍت عشر جزء من اليوـ .
وابهلل تعاىل التوفيق .
==================
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