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ٍد األمين،  ِّ العالمين، والصَّالة والسَّالم على عبده ورسوله محمَّ الحمد هلل رب 

ينوعلى آله وأصحابه والتابعين، وَمن تبعهم بإحساٍن إلى يوم   .الد ِّ

كره كره وشُ أعانكم هللا على ذ   ــبالء ا بعُد، أيُّها اإلخوة الفُضالء النُّ أم  

 :ــن عبادته س  وحُ 

  :فهذا جزٌء لطيٌف في

ةي  األُسن  ية صوم   إثبات» ج  ي الح  ن شهر ذ   .«ام العشر م 

سد دهم هللا وأكرمهم  ــراء ه بين يدى القُّ زء وطرح  وسبُب كتابة هذا الجُ 

 :ــ هو ةرضوانه والجن  ب

ن ي سمعت بعض ن  أ عدم ب ونيقولــ سدَّدهم هللا ــ  عصرناأهل طالب العلم مِّ

 .بدعة :بل تجاوز بعضهم فقالام، أو كراهته، استحباب صيام هذه األيَّ 

 .ه سميع الدعاءينفع به الكاتب والقارئ والناشر، إنَّ  وأسأل هللا الكريم أن  

فهمها، تسهيالا لِّ وقفاٍت،  ب عالمسألة في سَ وسوف يكون الكالم عن هذه 

 .ما قِّيل حولهاإللمام بتقوية لو ،ضبطها وإعانة على

 :بعالس   هذه الوقفاتهللا ــ  مــ سل مكدونكم و

 :الوقفة األولى

ن راد باألي  عن المُ   .جة التي يَُسنُّ صيامهاذي الح  شهر ام العشر م 

على  هفي شرح ــرحمه هللا  ــووي الشافعي قال الفقيه أبو زكريا الن  

 (:7711:رقمحديث عند  - 023/ 8) "صحيح مسلم"

ن أوَّ راد بالعشر هنا األيام الت ِّ والم   :قال العلماء» : ة، قالواجَّ ل ذي الحِّ سعة مِّ

 اهـ.«لا ي تأوَّ مَّ وهذا مِّ 

لطائف "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

 (:212: ص) "المعارف
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ةصام عشر ذي  :وهذا كما يُقال» جَّ هذا ولِّ ، امنه تسعة أيَّ ما صام مِّ ، وإنَّ الحِّ

ةصام عشر ذي : قالي   أن  كره كان ابن سيرين يَ  جَّ : قالما ي  إنَّ : "، وقالالحِّ

 ".سعصام الت ِّ 

هو  ،ضاف إلى العشرالصيام الم   :الجمهور، فقد يقولون :موه   ،كرهوَمن لم يَ 

ه ق على ذلك العشر، ألنَّ طلَ حر، وي  نه، وهو ما عدا يوم النَّ ن مِّ مكِّ صيام ما ي  

 اهـ.«أكثر العشر

 :الوقفة الثانية

 .ىلاألُو ةج  ام عشر ذي الح  د ُسن  ية صيام أي  ستنَ عن مُ 

ةعشر ذي  أي اميدلُّ على الترغيب في صيام  ج  ه ُسن ة محمودة ، وأن  الح 

 :أمرانستحب للمسلم والمسلمة العمل بها، يُ 

ر   :لاألو  األم 

، وأبو (1223و  1319)واللفظ له، وأحمد  ،(969)ما أخرجه البخاري 

 ــرضي هللا عنهما  ــ، عن ابن عباس (3121)، وابن ماجه (2313)داود 

ه ؟ قَالُوا))  :بي ملسو هيلع هللا ىلص قالالنَّ  أنَّ  ن َها ف ي َهذ  َوالَ : َما العََمُل ف ي أَي اٍم أَف َضَل م 

َهاُد؟ قَالَ  ع  : الج  ج  ، فَلَم  يَر  ه  َوَمال ه  ُر ب نَف س  َهاُد، إ ال  َرُجٌل َخَرَج يَُخاط  َوالَ الج 

ٍء   .((ب َشي 

ن  أََحبُّ ))  :بلفظ ،(151)وأخرجه الترمذي  ال ُح ف يه  ن  أَي اٍم العََمُل الص  َما م 

 ، ر  ه  األَي ام  العَش  ن  َهذ  َهاُد ف ي َسب يل  : فَقَالُواإ لَى َّللا   م  يَا َرُسوَل َّللا  ، َواَل الج 

ُ َعلَي ه  َوَسل مَ -َّللا  ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللا    َهاُد ف ي َسب يل  َّللا  ، إ ال  : -َصل ى َّللا  َواَل الج 

ءٍ  ن  ذَل َك ب َشي  ع  م  ج  ه  َوَمال ه  فَلَم  يَر   .((َرُجٌل َخَرَج ب نَف س 

 اهـ.«حديث ابن عباس حديٌث حسٌن صحيٌح غريب»: هوقال عقب

ن َد َّللا   ))  :بلفظ ،(3335)وأخرجه الدارمي  َكى ع  ن  َعَمٍل أَز  َعز  َوَجل   -َما م 

َحى، ق يلَ  - َض  ر  األ  ن  َخي ٍر يَع َملُهُ ف ي َعش  ًرا م  َظَم أَج  َهاُد ف ي : َواَل أَع  َواَل ال ج 

َهاُد ف ي َسب يل  َّللا   وَ : َسب يل  َّللا  ؟ قَالَ  ه  -َعز  َوَجل  -اَل ال ج  ، إ ال  َرُجٌل َخَرَج ب نَف س 

ٍء  ن  ذَل َك ب َشي  ع  م  ج   .وإسناده حسن، ((َوَمال ه  فَلَم  يَر 
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َن ال عََمل  ف ي ))  (:3333)للدارمي  رآخَ  وفي لفظٍ  َما ال عََمُل ف ي أَي اٍم أَف َضَل م 

ة   ج  ي ال ح  ر  ذ  َهاُد ف ي َسب يل  َّللا  ؟ قَالَ : ، ق يلَ َعش  َهاُد ف ي َسب يل  : َواَل ال ج  َواَل ال ج 

ٍء  ع  ب َشي  ج  ه  َوَمال ه  ثُم  لَم  يَر   .وإسناده صحيح، ((َّللا  ، إ ال  َرُجٌل َخَرَج ب نَف س 

ح قد و  :الحديث أيًضاهذا صح 

عيم األصفهاني، وأبو ن  ان، بَّ زيمة، وابن حِّ ابن خ  البخاري، والترمذي، و

بُّ الد ِّ ين ابن قدامة، ق الد ِّ والبغوي، وموفَّ  حِّ ووي، وابن والنَّ ين الطبري، وم 

، رعة العراقي، والشوكاني، واأللبانيم الجوزية، وابن كثير، وأبو ز  قي ِّ 

 .وغيرهم

ن هذا الحديثووج    :ه االستدالل م 

ن األعمال العمل الصالح المذكور فيه عام، فيدخل فيه الصيام، ألنَّ  أنَّ  ه مِّ

ن أفضلها وآكدهاهو بل  ،الصالحة  .مِّ

ر    :الثانياألم 

 (:1135:رقم - 251/ 3) "فهصنَّ م  "ما أخرجه عبد الرزاق في 

وهِّ  ع ُت أَبَا ُهَري َرةَ َوَسأَلَهُ َرُجٌل ))  :قال ،بعن الثوري، عن عثمان بن م  َسم 

ًعا؟ قَالَ : قَالَ  َر تََطوُّ ن  َرَمَضاَن، أَفَأَُصوُم ال عَش  اَل، َول َم؟ اب َدأ  : إ ن  َعل ي  أَي اًما م 

ئ َت  ع  بَع َدَما ش   .وإسناده صحيح، ((ب َحق   َّللا  ، ثُم  تََطو 

 :ن هذا األثره االستدالل م  ووج  

جل التطوع بصيام العشر، الرَّ ر على لم ي نكِّ ــ رضي هللا عنه  ــأبا هريرة  أنَّ 

ه على ذلك إذا قَ  ن شهر رمضان، قِّ ى ما بَ ضَ بل أقرَّ وهذا يدلُّ على ي عليه مِّ

لف الصالح، وعلى رأسهم عهد السَّ  على امعروفا كان أنَّ صيام العشر 

 .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيأصحاب 

  :الوقفة الثالثة

كر  حديثال هوم أهلوفُ واحتجاجات تبويبات وأقوال بعض عن  والفقه عند ذ 

ال ُح ))  :ــ مرفوًعارضي هللا عنه  ــحديث ابن عباس  ن  أَي اٍم العََمُل الص  َما م 

ر   ه  األَي ام  العَش  ن  َهذ  ن  أََحبُّ إ لَى َّللا   م   .((ف يه 
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ب اإلمام أبو داود السجستاني  ــأواًل   "ننهسُ "في ــ رحمه هللا ــ بو 

 :ر معهعلى هذا الحديث، وحديث آخَ ( 2308)

 .«باٌب في صومِّ العَشر»

ب اإلمام ابن ماجه القزويني  ــثانيًا   "ُسننه"في ــ رحمه هللا ــ بو 

 :ــرضي هللا عنها  ــعلى هذا الحديث، وحديث عائشة ( 7121)

 .«باب  صيامِّ العَشر»

مسائله "في  رحمه هللا ــــ قال الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج  ــ ثالثًا

 (:130) "عن اإلمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ةى رمضان في ذي ال ي قضَ : َمن قال :قلتُ » جَّ  ؟الحِّ

 ن ذلك؟أيُّ شيٍء يَكره مِّ  :قال

يصومه تطوعاا، لَِّما ي ستحب  أن  ه أراد هَ رِّ هو جائز، وَمن كَ : قال إسحاق

ضَ خصة، ألنَّ العمل فيه، وهذه ر   ر قضاء ؤخِّ ه على التطوع، وي  ه حرَّ

 اهـ.«ضالفر  

 :ــ رحمه هللا ــومعنى كالم اإلمام إسحاق بن راهويه 

ن َمن كَ  أنَّ  ن قِّ الصالح قضاء ما بَ  السَّلفره مِّ  أيَّامشهر رمضان في  أيَّامي مِّ

ةعشر ذي  جَّ ت التطوع بصيامها، ألنَّ  أنَّ ل ما هو ألج  إنَّ  الحِّ ِّ  أيَّامها ذلك ي فو 

ن األعمال الصالحةستحب ي   ض فيها اإلكثار مِّ ملسو هيلع هللا ىلص عليها،  النَّبي، حيث حرَّ

 .مكما في حديث ابن عباس ــ رضي هللا عنهما ــ المتقد ِّ 

لطائف "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

 (:010-012:ص) "المعارف

في قضاء رمضان في عشر  ــرضي هللا عنهما  ــ ف عمر وعلي  وقد اختلَ »

ةذي  جَّ امه، فيكون قضاء رمضان فيه ه لفضل أيَّ بُّ ستحِّ فكان عمر يَ ، الحِّ

ن غيره، وهذا يدلُّ على مضاعفة الفر   وكان ، فلض فيه على النَّ أفضل مِّ

 .وعن أحمد في ذلك روايتان، نهى عنهعليٌّ يَ 
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 ٍ ، وبهذا "ه تطوعااه فضل صيامفوت بِّ القضاء فيه يَ  بأنَّ ": وقد ع ل ِّل قول علي 

 اهـ.«علَّله اإلمام أحمد، وغيره

/ 7) "مسند الفاروق"في ــ رحمه هللا ــ الشافعي وقال الحافظ ابن كثير 

287:) 

ةأثٌر في القضاء في عشر ذي » ج   :الح 

هدى، عن سفيان، عن األسود بن قيس، عن أبيه، حدثني ابن مَ : بيدقال أبو ع  

: ة، وقالج  ذي الح   في عشر   رمضانَ  قضاءَ  بُّ ستح  ه كان يَ أن  ))  :عن عمر

ن أي    .((فيها رمضان أحب إلي  منها  يأقض   امٍ وما م 

جل صيام فوت الرَّ يَ  أن  ه كان ال ي حب ه ألنَّ بُّ ستحِّ ه كان يَ رى أنَّ نَ :بيدقال أبو عُ 

بُّهالعشر، و ننافلة، فإذا كان عليه شيء  يَستحِّ  ،لفنتيَ  أن  ه رمضان ك رِّ  مِّ

ن الفريضة شيء، فيقول بدأ بغير قضيها في العشر، فال يكون يَ يَ : وعليه مِّ

 اهـ.«الفريضة، فيجتمع له األمران

ناسخ الحديث "في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال الحافظ أبو بكر األثرم  ــرابعًا 

 (:021:بعد حديث رقم -750:ص) "ومنسوخه

حى صوم يوم عرفة وسائر العشر قبل األض   أنَّ في هذا الباب على  رفاألم  »

 اهـ.«حسٌن، وأفضلها يوم عرفة

في كتابه  ــ رحمه هللا ــقال اإلمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي  ــخامًسا 

 (:2210:عند حديث رقم - 372/ 1) "مشكل اآلثار"

ن الفضل ما له، مِّ  وإن  » ا قد ذ كر في هذه اآلثار التي مَّ كان الصوم فيها له مِّ

ن المَ كرناها فيه، وليس ذلك بمانع أحدا قد ذَ  ما َمن سيَّ يل إلى الصوم فيها، الا مِّ

ن األعمال التي ي تقرَّ قَدر على جم   عزَّ  ــب بها إلى هللا ع الصوم مع غيره مِّ

 اهـ.«سواهــ وجلَّ 

 "ىحل  المُ "في كتابه ــ رحمه هللا ــ ابن حزم الظاهري الفقيه قال  ــسادًسا 

 (:123:مسألة رقم - 72/ 1)

ةن ذي العشر مِّ  أيَّامصيام  بُّ ستحِّ ونَ» جَّ ، عن ...ناه ا حدثَ حر، لِّمَ ل النَّ قب   الحِّ

م  ال عََمُل ))  :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيقال : قال ،ابن عباٍس  ن  أَي اٍم أََحبُّ إلَى َّللا   ف يه  أَو   ــَما م 
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ن  ال عََمُل  ر  ق يلَ  ــأَف َضُل ف يه  ن  أَي ام  ال عَش  َهاُد؟ قَالَ : م  : يَا َرُسوَل َّللا  ، َواَل ال ج 

ٍء  ن  ذَل َك ب َشي  ع  م  ج  ه  َوَمال ه  فَلَم  يَر  َهاُد إال  َرُجٌل َخَرَج ب نَف س   .((َواَل ال ج 

ةهو عشر ذي  :قال أبو دمحم جَّ ، فصوم عرفة يدخل في ، والصوم عمَ الحِّ ل بِّر ٍ

 اهـ.«اهذا أيضا 

كتابه   فيــ رحمه هللا ــ الحنبلي ين ابن قدامة ق الد   قال اإلمام موف   ــسابعًا 

 (:012/ 7) "ل أحمد بن حنبلالكافي في فقه اإلمام المبج  "

ةوي ستحب صيام عشر ذي » جَّ قال رسول هللا : ، لَِّما َروى ابن عباس قالالحِّ

ن  أَي اٍم ))  :ملسو هيلع هللا ىلص ه  األَي ام  َما م  ن  َهذ  ن  أََحبُّ إ لَى َّللا   م  ال ُح ف يه   العََمُل الص 

 اهـ.«...((

في كتابه  ــ رحمه هللا ــقال الفقيه أبو العباس القرطبي المالكي  ــثامنًا 

ن تلخيص كتاب مسلمم ل  فه  المُ " ــ  253-250/ 0) "ما أشكل م 

 (:7331:رقم

ر  َما َرأَي ُت )) : وقول عائشة َرُسوَل هللا  َصل ى هللاُ َعلَي ه  َوَسل َم َصائ ًما ف ي ال عَش 

ةعشر ذي : عني به، تَ ((قَطُّ  جَّ  .الحِّ

نها في صيامه مكروه، بل أعمال الطاعات فيه أفضل مِّ  أنَّ  :نهم م  وال يُفهَ 

ن حديث ابن عباس قال رسول هللا : قال ،غيره، بدليل ما رواه الترمذي مِّ

، )) : ملسو هيلع هللا ىلص ر  ه  األَي ام  العَش  ن  َهذ  ن  أََحبُّ إ لَى َّللا   م  ال ُح ف يه  ن  أَي اٍم العََمُل الص  َما م 

َهاُد ف ي َسب يل  َّللا  ؟ فَقَاَل َرُسوُل َّللا   : فَقَالُوا ُ -يَا َرُسوَل َّللا  ، َواَل الج  َصل ى َّللا 

ه  َوَمال ه  فَلَم  : -ي ه  َوَسل مَ َعلَ  َهاُد ف ي َسب يل  َّللا  ، إ ال  َرُجٌل َخَرَج ب نَف س  َواَل الج 

ٍء  ن  ذَل َك ب َشي  ع  م  ج   اهـ.«هذا حديث حسن صحيح: ، قال((يَر 

 هشرحفي ــ رحمه هللا ــ ووي الشافعي قال الفقيه أبو زكريا الن   ــتاسعًا 

 (:7711:عند حديث رقم - 023/ 8) "صحيح مسلم"على 

ما ة استحباباا شديداا السيَّ بل هي مستحبَّ  ،سعة كراهةفليس في صوم هذه الت ِّ »

بقت األحاديث في فضله، وثبت في نها، وهو يوم عرفة، وقد سَ التاسع مِّ 

فيها  الصالحُ  العملُ  امٍ ن أي  ما م   )): رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال أنَّ  "صحيح البخاري"

ةن ذي العشر األوائل مِّ : عنى، يَ (( أفضل منه في هذه جَّ  اهـ.«الحِّ
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ب   "رياض الصالحين"ــ رحمه هللا ــ على هذا الحديث في كتابه وبو 

 :، فقال(7232:رقم)

ن ذي » ةباب  فضل الصوم وغيره في العشر األ َولِّ مِّ جَّ  .«الحِّ

ب الفقيه ُمح   ــعاشًرا  في كتابه  ــ رحمه هللا ــين الطبري الشافعي ب الد   بو 

على حديث ( 8331:رقم - 312/ 3) "غاية اإلحكام في أحاديث األحكام"

 :وأمثالههذا،  ــرضي هللا عنهما  ــابن عباس 

ةكر صوم عشر ذي ذِّ » جَّ  .«الحِّ

 (:310/ 3)وقال أيًضا 

ت أحاديث الترغيب في صومه»  اهـ.«وقد صحَّ

فتح "في كتابه  ــ رحمه هللا ــقال الحافظ ابن رجب الحنبلي  ــحادي عشر 

 (:212:عند حديث رقم ــ 775/ 1) "شرح صحيح البخاري الباري

صير فاضالا إذا وقع في العمل المفضول يَ  أنَّ نصٌّ في  :وهذا الحديث»

ن األعمال الفاضلة، لفضل زمان فاضل، حتى يَ  ن غيره مِّ صير أفضل مِّ

 .زمانه

ةالعمل في عشر ذي  أنَّ وفي  جَّ ن جميع األعمال الفاضلة في  الحِّ أفضل مِّ

ن ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد، وهو غيره، وال ي   يخرج  أن  ستثنى مِّ

ل فض  نهما بشيء، فهذا الجهاد بخصوص يَ رجع مِّ الرجل بنفسه وماله، ثم ال يَ 

 ا سائر أنواع الجهاد مع سائر األعمال، فإنَّ على العمل في العشر، وأمَّ 

ةالعمل في عشر ذي  جَّ  اهـ.«نهاأفضل مِّ  الحِّ

 (:772/ 1)وقال أيًضا 

ن صيام عشر ذي  ،وحينئٍذ فصيام عشر رمضان» ة، أفضل مِّ جَّ  ألنَّ الحِّ

ن النفلالفر    .ض أفضل مِّ

ةا نوافل عشر ذي وأمَّ  جَّ ن نوافل عشر رمضان، وكذلك  ،الحِّ فأفضل مِّ

ةفرائض عشر ذي  جَّ ن ت   الحِّ  .مضاعفة فرائض غيرهضاعف أكثر مِّ
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ةستحب قضاء رمضان في عشر ذي وقد كان عمر يَ  جَّ امه، فضل أيَّ ، لِّ الحِّ

، وع ل ِّ وخالفَ  امه للتطوع، وبذلك ل قوله باستحباب تفريغ أيَّ ه في ذلك عليٌّ

 اهـ.«علَّله أحمد وإسحاق

 (:011-015: ص) "لطائف المعارف"وقال أيًضا في كتابه 

ن العمل في  امه أحبُّ العمل في أيَّ  أنَّ وقد دلَّ هذا الحديث على » إلى هللا مِّ

ن غير استثناء شيء مِّ أيَّ  إلى هللا فهو أفضل  نها، وإذا كان أحبَّ ام الدنيا مِّ

 اهـ.«عنده

 (:011: ص)وقال أيًضا 

وقد دلَّ حديث ابن عباس على مضاعفة جميع األعمال الصالحة في العشر »

ن  اهـ.«نهاغير استثناء شيء مِّ  مِّ

 (:57:ص)أيًضا وقال 

ِّ  أنَّ وهذا الحديث صريٌح في » ن الصيام بعد رمضان أفضل ما ت طو  ع به مِّ

ِّ ه أفضل شهر ت  راد أنَّ ي   أن  حتمل م، وقد يَ صوم شهر هللا المحرَّ  ع بصيامه طو 

 .كامالا بعد رمضان

ن بعض أيَّ  ،ا بعض التطوع ببعض شهرفأمَّ  امه كصيام فقد يكون أفضل مِّ

ةيوم عرفه أو عشر ذي  جَّ ن شوال، ونحو ذلكأو ستة أيَّ  الحِّ  اهـ.«ام مِّ

 (:017:ص)وقال أيًضا 

ةوسيأتي في وظائف ذي » جَّ ةكر فضل صيام عشر ذي ذِّ  الحِّ جَّ  اهـ.«الحِّ

في ــ رحمه هللا ــ ر العسقالني الشافعي جَ قال الحافظ ابن حَ  ــثاني عشر 

ــ عند حديث  503/ 2) "شرح صحيح البخاري فتح الباري"كتابه 

 (:212:رقم

ةه على فضل صيام عشر ذي ل بِّ دِّ ت  واس  » جَّ ندراج الصوم في العمل، ال، الحِّ

 .ل بتحريم الصوم يوم العيدواست شكِّ 
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السبب في امتياز  أنَّ ظهر ، والذي يَ ...ه محمول على الغالب، بأنَّ  :يبج  وأُ 

ةعشر ذي  جَّ  ،والصيام ،الصالة: هات العبادة فيه، وهيكان اجتماع أمَّ مَ لِّ  الحِّ

 اهـ.«ى ذلك في غيرهوالحج، وال يتأتَّ  ،والصدقة

في كتابه  ــرحمه هللا  ــقال العالمة دمحم بن علي الشوكاني  ــثالث عشر 

 (:202/ 3) "نيل األوطار"

دلُّ على فضيلة العمل في عشر ذي وقد تقدَّم في كتاب العيدين أحاديث تَ »

ة جَّ  اهـ.«ٌج تحتهاندرِّ موم، والصوم م  على الع   الحِّ

 :وقال أيًضا

ن قوله ما يَ قد ثبَ  أنَّهعلى » دلُّ على مشروعية صومها كما في حديث ت مِّ

 اهـ.«الباب

 (:010:ص)" على حديث الولي    قطر الولي   "وقال في كتابه 

ن نواف  » ةصوم عشر ذي  :ل الصيام المؤكدةوم  جَّ حيح ت في الصَّ ، فقد ثبَ الحِّ

الح ف يَها أحب إ لَى هللا عز َوجل  )): قالأنَّه عنه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  َما من أَي ام ال عََمل الص 

َي ام  ه األ   اهـ.«...((من َهذ 

كما ــ رحمه هللا ــ بن باز اقال العالمة عبد العزيز بن عبد هللا  ــرابع عشر 

ما رأي  :هذا السؤالحين ُسئل ( 372-378/ 75) «مجموع فتاويه»في 

ةسماحتكم في رأي َمن يقول صيام عشر ذي  ج   بدعة؟ الح 

نضَّ على العمل الصالح فيها، والصيام فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص حَ  ،هذا جاهٌل ي علَّم»  مِّ

ام العمل الصالح فيهن أحب إلى ما من أي  )) : ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي، لقول العمل الصالح

وال الجهاد في سبيل هللا؟  يا رسول هللا: ام العشر، قالواهذه األي  هللا من 

وال الجهاد في سبيل هللا، إال رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من : قال

 اهـ.«"حيحالصَّ "رواه البخاري في  ((ذلك بشيء 

 (:378/ 75)وقال أيًضا 

ج العشر حديث ابن عباس الم   أيَّاموقد دلَّ على فضل العمل الصالح في » خرَّ

ن العمل الصالح، فيتضِّ "صحيح البخاري"في  ن ذلك ، وصومها مِّ ح مِّ

 اهـ.«استحباب صومها
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نهية رر البَ الدُّ "كتاب وقال أيًضا كما في   -701/ 7) "الفوائد البازية م 

 (:153:عند حديث رقم

حديث ابن عباس في الباب الذي بعده يدلُّ على مشروعية صيام هذه  ولكنَّ »

 اهـ.«اماأليَّ 

 (:2308:عند حديث رقم - 27/ 7)وقال أيًضا 

 اهـ.«م الصيام، والقراءة، والتكبيرع  وهذا الحديث يَ »

كما في  ــرحمه هللا  ــقال العالمة دمحم بن صالح بن عثيمين ــ خامس عشر 

 (:7/ 21) "لفضيلته اللقاء الشهري"كتاب 

ن أي  )) : قال أنَّهملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيت عن وقد ثبَ » العمل الصالح فيهن أحب  امٍ ما م 

ن هذه األي   يا رسول هللا، وال الجهاد في سبيل : قالوا ،ام العشرإلى هللا م 

وال الجهاد في سبيل هللا، إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع : هللا؟ قال

ن ذلك بشيء   .((م 

ن األعمال الصالحة في ن كثِّ  أن  نا نبغي لَ يَ  أنَّه :دلُّ علىوهذا الحديث يَ  ر مِّ

ةعشر ذي  جَّ ن األعمال الصالحة،  العشر، ألنَّ  أيَّام ونصومَ ... ،الحِّ الصيام مِّ

د فيه حديث بخصوصه فهو داخل في العموم،   عملٌ  ألنَّهوحتى لو لم يَرِّ

صام، وال ي   ،العاشر هو يوم العيد سعة، ألن  ام الت ِّ صالح، فنصوم هذه األيَّ 

 اهـ.«اججَّ ويتأكد الصوم يوم عرفة إال للح  

 (:030/ 5) "شرح رياض الصالحين"وقال أيًضا كما في 

في  "رياض الصالحين"ها النووي في كتابه هذا األبواب الثالثة التي عقدَ »

ةالعشر عشر ذي  أيَّاما ي َسنُّ صيامه مَّ مِّ  :فمنهاي َسنُّ صيامها،  أيَّامٍ بيان  جَّ  الحِّ

العمل الصالح فيها أحب إلى هللا من  ما من أيامٍ )) : ملسو هيلع هللا ىلص قال النَّبي األ َول، فإنَّ 

 .ام العشرأيَّ : ، يعني((هذه األيام 

كر، : يشمل ((العمل الصالح )) : وقوله الصالة، والصدقة، والصيام، والذ ِّ

ر الوالدين، وصلة األرحام، واإلحسان إلى والتكبير، وقراءة القرآن، وبِّ 

لى فضيلة العمل ، ففي هذا دليٌل ع...وغير ذلك ،وارسن الجِّ ق، وح  الخل  

ن شهر ذي  أيَّامالصالح في  ةالعشر األ َول مِّ جَّ ن صيام وغيرهالحِّ  اهـ.«، مِّ
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كتابه في ــ رحمه هللا ــ قال العالمة حافظ بن أحمد الحكمي  ــسادس عشر 

 (:ديةمع األفنان الن   ــ 232/ 0) "نن المرويةوية لفقه السُّ بل الس  السُّ "

« ِّ ت  َرع  َصوم  الس ِّ الِّ ي ش  ن  َشوَّ َمالِّ ـــــ  مِّ تِّك  ةِّ بِّاس  جَّ ي الحِّ رِّ ذِّ  .«َوَعش 

-230/ 0)شارًحا ــ رحمه هللا ــ وقال العالمة زيد بن هادي المدخلي 

ن هذا البيت( 233  :للشطر الثاني م 

ن األيَّ  :أي ن أعمال الخير،  أن  ام الفاضلة التي ي ستحب مِّ ي كثِّر فيها المسلم مِّ

ن جملتها الصوم تطوعاا ةعشر ذي : ومِّ جَّ ى الترغيب في العمل ، فقد أتَ الحِّ

ا، وفي صيام يوم التاسع منها لِّ  ن لم يكن بعرفة، وما في مَ الصالح فيها عموما

ن األج   ا والنسائي عن ابن فقد رَ ، ر والثوابذلك مِّ وى الجماعة إال مسلما

َما من أَي ام ال عََمل )) : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال ــي هللا عنهما رض ــعباس 

َي ام  ه األ  الح ف يَها أحب إ لَى هللا عز َوجل من َهذ   ....((الص 

ن جملة األعمال الصالحة الصوم :قلت  اهـ.«ومِّ

 ــ ــ رحمه هللامي عل   المُ بن يحيى قال العالمة عبد الرحمن  ــسابع عشر 

 (:522/ 71) "مجموع مؤلفاته وآثاره"كما في 

ةقيمين صيام تسع ذي رع للم  ومع ذلك ش  » جَّ  اهـ.«، والسيَّما التاسعالحِّ

في كتابه  ــمه هللا سل   ــقال العالمة دمحم علي آدم اإلثيوبي  ــثامن عشر 

 - 37/ 22) "البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج"

 (:7711:رقمعند حديث 

ي استحباب نافهذا، ال ي   ــرضي هللا عنها  ــقول عائشة  أنَّ والحاصل »

ةصوم تسع ذي  جَّ ما اليوم التاسع لغير الحاج، لألدلة الكثيرة على سيَّ ، والالحِّ

 :ومنها :ذلك

ن حديث ابن عباس  )) : مرفوعاا ــرضي هللا عنهما  ــما أخرجه البخاري مِّ

 اهـ.«...((أفضل من العمل في هذه ما العمل في أيام العشر 

 :الوقفة الرابعة
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م افي استحباب صيام أي   المذاهب الفقهية المشهورة وغيرها عن أقوال

 .العشر

 .المذهب الحنفي ــأواًل 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ  الحنفي ين الكاسانيقال الفقيه عالء الد    ــ 7

 (:738/ 2) "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"

ةوال بأس بقضاء رمضان في عشر ذي » جَّ ة وعامَّ  ،، وهو مذهب عمرالحِّ

كِّ ــرضي هللا عنهم  ــالصحابة   ــرضي هللا عنه  ــي عن علي ، إال شيئاا ح 

وي عن ي  : قال أنَّه هى عن قضاء رمضان في نَ أنَّهملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيكره فيها، لَِّما ر 

 .العشر

يًضا أَو  َعلَى َسفٍَر  }: لقوله تعالى ،ةحيح قول العامَّ والصَّ  ن ُكم  َمر  فََمن  َكاَن م 

ن  أَي اٍم أَُخرَ  د ةٌ م  ن غير فص   { فَع  طلقاا مِّ ، ي ستحب فيها الصوم ها وقتٌ وألنَّ ل، م 

ن القضاء في غيرها، وما ر  فكان القضاء فيها أولَ  ن الحديث ى مِّ وي مِّ

ق الكتاب، وتخصيصه بمثله، طلَ غريب في حد ِّ األحاديث، فال يجوز تقييد م  

ام، له على النَّدب في حق َمن اعتاد التَّنفل بالصوم في هذه األيَّ أو نحمِّ 

، ام تفوته فضيلة صوم هذه األيَّ لئالَّ  ،ي في غيرهاقضِّ يَ  أن  ه فاألفضل في حق ِّ 

 اهـ.«ر، وهللا أعلم بالصوابي صوم رمضان في وقت آخَ قضِّ ويَ 

 :جاء بنحوه أيًضاو ــ 2

ــ  الحنفي ين السَّرخسيللفقيه شمس الد ِّ  ،(92/ 1) "المبسوط"كتاب في 

 .رحمه هللا ــ

ن كتب الحنفية (237/ 7) "الفتاوى الهندية"جاء في  ــ 0  :م 

ن أوَّ  أيَّامستحب صوم تسعة وي  » ةل ذي مِّ جَّ راج الس ِّ »كذا في  ،الحِّ

 اهـ.«الوهاج

 .المذهب المالكي ــثانيًا 

مات قد   المُ " كتابه فيــ رحمه هللا ــ المالكي الَجد شد رُ قال الفقيه ابن  ــ 7

 (:232/ 7) "مهداتالمُ 
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ةوصيام عشر ذي » جَّ  اهـ.«غٌَّب فيهرَ ى وعرفة م  نا ومِّ  الحِّ

ن كتب  (127/ 7) "رح الصغيرحاشية الصاوي على الش  "جاء في  ــ 2 م 

 :المالكية

الفطر  ألنَّ  :أيره لحاجٍ، وك   (عرفة لغير حاج)يوم  (صوم)ن دب  (و)»

ِّ ي    .يه على الوقوف بهاقو 

 اهـ.«عرفة :أي (قبله)ام األيَّ  (الثمانية)ن دب صوم  (و)

فقيه الخرشي لل( 71-71/ 0) "شرح مختصر خليل"جاء في  ــ 0

 :المالكي ــ رحمه هللا ــ

ةوعشر ذي  ،حجلم يَ  وصوم يوم عرفة إن   :(ص)» جَّ  .الحِّ

ا هو ستحب في حق غير الحاج، وأمَّ صوم يوم عرفة م   ي ريد أنَّ  (:ش)

صيام  ملسو هيلع هللا ىلص في الحج، وأنَّ  النَّبيطره ليتقوى على الدعاء، وقد أفطر ستحب فِّ في  

ةعشر ذي  جَّ  اهـ.«ستحبم   الحِّ

ن كتب  (772/ 2)" منح الجليل شرح مختصر خليل"كتاب جاء في  ــ 3 م 

 :المالكية

 اهـ.«(ةج  عشر ذي الح  )ندب صوم باقي غالب  (و)»

 .المذهب الشافعي ــ ثالثًا

في كتابه ــ رحمه هللا ــ  الشافعي وويقال الفقيه أبو زكريا الن   ــ 7

 (:088/ 2) "روضة الطالبين"

ن المَ » ةصوم عشر ذي  :سنونوم  جَّ  اهـ.«، غير العيدالحِّ

كفاية "في كتابه ــ رحمه هللا ــ الشافعي قال الفقيه أبو بكر الحصني و ــ 2

 (:231/ 7)" األخيار في حل غاية االختصار

ةستحب صوم عشر ذي وي  » جَّ  اهـ.«الحِّ
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ن  (758/ 7) "بد ابن رسالنغاية البيان شرح زُ "كتاب جاء في  ــ 0 م 

 :كتب الشافعية

ةصوم عشر ذي  نُّ سَ ي  » جَّ  اهـ.«بعد يوم العيد (ت شوالوس  )غير العيد،  الحِّ

 .المذهب الحنبلي ــرابعًا 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ الحنبلي ين المرداوي الفقيه عالء الد   قال  ــ 7

ن الخالف اإلنصاف"  (:035/ 0) "في معرفة الراجح م 

ةستحب صوم عشر ذي ويُ ]: قوله» ج   .بال نزاع [الح 

 .ثم يوم الثامن، وهو يوم الترويةوأفضله يوم التاسع، وهو يوم عرفة، 

 اهـ.«وعليه األصحاب ،وهذا المذهب

في كتابه  ــ رحمه هللا ــد الدين أبو البركات ابن تيمية قال الفقيه مج  و ــ 2

 (:207/ 7) "ر في الفقهحر  المُ "

ن السُّ » ٍ من شوال، وإن  بَ إت   :نةوم  دت، وصوم عشر أ فرِّ  اع رمضان بست 

ةذي  جَّ  اهـ.«وعرفة ،، وآكده يوم الترويةالحِّ

/ 2) "الفقه عمدة"شرح في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام ابن تيمية و ــ 0

 (:قسم الصيام - 550

ةستحب صوم عشر ذي وي  " :قال أصحابنا» جَّ : ، وفي الحقيقة المعني"الحِّ

ةسع ذي صوم تِّ  جَّ  اهـ.«وعرفة ،، وآكدها يوم الترويةالحِّ

 .المذهب الظاهري ــخامًسا 

 72/ 1) "ىحل  المُ "في كتابه ــ رحمه هللا ــ الظاهري  ابن حزم الفقيه قال 

 (:123:مسألة رقم -

ن ذي ب صيام أيَّ ستحِّ ونَ» ةام العشر مِّ جَّ  اهـ.«الحِّ

 .وف علهمــ رحمهم هللا ــ قول بعض الس لف الصالح  سادًسا ــ
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 "لطائف المعارف"في كتابه ــ رحمه هللا ــ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

 :(:081ص)

، وقد تقدَّم ــرضي هللا عنهما  ــعبد هللا بن عمر  :ن كان يصوم العشرم  وم  »

كر فضل صيامها، وهو قول أكثر ذِّ  ،وقتادة ،وابن سيرين ،عن الحسن

 اهـ.«نهمأو كثير مِّ  ،العلماء

 (:772/ 1) "شرح صحيح البخاري فتح الباري"في كتابه أيًضا وقال 

ةب قضاء رمضان في عشر ذي وقد كان عمر يَستحِّ » جَّ ، امهأيَّ فضل ، لِّ الحِّ

، وعلَّل قوله باستحباب تفريغ أيَّ وخالَ   .للتطوعامه فه في ذلك عليٌّ

 اهـ.«أحمد وإسحاق، وعن أحمد في ذلك روايتان :وبذلك علَّله

 :الوقفة الخامسة

ة األُولىصيام أي ام عشلمنقول على استحباب ااإلجماع عن  ج   .ر ذي الح 

ين المرداوي الحنبلي  ــ رحمه هللا ــ في كتابه قال الفقيه عالء الد  

ن الخالف"  (:035/ 0" )اإلنصاف في معرفة الراجح م 

ة]: قوله» ج   .بال نزاع [ويُستحب صوم عشر ذي الح 

 .وأفضله يوم التاسع، وهو يوم عرفة، ثم يوم الثامن، وهو يوم التروية

 اهـ.«وهذا المذهب، وعليه األصحاب

 :سادسةالوقفة ال

 .العشر امأي  لف الصالح في مشروعية صيام عن اآلثار الواردة عن الس  

ن هذه اآلثار  :وم 

 .ــرضي هللا عنه ــ أبي هريرة  أثر ــأواًل 

 (:1135:رقم - 251  /3) "م صنَّفه"قال عبد الرزاق في  حيث
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ع ُت أَبَا ُهَري َرةَ َوَسأَلَهُ َرُجٌل ))  :ب، قالوهِّ عن الثوري، عن عثمان بن م   َسم 

ًعا؟ قَالَ إ ن  : قَالَ  َر تََطوُّ ن  َرَمَضاَن، أَفَأَُصوُم ال عَش  اَل، َول َم؟ اب َدأ  : َعل ي  أَي اًما م 

ئ َت  ع  بَع َدَما ش   .وإسناده صحيح، ((ب َحق   َّللا  ، ثُم  تََطو 

ا وأخرجه   (.9531) "م صنَّفه"في  يبةابن أبي شَ أيضا

 .ــرضي هللا عنهما  ــعبد هللا بن عمر بن الخطاب أثر  ــثانيًا 

 (:2231)  "مسنده"د في ع  قال ابن الجَ  حيث

يَّاح، قال  ر ِّ بن الصَّ ُت َمَع اب ن  ُعَمَر فََرأَي تُهُ ))  :أنا َشريك، عن الح  َجاَور 

َر   .((يَُصوُم ال عَش 

مسائله عن اإلمام "في ــ رحمه هللا ــ وقال إسحاق بن هانئ النيسابوري 

 (:616:رقم - 331:ص) "بن حنبل أحمد

))  :بن َصيَّاح ر ِّ حديث وكيع، عن َشريك، عن الح  : سمعت أبا عبد هللا يقول»

 .((رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة 

 اهـ.«نهنكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر مِّ بن صيَّاح حديٌث م   رُّ حديث الح  

ن التابعين ــرحمهما هللا ــ بير وسعيد بن جُ  ،خعيإبراهيم الن  أثر  ــثالثًا   .م 

 (:1131:رقم - 2/256) "م صنَّفه"قال عبد الرزاق في  حيث

يَد ب َن ُجبَي ٍر َعن  َرُجٍل ))  :اد، قالعن الثوري، عن حمَّ  يَم َوَسع  َسأَل ُت إ ب َراه 

؟  ر  عُ ف ي ال عَش  ن  َرَمَضاَن أَيَتََطو  يَضة  : قَاالَ َعلَي ه  أَي اٌم م  وإسناده ، ((يَب َدأُ ب ال فَر 

 .صحيح

ن التابعين ــ رحمه هللا ــعطاء بن أبي رباح أثر  ــرابعًا   .م 

 (:1131:رقم - 2/256) "م صنَّفه"قال عبد الرزاق في  حيث

يَاٍم ف ي ))  :قلت لعطاء: ريج قالعن ابن ج   ُجُل ب ص  َع الر  َه أَن  يَتََطو  ُكر 

 ، ر  ٌب قَالَ ال عَش  يَاٌم َواج  عَل َها قََضاًء : َوَعلَي ه  ص  َر، َواج  ن  ُصم  ال عَش  ، ((اَل، َولَك 

 .وإسناده صحيح
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ن التابعين ــ رحمه هللا ــيرين دمحم بن س  أثر ــ  خامًسا  .م 

 (:9223) "م صنَّفه"يبة في قال ابن أبي شَ  حيث

َر َكاَن ))  :حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال َر َعش  ٌد يَُصوُم ال عَش  ُمَحم 

ة  ُكل  ه   ج  ي ال ح   .وإسناده صحيح، ((ذ 

ن التابعين ــ رحمه هللا ــالحسن البصري أثر ــ سادًسا   .م 

 (:3236) "م صنَّفه"قال عبد الرزاق في  حيث

ر  ))  :عن جعفر بن سليمان، عن هشام، عن الحسن، قال َن ال عَش  ٍم م  يَاُم يَو  ص 

َري ن   ُل َشه   .((يَع د 

 .خفيف في حديث هشام عن الحسن كالم، إذ ــشاء هللا  إن   ــوإسناده حسٌن 

ن طريقه أيًضا  :وقد أخرجه م 

ةفضل عشر ذي "الطبراني في  جَّ  (.25)" الحِّ

 (:9231) "م صنَّفه"في  يبةوقال ابن أبي شَ 

َع  )) :حدثنا غ ندَر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن َه أَن  يَتََطو  أن هُ َكر 

َر  ن  َرَمَضاَن إ ال  ال عَش  يَاٍم َوَعلَي ه  قََضاٌء م   .وإسناده صحيح، ((ب ص 

ن  ــرحمهما هللا  ــمجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح أثر  ا ــسابعً  م 

 .التابعين

 (:9222) "م صنَّفه"قال ابن أبي شيبة في  حيث

ٌد يَُصوُم ))  :يث، قالزائدة، عن لَ حدثنا حسين بن علي، عن  َكاَن ُمَجاه 

َر، قَالَ   .((َوَكاَن َعَطاٌء يَتََكل فَُها : ال عَش 

 .ليث، وهو ابن أبي س ليم: وفي سنده

 تقريب"في كتابه ــ رحمه هللا ــ ر العسقالني جَ وقد قال عنه الحافظ ابن حَ 

 (:5185) "التهذيب
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ك ،حديثهز صدوٌق، اختلط جدًّا، ولم يتميَّ »  ـاه.«فت رِّ

ن التابعين ــ رحمه هللا ــب سي   سعيد بن المُ أثر  ــثامنًا   .م 

ا( 3956)  "صحيحه"قال البخاري في  حيث  :جازما

لُُح َحت ى يَب َدأَ ب َرَمَضاَن )) : وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر  .((الَ يَص 

 فتح الباري"في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن حجر العسقالني 

 :عقبه( 7253:رقم 220/ 3) "شرح صحيح البخاري

ن رمضان، إال مَ وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لِّ »  أنَّ ن عليه دَيٌن مِّ

، لقولهيصوم الدَّين أوَّ  أن  األولى له  ه ظاهٌر في فإنَّ  ((صلح ال يَ )) : الا

 اهـ.«اإلرشاد إلى الب داءة باألهم واآلكد

ن التابعين ــ رحمه هللا ــهري الزُّ ابن شهاب أثر  ــتاسعًا   .م 

 (:1136) "م صنَّفه"قال عبد الرزاق في  حيث

ر  ))  :هرير، عن الزُّ مَ ع  عن مَ » َه أَن  يُق َضى َرَمَضاُن ف ي ال عَش   .((ُكر 

 اهـ.«ع الحسن يقولهوأخبرني َمن سمِّ : رمَ ع  قال مَ  

هري وإسناده   .صحيحعن الزُّ

 ــبيد، وإسحاق بن راهويه عن اإلمام أحمد بن حنبل، وأبي ع  وقد تقدَّم 

 :، وغيرهمــرحمهم هللا 

ت ل أنَّ ما هي ألج  ره قضاء رمضان في العشر إنَّ كراهة َمن كَ أنَّ  ِّ ه ي فَو 

ن العملالتطوع بصيامها، ألن    .ه ي ستحب فيها اإلكثار مِّ

 .ــ رحمه هللا ــان هشام بن حس  أثر  ــعاشًرا 

 (:1133) "م صنَّفه"قال عبد الرزاق في  حيث

ر  ))  :هعن هشام بن حسان أنَّ  َه قََضاَء َرَمَضاَن ف ي ال عَش  وإسناده ، ((َكر 

 .صحيح
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 العشر معروفٌ أيَّام التطوع بصيام  أنَّ وهذه اآلثار جميعها ظاهرةٌ في 

 .ــرضي هللا عنهم  ــومشهور في عصر الصحابة والتابعين 

 :ةبعالوقفة السا

َما َرأَي ُت َرُسوَل هللا  ))  :ــرضي هللا عنها  ــحديث عائشة  عنعن اإلجابة 

ر  قَطُّ   .((َصل ى هللاُ َعلَي ه  َوَسل َم َصائ ًما ف ي ال عَش 

ن جهتين  :وسوف يكون الكالم عن هذا الحديث م 

 :األولىهة الج  

 .هعن تخريجه ودرجت

ن طريق األعمش، (3316) "صحيحه"هذا الحديث قد أخرجه مسلم في  ، مِّ

 .ــرضي هللا عنها  ــعن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة 

ه عنه األعمش، لَ ه وإرساله، فوصَ عي في وصل  خَ ف على إبراهيم النَّ لِّ اخت   وقد

 .ه منصورلَ وأرسَ 

 .خعيالن   ت في إبراهيمهما أثبَ في أي   ــ رحمهم هللا ــ ف العلماء وقد اختلَ 

 :ذلك عنبعض كالم أهل العلم ودونكم 

لل شرح ع  "في كتابه  ــرحمه هللا  ــالحافظ ابن رجب الحنبلي  قال

 :(217/ 7) "الترمذي

ت عن مجاهد ثبَ أ اما أحدا ": ديني، عن يحيى بن سعيد قالبن المَ اكر علي ذَ »

ن منصور  .وإبراهيم مِّ

ن أبي نَ: قلت ليحيى نعم، : جيح؟ قالمنصور أحسن حديثاا عن مجاهد مِّ

 ."منصور أثبت الناس: ت، وقالوأثبَ 

ثت األعمش عن كنت إذا حدَّ ": قال سفيان: حدثني يحيى قال: وقال أحمد

 ".منصور؛ سكت: قال، فإذا قلت "بعض أصحاب إبراهيم
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ث األعمش عن حد ِّ كنت ال أ  ": ديني، عن يحيى، عن سفيان قالوقال ابن المَ 

 ".سكت منصور،: دَّه، فإذا قلتأحد إال رَ 

لم يكن أحد أعلم بحديث : "عين قالكر ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن مَ وذَ 

ن سفيان الثوري  ."منصور مِّ

حَ   .خعياألعمش على منصور في حفظ إسناد حديث النَّ  :ت طائفةٌ ورج 

ن منصور": قال وكيع  ."األعمش أحفظ إلسناد إبراهيم مِّ

 دلَّ ، واستَ "الطهارةكتاب "ن كره الترمذي في باب التشديد في البول مِّ وقد ذَ 

سمعت ": ه على ترجيح قول األعمش في حديث ابن عباس في القبرينبِّ 

 ."عن ابن عباس ،سث عن طاوحد ِّ مجاهداا ي  

 .عن ابن عباس ،فرواه عن مجاهد ،ا منصوروأمَّ 

ا في وكذلك ذَ  ه بِّ  دلَّ في باب صيام العشر، واستَ  "كتاب الصيام"كره أيضا

َما )) : عن عائشة ،عن األسود ،عن إبراهيم ،على ترجيح رواية األعمش

ر  قَطُّ َرأَي ُت َرُسوَل هللا  َصل ى هللاُ َعلَي ه  َوَسل َم  على قول  ((َصائ ًما ف ي ال عَش 

 .هه أرسلَ منصور، فإنَّ 

حَ  ت الناس َمن أثبَ : "سألت أبي: ال عبد هللا بن أحمدق م،ت طائفة الَحكَ ورج 

 ."ثم منصور ،مكَ الحَ : في إبراهيم؟ قال

ا ثم  ،كمالحَ : أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال أيُّ : قلت ألبي": وقال أيضا

ما ة حديث أبي معشر إنَّ عامَّ  رون أنَّ كانوا يَ : منصور، ما أقربهما، ثم قال

 ."ابن أبي سليمان: عنييَ  ــاد هو عن حمَّ 

ا والحَ كان يحيى بن سعيد ي قد ِّ ": عن أحمد ،بوقال حر   على م كَ م منصورا

 ."األعمش

أصحاب إبراهيم أحب إليك؟  أيُّ : "قلت ليحيى بن سعيد: دينيوقال ابن المَ 

 هــا.«ما أقربهما: أيهما أحب إليك؟ قال: م ومنصور، قلتكَ الحَ : قال

 "عتبُّ الت  "هذا الحديث في ــ رحمه هللا ــ كر الحافظ الدارقطني وقد ذَ 

 :وقه عن األعمش موصوالً وقال عقب سَ  ،(522:ص)
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 اهـ.«وخالفه منصور، رواه عن إبراهيم مرسالا »

 (:0831:رقم - 15-13/ 75) "للالع  "في كتابه  أيًضاوقال 

عن  ،عن إبراهيم ،ف عنه، فرواه األعمشلِّ خعي، واخت  رويه إبراهيم النَّ يَ »

 .عن عائشة ،األسود

 : ف عن األعمش فيه، حدَّث به عنهولم ي ختلَ 

بن ... دامة، وبيد، وزائدة بن ق  على بن ع  أبو معاوية، وحفص بن غياث، ويَ 

 .وأبو عوانة ،نع  والقاسم بن مَ  ،سليمان

 .كذلك ،عن األعمش ،عن الثوري ،هديفرواه ابن مَ  ف عن الثوري،واختُل  

عن يزيد بن  ،ميد المروزيف عنه، فرواه ح  ريع، واخت لِّ يزيد بن ز   :وتابعه

 .هديالرحمن بن مَ ثل قول عبد عن األعمش، مِّ  ،عن الثوري ،ريعز  

ن أهل أصبهان ي عرَ دَّ وحَ  عمان، عن دمحم ف بعبد هللا بن دمحم بن النُّ ث به شيخ مِّ

ريع، عن الثوري، عن منصور، عن نهال الضرير، عن يزيد بن ز  بن مِّ 

 .إبراهيم، عن األسود، عن عائشة

 .بيري، عن الثوريهل األهوازي، عن أبي أحمد الزُّ ر بن سَ مَ ع  مَ  :وتابعه

ثت  أنَّ : حيح عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قالوالصَّ  د ِّ رسول هللا  ح 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

، م  وكذلك رواه أصحاب منصور، عن منصور م   ضيل بن ف  : نهمرسالا

 اهـ.«ريرعياض، وجَ 

 "للالع  "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم 

(187:) 

رعة» عن حديٍث رواه أبو عوانة، عن األعمش، عن : وسألت أَبِّي، وأبا ز 

ما رأيُت النبي  صلى هللا عليه )) : إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، قالت

ن   َر م  ة قَطُّ   وسلم َصاَم العَش  ي الحج   .((ذ 

 .عن منصور، عن إبراهيم، عن عائشة؟: ورواه أبو األحوص، فقال
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ٌ : فقاال  .هذا خطأ

ثت  عن النَّ  د ِّ بي ورواه الثوري، عن األعمش، ومنصور، عن إبراهيم، قال ح 

 اهـ.«ملسو هيلع هللا ىلص

عقب هذا ( 151) "ننهسُ "في ــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام الترمذي 

 :الحديث

عن األعمش، عن إبراهيم، عن األسود، عن : وى غير واحدهكذا رَ »

 .عائشة

بي النَّ  أنَّ هذا الحديث، عن منصور، عن إبراهيم،  ،وغيره ،وَروى الثوري

ر  )) : ملسو هيلع هللا ىلص  .((لَم  يَُر َصائ ًما ف ي العَش 

: ذكر فيهوى أبو األحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن عائشة، ولم يَ ورَ 

 .عن األسود

وأوصل  ،واية األعمش أصحُّ ورِّ ، وقد اختلفوا علَى منصور في هذا الحديث

 .إسناداا

األعمش أحفظ إلسناد : سمعت وكيعاا يقول: وسمعت دمحم بن أَبَان يقول

 اهـ.«ن منصورإبراهيم مِّ 

لطائف "في كتابه الحنبلي ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب 

 (:018:ص) "المعارف

ة ،ف جواب اإلمام أحمد عن هذا الحديثوقد اختَلَ » وي بأنَّ : فأجاب مرَّ ه قد ر 

ف في إسناد حديث عائشة، ه اخت لِّ حديث حفصة، وأشار إلى أنَّ كر خالفه، وذَ 

 اهـ.«ده األعمش، ورواه منصور عن إبراهيم مرسالا فأسنَ

ح الموصول  :وصح 

مقبل ان، والبغوي، واأللباني، وبَّ زيمة، وابن حِّ مسلم، والترمذي، وابن خ  

 .الوادعي، وربيع بن هادي

  :ةالجهة الثاني



24 

 

ا جاء في  ن عدم صيام الن بي صلى هللا عليه عن الجواب عم  هذا الحديث م 

 .وسلم العشر قط

 ُ يبَ وقد أ  :عن هذا الحديث بأجوبة ج 

 :لاألو  الجواب 

ن مرض، أو سفر، أو  ك الن بي ملسو هيلع هللا ىلص صيام العشر، قد يكون ل عارٍض م  أن  تَر 

 .غيرهما

 :وقد أشار إلى هذا الجواب

ما م لِّ فهِّ الم  "كتابه في ــ رحمه هللا ــ المالكي أبو العباس القرطبي الفقيه  ــ 7

ن تلخيص  .(3636:عند حديث رقم - 253-251/ 1) "مسلم كتاب أشكل مِّ

على  هفي شرحــ رحمه هللا ــ الشافعي ووي النَّ أبو زكريا  الفقيه ــ 2

 .(3316:عند حديث رقم - 126/ 3) "صحيح مسلم"

 "مجموع فتاويه"كما في ــ رحمه هللا ــ ابن باز الفقيه عبد العزيز  ــ 0

 .، وغيرهم(333/ 35)

 :الثانيالجواب 

أن  عائشة ــ رضي هللا عنها ــ ُرب ما لم تَعلم بصيام الن بي ملسو هيلع هللا ىلص للعشر، ألن ه ملسو هيلع هللا ىلص 

م ل تسع ن سوة، فلعل ه لم يَت ف ق   .صيامه في نَوبَت هاكان يَقس 

 :وقد أشار إلى هذا الجواب

 كتابهفي ــ رحمهما هللا ــ صاحب اإلمام أحمد رم أبو بكر األث  اإلمام   ــ 7

 .(121:رقمبعد حديث  - 353:ص) "ناسخ الحديث ومنسوخه"

على  هفي شرحــ رحمه هللا ــ  الشافعي وويالنَّ أبو زكريا  الفقيه ــ 2

 .(3316:عند حديث رقم ــ 126/ 3) "صحيح مسلم"

غاية " كتابهفي ــ رحمه هللا ــ  الشافعي ب الدين الطبريحِّ م   الفقيه ــ 0

 .، وغيرهم(3366:رقم - 312/ 3) "اإلحكام في أحاديث األحكام



25 

 

 :الثالثالجواب 

ت ه،  ك الن بي ملسو هيلع هللا ىلص صيام العشر، قد يكون خشيةَ أن  تُفَرَض على أُم  أن  تَر 

د ةفَشفق عليها، وأَحب  التخفيف عنها  .، كما فعل في مواضع ع 

 :وقد أشار إلى هذا الجواب

ما م لِّ فهِّ الم  " كتابهفي ــ رحمه هللا ــ المالكي رطبي أبو العباس الق   الفقيه ــ 7

ن تلخيص   .(3636:عند حديث رقم - 253/ 1) "مسلمكتاب أشكل مِّ

فتح " كتابهفي  ــ رحمه هللا ــ الشافعي ر العسقالنيجَ ابن حَ الحافظ  ــ 2

، ( 969:عند حديث رقم - 513/ 2) "شرح صحيح البخاري الباري

 .وغيرهما

 :وأشار إليه قبلهما

ب  حيث، ( 2361) "يحهصح"في ــ رحمه هللا ــ زيمة اإلمام ابن خ   بوَّ

 :فقال

كر إفطار النَّ »  .«ةجَّ بي ملسو هيلع هللا ىلص في عشر ذي الحِّ باب  ذِّ

 :ه بهذا البابعَ ، ثم أتبَ ضي هللا عنها ــر ــوذَكر تحته حديث عائشة 

لٍَّة قد كان » كر عِّ كان  ها بعض أعمال التطوع، وإن  ك لَ تر  ملسو هيلع هللا ىلص يَ  النَّبيباب  ذِّ

مع استحبابه ملسو هيلع هللا ىلص ما  ،ض عليهم ذلك الفعلي فرَ  أن  حث عليها، وهي خشية يَ 

ف ِّف على الناس مِّ   .«ن الفرائضخ 

  :الرابعالجواب 

ل أن ه إذا صام َضعَُف أن  يَعمل  ك الن بي ملسو هيلع هللا ىلص صيام العشر، قد يكون ألج  أن  تَر 

ن الصوم  .فيها بما هو أعظم منزلةً م 

 :وقد أجاب بهذا الجواب

ل شكِّ شرح م  "في كتابه ــ رحمه هللا ــ  الحنفي الطحاويأبو جعفر الحافظ 

 (.2911:بعد حديث رقم -  339-333/ 1) "اآلثار
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 :الخامسالجواب 

 .أن  عائشة ــ رضي هللا عنها ــ قد تكون أرادت أن ه ملسو هيلع هللا ىلص لَم يَُصم العشر كاماًل 

 :وقد أجاب بهذا الجواب

 "لطائف المعارف"كما في كتاب  ــرحمه هللا  ــاإلمام أحمد بن حنبل  

 .، وغيرهالبن رجب الحنبلي ،(163:ص)

 :أقولهذا الكتابة ختام وفي 

ن هذه المسألة عن أحٍد مِّ الل بحثي لِّ د خِّ لم أجِّ  ن تقدَّم مِّ أو  ،الصالح السَّلفمَّ

ن الفقهاء المشهورينمِّ  ن بعدهم مِّ  :ه نصَّ علىأنَّ  ،وأصحابهم ،مَّ

 .بدعة ام، أو كراهة صيامها، أو أن  صيامهاصيام هذه األي  عدم استحباب 

ن بعض َمن أجاب عن هذا الحديث كالطحاوي، وابن وإنَّ  ما وجدت  إشارة مِّ

ي بوجود اختالف، ت وحِّ  ــرحمهم هللا  ــم الجوزية، وابن رجب الحنبلي قي ِّ 

كٍر ألحد بعينه لكن   ن دون ذِّ  .مِّ

ن مُ  أن  عندي واألظهر   :بهذا االختالفرادهم م 

في مشروعية صيام ، وليس االختالف للعشر ملسو هيلع هللا ىلص النَّبياالختالف في صيام 

 .العشر

 ع بين األحاديث الواردة في صيامهجاءت إشارتهم هذه عند الجم  حيث 

 .وعدمه ملسو هيلع هللا ىلص

ا في ذلك، فبَ وقد بذل   الحديث حثت المسألة في كتب كثيرة في ت جهداا كبيرا

وشروحه وتخريجاته، والفقه ومختصراته ومطوالته ومذاهبه، والتفسير 

ام العشر وفضائلها وأحكامها تعلقة بأيَّ وأحكام القرآن، والرسائل الم  

ن م   ف العصور والمذاهب، ختلَ وأحاديثها، وفتاوى العلماء المشهورين مِّ

 .وغيرها

وتباحثت ، وَسئلت كات عديدة، وال زلت كذلوعاودت البحث والمراجعة مرَّ 

 .فلم أظفر بشيء
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على ما لم أقف عليه فأرشدني وأفادني، إذ  وقفَ  فجزى هللا طالب علم نبيهٍ 

 .دوي سدَّ  ،نتفعويَ  ،قوى بأخيهرء يَ المَ 

 .وقد تقدَّم أنَّه ن قل اإلجماع على استحباب صيام العشر

ين المرداوي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ حيث  في كتابه قال الفقيه عالء الد  

ن الخالف"  (:035/ 0" )اإلنصاف في معرفة الراجح م 

ة]: قوله» ج   .بال نزاع [ويُستحب صوم عشر ذي الح 

 .وأفضله يوم التاسع، وهو يوم عرفة، ثم يوم الثامن، وهو يوم التروية

 اهـ.«وهذا المذهب، وعليه األصحاب

كما في  ــرحمه هللا  ــبن باز اُسئل شيخنا اإلمام عبد العزيز بن عبد هللا و

 :هذا السؤال( 378 / 75) "مجموع فتاويه ومقاالته"

 ن يقول صيام عشر ذي الحجة بدعة؟ما رأي سماحتكم في رأي مَ »

  :فأجاب بقوله

 اهـ.« ....معلَّ هذا جاهل ي  

 .كامالا  ــرحمه هللا  ــقل كالمه م نَوقد تقدَّ 

اللقاء "كما في  ــ رحمه هللا  ــعثيمين الوقال العالمة دمحم بن صالح 

 (:722:رقم) "الشهري

كوا المسلمين في هذه القضية، ف لبعض الناس الذين شكَّ لذلك نحن نأسَ »

  :وقالوا

 ."صيامها ليس بس نَّة إنَّ "

 .يوم القيامةــ عزَّ وجلَّ ــ عاقبهم هللا ي   ى أن  أنا أخشَ  سبحان هللا،
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اٍم العمل الصالح ن أي  ما م  )) : ــعليه الصالة والسالم  ــكيف يقول الرسول 

العمل الصالح الذي قال  ع  دَ ونَ ((ام العشر ن هذه األي  فيهن أحب إلى هللا م  

 .سبحان هللا، ((ه ي ب  ز  ي وأنا أج  ه ل  إن  )) : هللا تعالى

دَّ هذه الدعوة على أعقابها لذلك يجب أن    اهـ.«فتنقلب خاسئة ،نَر 

 :فأقولوأزيد 

ن ما حصَ  ن إصابة فبفضل هللا تعالى وتوفيقه، وما كان مِّ ل في هذا الجزء مِّ

 .دهي لم أتقصَّ ن نفسي، وأستغفر هللا منه، وحسبي أن  خطأ فمِّ 

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد

  

  

  

  

  


